الدكتورإميل نخله

التطور السياسي في مجتمي فتحذ ث

a

جويييرققعهي,

-jm ^WUW IMW؛؛!U

؟

 VOICE OF BAHRAINق
WWW.V0B.OR9

البحرين
التطور

السياسي في مجتمع متحدث

د .إميل نخلة

البحرين
التطور السياسي في مجتمع متحدث
I
M

مي^^حقيجيية Iالإ
صحمحالسحر ي
 VOICE OFBAHMINإ
1 :؛
WWW.V0B.0R6

٠

البحرين :التطور السياسي في مجتمع متحدث
املؤلف :د .إميل خنلة
ترمجة :عبدالنيب العكري
تصحيح وتدقيق :املركز الوطين للدراسات ،مملكة البحرين

الطبعة العربية االوىل 2006

دار ال2نوز االدبية
بريوت-لبنان

هاتف-فاكس009611 739696 :
ص.ب11-7226 :

*تحييجيجبجيحمثتتحإل

أااهلااا^وتيينألال/
^--ييججييحتتجيتتشحة
 - ■٠٦١ح؛ ر --

DarAtKonoozAtArfafjyia
Beirut - Lebanon / 1. 0. 180*: 7226-1 1
Telefax: 009611-739696
E.Mail; alkonooz2003@hotmail.com

اإلهداء

إلى شعب البحرين

5

المحتويات
قائمة الجداول 9..................................................................

مقدمة المؤلف 11...................................................................................
مقدمة الطبعة العربية ..................................

15

توطئة 19....................................................................................................

الفصل األول :مقدمة 23.................................................................

مالحظات عىل البحث واملهنج 25..............................................
املحتوى القبيل للبحرين احلديثة

-

الفصل الائين:

35............................................

التعلمي وتطور البحرين السيايس

مالحظاتعىل لنظرية:

التعلميوشلك

41
لسياسة حلديثة 43..

سرب إحصايئ للتعلمي يف البحرين 47...................................................

التعلمي والقوى العاملة 63.............................................................

التعلمي واملواطنة 67....................................................................
الفصل الثالث :االتفعاالت واالختالط السيايس — دور

-

األنديةوالصحافة 77...

مالحظات عىل النظرية :دور وسائط اإلعالم يف االختالط79...
األندية والسياسة 82.................................................................
105 ..............................................

الصحافة واالختالط لسيايس

الفصل الرابع :العمل والتطور السيايس 129 ............................................

7

-

مالحظات خلفية .......................................

131

-

نظرة تارخيية

1133

الفصل

قوة العمل وبحرنة العمل 145 ........................................
اخلامس :السياسة اخلارجية والتطور السيايس 157 ........................

-

مالحظات خلفية 159 .......................................
دمع سياسة البحرين اخلارجية

..........................................

164

وضعية سياسة البحرين اخلارجية 170 ..................................
الفصل السادس :حنو بنية دميقراطية :املجلس التأسييس

...............

191

خطاب الدميقراطية :احلكومة واملواطنني 193 .......................
-

الوصفة القانونية 205 ......................................

-

قانون المجلس التاسيسي والرد الشعبي 208 .................

الفصل السابع :اول انتخابات وتشكيل املجلس التاسييس 217 .................
-

-

األجواء السياسية غداة االنتخابات 219 ..................................
احلملة واملرحشون 225 .........................................................
................
الضغوط الخارجية خالل الحملة االنتخابية 235
االيام األخرية للحملة االنتخابية 242 ......................................
حتليل االنتخابات وتركيبة املجلس التأسييس

.....................

249

الفصل الثامن :االستنتاج :حنو منوذج فاعل لملدينية القبلية 267 ....
-

خامتة 275 ..............................................................................

الهوامش 277 ...................................................................
املراجع292 ............................................................................................. :

8

ألئحة بالجداول
 2 1-للساكن تبعًا ملمجوعات من مخس سنوات واجلنسية عام 197 1

48

 2 2الزيادة الساكنية يف لبحرين .1971-41
 2 3نسبة األميني من الساكن تبعا لملجموعلت العمرية واجلنس 1971
-

49
50

2 4
-

نسبة األميني من

الساكن يف

املمجوعات لعمرية

5

2

6-

2

املناطق

احلرضية والريفية

حسب

1971

51

للساكن والتقسمي املدين األسايس لسلكن املناطق احلرضية

امللتحقون باملدارس من سن  5حىت 24

سنة ،للك سنة معرية وحسب

اجلنسية (حبريين وغري حبريين) لعام 1971
 2 7غري املداومني يف املدارس من سن  5حىت  24سنة للك سنة معرية
وحسب اجلنس لملواطنني البحرينيني لعام 1971
8-

53
55

 2التحاق الطالبيف املدلرخسالل 1941-40حىت 1961-6

56

يف املدلرس االبتدائية والثانوية

9

52

 2التحاقالطالبيف املدارس للك املستوياختالل 1962-61
حىت1973-72

-10
1 12

2

57

خرجيي اجلامعات من البحرينيني وجماالت ختصصهتم 59 1972-50
توزيع الطلبة البحرينيني سنة أوىل جامعة يف عدد من جامعات الرشق

األوسط 1973-72
2
12-

مزيانية وزارة الرتبية والتعلمي مقارنة بامليزانية العامة 1973-65

9

61
62

-13
2 14
-

 2زيلدة االلتحاق بملدلرس حسب اجلنس  1962-61حىت 64 1972-71
لمدارس حسب التخصصلت ،املسستويلت ،وتوفير املختربلت ،املعامل،

65

واملكتبلت1972-71 ،

2

15
16

مهناج املدلرس االبتدلئيةيف لبحرن 1972

2

69

للطقم اإلدلري والتعلميي لملدارس االبتدائية واملتوسطية والثانوية العامة

والتجارية حسب املؤهالت وجلنس1972-71
3 1
 3 2عينة من األندية وللجمعيات يف البحرين
األنديةوالروابط يف لبحرين

3 3
-

73
85
86

توزع ملداخيل الخشصية من املصالر الرئيسية

107

حسب مستويلت للدخل

3

4

توزع السلكن حسب جمموعلتللك مخس سنوات واجلنس (البحرينيني

108

فقط)

3 5
-

الساكن

األميني بعمر

عرش سنوات ولكرث حسب العمر واجلنس

الصحف واملجالت البحرينية ذات لمللكية اخللصة

111
118
118

الصحف غري البحرينية املقرؤة بانتظام يف البحرين

119

 4 1سلكن البحرين احلليني ولملتوقعني 1986-41 4 -2الساكن النشيطني اقتصالياحسب لصناعة واجلنس 1971

147
149

 4 3الساكن النشيطني اقتصاليا حسب املهنةواجلنسية 1971
 4 -4الساكن النشيطني اقتصاديا حسب مستوى التعلمي

151

(البحرينيني فقط)

6

3

3 7
-

8-

الصحفواملجالت البحرينية للحكومة

3

(النكور واإلناث) 1971

154

 4 5للتوزيع املهين حلملة هشلدة الثانوية يف البحرين 1971
 1-6الدوائر االنتخابية لملجلس التأسييس

1

7

206
258

قامئة املرحشين لملجلس التأسييس

2

7

االعضاء الفائزين لملجلس التأسييس ودوائرمه االنتخابية

262

3

7

حتليل دميغرايف للناخبني

263

4

7

اعضاء املجلس التأسييس

264

10

مقدمة المؤلف
اكنت مفاجأة سارة ومصدر اعزتاز يل الن ينرش كتايب عن البحرين،

والذي كتبته قبل 30

عاما ،بالعربية يف البحرين ،وفميا أنا أقرا الرتمجة

العربية تواردت اىل خاطري ثالث قضايا رئيسية ويه :الشعور الدافئ

باحلياة اليت عشهتا يف البحرين ومابني أهله ،وثقل القضايا الدستورية

واحلامكية واليت حبثهتا يف البحرين يف السبعينيات ،واسمترار انعاكس هذه
القضايا عىل حارض البحرين اليوم واسمتراريهتا يف املستقبل.

انغمست البحرين ،حكومة وشعبا (شيعة وسنة ،متدينني وعملانيني،
رجاال ونساءا) يف مناقشات حول احلقوق الدستورية بعد االستقالل وأجراء

العملية االنتخابية لملجلس الوطين قصري األجل ،وأتضح برسعة لملراقبني

أن هناك قضايا مهمة عديدة واكبت احلوار الوطين خالل 1973-1972
ومن بني هذه القضايا ما ييل:
 -املشاركة السياسية يف صناعة القرار.

-حقوق اإلنسان.

 مساواة املرأة يف السياسة والعمل. -حرية الصحافة والتعبري.

__حق مؤسسات املجمتع املدين يف العمل بدون تدخل حكويم.
 حماسبة احلكومة وشفافيهتا. -العدالة االقتصادية واالجمتاعية.
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إن املناقشة احلامية هلذه القضايا واليت اجتاحت البالد عشية انتخابات

املجلس التأسييس يف  1972واملجلس الوطين يف ،1973
املجلس الوطين يف عام ،1975

وما بعد حل

مكا عرضت باستضافة يف الكتابة الزالت

ذات أمهية اليوم مكا اكنت قبل جيل سابق وبالرمغ من مرور الوقت

والتغريات الدراماتيكية اليت جرت منذ ذلك الوقت يف جممتع البحرين
السيايس واملجمتعية العربية والعامل .وتبىق هذه القضايا يف قلب احلراك
السيايس واالجمتايع يف البحرين .وتظل املطالبة هبذه القضايا عالية

ومعيقة اليوم مكا اكنت قبل 30

عاما ،وتظل ردود فعل احلكومة اليوم جتاه

هذه املطالب اليوم حمليا وعامليا مكا اكنت حينئذ.
سنستعرض باختصار بعض التغريات اليت حدثت يف جماالت ثالثة

يف البحرين ويف املنطقة وعىل مستوى العامل ،وحتليل تأثري هذه التغيريات

عىل القضايا اليت تظل مثار اهمتام مواطين البحرين.
هشدت البحرين العديد من التطورات منذ نرش الكتاب باإلجنلزيية،

وخصوصًا منذ موت األمري السابق الشيخ عييس يف مارس  ،1999وتسمل
ابنه الشيخ محد احلمك حيث أقدم األمري عىل عدد من اخلطوات عىل طريق

اإلصالح السيايس مبا يف ذلك ميثاق العمل الوطين يف فرباير ،2001
وإصدار دستور جديد ينص عىل انتخاب جملس النواب وتعيني جملس

الشورى يف فرباير  2002واجراء انتخابات وطنية يف أكتوبر .2002

إصالحات 2002

أن

السياسية ىه مبثابة ماسسة امللكية حيث أحضى األمري

محد ملاك .وقد اجتاحت البالد النشوة خالل الفرتة 2001-2000
تفاعلت مؤسسات

املجمتع

املدين

اجيابيا جتاه مبادرات

حيث

الشيخ محد

اإلصالحية.

لكن رسعان ما حتول املزاج اىل الشعور باملرارة يف ،2002
وتصاعدت املعارضة للدستور اجلديد والقيود اليت يفرضها عىل حرية

التعبري والتجمع ،ويف حني صوت أكرث من 90

 %ممن حيق هلم االقرتاع

لصاحل ميثاق العمل الوطين يف فرباير  2001فان %54
االنتخابات الوطنية يف أكتوبر ،2002

فقط شاركوا يف

واندلعت املواجهات بني نشطاء

حقوق اإلنسان واحلكومة ،وازداد التوتر الطائيف حدة ،مكا صعدت األندية

واجلمعيات واملنمظات النسائية معارضهتا للدستور باعتباره صادرا من
فوق وبدون تشاور او مشاركة قيادات املجمتع.

وطالبت هذه املمجوعات بضامن حقوق اإلنسان ،وتضمني بعض مواد

دستور 1973

يف الدستور اجلديد.

وقع امللك اجلديد ما بني أولئك املعارضني لإلصالح من داخل وخارج

العائلة من ناحية واملنمظات اجلماهريية اليت حتبذ ترسيع اإلصالح استنادا

اىل قاعدة جممتعية من ناحية أخرى .استطاع امللك أن يصل لقطاعات

خمتلفة يف املجمتع واستخدام موقعه املليك لتوزيع الرثوة واألرايض عىل
من حيتاجها من خالل املكرمات مكا وعلد بان يمتلك جملس النواب سلطة
ترشيعية يف املستقبل ،شبهية بتلك اليت امتلكها املجلس الوطين لعام

.1973

وحسب ما جاء يف التقارير الصحفية فان بعض جمموعات

املعارضة واستجابة لعرضه قد عربت عن رغبهتا يف املشاركة يف
االنتخابات الوطنية القادمة.
هشدت البحرين عىل املستوى اإلقلميي العديد من اهلزات والرصاعات.

ان كون البحرين بلد صغريا وسط اخلليج الذي يمتلك احتياطيات نفطية كبرية،

وذات أغلبية شيعية وأقلية سنية حامكة ،فقد توجب عىل البحرين أن تشق

طريقها حبذر .واكن من بني هذه التطورات قيام مجهورية إيران اإلسالمية
واحلرب العراقية اإليرانية والغزو العرايق للكويت وتبعها حرب اخلليج
وبالطبع اسمترار الرصاع يف العراق ،وتوجب عىل األقلية السنية احلامكة أن

تعيد سلوكها اإلقلميي يف إطار وجود قوة شيعية جارة هلا ،وتصاعد نشاط
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األغلبية بزتايد وتتظمي نفهسا عىل املستوى الدويل ،فقد توجب عىل البحرين

مثال مل بايق لعامل لن تتعامل مع هنيار االحتلد السوفييت يف التسعينيات

وصعود الواليات املحتدة كقوة عمظى وحيدة ،وصعود الرادياكلية اإلسالمية
يف املهشد الدويل ،وبعدها جهمات

 11سبمترب

 2001اإلرهابية ضد

الواليات 1ملحتدة وغريها من البلدان .ومؤخرا هشدت صعود السيدة املذهبية

واالتتية يف العراق ولملزيد من لسملة السياسة لعربية وتزليد املطالبة
بالدمقرطة واإلصالح عىل امتداد الرشق األوسط.

انه ويف هذا اإلطار ،ومضن مجيع هذه للتطورات ،يقرتب جممتع

البحرين من املبادرة اإلصالحية السياسية واالقتصادية .ولضامن جناح هذه
اإلصالحات فانه يتوجب ان تعكس رشاكة حقيقية ما بني أرسة ال خليفة

احلامكة من ناحية ومجيع فائت املجمتع البحريين بغض النظر عن ماكنيهتم
االقتصادية وانمتاءاهتم الدينية وجنهسم ،حيث يعكس عام  2005صدور

مرشوع قانون اإلرهاب كمنوذج ملا جيرى ،فإذا اكن امللك يأمل بإصدار
هذا القانون بنجاح فان ذلك يشرتط لكا من احلكومة وجملس النواب مسبقا

عىل تعريف اإلرهاب ،والذي ينتج توازنا خالقا ما بني احتياجات البالد
األمنية وحقوق املواطنني.

أنين آمل أن يهسم كتايب يف نخسته العربية يف نقاش حصي حول

هذه القضايا.
و أخريا فأنين أود يف هذه املناسبة أن اشكر د .منرية خفرو أستاذة

عمل االجمتاع يف جامعة البحرين والسيد عبد الرمحن النعميي مدير املركز
الوطين للدراسات إلهسامهم يف حتقيق نرش الكتاب بالعربية.

د .إميل نخلة

نوفمبر

2005

مقدمة الطبعة العربية
رمغ االمهية البالغة للتحليالت الواردة يف هذا الكتاب ،ورمغ انه كتب
يف مرحلة عصيبة من تارخي البحرين السيايس ،يف السبعينيات من القرن
املنرصم ،بعد االستقالل وخالل مرحلة االنتخابات لملجلس التاسييس ،اال
انه مل جيد طريقه اىل القاريء العريب اال بعد ميض أكرث من ئالئة عقود

عىل اصداره باللغة االجنلزيية.
يشري االستاذ خنله يف مقدمته للكتاب بأن "هذه يه دراسة حلالة التطور

السيايس يف البحرين ويه أول جهد من نوعه للتعامل مع الدولة الناشئة يف
اخلليج ملوضوع دراسة ،أكرث من كوهنا هدفًا لسياسة دولة أخرى يف إطار

خططها يف املنطقة  .ولكنه ال يتوقع لصناع السياسة األمريكية أن يصيغوا
سياساهتم البعيدة املدى تبعًا لدول اخلليج دون فهم األوضاع التقليدية والثقافية
واالقتصادية والسياسة السائدة يف املنطقة".
وبالتايل فإن "هذا الكتاب موجه خلدمة قراء متتوعني من الرمسيني

اخلليجيني والقادة والنخب األخرى خصوصًا أن البحرين تمطح أن تصبح
واجهة اخلليج لصناع السياسة األمريكية".
وحيث ان اهلدف هو تقدمي خدمة أساسية لصناع القرار سواء يف

البحرين او الواليات املحتدة ،فان باماكننا أن نتخيل جحم اجلهد الذي بذله
املؤلف الذي أبدى الكثري من االهمتام بأوضاع منطقة اخلليج معومًا ،سواء

البحرين او اململكة العربية السعودية ،انطالقا من وعيه بأمهية دراسة

منطقة تمتتع مباكنة كبرية يف االسرتاتيجية الدولية خاصة بالنسبة للواليات
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املحتدة االمريكية ،وعىل االدارة االمريكية والرشاكت املتعددة االهداف

واملصاحل أن تضع أقدامها حبذر ووضوح يف منطقة عانت وال تزال تعاين

من الرصاعات الدولية وانعاكس هذه الرصاعات عىل االوضاع الداخلية

عىل املستوى لملحيل للك دولة وعىل صعيد االقلمي اخلليجي بشلك عام،
اضافة اىل ارتباطها ببعدها القويم واالساليم.

وال ندري أن اكن صناع القرار يف البحرين خالل العقود الثالثة

املاضية قد أستفادوا من هذه الدراسة القمية ،أم ال .وكذلك احلال بالنسبة

للحركة السياسية اليت عربت عن مطالب قطاعات واسعة من املواطنني ،اال
اننا نفرتض أن صناع السياسة الغربيني مل هيملوا هذا اجلهد ،وبرهنوا -

من خالل الدراسات الالحقة العديدة اليت صدرت عن املنطقة  -مدى
استفادهتم من هذه الدراسة والدراسات الالحقة واعمتادمه عىل االرقام

واملعلومات والبحوث وما يطرحه اكفة املسامهين يف العديد من الورش

اليت اقامهتا مراكز االحباث االجنبية بالدرجة االساسية ملساعدة صناع

القرار عىل اختاذ اخلطوات األكرث جناعة واألكرث فائدة ،واألقل رضرًا
ملصاحلمه ،خاصة وان هذه املنطقة تسبح عىل حبيرات نفطية ال مثيل هلا
يف أي منطقة من مناطق العامل ،ولدهيا من التارخي والرتاث ما جيعل

شعوهبا حتمل بأن تلعب دورًا كبرياً يف السياسة العاملية الراهنة ،وبالتايل
فاهنا تعيش يف رصاع مسمتر وقلق دامئ.

وحيث تعيش البحرين مرحلة انتقالية بعد جميء جاللة امللك محد،
حيث بارش يف التخيل عن العديد من السياسات اخلاطئة اليت سار علهيا

احلمك بعد حل املجلس الوطين وفرض قانون تدابري أمن الدولة منذ العام

،1975

وبعد أن أطلق العنان لقوى املجمتع لدراسة املشلكات القدمية

واجلديدة اليت تعاين مهنا البحرين ،فقد برزت مرة أخرى اشاكليات توقف

عندها املؤلف بعد االستقالل ،تلك االشاكليات املتعلقة حبرية التتظمي

السيايس وباملشاركة الشعبية يف صنع القرار ودور مؤسسات املجمتع
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املدين من االندية واجلمعيات النسائية واالجمتاعية وغريها ،باالضافة اىل

مسألة البطالة والعاملة االجنبية ومنط التعلمي وخمرجاته مبا يتوافق مع
التوجهات االقتصادية للدولة .وحيث يسىع احلمك جبدية للوصول اىل حلول
سلمية لملشلكات املذكورة ،فان ترمجة هذا الكتاب يف هذه الفرتة تكتسب

أمهيهتا ،ملعرفة احللول الذي قدمها املؤلف من ناحية ،و أمهية وضع خطط
مدروسة خترج البالد من دوامة االزمات االجمتاعية واالقتصادية والسياسية
اليت متر هبا بني الفرتة واالخرى.

وحيث توقف املؤلف أمام احلركة العاملية وخماوف احلمك من احلق
النقايب ،وأعىط االنتفاضات والتحراكت العاملية ما تستحقه ،بل وقدم

النصح للحكومة بأن تستجيب لملطلب النقايب مسهشدًا بواقع احلركة العاملية
والنقابية يف الدول الرامسالية ،ميكننا القول بأن خطوة كبرية قد حتققت يف

السنوات االخرية وذلك بالمساح للعامل واملستخدمني بتشكيل نقابات هلم،

اضافة اىل تشكيل االحتاد العام لنقابات معال البحرين( ،رمغ اسمترار
خماوف السلطة التنفيذية من النقابات يف القطاع احلكويم) وما رافق

االنفراج السيايس من حركة جممتعية نشطة متثلت يف بروز العدد الكبري
من مجعيات حقوق االنسان والشفافية والنفع العام إضافة اىل اجلمعيات
السياسية اليت برزت بقوة وبرهنت أهنا إحدى الضامنات االساسية ألية
معلية اصالح دميقرايط ليس فقط يف البحرين وامنا يف معوم االقلمي

اخلليجي.

ونظرًا ألمهية املعلومات والتحليالت اليت وردت يف هذه الدراسة،
وللتجشيع والدمع الكبري الذي قدمته الدكتورة منرية خفرو ،حيث قامت

مشكورة باالتصال باملؤلف ألخذ موافقته عىل ترمجة الكتاب ،وقد وافق
مشكورًا عىل ذلك ،فقد قام املركز الوطين للدراسات يف البحرين برتمجة

هذا الكتاب ،آمالً أن جيد طريقه اىل القارى يف البحرين وخاصة العاملني
يف احلقل السيايس واملجمتيع ،لالستفادة من التجربة الكبرية اليت جسهلا
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املؤلف ،ومن أجل تقليل االخطاء اليت ميكن أن يرتكهبا الالعبون يف

املرسح السيايس يف مرحلة تشتد املطالبة االقلميية والدولية برضورة
املشاركة السياسية و أمهية اعمتاد معايري دولية يف قضايا احلريات العامة

ومؤسسات املجمتع املدين وحقوق االنسان ،إضافة اىل املشاركة الشعبية

يف صنع القرار ،ويه القضية املركزية اليت يعمتد علهيا مدى التقدم الذي
حترزه شعوب وأنمظة هذه املنطقة من العامل.

المركز الوطني للدراسات
سبمترب  /ايلول 2005
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توطئة
يستتد هذا الكتاب إىل ثالث سنوات من البحث يف البحرين بمتويل يف
البداية مبحنة من مؤسسة فولربايت .ومن املحمت أن يعرب املؤلف عن
امتنانه للعديدين من الذين ساعدوه مبارشة أو بصورة غري مبارشة خالل
معلية إجرائه هلذا البحث .ومن املحمت بطبيعة األشياء اجلاري حبثها،

والناس الذين جرى اإلتصال هبم والوثائق املحتصلة واملخطوطة حمل

املراجعة ،بروز مشالك ومنغصات .ومن الهسولة مباكن إظهار االمنتان

بسعادة حيث أهنا مبتتاول اليد ،لكن فرز املشالك ،وإدارهتا وحتديدها يه
مهمة صعبة ،وتتطلب عادة مهنية أاكدميية ورسية ودبلوماسية .إن مزجيًا

من هذه العنارص تعرف أحيانًا باحلرفية األاكدميية.

أود أوال أن أشكر د .جون ديلون االبن ،رئيس لكية مونت سانت
ماري يف إميتس بورج بوالية ماريالند ،لتجشيعه ودمعه يل خالل قيايم
بالبحث.

مكا أود التعبري باألمتتان للسيد وليام ساند رئيس حترير "ميدل

إيست جورنال" ( )Middle East Journalملا قدمه طوال معلية البحث.

إن املكتب األمرييك للعالقات التعلميية والثقافية هو من يرتمج منحة
فولربايت إىل حقيقة وبالتايل فإنين ممتن للتعاون املمثر ملدير املكتب

لرباجم الرشق األدىن وجنوب آسيا ،السيد أرثر ألن ،وطامقه وخصوصا
اآلنسة ماري مكدونو ،ويه باحثة متقدمة سابقة يف الربناجم البحيث.

أما يف البحرين فقد تلقيت مساعدات من قبل العديد من اجلهات ،واكنت
رضورية لنجاح حبيث.

أود أن أشكر طامق سفارة الواليات
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املحتدة

األمريكية يف املنامة ،عامصة البحرين ،وباألخص السيد ولمي كرييب،
السكرتري

السابق،

حيث

أنه

كنائب

للضابط

األسايس

يف

السفارة

واكختصايص يف شوئن الرشق األوسط واخلليج وكدبلومايس معار ،فقد
البحرين ذات معىن .ورمغ

إقاميت يف

جعل

العديد من

املحاوالت

والصعوبات املتأصلة إلقامة السفارة األمريكية اجلديدة يف البحرين ،فقد
حرص

عىل

إجناح مهمة

(researcher

أول

باحث

أسايس

أمرييك

)Senior

يف البحرين ،حيث سار مرشويع بلك سالسة .ومن جراء

ذلك فقد تفادينا أنا وعائليت العديد من املنغصات بسبب هذه املساعدة .مكا

أود أن أشكر مكتب سيطرة البحرية والحشن األمرييك للمساح يل باستخدام
جتهزياهتم خالل وجودي يف البحرين.
عىل اجلانب احلكويم البحريين ،أود االعرتاف بامنتاين للتعاون الذي

لقيته من كبار املسؤولني يف خمتلف الوزارات .أود أن اقدم الشكر للشيخ

حممد بن مبارك اخلليفة ،وزير اخلارجية وطامقه يف وزاريت اخلارجية
واإلعالم وخصوصا الشيخ عيىس بن حممد اخلليفة مدير اإلعالم والسيد

أمحد مكال مدير املطبوعات والسيد حسني الصباغ مدير براجم اإلذاعة
والسيد سملان تيق رئيس التحرير السابق ملجلة حبرين اليوم.
إن حبىث الدائب للقوانني واملراسمي وغريها من الوثائق القانونية اكن
ممثرا نتيجة التعاون الوثيق للسيد صالح املدين ،رئيس الدائرة القانونية.

أما يف وزارة الرتبية والتعلمي فإنين أود التعبري عن إمتتاين لملساعدة القمية

من قبل وزير الرتبية والتعلمي ،الشيخ عبدالعزيز اخلليفة ،والسيد محد
السلييط ،مدير التخطيط .أما يف وزارة العمل والشؤون اإلجمتاعية فأود

التعبري عن شكري للوزير السابق جواد العريض (وزير الدولة احلايل
واملديع العام األسبق) .وابراهمي محيدان (سابقًا املديع العام) ،واملدير

العام للوزارة ،عبدالرمحن درويش ،واملستشار العاميل ،دبليو .يب .بريي،
فقد اكنوا مفيدين للغاية ،وخاصة يف جهودي للبحث يف مكية كبرية من

20

املعلومات املتعلقة بقوة العمل واحلاجة الهيا والتوقعات املستقبلية يف
البحرين .مكا أن العاملني يف مكتب االحصاء لوزارة التمنية واخلدمات
اهلندسية مل خيروا جهدًا من تقدمي اية تقارير احصائية ذات أمهية .و أنا

ممتن للسيد راشد حسن الضبيب من مكتب البرتول يف وزارة املالية
واالقفاد الوطين لزتويدي بالتقارير السنوية املتعلقة بإنتاج النفط يف
البحرين.

وبالرمغ من كون

الصحافة العربية يف البحرين حمدودة احلمج

واملعطيات ،فإن رؤساء التحرير واملحررين يف الصحيفتني الرئيسيتني قد

زودوين مبعلومات قمية ،وأعرب عن امتتاين لرئيس حترير األضواء ،السيد

حممود املردي ،ورئيس حترير صدى األسبوع ،السيد عىل سيار ،وطامقمه

من الصحفيني مثل حممد قامس الشرياوي وإبراهمي بمشي وعيل صاحل

وعقيل سوار .وقد أهسم العديد من الناس مبارشة أو بصفة غري مبارشة يف
إجناح حبىث .ومعرفىت هبم جعلت إقاميت يف البحرين أكرث سعادة .وسأظل

ممتنا لصداقة السيدة والسيد جامس مراد والسيد والسيدة عىل مراد والسيد
والسيدة حممود املردي والسيدة والسيد عيل األمني والسيد وفيق السعدي

والسيدة والسيد ويليام كرييب والسيد والسيدة بري شوجرن والدكتور والسيدة
فريثجوفوانيبو.

الشك أنه مل يكن باالماكن اجناز هذا الكتاب ،لوال اجلهد والتجشيع من
قبل زوجيت .لقد تكفلت بالقيام بعدة مهام مثرية لإلجعاب خالل البحث مثل

مهام البيت وتأمني اإلقامة املرحية واملديرة التتفيذية وحماورة ال تتعب،
ومرفقة خمطوطات ومعدة القهوة والطابعة املحرتفة.
بالتأكيد فإن أيا من األخشاص السابقني ال يتحمل أي مسؤولية لنواقص
وثغرات هذا الكتاب ،وأحتمل وحدي هذه املسؤولية.

إميل

21

الغصل األول:

اسدمة
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مالحظات حول البحث :المدى واألسلوب
هذه يه دراسة حلالة التطور السيايس يف البحرين( ٢ويه أول جهد

من نوعه للتعامل مع الدولة الناشئة يف اخلليج ملوضوع دراسة أكرث من
كوهنا هدفًا لسياسة دولة أخرى يف إطار خططها يف املنطقة .هناك بالطبع

عالقة ما بني معلية بناء الدولة ومجيع القوى اليت تؤثر يف العملية والدور
الذي تلعبه دول اخلليج ،بإجيابية أو سلبية يف السياسة الدولية .وبلكمة

أخرى ،فإنه ال يتوقع لصناع السياسة األمريكية أن يصيغوا سياساهتم البعيدة
املدى تبعًا لدول اخلليج دون فهم األوضاع التقليدية والثقافية واالقتصادية

والسياسة السائدة يف املنطقة.

هذا الكتاب موجه خلدمة قراء متتوعني من الرمسيني اخلليجيني والقادة
والنخب األخرى ،خصوصًا أن البحرين تمطح أن تصبح واجهة اخلليج

لصناع السياسة األمريكية .ميل عملاء السياسة ودارسوها يف البلدان النامية

مبا يف ذلك منطقة اخلليج ،جمموعة يتوجه إلهيا الكتاب بالطبع .وتستتد هذه
الدراسة إىل مصادر أصيلة إضافة اىل البحث امليداين.

إن معظم املادة األصلية يه باللغة العربية وبالتايل فهي ليست متاحة
للقارىئ األمرييك .إضافة إىل نلك فإهنا ليست منشورة يف ماكن آخر .إن

غىن املعلومات الواردة هنا واملتعلقة مبختلف جوانب احلياة يف اخلليج

أ -مل جير سوى القليل من االحباث حول منطقة اخلليج العريب من قبل االاكدميني االمريكيني باستثناء

البحوث املتعلقة بالنفط .ان ندرة االحباث االمريكية حول اخلليج تمتثل يف انه طوال الفرتة مابني

.مل يمت اعداد سوى اطروحة دكتوراه واحدة تعرضت فهيا للبحرين .راجع 1883-1968
 World 1883-1968,همله American Doctoral Dissertations 11 the
Washington, D.C., USGovemment Printing 0112, 1970.
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مقرتنة باالهمتام بالشوئن اخلليجية نظرا ألزمة الطاقة ،مما جيعل هذا
الكتاب إضافة نوعية للباحثني يف العلوم السياسية.

تعاىط الباحث مع جممل معلية بناء البحرين كبلد حديث اإلستقالل،

وخصوصًا أن العملية مرتبطة مبا يىل:

1

 -طبيعة وصفات النظام السيايس كأسلوب للحكومة.

-2
3

النظام التعلميي يف عالقته مع التأقمل السيايس وتدريب القادة.

— املواطنون وقدراهتم ،القانونية وغريها ،للتأثري يف معلية اختاذ

القرار.

-4

التمتية االقتصادية يف عالقهتا مع التمتية السياسية عىل املستويني

املحيل واألجنيب.

-5

صياغة ومصادر وأهداف السياسة اخلارجية اكنعاكس لملداخالت

املحلية.

-6

املغامرة األخرية للدميقراطية — توجه نظام قبيل تقليدي إىل نظام

مدين حيث العنارص اجلديدة مدعوة خللق مداخل معينة يف النظام السيايس.
ومكا نرى فإن البحث يركز عىل مخسة عنارص معروفة يف أزمة بناء
الدولة ويه اهلوية واالندماج واالخرتاق واملشاركة والتوزيع( ).

إن درلسة التطوير السيايس والتحديث يف إطار معلية بناء األمة له ثالثة

أهداف:

— تزويدنا بأرضية خنترب من خالهلا األفاكر اجلديدة يف عمل السياسة
املقارن.

— المساح للباحثني لتقيمي مصداقية وتطبيقات نظام البحث كوسيلة فاطة.
— إلقاء الضوء عىل سريورة جدل التطور يف بيئة معينة ،ويه البحرين

يف هذه احلالة ،العتبارات رمقية قياسية.
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والسؤال األخري الذي يتوجب توجهيه هو أنه يف ضوء األوضاع
اخلاصة بدول اخلليج متل البحرين واخذًاباالعتبار هذه األوضاع عطيًايف
اختاذ القرار يف إطار اخلليج ،فهل ميكن احلديث عن منوذج مقاييس
عملية عاملية ،ميكن اعمتادها يف مالحظة وتقيمي تسيري السياسة؟ ومكا

سرنى الحقا ،فإنه يف ضوء احلقائق املدروسة يف هذا البحث فإهنا تشري

إىل احمتال منوذج آخر جديد ،ميكن أن يكون األفضل يف التطبيق عىل
إمارات (مشيخات) اخلليج .وبعيدًا عن الواقع فإن هناك تساؤال عمليًا آخر

وهو:

ما الذي معله البلد موضوع الدراسة للتحييد والتغلب عىل أزمة

بناء األمة؟ ويغيط هذا النشاط مساحات من بنية احلكومة واحلدود
الفاصلة بني السلطات واملشاركة الشعبية يف احلكومة والتطور االقتصادي

واالجمتايع والتعلميي لملواطنة اجلديدة .وقد أبدى عملاء السياسة خالل

العقدين املاضيني اهمتاما حمسوبًا مبمجل معلية بناء األمة يف البلدان

حديثة االستقالل يف آسيا وأفريقيا ،وقد دمع هؤالء العملاء جمموعة من
االستنتاجات والمناذج والتعمميات .ومن هؤالء يف جمال سياسة البلدان

النامية()2

الربوفيرس جربيل أ .املوند والربوفيسور جميس كوملان ،يف

حماولهتام إلظهار أنه ميكن االستفادة من منوذج النظام السيايس ،يف
استخدامه لدراسة التطور السيايس يف بلدان جديدة.

أما بروفسور املوند

( )Almondفقد حبذ يف مقدمته الطريقة الفاعلة للسياسة مبعىن تفصيل

وجتميع املصاحل االجمتاعية والسياسية وجتنيد القيادة(.)3

إن

الدفاع

النظري األسايس لنظام املعاجلة هذا ،وهو من وضع الربوفسور (املوند)
يطرح أن لملجمتعات صفات منشاهبة ،مثل البنية والوظائف .ومن أجل

تهسيل تطبيق هذه األدوات املعرفية ،فإن جلنة عمل السياسة املقارن(ب)

ب  -كان أعضاء اللجنة حينها لو كان باي (رئيسا) جبريل ألموند ،ليونارد بايندر ،تايلور كول ،جيمس
كولمان ،هيربرت هايمان ،جوزيف البالومبارا ،سيدني فيربا ،روبرت وارد ،ما يرون وينر.
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ملجلس حبوث العلوم االجمتاعية قد أجرى يف الستينيات سلسلة من
مشاريع

البحث واليت

عاجلت واختربت مدى تطبيق نظام معاجلة

السياسات املقارنة عىل معلية التمتية والتحديث يف بلدان حديثة اإلستقالل.
لقد أنتج هذا املرشوع عرشات البحوث الضخمة جكزء مما يعرف

"دراسات التطور السيايس" عىل امتداد أكرث من عقد(ت) .ومن خالل
دراسة التحديث والتطور السيايس فإن عملاء السياسة املهنيني قد حاولوا

العمل مضن إطار مخس أزمات لبناء األمة.

أن اهلدف الرئييس هلذه األمعال هو تطوير معاجلة فاعلة للسياسة

املقارنة(ث) واختبار املفاهمي اجلديدة يف اإلطار اجلديد لنظام التطور

السيايس(.)4

ورمغ ذلك فإنه وفميا اكنت جتري مناقشة الفصل السابع من

"دراسات التطور السيايس" ،فقد استنتجت جلنة السياسات املقارنة أنه

ميكن رؤية التطور السيايس من منظور املساواة والقدرة و المتيزي(و) ٠

ت — نرشت هذه الكتب دار جامعة برنستون للنرش ،برنستون ،نيوجريس ،ويه عىل النحو التايل:

Lucian w. Pye, ed., communication and Political Development (1963):
Joseph LaPalombara, ed.. Bureaucracy and Political !development
(1963): Rotert E. Ward and Dankwart ٨., Rustow, eds.. Political
Modernization 111 Japan 200 Turkey;(1964): James 5 Coleman ed..
Education and Political Development (1965): Lucian ٧٧. Pye 200
 Political DevelopmentلSidney ٧2102, eds.. Political Culture 20
(1965): Joseph LaPalombara and Sidney Verba, eds.. Political
Parties and Political Development (1966): 20 Leonard Binder etal,
eds.. Crises and Sequences in Political Development (1971).
ث — مما هو جدير باالهمتام ان بروفسور املوند قد عنون تقدميه للكتاب من تأليفه مع جميس كوملان
وآخرين يف اكبه Developing Areas 0ل  Politics 11 0٤ما ييل Functional :ه

"( "Aproach to Comparative Politicsص )3دار نرش برنستون.1960 ،
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يف هذا اإلطار فإن المتيزي يف ظاهرة التمتية يشري إىل دور الفصل

والتخصص يف حتديث املجمتعات()6
للتطور

السيايس

واملواطنة(.)7

فإنه

ينظر

إلهيا

أما

يف

املساواة ومكؤرش

مرجعيهتا

إىل

مستخدم

املواطنني

أما املفهوم الثالث وهو القدرة ،فإنه يشري إىل قدرة النظام

السيايس يف اإلبداع والبقاء والتأقمل.

أن الدراسات العيانية بطبيعهتا تركز عىل التحليل النافذ لوضعية
حمددة انطالقا من فرضيات عاملية .أما النتاجئ واالستنتاجات للدراسة

العيانية فإهنا بدور ها حتدد مدى الفرضية السابقة .وبالنسبة للبحرين فإن
املالحظة األوىل يه أن الباحث الحظ التفاوت الصارخ بني التنظري حول

بناء األمة واحلقائق املوضوعية للسياسات التمتوية .وسيحاول اجلزء
املتعلق بالرتبية واالهتاالت واملشاركة الشعبية ،يف هذا الكتاب ،أن

يظهر ويوحض هذه النقطة.
أثرت عدة عوامل يف اختيار البحرين للبحث امليداين الواسع.

فكوهنا بلدًا حديث االستقالل يف جمموعة آسيا وأفريقيا فإهنا تقع مضن ما
أطلق هيلع الربوفسور إيرفنج لويس هوروتز دول العامل الثالث(ت) حيث

يصنف الربوفسور هوروتز أوروبا و أمرياك المشالية كعامل أول ،بيمنا

يعترب االحتاد السوفييت والدول الدائرة يف فلكه مبثابة العامل الثاين .ويرى
الربوفسور هوروتز أن تعبري العامل الثالث مناسب للدول يف آسيا و أفريقيا

وأمرياك الالتينية.
أما العامل الثاين والذي يتوجب أخذه بعني االعتبار ،فهو أن البحرين

لكوهنا إحدى إمارات اخلليج العريب ،فإهنا تكشف عن صفات معينة اكمنة

ج-من أجل تحليل عميق للعالقة ما بين لعال م الثالث والعالمين االول والثاني راجع

ل 1100ع Words of Development: 11عحمIrving Louis Horowitz, 11
., ,New Yorkله ل Practice 0[ International Stratification, 2ملمه
Oxford University Press, 1972.
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يف نسيجها االجمتايع وبنية اقتصادية وجمسها السيايس ،واليت تتفرد هبا
يف منطقة اخلليج ،من حيث حتديث البنية القبلية ،وحمدودية الساكن
ومستوى تعلميي حمدود ولكن وكعامل ثالث وحبمك حمدودية املساحة
والساكن (ح) ،فان من املمكن دراسة البالد كوحدة لكية ،ويه مهمة
مستحيلة يف بلد اكهلند أو حىت مرص .إن صغر الساكن واملساحة يهسم

يف التطور وتكرار المنط الخشيص للحكومة عىل خمتلف املستويات،
وطنيًا وحمليا.

هذه الظاهرة واليت جرى تروجيها بأهنا الزتام احلامك

مببادئ اإلسالم يف الشورى واالتصال املفتوح برعاياه ،ال ترتك فحسة

لرشاكء يف وضع السياسة .وبغض النظر عن وجود إدارة عامة يف
البالد ،فإهنا يف معظم األحيان امتداد لصانع القرار وليس بفعل املؤسسة

ذاهتا(خ).
رابعًا ،كبلد فقري بالنفط ،فإن البحرين قد أجربت عىل تبين اقتصاد
خدمات .إضافة إىل ذلك فإن سياسة احلكومة الداعية لتجشيع املشاريع

الصناعية واألمعال والبنوك الدولية — واليت هلا ارتباط ببلدان اخلليج
النفطية — للمتركز يف البحرين ،ولتحقيق ذلك فقد اتبعت البحرين هنجا
ليرباليًا وتعامالً معليًا فميا يتعلق بإقامة األجانب يف البحرين .ومن أجل

تهسيل إقامة ماكتب رئيسية ملختلف الرشاكت الدولية يف البحرين ،فقد

قدمت احلكومة إغراءات مثل اإلعفاء الرضييب وشبكة ممتازة لالتصاالت
وجتهزيات

سكنية

وتهسيالت

إجمتاعية

يرغب

فهيا

األوربيون

ح — املساحة مئتان ومحسة وستني ميال مربعا والساكن 216
وزارة املالية واالقهاد الوطين ،إحصاء العام . 1972
خ — مت استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء يف  1972ويف  1973عكست وزارة التمنية واملالية

الف نمسة .أنظر :حكومة البحرين،

رغبة احلكومة ملأسسة اختاذ القرارات من خالل تعيني بريوقراطيني مرهلني عالن املستوى.
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واألمريكيون( ) .وما هو مثري لالهمتام هنا هو أن التوجه حنو الربمغاتية
والليربالية ينطلق من الدائرة االقتصادية اىل الفضاء السيايس كذلك .ويف

هذا اخلصوص فإن املشلكة املزمنة بالنسبة للحكومة يه المتيزي معليا
بني سياسهتا بتجشيع القطاع اخلاص ومسؤوليهتا حيال وحلماية الفائت غري

التجارية.
من أجل دراسة التطور السيايس يف إطار ما ذكرناه سابقًا ،فقد اكن
من الرضوري تفحص مجيع أوجه النشاطات االجمتاعية والسياسية يف

البالد سواء من قبل القطاع العام أو القطاع اخلاص .وبشلك حمدد ،فان
هذا

البحث يتضمن دراسة التقاليد

التعلميية والنظام التعلميي احلايل

كعنرص أسايس لملجمتعية السياسية ( .)Political Socializationومكا
هو احلال يف معظم البلدان النامية ،فإنه يتوجب عىل دولة البحرين احلديثة
االستقالل ،أن حتلل دور املدرسة يف السياسة احلديثة .وحيث أن ربع

الساكن تقريبا مه يف املدارس يف 1971
عىل النظام التعلميي.

فإن نلك دليل عىل الضغوط

والعتبارات معلية فإنه ما مل يكن هناك توافق ما

بني مدخالت وخمرجات نظام التعلمي وما مل تكن احتياجات البالد تليب من

قبل خرجيي املدارس الثانوية واللكيات والذين يزتايد أعدادمه بصورة
خميفة ،فإن النظام السيايس سيفاجئ بطرقات العاطلني عن العمل من

املتعملني خالل السنوات اخلمس أو العرش القادمة ،ومما سيفامق الوضع

هو أنه ويف عام  ،1971فإن %60

من الساكن مه دون العرشين ويتوقع

أن يتضاعف عدد الساكن خالل مرحلة أقل من جيل .وهناك عامالن
للتواصل االجمتايع متت معاجلهتما يف هذا البحث ومها:

د  -من خالل تقاليد طويلة من التجارة واالتصاالت مع اآلخرين ،فقد تشرب البحرينيون بروح

التسامح والبرجماتية والعقالنية .وال يحب المسؤولون البحرينيون عادة باالعتراف أن سياسة الحكومة

المتحررة تجاه المشروبات الكحولية قد أسهمت في اجتذاب العديد من رجال االعمال العرب
واالجانب على السواء لالقامة في البحرين.
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— األندية واليت ينظر إلهيا يف هذا اإلطار كبديل عن األحزاب
السياسية.

— الصحافة بالعربية ،وخصوصًا األسبوعيتان املحليتان (األضواء

وصدى األسبوع).
فبالرمغ من الرشوط املتشددة واليت تعمل يف ظلها الصحافة السياسية

يف البحرين منذ ،1965

حيث صدر قانون الصحافة ،فإهنا تتفاعل مع

القضايا الوطنية وأهسمت أحيانا يف تشكيل الرأي السيايس املحيل.
وبطبيعة احلال ،فإن توجه البالد حنو املشاركة السياسية ،رمغ
حمدودية نطاقها ،يشلك جزءًا ال يتجزًا من هذه الدراسة .إن فكرة الدستور

وتشاور احلامك مع خنب البالد القيادية ،وانتخابات املجلس التأسييس
وتركيبة املجلس ذاته يه حاجة ملحة لتجربة دمقرطة حمك البالد .وحيث

أن هذا التطور مل حيدث من فراغ ،فقد مت حبث املناخ السيايس غداة

االنتخابات يف ديمسرب ،1972

مكا أن حتليل تركيبة املجلس التأسييس

كونه يعكس الرتكيبة االجمتاعية للبالد ،قد شلك جزءًا أساسيًا من هذا

البحث.

افتتح االمري أول جلسات املجلس التأسييس يف  16ديمسرب ،1972

وبدًا مناقشاته يف  2يناير  ،1973وحبلول هناية مايو 1973

أمكل املجلس

مناقشاته حول مسودة الدستور واليت أعدها جملس الوزراء ،وصدق علهيا

األمري .أن هذه املناقشات الدستورية ،واالجتاهات السياسية اليت برزت
يف املجلس و القضايا الرئيسية متثل روابط مهمة يف التطور السيايس

للبحرين احلديثة .ولكن وألمهية املناقشات الدستورية فقد وجدت أمهية

معاجلهتا يف حبث منفصل ،رمغ اإلشارة إلهيا مرارًا يف هذا البحث.
أن األداء السيايس العام والسياسة اخلارجية لدولة البحرين يه

انعاكس لرتكيبة معقدة للسياسات املحلية والعوامل املؤثرة يف اجلمس

السيايس .وقد اكتسبت السياسة اخلارجية لدولة صغرية مثل البحرين أبعادًا
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دولية مؤخرا ،بسبب أمهية نفط اخلليج و أزمة الطاقة ،وحاجة الواليات
املحتدة املحلة لنفط اخلليج يف املدى املنظور.

إن مرابطة القيادة البحرية

للواليات املحتدة يف البحرين ،جكزء من قوات الرشق األوسط ،يضيف

بعدا آخر لعالقات البحرين الدولية .وال مناص من تضمني صياغة
ووضعية وتتفيذ السياسة اخلارجية يف هذه الدراسة.

وإلمتام هذه املالحظات حول أبعاد وأسلوب وآليات البحث ذاته،

هناك ثالث نقاط يتوجب ذكرها يه:
النقطة األوىل:

أن التحليل الوارد يف هذا البحث ال يستتد إىل معايري

إقلميية لملقارنة.
أي أن إنتقاد النظام التعلميي يف البحرين ال يعين بالرضورة أن

األنمظة التعلميية يف بلدان اخلليج األخرى أفضل ،بل العكس من ذلك هو
الصحيح ،فإن تقاليد البحرين التعلميية أقدم وذات جذور عالية أكرث من

إمارات اخلليج األخرى ،مبا يف ذلك الكويت.

كذلك األمر بالنسبة لتحليل

العاملة والصحف واالجتاهات الليربالية االجمتاعية  -االقتصادية ،واإلدارة
العامة واليت ال تستتد إىل معايري إقلميية.
النقطة الثاتية:

النامية.

تتعلق بالسؤال اللكي يف حقل البحث يف البلدان

فالبحرين مثلها مثل البلدان احلديثة االستقالل ،حككومة وشعب

عىل السواء ،مل تتعود عىل البحوث وجممل معلية االستقصاء العملي.
ومما يزيد القلق أكرث هو أن التارخي يف هذه البلدان يعترب حمرمًا .وقس

عىل ذلك دقة كتابة التارخي ،إذا ما فكر املرء يف ذلك أصال .وادرًا ما
يمت قبول التارخي اكنعاكس للحقيقة ،حيث ينظر اليه من زاوية املصاحل
اخلاصة للحامك .فأرشيف التارخي غري موجود والوثائق ختتيف ،فميا ال
تتوفر اجلريدة الرمسية يف املكتبات العامة عادة .أما النتيجة فهي أن

العديد من البحوث امليدانية للبلدان النامية أحضت عبائ ثقيال حيث املهنج
مهم بقدر مادة البحث.
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أما خبصوص ترمجة األمساء العربية واستخدام التعبريات يف هذا

الكتاب ،فهناك عدة توضيحات.
أوال :إن اخلليج الفاصل بني إيران من ناحية واململكة العربية
السعودية واإلمارات العربية املحتدة وقطر حيث تقع البحرين يعرف

تارخييا بامس اخلليج الفاريس .وتعترب إيران االمس امتدادا لسيادهتا وترص

هيلع .أما الدول العربية املطلة هيلع فإهنا تطلق هيلع ،خصوصًا بعد

استقالهلا ،اخلليج العريب .وتعترب التمسية امتدادًا لسيادهتم وامتدادًا لإلمس
القدمي لشط العرب جنوب البرصة (العراق) .ورمغ أن السواحل العربية
أطول من السواحل اإليرانية فإن املؤلف ال ينوي مساندة أي من

االدعاءين ،ولذا فإنه سيشار إىل هذه املياه بامس اخلليج فقط يف هذه
الدراسة.

ثانيًا :سيستخدم نظام مكتبة الكوجنرس يف الرتمجة هنا ،وستستخدم

هنا الطريقة الشائعة للفظ اللكامت اإلجنلزيية.
ثالثًا :فميا خيص إمس الدولة ولقب األمري ،فقد اكن يطلق عىل البالد

حكومة

البحرين قبل

االستقالل،

لكنه تغري

إىل دولة

البحرين بعد

االستقالل ،مكا أن لقب الشيخ عيىس بن سملان آل خليفة قبل االستقالل
هو حامك

البحرين وتوابعها ،لكن

أحضى

أمري دولة

البحرين بعد

االستقالل .لكن لقب األمري واحلامك يستخدمان معا يف هذا الكتاب،

فاإلمارة كيان سيايس حيمكه أمري ،واملشيخة كيان سيايس حيمكها شيخ.
واإلمارات واملشيخات اخلليجية تشري إىل ذات الكيانات السياسية.

إضافة

إىل ذلك وبغض النظر عن العمر فإن أي فرد من العائالت املالكة

اخلليجية حيمل لقب (شيخ) يسبق إمسه.

إن البحرين مهثا مل أي إمارة خليجية ،يه جممتع قبيل حتمكه

عائلة حامكة ،وقد بدأت مؤخرًا تجشع بدرجة ما املشاركة الشعبية .إن ما
تبىق من هذا الفصل والفصول األخرى هو تفحص لنظام حتديث القبيلة.
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المحتوى القبلي للبحرين الحديثة
دولة البحرين يه أرخبيل من 33

جزيرة منبسطة ،حيث مخس مهنا

فقط مسكونة ،وتقع عىل مسافة متساوية ما بني السعودية وقطر ،عىل خط

عرض  26مشاال وخط طول 50:30

رشقًا .أما اجلزيرة الرئيسية يف هذا

األرخبيل فهي البحرين ،والذي اسمتدت البالد إمسها مهنا ،وعامصهتا

املنامة .أما مساحة جزيرة البحرين حفوايل 217

ميل مربع ويعيش فوقها

ما يقارب ثليث الساكن ( 216الف) من جممل مساحة البالد البالغة 256
ميل مربع ،حيث الكثافة الساكنية مرتفعة جدا.
أما ثاين أكرب اجلزر يف املساحة فهي حوار لكهنا غري مسكونة ،أما
اجلزيرة الثالثة ىف املساحة والثانية من حيث عدد الساكن فهي جزيرة

املحرق حيث يعيش ربع الساكن تقريبا وترتبط باملنامة عرب جرس .ويعيش

بايق الساكن يف جزيرة سرتة وبضع مائت يف جزيرة النبيه صاحل وأم

النعسان وجده اليت اكنت مبثابة جسن(.)8
حتمك أرسة آل خليفة هذه اجلزر ،وأصلها يعود إىل قبيلة العتوب واليت
تتمتي بدور ها إىل حلف عزنة القبيل .اكنت قبيلة العزنة يف القرون السابقة

يف ترحال يف حصاري العراق ومشال اجلزيرة العربية .مكا ينتسب آل

سعود وآل صباح إىل ذات القبيلة ولكا من آل خليفة وآل صباح ينتسبان
إىل العتوب().

استقر آل خليفة وآل صباح ىف مدينة الكويت ىف عام ،1716

ورحلوا عهنا بعد 60

عاما إىل الساحل الغريب لشبه جزيرة قطر ،حيث

استقروا يف مدينة الزبارة .ونظرًا لكوهنم جتار لؤلؤ بالدرجة األوىل

ذ — لمزيد من المعلومات حول الشائع عن سيرة آل خيفة ،أنظر:

 Bahrain, 8* 20, (Manama, Bahrain, theمJames Belgrave, Welcome ٤
Augustan Press Ltd. 1973(,00. 129-137.
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وحيث عرفت البحرين بلؤلؤها املمتاز ،فقد مثلت الزبارة واليت ال تبعد

عن البحرين بأكرث من15

ميالً ،نقطة اسرتاتيجية لوثوهبم إىل البحرين.

وقد أثار ازدهار الزبارة االقتصادي وتوسعها الرسيع شكوك لك من القبيلة
احلامكة يف قطر وحاكم فارس الذين اكنوا يسيطرون عىل البحرين حيهنا.

وطالبت القبيلة احلامكة يف قطر جبزية من آل خليفة وقد امتنعوا عن ذلك
فميا هامج االيرانيون الزبارة لكهنا مصدت يف وجههم.

وإثر هزمية االيرانيني يف الزبارة عام ،1782

غزا الشيخ أمحد

(والذي أطلق هيلع الحقا لقب الفاحت) البحرين ،ودشن بالتايل حمك آل

خليفة للجزر() .ومنذ 1782

بقيت اجلزر حتت حمك آل خليفة باستثناء

فرتة قصرية 1809 — 1799

1811 — 1809

عندما احتلها إمام مسقط (معان) وفرتة

عندما هامجها الوهابيون وطردوا العامنيني وحمكوها

حمهلم.

بدأت االتصاالت بني اإلجنلزي وآل خليفة يف بداية القرن التاسع عرش

ومت التوقيع يف عام 1 820

عىل معاهدة عامة ما بني البحرين ورشكة

— من أجل دراسة تفصيلية لالوضاع السياسية في الخليج االدنى خالل القرنين الثامن عشر وبداية القرن

العشرين ،أنظر المجلدات الممتازة- Arnold 1. Wilson, The Persian Gulf, (London; :
 ٤% Persian Gulf, 1795-/880صه . Kelly, Britainال Allen & Unwin 11.8 :1954
1010001 Oxford University Press, 1968): Briton Cooper Busch, Britain and

the Persian 4,1894-1914 (Berkely California, University 0٤ California

١الجاةء١آعة101285, 1971): and Britain, India, and the Arabs, 1914 - 1921 ٢
 TrucialصCalifornia; University 0٤ California Press, 1971): Donald Hawley, 77

States (London; Allen & Unwin Ltd., 1970): Ahmad Abu Hakima, Early
 Development of Bahrain 2714ىHistory of Eastern Arabia: The 4714 ٤

٤, (Beirut; Khayat Book 210 Publishing Co. 1963).ن٤1٧4

36

اهلند الرشقية(^) .مكا جرى التوقيع عىل االتفاقية الدامئة للسمل والصداقة ما

بني بريطانيا العمظى والبحرين يف .1861
وأخرياً مت التوقيع عىل اتفاقيتني ما بني البلدين عايم 1880
.1892

و

وقد متخض عن هذه االتفاقيات واملعاهدات منافع متبادلة ويه أن

بريطانيا العمظى دمعت وضعها يف البحرين وبالتايل يف اخلليج فميا دمع
آل خليفة حمكهم عىل البحرين .وبدالً من الزناعات املتكررة اليت تواترت

خالل القرن التاسع عرش ،فقد تكرس بشلك سملي حمك قبيل خالل القرن

العرشين ،حيث تنتقل السلطة من األب إىل االبن بطريقة سملية .وبالتايل

فقد متكنت البحرين من تطوير اقتصادها .أنظر (الشلك رمق )1-1

الذي

يشري اىل احلاكم من آل خليفة وتوارخي حمكهم.

أثبت عام 1971

أنه منعطف مهم يف تارخي البحرين ،حيث وافقت

بريطانيا يف  15أغسطس 1971

- 1

عىل ماييل:

إهناء العالقات التعاهدية اخلاصة ما بني اململكة املحتدة
٠

والبحرين.

 — 2إهناء االتفاقيات اخلاصة املؤرخة ب  22ديمسرب 1880
املؤرخة ب  13مارس 1892

وتلك

وغريها من االتفاقيات اخلاصة ما بني

اململكة املحتدة والبحرين.

-3

املحافظة عىل العالقات ما بني اململكة املحتدة والبحرين بروح

الصداقة والتعاون(و).

قبل حامك البحرين الشيخ عيىس بن سملان آل خليفة املذكرة
الربيطانية

وأعلن

أن

املذكرتني

تشلكان

اتفاقية

جديدة

ما

بني

احلكومتني(.)10

— من اجل التمعن في ذلك وغيرها من االتفاقيات من زاوية القوانين الدولية انظر :د.حين البحارنة،

الوضع القانوني لدول الخليج العربية  -دراسة في االتفاقيات بينهما والمشاكل الدولية (باالنجليزية)،
بريطانيا ،مطبعة جامعة منشستر،

.1968
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وقد سبق تبادل املذكرات بني احلكومة الربيطانية وحامك البحرين يف

أغسطس ،1971

سنتني من النشاط الدبلومايس

املتعلق باالدعاءات

اإليرانية عىل البحرين ،واليت توجت بتوجيه من املمتل الخشيص لألمني
العام لألمم املحتدة بإعطاء البحرين استقالهلا كدولة عربية ذات سيادة.
وقد اختذ جملس األمن قرارًا يؤيد تقرير املمتل الخشيص لألمني العام يف

 11مايو 1970

ورحب القرار باستنتاجاته وخصوصًا أن الغالبية العمظى

من شعب البحرين ترغب باالعرتاف حبريهتا كدولة اكملة االستقالل
والسيادة ،وأن تقرر لنفهسا حبرية عالقاهتا مع الدول األخرى(’؛).

من هنا جاء االعرتاف بالنظام اخللييف القبيل كشلك رشيع للحمك
يف البحرين ،مستندًا إىل احلمك الورايث .ويرتبط آل خليفة إقلمييًا بالكويت
بروابط قبلية ونزوعًا أيدولوجيًا لفلسفة شبه ليربالية للحمك القبيل .أما
العالقة مع قطر فهي حصحية لكهنا متوترة ،ىف حني أن العالقة مع

السعودية تقوم عىل املصاحل املشرتكة وخصوصا املصاحل االقتصادية.

عىط الصعيد لملحيل ،فقد مت إضفاء الرشعية عىل سلطة آل خليفة من

خالل الدستور الذي يره املجلس التأسييس يف مايو 1973

حيث تتص ملادة

فقرة (ب) عىل لن حمك البحرين ورايث ،ويكون انتقاله من حرضة صاحب

المسو الشيخ عيىس بن سملان آل خليفة إىل أبنه األكرب مث إىل أكرب أبناء هذا
االبن ،وهكذا طبقة بعد طبقة ،إال إذا عني األمري قيد حياته خلفًا له لبنا آخر

من أبنائه غري االبن األكرب" .وهذا الشلك من التوارث ملزم دستوريا وال

ميكن تعديله() إضافة إىل ذلك فإن الدستور ينص عىط "لن األمري رلس
لدولة(2ا) و"لقائد األعىل لقوة لكفاع’) وتتاط به مسوئلية محاية رشعية

احلمك وسيلدة القانون(4ا).

