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  مقدمة
  

المنظمون لھذا الملتقى الطلیعي الرائد في منطقتنا منطقة الخلیج والجزیرة أن طلب مني األخوة 

أشارك برأي حول المخرج من األزمة التي تمر بھا مملكة البحرین ضمن المنھج المخصص في 

ھذا اللقاء لبحث عملي عن حلول للمشاكل التي تمر بالمنطقة والتي قد عصفت فعال بالبحرین والیمن 

  .باستثناء قطر، بدرجات متفاوتة ،لیج األخرىوشملت دول الخ

  

البد من  - بدایة  - فإنني أعتقد  ،وللحدیث عن أیة أزمة سیاسیة أو حقوقیة في أي بلد والمخرج منھا

  .معرفة خلفیة جغرافیة وتاریخیة سیاسیة

  

ر ولما كنت غیر متمرس في الكتابة السیاسیة فإني قد استعمل مفردات ومصطلحات ربما تكون غی

مألوفة للمتعاطي السیاسي وذلك بغرض التعبیر عما أرید توصیلھ دون التزام بالمصطلحات التي 

  .لست متأكدا من معانیھا فأرجو لذلك المعذرة

  

  :مباحث خمسة إلىوسأقسم ھذا البحث 

  

  الموقع الجغرافي السیاسي للبحرین: المبحث األول

  المطلبیة السیاسیة والحقوقیة في البحرین نبذة تاریخیة مختصرة حول الحركة: المبحث الثاني

  وتداعیاتھا ٢٠١١فبرایر  ١٤أحداث : المبحث الثالث

  الحالة الراھنة: المبحث الرابع

  المخرج: المبحث الخامس

  

  

  



 www.arabsfordemocracy.org - الجماعة العربیة للدیمقراطیة

  
 .مسودة أولية، يستفاد منها في البحث العلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقة

٣

  :الموقع الجغرافي السیاسي للبحرین: األوللمبحث ا

  

رق الجزیرة العربیة المسمى تاریخ الخلیج وش(یستند الدكتور محمد محمود خلیل في كتابھ  ١- ١

لى مراجع تاریخیة عریقة ومتعددة منھا إ) إقلیم بالد البحرین في ظل حكم الدویالت العربیة

األصفھاني والمسعودي في مروج الذھب ومعادن الجوھر والبكري في كتاب جزیرة 

: ولھالعرب وفي كتاب الممالك والمسالك ویاقوت الحموي وغیرھم، فیعرف إقلیم البحرین بق

یقع اقلیم بالد البحرین شرق الجزیرة العربیة، حیث یمتد اإلقلیم على الساحل الغربي للبحر "

ً ) الخلیج العربي(الفارسي  ومن البحر الفارسي  احتى أرض عمان جنوبً  ومن البصرة شماال

كما ذكر یاقوت ان : "، ویضیف"حتى الدھناء ومنطقة الصمان غربا اشرقً ) الخلیج العربي(

البحرین اسم جامع لبالد واسعة على ساحل البحر الواقع بین جزیرة العرب وبالد بالد 

 ً الى البحر  اومن صحراء الدھناء غربً  اإلى عمان جنوبً  فارس ویمتد من البصرة شماال

وھي بذلك تشمل اإلحساء والقطیف وھجر وقطر وأوال ومجموعة الجزر المحیطة .. اشرقً 

  ١".بھا

 

البحرین یشمل كل ھذه  إقلیمیف التاریخي ھو من باب االدعاء بان ولیس إیرادي ھذا التعر

األرض، فھو مجرد تعریف بفترة تاریخیة مرت ومضت وقامت دول ال یجادل احد في 

بغرض قد یجعلنا نتفھم سبب قلق الشقیقة  أوردتھ، ولكني اشرعیتھا بل وال یمكن ذلك إطالقً 

محدود لحمایة كیان مملكة البحرین كما ھي المملكة العربیة السعودیة واستعدادھا غیر ال

ان صح التعریف، منھم ) ھجر(وأن في من یقطن المنطقة الشرقیة  اعلیھ اآلن، وخصوصً 

بل ) أوال(من ھم من أصول اثنیة وعقائدیة مشابھة ألغلب سكان مملكة البحرین الحدیثة 

 .انسبً  عضھاببوترتبط كثیر من العائالت في المنطقتین 

 

، وجرى العرف على تقسیم )عدا أقلیة صغیرة(ن البحرین الدیانة اإلسالمیة ویعتنق سكا ٢- ١

) ھنبالبحار(سكانھا إلى طائفتین؛ الطائفة الشیعیة والطائفة السنیة وقد عرف الشیعة العرب 

وال أدري لماذا جاء ھذا التخصیص لتعریف . وھذا ھو اللفظ القاموسي القدیم ألھل البحرین
                                                   

منشورات مكتبة مدبولي  - بالد البحرین في ظل حكم الدویالت العربیة  إقلیمتاریخ الخلیج وشرق الجزیرة العربیة المسماة  - محمد محمود خلیل . د ١

 .٣٩٠ص
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و على ما یبدو قد استعمل للتمییز بین عرب البحرین والعرب الذین الشیعة العرب، والذي ھ

خلیفة الى البحرین في عام  لآقد قدموا من داخل الجزیرة مع دخول العتوب بقیادة أسرة 

١٧٧٢ ً من جھة وبین البحرینیین " البحارنھ"في مقابل " العرب"بـ م والذین یعرفون تداوال

 .خرىمن أصول إیرانیة شیعة وسنة من جھة أ

 

ً ) البحارنھ(ومن الجدیر باإلشارة ھنا أن ھذا التعریف  على بعض سكان  ال زال یطلق تداوال

مدن وقرى المنطقة الشرقیة الشیعیة في المملكة العربیة السعودیة وبعض مناطق دول 

  .الخلیج العربي

  

  

 انظریً ( یتبنى نظام الحكم في المملكة العربیة السعودیة النظام اإلسالمي السني األصولي ٣- ١

والتي یمكن أن نوجز تعریفھ باقتباس ما ورد في مقدمة ابن خلدون، حیث ). على األقل

منصب طبیعي "ویصف الملك بأنھ " لكالمُ "بموجبھا توكل سلطة والیة األمة إلى من سماه 

لإلنسان ألنا قد بینا أن البشر ال یمكن حیاتھم ووجودھم إال باجتماعھم وتعاونھم على 

وإذ قد بینا حقیقة ھذا المنصب وإنھ نیابة عن : "ویضیف.." .وضروریاتھم تحصیل قوتھم

وبھذا یقال لھ ...." صاحب الشریعة في حفظ الدین وسیاسیة الدنیا بھ تسمى خالفة أو إمامة

واستقر ذلك : "ویمضي ابن خلدون في شرح طریقة اختیار اإلمام فیقول.." .اإلمامة الكبرى

مام وقد ذھب بعض الناس إلى أن یدرك وجوده العقل وان على وجوب نصب اإل اإجماعً 

اإلجماع الذي وقع إنما ھو قضاء بحكم العقل فیھ قالوا إنما وجب العقل لضرورة اإلجماع 

كما یكون نصب اإلمام یكون بوجود : "ویضیف" للبشر واستحالة حیاتھم ووجودھم منفردین

إن ھذا النصب : "ویضیف" تنازع والتظالمالرؤساء أھل الحل والعقد أو بامتناع الناس عن ال

واجب بإجماع فھو من فروض الكفایة وراجع الى أھل الحل والعقد فیتعین علیھم نصبھ 

 ٢."ویجب على الخلق جمیعا طاعتھ

  

                                                   
 .وما بعدھا ١٩١الطبعة الرابعة ص -دار الكتب العلمیة  -مقدمة ابن خلدون  ٢
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ب إلقامة حكم الشریعة من قبل أھل الحل  اونستفید مما سبق بان الحاكم عمومً  إنما یُنصَ

ولكن الجاري علیھ العمل في المملكة . )لحل والعقدابحث في تعریف أھل ا ولم(والعقد 

إنھم أصحاب الحل (العربیة السعودیة ھو تولیة ولي العھد من قبل ھیئة من المفترض 

العھد أصحاب الحل والعقد الممثلون في ھیئة البیعة  في األمة، فإذا بایع وليَ ) والعقد

وھو الحاكم المطلق باعتباره ) كمنصب المل(رئاسة الدولة  فیما بعد السعودیة فإنھ یتولى

  ٣.تكون طاعتھ واجبة ومعصیتھ محظورة. .ولي األمر

 

یتبنى نظام الحكم في إیران نظریة والیة الفقیھ التي ھي في األصل نظریة شیعیة في الحكم  ٤- ١

 :.كاآلتي إیجازھاوالتي یمكن 

 

 قد جاء ) ص( ال یقر الشیعة األمامیون بأي سلطة زمنیة، فھم یعتقدون بأن النبي محمد

بالدین من هللا لیحكم بھ أمور الناس في حیاتھم وبعد مماتھم ولذلك فان هللا لم یترك للبشر 

من یحكم ) ص(قد عین بعد النبي محمد سبحانھ اختیار حكامھم لیحكموا بما یرون وإنما ھو 

النبي  طالب ابن عم أبيعلي ابن  إلىالتي أوكلھا هللا مباشرة " اإلمامة"من بعده من خالل 

المصدقین بھ ثم إلى ابنیھ الحسن والحسین ثم الى تسعة من ساللة الحسین آخرھم  وأول

قد غاب عن رؤیا بصر الناس ولكنھ  األخیرمحمد بن الحسن الملقب بالمھدي، وھذا اإلمام 

لیعید الدنیا كلھا إلى جادة الصواب ولیحكم بما انزل هللا " آخر الزمان"موجود وسیخرج في 

ھي  -أي رئاسة األمة اإلسالمیة وحكمھا - واإلمامة . اوتطبیقً  اوروحً  ابي محمد نصً على الن

بل ھي ركن من  ،لیست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الناس یختارون من یرون

بل ان األئمة المذكورین  ،احد إلىأركان الدین وال یجوز للنبي نفسھ إغفالھا وال تفویضھا 

أي إنھم " معصومین"ھي، وقد اختارھم هللا لإلمامة، لبل هللا بنص وأمر إن من قومعین اسلفً 

و خطأ ال في عالقتھم بربھم وال في عالقتھم أال یمكن ان یرتكبوا أي إثم أو معصیة 

ولذلك فإن اإلمام إنما یحكم في الناس بأسلوب مضمون . بمحكومیھم والذین ھم كل الناس

                                                   
 /http://ar.wikipedia.org/wikiویكیبیدیا  -ھیئة البیعة السعودیة  ٣
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وفي غیبة  .اأو موضوعیً  اأي خطأ من أي نوع كان مادیً العدالة والقدرة والعلم المبعد عن 

  ٤ .االمام المنتظر المھدي فإن الفقھاء ھم من یتولون أمور المسلمین

 

والیة (وغني عن البیان بأن الشیعة في البحرین لم یكونوا مھتمین بھذه النظریة في الحكم 

ھي مقصورة على األبدان  اإنمبل كانت قیاداتھم الدینیة تقول بأن والیة الفقیھ ) الفقیھ

واالموال فیما یتعلق بالعبادات والحدود والمعامالت بدلیل توجیھ خطابھم دائما إلى الحاكم 

وعلى العكس من ذلك، فقد كانت ). من ھذا البحث ١-٢انظر الفقرة (اعترافا منھم بشرعیتھ 

شیعة حتى أكثر عالقة البحارنھ بالحكم وثیقة، بل وقد قرب النظام في فترات من حكمھ ال

في فترات المد  اوخصوصً ) العتوب(من بعض السنة فیما عدا القبائل العربیة المتحالفة 

لھ من الشیعة والتي غالبیتھم القرویة لم  االقومي العربي والذي كان أھل السنة أكثر حماسً 

طائفة كبار المسئولین واألعوان للحكام من ال من بین بالسیاسة، وقد كان اتكن مھتمة كثیرً 

الحاج سلمان  مالكریعبد لألمن، وتولى ابنھ  ارئیسً ) الشیعي(فقد كان الحاج سلمان . الشیعیة

كذلك ) الشیعي من أصل إیراني(في االمن كما تولى العمید علي میرزا  اقیادیً  امنصبً 

منصب یوازي وزیر (وكان السید محمود العلوي رئیسا للمالیة  ٥.فیھ ارفیعً  اقیادیً  امنصبً 

ثم تولى منصب وزیر المالیة واالقتصاد الوطني في أول حكومة بعد االستقالل ثم ) الیةالم

 اوموجھً  اواألھم فإن السید محمود ھذا كان معلمً  ٦لرئیس الوزراء للشئون المالیة امستشارً 

للمجلس اإلداري وھو  الحكومة البحرین ثم رئیسً  اللشیخ خلیفة بن سلمان الذي كان سكرتیرً 

إلدارة  اكما كان السید شرف العلوي رئیسً  ال رئیس مجلس الوزراء حالیً منصب یعاد

  ٧.الكھرباء وكان من اشد المناصب حساسیة

  

                                                   
  .وما بعدھا ٤٦٥كتاب عقد البیع الجزء الثاني ص -اإلمام الخمیني روح هللا و ،١٩٦مقدمة ابن خلدون ص - ابن خلدون  ٤

  ١٦٥ -  ١٥٦جوانب من تاریخ الشرطة في البحرین ص - عبدهللا خلیفة عبدهللا الغتم  ٥

 ١٥٢توزیع مكتبة طاھر ص - عام  ١٠٠احداث  - اخبار البحرین -حسین اسماعیل  ٦

 ٢٠٠احداث طواھا الزمن ص -انظر كذلك محمد خلیل المریخي  ٩٤قصة الكھرباء في البحرین ص -إنبالج النور  -المھندس عبدهللا سعد الحویحي  ٧
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وغني عن التذكیر بأن البحارنھ قد أجمعوا على خیار استقالل البحرین كدولة عربیة 

تحدة في الشیعیة وذلك في االستفتاء الذي أجرتھ األمم الم إلیراناسالمیة ورفض االنضمام 

  ١٩٧٠.٨عام 

  

 اتتمیز أنظمة باقي دول المنطقة بحكم یجمع بین القبلیة الغالبة والنزوع الحذر والمحدود جدً  ٥- ١

نحو اقامة دولة مؤسسات على النمط الحدیث لكن فیما ال یمس بسلطات وتحكم العوائل 

ً  أخوضولن  ،الحاكمة  .في ذلك فھو أمر في حكم العلم العام تفصیال

 

منحى العوائل  ١٩٧٢في البحرین منذ االستقالل في عام ) آل خلیفیة(ة الحاكمة نحت العائل ٦- ١

الحاكمة في الدول الخلیجیة ذات األنظمة القبلیة خصوصا في الكویت وقطر ودولة 

اإلمارات، فحافظت على ھیمنة العائلة على المناصب والسلطات ذات الطبیعة الحاسمة التي 

جیش والشرطة وشؤون المالیة، في حین عملت على تمثل تلك السلطات في قبضتھا كال

تجمیل وضع الدولة ببعض المؤسسات التي تحمل طابع الحداثة كمجالس البرلمان الشكلیة 

ولكن . وترخیص جمعیات المجتمع المدني ثم الجمعیات السیاسیة بقیود تشریعیة محكمة

یتھ على افراد من في ید مركز الحكم المقصور عضو ایبقى ضمان التحكم الحاسم دائمً 

 .الشریحة العلیا من العائلة الحاكمة فقط

  

