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المقدمة
تظهر التقارير األخبارية على إمتدلد سنوات أن البالد تعيش

مواجهات متجددة منذ  ١٩٤ومواجهات بين قوى المعارضة وقوى
الحكومة .وهي مواجهات اتخذ بعضها لشكاالعنيفة في بعض
األحيان .يصور الناطقون باسم الحكومة الصراع الدائر بأنه عبارة عن
سلسلة من أعمل الشغب والفوضى واإلرهاب من قبل عصابات إرهابية
مؤلفة من مجموعات من الشباب الشيعي المضلل لذي تدعمه وتشجعه
جهات اجنبية .أما مجموعات المعارضة فتصف الصراع الدائر بأنه
إنتفاضة شعبية تهدف إلى إعادة الحكم الدستوري الديمقراطى .وبونما ال
يتفق المراقبون والصحفيون والباحثرن تماما مع الحكومة أو مع
خصومها فإن التفسير المعتاد لدى كثيرين من هؤالء ييداً باإلشارة
إلى االستقطاب االتني لوصف مظاهر الصراع الدائر بأنه احتجاج من
األغلبية الشيعية المحرومة ضد األقلية السنية الحاكمة ذات
االمتيازات.

أحاول في البحث التالى أن أبين أنه في حين يبدو التجانب السنى
الشيعي طاغياً في بعض األحيان فإنه ليس إال ولحد من بين عدد من

التجانبات .فمن المتفق عليه لن التراتبية االتتية المتأصلة و البارزة في
أي مجتمع اثني تضعف األبعاد االجتماعية والسياسية األخرى
لالستقطاب اإلجتماعى .إال لن هناك تراتبية ضمن كل طانغة وضمن كل
ممجموعة إثتية لسنتادا إلى المقومات االجتماعية واالقتصادية مل الثروة
والمكانة االجتماعية ولنسب والتعليم والمهنة .وسنرى الحقا أن هذه

لمقومات منغردة أو ملتحمة مع مقومات أخرى قد قادت ،في ظروف
تاريخية محددة ،إلى تحييد تلير العوامل االتلية فى التجانب السيدسي
فى البالد .وبالرغم من عدم االعتراف بها رسميا فلن جميع هذه
المقومات األولية منها والفرعية بما فيها تلك التي نكرتها سلبقا ستستصر
في تشكيل الهويات السائدة وفي إعطائها لبعادها االجتماعية والسياسية
ومن ثم في تحديد االنتماءات وفي تحديد لسس الصراع وتوصيف حلوله
العحتملة.

يظهر تاريخ التجانب السياسي في ابحرين بلن هذه الهويات محل
تغيير مستمر ،ويعاد تعريغها وأنها تتأقلم مع الظروف المتغيرة،
ونظراًلمكوناتها الغامضة والمتحولة ،فإنه اليمكن التتبؤ باهمية لو عدم
أهمية أي منها إذ ستظل هذه األهمية موضوعاًومجااللعمل الناشطين
السياسيين على إختالف أشكالهم.
من جهة أخرى فإن التركيزعلى بعدواحدفي الهوية االتتية في
إطلر مجتمع متعدد االتتيات يمثل مشكلة ئحليلية جديدة .وتصبح هذه
المشكلة أكثر حدة عندما تصبح الهوية االثتية مندغمة عضويا مع

أشكال غير اثتية من الهيمنة والتمايز والتراتبية (ايكيستين ) ١٩٨٧
استخدمدت األسرة الخليغية الحاكمة في البحرين عدداً من األدولت

السياسية األخرى باإضافة إلى إسخدامها لألداة االئبة بعد أن

ساهمت في إعادة صياغتها بشكل مالنم .إآل ان قدرة األسرة
الخليفية الحاكمة على البقاء في وجه تحديات متكررة يعودجزئيا وليس
كليا إلى براعتهافي أستخدا م إمكانياتهالتحريك العنصر االثتى.
لذا قد تبدو مهمة هذا البحث هي اإلبتعاد عما يعتبره البعض بديهيا،
والتركيز بدالً من نلك على إيضاح إن مايجري هو اعراض تجانب
سياسى وإجتماعي أكثر مماهو انقسام إلتي .يسعى هذا البحث ،
إنن ،إلى استكشاف خلفية هذا التجاذب وتقديم أنماط التعاطي معه.

إحدى فرضياتي األولية هنا لن الخممين سنة الماضية من سياسة
التجانب لم تتمحور حول االلتية وحدها فكما هو الحال مع معظم
إنعكاسات االستقطاب االجتماعي فإن سيلسة التجانب قد شكلت

عن طريق تفاعل عديد من العوامل األصلية والمساعدة .ويعود السند
األساس لغرضية االتتية التي يطرحها الكثيرون إلى عام  ١٧٨٣عندما
غزا آل خليفة وعدد من القبائل السنية القالمه من الجزيرة العربية
البحرين .تبع ذلك الغزو تسعة عقود من االضطربات قبل أن يغرض
آل خليفة أنغسهم كسلدة ال منازع لهم على الجزر ذات األغلبية الشيعية
وقتها .أما العقود التالية فلقد تميزت بنمط من العالقات التى تسود،

عادة  ،بين الغازي األجنبي والسكان األصليين المنهزمين .ومع فرض
االصالحات البريطانية في العشرينات من القرن العشرين وتراكم

التحوالت في ا اللتملد المحلى إثر اكتشاف النفط في البحرين ،فقد بدات
البالد فى االبتعاد تدريجيا عن الحكم السياسى القبلى لفج الذي كان
سائدا في العقود السابقة.
وكما هو الحال بلنسبة لبقية الزعماء القبليين في الضفة العربية من
الخليج فقد وقع آل خليفة منذبداية القرن التاسع عثر على عدمن
االتغاقيلت مع بريطانيا .وبموجب هذه االتفؤاك فقد تم االعتراف بهيمنة

بريطائيا العظمى آلسياسية واالقتصادية والعسكرية على مجمل المنطقة
مقابل اعترلفها باألنظمة القيلية الققمة .منأجلتقفى أثر هذه االتفاقية
محليا فسوف أغامر باالختالف مع ما هو مالوف .لود أن أطرح أنه قد
تم بناء الهويات لجمعية القائمة هنا أقرى منها في أي من ي مكان في
المتطقة بسبب تدخل الدولة ويعود للفضل في نلك إلى الدور المباشر
لإلدلريين البريطانيين .ولنطالقا من األولويك االستراتيجية البريطانية
وعلى خلفية النزاعات مع شيعة فلرم ووهابيي لجزيرة لعربية
إضافة إلى النزاعلت فيما بينهم ،فقد ترتب على ذلك تدعيم نظام آل
خليفة .لن محصلة هذه لسيدسات المتبعة منذ عام  ١٨٦٩هو إدخل هذه
البالد في عملية لم تتته بعد وهي خلق شعب من خالل بناء جماعة
متخيلة حسب تعبير عنوان بنيديكت أندر  ٦.٠٦ن.
بعد عرض تاريخى سريع سوف أتعرض لخلفيات تمظهر عدد
من النزاعات السياسية التي حدثت خالل العقود السبعة الماضية .وفي

هذا الجزء من بحثي فسوف لستتد إلى استئاجات فؤاد خوري (-١٩٨٠
 )١٩٨٣ولكننى فى ذات الوقت سأجادل مع وضد يعض الفرضيات التى
قدمها في بحثه الهام والمتعمق عن البحرن .وستشمل منقشتى عرضا
للتشطير لعمودي واستخداماته لغعالة ضمن وسائل بدلمة النظلم
العباس—ي القائم وضمان إستقراره .وهنا اطرح ان األسرة الحاكمة
استطاعت من خالل االمتخدلم لفعال للتشطير العمودي للمجتمع

تصد بنجاح جميع خصومها المحليين وخصوصا إثر تدشين
الحقبة النفطية بعد عام  .١٩٧٣من جهة أخرى لستطاعت األسرة
الحكمة عن طريق اإلستخدام الغعل للتضامنيات المتوازية ذات
الطبيعة االنتقالية وقصيرة العمر ان تعبى لقوى لقبلية والطاتغية وا الشية
ضدبعضها لبعض .كما استطاعت األسرة الحاكمة أن تدعم حكمها

من خالل التغيير المستمر لتركيبة هذه االتقسامات العمودية بما في ذلك
تغيير األفراد ،الوجهاء ،المنتفعين من هذه االنقسامات العمودية في
المجتصع وتبأكيد شعورهم بعدم األمان عالوة على تأجيج الشكوك

المتباللة بينهم.
وقبل لن أمضي قدماً أود ل أقدم توضيحين :
 -١األرل مالحظة تحنيرية وهي أنه بالرغم مما بذلته من جهد فقد
بقي بعض ماكتبته في هذا البحث ،عرضاً أومحلالً أو سستتتجا،

متئراً ببنغمدسي المباشر في األحداث لتي أصفها هنا أو بسبب كوني
مراقبا نشطاً فيها ..إال إنني حاولت ما بستطعت ان أخفف من تأثير
نحيازاتي .من جهة أخرى قمت بحنف بعض األحداث التي ليس لدي
لكثير من قرائن خارجية عليها سوى صالحظات أو إنطباعات تعتمد

فى جلها على الذلكرة .في العموم فقد أفشل حين أصف بعض
األحداث أو لسعى لتفسير بعضها اآلخر أن أكون بالفعل محايدا حياد
الغريب المتجرد .وهنا أحيل المعتصين من القراء إلى كتاب أميل نخلة
"البحرين" الصادر عام  ١٩٧٦فمن بين األكاديميين الذين كتبوا حول
المواضيع التي أعالجها في هذا البحث فإن نخلة هو أكثرهم تعاطفا مع
آراء ومواقف نظام آل خليغة.
 -٢أما التوضيح الثاني فيتعلق ببعض التعبيرات التي تحمل معاني
محددة في لبيات علم االجتماع .وهي تعبيرات مال الصجصوعة االتتية أو

المجتمعيه أو المجموعة المذهبية .ففي إستخدامي لهذه التعبيرات ستحل
بعض هذه العبارات محل بعضها البعض .إن الغموض المحيط
باستخدام تعبير الطائفة كإطار لمجموعة متتوعة من المؤسسات
االجتماعية تمتد بدء بالعائلة الممتدة والعشيرة حتى مجموع آلمنتمين إلى

١٣

عتيدة ينية على امتدلد العلم .من جهة ثانية يستخدم تعبير الدولة
والنظام هنا للتمييز بين لدولة بإعتبارها مؤسسة معقدة تشمل
أيضاالحكومة واجهزتهاوقولنينهاوتتظيماتها وبين نظام الحكم بما
فيه أنملط إستخدام تتظيمات لحولة قرممية وغير الرسمية بما في

ذلك لجهزتها وقوانينها وعالقاتها .و أخيرا هناك تعابير تتكرر دائما
مل لقبلية وللمدينية ولتى لستخدمها للداللة على تصنيفات محلية
متعلرف عليها محلياً .وبارغم من إراكي لألهمية السيلسية لهذه
لتصنيفات فإننى ال أحاول استخدامها بلى لبعد من كونها تعبر هويات

يتمسك لنام بها بهذا القدر أو ذاك .إن لتمييز بين القبلي وغير القبلي
أوبين القروي ولمديني مئاالن ولضحان على نلك .ففي الحالة األخيرة
يمكن القول إنه وفي بلد مل البحرين التصل مساحته إلى  ٧٠٠كلم
مربع وحيث المسافة بين أي قرية والمدينة المجاورة لها ال تزيد عن
بضعة كيلومترات وحيث ال شكل الزراعة والتشاطات المتعلقة بها لكثر

من  %١من الناتج القومي العام فإن صغة طبني او قروي ما هي إال
وسيلة لتعريف الذات لكثر من كونها أداة تصنيف علمإجتماعي.

يالحظ لدلرسون العرب لمنطقة الخليج (لنقيب  ١٩٨٣واأليوبي
 ١٩٩٥وبدرلن  )١٩٩٣بأن العتالت الحاكمة إسمتطاعت من خالل
تحكمها في مؤسسات الدولة لن تصبح هي الموزع الرئيسي للدخل.
ولقد مكنت الفورة النفطية الدولة من إلخل تعديالت على دور ها
لتقليدي لتي تم تعميقها الحقا وإعطائها صوراً تحديثية الداً .يالحظ

بدرن ( )١٩٩٣- ٨٥بأنه من خالل التبخالت واالستثمارات
المباشرة قد لحدئت هذه البنية التحتية تغييرا في النسيج االجتماعي
للمجتمع .من ناحية لخرى فقد سعت لعائالت الحكمة إلى موازنة هذه
التغبير ت عن طريق المحلفظة على لمروابط السياسية مع بنى تقليدية

مختارة ،بل وعن طريق تتشيطهاوفي بعض األحيان ،سواء أكانت
هذه البنى قبلية أو إتية أو دينية .إن أحد النتائج المباشرة لهذه السياسة
المزدوجة في البحرين هو تمكين األسرة الحاكمة بدستخدامها للدولة ،من
ربط البنى اإلقتصادية الحديثة بلبنى السيالسية القديمة وبلتالي لطيف

تتاقضاتها المتاصلة التي ستبرز فيما بعد .ولقد تكرس خالل مرحلة ما
بعد  ١٩٧٣ما يعرف بمرحلة التحديث المحافظ الذي أدى إذا ما
إستعرنا تعبيربايارت (  )١٩٩٣إلى تغييركل شئ بهدف أن يبقى
كل شيء على حاله .أي إن اإلجراءات التحديثية إنما كانت
تسعى إلبقاء كل نشاط من أنشطه الدولة يصب في خدمه

تدعيم سلطة األسرة الحاكمة وبؤرة الحكم فيها.
يركز هذا البحث على العملية المتعثرة لبناء الدولة ويتعاطى مع
القوى االجتماعية المنغمسة في مختلف مراحل عملية لبناء متعترة
هذه .هنا أيضا لنتاول بعض األمثلة من مراحل مختلفة من تاريخ عهد
الحماية البريطانية القريب وما تخلله من تجاذبات وما خلفه ورائه من
إرث ما زالت البحرين تعاني منه.

وبالرغم من إن العرض الذي أقدصه يتجاهل تفصيالت تاريخية قد
يكون لها أهميتها فى هذا اإلطار إال إنني سأكتفي ،و أنا ال أحاول
التصدي للتأريخ ،بالقدر الذي يكفي التدليل على إن التجلنبات التي
سادت فى عهد الحماية البريطانية في البحرين كنت تقود لبالد إلى

مفرق طريق مصيري  -إلى خيارين إستراتيجيين هما اإلثتية
والوطنية .وكماسنرى الطاًفإن كل األطراف المعنية كان ينظر إلى
هاتين اإلستراتيجيتين ،أي األنتية والوطنية ،كوسائل فعالة ومشروعة
لتشكيل الهوية السيلسية و أدوات مجربة للتعبئة لسياسية .تتخذ الهويات
المتولدة جراء اإلستخدام ،لمتزامن أحيانا ،لهاتين اإلستراتيجيتين

ككاأل مختلفة فى ابحرين وتكتسب مستويات مختلفة من األهمية تبعا
للمتغيرلت لظرفية وتبعا لتبلين الرؤى فيما يتعلق بلفرص السيلسية
والخيارلت لتكتيكية.
يشير تعبير "لعملية غير المنجزة" في عنوان هذا البحث إلى دور

األسرة الحاكمة من خالل الدولة في مولجهة للمحاوالت الهادفة إلى
ليدال هويات انتية متتافسة بهوية وطنية وكذلك دورها في إجهاض هذه
المحارالت .وسوف لناقش فى هذا البحث بعض ا ألملة المحددة على
تلك الصحاوالت.

وبالرغم من لن لسيرورة لوطنية ،بما فيها توليد هوية وطنية ،هى
عملية معقدة في أي مكلن في العلم إلرتبلطها بصراعات لجتماعية
وسيلية وشافية شديدة لتعقيد ،إال بها تبدو لكثر صعوبة في البحرين.
والتبع هذه الصعوبات من نزق متميزلدى مملي المصلح االتية بل
من اإلجراءات لمضلدة لتى تتخذها لدولة .لقد عمدت لدولة ،بإعتبارها
لداة في ليدي األسرة لحكمة ،وبخاصة بعد لن توفرت لها مولرد إضافية
منذ  ،١٩٧٣لى لتباعسيلسة نشطة إلقثل الجهود الهادفة لتكريس
لهوية لوطنية وتعزيزها .فبتجاهل لدولة لحاجة لى إعادة تأسيس
شرعيتهاولستعلدة اإلجماع لوطنى الذي يرمز له دستور ، ١٩٧٣
وبتجريمها لنشاطك لسيلية التى تسهم في سيرورة بناء المجتمع ،فقد
سست لدولة لطريق امام اإلجماع السياسي لوطني وفرضت حصاراً
على دعاة نلك .أعقد شخصياً لن الحركة لتي بدلت في  ١٩٩٢هي
نتيجة إثكالية لتلك لسيلسة لتي لبتت عقمها .وهنا لسلرع لطرح
فرضيتى حول لن لحركة لدستورية هي وسيلة مركزية لتعبئة قوى
متنوعة تهدف لبناء نوع متميز من العولطنة ،لمواطنة الدستورية،
لتي تشكل لموحد األساسى لمصالح لتية ووطنية وطبقية متتوعة.

أسنتد في استتاجاتي بشكل ملحوظ إلى فكرة تتاولها بالتفصيل
العالم اإلجتماعي اإللماني يورجن هابرماس حول الوطنية الدستورية
لوصف المسيرة التي رسمتها الحركة الدستورية في البحرين منذ .١٩٩٢
و أود أن أقر هنا أن تعبير "الوطنية الدستورية قد استتبط أصال في إطار
وضعية سياسية وقافية أكثر تعقيداً من الوضعيه التي أنقشها .رغم ذلك

فإنني أميل إلى إستخدام هذا التعبير كفكرة أكثر مالءمة لتوصيف العملية
السياسية اإلجتماعية التي تتجاوز النتائج التفتيتية للطائفية والتعبئة
الطائفية في البحرين وتتخطى هشاشة وعدم فاعلية الجهود السابقة
لبناء الوطنية البحرينية ،وعدم مالئمة الطروحات القومية العربية التقليدية.
وكما لراها فإن الوطنية الدستورية هي نتاج إجماع تتراضي عطيه قوى
مختلفة ترى أن هذا هو الطريق المجدي للخروج من مأزق امتد لخمسة
عقود .قد تكون المهمة غير المنجزة حتى اآلن قابلة لإلنجاز متى ما تم
إدراك لن المطلوب هو بناء مؤسسات وطنية يعترف بشرعيتها
المواطنون ،وليس اإلستمرارفي حلم ،مشروع بالشك ،في تأسيس
هوية وطنية تقف أمامها الكثير من العقبات.
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"الفتح"
يشيرلمؤرخ البحريني محمدعلى التاجر في كتابه تاريخ
البحرين" للصادر عام  ١٩٩٤إلى الدعم الذي قدمته أجنحة شيعية
متتاحرة فيمابينها إلى تحلف عدد من القبائل لسنية بقيادة آل خليفة
مما سهل غزو البحرين في  ١٧٨٣والسيطرة عليها( .)١تمكنت
العشيرة الخليفية من تشديد قبضتها على المنطقة التي غزتها وخصوصا

فى العقوك التلية من خالل مصادرة األرلضي الزراعية ومصائد
األسماك .جرى توزيع هذه الغنائم فيما بين أطراف التحلف لقبلى.
وأدت هذه الممارسة الحقا إلى لتسيم البالد بلستشاء المدينتين

الرئيسيتين إلى مجموعة قطاعيات صغيرة (مقاطعات) .من جانب آخر
لتخذت إجراءك لخرى للحغاظ على لهدوء لنسبي وأهم هذه اإلجراءات

من الناحية التاريخية اإلجتماعية هو إستخدام حكام البالد الجدد للوجهاء
الصحليين الشيعة كوزراء لجمع الضراتب وبغرض إدلرة التعامل المباشر
مع الرعايا(.)٢
لنعكست أقسى آثار نظام المقاطعات في كل المناطق الريفية على
لق رويين لشيعة .ويزخر التراث المحكى للشيعة بتفاصيل قصص

السلب واالغتصاب وأعمل السخرة وفظاعات أخرى تتسب مكونات

ذلك الترأث المحكى إرتكابها إلى آل خليغة وعبيدهم ووزر ازهم .وفيما
قد تصح بعض هذه القصص فإن صعظصها ملون بوقائع معروفة فى
التاريخ الديني للشيعة بما في ذلك أحداث جرت في أماكن بعيدة و أزمنة
بعيدة .تعكس بعض هذه الحكايات لغلكلورية بصيغها المختلفة بعض

دالالت اإلحسلس بلهزيمة لدى متدلوليها كمايعمل إستمرر تداولها
على إدامة ذلك اإلحساس .يجري استعادة هذه الحكيات وإعلدة
تركيبها مع ما يرافقها من تفاصيل دراماتيكية مناسبه وحنف وإضافة
هذا التفصيل أو ذاك بما يخدم أغراض التعبئة االتتية وظروفها الزمانية
والمكانية .وبلمقابل فإن جدوحا مماثالفي خيل الطرف اآلخر أنتج
حكايات تراثية معاكسة تدور حول شجاعة الغزاة ويطوالتهم وكيف
إستطاعوا تثيت مواقعهم وإدامة وجودهم في البحرين وحكمهم لها( ).

في هذا التراث الصحكي ،لدى اإلتتيين من الطائغتين ،تخندقت
تدريجيا االتتية كأماس طاغ للتتظيم وللتجلنب االجتماعى على الرغم
من أن التقسيم االتتي ليس هو المعيار الوحيد للتمايز االجتماعي في
البالد أوألشكل التراتب فيها.
من المهم أن نسجل هنا إن شيعة المنامة لم يتعرضوا إلى ما
تعرض له اشقائهم الشيعة في المناطق الريغية .من جهة ثانية فهناك فئة
من الشيعة حظيت بمعاملة أفضل من غيرها .وهذه الفئة تتكون من

أهل الحرف بمن فيهم الصاغة و البناءين والحياكين والحدادين والذين
شجعهم الشيخ عيسى بن على في أو لخر القرن التاسع عثر على

الهجرة إلى البحرين من الجزيرة العربية واستقرمعظم هؤالءفي
جزيرة المحرق ،العاصمة حينها ،بالقرب من مقر الحاكم.
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وفي حين أنه يمكن فهم أسباب الحمية التي تتمتع بها شيعة
لمحرق و بخاصة الحرفيين منهم ،فإن هناك عدة عوامل لخرى أسهمت
في حملية شيعة المنامة .من أهم هذه العوامل الحماية التي قدمتها
لسلطات آلبريطنية إنها اعتبرت مواجهه احتماالت التدخالت الفارسية
ولوهابية عن طريق المحافظة على االستقرار والسالم في مقدمه

إهتماماتها .
تقع الوكالة البريطانية على تماس مباشر مع لحياء الشيعة في

المنامة .وعلى امتداد الوجود البريطاني في البحرين ،كان هناك شيعة
ضمن لموظفين العاملين في الوكالة البريطانية؛ ) .إضافة إلى ذلك فقد

أسهم تشاور البريطانيين مع الوجها ه المحليين بعن فيهم شيعة المنامة في
عودة عيسى بن علي إلى ليحرين ليكون الحكم السابع من آل خليفة
عليها .وهنا أيضاً تقدم الحكايات الفلكلورية ورا ،ال يمكننا تاكيده وحتى
تمحيصه ،لوجهاء الشيعة في شكيل الحكم الوراثي آلل خليفة .من
جهة ثانية تشكل الثروة عصدر األمن للعائالت الثرية الشيعية في

المنامة ،فبعض هذه العائالت كان من الغنى بحيث كانوا يقرضون
األمول إلى الحاكم ذلته باإلضافة إلى بعض لشيوخ اآلخرين من آل
خليفة .وبدورهم قدم تجار المنامة ،على إختالف إنتياتهم ،الحماية

لشركائهم األقل حظوة وكذلك لجيرانهم األقل ثروة أو عزوة.

من جهتهم تمتع لشيوخ االقطاعيون بالكثيرمن االمتيازات
والحقوق إذ مارس اإلقطاعي (الشيخ) من الناحية العملية سلطته
باستقالل عن الحاكم .وهي سلطة تكاد ان تكون مطلقة في إقطاعيته
ولتى شمل العديد من لقرى و لعشش والبساتين المحيطة ( .خوري
 -١٩٨٠ص  .)٤٥حكم الشيخ اإلقطاعي مقاطعته كسيد حيث يجمع
الضرائب ويفصل في النزاعات ويستخدم رعيته في إقطاعيته في

أعمل السخرة (المرجع السابق ص .)٤٧وفي هذه اإلقطاعيات فإن
البحارنة الممزومين هم لقرب مايكونون إلى العبيدكمايقول الدكتور
فرح( :)١٢:١٩٨٥
كانوا يوفرون قوة العمل الزراعية للشيخ وأتباعه ،ولهم حق اإلقامة
على أرإضيهم وفالحتها مقابل العمل وتقديم الخدمات بدون اجر
(لسخرة) .ويتحدد المقدلر المطلوب من كل منهم حسب قيمة
ممتلكاتهم ،أي ما يملكونه من قولرب وماشية على سبيل المثال.
لذلك لم يكن لديهم الحافزلتحسين األراضي ورعايتها فقدكائوافي

خوف دائم في أن يقدم المتئفذون بمن فيهم شيوخ آل خليغة بضمهاإلى
ممنلكاتهم ،إضافة إلى ذلك فإنه إذا قام أحد البدو بسرقة ممتلكات
شخص بحراني( ) فليس باستطاعة هذا األخير اللجوء إلى آل خليفة
للحصول على تعويض-

استطاع آل خليغة من خالل نظام المقاطعات ،أي عن طريق
شيوخ هذه المقاطعات ووزرئهم وفداويتهم ،إقامة شبكة من الوسطاء
في أوساط الطائفتين .وتعتمد رفاهية هؤالء الوسطاء على استمرلر
والئهم وخضوعهم .لم يكن الشيزخ اإلقطاعيون يقومون بأعمال زراعة
لراضيهم أو رعاية مصائدهم بل عهدوا بذلك وبمهمات بدارة

إقطاعياتهم إلى الزعماء الثيعة (الوزراء) الذين تولوا السهر على
األراضي والمصائد وجمع الضرائب وتحصيل اإليجارات ( لنظر
خوري  ،١٩٨٠و سيرجنت  .)١٩٩٣يلعب هزالء دور الوسيط
المزدوج فقدكانوا من جهة أولى وكالءاإلقطاعيين "للغرباء" وكانوا
من الجهة الثانية أسياد لغالحين من ,العكان األصليين» .وانطالقا من
دورهم لثاني فقد كانوا يتوسطون نيابة عن الفالحين الراغبين فى
إستئجار (ضمان) أراضي لزرعها او لتسهيل وصولهم إلى عيون

اماء من اجل ري لراضيهم .عالوة على كل ذلك كان الغالحون
المهزومون تحت رحمة الشيوخ اإلقطاعيين و وكالتهم الذين يستخدمونهم
كعمالة مجانية ،مخرة ،ويفرضون عليهم ،إعتباطا  ،مختلف الضرائب.

لم يطل الزمن بنظام اإلقطاعيات هذاء فقد تم إلغائه بعد سلسلة من
اإلصالحلت التى فرضها البريطانيون ( .)١٩٣٢-١٩١٤وبالرغم من
قصرلفترة الزمنية التي جري تطبيق ذلك النظام فيهاوعلى الرغم من
عدم شمول تطبيقه جميع فئات السكان ،فلقد ترك تظام اإلقطاعيات
تركة الزالت حية إلى اليوم بمافي ذلك أنملط التعامل بين السكان
فى لبحرين على إختالف إنتماءاتهم اإلثتية.
بشكل عام يمكن القول إننا النستطيع تجاهل نتيجتين من
نتائج الغزوما زالتا تغعالنفعلهما .األولىهي لن يستقرلر لغزو قد

شجع المزيدمن آل خليغة وغيرهم من العشائر على الهجرة من
الجزيرة لعربية واالستقرار في البحرين .بعض هؤالء إضطر في
أوقات الحقة إلى مغلرة البحرين إما طوعاً أى بلقوة .وربما ساعدت

هذه الهجرلت المضادة على تشجيع قدوم عشائر أخرى بمن فيها سنة
من الجنب الفارسي للخليج للحلول محلهم .إن الخلفية االتتية لهؤالء
المهلجرين من الساحلين العربي والفارسي ،وظروف لستقرارهم
في الخليج قد لسهمت في جعل الغزو جزء هاما من الذاكرة الجمعية.

والنئيجة الثانية هي أن الغزو لسهم في تمييز قباثل معينة وفي صياغة
الخيارلت اإلستية آلل خليفة وكنلك تحديد إطلر تحالغاتهم لطلبعة!
اعترفت بريطانيا لمهومنة على لخليج بعد عقود قليلة من الغزو
بنظام آل خليفة القبلى .ونشرت قواتها فيما بعد لقمع أي اضطرابات
محلية ولصد أي قوة خارجية معادية آلل خليفة .ولستمر نلك لدعم
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البريطاني وخصوصا منذ عام  ١٨٦٩ليشكل مصدر قوة للنظام وحمايته
واستقراره وازدهاره .بالمقابل ،وكما هو حال الزعماء القبليين في
المناطق األخرى من الشاطئ العربي للخليج ،فقد وقع آل خليغة فى بداية
القرن التاسع عشر سلسلة من االتغاقيات مع بريطانيا .لقد اعترفت تلك
االتفاقيات بالهيمنة اليريطانية على الخليج طول المئة سنة التالية.

كما دشنت تلك االتغقيات ،من ناحية أخرى إعالن تشكيالت
سياسية وأنظمة حكم قبلية في أغلب مناسلق الخليج .إال إنه وعطى
خالف األنظمة القبلية التي رعتها بريطاذياا )٦فقدفشل آل خليفة
باالندماج مع السكان الرعية وهو ماحدث بالفعل آلل الصباح في

الكويت وآل ثاني في قطر والقواسم في راس الخيمة والشارقة.
وعلى الضد من هذه التفكيالت السياسية فلم تتطور البحرين إلى كيان
سيدي موحد ولم يتطور البحرينيون ليشكلوا شعباً واحدا .كما أن

آل خليغة على خالف التشكيالت السياسية في المنطقة استمروا
في إصرارهم على المحافظة على هويتهم وعلى صورتهم كحكام غزاة.
رغم هذا كله فإن الخلفية القبلية للعشيرة الحاكمة لم تكن ساكنة على

الدوام بل أصابها ما يصيب غيرها من تغبير.
تخضع روايات آل خليفة عن تاريخها ،ملها فى ذلك مل كل
الروايات المعتمدة على الترائ المحكي ،إلى إعادة نظر وصياغة بما
فى ذلك عن طريق اإلضافة وعن طريق الحذف لتتالئم مع متطلبات
السيلسات المحلية واإلقليمية وتقلباتها .مثلما يحئ في كثير من الحاالت
المشابهة فإن عمليات إعادة النظر والصياغة ال تعكس دائما رغبة

حقيقية في تدقيق التأريخ وتصويد ب الروايات وليست نتيجة تتقيب
متجرد فى خبايا لوثائق لتاريخية .أضحى غزو  ١٧٨٣موضوعا

يحتفى به في الكتب المدرسية ووثائق التاريخ الرسمي كمايتم

االحتغاء بما يتعلق بالغزو من أشخاص واحداث بوضع أسمائها على

المباني لعامة والشولرع ويحتفى بها في برامج اإلذاعة والتلفزيون،
ومن خالل لتصاند ومسليقات األغاني وكنلك االحكاالت واألعياد

الرسمية .احتفل آل خليفة في  ١٩٨٣بمرور قرنين على غزو هم فيما
لدانت جميع فصائل المعارضة هذه االحتفاالت المسخرة لتي قاطعها
الناس .إقتفت إحتفاالت آل خليفة بلنكرى لمئوية الثانية لغزوهم
لبحرين أثر إحتغاالت الواليك المتحدة األميركية بقرنين على قيامها.

كانت االحتفاالت كبيرة وبلنخة وشملت مهرجانات وندولت
أكليمية( .)٧أكدت هذه االحتفاالت الخرقاء للكثيرين بعضا من أسواً
االتهامات الموجهة إى األسرة الحاكمة .ومن أكثرهذه اإلتهامات دالله

إتهامهم بأنهم اليزالون يتصرفون كغزاة يصرون على ربط شرعية
حكمهم بلغزو وغنائمه.

إننى على قتاع بلن القبلية والغزو القبلي ليسافيحد ذاتهما معيقان
لعملية بناء لدولة .فهناك أملة من منطقة الخليج وخارجها تظهر أنه

بلرغم من العداوات القبلية السلبقة فقد تمكن اتلن المعنيون من تشكيل
تحالف قبلى وتأمين الوالء له بحيث أمكن تخطي الحزلزات القبلية
لسابقة ،مما أسهم بدوره في التحرك في اتجاه بناء الدولة .إن العقبة
الرئيسية لتي ولجهتها البحرين في رأيي هي عدم رغبة آل خليغة في
االندماج مع من يعتبرونهم مجزد رعايا  .وأنتج ذلك الرفض سياسات
وإجراءات وسلوك احبط على الحوام الجهود التي كان بإمكانها اإلسهام
في بناء الدولة والمجتمع .كما هو معروف في حاالت شبيهة ال يستتد

حكم من يروا أنفسهم غزاة ومستوطنين على الدعم المالي والسيلسي
او غيره من قبل رعاياهم ونلك ألنهم يستتدون على القوة التتزاع
الثروة .لذا تزدلد أهمية الدور الذي يلعبه التغاخر بكون حكمهم يستتد

على شرعية الغزو وإن البالد كلها غنيمة .وكما اشرت فإن هذا هو
فرق أسدي بين آل خليغة وغيرهم من األنظمة القبلية في المنطقة .شقت
لسرة آل الصباح الحاكمة في الكويت مثال طريقا آخر في عالقاتها مع
رعاياها ،فمنذ تسلمها الحكم  ،فقد كانت أسرة آل الصباح تعتمد على
العائالت التجارية التي كانت تقدم الدعم المالى والسياسي لإلمارة مقابل

دور لهم فى شؤون الدولة (هيكس والنجار  ) ١٩٩٥ما الوضع فى
البحرين فكان مختلقا تماما .فحتى قبل لكتشاف النفط فقد كانت العلالت
التجارية فى البحرين والوجهاء القبليون والمحليون معتمدين على لذاد؛
آل خليغة ،ومنذ منتصف القرن التاسع عشر فقد تدخل اإلنجليز عسكريا
في مناسبات عدة وبشكل غير مباشر من أجل تأمين عالقة التبعية هذه
وضمان بقاء النظام كما هو.

تبدو هذه المالمح المتميزة بين األسرة الحاكمة في البحرين
وأتباعها من الوسطاء عدم اضطرلرها إلى مشاركتهم في السلطة
والثروة وال حتى محاولة استرضتهم سياسياً أكثر وضوحاً حين

نتنكر إنه وفي منتصف الخصينيات فقد أيرمت صغقة بين العائلة
الحاكمة فى الكويت وكبار العائالت التجارية أما عناصر الصغقة فقد
كانت بسيطة كما يشرحها هيكس و النجلر (.)١٩٩٥

فمقبل التتازل لألسرة الحاكمة عن اسيطرة الغعالة على المراكز
الحساسة في الدولة تحصل العائالت التجارية في البداية ثم الكويتيين
بشكل عام على مردودمالي .وبهذا أضحى التجارمستفيدين من
اإلتاق مع الدولة على التمية المحلية وإعتماد القونين واإلجراءات
الالزمة إلستبعاد المنافسة األجنبية أى التي تشترط على الطرف
األجنبى أن يكون له شريك كويتي وكنلك التفاهم الذي بحدمن تتخل
األسرة الحاكمة في التجارة في الكويت (هيكس و النجار ص .)١٨٦-٧

أمافي البحرين فلقد بقي الوسطاء الوجهاء قوة سياسية ثانوية لمن

لم تكن مهمشة .وعلى الضدمن شريحة الوجهاء التي يصفها ماكس
فيبر لم تتمكن فئة الوسطاءوالوجهاءفى البحرين من لحصول على
أي موقع مؤثر على سلطة الحكم اويجعلهاقادرة على الصمود لمام
االتتكاسات لمتكررة (جيرت وميلز  .)١٩٩١وحيث أنهم قوة هامشية،

قلم تتطور لديهم القدرة على المشاركة في لشؤون العامة ولم تتطور
لديهم العادات ولنماط السلوك التي كانت من الممكن أن تبرز عن
طريق ممارسة تمثيل قواعد إجتماعية أو التعبير عن مصالح جمهور
ثابت .كان يجري لختيلر الوسطاء الوجهاء لوظيغة محددة أال وهي تقديم
الدعم والنصيحة وليس لكي يكونوا مملين عن فئة أو شريحة أو طبقة
بعينها .ومع هذا فلقد كان لهؤالء الوسطاء الوجهاء ،أو على األصح
لبعضهم ،سلطة قوية أو تأثير على شبكة محلية من لعوانل أو على قرية
أوحى أومجموعة قرى أوأحياء .إال إنه لم يكن من المسموح لهم
على اإلطالق التحدث باسم المواطنين ككل .وبالرغم من هذه الدرجة
من الهامشية فلقد كفت لهم مصلحة في بقاء الوضع على حاله ،مستقراً
بل وبدون تغيير جوهري ،حيث لن بقاء النظام كما هو يمكنهم من البقاء
هم أيضاًفي مواقعهم كلمسيادمحليين لشبكك ظة يستدون إليها.

حافظت األسرة الحاكمة على نظام الوساطة الوجهائية فيما عمدت
إلى تغيير وتدوير الوسطاء الوجهاء .إال إن من الواضح إن معضلة
هؤالءالوسطاءالوجهاء تكمن في هششة األرض التي يقفون
عليها .صحيح إن األسرة الحاكمة بحاجة إليهم لتأمين بنهرار

حكمها ،إالإنها ظلت على الدولم تحتقظ بقدرتهاعلى االستغناءعنهم.
فعلى الرغم من أهعية دورهم السياسي من وجهة نظر األسرة
الحاكمة ،االلنها لم تسمح لهم باالضمام إلى الطبقة السيدية اوحتى

٢٦

أن يكونوا عن الساعين إليها (ولمزيد من التغاصيل والمنقشة العامة اتظر
تيلى.)١٩٧٨

بقى ميزان القوى محليا على حاله بالرغم من التحسينات المهمة

من خالل سلسلة من االصالحات التي أخلتها بريطانيا في الغترة ما بين
-١٩٠٤و  .١٩٣٢ولفد إستمرت جهود تعزيزبعض هذه االصالحات
العميقة التي جرت خالل العقد األول لهذا القرن .فبالرغم من المقاومة
النشطة والقوى القبلية ورجل الدين والوجهاء والعائالت التجارية عمد
البريطائيون من لجل تهيئة الطريق امام هذه االصالحات في البحرين،
والتى لم تكن سوى محمية ،إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لم تكن تتوم بها
علدة إال في المستعمرات .فلقد قام البريطانيون ،مثال ،في ١٩٢٣
بإستخدلم سلطتهم إلزاحة حاكم البالد وقتها ،عيسى بن على،
وإحالل ابنه حمد محله .وقد لسفر األمر عن إجالء بعض القبائل
من البحرين إلى الجزيرة العربية كما جرى نغي بعض الزعماء الدينيين
فيصا أضطر بعض التجار اليارزين وبعض وجهاء عائالت مهمة
الذهاب إلى القبول بالنفى القسري.

لنعكست نتائج إصالحات  ١٩٣٢-١٩٠٤على لعالقة ما بين لتجار
واألسرة الحاكمة .شجع لبريطانيون في إطار مساعي وضع للبنات
األولى للدولة بقامة تشكيالت رسمية بما فيها مجلس مختصة بشئون

لغوص ولتجارة ،تتمل فيها مصلح لتجار ويجري لتفلوض مع لسلطة
لسيلية عبر ها .وقد لسهم النجاح النسبي لما يعرف بإصالحات لميجر
ديلى فى إعلدة شكيل تركيبة الصجتمع لتجاري والذي يستمد قوته من
جذور لتجار لدينية وااللتية لمتعددة كما يستمدها من عالقات بعض
هؤالء لتجلر التي تتجاىز الحدود لسياسية للدولة لوليدة .جرى خالل

عقدين من حكم لشيخ حمد بن عيسى ( )١٩٤٢-١٩٢٣إماج أفرلد

لمجتمع لتجري لمحليين واألجانب (لعرب واإليرنين و لهنود) فى
البنية سيدية لنامية .قاوم رجال لدين والوجهاء من الطائفتين معظم
هذه االصالحات مل وضع األوقاف تحت نراف الحكومة .رغم ذلك
ققد عبر قطاع ولع من السكان وبخاصة الشيعة عن دعم إصالحات
الميجور ديلي من خالل توقيع العرائض .أهال المتحدثون باسم الشيعة
في عرلئضهم لمديح للجهود البريطانية الهادفة إلى "رفع الظلم" وإقامة
بنية تحتية إدلرية للدولة بما في ذلك المحاكم وقوة الشرطة .ولذل

األسباب فقد عبر كثير من الوجهاء السنة في عرائضهم إلى البريطانيين
بأن هذه "االصالحات المزعومة" تتم بالقوة وعلى حساب مصلحهم.
وهناك أملة عدة توضح ذلك .من بينها إن البريطانيين قاموا
وبالرغم من احتجاجات ممتلى األسرة الحاكمة ووجهاء الطائفة السنية
بتعيسن مواطنين شيعة من أصل إيراني في قيلدة قوات الشرطة حديثة
النشاة .وظلت سياسة البريطانيين الحريصة على تعيين شيعة في
مناصب قيادية في قوات الشرطة قائمة حتى االستقالل عام .١٩٧١
وضعت إصالحات الميجور ديلي البالد على طريق مهمة ،لم تتجز
بعد المهمة التاريخية ذات الطبيعة المزدوجة :عملية بناء للوطن ولدولة
وتحويل سكان البالد من رعاياليصبحوا شعباً .ال يمكنني اآلن إال

الركون إلى الظن لتعير حماس اليريطانيين لتك اإلصالحات .وعلى
هذا الظن يعكنني اإلشارة إلى توقعلت قرب لكتشاف النفط و إلى
التوجس لبريطانى من كل من األطماع الوهابية وااليرانية لتفسير
تصديهم إلقامة النظام السياسي الجديد في البحرين وتدعيمه .ولقد
أشرف اإلداريون اإلستعماريون البريطانيون على مهمة بناءدولة

مستقرة وحديئة إلى حد ما في البحرين ،وكان آخر هؤالء تشارلز
بلجريف ولذي بقي في منصبه من  ١٩٢٦حتى .١٩٥٧ولقد

٢٨

بلجريف ،بلفعل،

مابناهب" النظام الجديد" (.)١٩٦٠

لقد كان عدم االستقرار الداخلي المزمن في البحرين عامالً مهما
ليضا في دفع البريطانيين إلى اإلهتمام بإخل االصالحات .ومن
المصالر الرئيسية لعدم االسقرلر تمكن اإلشارة إلى أنواع المقاومة
المختلفة وتشمل هذه األعمال العنيفة للغالحين وصيادي اللؤلؤ الصعدمين
وهم ضحايا تسلط إقطاعيي آل خليفة ووكالئهم المحليين .وكما نبه إلى

نلك جيمس سكوت ( )١٩٨٦فكل يوم من أيام حياة أمثال هؤالء هو يوم
ملى باعمل مقاومة .ويتعلق األمر بعدد من األعمال لمباشرة وغير
لمباشرة بما في ذلك لتخريب ولخداع واإلهانات والشغب والتباطؤ في
العمل وعدم االتصياع لألوامر .بلطبع فإن أعمال المقاومة ليومية هذه

هى ردود أفعل متفرقة ومؤفتة ومحدودة وغير متواصلة .وفي حين لن
مل هذه األعمال ال تؤدي غالبا إلى تغيير لساسي ،فإنها ،من منظورين
تاريخى وإجتماعي ،عوامل محفزة للتغيير .وتالحظ ليكستين ()٨ :١٩٨٩
 :بلن هذه األعمال لمقاومة تؤدي ،في بعض الحاالت ،إلى إعقة
إستقرل النظام ونهدله شرعيته ،بل وإلى صعوبة إعلدة لنتاجه ،مما
يقرد لنخبة لحاكمة لى الشعور بلحاجة إلى؛بخال إصالحات يعتد بها'( )

من أهم االصالحات العميقة التي قلم البريطانيون يإعتمادها هو
إلغاء نوعين من العمل اإلجباري وهما السخرة والعمل لقاء الديون
المتوارئة .وقد قارمت األسرة الحاكمة وحلفاؤها في الطائفتين هذين

االصالحين .لقد أدى هذا اإللغاء ،إلى جانب إزالة قيود فرضتهاتقاليد
ظالمة ،إلى توفير العمالة المتحررة من قيودها والقادرة في نفس الوقت
عطى اإلنخراط في المشاريع االقتصادية لجديدة والمتتامية إثر اكتشاف
النفط .لقد وجد صيادو اللؤلؤ والفالحين والعبيد وغيرهم من بؤساء
البالد أنغسهم ألسباب عديدة خارج إطار مهنهم التقليدية ،لكن

٢٩

لمحظوظين منهم والقلرين جسعيا شقوا طريقهم للعمل في شركة
للنفط لى في لصحاب األعمل لجديدة.