س ---املادة ( )1فقرة (ت) مت اصدار النص الهنايئ للدستور مبرسوم أمرسي يف  6ديمسرب . 1 973
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شكل رقم

أسرة آل خليفة

1-1

فيصل

حممد
خليفة

مدد (ائل يب الزيارة يف )1768
خليفة

احد لفاتح
(فتح ارسين عام 96-1782 )1782
عبدال

1843 1796

سلمان

182,5-1796

حيمد

خليفة

1834-1825

(حاول االستيالءعىل لبحرين

I

فى ،1864وتوفي في )1877
علي

1869-1868
(تويف )1869
عيىس

1932-1869

19421932
61-1972؛1
عيىل

1999-1961

1999
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ا

محمد

1867-1843
( 1867وتويف )1890

ومن الناحية العملية ،فإن احلامك ميارس سلطته من خالل جملس

الوزراء ،والذي يرأسه منذ االستقالل أخ احلامك ،الشيخ خليفة بن سملان آل
خليفة .وباإلضافة إىل رئيس الوزراء فهناك ستة وزراء عىل األقل من آل

خليفة ،ومبوجب الدستور فإن الوزراء ،حبمك مناصهبم ،مه أعضاء يف

املجلس الوطين(.)15
ويف هذا اإلطار من التقاليد القبلية واملؤسسات الدستورية احلديثة حلمك

آل خليفة الورايث تمت حماوالت التطور السيايس يف البحرين .والشك ان

متركز السلطة يف يد االرسة احلامكة يتعارض مع املطالب الشعبية يف
املشاركة السياسية .وبالتايل فان أي توسع يف املشاركة الشعبية يف

احلكومة تعين تقليص مصادر األرسة احلامكة وممارسهتا للسلطة .وال شك

أن أي حماولة جادة لدمقرطة النظام ستطلق قوتني متصادمني مها الرشعية
القبلية والسيادة الشعبية .إال أن التطورات السياسية يف البالد مؤخرًا تدل
عىل قدر من الربمجاتية لدى البحرينيني قد تشلك عاتقا أمام هذا التصادم
وبالتايل اماكنية أن يكتسب النظام القبيل املمتدن نسيجا جديدًا.
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الغصل الثاني:

التعليم وتطور البحرين

١لسب١يس

مالحظات حول النظرية:

التعليم وتشكيل المجتمع السياسي الحديث
يف تفحصنا للعوامل األساسية لليت لهسمت يف بناء جممتع البحرين

للسيايس احلديث ،فإن الباحث ال حيتاج إىل االخنراط يف حبث معمق
ليكتف بلن التعلمي هو لعامل القيلدي ىف نلك() .يعود تارخي التعلمي ىف

البحرين ىل 50

عاما مضت ،ويه فرتة قياسية ،بالنسبة للخليج ،حيث شلك

البنية التعلميية حلد لسلسات البحرين .لن إحصاءات نصف قرن يه فعالً

مهبرة ،ملا صدمة تقاليد التعلمي عىل جممتع البحرين وتأثريته عىل املجمتع

السيليس ملرحلة ما قبل االستقالل ،فهي موضوع هذا الفصل.

هنك تساءل آخر قد ييدو هامشيًا ولكن ال ميكن جتاهله لصلته لوثيقة،
وملتعلقة بإهسام للتعلمي يف تطوير اقتصلد للبحرين .وبلكامت خلرى ،إىل أي
مدى سامهت البنية التعلميية يف تشكيل اليد لعاملة البحرينية ،وما يه

لتغريات املطلوبة يف هذه البنية لبناء احتيايط من القوة العاملة تستطيع عن
قريب احللول حمل لعاملة األجنبية؟
إن العالقة بني التعلمي وحبرنة لوظائف ،وبالرمغ من كونه اقتصادي

األبعاد واالعتبار فهو يف للهناية قرلر سيايس .ومن جلل إجناح هذه السيلسة،

فإنه يتوجب ختلذ قرلرلت سياسية .لن لعديد من القرارات االقتصالية ولليت
تبدو فنية يه يف احلقيقة قرارلت سياسية ،مل ختصيص مولزنة للتعلمي وبنود

توزيعها يف مليزانية لوطنية ،وتوزيع لتجهزيات لعملية ىط املدلرس،

أ  -جرى ختصيص %20

من امليزانية العامة لقطاع التعلمي خالل السنوات العرش املاضية.

وإعطاء أولوية يف االستئجار ،وبراجم البحرنة يف املدارس وإعادة تتظمي

البنية االدلرية للوزارة ،وسياسات القبول ملعهد املعملني.
يتوجب وضع هذه القرارات يف إطار جهاز اختاذ القرار الوطين،

وبالتايل جتاوز حدود وزارة الرتبية ذاهتا .وال يعين نلك أن العالقة العضوية

بني النظامني التعلميي والسيايس حمبذة ،ولكن املقصود هنا هو وصف
العالقات احلالية القامئة يف معظم املجمتعات النامية ،حيث تتبع هذه العالقات
املتداخلة من مصدرين :أوال :يالحظ أنه خالل السنوات املبارشة لالستقالل،

طغيان احلضور السيليس يف ملجمتعات النامية .وثانيًا :فإن حكومات هذه
املجمتعات تتيط بالنظام التعلميي املسؤولية األساسية لبناء املجمتع السيايس
اجلديد(ب) .لذا فإنه يتوجب درلسة العالقة ما بني التعلمي والتواصل االجمتايع،

وما بني التعلمي والقوة العاملة يف ذات الوقت رمغ وجودمه يف مواقع خمتلفة.

يتوجب يف البداية التعرف عىل التتاقضات ما بني الدورين املختلفني
متاما واللذين يقوم هبما النظام التعلميي يف تطوير املجمتعات .ويتوجب هنا
عىل

املدرسة ولنظام

التعلميى

لن يقوما بدور

احلاضن لقمي معينه،

وخصوصا ما يتعلق باملواطنة ،ويف ذات الوقت امداد الطالب مبمجوعة من

القمي تعكس رؤية اإلنسان الفلسفية للكون والقمي الكونية انطالقا من هذه

الرؤية(.)1
انشغل املخططون الرتبويون ىف البحرين ىف حماولهتم لتأمني التوازن

حبيث تلعب ملدرسة دور العامل يف التولصل االجمتايع ،وخصوصا خالل

املرحلة العمرية من 19-5

عاما ،ويف ذات الوقت إعداد الطلبة ليتخرجوا

مكهنيني يف خمتلف التخصصات اليت حيتاجها االقتصاد الصنايع للبالد .وقد
أدركت البحرين مثلها منل املجمتعات النامية ،العالقة للعضوية بني التعلمي

ب — شارك السيد محد السلييط مدير التخطيط بوزارة الرتبية والتعلمي يف عدة جلان حول قوة العمل
الوطنية والتخطيط بوصفه األمني العام للجنة الوطنية لقوة العمل والتخطيط واليت تشلكت يف يناير

.1971

املعرفة) وحكومة املشاركة .مفن أجل إقامة شلك دميقرايط للحكومة ،سواء(
أاكنت إسالمية تقليدية (شورى) أو غربية حديثة ،واسمترارها حبيوية ،فإنه
يتوجب حتقيق تعلمي مجايع ىف املجمتع .وهذا ما حصل بشلك خاص يف

،مرحلة ما بعد االستقالل مبارشة ،حيث تبنت البالد شلكًا جديدًا من احلمك

تطلب منظومة جديدة من القوانني .عند هذه النقطة حيث يبدأ بالتحول من
األعراف التقليدية غري املكتوبة وامللزمة قانونيا ،إىل قوانني جديدة ،فقد

توجب عىل قيادة البالد أن تضع اهمتامًا ال سابق له عىل اللكمة املكتوبة .من

هنا ،وليك يكون الدستور ،يف معظم البلدان النامية ،ملزما ألعضاء املجلس
املنتخب رشعيًا ،فإن عىل املرحش للنيابة أن يكون غري أيم ،أي أن يكون

.عىل دراية باحلد األدىن من القراءة والكتابة

،لقد عاجلت العديد من الدراسات العالقة بني التعلمي والتطور السيايس
وقد استخدم معمظها مهنج المنوذج أو النظام يف حماولهتم بناء نوع ما من
النظرية .لكن هذه الدراسات جتاهلت أن معظم هذه البلدان النامية تتظر للتعلمي

كعملية وظيفية وليس معلية إجمتاعية .وظل السؤال املطروح يف املرحلة
)التالية الستقالل البلدان النامية هو :كيف يهسم التعلمي يف التمتية االقتصادية(ت

:ت  -الدراسات االولية حول التعليم والسياسة تشمل عدداً من االعمال كلك التي قام بما
]٤ Making of Citizens, 4 Comparative Study of Methodsح12511مله111210,77

ofCivic Training (Chicago; University of Chicago 11255 1931): ٧.0. Key,
;)Jr,. Public Opinion 74 American Democracy (New York; Knopf, 1961

 James 5 01211121, eds., 77 Politics of theلGabriel ٨. Almond 21
;)Developing Areas (Princeton, N.J., Princeton University 1255, 1960

;Gabriel ٨. Almond and Sidney Verba, 77 Civic Culture (Princeton N.J.
Princeton University Press 1963). More recent studies include: James 5.

(Princeton,

Development

and Political

Education

ed..

Coleman,

. Crisesاه N.J.Princeton University Press, 1965); and Leonard Binder et

 (Princeton, N.J., Princetonا 74 sequences ٤٤ 06٤٤200/7797٤^02/
University Press, 1971). Such studies as Gunner Myrdal, Asian 0749916 7
Inquiry into ٤٤ Poverty of Nations, 3 ٧015, (New York, Random House,

والداللة عىل

انشغال

البلدان

النامية بالرلبطة ما بني

التعلمي والتمتية

االقتصادية ،فلنتفحص وجهة نظر البحرين يف النظام التعلميي .فقد جاء يف
التقرير السنوي املقدم من قبل البحرين إىل مؤمتر وزراء التعلمي العرب يف

صنعاء يف الفرتة ما بني  30 - 23ديمسرب .)201972

بان السياسة التعلميية

للدولة يه ماكحفة األمية من جلل مساعدة البالد يف براجمها التمتوية.

مكا

أكدت وزارة الرتبية الزتامها بتحسني نوعية التعلمي يف البالد.

ولتحقيق هذين اهلدفني املتالزمني ،فقد خشص التقرير علدة خطوات
حمددة ،أخذت وزارة الرتبية والتعلمي عىل عانقها القيام هبا ،ويه عىل النحو

التايل)3(:

 - 1اسمترار نظام التعلمي للعموم (education 8ىه.)0
—2

توفري التدريب لملعملني وجهود أخرى لرفع مؤهالهتم.

-3

مراجعة مسمترة لملناجه.

— 4

حتسني النظام اإلداري لوزارة الرتبية والتعلمي ،وعىل االخص

هبدف جعل إدارة املدرسة أكرث كفاءة واستجابة.

5

 ,تفريع املناجه وخصوصا يف املرحلة الثانوية ،إلجياد نظام

تدريب مهين ،يستطيع تلبية احتياجات البالد من القوة العاملة يف احلقلني

االقتصادي واالجمتايع.

6

— حتسني التجهزيات يف املدرسة.

وبالرمغ من جهود حكومة البحرين يف جمال التعلمي ،فإن هناك نواقص
نظرا السمترار عدم وجود التخطيط يف السياسة التعلميية .ومكا هو حال

بقية القطاعات يف البحرين ،فإنه ال توجد خطة بعيدة املدى للتمتية حىت

1968), and Irving Lois Horowitz, Three Worlds of Development; 77
سعل) .ح هال Theory 24 Practice of International Stratification, 04
) Oxford University Press, 1972كل هذه االعال اخذت منحى غرذلك الذي أشرنا
إليه في أعمال أخرى.
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اآلن ث  ,وكنتيجة هلذا المنو غري املنظم ،تبىق هناك عدة لسئلة جوهرية:

ملاذا فشل النظام التعلميي يف البحرين ،ومعره 50

عاما ،من الوصول إىل

املواطنني خارج التجمعني املدنيني األساسيني ومها املنامة واملحرق؟
وملاذا فشل هذا النظام يف توفري االحتياجات البرشية القتصاد البحرين
النايم ،وبالتايل تسبب يف تفامق مشلكة العاملة األجنبية يف البحرين؟ ملاذا

مل

يوجد

تنسيق

فعال

بني

النظام

التعلميي

واالحتياجات

االجمتاعية

واالقتصادية للبالد؟ وأخرياً هل أهسم النظام التعلميي فعال يف تمتية املواطنة

البحرينية؟ أي هل أهسم التعلمي يف تمتية املجمتع السيايس للبحرين معوما؟
وهذا ما سيحاول ما تبىق من هذا الفصل اإلجابة عىل هذه األسئلة.

سبر إحصائي للتعليم في البحرين
يقدر أن حوايل %60

من املواطنني البحرينيني مه دون سن العرشين،

و %70دون سن الثالثني و%80

دون سن األربعني ،مما جيعل التعلمي

عرضة لضغوط هائلة يف حماولته لتقدمي اخلدمة التعلميية لعدد كبري من

األطفال ممن مه يف سن التعلمي( ،أنظر اجلدول .)1-2

مكا أن الزيادة

السنوية للساكن ،مكا يه حال بلدان الرشق األوسط األخرى ،يه أكرث من

،%3

مما يعين تضاعف عدد الساكن خالل جيل (أنظر اجلدول  ،)2-2فإن

هذه احلقيقة الدميغرافية تتطلب إعادة تقيمي النظام التعلميي بأمكله ،واألهداف

البعيدة املدى ،حيث لن نظامًا شامالً لتعلمي اجلميع سيشلك اسرتاقًا لملوارد
املالية للبالد .مكا أن البحرين ليست حباجة إىل نظام تعلميي خيرج طلبة

ليسوا مؤهلني ليحتلوا وظائف الدرجات الوسىط يف البريوقراطية احلكومية.

ث  ,بالرغم من أن المستشار العمالي ومستشار التخطيط الصناعي ،وممثل البرنامج االنمائي لألمم
المتحدة مدعومين بفريق عمل تربوي كانوا يعملون في  1973 — 1972على وضع خطة
وطية في البحرين فإن جهودهم على مستوى سوار لم تكن مبنية على الخطة الوطنية ولمتس

47

جدول رقم 1-2
السكان حسب مجموعات  5سنوات والجنسية عام 1971
مجموعات عمرية

بحريي

غير بحريني

المجموع

أقل من 1
6,025
669
5,356
25,246
2,847
22,399
4-1
34,410
3,409
31,001
9-5
27,590
29,959
2,369
14-10
22,189
2,350
19,839
19-15
16,477
4,223
12,254
24-20
15,914
5,724
10,190
29-25
13,307
4,801
8,506
34-30
13,184
3,930
9,254
39-35
9,923
2,814
7,109
44-40
8,443
1804
6,639
49-45
7,288
1,345
5,943
54-50
3,688
535
3,153
59-55
4,085
504
3,581
64-60
1,922
188
1,734
69-65
2,002
214
1,788
74-70
2,016
159
1,857
 75واكبر
المجموع
216,078
37,885
178,193
املصدر :دولة البحرين ،وزارة املالية واالقتصاد الوطين -احصاءات  1972ص .8
مل تعرتف البحرين هبذه املشلكة بعد ،ولكن لن مييض وقت طويل قبل
أن تظهر سلسلة من أعراض املرض .فإما أن صانيع القرار ال يدركون

[ ج• V

و أبعاد نظام تعلميي غري متالمئ مع البيئة السياسية أو أهنم واعون

ء عىل هذا النظام بأمل قدرة احللول القصرية األجل عىل حل املشلكة
املدى البعيد .ولكن ولألسف ،فإن حقائق ازدياد الساكن وحمدودية

أ

رد ونظام تعلميي غري كفؤ يه إعاقات يتوجب مواجههتا.
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جدول رقم 2-2
زيادة السكان في البحرين1971-1941 ،
الجنسية

1941

1950

1959

1965

1971

بحرينى

74,040

91,179

118,734

143,814

178,193

غير
بحرينى

15,930

18,471

24,401

38,389

37,885

المجموع

89,970

109,650

143,135

182,203

216,078

املصدر :البحرينوزارة املاليةواالقتصاد الوطين  -احصاءات  1972ص .6
وعندما نتفحص عن قرب اإلحصاءات املتعلقة بالتعلمي ،ميكن لملرء
أن يكتشف التضارب ما بني االدعاءات املتعلقة بتقاليد التعلمي وإجنازات

النظام التعلميي .فبالرمغ من أن التعلمي االبتدايئ لألوالد قد بدأ يف ،1919
فإن النظام التعلميي العمويم عىل مستوى واسع وللجنسني ال يزال يف

املرحلة األوىل ،فمل يمت افتتاح مدرسة للبنات إال يف عام 1928
أول مدرسة ثانوية لألوالد إال يف عام ،1939
ثانوية للبنات يف عام .1951

ومل تفتتح

فميا افتتحت أول مدرسة

أما معهدي املعملني (سنتني دراسيتني)،

أحدمها للذكور والثاين لإلناث ،فقد افتتحتا يف عايم  1966و1967
تباعًا (ت) .وقد افتتح املعهد الفين (لكية اخلليج الفنية) يف العام الدرايس

،1969-1968

حيث تدار بشلك مشرتك من قبل حكومات البحرين

و أبوظيب واململكة املحتدة.

يتوجب عىل املرء أن يأخذ بعني االعتبار أن النسبة املوئية لألميني
مرتفعة يف أوساط الساكن وخصوصًا يف املناطق الريفية ،وهذا يدل أنه

بالرمغ من كون %25

من الساكن منخرطون يف املدارس العامة ،فقد فشل

خ— دولة البحرين ،وزارة الرتبية والتعلمي ،احصاءات الرتبية  1973 ،1972-1971ص .10
جرى تطوير معهد املعملني حبيث أحضت الدراسة فيه لسنوات أربع وبرعاية ودمع اليونسكو

وبرناجم االمم املحتدة االمنايئ يف العام الدرايس .1975-1974
49

التعلمي العمويم يف احلد من منو األمية .ولعل أحد التفسريات لذلك هو
متركز معظم املدارس يف املدن وكون التعلمي جماين ،لكنه ليس إلزاميًا .أما

العامل الثالث فهو أن الثقافة السائدة املضادة لتعلمي املرأة ،قد وضعت العديد
من البنات ممن هن يف سن التعلمي خارج نطاق النظام التعلميي.

جدول رقم 3-2
النسبة المئوية للسكان األميين حسب المجموعات العمرية1971 ،
المجموعات العمرية

نسبة األميين

ذكور

إناث

المجموع

14-10

%16.7

%34.4

٥/٠25.4

19-15

15.5

38.7

26.5

24-20

31.7

55.8

41.8

29-25

45.7

67.7

55.1

34-30

539

76.5

63.2

44-35

63.0

86.6

73.1

 45وأكبر

77.6

95.6

85.3

المتوسط الوطني

44.6

63.3

52.9

المصدر :وزارة التربية والتعليم ،االحصاءات لتعليمية .1972- 197 1 -1961
إن مستوى األمية يف املناطق الريفية اكن عنرصا مقررا يف تطور

املشاركة يف احلمك .فيف عام 1972

بدأت حكومة البحرين سلسلة من

اخلطوات ،وخصوصًا إقامة املجلس التلسييس ،لتحقيق درجة من ملشاركة

الشعبية يف معلية احلمك .وكشفت معلية انتخاب لملجلس التأسييس بالذات أن

50

عامًا من النظام التعلميي مل ينترش مكا اكن يشاع .وقد أثرت األمية يف

الريف سلبًا علىط لول انتخبات وطنية يف البالد حيث اتضح أن املنتخبني
لملجلس التأسييس اكنوا غري مؤهلني معومًا للقيام مبهامهم.

50

جدول رقم 4-2
النسبة المئوية للسكان األميين في العناطق الحضرية والريفية حسب
المجموعات العمرية1971 ،
آلمجموعة العمرية

حضرية

ريفية

مجموع

14-10
19-15
24.-20
29-25
34-30
44-35
 45وأكبر

%20.9
23.0
39.8
52.4
60.8
70.8
84.0
%50.3

%51.7
49.2
57.1

٥/٠25.4

آملتوسط الوطين

المصدر :وزارة التربية والتعليم،

26.5
41.8
55.1
76.6
63.2
83.3
73.1
89.6
85.3
93.7
%52.9
٠/°706
االحصاءات التعليمية .1972-1971-1961

وكنقطة أخرية ،مفما جيب مالحظته أن غالبية ساكن القرى مه

املواطنون األصليون وليس العامل املهاجرين الذين ميكن أن يغادروا
البالد (ح) .ولن تتالىش الصشلكة بذاهتا ،فساكن الريف حبرينيون واملستوى
التعلميي املتدين يف املناطق الريفية له تأثري سليب عىل لك البالد .إن النقاط

الثالث السابقة ويه األمية ولنعدل م احلركية يف األوساط الريفية ،واألمية
والدميقراطية ،واالمية ومستوى التعلمي الوطين ،تسلط الضوء عىل املسؤولية

الثقيلة لنظام التعلمي يف البالد .مكا لهنا تشري إىل الضغوط اليت يتعرض هلا
النظام التعلميي.

تظهر إحصاءات الطالب ،بغض النظر عن إحصاءات جممل الساكن
اليت نوقثت سابقا ،جانبًا آخر من قصة التعلمي يف البحرين وخصوصًا

ح — أظهرت نتاجئ االمحا ،الذي أجري عام  ،1971أن 38
يعيثون يف العامصة املنامة والعوايل.

51

الف من املقميني غري البحرينني

متطلبات املجمتع السيايس من النظام التعلميي .مل ترشع البحرين حىت اآلن

التعامي اإللزايم ألهئا بلك بساطة ال تتحمل لكفة نلك(ث .واكن لناك تائريه
الواحض يف ختفيف الضغط عن نظام املدلرس العمومية ،ولو مؤقتا ،فميا
يتعلق باألطفال ممن مه ىف سن الدرلسة و للننب ال يداومون يف املدارس

وخصوصا العدد الكبري من اإلناث ممن مه يف سن الدراسة والذين ال
يتوجهون إىل املدارس بسبب التقاليد االجمتاعية والدينية املحافظة .ويظهر

اجلدول (رمق  )6 - 2ن عدد امللتحقني باملدارس الرمسية مضن معر -5
 24سنة بلغ  48ألف خالل العام .1971

ويف هذا اإلطار فإن امللتحقني

باملدلرس يمشل طلبة االبتدايئ واإلعدادي والثانوي ومعاهد املعملني.

لكن جدول (رمق )7 -2

يظهر من ناحية أخرى أنه بسبب عدم إلزامية

التعلمي فإن عددًا مماثالً من األطفال يف سن التعلمي غري ملتحقني باملدارس
يف العام  . 1971إضافة إىل نلك فإن عددًا كبرياً من األطفال ممن مه يف

جدول رقم 5-2
التجمعات السكانية الحضرية والريفية األساسية
التوزيع الجغرافي
المنامة

هددنه الشامة

ريف المنامة
جزيرة المحرق
مدينة المحرق
مدينة الحد

الساكيت

1959
62,266
61,726
540
36,742
27,115

4,440

خ-ي  23يناير  1973أقر املجلس التأسييس املادة ()7

1965
79,705
79,098
607
46,373
34,430
5,230

1971
89,399
88,785
614
49,540
37,732
5,269

من مرشوع الدستور املتعلق بالرتبية وتنص

هذه املادة عىل أن التعلمي االبتدايئ الزايم وجماين .أنظر وقائع إجمتاعات املجلس التاسييس ،اجللسة

العارشة  23يناير 1973

وخالل مناقشة هذه املادة فقد أيد أعضاء املجلس نظام تعلمي إلزايم

وجماين لملدارس العامة ،وعىل خمتلف املستويات .واكن رد احلكرمة أنه بالرمغ من أن التعلمي يف

البحرين جماين فإن البحرين ال تستطيع حتمل أعباءان يكون التعلمي يف مجيع مراحله جمايًا والزامًا.

ريف المحرق
جد حفص
مدينة جد حفص

ريف جد حفص
المنطقة الشمالية( /ريف)
المنطقة الغربية( /رين)
المنطقة الوسطى
مدينة عيسى

5,187
11,579
5,591
5,988
5,933
5,044
3,738
-

6,713
14,571
7,941
6,630
8,610
6,760
5,230
-

6,539
19,521
11,152
8,369
10,614
8,689
14,228
7,501

6,727

ريف الوسطى
5,230
3,738
سترة
11,323
8,872
7,315
مدينة سترة
6,663
5,071
3,926
ريف سترة
4,658
3,801
3,389
الرفاع
12,633
11,970
10,295
مدينة الرفاع
10,731
9,403
6,623
عوالي
984
2,097
3,123
ريف الرفاع
918
470
549
جزر آخرى الريف
131
112
223
المجموع
216,078
182,203
143,135
المصدر :وزارة المالية واالقتصاد الوطني :إحصاءات 1972 ،ص.9

جدول رقم 6-2
الملتحقون بالمدارس في سن  24-5عاماً لكل سنة من العمر والجنسية

(بحرينيين وغير بحرينيين)1971 ،
العمر

بحريتي

غيربحريني

المجموع

5
6

234
1,410
3,944
4,724
4,502
5,084
4,150
5,138

207
356
515
573
479
560
381
455

441

7
8
9
10
11
12

53

1,766
4,459
5,297
4,981
5,644
4,351
5,593

4,177
3,874
303
13
4,028
261
3,767
114
208
3,002
3,210
15
2,744
173
2,571
16
1,936
107
1,829
17
1,864
93
1,771
18
42
818
860
19
680
644
36
20
254
16
238
21
228
12
216
22
7
89
96
23
68
3
65
24
العجموع
52,857
4,787
48,070
املصدر :وزارة المالية واالقتصاد الوطني ،احصاءات الساكن 197 1 ،ص 123
سن الدراسة ما بني 16-8

مه خارج املدارس حيث أن عدد البنات غري

امللتحقات باملدارس مه ثالثة أضعاف عدد األوالد .و إذا أخذنا باالعتبار
اجلدولني ،فإهنما يظهران أن طبيعة التعلمي االختياري هذا له نتاجئ إجيابية
وسلبية لكهنا ليست دامئة .فبالرمغ من القدرة عىل التحمك يف الضغوط اليت

يتعرض هلا النظام التعلميى لبعض الوقت ،فلن نسبة األميني ىف تصاعد،
وخصوصا مضن البنات يف سن الدراسة ،مما يتوجب إخبال إصالحات
معيقة لكرس هذه احللقة املفرغة لملتعلقة بالزيادة الرسيعة يف الساكن واألمية

الزاحفة .وخ ،هذه اخلطوات جيب ان تتجاوز جمرد زيادة عدد املدارس
وزيادة عدد املدرسني ،مفحصلة مل هذا للحل تفامق وضعية تعلمي متدن

النوعية ،ويه إعاقة مزمنة تعاين مهنا البلدان النامية .لذا فإن املطلوب هو

إصالح جدي منسق لنوعية التعلمي يف ضوء العدد الكبري لألطفال يف سن
الدراسة.
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جدول رقم 7 -2
غري امللتحقني باملدارس يف سن  24-5حسب لك سنة معرية واجلنس
(حبرينيني وغري حبرينيني) لعام .1971
العمر

5
6

7
8
9
10
11
112
113
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
المجموع

ذكور
3,113
2,330
1,143
546
243
276
148
257
183
314
428
611
708
1,320
1,026
1,790
850
1,276
.885

إناث

المجموع

3,033

6,146

1,408
1,053
919
955
663
1,011
712
1,058
948
1,123
983
1,737
964
2,102
669
1,246
665
742
24,390

777

18,224

المصدر :وزارة المالية واالقتصاد الوطني ،إحصاءات السكان

2,551
1,599
1,162
1231
811
1,268
895
1,372
1,376
1,734
1,691
3,057
1,990
3,892
1,519
2,522
1,550
1,519
42,614
،197ص 124

يف تركزينا عىل التحاق األطفال باملدارس ،ميكن لملراقب أن يرى

بأن االلتحاق باملدارس قد هشد تزايدًا واحضًا لك عام .فقد أظهر االلتحاق

باملدارس االبتدائية يف الفرتة ما بني  1941-1940حىت 1961-1960
زيادة تدرجيية (أنظر جدول  ،)8-2لكن االلتحاق باملدارس معومًا قد هشد
55

زيادة دراماتيكية خالل الستينات .فيف حني ازداد عدد الطلبة يف الفرتة ما

بني  1941-1940حىت  1961-1960ب ،18.500

فقد اكنت الزيادة

خالل الفرتة ما ين  1961-1960حىت  1972-1971مبايزيدعىل 28

ألف طالب (أنظر اجلدول رمق .)9 -2
جدول رقم 8 -2
الملتجقوني باليدارس خالل 1940ج 1941في المدارسي اإلبتدائية والثاتوية
السنة اآلكاديمية إبتدائي ذكور
ثتوي
ابتدائي
إناث
ذكور
1,900
45
667
1188
41-140
763
1,957
45
1,149
42-1941
2,172
55
822
1,294
43-1942
2,577
1167
50
1,360
44-1943
2,648
1178
1,423
47
45-1944
2,943
36
1193
1,714
46-1945
3,394
56
1,310
2,028
47-1946
3,670
88
1,283
2,299
48-1947
4,070
122
1,285
2,663
49-1948
4,562
1125
1,356
3,081
50-1949
133
1,763
5,555
3,659
51-1950
5,931
11
162
1,952
3,806
52-1951
6,847
17
167
2,250
4,413
53-1952
7,773
14
220
2,299
5,240
54-1953
9,184
22
305
2,618
6,239
55-1954
10,687
39
462
3,274
6,912
56-1955
12,447
30
556
3,911
7,950
57-1956
13,858
645
4,020
9,122
71
58-1957
16,113
110
712
4,909
10,378
1959-1958
17,931
152
883
5,315
11,581
60-1959
20409
250
1,246
6,236
12,677
61-1960
المصدر :استنادا إلى :عبدالملك الحمر ،تطوير التعليم في البحرين ،1965-1940 :المنامة ،البحرين
(*) افتحت أول مدرسة ثانوية للبنات عام 1952 — 1951
ثانوي
|٠سال)
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المجموع

جدول رقم9-2
التحاق السكان بالتعليم لمختلف المراحل من  1962-1961حتى
العام

ابتدائي

متوسط

1973-1972
ثتوي فني

جتاري

ديين

املمجوع

معهد

املعلمني

هرسى
61-62

21.154

1,326

318

146

65

81

23,090

62-63

25,257

1,691

471

162

1151

106

27,839

63-64

28,563

2,361

739

271

215

117

32,266

64-65

30,345

3,089

1146

461

229

133

35,403

65-66

30,811

3,838

1,736

420

197

133

66-67

32,829

4,893

2,739

513

255

146

37,135
25

41.400

67-68

35,67

4,923

3,690

476

252

146

103

44,757

68-69

34,746

5,354

4,905

544

332

130

189

46,200

69-70

34,416

6,562

5,022

470

348

141

234

47.193

70-71

36,113

7,288

5,242

439

490

150

289

50,011

71-72

36,953

7,264

5,332

601

632

18

312

51,232

72-73

38,156

7,727

5,898

614

772

139

355

53,661

المصدر :دولة البحرين وزارة التربية ،إحصاءات تربوية  1971-1961،ص ،41 ،35 ،25
64 ،60 ،56 50

وبالرمغ من تدين نسبة الترسب من نظام املدارس العمومية( ) لكن قلة

من الطلبة فقط يف هناية مرحلة التعلمي األساسية ،يواصلون دراسهتم اجلامعية.

ويظهر اجلدول  10 -2بأن 426

حبربنيًا فقط حصلوا عىل درجات جامعية

وما فوق ما بني  ،1972-1950حيث  % 75من النكور() .وعىل العموم فإن

غالبية اخلرجيين متخصصون يف التجارة و إدارة األمعال مما يعكس تكيف
االقتصاد البحريين للخدمات ،بيمنا حتتل االختصاصات الطبية املرتبة الثانية

د _ لم يكن هناك حينها أكثر من دزينة من حملة الماجستير ونصف دزنية من حملة الدكتوراة .ومما
يثير االهتمام أن وزير التنمية والخدمات الهندسية في البحرين السيد يوسف الشراوي هو أول

خريج جامعي (الجامعة االمريكية في بيروت عام

1950

كيمياء) وفي عام

1973

الشراوي عضو مجلس أمناء الجامعة االميركية في بيروت ألول مرة من منطقة الخليج.
57

أضحى

والصيدالنية ملرتبة الثالثة واملحاماة لملرتبة الرابعة ،وهذه االختصاصات

حمترمة تقليديًا يف النظام التعلميي العريب .أما ختصص اآلداب والذي حيتل

املرتبة الثالثة يف هذا التصنيف ،فهو من مضن االختصاصات التقليدية .وقد

ارتفع عدد اخلرجيين بشلك كبري خالل السبعينات حيث اكن 62

 1971و64

خرجيًا عام

خرجيًا عام  ،1972أي قرابة %30من جمموع اخلرجيين.

وخالل هاتني السنتني فقد اكنت أعداد خرجيي املرحلة الثانوية امللتحقني
مبختلف جامعات الرشق األوسط أكرب من أي وقت مىض .فقد اكن هناك ما

يزيد عىل 120

حبرينيًا ملتحقني بالسنة األوىل من اجلامعات بنظام البعثات

فقط يف خريف  .1972ويظهر للجدول رمق 11-2

توزيع طلبة البحرين

بنظام البعثات من غري الدارسني عىل حساهبم.
وإلمكال سرب إحصاءات التعلمي ،البد من إضافة بعض املعطيات

املتعلقة ب :هيلكية وزارة الرتبية والتعلمي ،والسمل التعلميي ،واألنفاق

احلكويم السنوي عىل التعلمي .وجتدر االشارة اىل أن نظام التعلمي يف
البحرين يدار من قبل وزير الرتبية والتعلمي( ث) وتقع حتت مسؤوليته اإلدارات

السبع للوزارة ،واملسؤولة عن الرتبية والتعلمي يف البحرين مبارشة.

ذ — ظلت الوزارة والتي كانت سابقة دائرة التعليم برئاسة أحمد العمران وهو تربوي قدم ،تقاعد عام

1972

وعين مستشاراً خاصاً لحاكم البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة .وقد حل محله

الشيخ عبد العزيز الخليفة .أنظر دولة البحرين ،الجريدة الرسمية،
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جدول رقم10 - 2
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2
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1
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1

2
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4
1
-

1

-

1

علوم
علوم
اجتماعية

2

-

جغرافيا

ودأن
علوم
ساصه

1958

1953

1

1

1

2
1
-

1959

1952

الزراعة
التجارة
اصاد
التربية
الهندسة

-

-

1960

ى
ئ

ى
لى

ى

لى
لى

وا
١ى
٠

هلم
ث

ى
٠١

1962

خريجو الجامعات البحرينيين ومجاالت تخصصاتهم 1972-1950

1

3

3

14

8

6

3

3

14

8

6

12
2
14

14
14

8967

1963

1965

1966

1967

الزراعة

-

االقتصاد

4
-

1
-

التجارة

التربية

-

الهندسة

1

فنون
حهطة

جغرافيا

2

7
1
1

4
6
8
6

1

5
4

5
2
3

1

-

-

-

-

-

-

1

1

1
-

1
3
-

1

7
3
2
-

1

-

-

قانون
آداب

3
3

1
1

1
1

4
4

2
2

3
1

3
3

طى

1

-

2

4

6

3

4

2

عسكرية

1

1

-

3

2

--

-

-

-

1

-

-

ع

-

2

5

4

-

 « . .1 ٠ .ه

-

-

-

-

2

-

1

1

1

1
3

١ر ١٩ .فه

فلسفة
ودين

علوم

9
57

29

26
27
4

1
6
2
2
4

تاريخ

19 7 2

-

2
5

-

2
8
4

-

3
5
3
2
-

ح

1
8
2
2
3

المجموع

ىا
ج

ى
٥١
دا

ت ج

4
3
6
1
2

7

6
9

5
22
5
39
42

1

43

-

9

2

15

2
6
-

1

21

علوم

--

-

-

1

4

3

2

2

8

14

39

علوم
احتماعة

1

3

1

3

3

2

-

6

9

7

36

رجال

13

نساء

1

7

6

17

23

23

9

المجموع

14

8
2
10

19

39
5
44

39

19

29
6

18

39

41

331

46

25

35

35

62

64

426

3
22

60

وهناك عدد قليل من املدارس اخلاصة يف البحرين (حضانات أطفال-

روضات أطفال ،ومدارس ابتدائية وثانوية) حيث بلغ عدد امللتحقني هبا

حوايل  4500طالبًا عام .1972

وختضع هذه املدارس لقانون املدارس

اخلاصة لعام  ،1971والذي يعيط وزارة الرتبية والتعلمي صالحية التفتيش
علهيا وتنقيق مناجهها وكتهبا الدراسية .لكن هذه املدارس تضم يف غالبيهتا

طلبة غري حبرينيني ،وال تلعب دورا مهام يف التواصل االجمتايع.

جدول رقم 11-2
توزيع الدارسين سنة اولى في جامعات الشرق األوسط لعام

1973-1972
البلد/املدينة

سنة أولى بحرينيين

جامعة األزهر

القاهرة ،مصر

الجامعة األمريكية

بيروت ،لبنان

جامعة القاهرة

القاهرة ،مصر

3
10
5
2
5
45
2
40
10
122

الجامعة

اجلامعة اإلسالمية

المدينة ،السعودية

جامعة الملك عبد العزيز

جدة ،السعودية

جامعة الكويت

الكويت ،الكويت

لكية البرتول

الظهران  ،السعودية

جامعة الرياض

الرياض ،السعودية

أخرى مبوجب منح من ابوظيب

المجمو ع

المصدر :استنادا إلى معلومات من وزارة التربية والتعليم ويشمل الجدول طالب البعثات فقط
يتكون السمل التعلميي من املرحلة االبتدائية (ست سنوات) بدءًا من سن

6

سنوات واملرحلة اإلعدادية (سنتني) واملرحلة

الثانوية (منوات).

ويتفرع التعلمي الثانوي إىل ثالثة فروع يه الثانوي العام (علوم وأداب)

والتجاري والصنايع .مكا يوجد يف البحرين معهدان لملعملني واملعملات

(سنتني) .حيث مت إنشاء معهد املعملني عام 1966
.1967

ومعهد املعملات عام

ويقدم املعهدان مواد ملرحلة ما بعد املرحلة الثانوية(^) .مكا افتتحت

61

لكية اخلليج الصناعية للعام الدرايس  1969-1968حيث تدار من قبل لك
من حكومات البحرين و أبوظيب واململكة املحتدة ،وتقدم اللكية مهناجًا يف
خمتلف ختصصات اهلندسة ملدة  3سنوات.

جدول12-2
موازنة وزارة الرتبية والتطمي مقارنة بامليزانية الوطنية (1973-1965دينار

حبريين)
موازنة الرتبية

اكدة

الموازنة
الوطنية

متكرر

ير
متكرر

المجموع

 %يف
املوازنة
الوطنية

1965
1966

10,268,100
11184,000
12,104,200
13,031,212
13,272,716
15,000,000
24,000,000
26,000,000
32,500,000

2,127,420
2,332,748
2,726,682
2,934,521
3,287,039
3,500,000
3,850,000
4,200,000
4,650,000

169,697
102,207
47,122
95,533
90,294
147,000
375.000
460,000
450,000

2,297,177
2,434,956
2,773,804
2,030,055
3,377,333
3,647,000
4,225,000
4,660,000
5,100,000

22.4%
21.1
22.9
23.3
25.4
25.3
17.6
17.9
15.7%

1967
1968
1969

1970
1971
1972

1973

املصدر :دولة البحرين وزارة الرتية -إحصاءات  1972-1971ص2؛
 1973، 1972،1 971وزارةملالية

دولة البحرين موازنات

والتعلمي ،يف مجيع مراحله ،جماين .مما يعين حصول وزارة الرتبية

والتعلمي عىل نصيب األسد من امليزانية الوطنية .وحسب اإلحصاءات
الواردة يف اجلدول رمق ( ،)2-12فقد اكن نصيب وزارة الرتبية والتعلمي

من امليزانية السنوية العامة ما يزيد عىل  %20خالل الغرتة -1965
.1970

ورمغ اخنفاض هذه النسبة املوئية منذ نلك الوقت ،فقد اسمترت

مضن أعىل 3

وزارات

إنغاقا.

لكننا

عندما

نتفحص بنود مزيانية

املرصوفات املتكررة لوزارة الرتبية والتعلمي ،فإهنا تتجاوز  ،)60%20مما
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يتطلب إعادة النظر يف جممل براجم التعلمي .وسوف نكرس القمسني

التاليني من هذا الفصل للرتبية وقوة العمل ،والرتبية والتواصل املجمتيع،
واللذين يظهران أيضًا احلاجة إىل هذه املراجعة.

التعليم والقوى العاملة
بالرمغ من أن ارتباط التعلمي بقوة العمل هو خارج إطار هذا البحث ،فإننا

سنقوم باختبار املشالك اليت تواجه البحرين يف هذا املجال ،حيث تظهر

العالقة املتداخلة ضبابية السياسة ،ومن أجل احلد من أزمة وطنية قد ترتتب
من جراء افتقاد التتسيق ما بني التعلمي وتوفري متطلبات قوة العمل املطلوبة،
فان املطلوب هو اختاذ قرارات سياسية وطنية جدية يف املستقبل املبارش(ر).
ويتوجب عىل حكومة البحرين ،يف اختاذ هذه القرارات ،أن تأخذ يف

االعتبار احلقائق التالية:

 - 1تزايد عدد املواطنني البحرينيني بنسبة أكرث من %3.5

سنويًا،

مما يعين زيادة حادة يف احتياجات التعلمي خالل العقدين القادمني.

 — 2ازدياد أعداد امللتحقني بالتعلمي االبتدايئ خالل الفرتة من -1961

 1962حىت  1973-1972من  21.154إىل  38.156أي بزيادة ،%80
فميا ارتفعت أعداد امللتحقني باملرحلة اإلعدادية خالل ذات الفرتة من

 1.326إىل  7.727أي بزيادة %485

الثانوي العام من  318إىل 5898
رمق .)9-2

وارتفعت أعداد امللتحقني بالتعلمي

أي بزيادة قدرها ( % 1755أنظر جدول

أما امللتحقني بالتعلمي الثانوي التجاري والصنايع فقد هشد زيادة

ر-مناجلفهم افضل لتحليل التخطيط التربوي وقوة العمل في الخليج انظر:

Robert Anton 142112, Education and Manpower in ٤٤ Arabian 74
(Washington 10.. American 1119108 of the Middle east 1972).
Chapter 1 0٤ this mimeographed study covers Bahrain.

ملحوظة وخصوصًا منذ 1971-1970

عندما بدا قبول البنات يف التعلمي

التجاري مثل ذاك الذي تقدمه لكية اخلليج الصناعية.

جدول رقم 13-2
زيادة االلتحاق بالمدارس تبعا للجنس 1962-1961حتى 1972-1971
إناث

املرحلة

ذكور

1961162

1971-72

%

196162

1971

%

ابتدائي

7,394

15,757

113%

13,760

21,290

55%

متوسط

258

3,219

1,148

1,068

4,045

279

ثانوي

112

2,897

2,487

261

2,435

1,027

املصدر :دولة البحرين وزارة الرتبية ،إحصاءات تربوية 1971-1961
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 -ارتفع عدد امللتحقات جبميع مراحل التعلمي خالل العقد املايض

بوترية ضعيف تلك اخلاصة بالنكور (أنظر اجلدول رمق -2
يعين أنه حبلول  ،1980فإن إعدادًا ال سابق هلا من اإلتاث من خرجيات

 ،)13مما

الثانوية والتعلمي املهىن سيكن ىف عداد الباحثني عن وظائف يف سوق العمل

خصوصا يف تلك املجاالت اليت ظلت حكرا عىل الذكور والعامالت
األجنبيات .وبالتايل فإن عىل حكومة البحرين أن ختلق فرص معل جديدة
وترسع بعملية البحرنة يف الوظائف.

4

 -مل تتخذ حىت اآلن إجراءات شاملة لتحديث املهناج التعلميي

وطامق التعلمي واملختربات ووسائل اإليضاح أو التجهزيات الرياضية.

بني 23

مفن

مدرسة ابتدائية للبنني فقد اكنت ثالثًا مهنا فقط مزودة مبختربات أو

ورش يف العام الدرايس ،1972-1971
الكفاية .أما ال  32مدرسة ابتدانية للبنات فمل يكن بأي مهنا خمترباً او
ومل تكن هذه جمهزة مبا فيه

ورشة متاما .وحىت معهد املعملات فإنه يفتقر إىل خمترب حىت عام 1971
64

فميا اكنت الطالبات يستخدمن خمترب معهد املعملني (أنظر جدول رمق 2
.)14-

جدول رقم 14-2
المدارس حسب المرحلة وتوفر المختبرات والورش والمكتبات 1972-1971
املكتبات
مختبرات وورش
الجنس

عدد
المدارس

مرضية

عير
مرضية

مرضية

عير
مرضية

ابتدائي

ذكور
اناث

ابتدائي
ومتوسط

ذكور
اناح

ابتدائي
ومتوسط

ذكور
اناث

43
32
12
8
1
-

5
13
2
4
-

8
7
2

1
-

3
1
3
-

المرحلة

وثانوي
متوسط

متوسط

وثانوي

ثانوي عام
وتجاري
صناعي

دين

ذكور
اناح
ذكور
اناث
ذكور
اناث

ذكور
اناث
ذكور

-

1
2
3
3
3
2
1

1
1
1
3
3
2
-

2

2
1
3
3
2
-

اناث
معهد
1
ذكور
1
1
معلمين
انأث
1
1
9
8
14
65
ذكور
المجمو ع
اناث
4
11
23
48
المجموع
1113
13
37
19
املصدر :دولة البحرين وزارة الرتبية ،إحصاءات تربوية  ،721971ص ،6مزيانية
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2
4

6

7
13
حكومة

- 5

وأخريا فقد اكن

هناك غياب

ألي توجيه مدروس حول

التخصصات اجلامعية اليت يتوجب عىل الطلبة البحرينيني االلتحاق هبا .لن

مل هذا التوجيه ،مع األخذ بعني االعتبار أن معظم الطلبة اجلامعيني مبتعثون
من احلكومة ،حيقق هدفني مها :حصول خرجيي للكيات عىل فرص

التوظيف .وبتجشيع التخصص يف احلقول املناسبة ،ميكن للحكومة أن تضمن
إهسام اخلرجيين البحرينيني يف االقتصاد الوطين ،وبالتايل احلد من حتويالت

للعاملة األجنبية إىل اخلارج.
أن إحصاءات التعلمي العايل بالغة الداللة .وتأيت املالحظة األوىل استادًا
عىل هذه االحصاءات يف أن العدد القليل من اخلرجيين النني فتشوا عن

وظائف قد أمكن امتصاصهم برسعة وبشلك لكي يف اجلهاز احلكويم أو
غريه من القطاع العام .والذين ال جيدون وظائف يف اجلهاز احلكويم

يلتحقون بالقطاع التجاري .وبلكمة أخرى فإن البحرينيني ال يعانون حىت اآلن
مشلكة توظيف اخلرجيين وهو وضع ممتزي يف العامل الثالث ،لكن هذه احلالة

قصرية املدى نظرًا لثالثة عوامل عىل األقل :طبيعة االصداد البحريين

وفرص العمل يف القطاع العام ،واإلعداد املتوقعة من اخلرجيين اجلامعيني

خالل 10-5

سنوات ،وغياب

التوجيه لمللتحقني بالتعلمي

العايل،

أي

التخصصات األكرث احتياجًا ،واالحتياجات القصرية األجل لليد العاملة.

وميكن اختاذ اجرائني تصحيحيني ملواجهة هذه املشلكة ،حيث يتوجب
عىل وزارة التعلمي تطوير نظام توجهيي فعال للطلبة الذين سيلتحقون بالتعلمي
اجلاميع إلجياد نوع من االرتباط بني التخصصات اجلامعية واحتياجات سوق
العمل .وعندما يمت تطوير هذه التوجهات للطلبة املرحشين للجامعات ،يتوجب

عىل وزارة الرتبية األخذ باالعبار احتياجات سوق العمل يف البلدان النفطية
املجاورة مثل قطر وأبوظيب وسلطنة معان يف املدى املنظور والبعيد.

إن

تقليد التعلمي يف البحرن يه أكرث تطورًا مهنا يف هذه الدول ،ولذا فإهنا ذات
فائدة هلذه البلدلن فميا خيص جهودها للتحديث .وحيث أر ،البحرين تستورد
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معظم احتياجاهتا ،فإن علهيا أن تكون قادرة عىل تطوير صادراهتا من العاملة

لعالية التدريب من خرجيي اجلامعات.

ميكن أيضًا اختاذ إجراء تصحيحي يمتثل يف مرجلعة املهنج التعلميي
باجتاه إعادة تأهيله جذريًا ومهنجيًا هبدف االستئصال اللكي ملصادر القلق

حول األعداد املتزايدة من الطلبة ونوعية التعلمي .و إذا مل يمت ذلك فستجد
احلكومة نفهسا يف وضع يتطلب لستحداث املزيد من الوظائف للكتابية

احلكومية المتصاص األعداد الكبرية من خرجيي اجلامعات وبالتايل خلق
بريوقراطية غري فاعلة من املوظفني.
لذا فان اهلدف الرئييس من إصالح التعلمي يمتل يف املهناج الدرايس.

ويتوجب إدخال مواد جديدة وليس طبعات جديدة لكتب مدرسية قدمية،
ويتوجب تجشيع وسائل ومواضيع املعرفة احلديثة مثل الرياضيات احلديثة.

وبالنسبة لرباجم تدريب املدرسني فيتوجب إدخاهلا حزي التتفيذ ،ويتوجب
استبعاد املدرسني غري املؤهلني تدرجييا .أما التأثري البعيد املدى هلذه

اخلطوات عىل التواصل املجمتيع للبحرين فال ميكن جتاهلها خصوصًا ىف
منطقة تمتزي بالتطور السيايس .ومكا ذكرنا تكرارا ،فهناك ارتباط بني
املهناج الدرايس وتشلك ثقافة الطفل

السياسية وهو ما سنناقشه يف

الصفحات الت١لية(ز).

التعليم والمواطنة
منذ زمن طويل فإن املفكرين والقادة السياسيني ينظرون إىل التعلمي
كوسيلة لملواطنة .وقد استتد أفالطون قبل مخسة وعرشين قرنا وبدرجة

كبرية عىل التعلمي لتشكيل جممتع صاحل مدنيًا .وإىل وقت قريب ،فإن الدول

ز  --للمزيد من اختبار التوصيات المحددة للمتغيرات الجارية في النظام التعليمي في البحرين ،أنظر
 Education and Manpower in the Arabian 714000. 169- 181٠جئأجلال

مبختلف أيديولوجياهتا استخدمت التعلمي لتشكيل نوع من الرؤية السياسية
واالنطباعية اليت ستدمي وتبجل ثقافة سياسية معينة .ويطلق عىل معلية
احلفاظ ونقل هذه الثقافة السياسية لآلخرين خالل جتربة الطفل املجمتعية
باجلمعية السياسية ،واليت يه يف حمصلهتا طريقة لتقيمي النظام السيايس.

إن دور املدرسة يف هذه العملية هو تشكيل ذهنية الطفل حبيث يربط بني

بعض القمي العاملية بالنظام السيايس لبيئته .إن اسزتراع هذه القمي يعزز
الوالء واحلب واالحرتام واالعزتاز جتاه النظام السيايس.
تتظر البحرين ،مثلها مثل املجمتعات األخرى النامية والقليلة المنو ،إىل

التعلمي كوسيلة للتواصل االجمتايع واليت ميكن من خالهلا إدخال الطفل يف

املواطنة .ويف لكمته مبناسبة العام الدرايس ،1972-73
الرتبية السابق أمحد العمران عدة أدوار للرتبية(.)7

أرجع وزير

واكنت رؤيته للرتبية

عىل أهنا معلية حضارية وأساس لتقدم اإلنسان .وأكد أنه يتوجب عىل
الرتبية االضطالع مبمهتني تتعلقان حبضارة اإلنسان ،الروحية واملادية.
وأكد العمران أن أي مراجعة ملهناج الرتبية وسياسهتا يف البالد جيب أن
يكون هلا هدف هنايئ وهو البحث يف ذات املجمتع اجلماعية لتشكيل نسيج

جديد يستند عىل تارخي الشعب وتقدم التكنولوجيا احلديثة.

وهامج العمران بقوة أولئك الذين يرغبون يف اعتتاق التقافة الغربية،
وبدال من ذلك فقد اكنت رؤيته ترتكز يف تربية جيل ال يقلد الغرب ولكنه

مهمت بالقمي الثقافية والروحية واملعنوية .وال يعين تأكيده عىل القمي التقليدية،
أنه يتوجب عىل اجليل اجلديد أن يقع يف اجلمود أو يتخلف عن احلضارة
احلديثة .ويعتقد الوزير أن مسؤولية الوصول إىل األهداف الوطنية يف

اإلطار الوطين تقع لكية عىل املهناج األاكدميي.
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جدول رمق 15-2
منهج المرحلة االبتدائية في البحرين 1972
الحصص في أسبوع
الصف

الصف

الصيف

الصف

الرابع

الخامس

السادس

2

2
9

الصف

الصف

األول

الثاني

الثالث

4

4

2

2

112

12

12

10

9

لغة
إنجليزية

-

-

-

6

7

7

حسان

6

6

7

6

هندسة

-

-

تاريخ

-

-

جغرافيا

-

-

1
-

1
2

6
1
2
2

6
1
2
2

علوم
صحية

-

-

2

2

2

2

2
2
3
2

2
2
3
2

2
2
2
2

1
1
2
1

1
1
1
-

1
1
1
-

قراءة
مختارة

2

2

2

-

-

-

دراسة
الطبيعة

1

1

-

-

-

-

المادة
تربية
دينية
لغة
عربية

رسم
حرف

فزيياء

نشيد

ع

المجموع
34
34
34
34
34
34
المصدر :حكومة البحرين ،دائرة التربية ،منهج المرحلة االبتدائية  ،1969ص.5
وفي

إطار

البحرين ،فقد أكد

العمران

أنه يتوجب

على

المنهاج

األكاديمي وخصوصاً التاريخ والجغرافيا أن ياخذ بعين االعتبار مركزية

69

ثالث دوائر يه بيئة البحرين وبيئة اخلليج والبيئة العربية ،ويتوجب بالطبع
عىل املهناج االرتباط بالقضايا العاملية ،وعىل ضوء ذلك فقد أنتج نظام

التعلمي يف البحرين متخرجني منفتحني وعقالنيني وبرمجاتيني ومثقفني(س».

ومن أجل تقيمي ترمجة العالقة ما بني الرتبية واملجمتعية السياسية يف

املهناج الفعيل لملدارس يتوجب القيام بعملية مسح للربناجم األاكدميي

لملرحلة االبتدائية (من الصف  1حىت )6

وخصوصًا تلك األجزاء املرتبطة

باملجمتعية السياسية(ث) .مكا يتوجب بعد نلك تفحص الكتاب املدريس

لملرحلة االبتدائية ،آخذين باالعتبار السياسة الرمسية وأهداف املهناج

الرتبوي الوطين الرمسي ،من أجل تقيمي مستوى حتقق هذه األهداف.

ومكا جاء يف اجلدول (رمق -2
حيتوي عىل 9

 ،15فإن مهناج املدرسة االبتدائية

موضوعات للسنتني األوىل والثانية ،وعرشة مواضيع للسنة

الثالثة ،وإحدى عرش موضوعا للسنة الرابعة حىت السادسة .ويمشل جدول

الصف 34

حصة يف األسبوع للك سنة(®) .أما املواد املرتبطة باملجمتعية

السياسية ،وينظر اليه كذلك ،فهي اللغة العربية (جلميع الصفوف) والتارخي

(من الصف 3حىت  )6واجلغرافيا (من الصف  4حىت )6

واألناشيد الوطنية

(من الصف  1حىت  )4وقراءة خمتارة (من الصف 1

حىت ()2ص) .ومن

بني ال  34حصة مواضيع فإن إسزتراع املجمتعية السياسية تشلك %47

من جمموع احلصص يف الصفني األول والثاين ،و%50

الثالث ،و  %41يف السنة الرابعة و%38

يف الصف

يف الصغني اخلامس والسادس.

س — عرب العمران عن وجهات نظر مماثلة يف مقابلة خشصية جرت معه بتارخي  23اكوبر ، 1972
وعرب عن ذات الفلسفة الوزير اجلديد الشيخ عبد العزيز بن حممد اخلليغة.

ر — ميكن اجراء دراسات مماثلة حول املهناج الدرايس لملراحل الدراسية االخرى يف البحرين أي

املتوسط والثانوي ومابعد الثانوية ولكن وبسبب االهية الكبرية للرحلة االبتدئية فقد جرى
الرتكزي علهيا يف هذا التحليل.

ص — بالرمغ من أن التعلمي الديين مطلوب ملختلف املراحل فقد جرى اسثناؤه من هذا التحليل.
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ويف هذا املنعطف ،فإنه من املفيد النظر إىل األهداف املعلنة لبعض
هذه املواد التعلميية ،وبالنسبة للغة العربية ،فإن تعلميها يسهتدف مساعدة
الطالب عىل حتقيق ماييل:

1

— التأكيد عىل أن اللغة العربية يه الرابط بني أفراد األمة العربية

فيلك ماكن.

- 2

تطوير احلب العميق للغة العربية ألهنا لغة القرآن والدين

اإلساليم والتارخي املشرتك للبلدان العربية.

—3

تمتية وتعزيز الخشصية العربية.

-4

تقوية الروابط مع البيئة املحلية وتعزيز افتخاره باالنمتاء إلهيا.

 - 5البدء باحرتام العمل اليدوي والعمل احلريف(.)9
إن تعلمي القصص وأناشيد الكورس يف الصفوف األول والثاين والائلث

يه حالة أخرى يف هذه النقطة .ويف هذا اخلصوص فإن التعلميات تسهتدف

حتقيق ما ييل:

- 1

إعطاء الطالب صورة حقيقية لبيئته من خالل قصص بسيطة

ومسلية.

—2

إعطاء الطالب صورة ألحداث من تارخي العرب وإجنازاهتم.

 — 3تعزيز الروح الوطنية والدينية(.10
إن تدريس الدراسات االجمتاعية ،أي ماديت التارخي واجلغرافيا ،يف

املدارس االبتدائية هيدف إىل تطوير الويع السيايس يف عدد من املجاالت.

ويوجه الطلبة يف هذا اجلزء من املهناج لتأسيس الرؤية املستقبلية لتارخيه
وتارخي البالد واملجمتع والشعب .ويمت تدريس التارخي واجلغرافيا بشلك

أسايس يف الصفوف الرابع واخلامس والسادس .ويتعاىط مهناج املواد
االجمتاعية مع األبعاد العاملية لوجود اإلنسان عىل األرض وبتحديد أكرث
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أوضاع الرتاث البحريين والعريب .واألكرث حتديدا يف مهناج املواد

االجمتاعية مممص لتلبية األهداف التالية:

1

 -توجيه الطلبة لرؤية حصحية لبيئهتم.

2

— زرع الوطنية وبالتايل تعميق ارتباطهم ببالدمه.

—3

التأكيد عىل األبعاد السياسية واالقتصادية واالسرتاتيجية للحضارة

العربية واإلشارة إىل اإلهسام احلضاري العريب للحضارة األوروبية يف

العرص الوسيط.

—4

تنكري الطالب دامئًا أن الرتاث العريب يعملنا التساحم واإلخالص

والجشاعة والبطولة بالتضحية من أجل األمة(‘ا).
وإذا

ابتعدنا

عن

األهداف

الرمسية

لملواد

التعلميية،

واملرتبطة

باملجمتعية السياسية فإنه يالحظ التباين ما بني املهناج والكتاب املدريس.

وإذا تركنا جانبا نواقص املهناج ذاته ،فإن الكتب املدرسية غري اكفية ،ويه

سيئة التتفيذ والكتابة .ومما يفامق املشلكة كون معظم مدريس املرحلة

االبتدائية ،مكا يف العديد من املجمتعات النامية ،غري مدربني مبا فيه الكفاية
ملهنة التعلمي يف املواد املعينة أو أسلوب املعرفة .لذا فإن الكتاب هو األداة

الرئيسية للتدريس يف الصف .وال يقوم مدرس املدرسة االبتدائية عادة

بإستخدام مصادر خارجية أخرى لملادة وبالتاىل فإن أثر الكتاب الىسء
سيكون مضاعفا.