وترتبط أنظمة الحكم في دول مجلس التعاون بوشائج خاصة تربط العوائل الحاكمة 

  .بانتماءاتھم القبلیة

 

  

یمكن القول بأن ال نظریة ولي األمر السنیة وال نظریة والیة الفقیھ الشیعیة كانتا ذات أثر  ٧- ١

یدلوجي في الشارع السیاسي بل كانت الحركة المطلبیة الشعبیة تضم مؤثر في االتجاه اال

من  ١٠- ٢انظر الفقرة (رجال دین سنة وشیعة حتى بدایة منتصف تسعینات القرن الماضي 

جدیدة،  احیث بدأت األمور تتخذ أوضاعً  ٢٠٠٠وبقي ھذا الوضع حتى عام ) ھذا البحث

                                                   
 . تارديبتقریر السید فیتوري وینسیر جیش ٩٧٧٢/٥والوثیقة رقم  ١٥٣٦في االجتماع رقم  ٢٧٨) ١٩٧٠(قرار مجلس األمن رقم  ٨
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٨

املھ مع الطائفتین وبإعالمھ المنحاز، حیث قرب بتع اأساسیً  اتوجیھیً  العب النظام فیھا دورً 

اھل السنة وتسامح حتى مع المعارضین منھم، في حین اتبع الشدة والغلظة في التعامل مع 

عن دوائر النفوذ وحرمھم من التوظیف  االمعارضین من الشیعة، كما ابعد الشیعة تدریجیً 

السني بانھم أھل النظام وأصبح  في كثیر من القطاعات، فأصبح االنطباع السائد في الشارع

إن سیاسة التمییز واالمتیازات كانت قائمة . الشیعة بالتدریج یشعرون بأن النظام عدو لھم

منذ زمن لكنھا اكتسبت طابعا واسعا وشامال ومدمرا منذ أوائل ھذا القرن وخصوصا سیاسة 

 ٩.التجنیس الواسع

  

اآلن ھو اتجاه المطالبات بالدیمقراطیة ومن الملحوظ في أدبیات المعارضة البحرینیة حتى 

  .ولم تعرف شعاراتھا في تجمعاتھا واحتجاجاتھا وتظاھراتھا أي شعار أو مطلب طائفي

  

حیث كثفت الحكومة من  ٢٠١١فبرایر  ١٤تتوج االنقسام بین الطائفتین بعد أحداث حركة  ٨- ١

اقعھم بصورة السنة في مو أھلقمع معارضیھا على جمیع األصعدة ومكنت المتشددین من 

على تعمیق ھذا ) التي ھي شبھ رسمیة(اكبر وعمل اإلعالم الرسمي البحریني والصحافة 

االنقسام، وسلطت السلطة المتشددین من التیار السیاسي الدیني السني على المؤسسات 

لتطھیرھا من الشیعة توج بفصل اآلالف من الموظفین في كثیر من المؤسسات العامة 

 .والخاصة

  

االنقسام أو التقسیم لم یمنع من وجود عناصر سنیة نشطة وقویة وقیادیة في صفوف  غیر ان ٩- ١

  .التیارات القومیة والیساریة إلىالمعارضة، معظمھا ینتمي 

 

بین دول المنطقة والذي غذتھ كذلك التنظیمات  األیدلوجيفي ظل ھذا التجاذب العقائدي  ١٠- ١

وإعالم المملكة العربیة السعودیة من جھة من جھة  إلیرانواإلعالم الرسمي  االمتطرفة دینیً 

كریھا غیر مسبوق، وإن كان التفاؤل الزال  افرض على شعب البحرین انقسامً  ،أخرى

                                                   
شئون مجلس الوزراء لدى حكومة البحرین  وزارةانظر التقریر الذي أعده صالح البندر وھو خبیر بریطاني من أصل سوداني عمل سابقا مستشارا في  ٩

www.ba7rain.net ")تقریر البندر.(" 
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٩

الوطن كما كان الشأن في أواخر  ألبناءیغلب بأنھ ظاھرة طارئة تمر وتعود الصحوة 

  .األربعینات وأوائل الخمسینات من القرن الماضي
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١٠

  والحقوقیة في البحرینة تاریخیة مختصرة حول الحركة المطلبیة السیاسیة نبذ: المبحث الثاني
  

لن یسمح المجال المتاح لي بتناول تفصیل التحركات الشعبیة والمطلبیة ولكن سأعرض ألھم ما فیھا 

  .بالقدر الذي یخدم الغرض من ھذه الورقة) أحجار الزوایا(

  

 ١٩١٠حمایتھم من االعتداءات علیھم منذ عام على تقدیم عرائض تطالب ب) البحارنھ(تعود  - ١- ٢

لكن لعلھ من األنسب االبتداء بالعریضة الشعبیة التي قدمھا . وكانت توجھ للسلطات البریطانیة آنذاك

والتي  ١٩٢٢فبرایر  ١٦الشیخ عیسى بن علي حاكم البحرین بتاریخ  إلىعدد من زعماء البحارنھ 

لطات البریطانیة في التدخل للمساعدة في تلبیة مطالبھم تقدم بھا ھؤالء بعد یأسھم من تذبذب الس

والحمایة  اإلداريوقد احتوت العریضة مطالب بإصالح القضاء والنظام . ففضلوا التعامل مع الحاكم

من  أسبوعأي بعد  ١٩٢٢فبرایر  ٢٢من التعدي، وقد رد علیھم الشیخ عیسى ببیان شھیر مؤرخ 

وقد وضعت بذلك البیان لبنات لتأسیس نظام . المطالب تلقیھ، وقد استجاب الشیخ عیسى لبعض

نظام السخرة والذي كان طبقا لھ یستخدم المتنفذون من العائلة الحاكمة  وإلغاءقضائي وتوثیق للعقود 

 Magnaتندرا بـ  أدبیاتھمالبریطانیون الى بیان الشیخ عیسى في  أشاروقد . البحارنة دون اجر

Cartaرمضان  ٢٣بھم باإلصالح كذلك بموجب عریضة مقدمة في وقد كرر البحارنھ مطال ١٠

المستشار البریطاني  آنذاكلم تستجب لھا لحكومة التي كان المتنفذ فیھا ) ١٩٣٤نوفمبر ( ١٣٥٣

  ١١.بلجریف

  

ومن الجدیر باإلشارة إلى انھ كانت ھناك تحركات كذلك من قبل قیادات الطائفة السنیة ولكن  ٢- ٢

لى وطنیة الحكم في مواجھة نفوذ السلطات البریطانیة وكانت دوافعھا في كانت في معظمھا تأكید ع

الغالب وطنیة دینیة موجھة ضد تدخل المسئولین البریطانیین في شئون البالد ومطالبة كذلك 

  ١٢.اإلسالمیةللشریعة  اباإلصالح طبقً 

  

                                                   
  كتابيمشار الیھ في ( ٦٨من وثائق حكومة الھند البریطانیة ص 10R/R/15/2/83انظر الوثیقة رقم ١٠

 Judiciary and Arbitration in Bahrain - Kilwer Law International ٣٨ص 

 .٢١٠دار ابن خلدون ص -البحرین ومشكالت التغییر السیاسي واالجتماعي  -محمد الرمیحي . د ١١

 .وما بعدھا ١٩١المصدر السابق ص -محمد الرمیحي . د ١٢
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١١

وطنیا ال  انحً بدأت مالمح الحركات المطلبیة في اإلصالح والتطویر تنحى م ١٩٣٦في عام  - ٣- ٢

في مكتبة أرشیف حكومة  ١٩٣٦غیر مؤرخ لكنھ مودع في تقاریر عام " سري"ففي تقریر . طائفیا

الھند البریطانیة، بأن اجتماعات قد عقدت ضمت زعماء من الطائفتین السنیة والشیعیة كان أبرزھم 

إضافة إلى  )شیعة(ومحسن التاجر وأحمد العلوي ) سنة(یوسف فخرو ومحمد بن یوسف بن ناصر 

الشیخ سلمان بن حمد، وتبلورت ھذه ) آنذاكولي العھد (اخرین وكان قد حضره ابن الحاكم 

إصالح الجھاز  -٣. إصالح البولیس - ٢تشكیل ھیئة تشریعیة،  - ١: االجتماعات عن مطالب أھمھا

وقد ). لیسإضافة الجیش والحرس الوطني للبو مع اتقریبً  اوھي ذات المطالب القائمة حالیً (القضائي 

أعقب ھذا التقریر بتقریر آخر في فترة مقاربة تناول نشاط لمجموعة من الشبان على رأسھم محمد 

وعزا التقریر ) سنة(وعبدهللا الزاید ومحمد صالح الشیراوي ) شیعة(العریض  وإبراھیمالعریض 

  .١٣ظامالیھم نشرھم مقاال في مجلة الرابطة العربیة التي كانت تصدر في مصر مناوئا للن

  

تنظیمات  بأسماءصدور منشورات مذیلة  - ویبدوا انھ ألول مرة  - عرفت البحرین  ١٩٣٨وفي عام 

ً للمستشار البریطاني وسلطتھ وطالبت باإلصالحات وعلى  سیاسیة ولیس أفراد زعماء، مناوئة

 ً یل مذ وأخر" نواب األمة"بـ رأسھا تكوین مجلس تشریعي منتخب، وكان أحد ھذه المنشورات مذیال

  ١٤"الشباب العربي"باسم 

  

  .وقد أسست ھذه التحركات قاعدة للحركة الوطنیة والقومیة

  

الیساریة تدخل المجتمع البحریني وذلك عندما قرر حزب  ااالیدولوجیبدأت  ١٩٤٦في عام  - ٤- ٢

ویورد تقریر . من أعضائھ إلى البحرین اعددً  إرسالتوده اإلیراني في اجتماع لھ بطھران 

ان شخصین من أعضاء الحزب  ١٩٤٨لبریطانیة في العراق صادر في فبرایر للمخابرات ا

ثم وردت بعد ذلك . كاظمي وإسماعیلالشیوعي االیراني قد وصال البحرین ھما علي باقر زاده 

شھدت البحرین مولد جبھة  ١٩٥٥ففي عام . ١٥تقاریر متعددة تفید بوضع أسس التحرك الشیوعي

  .١٦تي تتبنى النظریة الماركسیةالتحریر الوطني البحرانیة وال
                                                   

 .١٧٦وص ١٤٢ص R/15/176قم ارشیف وثائق حكومة الھند البریطانیة الوثیقة ر١٣

  .٣٦٠و ٢٣٨، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٦، ١٤٨،٢٠٤الصفحات  R/15/176الوثیقة  - وثائق حكومة الھند البریطانیة ١٤

  .١٥٤منشورات دار الكنوز األدبیة ص - قراءة في الوثائق البریطانیة  - ١٩٧١- ١٩٢٠البحرین  - سعید الشھابي . د ١٥



 www.arabsfordemocracy.org - الجماعة العربیة للدیمقراطیة

  
 .مسودة أولية، يستفاد منها في البحث العلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقة

١٢

  

یالحظ ان العنصر الوطني المناوئ للنفوذ البریطاني التي أسست لھ الحركة المطلبیة السنیة  - ٥- ٢

وامتزجا في خالل عقد  الوعنصر اإلصالح السیاسي والحقوقي الذي أسست لھ حركة البحارنھ تفاع

  .الخمسیناتعقد  األربعینات لینضج الحركة الوطنیة الدیمقراطیة في بدایة

  

السیاسیة  األفكاراألربعینات ظاھرة األندیة الوطنیة كأطر لتنظیم عقد وقد شھدت البحرین خالل 

واالجتماعیة الجدیدة وقد قامت ھذه األندیة على أساس وطني لتضم النخب المثقفة من السنة والشیعة 

صوت (والتي كانت نواتھا  دون تمییز، كما شھد ذلك العقد والدة الصحافة البحرینیة الوطنیة

، وقد كان لھذه االندیة ١٩٥٢في عام ) الوطن(ثم ) القافلة(ثم  ١٩٤٩التي صدرت عام ) البحرین

  ١٧.والصحف دور فعال في نشر الفكر والوعي الوطني والحقوقي والدیمقراطي

  

م الى كما ھو ما یحدث الیوم، أدى الشحن الطائفي المتعمد من أطراف ذات مصلحة في الحك - ٦- ٢

نشوب خالف بین الطائفتین السنیة والشیعیة أدى إلى اضطرابات ومصادمات عنیفة أدت الى وقوع 

العمل على وقف تلك المصادمات وانھاء  إلىقتلى، األمر الذي دفع الطبقة المثقفة من السنة والشیعة 

الوطنیة حیث  یةاألندالمثقفین القیادات الصحفیة الوطنیة وقیادات  أولئكالخالف وكان على رأس 

عقدت كثیر من االجتماعات في مقار تلك األندیة وبیوت بعض الزعماء، وقد تمخض عن ھذه 

المطالبة بحقوق سیاسیة واجتماعیة  إلىالنزاع الطائفي بل تعدت ذلك  إنھاءاللقاءات لیس فقط 

 إالبة المثقفة ھذا األمر لم یرق للمستشار بلیجریف فحاول تحجیم تحرك ھؤالء النخ. وإصالح النظام

الى عقد اجتماع موسع، عقد في احد المساجد ثم  األمرفي آخر  أدىانھ جوبھ بتیار وطني شدید 

الھیئة التنفیذیة (أسموه  امھرجان شعبي موسع آخر عقد في قریة السنابس تم فیھ تشكیل تنظیمً  أعقبھ

البحرین وصاغوا مطالبھم فیما  تكون ھذه الھیئة ھي الممثل لشعب أنواتفقوا على ") الھیئة) ("العلیا

  :یلي

  

  .تأسیس مجلس تشریعي - 

 .وضع قانون عام للبالد جنائي ومدني - 
                                                                                                                                                       

  .١٥٠المؤسسة العربیة للدراسة والنشر ص -ضل وتاریخ وطن سیرة منا - أحمد الشمالن  -فوزیة مطر  ١٦

 .وما بعدھا ٣٦دار الكنوز األدبیة ص - من البحرین الى المنفى  -عبدالرحمن الباكر  .وما بعدھا ٢٢٨المصدر السابق ص -محمد الرمیجي . د ١٧
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١٣

 .السماح بتشكیل نقابة للعمال - 

 ١٨.تأسیس محكمة علیا للنقض واإلبرام - 

  

ً  اوكانت والدة الھیئة معلمً  ونقطة تحول في تكوین الحركة الوطنیة على أساس علماني حدیث  ابارز

  .دولة المشروعیة. .ولة المدنیة ذات المؤسساتیدرك متطلبات الد

  

ُجھضت تجربتھا وتم اعتقال  نضاللن نتحدث بالتفصیل عن  وانھاء نشاطھا لكن  قادتھاالھیئة والتي أ

بقیت روحھا تسیر الحركة الوطنیة والزالت ھذه الھیئة ھي التجربة الوطنیة المثالیة التي یبحث 

  .عنھا الیوم وطنیو البحرین

  

على النظام  اإصالحات جزئیة بعد ذلك خصوصً  أجریتكما جرت عادة القائمین على الحكم  اطبعً 