نتج عن التغييرل التى شهدتها البالد فى هذه المرحلة تطورات
ذلت طبيعة مستديمة .لقد كان البريطانيون مهتمين بوضع أسس اإلدارة

لمحلية لالزمة لقيامها بلولجبات األولية للدولة مل المحافظة على
النظام العام وجمع الضرائب وتوزيع عوائد النغط المرتتبة والرسوم
لجمركية .ولدى التوسع فى بنية اإلدارة الحكومية إلى أن تتحول
تدريجيا إلى منافمة شركة النفط ،وما تفرع عنها ،على العملة المتعلمة
وشبه لمتعلمة محدودة العدد .ورغم هذا لتنافس بقي سوق لعمل ولعقود
طويلة يعني من اإلستقطاب اإلشي .وجد العبيد والفالحون المعدمون
وصيدو ل لؤلؤ لسبقون أنغسهم يعملون جنبا إلى جنب .ومن لجل
مواجهة االحتياجات ألخاصة لكبار المستخدمين ،فقد قتتحت المدارس
فى مناطق عدة في البالد .وحسبما قرر البريطانيون حينئذ ،رغم
احتجاجلت األسرة الحاكمة ورجل ادين الشيعة والسنة المكتفنين ،فتد

كانت هذه لمدلرس مخلطة من لبناء الطائغتين .وتم التعاقد مع مدرسين
من مصر ولبنان وسورية ،ولما كان هؤالء متحررين من الحساسيل

اإلثنية لمحلية ،فقد سهلوا تحول نظام لتعليم الوليد إلى عامل إندماج
مجتمعي.

أما التطور اآلخر لذي كان له تأثيراته بعيدة المدى  ،فهو إخال
اإلنجليز لترتيبات إلرية يتم بموجبها رصد موارد ملية مجزية لألمير
ومن خالله للعائلة الحكمة .و أهم هذه الموارد تخصيص ثث واردلت
لنغط للحاكم وعائلته .إضافة إلى نلك فقد جرى وضع نظام السجل
العقاري تم بموجبه اعتبار أي لرض غير مسجلة ٠لرضا اميرية"(') .

٣٠

يصف النقيب ( )١٠٣ :١٩٩٠النمط العام لتاثير النغط على
األنظمة العشائرية على الشاطئ العربي للخليج قائال :إنه في حين

أسهم توزيع عوائد النغط في إنشاء الدولة ومؤسساتها التي تسهم بالتالى
في توزيع تلك العائدلت على السكان عن طريق اإلنفاق الحكومي ،إال
إن أولى تأثيراته هي تعزيز األسرة الحاكمة وتحويلها إلى مؤسسة
سياسية تمتلك الدولة"
أما التطور الثالث فهو بروز شريحة من رجال األعمل والوسطاء
وموظفي الحكومة من أوساط تجار اللؤلؤ ولعائالت المرموقة في

المديذتين الرئيسيتين المنامة والمحرق .وبمرور السنين تمكن ابناء
(وإلى حد بنات) الوجهاء والعائالت التجارية من إحتالل الوظائف العليا
والمتوسطة في إدارات الحكومة .تلقى الكثير من هؤالء تعليمه في
الخارج وخصوصا في معاهد التعليم والجامعات في بغداد وبيروت
ودمشق والقاهرة .وإلى جانب مؤثرات أخرى فقد اكتسب الخريجون

البحرينيون وهم باآلالف من خالل اقامتهم أو زيارتهم للحواضر العربية
األفكار القومية وليسارية وانضمت أعداد منهم إلى منظمات سياسية
تتبنىتلك ألفكار ،التي صل إدانة الطائفية وغيرها ض األفكار
التقليدية لتي تهدد الوحدة الوطنية.
يتمل التطور الرابع في ظهور تشققات في الجدار الذي يفصل بين

مكونات المجتمع في البالد .فألول مرة منذ  ١٧٨٣تمكنت لمشرئح
الفقيرة من الطائفتين ان تعمل جنبا إلى جنب و في ظل ظروف عمل
متشابهة .لتد وفرت اماكن العمل لحديئة واوضاع العمل في صناعة
دنغط والنشاطات االخرى المترتبة عليها ،ما سيشكل الحقا أرضية
مشتركة لنضال العمال النين اندمجوا مع بعضهم البعض٠(.

٣١

بني لرى مسيرة التجانب الجارية في التاريخ القريب للبحرين
كإحدى نتائج عملية اجتماعية سياسية شكلتها تلك التطورات التي
لخصتها اعاله .وهي عملية اجتماعية سياسية ما تزال تؤثر في شكيل
خيارات العمل لسيلي الهالف ،رغم تعثراته ،إلى إزلة المكونات
اإلتنية صن بناء الدولة واألمة .فبالرغم من تعرجات التاريخ الواضحة
فإن أبرز تجلياته هو إستمرار التتازع ما بين التعبئة االتية والتعبئة
الوطنية .وفي الوقت الذي لشعر فيه بغموض تعبير االتقية الذي

أستخدمه هنا فإنني أعني باالتقية في إطار البحرين المجتمع القائم على
اتضامن والذي تستثيره القرابة والقبلية والخلفية لدينية .أما تعبير
الوطنية فهو أكثر إشكالية حيث أنه يشير في إطار البحرين إلى مستويين
من الهوية وهما البحريني والعربي .وبكلمات أخرى فإننى أرى
لتنازع قائما بين القوى االجتماعية السياسية الساعية للحفاظ على
الوضع الراهن (زيادة أو نقصانا) والقوى االجتماعية لسياسية المدافعة
عن اتقدم ولتتوير (زيادة لى نقصانا).

يعنى "للتنوير" في البحرين حسب ما يطرحه خوري (-١٩٨٠
 )١٩٨رفض السياة الطائفية ومعارضة الحكم االستعماري والنظام

القبلى والدفاع عن قضية الطبقة العامله" أما قوى الرجعية فإنها ،ومع
لجوئنا للتبسيط ،تمل في األسرة لحاكمة والوجهاء والمؤسسة الدينية

(زيادة لى نقصانا) .فى حين لن قوى التنوير تتمتل في المجتمع التجاري
الناشئ والموظفين المدنيين والعمل.

٣٣٢

أدوات الحكم
حافظ آل خليفة على حكمهم بالقوة و بغضل الدعم البريطاني بما
في ذلك عدة مناسبات للتدخل العسكري المباشر .إال إن هذا ليس إال
جانبا من الصورة .فمن ناحية أخرى ،لرى أن بستمرلر حكم آل

خليفة ،رغم المقاومة المستمرة والدؤوبة ،يعود بدرجة أكبر إلى
إستخدام العائلة الحاكمة وبغاعلية كبيرة للتشطير العمودي للمجتمع،
وهو إستخدام جرى التوسع فيه وإحكامه بحيث أضحى أداة فعالة
إلستفرار السلطة وإلضفاء مسوح الشرعية عليها .وأعني بالتشطير
العمودي اإلبقاء على إنقسام المجتمع والمؤسسات االجتماعية في
متوازيات مغصولة عن بعضها البعض من خالل العزل لسياسي اساساً.
جرى اإلبقاء على العزل السياسي في البحرين من خالل التعبئة من قبيل
استخدام الحكايا واألساطير ولروايات الطائفية واالتتيه  .ولقد تثبتت

بعض هذه الحكايا واألساطير والروايات الطائفية عبر إلصقها بأجزاء
منتقاة من تاريخ البالد ،ومن خالل توظيف دالالتها .وكما الحال في
مجتمعات لخرى ،فرض المنتفنون ضمن كل شطر عمودي في البحرين
االتضباط ضمن مجال نغوذهم ولكن ليس إلى الحد الذي يمنع تدخالت
النظام المباشرة وغير المباشرة حيثما دعت الحاجة.
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يجد المراقب في الطرف األول من النظلم التشطيري األسرة
لحاكمة وحلفاؤها من كبار رجل العشكر السنية من ناحية وفي الطرف
األخير سكان لقرى لمعدمين .وبلرغم من أن األجانب يشكلون حاليا
ثلث سكان البالد ،فإنهم عستبعدون من هذا النظام .إال ان صن المغارقة
أن األجانب الذين يعيشون بانونات إقامة مؤقتة وليس لهم من الحقوق

سوى حق لعمل فإنهم يلعبون أدوارا مهمة تعود إلى تصكين النظام من
إحكام قبضته على المجتمع.

بداهة فإن االنشطار العمودي بين الشيعة ولسنة هو اإلتشطار
األوضح ،لكنه ليس الوحيد فى تركيبة النظام ،فهناك عوامل أخرى في
التراتب االجتماعي والتى تفعل فعلها باستقاللية أو إلى جانب االنتماءات
الطائفية .أعنى بالتحديد هنا عولمل النسب والخلفية القبلية والخلفية
المدينية  -الريفية التى تستتفر ويمكن استتفارها لتعزيز تشطير النظام
االجتماعي السياسي .يصغ حنا بطاطو ( )١٩٧٨في عمله الموسوعي
عن العراق وضعا أكثر تعقيدا في حاضرة إقليمية .وهنا يجد الباحث
عدد من التراتييلت تفعل فعلها بالتتاوب فيما بينها حيث المرتبة الدينية
ومرتبة الثروة ومرتية لمجموعة االتتية والوضع االجتماعي والسلطة.
يقول بطاطو" :هناك بالطبع توافق بين جميع هذه التراتبيات أي لن أولئك

الذين يقفون في قمة مرتبة السلطة هم عادة ممن يقفون في قمة مرتبة
الثروة أو في قمة لتراتبيات الدينية والطائفية والمكانة االجتماعية".
يمل التشطير اإلشي أي الثنائية الشيعة — السنية نقطة انطالق في
نظام لتصنيف االجتماعي السائد .فهو يوفر عالمة اثتية فارقة ،ومن
السهل التعرف عليها ،يستخدصها الناس لتمييز بنيتهم االجتماعية

ولتحديد أساليب تعاطيهم مع اآلخرين (يكيستين  .)١٩٧٨لكن إلستخدام

التثطير اإلتني حدود بالطبع ولهذا سلسعى هنا لتحاشي ألمبالغة
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في أهميه التشطير اإلتني .ومع ذلك وحتى لو تجاهلنا وظيفة الثتائية
الشيعية  -السنية كأداة للتحليل فإنه يتوجب مالحظة التباين الشديد بين

معناها االجتماعي ودورها لسياسي.

يخغى تصنيف الجماعات فى البحرين لمستادا على المعيار اإلتتى
منذ بداية هذا القرن عددا آخر من التصنيفات المتولدة عن إستخدام
المعيار اإلشي .ومن بين التصنيفات المضمورة :الشيعة والسنقه السنة
العرب والسنة غير لعرب ،السنة المالكية والسنة الشاقعية ،الشيعة

العرب والشيعة غير لعرب ،الشيعة األصولية والشيعة األخبارية ،السنة
القبائل (مع او بدون آل خليغة ) والسنة الخضيرية والسنة الهولة ،وشيعة
المدن وشيعة الريف( ).
أظهرت البحوث المعاصرة (خوري  ١٩٨٣والوسن  )١٩٨٩أن
هنك انقسامات فقهية ضمن الشيعة وضمن السنة سواء بسواء( .) ٢كما

أوضح باحثون آخرون (التاجر  ١٩٨٢وهولز  )١٩٨٧لتباينات للغوية
في لبالد( )  .ويمكن لقوائم التصنيف االثي أن تطول إذا ما أضغنا

معايير أخرى مل المعير االجتماعي االصادي ومصادر الثروة
والوضع االجتماعي والتعليم والمهنة والتي تخترق معظم المجموعات
االثنية وتقسصها الى تجار ووجهاء وعبيد سابقين وسادة وغير ذلك.
من جهة أخرى قسم التعرف لحكومي للجنسية في مرحلة االستقالل
السكلن إلى مواطنين وبدون جنسية وأجانب .يحتاج الصنغين األولين
الى مزيد من الشرح .حين ناخذ بعين اإلعتبار عوامل اقتصلية
وسياسية ذات تاثير فإن صنف المولطنين ينققسم الى فئات في نظام
مراتبي .ويضيف قانون الجنسية لعام  ١٩٧٤كل مجموعة فرعية على
حدة كما يلي :

 )١المواطنون المولودون فى البحرين من لبوين بحرينيين .
 )٢لمواطنون المجنسون سواء ولدوا في البحرين أو خارجها .

 )٣المواطنون النين يثبتون لن أصولهم بحرينية.
أما البدون فيجري تعريفهم بأنهم غير محددي الجنسية من سكنة

البحرين .وبموجب ما جاء في الكتاب لصلدر عن هيومن رايتس ووج
"البحرين انتهاكات روتيينة ونفى روتيني" ،نقال عن تقرير الخارجية
األمريكية لعام  ١٩٩٦فإن عدد البدون يقدر بعشرة آآلف" .والكثير منهم
من سكنة لبحرين لعدة لجيل ،وغلبية هؤالء الشيعة من أصل إيراني،
ولكن هناك أقلية من السنة العرب( :هيومن رايتس ووج  .)١٩٩٧: ١٢و
على العموم يمكن القول "ان فئة البدون هم األهل تمتعا بحماية القانون
من بين سكان البالد وأكثرهم تضررا من عدم التزام الدولة بمسؤولياتها
لدولية تجاه سكانها".
وفي ظل مجتمع جرت فيه تمايز ك حادة خالل العقود الثمانية أو
لتسعة الماضية كالمجتمع البحريني فإن لصراع االتني سواء أكان
مسترا أو واضحا هو تجربة يومية بها من لمعاناة ما يزيد أو ينقص.

وتكتسب أي ثشتائية منها او تضافر عدد من هذه الثتائيات أهصية خاصة
في تحديد لبعاد النزاع الجاري .تتراجع أو تتصاعد أهصية وحضور
الثنائية الشيعية  -لسنية تبعا لتفاعل شائية أخرى أو مجموعة شائيلت.
ساحاول في الصفحات التالية أن أتعرض ببعض التفصيل إلى
مختلف لقواعد التي تستتد إليها فرضيتي بأن جميع التصنيفات األساسية
والتصنيفات الغرعية غير ارسمية بما في نلك تلك التي نكرتها سابقا أو
التى لها عالقة بتقرير بالهوية االجتماعية والسياسية شكل ،مجتمعة،
األساس الذي تستتد عليه أيه محاولة جدية لفهم الصراعات الدائرة في

البالد .أى لصياغة حلول لهذه الصراعات .وكما يظهر من متابعة تاريخ
التجلنب لسيلسى في البحرين ان هذه لهويات عرضة للمساومة والتأقلم
تبعا لتغير الظروف .ونظرا للطبيعة الغامضة والمتغيرة التي تتصف بها
مكونات هذه العوية فإن الباحث ال يستطيع أن يتتباً بأهمية أو عدم أهمية
هذه العوامل تجاه كضية معينة في زمن معين.

تمكن آل خليغة من خالل استخدامهم للتراتبيل القائمة التي حافظت
على التشطير العمودي وأحبطت فرص التفاعل العمودي في المجتمع،
وكنلك عن طريق الدعم اإلستراتيجي الخارجي  -لن يحلفظوا على
حكمهم وإضفاء شرعية محلية عليه .وحتى قبل سيطرئهم على عائدات
للنفط وغيرها من المصادر الحديثة لتجميع الريع وتكديس الثروة بزمن
طويل ،فقد لستطاع آل خليفة احتكل استخدلم القوة في البالد وإحتكار
آليات التوسط فيما بين المراتب القبلية والطائغية فى البالد مما مكنهم من
فرض التعايش في مجتمع متشرذم ومن اإلستفادة القصوى من نلك
لتشطير .وكما سبقت اإلشارة فلقد شكل احتكار آل خليغة الستخدام

القوة جزءمن أسس السلم البريطاني في الخليج منذبداية القرن التاسع
عشر .أما من يتمرد أحيانا من لقبائل المحلية على زعامة آل خليفة فقد
تعاملت معهم السلطات العسكرية البريطانية بقسوة .وسيشكل هذا
لركون الى قوة خارجية جاهزة ،إلى اليوم  ،مصدراً أسلباً لشرعية
حكمهم مما يفسر رفض آل خليفة الحازم لكل المحلىالت الداعية

لتثجيعهم على السعي وراء مصدر داخلي لشرعية حكمهم.
في معرض اإلجابة على سؤاله حول كيف تحكم هذه األسر
الحلكمة في إمارل الخليج ،يقول النقيب ( )١٠٧-١٠٥: ١٩٩٠ما
تلخيصه إنها تحكم من خالل المجموعات التضامنية غير الرسمية

وعن طريق إستخدلم تقسيم محكم للعمل واألدوار بين هذه التضاسنيات .
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وتعني المجموعات لتضامنية ،أو التضامنيات ،هنامجموع القوى
االجتماعية لمسموح لها بالتعبير عن نفسها أمام مملي المؤسسة

الحاكمة ،وذلك من خالل زعماء العشائر والعائالت و المكلقين من
قبل هؤالء .ورغم لن التضامنيك هي تتظيم عيررسمي ،إذ ليس
هناك جسم رسمي لتمثيل هذه القوى االجتماعية ،فإن لها تواجد
ملحوظ في مختلغ مؤسسات الدولة :الحكومة والمصجالس البلدية
والمحلية ولشرطة ولجيثر .وحسب تحليل النقيب فإن هناك ست
مجموعات تضامنية غير رممية إضقة الى األسرة الحاكمة كما يلي:

 - ١المزسسة القبلية :الشيوخ القبليون والذين تتعامل معهم الحكومة
على الصستوى المحلي.

 -٢التجار :كبار التجار وزعماء العائالت التجارية وهم منضوون
في إطار الغرف التجارية والصناعية.

 -٣المؤسسة الطقغية :زعماء الطوائغ مل الشيعة واالباضية
والسنة وآلزيدية.

 -٤المؤسسلت الدينية :قادة الحركة الدينية والمطاوعة وغيرهم.
 -٥الطبقة الوسطى :من أجل الحؤول دون قيام نقابات ألصحاب
المهن لتخصصية فإن الحكومة تتعامل معهم من خالل عائالتهم.

 ٦لعمالة :حيث يوجد عمل مواطنون والعمل المنتمون
لعنظمات نقايية( .ص )١٠٦

يجب التتبه هنا الى لن األهمية النسبية لمختلف المجموعات تتباين
كثيرامن دولة خليجية للى أخرى بل ومن وفت آلخرفي ذات الدولة.
وبالرغم من التشابه الكبيرفي العديدمن مظاهرالحياة فإن العالقة
بين الدولة وللمجتمع تتفاوت كثيرا فى بلدلن هذه المنطقة .وبغض النظر

عن تعريغ المجموعات التضامنية  ،أو التضامنيات (أو التعاضديات
كما تسمى احيانا) ،وبغض النظر عن الظروف التاريخية لتشكلها
وبروزها فإن هذه اتضامنيات ال تعمل بلستقاللية عن آلحاكم أو العانلة
الحاكمة او فعليات الصجتمع االقتصادية واالجتماعية والسياسية .ولم يكن
باستطاعة أي منها البقاء دون موافقة الحاكم والفعاليات األخرى ،إن لم
نقل الدعم النشط منهم .ويوفر تاريخ حركة اإلخوان في لسعودية
نمونجا ساطعاً على نلك .ينقش األيوبي ( )١٩٩٥صفتين مهمتين

للتضامنية حيث يالحظ استتادا على أطروحات جوليمو اودنيل ،إن
التضامنيات تتصف بصفتيين ،األولى هي شائية الواجهة والثانية هي
التشطيرية .والقول بأن التضامنية هي شاتية الواجهة يعنى أنها تتحو من
جهة نحو التركيز على الدولة ودورها ،بينما تتحو من الجهة األخرى
نحو الخصدخصة .وتستتد الواجهة االولى إلى دور الدولة وسيطرتها

على مؤسسات الصجتمع المدني ،هي سيطرة تؤدي ،في حاالت ،إلى
تحويل المجتمع المدني إلى مجرد إمتدلد للدرلة نفسها .بينماتسشكل
الواجهة الثانية من خالل فتح مساحات محددة في مؤسسات الدولة امام
مملى مجموعات المصلح في المجتمع المدني .أما القول بلن التضامنية
هي تشطيرية يعني إن الوظائف التى تقوم بها أي من التضامنيات

وكنلك تأثيراتها اإلجتماعيه تتفاوت تبعا لما تمثشه من إنعكاسات التغاوت
اإلجتماعي الطبقي في المجتمع (أيوبي .)١٨٩ :١٩٩٥

يظهر التقلب في المهام التي أسندت إلى عدد من لحلغاء القبليين

الذين دعموا غزو آل خليفة للبحرين مدى هشاشة التحلفات القيلية
وعدم ثباتها كاساس للتضامنيات ،كما يبين الطابع المؤقت لكل ما يتحقق

عبر هامن مكاسب( ) .ويمكن من متابعة متانية لتطور نظام آل خليفة
ودراسة عالقاته مع لصجتمع والقوى االجتماعية التي شكل القواعد
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المحلية لسلطته لقول بعدم ثبات التضامنيات كتتظيمات غير رسمية أو
شبه رممية .وسوف أتوسع في هذه النقطة.
سأسعى لوال لتوضيح ما أعنيه بتعبير تظام آل خليفة" كما

لستخدمه في هذا لنص .بنه يدل على نمط استبدادي من أنماط الحكم
تبلور تدريجيا إثر االصالحت السياسية واإلقتصارة لبريطانية خالل

العقود االولى من هذا القرن .وفيما تشكل األسرة الخليفية ا ض
الثابتللنظام وقاعدة التحكم في السلطة فيه فلنممارسة هذه

السلطةهيممارسة ممركزة وتتحصر في أيدي البؤرة الحاكمة .لقد
انحصرت لبؤرة الحاكمة ،على امتداد الغترة ما بين ١٩٢٦حتى ١٩٥٩
بالشيخ الحاكم ومستشاره البريطاني شارلز بلجريف .وتمت إعادة
نشكيلهابعد عامين من تقاعدبلجريف .وعليه تشكلت البؤرة الحاكمة
منذ١٩٥٩حتى  ١٩٧١من الثالثي الذي كان يضم الشيخ الحاكم،
عيسى بن سلمان ،وأخويه خليفة ومحمد .إال لن األمورلم تكن
على ما يرلم دائما .فلقد أدى الصراع العنيف داخل األسرة إلى إحالة
األخ األصغر عام  ١٩٧١على التقاعد القسري .ما تجدر اإلشارة
إليه لن هناك اعتراف رسمي بوجود ما أسميه هنا بالبؤرة الحاكمة .ففي
لبالغات الرسمية ووسائط االعالم فى البحرين يجري اإلشارة إليها
ب —"القيادة السيدسية" .ويعرف دارسو السياسة لعربية لمعاصرة أن هذا
التعبير شائع فى البلدلن ذات الحزب الواحد.
منذ إزاحة العضو األصغر في  ١٩٧١أضحت القيادة السياسية أو
بؤرة الحكم تتمثل فى األمير عيسى بن سلمان وأخيه خليغة ،رئيس
الوزراء ،باإلضافة لى ولي العهد حمد بن عيسى .وهنك تكهنات
يحسن بى لن لتجنب لتطرق إليهاحول هامشية دورولى العهدضمن
لترويكا الحلية حيث يبدو أنه يتم بستبعاده من وقت آلخر من

المشاركة كعضو في بؤرة الحكم.

منذ العام  ١٩٣٢تم تظيم وضبط العالقة لرسمية بين بؤرة الحكم
من جهه وبين بقية أفراد العائلة الحكمة من خالل مجلس العاتلة
الخليفية .ولقد تجدد هذا التتظيم عندما قام الشيخ عيسى بن حمد ،عثية
أول انتخابات نيبية في البالد عام  ، ١٩٧٣إلى اصدارمرسوم أميري
لتكريس الصفة الرسمية لمجلس العالة الخليفية .وبموجب هذا المرسوم

فقد أضحى المجلس جهازارسميافي الدولة وله جهاز تتفيذي ومكاتب
إدارية وموظغين متفرغين .ويرأس الجهلز أحد أفرلد آل خليفة برتبة
وزير .أما لجهة عضوية مجلس العائلة الخليفية فإنها تتم عن طريق
تعيين أفراده من قبل االمير كمتين معترف بهم لمختلف فروع
ولجنحة العائله .يعالج المجلس في اجتماعاته الرسمية الشئرن

الداخلية في العائلة وخصوصا تلك المتعلقه باألرضي المخصصة
ألفرادها وبيع العقارات وغيرها من الصمتلكا عالوة على معالجه ما قد
يبرز من إختالفات وقضايا ونزاعات .وبغض لنظر عن مكائتهم فإن
من غير المسموح ألي فرد من أفراد األسرة الحاكمة إحالة هذه القضايا
على المحاكم اإلعتيا^ية رغم إن أغلب المناصب العليا في الجهاز

لقضائي يحتكرها أبناء العالة نفسها .من جهة أخرى فان أفراد األسرة
لحاكمة ممنوعون كذلك من الدخول في عمليات بيع كبرى
وخصوصا للعقارات بدون موافقة مسيقة من قبل المجلس.
باإلسذاد إلى ما سبق يمكن القول إن لستقرار التظام وفاعليته
يعتمدلن على تعبئة ما يطلق عليه ستينجكومب (" )١٩٦٨المخزون
اإلحتياطيلمرتكزك لقوة" .وسواء أكانت العتلة لحكمة تقوم
بتعبئة المكونات الداخلية أو لخارجية من هذا المخزون ا إلحتياطي ،فلقد
تمكندد عن طريق إستخدامها الفعل لهذه المكونات من إخضاع

لمجتمع وتطبيق محكم إلستراتيجيات ثالث هي إستراتيجيات
اإلخزلق والشطير و أ يميش .وبهذا أصبح من الولجب أن يحظى
أي تشاط ذي قيمة في المجتمع على رضا النظام .وبهذا المعنى

يمكن القول لن نظام آل خليغة ينتمي الى ض يمكن تصنيقه ،على رأي
توملر مان ( ،)١١٤ :١٩٨٦بنظام "النخبة الحاكمة فوق الدولة" .فعن
طريق إستخدام مزيج من المرئكزات الخارجية والدلخلية يستطيع
النظام الخليفي ،وفي وقت واحد ،أن يمارس "لسلطات اإلستبدالية"
لدولة ما قبل لحداثة وسلطات البنى للتحتية للدولة الحديثة ،حسب
تعابير توماس مان .يمكن مالحظة السلطة االستبدادية لنخبة الدولة في

عددواسع من اإلجراءلت التي تتخذهادون الدخول المقنن والمنتظم
ضمن إطلر مؤسساتي فى مفاوضات ومساومات مع مجموعات
أخرى في لمجتمع .كما يمكن مالحظة سلطة البنية التحتية في القدرة
الغعلية للدولة على اختراق المجتمع المدني و فرض التتغيذ الفعلي
للقرلرلت السيلسية فى عموم البالد ( .المصدر السابق ص .)١١٣

لمن االعتملد طى عولئد لنفط وغيرهامن المداخيل الذي تتراكم مما
تحصل عليه لدولة من لدول لخلجية لراعية لها أعطى للبحرين صفة
لدوله لريعية .لن الضخامة لنسبية لهذه المدلخيل في البحرين ،كما في
غيرهامن دول لخليج ،جعلت لنظام في غيرحلجة إلى استيفاء
لضرئب لعبارة ض المولطنين .كمامكنت ع^اتد لنفط وغيرهامن

لمدلخيل لنظام من إعلدة توزيع بعض هذه المدلخيل عن طريق
التوظيف فى لجهزة لدولة وعن طريق الخدمات االجتماعية ( ليوبي
.)٢٢٨:١٩٩٥يعرض نزيه أليوبى ( )٢٢٤: ١٩٩٥نتائج سيلسية
لخرى تتولد جراء نمو لدولة الريعية .لذ تصبح لجهزة لدولة بمثبة

القلطرة لرئيسية المحركة سواء لجهة تسهيل الدورة اإلقتصادية في

البالد لى لجهة تخصيص لمولر د الالزمة لتغطية إحتياجات مخنلف
اقطاعات االهصفية والصجموعات االجتماعية .ويقترح األيوبي عدداًمن
اإلستتاجات الهامة بالنسبة لدول الخليج (ص  )٢٢٨نلخصها فيما يلي:
) حيث أن الريع يعتمد على السوق الخارجية فلن لدولة تصبح
وسيطا بين النظام و لطي العالصي وبين االقتصلد المحلي والمجتمع.

ب) تصبح الفعاليات االقتصادية شديدة اإلتشغال بمحلو التها الهادفة

للوصول الى دورة الريع بدال من اإلهتمام بإقامة قاعدة إنتاجية فعالة.
ج) تشجع الدولة بروز مستريات معينة من إتكالية المواطنين

عليها ،أي الدولة ،وعلى ما توفره من تسهيالت وخدمات إجتماعية..

وضمن عالقة االتكالية هذه يصبح المواطن "مير مياال بلى أن يمارس
وبشكل مستقل أي فعالية سياسية أو إفتصلىية  ،ناهيك عن توجيه
إي إنتقاد جدي للدولة".
د) يوفر إستقالل الدولة من الناحية المالية درجة عالية من
اإلستقاللية النسبية عن لمصالح المحددة لمختلف طبقات الصجتمع" .
ونتيجة لذلك تستطيع النخبة الحاكمة بمرونة نسبية تغيير السياسات

العامة .بل والتر لجع عنها وعكسها ،كما تستطيع إنتقاء الحلفاء ،بل

تغيير والءاتها السياسية وتعهداتها.
ه) عن طريق هذه الدرجة العلية من اإلمتقاللية لمتسبية التي
تتمتع بها الدولة فإنهاقد تكون قادرة في بعض الحاالت من خلق فنات
وطبقات إجتماءية جديدة ،وكذلك تدمير أو إعلدة تشكيل قئات وطبقات
قاتمة.

ان أحد النتاتج المباشرة لسيطرة العلقلة الخليفية على الريع وقنوات
تدويره هوتحويل الوالءللنظام على أن يكون شرطاًمقبوالمن
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اإلقترلطات االجتماءية السائدة .ويتم تأمين هذا الوالء للنظام من قبل
قوىمتفرقة ومتتافسة فيالمجتصععن طريق نظاممعقديستتد لى

للتشطير اإلجتماعي كما يعتمد على هرم من الوسطاء من وجهاء
لبالد .يقف األمير على قمة الهرم لتشطيري للسلدة الوجهاء

بإعتباره السيد آلمطلق .وكما ذكرنا سابقا فهو يدين بمركزه إلى موروث
لسياسة البريطانية إيان خضوع البالد لسيطرتها .ولقد تضمنت هذه
السياسة تخصيص لث عائدات النفط إلى حاكم البحرين وعائلته .من
جهته لعب نظام لسجل العقاري لعام  ،١٩٢٠وهو احد اإلصالحات
اتى ادخلها البريطانيون ،دوراً هاماً في هذا الجانب .فحسب ذلك لنظلم

تم تحويل جميع األراضى غير المملوكة وغير المسجلة لى ,اراض
أميرية ،كما تم تحويل بعض األرلضي غير لمملوكة إلى وقف لمجلس
العائلة الحاكمة .أدت عواتد النفط واإليجارات والعقارات واإلستثمارات
األخرى إلى ترفير أمول تغطى اإللتزامات المالية المترتبة طى
دخصيص مخصصات شهرية لكل فرد من بين  ٣٠٠ -٢ ٥٠قردا
ينتمون للعائلة لخليقية .
يمارس األمير دوراً مزدوجا ،من جهة يقف كشيخ قبيلة طى قمة

هرم قبلى ومن جهة أخرى يقف كرئيس على قمة نظام سياسي في
دولة حديثة .بممارسته لمتزامنة لهذين ادورين ،باإلضافة إلى عضوية
بؤرة لحكم ،فإن األمير يتمتع بسلطة كبيرة للتصرف باللثين الباقيين
من عواتدالنغط ،عالوة على مايتوفرمن الموارد العامة األخرى.
تتمتع بؤرة الحكم بسلطة مطلقة تمكنها من تدعيم نغوذ السادة الوسطاء أو
إضعلف ذلك النفوذ .وتتمكن بؤرة الحكم عن طريق إستخدامها
للعوارد لمتاحة لها من توزيع لهبات والمكرمات في هيئة وظائف لى
تسهيالت مالية أو هبات عقارية .وتعمد وسائل اإلعالم الرسمية ،منذ

حل المجلس الوطني ،إلى تصوير أي مشروع جديدسواء أكان نلك
مشروعا كبيراً للبنية التحتية او مجرد زيلرة مدرسة بله مكرمة

أميرية .وشملت قئمة ما يسميه اإلعالم الرسمي بالمكرمات األميرية في

اآلونة األخيرة إطالق سراح عدد من المعتقلين السياسيين .وإذ يتطلب
األمر ندخل وسيط من الوسطاء الوجهاءفى بعض هذه المكرمات
فإن هنك أصنافاً أخرى من المكرمات ال تتطلب هذا التخل .وسواء تم
ذلك من خالل الوسطاء أو بدونهم فان بؤرة الحكم تمكنت من تحويل
تقديم المكرمات أو الحرمان من المكرمات إلى فن من الغتون ،ناهيك
عن تحويل المكرمات إلى أداة فعلة من لوات الحكم.
ترتب على االستراتيجيات التي تبناها النظام إعاقة قيام هيئات
جماعية تسدطيع اإلستاد إلى تاريخها او مكوناتها لدعم مطالبتها
بحصة في النظام .في حدها األقصى يمكننا أن نتصور هذه المطلباك
فى المطالبة بمشاركة بؤرة الحكم في بعض مؤسسات السلطة السياسية.

وفى حدها األدنى فقد ال يزيد عن مطالبتها بأن تشملها بؤرة الحكم
برعايتها وصكرماتها .من العهم مالحظة إقتقاد الوجهاء الوسطاء فى
البحرين الى الثقل السياسي والعددي الذي توصف به شريحة الوسطاء

في البحوث والدراسات المتعلقة بالمجتمع العربي المعاصر (أنظر على
سبيل المثال  :أيوبي .)١٧٧- ١٩٩٥:١٧٦

تتواتر اإلشارات التي تؤكد اإلبتتاع بأن النظام يفضل التعامل مع
المجتمع من خالل وسطاء مختلرين ولكن بشكل مؤقت .وكنتيجة
لذلك فإن الوسطاء الوجهاء متفرقون ويفتقدون الى التملسك والتجانس
في نظرتهم ومطلبهم وتطلعاتهم الثقافية والسياسية .ال يترتب على
التكليف بمهعة الوسيط أي منصب او مكانة او دور .إال إن هذا التكليف
يوحي بحصول الوجيه الذي تم إصطفائه على ترخيص يالقيام بدور

سياسي غير محدد المعالم وبصالحيات محدودة وخالل فترة زمنية
محدودة وضمن حيز جغرافي  -إجتماعي محدود لطفاً .وتتقرر هذه

الحدود جصيعها حسب تصورات بؤرة الحكم إلحتيلجاتها الظرفية
وإحتماالت قيام الوجيه الوميط بعد إختياره بالمساهمة قي تلبية هذه
اإلحتياجات  .يمكن لن يكون الوسيط فردا أو مجموعة ما ،يمكن أن
يكون عصرياً — حدانياً أو محافظا — تقليدياً ,بل و يمكن مالحظة إنه

وفي بعض الحاالت يقوم أفرلد من األسرة لحاكمة نفسها بأدوار
لوساطة .في اإلجمل ،لنن ،يمكن القول لن مغتاح لدخول إلى فئه
الوسطاء هو في أيدي بؤرة الحكم فهي التي تتحكم في معايير إنتقاء من
ترتضيهم وجهاء مالتمين لهذا الظرف أو ذاك ،لهذه الغئة اإلجتماءية أو
تلك .ويهذا فقد تتشكل شريحة الوجهاء المقبولين ،في لحظة ما ،من

خليط غير متتاسق يضم وجهاء وتجلر وكيار رجال عشائر وعائالت أو
أفرداً العزوة تقليدية لهم سوى اإلنتماء إلى شبكة من شبكات أصحاب

الكفاءات أو تصدرهم مجاس إدلرة أندية إجتماعية وغيرها .إال إن ثمة
قلمين مثتركين بين كل أفراد هذا الخليط لمتافر من الوسطاء،
أولهعاهو إعترافهم المعلن بقبول الخضوع للنظلم وثليهما هوقبولهم
بلن لياً منهم ،وحتى لو حافظ على دوره الوسيط لفترة طويلة ،فلن
يسعى لتوسيع إطار ممارسة وساطته ،كأن يسعى مثالً لتمثيل مواطنين

خلج إطار الحيز لجغرافي  -ا إلجتماعي لمخصص له للتوسط من
أجله .من جهة ثانية عمدت بؤرة الحكم بلترر وبحزم الى منع تحويل
لي من هؤالء الوسطاء لدوره وموقعه إلى ترتيب دائم ورسمي .كما أنها
إتخذت كل ما يلزم من إجراءات إسنباقية وحازمة إلحباط كل محاولة
للتعلىن يين الوسطاء عبر الحدود العمودية التي تقصلهم.

كان الوسطاء الوجهاء وال يزالون أحد المكونات لرتيسية في نظام

الحكم الذ—ليغي .فهم يشكلون جزءا اساسيا من المخزون اإلحتياطي
المحلى لمرتكزات السلطة .وبهذه لصفة يتم إستبقائهم في حظيرة

النظام بحيث يكونون على أهبة االستعدلد متى ماشعرت بؤرة الحكم
بالحاجة الى دعمهم للتغلب على أمر من األمور بما في ذلك تحرك
؛ راف معارضة للنظام أو إلحباط نمو هذه المعارضة .وفي ذات
لوقت يتم إعادة تنكير الوسطاء من حين إلى آخر بلن من المحرمات
عليعم ،مهما عال مقامهم ،محاولة السعي لتشكيل مركز قوة .كما يتم

تحنيرهم من حين آلخر من مغبة إقامة تحلفات ال ترتضيها بؤرة الحكم
أو تقديم مطالب جماعية اليها .وبالمقابل يجري تشجيعهم على لتدخل
لصالح األفراد الذين يمكن إعتبارهم ،ضمن ظروف التشطير لمجتمعي،
مثابة تابعين لهم (انظر ايوبي  ١٨٣ :١٩٩٥لمزيدمن التفاصيل حول
هذه االطروحة) .من ناحيتهم ال يشجع األفرادمن عامة المواطنين
على اإلعتماد على وسيط واحد بل يتم تشجيعهم على توسيط وسطاء
مختلفين لقضاء حاجاتهم المختلفة وتسهيل إنجاز قضاياهم .ويلعب
هذا دوراً سيلسياً أكبر من نظام التدوير لمعتاد الذي يعتمده النظام

إلستبدل وسطائه.

أكدت الخبرات التاريخية مدى أهميه الفوائد المترتبة عن المحافظة

على نظام التشطير العمودي للمجتمع كأساس من أسس التتظيم
ا إلجتماعي كما أكدت الخبرات مدى فاعلية ذلك التشطير كأداة فعلة من
أدوات الحكم .وكما رينا خالل سنوات الطفرة النفطية فقد لستخدم النظام
بفعلية كبيرة الموارد التى وضعتها الطفرة تحت تصرفه لخلق وسطاء
جدد ودفع القدماء منهم للتقاعد وإحياء أدوار آخرين كلن من لمظنون
إنتهاء أدوارهم السياسية في خدمة النظام .كما أشرت سبقا يتم إنتتاء

أعضاء فئة الوسطاء عموديا من بين لمجموعات القبلية ولدينية
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والطائفية وكذلك لستتادا لى الثروة والقرابة ومحل السكن .حيث أن
هؤالء للوعطاء ،رغم تتافسهم ،يعترفون بدور هم السياسي كمصدر
لحتياط محلي لشرعية لسلطة فإنهم ينشطون بحماس في دعم سياسك
النظلم في تشطير المجتمع ولدامة نلك التثطير .يمكن دائما استبدال

وسيط بوسيط ولحيانا يمكن االستغناء عن هذا الوسيط الغرد أو ذاك ،إال
فيهم كمؤسسة يضعون بعض القيود على ممارسة بؤرة الحكم لسلطلتها.

وهم يقومون بذلك لتقييد ليمر استنادا على قوتهم ولكن على حد تعيير
متينجكومب ألن مملرسة السلطة ،مهما كانت مطلقة ،فإنها تبقى في

حاجة إلى االستاد الذي تقدمه قواعدها لها .وال يحتاج النظام إلى بخفاء
حلجته إلى قواعده ،بل على العكس .إذ إن الظهور بمظهر المدعوم من
قبل مرتكزلت محلية يعتد بها ،يخدم النظام من خالل شجيعه لمرتكزات
القوة الخارجية والدلخلية األخرى لتقديم دعمهم ومساندتهم له.
وبالرغم من القيمة المعترف بها للوسطاء كمصدر من مصادر
السلطة ولسم شرعيتها فإن تأثيرهم يبقى مقصوراً على كيفية

ممارمة بؤرة الحكم لسلطاتها .فلقد وفر جهاز االمن الدلخلي القوي
للنظام ضملنات أكبر وأكثر مباشرة .كما أن التطورات األخيرة منذ

 ١٩٩٢قد كشفت أن النظام سيظل يحافظ على هامشية الوسطاء
وسيظل يعتمد بقوة عطى المرتكزات الخارجية .ويجب في لهذا الصدد
اإلقارة إلى لن العالقات الخاصة بين النظام وبريطانيا منذ  ١٨٦٩كانت
مصدرا حدماً لشرعيته .وقد تكون دوافع بريطانيا في ذلك الوقت
لدعمها المطلق آلل خليفة هو تخوفها من النتائج الجغرفية السياسية
للمطامع الوهلبية ،ولمطالب االيرانية وكجزء من لجراءات أوسع نطقا
الحتواه حركة التحرر العربية الحقا .لذا فقدصدت بريطانيا األخطار
الخارجيه طول لمئة سنة األخيرة لوجودها في لخليج ،كما ساعدت

٤٨

لنظام فى قمع المعارضة الداخلية .وعلى امتداد نلك القرن وخصوصا
منذ اكشاف النغط ،وظلت لقوة للبريطانية وخصوصا العسكرية منها
جاهزة النقاذ آل خليفة من هجمات خصومهم سواء أكانواقبليين او
دينيين أو قوميين.

ظلت المخاطر الخارجية المهددة للشرعية تطغى على المخاطر
المحلية حتى بعد لن حصلت البحرين على استقاللها وأنهت العالقات
الخاصة مع بريطانيا في  .١٩٧١بعدها تم إستبدال الدور البريطاني
بدور أميركي حيث يوجد مقر قيلدة األسطول الخامس في البحرين ( ).

كما أضيف في وقت الحق مصدر قوة احتيلطي خارجي لشرعية
السلطة هو األنظمة الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي.
تمكنت بؤرة الحكم بستتادا إلى تماسكها النسبي عالوة على توافر

مصادر القوة الداخلية والخارجية من المحافظة على نظام التشطير
العمودي للمجتمع وكذلك من المحافظة على نظام الحكم وتعزيز قدرة
بؤرة الحكم على االحتفاظ باحتكارها للسلطة السياسية واالقتصادية
وحماية دورها المتعدد كمشرع ومنفذ للقانون و طرف فى الصراع
السياسي و لمتجانب اإلجتماعي وحكما ،في الوقت نفسه ،في هذه

الصراعات والتجلنبات.