وال يشرتط يف ممارسة التعلمي االبتدايئ يف البحرين احلصول عىل
درجة جامعية ،ويف احلقيقة فإن أغلبية املدرسني خالل الفصل الدرايس

1977-72

مه من خرجيي الثانوية مكا أنه من بني طامق اإلدارة والتعلمي

االبتدايئ والثانوي فإن  % 17حيملون درجة جامعية ،ومعمظهم يف التعلمي

الثانوي أنظر (جدول رمق .)16 -2
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جدول رقم 16-2
جهاز اإلدارة والتطيم للمراحل االبتدائي والمتوسط والثانوي والتجاري حسب

المؤهالت والجنس للعام الدراسي 1972-71

المؤهالت األكاديمية
اقل من ابتدايئ

ابتدايئ

متوسط
ثانوية عامة
ثانوي -تدريب معلمين

تجاري
صناعة -ثانوي
دبلوم عالي
دبلوم التعليم العالي
بكالوريوس علوم
بكالوريوس آداب

بكالوريوس علوم
*دبلومعالي
بكالوريوس آداب
+دبلومعالي
ماجستير آداب
ماجستير آداب
 +دبلوم عالي
المجموع

أنثى

المجموع

6
49
64
392
155
84
95
43
103
14

14
69
96
985
433
36
16
211
134
102
193
35

23

42

؟6:

4
2

1
-

5
2

ذكر
8
20
32
593
278
36
16
127
39
59
90
21

1,048
1348
2,396
املصدر :دولة البحرين -وزارة الرتبية -إحصاءات تربوية . 1972،1973-71

وإذا رجعنا إلى الكتب المدرسية فإن كتب السنة األولى ابتدائي()12
مكتوبة من قبل مؤلفين مصريين ومطبوعة في مصر ومصممة أساساً

للمدارس المصرية .يعرف الكتاب الطالب باألفعال البسيطة مثل وزن وقفل
وزرع وحصد وحرث وخبز وحفر ودرس وطحن(3ا) .وإلى جانب كل فعل

رسم توضيحي مناسب وجميع الرسوم التوضيحية لمرحلة بدائية ،ما قبل

73

املكننة ،أما فعل قفز فيوحض لعسكري يف اكمل عدته يقفز عىل فوق حاجز

من األسالك الشائكة (ص.)9
يستخدم طلبة الصف الثاين ابتدايئ اجلزء الثاين من نفس الكتاب

املدريس(٥ا) لكنه بدل دراسة األفعال ،فإن الصف الثاين يركز عىل قصص

قصرية تصف احلياة اليومية يف مرص مكا جيب أن تكون هيلع و ليس مكا

يه .وحيتوي الكتاب عىل 36

(ص)3

درسا مبا يف ذلك قصص مشل "املنزل"

حيث يصف بيتا متخيال حيتوي عىل عدد كبري من الغرف يف مدينة

واسعة ،و"العائلة" (ص)5

يه عائلة غنية لدهيا خدم وبيت واسع ،و احلقل"

(ص )15

يكرس احلياة البدائية للحقل عىل جانب النيل وسعاد" ودجاجاهتا

(ص)20

والذي يظهر فتاة صغرية تطعم دجاجاهتا ،حيث ترتك القصة

القارى حمتارًا معا إذا اكنت تربية الدجاج من أجل الزينة أو مكصدر

للغذاء.

ومن خالل مراجعة الكتب املدرسية لملعنيني يف الصفني األول والثاين

ابتدايئ يتوصل القارى إىل أنه ال توجد معلية جممتعية سياسية داخل
الصف .فال ينكر الكتابان شيائً عن األمة والدولة والبالد والشعب واحلكومة
والتقدم

والعلوم

والتكنولوجيا

احلديئة،

إضافة

إىل

ذلك فإن

الكتابني

وخصوصا اجلزء الثاين يقدمان قصصا غري اعتيادية للطفل االعتيادي،
ومشل بيوتا مرتبة جيدًا خيدمها خدم تعيش فهيا عائالت غنية(ض) .لكن

األكرث رضرًا يه الفلسفة االجمتاعية هلذه الكتب املدرسية واملفاهمي اليت

حتبذها (وميكن االستهشاد بكتب مدرسية أخرى) .وهناك كتب مدرسية

عديدة تعمل بطريقة غري مقصودة ،مبدًا أن القوي له سلطة طبيعية عىل
الضعيف وأن املخادع يضمن نفسه من املخاطر.

ض — أظهر إحصاء

1971

أن

%35

من المساكن ذات غرفة واحدة

و%60

من املنازل ذات

غرفتني مسكونة ب  5افراد أو أكر ،إضافة اىل ذلك فان هاتني الفتني من املساكن تشلكان %45
من منازل البحرين .أنظر دولة البحرين ،وزارة املالية واالقتصاد الوطين ،احصاءات  ،1972ص . 14

أن الكتب املدرسية املخصصة للصفوف األولية من التعلمي االبتدايئ

الىت تتعاىط مع البحرين قليلة ،وسيئة الكتابة وعاطفية وتفتقد إىل العرض

العقالين .فكتب الصف الثالث مثال املوجهة لزرع حب البالد لدى الطلبة

تقارن (الوطنية) حبب الطري لعشه(5ا) .أما الدرس الثاين يف الصف الرابع
ابتدايئ فإنه يعمل القراء بأن البحرين مهشورة باللؤلؤ والنفط وأجشار النخيل

والناس الطيبني(^ .أما الدرس ال 18

من ذات الكتاب فيطرح ،بطريقة

غري نكية ،جغرافية اخلليج بالقول أن معظم البلدان املطلة هيلع بلدان عربية

متل البحرين ومعان والشارقة وديب والكويت(."7

يتضح لن لدى الاكتلب

النية املبيتة يف جتاهل وجود إيران ،وميكن فهم ذلك استتادا اىل ادعاءات
إيران السابقة بتبعية البحرين هلا .لكن ذلك التجاهل خطري حيث يبلغ ساكن

إيران  36مليون بيمنا يبلغ ساكن البحرين ال 216

ألف!.

وىف إطار مقارب ،يتوجب عىل القارئ أن يمتعن يف اختيار اآلسة

آلىل الزياين ،عشوائيا ملمجوعة من طلبة الصف السادس ابتدايئ عىل
امتداد البحرين ،جكزء من أطروحهتا ملاجستري يف اآلداب.

االستبيان

الذي أجرته اآلنسة الزياين حول قراءات

فيف ضوء

الطلبة ملواضيع

باإلجنلزيية ذات فائدة أو ذات عالقة بالبيئة ،يتضح اسنتتاجات ذات مغزى

حول األمناط التقليدية الثقافية للطلبه(.)18

وتكشف النتاجئ عن صدام بني قمي

التعلمي العاملي والقمي التعلميية األبوية ذات الداللة يف إطار التطور السيايس.

فيف معرض ردمه عىل سؤال حول أكرب أماين الطالب ،ذكر %19
أهنم يريدون أن يصبحوا أطباء%18 ،

مهنم

مدرسني % 18 ،موظفني مستقرين

فقط .وردا عىل سؤال حول مستقبل املهنة اليت سيختارها الطالب ،اختار

 %31مهنم مهنة التدريس%5 ،

احلرف اليدوية ،مل النجارة واملياكنيك.

وقد استتتجت اآلنسة الزياين ،أن الطلبة لدهيم مقاربة باحلياة التقليدية،

فقليل مهنم ينجذبون إىل املهن غري التقليدية مثل الفن أو الطريان أو رواد

فضاء(.)19

وحيث أن نظرة املجمتع التقليدي للعمل اليدوي بأنه دوين وحيط

75

من كرامة االنتلجنسيا (مكا يعتربها خرجي الثانوية) ،فقد اكن هناك القليل من
االجنذاب حنو املهن املياكنيكية والبناء.

ويشري التحليل يف هذا الفصل لنظام التعلمي يف البحرين إىل وجود
جفوات خطرية بني الشعارات والواقع .مفن الواحض أنه يستوجب إعادة

النظر لكية يف جممل املهناج مبا يف ذلك الكتب املدرسية .وال بد من
حتديث الفلسفة الىت يستتد علهيا نظام التعلمي .وإذا استدنا إىل إجراءات
وزير التعلمي املعني مؤخرا جتاه إرضاب طلبة املرحلة الثانوية يف فرباير

1973

اط) ،فيبدو أنه مممص عىل مراجعة جممل السياسة التعلميية يف

البحرين بروح العقل والتحرضا ) ،فالنظام التعلميي مثله مثل أي نظام آخر

ال يعمل بنجاح يف فراغ ،ومبعزل عن البيئة.

ويتوجب عىل النظام التعلميي أن يتفاعل مع احتياجات املجمتع
ورغباته ،ألنه هو املزود لملجمتع باحتياجاته من الفنيني والتكنوقراط ،وهو

القناة اليت من خالهلا يمت اختيار قادة املستقبل.

ط — أنظر تطورات ترسب الطبة ومقاب لهتم مع وزير الرتبية والتعلمي يف حصيفة صدى االسبوع6 ،
فرباير  1973االرضاء  22فربار  ،1973واملجمتع جلديد  17فرباير  ،1973أنظر رسالة وزير
الرتبية إىل اولياء االمور بتارخي  22فرباير  1973املتعلقة بالترسب يف أخبار البحرين بتارخي 22
فرباير .1973
ظ — مقالة وزير الرتبية والتعلمي ،صدى االسبوع  1 3أبريل  1973ص .11-8
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الغصل الثالث:

االيصاالت والتواصل االجتماعي:
دور األندية والصحافة

77

مالحظات على النظرية :الوظيفة ومجتمعية اإلعالم
ال زالت معلية حتديث النظام السيايس يف البحرين يف مرحلة رمس
احلدود املحلية ،وبالتايل فمل يمت حتديد أولوياهتا بعد أو املطالب اليت يتوجب

عىل النظام مراعاهتا خالل سنوات ما بعد االستقالل احلامسة(^ .ويف حماولة
لبناء هيلك نظري ملجمتع البحرين السيايس ،فإنه يتوجب مراجعة نشاط أو
وظيفة متأصلة يف النظام اجلديد  -وظيفة التواصل السيايس (ب) ،حيث

يتضمن ذلك سؤاالن :كيف تمت صياغة مصاحل خمتلف املمجوعات ذات
الصلة بعملية التحديث؟ وكيف ميكن إيصال هذه املصاحل إىل صانع القرار؟
أما السؤال الثالث فيتعلق بالكيفية اليت تتحرص هبا جممتعية املواطن يف أدوار

سياسية خمتلفة وكيفية جتهزي القادة املحمتلني؟ والذين يهسمون يف األنمظة

السياسية املتطورة يف حتديد وظيفة املجمتعية السياسية ،ويه يف هذه احلالة
تعمتد عىل السؤالني األوليني بل شلك جزءًا ال يتجزًا مهنام ،يف الدور

ا — يتوجب التذكير بأن أياً من وظائف البنية السياسية البحرينية الثالثة هي البلورة والتكامل والتواصل

ألصحاب المصاح قد تطورت بما يتجاوز الشكل القبلي المشخص للسلطة.

ب — أدخل البروفيسور الموند (ل0000له) مدخالت وظيفية أربعة هي ،بنظره ،مشتركة لجميع

األنظمة السياسية وهي :بلورة المصالح وتداخل المصالح والتواصل السياسي ،والعمالة والمجتمعية.
هذه الوظائف االربعة والتي يمكن تعريفها من خالل إثارة أسئلة وظيفية فقط ،ال يمكن تشجعيها
بوضوح في النظام السياسي في البحرين ،ولكنه من الممكن اكشاف معالم جانبية يمكن أن تساعد

بشكل غير مباشر على فهم أسلوب المخرجات والمدخالت في النظام السياسي والمدخالت

العائدة .أنظر  :إ James 5. Colemn eds., 77ل0ه معGabrial ٨., 1110
 Areas, (Princeton, 1.]., Princetonو109^7ص of the 01٧ى91٤:
University Press, 1960), 00. 16-17. Page reference herein 15 made
to the 1970 paperback edition,
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الوظييف الذي تؤديه .إن وسيليت اإلعالم املرتبطتني مبارشة هبذه األسئلة

وتقومان عادة بافراز الدورين املذكورين يف احلالة البحرينية مها األندية

والصحافة.
فيف معلية حفص معلية التواصل السيايس الذي تقوم به األندية

والصحافة ،بات واحضًا المتايز الذي جيب أخذه بعني االعتبار بني الدور
التقليدي للتواصالت يف ارتباطه بالتطور السيايس يف جممتع متطور وما

تؤديه يف دول اخلليج ،مبا يف ذلك البحرين .ويعود السبب الرئييس يف ذلك
إىل صغر جحم البحرين وحمدودية طبيعة الصحافة كوسيط للتواصل ،وبسبب

عدم هيلكة الوظيفة السياسية لألندية ،فإنه يبدو طبيعيًا مناقشة األندية
والصحافة مع بعضهام مضن وظيفة التواصل .وفميا يتعلق باألندية ومكا هو
احلال مع األحزاب السياسية التقليدية ،فإن منط القيادة وطريقة اختيارها

ومستواها التعلميي واملهين ،واملستوى التعلميي واملهين لألعضاء ونوعية
النشاطات االجمتاعية والثقافية وأسلوب النادي لتوصيل آرائه لصانيع القرار،

لك هذه العوامل حتدد نوعية مسامهة األندية ،بشلك فردي أو مجايع يف
,معلية املجشعية العباسية,

وبذات املنطق ،فإن تأثري وفعالية الوظيفة التواصلية مكا تقوم هبا
حصافة البحرين ،ومكا هو حال وسائط األعالم اجلماهريية يف املجمتعات

األكرب ،فإنه ميكن تقيميها من خالل دراسة جحم الصحف وخلفياهتا ومواقفها

السياسية ،واملادة املنشورة وجحم التوزيع وتواتر اإلصدار ،واألمه من نلك
لكه القيود املفروضة عىل وسائط األعالم(ت) .إن معلية التواصل اليت تقوم
هبا الصحافة يف البحرين حمدودة جدًا إذا ما قورنت مع الوظيفة األساسية

هلذه العملية يف البلدان النامية واليت درهسا الباحثون يف هذا احلقل.

ت  -من أجل االطالع على تحليل ممتاز لهذه التغطية يمكن مراجعة دراسة البروفسور ويلبر شرام حول

التواصل والتنمية في كتاب ., Communication and Politicalلح ٧٧. Pye,

Lucian

Development (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1963), pp. 30-57
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يؤكد الربوفسور ويلرب رشام أن للتواصل ست وظائف أساسية(').
الوظيفة األوىل يه أنه يهسم يف تشكيل الصورة النفسية لألمة .وتتضح هذه

الوظيفة لسلسا خالل مرحلة لزمة اهلوية .ملا الوظيفة الثقية فهى أن
التواصل يهسم يف جتسيد وتشكيل التخطيط الوطين خصوصا من خالل بث

املعلومات حول التخطيط .باملقابل فإن الصحافة تتقل رد الفعل الشعيب فميا

يتعلق بالتخطيط الوطين إىل صانيع القرار .أما الوظيفة الثالثة فهي تعزيز
املهارات املطلوبة ،واليت تعين بالرضورة إتقان األدوات الرضورية للتعلمي.
ويتبع ذلك عادة املهارات الفنية األساسية .أما الوظيفة الرابعة فتمكن يف

تطوير وتوسيع املهشد االقتصادي لملجمتع أي تركيبته من األمعال والتجارة

والتسويق والقطاع اخلاص والتصنيع ،ويه وظيفة مهمة جدا يف البحرين

حيث اقتصاد اخلدمات .وتهسم الوظيفة اخلامسة يف تطوير املجمتعية

السياسية ،ويف هذه احلالة فإن التواصل يقوم مبمهتني تتعلق األوىل بانتقاء

وجتنيد القادة املحمتلني ،أما الثانية فبتحديد دور مه يف معلية املجمتعية
السياسية بني الناس .وبتعبري آخر فإن مواطىن البلد املستقل حديائً يمت ادماجهم

جممتعيا عرب معلية التواصل ،يف نظامهم السيايس الناشئ ولملتطور.
وبالرتافق مع الوظيفة السابقة فإن الصحافة تؤدي الوظيفة السادسة ويه

تشكيل املجمتعية السياسية يف النظام السيايس العاملي .ذلك يعين أن وظيفة

التواصل يف هذه احلالة تعين ربط الدور الذي يقوم به الناس يف جممتعاهتم
مع الدور الذي تقوم به دولهتم يف الشؤون الدولية.

وبالرمغ من حمدودية املدى والفاعلية ،فإن حصافة البحرين أهسمت

طوال نصف قرن بشلك مملوس ويف اإلطار البحريين املناسب ،ومضن
الوظائف الستة املحدودة اليت أرجعها الربوفسور رشام إىل التواصل ،يف

معلية املجمتعية السياسية .لقد تعاطت مقاالت وافتتاحيات الصحف البحرينية
طوال مخس سنوات ،سواء قبل أو بعد االستقالل يف طرح وجود البحرين
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(اهلوية) وبنية اقتصادها (التوزيع) ودور مواطنهيا السيايس يف النظام

(املشاركة واالتدماج).
وتشلك األحزاب السياسية ،يف معظم املجمتعات ،دور الوسيط الذي
يرتمج لقضايا اليت تتبلور من خالل مدخالت األحزاب باملطالب والدمع.

لكن الوضع يف البحرين خمتلف ،حيث تلعب األندية هذا الدور ،وسنوحض

ذلك يف الفصل التايل ،رمغ حمدوديته كبديل لألحزاب السياسية.

األندية والسياسة
إن غياب األحزاب السياسية ،جعل األثدية واجلمعيات واليت تضم غالبية
النخبة البحرينية ،تلعب الدور الوظييف للرئييس الذي تقوم به األحزاب

السياسية يف النظام السيايس ،ويه بلورة املصاحل وجتنيد القادة .ورمغ أن أيا

من األثدية أو اجلمعيات مل ينشًا ألسباب سياسية أو ليؤدي وظيفة سياسية

معلنة ،فقد وفرت احلاضنة هذه املؤسسات للنخب للعامة لتطوير رؤى
سياسية وبلورهتا .وقد الحظ وزير األعالم (سابقا) الشيخ حممد بن مبارك

اخلليفة أن األندية يف البحرين قد لعبت دور املاكن املؤطر لالفاكر السياسية
وماكن جتمع النخب العامة ،اال انه يرى بان هذا الدور سيتقلص مع تطور

التجربة الدميقراطية(.)2
ويف مناقثة دور األندية كبديل لألحزاب السياسية ،هناك نقطتان مهمتان
يتوجب أخذها بعني االعتبار مها:

األوىل:

أنه وبغض النظر عن الدور الوظييف الذي تلعبه االندية كبديل

عن الدور التقليدي لألحزاب السياسية يف األنمظة السياسية ،فإن نلك غري ذي
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بل بالنسبة ألهدافنا .وما هو ذو داللة هو أن األثدية أدت دورًا سياسيًا وأن
لكأ من األرسة احلامكة والنخب يروهنا كعنارص للتسييس املجمتيع(ث).

الثقية:

إن ظاهرة األندية واجلمعيات ليست مقترصة عىل البحرين،

وأهنا شائعة يف لملناطق ذات النظام القبيل اجلاري حتديهثا.

ثالثًا:

إن ظاهرة األثدية يف البحرين ليست جديدة ولهنا مل تظهر بعد

االستقالل مكا أهنا ليست أحد مظاهر التحديث ،أي أنه ال يتوجب أن ينظر
إلهيا اكحد تتوع شكيل األحزاب السياسية .فاألثدية ليست أحزبًا سياسية ويه

ليست تشكيالت سياسية منمظة بأي شلك .لكهنا تلعب وظيفة سياسية وبالتايل
فهي مرتبطة بالتسييس املجمتيع(.
لقد جرى استعراض العالقة ما بني األحزاب السياسية والتطور السيايس

من زاوية السببية ،أي أن األحزاب السياسية ميكن أن ينظر هلا كتتوجي لعملية
التطور اليت تشق طريقها يف املجمتع كلك .ومن ناحية خلرى ،كقوة منمظة

مدعومة شعبيًا ومتحمك فهيا خنبويا ،فإهنا تؤثر بالتأكيد يف التطور السيليس.
لكننا جيب أن نعرتف لن الدور التقليدي لألحزاب ال ينطبق عىل األندية ،اال

لنه بالنتيجة ،فان الدور التقليدي لالحزاب السياسية ال ينطبق عىل األندية يف

ث — يف مناقثته لألحزاب السياسية ،خشص الربوفسور البملبورا وويرن معاير حمددة كتعريف للحزب

السيايس ويه رابطة ذات تنظمي مسمتر وأن هذا التنظمي ذا بنية هرمية وأن اهلدف الرئييس لقيادة

التنظمي هو الوصول للسلطة وليس السيع هلا وأن هذه املنمظة تسىع لبناء قاعدة مجاهريية بوسائل

دمقراطيةJoseph LaPalombara and Weiner, eds.. Political Parties and. .
Political Development (Princeton University 131255, 1988). p.6. Page
, paperback edition.ال ما reference herein 15 made 1969
ج-هذا النقلث يشري إىل االختالف االسايس بني النظام السيايس املوجود فميا مت قبول بمسيته العام

الثالث من البلدان النامية ،والنظام السيايس املوجود يف دول اخلليج العريب .فالنظريات واالفرتاضات
واالحمتاالت تأسس عىل قاعدة من الدراسة املقارنة السياسية كتعلق بالبلدان النامية تتطلب بدائل

.أسأسية إذا أ يد هلا أن تك ن أدوات حتليية للنظام السيايس القبيل
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البحرين ،فاألندية قد ارتبطت عضويا بالتطور السيايس من خالل دورها

كأمكنة للتجمع للنخب العامة ،ونظرًا للدور االجمتايع لالندية ،فاهنا سامهت
يف نرش االقاكر السياسية  -ويه مسألة مل يكن — يف ذلك الوقت  -باماكن

االحزاب السياسية القيام هبا ،نظرًا لطبيعهتا والرتكيبة العشائرية(عا.
وكنظرة ختامية لدور األندية يف البحرين مقارنة باألحزاب السياسية

التقليدية سواء يف املجمتعات املتطورة أو النامية ،سواء بنيويًا او تقليديًا،
فليس لألندية دور مبارش يف حل معضلة بناء الدولة ،وخصوصًا أزمات

اهلوية الرشعية واالندماج .لكنه من الواحض أن األندية قد أثرت مبمجل
السياسة يف البحرين .فعىل سبيل املثال فقد لعبت األندية دورًا حامسًا يف
تأكيد عروبة البحرين وإقناع املبعوث اخلاص لألمم املحتدة خالل مهمته يف

هشري مارس  -أبريل  ،1970بأن يويص إلعطاء البحرين استقالهلا .ونلك
يشء مهم جدا عندما يرى املرء مطالبة إيران املتكررة بسيادهتا عىل

البحرين خالل النصف قرن املايض( .)3وقد كتب السيد تشارلز بلجريف

لملعشار اخلاص حلامك البحرين خالل الفرتة من  1926حىت 1957

بأن

تزايد أعداد األندية وتكثيف دورها السيايس مرتبط بالويع املتزايد بعد

احلرب للعاملية الثانية ،وحيث أهنا املاكن الذي يلتيق فيه املتعملون ،ورمغ
كوهنا غري سياسية ،إال أن الفعل السيايس قد تركز فهيا(. )4

وحسب االرقام االحصائية لعام  ،1971فقد اكن هناك أكرث من 90

ناديًا

ومجعية يف البحرين تقوم مبهام خمتلفة اخرتقت اكفة نشاطات املجمتع

والطيف الثقايف يف املجمتع .ويظهر اجلدول (رمق )1-3

أن غالبية األندية

ح-لهذه العالقة الوظيفية ،يمكن االطالع على الفحص الممتاز لها من خالل الكتاب التالي:

 ,and Political DevelopmentىLapalombara and Weiner, 4/٤:2
especially 100. 342 and 399435.
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رياضية وثقافية ،مما يعين أن لدى غالبية األندية فرقها الرياضية( ث) .ولن
األندية البارزة تتظم ندوات وعروضًا مرسحية وفعاليات قافية.

مكا تتوزع

األثدية عىل امتداد البالد ومعليًا يف لك قرية ومدينة ،اال أن من الواحض أن
انشطهتا تلك الواقعة يف املراكز احلرضية لملنامة واملحرق.

جدول رمق 1-3
أندية ومجعيات البحرين
سنة

نوع النادي

1967

1968

1969

1970

جمعيات نسائية

13
61
2
3

المجموع

79

13
65
2
3
83

15
68
2
3

16
63
5
6
90

آدب وثقافة
رياضة وثقافة

آندية موسيقية

88

المصدر :دولة البحرين -وزارة المالية واالقتصاد الوطني ووزارة اإلعالم-
 ،1972ودولة البحرين ،وزارة األعالم .هنا البحرين ،ديسمبر

1971

1971

18
69
5ا)
2
94
إحصاءات 97 1

(عدد خاص)

() وتثمل جمعية الهالل األحمر البحريني.

ومن بني األندية واجلمعيات

اله9

فقد اكن هناك أربع مجعيات نسائية

ومجعيتني خمتلطتني فميا بايق األندية للرجال فقط .وإذا حللنا وضع األندية
واجلمعيات مكا يف اجلدول (رمق

)2-3

يظهر لنا أن أكرث من لث األندية

خ — كرة القدم يف البحرين يه الرياضة الوطنية يف البحرين وحتظى بشعبية كبرية وداللة عىل ذلك

احلدث االجمتايع الكبري خالل 1973
سانتس الربازييل يف 16فرباير  1977ورمغ انتصار سانتس ب  7أهداف مقال هدف واحد
املمتثل يف مباراة الفريق الوطين لكرة القدم وفريق

للبحرين فان هزمية املتتخب الوطين مل تعلل يف افتخار أنصار الفريق الوطين باهلدف اليمي الذي

أحرزه يف مرىم سانتس .لقد حتولت زيارة فريق سانتس إىل البحرين واليت لكفت ( 27الف
دوالر) إىل قضية جدالية خصوصا عندما دعت حصيفة صدى االسبوع إىل مقاطعة املباراة (تارخب

13-6

فرباير

)1973

ورمغ أن النتيجة اكنت حمسومة سلفا مبشاركة الالعب بيليه فقد حثت

الصحيفة االخرى ويه االرضاع اجلمهور عىل حضور املباراة (االضواء  15فرباير .)1973

موجودة يف املنامة واملحرق .أما توزع اجلمعيات النسائية فهي انتتان يف

املنامة واثنتان يف املحرق وواحدة يف الرفاع .أما اجلمعيتان املختلطتان

ومها أرسة األدباء والكتاب ومجعية اهلالل األمحر البحريين مفقرمها يف
ملنامة.
وختضع

األندية واجلمعيات قانونيًا لرتخيص

اجلمعيات واألندية

الصادر عام  ،1959ويتبع وزارة العمل والشوئن االجمتاعية(  .وينص

القانون أنه ليك تنشلك مجعية أو ناد ،فإنه يتوجب احلصول عىل ترخيص
من وزارة العمل والشوئن االجمتاعية .وحىت بعد إنشاء اجلمعية أو النادي،
فإنه يتوجب احلصول عىل ترخيص مسبق من الوزارة للقيام بالنشاطات
مل عرض مرسحية وتتظمي ندوة ،ويتضمن القانون عدة تفاصيل:

جدول رقم 2-3
قمئة ببعض األندية واجلمعيات يف البحرين

األندية الرجلية

الموقع

األندية الرجعية

آلموقع

النادي األهلي

المنامة

نادي الخريجين

المنامة

النادي العربي

النامة

نادي العاصفة

المنامة

نادي البحرين

المنامة

نادي الفردوسي

»منامة

نادي اإلصالح

المنامة

نادي االتحاد

الناهة

نادي اإلتفاق

المنامة

نادي الجزيرة

المتامة

نادي الجفير

الجفير

نادي اللؤلؤ

المنامة

نادي النعيم

اسامن

نادي النيل

المنامة

نادي النسور

المنامة

نادي القضيبية

آلمنامة

د -أقر املجلس التاسييس بتارخي  20فرباير  1973املادة  25من مرثوع الدستور والىت تتعلق باالندية
واجلمعيات واليت تنص عىل ما ييل :املادة  27من دستور دولة البحرين" :حرية تكوين اجلمعيات

والنقابات عىل أسس وطنية وألهداف مرشوعة وبوسائل سملية مكفولة .وفقًا للرشوط واالوضاع

اليت ييهنا القانون .وال جيوز إجبار أحد عىل االنضامم إىل مجعية أو نقابة أو االسمترار فهيا .
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نادي الشعاع

المنامة

نادي الشروق

المنامة

نادي التاج

المنامة

نادي الترسانة

المنامة

نادي أم الحصم

المنامة

نادي العروبة

المنامة

النادي الوطني

المنامة

النادي الوالء

المنامة

نادي اليرموك

النامة

نادي اليقظة

المنامة

نادي البسيتيين

المحرق

نادي الدير

المحرق

نادي الحالة

المحرق

نادي الجزيرة")

المحرق

نادي الجيل

المحرق

نادي الخليج

المحرق

نادي المحرق الثقافي

المحرق

نادي المحرق

المحرق

نادي النجاح

المحرق

نادي النصر

المحرق

نادي قاللي

المحرق

نادي شط العرب

المحرق

نادي شعلة الشباب

المحرق

نادي التعارف

المحرق

نادي التقدم

المحرق

نادي الزالق

الزالق

نادي الرفاع الشرقي

لرفاع

نادي الرفاع الغربي

الرفاع

نادي عالي

عالي

نادي باربار

باربار

نادي البديع

البديع

نادي الديه

سبته

نادي الدراز

الدراز

نادي دار كليب

دار كليب

نادي الهداية

سنايس

نادي النهضة

اس

نادي مدينة عيسى

مدينة عيسى

نادي اتحاد الريف

شهركان

نادي جد حفص

جد حفص

نادي كرزكان

- ,,

نادي الخميس

الخميس

نادي المعاميير

المعاميير

نادي المالكية

المالكية

نادي النبيه صالح

النبيه صالح

نادي النويدرات

النويدرات

نادي الصغا

الديه

نادي سماهيج

سماهيج

نادي سنابس

سنابس

نادي شباب الدراز

الدراز

نادي سترة

سترة

نادي توبلي

توبلي

نادي إنتاج الريف

جد حفص
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اجلمعيات النسائية(«*)

املوقع

جمعية أوال النسائية

المحرق

جمعية نهضة فتاة البحرين

المنامة

جمعية الرفاع لنسائية

الرفاع

جمعية رعاية الطفولة واألمومة

المنامة

اجلمعيات املختلطة

املوقع

جمعية الهالل االحمر

المنامة

أسرة األدباء والكتاب

المنامة

المصدر:

استنادا إلى وثيقة مجلس األمن لألمم المتحدة رقم إس 9772 /مع تعديالت

المؤلف.

( )٠هذان الناديان انبثقا يف مارس 1973

حتت امس نادي احلالة ،وكسابقه،

فإن نادي احلالة يقع يف املحرق ،الدائرة السابعة ،وساند إىل درجة كبرية جامس
مراد الذي اكن ممتله يف املجلس التأسييس

( )٠يف أبريل ،1973

تشلكت مجعية نسائية خامسة يه مجعية فتاة الريف

يف مدينة جد حفص.

ترخيص الجمعيات واألندية بموجب القانون 1959

اإلعالن رقم 5/1959
املادة :4

ال حيق ألي الخشص تشكيل أو تنظمي أو إدارة أو السيطرة

أو املشاركة يف إدارة أو السيطرة عىل أي مجعية أو ناد إال إذا حصل عىل
رخصة مكتوبة من احلكومة ألي مجعية أو ناد.

املادة :5

ينوفر الطلب ملنل هذا الرتخيص من خالل سكرتري احلكومة

وذلك بالكتابة إليه أو الطلب منه مبارشة كتابة املعلومات التالية:

أ  -إمس وعنوان اجلمعية أو النادي.
ب — أهداف ومرايم اجلمعية أو النادي.
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ج  -إسم وعنوان وجنسية سكرتير الجمعية أو النادي.

د

 -أسماء وعناوين وجنسيات أعضاء مجلس اإلدارة.

ه  ---أعضاء وتفاصيل حول األشخاص الذين وافقوا على االنضمام

إلى الجمعية أو النادي.

و — إسم وعنوان وجنسية أي أشخاص آخرين ممن (قدموا أو يقدمون
مساعدات للجمعية أو النادي أو ألية أسباب أخرى) مهتمين مالياً بنجاح

طلب المؤسسين ،مع بيان طبيعة ونوعية هذه المصالح.
المادة

:10

يمكن للحكومة أن تمنح أو ترفض اعطاء الرخصة بموجب

هذا القانون أو أن تمنح الترخيص بموجب شروط تراها مناسبة ،يتوجب

الوفاء لها.
المادة

11

(أ):

تستطيع الحكومة سحب أو إلغاء أي رخصة أصدرت

بموجب هذا القانون.
(أ) أي مجعية أو ناد يتم إلغاء رخصته و حسهبا يتم حله أو

حلهاحاال.

عرض المسرحيات والعروض المسرحية الموسيقية
قاتون العروض
المادة

:2

1960

ال يحق ألي جمعية أو ناد تقديم عروض مسرحية أو

مسرحيات أو عروض موسيقية للجمهور إال بعد الحصول على موافقة

مكتوبة من المدير (والحقا من وزير العمل والشؤون االجتماعية) فيما
يخص تلك المسرحية أو العرض المسرحي أو العرض الموسيقي.
المادة

:4

يحق للمدير منح أو حجب الرخصة بموجب هذا القانون أو

منح الترخيص بموجب شروط يراها مناسبة ،وبالتالي يتوجب الوفاء بهذه
الشروط .كما يمكنه إلغاء أو سحب أو تعليق منل هذه الرخصة.
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املادة :5

ميكن لملدير أن ينيب عنه من حيرض الربوفات ألي

مرسحية أو عرض مرسيح أو عرض موسييق قبل إصدار الرخصة فميا
خيص ذلك.

وألهداف هذه الدراسة ،فقد مقت باختيار مناذج ألندية لغرض التحليل:
* نادي اخلرجيين

٠
 ٠النادي العريب
 ٠نادي البحرين
نادي العروبة

* نادي إنتاج الريف
أما اجلمعيات النسائية فقد اخرتنا مهنا:

٠
 ٠مجعية هنضة فتاة البحرين

مجعية رعاية الطفولة واألمومة

* مجعية أوال النسائية
مكا تضمنت

املمجوعة مجعية خمتلطة ،وبالتحديد

أرسة األدباء

والكتاب.
ومت إجراء مقابالت مع مسوئلني يف اجلمعيات واألندية باستخدام

منوذج استبيان كدليل عام(ن).

نموذج االستبيان

(باللغة العربية)

-1االمس.

-2

املوقع.

—3

عام التأسيس.

ذ — نادرا ما يوصل اسلوب االستبيان المتبع إلى نتائج مفيدة للباحث في البلدان النامية ،رغم ذلك فان

باالمكان استخدامها لجمع معلومات اساسية ذات صلة.
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—4

عدد األعضاء.

5

-مؤهالت األعضاء.

6

 -معدل أمعار األعضاء.

7

— معدل مستوى تعلمي األعضاء.

8

مهن غالبية األعضاء.

 - 9أهداف النادي.

-10

اخلدمات االجمتاعية اليت يقدمها النادي.

-11

أمه الفعاليات اليت قدمها النادي يف العام املايض.

12

 -وجهة نظر النادي حول القضايا الراهنة.

-13مالحظات الباحت.

إن االعتبارات األساسية اليت حمكت اختيار هذه العينة من األندية
واجلمعيات يه أهنا متثل خطا فكريًا ،ولتمتي إىل جمموعة من املفاهمي

االجمتاعية وتعرب عن خلفية معينة .ولتبيان ذلك فإن نادي اخلرجيين مثال هو

القاعدة خلرجيي اجلامعات واالنتلجينسيا .إن إهساماته السابقة يف تشكيل
السياسة يف البحرين ودوره املستقبيل يف معلية التحديث يعكس بالطبع مفاهمي
طبقة النخبة يف البحرين .أما نادي العروبة وهو من أقدم األثدية وأكرثها
استقرارا ،فهو نادي مؤسيس ويعكس معلية التطور املسمتر والتدرجيي

للتحديث االجمتايع والثقايف والسيايس يف البالد للجيل السابق.
لنلك فنادي العروبة ممتل حقييق لألندية املؤسساتية متل النادي األهيل.

وقلد لعب نادي البحرين يف املحرق دورا مشاهبا للدور الذي لعبه نادي
العروبة يف املنامة .ولتوضيح التباين ،فإن معظم أعضاء النادي العريب من
العامل ويدافع عن أيديولوجية معينة واليت يه جزئيًا سياسية وجزئيًا

عتصادية .أما أندية القرى فلها مشلكاهتا أيضًا وعادة ما تكون اقتصادية،
وميتل نادي إنتاج الريف أفضل تعبري عن جمموعة هذه األندية .مكا تشلك
اجلمعيات النسائية أفضل بارومرت لقياس التقدم االجمتايع والثقايف والتعلميي
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لملرأة يف البحرين حيث املحافظة الثقافية والدينية هلذا الوسط .إن املالحظات

اخلاصة عىل هذه اجلمعيات تساعد يف رمس اخلطوط ملواقف املجمتع جتاه
القضايا السياسية ،والرؤية للقضايا االجمتاعية وباملقابل إهسامهم يف املجمتع.
إن التقيمي املشابه للك من بقية األندية قد سارت عىل ذات القاعدة.

تأسس نادي اخلرجيين يف املنامة عام  1966ويضم حاليا 150

عضوًا.

ومن متطلبات العضوية أن يكون العضو حائزًا عىل درجة الباكلوريوس عىل

األقل(.)5

ومعظم األعضاء يف الثالثينيات من العمر ،ومعمظهم من موظيف

احلكومة ،مبن فهيم املدرسني ،و أرباب أمعال .أما أهداف النادي املعلنة فهي

توفري

ماكن

يف

البحرين

لتجمع

اخلرجيين

وتعزيز

الروابط

الثقافية

واالجمتاعية والفكرية بيهنم .مكا يعمل النادي عىل املسامهة يف رفع
املستويات الفكرية واالجمتاعية والصحية لملواطنني من خالل اخلدمات
االجمتاعية واملحارضات واملناقشات الفكرية( ) .لقد معل النادي خلدمة
إعضائه أوال وجلب العديد من املحارضين املرموقني للتحدث حول مواضيع

خمتلفة .ويدمع النادي توجه البالد إلجياد دستور مكتوب و إقامة جملس

تأسييس لصياغة هذا الدستور ،مكا دمع النادي التوجه إلقامة حياة دميقراطية.
إن نادي اخلرجيين هو ناد ممتزي لملثقفني ،ويرتاده اخلرجيون وغالبيهتم
من موظيف احلكومة الكبار يف خمللف الوزارات .إن هؤالء مه الذين

سيضعون البحرين يف املسار الذي ستختاره قيادة البالد .وباملقابل فان النادي

يتعرض لالنتقادات ،وبشلك خاص من أعضائه() ملسلكه النخبوي جتاه بقية
املجمتع وفشله يف اإلهسام يف التمتية يف البحرين كلك وخصوصا خالل
سنوات التشكيل اليت سبقت أو تلت االستقالل مبارشة .وتمكن املفارقة يف أن
نادي اخلرجيين عىل امتداد عقدين ،قد أدخل أفاكرًا ليربالية ،اجمتاعية

وسياسية ،ويف ذات الوقت رفد البحرين بطامق من البريوقراطيني املحافظني
من الرجال والنساء .إن أعضاء النادي مه من أبناء آل خليفة ،إضافة إىل

أبناء عائالت جتارية كبرية (الزياين واكنو واملؤيد) ،والذين مل يدخلوا
تغيريات جذرية يف البالد سواء يف حمك البحرين أو يف احلياة التجارية.

خالل عقدين من الزمن استطاع النادي املحافظة عىل وضعيته املمتيزة،
نظرا للعدد املحدود من اخلرجيين (حوايل  300ما بني  1950حىت .)1960

لكن أعداد اخلرجيين تزتايد مبعدل أكرث من  50خرجيًا سنويًا خالل السنوات
الثالث األخرية ،ويزتايد هذا العدد دراماتيكيًا .لنلك فان من املتوقع أن يرتجلع

دور نادي اخلرجيين مكؤسسة خنبة ،خالل السنوات القادمة لسببني :األول:
هو الزيادة يف إعداد اخلرجيين ،والتوجه إلقامة مجعيات متخصصة .أما

النقطة األخرية ،فقد حصل اخلرجيون عىل وظائف جيدة نظرًا لعددمه
ملحدود ،مما يعين أن األعضاء مكتفون اقتصاديًا .لكنه وخالل السنوات

اخلمس إىل العرش القادمة ،فإنه ال يتوقع أن يستوعب االقتصاد (احلكويم أو
اخلاص) العدد املتوقع من اخلرجيين ،مما سيؤدي إىل بطالة يف أوساط
ملتعملني .وهذه الظاهرة ستخلق توترا وقالقل.

تأسس نادي العروبة عام  1939ومقره املنامة ،ويضم يف عضويته ما
يقارب  250عضوا ،ويشرتط أن يكون العضو عربيًا ومتعمظًا وذا خشصية
ومسعة طيبتني وال يقل معره عن  18عاما) .مكا أن معظم األعضاء يف

الثالثينيات من العمر ،وحققوا مستوى عاليًا من التعلمي ،ومه أما جتار أو

موظيف احلكومة .وتشري أهداف النادي إىل بث روح التعاون ورفع مستوى
لويع االجمتايع والويع القويم لتوجيه العقول عىل طريق التوعية

لعربية ،ونرش التعلمي العمويم واملشاركة يف مجيع جوانب االصالح
االجمتاىع(" .وقد فام النادي مكتبة ونظم عدًا من الندوات األدبية واحتقاالت
عربية و إسالمية وقدم دروسا لتعلمي الكبار .ومضن النشاطات اخليرية ،يقوم

لنادي مبساعدة كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة .وىط اجلانب
السيايس فإن النادي حيبذ املشاركة يف انتخابات املجلس التأسييس .وبالنسبة

للقضايا الدستورية فإن النادي يدمع تضمني الدستور حقوق اإلنسان ومساواة
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املرأة و االحتادات العاملية واحلكومة الدستورية وحق املهتم باعباره بريائ
حىت تثبت إدانته.

هذا النادي هو ثاين أقدم ناد يف البحرين ويضم أعضاء عىل شالكة (دليل
الخشصيات)

حيث

أهنم

من

التجار

واملوظفني

احلكوميني

والوزراء

واالختصاصني و أرباب العمل .إن مربر وجود النادي يه القومية العربية يف
إطارها البحريين وتظل لساس كيانه .وكبقية األندية األخرى ،فإن نادي

العروبة يوفر ألعضائه منتدى لألفاكر السياسية اليت جيرى تداوهلا ومناقشهتا.
وقد شارك أعضاء النادي املنمتني إىل مناطق خمتلفة من البحرين يف
انتخابات املجلس التأسييس .وبالرمغ من أن غالبية األعضاء ذوو تعلمي ثلنوي

فإن عددًا مهنم ذوو حتصيل جاميع وذوو اختصاصات وبعضهم أعضاء يف

نادي اخلرجيين يف الوقت ذاته .وميل نادي العروبة أفضل منوذج عىل
الدور املمتيز لألندية يف البحرين ،حيث تمت مناقشة األفاكر السياسية حبرية

يف النادي ،وميكن لملرء أن يرى بوضوح كيف تعمل األندية كبديل لألحزاب
السياسية اليت ال توجد يف البحرين.
تأسس النادي العريب يف املنامة يف عام  1962وعدد أعضائه حوايل

 250عضوًا .وتشرتط العضوية أن يكون العضو رجالً ال يقل معره عن 18

عامًا ولن يكون مواطنًا حبرينيا ،ومعظم األعضاء شباب يف العرشينيات من

أمعارمه ،وحتصلوا عىل التعلمي الثانوي ،مكا أن معمظهم معال .وتمشل
أهداف النادي أفاكر القومية العربية وتوحيد شباب البالد ورفع لملستوى
الثقايف والتعلميي وخدمة املجمتع(ر) .ويفاخر النادي بفريقه الريايض لكرة
القدم والذي يتتافس بشدة يف الدوري .مكا أنه نظم عدا من الندوات السياسية

مضن إطار "واجه املرحش" .ويدمع النادي التوجه حنو الدميقراطية ،رمغ أن
غالبية أعضائه ليسوا مقتتعني متاما بفعالية التجربة الستورية.

ر  -لم يتمكن المؤلف من الحصول على نسخة من دستور النادي.

94

ميثل النادي العريب ايدلوجية سياسية حمددة ،تستند عىل االيدلوجية

القومية ذات املحتوى العاميل ومعظم اعضائه من العامل الواعني القاطنني
يف منطقة احلورة ويه من املناطق الساخنة سياسيا يف البالد.

وكغريه من

األندية األخرى يتوجب عىل النادي العريب مبوجب نظامه أن ال يشتغل
بالسياسة ،لكنه منغمس أكرث من غريه من األندية ،فلك يشء فيه مسيس ،مبا

يف نلك حصيفة احلائط الهشرية ،ولقضييا اليت تتاقش ونشاطات أعضائه،
مفعظم أعضاء النادي شباب ومسيسون وقد أعتقل بعضهم يف مناسبات
ألسباب سياسية مبوجب قانون الطوارئ.
وميثل النادي العريب أفضل مثال عىل استخدام البحرينيني لفضاء األندية

كبديل لألحزاب السياسية مع تباينات .فالقضايا اليت لثارها األعضاء خالل
عدد من اللقاءات مع املرحشين اليت عقدت يف النادي غداة انتخابات املجلس
التأسييس تعكس خاصيتني للنادي ومها :أن األعضاء ال خيافون من طرح

لفايا سياسية حساسة ،وأهنم أظهروا مستوى عال من الويع السيايس.

وقد عرب أعضاء النادي العريب يف تعليقهم عىل توجه البالد إلقامة حمك
دستوري عن اجتاهات خمتلفة.

أوهلا :أن معظم األعضاء عربوا عن موقف

مهتمك جتاه نوايا األرسة اخلليفية بالدميقراطة .وثانهيا :أن معظم األعضاء
يعتقدون أن احلمك يف البحرين حيتاج إىل تغيري هيلكي أكرث رادياكلية ،وليس
لقط إضافة جملس ودستور جرى اإلحياء به وصياغته من فوق .وثالهثا:

يرغب هؤالء بأن تعرتف العاتلة احلامكة باحلاجة إىل مضان احلريات
لشخصية ووضع حد ملقايضة املعارضني السياسيني ،أما االجتاه الرابع،
هريى رضورة أن يصدر الزتام من قبل العائلة احلامكة بشلك أكيد باحلق يف
؛ة'احتادات افاظة.

ملا نادي البحرين يف املحرق فقد تأسس عام  1936ويبلغ عدد أعضائه

حولى

 350عضوًا ويتوجب أن يكون املتقدم للعضوية عربيًا وأن ال يقل

رصه عن  18عامًا وأن يكون مواطنا حبريين"^) .ومعظم األعضاء يف
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الثالثينيات من العمر ،وحيملون هشادات ترتاوح بني االبتدائية والثانوية
ومعمظهم معال وكتبة وجتار .ومكا ينص نظام النادي فإن أهداف النادي

تمتنل يف تعزيز الوحدة الوطنية ونرش الثقافة يف أوساطهم وتجشيع الرياضة
وسط أعضائه ،وتطوير برناجم اجمتايع وثقايف مستدمي( .)1٤وينظم النادي

ندوات ثقافية وأنبية ومعارض فنية ومباريات لكرة القدم ومناظرات حول
القضايا االجمتاعية ،مثل حقوق املرأة .ويدمع النادي توجه البالد حنو حمك

دستوري ويؤيد بقوة رفع املعاناة عن املرأة ومضان احلقوق السياسية

الفردية.
ويعترب نادي البحرين من أقدم األندية يف البحرين وأكرثها استقرارًا.

ور مغ أنه يقع يف املحرق إال أن العديد من أعضائه ينحدرون من املنامة

ومه إما من ساكهنا األصليني أو ممن نزحوا إلهيا من املحرق .وخالل
السنوات الثالث األخرية ،وفر النادي مقره جلمعية أوال النسائية ملمارسة

نشاطاهتا فيه .وكغريه من األندية يف لك من املنامة واملحرق ،فإن النادي
يوفر ألعضائه ماكنا للتجمع وتبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية
واالجمتاعية .وقد وقع النادي عىل عريضة تقدمت هبا اجلمعيات النسائية إىل
احلكومة قبيل انتخابات املجلس التأسييس تدمع حق املرأة يف االنتخاب.
ميثل نادي إنتاج الريف أبرز تعبري عن أندية القرى يف البحرين ،حيث

يقع النادي يف جد حفص وتاسس عام  1969ويبلغ عد أعضائه حاليًا حوايل

 70عضوًا .ويتوجب عىل من يرغب يف العضوية أن يكون ذا سرية حسنة
وال يقل معره عن  18عامًا ،ولألطفال عضوية خاصة يف النادي .وغالبية

أعضائه من محلة الهشادة االبتدائية أو الثانوية ومعمظهم موظفون أو معال.

وال ميتلك النادي نظامًا مكتوبًا ،لكن معظم من قابلنامه من األعضاء أفادوا أن
أهداف النادي يه توفري ماكن للقاء األعضاء ورفع مستوى األلعاب الرياضية

وحتسني املستوى الثقايف لألعضاء وتوفري التوجيه للشباب واألطفال .ولدى
النادي فريق كرة القدم ،وينظم زيارات ملختلف مناطق البحرين وميارس
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األلعاب املختلفة والنشاطات الدينية .ويدمع النادي التوجه حنو الدميقراطية
ومنح املواطنني احلقوق األساسية مل حق تشكيل نقابات.

ميثل نادي إنتاج الريف منوذج النادي الصغري يف الريف وهو ناد فقري

مبستويات األندية األخرى اليت ذكرناها وال حيصل عىل مساعدات من
احلكومة أو من التجار األغنياء ،وميول أساسًا من قبل أعضائه والتربعات

خالل املناسبات الدينية .ويستأجر النادي بيتًا صغرياً مكقر له يف أحد مناطق

قرية جد حفص ويه مدينة صغرية تقع يف منتصف املسافة ما بني املنامة
والبديع ،ومعظم أعضاء النادي من العامل لكهنم يظهرون رغبة خملصة

لتحسني أوضاع الشباب يف قريهتم والقرى املجاورة.
أن الرؤية الثقافية واالجمتاعية والدينية ختتلف متامًا عن تلك السائدة يف

املجمتع املديين لملنامة .واليت ال تبعد سوى 10

أميال .إن معظم أعضاء

نادي إنتاج الريف مه من املتدينني املحافظني املنمتني إىل املذهب الشييع

وقد دمع غالبية األعضاء خالل انتخابات  1ديمسرب 1972

لملجلس التأسييس

لملرحشين الدينيني املحافظني من املاليل الشيعة ضد املرحشين اجلامعيني

آلليرباليني ،حيث خرس

الليرباليون بفارق كبري.

وقد

عقد

العديد من

االجمتاعات يف النادي غداة االنتخابات ملناقشة املرحشين والقضايا اليت
يطرحوهنا ،حيث يمت تبين املوقف السيايس .وتمكن املشلكة يف اقتصار

القضايا اليت يطرحها كوهنا ريفية ،ولكن وبسبب صغر مساحة البالد ،فإن

لعديد من

الريفيني مه من

العامل

اليدويني والنسبة األقل من العامل

املزارعني.
تلعب اجلمعيات النسائية دورًا خمتلفًا عن األندية الرجالية ،حيث تكرس

شاطاهتا أساسًا لصاحل األعضاء ،وتركزت نشاطاهتا عىل مساعدات الفقراء
وملحتاجني وحمو األمية من خالل املشاريع اخليرية وفتح صفوف تعلمي

لكبار .وليس لدى اجلمعيات النسائية االنتشار أو النفوذ مكا األندية ،ورمغ
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ذلك فإن هلا دورًا كأماكن لتجمع النساء الرثيات واملتعملات حيث ميكن
مناقثة دور املراة يف املجمتع البحريين بلك حرية.
ومن لربز اجلمعيات النسائية مجعية رعاية األمومة والطفولة ،وتقع يف

ضاحية السملانية باملنامة ،وقد تأسست يف  1960ولدهيا حاليًا ما يقارب 120
عضوة .ويتوجب عىل الراغبة يف العضوية أن ال يقل معرها عن  15عامًا
وان تكون حبرينية وذات مسعة طيبة( .)12ومعظم العضوات هن من األمهات

ويف الثالثينيات واألربعينيات من العمر ولدى غالبيهتن تعلمي ثانوي .وتمتحور
أهداف اجلمعية حول مساعدة الفقراء واملحتاجني ومولساة امللكومني(.)13

ولعل أمه مرشوع ناحج قامت به ،هو مركز الرعاية الهنارية الذي أقمي
خصيصًا ألطفال األمهات العامالت .ومشل نشاطاهتا اخليرية األسواق
اخليرية وتوزيع األلبسة خالل هشر رمضان وزيارة القرى خالل أسبوع

الصحة لعرض أساليب التعقمي ( .)Hygieneمكا تقوم العضوات بزيارة
املرىض وكبار السن وتقدمي دروس تعلمي اإلجنلزيية والعربية األساسية يف
مقر اجلمعية.
تدمع اجلمعية رفع املعاناة عن املرأة وحق املرأة باملشاركة السياسية
يف البالد .وتنحدر عضوات اجلمعية من العائالت األرستقراطية يف البالد
وخصوصا عائلة آل خليفة والعائالت التجارية ذات النفوذ وعائالت كبار

موظيف الدولة مبن فهيم الوزراء أو املقربني مهنم.
وتلزتم نساء اجلمعية حبيوية وإخالص بدمع الفقراء(ز) .وميكن معرفة
أهداف ونشاطات اجلمعية بالتفصيل يف تقريرها بعنوان "بيان موجز" والذي

تضمن نشاطات اجلمعية ،ويف هذا التقرير تتبني االهداف اليت تسىع اجلمعية

لتحقيقها مكا ييل:
 - 1مساعدة الفقراء واملحتاجني ومواساة املحرومني.

ز — وعلى سبيل اخال ،يعود ريع السوق الخيري وعرض االزياء السنوي إلى العائالت الفقرة.
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2

 -رفع املستوى الثقايف والرويح لملرأة البحرينية من أجل تربية

اجليل اجلديد بنجاح.

-3

توجيه املرأة البحرينية القادرة لتنفيذ مبدًا التعاون االجمتايع عمليًا

وملشاركة بإجيابية يف خدمة البالد.
ومكا نكرنا سابقا ،فإن اجلمعية تدير بنجاح مركز الرعاية الهنارية ألبناء

لنساء العامالت حيث تمت رعاية األطفال 168

 3إىل 6

سنوات ،جمفًا.

الدمع املايل هشريا إىل 18

طفال ترتاوح أمعارمه ما بني

إضافة إى نلك فهناك نشلطات خلرى مل تقدمي
عائلة فقرية ،حيصلن عىل الدمع من التربعات

واألسواق اخليرية .أما عىل الصعيد السيايس ،فإن اجلمعية تضم نساء من

عائالت مستفيدة من بقاء الوضع احلايل مكا هو ،وهن زوجات وبنات
و أخوات وبنات مع أو خال وزراء وكبار املسؤولني يف احلكومة .من هنا
فإن الزتام اجلمعية بالقضايا السياسية منل حقوق املرأة معتدل لكنه خملص،
ومتيل اجلمعية ،أكرث من غريها من اجلمعيات النسائية األخرى ،إىل مواقف
للحكومة حىت من حرمان املرأة من حقها يف االنتخاب خالل انتخابات

ملجلس التأسييس.
تعترب مجعية هنضة فتاة البحرين مجعية نشطة يف املجمتع ويه أقدم

مجعية يف البالد بل يف منطقة اخلليج العريب .وقد تأسست اجلمعية يف

ملنامة عام  1955ولدهيا حاليا ما يقارب 75
املرحشة للعضوية أن ال يقل معرها عن 18

عضوة ،ويتوجب عىل

عاما ومتعملة وذات خشصية

طيبة ومستعدة لملشاركة يف نشاطات اجلمعية(4ا) .ومعظم العضوات يف سن

الثالثينيات ولدهين تعلمي ابتدايئ وثانوي وهن من ربات البيوت واملوظفات.
ملا أهداف اجلمعية فهي رفع مستوى املرأة االجمتايع والتعلميي وماكحفة
األمية بتوفري صفوف لتعلمي الكبار ومساعدة النساء املحتاجات ،وخدمة البالد
وتعزيز ماكنهتا يف اخلدمة االجمتاعية وخلق تعاون وتعاطف وأمانة يف

لوساط األفرلد واجلماعات(؛') .ولتحقيق هذه األهداف ،فإن اجلمعية تتظم
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األسواى اخليرية واملرسحيات والرقص الشعيب ،والندوات الثقافية اجلدية

و ملحارضات واحلفالت املوسيقية .وتدمع اجلمعية بنشاط حق املرأة يف
ملشاركة يف احلياة السياسية للبالد ،وقد عارضت اجلمعية بقوة حرمان املرأة

من املشاركة يف انتخابات املجلس التأسييس.
أما مجعية الشابات البحرينيات ،فاهنا تنشلك من النساء املحندرات من

عائالت جتارية عريقة اكملؤيد والزياين ..اخل .وغالبية عضوات اجلمعية

ملزتمات بقوة باهلدف الرئييس للجمعية ويه ماكحفة األمية .مكا تتظم
اجلمعية بانتظام صفوفا لتعلمي الكبار للنساء يف مقر اجلمعية .وقد شاركت يف
العديد من االحتفاالت الوطنية وقامت بزيارات لعدد من دول اخلليج وقدمت

نصاحئها بشأن تنظمي اجلمعيات النسائية .مكا نمظت اجلمعية العديد من
الندوات واحلفالت املوسيقية واملحارضات وسامهت يف النشاطات اخليرية.
وحتتل اجلمعية موقعًا وسطيًا ما بني اجلمعيتني املذكورتني حول الوضع

االجمتايع ،وتدمع بقوة حقوق املرأة وحق املرأة البحرينية لملشاركة يف

احلياة السياسية يف البالد .وقد رفضت اجلمعية وجهة نظر احلكومة القايض

حبرمان املرأة من حق املشاركة يف إنتخابات املجلس التأسييس ،وتعاونت
اجلمعية مع مجعية الرفاع النسائية ومجعية أوال النسائية يف الطلب من

الوزارة بالمساح هلم جبمع التواقيع عىل عريضة قدمت ملجلس الوزراء تدمع
حقوق

املرأة (أنظر

الفصل

 .)8مكا قامت

اجلمعية باالتدال جبميع

املرحشين لملجلس التأسييس وطالبهتم بدمع إنصاف املرأة ،وقام بعض
أعضاء اجلمعية حبمالت غري رمسية لصاحل أو ضد بعض املرحشين يف
ضوء موقفهم من معاناة املرأة.

أما اجلمعية الثالثة اليت مشلهتا الدراسة فهي مجعية أوال النسائية وتقع
هذه اجلمعية يف مدينة املحرق وتأسست عام  .1969وعدد أعضاهئا حوايل

 50عضوة من النساء الشابات ومعمظهن غري مزتوجات يف العرشينيات من
العمر ،وحيملن هشادات ثانوية أو جامعية ،وغالبيهتن من املدرسات .أما
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األهداف املعلنة للجمعية فهي القيام بأمعال خريية وتقوية عالقات التعاون فميا

بني نساء البحرين ورفع املستوى االجمتايع والثقايف لملرأة البحرينية

وتدريب األعضاء للقيام بدور إداري أو تتظميي داخل اجلمعية ،وخلق ويع
يف أوساط النساء ورفع ماكنة املرأة يف املناطق الريفية(ا .ويشرتط يف

طالبة العضوية أن ال يقل معرها عن 18

عاما ولن تكون مواطنة

حبرينية(.)17
تتظم اجلمعية صفوفًا ألساسيات اللغة العربية للنساء بانتظام وتقدم من
وقت آلخر مرسحيات وندوات حول قضايا اجمتاعية .وقد دمعت حقوق
ملرأة وخصوصًا احلق يف التصويت والتوجه العام حنو الدميقراطية مكا

عربت عن قلقها بشأن ارتفاع لكفة املعيشة يف البالد .وتقرتب مجعية أوال
من وجهة النظر الغربية ملمجوعات التحرر النسائية ،حيث تتكون من نساء

شابات متعملات ونشيطات وواعيات اجمتاعيًا واللوايت من غري بنات األرسة

اخلليفية أو كبار املوظفني أو التجار األغنياء .وهن ملزتمات للعمل من أجل

مجعيهتن ورفع ماكنة املراة ،ويكرسن أنفهسن بنشاط ملبدًا مفاده لن املرأة
لبحرينية تستطيع ،وجيب علهيا املشاركة يف بناء البحرين جنبا إىل جنب مع

لرجل ،وبالتايل يتوجب أن يكون لملرأة حقوق ومسؤوليات مساوية للرجل.

تشرتك اجلمعية مع اجلمعيات األخرى يف استتاكر حرمان املرأة من
للحق يف التصويت يف انتخابات املجلس التأسييس .وقد انضمت مجعية أوال
مع اجلمعيات النسائية األخرى يف تقدمي عريضة إىل احلكومة تطالهبا فهيا

بإعطاء املرأة حق املشاركة يف احلياة السياسية للبالد .ومثلها مثل األندية

واجلمعيات فإن مجعية أوال توفر ماكنًا ألعضاهئا ملناقثة وشكيل األفاكر
لسياسية رمغ حمدوديهتا .وتقوم كعامل إخال سيايس ،ويصح ذلك كثرياً يف

ظل غياب األحزاب السياسية املنمظة.

أما أرسة األدباء والكتاب يف البحرين فهي مجعية خمتلفة ،ورمغ ذلك فقد
لت نشاطاهتا األدبية إىل ارتباط مبارش بالسياسة .وتقع اجلمعية يف املنامة

وتأسست عام  .1969ويبلغ جمموع أعضاهئا  27ومعمظهم شعراء وكتاب
قصص قصرية .وللحصول عىل العضوية يشرتط عىل املرحش لن يكون

مواطنًا حبرينيًا وأن يكون له إنتاج أديب او اهمتام جدي باألدب وأن ال يقل

معره عن  18عامًا( ،)15ومعظم أعضاهئا يف العرشينيات من معرمه ولدهيم
تعلمي ثانوي عىل األقل ومعمظهم يعملون لدى احلكومة ،حيث األغلبية

مستخدمون يف املكتبة العامة وحمطة اإلذاعة ووزارة األعالم والتعلمي(س).

ومن أهداف األرسة رفع مستوى األدب والثقافة يف البحرين ودمع اإلبداع

األديب وقامة أوثق العالقات الوثيقة مع العامل العريب وتجشيع األحباث يف
الثقافة والرتاث العريب سواء يف البحرين أو خارجها ،ومتثيل البحرين يف
املؤمترات األدبية حمليًا وعامليًا .ولتحقيق أهدافها تتظم اجلمعية ندوات

شعرية وفنية وموضوعات ذات صلة .مكا تقمي اجلمعية عالقات مع مجعيات

أدبية يف املنطقة العربية وآسيا وأفريقيا .وظلت طوال السنوات الثالث
املنرصمة عضوًا ىف احتاد الكتالب العرب واحتاد كتاب آسيا وأفريقيا .وعىل

املستوى السيايس فقد دمعت اجلمعية التوجه العام حنو الدميقراطية وحثت
عىل أن يتضمن الدستور اجلديد نقاطًا مثل حقوق اإلنسان وإحتاد العمل
وإنصاف املرأة واحلكومة الدستورية وأن "املهتم بريء حىت يدان".