  .واإلداريالقضائي 

  

تفاعلت  ١٩٦٥وعام  ١٩٥٦ما بین قمع وحل ھیئة االتحاد الوطني واعتقال قیادتھا في عام یف

تي خلقتھا الھیئة في الوعي القومي والوطني، حیث بقیت الجذوة الوطنیة ال ابالغً  اعناصر اثرت تأثیرً 

مشتعلة في الناس وأذكى ھذه الجذوة انتشار الفكر القومي والذي كان یغذیھ التیار القومي من القاھرة 

الناصریة وكذلك الثورات القومیة في الجزائر والیمن، ونمو الطبقة العاملة بعد اكتشاف النفط وقیام 

عناصر الشیوعیة التي تطورت فیما شركة نفط البحرین ودخول عنصر الوعي الطبقي، عن طریق ال

التیار القومي الى وجود حلقات  أدى، كما ١٩٥٥بعد إلى والدة تنظیم جبھة التحریر البحراني عام 

وحزب  ١٩٥٧تابعین لتنظیم حركة القومیین العرب التي تأسس فرع البحرین فیھا في عام  إفرادمن 

ً  ینيحراك الشعبي البحرال أصبحوھكذا  ١٩٥٨١٩البعث العربي االشتراكي في عام  بموجة  امتمیز

  .في ھذه المرحلة الحركات الطائفیة اجدیدة میاھھا قومیة ووطنیة واختفت تمامً 

 

                                                   
 Charles Belgrave - Personal Column- page 206 .وما بعدھا ١١٩المصدر السابق ص - عبدالرحمن الباكر  ١٨

المصدر السابق  - انظر كذلك سعید الشھابي  -  ١٥٠المؤسسة العربیة للدراسة والنشر ص -سیرة مناضل وتاریخ وطني .ٍ.أحمد الشمالن -فوزیة مطر  ١٩

  .٢٧٨ص
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١٤

في بدایة الخمسینات بدأت البالد تمر بفترة احتقان اقتصادي ربما بسبب آثار الحرب العالمیة  ٧- ٢

تم تجدید اتفاقیة  ١٩٦٤في عام و. العمال مما خلق التذمر في صفوف الناس أجورالثانیة وتدنت 

الذي ولد الغضب بین القیادات القومیة والوطنیة بدأت بسلسلة من  األمرالحمایة البریطانیة 

استقبال الحاكم العائد من لندن بعد التوقیع على االتفاقیة، لكن كان  أقواساالضطرابات أولھا حرق 

حركة احتجاجات شعبیة  إلشعالمباشرة التسریح الجماعي للعمال من شركة بابكو ھو الشرارة ال

  ٢٠.لمطالب الحركات السابقة اشاملة واسعة كانت مطالبھا وطنیة ودیمقراطیة ونقابیة امتدادً 

 

من حیث االنتشار اإلعالمي عن طریق  أبرزھاولدت االنتفاضة تشكیل تنظیمات شعبیة كان من 

الحركة الشعبیة بعنف واعتقل لكن ما لبث ان سحقت ھذه ". جبھة القوى القومیة"المنشورات 

  ٢١.قیادییھا ودخلت البحرین مرحلة من ضمور التحركات السیاسیة المعارضة

  

 إنشاءعلى اثر قرار بریطانیا الشھیر باالنسحاب من شرق السویس وبعد فشل مباحثات  - ٨- ٢

أعلن المنطقة بمن فیھم البحرین وقطر،  إماراتیضم  أناالتحاد الخلیجي الذي كان من المفروض 

من قبل ھیئة  ١٩٧٢استقالل البحرین كدولة مستقلة وتم وضع دستور دولة البحرین في عام 

ً . تأسیسیة نصف منتخبة ألحكام الدستور فقد تم فیما بعد انتخاب أعضاء المجلس الوطني  اوتنفیذ

. من األعضاء% ٧٥الذي كان من المفروض أن یشكل أعضاؤه المنتخبون حوالي ") البرلمان("

البرلمان مجموعة من الوطنیین المستقلین والقومیین والشیوعیین تجمعوا في كتلة  الشعب إلى أوصل

كما أوصل عددا من الشیعة المحافظین شكلوا كتلة عرفت باسم الكتلة . عرفت باسم كتلة الشعب

كان لكتلة الشعب دور بارز في النضال البرلماني من أجل مزید من اإلصالح والتحرر . الدینیة

فكان ان حلت  اكلت حجر الزاویة في المعارضة البرلمانیة ولكن ضاقت بھا الفئة الحاكمة ذرعً ش

البرلمان وعلقت العمل بالمواد المتعلقة بانتخاب المجلس الوطني، واعتقل بعض أعضاء المجلس 

  ٢٢.الوطني

  

                                                   
 .١٥١، ١٣٩الصفحات  -المصدر السابق  -فوزیة مطر  ٢٠

 .معایشة شخصیة ٢١

 منشورات دار الكنوز االدبیة - مجموعة من المحامین  -توریة انظر الرأي في المسألة الدس ٢٢
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ومع آمال التحرر واإلصالح في بدایة عھد االستقالل تحركت مجموعة من  ١٩٧٢في عام 

اللجنة التأسیسیة (من الوطنیین المستقلین والقومیین والشیوعیین فأسسوا  االمناضلین كانوا مزیجً 

محصورة في  اكانت مطالب ھذه الحركة أساسً  وقد) المھن الحرة وأصحابالتحاد العام والموظفین 

  ٢٣.فقد كانت المطالب نقابیة االسماح بتكوین النقابات العمالیة والمھنیة وعمومً 

  

في خالل الثمانینات من القرن الماضي، وبعد قیام الجمھوریة اإلسالمیة، نمت الحركات ذات  - ٩- ٢

 ٧٢االتجاه الدیني الشیعي وذات الطبیعة الثوریة، وقد تم اعتقال ومحاكمة مجموعة مكونة من 

شخص بتھمة محاولة قلب نظام الحكم واغتیال رموزه تحت تنظیم الجبھة اإلسالمیة لتحریر 

  .٢٤ینالبحر

  

في بدایات التسعینات من القرن الماضي وفي أعقاب الغزو العراقي للكویت بدأت مجموعة  -١٠- ٢

تمیز بتقدیم العرائض إلى األمیر آنذاك من أجل إعادة الحیاة  امطلبیً  امن الشخصیات الوطنیة تحركً 

اللطیف المحمود البرلمانیة بدأت بالعریضة النخبویة والتي من بین زعمائھا البارزین الشیخ عبد

ثم عززت ھذه  ٥/١١/١٩٩٢وقد قدمت لألمیر بتاریخ ) شیعي(والشیخ عبداألمیر الجمري ) سني(

وفي بدایات عام . ١٩٩٤العریضة النخبویة بالعریضة الشعبیة المقدمة لألمیر في شھر یولیو 

ضھم بدأت السلطة في تصعید إجراءاتھا ضد الناشطین من رجال الدین الشیعة ونفي بع ١٩٩٥

  ٢٥.والذین كانوا مرتبطین بمشروع العریضة ومطالبھا

  

وقد نجحت السلطة في ھذه الحملة، ضد الزعامات الدینیة الشیعیة، في تركیز االحتجاجات في 

صفوف الطائفة الشیعیة وتقلصت مشاركة الطائفة السنیة حیث اقتصرت المشاركة في االحتجاجات 

  ٢٦.لیسار القوميمن الطائفة السنیة على عناصر الیسار وا

  

                                                   
َ في أدبیاتھا بـ ٢٣  - انظر كذلك عبدهللا مطیویع  -) حسن الستراوي(مشاھدة شخصیة حیث كنت شخصیا عضوا في ھذه اللجنة التأسیسیة وقد أشیر إلي

  .٩٦دار الكنوز األدبیة ص - صفحات من تاریخ الحركة العمالیة البحرینیة 

  .١٩٨٢مایو  ٢٢وحسمت بتاریخ  ٢/١٩٨٢رقم ) أمن الدولة/ (الدعوى الجنائیة ٢٤

  .٤١وص ٣٥كتاب لجنة العریضة الشعبیة في مسار النضال الوطني ص -علي قاسم ربیعة  ٢٥

  .مشاھدة واستنتاج شخصي قابل للمناقشة ٢٦
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بقي أعضاء لجنة العریضة من القیادات الشیعیة وعلى رأسھم المرحوم الشیخ عبداألمیر الجمري 

  .في الساحة وعرفوا فیما بعد بأصحاب المبادرة

  

غیر أن العناصر الوطنیة كانت تحاول جاھدة منع السلطة في إنجاح الفصل الطائفي فتداعت  -١١- ٢

كان من أھمھا اجتماع عقد في بیت السید . وتوحید الحركة االحتجاجیة الى اجتماعات لبحث الموقف

جاسم مراد ضم عناصر وطنیة من الطائفتین انتھت ھذه االجتماعات بالتوقیع على عریضة بمطالب 

التي عرفت بانتفاضة التسعینات لفترة  - استمرت الفعالیات . في إصالح النظام السیاسي والدستوري

د وإفراط في استعمال القوة وتم اعتقال قیادة االنتفاضة وعلى رأسھم الشیخ حتى جوبھت بقمع شدی

اھم ما میز ھذه الفترة ھي تقدیم العرائض والتي كان من بینھا العریضة . عبداألمیر الجمري

النسائیة التي طالبت بوقف االستخدام المفرط للقوة ضد المحتجین والمعتقلین إضافة إلى مطالب 

  ٢٧.باإلصالح

  

توفي المرحوم األمیر الشیخ عیسى بن سلمان وخلفھ ابنھ  ١٩٩٩مارس من عام  ٦في  -١٢- ٢

الشیخ حمد بن عیسى الذي وعد عشیة استالمھ الحكم بالقیام بإصالحات دستوریة وجاب المدن 

والقرى تبشیرا باإلصالح، وبدأ عھده بإلغاء قانون أمن الدولة ومحاكم أمن الدولة وأطلق سراح 

  .بالعھد الجدید االرأي والسماح بعودة المنفیین، واستبشر الناس خیرً  نونیومسجمعتقلي 

  

كان من أھم أحداثھا الشعبیة . نقاشات فكریة وسیاسیة متقدمة ٢٠٠٤ -٢٠٠٠دارت في خالل الفترة 

عقد المؤتمر الدستوري الذي ضم كل قوى المعارضة والذي ناقش الوضع السیاسي والدستوري 

  ٢٨.لول والتصوراتمن الح اوطرح كثیرً 

  

كانت ") المیثاق("ومن الناحیة الرسمیة فوجئ الشعب بتشكیل لجنة لوضع میثاق العمل الوطني 

موجھة مما اضطر بعض عناصرھا إلى االنسحاب لوضوح التوجیھ الرسمي لمسیرة اللجنة، وقد 

                                                   
  .٦٢المصدر السابق ص - علي ربیعة  ٢٧

  .٢٠٠٤راجع كذلك كتاب وثائق المؤتمر الدستوري األول  -المؤتمر الدستوري األول  امشاھدة شخصیة حیث تم اختیاري رئیسً  ٢٨
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مسودة كان النسحاب ھذه العناصر أثر في تغییر اتجاه اللجنة حیث عدلت من المسار وجاءت 

  %.٩٨.٤وقد تم االستفتاء علیھ وأقر بأغلبیة شعبیة ساحقة بلغت . ٢٩المیثاق في صورة مقبولة

  

یكون علیھ شكل الدستور الجدید، لكن المجزوم بھ كان  أنمضت بعد المیثاق المناقشات فیما یتعین 

ما نص علیھ ل ایقیم نظام ملكیة دستوریة دیمقراطیة طبقً  أنان الدستور الجدید أو المعدل یجب 

تعدل الفصل الثاني  :السلطة التشریعیة :ثانیا"الذي جاء فیھ ) المستقبل استشراف(المیثاق في باب 

من الباب الرابع من الدستور الخاصة بالسلطة التشریعیة لتالئم التطورات الدیمقراطیة والدستوریة 

منتخبا انتخابا حرا مباشرا مجلسا  األولفي العالم وذلك باستحداث نظام المجلسین، بحیث یكون 

الخبرة  أصحابیختار المواطنون نوابھم فیھ ویتولى المھام التشریعیة، الى جانب مجلس معین یضم 

، فواضح من ھذا النص ان "واالختصاص لالستعانة بآرائھم فیما تتطلبھ الشورى من علم وتجربة

غیر . ع على المجلس المنتخبمع قصر سلطة التشری ةالمشور إلبداءدور المجلس المعین ھو فقط 

لآلمال وأعاد  اجاء مخیبً  ٢٠٠٢فبرایر  ١٤ان السلطة قد فاجأت الشعب بإصدار دستور معدل في 

األمور إلى تعقیداتھا حیث جعل السلطة التشریعیة من مجلسین متساویي العدد أحدھما منتخب 

للمجلس المعین وسلب  والثاني معین لھ ذات السلطات التشریعیة وجعل رئاسة المجلس الوطني

من السلطات الرقابیة كما سلب الرقابة المالیة وأحال دیوان الرقابة المالیة الذي كان تابعا  اكثیرً 

  . ٣٠للمجلس الوطني للدیوان الملكي وأضعف المشاركة الشعبیة إلى درجة التھمیش

  

جات والمطالبات الخالف واالختالف والتصارع فعادت االحتجا إلىھذا الدستور قد أعاد الوضع 

ً باإلصالح وبدأت الحركة السیاسیة تأخذ طابعً  یتسم بالشرعیة العلنیة  اجدیدً  االشعبیة مجددا مطالبة

  .٣١على اثر السماح للتیارات السیاسیة بتكوین الجمعیات السیاسیة

  

مجلس النواب وقد قاطعت الجمعیات السیاسیة المعارضة  انتخاباتأجریت  ٢٠٠٢في أكتوبر  ١٣- ٢

"). الوفاق("ھذه االنتخابات وعلى رأسھا جمعیة الوفاق الوطني اإلسالمیة ) یما عدا التقدميف(

                                                   
  .مشاھدة شخصیة حیث كنت عضوا في لجنة وضع المیثاق وكنت من العناصر المستقیلة ٢٩

٣٠  ً   .اانظر الرأي في المسألة الدستوریة المشار إلیھ سابق

منشورات  - كذلك عبدالرحمن النعیمي في مقالھ في كتاب افاق التحول الدیمقراطي في البحرین  انظر. ٢٠٠٥لسنة  ٢٦قانون الجمعیات السیاسیة رقم  ٣١

  .١٧٣نادي العروبة ص
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قانون (بشأن الجمعیات السیاسیة ) ٢٦(صدر المرسوم بقانون رقم  ٢٠٠٥یولیو  ٢٣وبتاریخ 

ً ) الجمعیات السیاسیة واختالفات بین قوى المعارضة ولكن مع ذلك فقد ذھبت  اواسعً  والذي أثار جدال

وقد نتج عن . معظم القوى السیاسیة إلى استصدار الترخیص والتسجیل مع المطالبة بتطویر القانون

لھذا القانون والتي كانت مرخصة  اذلك القبول استكمال الترخیص لجمعیات موالیة ومعارضة طبقً 

دلوجي ألحكام قانون الجمعیات واألندیة ولكن جاءت معظم ھذه الكیانات قائمة على أساس أی اطبقً 