٩

بناء الوطن :عملية غير منجزة ١ -
شكل قيام هيئة االتحاد الوطني لول تحد جدي للسياسة لمعتمدة
على تكريس التفرقة األشتية في لبحرين .وقد تم تشكيل هيئة االتحاد
لوطنى عام  ١٩٥٤بعد سلسلة من االضطربات الطائنية ولتى ترتب
عليها خسمائر فى لجانبين لشيعى ولسنى .ولقد بادر بغكرة لتشكيل

شبلب وطنيون تحركوا لمولجهة شرور لوضع لراهن آنذاك .رأى هؤالء
لن الطائفية هي لعقبة لرئيسية في لنضال من أجل حياة لفضل .وكما هو

حل نظر كهم في لبالد لعربية األخرى فقد اعبر قوطنيون لبحرينيون
وحدة جميع لبحرينيسن شرطاً مسبقا لتحررهم وخطوة نحو تحرير األمة
لعربية .يستتد مقروع لتتوير — هذا حسب تعبير خوري (-)١٩٨٠
على تعبئة لقوى لوطنية بغرض تحدي ومواجهة تحالف القوى المدافعة
عن لوضع لقتم .وقد وجهت هذه لقوى هجومها على مجموعة ولسعة
من لتوى لمدلفعة عن إسرلر لسيلسة الطائفية وبقاء الدور االستعملري
و لنظام لقبلي .لستخدمت هيئة االتحاد الوطنى الصحافة ومختلف
لثبكلت االجتماعية من لجل تعبئة لجمهور حول برنامج سياسي وطني.
حدددت لهيئة مطالبها في بيانها األول .وتضمنت هذه المطلب لشكيل
مجلس شريعي منتخب ويصدل قوانين جنائية ومدنية حديثة ،وإصالح

القضاء وتشكيل محكمة دستورية ،ولسماح بتلسيس االتحادت سالية
و لجمعيات لممنية( .للرجوع لى النص لكامل نظر الباكر .)١٩٦٠
إضافة لى ذلك قد كانت جهود التعبئة لسيلسية لتي قامت بها الهيئة
حول لوحدة لوطنية ضد االستعمار وحلغائه لرجعين لمحليين لشجعة

مع روح لعصر لستدة فى لمنطقه لعربية برمتها فى ذلك لوقت.
وكتت عتعبئة التي لمبعئها الهيئة تتم في أجواء لتعاؤل الثوري لذي لف

لمنطقة لعربية بلسرها من المغرب لى عمان .يؤكد لتفاؤل الثوري
حينها ما كانت األخبار تتاقله من نجاحك ضد لهيمنة االستعملرية في

لبلدلن العربية بما في ذلك مصر والتي كتت لذاعاتها تبث لرسئل
لثورية دون توقف .وتحولت هيئة االتحاد لوطني بعد بضعة لشهر من
شكيلها لى ما يبدو لنها قوة يعتد بها وقالرة على تحدي البريطانيين
واألسرة الحاكمة وحلفائها المحليين في أوساط لطائغتين.

وبالرعم من لوجود لرمزي لرجل دين ثيعي في اللجنة لتتفيذية
فقد فثلت هيئة االتحاد الوطني في استقطاب رجال لدين من أوساط
لطلئفتين .ومن ناحية اخرى فقد نجحت لهيئة في تحدي لسيطرة لتامة
ل رجال لدين لشيعة والسنة على لمساجد واألمكن لدينية االخرى حيث
لقامت لجتماعاتها لسيلسية وقد عكست هذه االجتماعات روح لعصر

بطابعها ومضمونها وحضورها وشعرتا غيرلطائفية.
يعود رفض كل من رجل لدين لشيعة والسنة للصشلركة في
لمولجهات اسيدية ضد لنظام لدا 1؛ خاصية محددة في اسيدة

لمحلية ما زالت تفعل فعلها إلى اآلن .وحسب ما يطرحه فدكتور فؤاد

خوري فلن القبلية كشكل للتتظيم االجتماعي و لتدين كقوة سيدسية يدعملن

بعضمهما لبعض في البحرين (ص.)٢٤١
من جهة أخرى ومن أجل شق االجماع الوطني فقد عمد لنظام لى

شجيع بعض وجهاء الشيعة من تجار ورجال دين الى تشكيل منظمة
شيعية خالصة هي هيئة اإلتفق الوطنى فيعام  . ١٩٥٥وتكونت هذه من
فرعين األول للشيعة العرب والثاني للشيعة االيرانيين .قاطع المواطنون
تنفيذا ألوامر من هيئة االتحاد الوطني المراكز الدينية التي يشرف عليها
قلدة لمنظمة االنشقاقية .وبقي كثيرون ملتزمون بدعوة المقاطعة ،تلك

حتى بعد مرور لربعة عقود طى تلك األحداث.
تقد ظل التخلص من المضمون االلتي للنزاعات اإلجتماعية في
لبحرين هدفا لسلسياً من أهدلف مشروع التتوير كما تصورته هيئة االتحاد

لوطني في منتصف الخمسينيات .و لعل هذا هو لبرز ما خلفته الهيئة من
تركة .شملت استراتيجية هيئة االتحاد الوطني التخلص من المضمون
!التني للنزاعات اإلجتماعية ،تحت عنوان محاربة الطائفية ،التشهير بها

كمظهر من مظاهر التخلف واإليحدار األخالقي ،عالوة على اإلشارة إلى
كونها لداة تفرقة بيد االستعماريين البريطانيين وحلفائهم المحليين .كما
شملت تلك االسترلتيجية يراز النهج الوطني لعلماني كبديل واقعي وذلك

عن طريق ليبرلز لرتباطه بتيارات التحديث وحركات التحررالوطني التي
كانت تعم المنطقة العربية حينها .وفيما لم يحظ التخلص من المضمون
االتني للنزاعات اإلجتماعية بدعم تلك القوى اإلجتماعية القوية والقادرة

على فرضه وتطبيقه على األرض فإن لطرحه في الخمسينات أهمية

تاريخية .نلك أنه بالرغم من الشعبية الولسعة التي إكتسبها عبر السنين فإن
القوى الصاعدة المؤيدة للمشروع لتتويري هي الفئات الدنيا بينما ظلت
مختلف القوى المستفيدة من الطائفية تدافع عنها وعن الوضع القائم آنذاك.
وينظر إلى هذه القوى عطى إنهاتمتل شرور لوضع لقائم لمتمتلة أيضاً
في لحكم القبلي واالمتيازلت االقطاعية والمتاجرين بلدين .واجهت
مساعي مجاربة الطائفية وجهود التخلص من لمضمون االلني للنزاعات

اإلجتماعية فى لبحرين مقاومة عنيفة من طرف األسرة لحكمة والوجهاء
التقليديين ورجل دين من لطائغتين .وعلى لمتداد لعقود لخمسة لماضية
فان لمؤيدين للحداثة ومحلرية الطائفية ،كانوا عرضة لالتهامت لو لسعة

لتي تبدا باتهامهم بأنهم مالحدة ال يقيمون وزنا لقيم قمجتمع وتقاليده
ولنتهاء بكونهم عمالء لقوى خارجية .رغم ذنلك بقيت لمعارضة لبحرينية
تردد منذ ١٩٥٤ملتزمة بشعارات لخطاب الوطني ولعلماني .وبرز في
صفوف هذه لمعارضة ععظم االتجاهات القومية واليسلرية لل
شهدتها لمنطقة لعربية على امتدلد لعقود لثالثه الماضية .لم تستمر
هيئة االتحاد لوطني كحركة سيدية سوى سنتين .ففي أعقاب إضطربات
رافقت لتحركلت شعبية لدعم مصر في مولجهتها للعدون لثالثي علم

 ١٩٥٦قرر البريطانيون وضع حد لهيئة االتحاد الوطنى في لبحرين.
وأعلن لبريطانيون عدم شرعية هيئة االتحلد الوطني والمنظمات لمتفرعة

عنها وجرى اعتقل قااتها ومحاكمتهم والحكم عليهم بلسجن .وقد فر
بعض القادة خلرج لبالد فيما جرى نغى البعض اآلخر .أكد الوجود
العسكري البريطاني المكثف في كل منلطق ابالد خطورة لوضع،
وعرف لناس ألول مرة أحكام لطولرى ولتي ستستمر طول لعقدين
لقالمين.
و بالرغم من تاريخها القصير فقد تركت هيئة االتحاد الوطني لرناً
باقيا الى أيامنا هذه .إال لن نجاح جهود هيئة االتحاد الوطني في تعبئة
الجماهير سياسيا قد أدخل تغييرين تظيميين بارزين سيشكالن  ،فيما
بعد ،تحديا لسلطة هيئة االتحاد الوطني وسيستمران حتى بعد زوالها.
جلبت التطورات السياسية خالل  ١٩٥٦-٥٣ابداعين تاريخيين مهمين هو
تشكيل اتحاد العمل البحراني والثاني هو بروز جناح راديكالي دلخل هيئة
االتحلد الوطني وفيظلها.

كفت اإلستجابة لى دعوة اإلنضمام الى عضوية صال العمل
بتجلية كلمحة ومعبرة عن لمزاج العام لساتد حينها .ولقد نكر عيد
لرحمن لباكر ( ) ١٩٦٥لذي كلن يشغل منصب سكرتير عام هيئة
االتحلد لوطني بلن عضوية تحلد العمل بلغت  ١ ٤ألغ عامل بحريني
خالل للناهتة كهر األوي لإلعالل غه ،مما يعبر إنجازاً فذا بكل

لمقلييم .وخضعت شعبية تحلد لعمل ،ومن وركئه للهيئة ،إلى إلختبار
خالل بتخبك جرت الختيارمعلي لعمل في للجنة لمناط بهاوضع
ممردة قانون لعمل .فقي لك اإلتخلبافازمرشحو هيئة االتحاد
اوطني  /تحاد لعمل ،فوزاً ساحقا بينما لم يحصل خصومهم

لمدعرمون من قيل لحكومة على أكثر من  ٦٠٠صوت فقط من بين
 ١ ٨لف صوت مشارك في اإلنتغابك لعماية.
من المحتمل لن يكون قادة لهيئة قدرلوافي لتتظيم النقلبي مجرد
وسيلة لخرى إضاقية للتعبئة لوطنية والمعادية للطاتغية .لكن لبنور

مفالية لعملية لالطاتفية ولتي زرعتها العيئة في تربة البحرين

ستتمر فى للنمو طول لعقود لتلية لتصبح إحدى معالم التجلنب

لميلى في لبالد .نجحت هيئة االتحال لوطني في قامة عدد آخر من
لمشلريع لسيدية لمشتركة بين مواطنين من لطاققتين .فقد عمدت هيئة
االتحلد لوطنى إثر إضرلب سائقي التاكسي إلى تشكيل صندوق
لتعويضات لتعاوني كهيئة تامين تعاونية لسواق التاكسي و لباصات .وقد
لسهم لصندوق في كسر إحتكار شركات لتأمين البريطانية .وظل
الصندوق يملرس عمله كأحد اهم شركات التأمين في لبالد حتى تم حله

قبل ئالث سنولت كجزء من برنامج قدمه البنك لدولي إلعادة لهيكلة
اإلقتصالية فى لبحرين.
حث تطور مهم آخر اال وهو بروز اتجاه رليكلي منبثق من هيئة

االتحاد الوطني .وتمل هذا االتجاه فى لخاليا لسرية من لنشطاء
الراليكاليين النين كانوايعملون في صفوف هيئة االتحاد الوطني ولذين
اعتبرواتكتيكاتها متساهلة وغير ثورية في أهدافهابمافيه الكفاية.

يفسر بروز هذا الجناح الراليكلي داخل هيئة االتحاد الوطني ،إلى حد
ما ،سرعة وامة اتحاد لعمل لعام (الغلكي  .٦()١٩٥٥إال من

اضروري اإلشارة هنا إلى تأنير لثوريين العرقيين واإليرنين لنين
إلتجئوا لى البحرين في منتصف الخمسينيات .فلقد كلن لمعظم تلك
لكوالر الالجئة إلى البحرين خبرلت واسعة في العمل لسري فى بيئات
سيلسية وقافية أكثر تعقيدا بكثير من البينة السائدة في البحرين حينها .كما
كانت تلك الكولدر السياسية متمرسة في العمل السري في ظروف أكثر
نوة .بفضل أولئك الالجئين ومساهمتهم لمبلشرة شكلت مجموعل
صغيرة ممن سيصبحون شيوعيين ويساريين خالياهم األولى في ظل هيئة
االتحاد الوطنى .وخالل العقدين لتالينن ستتولى هذه للتتظيملت التي

ورثت برنامج الهيئه التتويري ،مهمات لمضي به قدما الى األمام.
وفيما سئعاني هذه التتظيمات الرااليكلية من العديد من لمعوقات
بسبب إضطرارها إلى العمل السري ففها ستتمتع ،بالمقابل بعدد من

اإليجلبيات .فبلدى ذي بدى كائوا متحررين من األعباء الثقيلة الناجمة
عن إضطرار هيئة االتحلد الوطنى إلى مراعاة اإلعتبارل االتنية او
االلتزام بالتوازن االئي في تركيبتها لقيادية  )١كما أنها لستطاعت لن تبدا

من النقطة التي وصلت إليها هيئة االتحاد لوطني ،أالوهي ضرورة
بناء االجماع الوطنى وأن تحقيقه ممكن ووقعى .وبالغعل فإن مشروع
التنوير الذي طرح في الخمسينياقد إدفع بزخم فوي إلى األمام ليشمل
فضيا أخرى لكثر راديكالية من تلك التي إرتآها مؤسسو هيئة االتحاد

الوطنى .ومع مرور الوقت يمكن متابعة التتوع الملحوظ في هذه القضايا

ولتغييرك لكبيرة لتي طرك عليها بتأثير من تطور الرؤى الثورية
لحركة لتحرر لعربية .إغافة لى نلك قد تمكنت هذه المنظمات ،بسبب
طبيعتها لعرية من اإلستمرلر في الحياة رغم لستمرلر خسارة هذه
لمطشك لكولرها نتيجة لقمع لسيلي و مالحقلت الشرطة او بسبب

االستزلن االجتماعي.

وكلن تجديد كولر للمنظمات لسرية يتم بشكل مستمر من خالل
تجنيد لشبلب ليحرينيسن لدلسين في لجامعلت في لخارج وخصوصا
في لبلدن لعربية (لضافة لى االتحلد لسوفيتي و لدول االشتراكية
االخرى منذ  .)١٩٦١لستطاع لمئلت من لطلبة لبحرينيين اليافعين

لتسرف على األقكلر لجديدة واإلئخراط في لفضك لسيدية لتي
كثت لمنطقة لعربية تمور بها .وكلنت فروع االتحاد الوطنى لطلبة
لبحرين نشطة ويقودها عناصر تتمى لى الشيوعين أولبعثيين لو
لجبهة لشعبية لو بتحلف من االطرلف الثالتة .أضحت فروع االتحاد
لوطني لطلبة لبحرين لمتدلدا للتتظيمت لسرية .ولهذا لتزمت لشطتها
بلتوجهات لمعلنة لتلك لتتظيمات حول عدم مراعاة اإلتيكيت الطائفي.

ولهذاكانت لصراعلت ولمجالالت ولمماحكل دلخل االتحلدوضمن
فروعهتعكس إختالفاتعدة ليسمن بينها لمحاقظةعلى لتولزن
االثنى .قد يفسر هذا مالحظة لن لمنظمك لسرية رغم تعدد تالوينها

فثلت فى مد نشاطها لطالبي إلى لرساط طالب الجامعدت الدينية مل
األزهر ولنجف .وهكذا لتطاع طلبة لمعاهد لدينية لغترة طويلة

تحلثى جميع لمحلىالت لجرهم لى اإلتخرلط لمباشر في أنشطة تلك
لتظيملت لسيلسية وللال طائفية ولمعلية لالستعمار.
لسترت اعل لمعارضة بما في ذلك لمظاهرك لمتفرقة في
لبحرن طول لعقد لتلى لضرب الهيئة .إالفيهلميتم تحدي الحظر

لمفروض على النشاط لسياسي بشكل جدي حتى  .١٩٦٥حينها لندلعت
ما جرى التعارف على تسعيتها بإنتفاضة مارس إثر تسريح مئات العمال
من قبل شركة لنفط .تصدت الخاليا لسرية لجبهة لتحرير لوطنى
وحركة لقوميين لعرب لقيادة النضال ضد لحكم لبريطائي ومن لجل
نظلم لجتماعي اكثر عدالة (على  ،٤٧-٤٦ :١٩٨٠الشهابي :١٩٩٦
 .)١٨()٢٧٦ - ٢٦٦ولبرز لستمرر االعاضة وما سادها من عنف الهوة

لولسعة بين مختلغ فئات اسكان من ناحية و لبريطانيين واألسرة
الحلكمة من ناحية أخرى .اكد نجاح المنظمات المعارضة لسرية في
تنظيم عدد من االضرابات العمالية ولطالبية من مارس حتى يونيو
قدرلتها اتعبوية ،وكذلك ليرز عمق التنصر في البالد ولسسه عطبقية .من

جهة لخرى قد لكدت قدرة المعارضة طى تتظيم االضربا العمالية
ولطالبرة على لمتداد لبالد طابع المعارضة الرلديكالي)^(.
بعدثالثة اشهر من االحتجاجات ومن لفوضى العامة في البالد،
قمعت لنئفاضة مارس  .١٩٦٥إال إن لك اإلنتغاضة لم تذهب هباء .كتب

نخلة ( )١٩٧٦ما يلي٠ :اضطر العمال لى لرجوع لى أعملهم وجرى
اعتقال قادة االضرلب وللقادة لسياسيين خيث سجن البعض.ونفي لبعض
اآلخر دون توجيه اتهامات او محاكمة .وبالرغم من فرض حلة لطولرى
على البالد مرة لخرى فقد لستجبت لحكومة الى بعض هذه لمطلب ولن
بحذر شديد .صدر قانون لصحافة ومنح ترخيص إلصدلر " ،األضواء"
اول صحيغة لسبوعية عربية".

لستمرت الحركة لعصالية وخصوصا االضربات ولتي وصلت قمتها
فى  ١٩٦٨حيث شملت معظم لمؤسسات لكييرةولمتوسطة .إال لن
االعالن عن رحيل بريطانيا الو شيك عن لمنطقة في  ١٩٦٨ساهم في
لثاعة الهدوء لبعض لوك.

وبلرغم من خلوهامن األحدلث لدراماتيكية فان فترة لسنولت

لثالث لغاصلة ما بين االعالن البريطاني باالتسحاب من شرق لسويس
وبين وفيهاء لعالقلت لخلصة بين بريطانيا ولبحرين كانت حافله
بلتطورل .سرع لنظام خالل لفترة  ١٩٧١-١٩٦٨من وتيرة تحديث
لجهلز االدلري لمولجهة لمهلم لعترت بة عليه فى دولة اإلستقالل
لمنتظرة .ومن أهم جهوده في هذا لصد هو شكيل قوة دفاع البحرين
لتي سيتبين الحقا فنه سيناط بعا مهام عديدة آلى جانب النهوض بمهمة
ساع عن لوطن .فإلى جانب مسانتها للشرطة فى لحفاظ على النظام

والقلنون ،فإن قوة دفاع البحرين تحافظ ليضا على تولزن القوى داخل
االسرة لحكمة نغسها .كما لها لتاحت للنظلم هامشا اضافياً لمكافأة
لحلفاه لمخلصين من خالل التوظيغ في هذه لمؤسسة ذت لهيية(

شملت االستاداد .لث لالنسحلب البريطاني ليجادحل مشكله
لدعاءلت ايرن بلبحرين .اهتمت األسرة الحاكمة خالل هذه الفترة

لحرجة بليرلز التملسك لوطني .ولكداإلعالم الرسمي على ضرورة
اإلستقادة من دروس الماضى من لجل بناء المستقبل بما يتجاوز
االقسامدت الطائفية .قدمت بؤرة لحكم عددا من لتعهدلت والوعرد

لمختلفة للى مملي مختلف لغئلت ومجموعات لمصالح بهدف تشجيع هم

على مولجهة االدعاءلت االيرلنية ققد قدمت تعهدلت سخية ومننقضة الى
مختلف لمجموعلت بدء من رجل الدين ولوجهاء المحفظين من لسنة
ولشيعة وفتهاء بلصثقفن البلرزين والمعروفين بحماسهم للمشروع
لتتويري بض فيهم قيادات هيئة االتحاد لوطني السبقين.
جرت تطورل مولزية تؤكد لخط لتوفيقي لسياسة التجانب في

لبحرن ققد شجعت بريطانيا محمياتها في الخليج بما فيها البحرين على
إقامة تحلد فيدرالى .إال لن لمفاوضات قشلت بسبب اصرلر وفد لبحرين

على لتوصل إلى اتفقية تلزم مؤسسات االتحاد الغيدرالية بلن تعك
االردة اشعبية .قترحت لبحرين نظام لتمثيل النسيي كأفضل آلية

اليصل صوت اشعب في المشيخلت االتحادية .كنلك أصرت البحرين
لن يتم اتوصل الى لتمثيل لنسبي من خالل انتخابات مبكرة( ) .وبعد
فشلها في إقناع شركائها المتوقعين بهذه المبادئ أو بنولياها الديمقراطية
أعلنت البحرين عن لضطرارها للبقاء خارج مشروع االتحلد الخليجى.
تجلى ،ولفترة قصيرة جدا في تاريخ لبحرن المعاصر ،نوع من

االجماع الوطني .فألول مرة ومنذ  ١٧٨٣ييرز لسلس معقول لمل هذه
االجماع بين النظام وحلغائه من ناحية ومعظم المعلرضين له من ناحية

أخرى .لظهر لرفض الشعيي لالدعاءلت االيرنية عالوة طى طرح
الحكم مطلبه العتعلقة بدور للشعب في الخطط ا التحلية مثالين هامننا،
وغير معهودين ،على اهمية دور لشعب كرصيد سيلسي للنظام.
تتولفر اآلن شواهد تؤكد لن النظام كلن يطبق في وقت ولحد
بزلبجسن متولزيتين .تهدف اإلسترقيجية االولى لى اإلبقاء على
الوضع لقائم عن طريق ادخال عدد من اإلصالحات التى ال يهدد لخالها
االمتيازكت لتي يتمتع بها أي من لمستفلن من لنظام .وتستد

االسترقيجية لثانية يى لقبول بأن بناء لدولة ولوطن يتطلب التوفق مع
المشروع التنوسي من خالل لخال تغييرات سياسية ولقتصا^ية جدية.

يعكس ما يبدو من تتقض بين هاتين االسترلتيجيتين حالة عدم لحسم
للخالفات في أوساط األسرة الحاكمة ذاتها ما بين الجناحين المحافظ
ولمعتدل .كما قد يكون نتيجة للتعهدات لمتقضة لتي قامتها بؤرة

الحكم إلى الغئلت والشرائح اإلجتماعية المختلقة إلنجاح جهود لتعبئة
لمواجهة االدعاءلت االيرانية.

سمح لقيادكت هيئة االتحاد الوطني انين كانوا يعيشون في لمنفى منذ

 ١٩٥٦بلرجوع الى لبالد وجرى لرخاء القبضة البوليسية نسبيا ،فيما
شهد االقتصلد مرحلة من االزدهار بفضل الهبات سدمة من دول لخليج
وخصوصا لكويت ولو ظبي .ولدى نمو القطاع لعام إلى توفير فرص
عمل جديدة عالوة على فرص للترقي .وعكست لرقام  ١٩٧١هذه
االسثمارك حيث لرتفع عدد مستخدمي الحكومة بنسبة  % ٥ ٠مقارنة
بعام  ١٩٦٥مما جعل لحكومة لكبر مستخدم في لبالد .وساهمت هذه

اإلستثمارل ونتائجهافى تمكين بؤرة الحكم من الماج لمزيد من
لوسطاء معززة دور ها كسيد أعلى عالوة على توسيع قاعدتها لداعمة.
لت لجواء لكرم ومشاعر االمتتان لدى النظام في منح الجنسية
ألشخاص تمت تزكيتهم من قبل مجموعلك المصلح القبلية والتجارية
وقدينية( .)٢٢وتم شجيع رجل سين لسنة والشيعة على تعزيز دورهم

اإلجتماعي وحضررهم لعام من خالل مشاركتهم فى لبرامج لتلفزيونية
واالذاعية بلنتظام .بداً لدينيون بلعب دور فعل في المؤسسات اشعبية
لقلئمة وقامة *■در•‘•■ د*) خاصة بهم لو تتشيط لخامل منها .ومن
االمنيلزك لبلرزة لتى قمتها بؤرة لحكم هى لترخيص للدينيين لشيعة
ولسنة بإقامة مؤمسلت خيرية خاصة بكل فنة .وستوفر هذه لمؤسسلت
لخيرية خالل لخصس عثرة سنة لقالمة لرجل لدين اشباب

ولراليكلين منبر فعالة ومفيدة للوصول الى لجمهور ا ألوسع.
وبمل ذلك من األهمية اعطاء لمؤسسة لدينية لشيعية لمتيازات
لضافية وشملت حظر لمنظمات لنسكية في لريف( .)٢٢جرى كذلك

اعالء لجناح لعيني الشيعي األكثر مواالة للنظام لمتياز مجلة لسبوعية
٠لموض( ) فيما جرى رفض طلبات متكررة لمجموعدت لخرى.

" التجربة " الدستورية
عندما تم اإلعالن عن إستقالل البحرين فى  ١ ٥اغسطس (آب)
 ١٩٧١بدا الصستقبل واعدا .وفي ضوء التصريحات الرسمية وبعض

الوعود غير المعلنة إزدادت آمال البحرينيين في أن االستقالل سيقود إلى
تصاعد للجهود المبذولة لحسم إنتقال مشروع بناء الوطن من ساحة
التتافس لكى يصبح قضية مشتركة بين النظام ومعارضيه على إختالفا
أطيافهم .وباستثتاء المخاوف التى عبرت عنها المنظمات السرية فلقد

قوبل اعالن االستقالل بترحاب عام وتم إعتباره عتبة على طريق تحقيق
المشروع التتويري .كانت هناك مؤشركت عحيدة بأن النظام مقبل على
المصلحة مغ خصومه من لصار لتتوير وخصوصا مع رؤيتهم
لالندماج الوطني وبناء الدولة .وجرى السماح لمن تبقى من قيادات هيئة
االتحلد الوطني في المنفى بالرجوع الى لبالد وتم الترحيب بهمعلنا من
قبل األميروكبارأفراداألسرة الحاكمة .وبالرغم من اإلستقالل فلقد
بقي العلم الذي صممه البريطانيون وفرضوه على مشايخ قبائل الساحل
الغربي للجزيرة العربية  ،كما بقي النشيد الوطني لذي وضعوه أيضا
صامدان أمام لتحول التاريخي .عدا نلك فقد لخل اإلستقالل رموزاً
جديدة للدولة وسط مظاهر إحتفاء منلسبة .األهم من كل ذلك أن اسم

البحرين اكتسب صغة الدولة لتي لضيغت إليه .إضافة الى ذلك فقد شت
ترقية لبحرينيين ،من الناحية اإلسمية على األقل ،وبداللة جوازت
اسفر لجديدة لتى اعطيت لهم ،من مجردرعايا الى مواطنين.

ساهم النظام نفسه في رفع سقف اآلمل وتوقعات الناس
بلخير لعميم لذي سياتي اإلستقالل به .لم يمض سوى أربعة لشهر

على االستقالل حتى فدم الحلكم الشيخ عيسى بن سلمان بمناسبة العيد
الوطني وعودا الى شعبه التقل عن لك الوعود التي يقدمها قائد
منتصر في لنضل ضد االستعمار من أجل التحرير .ونقل نخلة
 )١١٧ :١٩٧٦إن اشيخ عيسى أكد على لحاجة الماسة الى الدستور،
كما أكد لن الدستور الحديث شرط مسبق للتتظيم لسياسي للدولة.
ون مل هذا لدستور سيحمي وحدة المجتمع وتماسكه وسيضمن
للمجتمع حقوق أفراده في لتعليم ولعمل والضمان االجتماعي والصحة
وحرية التعبير كما أنه سيوفر للشعب لمشاركة في إدارة شؤون بالدهم
في إطار الشرعية ولدستررية.

كانت البالد على اعتلب تحول  ،بدا وقتها أكيدا ،من تشكيلة
متشرنمة إتيا ليصبح وطنا .لن مل هذه التحول يحمل مضامين عدة،
لى كما وصغه لتوني سميث ( )١٩٩٦بأنه تحريك عجلة العمليات
وللحركات" .شمل هذه ألعمليل وألحركات لنتقال المجموعات
االثنية الهامشية من وضعهم الدوني وسلبيدهم باتجاه المشاركة
لذشطة والثابتة في مجتصع ميم .كما يشمل اإلعتراف الدولى
بلدولة والذي يمكن عن طريقه تعزيزتحول أفراد المجموعات االتتية
لى مواطنين شرعيين يتمتع كل واحد وواحدة منهم بالحقوق المدنية
واالجتماعية والسياسية .وتشمل هذه العمليات والحركات تسهيل

اإلتدماج اإلقتصلدي لجميع لبناء وبنات الوطن ،عالوة على اإلنصهار
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الوطني عن طريق تعليمهم القيم لوطنية والتاريخ المشترك .

وبلرغم من أصوات المعارضة المتشككة فقد أكدت التصريحات
الرسمية المتالحقة مضمون الرسلة التي وجهها األمير في خطابه
بتاريخ  ١٦ديسمبر (كانون اول)  .١٩٧١ويمكن إعتبار لرسالة التزاما
من األسرة الحاكمة ،بالتمدين وبتحديث الحكم القبلي وبالتالي محاولة
بامة لساس شرعي للحكومة بدال من النظام القبلي االوتوقراطي
للحكومة" (نخلة.)١١٧ :١٩٧٦

لكنه سرعان ما سارت األمور باتجاه آخر حيث بداً النظام في

المماطلة .وكما أكدت التطورات الالحقة فقد إقتتع النظام وحلفاؤه على
ما يبدو بلن بإمكانهم إنجاز االندماج السيلسي وبناء الدولة بدون
المخاطرة باستصل التضامنيات التقليدية والنظام الهرمي القائم عليها.
فبلرغم من أن مثل ذلك التوجه لدى العائلة الحاكمة وبؤرتها قد يكون
محاوله للهروب من التاريخ ولستحقاقاته ،إال أن باإلمكلن إعتباره خياراً
لستراتيجياً يستد على منطق يرى لن االثدماج الوطنى وبناء لدولة،
من وجهة نظر النظام ،يتطلب استمرار ما يسميه الدكتور نزيه األيوبي

( ) ١٩٩٥بعمليات الوصاية واالحتواء والتالعب في المؤسسات عالوة
على المساومات .ويشير األيوبى ( )١٩٩٥:١٨٣إلى "أن باإلمكان
تواجد عدة أنماط من العالقات فيمابين المجتمع والدولة ،ومنها أنماط

التتطلب التنازل عن العالقات التقليدية (كعالقات القرابة والجيرة) بل
على اعكس باستخدام هذه لعالقات .ويمكن القول لن قدراً معينا

ومحتمال من التضامن الطائفي و"التعددية التشطيرية" والزبائنية عالوة
طى الشعبوية قد تكون أدوات تفيد اإلندماج".

لدى فشل بؤرة الحكم عن الوفاء بلتزاماتها ،فيما عداتقديم المزيد

من لوعورد الخطابية ،عى ٠إحبلط التوقعات واآلمال المفرطة في تفاؤلها.
لذا لم يكن تطوراً مفاجئاحين غرقت البالد في قتفاضة مارس' ثانية
ولم يكن قد مضى عوى تسعة لشهر على االستقالل .معت "إنتفاضة
مارس  -١٩٧٢تتويجاً ألعمل متفرقة نظمها تحلف من لمنظمك
السرية التي عكلت للجنة التلسيسية إلتحاد عمال ومستخدصي
ولصحاب لمهن لحرة في لبحرين وشملت مطالبهاتعديل قوانين
العمل وحرية التتظيم وادخال) تشريعات حول التنظيمات النقابية ولطالق
مرأح جميع المعتقلين السيلسيين.

وبروح ما بعد االستقالل فقد سعى النظام في البداية لى

لتفاوض .وعلى إنر انهيلر المفاوضات عمدت للجنة التليسية لعمال
وممتخدصى لبحرين الى تتظيم احتجاجات جماهيرية شملت مسيرات
ومظاهرك .ولكن تحركاً حامماً لقوات مكافحة الشغب وقوة فاع
لبحرن وضع حداً لتلك أإلئعاضة .,وجرى اعتقل معظم قلدة

المعارضة لبارزين (لمزيد من لمعلومات انظر اللجنة التلسيعية ١٩٧٣
وخوري  ١٩٨٠وخالد  ١٩٨٣ولوسن ١٩٨٧وموسى .)١٩٨٧
خرج النظام من لمواجهة منتصراً .ورغم نلك فقد بدا بتتفيذ

بعض لوعود التصلحية لمابقة .ومن للخطولت التي اتخذ ها هو
التأكيد العلنى على إلتزامه بتسريع لخطوات تجاه لصدار أول دستور

للبالد .اتخذ لقظام خالل األشهر لتاليه بعض الخطوات لتتغيذ هذه
لتعهدلت وغيرها .ولذا تقحصنا بعض التفاصيل بما تحمله من شواهد
فإنها تكشف لن بؤرة الحكم بدت مقتتعة انها تجاوزت جميع العقبات
بتجاه لساء نظامها دباسي الخاص والذي يقوم على اإلبقاء على
مزيج من السلطة االستبدلية التى تتصف بها دول ماقبل الحداثة مع
سلطة البنية التحتية التى تتصف بها الدولة الحديثة.

عهد إلى مجلس تأسيسي منتخب جزئيا ومؤلف كلية من الرجال
مناقشة مشروع الدستىر الذي تم أقراره في النهاية .مثل دستور
 ١٩٧٣تسوية من نوع ما .فلقد أرضى الدستور المدافعين داخل النظام

عن كل من االمتراتيجيتين المتوازيتين .هاتان االستراتيجيتان هما
لسترتيجية تعبى الطقات اإلستبدادية التي يمتلكها النظام بهدف المحافظة
على الوضع القائم (مع القبول ببعض اإلصالحات) ويسترلتيجية أخرى،
لمستراتيجية تعبئ طاقات البنية التحتية التي يمتلكها التظام بهدف وضع
مبادئ التتوير وأهدافه موضع التنتغيذ (مع القبول ببعض التنلزالت).
واذا أخننا يعين االعتبار الضمانات التي يقدمها فلن دستور ١٩٧٣
فيما يخص بالحقوق االنسانية والمدنية فيمكن إعتبار ه وثيقة شديدة
األهمية( .انظر المولد  .)٢٥()٢٩ -٤إال إننافي الوقت الذي نرى
الدسترر فيه ما يضسن حقوقاً وحريات للمواطنين فإته يضع أيضاً

وبإصرار ملحوظ حواصر وقيود على ممارسة هذه الحقوق حيث
يربطها بنص "حسب ما يقرر ه القانون" .فحين نالحظ تنسيرا للمواطن
بكه النكر واألثثى فإن الدترر يعطيهما حقوقاً متساوية .إال لن
عبارة حسب ما يقرره القانون منحت النظام سلطات تقديرية واسعة
أدت إلى تكريس التمييز وحرمان المرأة من المشاركة في التجربة

الديموقراطية الوليدة .وهكذا أعاد قانون اجراءات االنتخابكت تعريفة
المواطن وحصره بالذكور الذين بلغوا من العمر  ٢١عاما للناخبين و٣٠
عاما للمرشحين .ولم تؤد اإلحتجاجات الكثيرة بما فيها لحتجاجات
منظصات نستية إلى إضعاف اإلجماع المناهض لحقوق لنساء.
لما فيما يتعلق باعمدة النظام وعلى رأسها األسرة الحاكمة ذتها،
فلم تقم باإلفصاح عما تفضله من خيارات متاحة .وكما الحظ خوري
( .)٣-٣٤٢ :١٩٨٣بالفعلفإن الالعبين ألكثر أهميةفي معسكر

الحفاظ على الوضع القائم على ما هو عليه ،أال وهما األسرة الحاكمة
وكباررجل لدين اشيعة ،لم يشاركا مباشرة في المعركة االنتخابية( ).
ويمكن تفسير هذا آلموقف حسبما يرى خوري بحقيقة إن الطرفين
يعتبرلن سلطاتهما ،لغعلية واألدبية ،هما فوق السياسة .وعلى أية حال
لم يرغب إي منهما في وضع هذه السلطات موضع المسائلة أو أن تكون
محل لختبارمن خالل االنتخابات .بل لم يريداحتى تأكيدشرعية ما
يملرسه من سلطات عن طريق االنتخابات ,ورغم ذلك رأينا أن كال

من األمرة الحاكمة ولمؤسسة لدينية دعمتا الحمالت اإلنتخابية
لمرشحين مقريين لها .وفي حاالت حصل بعض هؤالء المرشحين على
دعم مشترك من الطرفين.

وقد يكون السبب االضافي لرفض هما األسرة الحاكمة وكبار
رجل لدين الشيعة للمشاركة في للسيلسة االنتخابية هو فهمهما
لمغزى هذه لسيدة ولما يترتب عليها من نتائج .فلقد كن وضحاً لن
الخار األكبرفي عملية التحول من نظام سياسي إجتماعي يقوم على
اإلتقسلم اإلتتي لى نظلم سيدي إجتماعي يقوم على وجود أمة مدنية
هما األسرة الحاكمة ولمؤسسة الدينية .فإلى جانب أنعما األكثر لستفلدة
من بين سائر األطراف من استمرلر الوضع القائم فإن شرعيتهما تستتد

جزئيا الى بقاء لحل على ما هو عليه بما في ذلك بقاء اإلنقسامات
اإلثنية .لقد كلن لكل منهما لسباب جدية للقلق الجدي .فمن جهة من
لممكن رؤية السيلسة اإلتتخابية كخطوة أولى في عملية تحول أفراد
المجموعات لمهمثة بسن في ذلك النساء ،إلى مواطنين كاملي المواطنة

وآلمتلون بجميع ما توفره هذه الصفة من حقوق وإلتزامات مدنية
وإجتصاعية وسياسية .وهذا يقسر ،إلى حد ما ،موقق الرفض الحازم
المشترك لالسرة الحاكمة والمؤسسة الدينية تجاه إدماج المرأة في

عملية الدمقرطة  ،آنذاك ،على محدوديتها) ٧(.

شاركت مختلف القوى السياسية ،بمن فيهم القوى اليسارية والدينية،
رغم عدم اإلعتراف القانوني بها ،في االتتخابات الالحقة للمجلس
لموط نى .ولقد تتافست المجموعتان بشدة في بعض الدوائر .وفيما تمتع
لحينيون بميزة واضحة تمثلت في إستخدلمهم لمجلتهم االسبوعية،
المواقف ،فإن جميع المرشحين استخدموا بشكل واسع األماكن
والمناسبات الدينية عالوة على الخطاب الدينى .ورغم ذلك لم تصبح ال

االثنية وال درجة التدين موضوعا رئيسيا في الحملة االنتخابية .وفي
لواقع فإنه بالرغم من االتهامات باإللحاد واإلباحية وإنكار الذات االلهية
فقد نجح مرشحون يساريون ومستقلرن في هزيمة مرشحين دينيين في
عدد من الدوائر اإلنتخاب)٢ ,

إضافة الى نلك فقد رسمت نتائج االنتخابات خطا اجتماعياً آخر

سيكون له مغزاه في السنوات القادمة .فقد فاز ليساريون في المدن
والمناطق لمدينية في حين فاز الدينيون الشيعة بالمناطق القروية .أما
المستعلون والذين سيعرفون الحقا بكتلة الوسط فقد فازوا بأصوات
الناخبين في المناطق المدينية والقروية في مواجهة مرشحين يساريين أو
دينيين.
مل أعضاء المجلس الوطني لعام  ١٩٧٣الثالثون من الذكور
مختلف االتجاهات السياسية في أوساط من يحق لهم االتتخاب من
النكور في البالد حبئها(") .أكد االبتهاج الذي تال اعالن نتائج
االنتخابات بأنها مثلت انتصارا كبيرا للمعارضة السياسية لبحرينية
بمختلف أطيافها .لقد كانت الكتلتان اليسارية والدينية مميزتين( ) .وكان
واضحاً منذ اليوم من حياة الكتلتنن " كممتين عن اشعب .له من
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الصد—دب بمكلن رم لفولرق مابين الدينيين وايساريين أوالتوفيق فيما
بينهم .وقد عمد لمستقلون الى االستغادة من نلك الوضع إلى أقصى حد
إما من خالل التوافق مع النظام أو مع زمالئهم أعضاء البرلمان من
الدينيين أو ليساريين .ورأينا ان أعضاء هذه الكتلة ،الوسط،
أصبحواخبراءفى تبادل تجيير االصوات فيمابينهم ومع الحكومة أو
مع الكتلتين لدينية و سارية .وخالصة األمر ن النظام بات سعيداًبما
آل ليه وضع المجلس منذ بدايته.

على لرعم من درجات اإلبتهاج الذي تال االنتخابات فقد كان
ميزلن القوى الفعلى داخل البرلملن يميل بوضوح إلى صلح النظلم.
ويعود نلك جزئيا الى ما نص عليه لدستور بأن يكون جميع الوزراء
االربعة عشر اعضاء كاملي العضوية في لبرلمان .وكان من الواضح،
ومنذ لبدلية ،ته ال يمكن اخترلق هذه الكتلة التصويتية المتماسكة.
إضافة الى نلك فقد وظفت الحكومة وبغاعلية ملحوظة ،على األقل طوال
لسنة األولى من عمر المجلس ،التتاف الدينى اليساري من جهة،
ورغبة اعضاء كتلة الوسط بتقحيم انغسهم كوسطاء .كما بدا واضحا لن

هذه الترتيبة كنت تالتم النظام وتخدم إستراتيجيته المزدوجة .وكما
نشرت سبقاً فلقد بدا واضحاً منذ اليوم االول لحياة المجلس الوطني
طبيعة تولزن للقوى لبرلمانية وكذلك استراتيجية الحكومة .فحين تتافس

الدينيون واليساريون ،في جلسة العمل األولى ،على منصب سكرتير
المجلس قام الوزراء األربعة عثر ومعهم ستة دينيين وستة مستقلين
بلتصويت لصالح المرشح لديني فيماحصل المرشح اليساري طى
أصولت اثمانية عثرة البقين من أعضاء لمجلس لمنتخبين.
وبالرغم من اطرتي على لتجربة في بدايتها فإننى ال أصف ما
كان يتبلور بله بداية تشكيل نظام دسترري .فلقد غابت عدة عولمل
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هي من صستلزمات الحكم الدستوري .كانت السلطة مركزة في يد بؤرة
الحكم .وظل القضاء خاضعا لسلطة وزارة العدل .كما بقيت أعمال
الحكومة ومداوالتها قبل وبعد إتخاذ القرارك اسراراً محاطة بلكتمان.

وأصبح موظفو الحكومة في الوظائف المتوسطة المهنية والفنية
واإلدارية من المهنيين ،والذين كانوا في السابق منفتحين على من هم
خارج سلك الحكومة ،أصبحوا أكثر تحفظا وتجنباً لإلتصاالت غير

المرخص بها من قبل رؤسائهم .من جهة أخرى بدا واضحاً إن

الوزراء كانوا على وعي بصالحيات المجلس وقدرة أعضائه على
تعريضهم لمخاطر المحاسبة حتى ولو كانت شكلية .وبالفعل كلنت
مراجعة البرلمان والصحافة ألعمال الوزارات تتخذ ،من حين آلخر،

منحى خطرا  .والشك ان ذلك كان مزعجا على وجه خاص للوزراء
من آل خليغة .وفي حين لمسمر الوزراء في سلوكهم المعتاد ذاته إنطالقا
من كونهم معينين من قبل األمير وخاضعين ألمرة أخيه رئيس الوزراء
فقد حاول البرلمثيون والصحافة محاسبتهم على قرارات سياسية لم
يتخنوها هم وان كانوا قد وقعوا عليها .وفيما كان الجميع مدركا لمكمن
القوة الحقيقية وان سلطة القرلر األخير هي بيد بؤرة لحكم  ،فلم
يحاول أحد تجاوز الخط األحمر بمن فيهم بعض أعضاء البرلمان ممن
بنلوا أقصى مايستطيعون في تصديهم لمهامهم وذلك إلثبات جدلرتهم
بتمثيل دوائرهم االنتخابية وإستحقاقهم لقة ناخبيهم.

لقد أكدت مناقشات المجل التأسيسي خالل  ١٩٧٢وكنلك مادار
من مداوالت وتجاذبات خالل السنة األولى من حياة المجلس الوطني
على وجود تغاهم مشترك غير مكتوب حول .سقف عملية المشاركة

السياسية الجارية حينها .اما أطراف هذه التفاهم ضير الرسمي،
باالضافة الى بؤرة الحكم فتشمل المؤسسة الدينية ووجهاء العائالت

وبعض نشطا ء هيئة االتحلد الوطنى السابقين .وسرعان ما اتضح
للنولب ايساريين لن جميع اآلخيرين يتوقعون منهم احترام هذه التقاهم
لمشترك .أي ،وبكلمات أخرى ،كلن المطلوب أن تكون عملية المشاركة
لسيلية ،ومن ثم لديمقراطية ،لداة لحماية "التعددية التشطيرية:

كأسد ثابت ودائم لعملية بناء الدولة وتطوير مؤسساتها.