تضم األرسة  24من الرجال و 3من نساء ،ومه أفضل أدباء البحرين،

وقد نرش العديد مهنم إما جمموعات شعرية او جمموعات قصصية .مكا

نرشت اجلمعية كتابا يتضمن جمموعة قصصية لتسعة كتاب بعنولن "سرية
اجلوع والصمت" صادرة من بريوت عام  .1971ورمغ ان األرسة ال تتدخل
يف الشؤون السياسية( ،19إال أن السلطات تعتربها سياسية .واألرسة يه

اجلمعية الوحيدة اليت يتوجب جتديد ترخيصها سنويًا ،مكا لهنا الوحيدة اليت

رفض طلهبا إلصدار جملة بامسها .مكا جرى اعتقال واستجواب العديد من

ص — تقع المكبة العامة تحت إدارة وزارة التربية والتعليم وكذلك الحال بالنسبة لنظام التعليم العمومي
في حين تقع االذاعة تحت إدارة وزارة االعالم وكذلك المجلة الشهرية (بحرين اليوم).
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أعضاهئا الهتامهم بالقيام بنشاطات سياسية .وقد متت هذه االعتقاالت من قبل

القسم اخلاص لألمن العام مبوجب قانون الطولرئ .ملا للطبيعة السياسية هلذه
اجلمعية ،فميكن االستدالل علهيا من خالل الشعر والقصص آلقصرية
ألعضاهئا واليت تصف معاناة اإلنسان العادي يف حماولته للحصول عىط لقمة

العيش .وكغريها من اجلمعيات واألندية ،فإن أعضاء لرسة األباء والكتاب
حساسون للظمل الذي حييق باملجمتع وخصوصًا غياب العدلة االجمتاعية

وبقايا االستعامر واحلمك القبيل .إن هذه اهلواجس ليت تتضمهنا كتاباهتم،
واليت جتعل أرسة األدباء والكتاب مجعية سياسية.

ويف ضوء لك ذلك ،مفن املمه ذكر مالحظات ختامية حول طبيعة
ووظيفة ومستقبل التوجهات لألندية يف البحرين.
أوال :من اجل إقامة وتشغيل النادي ،يتوجب الرتخيص بنلك من قبل

للحكومة .مكا يتوجب عىل االعضاء احلصول عىط ترخيص للك نشاط يقوم
به النادي .ويوجد ما يزيد عن  90ناديًا يف البالد ،أي قربة ناد يف لك قرية

لر يح .ومبوجب القانون ،فاألئدية ليست منمظات سياسية لكهنا تقوم بوظيفة
توفري أماكن اللتقاء أفراد املجمتع رجاالً أو نساءا ،وبالتايل جممتعية البالد،

من ملهمتني القضايا العامة مل ماكحفة األمية والتعلمي والصحة والرياضة
واألدب .وتضم األندية واجلمعيات رشاحئ الساكن املهمتني بالقضايا السياسية
ولعوملل لملؤثرة يف شكيل هذه القضايا وتتفيذ السياسات املرتبطة هبا.

ويتوجب عىل معظم هذه األندية واجلمعيات ،مبوجب لواحئها الداخلية،

االمتتاع عن التدخل يف الشؤون السياسية والتتظميات السياسية .ورمغ ذلك
فإن مشاركهتا يف معلية بناء األمة (الشعب) ،ال ميكهنا من االدعاء بعدم
احليازها سياسيًا .وبالتايل فال ميكن لظاهرة السيلسة يف البحرين أن تكون

لكرث بروزًا مهنا دخلل جدران هذه األثدية.

ومما هو جدير بالنكر أن عضوية األندية ليست مصنفة طبقيًا أو حسب
لوضع االجمتايع باستثناء تلك اخلاصة بالنساء.
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فقد يضم النادي وزراء

ومدرسني وجتار ومعال .إن عضوية األندية املتأتية من خمتلف الطبقات أو
رشاحئ ذات توجهات سياسية خمتلفة ،توفر لألندية فضاء فعاأل لألفاكر

ووجهات النظر واألخبار .وتقوم األندية بوظيفتني رئيسيتني مها :خدمة

أعضاهئا وخدمة املجمتع .فبالنسبة ألعضاهئا فإن النادي يوفر غرفة لقراءة
الكتب واملجالت واجلرائد ،وغرفة للتسلية وقاعة لالجمتاعات .وعادة ما

يكون لدى النادي فريقًا رياضيًا وفريقًا مرسحيًا .وبالنسبة لملجمتع فإن النادي
ينظم املناسبات الثقافية والعروض الفنية والندوات واحلفالت املوسيقية
واملحارضات.

أما ما يتعلق بدور ها السيايس ،فبالرمغ من كونه غري رمسي ،فقد
وصلت األندية إىل مقة تأثريها يف اخلمسينيات والستينيات .خفالل هذين

آلعقدين ،هشدت البحرين سلسلة من النشاطات السياسية ،ذات طبيعة تصادمية

ما بني احلركة الشعبية والسلطات .مفن ناحية أجربت مواجهات -1954

1956

احلامك يف تلك الفرتة ،الشيخ سملان بن محد آل خليفة ،عىل ترسحي

املستشار الربيطاين ،تشارلز بلجريف .وترافق ذلك بتغيريات سياسية عىل

امتداد العامل العريب وخصوصا اخلليج العريب خالل ،1956

مما عزز كثريا

من الدور السيايس االجمتايع لألندية.
ويف السنوات التالية هلا ،ميكن لملرء أن يلحظ ترجلعًا للدور التقليدي

االجمتايع السيايس لألندية يف البحرين لسببني ومها :اكن هناك توجه جديد،

وخصوصًا يف أوساط اخلرجيين ،لتشكيل مجعيات ختصصية مثل مجعية

املهندسني اليت تأسست يف 1972

تأسستا عام .1973

ومجعية األطباء ومجعية املحاسبني اللتان

وبالرمغ من أن هلذا التطور أكرب األثر عىط نادي

اخلرجيين ،لكنه ميثل عوارض التوجه املستقبيل .مكا أن انتخابات املجلس

التأسييس ومناقشات الدستور قد دشنت بدلية جدال حول قضيتني دستوريتني
ومها:

إحتادات العامل واألحزاب السياسية.

فإذا ما أدت العملية الدستورية

أو تلك خارج إطار العملية الدستورية بقيام إحتادلت معالية و أحزاب سياسية،
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فسوف تفقد األندية بالتأكيد دورها كفضاء وحيد الجمتاع الواعني سياسيًا
واجمتاعيا يف املجمتع .ومن أجل البقاء ككيانات حيوية وذات معىن ،يتوجب

عىل األندية أن تتخلص من دورها التقليدي مكاكن يضم غرفة املطالعة
ألعضاهئا .وقد علق حلد الشباب ،وهو عضو بأحد األندية قائالً :ميكن اليوم

رشاء اجلرائد واملجالت يف أي ماكن ،وال حيتاج العضو للذهاب إىل النادي

لقراءة املجالت".

إضافة عىل ذلك فإن أي توجه لملشاركة الشعبية يف معلية احلمك تتطلب
والءات سياسية جديدة ورصاعات سياسية تتجاوز والءات األندية التقليدية.

إن أي توجه دميقرايط سواء بالشلك أو املحتوى سيخلق عىل لرض الواقع
مطالب ولشاكالً جديدة من الدمع ،ويتطلب تشكيالت جلمتاعية خمتلفة عن تلك
اليت معلت يف مرحلة سابقة عندما اكن نظام احلكومة جامدا وال حيمتل

تغبريأ(ش)٠

الصحافة والمجتمعية السياسية
تعترب الصحافة يف البحرين يف شلكها احلايل ظاهرة جديدة ،حيث
التوزيع والطامق والتغطية حمدود .مكا أن إهسامها يف املجمتعية السياسية
( )Political Socializationحمدود نظرًا الرتفاع نسبة األميني ،وحمدودية
القراء ،والرقابة احلكومية الشديدة .وحسب منوذج الربوفسور دانيال لرينر

حول نظرية االتصاالت(ص)" :هناك ستة عوملل يتوجب اعبارها من قبل
الباحث االجمتايع إذا ما أراد معرفة تأثريات وسائط األعالم ،وخصوصًا

الصحافة ،حول املجمتعية السياسية يف البلدان النامية .أما العوملل الثالثة

غ—لملزيد من التحيالت ،أنظ جريدة الهنار ،بريوت ،يونيو  ،1970ص ،49-48

عدد خاص

بالبحرين.

ص — .؟. Yro .336342مCommunication 014 Political Development ,1٧2, 0
Lerner's article, 00.327-350, should 0 stitdied 11 its entirety.

األوىل واليت حتدد القدرة عىل إنتاج املعلومات فهي :البيئة اليت يمت فهيا إنتاج

األخبار واألدوات والطامق املحرتف .وبلكامت أخرى فإن القناعة األساسية
للربوفسور لرينز يف الرتكزي عىل هذه النقاط تتطلق من كون ثورة

االفعاالت الولسعة إمنا يه نتيجة التطور التكنولويج اإلدلري لساسًا .ورمغ
نلك فإن مكونات هذا المنوذج بالتحديد ،ال ميكن تطبيقها عىط منوجننا ،ألن

ثورة االفعاالت هذه مل تصل البحرين ولن حتصل يف املستقبل القريب.

إذا فإن من االفضل القيام بدراسة الصحافة واملجمتعية السياسية يف
ضوء العوامل الثالثة اليت طرحها الربوفسور لرينز ،املتعلقة باسهتالك
األخبار بدالً من إنتاجها .والعوامل الثالثة يه توفر السيولة ومستوى التعلمي

ودرجة احلافز .و إذا نظرنا إلهيا من زاوية مدى حتمل القارئ املفرتض

لتقبل اجلريدة ،سواء قدرته عىل قراءهتا او رغبته يف قراءهتا(ض) .وهذه
العوامل الثالثة تهسم كثرياً يف احلد من اسهتالك األخبار عرب الصحف يف

البحرين.
تعترب السيولة حامسة حيث اكن معدل سعر اجلريدة البحرينية خالل

 100 ،1972-1973فلسًا (0.26-
من اخلبز األجنيب أو 10

من الدوالر) ،وهو ما يعادل سعر رطل

أقراص من اخلبز املحيل (رطلني) املصنوع من

حطين درجة ثانية(^) ،إضافة إىل ذلك فإن املستوى املتدين من األجور

لغالبية الناس واالرتفاع املسمتر ىف األسعار ملعظم السلع مثل املواد

الغذائية اكلطحني والسكر والزيت واحلليب ولكها مستوردة ،يشلك ضغطا

ىل السيولة النقدية .ولتوضيح نلك ،يف  3مارس ،1973

ض — املرحع السابق ،ص ،339

عقد وكيل وزارة

دراسة املجمتعية السياسية يف هذا الفصل تركز عىل دور االعالم

اململوك من قبل القطاع اخلاص.

ط  -يف فرباير 1973
 10فلس للرغيف حبيث ال يزيد ما يتج من  4رطل حطين عن 21

ثبتت حكومة البحرين سعر اخلبز املحيل املصنوع من حطين الدرجة الثانية ب

1فرباير ، 1973ص .5
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رغيفًا .اجلريدة الرمسية،

المالية واالقتصاد الوطني مؤتمرا صحفيا خاصا حول زيادة االسعار ،كشف
فيه عن دراسة حول اإلنفاق الشخصي في البحرين ،تبين من خالله
لوزارة ،ان المواطنين النين يتراوح دخلهم ما بين

30

لى

250

ديناراً

من دخلهم على الغذاء و  % 17على السكن ،في

شهريا يصرفون %51
حين تغطي إل  %32مختلف احتياجات
األدنى لألجر هو  09ديناراً يومياً وأن

المعيشة(ظ .وعندما ندرك أن الحد
المستوى الوطني لألجور هو

دينار ،فإن شراء جريدة كل يوم يعني الكثير لذوي الدخل المحدود
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(60-30

ديناراً شهراً).

يظهر جدول (رقم

)3-3

بأن ما تبقى من سيولة نقدية بعد الصرف على

لبندين الرئيسيتين وهما للغذاء والسكن ،هو مبلغ ضئيل .يضاف إلى ذلك فإن

غالبية لعمال ذوي الدخل المحدود ،يستخدمون النقل للعام للذهاب والرجوع

من أعفالهم وهو ما يكلف

(2-1

ديناراً شهرياً) مما يضغط أكثر طى دخلهم.

جدول رقم3-3
توزيع إنفاق دخل الفرد على البنود األساسية
الدخل آلهشري

أغذية

مسكن

بنود اخرى

131025.000
30.000

1 12.750ه131
15.300

40.000

20.400

50.000
60.000
70.000
80.000

25.500
30.600
35.700
40.800

1204.250
5.1100
6.800
8.500
10.200
1.900
13.600

18108.000
9.600
12.800
16.000
19.200
22.400
25.600

المصدر :قام المؤلف بعمل هذا الجدول استنادا إلى معلومات وزارة المالية واالقتصاد الوطني

ط  -قدم وكيل وزارة الماية واالقتصاد الوطني النسب التالية لصرفيات المواطن ،االحتياجات الغذائية
 ،%51اإلسكان  ،% 17المالبس  ،%6.8االثاث  ،%6.5النقل  ،%5.3احتياجات مرلية

 ،%4.7سكاير ومرطبات  ،%3.8متفرقات تلفزيون ،حالقة ،مساعدات محلية ،ادوية وعناية

طبية)  .%4.91لمراجعة المؤتمرالصحفي أنظر أخبارالبحرين  5مارس  ،1973ص .5 -4

وبالنسبة للعامل الثاين املؤثر يف االسهتالك الواسع لألخبار من خالل

الصحف ،نسبة األمية ،وعوامل عديدة تتعلق بالرتكيبة الدميغرافية لعموم
ساكن البحرين والساكن األميون بشلك خاص .وتتكون غالبية الساكن من

الشباب .وحسب اإلحصاء الساكين العام 1971
 216،078بيهنم  178*193أو %82.5

فإن جمموع الساكن

مواطنون حبرينيون (أنظر جدول

رمق  )4-3ومن مضن العدد االخري فإن  58،756أو %33
العارشة .ومن بني الباقني  19.437مواطنًا حبرينيًا ممن مه أكرب من 10

مه دون سن

سنوات فإن  63 ،179و  %53مه أميون(ع (أنظر اجلدول رمق .)53
وعندما نأخذ بعني االعتبار جمموع ساكن البحرين فإن النسبة املنوية

املذكورة ال تشلك فرقا جوهريا .لكن ،والعتباراتتا ،فإنه يتوجب استبعاد

املمجوعتني العمريتني  14-10و19-15

من املناقشة ألن الصحافة تلعب

دورًا هامشيًا وغري مبارش يف إيصال األفاكر السياسية حول النظام والسياسة
هلاتني املمجوعتني .لكن املدرسة والعائلة والزمالء يلعبون دورًا أكرب بكثري
يف شكيل املجمتعية السياسية يف هذه الفئة العمرية ،واليت تضم أساسا طلبة

جدولرمق4-3
الساكن حسب املمجوعات العمرية مخس سنوات واجلنس

المجموعات العمرية

ذكور

إناث

المجموع

حتت 1
4-1
9-5
14-10
19-15
24-20
29-25

2,752
11,108
15,487
13,911
9,990
6,408
4,846

2,604
11291
15,514
13,679
9,849
5,846
5,344

5,356
22,399
31001
27,590
19,839
12,254
10,190

ع  ---حسب االحصاء السكاني العام لعام
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تم تعريف المتعلم بأنه القادر على القراءة والكتابة

جلمل قصرية بيطة متداولة يف احلياة اليومية( .ص .)ill
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34-30
39-35
44-40
49-45
54-50
59-55
64-60
69-65
74-70
75واكرث

4,348
4,792
3,620
3,088
2,680
1.383
1,662
793
910
1,018
88,421

4,158
4,462
3,489
3,551
3,263
1,770
1,919
941

878
839
89,772

المجموع

المصدر :دولة البحرين ،وزارة المالية واالقتصاد الوطني ،إحصاءات سكانية

8,506
9,254
7,109
6,639
5,943
3,153
3,581
1,734
1,788
1,857
178,193
 ،1971ص .93

املرحلتني االبتدائية والثانوية .فإذا ما خصمنا هاتني املمجوعتني العمريتني

واللتان تضامن ( ،)429، 47من جمموع املواطنني البحرينيني ممن تزيد

أمعارمه عن 20

سنة ومه ( ،119*437يتبىق لدينا ( )72،008من بيهنم

( )51،313أو %71

أميون .ورمغ أن هذه النسبة من األميني أقل مهنا يف

العديد من البلدان النامية ،فإنه من الواحض أن أعدادًا كبرية من البحرينيني ال

يقرأون اللكمة املكتوبة.

بالنسبة للعامل الثالث املقررة السهتالك وسائط األخبار وهو احلافز،

فإن املناقشة السابقة للسيولة النقدية وعامل القراءة تكشف بالتأكيد أن
حمدودية السيولة النقدية واخنفاض نسبة املتعملني ،ترتبط باحلافز .فعندما

بتوجب عىل عامل متعمل أن يقرر معا إذا اكن سيرصف 100

فلساع عىل

جريدة أو بضعة أقراص خزب ،فالنتيجة معروفة .إنه ومضن هذه الفئة من
ذوي املستوى املتدين من الدخل ،حيتاج الوضع إىل أخشاص حتركهم

للرغبة الشديدة لرصف جزء من دخله املحدود عىل القراءة .لذا فإن

لخشص املحب للقراءة يعرف بأنه اإلنسان املتعمل ويظهر ميالً حامسًا جتاه

غ-الدينار البحريني يساوي 1000

فلساً.
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القراءة .وبسبب طغيان تأثري اللكمة احلكمية للخشصية العربية فإنه يتوجب

حىت ىط الخشص ذي احلافز القوي للقراءة ،أن يبذل جهدًا خارقًا لالعمتاد
عىل اجلرائد بدال من الراديو مكصدر لألخبار.

هناك عامل آخر يؤثر يف احلد من اسهتالك األخبار عن طريق

اجلرائد وهو وجود جملتني

أسبوعيتني حبرينيتني قيد

املناقشة ومها

مكرستان لملقاالت التحليلية والتقارير امليدانية ومقاالت املحرر أكرث من
كوهنا اخبارية .وال ترغب ،وال تستطيع األسبوعيات ،نرش مجيع األخبار.

لكن ولكوهنا أسبوعية وليست يومية فإهنا ال تجشعان القارئ البحريىن
ليتعود عىل قراءة الصحف اليومية .ونظرا لطابعهام التحلييل ،فإهنما

يفرتضان فهامً عاليًا ملا يرد فهيا من قبل القارئ ،مما يعين مستوى أعىل
من احلوافز مما هو هيلع لقراءة مبارشة لصحيفة يومية.

وأخذا االعتبار املحددات السابقة (السيولة والتعمل واحلوافز) ،فإن

الصحيفتني األسبوعيتني اخلاصتني ومها األضواء وصدى األسبوع تلعبان

دورا

مركزيا

يف

التواصل

السيايس

وخصوصا

ما

يتعلق

بالتمتية

السياسية( ف ) .إن معلية بناء األمة ،وخصوصًا البحث عن هوية ،يعمتد كثرياً
عىل وظيفة االتصاالت لتوفري الدمع األسايس للنظام السياىس .ومتثل

الصحافة يف البحرين جزءا عضويا من معلية التواصل هذه ،رمغ كوهنا
يف تتافس مع وسائل التواصل الشفوية مثل اإلذاعة(ق).

ف  -إن وظيفة التواصل السيايس اليت تقوم هبا الصحافة قد تكثفت بعد بدء مناقشات املجلس

التأسييس ملرشوع الدستور يف هناية  ،1972وقد نرشت الصحيفتان األسبوعيتان تقارير تقصيبة

وحية حرل جمرى اجللسات مع تعليقات حصفية حول القضايا التعلقة باملحلس ،وقد حققت ككتا
الصحيفتني ارتفاعا كبريا يف التوزيع منذ بداية نرشها جللسات املجلس التأسييس.

ق — أحسنيت إذاعة البحرين من الدراسة كوهنا جزءًا من وزارة االعالم ،ولذا فهي ليست وسيلة
خاصة للرتاصل اضافة اىل ذلك فهي حمدودة يف ساعات بهثا وبراجبها وطامقها .مقابلة خاصة مع

السيد إبراهمي اكنو مدير إذاعة البحرين وأمحد سملان مدير الرباجم يف  20اكوبر .1972
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جدولرمق5-3
املواطنون األميون بعمر  10سنوات وأكرث حسب اجلنس
المجموعات العمرية

ذكور

إناث

المجعوع

1410

2,249

4,862

7,111

19-15

849

3,906

4,755

24-20

945

3,452

4,397

29-25

1,560

4,159

5,719

34-30

2,058

3,792

5,850

44-35

5,349

7,887

13,236

54-45

5,399

5,616

11,015

64-55

3,123

2,993

6,116

 65واكثر

2,282

2,698

4,980

المجموع

23,814

39,365

المصدر :دولة البحرين وزارة المالية واالقتصاد الوطني -إحصاءات السكان

ورمغ ذلك ،يتوجب اإلشارة هنا ،أن

63,179
 ،1971ص .68

الدراسات المنوجنية لعملية

التواصل يف املجمتعات النامية واملجمتعات املتطورة األخرى ،تبدو غري
اكفية ،عندما تطبق عىل نظام تقليدي يف اخلليج جيري حتديثه .إن املقاربة

املشرتكة هلذه الدراسات المنوجنية مقنعة ،لكهنا حتتاج إىل حتوير مهنيج.
ولتوضيح ذلك ،فقد حدد الربوفسور لوسيان .دبليو .باي ،عدة وظائف لعملية

التواصل:

1

 -أهنا تليق الضوء عىل جممل العملية االجمتاعية.

-2

أهنا تسامه يف فهم السلوك السيايس.

-3

أهنا توفر اإلطار لألفراد لتطوير البعد املجمتيع ألمعاهلم.

- 4

أهنا تدخل السياسة اجلماهريية بقدر من العقالنية ،خصوصًا

عندما يكون املجمتع اجلديد مشتبك عاطفيًا ،يف معلية بناء اهلوية السياسية.
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ومن خالل مناقشة هذه القضايا بعقالنية ،فإن معلية التواصل

توفر للنظام السيايس درجة من الربمجاتية ،طريقة لفرز املعقول من

الالمعقول(.)20
تعكس املقولتان التاليتان الفرق بني املفهوم األاكدميي النظري لوظيفة
التواصل يف املجمتعات املتطورة ،اكلمنوذج السابق للربوفسور باي،

ووجهة النظر العملية لدور الصحافة واملشالك اليت تواجهها ىف جممتعات
نامية معينة ،وخصوصا خالل حبثها عن الرشعية إثر االستقالل .مفن
وجهة النظر األاكدميية لعملية التواصل فإهنا تؤطر العملية السياسية بتذكري

السياسيني بأنه يرتتب نتاجئ عىل األمعال السياسية ،وحتذيرمه بأن ال أحد

فوق احلساب(.)21
ومن وجهة نظر الصحفيني ،فإن الصحافة كوهنا أحد عوامل املجمتعية
السياسية يف املجمتعات اجلاري حتديهثا ،فإهنا عرضة لضوابط قانونية

وإدارية واليت قد حتد من أن تصبح الصحافة مشاراك فاعال يف معلية
التطوير السيايس .وقد رصح السيد عيل سيار صاحب امتياز ورئيس حترير

(صدى األسبوع) ،وعضو املجلس التأسييس ،حمددًا دوره يف الصحافة بأنه

لصاحل تطوير املجمتع .وأشار إىل أن الصحافة يف البحرين ال تستطيع أن
تقوم بدورها بالاكمل نظر للقيود املفروضة علهيا من قبل احلكومة .فقانون

الصحافة لعام 1965

يعيط احلكومة سلطة تعليق صدور املطبوعة ،حيث

أكد أن هذه السلطة تتهتك احلق األسايس حلرية الصحافة(.)22
وقد اقرتح سيار يف ذات اجللسة تعديالت دستورية متنع التوقيف
اإلداري ،وإناطة هذا اإلجراء باملحامك .وقد وصف نائب رئيس املجلس

التأسييس ،عبدالعزيز المشالن ،الصحافة بأهنا مرآة تعكس إرادة الناس الذين

تتحدث بإمسمه ،وتوجه صانيع القرار يف املسار الصحيح(.)23
ويف معرض رده عىل هذه املالحظات ،أشار وزير اإلعالم السابق،
الشيخ حممد بن مبارك اخلليفة ،عضو املجلس ،إىل أنه ال توجد حرية
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مطلقة وأنه حىت يف البلدان املتطورة مثل الواليات املحتدة واململكة

ملحتدة ،فإن هنك قوانني تفرض قيودًا عىل للصحافة(.)24
امتلكت البحرين تقاليد قوية للصحافة خالل العقدين املاضيني ،مقارنة
بدول اخلليج األخرى .لكن هذه التقاليد متقطعة نتيجة التعطيل املتكرر

للصحف

ضوء

عىل

التعقيدات

واألوامر

احلكومية،

وخصوصًا

يف

اخلمسينيات .فقد اكنت جريدة البحرين يه أول األسبوعيات اليت ظهرت

خالل احلرب العاملية الثانية عندما بدأت بالصدور يف العام 1939
عام .1944

وتوقفت

وقد تسببت عوامل مالية وسياسية و إدارية يف االهنيار املحتوم

هلذه الصحيفة.

ظهرت وانهتت حقبة الصحافة النشيطة سياسيًا يف البحرين خالل
لنصف األول من اخلمسينيات ،ورمغ كوهنا قصرية العمر لكهنا تركت
بصامت واحضة عىل احلياة السياسية يف البالد .واكن أول هذه الصحف

ذات التوجه السيايس يه صوت البحرين الهشرية ،واليت اكنت تطبع يف
بريوت بلبنان .وقد بدأت مكجلة أدبية ،لكهنا أحضت الحقا ذات طبيعة

سياسية واحضة .واكنت صوت البحرين تنرش مقاالت ومراجعات أدبية

ونقدية ألدباء بارزين يف البحرين مثل الشاعر املعروف إبراهمي العريض
ومعملني مثل حسن اجليش واللذان اكنا يكتبان هلا بانتظام() .وعندما

مظرت صوت البحرين ألول مرة عام ،1952

نرشت بغخر بيانا تضمن

دعم وتجشيع حامك البحرين الشيخ سملان بن محد آل خليفة هلا ،لكن

لحكومة أمرت عام 1955

بإيقافها.

ص  -اتخب ابراهيم العريض بعدها رئيسا للمجل التأسيسي .أما حسن الجشي فقد كان موظفا

كمدير للعالقات العامة في شركة البا منذ 1972
كنالب في أول مجلس وطني ،وأنتخب رئيسا له في 16

وفي

7

ديسمبر

ديمبر . 1973

1973

أنتخب الجشي

صدرت حيهنا يف البحرين األسبوعية السياسية (القافلة) واليت بدأت

باإلصدار يف العام 1953

حتت ادارة عىل سيار وحممود املردي ،ومها

حاليًا صاحبا ورئيسا حترير صدى االسبوع واألضواء عىل التوايل .وقد
بدات (القافلة) أسبوعية سياسية واختذت منذ البداية هنجًا متعاطفًا مع القوى

الوطنية يف البالد وخصوصًا هيئة االحتاد الوطين ،مما أغضب أرسة آل
خليفة وسنثار احلامك السري تشارلز بلجريف ،والوكيل السيايس الربيطاين.

ومل يكن مفاجائ أن يمت توقيف حصيفة القافلة عام ،1955
بعد فرتة بالصدور ولكن بثالثة رشوط ويه:

2

1

لكنه مسح هلا

 -النرش بامس جديد.

 -ولن ال حتمل الطبعة اجلديدة أمساء ملحررين واملالكني وخصوصًا

عيل سيار3 .

 -أن ختضع موادها للرقابة املسبقة عىط الطبع .وبالفعل فقد

عاودت القافلة الصدور بهناية 1955

حتت إمس (الوطن) واسمترت يف

الصدور ملدة عام ،لكهنا أوقفت مرة اخرى من قبل احلكومة بهناية (1956ل)٠

يف ذات الوقت أصدر حممود املردي يف هناية للعام 1956

جريدة

(الشعلة) ومل يصدر مهنا سوى عدد واحد حيث أمرت بالتوقف .أما جريدة

(مليزان) فاكنت أوفر حظا ،فقد اكن ميلكها عبدالله الوزان وصدرت

كأسبوعية يف العام 1954

وتبنت خطًا سياسيًا معتدال حول للقضايا العامة،

وتوجهت لتغطية األخباربدالمن حتليلها ،وملرت بالتوقف يف هناية .1956
ومن أجل إهناء عرض تارخي الصحافة يف للبحرين خالل اخلمسينيات،

يتوجب علينا نكر أسبوعية أخرى إنلكزيية يه اخلليج ()The Gulf

ظهرت يف منتصف العام .1956

واليت

اكنت (اخلليج) مرتبطة بالعراق تاميز،

واليت اكنت تدمع للعرش اهلامشي احلامك حيهنا .وكرد عىل العدوان
الربيطاين الفرنيس ضد مرص خالل أكتوبر — نومفبر  ،1956واكحتجاج

ل  -مما هو يثري لالنتباه ان هيئة حترير الوطن وفرت صفحة من صفحاهتا اىل حمرري (صوت البحرين)

واليت اغلقت يف بداية العام

1955

لكهنا اسمترت ولكن يف نطاق أضيق من حرية التعبري يف

إصدار صوت البحرين مضن حصيفة الوطن ،لكن حصيفة الوطن توقفت بدورها الحقًا.
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عىل دمعها للنظام العرايق ملويل للغرب ،فقد هومجت ماكتهبا يف بدلية

العام 1957

من قبل املتظاهرين البحرينيني .وبعدها أغلقت لبواهبا ،وبذلك

انهتت الصحافة املستقلة يف البحرين لتعاود الظهور بعد عقد من الزمن.

وبالرمغ من كون الصحافة السياسية يف اخلمسينيات اكنت قصرية

األجل ،فقد لعبت دورًا مهام خالل ذلك العقد العاصف للبحرين احلديثة.
وهناك عدة عوامل لهسمت يف التأثري الواسع للصحافة يف تلك الفرتة.

ققد

لكنت مقرؤة عىل نطاق ولسع(م ،ألثها عاجلت قضايا أساسية لملجمتع ،مثل

لوجود الربيطاين يف البالد واإلصالح احلكويم واحلاجة إىل االحتاد
وحتسني أوضاع العامل واإلرصار ىط احلريات الفردية .وبلكامت أخرى

فقد عكست الصحافة االهمتامات الرئيسية لملواطنني واكنت وسيطا حمددا
حيث يعرب اجلمهور عن مواقفهم جتاه القضايا الوطنية .مكا وفرت هذه
الصحف حضورا

اجمتاعيا ملطالب املجمتع ورغباته ،وبالتايل جعلت

لخشص الوايع سياسيًا يشرتي جريدة ويقرأها.
وهناك عامل آخر دخل مكوحد ملصاحل منيجت األخبار (الصحافة)

ومسهتلكهيا (القراء) ويه األوضاع السياسية العربية ،وخصوصًا صعود

لقومية لعربية بقيادة مجال عبدالنارص يف مرص يف الفرتة ما بني -1953

 1952حيمنا بدك ثورة 1952

وعام 1956

باختلذ طابع عريب متجاوزة حدود مرص،

عندما أمم مجال عبدالنارص قناة السويس ،وقامت بعدها القوات

لربيطانية والفرنسية بغزو مرص حيث هشد املد القويم العريب أعىل
درجات صعوده ،وتفاعلت الصحافة يف البحرين وغالبية شعب البحرين بقوة،
مكا هو حال معظم ساكن منطقة اخلليج .ويف البحرين ،مكا هو احلال يف
هللدلن تلعربية غري املستقلة بعد ،ارتفعت حدة آملطالبة باالستقالل وبارصار.

م  -اكن توزيع القافلة مثال مابني  4اآلف حىت  5اآلف اسبوعيًا ما يفوق توزيع صدى االسبوع

واألضواء جممتعتني يف عام .1972

115

وقد ظلت القوات الربيطانية موجودة دامئا يف اجلزيرة ،مستخدمة القاعدة
البحرية يف اجلفري يف أطراف املنامة كقاعدة انطالق لنشاطات عسكرية يف
املنطقة ،وخصوصا خالل حرب السويس .إضافة إىل ذلك فقد ظل املستشار

الربيطاين تشارلز بلجريف خشصية ذات نفوذ .وقد جعلت هاتان الواقعتان

اجلمهور

البحريين والصحافة عىل

السواء يطالبون باستئصال

الوجود

الربيطاين وإهناء قبضة املستشار ىط البالدن).
انبثقت هيئة االحتاد الوطين يف البحرين ،ويه أول تشكيل سيايس يف

البالد ،خالل 1956-1954

وأحضت أكرث رصحلة يف مواقفها ،مكا باتت

األرضابات أكرث مجاهريية وباتت القضني املطلوبة أكرث وضوحًا .وحيث

بات الوضع السيليس أكرث تأزمًا وقامت قوات بلجريف األمنية باستخدمل

العنف دون رمحة ،فقد جرى يف هناية العام 1956

إغالق الصحافة ،ونيف

ثالثة من قيادة اهليئة إىل جزيرة سانت هيالنة(^ ،وبذلك انهتى الغصل األول

من تارخي الصحافة املستقلة يف البحرين .وظل األمر كنلك حىت العام 1965
عندما جرى إصدلر قانون جديد للصحافة ،صدرت عىل لساسه أول جريدة
سياسية خاصة يف الستينات ويه األضواء.
ميكن تصنيف الصحغ اليومية واألسبوعية والهشرية الصادرة منذ

1965

إىل

ثالث

جمموعات

املطبوعات

ويه:

اململوكة

من

قبل

البحرينيني ،واملطبوعات اململوكة من قبل حكومة البحرين واملطبوعات

غري البحرينية املقرؤة بانتظام يف البحرين.

ن-من أجل فهم كامل ألوضاع البحرين خالل تلك الفترة ،أنظر :عبد الرحمن الباكر (من البحرين
إلى المفى) ،دار مكتبة الحياة ،بيروت،

لبنان،

.1965

ومذكرات تشارلز بلجريف ،طعة ثانية ،مكتبة

بيروت.1972 ،

 الثالنة هم :عبد الرحمن الباكر وعبد علي العليوات وعبد العزز الشمالن .وقد أطلق سراح الثالثةبأمر من المحكمة البريطانية في سانت هيالنة في
الشمالن الى البحرين في بداية العام

1972

.1961

وينما توفي االثنان في المنفى ،فقد عاد

فيما انهت خدمة بلجريف في البحرين في بداية العام
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تضم

املمجوعة األوىل حصفا سياسية وحصفا

اجلدول 3-6

اجمتاعية .يظهر

بأنه من بني الصحف اخلمس اخلاصة هناك أربع أسبوعيات

وهشرية .وكذلك جمالت غري سياسية هشرية يه احلياة التجارية ،وأسبوعية

يه املجمتع اجلديد.

أما الصحيفة املحلية اإلجنلزيية الوحيدة فهي  Weeklyعلسى ع)1
( Mirrorويه مملوكة من قبل 12

من كبار التجار يف البحرين وموجهة

للقراء اخلليجيني .بيمنا متثل جملتا األضواء وصدى األسبوع مطبوعتني
خاصتني اللتان هلما اهمتامات جدية باملجمتعية السياسية يف البحرين().

وكبقية معظم البلدان النامية ،يوجد يف البحرين وزارة إعالم تصدر
لسبوعيتني وهشرية .الشك أن (اجلريدة الرمسية) يه أمه ما تترشه وزارة

اإلعالم.

أما (البحرين اليوم) فهي الهشرية الوحيدة من نوعها يف البحرين

حيث تنرش النقد األديب وتغيط النشاطات الثقافية يف البالد ،لكهنا ليست

مطبوعة سياسية بالتأكيد( .أنظر اجلدول رمق )7 -3
من املمه تضمني الصنف الثالث من الصحف البحرينية يف هذا
لعرض املخترص ،ألن بلدًا صغرياً اكلبحرين له اهمتاماته ويتفاعل مع

لتطورات يف البلدان العربية األخرى مبا يتجاوز االهمتام االعتيادي.

وال

تستطيع البحرين أن تتتج وساتط إعالم واسعة يف املستقبل املتطور،

تستطيع منافسة املجالت والصحف اليت تصدر يف القاهرة أو بريوت أو
لكويت .ولكن من خالل مراجعة الصحف العربية الرئيسية فإن فئة النخبة

فى البحرين تتجاوز مثيالهتا يف اخلليج يف التعايط مع األحداث والتيارات.

يظهر اجلدول (رمق )8-3

أن (الهنار) البريوتية يه األكرث انتشارًا يف

ل  -في اكتوبر بداً محمود المردي ،رئيس تحرير األضواءاالسبوعية اصدار جريدة أضراء الخليج

من 4

صفحات والتي ركزت على االخبار السياسية الدولية فيما كات أخبار البحرين فيها ثانوية.

واستمرت الصحيفة تعاني من العجز المالي مما أدى الى إغالقها بعد سبعة أشهر .وفي عام 1974
صدرت أسبوعية ثانية هي المواقف ولكن نظراً لمحدودية توزيعها وطبعها وعحرريها الشيعة المحافظين،
قد فثلت أن تشكل نداً لألسبوعيتين (ألضواء وصدى االسبوع ذات االتجاه الليبرالي السني.
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البحرين ( ،)200تليها (السياسة) الكويتية ( )100ثم (األهرام) القاهرية
( )80ثم

(الحوادث)

البيروتية والتي تصدرت المبيعات مقارنة مع

االسبوعيات العربية األخرى ،حيث بلغ توزيعها في البحرين ( )700نسخة
أسبوعياً .أما المجلة غير السياسية ،واألكثر انتشار في البحرين فهي مجلة

(العربي) الكويتية الثقافية االجتماعية.

جدولرقم6-3
الصحف المملوكة للقطاع الخاص في البحرين
الصحيفة

التلسيس

1لوتيرة

التوزيع

صحفيون

املنلصب

األضواء

11965

اسبوعية

3,500

6

،شه معختقله

صدى األسبوع

1969

اسبوعية

3,500

6

شده مستقلة

جلفويكلي(ا)

1971

اسبو عية

3,500

6

مدعومة من

المجتمع الجديد

1969

اسبوعية

3,5000

5

ثقافية

لحياة لتجارية

1962

شهرية

2,500

5

(ب)

(ا) -مملوكة ألثنى عشر رجل اعمال بحريني
(ب) -مجموع المتداول في الخليج 4,100

ولكي نحصر أنفسنا ضمن هدف الدراسة وهو دور الصحافة في
المجتمعية السياسية فإننا سنقتصر على دراسة الصحف البحرينية ذات الملكية
الخاصة ،وبشكل محدد اسبوعيتي (األضواء) و(صدى األسبوع).

جدول رقم7 -3
الصحف المملوكة من قبل حكومة البحرين
التسيس

الوتيرة

التوزيع

صحفيون
متفرغون

الجريدة
األسبوعية

1946

اسبوعية

450

2

البحرين
اليوم
آخبار

1972

شهرية

5,000

4

11972

اسبو عية

4,00

2

الصحيفة

البحرين

18

املنلصي

الصحفية

تتحمك القوانني والضوابط اليت تعمل يف ظلها الصحافة واألوضاع اليت
تتحمك يف صدور األضواء وصدى األسبوع ،يف مدى فعالية هذا الوسيط

اإلخباري وبالتايل إهسامه يف بناء الخشصية السياسية للبالد .لقد وافق رئيسا

حترير الصحيفتني الرأي القائل بأن مسألة تتفيذ أو الهتديد بتتفيذ اإلجراءات
اإلدارية ضد الصحيفتني قد حد بالتأكيد من وظيفة التواصل للصحافة.
جدول رقم8-3
الصحف غير البحرينية المقرؤة باتتظام في البحرين

الصحيفة

بلد األصل

التواتر

الرتزيع

إجتاهها

السياسة

الكويت

يومية

100

مستقلة

النعار

لبنان

يومية

200

مععتقله

األهرام

ممر

يومية

80

شبه رمسية

احلوادث

لبنان

اسبوعية

700

مستقلة

األسبوع العريب

لبنان

اسبوعية

150

العروبة

قطر

أسبو عية

100

عروبية

العريب

الكويت

هشرية

1500

اجمتاعية ثقافية

شؤون فلسطينية

لبنان

فصلية

40

ااكدميية ،فلسطينية

مالحظة :المؤلف ممتن لفيصل العليوات صاحب الوكالة العربية للتوزيع.
جرى إصدار قانون الصحافة الذي تعمل يف ظله هذه الصحف

عام.)*(1965

وظل منذ ذلك الوقت ساري املفعول دون تعديل .ويتوجب

علينا المتعن يف املواد التالية:

املادة (6أ) :ا يمت اصدار حصيفة إال بعد احلصول عىل ترخيص
خيط من مدير اإلعالم(").

29

1965

ي — قانون المطبوعات والنشر لعام 1965
المجلس التأسيسي في  2فبراير المادة  24من الدستور التي تنص على حرية الصحافة والطبع والنشر
مضمونة حسب ما ينص على ذلك القانون ،وقائع المجلس التاسيسي الجلسة  16فبراير . 1973
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يرليو

اقر

املادة 9

(أ) :عندما يمت منح الرتخيص ،يتوجب عىل املالك وضع

مضان باملبالغ التالية لدى البنوك:

ا) 2000

رويية(بب) إذا اكنت الصحيفة هشرية.

ب)  4000روبية إذا اكنت الصحيفة تصدر لك أسبوعني.

ج) 6000
د) 8000

روبية إذا اكنت الصحيفة أسبوعية.

روبية إذا اكنت الصحيفة يومية أو أكرث من مرة يف األسبوع.

املادة :)2( 9

ميكن للضامنة البنكية أن حتل حمل املبلغ النقدي.

املادة (14تت) :يتوجب أن ال تنرش الصحيفة ما ييل:

_ 1

نقد حامك البالد أو عائلته أو الترصحيات املنسوبة إليه دون

ترخيص من مكتبه.

- 2

املحارض

اخلاصة

الجمتاعات

املجالس

احلكومية وكذلك

االتصاالت الرمسية اخلاصة.

—3

املعاهدات واالتفاقيات املعقودة بني حكومة البحرين قبل نرشها

يف اجلريدة الرمسية ،إال إذا مسح بذلك من قبل مدير اإلعالم.

- 4

حمارض جلسات املحامك املغلقة والقضايا املتعلقة بالطالق

واالنفصال واالطفال.

5

 -األخبار اليت ميكن أن ترض بقمية العملة خللق اضطراب يف احلالة

االقتصادية للبالد.

- 6

نقد رؤساء الدول األجنبية أو لك ما ييسء إىل عالقات البحرين

مع البلدان العربية أو الصديقة.

آ — أصبح بعدها وزيراً لالعالم.

ب ب — الدينار البحريني 15-

روبيات.

وقد استخدم البحرينيون الروبية الهندية حتى العام 1965

حينما صدر الدينار البحريني كعملة للبالد.

ت ت — استخدمت الحكومة هذه المادة عندما حذرت الصحيفة وعلقت إصدارها وقدمتها أمام
القضام.
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- 7

الترصحيات املخالفة للقمي العامة وكرامة األفراد أو حرياهتم

الخشصية واليت تمشل الكشف عن أرسار مرضة بمسعة األفراد ومعيشهتم
وقروضهم أو متثل هتديدًا أو ابرازًا.

8

 -أي ترصحي يثري الفوىض أو أمعال إجرامية أو ينرش الكراهية

وال انقسام يف املجمتع.

—9

اهتامات باطلة لملواطنني املدنيني ،إال إذا أظهر الاكتب نية طيبة

بأنه متأكد فعالً من حقيقة اهتاماته وأن نرش االهتامات يسهتدف خدمة

املصالة المة.

10

 -ترصحيات حتبذ اإلطاحة باحلكومة بالقوة ونرش الشيوعية اليت

هتين أو حتقر الدين.

املادة :15

إذا نرشت أي جريدة أيًا من القضايا املذكورة يف املادة

السابقة ،فإن لكا من اجلريدة واكتب املقال ،سوف يعاقبان إذا ما وجدا
مذنبني ،حسب قانون العقوبات البحريين .أو أن لكا مهنام ،سوف حيبس ملا

يزيد عن سنة  /أو يغرم 1000

روبية ،يف حالة السابقة األوىل .لكنه

سيرتتب عىل االدانة الالحقة الجسن ملدة ال تزيد عن سنة أو غرامة قدرها

2000

روبية للك مهنا .ويف أي من هذه احلاالت حيق لملحمكة حسب

ترخيص اجلريدة موضع املساءلة أو األمر بإيقافها ألية مدة تراها املحمكة
رضورية ،وأن تأمر مبصادرة أو تدمري النسخ األصلية.

املادة :16

حال حصول مدير اإلعالم عىل حمك املحمكة ،فبإماكنه

األمر بوقف توزيع اجلريدة ،إذا ارتأى أهنا حتتوي عىل مقال ينهتك املادة

14

حىت يمت تسوية األمر من قبل املحمكة.

املادة :18

ميكن ملدير اإلعالم أن يأمر بإيقاف حصيفة أو حسب

ترخيصها ملدة ال تتجاوز سنة ،إذا ثبت أن الصحيفة املذكورة ختدم مصاحل

لد أجنيب منافية املصلحة الوطنية.
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املادة :)1(20

من أجل محاية النظام والقمي العامة ومقدسات الدين،

فإن مدير اإلعالم ومبوافقة سكرتري احلكومة ،مينع توزيع املطبوعات
األجنبية يف البالد.

املادة )2(22

جيب عىل رئيس حترير الصحيفة أن ينرش يف حصيفته

البيانات واإلعالنات الرمسية املرسلة إليه من قبل مدير اإلعالم أو سكرتري
احلكومة.

املادة :24

ال يطبق هذا القانون عىل الصحف واملطبوعات احلكومية

الرمسية ،وحيق لسكرتري الدولة أن يستثيت أي حصيفة من لك أو جزء من
مواد هذا القانون.

جرى حتذير حصيفيت صدى األسبوع واألضواء يف عدة مناسبات من
قبل وزارة اإلعالم مبوجب قانون الصحافة لعام  ،1965فميا يتعلق مبقاالت
قامتا بنرشها .وقد حذرت (األضواء) خالل السنتني املاضيتني عدة مرات

بأنه ستتخذ إجراءات قضائية حبقها .مكا تسملت (صدى األسبوع) عدة

إنذارات وقد أمرت بالفعل بالتوقف عن النرش مرتني .فيف خريف ،1971
توقفت صدى األسبوع لملرة األوىل ملدة أسبوعني بأمر إداري بسبب مقال

أدىع إهانة احلكومة لبعض املمارسات الدينية (قانون الصحافة املادة -14

جزء  .)10وشلك إيقاف صدى األسبوع ملدة هشرين يف خريف 1972

قضية حلرية الصحافة اليت حيد مهنا قانون الصحافة لعام .1965

إن

اإلشارة هلذه القضية خيدم هدفني مزدوجني .فهو من ناحية يليق الضوء حول

معلية اختاذ القرار يف البالد .وبلكامت هارولد السويل من حيصل عىل ماذا
وأين وكيف ،ومن ناحية أخرى فإهنا تظهر الظروف القاهرة اليت تعمل يف

ظلها الصحافة .ومما يفامق من هذه التطبيقات كون قانون الصحافة ،1965
عرضة للتفسريات النابعة من اعتبارات سياسية منفصلة عن مدى قانونية

القضية املنظورة مبوجب القانون .وبالنظر إلهيا من زاوية أخرى فإنه يتوجب

عىل الصحافة أن تواجه جمموعة من االعبارات السياسية (داخلية وخارجية)

122

تأخذها حكومة البحرين بعني االعتبار يف حالة نرش أي مقال .فاحلالة التالية

تظهر ذلك بوضوح.

فيف  12سبمترب 1972

نرشت حصيفة صدى األسبوع معودًا هامج

مللك االردين حسني ،ملوقفه املضاد لملقاومة الفلسطينيه(ثث) ،ومل يتضمن
املقال امس امللك رصاحة ،ولكن اكن املقصود واحضا(تتا .فاعتربت حكومة

البحرين أن اهلجوم ىط رأس دولة صديقة ينهتك قانون الصحافة 1965
وأوقفت صدور الصحيفة.

تتاول املقال قضية حساسة واعرتف املسوئلون احلكوميون أن قرار
احلكومة الالحق استتد إىل اعتبارات سياسية .وقد أثرت عدة عوامل يف قرار
احلكومة الرسيع جتاه املقال .فقد اكن ويل العهد الشيخ محد بن عيىس آل

خليفة ،وزير الدفاع والقائد العام لقوة دفاع البحرين ،عائدا لتوه من زيارة
خاصة لألردن ،حيث تربطه عالقة صداقة محمية مع ويل العهد األردين.
مكا أن عددًا من كبار الضباط األردنيني معارون إىل البحرين'كستقارين

لتدريب قوة دفاع البحرينمت .وأخرباً فقد اكنت احلكومة تتحني الفرصة للك

من رئيس التحرير عىل سيار واكتب العمود عقيل سوار.
ويف تعليقه عىل هذه القضية ،نكر املدىع العام أن احلكومة ال تتوي

إعقة حرية الصحافة يف هذه القضية بالتحديد مكا أهنا ال تتوي مضايقة

صدى األسبوع ،لكن احلكومة مهمتة بضامن إحرتام قوانني البالد .واكن
لنطباع احلكومة أن املقال املنكور سييسء ،إذا مل يتخذ إجراء حبقه ،إىل

ثث  -صدى االسبوع  12سبمترب  1972ملزيد من املعلومات رجع املؤلف إىل مقابلة رئيس
حترير صدى االسبوع األستاذ عيل سيار ،وكذلك مقال الصحفية وجسل املحمكة حول املحامكة

واكنت أوىل هذه املقابالت يف 2 1سبمترب . 1972
ج ج  -ذكر امس امللك حسني يف مسودة املقال والذي جرى مصادرته من مكتب حصيفة صدى
االسبوع مقدم إىل املحمكة كقرينة اثبات.

ح ح-رئيس دائرة التحقيقات اجلناية أردين اجلنسية عىل سبيل املثال.
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العالقات ما بني البحرين واألردن(ثغا .إضافة إىل ذلك فقد اكن توقيت املقال

ضارًا إذ مت نرشه إثر عودة ويل العهد من األردن ،الذي يمتتع بعالقات جيدة

مع ويل العهد األردين(.)2

وقد اشار مدير األعالم الشيخ عيىس بن حممد آل

خليفة ،إىل أنه سبق أن مت حتذير صدى األسبوع ،وأن املقال املذكور يشلك
هتديدًا لمللك حسني ،وأن املجلة مل حتترم مسؤولياهتا الصحفية( ).
من املثري لالهمتام متابعة التتابع الزمين للقضية ألهنا تليق بعض الضوء

عىل طريقة وأسلوب اختاذ القرار داخل لرسة آل خليفة .فقد صدر املقال يف

 12سبمترب ،1972

وجرت مناقشته خالل اجمتاع جملس الوزراء يف اليوم

التليل وقرر املجلس اختاذ إجراءات ضد صدى األسبوع .ويف يوم األربعاء

16

سبمترب ،طلب رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سملان آل خليفة رمسيا من

وزير اإلعالم بالواكلة ،إيقاف نرش حصيفة األسبوع ،وهذا نص رسالته(د).

رئيس الوزراء

 14سبتمبر 1972
سعلدة وزير اإلعالم بالوكلة
تحيتي

العمود "عاملايش" والذي ظهر يف العدد األخري لصدى األسبوع بتارخي
1972/9/12م املوقع بامس بدرية فؤاد(د) غري مقبول يل وللوزراء ،حيث

أن العمود املذكور حيتوي عىل إساءة وجهوم عىل رأس دولة عربية مما

ييسء إىل العالقات بني البحرين واململكة األردنية اهلامشية.

لقد ناقش جملس الوزراء املوضوع وقرر أن هذا العمود خمالف

خمالفة رصحية لملادة  14من قانون املطبوعات لعام .1965

املادة 16

هلذا ومبوجب

من هذا القانون ،فإننا نقرتح اختاذ إجراء لوقف صدور هذه

خخ  -ن السفير االردني في البحرين هو الذي قدم احتجاجا لدى الحكومة على المقال.
دد -اإلسم الرمزي لعقيل سوار.
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الصحيفة ،وذلك بعد احلصول عىل ترخيص من وزير العدل ،حىت يمت
اختاذ إجراءات قانونية أخرى.
المخلص/رئيس الوزراء

وحيث أن وزير اإلعالم بالواكلة ،الشيخ حممد بن مبارك ،اكن خارج
البالد حيهنا ،فقد قام مقامه مدير إدارة اإلعالم الشيخ عيىس بن حممد ،واختذ

اإلجراء بعد استالمه رسالة رئيس الوزراء .وبعد يومني أرسل رسالة إىل
رئيس حترير صدى األسبوع ،يأمره بوقف النرش وهذا نص الرسالة(نذ).

رئيس التحرير

صدى األسبوع

تحياتي
يف عددها رمق  ،149بتارخي 1972/9/12

نرشت صدى األسبوع

معودًا بعنوان (عاملايش) بقمل بدرية فؤاد .إنين أعترب نرش املقال انهتااكً

لملادة  14اجلزء  6من قانون املطبوعات لعام .1965
ملادة 16

هلذا واستادًا إىل

من القانون املذكور ،ومبوافقة وزير العدل ،آمرمك بالتايل بوقف

رش حصيفتمك فورًا حىت إشعار خلر.
المخلص  /عيسى بن محمد آل خليفة

القائم بأعمال وزير اإلعالم
يف ذات األسبوع أمر رئيس حترير صدى األسبوع واكتب معود
عاملايش باملثول أمام مكتب املديع العام للتحفظ علهيام ،و أطلق رساحهام

كفالة بانتظار حمامكهتما .وبدأت حمامكة صدى األسبوع يف 21
 ،1972وتأجلت حىت  1نومفبر  1972وتأجلت مرة أخرى حىت 5

ن د  -حصلت على النسخة األصلية العربية للرسالة من ملف صدى االسبوع.
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أكتوبر

نومفبر

972ا د) .وقد أدانت املحمكة لكا من عيل سيار وعقيل سوار وفرضت

علهيام غرامة قدرها 50

دينارًا للك مهنام وأمرت بإيقاف الصحيفة بأثر

رجيع لملدة اليت قررهتا وزارة األعالم .وقد ظهرت صدى األسبوع مرة

أخرى يف  14نومفبر  ،1972بعد هشرين من صدور العدد املثري يف 12
سبمترب(1972زز).

يف ضوء ما سبق من حتليل حول دور املمجوعات السياسية (ويه

األندية يف حالة البحرين) والصحافة يف حتديث املجمتع ،مفن الواحض أن

العالقة العضوية ما بني

الصحافة واملجمتعية السياسية تعكس إهسام

الصحافة األسايس من أجل حكومة دميقراطية .وبإدخال مجهور القراء يف
النظام السيايس لملجمتع النايم ،فإن الصحافة تقوم بإطالق معلية اختيار

القادة ويه ركزية أساسية يف حكومة املشاركة والدميقراطية السياسية.
ومما هو مثري للجدل هنا ،فإن تبين براجم التحديث يف معظم
املجمتعات النامية يف سعهيا إلقامة دميقراطية سياسية كهدف هنايئ ،قد

ارتبط بفرض تعقيدات عىل الصحافة وبالتايل إعاقة املشاركة الشعبية.
والتفسري

الظاهر هلذا التتاقض هو أن أنمظة ما بعد

االستقالل يف

املجمتعات النامية تظر إىل الدميقراطية واملشاركة الشعبية عىن أهنا أدوات

بيد النظام ،ميحنها ويوسعها ويحسهبا وليست جزءًا من احلقوق األساسية

للشعب .ويف البحرين ،وبالرمغ من إعالن استقالل البالد ،فقد ظلت
الصحافة تعمل يف ظل ضوابط مشددة .ويقر املسوئلون أن الصحافة يف

البحرين حرة ما دامت بناءة ،وبالطبع فإن النقد املدمر ال حيمتل .ويف هذا

رر — راجع التقارير عن املحامكة يف االرضاء 26 ،اكتوبر و  2نومفير . 1972
زز -بعد قراءة سجل المحكمة يجدر بالمرء ان يتمعن نقطتين وهما :أوال :أن قانون المطبوعات والنشر لعام

1965

ينطبق على المادة المطبوعة المنشورة فعالً ورغم ذلك قبلت المحكمة كقرينة إثبات مسودة

مقال .ثانيا :أن احد الشهود األساسيين هو اردفي الجنسية وهو ضابط لدى وزارة الداخلية.
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الخصوص فإن مصير الصحافة في البحرين ال يختلف عن مصيرها في
بلدان العامل الثالث األخرى.

إضافة إىل ما سبق من حتليل حول عدم توفري السيولة املالية،

ومستوى التعلمي لملواطنني البحرينيني ونوعية الصحافة ،فإهنا تدل عىل

احلاجة إىل حصيفة سياسية يومية خاصة .وال شك أن هناك ماكن ملثل هذه
الصحيفة ،وليك يمت هلا النجاح وتتجنب مصري سابقاهتا ،فالبد أن يكون
سعرها متواضعابالس) ومزودة باكدر جيد وإدارة كفؤة .ويتوجب أن تتضمن

قضايا من البحرين وحول البحرين ألهنا من خالل هذا املحنى ميكن أن

تستثري اهمتام القارئ.

أما الفكرة األخرية فهي أنه يتوجب عىل املجمتعات اجلاري حتديهثا أن
تتيقن أن حرية الصحافة عامل أصيل يف معلية الدمقرطة ،وبالتايل إمداد
املواطنة

املستحدثة

للبالد

بالفرصة

لملشاركة

يف

صياغة

القوانني

ولسؤولية بااللزتام هبا طواعية .ويعملنا تارخي اإلنسان أنه إذا مل يستوعب
القانون أو إذا مل يستعن به املواطن لملحافظة عىل النظام ،فإن درجة

االلزتام ستتدهور وستسود الفوىض .والقانون اجلديد هو الوسيط بني احلامك
واملواطن ،مفن خالله تمت ترمجة سلطته إىل قرارات مطاعة .مكا أن

الصحافة وسيط يستطيع املواطنون من خالهلا التعرف عىل عضويهتم يف
ملجمتعية السياسية وتطويرها.

سس -أشارت االحصائيات السنوية الالحقة بأن  25فلسا (6,5
للحريدة اليومية.
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سنت) هو سعر مناسب

الغصل الرابع:

العمل والتطور السياسي
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خلفية ابغ
اكن العامل أحد املرتكزات الدامئة للسياسة يف البحرين احلديثة .مفنذ
الثالثينيات بدًا تنايم طبقة عاملة إثر اكتشاف النفط ،وتركزت معظم

األزمات السياسية يف البحرين حول تصممي معال البحرين عىل تنظمي
أنفهسم نقابيا.

ومن

جلل

إعطاء

االنطباع باهلدوء واالستقرار للعامل

اخلاريج ،معدت السلطات عىل كمت مطالب العامل مبا يف ذلك االعتقاالت

املتفرقة لقادة العامل.

وتعتقد حكومة البحرين

أن جممتعًا خاليًا من

االضطرابات العاملية هو أفضل حافز السرتضاء رجال األمعال الغربيني.

لقد مت النظر إىل االحتادات العاملية كقوة سلبية هدفها عىل املدى البعيد

تفكيك نظام آل خليفة وبالتايل ال ميكن حتمل مثل هذه القوة .إن فشل
السلطات يف تبين مهنج مرن جتاه العامل وجعزها عن التوصل إىل قناعة

بأن النقابات العاملية ميكن أن تهسم يف التمتية االقتصادية واحليوية الوطنية
والتجانس االجمتايع ،قد أجرب العامل عىل تسييس مطالهبم .وكنتيجة لذلك
فإن أي إرضاب معايل مت التعامل معه كتعبري عن "أزمة" واكنت ردود فعل

السلطة هيلع هو القمع.

لكن تارخي العمل يف القرن التاسع عرش والقرن العرشين ،وخصوصًا
يف الدميقراطيات الغربية يعملنا أن االحتادات العاملية مسامه حيوي يف

التمتية الوطنية وأهنا رضورية لتمتية املجمتع املفتوح وقد لعبت دورًا
حمفزًا لالقتصاد ،ومكونا قويًا الستقرار املجمتع .مكا يعملنا التارخي أيضًا

لن

القمع مل يكن حالً لتدهور أوضاع البرش .فيف الواليات املحتدة االمريكية

1131

مثال ،فإن املنمظات العاملية خالل القرن التاسع عرش قد أهسمت يف التمتية

الرسيعة وساعدت االقتصاد للوصول ملرحلة اإلقالع .فالمنو االقتصادي يف
البلدان الصناعية خالل هذا القرن قد تسارع بالتأكيد بزتايد المنو عىل الطلب
يف جممتعات الكرثة ،وتزايد ضغط االحتادات العاملية من أجل أجور

أعىل().