  :واھم ھذه الجمعیات من حیث التأثیر والوزن الشعبي ھي

  

  .أعضاؤھا شیعة من مختلف اتجاھات التقلید) الوفاق( - جمعیة الوفاق الوطني اإلسالمیة 

  .إخوان مسلمین/ أعضاؤھا سنة ) المنبر اإلسالمي( - جمعیة المنبر الوطني اإلسالمي 

ؤھا من الیسار القومي على رأسھم عناصر الجبھة أعضا) وعد(جمعیة العمل الوطني الدیمقراطي 

  .)سنة وشیعة( االشعبیة سابقً 

  .أعضاؤھا من السلف السنة) األصالة(جمعیة األصالة اإلسالمیة 

جبھة التحریر  اسابقً (أعضاؤھا من االتجاه الشیوعي التقلیدي ") التقدمي("جمعیة المنبر التقدمي 

  ).ةسنة وشیع(أعضاؤھا ) الوطني البحراني

  .أعضاؤھا شیعة من مقلدي اإلمام الشیرازي) أمل(جمعیة العمل اإلسالمي 

 امعظم أعضاؤھا ھم أعضاء حزب البعث سابقً ) التجمع(جمعیة التجمع الوطني الدیمقراطي 

  ).سنة وشیعة(أعضاؤھا 

سنة ( موالیة للحكم اأعضاؤھا شخصیات مرموقة مھنیً ) الجمعیة(جمعیة میثاق العمل الوطني 

  ).ةوشیع

  

  .الى جانب عدد من الجمعیات ذات القواعد المحدودة

  

اصطفت الجمعیات ذات األغلبیة الشیعیة والیساریة في صف المعارضة واصطفت  -١٤- ٢

  .الجمعیات ذات االتجاه السني إلى جانب المواالة

  

 ٢٠٠٢ قد قاطعت أول انتخابات برلمانیة في أكتوبر) باستثناء التقدمي(وكانت جمعیات المعارضة 

  .ألنھا ال تلبي المطالب اإلصالحیة الحقیقیة
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قررت جمعیات المقاطعة أن تشارك واختلف  ٢٠٠٦في الدورة الثانیة لالنتخابات البرلمانیة في عام 

أعضاؤھا بشان ھذا القرار، ولكن بالنسبة لجمعیة الوفاق حدث انشقاق فیھا أدى إلى ظھور قیادیین 

تنظیمات وتجمعات منشقة عن الوفاق أبرزھا حركة الحریات  بارزین منھا واستقاللھم بتكوین

التي یرأسھا نائب األمین  - لقانون الجمعیات السیاسیة  اغیر مرخصة وفقً  -") حق("والدیمقراطیة 

العام السابق لجمعیة الوفاق األستاذ حسن مشیمع وقد كانت بدایتھا بمشاركة مع عناصر وطنیة 

بیعة والمرحوم الشیخ عیسى الجودر والمرحوم ھشام الشھابي وھم مستقلة من بینھم األستاذ علي ر

سعید العسبول وھو شیعي ذو میول وطنیة یساریة  األستاذكما كان من بینھم  ،من الطائفة السنیة

ٌ آخر عرف . معتدلة بقیادة العضو المؤسس البارز ) بتیار الوفاء اإلسالمي(وكما برز بعد ذلك تجمع

  ٣٢.ذ عبدالوھاب حسینلجمعیة الوفاق األستا

  

والتجمع  واإلخاءوعد وأمل (قادت الوفاق، باإلضافة الى الجمعیات المرخصة المعارضة  ١٥- ٢

من داخل مجلس  التطویر إلىجمعیات أخرى حركة معتدلة في الدعوة  إلى إضافة) والدیمقراطي

إلى جمعیات حركات في طلیعتھا حق والوفاء إضافة  مجلس النواب، في حین تبنت خارج النواب

ھنا الحركات خارج البحرین التي  أتناولولن ( .خارجالأخرى حركة المعارضة الداعیة للتغییر من 

، وقد تمایزت أسالیبھا بین الشدة والمرونة ولم تخلو الساحة من )أھمھا حركة أحرار البحرین

  .خالفات بین أطراف المعارضة

  

التي ابتدأت من تونس ثم تبعتھا مصر في ینایر منذ أن ھبت ریاح ما عرف بالربیع العربي و ١٦- ٢

االنتماءات السیاسیة  ومجھولفكان أن تداعى شباب  ،تحركت أوراق المطالبات في البحرین ،٢٠١١

إلى االحتجاج والمطالبة باإلصالحات، فكان أن تفجرت أحداث بدأت بمظاھرات محدودة ومتفرقة 

ت وانتھت بتجمع ھائل في دوار اللؤلؤة حیث ما لبث أن اتسعت وعم ٢٠١١فبرایر  ١٤في یوم 

شوارع ) مئات الفیة(اعتصمت أعداد كبیرة وصلت أحیانا إلى مئات األلوف وعمت مظاھرات 

الى  )الجمعیات المرخصة وغیر المرخصة(البالد مطالبة باإلصالحات وانضمت المعارضة 

   ).فبرایر ١٤شباب  ائتالف(ا وقد برزت حركة جدیدة تنتھج السریة في عملھا أسمت نفسھ. الحركة

                                                   
  .وقد دعیت للقاء في منزلي قیادة الوفاق من أجل توفیق وجھات النظر لكن لم یفلح ھذا المسعى - معایشة شخصیة  ٣٢



 www.arabsfordemocracy.org - الجماعة العربیة للدیمقراطیة

  
 .مسودة أولية، يستفاد منها في البحث العلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقة

٢٠

  وتداعیاتھا ٢٠١١فبرایر  ١٤أحداث : المبحث الثالث
  
في تونس ومصر، تداعت عناصر شابة الى العمل على ذات ) الربیع العربي(أثر تصاعد مد  ١- ٣

باالعتصام في ) الفیسبوك وتویتر(المنھج، فقامت بتوجیھ دعوة عبر وسائل التواصل االجتماعي 

وبدایة كانت ھناك تظاھرات في مناطق متفرقة من البالد،  .٢٠١١فبرایر  ١٤لؤة في یوم دوار اللؤ

إلى تقاطع الفاروق بعد أن  ابدلت تسمیتھ حالیً (ثم نظم اعتصام جماھیري حاشد في دوار اللؤلؤة 

وقد كانت الشعارات في ھذا االعتصام متنوعة بدأت ). الدوار وھدم النصب من قبل الحكومة لیزا

 اتأثرً ) النظام إسقاط(رفع شعار  إلىالدستوري لكنھا تطورت في جزء منھا  لإلصالحدعوة بال

  .بما كان یجري في تونس ومصر اظاھرً 

  

كان قد استشھد اثنان من المتظاھرین فألقى  ٢٠١١فبرایر  ١٥و ١٤ في مظاھرات یومي ٢- ٣

وقدم التعازي  )اثنین من أبنائھ( عبر فیھ عن أسفھ لوفاة اجاللة الملك على إثر ھذه األحداث خطابً 

الحارة إلى ذویھما وأمر بتشكیل لجنة تحقیق في الحوادث المتعلقة برئاسة نائب رئیس الوزراء جواد 

  ٣٣.العریض

  

من  ابتداءاالعتصام بدوار اللؤلؤة وذلك  إلىوخرج الناس للتظاھر وانتھوا  اإلحداثتطورت  ٣- ٣

المعتصمین في حوالي الساعة الثالثة  األمنھاجمت قوات فبرایر  ١٧أال انھ في یوم . فبرایر ١٥

قتلى وعدد كبیر من الجرحى وسیطرت قوات قوة دفاع  ٤، ونتج عن ھذا الھجوم سقوط افجرً 

  ٣٤.على منطقة االعتصام وأخلتھ من المعتصمین") الجیش("البحرین 

  

توجھ  ٢٠١١فبرایر  ١٤الذي قتل في  األولوفي ختام عزاء الشھید  ٢٠١١فبرایر  ١٨بتاریخ  ٤- ٣

ووقع بعض الضحایا وكان من بینھم شھید  األمنعدد من المتظاھرین للدوار واشتبكوا مع رجال 

                                                   
انظر صحیفة ( ١٦/٢/٢٠١١منشورة بالصحف المحلیة یوم  ٢٠١١فبرایر  ١٥ون البحرین یوم كلمة لجاللة الملك حمد بن عیسى مذاعة من تلفزی ٣٣

یونیو  ٢٩مؤرخ  ٢٠١١لسنة  ٢٨انظر كذلك تقریر اللجنة البحرینیة المستقلة لتقصي الحقائق المشكلة بموجب أمر ملكي رقم  - ) ٣٠٨٥الوسط عدد 

  .٢١٧فقرة ") لجنة تقصي الحقائق(" ٢٠١١

، وكذلك الفقرة ٢٣٢ - ٢٢٩ ، وكذلك تقریر لجنة تقصي الحقائق الفقرات)٣٠٨٧الوسط عدد (حول ذلك المنشور في كل الصحف المحلیة انظر الخبر  ٣٤

  .من ذات التقریر ٦٥٩رقم 
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وفي  ٢٠١١.٣٥فبرایر  ٢١أصیب برصاص حي في رأسھ فقد بسببھا الوعي ثم فارق الحیاة بتاریخ 

لملكي ولي العھد حومة ھذا الحدث وخالل برنامج تلفزیوني بتلفزیون البحرین فاجأ صاحب السمو ا

للحوار  إیاھم امقدمي البرنامج وشعب البحرین بدخولھ المفاجئ وتحدث مباشرة الى الشعب داعیً 

طارئ وخارج عن مألوف أخالقنا  أمرإن الذي جرى في البحرین : "وقال في حدیثھ المباشر

 أوجھوأرید أن أقدم التعازي لكل شعب البحرین على ھذه األیام األلیمة التي یعیشھا . .وطباعنا

، وبذات الیوم "إن البحرین لم تكن یوما دولة بولیسیة: "وقال في جملة ما قالھ" رسالة للجمیع للتھدئة

 ١٩وبتاریخ . صدر تكلیف من جاللة الملك لولي عھده بإجراء حوار وطني شامل مع المعارضة

ارع البحرین مطمئنا فبرایر أصدر سمو ولي العھد أمرا بسحب القوات العسكریة واألمنیة من شو

 CNNوأعقب ذلك لقاء سموه في قناة تلفزیون . المعتصمین في الدوار على أمنھم وسالمتھم

: في الدوار برده على سؤال لمذیع القناة بقولھ المعتصمیناألمریكیة أكد فیھ على الحوار وطمأن 

نا البحریني وقناعتھ بكل تأكید، إن المتظاھرین في دوار اللؤلؤة یمثلون شریحة مھمة من مجتمع"

  ٣٦.."السیاسیة وسنحرص على سالمتھم

  

لذلك تحدث سمو ولي العھد كذلك في مقابلة تلفزیونیة مع قناة تلفزیون البحرین قال  اواستتباعً  ٥- ٣

أنا : "وأضاف". من أي شيء اقويللجمیع  أثبتت إلیھماإلرادة الطبیعیة : "من جملة ما قالھ فیھا

مباشرة ألن أنا  أخاطبھموار لھ رأي، وأنا ودي الیوم قبل باكر إني اقدر أعرف الشباب اللي في الد

وال أزال .. عارف ان سبب من أسباب ھذه األزمة ھو الشعور عند البعض أن كلمتھم ما توصل

أشوفھ أنا أمامي أن  ىلإل... في الرأي معھاأدافع عن حق المواطن أن یعتصم حتى لو أنا أختلف 

عندنا آالف یتجمھرون . .بحرین یریدون االعتصام السلمي والمسیرات السلمیةالیوم في ال األغلبیة

  ٣٧.".في الدوار بكل حریة وراحة ویعبرون عن آرائھم

  

                                                   
 .٩٣٢تقریر لجنة تقصي الحقائق الفقرة رقم  ٣٥

، وتقریر لجنة تقصي الحقائق )٣٠٨٩انظر الوسط عدد ( ٢٠١١فبرایر  ٢٠األمریكیة ونشرتھ الصحف المحلیة یوم CNNلقاء تلفزیوني مع محطة  ٣٦

  .٢٧٦فقرة 

، وتقریر لجنة )٣١٠٤راجع جریدة الوسط عدد (مارس  ٧مقابلة تلفزیونیة لسمو ولي العھد مع تلفزیون البحرین مفرغة في الصحف المحلیة بتاریخ  ٣٧

  .٤٠٣تقصي الحقائق فقرة 
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اطمأن الناس على سالمتھم وزاد المعتصمون في الدوار ونظمت المسیرات السلمیة وامتدت  ٦- ٣

) لة الملك بإدارة الحوار معھاالذي كلف من قبل جال(الجسور بین المعارضة وسمو ولي العھد 

 ً   .أن یبدأ وتواصلت االتصاالت بغرض تھیئة األجواء للحوار الذي كان مؤمال

  

تجمع مواطنون موالون على مقربة من قصر رئیس الوزراء وفي  ٢٠١١فبرایر  ٢٠بتاریخ  - ٧- ٣

یتكون من جمعیات " تجمع الوحدة الوطنیة "المساء تم تنظیم تجمع للمواالة أمام مسجد الفاتح باسم 

  ٣٨.وشخصیات غالبیتھم من الطائفة السنیة

  

الحوار الذي أعلن عنھ سمو  إنجاحعكفت الجمعیات المعارضة على صیاغة رؤیة وأسس  - ٨- ٣

 إلنجاحأولیة تمثل شروط  إجراءات، حیث اشتملت على وجوب توافر اإلعالمولي العھد في وسائل 

  :الحوار أھمھا التالي

  

  

  :إجراؤھااء حوار ناجح یتعین على الحكم شروط اجر: أوال 
  

التعھد بالحفاظ على حق المعتصمین في التواجد بدوار اللؤلؤة والحفاظ على حیاتھم  - ١

  .طوال فترة الحوار والمفاوضات
 .الفوري لسراح جمیع المعتقلین السیاسیین وشطب قضایاھم في المحاكم اإلطالق - ٢

 لإلعالمفزیون ورادیو وجعلھ منصة الرسمي للدولة من تل اإلعالمالتعھد بتحیید  - ٣

من مختلف مشاربھم بكل حیادیة ومھنیة ویساھم في الحر لنقل آراء المواطنین 
 .الطائفي االحتقانتخفیف 

فبرایر وإحالة  ١٤بالتحقیق المحاید في أعمال القتل التي وقعت منذ  االشروع فورً  - ٤

 .للمحاكمة المسئولین

 .إقالة الحكومة - ٥

 
                                                   

ان مملكة البحرین ستخرج من ھذا الظرف  :سمو رئیس الوزراء یؤكد للجموع التي توافدت على قصر سموه" ٢٠/٢/٢٠١١) بنا(وكالة أنباء البحرین  ٣٨

  "أقوى مما كانت علیھ
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ً ن ا: اثانی ھأن یعل وار وإعالن ادئ الح ھ بمب م قبول ي  ،لحك روع ف ل الش ات الحوار وقب ة جلس ي بدای ف
 :بالمبادئ التالیة االلتزام ،التفاصیل

  

ى أساس تساوي الصوت  ٢٠٠٢إلغاء دستور  - ١ والدعوة النتخابات مجلس تأسیسي ینتخب عل
  .بین الناخبین ویقوم بوضع دستور جدید للبالد