نقل مؤلغو كتاب ‘انتهاكات روتينية ونفي روتيني" (هيومن رايتس
ووج  )٢٣ :١٩٩٧علي لسان احد المحامين االصالحيين قوله 'ل
دستور  ١٩٧٣تسوية وعقدا" .فقد اعطى الشرعية آلل خليفة كعائلة
حكمة .أراد المحافظون لن يكون أي مجلس وطني معينا ،في حين
للد للليبراليون لن يكون جميع اعضائه منتخبين .اما النتيجة التي
توصلنا إليها فكائت تسوية متعقلة .بل مثلية في الحقيقة .لقد وضعت

ضوبط حلى االمير في حين حافظت على الكثير من صالحياته .وكان
ذلك مناسبا للخليط البحريني".
لكن االمور لم تسر كما لمل كثير من لمشاركين في التجربة فمنذ

اللحظة االولى النطالق المجلس الوطني فقد كان واضحا ان االعضاء

ايساريين وتبعهم في ذلك آخرون لم يعتبرواأنفسهم معنيين بإحترام
التفاهم غير الرسمى حول سقق المنقشات الصسموح بها وخطوطها

لحمر .وفيما كان أعضاء مختلف الكتل يواجهون بعضهم البعض ،أو
يصلون إلى تسويات وتغاهمات أو يتبادلون الدعم أو يختلفون حول ما
هود معروض من قضايا سياسية وقضايا إجرائية ،كانوا في لوقت نفسه
يكتعفون حاجتهم الى تجاوز لحواصر المفروضة على صالحياتهم
وحاجتهم إلى تحدي الضوابط االجركية وغير الرسمية المفروضة على

مؤسستهم .لكن ما هو اكثر اهمية من هذا ،ربما ،كان عدد من العوامل
من خرج البرلمان التي اسهمت في تقارب اعضاء الكتلتين الدينية

ولسياسية ويعض اعضاء كتلة الوسط.
يتعلقى أول هذه العوامل الخارج برلمانية بقلة صبر بؤرة الحكم
وبمخاوفها من التطورات لمتالحقة ونتائج تلك التطورات .ولقد تقوت
عزيمتها على وضع حد لتلك المخاوف مع بداية الطفرة النفطية في

أوائل  .١٩٧٤فلقد وفرت لها العوائد المالية المتضاعفة جراء إرتفاع
األسعار العالمية للنفط للتفكير في التخلص من لدور الحشري للبرلمان.
فبالرغم من الضعة النسبية لتلك العوائد النغطية في بداية  ١٩٧٤فإنها

كانت تعد بتحرير النظام من بعض التزاماته وخصوصا الحاجة الى
لبية احتياجات القوى الناهضة الممتله في البرلمان .ففي أقل من ستة
اشهر من حياة البرلمان كممل للشعب وجد البرلمانيون اتغسهم يعاملون
بصلف حتى من طرف المراتب الوسطى في الدولة .وبسرعة تالشت
الفروقات بين البرلملنيين من المنضبطين ذاتيا بمن في ذلك رجل الدين
وبين زمالئهم العلمانيين الذين عركت بعضهم السجون التى تعرفوا فيها
على صلف أهل السلطة.

يرتبط لعامل الثاني بردود فعل أعضاء المجلس الوطني تجاه
التحركات المطلبية ولنشاطات السياسية خارج لبرلمان .فبالرغم من
خالفاتهم االيديولوجية للمستعصية فان الحينيين واليساريين يملون ذات
لمجموعات االنتخابية و لقواعد االجتماعية :من العمال ولشريحة الدنيا
من الطبقة المتوسطة والمهنيين الشباب .وتقوم هذه المجموعات بتوصيل
أخبار نشاطاتها وتحركاتها بما في ذلك اإلضرابات والعرائض والوفود

والعظاهرات الى ممشمي الكتلتين البرلمانيتين.

شيئاً فشيئا أظهرت مناقشات البرلمان وجود مساحة متزايدة

للتعاون بين اضاه الكتلتين ،وكنلك األمر مع عدد من العسقلين.

ربلرغم من توجههم لمتزايد للبراجماتية وبالرغم من إرادة تبادل الدعم
أثتاء اتصويت فلم يتمكن الدينيون واليساريون من التولفق على عدد من
اقضايا ٠المقدسة .:شمل ذلك مبادرة اليساريين باعبر االول من
مايو كعطلة رسمية ،ومبادرة لدينيين لغصل الجنسين في األماكن
العامة( .)٣١عكممت المجلدالت أثناء منقثة القضيتين جزء من الجدل
السائد في لمنطقة العربية بين التحديثيين والتقليديين حيث كشف كال
منهما عن ترسانة لسلحته .وعكست لمجادالت الحيوية والساخنة أحيانا
وعياً متزايدا لدى الكثيرين بحدود -التعددية التشطيرية" وبوجود خيارك
لخرى ممكنة وقابلة للتطبيق.

أما انتيجة ذات المدى األبقى واألهم للتجربة البرلمانية فيمكن
لخيصها بما فتحته من فضاءات سياسية وبتسليطها األضواء على
حقوق المواطنة المتساوية كقضية للتتازع السياسي .وهكذا رأينا
لنساء المحرومات من حقوقهن يقمن بنتظيم أنغسهن في المدينة والريف
رغم ما فى ذلك من تحد للنظام ولحلغائه من رجال الدين المحلفظين.

نظمت النساء الناشطات عددا من العرائض وقدصنها الى المجلس الوطني
يطالبن فيها بعدد من المطلب تتراوح بين حق التصويت والحقوق
السبعية األخرى مل تشريع حق إيجاد مراكز لرعاية الطغولة خالل
ساعات العمل .كما عمدت مجموعات أخرى متفرقة مل البدون
والنقابيين وللعاطلين عن العمل وغيرهم من المهمشين الى االستفادة من
الغرصة المحدودة وغير العسبوقة لطرح مطالبهم .وأصبح من المعتاد
في كل لسبوع طرح قضايا جديدة عبر عريضة مطلبية لمجموعة جديدة
تملكتها الجراة لطرح شكاواها .كانت األمور ،من وجهة نظر النظام،
تنذر بالخطر والخروج عن السيطرة .ولم يمض وقت طويل قبل قيام
مستشاري النظام بتنكير الناس بلماد ) من الدستور والتي تؤكد على
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ان الحق في مخاطبة السلطات هو حق يمنحه الدستور للصواطنين

األفراد وليس للجماعات.

ناقشت في بحث آخر (خلف  )١٩٨٥تأثير النجاح االنتخابي على
معنويات النشطاء العمليين الذين وسعوا شبكة تحريضهم وتحركاتهم.
وهو تأثير إنعكس في بروز موجة جديدة من التحركات العمالية .فقد
تم تنظيم ستة وثالئين اضرابا خالل األشهر الستة االولى من عام
 ١٩٧٤شملت جميع المؤسسات الكبرى فى البالد .ودامت اإلضرابات
في لربعة وعشرين من هذه المؤسسات مدة عشرة ليام أو أكثر .أما

أطول إضراب فقد جرى في الحوض الجاف وشارك فيه أكثر من ٤٠٠

عامل واستمر  ٢ ٦يوما".
طرحت هذه االضرابات مطلب تحسين مستوى االجور وأىضاع
العمل ،الى جانب كونها مؤشرات على التصاعد المستمر في النضلية
لعصالية التي تجاوزت الحدود الضيقة المفروضة على البرلمان الوليد.
وناكد ذلك من خالل إقامة نقابات عمالية في أربعة مواقع رئيسية.
التقى ممثلو هذه النقابات مع وزير العمل والشؤون االجتماعية ووزير
العدل ووزير الصحة لمناقشة مسودة مشروع اللوائح الداخلية لنقاباتهم
وخطواتهم المستقبلية .وفيما توسعت اعداد المشلركين في عضوية هذه
ال نقليات األربع بما يتجاوز كل لتوقعات فقد بادر عمال آخرون في
مؤسسات أخرى الى تشكيل نقاباتهم (لمزيد من المعلومات انظر لجنة
لتتسيق .)١٩٨٧

جرى اختبر حدود هذا لفضاءات السياسية المغتوحة حديثاً عبر

وسائل أخرى .فقد جرى تظيم اجتماعات عامة بترخيص مسبق من قبل
وزارة الداخلية من قبل المجموعلت السياسية ,كما عمدت مجموعات
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تقيف مختلفقبتنظيم دورات توعوية حول مواضيع شملت تتظيم
ويدلرة اإلضرابات لعصالية وتشكيل لنقابات .بدات أعداد متزايدة من
لعشاركين في تلك األنشطة تكتشف ،وإن تدريجيا ،أو على األصح
تعيد إكتشاف ،لنها تتحرك في فضاء سيلسي وطنى مشترك وأنها
تتشارك في عدد من الهموم واالهتمامات والمصالح .ومرة أخرى في
تاريخ لبحرين الحديث لخنت مظاهر التتازع السياسي تتحول باتجاه

وطني او على االقل بعيدا عن الطائفية .بدا حينها لن فرصة واقعية قد
الحت للقيام بما أطلق عليه (بالييار  :)١٩٩٦بالعملية المؤجلة إلعطاء
لمجتمع طايعه الوطنى" ولشروع في لرساءإجماع وطني يتجاوز
لمصلح ا التنية والوصاية الفئوية .أما على الجانب االخر وهو جانب
النظام فلن هذه الخطوات المتواضعة للتعاون بين لحينيين وليساريين
كانت تنذر بمرحلة قلقة تتميز بضعف ،إن لم يكن فقدان ،قبضة
المؤسسة الدينية على ممليها الشباب داخل المجلس الوطني.
لقد حش بلغعل شرخ خطير ببن لمؤسسة ادينية من نلحية بين

عد من ممثليها في لبرلمان ولنصلرهم الرليكايين من ناحيه ثانية.
وميتضح ذلك من خالل عدد من لتاهمات ولمبلرك لمشتركة التى
توصل إيها لى قام بها أعضاء ينتمون إلى مخلف لتكتالت البرلمانية.

وصن هذه لصبلرت لمشتركة لك اتي لت الى رفض جماعي
لقنون بمرموم تدبير امن لدولة لعام  .١٩٧٤وهو اقانون لذي قم على
لنه إنما يستهدف لشيوعين ولنشاطات ولقالقل التي يحركونها .وصيغت
فملدة االولى منه بشكل خبث لتستهوي مشاعر لمحافظين من
ادينيين ومن نلك لتأكيد على تجريم ترويج المبلدئ اإللحادية (.)٢٢
تعرض نواب لمجلس الوطنى طوال ثمانية لشهر من الال قرار الى
ضغوط كبيرة من مختلف المجموعات والمصلح .ويمكن تغسير حالة

الال قرار برغبة عدد كبير من النواب في تحاشي الدخول في مواجهة
مع النظام حول قضية ال تستعدف إال إحتواء ليساريين وتأثيرهم
لمئنامي .إال إن الجهود المضادة التي قام بهامعارضو قانون أمن
الدولة داخل البرلمان وخارجه نجحت في تصكين اعضاء الكتل الثالث
من لتوصل لى موقف مشترك معارض لنلك القانون .وبعد توصلهم
إلى نلك الموقف المشترك شعر صملو الكتلتين الدينية واليسارية بلقوة

بما يكفي لتوجيه ما يشبه اإلنذار الى الحكومة يطلبونها فيه بإلغاء
القانون ،أو تقديمه الى المجلس الوطني للتصويت عليه .وحيث أن
الحكومة لم تكن راغبة في أي من االقتراحين فقد وعدت بمراجعته في
فترة زمنية أقصاها نهاية يوليو (تموز )) (٠١٩٧٥
اعتبرت الحكومة من ناجيتها بلن المؤسسة الدينية قد خذلتها عندصا
فشلت في إقناع كتلتها البرلمنية بالوقوف الى جاني الحكومة .لكن

التطور الذي بدا اكثر خطورة في نظر ها هو فشلها في احتواء طموحات
الكتلة لدينية التي بدأت تصرفاتها وخطابها تعكس طموحا ،ادى بعضهم
على األصح ،لتمثيل الشعب بأسره ال الطاتغة الشيعية وحدها.

عندما فشلت بؤرة الحكم في ضرب وحدة االغلبية البرلمانية،
اتجهت إلى الطريق األكثر راحة والمشروع من الناحية الدستررية
للخروج من األزمة .بتاريخ  ١٩٧٥/٨/٢٦استخدم األمير سلطاته
الدستورية فأصدر أمرا أميرياً بحل لبرلمان .وقد شددت التصريحات
الرسمية على ان ذلك اإلجراء ماهو إال إجراء مؤقت .وإنه قرار
صعب أملته الظروف الصعبه)٣٤(.

رغم إيقافها ،فقد كاتت التجربة البرلمانية من وجهة نظر بؤرة
الحكم تجربة إيجابية في مجملها .فبالرغم من األوقات المزعجة فإن

التجربة البرلمانية لم تؤد لى تحويل لنظلم الى دولة ولم يتحول الرعايا
بى موللنين فعالً .كما لن المنقثات الصاخبة لحيانا في دور االنعقاد

االول لعام  ١٩٧٤سرعان ما تحولت تدريجيا الى عمل مضن داخل
اللجان البرلمانية لى في لصهمات لرسمية وزيلرات الوفود الى الخارج .

كما ان قبول النولب ،ولن على مضض في حاالت معينة ،اإلنتظار
فترة شانية كهر قبل اإلتغاق على حسم قانون أمن «دولة ،كلن أمراً ،في
حدذاته ،يبهج النظام وحلفائه.

رغم نلك فقد كانت هناك مؤشرل في اإلتجاه لمضلد .ففيما كان
أعضاء البرلمن من مختلف لكتل منهمكين في أعمل اللجلن فقد كانوا
يجدون فغسهم في مولجهة مشاكل مشتركة عليهم لبحث عن حلول وطنية
لها .من هنافإن التعاون المستبعد بين لمجموعلت لسياسية الحينية وغير
لدينية قد تحول إلى امر واقع ولم لم يعترف أحد به .مل نلك التعاون قد
يزدي ،فيما لم بتم وضع حد له ،بلى بلالق لعنن لقوة صهر وطنية تهسد
لس فنظام بلضبط كما حدث في فرة .١٩٥٦ -٥٤
إضافة الى ذلك فإنه عتدما دشندت التجربة لبرلمتية فقد كان
مقدرا لها ،من وجهه نظر النظام ،لن تكون عملية ثتائية النتائج .أي أن

تؤدي بشكل متزامن الى إضفاء صفات المؤسساتية الدستورية على نظام
آل خليغة ولن تؤدي وفي ذات الوقت إلى اإلبقاء ،وبدون تغيير حقيقى،
على التقليد واالمتيازات القبلية التى تتمتع العائلة الحاكمة بها .لقد كان
التنقض واضحا بين النتيجتين لمتوقعتين من تلك التجربة .يستخدم

بسام الطيبي ( )١٩٩٠عبارة " تزامن ماهو غير متزامن" لوصف
تزامن تراجد نمطين عياسينن إجتماعيين لكل منهما جذور تمتد في
مرحلة تاريخية مختلفة ،لحدهما ينتمي للعصر القبلى وأنظمته اما الثاني
فينتضى إلى الحداثة ونظام الدولة الحديئة .ويتضح " تزامن ماهو غير

متزامن" في البحرين في كل حين تبرز فيه األصول القبلية والمذهبية
كمحدداك لإلنتماء وكادوات للتعبئة السياسية واإلجتماعية ،رغم إن
القبيلة والطائفة فقدت ،ومنذ عقود ،قيمتها في عالقات الناس اليومية.

أما نخلة فيشرح أحد جوانب الوضعية الناشئة بإشارته إلى وجود
"عالقة لتاسب طردي بين مركزة مقاليد السلطة في ليدي آل خليفة وبين
مطالبة الشعب بالمشاركة في إدارة الحكومة .فمن الواضح إنه إذا ما
توسعت المشاركة الشعبية في إدارة الحكومة فإن ذلك سيؤدي إلى
تقليص موارد العائلة الحاكمة وقدراتها على ممارسة السلطة .إن أية
محاولة جادة لدمقرطة النظام ستقود عاجالً أو آجالً إلى تصادم مرتكزين

من مرتكزات السلطة أالو هما الشرعية القبلية وسيادة الشعب".
يتفق معظم دارسي المرحله على المالحظة الثاقبة التي أوردها
فؤاد خوري ( )١١ :١٩٨٠حول مصير برلمان البحرين .فلقد أكد
خوري ن حل البرلمان في البحرين قد لمستهدف أساساً احتواء القوة
المتزليدة للمعارضة والتي ساعد قيام البرلمان على انطالقها وتقويتها'.

فمن وجهة نظر النظام ،كان حل البرلمان ضروريا إلحباط لنتائج
السياسية للتحلف الناشئ ،حتى ولو كان تحالفا تكتيكيا ،بين الكتلتين
لبرلمانيتين الدينية واليسارية .ولبرز هذه انتا ج السياسية هو ما يصغه
الدكتور فؤاد خوري بشل البرلمان وتحويل ميزان القوة لغير صالح
األسرة الحاكمة" ( ص .)٢٣٢لقد كان بإمكان ذلك التحالف ،فيما لو

لستمر ،أن يؤدي إلى نتائج عميقة بما في ذلك تقليص قدرة النظام على
اإلستمرار في مأسسة القبلية والطائفية .وعلى الرغم من هشاشته فلقد
لهر تعلون الدينيين واليساريين إن بإمكانه أن يشكل خطراً جدياً على
القوى القبلية والطائغية وعلى دور هذه القوى كحاضنة للمرتكزات
االحتياطية لقوة النظام السياسية وأسس شرعيته.
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ينقش خوري ( )١٩٨٠عاملين بضافيين ،أولهما هو التتاقض
المتأصل بين حكومة خاضعة للسيطرة القبلية وبين نظام التمثيل

البرلماني ،لم ئلتيهمافهو االعتبارات اإلقايمية التى  ٠لم تحبذ لن تتجه
لليحرين وحدها ،وهي الجزيرة الصغيرة ،إلى إقامة لديمقراطية فيما
تظل لدول ولمشيخا األخرى في الخليج والجزيرة العربية تحت حكم
حكومات ذات لساس قبلي".
بطبيعة الحال فإن خوري محق في إشلرته الى لن تحكومة خاضعة
للسيطرة القبلية وحكومة تقوم على لسل " نظام التمثيل البرل^اني

هما شكالن متتاقضلن من لكال التتظيم االجتماعي والحكم إالإن
من لصعب علينا لن نعتبر ،كما يفعل خوري ،إيا من الثكلنن

كنظام اجتماعي متماسك وغير قايل للتغيير على حد تعبير خوري .ففي
لواقع يعاد إنتاج كل من القبلية ولطاتغية كما يعاد تركيبهما بلستمرار.
وتتدلخل كل من لقبلية ولطائفية وتتربطلن باستمرار مع ظواهر
أخرى .لهذا اليعكن ،في رليي ،االستتادإلى القبلية ،وحدها ،في
تسير لخيارات االستراتيجية التي تبتاها النظام وبؤرة الحكم فيه خالل
لعقود الثالثة أو األربعة الماضية.

لمن قبلية آل خليفة ،في إععادي ،هي باألمام أداة سياسية في يد
النظام وبؤر ،الحكم فيه .هي أداة يتم تعبنتها لو لتوقف عن تعبئتها على

لست ظرفية ولغرض محدد هو الوصول إلى غايات سياسية محددة كما
تصورها وتحددها بؤرة الحكم .إحدى المؤشرات الساطعة على نلك
هوتلك "لمعركة التي وقعت بين رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن
سلملن آل خليفة ولخيه األصغر الشيخ محمد بن سلمان في وضح النهار
بلقرب من بلب البحرن فى الوسط التجاري للمنامة في لحد أيام مايو
 .١٩٧٨وكات المعركة جزءاً من صراع مستمر حتى اليوم بين
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الشقيقنن ،وهو صراع اتخذ شكال عنيفا فى بعض مراحله .وكما
ساوضح الحقا فإن هذه النزاع بين األشقاء ليس أمراًطارنافي
األرة الخليفية .فكما هو حال األمر لحاكمة األخرى في الصنطقة فإن
آلل خليغة تاريخ حافل بالنزاعلت الدموية إما بسبب الطموحات
السيدسية والطمع وفي بعض الحاالت لمجرد الغيرة بين األكارب)٢٥(.

من أبرز سمات استراتيجيات البؤرة الحاكمة هو إصرارها على
مقاومة تطور المؤسسات القادرة على طرح مطالب مياسية وطنية،

وليست فئوية .وبدال من نلك فإنها تغضل دائما التعامل مع المجتمع من
خالل وسطاء مختارين .ويمكن صالحظة أن العالقة بين النظام وبين من
يستخدمهم من الوسطاء تتسم بعدة سمات .األولى فه ليس للوسيط وضع
مضمون ودائم ولكن له دور متكرر ال يستتبع حقا حصريا يمارسه في
تمثيل قطاع معين أو فئة من السكان .والثانية فإنه وبحكم لنهم معينون
من قبل لنظام ،فليس للوسطاء ،افراداً أو مجموعات ،حق لمطالبة بأية

مطالب سياسية أو أن يطمحوا في التحول إلى مراكز قوى .أما
السمة الثالثة فهي أن النظام يحتفظ لنفسه بحق المواققة على كل

تنخل ،بذاته ،من قبل إي من الوسطاء.

يمكن التدليل على هذه السمات بإعطاء أمشة أخرى من مجاالت
اخرى .بحدى هذه المجاالت نراه في توزيع الهبات األميرية وخصوصاً
ما تهبه بؤرة الحكم لرعاياهامن قطع أراضي أومنازل أوقروض
إسكن .وفيما هو معرف فإن النسبة األكبر من المتلقينلهذه الهبات هم
من آل خليفة إال لمن من بينهم أشخاص من مختلف فئات السكلن.

وتتضمن هذه الهبات هبة ذات قيمة خاصه ،أال وهي الجنسية البحرينية.
وهنا نرى أن األفضلية تعطى لإلعتبارات القبلية والطائغية .وعلى
خالن قطع األراضي لتي تمنح من قبل األمير وحده ،فإن الحقى في

منح الجئدية هو جزءمن سلطة كل ولحد من األعضاء لثالتة في
بؤرة الحكم .وبعد سبعة عقود من تقاليد منح الجنسية فإنها لضحت لداة
مجربة لضبط لتولزن لسكاني .فمن خالل التجنيس الجماعى ،تتم
المحافظة على التوزن الديموغرافى بين مختلف المجموعات بين الشيعة
ولسنة وبين العرب "الخلص" وغيرهم من العرب .ويشمل لمستفيدون

من مكرمات الجنسية خالل العقود القليلة الماضية مهاجرين جدد ذوي
خلفيات مئباينة ،قبلية وغير قبلية ،عرب وغير عرب ،أغنياء كبار
ومتوسطي الحال ولغقراء ،سنة وشيعة .وعلى الرغم مما يقال من أن
بعض لمجموعات حصلت على حصص أكبر من مجموعات أخرى إال
لن المحصلة هي أن النظام لم يستثن أي فئة سكلية من الحصول
على مكرماته( ) .ومن المنلسب اإلشارة إلى أن الجنسية المكتسبة عن
طريق المكرمة من الممكن سحبها جزئياً أو كلياً .وبموجب الدستور
(المادة  ١ ٧ب ) فإنه يمكن بموجب القانون اسقاط لجنسية المكتسبة.
لهذا يتوجب على األشخاص الذين اكتسبوا الجنسية عن هذا الطريق لخذ
جنبا الحيطة والحذر حيث يتوجب عليهم أن يكونوا حسنى السيرة

ولسلوك من وجهة نظر النظام وأجهزة أمنه .وهناك نماذج على لناس
ذوي مكانة عالية اكتسبوا لجنسية ثم اسقطت عنهم بعد أن فقدوا الحظوة
لدى النظام.
يمكن إعتبار قطع األراضى الممنوحة والمناصب الرفيعة في
القطاع الحكرمي والمؤسسات ،العامة ومنح الجنسية وغيرها من

لمكرمات وسائل للمحافظة على والء مختلف الوسطاء لذين يتم
تشجعيعهم على التكخل لصالح من يرونهم يمتحقون تلك المكرمات.
لكن التلثير االعمق هو لن المكرمات ،سواء أعطيت مباشرة أو عبر
وسطاء ،يكمن فى بها تل مخزوناً هاماً من لحواقز ولعتوبات التي
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تضسن اإلبقاء على االنقسام العمودي للمجتمع .وفيما تتضاءل المصادر
الملية للنظام فإن العكرمات غير الملية تتزليد وشل باإلضاقة إلى
التجنيس ،منح ترخيص جلب وكفالة العمال األجانب( ) واإلعفاء من
بعض الواجبات ،واختصار إجراءات الجهاز البيروقراطي ،واإلعفاء

من العقوبات الصادرة عن المحاكم ،عالوة على مكارم أخرى.
لشرت سابقا الى أنني ال أرى لنظام ،وخصوصا بؤرة لحكم،

متعصباً ال للقبلية والللطائفية .ليس معنى ذلك أنه من الخطا إطالق
صفة القبلية على بعض جوانب النظام وبعض سياساته .فعلى لية حال ال

يمكن بيكار أن النظام إستثمر الكثير من الموارد والطقات بهدف تشكيل
صورته القبلية الذي يعئد هو بها .وتبقى القبلية خيارا استراتيجيا مهما
لتعبئة بعض الموارد المحلية واالقليمية لدعم السلطة وتأكيد شرعيتها.
وفي لسوم أضحت القبلية اشتراطاً مهماً وجاهزا إلختيار الوسطاء.
رغم ،ذلك اليجب إعتبلر القبلية ،ملها في ذلك مل الطائفية ،أكثر من
لنها لداة من بين جملة لوات التعبنة أو أكثر من كونها شتراط من

بين جملة لشتراطات الختيار الوسطاء .ان أحد الصغات العميرة للنظام
لحاكم منذ سلمت بؤرة الحكم الحلية مقاليد لسلطة في ( ١٩٥٩قبل
وفاة الحاكم ،وقتها ،الشيخ سلمان بن حمد) هو قدرته على التخلى ،في
أوقات معينة ،عن خيارته القبلية لصالح اعتبارات لخرى أكثر مالءمه.

وهنك عدد من الشواهد التي يمكن اإلشارة إليها للتدليل على لن النظام
ظل على استعداد لتقبل التظي عن إلتزاماته القبلية إذا كان نلك التخلى
يصدب في صلح بقائه .ولقد سبق لن ذكرت إن بؤرة الحكم قد طردت
األخ األصغر محمد بن سلمان بإسلوب غير مشرف .كنلك تخذ
النظام خطوة غير مسبوقة قبليا عندما أجبر وزير العدل خلد بن محمد

آل خيفة ،عام ،١٩٧٤على االستقلة وذلك رضاء للمحتحبن
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اليسارين من أعضاء للبرلمان(*؟) .إضافة الى ذلك فإن قوائم المعتقلين
اسياسيين منذ  ١٩٥٦حتى  ١٩٩٤تضم لسماء أفراد من مختلف شركئح
لسكان بمن فيهم نشطاء سيعبون معروفون من لعرب نوي ا ألصول
البتيه .على لية حال فثمة مجال آخر ظل حتى إلى وقت قريب يقوم
النظام فيه بالتمييز ضد القبلييين .فحتى عام  ١٩٩٦لم يحظ القبليون ،من
خارج لعاتلة لخليفية ،باي منصب وزاري .ففيما اقتصرت المناصب

الوزلرية االستراتيجية على األسرة الخليفية الحاكمة ،فقد كان يجري
تقسيم باقى لمناصب الوز رية بلتساو ي بين الشيعة والسنة .على خالف
األسر الحاكمة األخرى في المنطقة ،كما يبدو ،استثتت العائلة الخليفية
األفراد من لناء القبائل من المناصب لسياسية .وبدالمن ذلك فقد كان

يجري اختيار الوزراء اسنة من بين الهولة ،أي أحفاد أولئك النين

نزحوا الى لمبحرين خالل العقود االولى من هذا القرن قالمين من
لشاطئ لغلرسي للخليج .إال بن هذا التمييز ضد لقبلية عولج مؤخراً في
يونيو  ١٩٩٦عندما تم تعيين شخص ينتمي لقبيلة سنية في منصب
وذري'").

مرة لخرى اود التاكيد على إن حل البرلمان و إنهاء التجربة

لبرلمانية لم يكن كمايقول خوري نتيجة التتقض المتاصل بين القبلية
(ولن في شكلها الحدوث) وبين سياسة التمثيل باالنتخاب (وإن في شكلها
المخفف) ولكنه باألحرى نتيجة فشل بؤرة الحكم في التوفيق بين رغبتها
فى ممارسة لحكم عن طريق اإلبقاء على لشطير المجتمع وبين
مستلزمات الحكم الدسترري .ولهذا الفشل أسباب كثيرة.

بالى ذي بدء كير إلى حق بؤرة الحكم الذي تتمتع به في منح
لمكرمات بما في ذلك األراضي والمناصب العلية ولجنسية بإعتبارها
أدوات فعلة لإلبقاء على لتجزئة المجتمعية .ومن لمؤكد أن هذا الحق
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كان سيضعف كثيرا في ظل البرلمان .لقد اقترح البرلمانيون من الكتلتين
اليسارية ولدينية إجراءلت محدة في هذا االتجاه .ولسهمت تلك
المقترحات في إضغاء لطبيعة الوطنية على للنزاع السياسي مما مثل
تحدياً للتتلير العمودي للمجتمع وفتح لطريق أمام تنافس لوات

لتعبئة القبلية والطائغية مع لوات التعبئة الوطنية .إنه ،ومن وجهة نظر
النظلم ،ال يمكن إستخدام القبلية والطائفية بفاعلية كأدوات للتعبئة السياسية
في النزاعات إال إذا كان الخصم يستخدم هذه األدوات ليضا .وحين

رفض اعضاء البرلمان بمن فيهم الدينيين ممارسة اللعبة القبلية والطائغية
لتى وضعت قواعدها بؤرة الحكم بدت اللعبة في حكم المنتهية.
لم تكن السيلمة الدستورية ،بما فيها نظام التمثيل الشعبي عير
اإلنتخاب ،يمل تهديداً لصورة النظام القبلية أو تهديداً إلستقراره.

وسيظل الموضوع مثار جدل فيما إذا كانت السيدسة الدستورية ،بما فيها
نظام التمثيل الشعبي عبر اإلتتخاب ،ستقلص من قدرة النظام على تعبئة
مرتكزات قوته الداخلية والخارجية .إال ؤع من الواضح ان تطور األمور
كان يشير إلى إن بؤرة الحكم بدات في رؤية النذر التى شير آلى

لمن السيلسة الدستورية بدأت تتخذ مناحي مغايرة لما هو مرسوم لها
وتتقض مع األهداف التي وضعها النظام لها .بدأت التحركات السياسية
المناهضة للتشطير تتذر بنتائج خطيرة ال يمكن التتبؤ بها بعد أن خرجت
من نطاق قبة البرلمان وحواصره .إضفة الى نلك فإن التعلىن بين
الكتلتين اليسارية والدينية ،رغم محدوديته ،بات يهدد بإحتمل تحويل
البرلمان من إطار لستشاري واحتفلي الى مؤسعة متماسكة تطمح في
لمتالم صالحيات تشريعية ولمساهمة في صنع السيالت .وفيما

كان لوطنيون من أعضاء البرلمان يتخخون ،وإن بشكل تدريجي
وبخطى مير ثابتة ،هذا التوجه فقد كانوا يعيرون يفاً بإتجاه الصدلم
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مع قوى الوضع الراهن وخصوصا بؤرة الحكم.

تصورت الشخصيات األكثر تفاؤالفي صغوف لمعلرضة لن مل
هذا التوجه هو بداية لحركة معلرضة وطنية ،لما فصار لنظام فقد
لستمروا فى دعوتهم الى "لزالة جعيع االيديولوجيات الغريبة" حتى ال
تتبتبنور الشيوعية (األضواء .)١٩٧٤/٦/٢٠
ولكنناوإذا ألقينانظرة لخرى نرى واضحاً لن آمل المتفائلين من

لمعارضة وكنلك مخارف لمتشائمين من أنصار النظام كانت سابقة
ألولها .لقد كائت المبادرات المشتركة للدينيين واليسلريين والمستلين
خالل األشهر األخيرة من عمر المجلس الوطني عماال تكتيكية في

غالبها وكنت إجرائية في بعض األحيان .عدا عن ذلك فقد كافت
التجربة لبرلمانية من القصر بحيث لم توفر أرضية صلبة لالستمرلر
في عملية بناء لمجتمع رغماً عن لنظام .ويمكن القول لن األكثر ضررا
هو الطابع لشكلي لذي تخذه تعاون لدينيين واليساريين بحيث لم يخلق
األرضية لمطلود لتشجيع المشاركين فيه كأفراد وقوى سيدية على

يعشرر التعاون خارج المجلس الوطني وبعد حله.

على لنه وبالرغم من نواقص التجربة لبرلمانية القصيرة ( -٧٣
 )١٩٧٥فقد تضمنت مؤشرات على عمق الفجوة القاتمة بين رؤية
األسرة الحاكمة للتطلعات الوطنية ورؤية األعضاء لمنتخبين في

المجلس الوطني لتلك صلن .وبالرغم من ل التجربة البرلمانية لم
تهدد جديا سلطة األسرة الحاكمة ومكانتها لو ثرواتها ،لكنها أسهمت في
إحدل تغيير دراماتيكي في طموحات مختلف النشطاء لسياسيين .لقد
لرالت األسرة الحاكمة إضفاء صورة لدولة الدستورية الشرعية على
حكمهاإالإنهالم تكن على إستعداد لتقبل التبعات السياسية واالدارية
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والقضائية الرسمية منها وغير الرسمية لهذه الشرعية .وبكل بساطة فقد
كلن الثمن بانسبة لها فادحا.
و بغياب المجلس الوطني فقدت بعض متطلبك االستمرلر في
عملية بناء الوطن لى على األقل تعزيز ا نايع لوطني لتحركات

المعارضة .ثمة عوامل أخرى اضافية ساهمت في نلك

اوال :استمرت بؤرة لحكم في ممارسة سيطرتها الكلية على
المصادر الرئيسية للثروة والعوائد المالية ممامكنهامن التحكم في
الالعبين االتتعاديين ولسيدسيين وتسييرهم .فصارت تحرك اطرافاً
ضد أطراف وتكرس إعتمادهم على مشيئتها ويلتالي تبعيتهم لها.
وافتقدت جصيع الطبقات والشرائح االجتماعية القدرات اإلقتصادية لتي
تمكنها من اإلسترار في الحياة خارج اطار النظام ودون لحاجة له.
ولهذا كان الجميع يعتمدون على المشاريع االقتصادية واالختيارات
السياسية للترويكا الحاكمة لبقائهم ورفاهيتهم .واالستثتاء النسبى هم
العمل الذين إسنمروا لغترة قادرين على التحرك المستقل .وحتى هذا

االمتياز الذي تمتع به العمال المحليون بدأ يتالشى عندما لخذ يتراجع
لحجم النسيي للقوى العاملة المحلية في سوق لعمل كنتيجة لالعتماد
المتزايد على العمالة المستوردة.

ثاتيا :لم يوفر لدستور آلية لغصل النظام وبؤرة الحكم فيه عن
الحكومة كجهاز تتغيذي و إداري من ناحية وعن مؤسسات الحكم األخرى
مل عضاء والقوات المسلحة وقوات األمن من ناحية أخرى .لذا

إستمرت أجهزة لدولة كإمتداد للسلطة الرسمية وغير الرسمية لبؤرة
الحكم.
ثالثا :تمكن للنظام بفضل الموارد المتاحة له وبسبب مطواعية

قاعته االجتماعية عالوة على الدعم االقليمي والدولي من تدشين عملية
اعلدة بناء ولمعة للبنية لتحتية .ولقد مكنت هذه الموارد النظام من عدم
االكتراث لجميع الندا ءلت بالعودة لى الحكم الدستوري .وفي المحصلة
لستطاع لنظام ،لسوء حظ خصومه ،من لطالق عملية تحديث
متولزية مع القبلية والتشطير لمجتمعى وليم على لضد منهما (بروملى
 .)١٩٩٣لكن التحديث كان يشمل أيضاً انشاء وتوسيع دو لتر

ولجهزة األمن ونظم الرقابة والسيطرة (صيقلي .)١٩٩٦
يعود لغضل اش في نجاح بؤرة الحكم فى إنقالبها على
لدستور عام  ١٩٧٥رتعزيز لنقالبها حتى االن الى التطورات التي تلت
لطفرة النفطية في لسبعينات .ففيما مكنت الطفرة لنغطية النظام من
تعبئة قوى محلية لتأييد سيطرته ودعمها فإن الطغرة مكنته أيضاً من
تعبئة مرتكزلت القوة الخارجية ،وساقم توضيحاً مختصرا لهذا الرأي:

ضاعغت لمطفرة لنفطية المولرد الملية التي هي بتصرف النظام
الى عدة أضعاف ،وكنتيجة لذلك فقد مكن نلك النظلم منذ  ١٩٧٥الى
لطالق قدرلت لنظام بالكامل .ومكنت المولرد االضافية من اطالق

برنامج اعادة هيكلة لجتماعي (في اطار مشروع تحديثي ومحافظ في
آن) كما تم لسثمار مورد يعتد بها في مشاريع تتموية بما فيها البنية
االساسية والصحة والتعليم واالسكان .ومن خالل هذا االتفاق تمكنت
الترويكا من إحكام ميطرتما على لمجتمع ،كذلك تعزيز قدرتها على
تتشجيع او لحباط نصو مختلف الشرائح االجتماعية .وفيما لستمرت في
ميامتهالقائمة على تعزيزوسطائهافإنها ظلت مهتمة بإختباروالئهم
لها.

ينقث دلرسد الشؤون العربية ومنطقة الخليج ( النقيب ١٩٨٣؛

بدران ١٩٩٣؛ أيوبي  )١٩٩٥استخدام األسر الحاكمة في المنطقه للدولة
ولإلرتغاع في عوائد النفط بعد  ١٩٧٣لتعزيز شرعية حكم هذه األسر.
فمن خالل اإلتفاق الحكومي سعت هذه األسر إلى تحسين صورة دورها
لسياسي وتعديله ،ئم ،في مرحلة الحقة ،إلى تكريس األطر التقليحية لنلك

قور بل وتعزيزه.
سيطرت الدولة من خالل تدخلها المباشر على أنماط التغيير

االجتماعي ولدواته مما مكنها من المحافظة على توازن القوى لصلح
االمر لحاكمة .وال شك أن نجاح هذا التدخل يعود فيما يعود إليه إلى
االرتناع الهائل في عوائد الدولة بين ليلة وضحاها .فلقد ارتقع سعر
برميل لنفط من أقل من دوالرين عام  ١٩٧٠لىلحد عثر دوالر في

 ١٩٧٤ثم الى اكثر من  ٣٤دوالر في( ١٩٨١صادق .)١٢-١٠ :١٩٨٥
وفيما كقت لبنية االكادة واالجتماعية في تحول وفيما كلن التغير في
بعض القطاعات يتم بسرعة فائقة فقد كانت أجهزة األمن و أدوات
الرقلبة في المجتمع متيقظة الحباط أي تداع خطير في المجال السياسي.
لذا فقد بقيت عملية لتحديث محافظة سمحت بتغيير كل شيء اال في تلك

المجاالت المتعلقة بشللة السياسية وباستحواذ األسر الحاكمة على
الدولة .لنلك فبننانالحظ انه في حين أثر عقدان من التغيير الهاتل على
جميع مناحي الحياة في البالد قد بقيت لسلطة السيدسية كما هي .لقد تغير

كل شى وبقي كل شيء طى حاله ،على حد تعبير بليارت (.)١٩٩٣
ولعل عبارة بيرت تغسر لملذا لم يؤد بناء مدن جديدة ولحياء جديدة إلى
زيلدة االندماج االجتماعي والسياسي بل على العكس من ذلك .فلقد
عمدت الدولة من خالل اعادة صياغة القواعد االدارية لتوزيع المساكن

في المدن الجديدة بحيث تم تعزيز لو باألحرى اعادة إحياء دور العاتلة
لممتدة واالنتماءكت لعشائرية والقبلية واالتشتية .كما اعتمدت قواعد

لدلرية مماثلة في مجاالت اخرى بما فيها تلك الشلتة بلتعيين في

الوظتف لحكومية لى الحصول على المنافع لمترتبة على للتمتع
بلجنسية .ومن خالل مولرد لدولة االضافية فقد تزليد دورها كمسدخدم
السي في البالد وكمكان مغضل لعمل البحرينيين المتعلمين بمن فيهم

الشريحة لنامية من المهنيين ولتكنوقراط واالكاديميين.
لنبهر قمثقفون قبحرينيون ،كما هو حال زمالئهم في البلدان العربيه
االخرى ،خالل مرحلة ايام الطفرة النغطية السعيدة ،بوعود المستقبل

الباهرالذي الملبق له والذي بدامغتوحاعلى االفق لبلدانهم ولهم .وقد
ترتب على ما يمكن وصغه بفورة النفط على امتدل د المنطقة أن برزت
ممارست لخالقية جديدة وقناعات تملت في اإلشارة إلى (لنما
االعمل بخواتمها ،لى لن العبرة بلنتيجة) .ويمكن تشخيص األبعاد
السيية العامة لهذه األخالقية التي مزجت اإلنتهازية بالبراجمانية،
بالعودة إلى درلسات تناولت اجزاء اخرى من العلم الثالث .ففي
لبحرين ،أيضا ،قيل ان من مستلزمات االستقرار لسياسي والنمو
االقصادي القيام بعدد من لتتلزالت ال ى ال بد منها .وكما هي العادة
فإن أول حلقة في سلسلة تطول من التتلزالت "المحدودة والمؤقتة،
كمايقل ،هي تلك التي تؤدي إلى تبرير إنتهاك حقوق المواطنة.