ويؤكد

الربوفيسور

اجلاميع

(ارفينج

لويس

هوروتز)

عىل

أن

االحتادات النقابية يف الواليات املحتدة املعارصة قد جاءت حلماية مصلحة

الطبقة الربجوازية ،مكا جاءت زيادة اإلنتاجية من جراء ختفيض لكفة

العمل ،وأن االحتادات العاملية أهسمت يف حتول ماكنة العامل(.)2

وإمجاالً،

مل يكن بوسع الدميقراطيات الصناعية أن حتقق معلية التمتية الشاملة لوال

وجود االحتادات العاملية .وجيب االترار مبسامهة االحتادات العاملية يف
االستقرار الوطين والتمنية االقتصادية وأن التربم العاميل ليس اال أحد
أعراض عدم

التوازن

االقتصادي االجمتاىع .لقد تبنت الدميقراطيات

الغربية ،يف هذا القرن ،مهنجا إجيابيا جتاه العامل ،خالفا لملوقف املحايب

ألرباب العمل خالل القرن التاسع عرش.

حتتفظ البحرين بنقاليد معالية عريقة ،ويه األعرق واألرخس يف
اخلليج .فطوال السنوات الثالثني املاضية اكن الوضع العاميل جزءًا عضويًا

من التطور االقتصادي والسيايس يف البالد .ويف مرحلة ماقبل االستقالل،
أهسمت عوامل عديدة يف تمنية تقاليد معالية يف البحرين ومهنا بنية

احلكومة وعالقات البحرين اخلاصة مع بريطانيا واحلضور القوي لملستشار

واألمه من لك ذلك هو طبيعة فرص العمل اليت توفرت يف البحرين.
وكنتيجة لمنو

األوضاع

االقتصادية واالجمتاعية،

كبقية مكونات

املجمتع البحريين ،فان العامل قد أظهروا قدرًا من الربمجاتية .فقد ظلت
املطالب االقتصادية والسياسية للعامل عىل امتداد السنني موجهة حنو
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أهداف حمددة ،ويه أجور أعىل وأوضاع معل أفضل واحلق يف التتظمي
العاميل .وعىل خالف الوضع يف العديد من بلدان أخرى ،فإن العامل يف

البحرين مل يكونوا مؤدجلين أو متأثرين مببادئ سياسية حمددة .وللداللة عىل
ذلك فإن العامل مل يدمعوا يف أي وقت االطاحة بالنظام القبيل للحمك ،لكن
العامل دعوا يف اخلمسينيات إىل إزاحة املستشار الربيطاين حلكومة

البحرين ومشاركة شعبية أكرب يف احلكومة .مكا طالبوا دامئًا حبقهم يف
تشكيل إحتاد معايل .وميكن املجادلة املقنعة أن تسييس احلركة العاملية يف
البحرين يعود إىل الرد القايس للسلطات يف مواجهة املطالب العاملية وكون

البحرين حممية بريطانية وليس دولة مستقلة بالاكمل.

ومن أجل تفحص العالقات املتداخلة للوضع العاميل يف العملية

السياسية يف

البحرين،

فإننا

سنحاول

تقدمي

مسح

تارخيي

خمترص

لإلرضابات العاملية يف البالد ،ونليق نظرة شاملة عىل القوانني اليت ال
زالت حتمك تتظمي العامل .مكا أن جهود احلكومة لبحرنة العمل تشلك جزءا

لساسيا من هذا التحليل.

نظرة تاريخية
بارمغ من العديد من االرضابات اليت مت تتظميها خالل األربعني عاما

ملاضية ،فإن أنشط فرتة ىه ما بني سنىت  ،1954-1956فقد أنت سلسلة
االرضابات حيهنا وخصوصا يف ديمسرب  1954وبرض,ات مارس 1965

ومارس  1972إىل إنعطافة رئيسية يف حماوالت العامل لتنظمي أنفهسم يف

لقابات .وتدل هذه املحاوالت عىل رد فعل احلكومة القايس جتاه هذه
االرضابات ومنط تطور تعامل السلطات جتاه العامل.
بدأت احلركة العاملية يف القطاع الصنايع يف البحرين عام  1932مع

لكشاف النفط .وقد ظلت صناعة اللؤلؤ والزراعة املصدرين الرئيسيني
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للعمل قبل ذلك .وحيث شلكت البحرين مركزا جتاريا لقرون ،فقد أفرزت
طبقة من التجار املستقلني الذين جيوبون البحار يف سفهنم اخلشبية حبثًا عن
التجارة( .وقد أصاب الكساد االقتصادي ،الذي رضب العامل يف الثالثينيات،

البحرين بقوة ،وفامق األمر تدفق اللؤلؤ الصنايع الياباين إىل أسواق العامل.
اال أن من حسن احلظ أن النفط قد اكتشف حيهنا ،حيث تأسست رشكة نفط
البحرين واليت دشنت تقاليد العاملة الصناعية يف البحرين .وظلت رشكة
النفط (بابكو) أكرب مستخدم يف البالد .رمغ نلك فإن مصادر النفط اخلام

املحدودة والتطور الصنايع التدرجيي أدى إىل نتيجتني خمتلفتني .فيف

اجلانب االجيايب فإن حمدودية إنتاج النفط اخلام أجرب السلطات البحرينية
عىل التطوير التدرجيي وقد يكون ذلك بعقالنية أكرب من غريها من البلدان

الشبهية ذات االحتياطات النفطية الكبرية .إضافة إىل ذلك فإن اكتشاف النفط

يف عام  1932وتسويقه بعد سنتني ،قد ساعد البحرين للتغلب عىل الكساد

الكبري .أما عىل اجلانب السليب ،فإن إنتاج النفط املحدود اكن قارصاً عن

تلبية التوقعات الكبرية للطبقة العاملية الصناعية اجلديدة .ومما فامق األمر ،أن

رشكة النفط مل توظف معاهلا مبارشة بل جلات إىل املقاولني النني اكنوا
يستقطعون مبلغًا حمسوسًا من خبل العامل مقابل خدمات التوظيف.
أما العامل السليب اآلخر فهو أن دخل احلامك من عوائد النفط ،كبقية
املداخيل املالية ،مل تكن حتسب مكداخيل وطنية أو معلنة ومل جيري نرش

مزيانية الدولة السنوية اال بعد سنوات(.)3
جرى أول إرضاب معايل يف البحرين بل يف منطقة اخلليج بأرسها

عام  1938وتركز حول مطلبني ومها زيادة األجور وحتسني أوضاع
العمل ،ومما هو جدير بالنكر أن معظم مستخديم بابكو قبل إرضاب 1938

أ __ جرت مناقشة تقاليد البحرين كمركز تجاري تاريخي في العديد من الدراسات االركيولوجية ومن
أفضلها كتاب (البحث عن دلمون) ،جيفري بيبي ،ترجمة أحمد عبيدلي ،دار دلون.

اكنوا حبرينيني .لكن وبسبب هذا اإلرضاب فقد بدأت بابكو بتوظيف العامل
اهلنود واإليرانيني بشلك واسع .ويربر مسؤولو الرشكة نلك بالقول أن

هؤالء العامل ليسوا مهمتني باحلياة السياسية للبالد وأهنم بالتايل سيكونون
أكرث والء ومساملة من العامل البحرينيني .مكا أن العامل غري البحرينيني

مستعدون لقبول اجور أقل من نظراهئم البحرينيني(ب).
ليس من شك لن املرحلة األكرث نشاطًا عىط الصعيد السيايس ,يف

تارخي البحرين احلديث قد جرت يف منتصف اخلمسينيات وخصوصا يف
للفرتة ما بني خريف  1954وخريف  .1956فقد هشدت البحرين خالل

هاتني السنتني اجمتاعات مجاهريية منمظة ،طالب العامل عرب ها باملشاركة
لشعبية يف احلكومة واالعرتاف حبقهم يف تشكيل نقابات .واجتاحت احلىم

الوطنية البحرين خالل هذه احلقبة مزتامنة مع مد القومية يف الوطن العريب
وبقية أحناء العامل ،من املستعمرات السابقة يف آسيا وأفريقيا.

وبالرمغ من أن التطورات السياسية خالل هذه السنوات احلرجة يه
خارج إطار هذا الفصل ،فإنه جيب التتويه إىل أن جناح التتظمي اجلماهريي،
مكا جتسد حيهنا هبيئه االحتاد الوطىن ،هو باألسار نتيجة الدمع العامىل.

فقد شلكت التتازالت اليت حصلت علهيا هيئة االغداد الوطين ،خصوصا يف
ملجال العاميل ،عالمة بارزة يف تارخي البحرين احلديث .وقد حرصت

هيئة االحتاد الوطين عىل تضمني املطالب العاملية وخصوصا احلق يف
لقابات يف لك بيان أو منكرة هلا .ومتكنت هيئة االحتاد الوطين خالل
عرها القصري ( 13أكتوبر  6-1954نومفبر  )1956أن حتقق عدة أهداف

ب  -من أجل معرفة التاريخ المختصر لالضرابات العمالية في البحرين ،أنظر:
ابريل

.1972

الطليعة (الكويت) 29

من أجل معرفة وجهة النظر الحكومية ،أنظر  :تشارلز بلجريف ،السيرة

الشخصية ،الطبعة الثانية بيروت مكتبة لبنان  . 1972ومن اجل معرفة وجهة نظر مؤيدة للعمال،
أنظر :عبد الرحن الباكر  ،من البحرين الى المنفى ،بيروت ،لبنان ،مكتبة الحياة،
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. 1965

ومهنا احلصول عىل االعرتاف الرمسي من حامك البالد ،والتفاوض مع
الوكيل السيايس الربيطاين مكمثلة وحيدة للشعب وبالتايل الناطق بإمس شعب
البحرين ،من الناحية الواقعية ،وإجبار حكومة البحرين عىل تعيني جلنة

ثالثية متثل احلكومة واإلدارة والعامل لصياغة مرشوع قانون العمل.

لقد تشلك هذا التنظمي اجلماهريي السيايس إثر اجمتاع علين يف
السنابس (غريب املنامة) يف  13أكتوبر  1954من  120عضوًا .وقد
اختارت اللجنة بدورها مثانية أعضاء ليشلكوا اللجنة التتفيذية لقيادة التتظمي.

ومن بني أبرز أعضاء اللجنة التتفيذية عبدالرمحن الباكر السكرتري العام
وعبدالعزيز المشالن وعبدعيل العليوات(^) .ومت تغيري امس اللجنة التتفيذية

العليا يف أبريل  1956إىل هيئة االحتاد الوطين.

ويف  6نومفبر 1956

جرى اعتقال ثالثة من قادة اهليئة ومه الباكر والمشالن والعليوات وجرت

حمامكهتم بهتمة العصيان ،أمام حممكة بقرية البديع عىل الشاطئ المشايل

الرشيق جلزيرة البحرين ،ومكا تبني الحقا بأنه حمك مسبق ،فقد متت إدانة
الثالثة .ويف  28ديمسرب  1956جرى نفهيم إىل جزيرة سانت هيالنه،

وأمرت اهليئة حبل نفهسا وأعلنت حالة الطوارئ(.)5
أدى إرصار هيئة االحتاد الوطين عىل مطالهبا إىل موافقة حكومة

البحرين عىل تشكيل جلنة استشارية ثالثية يف إبريل  1955ملناقشة
مرشوع قانون العمل وتقدمي توصياهتا بذلك(ت) .وتشلكت اللجنة من تسعة

أعضاء .اكن ممثلو احلكومة الثالثة فهيا مه الشيخ عيل بن حممد آل خليفة

(رئيسا) والشيخ عيل بن حلمد اخلليفة وجورج دبليو .مسيث .أما ممتلو

ت  -من أهم العوامل التي أجبرت الحكومة للتعجيل بتشكيل لجنة من تسعة أعضاء في 1954

قيام

هيئة االتحاد الوطني بتشكيل اتحادها العمالي دون ترخيص مسبق وأسمته إتحاد العمل البحراني،

وخالل ثالثة أشهر بلغ عدد أعضائه 14

الف عامل .وكما هو الحال مع هيئة االتحاد الوطني فقد

كانت حياة االتحاد قصيرة .أنظر  :من البحرين إلى المنفى ،ص ص
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.108 - 103

القطاع الصنايع فاكنوا حممد اكنو وسملان أويج والسيد مسيث عن بابكو.
أما ممثلو العامل فاكنوا حممود بن أمحد العلوي مكمثل لعامل احلكومة
وعيل حسني عن معال بابكو وحممد قامس الشرياوي عن العامل إمجاال.

وقد جرت االستعانة بالسيد يس .مارشال ،اخلبري العاميل الربيطاين،

ملساعدة اللجنة يف مداوالهتا .وعقدت اللجنة 57
أبريل  1955ويوليو  1956وقدمت تقريرها الهنايئ متضمنًا مرشوع قانون
اجمتاعا يف الفرتة ما بني

العمل يف  30سبمترب ( 1956ث) .وقد صدر قانون العمل اجلديد يف 12

نومفبر  1957و أحضى ساري املفعول يف  1يناير .01958
ترتب عىل فرض حالة الطوارئ يف البالد يف 1956

هدوءًا نسبيًا

لعدد من السنني ،لكنه هدوء اكذب .فيف  9مارس 1965

اندلع إرضاب

ولسع يف بابكو وتطور إىل انتفاضة شعبية وطنية .وقد ثبت أن إرضاب

بابكو هو اهلدوء الذي يسبق العاصفة ،فقد انضم لملرضبني طلبة املدارس

وتوقفت البالد بأرسها ،وتضمنت مطالب املرضبني ما ييل:

1

— إيقاف الرصف الكييف للعامل.

 — 2إعادة العمال المفصولين منذ .1961

,3

االعرتاف حبق العامل يف التتظمي النقايب.

 — 4رفع حالة الطوارئ املفروضة عىل البالد منذ .1956
—5

االعرتاف حبرية الصحافة والتجمع والتعبري.

-6

إطالق رساح املعتقلني السياسيني.

 - 7المساح لملنفيني بالعودة.

—8

إيقاف حترشات الرشطة ضد املواطنني.

ث  -تلقى محاضر اجتماعات اللجنة أضواء على محتوى ونمط المناقشات التي كانت تجرى أثناء

االجتماعات ومن أجل معرفة التوصيات واالستنتاجات ،أنظر ،رسالة اللجنة الموجهة إلى تشارلز

بلجريف بتاريخ  30سبتمبر . 1956
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- 9

ختليص الرشكة من اإلجنلزي واملستخدمني األجانب اآلخرين(.),

مت القضاء عىل انتفاضة 1965

خالل ثالثة أهشر ،و أجرب العامل عىل

العودة إىل أمعاهلم وجرى اعتقال عدد من املرضبني وعدد من القادة

السياسيني الذين أودع بعضهم الجسن يف جزيرة جدة ونيف آخرون دون

توجيه اهتام رمسي هلم أو حمامكهتم .وبالرمغ من فرض أحاكم الطوارئ
مرة أخرى عىل البالد ،فقد بدأت احلكومة بالتعايط اجيابيًا مع بعض

املطالب وان حبذر .فقد سنت قانون الصحافة ومسحت باصدار أول

حصيفة باللغة العربية ويه (األضواء) .ويبدو أن عام 1965

قد دشن جولة

جديدة من االرضابات واملطالب العاملية .فقد أرضب ما يقارب 400

يف دائرة الكهرباء عام 1968

عامأل

مطالبني بالمساح هلم بتشكيل نقابة معالية،

ومشلت املطالب األخرى تعديل األجور لتتتاسب مع زيادة أعباء املعيشة،

وإجراءات أفضل للسالمة املهنية ونقل جماين من وإىل مرافق العمل(.)8
حدثت إرضابات متفرقة خالل العام .1970

فقد أرضب معال طريان

اخلليج يف مايو ومعال الربق والالسليك باإلضافة إىل معال دائرة األشغال

يف يونيو ومعال ألبا يف نومفبر.
وميكن تلخيص املطالب املتضمنة يف مجيع هذه اإلرضابات فميا ييل:

1

 -احلق يف التتظمي النقايب.

2

 -تعديل سمل األجور لتتناسب مع غالء املعيشة.

- 3

حتسني ظروف العمل (ساعات العمل ،إجراءات السالمة،

ومالبس العمل).
--4النقل.

-5

املزيد من الرقابة عىل مقاويل العامل.

معدت وزارة العمل والشؤون االجمتاعية إىل االجمتاع مع ممثيل

العامل املرضبني يف مجيع حاالت اإلرضاب معليا ،وترتب عن ذلك

138

حتسينات يف ظروف العمل .لكن الوزارة ظلت صامتة جتاه مطلب أسايس

وهو احلق يف التتظمي النقايب.

معدت جمموعة من ممثيل العامل إىل تشكيل اللجنة التأسيسية يف 23
أغطس  1971وتقدمت بعريضة وقعها  1500عامالً إىل وزارة العمل
والشؤون االجمتاعية تطالب بنشكيل نقابات مبوجب الفصل الثالث من قانون

العمل لعام  .1957وقد أخرب مه وزير العمل السابق أن الفصل الثالث من
القانون جممد(ت .ويتضمن الفصل الثالث من قانون العمل عىل حق شكيل

نقابات عىل "أن ال يقل عدد أعضاء أي نقابة عن عرشين عضوا"(" )9وأن
يتقدموا بطلب للتجسيل حسب ما ينص هيلع هذا الفصل من القانون خالل

هشرين من تارخي تشكيلها"" ،وهشرين من دخول القانون حزي التنفيذ ،أي

مهنام اآلخر جه  ٠ > 1مكا ينص القانون عىل "أن طلب التجسيل يقدم من قبل
مخسة أو أكرث من أعضاء النقابة املؤسسني متضمنًا أمساءمه مرفقة باحاكم

نظام النقابة امللزتمني هبا(اا)س

ومما هو جدير باالهمتام هنا أنه ومن العام  1957فقد جرى تعديل 14
فصالً أو جزءًا من قانون العمل ولكن مل جير أي تعديل أو حنف يف أي
جزء من الفصل الثالث ،سواء نلك املتعلق بتعريف(ح االحتاد العاميل أو
إماكنية وجود نقابات معالية .وتظهر املعلومات املتوفرة أن وزارة العمل
والشوئن االجمتاعية مل تقدم مربرًا قانونيًا لدمع موقفها حول جتميد الفصل

الثالث من قانون العمل ،ومما هو جدير نكره أنه مت التعبري عن هذا املوقف
شفويا.

ج-الطليعة (الكويت) 29 ،أبريل ،1972
ح — يعرف الجزء االول القسم (3ط) من قانون

جرت مقابالت شخصية مع بعض أعضاء اللجنة.

العمل النقابة العمالية بأنا "أي تجمع للمستخدمين

هدفه االساسي محدد من نظامه وهو تنظيم العالقة بين المستخدم ورب العمل والذي يقام من قبل

المستخدمين لحماية أنفسهم أثناء العمل ولتحسين ظروف العمل من خالل المساومة الجماعية
ولرفع مستواهم المعيشي".
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اتضحت حالة تشكك احلكومة يف النقابات العاملية وردود فعلها جتاه

مطالب العامل النقابية خالل عايم  1971و  1972واللذين هشدا اعتقال
العديد من العامل وغريمه حبجة األمن العام(ث) .وقد تفجر الرصاع بني
العامل واحلكومة يف األسبوع الثاين من مارس  1972عندما رضبت البالد

سلسلة من اإلرضابات وأوقفت احلياة التجارية معليا( ).
بدأ اإلرضاب األول يف طريان اخلليج يوم األربعاء  8مارس ،وتبعه

إرضاب معال مستشىف السملانية يوم السبت  1 1مارس ،ومعال املنطقة

الصناعية يف ميناء سملان يف ذات اليوم ،مث أرضب معال (ألبا) يوم األحد
 12مارس .وحدث خالل يويم االثتني والثالثاء ( 13و 14مارس)
صدامات بني العامل املرضبني والرشطة ،وجرى اعتقال العديد من قادة
اإلرضاب .ويف مساء  14مارس معد املرضبون إىل تعليق إرضاهبم إثر

تعيني جلنة وزارية جديدة ووعد حكويم بدراسة مطالهبم .إن إرضابات

مارس  1972يه أساسًا تعبري عن توترات يف أوساط العامل ترامكت
طوال سنوات .إن فشل احلكومة يف إجياد آلية فاعلة إلدارة معالية للتعايط
مع مطالب العامل وهنج احلكومة األبوي جتاه رغبة العامل يف تشكيل

نقاباهتم قد أدى إىل ظروف مرضة مهنا جتميد قانون العمل لعام 1957
وغياب أية آلية فعالة جعلت من لك إرضاب بغض النظر عن حمدوديته،
مبعث أزمة.

تظهر مدلوالت املطالب اليت أبرزهتا ارضابات مارس  1972وردود
فعل احلكومة ،وخالفا للنظرة الرمسية ،أن القضية األساسية يه احلق يف

خ  -من أجل االطالع على تقارير حول االعتقاالت راجع (الطليعة) الكويتية بتاريخ 17
 24 ،1971يوليو 31 ،1971يوليو 7 ،1971أغسطس  11 ،1971سبتمبر .1971
د-من أجل معرفة تسلسل االضرابات ،أنظر األضواء  14-8مارس  1972وصدى االسبوع 14
مارس2،1972ايو .1972

يوليو
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تشكيل نقابات .من هنا فإن رؤية بعض الرمسيني يف كون املطالبة بالنقابات

معل سيايس موىح به من خارج البالد ،ويستخدم من قبل قادة اإلرضاب
لتوسيع قاعدهتم اجلماهريية يف أوساط العامل ،يه قراءة خاطئة لتارخي

العامل يف البحرين .إضافة إىل ذلك فإنه رمغ قدم قانون العمل لعام ،1957
فقد اكنت هذه املطالب مرشوعة .أما املطالب األخرى املتعلقة بزيادة

للرواتب وتأمني املواصالت ومالبس العمل وحتسني ظروف العمل فهي
تعبري عن حاجة حقيقية ،وأن التعاون ما بني احلكومة وإدارات الرشاكت قد

أدى يف معظم احلاالت إىل حتسني أوضاع العامل .أما املطلب اجلدي

اآلخر الذي طرحه العامل فهو حتسني ظروف السالمة يف مصنع ألبا(ث).
وقد ردت احلكومة عىل إرضابات مارس بتشكيل جلنة خاصة مشلكة من
وزير

العدل

ووزير

املواصالت

والزراعة

ووزير

العمل

والشوئن

االجمتاعية ملفاوضة ممثيل العامل حول السبل املناسبة ملعاجلة مطالب
املرضبني(2ا).

يف ذات

الوقت منعت

احلكومة مجيع

التجمعات

أو

املظاهرات وخولت الرشطة محاية املواطنني وحركهتم من وىل مرافق

العمل(.)13

ويف ترصحي للسيد ب .فيرش ،املدير املقمي ملصنع ألبا بتارخي 17

مارس 1972

أعلن أنه تلىق نصيحة من اللجنة الوزارية بعدم اختاذ أي

إجراء حبق مطالب العامل استادًا إىل أن من قدموا هذه املطالب ليسوا

ممثلني حقيقيني لعامل ألبا(.)14
ذ  -إن غياب أية احتياطات للسالمة المهنية هو أحد النواقص الرئيسية في ألبا .وقد زار وفد للتحقيق

من شركة كايزر بداية العام

-1973

وصدم بأوضاع السالمة في المصهر ،وقد أوصى الوفد بأن

يكون لتحسين أوضاع السالمة المهنية في المصنع االولوية .وذكر الوفد في تقريره السري بأن سوء
ارضاع السالمة ني المصنع ال يمكن تحملها ي أي بلد صاعى غربي تعاً ألبسط قوانين السالمة.

وناء على ذلك فقط عمدت إدارة ألبا إلى تقوية وحدة الحوادث في المصنع فورا وتدشين برنامج
للتوعية والسالمة الصحية.
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وقد عقدت اللجنة الوزارية ( )16اجمتاعا مشرتاك مع ممثيل العامل
وممثيل اإلدارات خالل الفرتة ما بني  15حىت  22إبريل .وبالنسبة لقضية

تشكيل نقابات معالية فقد وعدت اللجنة الوزارية العامل أن الدستور القادم

ميكن أن ميحنمه احلق يف تشكيل نقابات ،وبالتايل طالبت اللجنة الوزارية
العامل بتأجيل البحث يف هذا املوضوع حىت كتابة الدستور .وقد رصح
وزير العدل أن البالد مقدمة عىل حياة دستورية وبالتايل فال توجد حاجة

ملحة إىل قانون جديد للعمل أو النقابات .وأضاف أن البحرين بلد صغري

وأهنا ال تتحمل التوترات اليت ختلقها النقابات واإلرضابات السياسية ،إضافة
إىل الربملان .ومن وجهة نظره فإن شلكًا متثيليًا للحكومة اكف للتعويض

عن النقابات.
مكا رصح وزير العمل والشؤون االجمتاعية ،وهو عضو يف اللجنة
الوزارية ،بأن سياسة احلكومة تقف عىل الضد من النقابات العاملية ،واقرتح

سياسة متدرجة من ثالث مراحل جتاه العمل النقايب:
 - 1تشكيل اللجان االستشارية املنتخبة من قبل العامل حتت إرشاف

وزارة العمل والشؤون االجمتاعية .ومهمة هذه اللجان نقل املطالب العاملية
إىل االدارة ،أما املفاوضات بني جمموعات احلوار واإلدارة فميكن عقدها

حتت إرشاف وزارة العمل والشؤون االجمتاعية.
 -- 2يف حالة عدم االتفاق عىل نقطة من نقاط اخلالف ،ميكن تشكيل

جلنة مؤقتة وحتت إرشاف الوزارة ،إلعادة النظر يف املطالب املذكورة،
ومل تقدم الوزارة أي تصور لكيفية تشكيل هذه اللجنة.

 --- 3يف حالة اسمترار الزناع ،ميكن نقل القضية إىل املحمكة اليت

سيكون قرار ها هنائيا وملزما
ويبدو واحضًا أن هذه اللجان االسشارية اليت شلكت اساسًا يف رشكة

ألبا وبابكو ،اكنت ضعيفة التأثري .وأهنا شلكية ،وتبتعد باستحياء عن املسألة
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االساسية ويه شكيل النقابات .وعرب إلقاء نظرة عىل حمارض جلسات هذه
اللجان ينكشف الطابع الشلكي هلذا النظام املقرتح ،لذا فقد اسمتر التوتر يف
لوسط العاميل حىت العام  ،1973وبالرمغ من إرصار عدد من أعضاء
املجلس التأسييس عىل رضورة تضمني الدستور احلق يف العمل النقايب ،فقد
عرب ذلك عن النظرة إىل اللجان االسشارية عىل لهنا تكتيك لتأجيل املسألة،

وبالتايل اكن العامل واملسؤولون عىل قناعة بأهنا عاجزة عن العمل.
تتص املادة  25من مسودة الدستور الذي أقره املجلس التأسييس يف

 20فرباير  ،1973عىل احلق يف تشكيل االحتادات النقابية عىل أسس
وطنية ،وألغراض مرشوعة ،وبالوسائل السملية ،إال أن اسمترار حالة
الشكوك يف النوايا العاملية ،قد أجربت احلكومة عىل عدم الثقة يف النقابات

العاملية ،وبالتايل ال يبدو أن مصري هذه املادة من الدستور أفضل من
مصري الباب الثالث يف قانون العمل لعام  .1957وال شك أنه يف حالة
تأسيهسا بشلك حصحي ،فان النقابات ميكهنا أن تكون عامل استقرار للتطور

السيايس ،واالقتصادي يف البالد .وعىل حكومة البحرين أن تتيقن بأن
الرشاكت الغربية لدهيا خربة طويلة يف التعامل مع النقابات العاملية ،ويف

حالة املخاطرة بعدم التفامه ،فان عىل احلكومة أوال أن تدرك بأهنا معنية

بأوضاع مواطنهيا من حيث احلياة الكرمية واالمطئنان .وال شك أن إلقاء
اللوم عىل عنارص خارجية أو خمربة يف حالة القيام بأي ارضاب إمنا هو

تعبري عن عدم قدرة احلكومة عىل حتمل االمور.

وال شك أن السؤال املركزي هو :هل النقابات العاملية رضورية
للبحرين؟ والحقا :كيف ميكهنم القيام بواجباهتم عىل خري وجه يف جممتع
فبيل حديث؟ وال شك ان اجلهات الثالثة املعنية باإلجابة عىل ذلك مه

العامل واإلدارة واحلكومة .ولتقريب معاجلة موضوع العمل النقايب وبشلك
موضويع وفعال ،فإن االطراف الثالئة مطالبة بان تأخذ االعتبارات التالية:
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 - 1اكي مظهر من معلية التحديث السيايس واالئتصادي ،فان العمل

النقايب يتطلب معلية مسمترة من

التعلمي ،خاصة فميا يتعلق بطبيعة

وأغراض وأهداف العمل النقايب يف املجمتع.

 - 2كأي نشاط يتعلق مبصاحل فوئية خاصة ،فإن العمل النقايب ليس
حالً حسريًا ألمراض املجمتع ،وال ميكن أن يكون عادجًا فوريًا لملشالك

العاملية ذات املدى الطويل.

 - 3جيب النظر إىل النقابات العاملية عىل أهنا الذراع االقتصادي ،أو
عىل أقل تقدير ،ليست امتدادًا سياسيا لفئة من فائت املجمتع يف رصاعها مع

االدارة .وعىل االدارة أن تظر إىل النقابات بذات املحتوى .وال شك أن
متترس لك من العامل واالدارة يف مواقفهام لن حيقق التعاون املطلوب،

وسيكون املدخل االكيد لتسييس العمل النقايب .وسيتحول الدور االقتصادي
للنقابات إىل دور سيايس جديد ،أو دور تتصوره احلكومة واإلدارة ،وبالتايل
فان املسألة النقابية برمهتا تصبح قضية سياسية.

وباختصار ،مفا جرى يف البحرين هو تسييس املنمظات العاملية .وقد

ترصفت احلكومة عىل أن النقابات مبثابة خطر هيدد احلياة القبلية .وحيث
اعتقد بعض املسؤولني أن أفضل طريقة لالستفادة من الوضع العاميل هو

أن تقوم احلكومة بادارة االتفاقيات وأن النظام يفهم أكرث من غريه مصلحة
البالد ،وبالتايل فان النظرة الرمسية يه ان النقابات ال معىن هلا ،وأحيانا

معطلة ،يف الوقت الذي اكن اإلرصار العاميل عىل حق التتظمي العاميل

رافضا مللل هذه التصورات.
وإذا نظرنا إىل املسألة العاملية تارخييًا وعىل ضوء الدستور اجلديد،
فان انفتاح احلكومة واسمتاعها إىل اكفة االستشارات عرب لقاءاهتا مع أرباب

العمل والعامل ،سيكون مفيدًا للغاية لبلورة ما ميكن معله حول مسألة

النقابات يف البحرين ،وسيكون الغرض من وراء هذه املشاورات هو
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التوصل إىل خمرج لملوقف احلكويم يبعده عن النظرة التقليدية املضادة
للعمل النقايب .ويف الوقت نفسه ،فإن هذه املشاورات ستخدم اجلانب العاميل

وتعطيه رؤية جدية حول الدور االقتصادي للنقابات ،مما يعين تعبيد الطريق

لملستقبل القامة عالقات تفامه بني اإلدارة والعامل مما سيؤثر عىل جممل

التطور الدئتصادي يف البالد برمهتا.

قوة العمل وبحرنة العمل
البحرنة ،بلك بساطة ،تعبري لوصف معلية خلق فرص معل لملواطنني

للبحرينيني يف اقتصاد بالدمه .وتستتد هذه العملية عىل تدريب قوة العمل
البحرينية احلالية مللء الوظائف اليت حتتلها العاملة األجنبية ،ووضع خطة

مستقبلية لقوة العمل تستطيع مبوجهبا احلكومة التتبؤ باحتياجات العاملة

مستقبال وبالتايل التدريب لقوة العمل املناسبة ملل تلك الوظائف .إن حبرنة
لوظائف يه من أمه املشاريع اليت جيري احلديث عهنا يف أوساط احلكومة
لكهنا األقل جناحًا ،وبالتايل فإنه يزداد احلديث عن حبرنة العمل كشعار يلتف
حوله العامل البحرينيون يف مواجهة وجود العاملة األجنبية يف االقتصاد(د).

ومكا جاء يف الفصل الثاين من هذا الكتاب ،فإن التدريب املناسب لقوة

العمل البحرينية ،خصوصا أن  %60من الساكن مه من الشباب دون 20
عاما ،قضية حامسة ملستقبل التمتية االقتصادية للبالد .وسيكون للتمتية
االقتصادية املناسبة تأثري حامس عىل استقرار البالد السيايس .فباإلضافة إىل

ملعطيات اإلحصائية للطلبة الواردة يف الفصل الثاين ،حيث  %25من

ر-آخر تقارير حول قوة العمل في لبحرين هي٤ :ن  Mertz, 4^443094 and Manpowerلممط180
 Middle East,عل (Washington, 10..: American Friends of

the Arabian

1972), and United Nations Inter-Disciplinary Reconnaissance Mission,

Bahrain (UNESOB) Beirut, 1972).
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الساكن طلبة يف املدارس العامة (خالل الفصل الدرايس ،)1972-1973
فإن معرفة مواصفات قوة العمل رضوري لتخطيط قوة العمل عىل املدى
البعيد .وبالرمغ من اجلهود األولية املشكورة واملبذولة يف هذا الصدد مل

جتميع اإلحصاءات األولية لقوة العمل وحتليلها ،فإن احلقيقة تبىق كون

البحرين تفتقد إىل خطة وطنية لقوة العمل وكنلك خطة تمتوية شاملة .من
هنا فإن أي حماولة فردية ملؤسسات مثل وزارة الرتبية والتعلمي أو وزارة
العمل والشوئن االجمتاعية ،أو وزارة التمتية والصناعة ،رمغ إخالصها

وابتاكرها ،تفتقد إىل تتسيق فاعل ومؤثر ،وبالتايل تفشل يف تقدمي جهبة

موحدة تتعامل مع القضايا األساسية لتخطيط قوة العمل.
فمبوجب مذكرة معدة من قبل وزارة العمل والشوئن االجمتاعية

وموجهة لدوائر الوزارة ،فإن املشالك املبارشة اليت تواجه البحرين يف

جمال قوة العمل يه:
 - 1الصعوبات يف إحالل خرجيي الثانوية العامة يف وظائف تتتاسب

مع مؤهالهتم.
 - 2احلاجة ملزيد من الرتكزي عىل التدريب عىل املهارات املهنية

والسلوك املهين مبا يتوافق واقعيًا مع متطلبات و آفاق سوق التوظيف
املحيل.

 - 3النسبة املرتفعة من األجانب يف الوظائف ،حيث األغلبية دون
التعلمي االبتدايئ وحيصلون عىل رواتب متدنية(.)16

ومن أجل وضع ختطيط القوى العاملة يف اإلطار املناسب ،فإنه

يتوجب األخذ بعني االعتبار الصفات الدميغرافية لساكن البحرين .فمبوجب
اإلحصاء الساكين لعام  ،1971فإن  %82.25أو ( )178.193من جمموع

ساكن البحرين البالغ عددمه  216,078مه حبرينيون .مكا أن غالبية الساكن
مه مضن الفئة العمرية  15-5عاما ،مما يعين أنه بوجود نسبة منو ساكين
مبا معدله  %3.5سنويًا ،فإن الطلب عىل التوظيف سيصل إىل مستوى

146

قيايس خالل المثانينيات .ويتوقع أن يتضاعف عدد الساكن عام ،1995
حيث يتوقع أن ترتفع حيهنا نسبة الزيادة الساكنية السنوية من  %3.5إىل

 .)17(%4.5ويظهر اجلدول (رمق  )1-4زيادة مضطردة يف الساكن خالل
الثالثني سنة املنرصمة ،أي منذ العام  1941عندما أجرى أول إحصاء.

ويشري اجلدول املنكور عىل استقرار الزيادة الساكنية لألجانب يف الفرتة ما
بني  1965حىت  ،1971حيث اكن عددمه أقل كثرياً يف هناية احلقبة.

سيرتتب عىل الزيادة املتوقعة للساكن والمنو الرسيع ألعداد الساكن
القادرين عىل العمل ضغوطات جديدة لن يستطيع االقتصاد معاجلهتا ،إذا مل

تتخذ إجراءات تصحيحية رسيعة .أما أسباب هذه التوترات فهي نابعة من:
المنو يف قوة العمل الذكورية التقليدية والدخول غري املسبوق لقوة العمل

النسائية يف سوق العمل.

جدول رقم :1- 4
سكان البحرين سايقا والمتوفع مستقبال
جلنسية

1941

1950

1959

1965

1971

1976

1986

حبريين

70400

91,179

118,734

143.814

178,193

205,523

288,675

15,930

18,471

24,401

38,389

37,885

-

-

ير

حبريين
ملمجوع

89,970

109,650

143,135

182,203

216,078

-

-

المصدر :دولة البحرين ،وزارة المالية واالقتصاد الوطني ،المجموعة اإلحصائية  1972ص .2
البحرين ،وزارة العمل والشئون االجتماعية ،متطلبات قوة العمل والتوظيف في البحرين 1972
ص  . 1دولة البحرين ،وزارة العمل والشون االجتماعية ،مذكرة حول قوة العمل.

دولة

تكشف أرقام البحرينيات العامالت واليت تضاعفت يف الفرتة ما بني

 1965حىت  ،1971رغبة مزتايدة من جانب الشابات البحرينيات يف
احلصول عىل وظيفة وذلك نتيجة التوسع يف التعلمي.
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وتشري اإلحصاءات الواردة يف الفصل الثاين ،عن ازدياد أعداد
الطالبات بشلك ملفت عىل امتداد العقد املايض ويف مجيع مراحل التعلمي

مبا ىف فلك املستوى اجلاميع.

ورمغ ان ما يقارب من نصف البحرينيني

القادرين عىل العمل مه معليًا غري نشطاء اقتصاديًا يف العام  1971بسبب
كوهنم نساء ،فإن هذه الصورة المنطية تتغري برسعة .فقد ارتفعت نسبة

النساء العامالت يف البحرين ب  %85.7يف الفرتة ما بني  1967حىت
 1971أو باألحرى من  995عام  1967إىل  1848عام  .1971وذلك

يعين أنه خالل ال  10-5سنوات القادمة ،فإن قطاعًا جديدًا من الساكن
سينضم إىل الساكن النشطاء اقتصاديًا ،ويمتتعن مبسوئى تعاميى أعىط مما

هو معروف سابقا ،مما يتطلب احلاجة املاسة لتخطيط اقتصادي بعيد املدى
يف ضوء التدفق القريب هلذه العاملة.
ولعل من أمه احلقائق املتعلقة بسوق العمل يف البحرين ،هو توزع

العاملة األجنبية يف خمتلف قطاعات االقتصاد .إن املمتعن يف هذا التوزع
يكتشف احلاجة إىل تدريب العامل املستخدمني حاليًا أو الساعني وراء العمل

مضن قطاع الساكن النشطاء اقتصاديًا يف البحرين .إن هذه احلاجة ال تقترص
عىل قطاع اقتصادي دون اآلخر بل تمشل مجيع القطاعات .ويظهر اجلدول
(رمق  )2-4أن العاملة األجنبية متتل األغلبية ىف القطاعات الفنية واملهن
التخصصية واإلنشا ءلت والصناعات التحويلية واإلدارية .ونظرا لكون غالبية

العاملة األجنبية ،خصوصًا النساء ،مه يف أسفل السمل الوظييف ويرتكزن يف
قطاع معالة املنازل ،فإن ذلك مل يتسبب يف إختالالت جدية يف االقتصاد.

لذا فإنه وألسباب الثقافة السائدة واخنفاض األجور املرتبطة هبذا النوع من

لوظائف ،فإنه ال يتوقع من البحرينيني السيع للعمل يف هذا القطاع يف
املستقبل املنظور .مكا يكشف اجلدول املذكور أن عدد غري البحرينيني يفوق

البحرينيني يف مخس قطاعات صناعية وقطاع املطامع والفندقة والتأمني
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والعاملة املنزلية الخشصية .أما يف قطاعات أخرى متل البيع بالتجزئة والنقل
والتخزين والمتويل واإلدارة للعامة والنظافة والرتفيه واخلدمات الثقافية ،فان
غري البحرينيني ميتلون نصف البحرينيني العاملني فهيا تقريبًا.

جدول رقم2 - 4
السكان ١١فشطدن اقتصاديا حسب العحئ ع وسنسية
الصناعة
الزراعة والصيد

لزراعة والثروة احليوانية

الصد
العناجم والتصنيع
املناجم و

صناعة غذائية

نسيج وجلود
صناعة األخشاب واألثاث

صناعة لورق ولتلوين والطباعة
إتتاجوتكريرالنفط خلام

صناعة املواد لكيميئية والبالستيك
صناعة غري معدنية
صناعة غري حديدية و أسدية

صناعة معلدن وجتهيزات

صناعات أخرى
لكهرباء والغز والعاء
لكهرباء والغز
إمدادات العياه

إنشاءات
جترة جلملة ولتجزئة وملطاعم وسق

جتلرة اجلملة
جتارة التجزئة
ملطاعم والفندق
نقل وختزين واتصاالت

نطلوختزين
مسالت

حبرييب
2,995
1,959
1,036
5,614
81
468
216
403
45
3,791
65
137
155
220
33
1,480
1,067
413
5,639
4,851
220
4,300
331
5,067
4,482
585
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حييين
995
722
273
2,902
4
772
621
134
124
519
124
238
76
169
121
225
216
9
4,765
2,855
107
2,039
709
2,676
2,382
294

االجمالي
3990
2681
1309
8516
85
1240
837
537
169
4310
189
375
231
389
154
1705
1283
422
10404
7706
327
6339
1040
7743
6864
879

ملية وتلمني وعقرات و إدلرة أعمل

ملية
تامني
عقارات وخدمات

خدمة املجتمع
عالقات عامة والدفاع
نظافة
خدمة املجتمع

ترفيه
خدمات املنازل

دولية
مهن غري حمددة
باحث عن ععل الول مرة
املمجوع

740
495
23
222
10,930
3,714
1,045
4,292
97
1.147
635
62
572
37,950
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344
230
27
87
7,458
1,492
742
1,454
67
2,494
1,209
44
139
22,403

1971-70

1084
725
50
309
18388
5206
1787
5746
164
3641
1844
106
711
60353
 ،والنثيط اقتصاديا

وما فوق.

يبني جدول (رمق  )3-4تصنيفات أخرى للنشطاء اقتصاديا من الساكن.

حيث يظهر اجلدول أن أعداد غري البحرينيني تزيد عىل البحرينيني يف 19

مهنة 5 ،مهنا يف مهن ختصصية ومهن فنية ذات عالقة .ويف 17

مهنة

أخرى فإن عدد غري البحرينيني مه نصف عدد البحرينيني.

وهناك اعتبار آخر لتخطيط قوة العمل وهو مستوى التحصيل التعلميي،
حيث أنه ال معىن ألي ختطيط دون مسح شامل ملستوى التعلمي لقوة العمل
احلالية وتوقعات التحصيل التعلميي للداخلني اجلدد يف سوق العمل عىل

امتداد 10-5

سنوات قادمة .وفميا مل حيصل غالبية النشطاء اقتصاديا من

الساكن ()%68.5

عىل الهشادة االبتدائية فإن  % 13.5مهنم فقط قد حصل

عىل الهشادة الثانوية وما عداها( .أنظر اجلدول  )4-4ويقدر أن %80

من

الباحثني عن معل يف السنوات اخلمس القادمة سيكونون قد أمكلوا مرحلة

الدراسة الثانوية(® ا)  .ومن ناحية أخرى فإن التوزيع حسب املهن لملواطنني

املتعملني لعام 1971

يظهر أن غري البحرينيني من محلة الهشادة الثانوية
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يزيدون عن البحرينيني يف  5مهن من  11مهنة رئيسية (أنظر جدول رمق

 .)5 - 4فإذا أخذنا يف االعتبار أولئك الذين درسوا لسنتني أو أكرث ما بعد

الثانوية ،فإن عدد غري البحرينيني يتجاوز عدد البحرينيني يف  7مهن من

 1 1مهنة رئيسية.
سيرتتب عىل الوقائع الواردة يف اجلداول السابقة ،مشالك جدية
سيواجهها البحرينيون الباحثون عن معل .مكا سيكون من الصعوبة مباكن

امتصاص اإلعداد الكبرية من خرجيي املرحلة الثانوية خالل السنوات

اخلمس إىل العرش القادمة حىت ولو جرى استبدال مجيع األجانب .فإذا مل
جير توسيع املجاالت اليت يعمل فهيا خرجيو الثانوية يف ظل النظام احلايل،

فلن يمتكن االقتصاد من استيعاب اإلعداد املتزايدة من البحرينيني الباحثني

عن معل.

جدول رقم3- 4
السكان النشطين اقتصاديا حسب المهنة والجنسية 1971
العؤهالت
اتصاالت
حرفيةوحتويلية
ناحتني
خياطني
مصلحي آحذية

الران

مصلحي ساعات وجواهرية
مصلحي أنابيب

كهربائيني
جناريني

صباغون
طابوق وإنشاءات

عمل مطابع وما شابه
عمال فخار وما شابه
خبازون
قصابون

حبريي

غري حبريين

88
13,126
9
203
9

41
9,720
643
22
180
216
1,310
640
381
430
2,775
63
27
384
15

226
55
2,703
898
1,606
588
1,717
35
10
219
92
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املمجوع

129
22,846
9
846
31
406
271
4,013
1,538
1,987
1,018
5,492
98
37
603
107

آخرى غذائية ومشروبات

73
407
49

حمالو بضثع

76

كيعيقيون
أخرى حرفية وإنتاجية

حفر
طهو سيدرات ثقيلة

556
579
2,016
4,611
1,468
749
142
2,085
39
68
24
36
144
928
572
37,950

غري مصنفني
خدمات الرياضة

سبون

طباخون وخدم
مباشرة مطاعم وبارات
عناية باملبقي والتنظيفات

حالقون ومزينون

غيل وتنظيف جاف
رينة
مصورون
غري مصنفة

القوات املسلحة
بلحث عن وظيفة الول مرة

املجعوع

196
49
43
65
202
792
1,287
5,353
1,732
1,709
452
953
171
299
7
23
39
31
139
22,403
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269
456
92
141
758
1371
3,303
9,964
3,200
2,458
601
3,038
210
367
31
59
183
959
711
60353

،1971-70

والنشيط

وما فوق.

يعود اعرتاف احلكومة باحلاجة إىل ختطيط لقوى العمل إىل مرحلة ما

قبل االستقالل .فيف 11

يناير  ،1968أعلنت دائرة املالية أهنا ملكفة من قبل

احلامك للقيام بدراسة شاملة لقوة العمل يف البحرين ،والشواغر من األمعال

واملؤهالت املطلوبة لشغل هذه الوظائف ،مكا مشل مرشوع وزارة املالية
تشكيل جلنة تتسيق تضم ممثلني عن دوائر الرتبية والتعلمي ،والعمل،
والرشطة واألمن العام(9ا) .ومل يمتخض يشء فعيل عن نلك خالل ثالث

سنوات تقريبًا ،وىف يناير ،1971

الوطنية (،)NMPC

أنشات احلكومة جملس ختطيط العاملة

مض املجلس عددا من وزراء املالية واالقتصاد

الوطين ،والعمل والشوئن االجمتاعية ،والتعلمي والصحة واهلجرة والدفاع.
ويساعد املجلس جلنة فنية تتكون من مواطنني رمسيني كبار ما دون
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املستوى الوزاري .وقد معل السيد محد السلييط ،مدير التخطيط يف وزارة
الرتبية والتعلمي ،كسكرتري هلذا املجلس.
وأنيطت باملجلس املهام الرئيسية التالية:

 - 1التخطيط للتنفيذ املنظم لسياسة احلكومة املستتدة إىل رضورة
تزويد اقتصاد البحرين بشلك مسمتر مبواطنني مدربني واكفاء .

 - 2املحافظة عىل أوضاع مستقرة لالستخدام يف البحرين.
 — 3مضان االستخدمل األقىص لملوارد البرشية يف البحرين.

 - 4حتديد احتياجات التطوير والتدريب لملواطنني حسب الرشوط

املقرة للتدريب املهين(.)20
وحيث أن مداوالت اجمتاعات املجلس ومضابطها وتوصيات اللجنة

الفنية اكنت مقترصة فقط عىل أعضاء احلكومة ،فمل يكن أمام املرء سوى
تسقط املعلومات املتتاثرة يف اجلهاز

البريوقرايط .وتلعب

املقابالت

الخشصية دورًا حامسًا يف هذا املجال ،حيث تشري اكفة املعلومات عىل أن

تشكيل املجلس اكن خطوة إجيابية باجتاه ختطيط القوى العاملة .ولكن
املعلومات تفيد أيضا أن املجلس قد فشل يف حتقيق األهداف املوضوعة له.
وقد أهسم عامالن يف نلك الفشل ،أوال :افتقار البالد إىل خطة للتمنية
االقتصادية ،لذا فقد وجد املجلس الوطين للتخطيط لقوى العمل ،أنه يعمل

يف فراغ .وبتعبري آخر فإن شكيل جملس وطين لتخطيط قوى العمل قبل
وضع خطة للتمنية هو مبثابة وضع العربة قبل احلصان .ومن أجل

االنصاف ،البد من القول بأن احلكومة اكنت مدركة هلذه املعضلة ،ولكهنا

وبلك رصاحة مل تعمل أي يشء حلهلا.

ثانيًا :إن بعض املهمتني من املستوى األعىل للبريوقراطية واألعضاء
ىف املجلس الوطين لقوى العمل وخارجه مل يدركوا إحلاح القضية اليت مه

مبحدها .مفثال قرر املجلس منذ بداية تشكيله احلاجة للتعاقد مع خمطط
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عايل املستوى من اخلارج خمتص بتخطيط القوى العاملة .ويف بداية العام

 ،1971وضع املجلس تفاصيل مؤهالت هذا املخطط .واكن يتوجب "قيامه

مبحس تفصييل لقوى العمل ملمجل اقتصاد البحرين (ا،)2

يف جمموعات

مهنية مخس ويه اإلدارة ،واملهن التخصصية ،واملهنية ،واحلرفية املاهرة
واملرشفني ،ومستخديم املاكتب املهرة .وبغض النظر عن أية اسباب

سواء سياسية أو غريها ،فإن هذا اخلبري املعين بالتخطيط مل يصل إىل

البحرين حىت فرباير .1973

جدول رقم 4-4
السكان النشطاء اقتصادياً حسب التحصيل التطيمي (نساءاً

ورجاأل) في عام 1971
المستوى التعليمي

بحرينيين

٥/٠

عير

%

0%

المجموع

بحرينيين
لع يتموا االبئدش

25.491

%67.2

15877

%70.9

41368

668.5

ملو تعلميهم االبتدائ

3522

/٠9.3ه

754

3.4ه/ه

4276

%7.1

لم يتموا الثاتوى

5105

%13.5

1463

6.6ه/ه

6570

61.9

قمو تعليمهم الثاوى

3081

8.1ه/ه

2170

4.6ه/ه

5251

68.7

درسوا سنتين على

751

1.9ه/ه

2137

%95

2888

/٠4.8ه

32950

6100

22403

6100

60353

%100

األكلما بعد لتلوية
المجموع
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وهناك مؤرش آخر لعدم جناح املجلس وهو ما آل اليه مصري اللجنة الفنية.
فمكا جاء عىل لسان األمني العام للجنة،

فقد اكنت اللجنة ملكفة بإجراء

دراسة تمتحور حول إعداد خطتني ،إحدامها قصرية األجل تتعاىط مع

حبرنة الوظائف عىل مستوى الوظائف الكتابية أوال مث عىل مستوى املهن
الفنية ،وأخرى بعيدة املدى لدراسة االحتياجات من القوى العاملة للسنوات
 10-5القادمة .وقد نكر السيد محد السلييط األمني العام لملجلس يف
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الصحافة املحلية مبناسبة الذكرى األوىل لتشكيل املجلس بأن اللجنة الفنية

الزالت تعد الدراسة( .)22ويف يناير  1973اكنت هناك مؤرشات أن اللجنة
الفنية قد قدمت توصياهتا األولية لملجلس الوطين لتخطيط القوى العاملة.
لكنه مل جير اإلعالن عن هذه التوصيات مكا مل تكن هناك مؤرشات بأن

املجلس قد اختذ قرارات بشأهنا .وعندما مت االحلاح هيلع بالسؤال حول

مصري توصيات اللجنة واملجلس ذاته ،اعرتف عضو اللجنة الفنية بأنه مت
ىف مارم  1973وضع توصيات اللجنة عىل الرف وأن املجلس الوطىن
لتخطيط القوى العاملة بات جممدا.
وتظهر قصة املجلس الوطين لتخطيط القوى العاملة وتارخي احلركة

العاملية املعارصة ىف البحرين أن حكومة البحرين ملها ىف فلك متل العديد

من حكومات بلدان العامل الثالث ،قد فشلت مرارا يف استيعاب قوى التغيري
االجمتايع اجلديدة املترتبة عىل حتسن الظروف االقتصادية يف جممتعات

جيري حتديهثا .ولعل األكرث داللة هو أن احلكومات مل تبد ،للوقت احلارض،
اهمتامًا جديًا للعالقة املبارشة ما بني األوضاع االئتصادية واالستقرار

السيايس .مفنذ زمن أرسطو ،اتفق لك من عملاء االجمتاع وفالسفة السياسة
أن العامل االقتصادي هو البارومرت احلساس لعدم االستقرار االجمتايع

والسيايس(.)23

لذا يتوجب عىل حكومة البحرين يف املدى البعيد أن تعدل

من نظرهتا إىل العامل والنقابات حيث أنه يف املجمتعات النامية ،القبلية أو
عريها ،فإن قوى العامل يه جحر الزاوية للتحديث .الطريق الوحيد احلقييق

للدميقر اطية السياسية.
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الفصل الخامس

الععياسة الخارحية والتغمية
السباسبة
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مالحظات خلفية
يف دراسة معلية التطور السيايس الوطين يف البلدان حديثة االستقالل
وذات املوقع االسرتاتيجي ،اكلبحرين ،فإن السياسة العامة الرئيسية يه،

بالتعريف ،حمل دراسة ومتحيص .إن السياسة اخلارجية يه مكون مهم من
مكونات السياسة العامة ،وبالتايل فهي مقياس لتقيمي التطورات السياسية

وخصوصًا أن تشكيل مثل هذه السياسات يتأثر حمتًا بذات العوامل مثل
الدمع السيايس واملطالب السياسية والضغوط السياسية اليت تتحمك يف
صياغة أي من السياسات املحلية العامة .إن العوامل املؤثرة عندما يسىع

صانع القرار ،وهو هنا أمري دولة البحرين ،الختاذ قرار رئييس يتعلق
بأوضاع البالد

املحلية أو حميطها اخلاريج يه املعروفة مبقررات

السياسة ،ويه هنا السياسة اخلارجية.
إنه وبسبب موقعها اجلغرايف وبسبب ازدياد األمهية العاملية للخليج فإن
أهداف السياسة اخلارجية للبحرين ال تقاس حبمج البحرين املتنايه الصغر
عىل اخلارطة العاملية .لذا فإن عدم تتاسب جحم البحرين الصغري مع

سياسهتا اخلارجية اإلقلميية ،نابع من حقيقة كون البحرين مندجمة سياسيا
واقتصاديا واجمتاعيا يف املنظومة اخلليجية ،وهلا دور خليجي تلعبه دامئا.

ونظرا هلذا الدور النابع من اخلليج ،فقد ظلت السياسة اخلارجية البحرينية
تبحر وسط تناقضات ورصاعات اخلليج .وبالرمغ من ذلك ،فإنه يتوجب

اإلشارة إىل أن هذه التوترات اليت تنغص عالقات اجلزيرة مع الدول
األخرى ال تقترص عىل البحرين ،بل يه ظاهرة عامة جلميع بلدان اخلليج
األخرى اليت تستد عىل التشكيل القبيل للحكومة.
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لذا فاننا سنتطرق إىل بعض احلقائق املسكوت عهنا واليت تؤثر يف
سياسة البالد اخلارجية:

 — 1بالرمغ من أن البحرين فقرية يف النفط ،فإن البحرين تطفو عىل
أكرب حبيرة نفطية .فالبلدان املجاورة مثل السعودية والكويت و أبوظيب

وقطر وديب أحضت مرادفة لصناعة النفط .ويف عام  ،1971بلغ معدل
إنتاج النفط اخلام يف البحرين ( )75000ب/ي ،يف حني أنتجت السعودية

 4.77مليون ب/ي ،والكويت  3.198مليون ب/ي ،وأبوظيب 934.000
ب/ي ،وقطر  430ألف ب/ي وديب  125ألف ب/ي لذات العام(^) .ونظرًا
لقلة موارد البحرين الطبيعية فقد طورت نفهسا مكالذ القتصاديات اخلدمات

حيث تستورد البالد لك يشء تعريبًا ،مما يعين أن للتجارة الدولية تأثري كبري
عىل سياسة البحرين اخلارجية خصوصًا وأن التجارة تتعلق بالعالقات مع

أمه أربعة أو مخسة بلدان تستورد مهنا البحرين معظم احتياجاهتا ،ويه
اململكة املحتدة واليابان واسرتاليا والواليات املحتدة والصني.

 — 2البحرين بلد عريب إساليم ،وتمتزي بكون شعهبا يفتخر بأنه
مديين وذا نزعة برمجاتية تمتزي هبا الطبقة الوسىط .وتعج اجلزيرة
بالتيارات السياسية اليت متثل أيديولوجيات خمتلفة ترتاوح ما بني أقىص

الميني حىت أقىص اليسار .وبالرمغ من كون أغلبية الساكن من العرب ،إال
أن % 15من الساكن غري عرب وأغلبيهتم إيرانيون وهنود وباكستانيون.
وتكشف نظرة رسيعة عىل االقتصاد عىل أن تأثري ونفوذ األقلية غري
العربية عىل القطاع االقتصادي ،وذلك يف املواقع اليت حيتلوهنا كإدارة

األمعال واألمعال الفنية و إدارة القوى العاملة ،يتجاوز نسبهتم العددية من

القوى العاملة ىف البحرين .مكا لن طبيعة النظام العشائري قد جعلته هفًا
مغريا للحراكت الثورية اخلليجية مثل اجلهبة الشعبية لتحرير معان واخلليج

العريب وقاعدهتا ظفار يف معان .من ناحية أخرى فإن املسرية الدميقراطية

احلذرة ،قد أثارت بعض الشكوك لدى اجلارة القريبة واملحافظة ،اململكة
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العربية السعودية ،اليت تراقب عن كثب جتربة البحرين الدستورية بعد أن

تطورت بإقامة املجلس الوطين خالل النصف األول يف .1973
3

معلت اململكة السعودية عىل مد تأثري ها الديين املحافظ إىل

البحرين من خالل الدمع االقتصادي للجزيرة .فقد بلغت مكيات النفط
السعودي اخلام الذي مت خضه إىل البحرين ما يعادل ثليث النفط املكرر يف
البحرين( .)2ورمغ ذلك ،فقد متكنت أرسة آل خليفة احلامكة من توجيه البالد

باجتاه أكرث ليربالية مما ترغب فيه احلكومة السعودية ،ولكن مضن ما ميكن
تقدميه من تتازالت للسعودية فميا خيتص بالقضايا السياسية وعدم مشاركة

املرأة.

إن من أمه العقبات املعرتضة المتداد التأثري الديين السعودي املحافظ
هو الرتكيبة املذهبية لشعب البحرين ،حيث يتساوى املواطنون من أتباع

املذهبني األساسيني الشيعة والسنة .حفيث يتبع آل خليفة املذهب السين،

وبالتايل حتمك البالد من قبل السنة عىل امتداد  200عام ،يسكن الشيعة عادة
القرى يف البحرين واألحياء الفقرية من العامصة ،املنامة .والشيعة معومًا

أقل تعلميًا من السنة وأكرث حمافظة دينيًا( .أنظر الفصل  .)7ويف ظل

ظروف خمتلفة فإنه ميكن للشيعة أن يشلكوا أرضية خصبة النتشار األفاكر
السعودية املحافظة .ولكن حيث أن السعودية تعترب نفهسا مركز اإلسالم
السين وحيث أن الشيعة معزولون تارخييا يف املجمتع السعودي ،فإن

السعوديني مل يبدو توجها للعمل مع قادة الشيعة يف مواجهة مد احلداثة

الطايغ يف البحرين .ومن املحمتل ،واملرغوب فيه رمغ استبعاده ،أن

جتري عىل العالقات احلالية ما بني السعودية وشيعة البحرين تغيريات يف
ملستقبل ،وخصوصا إذا اثارت رعاية آل خليفة للتجربة الدستورية القلق

لسعودي .لن مستقبل متوضع سياسة البحرين اخلارجية جتاه السعودية

مستقبال ،ودمع السعودية النفيط االقتصادي للبحرين ،سيتغري يف ضوء
لعالقات االجمتاعية الدينية اجلديدة ما بني البلدين.

161

 - 4إن موقع البحرين (مكمحية بريطانية سابقة) يف اخلليج قد أثر

دامئًا يف سياسهتا جتاه الغرب .لقد أهنت بريطانيا عام  1971العالقات
اخلاصة مع البحرين ،ويف اليوم الثاين أعلنت البحرين نفهسا دولة مستقلة،

ووقعت اتفاقية صداقة مع اململكة املحتدة .ويمتتع سفري اململكة املحتدة يف
البحرين بتقدير عال من قبل أرسة آل خليفة احلامكة .أما قاعدة اجلفري

البحرية واليت استخدمها األسطول الربيطاين منذ نصف قرن ،فقد مت
تأجريها يف ديمسرب  1971عىل أسطول الواليات املحتدة ،ليكون مقر قيادة
قوات الرشق األوسط ( COMIDEASTFOR

 ،ومن اجلدير بالذكر أن

حكومة البحرين مل تترش أبدًا نص االتفاقية باللغة العربية رمغ اسمترار
إحلاح األسئلة حوهلا واملنافع االقتصادية اليت تعود للبحرين من جراهئا.