و - ٢ س للن ي انتخاب مجل ھ حق الشعب ف ون انتخاب رد بكامل الصالحیات التشریعیة ویك اب ینف

 .على أساس تساوي الصوت بین المواطنین

 .حق الشعب في أن تكون لھ حكومة منتخبة - ٣

دات التي - ٤ ات والتعھ زام األطراف باالتفاقی ذه  توفیر الضمانات الالزمة لتحقیق الت تج عن ھ تن

 .المفاوضات

  

  

 ً  :اسبیً اإلتفاق على جدول زمني قصیر ن: اثالث

  

 ً وال ات تضع حل ى اتفاق ة للوصول إل ة  ضرورة تحدید جدول زمني ال یتجاوز أسبوعین أو ثالث جذری
ة  ي عملی تتباب األمن والشروع ف ي اس اھم ف بالد وتس ا ال ي تمر بھ لألزمات السیاسیة والدستوریة الت

  .٣٩ التنمیة والدیمقراطیة الحقة
  

ىیر من المحتجین وجنح جزء یس واالعتصاماستمرت االحتجاجات  ٩-٣  باتجاهتنظیم مظاھرات  إل

ا حفیظة النظام  اثأرقصر ملكي، مما  وھوالدیوان الملكي بمنطقة الرفاع وقصر الصافریة  د م ى ح ال

ن  الرغم م بھ، وب اأوغض ة نھ عارات الملتھب ن الش وا م م تخل ن ل لمیة لك ت س د زاد. كان رة  توق وتی

ان من واالعتصاماالحتجاجات  ة وك اكن حیوی ك  في أم رز تل امھو االعتصام  االعتصاماب أ  إم المرف

ى األمنالطریق الرئیسي بین المنطقة الدبلوماسیة والمرفأ المالي والذي حدا بقوات  وإغالقالمالي   إل

ع  ة م ت جاری ي كان اوالت الت ن المح الرغم م القوة ب ارع ب تح الش مین وف ة المعتص ھ ومھاجم اقتحام

                                                   
 .ومعایشة شخصیة. ھـ١٤٣٢ربیع الثاني  ١٠م الموافق ٢٠١١مارس  ١٥الثلثاء |  ٣١١٢: العدد" الجمعیات السیاسیة ترحب بالحوار" - الوسط  ٣٩
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اریخ . اسلمیً  بعض قیادات المعارضة والمحتجین لفتحھ ك بت ان ذل وم وك ذا الی وقد وقعت ضحایا في ھ

  ٢٠١١.٤٠مارس  ١٣

  

ى  ٢٠١١مارس  ١٣في یوم  ١٠-٣ ھ للحوار عل د بمبادرت ي العھ ادئ سبعة  أساسصرح سمو ول مب

الح ل الص ان كام ا برلم ي أھمھ عب یاتالت ل أرادة الش ة تمث وم . وحكوم ي ی ارس  ١٤ف  ٢٠١١م

ا كانت الجمعیات السیاسیة المعار أصدرت اق أنھ ة الوف ر جمعی د بمق ا عق ضة أثناء مؤتمر صحفي لھ

ت  الحاجةوال تزال مع الحوار وأكدت  بالد وطالب د لل س تأسیسي لوضع دستور جدی كیل مجل إلى تش

ائل  ي وس ت ف ي أعلن ادئ الحوار الت ى مب ھ عل د بشأن موافقت ي العھ مو ول بتوضیحات رسمیھ من س

  .وكان ھذا البیان خطوة تجاه بدء الحوار ار جدیً وذلك من أجل أن یكون الحوا ٤١اإلعالم

  

ارس  ١٤في  ١١-3 وات من الجیش السعودي ووحدات عسكریة  ٢٠١١م دخول ق ع ب وجئ الجمی ف

ق )درع الجزیرة(العربیة المتحدة تحت رایة  األماراتمن دولة  الي المواف وم الت مارس  ١٥، وفي الی

م  وم الملكي رق بالد المرس ك ال نة ١٨صدر من مل ة(بشأن إعالن  ٢٠١١ لس ة السالمة الوطنی ) حال

ذ مرسوم  اتخاذوكلف القائد العام لقوة الدفاع سلطة  ة لتنفی دابیر الالزم ع  ألسالمھالت ي جمی ة ف الوطنی

ھور ة ش دة ثالث ة لم اء المملك باح . أنح ابعة من ص ي الس ة ف المة الوطنی ة الس دأت سلطات حال  ١٦ب

دوار ي ال مین ف ى المعتص الھجوم عل ارس ب ي  م لمانیة الطب ع الس رة مجم ام (ومحاص فى الع المستش

ي ) الرئیسي في البالد د سقط ف االت وق ة االعتق دء حمل ة وب وإخالء المعتصمین من ساحاتھ الخارجی

الرسمي  أألعالميقتلى من بینھم بعض من أفراد قوات األمن مع مالحظة أن الخطاب  ٩ھذا الیوم 

ة ذھب إلى المزید من التشدد وإذكاء روح ا ة والتحریض ضد رموز من الطائف ام من المعارض النتق

  ٤٢.والمعارضة بشكل عام الشیعیة بوجھ خاص

  

وا من دوار ) حق والوفاء واألحرار(الجدیر بالذكر أن بعض قیادات المعارضة  ١٢-٣ د أعلن انوا ق ك

ى عدم شرع) التجمع من أجل الجمھوریة(اللؤلؤة تجمعا أسموه  یة النظام وأصدروا بیانا ذھبوا فیھ ال

ى  ي اللجوء ال ك ھ ي ذل یلتھم ف ان وس وا ب ھ وأعلن تبدال نظام جمھوري ب ره واس ائم ووجوب تغیی الق
                                                   

 .٢٠١٢ینایر  ١بتاریخ  ٣٤٠٣د محلق الوسط العد ٤٠

 .وما بعدھا ٦٦٩تقریر لجنة تقصي الحقائق الفقرة من  ٤١

  .وما بعدھا ٦٨٨مشار إلیھ بتقریر لجنة تقصي الحقائق الفقرة  ٤٢
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ق  م یواف إذا ل تفتاء ف ذا االس ي ھ ھ ف ة الشعب علی االستفتاء الشعبي وعلقوا رأیھم ھذا على شرط موافق

م وقد تم اعتقالھم وحكم علیھم بالسجن المؤب. علیھ الشعب فإنھم یتنازلون عنھ ت من حك ا ھو ثاب د كم

  ٤٣.محاكم السالمة الوطنیة

  

االت  شنت السلطة ٢٠١١مارس  ١٧منذ  ١٣-٣ ي صفوفحملة اعتق االمعارضة  ف دأت بم یعرف  ب

ي شمال  افجرً  ٤حتى  امساءً  ٤م البدء في تطبیق نظام حظر التجول من تبالرموز والطاقم الطبي و ف

دارس  واالعتصام المنامة وتقرر منع التجمھر والتجمع والمسیرات ت الم بالد وتوقف اء ال ة أنح في كاف

نھم أساتذة  الھم ومن بی ر من أعم م فصل الكثی ا ت الحكومیة والخاصة عن العمل حتى إشعار آخر كم

دد  ومسئولینجامعات ومعلمین وإداریین ونقابیین وطلبھ  غ ع بالشركات الكبرى والوزارات إلى أن بل

ل قراب ن العم ولین م ً ٢٤٦٤ ةالمفص ط وفق اص فق اع الخ ن القط دد  ام ل، وع جالت وزارة العم لس

ة ابین مفصول وموقوف من القطاع العام وفقً  ٢٠٧٥ ي  لسجالت دیوان الخدمة المدنی ا ف تركزت جلھ

  . ٤٤صفوف الطائفة الشیعیة

  

ھ  ٤٨صدر المرسوم الملكي رقم  ٢٠١١مایو  ٨بتاریخ  ١٤-٣ ع حال ة السالمةبرف داء من  الوطنی ابت

و  أول ً  ٢٠١١یونی دال اریخ  ب ات  ١٤من ت رى جمعی ت كب د رحب ھ، وق اق( المعارضةمن ذلك، ) الوف ب

رئیس  ن ال ا اعل اریخ  األمریكيفیم ا بت وق  ١٨أوبام رام حق ى البحرین احت أن عل ایو ب وأن  اإلنسانم

وم  ي تضمنھا  بإصالحاتتق ادئ الت ة بالمب ت الحكوم د رحب اجد وق دم المس ھ ورفضھ لھ یة جدی سیاس

   ٤٥.الوطنیة ھذا الخطاب الوحدةأوباما في حین رفض تجمع خطاب 

  

ھ  صرح ولي العھد بأنھ یجب أن یكون الحوار شامال ٢٠١١یونیو ١في  ١٥-٣ ع األطراف وأن لجمی

ن  ق م الح إرادةمنبث وطني  اإلص الحوار ال ب ب دولي یرح ع ال راف المجتم ن أط د م ل العدی ا جع مم

ؤتمر وحث المعارضة  األزمةكوسیلة للخروج من  د م ى عق ة ال م دعت الحكوم ھ، ث على المشاركة ب

وطني  وار ال د للح رة انعق ي الفت ا ف ین م و  ١ب ىیولی و  ٢٨ وحت ذه ٢٠١١یولی ظ أن ھ ن یالح ، ولك

ارت  ي اخت ل السلطة الت د جاءت من قب دعوة ق ؤتمر  أعضاءال ك الم ر بذل والین أو غی ن الم ة م غالبی
                                                   

 .سالمة وطنیة ١٢٤/٢٠١١الدعوى رقم  ٤٣

 .من النسخة العربیة المعتمدة ١٦٥٩و ٥٣٨راجع تقریر لجنة تقصي الحقائق البند رقم  ٤٤

 http://www.alarabiya.net/articles/2011/05/20/149884.htmlجمع الوحدة یھاجم أوباما ت ٤٥



 www.arabsfordemocracy.org - الجماعة العربیة للدیمقراطیة

  
 .مسودة أولية، يستفاد منها في البحث العلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقة

٢٦

ام و ان من ذوي الشأن في العمل السیاسي والشأن الع دعوینك یھم  الم ات المعارضة بمن ف من جمعی

ن ل ع اق یق ة الوف بتھ جمعی ا نس ل % ١٠ م ن ك اءم ؤتمر  أعض ات (الم ي االنتخاب غلت ف اق ش الوف

واب% ٤٨االخیرة ما یقرب من  س الن د مجل د ٤٠من أصل ( من مقاع ة  )مقع دم عدال الرغم من ع ب

  ٤٦.)ائر االنتخابیةوتوزیع الد

  

  

اریخ  ١٦-٣ و  ٢٩بت ة ٢٠١١یونی كیل اللجن ن تش ك ع ة المل ن جالل ة أعل ة البحرینی تقلة  الملكی المس

ة  ائق برئاس ي الحق ولتقص یوني  رالبروفس ریف بیس د ش ةمحم ى  وأربع ك عل ي ذل ین ف ن المختص م

م نة  ٢٨ الصعید الدولي وذلك بموجب األمر الملكي رق ائق(" ٢٠١١لس ي الحق ة تقص دمت ") لجن وق

اریخ  ك بت ة المل ا لجالل وفمبر  ٢٣تقریرھ یات و ٢٠١١ن ع التوص ول جمی ك قب ن المل واردةأعل ھ  ال فی

رً  اوالذي جاء الكثیر منھا ایجابیا، إال أن تنفیذ تلك التوصیات ما زال بطیئً  ة اأو متعث . مستمرة واألزم

م  ام محاكم السالمة  ٢٠١١لسنة  ٦٢كما صدر مرسوم ملكي رق ع القضایا المنظورة أم ة جمی بإحال

انون  ٢٠١١أغسطس  ١٨إال انھ بتاریخ . لعادیةالوطنیة للمحاكم ا ك المرسوم بق ة المل صدر من جالل

م  نة  ٢٨رق ص  ٢٠١١لس ى ن تمرارعل ي  اس دأت ف ي ب ات الت ر الجنای ة بنظ المة الوطنی اكم الس مح

  .نظرھا على أن تحال قضایا الجنح للمحاكم العادیة

  

التي أوصت  ١٢٩١رقم لفقرة الواردة باتقصي الحقائق التوصیة  من بین توصیات لجنة -١٧- ٣

والعقوبات التي صدرت في حق جمیع األشخاص المحكوم علیھم في جرائم ذات  اإلحكام بإلغاء

التھم المعلنة  بإسقاطصلة بالتعبیر السیاسي وال تنطوي على الدعوة الى العنف أو بحسب الحالة 

وكذلك عدم تنفیذ .  جزء یسیرإال الموجھة إلیھم، إال أن الحكومة أو النیابة العامة لم تنفذ ذلك

بشان أن ال یكون أي مفصول قد فصل نتیجة لممارستھ لحقھ  ١٣٣٧رقم  الواردة بالفقرة التوصیة

الذي نتج عنھ وجود بون شاسع بین الوعود والتطبیق  األمرفي التعبیر وحریة الرأي والتجمع، 

  .العملي وساھم في استمرار حالة التوتر المجتمعي

  

                                                   
 .٢٠١١یولیو  ٣١یولیو إلى  ٢٧راجع تصریحات الصادرة من جمعیة الموافقة في صحیفة الوسط من تاریخ  ٤٦
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والتي توصي بأن تشكل لجنة  ١٧١٥رقم  الواردة بالفقرة وصیات وأھمھا التوصیةأما بعض الت

من الحكومة وشخصیات  مرموقة من أعضاءتشكل تنفیذ التوصیات وطنیة محایدة مستقلة لمتابعة 

فإنھا نفذت مبتورة حیث  والمجتمع المدني، )المعارضة(محایدة وشخصیات من الجمعیات السیاسیة 

ن الجمعیات السیاسیة المعارضة فیما عدا عضو واحد ھو رئیس التقدمي لكن لم تشمل ممثلین ع

  ٤٧.عین بصفتھ الشخصیة

  

  

  
  الحالة الراھنة: المبحث الرابع

  
إنني اقصد بالحالة الراھنة، تلك الحالة التي بدأ إطارھا الزمني من منتصف فبرایر العام الماضي 

وھي . فصیلھ في المبحث الثالث من ھذه الورقةوالمستمرة حتى اآلن على نحو ما جرى ت) ٢٠١١(

وھو صراع یتمثل في المواجھة بین . فترة تتمیز باشتداد حدة الصراع بین السلطة الحاكمة والمجتمع

 ،منھج االستحواذ الكامل والسیطرة العائلیة المطلقة على مؤسسات الدولة ومصادر الثروة كطرف

ى المجتمع الطامحة إلى التغییر واإلصالح، من خالل ویتمثل الطرف اآلخر في ھذا الصراع في قو

المطالبة بالمشاركة والمساھمة الحقیقیة في إدارة شئون البالد، والمشاركة في الثروات الوطنیة، بما 

وذلك في إطار دولة . یحقق الطموحات المشروعة في العیش الكریم وضمان مستقبل األجیال القادمة

ُسس المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، وتجاوز المؤسسات المدنیة الحدیثة ال قائمة على أ

  .حالة اإلمارة والحكم الشمولي

  