تتضمن اإلشارة إلى مستلزمات االستقرار السياسى والنمو

االقصادي" تفسيرا لعقدين من الكمون السياسي الذي ميز سلوك كثير
من الصشفين البحرينيين بمن فيهم نشطاء سياسيين وسجناء سياسيين

سبقين ،فقدكان أمل كثيرمن هؤالءفي لن تؤدي الغورة النغطية إلى
تمكين لحكومة من تحسن اوضاع العمل وتصفية البطالة وتطوير بنيه
تحتية واطالق مش اريع استثملرية خليجية تمهد لطريق امام لوحدة
لخليجية وإعدلد الشعب ولمؤسسات للمهام المسئقبلية بما فيها

لديمقراطية في مرحلة ما .ال أشارك هؤالء هذا االعتقاد وليس لدي ما
يكفي من معلومات لتحديد العوامل التي أدت الى انتشار هذه لذركئع
األخالقية في لوساط المثفين ولمعارضين السابقين فى اليحرين .قد
تغسر المصالح الذاتية واالنتهانية بعض جولنب االستزاف في اوساط
معلرضي النظام .إالإن الوقائع تشير أيضاًإلى ان بعض من إنقلبوا
إلى صف النظام كانوا يؤمنون فعال بقدرتهم على دفع النظام إلى بخال
التغييرلت المطلوبة باتجاه مجتمع المساواة والديمقراطية .والحاصل فن
فكرة تغيير التظام من داخله قد ساعدت النظام ذاته على تجنيد بعض

لفضل الكفا ءلت من القياديين واالختصاصيين في البالد .إال أن اآلمال لم

تتحقق .فمن بين الذين سعوا في العقدين الماضيين الى تغيير النظام من
الدلخل يمكن مالحظة أن عددا منهم علودوا الظهور ،كمعارضين ،من

بين اكثر من  ٣٠٠مواطن وقعوا على العريضة النخبوية عام ١٩٩٢
ومن بين اكثر من  ٢٥٠٠٠مواطن وقعوا على العريضة الشعبية عام
٠١٩٩٤

الحظت (صيقلي  )١٩٩٦لن لنمو لهئل في لثروة لنغطية لدى
لى بناء بنية تحتية ومظاهر أخرى للدولة وعلى لس حديئة وفرت
للمولطنين خدمات ولسعة مل الصحه ولتعليم ولخدملت االجتماعية ٠
وحتى الترفيهية .وكلنت هذه لمشاريع مركزية للدوله بإعتبارها لمستخدم
األكبر للعملة والواهب االكبر للمنقع .ولهذا تلعب مؤسسة الحكم دوراً
محوريا في خلق لفرص لى حجبها عن لنساء لو للقتات لمهمشة

األخرى .كما عتلنت الدولة شرعيتها من خالل هذه االتجلزل ومن خالل
فلمة شبكة من لتحافات إستتادا الى لمصلح لقبلية أو لدينية
د االتتصالية .ومن قوسائل لمترفرة لتمتين هذه لتحقفك يبرز دور
توزيع لصيزك االعتمادية سواء لكنت في شكل لمول او هبات

٨٩

االراضى أو في شكل لتعيين في وظائف تدر لمل وتجلب القوة( .ص
.)١٣٠
أظهرت بؤرة الحكم ،وهي السيدة المطلقه ،قدرة كبيرة على

لمحافظة على التوازن في لوساط وسطائها ومنع نموأي منهم نموا
خارج سيطرتها .كما وفرت الطفرة النفطية لها مصادر إضافية في
تجنيد وسطاء اضافنين من نوي لخلفيات اإلجتماءية المتباينة .فلقد أمدها
توسع قطاع لتجار ،وهو المستفيد االسلسى من الطفرة النغطية بوسطاء
جد حديثين نسبيا .وجاء توسع هذا لقطاع على لساس الوالء السياسي
أكثر من االعتماد على القرب القبلي لو الطائفي من النظام .فلقد منحت

العقود الصغيرة منها والكبيرة لستتادا الى الوالء السياسي بالدرجة
األولى ،فيما خسر بعض التجر النين اعتبروا غير موالين عقوداً
حصلوا عليها .لن كون صحيفة التاجر بيضاء لدى االمير ورئيس

الوزراء وولى العهد هو مؤهل يكفي لضمان الحصول على مشاريع
تجارية .كما لن حضور المجلس االسبوعي لواحد من بؤرة لحكم هو
بمثلبة الضمانة المصرفية .فمن خالل هذه لصجلس اساسا تقوم
الترويكا الحاكمة بتوزيع مكرماتها.
من جهة أخرى تمكن النظام من اجتذلب مايكفي من البترودوالر

من المنطقة لتحويل البحرين الى مركز مصرفي اقليمي .كما دشن
النظام عددا من لمشاريع التتموية بما في نلك بناء عدد من المناطق

اإلسكانية التي لسهمت في تحسين االوضاع لمعيشية للعائالت من ذوي
سخل المحدود والمتوسط وبالتالى القضاء على مصدد رئيسى من
مصلر لننعر .وعموما لسهم التوسع االصادي في تخغيض نسبة
البطالة في البالد وخصوصا في لوساط الجامعيين وتحسين مستوى
االجور للعمالة المحلية.

٩

وفر إزدياد أهمية لمنطقة اإلستراتيجية ،في أعقاب اطفرة لنفطية،
فرصة إضافية للنظام لتعبئة سلة من مرتكزل القوة الخللجية وللحصول

على دعمها العسكري واالصدي وباالخص من الواليات لمتحدة .فغي
حين يعود الوجود لعسكري االمريكي الى عام  ١٩٤٩ققد لكتسب هذا
لوجود سية جيوسيدية في عام  ١٩٦٨لز لزر لبريطعي
باالتسحاب من المتطقة وبعد حصول االسطول االمريكي على عقد يجل
للقواعد لبريطانية اسابقة كمولى رسو لقوة الشرق االوسط االمريكية
(كوردزمان  ٥٨٣ : ١٩٨٤انظر ليضا الملحق)

كلن عقد اإليجار بقيمة  ٤مايون دوالر سنويا محل تجلنب بين لنظام
ولمعارضة البرلمانية .وفي خضم حرب اكتوبر حين كشف لنقاب عما
وصف بدور التسهيالت الممنوحة للواليلت المتحدة في لبحرين فى لمدلد
لمجهود الحربي اإلسرقيلي ،لصدر النظام بيانا علنيا تعهدفيه بعدم
تجديد عقد األريع سنوك الموقع عام  .١٩٧١وجرى طرح لموضوع
مجدا في يونيو  ١٩٧٥في لمجلس لوطني لتأكيد موقف لبرلمانين

قمعلرضينللوجودالعسكري األمريكي في لبحرين ،رحينها لسخدصت
لحكومة صالحيتها لدستررية لتأجيل لتصويت على لموضوع .كلن
واضحاً لن للنظام مصمم على حماية لتسهيالت لعسكرية لمعنوحة

للوالرات المنحدة من أي منقثة برلمقية ومن أي تطفل من قبل أعضاء
لبرلمان .وقد وفر نلك إلى جانب إصرلر النظام على تجديد عقد لتغاقية
لتاجير  ،)٤٠حاقزاً إضافياً لحل لمجلس لوطني وبنهاء لتجربة لبرلمانية
في البالد .واعتقد ن مصلحة الواليات المتحدة المباشرة في عدم تكخل
لبرلمان لمنتخب يغسر ادعم األمريكي لصستمر للنظام في لبحرن
وتجاهل الواليات المتحدة األميركية لتعطيل لتجربة لديمقرلطية في
لبحرن .من جهة لخرى يؤكد لنظلم على إن الوجود لعسكري األمريكي

في لبحرين سيشجع األمريكين ولمسثرين األجعب اآلخرين وسيوفر
بالتالي مصالر إضافية للدخل والميبة والحماية .وتشكل هذه مجتمعة
لرصدة لترتيجية تضاف بلى مصادر القوة األخرى لتي يعتمد عليها
نظام .اكتسبت هذه الجوفب من لوجود العسكري األمريكي أهمية
إضافية بعد ستوط شاه ليرن ،وفدالع لحرب العرقية اإليرلندة وتداعياتها
وموخراً حرب لخليج لثانية (فظر لعلحق د).
زالت للمصادر لدلخلية وللخارجية مجتمعة االستقاللية لذاتية
لألسرة لحكمه وخصوصاً بؤرة لحكم ،كما لسهمت زيادة لمورد لمالية
فى زيلدة مردودك ففاق لننظام على البنية التحتية وطى تطويرسلطله
االمئبدل اية وخصوصا قدرته على اختراق المجئمع و إخضاعه من خالل
مزيد من فشرنمة واالحتواء ولقمع لمبلثر دون لحاجة إلى لبخول في
مقاول ٠٠،دس مؤسستية ،ومنتظمة ،مع أي من لقوى االجتماعية لقائمة بما
في ذلك قواعد النظام ذكته.
وفرت اإلمكدي غ* ،اإلضفية مجاالً لتوسيع مختلف أجهزة األمن

لدلخلى بحيث لضحت لكبر صستخدم منفرد لليد العاملة في لبلهد.
ولتغعت مخصتصات األمنولحفاع خالل لعقد األول للطفرة النفطية من

 ٢٢,٥مليون دوالر عام  ١٩٧٤إلى  ٢٣٦,٤مليون دوالر عام  ١٩٨٣لو
ما نسبئه  %١١إلى  %٢٠من المصروفات الحكومية طى لتولي( )،

وتكرس دورجهز لمن لدولة لمس لح بالسلطات الولسعة اممنوحة له
بموجب قانون لمن الدولة لعام  ١٩٧٤وبموجب تعديالت عديدة على
قاتون لعقوبلت لعام كتوة ضاربة للنظام .ولستمر لتوسع في لسلطات
غير لصحدودة لجهلز لمن لدولة بقيلدة لضباط لبريطانيسن كنتيجة لتزيد

فغالق لعثلة لحكمة على نفسها وتزيد لهوس األمني لدى قيلدقها،
وكنتيجة إلستكاف بؤرة الحكم عن التقة بأي من القوى االجتماعية

٩٢

للمحلية.
عاشت اليحرين منذ  ١٩٧٥في ظل حالة طولرى فعلية مما دفع

جميع لثكال المعارضة لسيلية إلى العمل السري .ترتب على ذلك لقمع
واإلجراءات لقاسية من قبل مباحث لن الدولة بما في ذلك حصر
صالحية جوازات الطلبة بسنة ولحدة ،ومنع الطلبة من االلتحاق بجامعاتهم
في الخارج وحجب شهادة حسن السير والسلوك من الباحثين عن عمل.
كما لستخم االعقل لوققي للنشطاء لمحتملين واالعقل دون تهلم لو

محكمة لغترات قد تتجاوز  ٣سنولت كما ينص على ذلك قانون أمن

لدولة ،اضافة الى االستخدام الولسع للتعذيب .وتحققت لسوأ مخاوف
لمعلرضة من السلطات عير لمحدودة لممنوحة بموجب قانون لمن
الدولة ألجهزة األمن وخصوصا مباحث أمن لدولة لتي يقودها الجنرل
االسكتلندي ليان هندرسون عندما أدى التعذيب الى بعشهال كل من
سعيد العويناتي ومحمد غلوم بوجيري علم  .١٩٧٦وشعد للعقدلن لتلين
سقوط المزيدمن ضحايا اتعذيب ممابررلك لمخاوق.

بالرغم كل تجاوزاته وإنتهاكاته وفساله فقد استطاع الذ ظام عن
طريق التوسع االصادي ومشاريع البنية التحتية من كسب الكثير من
الموالين وتحييد الكثير من الخصوم .وأدت سياسة االستتزاف وإجراءات

االحتواء أو التحطيم المعنوي إلى تحويل العديد من انشطاء السياسيين
بمن فيهم شخصيات سياسية بارزة ممن قضوا سنوات في

إلى السلبية .ومع مرور الزمن فقدكان يجري إنتقاءبعض هؤالء
لشغل مناصب بارزة في الحكومة والمؤسسات العامة بحيث مسخوا إلى

مدفعين بلرزين عن الوضع القائم.

من جهة أخرى ،سعى النظام مستفيداً من دروس سياسة

٩٣

بستغالل لخطلب لدينى التي لتبعها الرئيس السلدات وكذلك ما
تعلمته بؤرة لحكم من دروس لتجربة البرلمانية إلى دعم المؤسسه
لدينية برجل دين شباب ذوي قدرة خطابية من خريجي األزهر
والنجف وقم .وهكذا تم إمتكمل سحب سياسة التتازع السيلسي من

اإلطلر لوطنى وإععتها إلى اإلطار االشي .كما جرى دعم المؤسسات
الخيرية الدينية لسنية والشيعية بمنح ملية منتظمة من قبل وزارة لعمل
ولش زون االجتماعية ،ومع لن من المحتمل حصول أغلب ،إن لم يكن
كل ،هذه المؤسسلت لخيرية لدينية لسنية ولشيعية على مكرمات
إضافية من بؤرة لحكم ،إال بني لم أللع على سجل يعدد أفضال لنظلم
فى هذا لمجل .وكما هو حل اآلخرين ،فلم شجع هذه المؤسسات
لدينية على لتتميق فيما بينها.
تجدر اإلشارة إلى أنه ولسئجابة لضغوط رجل لدين المحليين
والسعوديين وفي إطار إعادة لتسلح األخالقي من قبل النظام والجارية
حتى اآلن فقد صدر في عام  ١٩٨١أمر بحل لجنة التتسيق للجمعيات
لنماتية للدفاع عن حقوق المرأة (فخرو  ١٩٨٦وصيقلى  .)١٩٩٧كما
يمكن تسير هذه الخطوة بنغور بؤرة الحكم من أي تسيق يتخطى
الحدود التى يفرضها التشطير العمودي للمجتمع.

تأكدت ثقة النظام لمتزايدة بقدرته من خالل عدد من اإلجراءت
لمنع لتخدلم أماكن لعمل والمدلرس والجامعات لتجنيد النشطاء
السياسيين .ففى عام  ١٩٧٦منع النظام االتحاد الوطنى لطلبة لبحرين
وتخذ لجراءات مشتدة لمنع لطلبة من االنضمام إلى فروع االتحاد في
الخارج .وبالرغم من المقاومة المشهودة ،فقد كلن واضحاً ان التتقص
فى اعدل د لطلبة لمعارضين للنظام يجعلهم يخوضون معركة خاسرة.
وبمضى سنوات قليلة تحرلت غالبية الطلبة البحرينيين في الخارج إلى

عضوية األندية الممولة من قبل لنظام ،كما اتخذت إجراءات ممالة
للحد من الحركية التقابية وتقديم بديل مقبول وشرعي للنقابات لعملية
السرية ،فقد أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية في عام ١٩٨١
شكيل اللجنة العامة لعمال البحرين والتي ستتتخب من قبل اللجلن
العمالية المشكلة في المرافق العمالية الرنيسية في البالد .وبالرعم من لن
هذه اللجان العمالية لم تكن بنجاح مثيلتها لطالبية ،فتد تمكنت من جعل
لماكن العمل عصية على العمل السياسي السري ،و نلك بغرض تعاطيها
حصرا مع الشكاوى العمالية المرتبطة بلمرفق ذاته.

وطى لرغم من ن باإلمكان إدانة لنظام اخالقيا بسبب إنقالبه على
الدستور واننهاكاته المسدمرة والمنتظمة لحقوق اإلنسان إال إنه كان
يحظى بلمزيد من األنصار والموالين الجدد من المستفيدين من
لمكرمات واإلنفاق العام واالستثمارات .وبكلمات أخرى إتطاع

لنظلم — رغم غياب البرلمان أو بسبب ذلك — من تعزيز سلطاته ومن
توسيع االمرئكزات الداخلية لقوته .ومرة أخرى نجحت استراتيجية
النظام فى تشطير المجتمع إلى متوازيك عمودية في لن تؤدي دورها
كاداة فعالة من لدوات لحكم والسيطرة .وحتى حين تبرز مخاطر لتنمر

فان للنظام أسايبه لمواجهة التعبير عن التنمر واشكوى ولتعاطي معها

من خالل الوسطاء المقبولين ومن خالل المكرمات لمباشرة أو من
خالل إجراءات شاملة وحازمة ألجهزة األمن وخصوصاً مباحث امن
لدولة .فكما تكرر التأكيد عليه ،نجحت هذه المرتكزلت ،مجتمعة ،في

االبقاء على الوضع القائم ومنع بروز قوى تتحداه على قاعدة وطنية.

يشير دارسو المنطقة إلى لن الهدوء الذي ساد البحرين خالل
هذه لمرحلة لم تكن يعنى غياب تحركات قامت بها مختلف المنظمات

ولمجموعات السرية .وفي الوقع فان سجالت منظمات حقوق االنسان
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الدولية شهد بالتصميم القوي للمنظمات لسرية على االستمرار في
نشاطاتها المعلرضة على الرغم من الهبوط المتزايد في فعليتها .لكن
تحركات هذه لمجموعات ظلت محكومة في أيام لبحبوحة النغطية

بظروفها التاريخية بحيث لم يكن بإمكانه أن تقوم بما هو أكثر من
تحركات محدودة وقصيرة األجل .ولم تشكل أي من هذه المنظمات أو
لمجموعات طول تلك الفترة تحديا جديا للنظام أو لصيغة التشطير
لعمودي للمجتعع للتي فرضها على المجتمع البحريني .بللم تند
بعض النشاطات لتى قامت بها هذه لمجمرعات خالل هذه الغزة عن
كونها ردود فعل على المصاعب االقتصادية الناتجة عن الغساد وسوء

لدلرة المولرد عالوة على تقلبات لمسواق النقط ومايترتب عليهامن
ئذبذب في لعوارد المالية المزفرة للنظام.
من بين المحاوالت لقليلة من قيل المنظمات آليسارية إلستعلدة
لمبالرة لسياسية وكسر للحواصر الطائفية المفروضة كانت محلىلة
تمت فى عام  ١٩٨٦حين خططت بعض خاليا جبهة التحرير لوطنى،

لتظيم للشيوعى فى البحرين ،الى تشين حركة شعبية تعتمد على
لمقلىمة المدنية وصوال إلى لعصيان المدني .إال إنها فشلت وتم
اعتقل لمجموعة القيادية التي استشهد أحد أفرادها ،الدكتور هاشم
لعلوي ،تحت التعنيب كما حكم على رفاقه اآلخرين بأحكام سجن
طويلة( .)٤٢لتخنت في ذك لفترة إجراءات عديدة بحق رجل الدين

الشيعة لنين سعوا للعب دور أكبر من نلك المقرر لهم أو مما يحتمله
لتضام كنشاط لمجموعات وسطائه في القرى .ومن بين هذه اإلجراءات
إغالق جمعية لتوعية اإلسالمية إضافة إلى مدرستين دينيتين ستيات
وحوزة دينية .وبذلك وضع النظام حدا ل ١ ٢سنة من النشاط السلمي
لعلنى لجمعية لتوعية اإلسالمية (دابرووسكا .)٤٢()١٩٩٧:١٠١

تسببت المصاعب االقتصلية الدورية في بروز مظاهر تنمر
دوري في أوسلط رجال األعمال البحرينيين لنين يعفون من المنافسة
غير المتكافئة بسبب ممارسات أفراد األسرة الحاكمة في السوق.

ويشكل هذا التنمر ،كما نراه ،جزء من العوامل الخلفية لما يظهر على
السطح ،من حين آلخر ،من دم ات يطلقها أخص ال عالقة لهم
بلمنظمت السرية أو أي جهة معارضة ،يطالبون فيهاب عودة
الحياة الديمقراطية" .من جهة اخرى يمكن تفسير تساهل النظام أمام

هذه الدعوات بأنها جزء من محاوالته إلمتصاص ذلك التنصر .فتبعا
لمدى شدة الصعوبات اإلقتصلية تتحدددرجة ممارسة الرقابة على
مل المقاالت الصحفية المطالبة بلديمقراطية( .)٤٤إذ نرى أحيانا ،كيف
يسمح للصحافة حتى بنشر مقابالت مع نواب سابقين ووجهاء آخرين

يتحدثون فيها عن مزايا الديمقراطية وحول الحاجة إلى المشاركة في
 ، ١أي لمثتاء
اعباء الحكم .ولزدا د ذلك بشكل ملحوظ خالل ١ -٩٠

مرحلة االستعدادات األميركية لتحرير الكويت كخطوة أولى القامة

النظام العالمي لجديد الموعود.

بعد ما يقارب خسة عشرة عاما من حل البرلمان لم يتعرض السلم
لعام ونظام التشطير لعمودي االجتماعي إلى تحد جدي عدا تلك
التحركات المحدودة لتأثير التي نكرتها أعاله .ولود التأكيد هنا على لن

غلبية تلك التحركات المحدودة كنت ضمن خير ك النظام وليست
خارجها .فبجانب محاول ات النظام إستيعاب مظاهر التذمر الدورية،
يستمر في تشجيع مختلف فنات السكان ،بما فيها العاتالت الممتدة

واألندية االجتماعية والمؤسسات الخيرية والجمعيات آلمهنية على
التنافس مع بعضها البعض ،وبضراوة أحيفا ،من أجل البقاء ومن أجل

تحسين مواقعها ،أى لمجرد الحصول على هبات إضافية .وعلى الرغم
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من لن أهل الخبرة والمرلر في هذه التجمعات يعرفون لن صن
الممنوعلت عليهم السعي للتتسيق بين نشاطات تجمعاتهم فإنهم يعلمون
ليضا لن من لمسموح لتثكيالتهم لعمودية لن تسعى من وقت بلى آخر

إلى تأكيد تمثيلها لدوائرها المختلفة .وال تتحصر هذه الدوتر في فئة
اجتماعية بعينها ،اهية أى عاتلية أو معنية بل تشمل مختلف األطياف
بدء من المغرقين في تقليديتهم وصوأل إلى المغرقين في حداثتهم.

حين كير وى عدم تعرض لسلم العالم إلى إي تحد جدي فإننى
ال لحاول قتعليل من أهمية امحاولة االتقالبية لمنسوبة للجبهة االسالمية
لتحرير لبحرن في  . ١٩٨٠ال بني لن لتوقف طويالً هنا وذلك ألثني
اعتبر للخيار لت اإلسترثيجية اإلتتية للجبهة االسالعية لتحرير لبحرين
هي لوجه اآلخر لخيلرل لنظام االسية .لقدقدمت الجبهة االسالمية
نفسها كمنظمة شيعية خلصة ذي برنامج شيعي خلص يعتمد خيارات
سيلسية وخطلبية هى صورة منعكسه فى المرآة لخيارلت النظام السياسية
وخطلبه .وعلى لضد مما سبقها من لمتظمات لتي وجدت منذ  ١٩٥٤لم

تحاول لجبهة االسالمية لتحرير لبحرين لن تتحدى اسيدسات لطتفية
و لتبلية للنظام من خالل لتعبئة لوطنية ويبرنامج غير إثتي .وبسبب
لسلسي هو فتماء أعضئها إلى طاتفة واحدة ،وبسبب بنيئها المقتصرة
على طائفة ولحدة وبسبب برنامجها اإلستي ،التبحو الجبهة االسالمية
لتحرير لبحرن مؤهلة لقيلدة المعلرضة لوطنية ،بل هي لم تسع إلى ذلك.
وسوف أشرح ذئن :اختضر.

سعى لعديد من للشاب لشيعي لمناضل الممتلى حمدا ولمندفع
بنجاح لثورة االيرفية علم  ،١٩٧٩لى تطبيق ما جرى في يرن في
لبحرين ،.طرحت لبيت لجبهة االمالمية لتحر ير لبحرن  4منذ بدليتها،
موضرع للة " آثلر "لفتح لخليفي" ،في إثارة اى ما تفاخر سلة

لحكمة به من ينتصارها على أهل لبالد في عام  ١٧٨٣رلذي دشن
بديه سيطرة آل خليغة على جزر البحرين .بدا لثرريون اشيعة ألول
وهلة وكلهم يمتلون تحدياً مبلشرا لنظام؛ إال لن دعوتهم وحركتهم ،في
لصهسلة ،كعتا تمثالن تحدياً أكثر خطورة للمؤسسة عطالت صبة

لمتعاملة مع لنظلم من جهة وللبرلمائيين لشيعة السلبقين من لجهة
األخرى .فلقد ظل هوالء لبرلمانيين لشيعة السابقين وأنصارهم كما هو
نظراتهم من اوطنيين ولليسارين يطابون بإمرت بإعلدة لحكم

لدستوري وهي مطالبة تتطلق ،كما ال يخغى ،من اإلعترلن بالحكم

لخليفي.

شينا فثيئا أخنت ترتسم الفروق الولضحة بين لستركتيجيتين
متبينتين .األولى تدعو إلى إصالح النظام والثانية تدعو إلى تقويضه.
وفي امقبل اخنت ترتسم لغروق اولضحة ليضابين لباع كل من
اإلسترائيجيتين في صغوف النشطاء اإلشين لثيعة .وبدت تتضح
بضاً لخطوط لفاصلة بين المنضلين من اهل لمدن ونظركئهم في
لقرى.
ظلت الجبهة االسالمية لتحرير لبحرين لسنولت هي التتظيم األكثر
لفتا لآلتباه واألكثر تظيما بالمقارنة بلمجموعات األخرى التي تلرت

بانتصار لثورة االسالمية في ايران .لستطاعت الجبهة االمالمية
لتحرير لبحرين من خالل خطابها وتركيبتها وبرنامجها اإلتتى المعلن
لن تهيمن على المجال السيدي ضمن الطائغة الشيعية ،ولستطاعت

تامين دعم جماهيري في بعض المناطق الريفية حيث تتمتع لمجموعلت
الطائفية التعليدية بنفوذ ولسع .ولهذه األسباب فلم تكن الجبهة االسالمية
لتعرر البحرين راغبة او قادرة طى قامة تنسيق مع مجوهات نشطة

شيعية أخرى .وألسباب ايديولوجية بديهية إضافية لم تستطع الجبهة
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االمالمية كمالم تكن راغية في تسيق نشاطاتهامع أي من لمنظمات
غير لدينية .وفي لواقع فقد رفضت الجبهة مراراً و بإصرار شديد

مبادرلت تصلحية تقدم بها اليساريون .وبالمقابل نجحت في تمييز
نفسها عن جميع التتظيمات األخرى ،الدينية منها وغير الدينية ،على
قاعدة خطابها المتشدد في إتيته .ويشمل نلك دعوتها غير الواقعية  ،في
ظروف البحرين لمحلية واإلقليمية ،إلقامة جمهورية اسالمية .وقد يكون
كل ذلك نتائج لحسابات خاطئة أدت بالشباب الثوري إلى االعتقاد ان
اتعبئة الطائفية ستبني حركة قوية قعرة على االطاحة بالنظام .فإضافة
إلى ما تقوم عليه هذه الدعوة من أخطاء تحليلية ،فإنها وفرت للنظام
نخيرة إضافية للنشبث بسياساته القبلية والطائفية.
بعد فشل محاولة القيام بانتفاضة مسلحة فى البحرين ،جرى اعتقال
ما يزيد عن سبعين عضوا من الجبهة االسالمية لتحرير البحرين
وعثرت آخرين من أنصار ها .ولسشهد بعضهم تحت لتعذيب وتم نفي
العديدين .وبلرغم من خسائرها التى ال سابق لها في تاريخ المعارضة
البحرينية وبالرغم من المعاملة القاسية العضائها ومناصريها فقد بقيت
لجبهة لبرز المنظمات الشيعية حتى نهاية الثمانينات .ورغم تمسكها فى
كل لشطتها بجذورها ضمن الطائفة الشيعية فان نشرياتها تتضمن أحيانا
مالحظات تصلحية ،ولن كاتت عمومية ،تجاه مجموعات المعارضة
األخرى .ولكن ،وعلى الرغم من تكرار المحاوالت لتضييق شقة
الخالف فى لبرنامج لسيلسى للمنظمات الحينية والمنظصات غير الدينية،
فقد منيت جميع تلك المحاوالت بافشل .وتبقى الجبهة حتى اليوم لتتظيم
األكثر راديكالية في طرحها للمظالم الواقعة على الشيعة والنين تعتبرهم
السكان األصلين وفى نضالها إللغاء نتائج غزو  ١٧٨٣بتصفية حكم آل

خليفة .إال لن الجبهة االسالمية لتحرير البحرين لم تجد ،حتى اآلن على

ما ييدو ،من يشاركها هذا الطرح.

تمكن النظام من خالل تعبئته لمرتكزات قوته الخارجية،
وخصوصا في مجلس التعاون الخليجى والواليات المتحدة ،من
امتصاص الهزات التي عانت البالد منها إثر سقوط الشاه ،وفي
لسنولت التى تلت ذلك .ولكن المفارقة هي ان خصومه من ذوي
لطروحات اإلثنية زودوه بما إعتبره هو "وقائع دامغة :و أدلة على
المخاطر التي يواجهها ومصادر هذه المخاطر .من جهة ثانية أكد البث

اليومي لالذاعة والتلفزيون االيراني على امتداد الثمانينات هذه المخاوف
مما مكن النظام من تعبئة موارده الداخلية لمواجهة األخطار الداهمة من
مشروع إقامة جمهورية اسالمية في البحرين .وهنا يجب التنكير باهمية
بستراتيجية التشطير العمودي للمجتمع كأداة فعالة من أدوات الحكم في
البحرين وبخاصة في تأمين بقاءبؤرة الحكم .يالحظ ستورك ()١٩٩٦
"لن النظام قد لتفاد من التطورات في ايرلن للتقدم إلنجاز أهدافه

لمطلقة" .لكن األهم من هذا هو ان التلويح بالخطر األصولى ذي القاعدة
الطائغية بعد  ١٩٨٠أصبح يخيف فئات إجتماعية غير تلك ا٦ض تعتبر
من لنصار المحافظة على الوضع القائم.
تم ليعاد بضع منك من المولطنين لبحرينيين لمجنسين من ذوي

االصول االيرلنية قسرا إلى المنفى إلى جنب لحكم على لكثيرين بالسجن
لفترت طويلة .كما لستهبفت اسر |||٩دب منهم بحجة لن لفردها

من المتورطين في المحاولة االنقالبية .ومن بين لمفارقات لن بعض هذه
لعثالت التي عوقبت بشكل جماعي تضم مؤيدين للنظام ،بل وفيهم من
وققوا بصالبة مع النظام خالل مرحلة للصراع مع هيئة االتحلد لوطني
في لخمسينيلتد لضافة إلى ذلك قد لوقفت لسلطة توظيف لشيعة في
لمرلكز لحساسة وفي مقدصتها قوء دفاع لبحرن لتي لخنت تتخلص

تدريجيا من لكثير من منسوبيها لشيعة .وقد توسعت حدود ما يسمى
داللهؤبك لحسدة" ،حسب نقبر باحث لمن لدولة ،بحيث لصبحت

شمل دولئر حكومية مل لمكتب لمركزي لالحصاء وحتى المراكز
لمسئولة في اإلدلت لتى تولى توصيل لماء ولكمرباء.
نبهت لمحاولة االتقالبية عام  ١٩٨٠اغلبية آل خليغة إلى ضرورة
تحصين لفسهم عن بقية لسكلن بغض النظر عن خلفيتهم القبلية والطبقية

ولمذهبية .وجرى تتريجيا تكريع خليفية مدينة لرفاع الغربي حيث يوجد
لديون األميري ولسكن لرسى لألمير .ولقد لدى تزايد إنعرلية العاثلة
لحكمة وحذرها لشديد من مخاطر اإلتدماج مع الناس ،عالوة بالطبع
على عدم قدرة بؤرة لحكم على لتقة في لية قوى لجتماعية محلية إلى
منع سكن أي فرد من غير لعثلة لخليفية في تلك لمدينة لو لن يمتلك
فيها عقراً .وبهذا كله لصبح حق لسكن في هذه لمدينة ،وهي أفضل

لمدن لبحرينية على اإلطالق من حيث التخطيط ولبنية لتحتية والتشجير
ولصينة ،مقتصرا على آل خليفة وخدم منازلهم.
تدل دروس تجربة هيئة االتحاد الوطني والدروس األخرى من
تجلرب تلتها ،بما في نلك التجربة البرلمانية ،على حقيقة تتكرر
شواهدها .وتتلخص هذه في إن الحركة الوطتية وحدها هي العؤهلة
إلختراق جدلر لتجزئة الطائفية ،ووحدها القادرة على تحدي النظام

ولتتدم إلى االمام التمام مشرو ع بناء الدولة .ويدل تاريخ التتازع
لسياسى فى لبحرين تكرزاً بان أية حركة ذات قاعدة طائفية إنما

تتحرك في اإلطار الذي يقره النظام ويناسب إستراتيجيةه الشطيرية.
فمن وجهة النظام فإنه يستطيع القيام بالتعبئة الطائفية ويستطيع
يصلما إلى حدها األقصى للمحافظة على الوضع القائم ،عندما يقوم
خصوم لنظام بلتخدام الطاتفية كأداة للتعبئة والتحدي.

١٠٢

بناء الوطن  -مهمة غير منجزة()٢
لم تثن النظام عن تصميمه الحازم على رفض إخال اإلصالحل

بل ومقاومتها جميع التحركات التي قامت بها المعارضة على إختالغ
لثكالها با في ذلك محاولة االثقالب واالضطربك الدورية
وتحركات مختلف الفئات والمجموعات بمن فيهم رجال األعمال .وبينما
كلن التظام يضطر أحيانا ،وبخاصة في أوقات االنكمش االقتصلدي،
إلى تقبل بروز الدعوات اللغظية لإلصالح وحتى تشجيع اإلشارل إلى
نوع ما من "المشاركة العباسية*  .إال إن هذه الدعوات بقيت محصورة

فى جانبها لبالغي والدعائي.

ولم تقال تجاوزات النظام وخصوصاً انتهاكاته لحقوق االنسان ،من
قدرته على االعتملد على مرتكزات القوة الخارجية وخصوصا
المساعدل السياسية واألمنية من الواليات لمتحدة وبريطانيا .وفي

الواقع فان تلك التجاوزات كانت تعزز وضع النظام كمتلقي للمساعدات
السيلسية واألمنية والمالية من المملكة العربية السعودية ودول مجلس
التعاون الخليجي االخرى.

لقد فعلت ممارسات النظام لملطاته االستبدادية عالوة على

قدرته على توفير لبنية التحتية وتطويرها فعلها في قوى المعارضة.
وتمكن النظام من خالل االحتواء والتخويف ولترهيب إلى دفع بعض
معلرضيه بإتجاه لسلبية االجتماعية والسياسية .ورغم المحاوالت
لمتكررة فقد فشلت قوى المعارضة خالل المرحلة الممتدة من
 ١٩٧٥حتى  ١٩٩٢من تعبئة قوى وطنية تتحدى التشطير العمودي
للمجتمع لى أن تسعى للتقليل من لنتائج السيلية السلبية لنلك التش-طير.
وبطبيعة لحل فشلت في لخترلق جدار عدم لثقة الذي تكرس عبر عقود

بين لقوى الدينية والقوى لعلمانية.
تظافرت مصادر آلقوة الخارجية والداخلية لتعزز ثقة الترويكا
لحاكمة بنفسها بحيث أضحت ال تكترث أبداً بلرعية .أدى إقتران

التشطير العمودي للمجتمع بلقبضة الحديدية لمباحث أمن الدولة ،إلى
إجهاض كل محاوالت التعاون بين فئات لمجتمع إال في حدود الخط
الذي رسمه النظام .ودفعت سياسة القبضة لحديدية والغشل المتكرر

للمنظملت والمجموعات والشخصيات المعارضة ،الناس عميقا إلى جب
اليلر والقنوط والتشرنم .وبدا المستقبل ،من وجهة نظر النظام ،عشية
لغزو لعراقي للكويت مستقبال بهيا وواعدا.

لقد تحولت البحرين بعد االحتالل العرقي للكويت مباشرة إلى
قاعدة أمريكية متقدمة .وحيث تطلب االعدلد لحرب الخليج الثانية كسب

قلوب وعقول المواطنين المتشككين في نويا أألميركيين ورغم
تعاططفهم مع ماساة لشقائهم الكويتيين .وشملت الحمالت اإلعالمية
إرلز مزايا لديمقراطية وتقديمها كاحد مكونات النظام العالمي الجديد
المقترح .وأبرزت الصحافة البحرينية ،رغم خضوعها للرقابة
الصارمة ،مقاالت يومية وتصريحات رسمية تدعم الحملة األمريكية
العلدة لشرعية ومؤسسلت الدولة في الكويت .وظهر على شلشة

التلفزيون الحكومي العديد من الشخصيات الغربية وهي تقدم الوعود
بالمستقبل األفضل .ولم يبقى حاجز يحول دون ذلك اال إجالء قولت
صدلم حسين في الكويت.
بعد نجاح عاصفة الصحراء يمكن القول إن بعض الوعود التي
لعطيت قد تحققت بافعل .ينكر تقر ير منظمة العغو الدولية بأنه خالل
 ١٩٩١و  ١٩٩٢تحسنت أوضاع حقوق االلسن في البحرين بشكل
محسوس .وتم اطالق سراح عدد من الصعتقلين السياسيين كما أن منظمة
العفو الدولية تلقت تعاريرقليلة عن أفرد جرى إعتقالهم ألسباب سياسية

١١١١٨١٩ .
وكان ولضحا أن كثيرين هم الذين علقوا آماالً كبارا على النظام
report —mde

لعالمى الجديد .ويعتقد البعض لن دعاة التغيير كانت لديهم توقعات غير
واددن؛ إال لن روح التفاؤل التى كانت هي السائدة فى عموم المنطقة
انعكست في االعالم المحلي واالقليمي ،واعدا بحياة أفضل حالما يتم
تحرير الكويت .اما المنطق الكامن وراء ذلك فقد كان محصلة المصلح
الذاتية واالعتبارات البرجماتية والتوقعات السياسية المرحبة باي شكل
من لشكل االنغتاح السياسي ستضطر إليه االمرة الحاكمة في لبحرين
وغيرها من االسر الحاكمة في المنطقة .كان المنطق لمطروح في
البحرين هو لن االسرة الحاكمة ال يمكن لن تقاوم ضغوط االعصار
الدولي نحو الديمقراطية اذي يجتاح العلم منذ نهاية الحرب الباردة .فإن
لم شدئجب كان عليها مواجمة خطر لزمة محتملة من جراء تمسكها
بصورتها الكئيبة كمنتهك لحقوق االتسان .لخص جو ستورك ()١٩٩٦

خلفية األزمة التي نشبث مؤخراكمايلي :وجد الليبراليون في البحرين
فى أعقاب حرب الخليج الثانية وانهيار االتحاد السوفياتي والتطورات
البرلمانية المشجعة في الكويت ،الفرصة سانحة لطرح قضية االنتخابات

وعودة آلبرلملن .وعلى اثر منقشات غير رسمية بارت مجموعة من
لمهنيين ورجل األعمال) أساساً إلى صياغة عريضة وقعها أكثر من

 ٣٠٠من اشخصيلت لبارزة .وكما قال لي لحد قادة العريضة( ) :لقد
دعونا إلى انتخابات لعودة البرلمان واطالق سراح المعتقلين السياسيين
والسماح للمنفيين بلعودة .كانت لهجة لعريضة مهذبة جداً وأظهرت
إحتراماً فائتا آلل خليغة .لقد كنا على علم بخطة األمير بقامة مجلس

الشورى وكنا نحاول إحباطها ويتوجب لن ال يحل مجلس الشوري محل

المجلس الوطنى .وقد وعد األمير بدرس العريضة والرد على موقعيها
لكنه لم يفعل ذلك ابدا.

وفي ظل مؤشرلت االنفتاح ،لشجع العثقفون والمحامون والمدافعون
عن حقوق االتسان وأعضاء البرلمان المحلول ونشطاء سياسيون
آخرون على الشروع في مناقشك علنية تتاول سبل التحرك الى
االمام .وجرى أيضاً تداول المقاالت التي يكتبها منفيون بحرينيون في

لخارج ،بشكل ولسع داخل البالد .وبدورها عكست مقاالت الصحق

المحلية المشاعر ذاتها ،ولن بحذر ملحوظ .وتوجت الحركة في نهاية
 ١٩٩٢بما يعرف بلعريضة التخبوية.
يبدو أن موقعي عريضة  ١٩٩٢لتي قدمت إلى لمير البحرين في
نوفمبر  ١٩٩٢صدقوا فعال وعود النظام العلمي الجديد التي قدمها قلدة

٠الغرب وفى مقدمتهم رئيع الواليات المتحدة األمريكية .لذا نالحظ
حرصهم على تأكيد إنهم أخذوا بعين اإلعتبار ألتغيرات المحلية
واالقليمية ولدولية خالل السنولت الماضية وما تتجه إليه اإلرادة الدولية
لخلق نظام عالمى جديد ،فإن األمر يستدعي  -إن لم يتم األخذ بالمادة

رقم  ٦٥من الدستور — الدعوة إلى انتخاب مجلس وطني جديد يعتمد
على اإلتتخاب الحر المباشر حسب ما يقرره الدستور من أجل ممارسة

الدولة نظامها الديمقراطي (".انظر النص الكامل للعريضة النخبوية لعام

١٩٩٢في لملحق).

لقد نجح النظام في الماضي في احباط جميع المحاوالت لتحويل
هكان من جماعات مجزأة عمودياً الى مجتمع متماسك .كما نجح

لنظام وخصوصا بعد  ١٩٧٥في استباق وإحباط أي محاولة إلنصهار
المجتمع في بوتقة الوطنية .ويبو لن بؤرة الحكم مقتتعة تماماً ،مثلما أنا
مقتنع ،بأن هذا اإلنصهار ضروري لتحول شرانم الرعية إلى أمة
موحدة .وهنا نستعير تعبيرات انتوني سصيث ( )١٩٩٦بلن عملية التحول
إلى أمة تعني عملية تحويل السكان من حالة الخضوع والسلبية إلى
حالة لمشاركة النشطة والفعالة في مجتمع مسيس.

كان موقعو العريضة النخبوية لعام  ١٩٩٢يحاولون الدفع بتجاه
االعتراف بالبحرين كوطن وبإتجاه تعزيز الدولة من خالل إلغاء
الشطير لعمودي .وكما هو حل من سبقهم في هينة االتحاد الوطني
غى الخمسينات فقد كانوا يحاولون تفعيل عملية تحويل أفراد كل مجموعة

لنية إلى مواطنين متساوين ونوي حقوق .شددت عريضة ١٩٩٢
على المواطنة القائمة على اإلتصهار الوطني وعلى المبادئ األساسية
للدمسرر والتي تشمل الحرية والعدالة ولسشركة في تحمل لمسؤولية فى
الحكومة واالدارة وضمان الحرية والمساواة وااللتزام بالتكافل والتضامن

االجتماعي كما وردت في مقدمة الدستور.
بررت العريضة الدعوة الحترام نصوص الدستور بما يلي" :ومن
لجل برساء الثقة واإلحترام المتبادل بين الدولة والمواطنين ،وحرصاً

على تضافر جهود جميع أفراد هذا الشعب حكاما ومحكومين في تقدم
ولزدهار هذا البلد ،ومن أجل إطالق طاقات كل مولطن للعشاركة في

مع ارق لبناء والتتميه االجتماعية واالقتصادية طبقا لنص المادة ( )١فقرة

(ه) من لدستور والتى تص على لن :للمواطنين حق المشاركة فى
اشزون العامة والتمتع بالحتوق السياسية ،بدءا بحق االنتخاب ،ونلك
وفقاً لهذا لدستور وللشروط واألوضاع التي يبينها القانون  .نص
العريضة النخبوية لعام -١٩٩٢في الصلحق.

جرى تكرار هذه األفكار خالل حمالت التعبئة الجماهيرية طول
لشهر عدة .وبالرغم من التأكيد على دور المجتمع لمدني ،ظل الدور
الذي لعبته القطاعات للمنظمة من المجتمع المدنى بما فيها االندية
والجمعيك المهنية دورا لعبت دورا هامشيا وغير رسمى .قاد نشطاء
سيديون معروفون ،وبصغاتهم الشخصية ،المنقشات طوال أشهر
لمحملة التعبوية.

ورغم فني ال أقصد القيام بتقييم اسايب تلك لحملة التوعوية
لى نتائجها ،إال إن هناك نقاط أولية يعكنني نكرها:
-مع انطالق التعبئة بين قطاع هام من السكان من أجل إستعادةلدستور والحياة البرلماثية فقد برزت إلى الواجهة قضايا أخرى لها
لرتباط بالحقوق الدستررية وجرى تغييبها في الماضي .ومن بين هذه
القضايا لنتهاكات حقوق االنسان ،وحقوق المرأة ،وعودة المنفيين
السياسيين وحق البدون في الجنسية البحرينية وغيرها .وبهذا أضحت
هذه القضايا محل اجماع وطنى وتصدر المطالب الشعبية .وقد لسهمت
لحملة ليضاًفي توعية لجمهور بمن فيه أولئك النين لم يكونوا

مهتمين بهذه االنتهاكت من قبل .فألول مرة منذ عقدين على األقل
لتطاع للنشطا ه مواجهة الجمهور وجها لوجه في عد من الفعاليات
معا مكن لمنظمات اسرية من لختبار قدراتها ومن الوصول إلى

جمهور اوسع من أنصارها .وفي ذات الوقت كشغت لحملة الحدود
الضيقة المتلحة أمام المعارضة للمناورة السياسية في مولجهة األسرة
الحاكمة .ومن بين معيقات المناورة ،الحواصر التي يتضمنها لدستور
وينص عليها بما فى ذلك عدم السماح بمحاسبة ممارسى السلطة.

وبالعتابل بداواضحا إن الموقعين على العرائض قد اختاروا االستقرار

ضمن الحدود القائمة لدستور  ١٩٧٣وعدم نخطيها .إال إن النظام لم
يكن في ولىد التصالح مع الناس .وبدال من االستجابة للمطالب العرنة
التي طرحتها المعارضة ،قام النظام بتشكيل مجلس الشورى عام
 ١٩٩٢وهو المجلس المعين الذي يغتقد للصالحيات وذي طبيعة
استثمارية( .ولكنسون .)١٩٩٦
ينتمى أعضاء المجلس المعينون بشكل متملى إلى طائفتي الشيعة
والسنة .وكما تقضي الترتيبات الطائفية غير المعلنة وكإنعكاس لصورة

الشطور العمودي لمجتمع البحرين وطانغيتها فقد تم تعيين وذيد
شيعى ،بعد تقديم استقالته ،رئيسا لمجلس الشورى.
اتخذ النظام إلى جانب اقامة مجلس الشورى عددا من اإلجراءلت
السئعادة المبادرة السياسية .من بين نلك زيارات قام بها كبار أفراد

العاقلة الحاكمة بمن فيهم أفراد بؤرة الحكم إلى الوجهاء التقليديين وكبار
رجال الدين ،حيث قدموا الوعود بإجراء تحسينات اضاقية على البنية
التحتية ،كما تعهدوا علنا للجمهور بمنح المزيد من المكرمات بما في

ذلك لتقليل من الرقابة الصارمة على الكتاب ولفناتين ولصحفيين.
والحقيقة لن إعطاء المكرمات فعالً أى إعطاء الوعود بتتديمها هو جزء
من القدرات السياسية الموضوعة بتصرف بؤرة الحكم ،وهو جزء تهتم

بؤرة الحكم بالتركيز عليه بشكل خاص في أوقات األزمات .اما
االستثناء الوحيد والذي لم يكن متوقعا فقد برز في سياق التوقعات

١٠٩

ساتلهللنظام للعشي البيد ،فهو االعالنعام ١٩٩٢عن مكرمه
أميرية ،بالعفو حسب نص اإلعالن الرسمي عن " أشخاص يعيشون
فى الخارج بسبب نشاطاتهم السياسية" .ان عبارة أنخبن يعيشون فى
الخابج يسبب نشاطاتهم السياسية شير إلى المنفيين قسرا والذين اختاررا

لمنفى ولمبعدين .وكما حدث في مرات مابقة فلم يؤخذ هذا العنو
على محمل لجد ،ألنه كان مشروطا بشروط مجحفة.