وقد اضطرت حكومة البحرين يف عدة مناسبات لتربير الوجود العسكري
األمرييك يف اجلزيرة لدى منتقدهيا من العرب وإىل شعهبا ،يف دليل واحض

عىل ارتباط سياسة البحرين اخلارجية مع منطقة اخلليج كلك.
 - 5إن إنتاج البحرين املتواضع من النفط تسبب يف خليط من النقمة

والنعمة .فبسبب عوائد النفط املتواضعة ،فقد أجربت حكومة البحرين عىل
التطوير البيطء القتصاد غري نفيط ،مستدًا إىل القطاع اخلاص .من ناحية
أخرى فإن قدم إنتاج النفط الذي يعود ألربعني عامًا ،قد تسبب يف شكيل
طبقة عاملة صناعية ،مكا أهسم يف تطوير تقاليد معالية وطرح املطالب

العاملية ،بتحسني ظروف العمل أوال ،ومن أجل الوجود السيايس الحقًا يف

أ — يحرص االميركيرن على االشارة الى أن ما يحصلون عليه في الجفير إنما هي تسهيالت وليس
(قاعدة) .وكانت قيادة قوة الشرق االوسط قد أنشأت في العام

،1949

وفيما يخص السفن

الحربية ،فان سفينة قيادة صغيرة ترابط هناك .وبمناسبة إعالن إنهاء العمل باالتفاقية القديمة في
أكتوبر

،1973

20

فقد منحت حكومة البحرين قوة الشرق االوسط األميركية مهلة سنة لتفكيك

معداتها المرجودة على البر ،وبالرغم من التراجع عن إعالن  20أكوبر 1973
فإنه يتوقع أن ينسحب األسطول األمعركي من البحرين بحلول منتصف . 1977

من قبل البحرين

صورة نقابات .والشك أن تارخي احلركة العاملية قد أثر يف السياسة
اخلارجية للبحرين .فعىل الصعيد املحيل فإن التقاليد العاملية أهسمت يف
تكثيف الويع السيايس للعامل ،والذي بدوره شلك حتديا مسمترا للحمك

االوتوقرايط التقليدي ألرسة آل خليفة .وقد ظلت مطالبة العامل بإنشاء

نقابات معالية ،مكا أوحضناه يف الفصل السابق ،مشلكة مزجعة للنظام

طوال العقدين السابقني .وسرياقب جريان البحرين ،بالتأكيد ،التجربة العاملية

يف البحرين باهمتام أكرب .إن تزايد املطالبة اجلماهريية بتحديث املجمتع

ومدى قدرة ورغبة النظام يف مضان حياة الئقة وحريات عامة ورفاهية
اقتصادية ملواطنيه ،سيقرر ،يف املدى البعيد ،السياسة اخلارجية املستقبلية

للبحرين.
 - 6وأخرياً فإن ادعاءات إيران بتبعية البحرين هلا طوال النصف

القرن املايض ،وجناح البحرين يف حتييد هذه املطالب وإعالن نفهسا دولة

مستقلة ،والنجاح اجلزيئ بوحدة إمارات اخلليج رمغ املنافسات التقليدية فميا
بني شيوخ هذه اإلمارات ،لك ذلك قد أضاف املزيد من احلساسية جتاه

القضايا السياسية اإلقلميية .وقد عكست هذه الضغوط نفهسا عىل عالقات
البحرين مع جرياهنا منذ استقالهلا يف العام  ،1971وبالتايل فان اسمترار
قدرهتا عىل التوفيق بني هذه الضغوط األربعة املختلفة رهن ،بالدرجة

االساسية ،مبوقف النخب من رامسي السياسة جتاه املنطقة كلك.
إن مراجعة متخصصة للعوامل الستة املقررة السابقة الذكر للسياسة

اخلارجية تشري إىل عدد من العالقات:
األوىل يه أن هناك عالقة أكيدة ما بني البيئة املحلية البحرينية وبيئهتا

اخلارجية .والثانية ومكا يقول ديفيد إيسنت ( )Easton 104٧10يف منوذجه
للنظام السيايس ،بأن صياغة السياسة العامة وخصوصا السياسة اخلارجية ال
ميكن حتقيقها يف فراغ أو مبعزل عن النظام السيايس الداخيل وكذلك األمر

بالنسبة ملكونات البيئة اخلارجية(.)3

والثالثة أن جممل سياسة البحرين
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اخلارجية ستكون جمرد ردود فعل جتاه الضغوط والتطورات اليت سيكون
للبحرين سيطرة طفيفة علهيا .أما الرابعة فإن سياسة البحرين اخلارجية،

بالرضورة ،ال ميكن أن ختتلف جوهريًا عن دول اخلليج األخرى مبا يف
نلك اململكة العربية السعودية ،حيث أن هذه السياسة إمنا يه انعاكس لنظام

احلمك العشائري املحافظ.
استادا إىل هذه اخللفيات ،فإن بقية هذا الفصل سيتفحص اآلليات

والدمع واملنطق واملحتوى ملسار السياسة اخلارجية يف البحرين.

دعم سياسة البحرين الخارجية
عرف الشيخ عيىس بن سملان آل خليفة حامك البحرين سياسة البحرين
اخلارجية يف لكماته الرمسية وأحاديثه اليومية .وهسر عىل تنفيذ هذه

السياسة جاميع ممتكن من آل خليفة وهو الشيخ حممد بن مبارك ،وزير

اخلارجية ،الذي جنح طوال نصف عقد يف جهوده إلجياد خشصية دولية

للبحرين واليت مل تكن مهمة هسلة يف ظل أوضاع اخلليج املعقدة.
وكبقية األنمظة العشائرية يف اخلليج ،فإن عالقات البحرين مع الدول

األخرى سواء إمارات اخلليج أو الدول األخرى ،ترتكز عىل العالقات
الخشصية يف ممارسة الدبلوماسية ،إن تشكيل السياسة يه ممارسة خشصية
للحامك وتنفيذ هذه السياسة يه ممارسة خشصية لوزير اخلارجية .بالطبع
فإن رئيس الوزراء وأعضاء جملس الوزراء من آل خليفة يهسمون بشلك
ملحوظ يف تشكيل هذه السياسة .فإضافة إىل وزير اخلارجية ،فإن االبن

األكرب للحامك ،ويل العهد والقائد العام لقوة دفاع البحرين له حضوره يف
املنتديات

الدولية.

إنه وبسبب تعلميه وتدريبه

العسكري يف

الغرب

(خصوصا الواليات املحتدة) وموقعه فقد أقام عالقات ودية ونشطة مع

مؤسسات الدفاع الغربية والعربية عىل حد سواء .ويعترب رئيس الوزراء،
الشيخ خليفة بن سملان آل خليفة ،أحد الثالثة الذين يشلكون القيادة السياسية
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غري املعلنة يف البالد .ونظرا ملا يعرف عنه من عقلية حمافظة ،فقد أهله

ذلك ليكون مقبوال لدى اجليران اكململكة العربية السعودية وقطر وأمكنه من
أن جيعل البحرين حتتفظ بعالقات اقتصادية مرحية مع هؤالء اجليران(ب).

وحيث أن البحرين حديثة االستقالل ،وال متلك تقاليد راخسة يف
ممارسة السياسة ،وحيث أن احلكومة ذات طابع قبيل حيث السلطة احلقيقية

الختاذ قرارات وطنية ملزمة إمنا يه بيد احلامك «ت) فإن الترصحيات
الرمسية تشلك توجهيات أساسية للعاملني يف وزارة اخلارجية .لذا فان عىل

الباحث يف تفحصه ملرتكزات السياسة اخلارجية البحرينية ،أن يدرس

الترصحيات الصادرة عن احلامك يف املناسبات الرمسية منذ االستقالل .فيف
خطابه بإعالن االستقالل يف  14أغسطس  ،1971أعلن بأن الدولة اجلديدة
احلديئة االستقالل ،ممتسكة باملبادئ التالية:

 - 1االلزتام باملعاهدات واالتفاقيات املوقعة مع البلدان األخرى اليت
حتترم استقالل البحرين ومبا يتولفق مع متطلبات القانون الدويل.

 - 2االلزتام مبيثاق األمم لملتحدة وجامعة الدول العربية.

 — 3العمل إلقامة عالقات مع البلدان اخلليجية والعربية ىط لساس
األخوة والتعايش السملي والتعاون والتفامه وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية
هلذه البلدان.

ب — إن صياغة السياسة الخارجية في البحرين مدعاة لإلثارة نظرا لمراكز القوى في األسرة الخليفية
الحاكسة .إن األطراف الثالثة المعنية بالسياسة الخارجية هم االمير وابنه ولي عهده وهو خالف

دول الخليج العربي ليس رئيسا للوزراء  ،ورئيس الوزراء هو أاخ الحاكم إضافة إلى وزير الخارجية.
ت — بالرغم من أن نظام الحكم في البحرين بموجب الدستور الجديد يستند الى فصل السلطات فإن

الحاكم يرأس السلطة التشريعية بالتعاون مع المجلس الوطني .وهو يرأس السلطة التنفيذية من خالل
مجلس الوزراء وتصدر أحكام المحاكم بإسمه (المادة  )32إضافة إلى ذلك فالحاكم رأس الدولة في
البحرين وهو محصن من االنتقادات (المادة 33أ.
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 - 4للعمل لملحافظة عىل السمل والتعاون واالستقرار والتقدم يف منطقة
اخلليج من خالل التعاون مع البلدان املعنية.
 - 5تعزيز التعاون االقتصادي ولتجاري والفين فميا بني بلدان

املنطقة.
 - 6اإلميان الصارم حبقوق الشعب الفلسطيين السرتجاع وطنه

وجهود بلدان املواجهة العربية(^) السرتجاع أراضهيا املحتلة(^).

وبشلك عام فإن سياسة احلامك اخلارجية ركزت عىل موقق البحرين
الدبلومايس جتاه الدوائر املركزية الثالث ،ويه دائرة اخلليج والدائرة
العربية والدائرة الدولية .واكن الدور الذي لعبته البحرين انطالقا من هذا

املوقف والذي ستجري معاجلته يف الفصل القادم ،هو حمور خطايب األمري

يف العيد الوطنييف لعامني  1971و.1972
عرض احلامك إجنازات البحرين يف جمال العالقات اخلارجية وذلك

يف خطابه بتارخي  16ديمسرب : 197 1
 - 1متكنت البحرين من خالل عضويهتا يف األمم املحتدة وجامعة
الدول العربية من العمل من أجل العدالة والسمل فميا بني الشعوب.
 - 2متكنت البحرين خالل السنة األوىل لالستقالل من إقامة عالقات
أخوة وحسن جوار مع دول اخلليج األخرى.

 - 3منت عالقات البحرين مع البلدان العربية األخرى انطالقا من
إميان البحرين بانمتاهئا إىل الوطن العريب.
 - 4أدانت البحرين االعتداءات املرتكبة ضد الشعب الفلسطيين.
 - 5دمعت البحرين التسوية السملية للزناعات الدولية(.)5

ث — سوريا واالردن ومصر.
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وقد جرى تكرار ذات املبادئ يف العيد الوطين لعام 1972

خالل

افتتاح املجلس التأسييس( .لكن األمري أشار مطوال إىل فلسطني وإىل

حقوق الشعب الفلسطيين() وتركز اجلزء اخلاص من اخلطاب املتعلق
بالسياسة اخلارجية عىل النقاط التالية:

1

— حول فلسطني ،أكدت البحرين تصمميها عىل تقدمي أية تضحيات

رضورية هلذه القضية ذات األولوية للك شعب عريب وتقدم أية مساعدة
نشطة مطلوبة لدمع نضال الشعب الفلسطيين .وسعت البحرين إىل تذكري

العامل برضورة دمع احلقوق غري القابلة للترصف للشعب الفلسطيين وحقوقه

اإلنسانية اليت تتهتكها دولة الصهاينة يوميا .إن البحرين تدعو املنمظة

الدولية الختاذ إجراءات معلية وفعالة مبوجب قراراهتا الستعادة العدالة(ع.
-2ن البحرين مهمتة جدًا بتعزيز عالقات األخوة والصداقة مع

الدول العربية واإلسالمية ،وخصوصا مع جاراهتا يف اخلليج.

3

— دوليًا ،تدمع البحرين السالم العاملي وتؤمن بقوة حبقوق اإلنسان

واحلق يف تقرير املصري وترفض احلرب املحلية والعاملية وتطالب باحلد

من التسلح النووي والتقليدي واستئصال بقايا االستعامر والمتيزي العنرصي.
مكا يشلك الدستور مصدرًا آخر ،دامعًا للسياسة اخلارجية يف اإلعالن
للدستوري ،واليت جتسدت يف عدد من مواده ،مكا ييل:

املادة -1اً -

البحرين دولة عربية إسالمية مستقلة ذات سيادة تامة،

شعهبا جزء من االمة العربية ،وإقلميها جزء من الوطن العريب الكبري ،وال
جيوز لتازل عن سيادهتا أو التخيل عن يشء من إقلميها.

ج — فيما اقتصر موضوع فلسطين على سطر واحد فقط في خطاب األمير في اليوم الوطي عام

 ،197 1فقد كرس فقرة كاملة من خطاب ه بمناسبة العيد الوطني في عام . 1972
ح — ما هو جدير باالهتمام أنه

لم يسمح لغتح مكب لمظمة لتحرير الفلطينية حتى .1974
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املادة

 -6-تصون الدولة الرتاث العريب واإلساليم ،وتهسم يف

ركب احلضارة اإلنسانية ،وتعمل عىل تقوية الروابط بني البالد اإلسالمية،
وحتقيق آمال األمة العربية يف الوحدة والتقدم.

املادة  - 10ب  -تعمل الدولة عىل حتقيق الوحدة االقتصادية
العربية.

املادة  — 30أ — السالم هدف الدولة ،وسالمة الوطن جزء من سالمة

الوطن العريب الكبري ،والدفاع عنه واجب عىل لك مواطن ،وأداء اخلدمة
العسكرية رشف لملواطنني ينمظه القانون.

املادة -36أ  -احلرب اهلجومية حمرمة ،ويكون إعالن احلرب

الدفاعية مبرسوم يعرض فور إعالهنا عىل املجلس الوطين للبت يف
مصريها.

املادة  - 37يربم األمري املعاهدات ،مبرسوم ،ويبلغها لملجلس الوطين

مشفوعة مبا يناسب من البيان ،وتكون لملعاهدة قوة القانون بعد ابرامها

والتصديق علهيا ونرشها يف اجلريدة الرمسية.
عىل أن معاهدات الصلح والتحالف واملعاهدات املتعلقة بأرايض
الدولة أو ثرواهتا الطبيعية أو حبقوق السيادة أو حقوق املواطنني العامة أو

اخلاصة ،ومعاهدات التجارة واملالحة واإلقامة ،واملعاهدات اليت حتمل
خزانة الدولة شيائ من النفقات غري الواردة يف امليزانية أو تتضمن تعديالً

لقوانني البحرين جيب لنفاذها أن تصدر بقانون.
وبالرمغ من أن وزارة اخلارجية قد أنشات يف العام  )7(1969حتت

رائسة الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة(®) ،فمل جير اإلعالن عهنا حىت
االستقالل يف أغسطس  ،1971حيث جرت إعادة هيلكهتا بشلكها احلايل.
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وينص املرسوم رمق  1971/3املتعلق بوزارة اخلارجية عىل الواجبات

ائلية:
 — 1إقامة عالقات مع البلدان األخرى وتبادل المتثيل القنصيل
والدبلومايس مع هذه البلدان.

 - 2إعداد التوجهيات والتعلميات لبعثات البحرين الدبلوماسية يف

اخلارج.
 - 3إعداد الدراسات ومجع املعلومات ملساعدة دولة البحرين يف
تشكيل سياسهتا اخلارجية وتزويد دوائر

احلكومة األخرى باملعلومات

املتعلقة بالعالقات الدولية.

 - 4مضان مشاركة البحرين يف املنمظات واملؤمترات واملعارض
الدولية بالتنسيق مع الوزارات والدوائر األخرى.

 - 5القيام باالتصاالت واملفاوضات الالزمة للتوصل إىل معاهدات
واتفاقيات دولية بني البحرين والبلدان األخرى.

 - 6تهسيل االتصاالت بني خمتلف واكالت ووزارات حكومة
البحرين واحلكومات األجنبية(.)9

ويف حماولهتا لتأكيد خشصية البحرين الدولية ،فقد اختارت وزارة

اخلارجية مهنجا تقليديًا يف العالقات العربية والدولية .فقد مت االعرتاف
بالبحرين من قبل مجيع دول اخلليج والدول العربية والقوى الكربى األساسية
وجامعة الدول العربية وكتلة عدم االحنياز واألمم املحتدة .مكا صدقت

البحرين عىل اتفاقية فيينا حول العالقات الدبلوماسية لعام  1961وتوصلت
إىل اتفاقية صداقة مع اململكة املحتدة وقدمت التهسيالت للبحرية األمريكية

يف اجلفري .وسوف نناقش يف الصفحات التالية الدور املحدد الذي لعبته
البحرين يف اإلطار اخلليجي العريب والدويل وخصوصا يف ظل الصدارة
اليت تمتتع هبا منطقة اخلليج يف األوضاع الدولية مكصدر أسايس للطاقة.
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ويبدو أن البحرين قد أعطيت اعتبارا يف التخطيط البعيد املدى للقوى
الكربى يف حماولهتا لضامن احلصول عىل الذهب األسود للخليج.

وضعية السياسة الخارجية البحرينية
سعت السياسة اخلارجية البحرينية منذ لعام  1968وهو العام الذي
أعلنت فيه بريطانيا عزمها عىل ا التحساب من رشيق السويس إلجناز مهمتني

رئيسيتني مها :حتقيق االستقالل ومضان العيش كدولة مستقلة .حتققت املمهة
األوىل يف أغسطس  1971إثر تصفية االدعاءات اإليرانية القدمية حول تبعية

البحرين هلا .وتطلب حتقيق ملمهة الثانية من البحرين كدولة صغرية حديثة
االستقالل وذات حمك عائيل ،لن تسري عىل حبل مشدود ولن تلعب دورها

فميا بني الدول املجاورة حبذر شديد ،ولذا توجب علهيا التوفيق بني طابعها
العريب وبالتايل اقامة عالقات قوية مع البلدلن العربية ،واحلضور الطايغ
إليران كدولة كربى غري عربية عىل الشاطئ الرشيق للخليج.

توجب

عىل

سياسة

اإلقلميية

البحرين

أن

ترايع

موقع

اخلليج

االسرتاتيجي التقليدي واألمه من ذلك كون اخلليج يعوم عىل أكرب احتيايط

من النفط مصدر الطاقة األكرب يف العامل.
وال شك أن أعظم إجناز حققته أرسة آل خليفة يف السنوات األخرية هو
حتقيق استقالل البحرين ،كدولة عربية وقبوهلا يف املجمتع الدويل هبذه

الصفة .وتعترب قصة استقالل البحرين واليت توجت بزيارة ممل األمني لعام
لألمم ملحتدة فيتوريو وينيسرب جوشاردي إىل البحرين يف العام ،1971

وتقريره الالحق والذي يويص فيه منح البحرين استقالهلا كدولة عربية()10
مسألة معقدة .و أحضى معروفا أن جلراء األمم املحتدة يف ذلك الوقت اكن

1170

باألساس حلفظ ماء الوجه رسعيًا(خ) ٠مفن املعروف إن موافقة إيرلن عىل
التخيل عن لدعاءاهتا الرتابية يف البحرين قد جرى التوصل إليه بعد سلسلة

من االجمتاعات متت خالل العامني  1968و1969

بني ممشني عن اململكة

السعودية ولريان والكويت وبريطانيا .وقد أثبتت الوساطة السعودية والكويتية

جناحها حلل هذه لملسالة .وقد قام شاه إيران بزيارة إىل لكا البلدين يف نومفبر

.1968
وبيمنا اكنت لوساطة السعودية فميا يتعلق بادعاءات لريان يف البحرين

تسري عىل قدم وساق ،خالل العامني  1968و،1969

اكنت قطر والبحرين

وسبع إمارات الساحل املتصاحل( ) ،حتاول إقامة إحتاد سيايس لإلمارات

التسع .وقد جرى التوقيع عىل إعالن قيام إحتاد اإلمارات العربية يف ديب من

قبل حاكم اإلمارات التسع يف  27فرباير .1968

اال أن االحتاد قد اهنار بعد

سنتني ونصف .وبالرمغ من أن تشكيل االحتاد التسايع هو خارج إطار هذه
الدراسة فإنه يتوجب اإلشارة إىل أن الفكرة إلقامة إحتاد حمكوم علهيا بالفشل

منذ بدايهتا لعدة أسباب:

- 1

لقد اكن االحتاد رد فعل من قبل احلاكم املعنيني جتاه اإلعالن

الربيطاين باالنحساب املرتقب ،واكن هؤالء احلاكم يف جعلة من أمرمه
حلماية حمكهم.

2

 -مل يمت التخلص بعد من احلزلزات والشكوك القدمية فميا بني

األمراء يف اإلمارات املختلفة ،ومل يكن ممكنا التخلص مهنا باإلعالن الرسيع

ض االحتاد.

خ — اتفقت كال من إيران والبحرين على االلتزام بما يتوصل إليه مثل األمين العام لألمم المتحدة فيما

تعلق برغبة شعب لبحرين قبل بدء المهمة ،وكان ابلجانبان يدركان جيداً أن الغالبية العظمى لشعب
البحرين هم عرب ولنا فإنم سيدعمون إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حزر لبحرين.
د-ابوظي ودبي وام القيوين والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان.
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 - 3إن التباين يف عدد الساكن والنفوذ والتعلمي والرثوة فميا بني خمتلف
اإلمارات أعاق التعاون دخلل مرشوع االحتاد.
 - 4تظافرت عوامل اخلالف احلدودي بني

لبوظيب والسعودية

واخلالف احلدودي بني لبوظيب وديب ورغبة البحرين يف احتالل املوقع
القيادي يف االحتاد وعالقات قطر الوثيقة مع السعودية ،وبرهنت أهنا قضايا

صعبة عىل احلل أنناء اجمتاع القادة التسعة.

 — 5متل االدعاء اإليرايئ بتبعية البحرين هلا خطرًا جسميًا جتاه
البحرين ،مل ترغب بقية اإلمارات يف مواجهته وحتمل تبعاته .لقد اكن هاجس
حاكم االحتاد منصب عىط اإلبقاء عىط الوضع دون استيعاب لألبعاد البعيدة
املدى إلقامة إحتاد أو جحم املسؤوليات اجلماعية املناطة هبم

جرى يف الهناية وضع اتفاقية ديب عىل الرف ،وإهناء مرشوع االحتاد
التسايع وقررت لك من قطر والبحرين العمل عىط تأمني استقالل لك مهنام.
وحبلول العام  1971اتضحت الصورة بإعالن البحرين استقالهلا يف 14

أغسطس  ،1971وإعالن قطر استقالهلا يف  1سبمترب  ،1971ويف 2

ديمسرب  1971توصلت إمارات الساحل السبع باستثناء رأس اخلمية إىل اتفاق
إلقامة دولة اإلمارات العربية املحتدة ،حيث انضمت رل اخلمية الحقًا يف

 10فربلري 972ا(ذ) .وخبالف هذه اخللفية ،فقد رغبت البحرين ،ومن خالل
اجلهود اخليرة لألمم املحتدة ،يف االستقالل(د).
معلت الدبلوماسية البحرينية منذ جفر االستقالل عرب الدوائر الثالث:

الدائرة اخلليجية والدائرة العربية والدائرة الدولية .ونمشل الدائرة اخلليجية

ذ-من أجل فهم افضل للمشروع االتحادي الذي لم ير النور ومواقف كل من المشيخات حوله،

أنظر سليم اللوزي ،رصاصتان في الخليج ،ببروت ،لبنان ،منشورات الحوادث،

الريس،سيرة الواحات والنفط ،بيروت ،لبنان ،دار النهار،
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ر  -من أجل معرفة الخلفية التاريخية الستقالل البحرين ،راجع أمل ابراهيم الزياني ،البحرين من
الحماية الى االستقالل ،القاهرة ،مصر ،جامعة القاهرة ،1972 ،رسالة ماجستير لم تنشر.
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إيران والعراق والكويت واململكة العربية السعودية وقطر واإلمارات العربية

املحتدة ومعان والبحرين ذاهتا .ومضن هذه الدائرة اخلليجية ،فان هناك مخس
عوامل أساسية تؤثر يف السمل واألمن يف املنطقة:
 - 1النفط واالقتصاد والتمتية والتجارة الدولية.

 - 2القومية العربية والقومية اإليرانية واألقليات القومية(^).

 - 3العالقات اخلليجية — اخلليجية خصوصًا فميا بني اإلمارات.
-4األمن الدخليل واملعارضة املحلية(س).

 - 5املراوحة اخلليجية املحافظة واحلركة اخلليجية الثورية(ش).
يتوجب أخذ هذه العوامل اخلمسة بعني االعتبار عندما تمت صياغة

السياسة اخلارجية ألي بلد خليجي أو أي لد مهمت باخلليج ،والبحرين مثلها
متل بلدان اخلليج األخرى تتأثر هبذه العوامل واليت يه بالرضورة ذات بعد

دويل.

ز -يشير تعبير األقليات الوافدة الى األقليات االيرانية والباكتانية والهندية ،وهي أقليات ذات نفوذ

تجاري وذات حضور قوي في بلدان الخليج مثل البحرين وقطر واإلمارات العربية المتحدة
(خصرصاً ابوظي ودبي) واألقلية الكردية في العراق ويستخدم ذات التعبير للداللة على األقليات
العربية والبلوشية في إيران.
س — تناط مسؤوليات األمن الداخلي في بلدان حوض الخليج األسفل مثل البحرين وقطر واإلمارات

وعمان وخاصة ما يتعلق بمواجهة النشاطات السياسية بالضباط اإلنجليز واألردنين.
ثن — من بين هذه الحركات الجبهة الشعبة لتحرير عمان التي تقاتل ضد االنظمة القبلية في سلطنة
عمان واالمارات (وهي مدعومة اساسا من قبل الجبهة القومية في جمهورية اليمن الديمقراطية)

والجبهة الشعية لتحرير بلوشستان (لمواجهة ضد حكم ايران والباكستان على المناطق البلوشية

على الحدود الفاصلة بين ايران وباكستان) وهي مدعومة اساسا من قبل العراق والهند الى حد ما،
وحركة التحرير االرتيرية (الموجهة ضد حكم انيوبيا في ارتيريا عند مدخل البحر االحمر ،وهي
مدعومة من قبل الصومال والى حدما من قبل جمهورية اليمن الديمقراطية) وهذه االخيرة االقل
ارتباطاً بالخليج االسفل اضافة الى ذلك فان بعض المجموعات االيرانية المتمردة تعمل انطالقا من

العراق ضد نظام الشاه في ايران.

173

الدائرة املمهة الثانية للسياسة اخلارجية البحرينية يه العامل العريب بلك
مشالكه وتطلعاته وتوتراته .ميتد العامل العريب عىل مساحة جغرافية هائلة متتد
من املحيط إىل اخلليج وتغيط مناطق متباينة مل مشال أفريقيا واهلالل

اخلصيب واجلزيرة للعربية .ويف هذا اإلطار فإن العوامل اليت تؤثر يف
االستقرار السيايس يه مكا ييل:
 - 1املشلكة الفلسطينية ولملقاومة الفلسطينية والرد اإلرسائييل(ص».

 - 2النفط وأزمة الطاقة يف العامل الصنايع وتأثري االقتصاد العريب يف
اصاد العاملي(ض).

 - 3التقليدية مقابل التغيري يف املنطقة وردود فعل خمتلف األمظ ة

للزناعات .ويعترب هذا العامل مهامً ألن احلكومات العربية استتدت يف
عالقاهتا اخلارجية ويف العالقات العربية -العربية عىل أيدلوجية النظام
املحلية(مط).

 - 4األهداف بعيدة املدى للدول .لكبرية جتاه العامل للعريب ومستقبل
الرصاع — الوفاق فميا بني الدول الكربى .إن ثنائية النفط وإرسائيل جتبر

ص ---صحيح ان فلسطين تؤثر مباشرة في عدد محدود من الدول العربية ،لكن قضية فلسطين وخصوصا

ابعادها االجتماعية واالقتصادية والسياسية والعسكرية هي قضية عرية وتخترق قضية فلسطين رغم

عدم استحسان العديد من القادة العرب ،مختلف مناحي الحياة العربية بدءا بالفلكور وانتهاء

بالسياسات العليا.
ض __دشنت المقاطعة النفطية العربية للدول الصناعية الكبرى وخصوصا الواليات المتحدة في كتوبر

 ،1973استخدام االنظمة العربية المحافظة النفط كسالح سياسي الول مرة .وقد زودت المقاطعة
النفطية للبلدان المنتجة للنفط هذه الدولبمظاهر قوة ال سابق لها.
— ان اثر التناقضات االيدلوجية واضحة بشكل جلي ،لقد فشلت الدول العربية حتى االن في اظهار
أي قدر من الوحدة العربية التي يجرى الحديث عنها كثيرا .لقد جرت المحافظة على التضامن العربي

منذ حرب اكتوبر  1973بفضل الضغوط الخارجية لكنها من المحتمل ان ال يستمر عندما يتم

رفع هذه الضغوط.
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الدول الكربى وخصوصا الواليات املحتدة عىل مضاعفة مصاحلها يف

املنطقة مما يعين ،مكا سنرشح الحقا ،بأن بلدًا منل الواليات املحتدة
األمريكية قد أجربت من جراء نلك عىل احلد من خياراهتا وبالتايل فعالية
لهسامها يف حل الزناعات اإلقلميية.

5

 -الزناعات العربية — العربية ،بعيدًا عن القضية الفلسطينية ،ودور

االديلوجيا.

— 6

من بني العوامل احلامسة املؤثرة يف االستقرار السيايس للعامل

العريب هو غياب احلرية املتأصل وبالتايل ما يرافق ذلك من غياب اإلبداع
واألمل ،حيث شغ املعارضة السياسدة باخليانة ،وتساؤالت الطالب مبثابة

افتعال مشالك .وتعترب البحرين منوجنا مصغرا لملجمتع اخلليجي والعريب.

فالعوامل املؤثرة يف استقرار الدائرة االوىل ،اخلليج ،واستقرار الدائرة الثانية،
العامل العريب ،تتطبق عىل البحرين أيضا ،وهذه العوامل مرتبطة عضويًا بأية

سياسة خارجية عقالنية.

أما الدائرة الثالثة يف عالقات البحرين اخلارجية فهي الدائرة الدولية،
حيث تعمل السياسة اخلارجية البحرينية يف بيئة ترتبط فهيا اهمتاماهتا
بسياسهتا يف الدائرتني األوليتني .فالعوامل ذات األولوية املؤثرة يف الدائرتني

األوىل والثانية ومها القضية الفلسطينية والنفط مها ذات العوامل املؤثرة عىل

الصعيد الدويل بقدر ارتباط هذه الدائرة بالدائرتني االوىل والثانية .ويف هذا

الصدد ،فان سياسة ردود الفعل يف الدائرة الدولية ترتبط بقضايا الدائرتني

بالنسبة للسياسة اخلليجية والعربية.
وفميا يتعلق باالعتبارات اجليوسياسية ،فان عالقات البحرين تغيط
مخس مناطق فرعية مضن الرشق األوسط:

— 1

حوض اخلليج :الكويت والسعودية والبحرين وقطر واإلمارات

العربية املحتدة ومعان وإيران والباكستان.
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 — 2املرشق العريب :فلسطني /إرسائيل ولبنان وسوريا واألردن

ومرص ،وميكن إضافة العراق إىل هذه املنطقة.

 - 3مشال إفريقيا :مرص وليبيا وتونس واجلزائر واملغرب (وميكن

إضافة السودان وموريتانيا إىل هذه املمجوعة)(خ ).
 - 4البحر األمحر :مرص والسودان و أثيوبيا والصومال ومجهورية

المين الدميقراطية الشعبية (عدن) واجلمهورية العربية المينية (صنعاء)
واململكة العربية السعودية( ع.

 - 5رشيق املتوسط :تركيا واليونان وقربص وسوريا والعراق(غ.

ميكن تبيان صورة التفاعل فميا بني املناطق اخلمسة بالشلك (رمق -5
 )1بوضوح ،حيث يظهر هذا الشلك جبالء ذلك التفاعل ما بني اجليوسياسة
والقضخايأ السياسية وارتباطاهتا يف صناعة السياسة اخلارجية .إن هذا
االرتباط ملختلف الدول مكا يف الشلك (رمق  )1-5وحقائق القوة والزناعات

الوطنية احلدودية والضغوط اليت متارهسا

الدول

الكربى يف

الدائرة

اخلارجية قد أهلبت املنطقة بأرسها.

ط-زار البحرين في أبريل 1973

وفد مغربي رسمي برئاسة أخ الملك الحسن ووفد موريتاني برئاسة

وزير الخارجية ،وقد جرت زيارة الوفد المغربي في االطار العربي االسالمي أما زيارة الوفد الموريتاني
فقد تمت ي االطار االسالمي فقط.
ع — بالرغم من كون إسراتيل غير مطلة على البحر االحمر ،فإنها مهتمة بالتاكيد بأمن المنطقة

وخصوصاً كونه ممراً للتجارة الدولية .من أجل معرفة االهية االستراتيجية لمضيق باب المندب عند

مدخل البحر االحمر ،أنظر:

John Duke Anthony, 44144 East Problem

 No 13 - The Red ٠ Control of ٤ Southern Approachرر2

Washington, 10., The Middle East Institute, Januaiy( 1975(.
غ — منذ ترسيم الحدود الفرعية للجناح الجنوبي لحلف الناتو ،فانا مرتبطة بالنظام االمني االوربي .من

اجل معرفة وضعية الخليج في ميزان القرى الدولي انظرEn٧er M.Koury, 0 and :
^100,10..11ى^كة Persian Gulf 4 Center of 2014٧)٧ص Geopolitics in
 Nath African Affairs, 1973(.لمه Institute of Middle Eastern
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يبدو إن القوى الغربية وخصوصا الواليات املحتدة واليت تسملت
مسؤولية األمن يف اخلليج (واليت تفهم خطًا بأهنا صيانة السالم) قد أناطت

هذه املسؤولية بدولتني أجنبيتني مها إيران يف اخلليج(ف) وإرسائيل يف
رشيق املتوسط .إيران من ناحيهتا تتحول برسعة إىل أكرب مستورد
لألسلحة األمريكية .أما بالنسبة إلرسائيل فان الواليات املحتدة وبالتحديد
إدارة الرئيس نيكسون قد تعهدت بإبقاء إرسائيل قوية كضامنة بنظرها لتأمني

السالم يف الرشق األوسط.
ترتكز الرؤية األمريكية عىل أن السالم الفاريس والسالم الهيودي مها

الضامن السمترار الوضع الراهن لصاحل الواليات املحتدة(ق) .إن هتافت هذا
املنطق يعود إىل حقيقة أنه مل يجسل يف تارخي الدبلوماسية احلديثة ومناطق

النفوذ ،جناح قوة خارجية يف ملء الفراغ أو السيطرة بالقوة وحدها ،يف
تأمني حلول بعيدة املدى جلذور مشلكة الفراغ .إن التوتر النامج بني السمل

املفروض قرسا وعدم قدرة ساكن املنطقة لعمل شئ ما يجشع بالرضورة
ىط انبعاث الرادياكلية ويه جحر الزاوية لعدم االستعرار(ى) .إن كون

البحرين وسط اخلليج وعىل مفرتق الطرق الدولية جيعلها تتبىن سياسات

— حتى بعض االكادرمين مثل البروفسور ج .س .هورقز ،اناطوا هذا الدور بايران .انظرThe :

 "the Middle East 01عالىA Special ,Annals ,1.115 ,1٧12٧19720(401 .٧01 15
the Middle East Istitute and edited by Parker 1. Hart, former president 0٤.
ق — جرى اول عرض اعراني سفالت كحامي السالم للدول المطلة على الخليج ،في احتاللها
العسكري للجزر الخليجية الثالث ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى في ديسمبر

،1971

في الشهر الذي تم فيه االنسحاب العسكري البريطاني من الخليج اما على الضفة

االخرى من الجزيرة العربية فان تداعيات القوة العسكرية االباتيلبة معروفة.
ك-ي الوضع الراهن خبياً ،فان من الممكن تطابق الدور االيراني كحامي للمصالح الغرية في

الخليج كأمر واقع ولسنوات قادمة ،وطالما ان المملكة العربية السعودية والدول الخليجية الكبرى

لديها ذات االهتمامات بالحفاظ على االمر الواقع والدور الذي تلعبه إيران ،وتشارك االنظمة
المشيخية األخرى هذه المواقف االيديولوجية مع السعودية وإيران.
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معينة يف عالقاهتا الدولية جديرة باالهمتام .وقد تعاطت هذه السياسات مع
ثالث أطر للسياسة يه :البحرين ومنطقة اخلليج مبا يف ذلك إيران،

والبحرين والعامل العريب ،والبحرين والغرب .وميكن القول بامطئنان إن
عالقات البحرين من اآلخرين ظلت مشوبة باحلذر الربمجايت واالنفتاح

املحتفظ .وكوهنا دولة خليجية فقد دعت البحرين إىل عالقات تعاون
اقتصادية واجمتاعية وسياسية أوئق فميا بني دول اخلليج وإماراهتا .وبذلت
يف العام  1973عدة حماوالت لتعزيز عالقات التعاون االقتصادي مابني

البحرين واإلمارات األخرى خصوصا قطر وأبوظيب .وقد زار وفد حبريين
قطر يف الفرتة  7-4مارس 1973وتوصل إىل اتفاقية من  7نقاط مع غرفة
جتارة قطر تدعو إىل عالقات اقتصادية أوثق بني البلدين( )11مكا عقدت
البحرين وقطر وديب مباحثات القامة مشاريع صناعية كبرية مل مصنع

األملنيوم (ل) وحلوض اجلاف(م).
ىط الصعيد العميل فمل يكن آل خليفة متحمسني يف دعوهتم للوحدة

اخلليجية باسشاء التعاون االقتصادي .وبالنسبة للخاجي األىط فان عالقات
البحرين الوثيقة مع الكويت اقتصاديا واجمتاعيا وسياسيا وقد دفعت البحرين

للوقوف بقوة إىل جانب الكويت يف نزاعها احلدودي مع العراق يف مارس

 .1973أما ىف اخلليج األسفل فان الوحدة بني البحرين وقطر واإلمارات
مستبعدة جدا .وقد دمعت الصحافة البحرينية دامئا االحتاد السيايس املنتظر

ل — وحيث يوجد مصهر لأللمنيوم في البحرين ،فقد طلت من قطر أن ال تشا مصهراً مماأل وقد
وافقت قطر على ذلك موتاً.
م — تلقت البحرين موافقة منظمة الدول العربية المصدرة للنغط (أوابك) النشاء حوض جاف في

البحرين تقدر تكلغته بالماليين في ذات الوقت عارضت دبي هذه القرارات وقررت إقامة حوض
جاف أكبر خاص 4ما .وال شك أن عدم التنسيق والتعاون هذا سيلحق االذى بمثروع البحرين،

رعم نفي وزير الصناعة والخدمات الهندسية البحريني لذلك في مقابلة صحفية بقوله أن مشروع

دبي لن يؤثر بشكل من االشكال على المشروع البحريني ،األضواء  29مارس .1973
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داعية البحرين وقطر ،بشلك خاص ،إىل االنضامم هلذا االحتاد ،لكنه يعتقد
أنه حىت يف أوساط املحتمسني ملثل هذا االحتاد فإنه يتوجب أن يسبق

االحتاد السيايس تعاون اقتصادي وثقايف يف مشاريع حمدودة مثل معلة

موحدة ونظام تعاميي مشرتك(ن).
تعكس عالقات البحرين مع إيران إدرااك واقعيا ملحدودية مواردها
وقدراهتا .وقد متكنت البحرين من إهناء ادعاءات إيران بتبعية البحرين هلا

بفضل إجنلرتا والسعودية والكويت وغريمه وقد استتكرت حبذر احتالل
إلريان للجزر اخلليجية الثالث (أبو موىس وطنب الكربى وطنب الصغرى)

وقد قام وزير خارجية إيران بزيارة إىل البحرين يف يونيو  1971قبيل

إعالن االستقالل وطرح أربعة مطالب يه:
 - 1رغبة إيران يف استئجار قاعدة املحرق بعد انحساب القوات
الربيطانية.
 — 2إقناع البحرين بعدم الدخول يف أي احتاد أو ترتيبات ممائلة مع

الكويت.

 — 3عدم تبخل البحرين ىف ادعاءات لريان ىف اجلزر اخلليجية

الثالثويه اليت احتلهتا احقا.

 - 4ن تفتح البحرين أبواهبا للهجرة اإليرانية وتفتح أسواقها للبضائع
اإليرانية(.)12

 -٧االضواء  15مارس  ، 1973صدى االسبوع  20مارس  ، 1973ومما هو جدير باالهتمام

والمالحظة ،حضور رئيس وزراء البحرين احتفاالت اليوم الوطني القطري في  22فبراير ،1973
في الذكرى االولى لوصول حاكم قطر الجديد الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني الى السلطة.
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 =1حوض الخليج
 ٠2المحصلة

 ٠3شمال افريقيا

4ع البحر األحمر
 =5شرقي المتوسط
شكل (رقم  )1-5تفاعل الصراعات على سوى األقليمي (الشرق األوسط)
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لكن القاعدة اجلوية يف املحرق مل تؤجر عىل إيران() مكا إن البحرين
مل تجشب االحتالل اإليراين للجزر رمغ تمنرها من نلك() .أما مواقف

الدول األخرى من االحتالل فرتاوحت ما بني االحتجاج (بريطانيا) إيل قطع
العالقات الدبلوماسية (العراق) إىل الرفض (سوري) إىل الرفض (راس

اخلمية وأبو ظيب) إىل القبول (الشارقة) .أما السعودية فأوحضت بأنه

بالرمغ من إن امللك فيصل قد اقنع إيران إلهناء ادعاءاهتا يف البحرين ،فمل

يكن باإلماكن إقناع الشاه بالتخلص عن ادعاءاته يف اجلزر الثالث (.)13

ومنذ 1972

ظلت العالقات ودية مع إيران(يا حيث اكنت هناك سفارة

إيرانية نشطة يف البحرين .ويشلك ساكن البحرين من ذوي األصول

اإليرانية %5

من املواطنني .وقد ظل الشاه مصمام بأن ال تثنيه البحرين أو

غريها من إمارات اخلليج من أن يبىق رشيط احلراسة يف اخلليج.

العربية يه انعاكس لترصحيات

إن عالقات البحرين مع الدول

املسؤولني املتكررة بان البحرين دوله عربية ذات سيادة وأهنا جزء من

الوطن

العريب

الكبري.

(أنظر

الدستور

جملة

اللبنانية

وغريها

من

الترصحيات الرمسية) وكعضو يف جامعة الدول العربية ،فقد حرضت

البحرين

اجمتاعات

اجلامعة

املتالحقة،

وكذلك

االجمتاعات

املرتبطة

باجلامعة .وقد دمعت البحرين عىل األقل من خالل الترصحيات الرمسية

ه -جرى في نوفمبر ديسمبر
قاعدة المحرق بنهاية عام

1971

تداول تقارير مفادها أن الكويت وافقت على استجار

1 971منأجلتوفيرقاعدة تدرييات لسالح لجو لكويتي لكن

الكويت نفت هذه التقارير ،صدى االسبو ع7 ،
و — أصدرت حكرمة البحرين بيانا في ديسمبر 197 1

ديسمبر

.197 1

دعت إيران إلى إعادة النظ في الموقف الذي

اتخذته انطالقاً من مبدأ العدالة والحفاظ على أمن المنطقة ،صدى االسبوع 7 ،ديسمبر . 1 97 1
ي-ي سبتمبر  1972تلقت البحرين هدية من ايران عبارة عن  3تراكتورات كبيرة وفي شتاء -72
 ،1973جرى إقامة المعرض التجاري االيراني في البحرين طوال أسبوع وافتحه ريس الوزراء.
181

دول املواجهة العربية أدانت احتالل إرسائيل لألرايض العربية ودمعت
دامئا املوقف العريب املوحد .وفميا يتعلق بفلسطني فان البحرين مثلها مل

غالبية البلدان العربية قد دمعت الشعب الفلسطيين معنويًا وماليًا().
هناك أربعة عوامل عىل األقل أثرت يف عالقات البحرين مع حراكت

املقاومة الفلسطينية ويه:
 - 1كون البحرين جممتعًا قبليا حمافظا مييل لدمع األنمظة املحافظة
عىل الوضع الراهن .فالبحرين عىل عالقات جيدة مع األردن ودمعت

تكتيكيًا امللك حسني يف مواجهته لملقاومة الغلسطينية(بعب).
 - 2كإمارة خليجية فقد اكنت

البحرين منشغلة طوال

السنتني

املاضيتني عىل األقل ،إضافة إىل بايق اإلمارات ،بالثورة يف ظفار واليت
تقودها (اجلهبة الشعبية لتحرير معان) ،حيث قاتل عدد من اليساريني
البحرينيني يف صفوف اجلهبة الشعبية لتحرير معان ضد األنمظة القبلية
اخلليجية .أما يف البحرين ذاهتا فقد جرى اعتقال.عدد من الشبان مبوجب

قانون الطوارئ منذ خريف  1972بهتمة توزيع بيانات وأدبيات اجلهبة أو

فرعها يف البحرين(تت) لذلك اكن من الطبييع إن تدين البحرين نشاطات

اجلهبة الشعبية يف معان ،وحكركة شقيقة ،فان حكومة البحرين مل ترحب
حبركة املقاومة الفلسطينية.

أ أ — صدى البرع،

25

سا<

.1972

في

1972

كان هناك ما يقارب

2000

فلسطيني

يعيثون في البحرين ثلثهم مستخدم لدى وزارة التربية والتعليم.
ب ب  -تم استقدام عدد كبير من الضباط االردنيين إلى البحرين كما هو حال إمارات الخليج االخرى
من أجل التدريب وتستخدم إدارات الداخية في معظم امارات الخليج ضباطاً اردنين.
تت-إثرحملة االعتقاالت خالل مارس  -أبريل

في  9أبريل 1977

1973

قابلعددمن النواب االمير ورئيس الوزراء

واحتجوا لديهما على هنه االعتقاالت وقد صرح ريس الوزراء ان المعلومات التي

تلقها لقسم الخاص في لبحرين من سلطات االمن العمانية تفيد بوجود نشاطات سرية في لبحرين.
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 — 3عىل العكس من الكويت وفطر واإلمارات فان مدخول البحرين
الضئيل ال يمسح هلا باإلهسام املادي الفعال لدمع املقاومة الفلسطينية .وال

تسىع البحرين ألي دور قيادي يف اخلليج ،ورمغ ذلك فقد دافعت البحرين
بقوة عن الفلسطينيني يف األمم املحتدة(ثث).

 — 4إضافة إىل كوهنا بلدًا حمافظا ومعاديًا لأليديولوجية الثورية
وبسبب حمدودية مواردها املالية فقد سعت البحرين خالل السنوات اخلمس
املاضية إىل خلق بيئة مفتوحة مالمئة القتصاد موجه للخدمات .لقد اكنت

سياسة واعية تلك اليت اتبعهتا احلكومة لتوفري احلوافز ملجمتع مفتوح لرجال

األمعال وولكاهئم املحليني وتمشل هذه ظروف استمثارية جيدة لرأس

املال ،خصومات رضائبية ،إمدادات غاز طبييع رخيص أو جماين ،وبنية
حتتية مناسبة للعاملني وشبكة اتصاالت كفؤة مع العامل اخلاريج .ويف

حماولهتا للتحول إىل لبنان اخلليج فان حكومة البحرين جتد يف ظاهرة
الثورة خطرًا عىل مسعهتا مكحطة لألمعال التجارية معلت جبد عىل
تكودها.
هناك دول غربية يزداد حضورها باضطراد يف البحرين ويه
الواليات املحتدة األمريكية .إن اهمتام الواليات املحتدة املتزايد بالنفط

مكصدر للطاقة ،جيعل صناع القرار لسياسهتا اخلارجية يعطون اخلليج

أولوية لدهيم يف السنوات القليلة القادمة .وستتأثر البحرين منلها مثل بايق
إمارات اخلليج هبذا االهمتام .ويف ضوء حمدودية قدرات البحرين فإهنا

الميكن أن تكون العبًا مستقالً يف الساحة الدولية .وبغض النظر عن رغبة

ث ث  -في خطابه أمام الجمعية العامة لالمم المتحدة طالب وزير الخارجية االمم المتحدة بإدانة االرهاب
االسرائيلي وليس الفلسطيني والذين هو ضحايا االرهاب وقد طالب الدول الكبرى التي تمد اسرائيل

بالسالح بإعادة النظر

في سياستها وإيقاف امدادات االسلحة لها ،أخبار البحرين  2اكوبر .1972
183

أو عدم رغبة البحرين بذلك فان موقعها اجلغرايف يفرض علهيا االنغامس
يف السياسة الدولية.

بدأت العالقات األمريكية البحرينية احلالية مبارشة بعد االستقالل يف
 14أغسطس  .1971فيف  15أغسطس وافقت لكا من البحرين واململكة

املحتدة عىل إهناء معاهدات العالقات اخلاصة السارية املفعول منذ ،1880
ومجيع املعاهدات اليت تتعارض مع وضع البحرين اجلديد كدولة ذات

سيادة .ويف ذات اليوم وقع البلدان عىل معاهدة الصداقة املسمترة واالحرتام
املتبادل والتعاون الثقايف والتعلميي واالقتصادي( .)14ورمغ الوضع املمتيز

للسفري الربيطاين يف البحرين من بني أعضاء السلك الدبلومايس ،ورمغ إن
 %25من واردات البحرين تأىت يف اململكة املحتدة ،فان نفوذ بريطانيا يف

اخلليج رمغ تصمميها كقوة دولية يف تراجع(تت.

وافقت البحرين يف ديمسرب

 1971عىل تأجري أسطول الواليات

املحتدة األمريكية جزء من القاعدة الربيطانية يف اجلفري جنويب املنامة.
تعترب الواليات املحتدة من ناحيهتا إن ذلك ميثل اتفاقية تتفيذية وليس

معاهدة( د) .أما التجهزيات املوجودة يف امليناء التابعة للبحرية األمريكية

فهي مكتب البحرية للسيطرة عىل السفن ( )NCSOوتستخدم لدمع سفينة

القيادة (01؟ .)0070001٨51وتمت قيادة هذا األسطول الصغري من قبل
ادمريال والذي يكون عىل ظهر سفينة القيادة عندما تكون يف امليناء ،أو يف

قاعدة اجلفري عندما تكون سفينة القيادة يف أعايل البحار  ..تتص االتفاقية

ج ج — الزالت بلدان الخليج منفردة تعتمد على عدد محسوس من الضباط البريطانيين في مراتب رفيعة
بشكل اعارة .من أجل مراجعة عالقات الواليات المتحدة مع دول الخليج العربية راجع :أميل

نخلة ،العالقات االميركية العربية في الخليج الفارسي،

for Public Policy Reseach, 1970
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American Enterprise Institute

كذلك عىل توفري حظرية يف مطار املحرق لطائرة االدمريال وجتهزيات يف

اجلفري تستوعب عىل األقل ما جمموعه  500من أفراد القوات األمريكية.

إن قصة اتفاقية اجلفري مابني ديمسرب  1971وتارخي إهناهئا من قبل
حكومة البحرين يف أكتوبر  1973تعكس بشلك مثري وضع الواليات

املحتدة ىف اخلليج .وحيث لن القيادة األمريكية للرشق األوسط مل تفكك
جتهزياهتا ،فان االتفاقية باقية فعليا ،اما املناقشة التالية فاهنا تستتد إىل

اإلتفاقيةمكايه يف واقع المر.
وبالرمغ من إن البحرين تتسمل إجيارًا سنويًا من البحرية األمريكية

الستخدامها هذه التجهزيات واليت هو يف الواقع أقل بكثري مما يعتقد ،فإن

لالتفاقية التتفيذية األمريكية البحرينية أبعاد سياسية تسببت يف إحراج
البحرين سياسيًا يف الداخل واخلارج .لقد مت التفاوض بشأن االتفاقية مع
االدمريال مارمدوك جريشان باين (Admiral Marmaduke Gresham

 )Bayneوهو قائد سابق للقيادة األمريكية يف الرشق األوسط ،وجون اكتش

( )John Gatchأول قامئ باألمعال يف البحرين(^ .ويف تعليق له عىل
الوجود األمرييك يف البحرين علق األدمريال املتعاقد باين بأن رسالة

البحرية األمريكية الرئيسية يف البحرين يه القيام بزيارات دورية لبلدان
املنطقة واليت ستهسم بدورها يف التفامه والتعاون فميا بني شعوب املنطقة.

وأضاف األدمريال بإن نشاطات البحرية األمريكية يف اخلليج يه يف

االطار األوسع للسياسة األمريكية اخلليجية القامئة عىل عالقات االنجسام
والصداقة والتعاون فميا بني احلكومات والشعوب يف اخلليج وتعزيزها(وإ)٠
وقد عرب االدمريال روبرت هانكس والذي خلف االدمريال باين عن رؤية

ح ح  -من اجل االطالع على التغطية الصحفية لالتفاقية ما بين الواليات المتحدة والبحرين حول

الجفير ،أنظر Other International Agreements, Vol. :لUnited States 20
.22,00.2189, 11٨57263
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مشاهبة( ) .ويتوجب اإلشارة إىل إن هذه الزيارات تغيط مساحة واسعة

متتد من باكستان حىت إفريقيا مبا يف ذلك املحيط اهلندي وحبر العرب

وخليج معان واخلليج العريب والبحر األمحر .
وبالرمغ من التوقيع عىل اتفاقية اجلفري يف  23ديمسرب  1971فإنه مل
جير كشفها إال بتارخي  7يناير  1972وقد لعب عامالن عىل األقل يف هذا

التأخري ومها حساسية البحرين ملسألة الوجود األمرييك يف اجلزيرة والثاين
رغبة احلكومة األمريكية للتقليل من أمهية االتفاقية آملة بأن ذلك سيجنهبا

املواجهة مع جملس الشيوخ يف جلوهئا إىل اتفاقية تنفيذية وهو تكتيك مل

ينجحثثث) .وقد تسبب اإلعالن عن االتفاقية يف إغضاب جلنة العالقات
اخلارجية ملجلس الشيوخ ،اليت اكن يرأهسا السناتور املتشكك ج وليام
فوليربايت.

جرى تضخمي االتفاقية يف العامل العريب بأكرب من جخمها حبيث

اضطر وزير خارجية البحرين الشيخ مبارك إىل عقد مؤمتر حصيف بتارخي

 15يناير  1972للتقليل من األبعاد السياسية لالتفاقية وجادل بالقول إن
االتفاقية جتارية حمضة وأن استقالل البحرين وسيادهتا لن ميسا .أشار إىل

القول إن االتفاقية ال تتطلب الزنامًا عسكريًا أو سياسيًا وأن البحرين حتتفظ
حبق إهناء االتفاقية يف أي وقت دون مرتتبات .ونكر أن هناك فوائد مؤكدة
لالقتصاد الوطين وانه ال يوجد يف امليناء حيهنا سوى سفينة القيادة(.)17

نكر وزير اخلارجية يف املؤمتر الصحيف أيضا أن دولة البحرين
تأسف للطريقة اليت خضمت فهيا الصحافة العالقات األمريكية البحرينية.

مكا ذكر حيهنا يف الصحافة إن العالقات األمريكية البحرينية تعود إىل ربع

خخ  -فيما يتعلق بجساسية اليحرين حول هذا الموضوع ،أنظر :الريس ،رياض ،صراع الواحات

والنفط ،ص .325
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قرن عندما بدأت السفن األمريكية باستخدام موانئ البحرين للزتود بالوقود،
وبعد إهناء املعاهدة الربيطانية البحرينية طلبت الواليات املحتدة من حكومة
البحرين االسمترار يف تقدمي تلك التهسيالت واخلدمات واليت ليست هلا أبعاد
عسكرية أو دفاعية .وقد شددت احلكومة عىل أن هذه االتفاقية الهتدد سيادة

واستقالل البحرين مكا إهنا ال تؤسس لقاعدة عسكرية أمريكية أو وجود
عسكري أمرييك .مكا شدد وزير اخلارجية عىل عدم توقيع البحرين عىل

أية اتفاقية أو معاهدة رسية مع الواليات املحتدة(.)18
ويبدو أن االهمتام األمرييك املفاىج باخلليج إثر أزمة الطاقة (النفط)
قد خلق نوعًا من القلق لدى حكومة البحرين حول الوجود األمرييك يف
اجلفري .ومما رسع هبذا القلق هو تواتر مقاالت وخطابات يف الصحف

واإلذاعات العربية طوال هشري إبريل ومايو 1973

تديع عن حماوالت

أمريكية إلجياد مواطئ قدم هلا يف اخلليح ) ،وبغض النظر معا إذا اكنت
هذه االدعاءات حصحية أم ال فإن ذلك غري مهم للقارئ العريب العادي ،إال
أهنا شلكت صورة معينة يف أذهان القراء ،مكا أن االرتباط هبذه الصورة

يف ذهن القارى ال حيمل أي أمهية ،بغض النظر عن مدى عدم صوابية

السابق أو صوابية الالحق.

دد — لالطالع على نماذج لهذه التعليقات الصحفية ،أنظر االسبوع العربي ،بيروت 2 ،أبريل

ص

29-23

1973

والمقال عبارة عن تعليق حول تعيين هولمز المدير السابق لوكالة المخابرات

االميركية ،كسفير للواليات المتحدة لدى طهران وكان المقال بعنوان :القادم الجديد من خليج
الخنازير إلى خليج الذهب االسود .وعلى غالف المجلة صورة هولمز على خلفية شعار وكالة
المخابرات المركزية وخارطة السعودية فيما جرى رسم حرف (ذ) على شكل خنجر يطعن
السعودية فيما حرف ( )٨شكل حفار نفط .أنظر مقال صدى االسبوع :محاوالت إيران

للسيطرة على مياه الخليج،

15

ابريل

1973

ص

.18-16

(الكويت) مؤامرات واشنطن لتحويل الخليج إلى فلسطين في أبريل
االسبوع،

, 24برل .1973
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وكنلك مقال في الهدف

.1973

وكذلك صدى

فرض تزايد االهمتام األمرييك باخلليج عىل حكومة البحرين إعادة

النظر وتقيمي اتفاقية اجلفري ،وهناك عدة عوامل ستؤثر عىل القرار املحمتل

للبحرين يف إعادة نظرها يف هذه االتفاقية وأوهلا ضآلة املبالغ الذي تتسملها

حكومة البحرين مقابل التهسيالت الىت تقدمها للبحرية األمريكية يف اجلفري
وبالتايل فان الفائدة املالية لتهسيالت اجلفري قليلة جدا .إضافة إىل ذلك فان

حكومة البحرين عندما وقعت عىل االتفاقية يف العام  1971قد أبدت رغبهتا
يف احلصول عىل املساعدات التقنية األمريكية حبيث تعوض عن ضآلة
ذلك اإلجيار ،إال أن املساعدة الفنية اليت اكنت البحرين تتلقاها اكنت مدفوعة
المثن من قبل البحرين ،ومن ناحية ثالثة ،ومبوجب الدستور اجلديد فانه
يتوجب عرض أي اتفاقية أو معاهدة دولية ترتبط هبا البحرين ملصادقة

املجلس الوطين (املادة  37من الدستور) ،مما يعين انه يتوجب عىل
السلطة التتفينية ممتلة باحلكومة أن تقدم لملجلس الوطىن مربرات مقنعة
حول الفوائد

املؤكدة ملل هذه االتفاقية .وأخريا فإن تزايد

العالقات

االقتصادية والسياسية بني البحرين ودول اخلليج األخرى متىل الكويت هلا

تأثري أكرب من التوجه لتقدمي تهسيالت يف اجلفري.
ويف ضوء مانكر ،فلن يكون مفاجائ أن تتخذ البحرين موقفًا أكرث
صالبة جتاه االتفاقية واكن اخليار العميل املتاح للبحرين يمشل ما ييل:
-1املطالبة بإجيار أعىل.

 - 2املطالبة مبساعدة فنية معينة بدون مقابل.

 — 3االستعرار يف إمداد السفن األمريكية باخلدمات املطلوبة مقابل
مبلغ معني بدون تقدمي تهسيالت عىل الرب ،مبعىن أن تبحث البحرية

األمريكية عن ميناء إقامة بديل.

وبالرمغ من االحمتالني األكرث تطرفًا ،ومها اإلبقاء عىل االتفاقية
احلالية مكا يه أو الطلب من الواليات املحتدة تفكيك وجودها فورًا،
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وبالاكمل ،فان اسمترار االنتقاد العريب للدمع األمرييك إلرسائيل خالل

حرب أكتوبر  1973جيبر البحرين عىل رد فعل ،رمغ كون البحرين بلدًا

صغرياً وضعيفًا .وقد عربت البحرين الواليات املحتدة أن الغاء تلك
التهسيالت يف اجلفري ليس باالمر الضاغط كثريا ،ومن املتوقع أن اتفاقية

تفامه جديدة ميكن التوصل الهيا ،حيث ميكن للواليات املحتدة اعادة تأكيد
حاجهتا التفاقية اجلفري ،وميكن للواليات املحتدة أن تدفع مبلغًا مع الفوائد

مما ميكن البحرين أن تعتربه تسوية لملوضوع.
ويف زيارته اليت استغرقت يومني للبحرين  3-2يوليو ،1972
أعرب وزير اخلارجية االمرييك ،ولمي روجرز ،عن رغبة الواليات املحتدة
يف استتباب االمن واالستقرار يف املنطقة ،وأن اقامة أوثق العالقات بني

شعوب املنطقة يشلك املسامهة االساسية يف تأمني هذا االستقرار واألمن.