وھذه الحالة الراھنة ما ھي إال حلقة متصلة بما سبقتھا من حلقات تاریخ الصراع السیاسي في 

شھد وھو تاریخ یشھد تكرار مثل الم. البحرین في العصر الحدیث على النحو الذي سبق تناولھ

 -، حیث تتكثف فیھ أشكال المواجھة السیاسیة، كما تتكثف فیھ االحالي بمعدل كل عشر سنوات تقریبً 

أشكال المواجھة األمنیة الباطشة شبھ یومي، على نحو تحدث معھ، وتتعمق نتیجة لھ،  -بكل أسف 

                                                   
 .٢٠١١نوفمبر  ٢٦ -  ٢٠١١لسنة  ٤٥أمر ملكي رقم  ٤٧
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طاف، إلى وھو ما یؤدي، في نھایة الم. الكثیر من الشروخ والتصدعات في العالقة بین الطرفین

  .ازدیاد الصعوبات التي تعترض طریق التوصل إلى حلول جذریة سلیمة لھذا الصراع

  

وأعتقد بأن الحالة الراھنة تحكمھا مجموعة من العناصر التي تتشابھ إلى حد ما، مع بعض 

االختالف، مع تلك العناصر التي حكمت المراحل أو الحلقات السابقة من مسیرة العالقة بین 

  :وكما أرى فإن ھذه العناصر تتمثل فیما یلي. الطرفین

  

  االستمرار في انتھاج طریق الحلول البولیسیة واللجوء إلى تصعید استخدام وسائل القمع

  .والقوة المفرطة في مواجھة مطالب اإلصالح

  العمل على تحیید، إن لم یكن كسب والء، فئة أصیلة من فئات المجتمع في مواجھة مطالب

بالتجنیس  اح وذلك من خالل تشطیر المجتمع على أساس طائفي، مدعومً التغییر واإلصال

  .السیاسي لطائفة معینة ولغیر بحرینیین

  مالمح النظام من الخارج " تجمیل"االلتفاف على مطالب اإلصالح، وذلك بانتھاج سیاسات

 .االحقیقي بتاتً  باإلصالحوال ترقى الى مستوى المطالبات 

 

  :كل عنصر من ھذه العناصر وذلك على النحو اآلتي -ببعض التفصیل  -وأتناول 

  

  :سیاسة القمع في مواجھة مطالب اإلصالح - ١- ٤

  

في مواجھة مطالب اإلصالح السیاسي والدستوري ذات الطابع الوطني المدني، التي كانت وال 

رت والتي استلھمت وتأث ٢٠١١األحداث في عام  انفجرتزالت قائمة منذ ثالثینات القرن الماضي، 

بالثورات الشعبیة في تونس ومصر في إطار ما عرف بالربیع  - في طورھا الراھن  -  اكثیرً 

العربي، وفي مواجھة ھذه المطالب لجأت السلطة إلى تصعید أسلوب القمع الذي تعاملت بھ مع 

ذلك ولم تقتصر في . التحركات الشعبیة السابقة، والمتمثل في انتھاج سیاسة المعالجة األمنیة الباطشة

ھذه المرة على استخدام قوات األمن والشرطة في مواجھة ھذه التحركات، بل لجأت إلى استخدام 

بقوات دول الجوار مثل ) وحتى لو كانت رمزیة(قوات الجیش والحرس الوطني، واالستعانة 
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العربیة المتحدة تحت ما سمي بدرع الجزیرة، وكل ذلك من  واألماراتالمملكة العربیة السعودیة 

  .جل القضاء على أشكال االحتجاج السیاسي التي استخدمتھا الحركة المطلبیةا

  

  

  :وقد تمثل ذلك في اآلتي اونوعً  اجاجات كمً توقد صعدت السلطة في ھذه المرة من أسالیب قمع االح

  

  :إعالن حالة السالمة الوطنیة - ١- ١- ٤

 

ي مواجھة الحركة لقد شكل إعالن حالة السالمة الوطنیة العنوان الرئیسي لسیاسة السلطة ف

وقد قضى مرسوم السالمة الوطنیة . ٢٠١١المطلبیة، التي اشتدت وتیرتھا من منتصف فبرایر 

بفرض مجموعة واسعة من اإلجراءات والتدابیر االستثنائیة، التي ترتب علیھا تعطیل العدید من 

ات الحریات والحقوق األساسیة التي نص علیھا دستور البالد، فضال عن مصادرة الحری

المنصوص علیھا في العھود والمواثیق الدولیة المعنیة بالحریات السیاسیة والمدنیة، وعلى وجھ 

الخصوص تلك الحقوق التي تضمنھا العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والذي 

، فأصبح بذلك جزءا من ٢٠٠٦لسنة ) ٥٦(انضمت إلیھ مملكة البحرین بموجب القانون رقم 

كما ترتب على تطبیق اإلجراءات الواردة في مرسوم إعالن حالة السالمة . ھا الوطنیةقوانین

الوطنیة حرمان الموقوفین والمتھمین من ضمانات حقوق الدفاع المنصوص علیھا بموجب 

  ٤٨.قانون اإلجراءات الجنائیة

  

في فبرایر من الصادر " بالدستور المعدل"وعلى الرغم من أن المذكرة التفسیریة لما أطلق علیھ 

یترتب "، قد فرقت بین حالة السالمة الوطنیة وحالة األحكام العرفیة، وقررت بأنھ ٢٠٠٢عام 

على ھذه التفرقة، أن تكون اإلجراءات الالزمة إلعادة السیطرة على الوضع القائم عند اعالن 

م اللجوء إلیھا حالة السالمة الوطنیة، اقل حدة ومساسا بحقوق األفراد وحریاتھم من تلك التي یت

، إال أنھ على الرغم من ذلك جاءت اإلجراءات والتدابیر التي "في حالة إعالن األحكام العرفیة

من تلك  اتم فرضھا من خالل المرسوم بإعالن حالة السالمة الوطنیة أشد وطأة وتعسفً 

                                                   
  .١٦٩وتقریر لجنة تقصي الحقائق الفقرة رقم . ١٢٤/٢٠١١لسالمة الوطنیة رقم انظر مذكرات محامي الدفاع في قضیة ا ٤٨
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. یةبشأن األحكام العرف ١٩٨١لسنة  ٢٨اإلجراءات المنصوص علیھا في المرسوم بقانون رقم 

، حیث ٢٠١١/نوفمبر/٢٣وذلك ما أشارت إلیھ لجنة تقصي الحقائق في تقریرھا الصادر بتاریخ 

بل واألمر األكثر غرابة ھو أنھ بالرغم من حقیقة أن المذكرة التفسیریة :"..جاء فیھ ما یلي

المرفقة بدستور المملكة تنص على أنھ یجب أن تكون التدابیر المتخذة بموجب حالة السالمة 
وطنیة أقل تعقیدا من تلك التي یتم تنفیذھا أثناء تطبیق األحكام العرفیة، فقد اثبت الواقع تفسیر ال

ھذا المرسوم بطریقة تمنح سلطات لألجھزة الحكومیة تزید عن تلك المنصوص علیھا في 

المرسوم بشأن تطبیق األحكام العرفیة، وخاصة فیما یتعلق بسلطة توقیف األشخاص لفترات 
  ٤٩"ة دون الرجوع إلى السلطة القضائیةغیر محدد

  

  

  :عملیات االعتقال والتوقیف - ٢- ١- ٤

 

 ابمجرد إعالن حالة السالمة الوطنیة، قامت األجھزة األمنیة بحملة اعتقاالت واسعة طالت أعدادً 

في بلد ال یتجاوز عدد المواطنین فیھ خمسمائة وخمسون (كبیرة من المواطنین تقدر باآلالف، 

من تقریرھا، فقد بلغ عدد  ١٧٠٥رقم  الفقرةتقصي الحقائق  تقدیرات لجنةوطبقا ل). ألف مواطن

بأن ھذا التقدیر یرتبط بالفترة  اعلمً . شخص خالل تلك الفترة ٢٩٢٩األشخاص الذي تم اعتقالھم 

فبرایر إلى  ١٤التي أدت فیھا لجنة تقصي الحقائق المھام والتكلیفات المسندة إلیھا وھي فترة من 

ومن ثم االفراج  والبد من اإلشارة إلى أن عملیات التوقیف واالعتقال،. فقط ٢٠١١مارس  ٣١

 .عن بعض المعتقلین، ال تزال مستمرة تبعا لتطورات الحالة األمنیة بین حین وآخر

  

 :حاالت القتل خارج نطاق القانون - ٣- ١- ٤

 

منیة بلغت أعداد القتلى من المواطنین نتیجة اإلجراءات التي قامت بھا مختلف األجھزة األ

منھا ما . حالة ٦٣وحتى اآلن  ٢٠١١والعسكریة، والتي ارتبطت باألحداث السیاسیة منذ فبرایر 

ال یقل عن خمس حاالت لمعتقلین ماتوا نتیجة التعذیب أثناء اعتقالھم في السجون ومن بین 

                                                   
  .١٦٩تقریر لجنة تقصي الحقائق الفقرة  ٤٩
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القتلى عدد أربعة من رجال الشرطة حكم على من اتھموا بقتلھم من المحتجین بعقوبات تصل 

 ٥٠.والسجن المؤبد اإلعدام الى

  

 :التعذیب الممنھج بدنیا ونفسیا - ٤- ١- ٤

 

المعتقلین  -إن لم یكن كل  - من قطعت الكثیر من األدلة والشواھد على تعرض الكثیر

والموقوفین للتعذیب البدني والنفسي، وألشكال متعددة من أسالیب إساءة المعاملة، التي طالت 

 ٥١.لشرف واألصلالمعتقدات الدینیة للطائفة الشیعیة وا

  

. القیام بعملیات اجتیاح واسعة للعدید من القرى والمناطق بقصد ترویع المواطنین - ٥- ١- ٤

وفي العدید من األحیان یقوم بمثل ھذه األعمال، والتي ال زالت تتم حتى اآلن بین حین 

وآخر، جماعات من الرجال الملثمین والذین ال یرتدون األلبسة الرسمیة ألفراد األجھزة 

 ٥٢.ةاألمنی

 

ھدم العدید من المساجد ودور العبادة للطائفة الشیعیة، ومنھا بعض األضرحة  - ٦- ١- ٤

  ٥٣.دار عبادة ٣٠القائمة منذ مئات السنین إذ بلغ حسب تقدیرات لجنة تقصي الحقائق 

  

  :المحاكمات العسكریة - ٧- ١- ٤

 

یعود تاریخ البحرین الحدیث في انتھاج سیاسة المحاكم االستثنائیة إلى منتصف سبعینات 

رن الماضي، حیث كانت تتم محاكمة المعارضین أمام محاكم أمن الدولة التي نص على الق
                                                   

من تقریر  ١٠٤٩و ٨٤٨وطبقا للفقرتین  -  ترى اللجنة أن خمس حاالت قتل بسبب التعذیب أثناء التوقیف ٨٧٣تقریر لجنة تقصي الحقائق فقرة  ٥٠

حالة وما زاد عن ذلك من المذكور أعاله فانھ بني على تقدیرات  ٤٦بلغ  ٢٠١١أكتوبر  ١عدد القتلى بسبب االحداث حتى  لجنة تقصي الحقائق فان

 .غیر موثقة

 .وما بعدھا ١١٨١تقصي الحقائق الفقرة لجنة تقریر  ٥١

  ب.١٢٥٨/ج.١٢٠٣/د.ب.١١٨٦/ ٥٥٤/٧٩١/١١٣٧/١١٧٢/١١٧٨/ ١٥٤مشاھدة شخصیة وكذلك تقریر لجنة تقصي الحقائق فقرة  ٥٢

 .١٧٠٧تقریر لجنة تقصي الحقائق تراجع الفقرة  ٥٣
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 ٢٢الصادر بتاریخ  ١٩٧٤تشكیلھا حینئذ مرسوم بقانون بشأن تدابیر أمن الدولة لسنة 

، وھو مرسوم تم إلغاؤه في بدایة مرحلة االنفراج السیاسي الذي شھدتھ ١٩٧٤أكتوبر 

أن إعالن حالة السالمة الوطنیة ترتب علیھ عودة المحاكم إال . ٢٠٠١٥٤البحرین في العام 

االستثنائیة وذلك من خالل تشكیل محاكم عسكریة الطابع یرأسھا قاض من أفراد الجیش 

وھي محاكم عقدت محاكمات لمئات من المواطنین، . یطلق علیھا محاكم السالمة الوطنیة

كما قررت ذلك لجنة . ة العادلةضمن سلسلة من المحاكمات التي افتقدت معاییر المحاكم

  ٥٥.تقصي الحقائق

  

  

  :فصل الموظفین من أعمالھم والطلبة من كلیاتھم ومعاھدھم التعلیمیة - ٨- ١- ٤

 

على القمع البولیسي والمحاكمات  - ذات الطبیعة االنتقامیة  -  لم تقتصر اإلجراءات الحكومیة

الرزاق بفصل اآلالف والقتل خارج نطاق القانون، بل تعدى ذلك إلى قطع ا) غیر العادلة(

لتقدیرات لجنة تقصي الحقائق، فقد بلغ عدد المفصولین من أعمالھم ما  اوطبقً . من أعمالھم

  ٥٦.، یتوزعون مابین القطاعین العام والخاص)٤٥٣٩(مجموعھ 

  

موظف وعامل في القطاعین العام والخاص لم تتم إعادتھم  ٢٥٢٨وال یزال عدد 

  .، بما یشكل استمرارا في سیاسة العقاب بالتجویع)حتى كتابة ھذا البحث( ٥٧ألعمالھم

  

، فضال "البحرین كبولي تكنی"كما تم فصل وإیقاف المئات من طلبة جامعة البحرین ومعھد 

  ٥٨).وقد تم إعادة البعض(طالب  ٩٧عن إلغاء المنح الدراسیة لعدد 

  

                                                   
 .٢٤٦٥ونشر بالجریدة الرسمیة العدد . ١٨/٢/٢٠٠١ -  ٢٠٠١لسنة  ١١تم الغاء قانون أمن الدولة بموجب مرسوم بقانون رقم  ٥٤

 ١٧٠١/١٧٠٢/١٧٢٠لجنة تقصي الحقائق فقرة  ٥٥

 .ما بعدھا ١٣٣٧لفقرة ا" إنھاء خدمة الموظفین" لجنة تقصي الحقائق  ٥٦

 .٢/٢/٢٠١٢ - ٣٤٣٥تصریح السید سلمان المحفوظ رئیس االتحاد العام لنقابة عمال البحرین بصحیفة الوسط العدد  ٥٧

 .وما بعدھا ١٤٥٧أنظر تقریر لجنة تقصي الحقائق الفقرة  ٥٨
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 :استدعاء قوات عسكریة من بعض دول مجلس التعاون - ٩- ١- ٤

 

بأي شكل  - األمنیة التي سادت أثناء األحداث األخیرة، لم تصل  على الرغم من أن الحالة

إلى تھدید التدخل الخارجي في البالد، حیث اثبت تقریر لجنة تقصي الحقائق  -من األشكال 