وفيما وزعت لترويكا الحاكمة وعودا ال تتحقق باالصالح السياسي
وبليجاد فرص العمل وبتوفير الرفاهية اإلجتماعية واالقتصادية كانت
أجهزتها األمنية وبخاصة مباحث أمن الدولة منكبة على عملها بنشاط.

فلم تمض سوى بضعة أشهر على تدشين النظام العالمي الجديد ،اال
ولغى النظام بعض الضفو نجظ التي فرضها على مباحث أمن الدولة
خالل  ١٩٩١وبداية .١٩٩٢فمعحلول منتصف ١٩٩٢عادت ألوضاع
للتدهور مرة لخرى وأضحت األوضاع مخيفة .وبحلول ديسمبر (ك)١
 ، ١٩٩٢حسبما نكر تقرير لمنظمة العفو الدولية ،كان هناك :زيادة

ملحوظة في لنتهاكات حقوق االدن في البحرين ،اثر اندالع مظاهرات
واسعة مطلبة بلديمقراطية .وللمرة األولى فقد جرى اعتقال نساء
وأطفال ال تتعدى أعمارهم  ٩إلى  ١ ٠سنوات ،فيما نكرت تقارير عن
تعرض بعضهم الساءة المعاملة في المعتقل .كانت لك المرة األولى

يشاركن فيها بنشاط فى احتجاجات عامة ،وهو تحول من دور هن
لتقليدي بعيدا عن آلساحة العامة .كنلك فقد بادرت مجموعة من التساء
إلى كتابة عريضة إلى االمير يناشدنه فيها اعادة الديمقراطية ،كما قدن

طاهر ك يطالبن فيها باطالق سراح رجالهن وجميع المعتقلين
السيليين .انضم االطفل إلى حركة االحتجاجات ،و االصامات في
المدوص ولمشاركة في مظاهرات الشوارع التى تحولت أحيانا إلى

صدمات مع قوكت األمن .وقد تعاملت الحكومة مع هاتين المجصوعتين
اعتقالهم تعسفيا ولحتجازهم لفترات طويلة بمعزل عن العلم الخارجي

ولساءة معاملتهم أو حتى تعريضهم للتعذيب خالل فترة التحقيق .وجرى
االنتهك المستمر للمستويات الدولية المتعلقة بشكل خاص باألطغال
والنساء واألحكام المتعلقة بأوضاع اعتقالهم ومحاكمتهم" (منظمة العفو

الدولية .)١٩٩٦
كذلك فق د تم تقديم تقييم ممال في بداية العام في تقرير لوزارة

الخارجية األمريكية عام : ١٩٩٣

لم يجر سوى القليل من التغير في أوضاع حقوق االنسان ومن
نلك الحريات المدنية التي بقيت مقيدة .تشمل االنتهاكات أساساً
االعتقاالت التعسفية والحجز بمعزل عن العالم لخلرجى والنفى القسري
وغياب تفتيش محايد للسجون والمعتقالت ،وحاالت اإلساءة إلى
المعتقلين والحرمن من الحق في محاكمة علنية عادلة وخصوصا في
محكمة أمن الدولة والقيود على حرية التعبير و لصحافة وحرية التجمع

والتنظيم وحقوق المرأة وحقوق العمال .لن المواطنين ليس لديهم عمليا

الحق في تغيير حكقمتهم".
وبلرغم من كل ذلك ،فقد كانت هناك مؤشرلت علىلتداعي

لتدريجي للحصار الفعال الذي فرضه لنظام وسنولت القمع على قنولت
الحولر بين معلرضي النظام .كما عبرت مباحث امن لدولة غن هموم
الترويكا لحاكمة بتحركها القوى لمنع اقامة احتفال مشترك لرجلى دين
بارزين وهما لشيخ عبداألمير لجمري والدكتور عبداللطيف المحمود( )
أدى التنمر المتزايد من ردود النظام القاسية على المطالب
المتواضعة لتى تضمنتها العريضة النخبوية إلى البحث عن إجراءلت

١١١

مضادة .ففي ابريل (نيسان)  ١٩٩٤أصدرت أربع منظمات معارضة،
تقيم قيلداتها في الخارج ،بيانا مشتركاً ( ) كررت فيه مطالب العريضة
النخبوية .لن أهمية هذا البيان لمشترك نابعة من ثالثة اعتبارات األول
هو اعالن هذه لمنظمات علنا اعترافها المتاخر بغشلها في مواجهه

لنظام منفردة .والثاني إشارتها إلى إن تعاونها يجب ان يتجاوز
خالفاتها األيديولوجية .ولثلث هو إقرار ها بأن تعاونها المرحلي ال
يلزمها بالذهاب به إلى أبعد من تتغيذ مطالب الحد االدنى كما ورد في
العريضة النخبوية .تبدو مبلدرة المعارضة لسرية البحرينية وقدرئها
على اإلغاق على لتعاون خطوات خارقة للعادة إذا ما لخذنا في اإلعتبار
تاريخ كل من هذه لتتظيمات األربع والفجوة الواسعة التي تفصل بين
الدينيين والعلمانيين في المنطقة العربية .جدير بالمالحظة إن الدينيين
خاطروا سياسياً أكثر من غيرهم بقبولهم الدخول في هذا التحلف.

مع لعلمانيين بمن فيهم الشيوعيين.

أما الخطوة الثانية فكاتت عريضة  ١٩٩٤والتي عرفت بالعريضة
الشعيية .كاتت تلك العريضة تتويجا إلتصاالت عديدة ولمغاوضلت
وألعمال مشتركة طوال األشهر الماضية ( الملحق ب) .وتم تشكيل لجنة
للعريضة الشعبية لتتظيم جمع التواقيع عليها ولتكون صلة الوصل مع

األمير و باقي أفراد بؤرة الحكم .وحسب خطتها المعلنة ققد كان مقررا
لن تسلم العريضة التى وقعتها الجماهير إلى األمير في  ١ ٦ديسمبر

والذي يصادف لعيد الوطني .وحسب ما نكرت المعارضة "ققد جرى
خالل فترة وجيزة جمع ما يقارب من  ٢ ٢ألف توقيع رغم أنه كان
محرماً نكر أي شيء عنها في وسائط االعالم وانه كان يجري تداولها
باليدفقط( .مستورك )١٩٩٧

لستخدم لذين كتبوا عريضة  ١٩٩٤ذات لتعبيرات المعتلدة فى
١١٢

أدبيات لمعارضة طول للغسبن سنة الماضية مل متطلبات التقدم
لثقافي ولنهوض المشترك بلسسؤوليات ومتطلبات السلم واالستقرل
ل■■ ١٣* -ولى التكقل والتضدمن والتمدك االجتماعي .وفي لجراء قصذ
منه ترويج لعريضة الشعبية عمد كاتبو ها إبراز المعاناة الجسيمة للبالد
والنتائج الخطيرة التقطاع التجربة البرلمانية الرائدة .أكدت العريضة
مخاطبة األمير على "إننا سنكون مقصرين في تحملنا المسؤولية مالم

نصارحكم ونصلرح فيكم القيادة الحكيمة المؤمنة بما نلصسه من اوضاع
غير سوية يمر بها بلدنا في ظرون من المتغيرات الدولية واالقليمية في

ظل تعطيل المؤسسة الدستورية ،والتي لو انتهي عطلها لكانت خير
معين على ايقاف التركمات السلبية التي تكاد تسد مجرى حياتتا
كمواطنين نعيش معاناة متعددة األوجه في محدودية فرص العمل
وتضخم البطلة وغالء المعيشة وتضرر القطاع التجاري ومشاكل

الجنسية والتجنس ومنع العديد من أبنائنا من العودة إلى وطنهم ،يرافق
كل نلك لقوانين التي صدرت منذ غياب السلطة الشريعية التى تحد من
حرية المواطنين وتتتاقض مع الدستور ،ومارافقهامن فيعدلم حرية
لتعبير وخضوع لصحافة للسلطة التتفيذية خضوعاً مباشراً الى جائب

اإلعالم الموجه من قبلها .وهذه األمور مجتمعة يا صاحب لسمو الكريم
هي لتي تستحثتا كمولطنين الى المطالبة بعودة المجلس الوطنى للعمل
مع لنظر في اشراك المرأة في العملية الديمقراطية ،وذلك بإجراء
لنتخابات حرة

(للرجوع إلى النص الكامل للعريضة انظر

الملحق).
أصبح من لممكن خالل حملة جمع التوقيع على العريضة الشعبية
لعام  ١٩٩٤تنظيم القوى المطابة بعودة البرلمان تحت مظلة لجنة

لعريضة الشعبية .ويعطى بعض هذه المجموعات و لشبكات وبعض

١١٣

النشطاء ،االتطباع بلنها تشكل جركة ذاتية التتظيم لقوى الصجتمع المدنى
وتعكس تعدديتها .بن لصورة التي ألخنت تتبلور تدريجياً تبئ عن

إجماع وطني بعيد عن السياسة التقليدية المستدة إلى تعبنة الهويات
االثنية واالتتماء االلتي .ومع نلك يجب لقول لن لنئائج الفعلية كانت

لل مما هو مرغوب.
لقد خيم تلريخ طويل من الخالفات العميقة والمتلصلة فى

األيديولوجيا واألعلوب وصار سببا في التوتير المتولصل للعالقلت بين
اليعالديين ولدينيين .رغم نلك فان اتفاقهم على برنامج مشترك ولن كان
مشوبا بالكثير من لعمومية وعدم الوضوح ،يمل بدية معقولة
لجهود إرساء لتعددية كلد مقبول للعمل السيدسي .وكان مفهوما لن
توقيع لعريضة ال يعني لفضلية سياسية معينة ألي هدف من األهداف
المتباينة للقوى المعارضة فيما عدا الهدف المركزي أي لستعادة

البرلمان .رعم نلك فان توقيع لعريضة يعني تجاوز العدلى ات المتاصلة
بين مخلف األفرلد ولجماعلت من ليساريين والدينيين ولقوميين العرب
ولوطنيين اآلخرين .إال لن إحدى نقاط الضعف على لمدى ابعيد كانت
التركيز لملحوظ خالل الحملة من أجل العريضة ،على سيادة الشعب
وعلى إعتبار لشعب مصدر السلطات دون تحديد اإلستحققلت األخرى
لتي سترتب على لستعادة الدستور .عمل أغلب المشاركين في حمالت

التوقيع على العريضة على لبرلز األسل الوطني للحركة وطابعها الال
طتفى .ويبقى لحد الفاصل ذي المغزى السيلي هو نلك الذي يغصل
من جهة ما بين األسرة الحاكمة وحلفائها لكثيرين ،ومن الجهة األخرى
لعدد المتزايد من البحرينيين لمطلبين بعودة ستور  ،١٩٧٣وما يمنله
من عقد يين الحاكم والمحكوم (ستورك )١٩٩٦
تجدر اإلشارة إلى إن لنظام  ،مدعوما بلوجهاء .التقليديين من

١١٤

السنة و الشيعة ،كان يصور الحركة النامية من منظور آخر .كان
اإلعالم الرسمي ،وبخاصة في الخارج ،يروج لغكرة لن ما تعاني
البالد منه هو نزاع بين الطائنتين الشيعية والسنة اساساً .من جهة
اخرى عمد النظام من أجل احباط تحرك لجنة العريضة الشعبية إلى
لسلوبه المعتاد ،أي القيام فى بداية ديسمبر بحملة اعتقاالت ولمسعة

شملت عددا من رجل الدين الشيعة ونشطاء آخرين .وقد جاء اعتقالهم
قبل عشرة أيام من الموعد المحدد لتسليم العريضة إلى األمير في عيد
جلوسه (المعروف رسميا بالعيد الوطني) ليطلق موجة احتجاجات توجت

بأعمل شغب .وبضربة واحدة نجح لنظام في ضرب األرضية الهشة
التي كانت تقف عليها لجنة العريضة الشعبية .ظلت اللجنه ،وهي عاجزة
عن لجم جماح أنصارها ،تراقب صدامات الشوارع بين قول األمن
والجيش المجهزين بشكل جيد من ناحية ومجصوعات الشباب غير
المنظم من ناحية أخرى .منذ ذلك الوقت ازداد تركيز النظام على
التطبيق الدقيق إلستراتيجية فرق تسد وخاصة بعد لن اندلعت طاهرالث
عنيفة غير منسقة في أجزاء من العاصمة ومعظم القرى تطاب بإطالق

سراح رجال الدين لمعتقلين وزمالء هم .وبعد مرور لبوعين سقطت
أول ضحية لتلك الصدامات.
يشكل لجدل حول البدائل االستراتيجية باستخدلم لعنف أو عدمه

من قبل لنشطاء السياسيين فى البحرين ،كما هو حال المناطق العربية
األخرى ،مسالة إيمان أكثر من كونه خيار سياسي محسوب لكلفة
والعوالب .لقد ظلت الدعوة الستخدام العنف خالل معظم التاريخ
لبحريني الحديث لسياسة التجلذب عبلرة عن خطابة وبالغ إيمان .وحتى
أولتك لنين رددوا شعار النضل الصسلح خالل لستينيات ،لم تتجاوز
استعداداتهم لجئب اتثقيفى .وفي الوقع فان معظم تاريخ األشكال

الحديثة من سيدة لتجانب فى ابحرين هو تاريخ أعمال الالعنف أما
ممارمة لعنف فبقيت مملرسة لفظية .وعطى امتداد لعقود الماضية

فقد كانت األعمل لنضلية من لبحرين غير عنيفة ونقتصر على
المظاهرات ،واالضرل يات لعملية واعتصامات الطلبة ،ثم شملت بعد

 ١٩٧٤توقيع العرائض وتشكيل وفود لتقديم العرائض إلى األمير .لن
هذه التكتيكات ملحوظة في مختلف مراحل تاريخ المعارضة في
لبحرين ١٩٧٥-٧٣ ،١٩٧٢ ،١٩٦٨-٥٦/١٩٥٦-٥٣ .ومنذ
 ١٩٩٢حتى اآلن .هناك امشاءان فقط لعذا السجل وهما محاولة جبهة

لتحرير الوطني البحرانية في  ١٩٦٦اغتيال القائد البريطاني للقسم
لخاص ( المباحث) ،والمحاولة الغاشلة للقيام بانقالب من قبل الجبهة
االسالصية لتحرير البحرين ,
عمد لنظام بإثارته للشغب فى  ٥ديسصبر (ك  )١إلى اعطاء
لنزاع بعدا يمكن التحكم فيه .شملت ترسانته المعتلدة اجراءات عضلدة
لكثر خطورة تستهدف الحد كثيراً من المخاطر التي تتهدد التشطير

لعمودي للمجتمع ،حيث شملت تجريد الحركة الناشئة من يرنامجها
الوطنى ،ومطالبها لدستورية ،ومن تركيبتها السياسية التعددية (من أجل

رصد األحداث التي أدت إلى اندالع الشغب ،راجع بحري )١٩٩٧
وكما هو الحل في ظروف أزمات مماتلة ،فان النظام استخدم نخيرته

لتقليدية وهي تحريك مرتكزات قوته للداخلية والخارجية .ولقد وصمت
لبيانات الرسمية التي ترددها وسائط اإلعالم المحلية الحركة بأنها
رجعية ولصولية وطائفية وأنها مدعومة من الخارج .استهدف إلصاق
هذه لتهم إرضاء مختلف مرتكزات القوة المحلية واإلقليصية والدولية.
وفيصا حافظ النظام على إيمانه بفائدة هذه االتهامات وفاعليتها فى إقناع
حلفاته .كان لكل من الناطقين بدسمه أولياتهم الخاصة .ففي خطاب له

كتب خصيصا ليالئم الجمهور األمريكي أكد سغير دولة البحرين في
اواليات امتحدة يمانه بلن البحرين سوف تستمر فى تلقى الدعم
لدولي الواسع الذي تلقته دلئما بسبب تصميمها على ضمان لستمرلر
لسلم واألمن في البالد" .كذلك أكد البيان بأن البحرين قدشهحت حملة
من االضطرابات المنظمة من قبل مجموعلت لرهابية مدعومة من
الخارج .ولن الجرائم المرتكبة من قبل اإلرهابيين تشمل لقتل والتخريب
وزرع القنابل وتدمير الممتلكات العامة والخاصة ونهبها .إن هذه
األعمل اإلرهابية تشكل خطرا مباشرا وإنتهاكاً لحقوق االنسان األسلية
لشعب البحرين .إن المجموعات التي تقف خلف االضطرابات تستهدف

ضرب وتهديد تماسك مجتمعنا وخلق انقسامات فيما بين شعب البحرين.
اضافة إلى ذلك فان ايديولوجيتهم تستهدف جر البحرين إلى الوراء قرونا
عديدة .وسوف يغرضون قوانين وقواعد متطرفة تتناقضى كلية مع
التطو ر المستمر للمجتمع الحديث وثقافتتا المتسامحة المنفتحة نسبيا (عبد
الغفار.)١٩٩٦
ال شك أن النظام اعتبر انفجار العنف هبة من السماء .ال حاجة
للمرء للتشكيك في صحة االدعاءات الرسمية في لن لمحتجين ارتكبوا
لكثير من أعمال العنف والتخريب .فإندالع أعمل عنف مشنجة من
قبل مجموعات لشباب هو أحد المالمح المتكررة لسيدسة التجلنب فى
البحرين طول العقود لخمسة الماضية .ومع ذلك جرت الدعوة تكرلرا ،
خالل األزمة لحلية وخصوصا عندما كان قادة من لجنة لعريضة

الشعبية في المعتقل ،إلى اإللتزام بالنضل الالعنفي بإعتبار إن لعنف
هو لسالح الوحيد الذي يجيده النظام ؛'أ ؛

تدل دروس تاريخ الحركات غير العنفية في مناطق اخرى من
العالم ،أن جميع الطغاة القساة حسب تعبير (شارب  )١٨٧٣ينشاركون

١١٧

فى اإلعتقلد بأنهم يمذطيعون إرتكلب جرلئمهم بنجاح أكثر ،إذا ما
استطاعوا تصويرها كردود أفعال على عنف حركة المقاومة .واألمر
يعني بكل بساطة هو ان الطغاة سيعملون جل جهدهم حسب ما يقوله
(شارب  )١٩٧٣إلتارةمعارضيمم الرتكلب العنف .ويمكن إثارة العنف
فى البحرين ،مل غيرها من للبلدان ذات التقاليد السياسية المشابهة،
الوسل هي جعل لقمع شديداً بحيث يكسر
بعدة وساتل .اولى هذه
إادة لمعارضن وتصميمهم على إتباع السبيل الالعنغي .أما الثانية فهي

إغالق جميع قنوات التواصل اإلعتياية والفعالة بين معارضي النظام
وكذاك بين قادة المعارضة وقاعحتها .فلى جانب تجزئة الخصوم فان

إغالق قنوات التواصل يؤدي الى بروز قيام مجموعات متفرقة تضم
لفرداً لقل انضياطا .أما الوسيلة الثلثة فهي لختالق وقائع جنائية مل
اإلعترافات لملفقة أو آلمنتزعة بلقوة ،إلتبات النوايا العنقية لدى
المعارضين .والربعة هي قيام لجهزة األمن المخلفة باعمال عنف
تسبها للمعارضة ،أو توحى بها هذه األجهزة إلى عناصر تجندهم
من بين صفوف من سماهم جواهر الل نهرو — قبل ستين عاما —
قبيلة المخبرين ولعمالء وأمثلهم (شارب)١٩٧٣

وبغض لنظر عما إذا كانت أعمال العنف منذ ديسمبر  ١٩٩٤وما

بعده قد لرتكبت من قبل شباب غير منضبط أو من قبل قييلة المخبرين
ولعمالء ،فانها مثلت خطراً يتهد حركة لمعارضة باالنتسام .لقد
انعزل لكثيرون بسبب محاوالت اقحام قضايا عير متفق عليها عن تلك
التى جرت صياغتها في العريضة .لستهلكت جهود لجنة العريضة
الشعبيةخالل  ١٩٩٥النهاء العنفواعلدة تركيز االنتباه على المطالب
الدستررية معظم وقتها وجهودها .وعكست التصريحات العلنية للشيخ

عبد األمير لجمري و أبرز قيادي لحركة طوال لفترة من ديسعبر

 ١٩٩٤حتى أبريل  ،١٩٩٥مخاوفه ومخاوف رفاقه من تردي
األوضاع.
هنك مبادرة أخرى تصب في مجرى النضال الالعنفي ،وهي
العريضة النسائية من قبل شخصيات نسائية بحرينية ( انظر التص

الكامل في الملحق د) ويبدو انه من خالل معرفتهم األكيدة بهوية مرتكبي
ومشجعي أعمال العنف فقد دعت لموقعات على العريضة النسائية
األمير بلقول "وفيما نرفض كلية وبصرلمة أعمل التخريب ،فاننا ال
نعتبرها مبرراً الستخدام ارصاص من قبل قوات األمن وخصوصا ضد
األطفل والمواطنين العزل ..ناشدت النساء الموقعات األمير شخصيا ،

وقبل تقديم مطلبهن الدستورية ،بالتدخل لكسر دائرة العنف وفتح الباب
لمام الحوار لتقرير ما تراه حكمتكم المعهودة في التعامل مع الوضع
والذي يمكن تحقيقه بلوسائل التالية:

 - ١وقف استخدام الرصاص لتفريق المتظاهرين ووقف عمليات
العداهمات غير القانونية واالعتقاالت الجماعية.

 — ٢التعامل مع الموقوفين وفقا ألحكام القانون بكل ما يتضمنه من
ضمانات للمتهمين طوال فترتى التحقيق والمحاكمة مع سرعة تقديم
المئهمين للمحاكمة وإطالق سراح بقية المعتقلين فورا ولرجاع المبعدين.
 — ٣توفير فرص العمل لكل المواطنين وتحقيق الحد األدنى
لمتطبك معيشدهم وايجاد حل حاسم لتزايد العمالة األجنبية.

-- ٤فتح باب الحوار الوطني بهدف الوصول الى الحل المناسب.
 — ٥تفعيل دستور دولة البحرين والدعوة الئتخابات المجلس
الوطني و إتاحة المجل للحريات العامة وحرية التعبير.

 -٦مشاركة المرأة البحرينية في صنع القرلر السيلسي واالستفادة

١٩

من طقاتها لخالقة فى جميع المجاالت لخدمة وطننا البحرين.

وحسب ما تذكره فوزية عبد ال ( )١٩٩٧فقد كانت الرغبة في
لتصدي للعنف أحد األسباب لرئيسية لشعور النساء البحرينيات
لثالثمائة وعثرة على إختالف خلغياتهن االجتماعية وللواتي وفعن
لعريضة النسائية بضرورة لتحرك .وفيما دعمت العريضة النسائية
بشكل واضح مطالب الحركة لدستورية ،فانها تالحظ لن من بين رعاة
لعريضة لشعبية األربعة عثرة ،التوجد إال امرأة واحدة فقط ،بينما
لو إحتوت على المزيد من توقيعات النساء لعكس نلك المزاج العلم
السائد في لبالد آنذاك .تغسر فوزية عبد ال اهمل المرأة بانه تعبير عن
لموقف المتأرجح تجاه قضيا المرأة لدى الحركة الوطنية فى البحرين
وبقي المنطقة .وتعتبر فوزية عبد الله لعريضة النسائية بمثلبة تصحيح
للوضعية لماتلة وتأكيد للوحدة لوطنية وتثبيت لحقيقة ان حقوق المرأة
لعياسية هي جزء عضوي من مطلب لحركة باتجاه الحكم الدستوري.

أما النوع اآلخر من لنخيرة التي يلجا إيها لنظام في اوقك
األزمة ،فمو محاولة شق الحركة من خالل إستمالة بعض قادة الحركة
عالوة على تتديم بعض التتازالت لمجموعات معينة بهدف الحفاظ على
والئها او كسب دعمها .أما أكثر الناس استفادة من جهود لنظلم
لكسب الوالء فهم لقبليون والمؤسسات الدينية .ولعذا رأينا كيف جرى

تعزيزدورلقبليين قي قوة الدفاع وقوات األمن اضافة إلى تعيين
ظابطين من ظباط قوة دفاع لبحرين على رل وزارة التربية والتعليم
وجامعة لبحرين ،وكالهما من ذوي اإلنتماء القبلى )٥٠(.لما المؤسسه
الدينية فقد حظت بالمزيد من االمتيلزات بدء باالعترلف بدورها لمتميز
في مجلس لشورى .ومن بين التنازالت لمقدمة أو الموعود بها لمختلف
األفرلد والجماعات فلن اخطرها على ما يبدو تلك الوعود لمقدصة إلى

لطاتفة الشيعية .فغي خطاب مهم ،في مغزاه التاريخى اإلجتماعي ،ألقاه

الشيخ عبداألمير الجمري من موقعه كقائد وطنى وليس مجرد رجل دين
مرموق ذي قاعدة قروية .في ذلك الخطاب قدم الشيخ نصيحة عى
لحكومة النهاء األزمة بقوله "لن أي حل يجب أن شامال بما فيه الكغاية
ليشل جميع االتجاهات وفئات المجتمع .أن أي مبادرة تغتقد لهذا العامل

هي عبلرة عن حل جزئي وغيركامل وبالتالي مرفوض .لقدسمعنا
لن هناك بعض التحركات لتحسين األوضاع المعيشية للشيعة .ويقود
بعض رجال األعمال الشيعة هذا التحرك .إن هذه مبادرة قصيرة النظر
النها تحول النظر عن المطلب باالصالح السياسي وتركز على
األوضاع المعيشية فقط .إن مل هذا التحرك يهدف لخلق االنقسام في
أوساط األمة التي تعمل على اهداف موحدة وواضحة" .وفى إعتقادي،
جلب هذا الخطاب الحازم على الشيخ الجمري غضب النخبة الحاكمة
وطفالها بمن فيهم المؤسسة الدينية التقليدية.

المشية العوجاء
في  ٦مارس  ١٩٩٩خلف األمير حمد بن عيسى أبيه كأمير

للبحرين .وبعد فترة لحدلد األربعينية التقليدية تحدث األمير إلى شعبه
مؤكداً لن لبالد تتخل عهداً جديداً نحو األفضل في جميع المجاالت.
ولضاف اإلعالن األميري لن الوحدة الوطنية واألمن الدلخلي من خالل
لتكال بين لمواطنين لبحرينيين بدون تمييز بغض النظر عن أصولهم
ومذاهبهم هي في مقدمة لولوياته .ومن خالل مراجعة سجل األشهر
السابقة من حكمه وتفحص البيئة السيلسية ( ) ٩: ١٩٩٥التى يتحرك فيها
سنحاول التوصل إلى لستخالصات .إال أنني لشيربداية إن تحليلي
يتفق مع إحدى مالحظات مايكل هدسن التي تقول " :هناك نسمات ولكن
ليس هناك ريح تدل على تحول سياسي".
اعتبر كثيرون أن تصريحات األمير تحمل بشائر الخير بشكل

خاص في بلد تميز تاريخه الحديث بالصراعات التي أدت دوريا إلى
حاالت من الفوضى .لدت المولجهات بين المحتجين وقوات الحكومة منذ
بداية ديسمبر (ك ١٩٩٤ )١إلى صدامات عنيفة وترتب عليه حتى كتابة
هذا النص سقوط عشرين ضحية على األقل .ولقد صورت التصريحات
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لتي للي بها مسؤولون حكوميون لصراع بأنه نتيجة أعمل لرهابية تقوم
بها مجموعلت إرهابية صغيرة من لشباب الشيعة ولمضللين المغرر بهم
من قبل جهات لجنبية ( أنظر عبد الغغار  )١٩٩٧وبالمقابل كانت
لمعلرضة البحرينية تصور الصراع بأنه إنتغاضة تستهدف إعادة لحكم
لديمقراطي لدستوري (أنظر فخرو  )١٩٩٩لما المعلقون األجانب (أنظر
ولينبرجر ١٩٩٥ ،وجودك  )١٩٩٩فإنهم يستتدون إلى تكرلل مقولة
اإلستقطاب لطائفي في وصفهم لألوضاع بأنها صراع بين األغلبية
الشيعية المفقرة واألقلية اسنية الحاكمة ذات االمتيلزات .وفيما اتفق مع
مقولة لن التوتر لطائفي يلعب دوراً في األزمة لراهنة إال لن
اإلستقطاب الشيعي السني هو مجرد عامل واحد من عدة عوامل مؤثرة

في لنزاع القائم لحالي.

أثار برنامج األمير شعورا قويا باألمل لدى الكثير من البحرينيين ،لقد

جرى تقديم هذه لوعود قل ثالثة عقود وبالتحديد فى أغطر (آب)
 ١٩٧١عندما أعلنت البحرين دولة صستقلة وعندها بدا لمستقبل واعداً
يضاه في نلك الحين كلن من المامول لن تبتعد لبالد عن لتركيبة
السيلسية للتشطيرية لتتتقل إلى عالم جديد شجاع يبنيه شعب متور.

وعدت لخطابات الرسمية لنلس بلن يصبح االمستقالل بدلية مشروع

صياغة الوطن ولن تكون لمهمات بناء الوطن مرتبه األولوية لدى لدولة
الحديئة اإلستقالل .حينها سمح للمنفيين السيلسيين بالعودة فى لوطن
حيث رحب بهم األمير وكبار أفرد اآلسرة لحكمة علناً .وكان لتحول

المطلوب بالياً في األفق بل وفي متتاول ليد .هنك إجراءن رمريان
عززا لك اآلمل .األول هو إصدلر جولز السفر الجديد لصادر عن دولة
لبحرين ولذي وصف فيه كلمة "مواطن" بدال "من رعايادولة لبحرين"
بلرغم من تصنيف لمواطنين الى ثالث فئات .الثلني ما تسرب من

١٢٣

لقاءلت مملى لمحميات لبريطانية لخليجية لتسع ،بعا فيها ،البحرين من
لجل قامة لتحلد خليجي .فقد لصرت البحرين خالل هذه المغاوضات طى
لن تعكم لتغقية االتحاد رادة شعوب لمنطقة .وفيما يتوافق مع رغبة
سكلن لبحرين ،قرحت حكومتها نظام "لتمثيل لنسبي" كأكثر اآلليات
مالئمة إليصل صوت قمولطنين بى اتحلل لمشيخات( .)٢وأصرت
لبحرن كذلك بلن يتم لتعبيرعن لتمثيل لنسبي من خالل انتخابات
مبكثرة( لبحارنه ٠) ٦٤ - ٦٦ : ١٩٧٣

تسبب قموت لمفاجى للشيخ عيسى بن سلملن آل الخليفة في ٦
ملرس  ١٩٩٩بالحزن حتى لدى خصومه .كلن ينظر إليه كشخص مسالم

مقارنة باخيه األصغر خليفة ولذي يحل منصب رئيس الوزراء منذ
لستحد^ثه في  .١٩٧١عمدت مجموعات لمعارضة إلى لرسل لتعازي
والطنت عن يقاق موقت ألعمل االحتجاج .أعتقد قادة لمعارضة لن
األمير لجديد سيتبع بعخ إن لم يكن جميع خطوات ملكي األردن
ولمغرب لجديدن.

ويمضى منفعلون بما يزيد عن لالزم في تبريراتهم بلن األمير
لجديد يحتاج بى بدلية جديدة ولتصدي لألجنحة لمتشدة في لسرته
لحكمة .وكمثل على بعض نلك فقد للج صدر لمعارضة نشر الصحافة
لمحاية لمقاالت حول لحاجة لى تدعيم لنظام لدستوري ،وهو ما
اعتبروه تغييرا في لبيئة لسيلسية.

كرس حمد معظم طقاته لتدعيم حكمه ومما لحبط المعارضة إن
جميع خطولته مارت ضمن إطلر لنظام لقديم .قد ركز حمد جهوده
على تعبنة ذل لقوى لخارجية ولدلخلية إلضفاء قشرعية على حكمه
كما هو حل ولده .ال تشمل هذه لتعبئة بالطبع اإللتزلم لغطي بالحقوق
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وااللتزامات لدستورية المتوجبة على الحاكم والمحكرم منذ  .١٩٧٥يمكن

للمرء لن يلخص القضايا للتي ركز عطيها األمير طول لسنة األولى ض
عهدهكما يلي:

 - ١األسرة الحاكمة
إلى جانب الحغاظ على السلم لمحلي فمن المؤكد لن تملسك األسرة
لحكمة يمل أولى أولويدت حمد بإعبار ذلك اتماسك يعكس تأكيد هيبته
دلخل األسرة الحكمة .تمل الصراعات دلخل العائلة آلخليغة ،ملها في
ذلك كمل العولئل األخرى لحاكمة في الخليج ،مصدر لخطر الجدي
األساسي على بتقرار حكم لعقلة ودستمرره لزدهاره.
و مع إنني ال أود هنا لدخول في سعيل إال به يجدر بي ل
نبر لى إنه ومنذ العلم  ١٩٥٩حتى لعام  ،١٩٧٠فقد مل األمير
عيسى بن حمد وشقيقاه خليفة ومحمد ،قيادة االسرة لحكمة .أجبرت
النزاعات الدلخلية األخ األصغر محمد بن سلملن على التقاعد

لمبكر عام  .١٩٧١عندها حل حمد بن عيسى محل عمه كولحد من
لترويكا الحاكمة لتي يطلق عليها رسمياً صغة الغادة لسيدية ..لهذا
من جهة لخرى تحرك حمد بعد وفاة والده لرص صفوف االسرة لحكمة

وراءه سريعا وحلسما .فبعد ليام من صعوده للحكم عمد يلى تعيين بنه
وليا للعهد ،وبالتلي تمكن من تصحيح ميزلن لقوى داخل "القيلدة
السيلية" .أما لخطوة األخرى والتي قصد بها إستثارة عمه رئيس
الوزراء فتملت في إعلدة عمه اآلخر من عزلته اسياسية .لكن األهم كلن

سلسلة اإلجراءلت لتي لتخذها لتعزيز وضعه من مجلس العائلة لخليفية،
بضافة إلى تعيين بعض لبنائه ولخوته ونقته لمراكز في لمجلس .كما
عسد إلى زيادة المخصص ك الشهرية لألفراد لنكور في لعاتلة لحاكمة

لذين يقدر عددهم ما بين  ٢٥٠٠إلى  ،٣٠٠٠حسب تصنيف معقد.

عمد األمير خالل لستة األولى من عهده فلى تعيين نساء ورجال
من لعتلة من لمتعلمين وذوي لكفاءوآخرين يغتقدونهافي موقع
قيلية في لحكومة و لمؤسسات لعامة .ومن لوضح لن بعض للمؤطن
منهم حقق بعض لنجاح في مجل لختصاصهم إال لن كثاقة هذه لتعيينات

لت إلى تعرض األمير إلى لنتقلدكت لمعارضة لتي لثارت إلى
إنه يقوم بخلقنة جهلز لدولة.
و لحلصل ني هذا لمجل ن االمير يحتاج بى بذل جهوداً أكبر

ويى لن يعمل أكثر مما عمله حتى اآلن بذا ما لرد حقيقة لن يوازن

قوته مع قوة عمه رئيم لوزراء ولن يغرض سلطته ،لفعلية وليس
لرمزية قط على لعلتلة و لدولة .وبلرغم من كل جهوده قد يتبين له
بن عليه لن يقرر آجالً لم عاجالً لن يتعليش مع عمه أو لن يحيله إلى
0قاعد.

 - ٢المؤسسة آلقبلية والدينية
تكمن األولوية الثانية في مرتكزنن لساسين من مرتكزلت حكم
آل خليفة أال وهما لمؤسسة لقبلية والدينية .

لودفي لبدية لن لثيرإلى لن كلمة القبلية تثيرسوءفهم في
منقثة لتركيبة االجتماعية لسيلسية في البحرين فمن بين ما يقارب

دزينتين من القبائل لتي تسكن في البحرين فإن قليل منهايتجاوز أفرلدها
المائة شخص (الزياني  .)١٩٧٧فبعض هذه "القبائل" حتى بالمقاييس
لبحرينية لمتولضعة ليست لكثر من عائالت ممتدة .ومن المهم ليضاً إعاة
التنكيربلن قبلية بؤرة لحكم في البحرين ليست أكثر من لداة

سيلسية .فهى ،في نظري .الاة من الوك لحكم أكثر من كونهاقناعة

وخيار ليديولوجي .وتتولر لشواهد على كيف يجري تعبئة اقبلية
وتقكيكها بما يتتاسب مع األهداف الظرفية للعتلة لحكمة كما

تصوغها بؤرة لحكم. .
وفيما يجري لمستخدام لقبلية كصصدر تقليدي للشرعية ،فلن القبلية
و لوالء القبلي لم يمنحا لية امتيازات سياسية خاصة للقبليين ،كمالم

تؤديلن إلى اإلعترف بلقبليين كمؤسسة لها حقوق ،كما هو لحل في

لكويت أو السعودية على سبيل المثل .فما يحصل عليه أي قبلي هو
مكرمة شخصية تعتمد فى مغزاها وقيمتها على إرلدة لواهب ،أي أحد
ثلوث بؤرة لحكم .ورغم ذلك ،فلن من اصحيح القول أن شخصا ينتمي
إلى قبيلة معروفة يكون في لعلدة أكثر حظوة لدى العاتلة لخليفية من
غيره ويكون بلتأكيد أكثرمنهم حظا في لحصول على وظيغة في وزرة

الدفاع لى الديون األميري على سبيل المثال.
مما اليالحظه لمراقبون لن لقبليين تعرضواخالل مرحلة مهعة
وقريبه إلى لتميز ضدهم .إذ يبدو ملحوظا لن األسرة لحاكمة عمدت
فلى لسعاء لقبليين من سلم المناصب السيدسية .فحتى علم ١٩٩٦لم
يحذ أي قبلي بمنصب وزلري واحد .وفيما تتتصر لوزلرك

االمترائيجية على آل خليغة ،فإن وزلرلت الخدمل األخرى تقتسم
مناصفة بين الوزراء لشيعة ولسنة .ويتم إنتقاء الوزراء اسنة علدة من
"لهولة" وهم لعائالت السنية التي سكتت الجنب لفارسي من لخليج
وهاجرت إلى البحرين مع مطلع هذا لقرن .لم يغير حمد من هذ اللتهج
لشطيري لمجرب من قايم رغم إن بدلية عهده شهدت لستبدل

وزيرين من لهولة بوزير من آل خليغة وآخر من لشبعة .لما لعمود
لثانى األكثر تعقيدا في حكم آل خليغة فيتمثل في لمؤسسة لدينية لمنظمة،

١٢٧

اآلن ،في يلز لمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية لذي يتعاطى مع
لشؤون لدلخلية للطائغتين السنية ولشيعة ،وتشمل صالحيته

االشرف على بدرة لمالك األرقاف لمترة لألموال واإلشراف على
قتعليم لدينى وتوظيف رجال لدين وغيرهم من كالرلمؤسسات لدينية
لمخفلفة.

لسفلد حمد من تركة اإلدلرة لبريطفية ولتي ال زالت تطبع بطلبعها

لعالقة احميمة بين األسرة الحاكمة ولمؤسسة ادينية .فمنذ األيام األولي
لتيام للرت لحكومة في عهد لحمية لبريطانية كان رجال لدين الشيعة
و لسنة يتحكون لتورط في مواجهات سيلسية لى غير سيلسية مع
لنظام .وشكل هذا لحد لسمات لمميزة ولثبتة في السياسة المحلية
حتى بعد اإلسقالل .ويمكن مالحظة كيف إنعكس نلك بقيلم لتظام ،إثر

حللمجلس لوطنى في ،١٩٧٥بشجيعرجالدين من لطتفتينطى
زيلدة للولرهم في لمجل لعام وشيلها بما في ذلك عن طريق ظهور هم
لمتكرر وبإنتظام على شاشة لتلفزيون وعبر اإلذاعة .كما جرى شجيع
بعضهم على فقامة روبط خيرية" وجمعيلت إرشالية للتواصل مع
لنل .لكنه تبين ،فيما بعد ،لن لمجموعات ادينية لسرية لستعادت من
تلك لصناليق لخيرية ولجمعيات اإلرشالية كقنول لنشاطها لسيلمي

لمعلرض .وشكل هذا لشاط إحد لباب قيام إجهزة األمن ،في
منتصف لثملتينات ،بحل يعض تلك لصناديق لجمعيات مشيرة لى

تستخدم من قبل لنشطاء من لشبان لمتدينين للوصول إلى الجمهور
األوسع.
لن لروبط لتي تجمع األمرة لحاكمة وكبار رجل لدين سشرة
بالرغم من اإلنقطاع لمؤقت بسبب نشاط لمجموعات لدينية لسرية بمن
فيهم الحزبيين لشباب من جامعلت القاهرة وحوز ك النجف وقم .ن

١٢٨

اهمية هذه الروابط ال تتحصر فيما توفره لرجل الدين من قنوات مجربة

للوصرل إلى مراكز القوة في لدولة وبخاصة إلى بؤرة لحكم .بل هي
توفر أليضا وصيداً سيباً ومايا يمكنها من لتخل لصعح لتباعهم
ومن يواليهم في مناطقهم .ومن المعلوم لن المنافع التي يمكن تحقيقها
بالولسطة تتعاوت ما بين تسعيل الحصول على وظيفة أو على قرض

إسكلن أو قطعة لرض للسكن بل وحتى تأمين إطالق سراح معتقل لى
اإلقراج المبكر عن سجين .ولقد الحظنا أن نغوذ بعض رجال لدين
هؤالء قد أدى إلى توقف االحتجلجات في بعض المناطق السكانية لريغية
والمدنية خالل األحدلث األخيرة التي عصفت بالبالد منذ  .١٩٩٤وتدعم
هذه المالحظات ما ذهب إليه الدكتور فؤاد خوري ()٢٤١ -١٩٨٠
من لن لقبلية كشكل للتتظيم االجتماعي والتدين كقوة سياسية تدعملن
بعضهما البعض.

قدم األمير خالل عام من حكمه مبادرات تؤكد حرصه على لثمرك
السيلسية الستمرلر والء آلمؤسسة الدينية .و الحظنا مبلرة مبتكرة

سنهاحمدفي أول عهده ،و هي مبادرة تحل على الكرم لكنهاثير
اإلستغرب ،أال وهي تقديمه هبه من لخرفلن وأكيل لرز لمئك من
الحسينيات الشيعية خالل شهر محرم للماضي.

جدير بالنكر أن إستمرلر حمد في نهج اإلستلد على لمؤسسة لدينية
لم يؤد ،حتى اآلن ،إلى إنخراطه المباشر في جهود لتعبنة لدينية
ولستغالل لدين سيلسيا ،أو إعا ،اتدين ولداء صالة لجمعه مع
لجمهور كما يفعل حكام عرب آخرون .كما أن خطته لمنح لمرأة حقوقها
يتطلب منه بذل امزيد من الجهود الرضاء حلفاء لسته لحكمة من
رجل ألدين.