مكا أشار وزير اخلارجية االمرييك بأن بالده ترغب يف التعاون مع دول
املنطقة ألقامة حكومات مستقرة وناحجة فهيا .وأكد جمددًا بأن الواليات

املحتدة ليس لدهيا قاعدة حبرية يف البحرين ،وإمنا جمرد تهسيالت(ه؛ ؛ .

وقد رافق وزير اخلارجية االمرييك يف زيارته للبحرين جوزيف
سيسكو ،مساعد الوزير لشؤون الرشق االدىن وجنوب آسيا ،ويف معرض

تأكيده عىل املصاحل االمريكية يف اخلليج ،أعلن جوزيف سيسكو عن رغبة
للواليات املحتدة القامة عالقات صداقة وتعاون كضامن لالمن واالستقرار

يف هذه املنطقة.

ومن الواحض إن للواليات املحتدة رؤية حمددة جتاه أمن اخلليج
اإلقلميي .فبالنسبة ملخطيط السياسة األمريكية فإن اخلليج بالنسبة هلم

حيتوي عىل عاملني أساسيني ،مفن جهة حيتوي عىل أكرب إحتيايط نفيط
يف العامل ،ومن ناحية أخرى فهو امتداد لملحيط اهلندي .باإلضافة إىل نلك

فان الواليات املحتدة ليست القوة العمظى الوحيدة اليت تصل إىل اخلليج
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فهناك قوتني أخريني ومها االحتاد السوفيييت و إىل حدما الصني ،مما يعين

أن هناك إماكنية لنشوب نزاع أمرييك سوفيايت حول املنطقة بشلك

مزتايد(نذ).

أما رؤية االحتاد السوفيييت ألمن املنطقة قد مت التعبري عنه يف
إجراءين متوازيني .فلقد توصلت موسكو إىل اتفاقية صداقة مع إيران ،القوة
األكرب يف اخلليج ،مكا مت تطوير العالقات السوفياتية مع لك من العراق
واهلند ،مكا أن السياسة السوفييتية — اهلندية قد أمثرت يف إقامة دولة

بنجالدش مما أضعف ،ليس فقط النفوذ األمرييك يف املنطقة وإمنا مصداقية
التحالف األمرييك الباكستاين .مكا أن االحتاد السوفيييت قد دمع من خالل

العراق معظم احلراكت الثورية يف املنطقة مبا يف ذلك جهبة حترير
بلوشستان اليت تدعو إىل حترير بلوشستان من لك من إيران والباكستان.
وال شك أن أي تقسمي إليران سيفيد العراق الذي هو يف نزاع دامئ مع إيران

يف حني إن تقسمي الباكستان خيدم مبارشة اهلند (د).
حتل املجادالت السابقة أن هناك اماكنية لنشوء متاعب يف اخلليج ،ومما

يفامق من احمتاالت هذه املشالك خطورة أزمه الطاقة يف الواليات املحتدة
وتصمميها عىل مضان احتياجاهتامن النفط.

ذذ — صدى االسبوع  4يوليو  1972واالضراء  6يوليو

.1972

جرى انتقاد تصريحات وزير

الخارحية االميركي روجرز بقوة في كال الصحيفتين.

ر ر — من أجل مراجعة ممتازة لالتجاهات المستقبلية في الخليج ،أنظر الحوادث (بيروت)

1972

15

ديسمبر

ومؤلف المقال هو أحد كتاب المجلة والمدير السابق لدائرة االعالم في البحرين (محمد جابر

االنصاري).
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الفصل السادس:

نحو بغية ديمقراطية :المجلسس
التأسيسي
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خطاب الديمقراطية :الحكومة والمواطن
يف خطابه االول بعد االستقالل ،ويف مناسبة العيد الوطين يف 16
ديمسرب  ،1971أشار الشيخ عيىس بن سملان آل خليفة إىل احلاجة املحلة

للدستور .وركز عىل أن دستورًا حديثًا هو رشط أسليس للتتظمي السيايس
للدولة .إن مل هذا الدستور سييمح وحدة املجمتع ومتاسكه ويشلك مضانة

حلصول

املواطنني

عىل حقوقهم

األساسية يف

التعلمي والعمل والرفاه

االجمتايع والصحة وحرية التعبري .مكا أنه سيوفر للناس حق املشاركة يف
إدارة شؤون بالدمه يف إطار من الرشعية والدستورية(ا).

رصح األمري يف ذات اخلطاب انه فوض جملس الوزراء اإلعداد
لدستور عرصي للبالد يضمن هذه احلقوق واحلريات .وبالرمغ من أن
املسؤلني أشاروا الحقا إىل الدستور فان خطاب احلامك هو أول الزتام علين

من قبل احلكومة بدستور مكتوب .وقد أشار االلزتام إىل حترك أرسة آل

خليفة لمتدين وحتديث حمكهم القبيل وبالتايل حماولة إقامة حمك عىل أسس
رشعية بدال من النظام التقليدي االوتوقرايط القبيل .إن قرب البحرين من

الكويت والعالقات احلممية ما بني آل خليفة يف البحرين والصباح يف الكويت
جعلت من املنطيق أن تقتدي البحرين بالتجربة الدستورية الكويتية واليت بدأت

منذ العام  .1962وقد شلكت الوصفة الدستورية الكويتية مع بعض التعديل
دليل مغامرة البحرين حنو احلكومة الدستورية.

ميكن رصد صياغة املصاحل اخلاصة املتعلقة بالدستور واليت أشار إلهيا
احلامك يف خطابه الرمسي من خالل سلسلة من املقابالت الصحفية اليت

ظهرت يف األضواء األسبوعية البحرينية يف بداية العام  ،1972فقد قام بتلك
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املقابالت الصحيف املعروف حممد الشرياوي وساعده حصيف األعداد السابق
هناد قصاب(.)2
حتت عنوان سلسلة املقابالت :ماذا يريد الشعب من الدستور ،أجرى

الشرياوي مقابالت مع ممتيل التجار ورجال األمعال من العائالت املرموقة

وخرجيي اجلامعات والطبقة الوسىط من التجار ورجال األمعال والذين
يعتربون أنفهسم

االنتلجنسيا

والنساء .وقد خطط الصحيف ملقابلة ممثيل

العامل كنلك لكن االضطربات العاملية اليت اندلعت يف مارس  1972وتوتر
اجلو السيايس حال دون إمكال اخلطة األصلية(^.

عكست وجهات النظر اليت مت احلصول علهيا عن السن ،الوضع
االجمتايع ،وجنس املحتدثني ،ومن املفيد القول أن العدد الكبري ممن جرت
مقابلهتم أحضوا الحقًا أعضاء يف املجلس التأسييس أما باالنتخاب أو بالتعيني

أو كوهنم وزراءإب) .ويف جممتع البحرين حيث الناس منقمسة أساسًا إىل
طبقتني ومها التجار وللعامل فان طريقة صياغة املصاحل وتكتالت املصاحل
تفرتض مغزى خاصا ،خصوصا أن هذه املصاحل هلا عالقة بإعداد الدستور،

وهو أول وثيقة ملزمة حتمك التقسمي الوظييف للسياسة.

إلن اآلراء الواردة يف مقاالت الصحيفة ختترق الوسط السيايس يف
البحرين وجمموعة املصاحل املرتبطة بذلك بدءا من اإلبقاء عىل الوضع

الراهن الذي يدفع به آل خليفة حىت دستور دميقرايط يصوغه ممثلون
منتخبون من الشعب .وبالرمغ من ذلك مفما له داللة ومغزى يف هذه

أ  -نشرت هذه المقابالت في سبعة مقاالت ،تعكس اثنتان منها وجهة نظر التجار ،واثنتان وجهة

نظر المثقفين وواحدة تعبر عن وجهة نظر العموم ،ومقابلة واحدة مع وزير العدل ومقابلة
أخيرة مع امراة.

ب — أجريت الحقاً مقابالت مع الذين رشحرا أنفسهم النتخابات المجلسى التأسيسي من قبل ذات

الصحفي في أكتوبر ونوفمبر لعام 1972
االنتخابية ،االضواء ،اكتوبر .1972

حيث طرحوا فيها القضايا التي أوردوها في برامجهم
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املقابالت هو أنه بالرمغ من االنقسام االجمتايع االقتصادي واأليديولويج

فميا بني من أجريت معهم املقابالت ،ورمغ التباين الكبري فميا بني لملصاحل
اخلاصة فقد اكن هناك توافق عىل كثري من القضايا اليت شلكت القامس
املشرتك هلذه الفائت .وقد مشلت  -1احلاجة إىل دستور  -2االعرتلف ولو

بشلك مواربة أحيانا باحلاجة إىل املشاركة الشعبية -3 .االعرتاف بوجود

جفوة كبرية بني حكومة آل خليفة والشعب  -4اعرتاف متبادل بأن هناك
جدارًا من مع الثقة والشكوك يفصل احلكومة عن الشعب.

أشار أمحد خفرو وهو أول من جرت مقابلته من مضن مخسة من ابرز
التجار إىل عدد من النقاط أبرز ها أن البالد حباجة ماسة إىل التعاون بني

احلكومة والشعب أكرث من حاجهتا إىل دستور .وأشار أن ال تقترص احلكومة
يف اسمتاعها إىل طبقة واحدة يف املجمتع ويتوجب أن يشارك مجيع الناس

يف معلية احلمك .ورفض خفرو التعبري برأيه عن رضورة توقف مسلسل

استخدام الرشطة لوسائل غري رشعية ضد املواطنني ،أو أن مينع الدستور
متل هذه الوساتل مل األبعاد والنىف .وأضاف بأن التجار حصلوا باسمترار

عىل الدمع اجليد من احلكومة وخصوصا يف ظل قيادة الشيخ خليفة بن سملان

آل خليفة( .)3أما التاجر البارز إبراهمي خليل اكنو فقد أكد انه يتوجب معاقبة
لك خشص خيرق القانون ولكنه ال يتوجب نيف أي مواطن من البالد بغض

النظر عن جرميته .مكا أكد أن البحرين غري مهيأة بعد لألحزاب السياسية؛).
أما حلمد الزياين فقد اختذ موقفًا أكرث حتمسًا جتاه الدستور باعتباره رشطًا
الزمًا وانه ميثل األساس الدامع لالستقالل الوطين .وبالرمغ من ذلك فقد أشار

اىل ان وجود حكومة حكمية ومتتورة سوف تضع الدستور وأنه مهام قررت
احلكومة فسوف يكون لصاحل البالد .وعرب بقوة عن اعتقاده الراخس بأنه
يتوجب عدم نيف أو أبعاد املواطنني ألي سبب من األسباب(.)5

ويشرتك التاجر يوسف املؤيد يف رؤية بقية التجار الكبار يف دمعه
لإلبقاء ىط الوضع مكا هو حيث أكد إنه ليس من حبريين يريد استبدال
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حاكمه للحاليني حباكم آخرين ولكنه انتقد حرص السلطات مجيعا بيد رجل
واحد .وأضاف بأنه مهام بلغت كفاءة وحمكة خشص ما فإنه ليس قادرًا عىل

املعاجلة واحلمك بصحة عىل لك مشلكة .مكا اعرتف أنه من الرضوري

للشعب املشاركة يف صياغة دستورمه حىت يشعروا بااللزتام به().
إضافة إىل املمجوعة الصغرية من كبار التجار ورجال األمعال فإن يف
البحرين طبقة وسىط ناحجة من رجال األمعال يشتغلون بتجارة األثاث

والبقاالت وولكاء

التجهزيات

املنزلية والصيادلة.

وتؤمن

هذه

الطبقة

أيديولوجيا بالربمجائية والربجولزية الوطنية ،ونوع من اخلطابة حول الليربالية
االقتصادية االجمتاعية .وقد كشفت هذه املقابالت أيضًا عن ويع حقييق

باملشالك االصادية االجمتاعية لإلنسان العادي .وقد أمجع من جرت مقابلهتم
بتأييدمه ومساندهتم ألي برناجم حكويم لدمع الرفاه والعدالة االجمتاعية.

يعترب جامس مراد وهو أول من جرت مقابلته من هؤالء وجرى انتخابه
الحقا إىل املجلس التأسييس أفضل من مينل هذه الطبقة وأكرثمه يربالية

حول القضايا االجمتاعية .فبالنسبة له فإن االستقالل يعين حترير املواطن

البحريين لنفسه من اهلمينة األجنبية و أنه عىل عتبة املشاركة يف حمك بالده.

مكا أنه يؤمن برضورة الرتخيص لألحزاب السياسية وإال فان هناك خطر.

قيام احلراكت الرسية .مكا أكد رضورة أن يتضمن الدستور بنودًا واحضة

حول احلريات واستقاللية القضاء وحق العامل يف إقامة نقابات( .)7
عرب لوسر اجليش وهو خرجي صيدلة من اجلامعة األمريكية يف بريوت
ولعب الحقا دورًا مههًا كأحد نواب الشيعة الليرباليني ،عن وجهة نظر ساعة

لتلك اليت طرحها مراد .ويف تعليقه عىل التجربة الدستورية نكر اجليش أن

التغيري األسايس يمتثل يف العالقة ما بني احلمك والشعب .فإذا أصبحت طبيعة

احلمك اجلديد دميقراطية فان األجواء ممهدة للتكتالت السياسية يف املجلس
لتؤدي دور ها مكعارضة موالية .مكا يتوجب عىل الدستور مضان احلقوق
الدميقراطية األساسية .وعلق عىل السياسة اخلارجية بأن موقع البحرين
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االقتصادي واجلغرايف يفرض علهيا موقفا معتدال يف السياسات الدولية ،لكنه
يتوجب أن ال مينعها من اختاذ مواقف حمددة وخصوصًا يف القضايا

العربية(.)8
مكا عرب عيل راشد األمني عن مواقف مشاهبة خصوصًا حول القضايا
العربية عملًا انه تاجر خرضوات يف املنامة ورحش نفسه لملجلس التأسييس
لكنه مل يحجن .وحول مستقبل البحرين السياىس فقد عرب عن أمله يف لن يفرز

الدستور اجلديد نظاما برملانيا دميقراطيا يضمن للشعب مشاركة نشطة يف
حمك البالد ،وان تتجاوب احلكومة مع تطلعات أبناء الشعب .وحول طريقة
االنتخاب ورد الفعل جتاه االستقالل مؤخرا فقد ذكر إن انتخابات مبارشة

وحرة يه وحدها السبيل لضامن املشاركة الشعبية يف معلية احلمك .مكا شدد

عىل أمهية وجود معارضة خملصة كرضورة حمتية .لكنه عرب عن أسفه يف
لنه باشاء تغريات طفيفة يف جهاز احلكومة فإن املواطنني ال يملسون تغيرياً

يف حياهتم اليومية منذ االستقالل .وبالنسبة للسياسة اخلارجية فهو حيبذ
التعايش السملي مع التعاون الوثيق بني البحرين ودول اخلليج األخرى .مكا
أكد رضورة أن تتجه البحرين حنو التصنيع والبد من تقدمي اكفة أشاكل الدمع
والتجشيع للصناعات املحلية(ت).
هناك توافق يف آراء التجار وغريمه حول أمهية وضع مضانات

للحريات الفردية والمساح لملواطنني بدور أكرب يف حمك البالد .ويعتقد لرياهمي
احسق صاحب رشكة الرشق األوسط للتجارة برضورة أن يتضمن الدستور

مجيع احلريات الخشصية(.)9

أما عبدالرمحن تيق ،صاحب رشكة آسيا

التجارية ،فقد أرص عىل رضورة ان يتضمن الدستور لك احلريات ،واحلقوق

ومكنات االجمتاعية ملوجودة يف الدساتري األخرى((ا).

ت — االضراء،

 10فبراير ،1972

في

8

مايو

،1973

في المحرق.
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انتخب األمين رئيسا لنادي اتحاد الشباب

خالفا للتجار والعامل فان خرجيي اجلامعات البحرينني جيدون أنفهسم
يف موقف غريب فهم يعتربون أنفهسم النخبة املؤهلة لصياغة السياسات

العامة يف البحرين وبالتايل مركز األقاكر الليربالية يف البالد .لكن للواقع هو
أن معظم هؤالء اخلرجيين مه موظفون يف الدولة مما يعين أهنم يف موقع

اختاذ القرار مضن البريوقراطية احلكومية .لذا فان إشاكلية لملثقفني هو
الظهور مبظهر الليريايل خالل اللقاءات االجمتاعية يف نادي اخلرجيين ويف
ذات للوقت وحبمك وظائفهم ومواقفهم يف اجلهاز البريوقرايط للدولة فاهنم

يدمعون الطبيعة التقليدية القبلية حلمك لرسة آل خليفة.
وبالرمغ من هذه املصاحل املتضاربة فان املقابالت اليت أجراها
الشرياوي مع اخلرجيين تعكس بقوة صورة الليربالية يف دمعها لقضايا مل

املشاركة الشعبية يف احلكومة واحلريات الفردية ولضعنات الدستورية .وإذا
أخننا حالة عشوائية متل حسن زين العابدين (خرجي اقتصاد عام  )1967فقد
أرص عىل لنه يتوجب كتابة الدستور من قبل جلنة من البريوقراطيني
واخلبراء القانونيني خميل األندية واجلمعيات الوطنية ،ويتوجب بعدها طرح

الدستور يف استفتاء عام .وكبقية الناس شدد عىل أن حيتوي الدستور عىل
الضامنات

باحلريات

الفردية

األساسية

وفصل

السلطات وقضاء

حر

مستقل(.)11
أما الشيخ عبد العزيز بن حممد اخلليفة (خرجي آداب  )1956ووزير

الرتبية والتعلمي ورئيس نادي اخلرجيين فقد أرص عىل أن االستقالل يعين

رضورة أن يقوم

البحرينيون بإجياد

جلواء

إجيابية لتطوير

احلريات

والدميقراطية .وعرب عن أمله يف أن تمت كتابة الدستور بالتعاون ما بني جلنة

متثل الشعب وجمموعة من اخلبراء القانونيني آلعرب .مكا عرب عن دمعه
القوي الحتواء الدستور ىط مضانات للحريات الفردية(.)12

ملا أفصح من عرب عن املثقفني فهو السيد حممد جابر األنصاري
(ماجستري آداب  1965وحيرض للدكتوراه يف اجلامعة األمريكية ببريوت)
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ومدير األعالم سابقا يف مقابلته مع األضواء(3ا) حيث قدم حتليالً معيقا حول
سنقبل احلياة الدستورية يف البحرين ،وللواجبات واملسؤوليات والضامنات

لملرتقبة.
اكن اهمتامه منصبًا عىل رضورة أن يتيح الدستور جلميع الطبقات
فرصة احلصول عىل العدللة االجمتاعية والتقدم االقتصادي .مكا شدد عىل

رضورة أن تكون لعدلة االجمتاعية والفرص االقتصادية دامعًا لساسيًا للحياة
السياسية ولن حييم الدستور اإلنسان العادي من استغالل طبقة التجارا) .أما

النقطة الثانية اليت أشار إلهيا فتعلق برضورة مضان الدستور لملشاركة

الدميقراطية يف معلية احلمك من قبل غالبية للناس ،وان ال يمسح لكبار التجار

بالسيطرة عىل املجلس التأسييس ،ألهنم بنظره سيدمرون ،إذا لزم األمر،
التولزن الدميقرايط .ملا النقطة الثالثة فهي إن بناء الدميقراطية يتطلب
مشاركة نشطة من املجمتع لكه بطريقة عقالنية وتدرجيية وهادئة  .أما رؤيته

إلعداد الدستور فيجب أن تمت عىل مرحلتني - 1 :كتابته من قبل جلنة من

اخلبراء الدستوريني — 2 .عرضه ىط الناس وخصوصًا صناع لرأي العام
ملعرفة رلهيم فيه .مكا متىن أن يمسح لملعارضة املوالية بالعمل ،ودىع
الناس أن يمتسكوا بالوحدة الوطنية وتكريس أنفهسم لضامن جتربة البحرن

الدميقراطية.
شدد للعديد من اخلرجيين عىل احلاجة إىل الشعور بالتحرر من استغالل
الطبقة التجارية .أكد غازي ريض املوسوي (خرجي جتارة  )1967أنه

يتوجب أن يعرب الدستور عن تطلعات وآمال الناس ،وأن يكتب من قبل
املجلس الدستوري أو جلنة منتخبة بشلك حر من قبل الشعب ،تساعدها جلنة

من اخلبراء الدستوريني .ولثلر إىل رضورة أن يضمن الدستور حرية
التعبري والتفكري وحق العامل يف إقامة نقابات .وأن يدمع الدستور العدالة
االجمتاعية حبماية املواطن العلدي من االستغالل من قبل طبقة التجار
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ورجال األمعال القوية ،وأن ينص عىل فصل السلطات .مكا يرى إن قيام

معارضة خملصة حمتية يتوجب تقبلها(.) 5
ومن أطرف املقابالت تلك اليت متت مع حسن السرتاوي ،موظف سابق
يف بنك ،حيث قدم مقارنة شيقة ما بني جتربيت لكويت والبحرين الدستوريتني

قائال إن جتربة الكويت الدستورية ليست بالرضورة منوذجا مثاليا للبحرين.
وأشار إىل أن البحرينيني ال يتحدثون برصاحة خلوفهم من إجراءات احلكومة

االنتقامية ،وبالتايل فإنه من الرضوري إقامة حكومة دستورية دميقراطية
تستتد إىل الرشعية وجملس منتخب شعبيًا .ويتوجب أن تكون السلطة التتغيذية
حماسبة أمام السلطة الترشيعية وان يكون هناك جهاز قضاء مستقل وأحزاب

سياسية(ث) .
أما عيل سيار ،صاحب ورئيس حترير حصيفة صدى األسبوع

األسبوعية وعضو املجلس التأسييس الحقا وحممود املردي صاحب ورئيس
حترير األضواء األسبوعية ،فقد اكنا رجلني يمتتعان مبوقف قيلدي حيسدمه

هيلع الكثري من املثقفني ،مفن خالل موقعهام الصحيف يف قلب العملية
اجلارية للتواصل املجمتيع ،وبالنسبة للحياة السياسية يف البحرين ،حيبذ عىط

سيار إجراء انتخابات حرة مبارشة وتشكيل نوع من احلكومة الدميقراطية،

وأملح إىل أن مواطنا خائفًا هو مواطن غري فعال ولن يعمل يف الهناية أي

يش بل سيشلك عبائً عىل الدولة(.)16
أما حممود املردي والذي ترحش لملجلس التأسييس ومل يحجن فريى أن
لملشاركة الشعبية يف احلكومة بديلني ،أما الثقة واملصارحة املطلقة واليت

تقبل ما يرتتب عىل طريقة االنتخابات احلديثة أو االنحساب إىل انتخابات

ث  --جرى اعتقال الستراوي :بعد نشر هذه المقالة ،وجرى استجوابة حول آرائه السياسية وخصرصاً
تلك التي عبر عنها في المقالة ،لكنه وخالل مقالة الحقة ما بين الشيخ محمد بن مبارك الخليغة،

وزير االعالم سابقا ،وكال من رئيس تحرير الصحيفة وكاتب المقال ،ذكر الشيخ عمد أن
االعتقال لم يكن بسبب اآلراء التي عبر عنها الستراوي في حين حرى اطالق سراحه الحقا.
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مرتبة مكا هو احلال يف معظم الدول العربية ،ويأمل املردي يف دستور بسيط
مفهوم بهسولة من قبل اجلميع من معال ومثقفني وطالب ومزارعني .مكا

شدد عىل أنه يتوجب أن تكون اللجنة أو املجلس املناط به إعداد الدستور

منتخبا من الشعب( .)17
عربت املرأة عن وجهة نظرها باهمتامها الشديد لوضعها ،عىل أن

ينص لدستور عىل مساواهتا مع الرجل وإنصافها .لكن من جرت مقابلهتن
وهن ثالث حصفيات وسكرترية ومدرسة أكدت عىل رضورة االهمتام
بقضايا األرسة البحرينية يف الدستور املؤمل .ودعت صفية دويغر ويه
مديرة املعهد العايل لملعملات النساء البحرينيات للنضال من أجل حقوقهن

ولن ال ينتظرن الرجال للنضال عهنن(.)18
أما النساء األخريات اللوليت جرت مقابلهتن فقد كن قاطعات يف

ترصحياهتن ،فالسيدة ليىل خلف ويه واحدة من امرأتني جرى تعييهنا يف
لعالقات اخلارجية بوزارة اخلارجية ،ترى أنه يتوجب لن يضمن الدستور
حقوق ملرأة البحرينية(2ا) .وتعتقد هبية اجليش ويه حصفية ومذيعة يف

اإلذاعة بأنه يتوجب أن يضمن الدستور فرصًا لملرأة مساوية للرجل وبالتايل

لستعادة آدميهتا املهدورة(.)20
ملا الشيخة طفلة اخلليفة ويه حصفية فتأمل أن يضمن الدستور لملرأة

حقوقها األساسية وفرص معل ومحاية حقوق املرأة يف املنزل ومنع اآلباء
من حرمان بناهتم من التعلمي ،وحتديد قانون حول الزواج والطالق ومنع

استخدام الدين كرنيعة لعبودية املرأة يف العائلة واحلد من تعدد الزوجات
وحترمي اإلساءة اللفظية واجلسدية لملرأة .مكا أرصت ىط احلقوق السياسية

الاكملة لملرأه(.)21
يتوجب اإلشارة هنا

انه بالرمغ من

االطروحات املمتازة للنساء

ملتعملات من جلل املساواة السياسية فقد حرمهن القانون الصادر عن املجلس
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التاسييس من احلق يف التصويت ومن املشاركة يف احلياة السياسية يف
البالد .وسوف نتوسع يف هذه النقطة يف الفصل السابع .

ميكن متيزي لربع وجهات نظر من خالل هذه املقابالت ،ويه:
أوال :وجهة نظر كبار السن واألغنياء من التجار وتتلخص يف مخس
نقاط:
 - 1الحاجة إلى دستور

 , 2احلاجة إىل نوع غامض من املشاركة الشعبية يف حمك البالد

رمغ اهنم يرون أن يمت وضع الدستور من قبل الدولة.
 -3ن يمتتع التجار بعالقات جيدة مع احلكومة.

 - 4أن البالد غري مؤهلة بعد لملشاركة السياسية أو وجود معارضة
خملصة ،رمغ أن مجيع من جرت مقابلهتم امتدحوا الويع السيايس املرتفع
لشعب البحرين.

 — 5وافقوا بقوة بأنه ال يتوجب نيف أو إبعاد املواطن البحريين ألي
سبب اكن.
أما فئة التجار المتوسطين والذين جرت مقابلتهم ،فقد كانت لهم وجهة

نظر مشتركة حول بعض القضايا:

 - 1إهنم أكرث تساحمًا لفكرة املعأزضة املخلصة ولكهنا ليست

بالرضورة أحزا بًا سياسية .

 - 2إهنم حيبذون نوعًا من املشاركة الشعبية يف صياغة الدستور.
 - 3يتوجب ان يضمن الدستور بوضوح احلريات الفردية وشلكا

دميقراطيا للحمك.
 - 4وافقوا عىل إعطاء املرأة حق التصويت.
 - 5أكدوا على ضرورة إقامة جهاز قضائي للفصل في المنازعات

الدستورية.
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6

— فميا يتعلق بالسياسة اخلارجية ،فهم حيبذون االعتدال والتعايش

السملى وعالقات أوثق مع دول اخلاجي.

- 7

اقتصاديا حيبذون االقتصاد احلر ويدعون -لبجشيع االستمثارات

األجنبية يف البحرين مع ضوابط حتيم الرأمسال والصناعة املحلية.
أما املمجوعة الثالثة من خرجيي اجلامعات ،فهي حتبذ قضايا سياسية

حمدودة:

- 1

يشعرون حباجة عامة لشلك دميقرايط للحمك يتضمن بداهة

املشاركة الشعبية النشطة.

-2

هناك مطالبة عامة بدستور يضمن احلريات الفردية األساسية مبا

يتوافق مع ميثاق األمم املحتدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

- 3

يدعون بشلك عام للعدالة االجمتاعية والثقة ما بني احلكومة

والشعب وحكومة اكرث انفتاحا.

— 4

ينتقدون بشلك عام نادي اخلرجيين لفشله يف لعب دور أكرث

إجيابية يف سنوات تشلك تارخي البالد.

5

 -يأملون يف حياة سياسية انتخابية حيث هناك ماكن لملعارضة

املخلصة.

- 6

يتوجب أن ميحن الدستور املرأة حقوقا مساوية للرجل سياسيًا

واجمتاعيا واقتصاديا.

أما املمجوعة الرابعة فهي من النساء اللوايت جرت مقابلهتن فقد
تعاطني فقط مع مشالك املرأة يف جممتع جيري حتديثه ،ويرون التايل:

1

 -رضورة أن ينص الدستور برصاحة عىل إنصاف املرأة.

-2

أن ينص الدستور عىل مضانات لفرص متساوية لملراة اجمتاعيًا

واقتصاديًا ونفسيًا .

--- 3جيب أن يعيط الدستور املرأة شعورًا جديدًا بالكرامة.
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دعا احلامك يف آخر أسبوعني من مايو1972

خشصيات بارزة متل

األندية واملنمظات الوطنية إىل قرصه واسمتع إىل آراهئم يف افضل طريق

لصياغة الدستور .لقد سبق أن قررت أرسة آل خليفة أن تتبع الطريق الكوييت
وذلك بإنشاء جملس تأسييس حيرص دوره يف إعداد الدستور .من هنا فقد

تركزت املشاورات مع هؤالء القادة عىل تركيبة املجلس .وتبلورت خالل
املشاورات ثالث وجهات نظر ،يه :أن يتشلك املجلس من أعضاء تعيهنم

احلكومة ،والثانية يه أن يكون منتخبًا بالاكمل ،والثالثة تقوم عىل املناصفة
مابني املنتخبني واملعينني .وقد تبنت احلكومة االقرتاح الثالث وعكفت عىل

صياغة قانون حيمك املجلس التاسييس املقرتح(.)22
جرى خالل هذه املشاورات وضع تصورات لعدد من مواد الدستور

املرتقب من قبل األرسة احلامكة واليت جرى قبوهلا بشلك عام من قبل أغلبية
الساكن .وتمشل التايل:

أوال :أن يمت منح الدستور من قبل آل خليفة لرعايامه حسب اآلية
القرآنية وشاورمه يف األمر"(.

ثانيًا :مل يكن الدستور ردًا حكوميًا عىل مطلب شعيب حمد لملشاركة،

فيف النظام القبيل للحمك فان لكا من مصادر السلطة والرشعية التقليدية
واملدينية ،يه القبيلة أو العاتلة احلامكة .ومل جير خالل لملشاورك التطرق
إىل السيادة الشعبية ومل جير حوار حول وضعية األرسة احلامكة وكوهنا

رمزا للسيادة .ليس قصدنا هنا مناقشة وظيفة الشورى كنظام للحمك والذي

يستتد ىط قيام احلامك باستشارة وجهاء املجمتع رمغ لنه عري ملزم باتباع
ذلك ،لكنه اكن واحدا من افرتاضات رشعية احلمك يف نظام للحمك املديين

خ — اعيد اعتماد هذا المبداً من قبل الحاكم في خطاب افتاح المحل التأسيسي في

1972

16

ديسمبر

في بث حي الحتفال افتاح المجلس التأسيسي ن مقر لدهة المامة ،أنظر نص الخطاب في

أخبار الخليج بتاريخ  1 8ديسمبر . 1 972
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القبيل .ويف حبثه عن هوية جديدة فان دولة البحرين يه باألساس امتداد حلمك
آل خليفة(ح.

ليس املجمتع السياىس حاصل مجع األفراد مكا يقول أرسطو مكا أنه

ليس نسيجا يسبق النضال الثوري ما بني املستعمرين واملستعمرين (بفتح

العني) ،مكا يقول (فانون) ،لكن املجمتع السيايس اجلديد يف البحرين هو
نبتة لعملية سياسية بدأت حني اكنت البحرين مرتبطة بعالقات خاصة مع

بريطانيا .هذه العمليات التمت يف إطار قاعدة مجاهريية واسعة ،لكهنا تبدأ
من مقة السلطة ،ويه الدائرة املغلقة آلل خليفة ،ويف هذا اإلطار بدأ

خماض الدستور.

الوصفة القانونية
يف  20يونيو  1972صدر القانون رمق 1972/12
املجلس التأسييس هبدف إعداد دستور للبالد( .)23ومبوجب هذا القانون فان
املتعلق بتشكيل

املجلس التأسييس يتشلك من 22
يزيد عن 10

عضوًا منتخبني باالقرتاع الرسي وعدد ال

أعضاء معينني مبرسوم إضافة إىل الوزراء حبمك مناصهبم

(املادة ()1ح.

ومكا يوحض لنا اجلدول ( ،)16فان املادة ( )3قمست البالد إىل 8

دوائر انتخابية واليت قمست بدورها مبوجب القانون /3الصادر يف 19
يوليو  1972 ٠إىل 19

دائرة فرعية ويف ضوء اجلو السيايس السائد يف

البالد وخصوصًا ما يقوم به جهاز املخابرات (القسم اخلاص) من اعتقاالت

ح-يستخدم الحاكم تعبير شعي عادة في خطاباته ومفادها أن الدستور مكرمة اميرية من الحاكم.
خ — يتوجب مالحظة ان هذا القانون هو نسخة طبق االصل عن القانون الكويتي رقم

1962

35

لسنة

والذي فصل العملية االنتخابية للمجلس الوطني الكويتي وفي الحقيقة فقد استدعي الخبراء

والدستوريين من الكويت الى البحرين للمساعدة في كتابة هذا القانون ومسودة الدستور .و4هذا

يصبح العدد االجمالي العضاء المجلس التاسيسى  42منهم  22منتخبا و 8معنين و 12
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وزيراً.

واستجوابات ونيف املعارضني .فقد اعتربت املادة ()5

من قانون املجلس

التأسييس ذات أمهية من قبل خشصيات قيادية يف املجمتع .وتتص املادة
أنه ميكن ألعضاء املجلس التأسييس التعبري عن آراهئم بلك حرية خالل

اجمتاعات املجلس وجلانه دون مضايقات .وأضافت املادة أنه ما دام

املجلس يف طور االنعقاد فانه ال حيق استجواب أو تفتيش أو اعتقال أي من
أعضائه دون إذن مسبق من املجلس إال يف حالة اجلرم املهشود.

الجدول رقم1- 6

الدوائر االنتخابية لالنتخابات المجلس التاسيسي
الدائرة

مقاعلد الدائرة

املناطق

االوىل

الطامة

6-1

الثانية

جزيرة املحرق

11-7

6

الثالثة (مشالية)

جد حفص

13-12

2

الرابعة (غربية)

البديع

14

1

اخلامسة(جنوبية)

اجلرسة

15

1

السلدسة (الوسىط)

مدينة عيىس

17-16

2

السابعة

جزيرة سرتة

18

1

الثامنة

الرفاع

19

1

19

22

علدد اململني

8

(االوىل والثانية للك

مهنا ممثل واحد)

املمجوع

(التاسعة هلا ممثلني)

ترشح املادة ( )6من القانون طريق إعداد الدستور حيث تتيط مبجلس

الوزراء إعداد مسودة الدستور مضن فرتة أربعة اهشر من إصدار القانون
( 20يونيو  )1972وتقدميه إىل املجلس التأسييس يف بداية اجمتاعاته ،ويقوم

املجلس بوضع املسودة الهنائية للدستور خالل ستة اهشر من بدء اجمتاعاته

يف  16ديمسرب  .1972وتعرض هذه املسودة عىل احلامك القرارها.
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تتص املادة ( )7عىل إجراء انتخاب لرئيس املجلس يف لول اجمتاع له

ويف ذات الوقت إقرار الحتة سري أمعاله() .وتعرف املادة ( )8توقيت
وطريق اجمتاعات املجلس ،حيث جيمتع املجلس مرتني يف األسبوع بغالبية
أعضائه وتؤخذ قرارات املجلس فميا يتعلق باملسائل الدستورية بأغلبية

اللثني^ذ).
أوحض القانون مبرسوم رمق

 1972/13من حيق هلم

التصويت

والرتشيح النتخابات املجلس التأسييس ،وصدر بأمر أمريي بتارخي  16يوليو

 .)24(1972وحسب املادة ( )1من هذه القانون فان يتوجب ملن حيق هلم
التصويت يف انتخابات املجلس التأسييس أن يكون مواطنًا حبرينيا ،بلغ سن
العرشين من العمر يوم االنتخاب .أما املواطنون املجنسون فيحق هلم
التصويت إذا مىض عىل جتنيهسم ما ال يقل عن عرش سنني منذ إصدار

قانون اجلنسية الصادر يف  1963والذي ينكر فعليا معاناة مجيع املواطنني

البحرينيني

املجنسني.

مكا

منع

أفراد

الرشطة والقوات

املسلحة من

التصويت(؛)) .وأخرياً تتص املادة ( )2عىل حرمان املحكومني جنائيًا من

التصويت.
باإلضافة إىل كوهنم مؤهلني كناخبني ،فإنه يتوجب عىل املرحشين
لملجلس التاسييس أن ال تقل أمعارمه عن  30عامًا يوم االنتخاب وقادرين

عىل القراءة والكتابة جيدا باللغة العربية (املادة ،)()9ومن جلل أن يصبح

الخشص مرحشًا رمسيًا يتوجب هيلع أن يتقدم بطلب إىل وزارة البلديات

د — جرى في  16ديسمبر انتخاب العضو المعين إبراهيم العريض كرئيس للمجلس وعضوين اخرين
هما عبد العزيز الشمالن وقاسم فخرو كنائبين للريس وأميناً عاماً على التوالي لكن المجلس استغرف

أربع جلسات حتى أقر الئحته االخيرة.
ذ — استبدل المجلس في الحئته الداخية اغلبية الثكين باألغلبية.

ر __إن اشتراط إجادة القراءة والكتابة قد أتت بعد حالة عدم االهتمام إثر انتخاب أحد االعضاء شبه

أمي للمجلس التأسيسي.
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والزراعة حيمل توقيع  15مواطنا عىل األقل من منطقة سكنه .مكا يتوجب

هيلع أن يدفع مبلغا قدره  25دينار غري قابل للرد .وال يتوجب إجراء
انتخابات للدائرة االنتخابية إذا تساوى عدد املرحشين مع عدد املطلوبني
مكمثلني للدائرة االنتخابية ،حيث يعلن فهيا فوزمه بالزتكية (املادة ج)(ز)٠

إال إن قانون املجلس التأسييس قد أثار أسنلة عديدة اكنت موضع
اهمتام املرحشين املحمتلني لالنتخابات .ووجد املحتدثون بإمس احلكومة
أنفهسم منغمسني يف حوار مسمتر يف حماولهتم لتأكيد اجلوانب اإلجيابية

للقانون .مفثال مق

املسؤولون

احلكوميون قضايا مثل حرمان

املرأة

واملجنسني والشباب يف من مه يف سن  20-18عاما من حق االنتخاب
باعتبارها من حقائق الوضع البحريين وليس كسياسة تقييد .وسنناقش ردود

الفعل جتاه هذا القانون مبارشة

المجلس التأسيسي ورد الفعل الشعبي
جرت صياغة قانون املجلس التأسييس والدستور عىل غرار الدستور
الكوييت الصادر يف  11نومفبر  1962وقانون االنتخابات الكوييت الصادر

يف  12نومفبر  ،)2(1962وميكننا انتقاء بعض املواد ألمهيهتا عىل سبيل
املثال لملقارنة بني القانون البحريين رمق  13لعام  1972املتعلقة بانتخابات

املجلس التأسييس والقانون الكوييت رمق  35لعام  1962املتعلق باالنتخابات
لملجلس الوطين ،إن املادة األوىل يف لكا القانونني حترص حق االنتخاب

بالذكور وحترم اإلناث .وحيرص القانون البحريين حق االنتخاب مبن بلغوا
 20عامًا وملن مىض عىل جتنيهسم  10سنوات ،يف حني لن القالون

الكوييت ميدد السن االنتخايب ب 21عاما وملن مىض عىل جتنسهيم 15
عاما .ولكا القانون حيرمان العسكريني والرشطة من حق االنتخاب.

ز -في الحقيقة فقد فاز خمة مرشحين بهذه الطريقة في الدوائر االنتخابية .19،15،13،6،5
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وفميا يتعلق باألهلية للرتشيح فان القانون البحريين ينص عىل أنه

يتوجب عىل املرحش أن ال يقل معره عن  30عاما وإذا اكن متجنسًا
فيتوجب أن يكون قد مىض عىل جتنسه  15عامًا ،منذ إقرار قانون اجلنسية

لعام ( 1963املادة  .)9أما القانون الكوييت فيكتيف بالنص عىل انه يتوجب
أن يكون

املرحش ناخبا مؤهالً وان

يرد

امسه يف قوامئ

الناخبني

(املادة()19س).
إن كون قانون املجلس التأسييس قد صيغ عىل غرار قانون االنتخابات

الكوييت الذي يسبقه بعرش سنوات ،مثل أول سبب لالعرتاض هيلع .وقد
أشار

املعرتضون

إىل

الفوارق

االقتصادية

واالجمتاعية

والسياسية

والدميغرافية بني الكويت والبحرين ،و أبرزها ثالثة فوارق يه:

أوال :إن ثروة البحرين حمدودة جدًا مقارنة بدخل الكويت الوطين،
وحاجة البحرين للحصول عىل مساعدات مما يرتتب هيلع استحقاقات

سياسية ال تواجهها الكويت.
ثانيا :يف ضوء تقاليد التعلمي القدمية يف البحرين ،فإن النخبة السياسية

يف البحرين أكرث تعلميًا مهنا يف الكويت ،وبالتايل فإن الويع السيايس يف
البحرين أعىل منه يف الكويت يف العام  ،1962واألمه من ذلك أن البحرين

عرفت احلركة العاملية املنمظة والنشطة نسبيًا ،وقد أهسمت االضطرابات
السياسية خالل العقدين السابقني وخصوصا خالل  1954و 1956و1965
و 1972يف تمنر العامل ،يف حني أنه مل تكن هناك أية تقاليد معالية قبل

1 962يف الكويت.
مكا طرحت قضايا أخرى بعد إقرار قانون املجلس التأسييس مبا يف
ذلك العالقات املتوترة ما بني حكومة آل خليفة مع الشعب وغياب احلريات

س  -هناك تشابه كبير ما بين الدستور الكويتي ومسودة دستور البحرين المقدم للمجلس التاسيسي في

 16ديمبر . 1972
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الفردية (حرية التعبري والصحافة والتتظميات) ،وحرمان املرأة من حق

االنتخاب .أما مواقف الرأي العام جتاه مدى جناح التجربة التأسيسية أو قدرة
املجلس التأسييس عىل تغيري مرشوع الدستور املدعوم من قبل احلكومة،
فقد جاءت التقديرات بناء عىل االجتاهات األيديولوجية واملاكنة االقتصادية

واالجمتاعية ملن أدلوا بآراهئم.
يتوجب اإلشارة هنا بإن هذه القضايا مل تتبلور إال قبيل االنتخابات .وقد

أهسم عنرصان يف تأخري رد الفعل .فقد اكنت هناك حاجة ملزيد من الوقت
هلذه القضايا لتتفاعل يف أذهان اجلمهور واألمه أنه نتيجة غياب األحزاب

السياسية وتتظميات جمموعات املصاحل ،فمل يكن هناك رأي عام ضاغط،

ميكن من خالله بلورة مصاحل معينة .وبالرمغ من ذلك فان املقابالت اليت

أجراها املؤلف يف الفرتة خالل سبمترب وأكتوبر أي هشرين قبل االنتخابات
دلت عىل شكوك جدية يف أذهان الكثريين فميا خيتص بتشكيل وبنية وفعالية
املجلس التأسييس.

أما رد الفعل النقدي املبارش فقد جاء من املتعملني من العامل
والشباب .واكن موقف رجل الشارع االعتيادي هو الشك جتاه العملية
برمهتا 0ث) .لكن الصحافة اختنت موقفًا أكرث تفاوال حول قدرة املجلس

املستقبلية عىل االسمترار .ومكا سرنى يف بقية الفصل فان اخلوف من
انتقام احلكومة الذي خيترق اجلو السياىس البحريين جحب العديد من
الناقدين من التعبري عن آراهئم علنيا وبقوة.

أما موقف مثقيف اليسار اجلديد فميكن وصفه مكا جاء يف لكام أحد
الصحفيني الشباب والذي يعتقد بان انتخابات املجلس التاسييس لن تغري

ش-ذكر هنا نه قيل لمواطن طاعن في السن أن يذهب ليسجل اسمه من اجل التصويت في انتخابات
المجلس التاسيسي .وتلفت حوله وسأل من الذينيملك هذه البناية؟ كانو؟ ومن يملك تلك؟ المؤيد.

والثالثة هذه للشيخ خليفة .وبعدها سأل الرجل الكبير :هل ستغير االنتخابات من ذلك؟.

210

جمرى احلياة السياسية وخصوصا مقع املعارضني السياسيني واالعتقال

السيايس .فقد أبدى هذا الصحيف ختوفه من التجربة الدستورية للتتاقضات

الطبقية وبالتايل الرصاع من أجل السلطة ،حيث إن األرسة احلامكة ترفض

التتازل عن أي من صالحياهتا وأن الناس ستطالب باملزيد من املشاركة
وتساءل كيف ميكن لملرء أن يتوقع من الفرع التتفيذي للحكومة (والذي يقوم

بسلطة الترشيع أيضًا) ان يقوم بصياغة مرشوع دستور جيد ،يرتتب هيلع

تقليص سلطات السلطة التنفيذية ،أي األرسة احلامكة(.)27
وهناك وجهة نظر أيديولوجية مماتلة عرب عهنا ناشط سيايس شاب

والذي يعتقد أنه ميثل جناحًا يف احلركة العاملية ،حيث يرى املجلس

التأسيىس ىف إطار األوضاع السياسية واالقتصادية ىف البحرين حيث
املجمتع منقسم أساسا إىل جمموعتني :العامل والتجار .ومن وجهة نظره
فان التجار حمكومني باجلشع والعامل حمكومني بالقمع .ويرص عىل أنه
يتوجب أن يتضمن الدستور اجلديد مبادئ حقوق املواطنني ،وحق تشكيل

العامل للنقابات مكا يتوجب أن يمت التأكيد عىل مبدا أن املهتم برئ حىت

تثبت إدانته .ويتوجب عىل السلطات أن توقف فورًا حترشاهتا واعتقاالهتا

الليلية لملعارضني السياسيني ويتوجب إطالق رساح املعتقلني السياسيني يف
جده .وأكد عىل أن العديد من الناس منشككني يف لك يشء خيص املجلس
التأسييس ويعتقدون أنه لن جيري نقاش جدي حول الدستور حيث إن نصف

األعضاء مه وزراء ومعينون(.)28
أما موقف الغئة الوسىط من التجار وأرباب العمل من اخلرجيين فقد
اكن برمجائيًا .لقد عربوا مجيعًا عن تفاؤل مشوب باحلنر فميا يتعلق بعملية

دمقرطة احلكومة ودمعمه لالصالح لكهنم أبدوا استعدادمه ملحن فرصة
للتحرك السيايس اجلديد لصاحل هذا الشك .وهناك آخرون اختذوا موقفا

انتظاريًا وهناك آخرون ورمغ اهنم غري مقلتعني فقد شعروا أن املجلس
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التأسييس خطوة يف االجتاه الصحيح .وعرب أحد اخلرجيين الشباب عن

منوذج لوجهة نظر البحرينيني من الطبقة الوسىط حيث شدد عىل رضورة
أن تكون الناس برمجاتية جتاه التجربة الدستورية .فالبحرين بنظره حتمك من
قبل عائلة ستسمتر يف املحافظة عىل نظام حمك شبه عشائري يف حني إن
االقتصاد حر .ويعتقد إن البالد حباجة إىل اإلصالح يف العديد من املجاالت

لكن التغيري جيب أن يكون تدرجييا ومعتدال ،مؤكدًا عىل رضورة أن
يتضمن الدستور النص عىل حق العامل يق تشكيل النقابات ويتوجب أن
يكون هناك قانون حيدد مسؤوليات النقابات العاملية .مكا تأمل أن حيدد

الدستور بلك وضوح سلطات األفرع الثالثة للحكومة .مكا شدد عىل أنه

يتوجب عىل شعب البحرين أن يدرك إن الدستور منحة من احلامك ومل
يفرض كنتيجة النتفاضة أو ثورة شعبية( ).

عرب العديد من أبناء الطبقة الوسىط والتجار وأمثاهلم ،بالرمغ مما
حققوه من جناحات خاصة ،عن وجهه نظرمه يف حاجة البالد لالصالح

وأنه يتوجب احلد من سلطة األرسة احلامكة .وقد عرب ،بشلك علين ،أحد

التجار الناحجين من الطبقة الوسىط والذي اكن منفيا لفرتة خارج البحرين
نتيجة نشاطه السيايس بأن البالد حباجة إىل حكومة دميقراطية للحد من

سلطة األرسة احلامكة .وأشار إىل أن األرسة احلامكة ستحاول التأثري عىل
املجلس بأكرب قدر ممكن ورمغ أهنم سمينحون الدستور للشعب فإهنم

سيعملون عىل جعل الدستور خيدم أهدافهم .ولكن رمغ ذلك فانه يعتقد إن
غالبية املعارضة إصالحية بطبيعهتا وبالتايل فإهنا مهمتة جديًا يف مصاحلة

األرسة احلامكة .وأضاف أنه من غري العدل أن حتصل األرسة احلامكة

عىل تلث الدخل الوطين فميا يعاين الفقراء من البطالة والغال ء(.)30
أما كبار املحررين يف الصحيفتني األسبوعيتني الناطقتني بالعربية فقد

دمعوا

قانون

املجلس

التأسييس

وعربوا
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عن

أملهم

بنجاح

التجربة

الدميقراطية .فقد دمع رئيس حترير

األضواء بقوة تضمني

احلريات

األساسية يف الدستور مبا يف ذلك حق الصحافة واملجمتع حبرية .وقد اكن

متغائالً بأن يمتكن املجلس من إصدار دستور حمترم بالرمغ من عضوية
الوزراء واملعينني .ويعتقد إن احلكومة مضطرة إلقامة املجلس التأسييس
وإصدار الدستور مبوجب وعودها خالل اإلرضاب العام يف مارس .1972

لكنه شكك يف كون بعض أفراد األرسة احلامكة ليسوا مقتتعني باحلاجة إىل

دستور ،ويعتقد إن الدستور سيحجن يف البحرين حيث أنه يقتيف أثر الدستور

الكوييت الذي جنح خالل العرش سنوات املاضية( اد) .وهو موقف اختذه

أيضا رئيس حترير صدى األسبوع(.)32
يف هناية الطيف السيايس وجد آل خليفة أنفهسم يف وضع حياولون فيه
تغيري قانون املجلس التاسييس إجيابيًا ،حيث معد وزير اإلعالم ووزير
البلديات (اللذان أنيطت هبما مسؤولية اإلرشاف عىل االنتخابات) والدائرة

القانونية إىل التأكيد عىل الطبيعة الدميقراطية لقرار آل خليفة بإقامة املجلس

التأسييس وبالتايل توسيع قاعدة املشاركة يف احلكومة .وقدم الدكتور حسني
البحارنه رئيس دائرة الشؤون القانونية عدة تفسريات حول قانون املجلس
التاسييس (ص) ،وعرب يف تعليقاته عىل أنه بإماكن املرحش القيام حبملة

انتخابية مستقلة يف إطار القانون ومضن منطقته االنتخابية .و أرص عىل أن
القرار بتعيني نصف أعضاء

املجلس يستتد

إىل

التجربة االجمتاعية

والسياسية والثقافية لملنطقة ورشح بأن حتديد السن االنتخايب بعرشين سنة
يستتد عىل االعتقاد بأن رجالً يبلغ  20عاما أكرث نضجًا ممن معره 18
عاما ،وأن

هذا

القانون يتوافق مع القوانني

االنتخابية ملعظم

البلدان

الدميقراطية .مكا أكد عىل أن حرمان النساء من التصويت يعود ألسباب

ص  -لقد جاءت هذه التعابير على لسان الدكور البحارنة في مقابلة أجرتها معه جريدة االضوا

 19اغطى  ،1972وفي مقالة خاصة مع المؤلف أجريت بتاريخ  3 1اغطس .1972
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معلية مثل التعرف عىل املرأة املجحبة .وشدد عىل مسؤولية املجلس
التاسييس املطلقة ليس يف صياغة الدستور اجلديد بل مناقشة مسودة

الدستور املقدمة من قبل جملس الوزراء خالل فرتة حيددها القانون .وبعد
هذه املناقشة سيقدم املجلس املسودة املقرة إىل جملس الوزراء القرارها

وإصدارها.
أما الشيخ عبد الله بن خالد وزير البلديات والزراعة فقد مىض خطوة
جتاوز فهيا الدكتور البحارنه حيث أشار إىل الطبيعة الدميقراطية لملجلس
الوطين .وأكد أن مبدأ املجلس يقوم عىل إن احلكومة املنتخبة خري من حمك

رجل واحد وهو استبداد .مكا نكر املؤلف بأنه قد جرى التفكري مليًا قبل

تشكيل املجلس التأسييس وأن عدة جلسات قد عقدت مع وجهاء املواطنني،

وعرب عن أمله يف أن يمتكن أولئك الذين حرموا من التصويت من النساء
والرشطة والعسكريني أن ميحنون هذا احلق يف الدستور اجلديد .مكا عرب
عن رأيه برضورة إعادة النظر حبيث يمتكن الشباب مضن الفئة العمرية

من 20-18عامًا واملجنسون من التصويت .وقدم سببني المتتاع النساء من

حق التصويت ومها كون معظم النساء حمجبات وبالتايل يصعب التعرف

علهين وأن غالبيهتن غري متعملات وبالتايل لن يصوتن بناكء .مكا اعرتف

رصاحة بان جممتع البحرين ال يزال نكوريا(.)33
ألىق الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة وزير اخلارجية واإلعالم املزيد

من الضوء عىل موقف أرسة آل خليفة جتاه إقامة شلك دستوري للحمك،

وهو بنلك أفصح من حتدث بإمس العائلة املالكة ،فهو يعتقد أن جتربة
البحرين الدميقراطية تتبع من احلقائق املحلية كبلد صغري مسمل وعريب يف
اخلليج .وعرب عن دمعه لعملية اختاذ القرار مجاعيا وعن أمله يف التطوير
التدرجيي حلكومة املشاركة الشعبية .وكرر موقف احلكومة بأن استثناء
النساء من انتخابات املجلس التاسييس هو نتيجة صعوبات معلية وليس

نتيجة قرار مسبق حلرمان املرأة من حق االنتخاب .وأكد بقوة إن احلكومة
ستتقدم عىل طريق التجربة الدميقراطية بالرمغ من بعض االنتقادات ،وأهنم
لن يستسملوا للدمياغوجية .وعرب عن أمله يف إعطاء العامل حق تشكيل

النقابات لكنه حذر من أن هذا القرار سيتخذ اعتبارًا ملصلحة املجمتع
كلك(.)34

وبالرمغ من نىف احلكومة القوي ،فان التطورات خالل األسابيع القليلة

اليت تسبق االنتخابات ،قد هشدت استقطابا حادا يف الرؤى وغرقت البالد
يف التوتر والتشكك ،فلقد تعرض املعارضون إىل إجراءات انتقامية حكومية

غري قانونية ،ووجه املرحشون انتباههم إىل الفجوة يف مصداقية احلكومة.

أما نتاجئ االنتخابات ومفاجآهتا فسوف تناقش يف الفصل التايل.
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الفصل السابع :

اول انتخابات وطغية وتشكيل
المجلس التأسيسي
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من أجل حتليل ممثر النتخابات البحرين الوطنية لملجلس التأسييس
واليت عقدت يف  1ديمسرب  ،1972يتوجب معاجلة ثالثة جوانب أساسية
عىل االقل سابقة لالنتخابات .تتعلق األوىل بالبيئة السياسية ،والثانية باحلملة

االنتخابية واملرحشين ،والثالثة باالنتخابات يف حد ذاهتا .والستمكال هذا

التحليل ،يتوجب تقدمي رؤية عامة إحصائية للحملة االنتخابية .ومن أجل
رمس افضل صورة حقيقية للنسيج االجمتايع والسيايس لملجمتع البحريين

غداة االنتخابات ولتأكيد رؤية املواطن البحريين العادي ألول خطوة لبالده

جتاه الدميقراطية ،اكن من الرضوري القيام بأكرب قدر من املقابالت رمسية
وغري رمسية مع ممثيل املجمتع السيايس .مفمثلو املصاحل اخلاصة،

وخصوصًا التجار الكبار ،ينظرون بإجيابية إىل العملية اجلديدة ،ويبدو أهنم
ال يشعرون خبطر من قبل املجلس التأسييس القادم ،ومل يكونوا نشيطني

خالل احلملة االتتخابية().

األجواء السياسية غداة االنتخابات:
جرت االنتخابات لملجلس التأسييس واحلملة االنتخابية يف جو من
القلق من إماكنية قيام احلكومة بإجراءات رادعة جتاه أولئك الذين يعربون

حبرية عن آراهئم .وقد أكد العديد من املرحشين عن اقتتاعهم بأنه ستكون
هناك إجراءات رادعة ،واستندت خماوفهم من اسمترار حالة الطوارئ

املفروضة عىل البالد منذ العام  1956واليت أعيد تأكيدها يف العام 1965
وال تزال مسمترة حىت االنتخابات .ويشعر السياسيون بثقل قانون الطوارئ

مبارشة من خالل االعتقاالت املفاجئة دون توجيه أي اهتام ،مكا يمت حبس

اً — إن جميع من يمثلون أرباب العمل الرئيسيين في المجلس التأسيسي جرى تعينهم من قبل الحكومة،
ولم يفز يا منهم في االنتخابات.
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املعتقلني دون حمامكة وال يمت التبليغ عن أسباب االعتقال واالحتجاز ال إىل
املعتقل نفسه أو إىل اجلمهور .مكا إن الصحافة ال تتقل مل هذه األخبار

حىت ال تطبق الدولة علهيا (املادة  14من قانون الصحافة العام  )1965مما

يعين توقيف الصحيفة.

ويف املقابالت اليت أجريت مع املرحشين ،وخصوصًا مع اقرتاب
موعد االنتخابات ،يشعر املرء بالتأكيد اهنم ال يفضلون احلديث العلين مكا

ال حيبون استخدام اهلاتف ،ومعمظهم يشعر باالرتياح عندما يتحدثون يف
لقاءات خاصة يف أماكن غري مشتبه هبا .ويتوجب األخذ بعني االعتبار إن
هؤالء املرحشين وباملقاييس الغربية مه معتدلون من جتار الطبقة الوسىط

وأحصاب املهن التخصصية فهم بالتأكيد ليسوا ثوريون وال يرغبون يف
تغيريات جذرية للنظام او سلطة البالد.

لكهنم مجيعهم وبطريقة أو أخرى عربوا عن قناعاهتم إن احلكومة غري
خملصة فميا تطرحه ،وليست مهمتة بنجاح العملية .وخيرج املرء بانطباع

أن التيار القوي للسلطة يف أرسة آل خليفة ليس مقتتعًا بعد باحلمكة يف

المركزية سلطة اختاذ القرار.

يشري الناقدون إىل مخسة أحداث تدل يف نظر مه عىل افتقاد احلكومة
حلسن النية ،ويه:

 — 1جرى مقع إرضاب معال املطار يف سبمترب  1972فورًا،
وجرى اعتقال أربعة من قادة اإلرضاب ومت استجواهبم ،ويف حني جرى
إطالق رساح أحدمه فقد أرسل اثنان إىل معتقل جزيرة جده دون حمامكة،

فميا جرى نيف الرابع إىل ديب.

220

 - 2جرى اعتقال ثالثة أخشاص يف بداية أكتوبر  1972ومت
استجواهبم فميا يتعلق بتوزيع منشور مطبوع عىل الستانسل وهو عبارة عن

بيان للجهبة الشعبية لتحرير معان واخلليج العريب وجرى إطالق رساحهم.
 — 3جرى إيقاف حصيفة صدى األسبوع بأمر إدارى من قبل وزير

اإلعالم يف منتصف سبمترب  1972بدعوى خرقها لقانون الصحافة للعام
 ،1965وجرت حمامكة الصحيفة يف أكتوبر  1972بعد هشر من إيقافها

ومت تأجيل املحامكة حىت  1نومفبر  1972ويف احلمك الصادر حبقها بتارخي
 5نومفبر وجدت املحمكة إن لكا من رئيس التحرير عىل سيار والصحيف
عقيل سوار مذنبان وجرى تغرمي لك مهنام مخسني دينارًا حبرينيا(ب).
 - 4جرى اعتقال عيل ربيعة أحد املرحشين املحمتلني لملجلس
التأسييس ،ومت استجوابه فميا يتعلق باهتامه ارتباطه باجلهبة الشعبية لتحرير

معان واخلليج العريب ،مكا جرى اهتامه بإعاقة االنتخابات بحسب ترشيحه.
ورمغ إطالق رساحه ،فقد جرى اعاده اعتقاله يف  17أكتوبر  1972قبل

أسبوعني من اإلعالن عن فتح باب الرتشيح رمسيًا.
 - 5جرى اعتقال يعقوب يوسف املحريق رئيس أرسة األدباء

والكتاب يف  22اكتوبر  ،1972وأطلق رساحه بعد يومني ومت استجوابه
بهتمة ميوله الشيوعية ،واكن الدليل عىل ذلك انه ال يصوم رمضان وال

يصيل كرثاً!(؛)
واكن هناك اعتقاد سائد يف أوساط الناس أن املجلس التأسييس غري
قادر عىل إحداث تغيري مملوس يف مسودة الدستور الذي أعدته احلكومة.