، أو تشكیل أي خطر محتمل على ٥٩السلطة أدعتعدم ثبوت وجود دور إلیران كما 

لكبیرة المعروفة لقوى األمن والجیش وعلى الرغم من القدرات ا. االمنشئات الحیویة فیھ

والحرس الوطني في البحرین وعدم توفر أي نوع من السالح لدى المواطنین، فقد لجأت 

السلطة، لزیادة جرعة الترھیب والرعب لدى المشاركین في الحركة المطلبیة، إلى استدعاء 

سابقة خطیرة قوات عسكریة من بعض دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، وذلك في 

تؤسس لتدخل عسكري وأمني في مسائل داخلیة تتعلق بمطالب إصالح سیاسي ودستوري 

في ظل ما ھو ثابت من  افي إحدى الدول األعضاء في مجلس التعاون الخلیجي، وخصوصً 

  .انعدام أي تدخل خارجي في األحداث

  

  

 :تشطیر المجتمع البحریني على أساس طائفي  - ٢- ٤

  

ین منذ مدة سیاسة تشطیر المجتمع وقسمھ إلى شیعة وسنة، انتھج النظام في البحر - ١- ٢- ٤

وقد جرى تنفیذ ھذه السیاسة بالتدریج عبر إفراغ المؤسسات العسكریة وخصوصا 

الجیش والحرس الوطني من الطائفة الشیعیة وكذلك وزارة الداخلیة وجھاز األمن 

عن توظیف الوطني إال من قلة یسیرة غیر ذات وجود ملموس وامتنع منذ البدایة 

  .عناصر شیعیة في الحرس الوطني

 

وبینما كانت المعارضة  ٢٠١١فبرایر  ٢٠ومع بدایة أحداث فبرایر وبالتحدید  - ٢- ٢- ٤

تجمع الوحدة (السیاسیة تعتصم في دوار اللؤلؤة فوجئ الناس بظھور تجمع كبیر 

أعطى طابع الدفاع عن الطائفة السنیة مصورا التجمع في دوار اللؤلؤة على ) الوطنیة
                                                   

  .١٧١٢أنظر تقریر تقصي الحقائق الفقرة رقم  ٥٩
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إن ظھور ھذا التجمع بمناسبة األحداث المطلبیة وبالتوجھ الذي اتخذه . انھ تجمع للشیعة

بین صفوف المعارضة بأن السلطة ھي وراء ھذا التجمع من  اقد جعل االعتقاد سائدً 

وبالرغم من أن ھذا التجمع یضم بین صفوفھ بعض العناصر  .اجل تعمیق الشق الطائفي

تتراوح مواقفھا بین (غم من وجود أحزاب سنیة نشطة الوطنیة إال أن ظھوره بالر

وعلى رأسھا جمعیة المنبر اإلسالمي وجمعیة األصالة قد أثار وال ) المواالة والمعارضة

ولكنھ في نظري قد . یزال تساؤالت حول الغرض من ظھوره أثناء الحركة المطلبیة

في تمثیل مریدیھا، أصبح اآلن یمثل شریحة وطنیة قائمة البد من االعتراف بدورھا 

  .ولكن بحیث ال یتكرر فیھ دور العضو في جمعیة سیاسیة أخرى

 

توظیف الطائفة الشیعیة في البحرین في  اوفي غیر المؤسسات العسكریة فإنھ یمتنع تقریبً 

الموانئ والبنك المركزي ووزارة التربیة و وھیئات الجمارك) غیر الشرعي(القضاء 

فبرایر  ١٤ومنذ أحداث ). إال بنسب ضئیلة(العلیا والمتقدمة والتعلیم خصوصا في المراكز 

جرى استبعادھم من كثیر من المواقع التي كانوا فیھا كما جرى في وزارة الصحة  ٢٠١١

وحلبة البحرین الدولیة وھیئة تنظیم سوق العمل وغیرھم بحیث أدى الحال اآلن وحتى كتابة 

من الطائفة الشیعیة كما أقصت الشركات  ھذا البحث إلى انھ ال یوجد وكیل وزارة واحد

من مناصب قیادیة فلم یبق من الطائفة  -التي سلط علیھا المتشددون في المواالة  - والبنوك 

  .الشیعیة من یشغل منصب رئیس تنفیذي مثال

  

إن ھذا التمییز الممنھج على مدى العشرین سنة الماضیة قد خلق شعورا لدى الطائفة 

كما نشر اعتقادا بین البسطاء من الطائفة السنیة . ظام یظلمھم فیعادونھالشیعیة بأن ھذا الن

  . بان ھذا النظام ھو نظامھم یداریھم ویقربھم فینسبون أنفسھم إلیھ

  

لقد زاد التجنیس السیاسي الذي اقتصر على عناصر من السنة تم استقدامھم بشكل مكثف من 

ي شأن االنقسام الطائفي وإعداد الجزء بلدان عربیة كسوریة والیمن مما زاد الطین بلھ ف

  .المستفید لقبول التجنیس على اساس طائفي واستدرار عداء الجزء المقابل
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وعالج آثاره ھي أول المطلوب لعالج  اإلقصاءإن الكف عن التمییز الطائفي وسیاسة 

  .الوضع المتردي والمتزاید الخطر

  

 مظاھر ھذا التمییع كان أھملجأت السلطة الى سلوب تمییع المطالب الشعبیة و  - ٣- ٢- ٤

 ٢٨یولیو وحتى  ١الذي عقد في الفترة ما بین ) مؤتمر الحوار الوطني(الدعوة إلى عقد 

ُعى إلیھ ثالثمائة وثالثون مشارك كان جلھم من  ٢٠١١من ذات الشھر لسنة  والذي د

المواالة أو من مشاركین ال عالقة لھم بالعمل السیاسي ومضمونین االصطفاف الى 

السلطة وكانت نسبة المدعوین للمشاركة من جانب الجمعیات السیاسیة المعارضة  جانب

  .إلیھ اإلشارةعلى النحو السابق ) المؤتمر(من أعضاء % ١٠أقل من 

  

أكبر جمعیة معارضة  دعاولقد جرى توجیھ ھذا المؤتمر من قبل الحكم توجیھا واضحا مما 

  .٦٠من نتائجھ التبرؤ إلىرضة أخرى وھي الوفاق لالنسحاب منھ، وجمعیات سیاسیة معا

  

وقد نتج عن ھذا المؤتمر توصیات بتعدیالت دستوریة غیر ذات قیمة جوھریة في تحقیق 

، إذ لم تمس من جوھر السلطة التشریعیة من حیث تكوینھا واإلصالحالمطالب بالدیمقراطیة 

نفیذیة واختصاصھا، ولم تضع الحلول للوصول لفصل حقیقي بین السلطات الثالث الت

  .والتشریعیة والقضائیة ووقف ھیمنة األولى على الثانیة والثالثة

  

فیما یتعلق بتوصیات لجنة تقصي الحقائق فإن توجیھاتھا إما أنھا نفذت بشكل ال   - ٤- ٢- ٤

یتفق مع جوھر التوصیات ذاتھا أو أنھا لم تطبق حتى اآلن، وكمثال على التطبیق 

من ھذا  ١٧-٣ا ھو مشار إلیھ في الفقرة المبتور ھو تشكیل لجنة تنفیذ التوصیات كم

  .البحث

  

  

                                                   
 .٢٠١١یولیو  ٣١إلى  ٢٧ارضة وبالذات الوفاق في صحیفة الوسط منذ تاریخ یمكن متابعة بیانات الجمعیات المع ٦٠
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  :ویمكن تلخیص المشھد الراھن في اآلتي

  

في المدن، ) الشیعیة(وضع أمني متوتر وخصوصا في المناطق القرویة وبعض االحیاء  - ١

حیث تنفجر احتجاجات بین حین وآخر وتقابل بالقمع الشدید واستخدام القوة المفرطة تصل 

  .بغازات المسیل للدموع وغیرھا أحیانا من وسائل العنف وإغراقھاالمنازل  ةمھاجمإلى 

 

ردود فعل عنیفة أحیانا من جانب المحتجین تقول سلطات االمن بأنھا بلغت الى استعمال  - ٢

 .الملوتوف

 

تجمعات مطلبیة جماھیریة واسعة تنظمھا الجمعیات السیاسیة المرخصة وتسمح وزارة  - ٣

 .أحیانا األمنیحدث منع لبعضھا من قبل سلطات  الداخلیة ببعض ھذه التجمعات، لكن

 

 إقصاءوتزید السلطة الرسمیة فیھ بمزید من نذر بخطر أكبر إن لم یعالج انشطار طائفي ی - ٤

 .للشیعة وتسلیط المتشددین من المواالة علیھم

 

محدودة  أالنلتقریب وجھات النظر لكنھا حتى  إصالحیةتحركات من عناصر وسطیة  - ٥

 ٦١.التأثیر

 

في صورة منتدیات  باإلصالحمن قبل الحكم ومحاوالت لتمییع عملیة المطالبة تشدد  - ٦

 .مصالحة وطنیة صوریة وتعدیالت دستوریة غیر ذات قیمة حقوقیة وسیاسیة

  

توصیات بھا ایجابیة صادرة عن لجنة تقصي الحقائق لكنھا ال تنفذ أو أنھا متعثرة أو مبتورة  - ٧

 .التنفیذ

                                                   
دعى عدد من الرجال الوطنیین المستقلین البارزین من بینھم الدكتور علي فخرو واالستاذ علي ربیعة واالستاذ المھندس جمیل  ٢٠١٢ینایر  ٢٨بتاریخ  ٦١

 - شخصیة مستقلة لتشكل لجنة المتابعة برأسة الدكتور علي فخرو  ٢١لراھن وقد أنتخب المؤتمر العلوي الى لقاء وطني للعمل على معالجة الوضع المتأزم ا

  .٢٠١٢ینایر  ٢٩راجع صحیفة الوسط الصادرة بتاریخ 
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  جالمخر: المبحث الخامس
  

قائم بین السلطة والمعارضة والمراقبین المحایدین على أن الحوار والحوار فقط ھو  اإلجماع

  .ولكن مفھوم ھذا الحوار مختلف فیھ، وھو ما یتعین معالجتھ. المخرج من األزمة

  

 اولكي یقوم حوار جاد وحقیقي ومنتج فالبد من دراسة ووضع عناصر للحوار یتعین االتفاق مبدئیً 

  :ھم عناصر الحوار ھيوأ. علیھا

  

  .ھدف الحوار وأغراضھ - ١

  .أطراف الحوار - ٢

 .آلیة الحوار وضوابطھ - ٣

 

  :ھدف الحوار وأغراضھ - ١- ٥

  
التاریخیة بین السلطة بالبحرین والشعب ھي  الحقبأن حقیقة الصراع وجوھره على مر  - ١- ١- ٥

 -٢. ر السیاسيالمشاركة في صنع القرا - :١: ان المطالب الشعبیة قائمة على أساس أمرین ھما

أي تحقیق  -المشاركة في إدارة الثروة الوطنیة وضمان الرقابة علیھا وتسییرھا للصالح العام 

  .الدیمقراطیة

  

على ھذا یتحدد ھدف الحوار وھو باختصار إقامة النظام الدیمقراطي وإعادة ھیكلة الدولة  وبناءً 

دولة المشروعیة المدنیة  -المتطورة  انیةاإلنسلتكوین دولة المؤسسات الحدیثة القائمة على المبادئ 

دستور دولة البحرین الصادر في عام  أساسالحدیثة التي یمكن القول بأنھا قد تأسست مبدئیا على 

والذي ترك باب تطویر المشاركة الشعبیة مفتوحا وجرى التصویت على المیثاق في ظلھ  ١٩٧٣

  .وتأسیسا علیھ
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د ألحد الحق في االجتھاد، فبالرغم من أن لكل شخص حقھ في ومن حیث شكل الدولة المطلوبة لم یع

وعلى رأسھا جاللة الملك قد قرر . ٦٢)الملكیة(التفكیر، أال أن شعب البحرین بمن في ذلك العائلة 

") المیثاق("اختیار نظام الملكیة الدستوریة دون جدال، وذلك بالموافقة على میثاق العمل الوطني 

  .٦٣وذلك في استفتاء شعبي عام % ٩٨.٤بعد إقراره بنسبة 

  

ُسسً  منھ وتحت عنوان جانبي ) نظام الحكم(ما نص علیھ في الفصل الثاني : أھمھا اوقد ثبت المیثاق أ

ان تحتل البحرین مكانتھا بین الممالك الدستوریة  افقد صار مناسبً ": من أنھ) شكل الدولة الدستوري(
: على أنھ) الحیاة النیابیة(امس تحت عنوان كما نص في الفصل الخ. "ذات النظام الدیمقراطي

بات من صالح دولة البحرین ان تتكون السلطة التشریعیة من  بالدیمقراطیات العریقةوأسوة "

  ....."..مجلسین

  

ً  اوتأكیدً  السلطة : ثانیا": على أن) المستقبل استشراف(لذلك فقد نص في الباب الخامس  اوتنفیذ
من الباب الرابع من الدستور الخاصة بالسلطة التشریعیة لتالئم  الثاني الفصل تعدل أحكام: التشریعیة

والدستوریة في العالم وذلك باستخدام نظام المجلسین؛ بحیث یكون األول  الدیمقراطیةالتطورات 

یختار المواطنون نوابھم فیھ ویتولى المھام التشریعیة، إلى جانب  امباشرً  احرً  اانتخابً  اخبً تمن امجلسً 
س معین یضم أصحاب الخبرة واالختصاص لالستعانة بآرائھم فیما تتطلبھ الشورى من علم مجل

  ."وتجربة
  

 ً فالشكل الشرعي والقانوني والتعاقدي الذي تقوم علیھ اآلن شرعیة نظام الحكم ھو الملكیة  اإذ

  .طبقا للدیمقراطیات الحدیثة والعریقة) البرلماني(الدستوریة الدیمقراطیة 

  

على الحقوق الشعبیة فقط، ولكنھ أخطر بالنسبة للعائلة الملكیة  اغیر ذلك ال یشكل خطرً إن القول ب

التي أصبحت تستند في شرعیتھا في الملكیة ومشروعیتھا الدولیة على المبادئ المتفق علیھا في 

لما تم التعاقد علیھا بین الشعب  االمیثاق، وأي نكول عنھا من أي طرف ھو نقض للمیثاق وتقویضً 

  .الملكو
                                                   

ً  Royal Familyالتسمیة الصحیحة ھي العائلة الملكیة المقابلة لـ  ٦٢   .اولیست المالكة التي تستعملھا العائالت العربیة خط

  .٢٠٠١فبرایر  ٢١ - ٢٤٦٥محلق الجریدة الرسمیة رقم  -بالتصدیق على میثاق العمل الوطني  ٢٠٠١لسنة  ١٦ري رقم أمر أمی ٦٣
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لتحقیق الغرض األساسي في وجود الملكیة الدستوریة ذات النظام البرلماني، فال بد من  - ٢- ١- ٥

االتفاق على المواضیع األساسیة للحوار، والمبادئ واألسس التي یبنى علیھا والتي یشكل الغرض 

عن الجمعیات  وأرى في مبادرة سمو ولي العھد مع مبادئ وثیقة المنامة الصادرة. إطارھااألساسي 

، وفي نظري یمكن االسیاسیة المعارضة مع شيء من التوضیح وعدم الخروج على المیثاق أسسا لھ