١٢٩

-٣قضياطوق االسان
لللق حمد خالل لعلم األول لحكمه عددا من للتصريحات حول

قضليا حقوق االتسلن .ولبعض هذه لتصريحات واالجراءات مغزى
تلريخياً ال يمكن للتئيل من أهعيته .ومن بينها لوعد باعطاء لمراة
حقوقها .لكن لمحصلة لمترتبة على جردة حساب ما قاله وما فعله ال
شير إلى رغبة جدية في لتخلي عن لحكم االستبدادي .فيما تؤكد بعض
لخطولت مهارة حمد لتكتيكية فإنها تكشف في ذات الوقت عن تردده في
معالجة لسبلب االزمة التي عصفت بابالد منذ  .١٩٧٥لكن أكثر ما يثير
لقلق هو كون بعض هذه لخطوت ال يسدهدف لكثر من إرضاء لرأي
لعلم لدولى ومنتقدي ممارسات لنظام فى لخارج .في هذا لصدد بالذلت
طينا لن نالحظ لنه حقق بعض لنجاح .وتبدو محاوالته لتحسين صورة
لبحرين لخارجية وطمانه عمسثمرين االجانب محاوالت جسورة

ومبتكرة لكنها تبقى حتى اآلن غير مثمرة وغير مضمونة اإلستمرلر.
فلقد تعرضت جهود لنظام في مجال لعالقات لعلمة لى نكسة في بدلية
هذا لعام .فعلى مدى سنوت دبت منظمة دعم ضحيا لتعذيب (

 ) REDRESSومقرها لندن ومنظمات حقوق إنسان لخرى على رصد
وتوثيق شهلدلت ضحليا لتعذيب فى لبحرين .وفي يناير (ك٢٠٠٠ )١
بدل لشرطة لبريطانية تحقيقاتها األولية في دعاءات ضد مدير مباحث

أمن لدولة لجترل يان هندرسون.

لما االجراءلت األخرى التي بخذها حمد في العام األول من عهده،
ولمتعلقة بحقوق االلسلن فهي كما يلى:

 - ١بدت إحدى إجراءت حمد لمبكرة لية آمال غير وقعية

١٣

بإقدامه على كشين حولى مع شخصيت لمعارضة لمعتدلة بتجاه
مصالحة وطنية .فلقد شهد لبحرينيون بتاريخ  ٨يوليو مكرمة" أميرية
غير معقوله .فقد ظهر على شلشة قتلفزيون الشيخ عبد األمير الجمري
وهو أحد قلدة لعريضة الشعبية ولمعتقل منذ بداية  ١٩٩٦وهو يقدم
إعتذلره لألمير بعد يوم ولحد من إصدلر محكمة أمن لدولة حكمها عطيه
بلسجن لمدة عشر سنولت وغرلمة قدرها خمسة ماليين دينار .وشهد

لندن كيف قلم األمير ،في لستعراض للقوة ال يليق ،بالعفو عن رجل
لدين لمهن .وبدا و لضحاً لن لمحكمة لصورية في محكمة بالغة لقسوة
فى لحكامها ،ومشهد العفو لمهين الذي تالها تؤكد ،جميعا ،ما يرده

معارضو النظام الراديكاليون منذ زمن وهو لن النظام ال يتحمل اي شكل
من المعلرضة حتى المعارضة السلمية التي يدعو إليها لشيخ عبد األمير
الجمري.
على امتدد العام األول من حكمه أصدر األمير عدداً من لمكرمدت

منح بموجبها العفو الصشروط حيث جرى إطالق سراح لمنات من
المعتقلين السيديين والسماح بعودة لربعين منفيا سياسيا إلى البالد .ومن
أجل االستفادة من المكرمة األميرية فإنه مطلوب من لشخص المعنى لن
يرسل لسترحاما شخصيا يتضمنه إعالن لتوبة ولتعهد بعدم لتدخل في

لسيلسة ويبدو أنه نتيجة هذه لشروط القلسية فقد فضل بضع مئات من
لمعتقلين وغلبية لمنفسن لسياسيين عدم التجاوب مع مكرمات حمد
المتكررة .
 -٢أعلن األمير ضمن خطبه في األيام األولى لحكمة لحكمه
مكرمة وعد بعوجبها منح الجنسية لجميع لذين يستحقونها ،حيث تمكن
 ٨٥ ٠من البدون من بنهاء معاناة لستمرت لجياال يستحق حمد امديح هنا،

لكنه تتوجب اإلشارة إلى إن هؤالءالبدون هم بدون لمن في وضعهم

لجديدحيث لنلمجنسينهمفى مرتبةدونية من لمرقب لثالث
للجنسية في لبحرين.
 -٣علن األمير في لكتوبر  ١٩٩٩عن يشاء لجنة حقوق االتسن.
وتتكون هذه للجنة من ستة أعضاء من مجلس الشورى ،لنيط بها درلسة
لفوفين وللشريعات لنافذة في لبحرين وهتراح لتعديالت عطيها بما
بتالم مع لتزلمك لبحرين لدولية .لما لرز منجزاتها فهو االحتفال
بعيوم لعلمي لحتوق االسنى في  ٠ديسمبر (ك)١لكنهجرى لنتقاد
للجنة لعدم فاعليتها وجدوتها.

 -٤اعلن األمير في خطبه في العيد الوطنى خطة إلجراء لنتخابلت
بلدية حيث تشارك لمرأة في لتصويت .مثل هذا اإلعالن صدمة للنساء
عبحرينيك لنين لحظوا حظا لرفر لشقيقاتهن القطريلت واللوتى تمتعن
بحق االتتخب ولترشيح في االتتخبات البلدية .ويبتى لن يقرر النظام

تلريخولجراءلت هذا لمشروع لجديد.
رعم كل ماتحقق في لسئة األولى من حكم األمير الجديد يبقى
اسؤل محقا :هل هو غير حلسم لم غير قادر لمهو ال يريد؟

ويظهرسجل حمد خالل علم حكمه األول أنه سجل متواضع وغير
مثير .قد يكون خطاه له لوحى بتوقعات كبيرة سيحققها دون االصطدلم
بعمه هوي .حلول حمد ن يغطى مساحات و اسعة دون لن يؤمن
مئطليتها ومن ضمنها تأمين قاعدة شعبية لدعم تحركاته .كان بجنى
كل نلك يتطلب لن يمسك األمير بالثور من قرنيه.
لقد لستبعد حمد أي لقاء مع لجنة العريضة الشعبية ناهيك عن لجراء
حور سيدمي ذي معنى يؤدي إلى لمصلحة لوطنية .كما سار األمير
١٣٢

على نهج أبيه فرفض هو أيضا إستالم رسلة من لجنة العريضة الشعبية
لست إليه عبر احد مستشلريه لجد .ومن الغريب بنماقام به األمير

ينسجم مع نصوص الدستور حيث تتص المادة  ٢ ٩بان من حق أي
فرد مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ويمكن للمتظمات والمؤسسات
المعترف بها فقط مخاطبة السلطات العامة جماعيا .وباعبار لجنة
لعريضة الشعبية بأنها ليست منظمة أو مؤسسة معترف بها ،فلن األمير
كلن محقامن الناحية الشكلية في رفضه مقابلتها  ،إال لن ذلك هوخطا

إستراتيجي واضح .فالثمن النهائي لذلك الخطالن يقتصر عطى مجرد
تلجيل عودة لشرعية لدستورية وللديمقراطية .
لم يركن الشيخ حمد إلى الرلحة طوال عامه األول .لقد ركز جهوده
في لحغاظ على تماسك لسرته فيما كان يحاول إقامة قاعدة يعتد بها
لسلطته ،يستطيع بها منافسة لمن لم يكن تقليص سلطة عمه رئيس لوزراء،
ولذي يوصف حسب سيرته الذاتية الرسمية بأنه هو باني الدولة لحديثة.

ومن لواضح لن للعم تصوراته و ال يمكن استبعلد إنه سيكون سعيدا
بتحويل بن لخيه إلى مجرد رمز للدوله بدون سلطة .ومع ذلك فما زل

من المبكر الحكم على نتائج هذا التنافس لى لصراع لدلئر في صغوف
لعائلة الحاكمة في لبحرين لى التكهن بنتائجه المعتقبلية.

١٣٣

مالحظات ختامية
يمكن لقول لن تطور أشكال النزاع السياسي في لبحرين منذ
 ١٩٩٢هو لستمرلر لعملية لجتماعية  -سيلسية ،تحددت معظم معالمها
ومسارتها في بدلية هذا لقرن .فما شهده اآلن هو إستدأل لتاريخ عملية
مستمرة ولن كلت متعرجة لمسلرات بإتجاه إلغاء الطائفية كمؤثر
سيلسى على بناء لمجتمع والدولة .وفيما تغيرت لوجوه واألشخاص
وطراًبعض لتغييرت لظاهريعلى البنى لتي يستتدون بيها ،فإن اهم
سما لصراع ظلت كما هي .إنه صراع بين لدلتين من لدوك التعبئة
االجتماعية وللسيلية أالوهما األداة لمستتدة إلى القاعدة اإلتنية في
مولجهة األداة لمستدة يل 0 ،قاعدة لوطنية.

لقد كلت الشخصيات لتي اجتمعت لصياغة أول عريضة في عام
 ١٩٩٢للمطلبة بلعودة إلى لحكم لدستوري تختلن في كل النواحي عن
لولئك لذين لجتمعوا في عام  ١٩٥٣إلقامة ما لضحى يعرف بهيتن
االتحاد لوطني .كنلك فلن لنظامين للذين واجهاهما مختلفان أيفعاً .لكن
لمهمة لتي تصددلها لحركتان لسياسيتلن لم تتغير في جوهرها.
وتعكس صراعا لم يتم حله بين لقوى االجتماعية  -السيلسية لمحافظة

١٣٤

على األمر لواقع والقوى االجتماعية — للسياسية لتي تسعى إلصالح هذا
الوضع .وفي حين لن لتعبئة من لجل اإلصالح االجتماعي واالقتصادي
عام  ١٩٥٣كانت مرالفة لمواجهة الطائفية واالستعماروالقبلية ،قلن
حركة اإلصالح التي بدك عام  ١٩٩٢طرحت برنامجا مماثال رغم لن
لعنصر لدستوري في بناء الدولة حظى بالصدلرة  .وبالرغم من لتياين
في خلغيتهما ونمطهما ودرجة تعقيدهما ،فان قادة الحركة لتي بدلت علم
 ١٩٩٢تجاوزوا الدروس المسئخلصة من حركة هيئة االتحلد الوطنى

ومن التجربة البرلمانية وعلى األخص تجاوزوا الرأي القائل بضرورة
اإلئطالق من خالل حركة ذلت قاعدة وطنية تتخطى التشطير الذي
فرضه النظلم على المجتمع ،ولن هذه الحركة وحدها هي المؤهلة والقالرة

على تحدي لنظلم واتقدم بمشروع بناء الدولة.

ال شك لن اإلجراءات التي اتخذها النظام تجاه حركة
بدل عام  ١٩٩٢أشد قسوة وضروة وابتكلراً من تلك لتي لستخدمت
االصالح a

فى مولجهته لمحاوالت سلبقة .فالمعاملة القاسية التي عامل النظام بهاقادة
لحركة وفي مقدصتهم سماحة لشيخ عبداألمير لجمري قذي جرى

اعتقاله للمرة الثانية منذ ينير (ك ١٩٩٦ )٢تلل طى لن النظام وبؤرة
لحكم فيه قدتعلمواكثيرامن التجربة البريطانية في سيلسة لتجلنب.

وكماهوحلهافي الماضي ظلت بؤرة الحكم على نهجهافي رعية
لقوى القبلية والطلئفية واإلستفادة من خطاب هذه لقوى .كما ظلت
مستمرة فى يصرارها طى يهبلط بناء الوطن ،حتى بالقوة .لقد لضاع
لنظام فرصة تاريخية كما أهدر امكانيات كبيرة حصل عليها من مصادر
اقليصية ودولية وبددها طى لدامة مشروع ال يمكن إدلمته ألنه ضد لتاريخ
وضد إرلدة لناس.

سعت هذه الدرلسة إلى توضيح لن توقيت إنطالق جعودلتعبئة

لسيلسية ني لبحرين ،كما هو حل المجتمعات الماتلة ،يعتمد على
لمتغيرك لظرفية وعلى تولقر لغرص لنريخية .إال لن قدرة هذه
لجهودولتحركات على لوصول إلى أي من أهدفهايعتمد طى
امهلرل لتكتيكية لتي يتمتع بها مخططو تلك الجهود وقلدة تلك
لتحركلت سواء لكنوا ينلضلون من لجل لمحافظة على الوضع لقائم

ولدفاع عنه أى كفوا من دعاة تغييره .في البحرين ،وكما هو الحال في
مجتمعدت لخرى ،تتعير ببشرر ال مجال لتحاشيه ،تلك األسس لتي
يقوم عليها التضامن السياسي وتستتد إليه جهود لتعبئة السيلية .ففي
خالل لغترة لتى ندرسها غيرت األطرف لمتتلزعة لسايبها وتكتيكاتها
بما في ذلك موالقغها من تسييس لهوية سواء أكانت اعية أم غير إتية.
وجاء هذا في مسار مساعي األطرلق لتفعيل جهودها لتعبوية أو لتسهيل
قامة لتحالغات فيمابينها .وعبر األسرة الحكمة هي المشلرك
األثشط في مختلف عمليات لتجلنب لسيدي في لبالد يمكن مالحظة لنها
كات أكثر المتتازعين قدرة على لتغلب على خصومها .ويعود ما حققته

من إتصارلت على خصومها فى خبرتها التلريخية الطويلة و إلى ما تلقاه
من دعم خلرجى ،يضاً إى تفوقها طى جميع خصومها فى لقدره على

قامة تحلفلت وقتية مع أي من ه^الء الخصوم .هذا التفوق هو من
األمور لتي قد تفسر سهولة بنهيلر لتحلفك لتي تقوم بها بعض للرلف
لمعلضة حلما تقوم بؤرة لحكم بالتلويح إما بسيف المعز أو ذهبه.

ال تزل لهزيمة لتى لنتهت ليها للحركتان التاريخيان الساعيئان
إلى لنجازمهمة بناءالوطن ،فى  ١٩٥٦-٥٤وكنلك في ١٩٧٥,٧٣
متلة فى لذلكرة لجمعية للنشطاء لسيلسين البحرينيين .وتدل مراجعة
لصسار للسيدع—ي خالل لعقدين للذين تليا حل لبرلمان عام  ١٩٧٥على
لن لنشطاء لسيدسين من جميع االتجاهت مصممون على عدم السماح
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ن تتكرر الهنيمة لى لن تطوى الدروس الصستقاة منها طي النسيان.
وعلى لرغم من لتشرنم لحلى لحملة العريضة لتي لنطلقت عام
 ،١٩٩٤فلن المعانى الرمزية التي لللقتها باعلتها تركيب لصورة وإعلدة
لمصداقية للهوية الوطنية تبقى فيجلزا تاريخيا ال يمكن اإلستهانة به .من
جهه ثقية نرى لن قيم لمقاومة لمدنية قد انتشرت في مخلف لوساط
لشعب بمن فيهم أولنك اذين كلوا يحبذون الكغاح لمسلح حتى وقت
قريب كطريق مجد للتغيير السياسي.

ساتوقف هنا ألشير إلى مناقشة ديالئتي إلطروحة هابرماس (
 )١٩٩٢حول الوطنية ادستورية لشرح الحالة التي تولدت عن الحركة
لتي بدأت علم  .١٩٩٢لقد وضعت لصيغة األصلية لغكرة الوطنية
لدصتورية في ظل أوضاع أكثر تعقيداً سياسيا ولجتماعيا من تلك السئدة
في البحرين في الوقت لحاضر ،إذ وكما يالحظ (ديالنتي) فقد برزت
الفكرة في اطار الثقافة السياسية في الملنيا فى مرحلة ما بعد لحرب
لعلمية الثلنية .تشير قكرة الوطنية الدستورية إلى لنتماء يمكن تميته
بما بعد الوطنية ،إذ لن نمونجها المرجعى هو لتولفق طى دستور

ديمقرلطي .و يشكل اإللتنلم بهذا النموذج المرجعي لمترلقق طيه
إلتزاحاً لكثر إتساعاً وحيوية من النماذج لمرجعية لتقليدية لمئدة.
وحسب (هابرمل) ،فن هذه لهوية المركبة على لسل اإللتزلم بهذا
النموذج المرجعى لمتوافق عليه هي األكثر مالئمة لمتطلبات مجتصع

متعدد لشقلت واإلعيك.
تبدو فكرة ألوطنية لدستورية فكرة جديرة بلدرلسة المععقة لذ لنها

قد توفر وسيله لتجاوز لن لم يكن حل لمشكلة المدمرة النبعة من صراع
الهويلت لمتولزية في مجتعاتنا .ولقد اعتقد القوميون لعرب في

البحرين ،وفي مناطق لخرى من لوطن لعربي ،لن مشكلة لهويدت
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المتتلزعة في مجتعاتنا هي مجرد مشكلة لنتقااية وستختفي بعد توحيد األمة
لعريية .حين تم ليستبدل لحل لمستتد إلى طموحات لوحدة الشاملة ي

لسبعينيات بطعوح يتجه نحووحدة محدودة هي وحدة الخليج العربي فلن
لمثكلة لم تختف ولم تقل حدتها .ولذا أخذنا باالعبار ضخامة العقبات

ثتي ما زل المشروعلن الوحدويان يواجهانها تتضح أهمية لتغكير قي
مخللج من صراع الهويات المتولزية.
فى هذا االطار ،يبدو لن الوطنية لدستورية تعدم داساًعقالنيابديالً

لشكيل الدولة في العنطقة .وهنا ليضاقلن إغراءات إضفاء هالة خلصة
على األرض لرللغة لولجماعة االحتية بشكل لعداً إلستمرار لتجزئة
والتشرنم .لهذا ليضا فان تثكيل المواطنة لدستورية قد يكون وسيلة
نلجعة لصياغة هوية جديدة تقوم على اإلعراف بالتعددية ال على تجاهلها
لى محاولة لقفز عليها .ن مل هذه الهوية لذا لسعرنا تعبير ديالنتى إنما
ترتكز طى المحاوالت لمبذولة لتخطي نوقص لنقافة ,لسيلبة١التدة

بمافي نلك لعقبات لكلداء لتي ماتزل تولجه لجهود الرامية إلتمام
بناء لوطن وآلدولة .لن هوية مستتدة إلى لمبادئ ادستورية المتولفق
عنيها ،هي أكثر وقعية من لستمرلر لعيش في إطار المأزق لذي يسببه
لستمرلرقدرة لعائلة لحكمة ،من خالل لدولة ،على هزيمة
المحاوالت الستبدل الهويات اإلتتية المتافسة بهوية وطنية .وبكلمل
لخرى فلن لوطنية الدستورية ،او المواطنة لدستوريه ،قدتصبح هي

لقوة لتاريخية لتي تمكننا من تحويل التجلنب في لبحرين من تجنب
يقوم حول الهوية إلى تجلنب يتمحور حول بناء مؤسسة لدولة.
حاولت فى لصغح الماضية يضاح ن لربعة عتود من السعي
لدؤوب لإليقاء عطى التشطير لعمودي لمجتمع البحرين لم توفر للنظام ال
اإلستهرار وال لشرعية .كما لن هذه لمساعي لم تسمح للبالد وال ألهلها
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بالتحول إلى دولة وأمة .وتبقى الغجوة التي تفصل بين للجانبين
للمتصلرعين في لبحرين عميقة بشكل مخيف.

وتبدو هذه الفجوة مانلة للعين بشكل يومي عير اإلملة لتي توفرها
عقودمن ممارسات تشطير لمجتمع .ومن هذه األملة وجودتاريخنن
في لجندة البحرين وهما  ١٦ديسمبر و ١٥أغطس .يعكس هذلن
ليومان بوضوح شديد لفجوة التي أثرت إليها والتي تفصل العاثلة
لخليغية وبؤرة الحكم فيها و ألباعهم من جهة وبين معظم معارضيه من
جهة لخرى .ففي لعيد الوطني ،إي  ١ ٦ديسمبر ،هو في الواقع يوم عيد
جلوس األمير السابق على العرش عام  ،١٩٦١تحتلل العائلة الحاكمة
ومؤسسات الدولة ،بينما يتجاهل هؤالء يوم االستقالل لوطني هو
 ١أغطس ،حيث ال يحتفل به رسميا .وبلمقابل تحتفل مجموعك
لمعارضة داخل البحرين وخارجها بيوم االستقالل.

لود في نهاية استتتاجاتي لن اشبر إلى ما كتبه بلرئاجي ()١٩٨٦
حول فكرة لخط لمتعرج( . Crooked Line )٥١فما قمت به من متابعة
لمسار التغييرات السياسية واالجتماعية في البحرين إنما ييرز
لسمة لمتعرجة لهذا المسار .كذلك تبرز حقيقة لن لتغيير ك في الوقع
وفي العمق هي أكبر مما تبحو عليه على السطح .صحيح لن ظواهر
األموريشيرإلى لن العالقات لسيلسية واإلجتماعية في لبحرين بقت
كما كانت عليه رغم عقود من لنضال الدؤوب .لذ شير ظواهر
األمور لن العائلة الخليغية ما تزال ممسكة بزمام لوضع وما تزل
المؤسسات والبنى اإلجتماعية والسيلسية ،في جوهرها ،طى ما كفت

عليه رغم مرورسبعة عقودعلى الخطوات األولى للتي تخذ ها
اإلنجليز لتحويل النظام ققبلى إلى دوله .كنلك فان مولزين لقوى ،في
ظاهرها ،تبدو كما كائت عطيه رغم مرور خمسة عقود طى اول تحرك
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قام يه قوى لتتوير المحلية لمتملة في هيئة اإلتحاد الوطني ،لتحويل
الدولة لهشة إلى دولة دستورية .لقول به ورغم هذه لمظاهر ،فان
قراءتى لمسلر لعالقدت لسياسية واالجتماعية في البحرين يظهر لن
سبعة عقود من لعمل لدؤوب ،ولن كلن متعرجا ،قد لخلت تغييرات
جوهرية على لمؤسسات السيلسية وبنية وميزلن لقوى في البالد .وعلى
حد تعبير (بارئاجي) فإئننا نستطيع من خالل متابعة االنعطافات
ولتقاطعات عالوة على متبعة التحركات غير المقصودة وما هو كامن
وما هو معلن وما هو مباح وما هو محرم أن نتبين كم هي معقدة األحداث
لتي تجري أملم أعينناون نتبين بنها ليست إحدثاًطارئة بل حلقات في
سلسلة عملية ديناميكية تسهم فى شكيل لتاريخ.

هوامش
 - ١لمزيد من التفاصيل حول الغتح من مصالر آل خليفة ،نظر لخليفة
ولياحسين١٩٩٣

 -٢انظر لملحق (د) في كتاب خوري ( ،١٩٨٠ص)٢٦٣- ٢٦٢
لمعرفة لماء بعض لوزراء اشيعة لمحليين .كتب خوري ومن أجل
مضافة االيجر ،إعتمد لشيوخ على نصتح خبراء محليسن لديهم معرفه بنوع
لتربة ،ومحصول لنخيل ،ولمياه والري ولنواع لنخيل وغير ذلك .حظى
لوزراء وجميعهم من لشيعة ،من خالل عالقتهم مع لشيوخ بمكلنة في
عالتهم واكتسبوانفوذافي قراهم .واليزل من جمعواثروة منهم ،يحظون
مكلة متقدصة في مجتمعلتهم( .ص .)٤٧ومما يجدر نكره لن وجود لوزراء
فشيعة كوسطاءللحكام في ابحرن هو أمر بق لغزو آل خليفة (سبرتت
 .)١٩٩٣ - ٩٤-٩٣وهكذا وفر قوزراء الشيعة آلل خليفة ذلت لخدمات لتي
كثوا يقدمونها للغزاة ولحكام لبفين.
-٣تعكس اتصريحت لرسمية للقلدة االشتيين قرا من لتالب حتى عندما
ي—لمحون إلى توق مجموعتهم االتتية مقبل تخلف لمجموعل االتتية األخرى.
إال إنه وبعد عدة ابيع من الدالع االحتجاجت في يسعبر  ،١٩٩٤شرت

قصتد متبلبلة بين شخصيتين عن كبل شيوخ ال خليفة ،وجرى توزيعها على

نطق ولع من قل لنصر ومعلرضى لنظام على السواء .أثلرت قصقد
اشيخ أحمدبن محمد لخليفة ،شاعر األسرة للخبيية المعروف والشيخ خلدبن
أحمد لخليفة رئيس ديولن ولى لعهد ،لغضب واالستتكلر وشجع نلك ظهور
قصقد مضلدة من قبل لثخص مجهولين من لشيعة .و لنوعين من القصتد
يحمل في طيقه نزعلت عنصية ولضحة.
 -٤يشمل نلك تعيين ممل بريطلني في لبحرن .ضي الغترة ما بين
 ١٩٠٠-١٨٧٩كن يتم تعين مواطنين محلين لمل هذا لمنصب الرفيع في
بلدن لمنطقة( .فنظر ) Leinharat ١٩٧٤
 -٥النسبة ،بحرقي ،في للغة لعربية ،هي نسبة مشتقة من
لبحرن ،لكنها أضحت الحقا تشير آلى الشيعة فى البحرن مواطنين وغيرهم،
وطى ذت لمنول فن كلمة عرب لضحت تشير لى اسنة في البالد عربا كانوا
أم لم يكونوا .وبدسثتاءفترلت االستقطلب لحلدة فلن الجمهوراليستخدم تعبير
لبحلرنة ولعرب لذي لنتهى في الخمسينيلت.
 -٦لثلر كيلي ( )١٩٩١إلى بن سبعينيات القرن التلسع عثر شهدت
إتهاءمرحلة تلريخية في لخليج فقدجرى القضاءعلى القرصنة ولحروب
لبحرية بدسثتاء فدالع لتبكك ثانوية حول مصتد اللؤلؤ خالل لشمر لصيف،
كما تراجعت كثيرا تجلرة لرقيق بسبب محدودية المصلر في شرقي أفريقيا.

جرى ترويض لتبحل لعربية لمتوحشة على سواحل لجزيرة لعربية وفرض
عليهم حصر خالفقهم اتفهة ضمن لراضيهم".

 -٧الوققع لمنكورة تتضمنها أوراق مؤتمر لبحرن خالل العصور لذي
نظمته وزلرة اإلعالم .وقد حضر لمؤتمر ما يقلرب ماتة وعشرن باحثا من
مخلف لنحاء لعالم ونشر في مجلدين

 -khalifa&Rice,eds ١٩٩٣له لنظر
 -٨فيما ترتبط لمقلومة ليومية بلفالحين في األصل ،فإنها ليست شالً
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فالحيا ،تالحظ ليكستين ( )٩ - ٨ :١٩٨٩ان جميع الفئات االجتماعية يمكنها لن
تقاوم المجموعلت المميمنة بطريقة عنيفة مماتلة .اما شلرلز بلجرين ()١٩٦٠
لمستشلر البريطكي فيقدم أملة على الدور لمجرب لسالح الضعفاء في السيدسية
المحلية .نفذ سئقو الباصات والتكسي اإلضراب .وقد لمستعللوا التكتيك من

سائقى آلتاكسي في بيروت والذين يشنون إضرابلت متكررة .تسبب نلك في
توقف شبه شامل لحركة لسيارلت حيث قامت عصلبلت منظمة من لصيية
ولبنات لحينا برش الطرق بلمسامير المثبتة في أغلية زجاجات لمياه لغازية،
ولتي تشب عجالت مئات السيارات .عمد الصبية عى االتطالق من االزقة
الضيقة ووضع المسامير في الطريق ومرقبة النتاتج من األزقة المظلمة التي
يحكنهم االنسحلب قيها بسهولة .انه من لسخف أن تتسبب أعمل بضعة صبيلن
واطفل فى هذا المشكلة العويصة ،لكنه لم يكن بامكان الشرطة القبض عليهم،
ورغم لقبض على بعضهم ولتعامل معهم بما ينلسب فعلتهم اال فهم لم يرتدعىا.
لما السبب لرئيسي وراء االضراب فهي الكلفة العالية للتأمين من قبل شرككت
لتامين لبريطشية .وعندماسمحت لحكومة بكنشاءشركة تأمين محلية للتناض
مع لشركات االجنبية تراجعت المعارضة وانتهى االضرلب لكنه ومع تعلم
لصبية لعبة لمسامير" فقد وجدوها هواية ممتعة .يلجئون ليها كلما لتدلعت
اضطرابدت في البعرين ،ويلعبونها أحينا لمجرد المتعة .ص ٢ ٠ ٤

 -٩لدى تسجيل األراضي إلى تعزيز العناصر لطقفية في نظام
لتشطير ،حيث جرى تسجيل لقطع المتتلزع عليه او غير لمدعي فيها على
أنها أرلض لألوقاف .وجرى تسجيل مجلس لألوقاف لسنية ومجلس لألوقش
لثيعية لالشراف على هذه لمملكات ويقوم لحكم بتعيين رجل دين ووجهاء
من كال الطنفة لكل من لمجلسين.
 - ١ ٠بالرغم من لن ظروف لعمل في صناعة لنفط لفضل كثيرا من
ظروف أصلهم اسبقة فقد شن لعمل العربدت عمقية متقرقة لتحسين هذه
لظروف .أما لول ضرلب منظم وطويل ققد جرى في ديسمبر  ١٩٤٣وكلن
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االضرلب ناجحا ويعود ذلك جزئيا إلى خوف االنجليز من انعكدسته لسلبية على
لجمود لحربية في لمنطقة (نظر عبدالشخالد)١٢١-١٠٤.١٩٧٩
-١١يقسم عيد اش سين ( )١٩٩٥وهو درس للمجموعلت االتتية المحلية
ويعنى بدعم كبر رجل لشيعة ،سكن لبسن إلى لبع ف.
لمواطتون االميون لصعروفون بلبحلرنة .ينحدر لبحلرنة من ليعل
عربية (رييعة وبني عتيل ،ومعظمهم يعيش في للقرى لساحلية للجزيرة
الرئيية).
األمرة لحكمة وطفعها لذين دهروا بعد غزو آل خليفة .هؤالء هم
عرب سنة لكن لمثير لالهتمام هو لن عبد اش سيف ينكر فئة أخرى وهم شيعة

عرب جلبهم لشيخ عيسى بن علي حكم لبحرن في. ١٨٦٩
عهولة لسنة ويدعون لنهم عرب هاجروا إلى لبحرن مؤخراً
عرب آخرون هاجروا بى لبحرن من مناطق عربية أخرى مل

لجزيرة لعربية وليمن وعملن ولعراق وغيرها .وغير عرب هاجروا لى
قبحرن من ايرن ولبكستن وأفغلستلن ولهند وأفريقيا ،هم مسلمون تعربوا.
-١٢كتب لوسون ( :)٦ :١٩٨٩ض لوقع فهن خالعك شبة صعته
لسهمت في اندالع نزاهك حلدة بين لعقلة الحكمة ولقبعل اتى تبع المذهب
لحنبلي من وسط وشرق لجزيرة لعربية وكذلك اختالقلت حلدة بين لمؤسسة
لدينية فى لجزء لشملي من لخليج وتلك لققمة في لجزر" .يالحظ ليضا
وجود خالفكت عتيدية ضمن لمذهب لشبلي بين األصوليين واالخبلرسن.

 -١٣فى درلسته حول لتمليز في لهجك لبحرن ،الحظ (هولز)١٩٨٧
ىجود تصديزلت بين لشيعة ولسنة وكذك ضمن لطقفة لواحدة .ومن هذه
لزلىية فن هذا لبلد تموذج على لتبينك لكبيرة بين لمجموعلت البشرية:
بصعنى لن لتباينات للغوية لمستدة لى لمجموعد تستبحل تدريجيا بسرامل
تستتد إلى لعتغيرفت االجتماعية مل لطبقة ولتطيم .يالحظ هولز لن لتغيير في

النظام االقتصلدي في لبحرن" .لنطلقت لقوى االجتماعية مما لثر مبكرة على
العالقة ما بين االئتماء للمذهب والهجة .ومن أهم لعوامل :االختالط لمتزيد
والذي ينتج عن لتطور في الصناعة الحديثة واعلدة لترزيع لسكني تدريجيا في
مناطق مختلطة في لمدن لجديدة ،واألهم في لمدلرس لحكومية حيث لتعليم
االلزمي لألطفل لمنتمين للطتفتين .لالنتقملر السريع للراليو والتلغزيون خالل
لسنوت لخمسة عثرة الماضية تأير عميق في تعميق احسد لندربلهوية
قوطنية و لتخفيف من لتعلق بعطتغة.

 -١٤كتب تشارلز بلجريف  ١٩٦٠أنه قبل وصوله لى ابحرن علم
 ١٦٢٦لعبت لقبائل لعربية فى لبحرين مثل لنعيم ولبنعلى ولمدولر قلهم

دورا مهما في شؤون البحرين .جرى شجيع والئهم آلل خليفة بمنحهم تطع
لرض وأضحوا أغنياء من تجلرة الؤلؤ .ومع تدهور تجلرة اللؤلؤ قد فتقرت
تلك للقبائل ،وففصل أفرلدها من االعتملد على لقبيلة .ن قيال ض فرد لجيل
لشبلب يسلقرن اهمية طى أصلهم لقبلى ،ولحتيقة ن لنتماء شخص وى صيم
والبنعلى اليحمل في طياته مكانه متميزة ،االفي اوساط االسرة لحكمة" ص
١٢٧
 -١٥تقدم لمؤسسة لسكرية األمريكية (جلمعة الحفاع لوطني ) ١٩٩٧-
لوصف لتالي للبحرن "لنها موطن واحدة من لدم لحضلرت في لقرق
األوسط ولىل دولة سيشح لنفط فيها ومن بين لبلدان لقليلة ي تثمهد مواجهات
عيدية عدثية من قبل معرضة اكثر رليكلية وضجيجاً .تتمد عبحرن لداً
على عولن من صناعة تكرير النفط الذي يلي اغلبه من تسعودية ،ولخدصت.
يتمتع لميرها لمريض لشيخ عيمى بدعم لسنة ولشيعة طول حكمه لذي امتد
 ٣٥علما .يحكم لشيخ عيسى بلتشاورمع لفرد عقلته وخصوصاً لخيه لشيخ
خليفة رهن لوزراء ولبنه ولى لعهد اشيخ حمد ،واعضاء لحكومة لتي تضم
شيعة رسنة .تسمح البحرن بتتاول لكحول و لملط لمالبع الغربية لمتحررة
التي ال تحتمل في جلرتها السعردية .كما تسمح للجقي لمسيحية وليهودية

ولهندوسية والبهعيةبمملرسة عبادتهم علنا.

 -١ ٦يثد يوسف سكي (لسم مستعر ألحد قادة لهيئة) طى لن تليس
تحلد لعمل لعلم كلن يضغط من قواعد للهيئة على قيالتها.
 -١٧بلرغم من لن شرلز بلجريف كتب كتبه وهو يشر بمرلرة
شديدة بعد تقاعده في ١٩٥٧قد كلن محقا في قوله" :اعلنت قيدة هيئة االتحلد
للوطني لنه ليس من خالف بين لشيعة ولسنة ون جميع مواطني لبحرن قد
اندمجوا فى لحركة الشجية .لكنهم حرصوا بشدة طى مراعاة التوزيع بسد
متسلي للشيعة والسنة فى جميع اللجن لتى شكلو ها بما فى نلك لوفود لتى
شكلو ها لمنهثة لشيخ".
 -١ ٨جبهة لتحرير لوطنى ،هي لتتظيم لشيوعى فى البحرن .حركة
التوعبين لعرب كن لها فرع فى لمبحرين تحول الحقا بى لجبهة اشعية

لتحرير عملن ولخليج لربي — لبحرن وحليا الجبهة لشعبية في لبحسن.
-١٩بداً أحدهذه اإلضربتفي٩مرس في شركة لنغط (بلكو)

لمملوكة لشركك لمريكية جاء في مطلبهم إلى جانب امطلب لمرتبطة مبعرة
بلسالمة مهنية ولوضاع لعمل ،االعترق بحق التتظيم لعسلى .ولنهاء حلة
للطولرئ ،واالعتركف بحرية قلصحفة ولتجمع ولتعبير ،وإطالق سراح جميع
ادعبن لسيدين ورجوع لمنفين ووضع حد لتحرشات رجل الشرطة (لنظر
موسى  ١٩٨٧ونخلة .)٧٩ :١٩٧٦
 -٢٠منذ لنشاءقوة دفاع لبحرن وحتى عام  ،١٩٨١كلن يمكن لبعض
الشباب لشيعة االلتحقى بها من خالل لوسطاء لمندبين ولكن ليس فى منلصب
تطلب مهام قيالية أو قتلية .ويشمل المعتقلون لسيديون من لجنود حتى
 ١٩٨٧لئخاصاً شيعة وسنة .لكنه وعلى اثر لمحرلة سعلة لالنقالب في
 ١٩٨١قد توقفت قوة دفاع لبحرن عن تجنيد لشيعة وسرحت الجنود
ولميكتيكين ولسواق لشيعة ،وكنلك لىلئك انين يشغلون وظئف تالوية ،وبذا
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فن قوة دفاع البحرن سنية قبلية خلصة.
 -٢ ١حسب ما نكره د .حسين لبحلرنة و هو أحد كبلل لمسؤولين
لبحرينيسن اصعنيين بالخاومد له*ع فن معظم االمارات عارضت لمبدا
لديمقراطي لمقترح من البحرين قبل لعفاوضلت تلدستورية لمتعلقة باالتتخلب
المبكر العضاء لمجلس االتحالي لمقترح من قبل سكلن االملرلت منفردة.
وتغلبت وجهة لنظر لقتلة بتعين أعضاء لمجلس لوطني من قبل لحكومك
المعنية")٦٤ :١٩٧٣( .
 -٢ ٢هلدي لمدرسى شخصية قيالية معروفة في أوساط االسالمين
العرلقيسن وكلن يعيش فى المنفى فى الكويت وهو لحد الذين حصلوا على مكرمة
الجنسية بطلب منه .ولربما يكون منح الجنسية للمدرسى تعبيرا عن لمتتن
حكومة لبحرن للذين زكوه من رجل لدين اشيعة وخصوصا آية اش شيرلزي،
وهو خله .لكن هذه لمكرماة شكلت تنكيراً ليضا للمؤسسة لدينية لمحلية
بقدرة النظام على تجلوزها ولحصول على دعم من لسلطلت اشيعية فى
الخرج .منذ وصوله إلى البحرن غداة االسنقالل ،أصبح امدرسى متحشا
ومقرئا مشهورا في مختلف مجلس العزاء لشيعية .وكما هو حل لشيوعين
لعرقين لسبقين فى لخمسينيلت فقد جلب المدرسي معه إلى لبحرن دروس

خبرة لنضل لسري في بيئة أكثرتطوراوقساوة .لكنه وعلى خالف من
مبقوه من الشيوعيين العراقيين لم يعتبر قصر مدة إقامته في البحرين
عامال يحد من استيعابه آلكامل للظروف آلمحلية .اضافة إلى ذلك فقد اعتبر
وجوده في البالد مهمة تلريخية وتكليفا أوكل ليه لبناء الحركة الجماهيرية
للمضطهدين وقيالتها رغم التضخيات  ،كما هو حل السيد الخميني .في
البداية عمل المدرسي في ظل المؤسسة الدينية الشيعية ،وعلى هامش كتلتها
البرلمقية لتلسيس خاليا مناضلة تطمح في القيام بدور يتجاوز دور رجل الدين
الشيعة في طاتفتهم لو لدور اوطني للكتلة لشيعية ابرلمقية .قم لمدرسي من

خالل ظهوره المتكرر في التلغزيون واالذاعة الحكوميتين بعد حل البرلمان،

لخكراً بدت جذببة سباب لشيعة تمدنين تتالئم سيدة النظام لذي شجع
لتمثيل لمتنقر .كنت خطب لمدرسي ،وهو الحاصل علىلجنسية
مبحرينية بمكرمة أميرية ،شاوق مع وجهة لنظر الرسمية لتي لخنت بتشجيع
لط_دب لدينى فى مواجهة االلحلد ولطملية وغيرها من األيدلوجيكت
لصمستوردة لضقة إى لدعوة للسلوك لمخل ومحدن األخالق .إال بن األمر لم
يم .فى اعقلبفتصلرلثورة االيراتية في  ١٩٧٩إهمت لحكومة لشيخ
ممدرسي بعتورط في عدة أعمل لدعم لهورة ،وجرى بسقط جنسيته وليعلده في
صيف  .١٩٧٩بعدها لهم ليضا بله لمخطط للمحلولة االثقالبية لفشلة فى

عام  .١٩٨٠و يمكن مالحظة لن لجبهة االممالمية لتحرير البحرين قامت بعد
بعدلمدرسى بفترة قصيرة أعطنت عن إنه كلن ممثالًلالملم عسينى فى
البحرن وهو امر اليمكننا قتحقق منه( .لنظربيلن ج ات ب بتلريخ /٨/٢٨
.)١٩٧٩
 -٢٣أخذا باالعتبلر صعلرضة عتيدك لدينية ،فقد ظلت وزرة لسمل
ولشؤون االجتماعية ترفض لترخيص بتشكيل جميك نسقية في لمناطق ذات
االغلبية لشبمبه .ونطالقا في ذلت االعتبلرفت ظلت الوزلرة ترفض لترخيص

للجمعيكت لنمقية فى لمدن بغتح فردع لها فى الريف .وال يزل الحظر غير
لمعلن ممتمرا .ظلت جمعية فتاة الريف ( )١٩٧٩-٧٠وهي جمعية غير
مرخصة لوحيدة من نوعها في لريف.

-٢ ٤مثلت مجلة لموعف االسبوعية طارا للمؤسسة لدينية اشيسية،
جلب كونها منبرا لترويج طروحلت لحكومة .ظلت لمواقف طول لفترة
ابرلمنية وسيلة للتحريض ضد لمجموعل واألفرلد لمخلفين مع االتجاه لديني
ولنين تطلق عليهم صغة سنبين الملرقين.
 -٢ ٥جاء في لدرلسة لقيمة لتى أعدتها جمعية لمحامين في نجلترا

وويلز عام  ١٩٩٨حول النظام لتفعي فى لبحرن ما يلى :ينص دستور
 ١٩٧٣على مبداً افصل بين اسلطلت وتحصر لمدة لتتفيذية بالحكومة
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واسلطة اتشريعية بلمحكم .تيط لمادة  ١٠٢فقرة (أ) بلسلطة اتشريعية
صالحية تتظيم لمحاكم ،بما في ذلك تحديد نوعها ودرجتها وممعتها وواليتها
حسب ققانون .شهدت لسبابتيك قامة عدة محكم بمافى ذلك محكمة االحدلث
بموجب القتون رقم  ١٧لعام ."١٩٧٦
 -٢٦االستثتاء بالطبع هو اشيخ إيراهيم بن سلملن آل خليفة وقذي خلف
لىلمر كبار لفراد العاتلة وخاض االثتخبت ونجح فيها .عرف خالل التجربة
لبرلمفية بلشيخ األحمر بسبب الئه لسيدسية وتعاونه مع كتلة عر .تزيدت
فهرته اثر اعتقله فى مليو  ١٩٧٤خالل زيلته لمصنع "الب وهر مصهر
لمونيوم تملكه آنذك شركة متعددة لجنسيلت .وبالر غم من لنتمته لعتلي
ولحصانة البرلمنية لتي يتمتع بها ولحتجاج زمالئه البرلمنيين فقد جرى اعقل
الشيخ لبراهيم بن سلملن لمدة اسبوع.