  :على األسس التالیة ااالتفاق مبدئیً 

  

تثبیت نظام الملكیة الدستوریة والتمسك بالعائلة الملكیة الحالیة ممثلة في صاحب الجاللة  - 

ثیة ألبنائھ من صلبھ بالتدرج المباشر، تصان آل خلیفة وأن تكون وراالملك حمد بن عیسى 

یمكن ان تخصص (لھا رفعتھا وسموھا وتضمن لھا مخصصات رسمیة غیر قابلة للمنازعة 

  ).بنص دستوري

 

یكون لھ  اومباشرً  احرً  اغرفة ینتخب أعضاؤھا انتخابً  -تشكیل مجلس وطني من غرفتین  - 

صلة في إصدار التشریع، وغرفة مطلق سلطة التشریع والمراقبة وتكون لھ الكلمة الفا

أخرى یعین أعضاؤھا بما ال یجاوز نصف عدد أعضاء الغرفة المنتخبة تكون مھمتھا 

مراجعة مسودات ومشاریع القوانین التي ترفع لھا من الغرفة المنتخبة وتبدي رأیھا 

عدیالت بت) أي المنتخبة(وتعدیالتھا المقترحة علیھا وترجعھا إلى الغرفة المنتخبة فإن قبلت 

أي كما ترى (الغرفة المعینة أقرتھا، وإن رفضت التعدیالت أقرت صدور القانون كما ترى 

 ).الغرفة المنتخبة

 

  .وھذا ھو ما یتفق مع حكم المیثاق الوطني، وثیقة الحكم التعاقدیة دون جدال

  

لبیة أن یشتمل الدستور على ضمان أن تكون الحكومة تمثل اإلرادة الشعبیة بأن تشكلھا االغ - 

البرلمانیة أو على األقل یقر تشكیلھا البرلمان في غرفتھ المنتخبة كما یملك حق حلھا أو 

 .سحب الثقة من أعضائھا بمن فیھم رئیس الوزراء

 



 www.arabsfordemocracy.org - الجماعة العربیة للدیمقراطیة

  
 .مسودة أولية، يستفاد منها في البحث العلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقة

٤٠

) صوت لكل مواطن(إعادة ترتیب الدوائر االنتخابیة لضمان تساوي أصوات المواطنین - 

 .ب في الغرفة المنتخبةوالتأكید على نسبیة التصویت الشعبي بالنسبة لكل نائ

 

یراعى في تشكیل الغرفة المعینة ضوابط الخبرة وتمیز السمعة الشخصیة والتاریخ الوطني  - 

 ).وال أقصد بالوطني المعارض فقط(

 

وضع مرئیات عامة وخطط أساسیة معقولة للقضاء على الطائفیة بدءا بالمؤسسات  - 

). ب تدریجیة لضمان التنفیذ السلیمولعلھا تتطلب جدوال زمنیا وأسالی(العسكریة والرسمیة 

 .وأفعالھوكذلك وضع القوانین والتشریعات التي تعاقب سلوك التمییز الطائفي 

 

مراجعة التجنیس وآثاره بشكل علمي وإنساني یحمي التركیبة السكانیة البحرینیة وال ینال  - 

حق من حق من اكتسب الجنسیة وھو مستحق لھا وبما ال یضر حتى من اكتسبھا بدون 

 استرجاع جنسیاتھا األصلیة إمكانیةمثال یتم إنصاف ھذه الفئة بتعویضھا ومراعاة مدى (

 ).لمن فقدھا

 

ودونما تأخیر وفي مقدمتھم القیادات  ارً إطالق سراح المعتقلین والمسجونین السیاسیین فو - 

 . السیاسیة المعارضة الذین حكم علیھم من قبل محاكم السالمة الوطنیة

  

ا عن أیة إساءة شخصیة قوال وفعال ألي من الرموز والشخصیات الرسمیة االمتناع فور - 

 .والشعبیة
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 :أطراف الحوار - ٢- ٥
  

یمكن للحلول التي یتم التوصل إلیھا  حتىلكي ینتج الحوار البد من أن تشارك فیھ األطراف الفاعلة 

  .ذلك لغو ال فائدة منھمن قبل المتحاورین أن تجد طریق التطبیق لھا بقواعد حمایتھا، والقول بغیر 

  

واعتقد أن مقاییس استحقاق صفة الطرف في الحوار ونسبة تمثیلھ إنما یجب أن تقوم على أساس 

قاعدة ذلك الطرف الشعبي من حیث قوتھ على الساحة وتأثیره في األحداث الیومیة، دون إغفال 

عائلة الملكیة من موقع بالطبع للموروث التاریخي في ھذا الشأن وخصوصا من حیث ما تتمیز بھ ال

ي یمثلھا جاللة الملك، لكن بالقدر الذي یضمن التوجیھ لدفة األمور ولیس لفرض حلول تمتمیز وال

  .غیر منطقیة ال توصل إلى الحلول المنشودة القابلة للحیاة والتطبیق

  

وة مع عرض وق إفرادھاكذلك أن تكون نسبة التمثیل في أي منظومة للحوار متناسبة في  يغبینو

تكون منظومة الحوار على النمط الذي تم بھ  أنالقواعد الشعبیة واتجاھاتھا، فلیس من المعقول 

من المبحث الرابع من ھذا ) ٣- ٢- ٤(في الفقرة  إلیھ اإلشارةالسابق ) مؤتمر الحوار الوطني(تشكیل 

والمال  البحث، فھو أمر لن یقنع ذوي العقل بأیة صورة من الصور وسیكون ھدرا للجھد والوقت

  .دون جدوى وقد اثبت ذلك الواقع

  

تعذر ذلك فمن  إذاقانونیا وحقوقیا، لكن  وألعدل واألسلموانتخاب ھیئة الحوار ھو الطریق األمثل 

لتحدید نسب المشاركة بالنسبة للجمعیات والشخصیات  ٢٠٠٦انتخابات عام  إلىالمناسب الرجوع 

ل دون تقید بمن فاز بعضویة مجلس النواب دون السیاسیة واستخدامھا كقیاس لتحدید نسب التمثی

غیره بل القصد ھو االعتداد بنتائج التصویت في مجمل العملیة االنتخابیة ولنا في ذلك سابقة مؤتمر 

  .الطائف للمصالحة الوطنیة اللبنانیة

  

ویمكن تطعیم ھذه الھیئة أو المنظومة بشخصیات وطنیة لھا احترامھا أو خبرتھا أو تمیزھا 

  .تماعي یعینھم جاللة الملك بحكمة وبالتشاور مع القوى السیاسیة الفاعلةاالج
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المعارضة التي لم تشارك في االنتخابات والتي لھا دورھا  إشراكوبالتأكید القاطع فإنھ یتعین 

في تجمع الوحدة  ةالملحوظ في الشارع كحركة حق وتیار الوفاء وكذلك التیارات المستجدة المتمثل

  .قاء الوطنيالوطنیة والل

  

  

  :آلیة الحوار وضوابطھ - ٣- ٥

  

إذ عندھا نستطیع وضع التصور آللیة  اإذا ما اتفقنا على أطراف الحوار فإنھ سیساعد كثیرً  - ١- ٣- ٥

ویلزم أن یكون أطراف الحوار ھم أولئك األفراد الممثلون حقیقة لفئات . ذلك الحوار وضوابطھ

 وإبداءالبد من أن یتاح لھؤالء اللقاء المنظم والحدیث الشعب البحریني الفاعلة في الشأن العام، و

ونخلص بذلك إلى اآللیة الالزمة ھي . .األسس المرسومة إطارالرأي واقتراح الحلول بحریة في 

 ً ً  مؤتمر عام للحوار الوطني والذي ال نرى لھ بدیال   .فعاال

  

٢- ٣- ٥ -  ً ملك ممثال فیھ باعتبار جاللتھ ، فال بد من أن یكون جاللة الولكي یكون ھذا اللقاء فعاال

الملكیة الدستوریة ھي عقد بین الشعب والملك كما ھو متفق  أن إذطرفا أساسیا في التعاقد الدستوري 

  .علیھ في فقھ القانون الدستوري

  

ان یجري انتخاب العدد المناسب من ممثلي الجمعیات السیاسیة المرخصة المواالة  - ٣- ٣- ٥

ن طریق االنتخاب المباشر وان یجري لذلك تشكیل دوائر انتخابیة والمعارضة على حد سواء، ع

  .خاصة یضمن فیھا صحة تساوي أصوات الناخبین

  

بالنسبة والتناسب  األعضاءیجري تعیین أولئك  ،كبدیل سبب، أليفي حال تعذر االنتخاب  - ٤- ٣- ٥

 األخیرةالعامة تلك الجمعیات في االنتخابات البرلمانیة  نشحوالتي كسبھا مر لألصواتطبقا 

  .حتى لو لم یفوزوا بعضویة مجلس النواب) ٢٠٠٦انتخاب مجلس النواب لعام (

  

بعد جدت بالنسبة للجمعیات السیاسیة غیر المرخصة كحق وتیار الوفاء وتلك التي  - ٥- ٣- ٥

كتجمع الوحدة الوطنیة واللقاء الوطني یعین أعضاء من قیاداتھم ویجري التشاور  ٢٠٠٦انتخابات 
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سمیتھم ما بین جاللة الملك وبین الجمعیات المرخصة وبین تلك الجمعیات غیر المرخصة على ت

  .من الشخصیات الوطنیة المستقلة والحقوقیة امناسبً  اكما یعین عددً . التي یعنیھا أمر التعیین

  

  .یرعى المؤتمر الوطني جاللة الملك ویرأسھ صاحب السمو ولي العھد - ٦- ٣- ٥

  

مر یتم تشكیل ھیئة تحضیریة لھ یرأسھا سمو ولي العھد وتكون الجمعیات للمؤت لإلعداد - ٧- ٣- ٥

فیھا بتمثیل متناسب مع نتائج مرشحیھم في آخر  بأعضاءممثلة  -  األقلعلى  - السیاسیة المرخصة 

  ).٢٠٠٦انتخابات (انتخابات عامة لمجلس النواب 

  

حتى الجمعیات التي لم تفز  ٢٠٠٦لتجنب االلتباس فإني اقصد بنسبة نتائج انتخابات عام  - ٨- ٣- ٥

  .بمقاعد في تلك االنتخابات ولكنھا شاركت فیھا

  

اعتقد أنھ ینبغي وضع نظام دقیق ومناسب للتصویت، یضمن دیمقراطیة العملیة، لكن ال  - ٩- ٣- ٥

یھمل مع ذلك مسألة الموروث فیما یتعلق بالعائلة الملكیة وحقوقھا والحد األدنى التي یتعین االتفاق 

مكانتھا وضمان سموھا وتمتعھا بشرف وامتیازات العائلة الملكیة، دون مساس  إعالءمن علیھ 

وذلك كلھ على النحو الجاري علیھ ). االشعب مصدر السلطات جمیعً (بالمبدأ الدستوري الثابت بأن 

  .العمل في الدیمقراطیات العریقة التي تم االتفاق علیھا تعاقدیا في میثاق العمل الوطني

  

 أنال ضیر في أن تكون مدة المؤتمر طویلة وال باس إذا ما جلسنا سنة نتحاور فیما یجب  - ١٠- ٣- ٥

 إعالمتكون علیھ مملكتنا ودولتنا ومجتمعنا حمایة لألجیال القادمة، على أن یتزامن مع ھذا المؤتمر 

رسیھا توحیدي وترویج لمبادئ الوحدة الوطنیة ونبذ للتفرقة الطائفیة وازدراء رسمي وشعبي لمما

طرف من األطراف وفتح الباب للتوظیف في القوات المسلحة وقوات  أليووقف الشعارات المسیئة 

   .األمن وغیرھا من المرافق العامة والوزارات للمواطنین الشیعة

  

لضمان حسن سیر المناقشة وسالمة التصویت فإن الخبرة الدولیة في ھذا الشأن  - ١١- ٣- ٥

مصالحة التي سبقتنا كالحوار اللبناني في مؤتمر الطائف ومؤتمر بمؤتمرات ال اضروریة تأسیً 

في  واإلنصافومؤتمر المصالحة  The Good Friday Agreement)(المصالحة االیرلندیة
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 .مسودة أولية، يستفاد منها في البحث العلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقة

٤٤

فقط للمساعدة  وولیست ھذه دعوة للتدخل األجنبي، فالقصد من وجود ھیئة دولیة ھ. المغرب

وجود ھیئة للمراقبة الحقوقیة كالمفوضیة الدولیة وأن . واالستشارة المعینة على انجاز المھمة

  .السامیة لحقوق اإلنسان ضروریة

  

بمن (یسبقھ اإلفراج عن كل المعتقلین والمسجونین  أنولكي ینتج لقاء كھذا فإنھ یتعین  - ١٢- ٣- ٥

في  أوألسباب سیاسیة ) م أحكاما من محاكم السالمة الوطنیةھفیھم الرموز المعارضة الصادرة بحق

، وإرجاع )٢٠١١فبرایر  ١٤تتعلق بالرأي أو مرتبطة باألحداث التي أعقبت  بأفعالمتعلقة  تھم

جمیع المفصولین من أعمالھم لذات األسباب والبدء في تحسین أوضاع مناطق أصحبت منكوبة في 

  .قرى البحرین وبعض أحیاء مدنھا والتنفیذ لتوصیات لجنة تقصي الحقائق تنفیذا جادا وسلیما
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 .مسودة أولية، يستفاد منها في البحث العلمي وال يجوز التصرف فيها بأية طريقة

٤٥

  ةخاتم
  

  :في ھذه الورقة

  

  .عرضت لمعلومات تاریخیة من مصادرھا التي أشرت إلیھا  -  أ

 

طرحت استنتاجات وآراء ومقترحات ھي شخصیة بحتة لم أتشاور فیھا مع أي من القیادات   -  ب

أو النشطاء السیاسیین فھي تمثل رأیي الشخصي الذي قد یشاركني فیھ بعض أصدقائي 

  .مني االقریبین جدً 

 

اتخذتھ السلطة في كل التحركات الشعبیة السابقة وما اتخذتھ وتتخذه في ھذه الفترة من إن ما   -  ت

اللجوء للحلول األمنیة حتى مع استعمال القوة المفرطة لن تحل بالطبع المشكلة حتى ولو 

أخمدت النار لفترة مؤقتة، أما االستعانة بالمملكة العربیة السعودیة والدول الخلیجیة الشقیقة 

لمشاكل ستثور في تلك الدول،  افي نظري سببً  -فإنھ سیزید الطین بلھ وسیكون  اعسكریً 

المنطقة  أبناءعنصر الشق والتفرقة بین  إدخالفلیس من مصلحة أي من شعوب المنطقة 

 .فال یمكن بعد ذلك حصر مداھا إقلیمیاعلى أسس طائفیة، إذا امتدت 

 

معھم بالعدل والمساواة ھو امر الزم  توحید األوطان وإنصاف أبناء الوطن والتعامل إن  -  ث

 .الستمرار أي حكم، وإن في الفرقة ضعف وزوال ھذا ھو حكم المنطق والتاریخ

  

  أرجو أن یكون فیما قدمت بعض الفائدة،،

  وهللا من وراء القصد وھو الموفق والمعین،،

  

  