 -٢٧جرى ادخل ضوابط لدلىية وشريعية لمنع لحملة االئتخبية من
لتحول إلى حملة سيفية لألحزاب .بت الحملة االثتخبية على اسطح وكلنها
تسير في اطار إستراتيجية النظام التتشطيرية .وبالرغم من لن لمرشحين
تصرفوا كممتين الحزلب سيسية ،فلم يسمح ألي كتلة بخوض االثتخبدت ككتلة
وبشكل جماعي .من جهة أخرى أصدرت لحكومة في سبتمبر  ،١٩٧٣أي
قبل ثالتة لشهر من االثتخبك قنوتاً جديدا قفون بمرموم رقم  )١ ٨يمنع فعليا
أي اجتماع عام دون مولفقة مسبقة من لشرطة.
 -٢ ٨حصل لمرشحون لدينيون على فتوى حول قضية حقوق لمرأة
لمتسلىية وهي قضية جدالية من كبار رجل لدين لشيعة لمحطيين تلدبن ما
يعئبرونه فقرة "غير لسالمية ' من برتامج ليسار لداعي إلى حقوق هصالية
وسيلية واجتماعية متساوية للمراة .ومن لجدير باإلشرة إيه نجاح
مرشحي اليسل بقناع رجل لدين لشيعة ذاتهم بإصدار فتوى مضلدة.
 -٢ ٩يتوجب هنا لن نضع تحفظا بسبب بسثتاء لنساء من لمثركة

في أالئدة يك ،وبلرغم من احتجاج عدد من للمننك عالي :ومعظم للنثطاء

١٤٩

لميدسن غير لديتيس ،فقد حصر قاتون اإلتخبدت المولطتين لمؤهلين
للتصووت في لذكور ممن تزيد أعملرهم عن  ٢ ١علما.
 -٣ ٠خلض ليسل حملته االتتخلبية تحت بم كلة الشعب وببرنامج

تنغبي واحد .تم إنتخلب  ٨من بين ١٢مرشحا في لكتلة وجميعهم معروفون
بلهم علمليون ولهم تلريخ من لنشط اسيدي السري ،ومعظمهم قضوا فترات
كسجناء ميدين .لما لكتلة لدينية ولتي تضم رجلئ دين قد كانت أقل تحديدا
حيث ترلىح اعفعاؤهـا بن  ٤و ٦بحب الظروف وتبعا للقضيا لمطروحة.
نظلب لتوزن لبرلمقي تبفل لدعم بين أعضاء الكلة لدينية وزمالئهم من
أعضاء لكتل اإلخرى لو لحكومة .بداولضحاًفي لبدية ن لحكومة كفت

تنظر إلى الكتلة لدينية كإضافة طى ما في حوزتهامن الوسطاء المحليين.
تدعمت طموحك لكتلة لدينية في رؤيتها لنغسها بسبب التطورات خلرج
لبحرن .وتنم مقاالت واقتاحيل مجلة لموقق المؤيدة لهم عن طموح نحو
لسعى لدور ممال لتتظيم شيعة لبنن (حركة لمل ) وخصوصاً لدور مؤسسها
االمام موسى لصدر .بدتشاء سيخ األحمر ،سيخ براسيم بن سلمن للخيفة ،
قد كلن لمعظم لنولب لطين تجربة ميدسية في الماضي سواء كنشطاء في
هيئة االتحلد لوطني أوعبر عضوية مختلف لمنظمكت لوطنية ( .لمزيد من
لتفلصيلتظر موعى  ١٩٨٠وخوري )١٩٨٧
 -٣١في عام  ١٩٧٤تحلفت لكتلة لدينية وبعض لمستحلين و ألحكومة

بحيث عزم ضراح ليملسن بجل األول من مليو عطلة رسية .لما مشروع
لكتلة لدينية بخصوص الفصل بين الجنسين وهو لمثمروع لذي عارضه
ليسلعن ولكترنولب اوسط قدتم فررابدعم لصوكت لحكومة (١ ٤
وزيرا هم أعضاء لبرلمن حكما) .وفيما جرت مناقشة االصراحين بحمل من
قبل اعضا* لكتلتين قدكن من لوضح لن لحكومة اعتبرت لقضيتين
همشيتين .ولتأكيد لطبع اإل^تقلي وغير لمبدئي لهذه لتحلففت فلن الحكومة لم
تحاول نتغذ فقتراح فصل لجنين .يضافة إلى نلك فكه ومنذ  ١٩٨٧ققد كتت
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لحكومة تحتفل باألول من ميو كيوم عالمي للعمل.
 -٣ ٢ينص المرسوم:

"اذا قامت دالتل جدية على ان شخصا أتى من االفعل لو االقول لو قام
بنشلط أو لضاالت دلخل ابالد لو خلرجها مما يعد اخالال باألمن لداخلي أو
لخزجي للبالد أو بلمصلح الدينية والقومية للدولة أو بنظامها لسيدسي أو
االجتماعي لو االقتصلدي او يعد من قبيل الفتتة التي تؤثر أو من لمحتمل لن
تؤثر على العالقات القاتمة بين اشعب والحكومة أو بين لعؤسك لمختلغة
للدولة أو بين فئات اشعب او بين العاملين بلمؤسسلت لو الشركلت أو كلن من
شلها لن تساعد على لقيام باصل ،تخريبية أو دعيكت هدامة لو فشر لمبلدى
االلحدية جلز لوزير لداخلية أن يامر بلقبض عليه وايداعه أحد سجون لبحرن
وت^تيشه وتفتيش سكنه ومحل عمله واتخاذ أي اجراء يراه ضروريا لجمع الدالتل
ولستكمال لتحريات.

 -٣٣نشرت صحيفة االضواء امحلية بتليخ  ٢٦يونيو  ١٩٧٥بيتاً
مشتركا جاء فيه "أن لحكومة وعدت بمراجعة المرسوم وآخر موعد لذلك يوليو
تموز  .١٩٧٥كما الحظ لن المراجعة بمغهومهم تعني الغاء المرسوم ،وانه في

جميع األحول فن نهية يوليو  ١٩٧٥لموعد انهقي اللغاء لمرسوم .وقد وقع
على البيان نقبلن من لكتلة لدينية الشيخ عبداألمير لجمري وعبد اش لمدني،

ونثبلن متقالن هما رسول الجشى وعلى الصلح وثالثة نوفب يمنيون هم
محمد سلمان حمال؛ ومحسن مرهون وخالد الذولدي.
 -٣ ٤جاء حل لبرلملن على اثر استقلة رئيس تلوزراء بحجة ن ،حكومته
عاجزة عن تلدية مهامها الثها لم تحظى بالتعاون من قبل المجلم الوطني .وقد
نكر :األمير في تكليفه رئيس الوزراء بتشكيل لحكومة الجديدة" .وقد لثار ما
نكرتموه في كتاب استقلة الوزارة لسابقة من استحلة لتعون ما في الحعترر
من الثغرات فان العمل على تالقي تلك الثغرلت وسد نلك لنقص ليكون لمجلس
لوطنى أصدق تمثيال لمجموع األمة باختالف طبققها وهيئتها .يصبح صورة

تىجهها مصلحة للبالن لعليا .ولتليخ لعام للحياة لنيبية في مختلف لدول حقل
بهن ,فتحيالت لتي قع في جو لمكينة الشاملة مع لحرص على بقاء األصول
لعامة للسصتور ،ولذلك نامل لن يرفع الينا من الوزلرة ما يحقق هذا لهدف .نقال
عن لجريدة لرسمية ١٩٧٥/٨/٢٨
 -٣٥كلن محمد بن سلملن آل خليفة رئيسا للشرطة واألمن العلم في الفترة
ما بين  ١٩٥٩و .١٩٧١ولستتلدا لى ثروته لطتلة وسلطته غير لمحدودة ،فعه
يلب دوراً رئيسيا فى لمام—ة لمحلية لصافة إلى لنزاع داخل االسرة
حمة .وحب ما نكر خوري فن محمد بن سلمن يلسب ورا لرموماً .لكن

هنك دالئل على عكس نلك .ويالحظ لن محمدبن سلملن يقوم بتوجيه يزك
بى شخصيهت معلرضة معروقة بعجاهعها ليسلرية ويعرض أحيانا عطيهم تقديم
لحملية واحينا سيت .لكن لكثير من أعمله وسوبقه مضرة وتجلرز لدور
المرموم.
 -٣ ٦االستثناء من هذه لمملرسك غير لتمييزية هم لبدون .وكما نكرنا
مبقا فلن ٣لبدون" لبحينيين هم سعرون من لمهاجرن الققراء العرب
وااليرايبين واألفغلن .وهنك شيعة وسنة من لبدون" .وهؤالء معرولون بحجة
فهم غيرمواطفين بحرينيسن لكن لتفسير لذي يعتدبه لعزلهم هو تشرنمهم

وضغهم.
 -٣٧يتوجب على علمل األجنبي لن يكون مكنرال من قبل شخص
محلى لى مؤسسة تجلرية لى مؤسسة عامة .ان لوضع لمثلى هو في كون
لكنيل هو رب لعمل لو لثريك لتجلري للمكفول .ويقوم بدور لوسيط لتسهيل
االماالت بسن االجنبي ومخلف لمؤسسكت لرسمية المحلية .أما فى الوقع فهو
لن لكثير من الكفالء يستوردون عملة اجنبية بموجب نظام لفيزا لحرة غير
لمربوطة بصستخدم محن ولذا فنه تخول حاملها حرية لحركة في سوق العمل.
يدفع حامل هذه سيزا بغض لنظر عن مهنته لو مستواه لوظيفي مبلغا منلسبا
من لمل بما يتتدس مع دخله .تترلىح لمبلغ لمدفوعة من جراء ذلك من ٣ ٠

دوالر لى منت لدوالرلت شعريا .تتدر د .منيرة فخرو ( )١٩٨٧لن لعامل
االجنبي يدفع مقابل لفيزا لحرة لكفيله ما يقارب  ١٢٥٠دوالر سنويا .يضطر
للسل االجنب ذوي الدخل لمنخفض لى لعمل ورديتين او لعمل في ممنتين
للتمكن من دفع ما يترتب عليهم تجاه لكفيل في لبحرن باالضلفة إلى ما يتربت
عليهم دفعة في بلدهم .من أجل تحليل مفصل حول نظام الكفالة في لكويت،
فظر لونجوفا ( )١٠٩-٧٢ :١٩٩٣ة تعتبر لونجوفا انه ينظر لنظام لكفالة
بنه طريقة مغرية وسهلة للحصول على لمل مواء عبر لشراكة لتجلية
اشرعية أو عبر بيع الغيز غير لثرية (ص)١ ٠ ٧

 -٣٨كن الوزير الشيخ خلد بن محمد آل خليغة ،زعيما لجناح مهم من
ا ألمسة لحكمة وبلغت شدة تمسكه بلعلدلت لقبلية لبلية إنه أمر بجلد احد خدمه
لنا عقباً له على قيامه بغعل لزعج لشيخ امنكور .استغلد اعضاء لكتلة
لبرلمقية قيسارية من الحلث الذي اثلر غضب آلنل وهددوابمقاطعة
ليرشان .اما لنموذج لمعلكم فمو لبراهيم ل خليفة وهو في لفرلد االسرة
لحاكمة وقد جرى أنتخلبه للبرلملن على لضد من الدة النخبة لحاكمة .وعلى
لرغم من لحصتة لبرلمانية التي يتمتع بها ،قد جرى حبسه لعدة لسبوع كقلب
له لدعمه العلتى للعمل المضربين.
 -٣٩جرى حتى عام  ١٩٩٦تخصيص لث مقاعد مجلس لوزراء القرلد
االسرة لحكمة ،فيما يجري تقلسم اللثين بالتماوي بين الشيعة فلسنة .وفي
خطوة درلصتيكية نالرة قدمت الوزلرة لسقالتها في  ٢٥يونيو  .١٩٩٦ملت
الوزرة الجديدة تغيرين ذي معنى سيدسيا واجتماعيا .األول هو تخصيص ما
يزيد على نصف مقاعد لوزلة لالسرة لحكمة .اما لمقاعد لتسعة لبقية
فقسمت بين لسنة  ٤مقاعد و الشيعة  ٥مقاعد .لكنه باالضافة لى رئلسة لوزراء
فن لونلرفت لتي يحلها آل خليفة هي لوز ارك االسترقيجية مل لدفاع
والخلرجية ولداخلية والعدل ولنفط ولنعل واالسكلن .اما لتغيير لثلي فمو لنه
ألول مرة يجري تسين وزير منحدر من احدى لقبعل لتي شركت في غزو
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 . ١٧٨٣قد عين عبد العزيز لفاضل وهر ضبط بقوى دفاع لبحرن كوزير
للتربية .وهو اجراء ينظر اليه بمثلية لشرك لقبقل في االطلر العام للعملية
لسيلسية لما بقي الوزراء اسنة فهم من اصول الهولة .انظر الملحق (د) لمزيد
من لتفلصيل.

 ٤ ٠يلحظ مؤلفو كتلب "لنتهكلت روتيئيه ونفي روتيني" لصالر عن
(مرقبة حتوق االسن) ض اسة قد نتهت رسميا في ٢ .اكتوبر ،١٩٧٣لكنه
جرى اعلدة لعمل بها وتوسيعها في صيف  ١٩٧٥ومرة أخرى في يونيو
 ١٩٧٧لكن لبهرين طلبت من ولشنطن لن تكون هذه سريك غير رسمية
وان يطلق على قيدة قوات لشرق األوسط االمريكية تسمية "وحدة لدعم
االدلري المؤقت" حتى منتصف  ،١٩٨٠عندما لضحى التعاون العكري أكثر
اتساعا وعلنية( .ص )٩٢

 -٤ ١ال تشمل هذه األرقام المعونات مساعدات االمنية من قيل

مجلس لتعلىن لخليجي ،فقي قمة  ١٩٨١جرى االلتزام بتتديم بليون دوالر
لتطوير قوة دفاع وقوات لمن لبحرن كما ال تشمل األرقام قيمة المعدات
السحرية وتسعيالت تدريب لمقدصة من لواليلت لمتحدة وبريطانيا ولمملكة
لعربية السعودية (لنظر خلف )١٩٨٠

-٤٢لمزيد من التقاصيل لنظر (جبهة لتحرير الوطني البحرانية.)١٩٨٦ ،
 -٤٣من ضمن الشخصيلت لبلزة في جمعية لتوعية االسالمية الشيخ
عيسى قدسم والشيخ عبد األمير الجمري ،وهما رجال دين بارزين في الكتلة
لبرنمنية لحينية .ظل الشيخ لجمري يملرس نشاطلت دينية واجتماعية بعد

رحيل لشيخ عيسى قلسم إلى المنفي االختيلري في قم .وعلى اثر اعتقل ابنه
األكيبر وزوج بلته ليل الثيخ لجمري من منصبه كقلض فى لمحكمة الشرعية.

وعلى اثر حل جمعية لتوعية االسالمية رسميا تحول نشاطها إلى السرية،
وتحول كثيرمن أعضتها لى حركة احرلرابحرن .لمزيدمن اتفلصيل
ولرؤية مختلفة قيال تظر دوبرسكا ( :١٩٩٧ص )١٠٢-١٠١
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 -٤ ٤بدا و لضحا اتلير لمتراكم للصعوبات الدورية بنهية الثمانينات كما
جاء تقرير برنلمج االمم لمتحدة للتتمية لعام  ١٩٩٣أدى تصاعد لطلب على
النفط والزيدة في أسعله طول عقدي الستينيدت والسبعيذيكت إلى زيادة عوائد
صادر ك هذا البلد بعرعة وبلتلي توسعا سريعا فى اقتصلد البلد ككل .ومع
التطور المعاكس في اقتصاليات العالم خالل لثمنينهت فقد سجل البلد لدنى معدل
نسبة لنمو االقتصادي بما هو دون  % ١باألرقام الغعلية .في الحقيقة فن قنتج
لمحلى االجمعي باالرقام لثنية خالل النصف األول سنينك ق هبط اى ما
معدله  % ٠ ،٥سنويا ،لكنه صعد خالل النصف لثفي من لثمنينات إلى %٢،٣
ومع النمو السكاني للبحرينيين واألجانب المقيمين فقد تراجع معدل دخل لغرد.
ولذا استتدنا إلى االسعلر الحالية فلن معدل دخل سردقد هبط من  ٨٨٤٣دوالر
في الثمانينات إلى  ٧٠٨٠في التسعينلت

 -٤٥تشمل قئمة دعاة العريضة النخبوية لعام  ١٩٩٢الشيخ عيد األمير
لجمري (وهو رجل دين شيعي وعضو في الكتلة البرلمنية لدينية) .والدكتور
عبد اللطيف المحمود (وهو رجل دين سني ولستلذ جامعة) والسيد محمد جبر
الصباح (عضو كتلة لشعب البرلملية ) ولشيخ عيسى لجودر (رجل دين سني)
ولسيد عبد الوهاب حسين (قيلدي محلى) والمحامي حميد صقور ،وقد وقع عليها
ما يقلرب  ٣٠٠شخصية بلرزة وسلمت العريضة إلى األمير في نوفمبر . ١٩٩٢

 -٤٦االتنلن هما من دعاة عريضة  ١٩٩٢و يصثالن شطرين متباعدين
للتقسيم العمودي للصجتصع في لبحرن .فلدكتور عبد سطيف المحمود هو رجل
دين من خريجي األزهر وهو من الهولة ويسكن في الحد والتي كانت قرية
سبض قيرة إلى وقت قريب .أما الشيخ لجمري فهو رجل دين من خريجي
لنجف وله قاعدة واسعة في قرى لشيعة .كلن بلمكلن مشاركتهما معا فى
االحتفل ان شير إلى تهيل لجدلر الفاصل لذي جرى بنلؤه وتعزيزه من قبل
لنظام ليفصل بين لمجموعتين من اسكلن لشيعة و لسنة .كما كن مقدراً للداللة
الرمنية لالحتفل لن تعنز باختيلر مكلنه في وسط لعاصمة امنامة.

 -٤٧هتلن منظمتان دينيتان وهما لجبهة االسالمية لتحرير البحرين
وحركة أحرلر لبحرين االسالمية ومنظمتلن يسلريتلن هما جبهة التحرير
الوطني — لبحرانية والجبهة الشعبية في البحرين .لكن الجبهة االسالمية لتحرير
لبحرين نلت بنفسها عن هذا لتحلف مؤكدة على خالفتها التتظيمية والتكتيكية
واالسترتيجية (لنظر نشرة ج أت ب ،البحرين الوجه اآلخر  -عدد رقم /١٤٨
 ١٩٤٩يوليو — أغطس).
 -٤٨مل آخذ يف احلسبلن مقل السيد عبد الل املدين يف  ١٩٧٦وهو
حصيف وبرملين سابق يف لكتلة الدينية ،حيث كشفت حمامكة املتورطني لهنم
ترصفوا من جراء لنفهسم.

 -٤٩الحظ بيلرت يعتبر لعنصر االجتماعي حدماًفي مواجهة نظام
لهيمنة النه ليس لدى آلشباب لمهمش تحت لسلطة آلقلسية للكبار ما يخسرونه.
كما لنهم األكل تأهيال إلدرة مسلر لتغيير لذي يثيرونه( .نقالً عن اوبرين (
)٧١ .١٩٩٦
 ٠م ن أحد لنتتج لمترتبة على نلك ما ورد في تقرير لخلرجية
األمريكية حول ينهاكك حتىق االنعلن في لبحرن للعام  ١٩٩٦ولذي نفغن
ما يلى" :لىخلت الحكومة عام  ١٩٩٦ميدة جديدة للقبول في لجامعة تعطي
االفضلية للسنة ولولنك لمولين ولملمونين ،بدل االستتد إى المؤهالت
االكاليمية ولخبرة لعملية .وترق مع هذه فسيدسة تغييرا شامال في تركيبة
لدلرة لجامعة حيث لزيح لعديد من لشيعة من لمرلكنز لقيالية
 ٥١يشير هيري شلرتاجي لى آخر مشهد ( لمشهد  )١٤من مسرحية
بيرترلد بريخت .حياة جليلو ،حيث نقل عن لعلم قوله" :لذا كفت هناك عقبل
فن لخط امتعرج هو لرب خط بين نقلتين( .شرتاجي . )١٩٨٦

١٥٦

مالحق

١٥٧

ملحق (آ)
المذكرة النخبوية التي رفعت الى االمير

١٩٩٢

بسم اش الرحمن الرحيم
حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة
البحرن وفقه اش لما يحبه ويرضاه

السالم عليكم ورحمة اش وبركاته
وبعد ،لقد صقتم يا صاحب السمو ولصدرتم في لحظة تلريخية دستىر
دولة لبحرين بتليخ  ١٣٩٢/١١/١٢ه الموافق ١٩٧٢/١٢/٦م .بعد لن
نقشه وأقره امجلس الت لسيسى الذي دعوتم إلى تكوينه بلمرسوم بققون رقم
 ١٩٧٢/١٢بتلريخ ١٣٩٢/٥/٩ه الموافق ١٩٧٢/١٢/٦م .في الوقت الذي
تستعيدون فيه ماضي البحرين فى رحاب لعروبة واالسالم ،وتتطلعون بليمان
وعزم إلى مستقبل قائم على الشورى والعدل ،حاظ بالمشاركة في مسئوليات
الحكم واإلدلرة ،كفل للحرية والمساواة ،وموطد لإلخاء والتضامن اإلجتماعي،
كما جاء في مقدمة الدستور ،فرسخ هذا الدستور أسس لمشلركة لشعبية في
الحقوق والواجبات العامة على نهج قويم من أحكام و أصول الشورى المستمدة
من ديتنا اإلسالمى الحنيف ،ومن مبلدئ العدل والحرية والصاواة التى كلت
دومامبلدئ رلسخة في الحضلرة اإلسالمية واإلنسانية.

وما كان نلك األمر إال تغييراً رقدا سعى إليه سموكم إلرماء نظام حديث
يحكم ولة البحرين ،وإنجزاً حضارياً مينكره لتاريخ لسموكم.

وإذا كان حل المجلس الوطنى يوم ١٩٧٥/٨/٢٦م بلمرسوم األميري

١٥٩

رقم  ١٩٧٥/٤بموجب لصالحية التي تمنحها الملدة  ٦٥لسموكم فلن الملدة
نفها توكد عطى إعلدة االتتخبات للمجلس لجديد فى ميعاد ال يتجاوز شهرين
من تلريخ الط واال استرد المجلس لعنط كلمل صالحياته الدصتورية ،علما
بلن لملدة  ١٠٨من لدستور قد قررت عدم جوز تعطيل أي حكم من أحكامه
إال لثناء قيلم األحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون ،ولم يكن حل
امجلس فيحلةقيام هذه األحكام.
ويناء على ما نكر ويناء على متغيرات المحلية واالقليمية والدولية خالل
لعترات لماضية وما تتجه إليه اإلرادة الدولية لخلق تظام علمي جديد ،فان
األمر يستدعى-لنلم يتم األخذ بالعلدة رقم  ٦٥من الدستور — الدعوة إلى
فتخلب مجلس وطني جديد يعتمد على اإلتتخاب الحر المباشر حسب ما يقرره
لدصتور من لجل ممارسة الدولة نظامها الديمقراطي ،لذي نصت عليه المادة (
 )١قرء(د) القاضية بلن ٠ :الحكم فى لبحرين ديمقراطى ،السيادة فيه للشعب
مصدر لسلطات جميعاء وتكون ممارسة السيلدة على الوجه المبين في
لدصترر" .ومن أجل إساء الشة واإلحترام المتبال بين لدولة ولمولطنين،
وحرصا على تضفر جهود جميع لفرد هذا اشعب حكاماً ومحكومين في تقدم
ولزدهار هذا البلد ،ومن أجل إطالق طقلت كل مولطن للمشركة فى عملية
لبناء ولتتمية االجتماعية واالهصعانية طبقا لنص الملدة ( )١ققرة (ه) من
السترر دالتى تتص على لن :ألمواطنين حق المشاركة فى الشؤون العامة
ولتمتع بلحقوق السياسية ،بدءا بحق االنتخاب ،وذلك وفقالعذا الدستور

وللشروط واألوضاع التي يبينها العانون".

إننا لموقعين أدناه نرفع الى سموكم هذا الخطب انطالعا من مسئوليتتا
كملمين ومواطنين ،ومن حقوقنا لمشروعة كمحكومين واستناداً إلى نص
لمدة ( )٢٩من الدستور لتي تقضى بلن  :لكل فرد لن يخلطب الططك
العلمة كتبة وبتوقيعه .وباعتبر سموكم راص الدولة وطبقا لنص لمادة ()٢٣
فقرة (أ) من لدصتور مطلبين سموكم بإصدار األمر إلجراء ابلثتغبك

١٦

للمجلس الوطني عمالبماوردمن تتظيم له في لفصل الثشي من الباب الرلبع
من لدستور.

إن المجلس الوطني كمجلس شريعي ال يتعارض مع ما نكر مؤخرا عن
عزم الحكرمة إلنشاء مجلس لستشاري لتوسيع دائرة استشاراتها فيما تريد آلقيام
به .وال يحل المجلس االستشاري محل المجلس الوطني كسلطة تشريعية

دستورية.
نتمنى ان تجد هذه لرغبة الشعبية استجابة من سموكم ،لما فيه خير
الجميع.

وتقبلوا فائق شكرنا وتقديرنا
الموقعون
الشيخ عبد االمير الجمري :عضو المجلس الوطني  //المحامي حميد
صنقور ،االستان عبد الوهاب حسين  //آلدكتور عبد اللطيف المحمود ،االستلذ
محمد جابر الصباح ،عضو المجلس الوطني  //الشيخ عيسى لجودر

قدمت للى االمير بتاريخ  ١٥توفمبر ١٩٩٢

١٦١

ملحق (ب)
العريضة الشعبية لعام ١٩٩٤
بسم الله لرحمن لرحيم

حضرة لغاضل /صاحب لسمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة
لمير دولة ابحرين حفظه اش ورعاه
لسالم عليكم ورحمة اش وبركاته وبعد

لقد كانت خطوتكم التاريخية الموفقة في ارساء دعائم دولة البحرين
لحديئة بعد االستقالل بمصادقتكم على الدستور في  ٦ديسمبر ١٩٧٣
وإجراء االنتخابات لتشريعية عالمة بارزة في تاريخ دولة البحرين
الحديث وتاريخ لمنطقة تؤكد ايماكم باهمية المشاركة الشعبية عطى
لساس من لشورى ولعدل ،لمواجهة متطلبات مستقبل التطور
الحضاري لحولتنا الحديثة وتوطيد مؤسساتها بعزم وثقة ال حدود لهعا

بلبنائها وبلهليتهم لتحمل مسؤلياتهم في تتمية البالد وتوطيد األمن
واالستقرلرفيهاعلى لساس من اإلخاءولتضامن والتكافل االجتماعي.

وإذا كان وطننا قد عائى الكثير بعد حل المجلس الوطني منذ يوم
 ١٩٧٥/٨/٢٦وحتى يومنا هذا وتراكمت من جراء ذلك العديد من
الرراسب نتيجة تعطيل الصسيرة الديمقراطية لرائدة التى اقتحمتموها
بافتتاحكم لول فصل تشريعي للمجلر الوطني المنتخب ،وكان شعبكم

١٦٢

حريصا على توفير فرص التفكير المتروي لسموكم الكريم من التجربة
لتي مرت بها دولة البحرين ونتائجها بعد لفتتاح المجلس الوطنى وبعد
حله بموجب لمرسوم األميري رقم  ،١٩٧٥/٤فإن أملنا كان كبيرا في

فتح باب التحاور مع سموكم الكريم حول مستقبل هذا الوطن ،عندما
تقدصت نخبة من أبناء وطنكم بالعريضة التي قدمت لسموكم فى / ١ ١ ٥
 ١٩٩٢ولتي لخصت مطلبها في عودة المجل الوطنى وفقا للدستور.

وكما تعلمون سموكم ،فإن مجلس لشورى الذي رتليتم بإرادة
أميرية ال يسد الفراغ الدستوري الموجود بسبب تعطل أهم مؤسسة
تشريعية عن العمل.

والحقيقة لتى تظهر أمامنا كمواطنين ومسلمين هي أننا سنكون
مقصرين فى تحملنا المسؤولية مالم نصارحكم ونصارح فيكم القيادة
لحكيمة لمؤمنة بما نلمسه من لوضاع عير سوية يمر يما بلدنا فى
ظروف من المتغيرات الدولية واالقليمية في ظل تعطيل المؤسسة

الدستورية ،والتى لو لنتهي عطلها لكفت خير معين على ليقاف
التراكمات السلبية التي تكاد تسد مجرى حيتتا كمولطنين نعيش معاناة
متعددة األوجه فى محدودية فرص العمل وتضخم لبطالة وغالء
المعيشة وتضرر القطاع التجاري ومشاكل الجنسية والتجنس ومنع العديد
من ابنائنا صن العودة إلى وطنهم ،يرافق كل ذلك القوانين التى صدرت
منذ غياب السلطة التشريعية التي تحد من حرية المواطنين وتتتأقض
مع الدستور ،وما راققها من انعدل م حرية التعبير وخضوع الصحافة

للسلطة لتنفيذية خضوعا مباشرا الى جانب اإلعالم الموجه من قبلها.
وهذه األمور مجتمعة يا صاحب السمو الكريم هي التي تستحثتا
كموطنين الى المطلبة بعودة المجلس الوطني للعمل مع لنظر في
اشراك المرة في العملية الديمقراطية ،ونلك بإجراء انتخابات حرة ان

١٦٣

لرتايتم عدم دعوة لمجلس الوطني لى االتعقلدوطبقا للمادة  ٦ ٥من
لدستور التي نصها:

(لالمير ان يحل لمجلس الوطني بمرسوم يبين فيه اسباب الحل،
وال يجوز حل لمجلس لذات األسباب مرة أخرى .وإذا حل المجلس
وجب إجراء االئتخابات للمجلس الجديدفي ميعلد اليتجاوزشهرين من

تاريخ الحل.
فان لم تجر االنتخابات خالل تلك الفترة يسترد الصجلس المنحل
كامل سلطته سورية ويجتمع فوراً كلن الحل لم يكن .ويسئمر فى
اعماله لى أن ينتجب لمجلس لجديد).

وإننا على أمل وثقة فى رؤيتكم لعدالة مطلب هذه العريضة التي
قصدنا منما لحث على لمستكمال هيكل دولتتا الفتية .وتقديم العون
لقيلتكم لحكيمة على أساس العدل والشورى واإليمان بما ارساه ديننا
اإلسالمي الحنيف من دعائم متينة اعتمدتها حكمتكم السامية في دستور

وطنتا الغالى.

أدامكم ال ولدلم لكم موفور لصحة والعزيمة .ووفقنا اش ولياكم لما

فيه خير وعزة وطنتا.
لموقعون  :الدكتور عبد للطيف لمحمود//لشيخ عبد االمير الجمري:
عضو لمجلع الوطني ورجل دين  //االستلذ محمد جبر الصباح ،عضو
لمجلس الوطني  //لشيخ عيسى الجودر  //المحامي احعد عيسى الشمالن //
االستاذ عبد لوهدب حمين ،مشرف اجتماعى //على قاسم ربيعة ،مدير عام
وعضو لمجلع الوطنى //لصمندس هشام عبدلملك الشهابي //د .عبدالعزيز
حسن ابل ،مدير شزون لدارية  //ابراهيم السيد على كمل الدين سسؤول

تسويق //د .منيرة أحمد فخرو  ،استاذة جامعة  //المهندس سعيد عبد اش

لعسبول  //لصحفي عبداش محمد صلح العباسي  //عبد اش محمد راشد ،
موظف

ملحق (ج)
لعريضة النسائية
حضرة صاحب لسمو الشيخ عيسى بن سلملن آل خليفة الموقر

أمير دولة لبحرين
تحية من نساء البحرين

لنطالقا من عتتا لراسخة بععة صر موكم ،ومن إيمننا لعميق باهمية
إيصل آرائنا إليكم عن طريق الحوار لديمقراطي الذي أكدتم صككم به
مرات عديدة ،يشرفنا لن نتقدم إلى موكم بهذا لخطب للتعبير عن بلغ قلنا
تجاه األوضاع التي يمر بها وطننا لحبيب لبحرين.
لقد هلنا كمواطنات بحرينيات لتصاعد األخير لألحداث واستخدام العنف
بدال من لغة الحوار لعواجهة الحدث وحل الخالف بحيث لم نعد قادرت على
تجاهل ما يدور حولنا يومياً خصة مع إمراكنا بلن استرار العنف ال يعنى
حالً لقضية وإنما يفقمها .الن دترار لعنف وانتشاره سوف يطال لجميع
آجالً او عاجالً .لن تجارب الشعوب قد لثبتت لن دائرة العنف هى حلقة مفرغة

ال نهية لها ،تولد لضغينة وتعمق الكراهية وتكرس العنف .وفي نهية األمر
سنكون جميعاً خدرن وسيثخن بلدنا بجراح لن تتدمل لغترة طويلة.
إننا إذ نؤكد قناعتا التامة بلن التخريب ولتدمير للمنشآت العامة امر عير
مقبول إطالقاً ،إال أننا نعهم كنلك أنه قد يكون تعبيراً عن غيب قنوات لحوار ا
وانعكدا لسق وحجم للزاكمن الهقلة من المعاناة ومن تدنى األوضاع
االصلية واالجتماعية لدى شريحة وسعة من لبناء لبحرين خصوصا

١٦٦

العاطلين منهم .هذه األوضاع التي بتت تتطلب حلوال عاجلة لمولجهة
التطورات الراهنة.

لقد هلنا كذلك بوصغنا مواطنات وأمهات ممارسات قوى األمن والشغب
مع المواطنين من أهل القرى ،تلك العارمات لتي ترارحت بين اإلهانلت
والضرب المبرح للشباب والنساء واألطفال إلى قتل العزل بارصاص بما فيهم
طلبة المدلرس والجامعلت.

إبنا مع تأكيدنا عقللع على رفن اعمل قتخرسب إال لجنا ال فراها مبرر ًا
كفيا الستخدام لرصص من قبل قولت األمن ،خصوصا مع األطفل
والمواطنين لعزل .إننا على نتة بلن حكومة ابحرين الموقرة لن تعدم وسقل
لحور والتعامل مع لمتظاهرن كي تلجا للتفاهم معهم بالرصاص خاصة لن
جملة ما نسب للمتظاهرن رتكبه من أعمل تخريب ال تصل عقويته لقلونية
حد القل.
فناومن يصاحب لسموبلنه لن يغيب عن حكمتكم بلن لمضي في
التعامل مع لتطورات يتطلب كسر دائرة لعنغ ،ولن يستطيع نلك إال لطرف
األقوى بحكمتدوعقالنيته وليس بسالحه .وإننا على نتة تلمة بقدرتكم على
إلخراج بالدنامن هذه المحنة العصبية للحفلظ على لوحدة لوطنية.

بناء على نلك فإقنا نفعم لى سموكم بهذا لخطلب راجين كفل سموكم
شخصيا لكسر دترة العنف وفتح باب الحورلر للنظر في كيفية معلجة لوضع
بحكمتكم قمعهودة والتى يجب ن تحقق عبر لوسقل للغلية:
 - ١وقف لستخدام لرصاص لتفرق لمتظاهرين ووقق عمليات
لعداهملت غير القنونية واالعقاالت لجماعية.

 - ٢لتعامل مع لموقوفين وقا ألحكلم لقنون بكل ما يتضعنه من
ضدك للمتهمين طول فرتي لتحتت ولمحكمة مع سرعة تتديم لمتممين
للمحكمة وإطالق سراح بقية لمعت^لن فوراولمجاع المبحن.

 - ٣توفير فرص لسل لكل لموللنين وتحقيق لحد األدنى لمتطلبك

ميثتهم وايجد حل حسم لتزيد لسعة األجنبية.
- ٤فتح بللب لحولر لوطنى بهدف لوصول لى لحل لمنلسب.

ه  -تفسيل سترر دولة لبحرن ولدعرة النتخبلت المجلس الوطنى
و باحة لمجل للحريلت لعامة وحرية لتبير.

 - ٦مشلركة لمرأة لبحرينية في صنع اقرلر لسيلسى واالستفادة من
طققها لخالقة في جميع لمجاالت لخدمة وطننا لبحرن.

وكلنالمل بن سعوكم بروحكم األبوية لصعهودة وبحكمتكم لبالغة مدركون

حملسية لعوقن وقالرون على لتخلذ الرر لصحيح ولكنيل بوضع حد إلرقة

لدماء وبقن األمة من هذا لمنعطف لخطير في تلريخ بلدنا لعزيز .هذا

وتفضلوا بقبول فتق لتتحير واالحترلم لسصوكم لكريم
الوقعون :عزيزة البسام  -معدة برنامج في لذاعة البحرين/لد .خولة

محمد مطر صحفية /ل .منيرة لحمد فخرو لتلذة جامعة  //عائشة خليفة مطر
 -مديرة الصناعلت لحرفية لحديثة //د .فضيلة طاهر المحروس  -طبيبة

أطغال  //جليلة السيد أحمد  -محامية  //وداد محمد المسقطى  -موظفة//
فوزية لسندي  -موظفة  //د .سبيكة محمد النجلر  -موظفة //سوسن ابراهيم

الخياط  -موظفة  //حصة لخميري — رئيسة لتعليم الصستمر  //مريم عبداش
فخرو  -موظفة  //خديجة علي مسعود  -موظفة  //شيخة مبارك حمد —
موظفة  //نلية المعقطى  -محدبة  //كوكب عبداش ابو ادريس  -موظفة

 //ليلى على — موظفة  //منى عبد منصور — موظفة (إضافة الى ٣٠٠

امرأة أخرى)

ملحق (د) هيئة مجلس الوزراء الحالية  -فبراير ١٩٩٩
المركز

١
٢
٣
٤

لخلفية

االسم

القرابة

الخليفة
لخليفة
لخليفة
الخليقة

راشد

لخليقة

على

لين االمير

لخليقة
لخليفة
لخليفة
لخليفة
لخليقة
لخليقة

خليقة بن احمد
محمد بن مبارك
محمد بن خليقة
عبداش بن خلد
خلد بن عبداش
طي بن خيفة

١٢

وزير لقغط
ولصناعة

لخليغة

عيممى بنعلى

لبن عم االمير
لبن عم االمير
بن عم االمير
لبن عم االعير
لينوزير لعدل
لينرئيس
لوزراء
لبن عم االعير

١٣

وزر لتعليم

قيلى-منى

عبدظعزيز
لفلضل

ضمابط جيش

١٤

وزير االعالم

منى-هوله

محمد لمطوع

ين  ۴وفري
لمالية ولكمرباء

و
٦
٧
٨
٩
١٠
١١

االمير
رئيس آلوزراء
ولي لعهد
رئيس لحرس
الوطني
شؤون
ل
لحيولن االميري
وزير لدفاع
وزير لخلرجية
وزير لداخلية
ورول لحل
وزير االسكلن
ورر
لمولصالت

١٦٩

يسى
خليفة

حمد

أخ االمير
لين االعبر
بن االهبر

ه١

وزير لمالية

سنى  -هوله

يراهيم
عدلكريم

بنعم وزيري
االعالم
ولك^رباء

١٦

وزير لكمرباء

سنى  -هوله

عبداش جسعه

لبنعم وزيري

١٧

وزير لتجلرة

شيعى

طيصلح

حضري

لصلح

١٨

وزير لصحة

شيعى

فيصل لعومري

١٩

ونير نش

لمالية واالطثم

لزراعة

حضري
شيعى

عبدلنيى لشعلة

حضري

٢١

وزير االشغل

شيعى

ولزراعة

حضري

ونير لع لة

شيعى

حضري

ماجد لجشي

لن م وك
آلمدحه

جولد لعريض

،٨،
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(٣٢٢٢ )٩

المراجع
 -١أحمد الثمالن وآخرون ،الحركة لدستورية ١٩٩٧ ،دار الوحدة
الوطنية ،بيروت.
 - ٢سيف بن علي ،قضايا التحرير والحيمقراطية في البحرين والخليج

العربي ،بيروت١٩٨٠ ،

 - ٣شيلي يدرنى  :السياسة لتعليمية في البلدان النفطية و المجتمع في
لشرق األوسط ،لمستقبل العربي العدد  ،١٧٥المجلد ١٩٩٣ ،٩
 - ٤حسين البحلرنة  :دول الخليج العربية الحديثة ،دلر مكتبة الحياة،

ييروت١٩٧٣ ،
— عبد الرحمن الباكر ،من لبحرين إلى لمنفى ،سانت هيالنة .دل
مكتبة الحياة ،بيروت
 - ٦لجنة التتسيق بين النقابات وللجان لعملية ،شيء من تاريخ الطبقة

آلعاملة لبحراتية ،بيروت

 - ٧للجنة آلتليسية التحلد عمال لبحرن  -حركة عمل لبحرين:
التلريخ و المهام منكرة موجهة إلى اتحلد و النقابات لعلمي ،فلنا ،بلغلريا،

اكتربر  ١٩٧٣و أعيد اصدارها من لجنة لتضامن مع شعب لبحرين،

لواليك اسدة ١٩٧٧
 - ٨يوسف الفلكى :قضية البحرين بين الماضي و الحاضر.

١٧٣

 — ٩محمد عبد الغفار سفير دولة البحرين في واشنطن ،رسالة إلى

هيومن رايتس ووج .ميدل أيبست ريبورت ،اكزبر ( ١٩٩٦باإلتجليزية )

 - ١ ٠لجنة حقوق اإلئسان في جمعية محامي إنجلترا وويلز ،لزمة
حقوق اإلتسن في لبحرن :حكم الققون تحت لخطر ،لندن ١٩٩٨

(باإلتجليزية)
 — ١١جريجوري ،كوز :تحديات الخليج ،واشنطن كولىرترلي ١٩٩٧
واشنطن ( باإلنجليزية)

 -١٢بهجت عودلت ،العلم في آلخليج ،مجلة آلسلم والتغيير المجلد ٢٤

سة ١٩٩٩
 - ١٣هيومن رايتس ووج :انتهاكات روتينية ونفي روتينى ١٩٩٧

نيويورك( باإلنجليزية)
-١٤ميشيل مان ،ادارة لسلطة للدولة من كتلب جون هل الدولة في
التاريخ بلزبالكويا ( باإلنجليزية )

 -١٥حسسين موسى  ،لبحرين :لنضل الوطني وآلديعقراطي -١٩٢٠
 ١٩٨١لحقيقة برم ،بيروت ١٩٨٧

 — ١ ٦جوليان شر ويدر وآخرون ،نحو مجتمع نفطي في الشرق األوسط
،ليان (باإلتجليزية)

-١٧جوي ستورك أزمة البحرين في تدهور ،ميحل ايست ريبورت،

يوليو سبتمبر  ( ١٩٩٧باإلتجليزية )
 - ١ ٨روبرت ولكتسون ،نتحدث معا عن الحرية .المجموعة لبرلمانية

لحقوق اإلتسان لندن.
 - ١ ٩فيصل إيراهيم الزياني ،مجتمع البحرين وتأثير الهجرة الخارجية

في تحوالت البنية االجتماعية ،دار اللطائف ،القاهرة.

__٢ ٠الرابطة االسالمية لطلبة البحرين ،اليسار األلبريعي يتآمر على
البحرين.

 - ٢ ١الجبهة االسالمية لتحرير البحرين ،البحرين الوجه اآلخر ،العدد
 -١٤٩/١٤٨يوليو-اغسطس

 -٢٢عبد اش خلد ،حول تلسيس أول نقبة عصالية في الخليج،
لطرق ،المجلد  ٣٨لعدد ٦

 -٢٣فؤاد خوري ،القبيلة ولدولة في البحرين ،معهد االنماء العربي،
ييروت
-٢٤محمد صلق ،لتتمية في دول مجلس التعاون ،دروس السبعينيلت
وآفاق المستقبل علم المعرفة ،الكويت
 - ٢ ٥سعيد سيف ،مشاركة في الحوار حول الحركة الدينية .دار حدلر
-٢٦سعيد لشهابي ،البحرين  ١٩٧١ -١٩٢٩قراءة فى الوتعق

البريطانية ،دار الكتوز األديية ،بيروت .

- ٢٧محمد على التاجر ،عقد الآللى في تريخ أوال ،تحرير ابراهيم
بشمي ،مؤسسة األيام .

 - ٢٨د .عبد الهلدي خلف ،الحركة العملية في البحرين مليو ١٩٨٥

(باإلنجليزية).

١٧٥

هذا الكتاب
يشيرتعبير المهمةعيرالمنجزة إلىدوراألسرة الحاكمة ،من
خالل الدولة ،في مواجهة وإعاقة محاوالت إبدال الهويات اإلثنية

المتنافسة بهوية وطنية ويالرعم من أن اإلنصهاد اإلثني فى بوتقة

الوطن يشمد عمديات معقدة وصعبة نطراً إلرتباطها بصراعات
اجيزوجب.،-اال : 2:ص البحرين■ وال تببع

ششتابثششش

٠
لة،

يعد الطفرة التفطية .وتقوم هذه اإلسترات
إلعادة تأسيس شرعيتها واستعادة ا إل.

يرمز له دستور

 ،١٩٧٣وعلى تجريم كل ثشاط يسهم في تفعيل الجهود الهادفة إنصهار
جميع الهويات اإلثنية في بوتقة الوطن .ويشير الكاتب إلى أن الحركة
الدستورية التي بدأت في  ١٩٩٢هي نتيجة إشكالية إلستمرار األسرة

الحاكمة في إعاقة محاوالت إبدال الهويات اإلثنية المتنافسة بهوية

وطنية تستند إلى فكرة المواطنة الدستورية كأداة لتعبئة قوى إجتماعية
مقموعة تتجاذبها خطابات الهويات المتوازنة .وفي هذا اإلطار تبدو

ا ألهمية ا لتاريخية للحركة ا لدستورية ،ا لتي بدأت في  ،١٩٩٢من جهة في
إثباتها عقم سياسة الدولة ومن جهة أخرى في كونها وسيلة أثبتت

نجاعتها في تعبئة قوى متنوعة تسعى لبناء نوع متميز من ا لمواطنة هي
المواحلنة الدستورية.

ار الكنوز االدبية
بيروت -لبنان-تدفا ك ٠١/٧٣٩٦٩٦ :
ص.ب١١/٧٢٢٦ :.