ويستهشدون عىل ذلك باعمتاد

احلكومة مبدأ املناصفة بني املنتخبني

ب — راجع الفصل الثالث.
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واملعينني .أما يف أوساط آل خليفة فقد اكنت هناك ثالثة اجتاهات حيال

املجلس التاسييس.

االجتاه األول :يمتحور حول اإلقرار حبمتية تتازل آل خليفة عن جزء
من سلطاهتم إىل جملس منتخب شعبيا ،وبالتايل مفن احلمكة أن تقر العاتلة

اخلليفية الدستور طوعًا قبل أن جتبر عىل ذلك ،وهذا املوقف يتبناه وزير
اخلارجية وعدد من الوزراء.

أما االجتاه الثاين :فهو متشامئ جتاه معلية الدميقراطية والالمركزية
للسلطات واملشاركة الشعبية .ويبدو أن هذا االجتاه سائد يف الرشحية العليا

لملجلس األعىل لألرسة ويمتحور حول رئيس الوزرا ء(ت) .وهذا االجتاه
حيبذ شلكا دميقراطيًا دون حمتوى ويريد مضان بقاء السلطة احلقيقية بيد

الفرع التتفيذي ،أي جملس الوزر ا ء (ث) بغض النظر عن االنتخابات والمتثيل

الشعيب.
أما االجتاه الثالث :والذي يضم العديد من املنمتني للرشحية الثانية
لصانيع القرار يف العائلة احلامكة ،فبعضهم يرغب خملصا يف جناح

التجربة الدميقراطية ،وآخرون يرون رضورة إفساح املجال للتجربة لتأخذ

طريقها وال ينظرون للنتاجئ بقلق .وهذا املوقف أقرب إىل الدياسة مضن

األرسة احلامكة.

إال أن غالبية املنمتني إىل هذا التيار مه من خرجيي اجلامعات املتعملني

الذين حيتلون مواقع مهمة يف إدارات احلكومة وحيصلون عىل عطاءات

سنوية من الديوان األمريي .ومه يف غالبيهتم أناس متعملون ومطلعون عىل

ت — ويسود االعتقاد بأن الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة وزير البلديات والزراعة والشيخ خالد بن
أحمد الخليفة وزير العدل السابق يدعمان هذا الموقف.

ث — أشار بيان للجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي في نوفمبر  1972إلى ذلك.
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التارخي احلديث للعامل مبا يف ذلك النضاالت من جلل العدالة واملساواة ،لكهنم

مضن األرسة يفتقدون إىل خربة وتقاليد السلطة ،لنلك فهم ال يعادلون بقاءمه
مبدى السلطة اليت سميسكون هبا ،مكا أهنم غري مؤثرين يف جملس العائلة

ملواجهة النظرة الطاغية للنظام االجمتايع وتغيري خمرجاته بفعالية.
يف هذا اإلطار ،ووسط شائية الواقع — املختيل ،جرت انتخابات املجلس

التأسييس .واكن هناك شعور عىل عتبة االنتخابات بأن توجه احلكومة القامة

شلك دستوري للحمك مل يردم اهلوة اليت تفصل الشعب عن حكومة آل خليفة.

هذه للهوة ،مكا جيادل املنتقدون قد سلبت هذه اخلطولت التارخيية جتاه
الدميقراطية ،ويف نظر هؤالء السياسيني فإن جوهر املرشوع برمنه ال يتعدى

كونه جمرد لعبة من احلاكم لتجريد املعارضة من سالحها وإضفاء شلك من

السيادة الوطنية عىل نظام حمك القبلية املدنية بدون مشاركة شعبية حقيقية يف
احلكومة أو بدون سيطرة شعبية حقيقية عىل صنع السياسة ويه جحر الزاوية

يف النظرية الدميقراطية للحمك.
إن جوهر قانون الطوارى الذي أشار إليه العديد من املرحشين يف

خطاباهتم أثناء احلملة االنتخابية هو قانون النظام العام لعام  1965والذي

أصدره الشيخ عيىس بن سملان آل خليفة فميا اكنت البحرين دولة غري
مسذعلة(٠)2
إن اإلعالن رمق  1965/1وقانون األمن العام رمق  1965/1املستتدين
إىل قانون األمن لذات السنة حيددان طريقة تنفيذ قانون األمن العام ذاته .وقد
أفرزت هذه الوثائق الثالث جوًا سياسيًا خانقًا يف البالد ،وأدت إىل تطورات

ما يعرف حبالة الطوارئ.

قانون األمن العام لسنة ( 1965ه
 — 1يعرف هذا القانون بقانون األمن العام 1965 -ويدخل حزي التتفيذ

بتارخي  22إبريل .1965

223

- 2

إذا ما ارتأى احلامك يف أي وقت أن جرمية ارتكبت أو عىل

وشك االرتاكب من قبل خشص أو جمموعة من األخشاص واليت تشلك

خطرًا دامهًا او هتديدًا للسالمة الوطنية ،فانه ميكن للحامك أن يضع املادة

من هذا القانون موضع التتغيذ حىت إشعار آخر.

)1( - 3

إذا ما أعلنت املواد السابقة من القانون ،ميكن للحامك ما

دامت املادة يف حزي املفعول ،أن يصدر أي أمر رضوري للصاحل العام

وسالمنه وأمنه.

 )2( — 3إن أي أمر مبوجب الفقرة ()1

من هذه املادة تعلو أي قانون

يتعارض معه.

حاكم البحرين وتوابعها
 17إبريل 1965

إعالن بموجب قانون االمن العام1965-
حنن عيىس بن سملان آل خليفة ،حامك البحرين وتولبعها ،نعلن بأنه

بدءا من هذا التارخي  22إبريل 1965

ماييل:

حيث أننا نؤمن أن جرمية ارتكبت ،أو أهنا قد ترتكب واليت تقع حتت

البند  2من قانون االمن العام1965 -
لذلك نعلن بناء عىل السلطات املخولة لنا مبوجب القانون أن نضع

املادة 3

من القانون املذكور موضع التنفيذ .وتبىق ساري املفعول حىت

حسهبا من قبلنا.
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أمرحسب قانون االمن العام رقم ( :)1بموجب المادة
 3من قانون االمن العام1965-
أخذًا باالعتبار إعالن  22إبريل  1965ومبوجب قانون االمن العام-
 ،1965حنن عيىس بن سملان آل خليفة أمرنا بالتايل:

 — 1يمسى هذا األمر أمر االمن العام  ،1965/1ويصبح ساري
اسول طن  22إبريل .1965

 - 2إذا ما ارتأى احلامك اعتقال أي خشص من أجل مصلحة سالمة
اجلمهور ،فانه ميكن للحامك أن يأمر باعتقال الخشص املذكور.
 - 3يعترب اعتقال أي خشص مبوجب هذا األمر قانونيا وسوف يمت

حبسه يف ماكن حيدده احلامك مبوجب إجراءات حتدد من قبله.

حاكم البحرين
 22إرل 1965

الحملة والمرشحون
التقت جمموعة من املرحشين املحمتلني يف يوليو  1972ملناقشة
إماكنية اختيار  22خشصًا مؤهلني مهمتني بالرتشيح لملجلس التأسييس(ه).
وقد حرض االجمتاع الذي عقد يف مزنل حممود املردي التالية أمساؤمه:

 حممود املردي ،مرحشًا الحقا عن املنامة ،الدائرة األوىل. -عبد العزيز المشالن ،مرحشا الحقا عن املحرق ،الدائرة الثامنة.

 جامس حممد مراد ،مرحشا الجقا عن املحرق ،الداقرة السابعة. يوسف زباري ،مرحشا الحقا عن املنامة ،الدائرة الرابعة. -عيل راشد األمني ،مرحشًا الحقا عن املحرق ،الدائرة التاسعة.

 -حممد قامس الشرياوي ،غري مرحش.
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 لوسر اجلىش ،مرحشا الحقا عن املنامة ،الدائرة األوىل. -حسن اخلياط ،مرحشا الحقا عن املنامة ،الدائرة الثانية.

 حممد خليفات ،مرحشًا الحقًا عن جدحفص ،الدائرة الثانية عرش. -محيد صنقور ،مرحشًا الحقا عن املنامة ،الدائرة الثانية.

 -خليفة الغانم ،مرشحا الحقا عن

املنامة ،الدائرة األوىل.

خليفة البنعيل ،مرحشا الحقا عن احلد ،الدائرة العارشة. حممد الزامل ،مرحشًا الحقًا عن املنامة ،الذائرة األوىل. -ميك حسني ،غري مرحش.

وقد مت التوصل إىل قرار مفاده أن الوقت قد حان لعقد اجمتاع آخر يف
بيت خليفة الغامن والذي سيمشل عدد اكرب من األخشاص .مكا جرى االتفاق

أن االجمتاع املقرتح سيعقد يف ذات الهشر وأنه سيمت اختيار 22

خشصًا

للرتشيح ككتلة .ويعتقد إن هذه الكتلة سمتارس تأثرياً أكرب يف املجلس حيث

أن األعضاء ال22

اآلخرين مه معينون من قبل احلكومة .لكن االجمتاع مل

يمت.

أهسم تطوران يف تفتت الكتلة املقرتحة :االول لقد غري عبد العزيز
المشالن قناعته لكية بالفكرة ذاهتا وقرر تشكيل جمموعة تدور يف فلكه ،وقد

عرفت تلك املمجوعة الحقًا بكتلة األربعة عرش(ع).
الثاين :برزت جمموعة من مثانية بقيادة هشام الهشايب والذي اكن

يمتتع بعالقات جيدة مع العامل(ح) .وهذا يعين أن حممود املردي قد ترك

ج  -االربعة عشرة هم رسول الجشي ،حميد صنقرر ،حسن الخياط ،محمد حسن كمال الدين ،علي
صاح الصالح ،صقر الزياني ،عبد العزيز الثمالن ،خليفة المناعي ،خليفة البنعلي ،محمد خليفات،
جعفر الدرازي ،عبد العزيز الراشد ،ناصر محمد المبارك ومحمد حسن الفاضل.
ح  -الثمانية هم هشام الشهابي ،علي ربيعة ،محمد سلمان احمد ،جواد حبيب جواد ،مكي حسين،

سيد إبراهيم سيد مكي ،حمد أبل ،ومحمد جابر الصباح.
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لوحده مع جمموعة صغرية من املرحشين( عا .ومما هو جدير باملالحظة أن

إعالن الرتشيح مل يفتح رمسيا إاليف  1نومفبر . 1972

إضافة إىل املمجوعات الثالث غري الرمسية ،فقد دخل عدد من
املرحشين املستقلني يف السباق ،حيث اتصلت جمموعة الهشايب يف هناية
أكتوبر باملردي واقرتحت هيلع لقاء املمجوعات الثالث ملناقشة املناخ

السيايس يف البالد ،وخصوصا حالة الطوارئ اليت ستعقد انتخابات املجلس
التأسييس يف ظلها ،وقد مت عقد االجمتاع يف األسبوع األخري من هشر

أكتوبر يف بيت عبد العزيز المشالن وحرضه ما يزيد عىل  20خشصا من
املرحشين أو منارصهيم .وتركز احلديث حول مسارات متوازية للعمل:

 — 1االتصال بوزير البلديات والزراعة والطلب منه توزيع بطاقات
االقرتاع لتهسيل حصول أكرب عدد ممكن من الناخبني املجسلني علهيا .وقد
اتفق أن يمشل الوفد املشلك لذلك عبد العزيز المشالن وحممد املردي

ولوسر اجليش وجامس مراد.
 - 2تشكيل جلنة من بني احلارضين لكتابة عريضة إىل احلامك تطلب

منه رفع حالة الطوارئ .وقد اختريت اللجنة لتضم حممود املردي وهشام

الهشايب وحسن زين العابدين وحممد قامس الشرياوي.
 - 3أما البند الثالث واألمه فهو اقرتاح باختاذ املمجوعة موقفًا واحضًا

جتاه املسؤولية حيال هذه التجربة الدميقراطية وأبعادها" ()7
ونظرًا حلساسية املوضوع واملخاطر

اليت سيتعرض هلا بعض

املرحشين ،فقد اقرتح عقد اجمتاع أوسع حول قضية املجلس التأسييس يف

النادي األهيل يف  30أكتوبر  .1972ومت عقد االجمتاع ىف النادي مكا اكن
مقررا وتركزت املناقشات حول العريضة والوفد الذي سيقدمها وموقف

املمجوعة يف حالة اختاذ

احلكومة موقفا سلبيا حيال العريضة .وقد وقع

احلارضون عىل العريضة املعدة من قبل اللجنة وعددمه  32توقيعا.

خ-محمود المردي ،جاسم مراد ،يوسف زباري ،علي راشد أمين ويوسف كمال.
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تشلك الوفد الذي سيقدم العريضة إىل احلامك من عبدالعزيز المشالن،

حممود املردي ،لوسر اجليش ومحيد صنقور ،وقد أكد اكرث احلارضين يف
االجمتاع اهنم سيسمترون يف ترشيح أنفهسم بغض النظر عن طبيعة رد

احلامك عىل العريضة ،وأهنم موافقون عىل املشاركة يف املجلس مدركني
طبيعة األجواء السياسية يف البالد .وفميا ييل نص العريضة:

عريضة مقدمة إلى صاحب العظمة من قبل وفد يمثل

المرشحين للمجلس التأسيسي( )
بسم الله الرمحن الرحمي

صاحب العمظة الشيخ عيىس بن سملان آل خليفة ،حامك البحرين
حفظه الله

حتية والء...

حنن املواطنني املوقعني أدناه نعرب حلامكنا املحبوب عن إخالصنا

وامتتاننا للخطوات اإلجيابية اليت اختذمتوها يف تطوير حمك بالدنا حنو

املشاركة الشعبية .والشك إن هذه التطورات نابعة من اعتقادمك الراخس يف
إخالص شعبمك الويف ووعيه وقدرته معمك لالرتفاع باملسؤوليات التارخيية
اليت تفرضها أمهية هذه املرحلة ،حيث تدشن بالدنا طريق إصدار الدستور،

وبالتايل وضع جحر األساس للحمك الدميقرايط والذي حتبذونه وترغبون
يف إجناز ه.

د  -النسخة التي اعتمد عليها للترجمة هي واحدة من ثالث نسخ اصيلة.
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صاحب العظمة
الشك لن عظمتكم هو أول من يدرك مدى االنفتاح والتعاون والتقة
المتبادلة ما بين الحكومة والشعب والذي تتطلبه المرحلة .لقد عبرتم سابقا،

وفي أكثر من مناسبة ،عن رغبتكم القوية لتوفير هذه الظروف إبان فترة
االنتخابات للمجلس التأسيسي .واستنادا إلى هذه النقطة وانطالقا من رغبة

عظمتكم لخلق أجواء من الثقة المتبادلة ما بين الدولة.والمواطنين وتعزيز

العالقات ما بين الطرفين ،نتقدم بهذه العريضة راجين من عظمتكم األمر

بإبطال جميع القوانين والمراسيم بشأن حالة الطوارئ وكافة اإلجراءات
المستتدة إلى ذلك ،والعودة إلى القوانين االعتيادية والتي ستضمن بالتأكيد

جميع متطلبات األمن والعدالة للدولة والمواطنين.

إن اإلجراءات اإليجابية من قبل عظمتكم بشأن هذه العريضة سيكون
لها انعكاس قوي في قلوب المواطنين الذين يتطلعون إلى عظمتكم كقائد لهذه
الخطوة الديمقراطية المباركة ،والتي سوف يخلدها التاريخ بإسمكم بأسطع

األلوان .إننا واكون إن هذه العريضة ستلقى االستقبال اإليجابي من قبل
عظمتكم ،حيث أنها تتطابق مع الرغبة األميرية التي دعمتموها ورسمتموها

بإقامة الثقة المتبادلة ما بين الدولة والمواطنين.
حفظكم اش رمزاً للعزة والديمقراطية في بالدنا.

المخلصون
 32توقيعا (د)
ر — الموقعون هم جواد حيب ،جاسم مراد،حمد عبدالل أبل ،حسن عيسى الخياط ،عبدالكرم
العليوات ،عبدالعزيز الشمالن ،محمد حسن .الفاضل ،على راشد األمين ،حسن محمد زين

العابدين ،رسول الجشي ،محمود المردي ،محمد قاسم الشيراوي ،هشام الشهابي ،قاسم أحمد

فخرو ،محمد عبدالله الزامل ،محمد يوسف محمود ،على عبدالله سيار ،صقر الزياني ،محمد بونفور،
محمد جابر الصباح ،خليفة عبدالله المناعي ،سلمان أحمد مطر ،حميد صنقور ،محمد حن كمال
الدين ،حمد سلمان الزياني ،يوسف زباري ،يوسف سلمان كمال ،حن علي المتوج ،محمد
سلمان أحمد ومكي علي حسن جمعة.
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قدم الوفد العريضة إىل احلامك يوم الثالثاء  31أكتوبر  ،1972وقد
حرض االجمتاع ويل العهد الشيخ محد بن عيىس آل خليفة ،والشيخ حممد

بن مبارك آل خليفة وزير اخلارجية( .)3ومكا ذكر أعضاء الوفد فقد اكن لك
من الشيخ عيىس ووىل العهد متعاطفني مع الطلب ،وبالرمغ إن الشيخ حممد

بن مبارك حاول اإليضاح للوفد انه ال توجد قانونيا حالة طوارئ ،اال أن
الوفد أشار إىل عدة حاالت من التفتيش واالعتقال والكحقيق حدثت يف
األسابيع القليلة املاضية ،مكا أشار الوفد إن معظم هذه األمعال تمت من قبل

القسم اخلاص لدائرة األمن ،وقد وعد عمظته بالبحث يف ذلك الوضع ،وقد
أكد االمري إىل جانب الشيخ محد والشيخ حممد بن مبارك إن حكومة
البحرين خملصة يف جناح التجربة الدميقراطية اجلارية ،ووعدوا أن يمت

ابالغهم رد احلكومة عىل عريضة الوفد خالل أسبوعني.

ناقش جملس الوزراء العريضة يف جلسته االعتيادية بيوم األحد 12
نومفبر  1972واختذ بشأهنا قرارا واكن من املقرر إبالغه إىل أعضاء
الوفد األربعة يوم الثالثاء  14نومفبر  ،1972لكن اجلواب مل يبلغ ،ومت
اشعار الناطق بإمس الوفد إن الوفد لكه سيستدىع ملقابلة رئيس الوزراء يوم
السبت  18نومفبر  .1972وجتدر االشارة إىل ن العديد من املرحشين

اكنوا متلهفني ملعرفة رد احلكومة عىل العريضة قبل  15نومفبر ،وهو
املوعد املقرر لهناية تجسيل املرحشين .إال أن اجمتاع  18نومفبر مل يمت

ومل ترد احلكومة عىل العريضة(().

ذ — لم يكن رئيس الوزراء ،المعني مباشرة بتدابير حالة الطوارئ ،حاضرا في االجتماع.

ر  -في مقابلة خاصة بتاريخ

16

نوفمبر  ،1972ذكر المدعى العام أن جميع القضايا غير السياسية

تعالج من قبل المحاكم بموجب قانون االجراءت الجنائية لعام

الطوارى للعام

1965

1966

لكنه يجرى في ظل حالة

تطبيق قانون االمن العام على بعض الحاالت الني تعتبر تهديداً لالمن

الوطني .هذه الحاالت هي باالساس سياسية ،حيث يتفاجاً عدد من المسؤولين كلية بنشاط القسم

الخاص و لم يتمكن المؤلف من الحصول على مقابلة أيان هندرسون رئي القسم الخاص.
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وحيث اقرتب موعد هناية التجسيل (الساعة الواحدة ظهرا  15نومفبر
 ،)1972وفميا مل ترد احلكومة عىل العريضة فقد عقدت كتلة الهشايب عدة

اجمتاعات للتخطيط لملستقبل .ويف يوم الثالثاء  14نومفبر وعندما اتضح
أنه ال رد من قبل احلكومة ،أشيع إن كتلة الهشايب مل تجسل مرحشهيا
لالنتخابات ،وتبني يف الساعة الواحدة من ظهر يوم  15نومفبر إن كتلة

الهشايب مل تجسل أمساء مرحشهيا لالنتخابات.

وقد أكد لك من عىل ربيعة يف مقابلته مع املؤلف بتارخي  12نومفبر
وهشام الهشايب بتارخي  15نومفبر أنه اكن لكتلة الهشايب النية يف املشاركة
يف االنتخابات وأهنم انحسبوا بعد إقتناعهم من عدم جدية احلكومة ،مشريين

إىل عدم ردها عىل العريضة كدليل عىل ذلك .مكا أكدوا أن قرارمه بعدم
املشاركة هو نتيجة مداوالت مطولة ومل يكن جمرد رد فعل تلقايئ .مكا

أضافا أن القرار قد مت من قبل املمجوعة ذاهتا ،ومل يفرض من قبل طرف
خاريج(ز) .وقد رصح هشام الهشايب(س) أنه مبقاطعة االنتخابات فإن الناس
ستحرم املجلس التأسييس من أية مرشوعية شعبية(ش).

انتقد مرحشون آخرون عالنية قرار جمموعة الهشايب باالنحساب.

ومتركز نقدمه حول اربع نقاط عكست بالتأكيد رغبة معظم املرحشين
لتربير اسمترارمه يف الرتشيح.

ز  -االشارة هنا الى بيان للجيهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي ،المطالب بمقاطعة االنتخابات.

ص — كان كال من هشام الشهابي وعلي ربيعة أعضاء اللجنة التاسيسية والتي تقدمت في أغسطس

197 1

بعريضة إلى الحكومة من خالل وزير العمل للترخيص بإنشاء اتحاد عمالي بموجب الفصل

الثالث من قانون العمل لعام

، 1 975

ول م تحصل اللجنة على ترخيص وتعرض عدد من أعضائها

إلى االعتقال.
ش __كرر الشهابي هذه االراء في مقابلة له مع السياسة (الكويتيه) في

25

نوفمبر

1972

وقد ناقش

على ربيعة االجراء السياسية العامة السائد غداة االتخابات في مقابلة نشرت في السياسة بتاريخ

28

فبراير

1973

1972

ووصل منها

شاركت كتلة الشهابي ربيعة بعدها في انتخاات المجلس الوطني في ديسمبر

8

نواب الى المجلس.
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االوىل :أهنم بانحساهبم فإن املجلس التأسييس سيحرم من بعض
االعضاء االنكياء ،املتعملني والوطنيني خصوصًا أنه اكن متوقعًا فوز

بعض مرحشهيم.
الثاتية :ان طلب رفع حالة الطوارئ هو من مضن عدة مطالب ،وأن

الفشل يف حتقيق هذه النقطة ال يربر االنحساب() .إن انحساب جمموعة
الهشاىب يصب ىف خانة مصلحة أفراد االرسة احلامكة الذين ال حيبذون

حكومة دستورية .واخريا فإن العريضة املقدمة إىل احلامك مل حتدد موعدا

هنائيًا الستالم الرد تقرر بعدها معا اذا اكن سيتقدم مرحشهيا أو تحسهبم.
عىل أية حال فإن جمموعة الهشايب والذين ربطوا مشاركهتم برفع حالة

الطوارئ ،اكن لدهيم عمل مسبق بوجود هذه القوانني ،لكهنم واققوا يف البداية
عىل املشاركة يف االنتخابات بل اكن لدهيم تأثري كبري يف دفع الناخبني

املستائني إىل تجسيل امساهئم(.)8

وقد

أهسمت قضية أخرى يف توتري

اجلو

السيايس

عىل عتبة

االنتخابات ،ويه االحتجاجات النشطة ملمثيل اجلمعيات النسائية ضد
حرمان املرأة من حق املشاركة يف االنتخابات .فمل تقدر احلكومة تبعات

املادة ( )1من نظام املجلس التأسييس رمق  1972/13والذي حرص حق
االنتخاب بالرجال ،يف ان تتسبب بالغضب الشديد يف اوساط النخبة

النسائية .فيف سبمترب  ،1972قامت ممثالت مجعيات نسائية ويه مجعية
هنضة فتاة البحرين ،مجعية أوال النسائية ومجعية الرفاع النسائية بعقد

ص — في الواقع فقد أخبر عدد من المنتقدين المؤلف أنه لم تجر مناقشة حالة الطوارى اال عندما طرحتها

مجموعة الشهابي الى العلن ،غير أن غالبية المرشحين يدركون نشاطات القسم الخاص وخصوصاً
اعتقال واستجواب علي ربيعة ،ويعقوب المحرقي ،كما أن هذه النشاطات ذكرت في بيانات
مطبوعة على الستانسل صادرة عن الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي في أغسطس

ولكوبر  ،1972وقد استلم معظم المرشحين نسخاً منها.
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سلسلة من االجمتاعات والقيام جبهد منسق ممثلني يف ذلك لنساء البحرين.

واكن هلذه االجمتاعات أهداف ثالثة يه :استتاكر استثتاء املرأة ،وتأمني
دمع اجلمعيات واألندية األخرى ،وإعداد عريضة تطالب احلكومة بإعادة

النظر يف قضية حرمان املرأة.
اكن اجلهد األول املوجه لتحقيق هذا اهلدف عقد ندوة مشرتكة حتت

عنوان حقوق املرأة ،يف نادي البحرين بتارخي  28أغسطس  .1972واكن

من مضن املحتدثني ممثلون عن مجعية أوال النسائية ومجعية الرفاع
النسائية وحمام وحصيف(.)9

وخالل االسبوع الالحق أصدرت اجلمعيات النسائية بيانًا يطلنب فيه
الدمع الشعيب حلق املراة يف التصويت( ،)10حيث فندن موقف احلكومة يف

هذا الصدد('؛) .مكا إن الصحيفتني املحليتني (بالعربية) دمعتا إعطاء املرأة

حقها يف التصويت .وكتب أحد املحررين بأنه يتوجب معاملة املرأة عىل
قدم املساواة مع الرجل ،و ليس كسلعة لالستمثار.
ويف رسالة مؤرخة  23سبمترب  ،1972طلب ممتلو املرأة من وزارة

العمل والشؤون االجمتاعية المساح هلن جبمع تواقيع عىل عريضة لتقدم

الحقًا إىل احلكومة .وقد رت الوزارة بتارخي  9أكتوبر  1972برفض
الطلب جبمع تواقيع فردية ،لكهنن منحن حق مجع تواقيع لملؤسسات مثل

األندية والروابط واجلمعيات(.)12

ويف  20نومفبر  1972وقبل عرشة أيام من انتخابات املجلس
التأسييس قامت ممثالت املرأة بتقدمي العريضة التالية إىل احلامك يف مكتبه

مببىن احلكومة يف املنامة .وقد حرض االجمتاع الشيخ خليفة بن سملان آل
خليفة رئيس الوزراء وقد عرب احلامك عن تعاطفه مع قضيهتن ،ولكن مل يمت

اختاذ أي موقف إجيايب( 3ا).
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العريضة المرفوعة من الجمعيات النسائية في

البحرين المتعلقة بحقوقهن السياسية(ض)
حنن ،املوقعني أدناه ،اجلمعيات األهلية واليت متثل النساء يف البحرين،
ومن أجل إقرار مبادئ القوانني واملبادئ الدميقراطية واليت اكن جيب

تضميهنا يف قانون االنتخابات لملجلس التأسييس ،حيث أن مهمته وضع
دستور البالد ،نتقدم إىل جملس الوزراء باحتجاجنا حلرمان املرأة من حق
املشاركة يف معلية الرتشيح واالنتخاب .لقد اكنت البحرين دامئا يف الطليعة

الثقافية واالجمتاعية واحلضارية يف اخلليج ،فملاذا حيرم قطاع نشط من

مواطنهيا من املشاركة يف هذه املسرية إىل اإلمام؟
إن القرار بإبعاد املرأة عن تشكيلة املجلس التأسييس ومناقشة الدستور
يه إهانة بالغة موجهة إىل املرأة واليت ربت األجيال وبذلت لك جهد عرب

قرون يف خدمة البالد ،واليوم ولسبب غري معروف حترم من املهشد
السيايس.
إن السببني املقدمني حلرمان املرأة من حقوقها السياسية وجيعالهنا

غري مؤهلة لذلك ،ميكن تلخيصهام يف التايل:

_ 1

إن املرأة حمجبة وبالتايل يصعب التعرف عىل هويهتا.

-2

إن املرأة غري متعملة وهلذا فليس هلا رأي مستقل وبالتايل سيؤثر

الرجل عىل قرار تصويهتا.
نعتقد إن هذين السببني غري مقنعني .فبالنسبة لألول ميكن اتباع أسلوب
للتعرف عىل اهلوية لملرأة املجحبة ،أما الثاين فإن هناك نسبة كبرية من

ض  -حصلت على النسخة العربية من العريضة من إحدى عضوات جمعية أوال النسائية.
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الرجال اجلهلة أيضا والذين ليس هلم رأي مستقل .إن قانون االنتخابات ال

يتطلب من الرجال أن يكونوا متعملني أو واعيني قبل إعطاهئم حق
التصويت .وحترم األمم املحتدة قانونيًا المتيزي اسعادًا إىل اجلنس يف جمال

احلقوق العامة وميحن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي أقرته اجلمعية
العامة لألمم املحتدة يف  1952حقوقًا سياسية متساوية للرجال والنساء.

ويف منطقتتا فان املجمتعات العربية اليت تواجه صعوبات متشاهبة قد

اعرتفت حبقوق املرأة وكذلك العديد من الدساتري األفريقية .واليوم فإننا

نطالب بإمس املرأة البحرينية أن تراجعوا قرارمك ،وحنن نترصف انطالقا

من

تقاليد

املشاركة

الراخسة

لملرأة

البحرينية

يف

الشؤون

الثقافية

واالجمتاعية والسياسية يف البالد .وعىل سبيل املثال ،فقد سبق أن التقينا
مبمثل األمم املحتدة وأكدنا أرصارنا عىل عروبة البحرين.
بإمس املرأة البحرينية واليت هلا تارخي عريق يف التعلمي يتجاوز

اخلمسني عاما ،نتقدم لمك بعريضتنا هذه آملني أن يرتتب علهيا نتاجئ إجيابية.
إن إنسانية املرأة ال تتفصل أدًا عن اإلنسانية كلك ،ونعتقد أنه يف اليوم
الذي يرفع فيه الظمل عن املرأة فسوف تؤكد البحرين الزتامها باحلرية

والدميقراطية واملساواة يف حقوق اإلنسان واملسؤولية( ).

الضغوط الخارجية خالل الحملة االنتخابية
جكزيرة صغرية نالت استقالهلا حديثا ،تعرضت البحرين يف سنوات

التأسيس االوىل إىل خمتلف الضغوط من قبل القوى اإلقلميية وا ليت أثرت
يف معلية تطوير النظام السيايس .فيف اإلطار اخلليجي ،فان هذه املؤثرات

ط — وقعت من قبل عدد من ممثلين االندية والجمعيات في البحرين .وقد جرى الحقا تقدم رسالة
أخرى إلى المجلس التاسيسي حيث جاء فيها أن المجلس يفتقد إلى االلتزام تجاه حقوق المرأة السياسية.
وقد وقع الرسالة ثالث جميعات نساية هي (جمعية نهضة فتاة البحرين ،وجمعية أوال النسائية ،وجمعية

فتاة الريف) وقد دونت في محضر جلسات المجلس التأسيسي بتاريخ  20فبراير . 1973
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اخلارجية متداخلة ،وعىل الضد من رغبة القيادة البحرينية يف تطوير

جتربهتا السياسية.
لقد تسببت هذه الضغوط اخلارجية يف توترات وضغوطات عىل النظام

السيايس وبالتايل أهسمت يف بروز تناقضات هلا جذورها خارج البحرين،

ولذى فان أي نظام سيايس ال يستطيع إلزام ذاته بأية الزتامات أو اختاذ
قرارات مصريية .وميكن تصنيف هذه املؤثرات إىل فئتني أساسيتني:

حمافظ وآخر نابع من التطور.
يأيت التأثري املحافظ إىل البحرين من جرياهنا ذوي احلمك العشائري

واألرس احلامكة ،واليت ترغب يف بقاء الوضع القبيل عىل حاله ليس يف

البحرين وحدها ولكن يف املنطقة بأرسها .ورمغ أن ممثيل هذا االجتاه قد
راقبوا باهمتام التجربة الربملانية وأول مغامرة أمريية باجتاه الدميقراطية،
فقد اكنوا مهمتني باحتواء التجربة .وحيث اكن لدى آل خليفة ذات اهلدف
يف أفاكرمه ،فقد فضلوا أن تتطور التجربة إىل صيغة عرصية حلكومة
قبلية ،وبالتايل فان املحافظني والضغوطات اخلارجية مل ميارسوا تلك

الضغوطات اليت تفقد النظام السيايس اجلديد مرونته.
متثلت الضغوطات اخلارجية ذات املحني التغيريي ،يف االيديولوجيات

الثورية يف املنطقة ،وبشلك خاص يف اجلهبة الشعبية لتحرير معان
واخلليج العريب .فيف األهشر اليت سبقت انتخابات املجلس التأسييس،

أصدرت اجلهبة الشعبية ثالث بيانات موجهة للبحرين( )  ،وقد وزعت رساً

ظ — صدر أول البيانات في أغسطس والثاني في أكتوبر والثالث في

1973

نوفمبر 1972

والرابع في يناير

وقد دعت الجبهة النواب المنتخبين في المجلس التأسيسي لالنسحاب من المجلس.
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يف معوم البالد (ع) .وبالرمغ من حمدودية التأييد الذي تمتتع به اجلهبة
وفرعها البحريين والذي واجه املنظومة السياسية يف البحرين ،أي انصار

احلكومة القوية والطاحمين للسلطة والذين برزوا كأنصار هلا ،إال أن بيان

اجلهبة حول االنتخابات قد أوجد توترًا ملحوظًا لدى االرسة احلامكة ولثاع
جوا غري مرحي يف اجواء ما قبل االنتخابات.

وقد أشارت نتاجئ االنتخابات ،مكا سيمت توضيحه الحقا ،أن موقف
اجلهبة الشعبية قد استتد عىل ضعف التأييد الشعيب هلا ،إال أن ما هيمنا يف

هذه الدراسة ،هو الدور الذي لعبته بيانات اجلهبة يف تطور احلملة االنتخابية

وخاصة يف الفرتة ما بني  15نومفبر ويوم االنتخاب ،ويه الفرتة اليت تلت
انحساب كتلة الهشايب ،حيث انترشت إشاعة قوية بأن محلة واسعة من
املقاطعة ستمت.

ويف تعليقها عىل قانون املجلس التأسييس الذي أصدرته يف أغسطس
 ،1972طالبت اجلهبة حكومة البحرين توفري الضامنات التالية:

 — 1احلريات العامة األساسية ،حرية الرأي والتعبري والتجمع.

 - 2المساح للعامل بتشكيل احتاد معايل ،ومن خالله يدافعون عن
حقوقهم حبرية.

 , 3إطالق رساح املعتقلني السياسيني وعودة مجيع املنفيني.

 — 4إيقاف مجيع نشاطات "القسم اخلاص" من مضايقات واعتقاالت.

 , 5رفع حالة الطوارئ املفروضة عىل البالد منذ .1956
 - 6مضان احلقوق السياسية والدميقراطية لملرأة.
 - 7إلغاء مبدأ املناصفة يف تركيبة املجلس التأسييس.

ع — جرى استالم البعض بالبريد ،وآخرين سلموا باليد ،وجرى توزيع البعض اآلخر في الشوارع.

تصل هذه البيانات إلى عدد كبير من المواطنين وصناع الرأي العام في البالد ،وتقوم المخابرات

بمحاولة إحباط توزيعها ومصادرقا.
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 — 8ختفيض سن الرتشيح إىل  26سنة وسن االنتخاب إىل 18

سنة.

تتعلق املطالب الثالثة األخرية بقانون املجلس التأسييس والذي جرى

إصداره للتو .لكن اجلهبة الشعبية فشلت يف تأمني دمع واسع ملوقفها .أما
بالنسبة للنقاط األخرى فان العديد من النشطاء السياسيني يشاركون اجلهبة
موقفها فميا يتعلق باحلريات االساسية واحلريات النقابية واحرتام القانون

(وهو حمور موقف اجلهبة) باعتبارها قضايا دستورية وبالتايل سيمت

مراجعهتا يف ضوء مرشوع الدستور املطروح أمام املجلس التأسييس .مكا

أحضت قضايا مثل حالة الطوارئ والتضييق عىل
مطروحة يف براجم

املرحشين ،خالل

األسابيع

احلريات ،قضايا

األخرية من

احلملة

االنتخابية .ويه قضايا حفزت املرحشين لكتابة عريضة بذلك إىل احلامك.

ويف أكتوبر 1972

أصدرت اجلهبة بيانا حول املجلس التأسييس دعت

فيه الناس إىل تتظمي أنفهسم من أجل حتقيق مطالب اجلهبة واليت طرحهتا

قبل أغسطس .وقد بدا املوقف األيديولويج للجهبة حيهنا باعتبار املجلس
التأسييس مؤامرة إمربيالية ،لكثري من البحرينيني بأنه غري واقيع( .)٤وفميا

ييل مقتطفات من البيان:
من خالل التدقيق يف األحداث األخرية يف البحرين ،والتحراكت

املمحومة لملخططات

اإلمربيالية

اليت حتيكها

الدوائر

اإلمربيالية يف

واشنطن ولندن ،فقد أصبحنا مقتتعني بالعالقة القامئة بني طبيعة النظام،
والذي وسع من أدواته القمعية ،ولعبة االنتخابات ،أي املجلس التأسييس.
إن انتخابات املجلس يه قناع حتاول اإلمربيالية وضعه خللق إرباك

للجامهري ،وبالتايل حتويل الرصاع من إطاره اجلماهريي إىل مؤسسات مثل

املجلس التأسييس واملجلس الوطين .إن هدف السلطة هو إحباط املطالب

غ — جرى تكرار هذه الفكرة من بيان للجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي في نوفمبر.
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الشعبية ملشاركة شعبية حقيقية يف إعداد الدستور .يف ذات الوقت الذي

تتحدث فيه السلطة عن الدميقراطية فإهنا الزالت تفرض حالة الطوارئ

املفروضة منذ 1956

وتمشل املواجهات الوحشية مع العامل املرضبني

املطالبني حبقوقهم املرشوعة ،وأبرز مثال عىل ذلك حسق إرضاب معال

املطار يف سبمترب.
ويف مواجهة هذه احلقائق ،يتوجب عىل مجاهرينا أخذ املبادرة بنتظمي

معل مجايع يفرضون به أنفهسم عىل السلطة .إن البنية اليت يبنهيا النظام
ستخدم يف الهناية الطبقة احلامكة والتجار الكبار واملالكني العقاريني وبايق

الفائت املرتبطة مصلحيا بالوجود اإلمربيايل واستنادا إىل هذه احلقيقة فان
اجلهبة الشعبية لتحرير معان واخلليج العريب -فرع البحرين ستناضل يوميا

لفرض املطالب الشعبية من أجل احلريات السياسية املنزتعة من السلطة
لصاحل اجلماهري وليس هبة من النظام أو املجلس التأسييس ،ويه نتيجة

حمتية للنضال اجلماهريي الطويل وتضحيات الهشداء واملائت من املعتقلني

واملنفيني .وبالتايل فإنه من الرضوري إقامة جهبة وطنية عريضة تضم
مجيع القوى واملمجوعات الوطنية يف البحرين.

وحبلول نومفبر تيقنت اجلهبة أن حكومة البحرين ليست يف جعلة من

أمرها ،وأهنا ال تتوي تنفيذ مطالب اجلهبة أو غريها من املطالب مبا يف
ذلك تلك اليت رفعها املرحشون أنفهسم .وأحضت اجلهبة مقتنعة اكرث بأنه
لن يكون هناك حترك شعيب واسع يف األفق .وبغض النظر عن ضآلته فقد

بذلت جهود مجاعية ،اكجلهود اليت بذهلا املرحش حممود املردي وغريه

لتشكيل تكتل وطين موحد ،لكهنا مل حتقق أي نتيجة.
وحيث أن أيا من هذه التحراكت مل تدمع بيان اجلهبة يف أكتوبر فقد

اختذ بيان اجلهبة يف نومفبر 1972

هلجة أقىس من سابقهتا.
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هناك ثالثة خطوط متوازية يف بيان نومفبر ،األول حماولة اجلهبة

جعل خطاهبا معربا عن املطالب الشعبية املدعومة من قبل احلركة العاملية
وغريها من القضاة املطروحة حيهنا يف البالد .حيث مل تزل إرضابات

مارس  1972واملطالبات باحلقوق العاملية حية يف ذاكرة الناس ،ولذلك
عنون البيان باخلامس من مارس احتفاال بذكرى اإلرضاب .والثاين مكا

يتبني بوضوح تام يف خطاب

اجلهبة ،وهو حماولهتا تصوير معلية

الدمقرطة بأهنا معلية حفظ ماء الوجه من قبل القوى اإلمربيالية لألنمظة
التابعة هلا يف اخلليج ،ولذلك اكن من الطبييع أن يكون املجلس التأسييس

اهلدف األول هلمجات اجلهبة.
أما اخليط الثالث يف بيان نومفبر فهو تأكيده عىل الطابع القبيل حلمك آل
خليفة .وطرحت اجلهبة رؤيهتا لطبيعة النظام القبيل الذي متثله أرسة آل
خليفة حيث ترى بأن النظام غري قابل لدمع حمك دميقرايط .واستادًا إىل
هذا املنطق دعت اجلهبة شعب البحرين ملقاطعة االنتخابات.

وبناء عىل هذه املسببات ،فإن املقاطعة الشعبية لالنتخابات ،ستعين أنه

لن يكون لملجلس التأسييس رشعية .وفميا ييل بعض املقتطفات من بيان
نومفبر:

لقد رأينا ،كيف جاء املرشوع ،مكرحلة جديدة من مراحل املخطط
االمربيايل إلحاكم القبضة وتشديدها عىل شعبنا ،هذا املرشوع الذي ال
ينفصل عن جممل املشاريع الكرتونية اليت وزعها االستعامر عىل إمارات

املنطقة وسلطنهتا ،يف حماولة لرتممي االشاكل البائسة ألنمظة القرون
الوسىط ،ملواجهة الويع السيايس والتفجر الطبيق الذي جيتاحان ساحة

معان واخلليج العريب ،يف السنوات األخرية امتدادًا للنضال الوطين الذي

خاضة شعب املنطقة منذ ثالثينات هذا القرن حىت اآلن"" .إن الظروف اليت

نعيهشا واليت تفتقر ألبسط احلقوق االنسانية ،ال تمسح لملواطن أن ميارس
حقوقه السياسية والدميقراطية يف أي نوع من االنتخابات ،مكا أن القوانني
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اجلائرة والبعيدة عن أي شلك من أشاكل الدميقراطية ،القوانني اليت صدرت
يف مرسوم املجلس التأسييس ،واليت يبدو أن النظام غري قادر عىل إعادة

النظر فهيا ،تعيط السلطة فرصة اكملة للسيطرة التامة عىل املجلس ،وعىل
رأس هذه القوانني قانون التعيني ،املناصفة يف املجلس ،سن االنتخاب،

حرمان املرأة".

شددت اجلهبة مرة أخرى عىل أن أي مناقشة النتخابات املجلس
التاسييس بانفصال عن حتقيق املطالب الشعبية العاجلة تعترب تروجيًا للكذب
واخلديعة ضد الشعب وستخدم يف الهناية بنجاح املخططات اإلمربيالية

واألنمظة القبلية اليت ال عالقة هلا بنضال الشعب .وحيث إن مشاركة

الشعب يف هذه املشاريع يعمتد عىل وجود مناخ دميقرايط حميل ،تفرضه
طبيعة املرحلة احلالية من تارخينا ،فان املقاطعة لالنتخابات يه احلل

الوحيد الذي سيجرب السلطة لالستجابة هلذه املطالب .إن الدماء اليت سالت
يف مارس  1972مل جتف بعد.

"إن نظرة فاحصة عىل األرسة احلامكة تدل عىل أن احلامك عيىس بن

سملان هو رأس شلكي بدون دور حقييق يف صياغة سياسة البالد العامة،

عدا دوره يف وهب االرايض وتوزيع الساعات واملقابالت الروتينية و أخرياً
التوقيع عىل املراسمي اجلاهزة".

السؤال املحل ملاذا يعترب ويل العهد الخشص الثالث يف حني يتوجب أن

يكون الخشص الثاين يف احلمك؟
هذا يشء غري طبييع وخمالف ملا هو موجود يف أبوظيب والكويت

وقطر حيث ويل العهد هو رئيس الوزراء والرجل الثاين يف ذات الوقت.
تشعر أرسة آل خليفة بأن طرحها للنظام الربملاين قد يقلل من غضب

اجلماهري ويكسهبم ثقة الشعب .مكا تشعر األرسة أن النظام الميكن أن
يتوافق مع الويع اجلماهريي املتزايد رمغ أن مثل هذه اإلصالحات كإقامة

املجلس التاسييس يه إلحباط املطالب الشعبية األساسية وتفريغ هذه
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املطالب من حمتواها .إن الدميقراطية تصنعها اجلماهري الشعبية وال ميكن
أن تصدر مبراسمي أمريية فوقية.

إن تأثري هذه البيانات عىل احلملة االنتخابية وخصوصًا يف األسبوع

األخري اكن ملحوظا للغاية .فقد اكن رد فعل النظام متشنجا حيال بيان
اجلهبة ومضخام وخصوصا بعد قرار جمموعة الهشايب االنحساب من

الرتشيح لالنتخابات .وقد عرب العديد من الوزراء وكبار املسؤولني خالل
االجمتاعات الوزارية عن رد فعل قوي جتاه بيانات اجلهبة ،مكا عرب

بعضهم عن اقتتاعه بإن توقيت بيان اجلهبة وانحساب جمموعة الهشايب
ليست مصادفة .ورمغ أن نتاجئ االنتخابات خيبت ادعاءات اجلهبة بالتفاف

شعيب حوهلا ،فان رؤية النظام لنفوذ اجلهبة أثر يف معلية اختاذ القرار يف
تلك الفرتة.

األيام األخيرة للحملة
مع اقرتاب احلملة االتتخابية من هنايهتا ،قد أحضى موقف النظام أكرث
لشاؤما ،ويف معرض تعليقه قال مسؤول كبري" :لقد تعرضت البحرين عام

1972

لثالث نكبات :الكولريا ،وحريق بابكو واالنتخابات"(ف) ،هذا الوصف

لالنتخابات يدل عىل الرصاع والزناع داخل أرسة آل خليفة فميا يتعلق
بالتجربة الدميقراطية برمهتا.

وفميا ارتفعت شعارات املرحشين أعىل فأعىل لزدادت التتاقضات
داخل األرسة احلامكة حدة واستقطابًا .وترتب علهيا ظهور جمموعتني ومها
القبلية والوقعية .فالقبليون يف األرسة مه أولئك الذين ال يرون حاجة ألي

شلك من الدميقراطية احلديثة ويشعرون أن آل خليفة قد حمكوا البالد ألجيال

ف — انتشر وباء الكوليرا في أكتوبر — نوفمبر 1972
تمكت أخهاً من احتوائه .وب  24نرفسر 1972
البحرين ودمر  8خزانات نفط مسببا خسائر قدرت ما
خالل  48ساعة.

وأدى إلى اغالق المطار ،لكن وزارة الصحة

اندلع حريق مدمر في مصفاة شركة نفط
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بين

15-10

مليون دوالر وتم احتوائه

وأهنم يوفرون لشعهبم ما يرونه رضوريا وأن ذلك اكن جيدا .أما الواقعيون

فإهنم يرون أنه من أجل اسمترار حمك أل خليفة يف مواجهة مطالب شعبية
مزتايدة لملشاركة السياسية ،يتوجب علهيم إقامة نوع من اجلمس املنتخب

يضيف شعبية عىل املشاركة يف معلية صناعة القرار ،إال أهنم يف الوقت

ذاته يرون رضورة أن تبىق السلطة احلقيقية يف يد آل خليفة .ويقال أن

رئيس جملس الوزراء الشيخ خليفة بن سملان آل خليفة الذي اكن مينل
املمجوعة األوىل ،قد التحق بالواقعيني ،وقيل بأنه سيكون حتت إمرة وزير

اخلارجية ،الشيخ حممد بن مبارك آل خليفة ،والذي يطلق هيلع "مياكفييل
اخلليج"(.15

اكنت احلكومة تأمل أن تمت العملية االنتخابية هبدوء ،دون مطالب جدية

ودون طرح قضايا حمرجة .مل يتبني صناع القرار داخل أرسة آل خليفة

جيدًا أبعاد العملية واملطالب والضغوط اليت تتولد عن أي حترك حنو
الدميقراطية .إن اإلمجاع الذي مييز احلمك االوتوقرايط هو أول حضايا

التقدم عىل طريق الدميقراطية ،إن املعارضة وعدم االقتتاع مها المثن الذي
جيب أن يدفعه أي جممتع دميقرايط ،أو شعب أو حكومة من أجل أن تكون

احلكومة نابعة من الشعب ومن أجل الشعب .ويف أنمظة احلمك الدميقراطية
الميكن أن يكون الدستور عبارة عن مراسمي أمريية أو إعالنات حكومية

ميكن جتاهلها

أو تفسريها بإرادة

احلكومة.

إن

إقامة أساس

الدميقرايط للحمك أو وضع دستور مكتوب جيلب اآلالم لالوتوقراطيني

ألهنم سريون أن هناك جممتعًا ومواطنني مصممني عىل أن تكون هلم لكمة

يف حمك أنفهسم .وستكون مكرمات احلامك ماكن اختبار صعب ،ألنه مىت ما
كتب الدستور ،فانه يتوجب هيلع وعىل عائلته أن حيمكوا يف ظل رقابة

مواطنهيم.
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النظام

وما حدث يف البحرين غداة االنتخابات هو أن بيانات احلكومة حول

فوائد الدميقراطية قد خلق قوة دفع ،وحركت األحداث والقضايا بارسع مما
اكن متوقعًا .إن القضايا اليت أثار ها املرحشون يف االجمتاعات العامة

واألسئلة اليت طرحت يف هذه االجمتاعات مل تقرب ما بني احلكومة

والشعب ،بل ازداد الرفض ألرسة آل خليفة.
لقد اكن املصدر األول للقلق خالل احلملة هو حمتوى الدستور
املقرتح .ويف هذا اإلطار انصبت املناقشات حول قضايا رئيسية .وميكن

القول أنه خالل أي لقاء لملرحشين فقد اكن السؤال املوجه هلم معا إذا اكنوا
يدمعون حقوق

اإلنسان والنقابات العاملية وحق املرأة يف

وحكومة دستورية .مكا طرحت علهيم األسئلة مرارًا معا

املشاركة
إذا اكنوا

سيتلكمون يف املجلس حول قضايا مثل النشاطات غري املرشوعة للرشطة

والتمخض ونصيب األرسة احلامكة من الدخل الوطين ونيف املواطنني
البحرينيني.

وقد عرب العديد من املرحشين عن آراهئم حول القضايا الرئيسية يف
مقابالت

أجراها

حممد

قامس

الشرياوي طوال

الهشرين

النني

سبقا

االنتخابات( .)16وبالرمغ من أن بعضهم قد سبق أن اجريت معهم مقابالت

يف بداية  ،1972فان تعليقاهتم قبيل إجراء االنتخابات اكنت أكرث حتديدًا فميا
يتعلق مبهام املجلس التأسييس ومواقفهم جتاه القضايا اليت ستناقش يف

املجلس^ق».

توقع لوسر اجليش املرحش عن الدائرة األوىل ملدينة املنامة أن
يتعرض أعضاء املجلس التأسييس إىل خمتلف أنواع الضغوط ،لكنه أكد أنه

ف  -لقد أجرى المؤلف مقابالت مع غالبية الشخصيات التي وردت في مقابالت الشيراوي ،وعبروا
عن موراقف شبيهة بما ورد في الصحيفة.
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ال جمال للتسوية جتاه احلقوق

األساسية واليت يتوجب أن يتضمهنا

استورد.
أما جامس حممد مراد املرحش عن الدائرة السابعة ملدينة املحرق،

والذي أحضى الحقًا متحدثًا أساسيًا يف املجلس ويمتزي مبوقف ليربايل
متشدد حول القضايا االجمتاعية فقد تعرض للحصانة السياسية ألعضاء

املجلس ،بأن طالب أن يتضمن الدستور حقوقا وحريات أساسية استنادًا إىل

تلك احلقوق واحلريات اليت أقرهتا األمم املحتدة(.)17
أما قامس أمحد خفرو املرحش عن الدائرة الرابعة ملدينة املنامة،

والليربايل الرصحي ،والذي أحضى الحقًا سكرتري املجلس ،فقد توقع أن
تكون املناقشات داخل املجلس حرة ومفتوحة .مكا مل يتوقع أن متارس

ضغوط عىل األعضاء وان الدستور سيصاغ من قبل املجلس التاسييس.
وأضاف أنه ليس املمه من يكتب الدستور ولكن االمه هو العقلية اليت كتب

هبا .وشدد عىل إن من الرضوري أن تكون املواطنة واحدة ومتساوية

للرجل واملرأة(.)18
أما عبد العزيز المشالن املرحش عن الدائرة الثامنة ملدينة املحرق

والذي

أحضى نائبًا لرئيس

املجلس وهو من

الخشصيات

املعروفة

املحرتمة ،فقد عرب فميا يتعلق بالدستور عن رغبته يف أن يمت إقراره من
قبل املجلس ،وان يضمن الدستور احلرية الفردية و إقامة جملس ترشييع
حر ،وحبذ استقالل القضاء والفصل بني السلطات ومضان مجيع أنواع

احلريات األساسية(.)19

ك — االضواء،

18

اكتوبر  ،1972الجشي هو ليبرالي شيعي ،ولعب الحقا دورا مركزيا في المجلس

كوسيط ومخطط لتصويت الجناح الليبرالي في المجلس ومعظم أعضائها من السنة إضافة إلى جناح
شيعي محافظ.
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أما عيل عبدالله سيار املرحش عن الدائرة التاسعة ملدينة املحرق
وصاحب ورئيس حترير صدى االسبوع ،فقد اختذ مواقف حيال قضايا
دستورية معينة شبهية مبا كتب يف افتتاحيات حصيفته .لقد اكن سياسيا

ليرباليا حول قضايا مل احلريات االساسية والفصل بني السلطات وحقوق

املرأة والتعلمي واملالية واإلجراءات القانونية .وقد أحضى عىل سيار متحدثًا
رئيسيًا يف املجلس بإمس اجلناح الليربايل .وأكد عىل رضورة أن يضمن
الدستور استقالل القضاء ومراقبة السلطة الترشيعية للسلطة التنفيذية .مكا
يتوجب أن يضمن الدستور حق أعضاء السلطة الترشيعية يف استجواب
أعضاء احلكومة وأن يمتتعوا باحلصانة النيابية(.)20

أما حممد عبدالله حممد المساهيجي مرحش الدائرة احلادية عرش لملحرق
والذي مل القطاع الزرايع الفقري يف البحرين ،فقد حتدث عن مصاحل حمددة
عن منطقته عندما طالب بان ينص الدستور عىل تطوير القطاع الزرايع

وعري عن اهمتامه برضورة حصول ساكن القرى عىل فرص متساوية يف

التعلمي واإلساكن والصحة ويف التمتية اسية بشلك عام(.)2١
ورمغ خسارته يف االنتخابات ،فان صاحب حصيفة األضواء ،حممود

املردي ،قد حتدث بفصاحة أكرث من املرحشين اآلخرين وخلص أمل الكثري

من الناس املتفائلني الذين يريدون أن تكون هذه يه اخلطوة االوىل عىل
الطريق للدميقراطية احلديثة.
ويف إطار برناجم (لقاء مع املرحش) والذي نمظه النادي العريب وعقد

يوم  25نومفبر  ،1972عرب املردي عن شعوره بأن يشارك الناس يف
التجربة الدميقراطية الن التعامل مع املجلس التأسييس سيساعد عىل افراز

دستور جيد .وشدد عىل رضورة أن يضمن الدستور عددًا من املبادى

األساسية واليت جيب أن ال يساوم علهيا أعضاء املجلس مثل احلريات
األساسية واحلق يف تشكيل نقابات

معالية وحقوق
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املرأة والضامن

االجمتايع وحمك القانون وأن املهتم بريء حىت تثبت إدانته ،مكا شدد عىل

احلق املطلق يف اجلنسية وأن تكون جلسات املجلس مفتوحة حلضور
اجلمهور (ل).
شري املقابالت السابقة إىل مخس جماالت متفق علهيا فميا بني
املرحشين ،ويه:

 - 1مضان احلريات الفردية األساسية يف صورة قانون.

 - 2المساح بقيام النقابات العاملية.
 — 3حمتية احلقوق السياسية لملرأة ورضورة المساح هبا.

 - 4أن تتضمن احلكومة الدستورية الفصل بني السلطات واليت تمشل

استقالل القضاء والنص عىل أن املجلس الوطين هو السلطة الترشيعية
للوحيدة.

 — 5البد من محاية حقوق املهتم ،وبالتايل رضورة وجود إجراءات
قضائية حصحية ،لضامن عدم قيام جلهزة االمن باالعتقاالت واحلبس املطول

دون توجيه اهتامات حمددة أو حمامكة.
أما عىل اجلانب السليب ،فقد شعر العديد من املرحشين إن االنتخابات

واملجلس التأسييس برمته سيواجه العقبات التالية:

 - 1إن التجربة الدميقراطية جديدة متامًا ،كذلك غياب تقاليد شعبية

لملجمتعية السياسية يف جتربة املواطنة.
 - 2الشعور أن احلكومة مل تظهر الزتامًا جديًا إلجناح التجربة

الدميقراطية.

 - 3شكوك الناس جتاه أية مبادرة تأىت من قبل احلكومة حول

املشاركة الشعبية.

ل — حضر المؤلف هذه المناظرة.
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 - 4االضطرابات العاملية وتوتر العالقة ما بني العامل وكبار
املستخدمني يف رشاكت كألبا وطريان اخلليج.

 - 5عدم مساح احلكومة للعامل بتشكيل نقابات مبوجب الفصل الثالث

يف قانون العمل لسنة .1957
 - 6تطبيق احلكومة لقانون الطوارئ لعام  1965عىل قضايا سياسية

دون إجراءات قانونية حصحية.
 - 7رفض احلكومة إهناء حالة الطوارئ حىت بعد تقدمي عريضة بذلك

إىل األمري من قبل غالبية املرحشين لملجلس التأسييس(م).
 - 8بيان اجلهبة الشعبية لتحرير معان واخلليج العريب والذي طالب

املواطنني مبقاطعة االننخابات.
 - 9انحساب جمموعة عيل ربيعة وهشام الهشايب الوطنية واليت متثل

اليسار العاميل من احلملة االنتخابية.

 -10اعتقاد كثزي من الناس إن املجلس التأسييس لن يمتكن من تغيري

سياسات احلكومة.
وكنتيجة هلذه العوامل املؤثرة ،فقد اكن االعتقاد السائد حىت أسبوع من
إجراء االنتخابات أن اإلقبال علهيا سيكون حمدودًا ،وأن اجلو السيايس يف

البالد ال يساعد عىل احلصول عىل جتربة دميقراطية حقيقية(ن) ،وبقيت
الفجوة كبرية بني املواطنني واحلكومة ،مكا واصلت األسعار يف االرتفاع

م — فرضت حالة االحكام العرفية ،بعد االنتخابات مباشرة والتي اعتبرقها الحكومة ناجحة .وقد جرى

اعتقال مجموعة من المراطنين في منطقة الحورة بالمنامة في االسبوع االول من ديسمبر السباب
سياسية في ذات الوقت جرى اطالق سراح أثنين من السجناء السياسين من سجن جزيرة جدة

فيمارس .1972
ن  -جرى التعبير عن هذه اآلراء وغيرها في ندوة خاصة عقدت تاريخ  27نوفمبر 1972

لمناقثة

الحملة االنتخابية والمرشحين في آخر يوم من أيام الحملة .وكان على المنصة :حسن الجشي
ومحمود المردي وعلي سيار وأحمد كمال (مدير المطبوعات في وزارة اإلعالم) وحافظ إمام
(صحفي) وجاسم مراد ومحمد قاسم الشيراوي (منظم الندوة).
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وازداد تذمر العامل والذين رددوا خيار املقاطعة .ويف ظل هذه األجواء
أحضت احلكومة أكرث عصبية وازداد ميلها إىل الرسية .ويف االول من

ديمسرب  ،1972ذهب الناخبون إىل صناديق االقرتاع يف  14دائرة النتخاب
 17ممثال.

تحليل االنتخابات وتركيبة المجلس التأسيسي
اكنت مفاجأة سارة للجميع أن متت أول انتخابات يف البحرين يف جو
من اهلدوء والتحرض ،فمل تجسل حالة واحدة خمالفة للنظام() .ومتخض عن
االنتخابات عدة مفاجآت مهنا كرثة اإلقبال عىل التصويت ()%88.5

واالستقطاب الطائيف معرباً عنه مبن جنحوا (السنة مقابل الشيعة) .أما أحد
مدلوالت املستقبل ملسار الدميقراطية يف البحرين فهو أن أجواء االنتخابات

قد برهنت عىل اخلطًا الكبري لقلق السلطات غري املبرر .وكرست املشاركة

رهبة اإلقدام عىل جتربة الدميقراطية واليت يتطري منه اجلناح املحافظ من
آل خليفة .وأظهرت االنتخابات إن الناس ليسوا ثوريني بالرضورة ،بل
العكس هو الصحيح ،فقد كشف التصويت الشعيب توجها حمافظا من جهة

والعمل عىل إبقاء الوضع الراهن حسب رؤية قادة آل خليفة.
وشلك االقبال الكبري عىل االنتخابات ،مكا ذكرت سابقا ،مفاجأة

ملحوظة .فقد ساد االعتقاد يف أوساط الميني واليسار عىل أن انحساب
جمموعة الهشايب قد يدفع باعداد كبرية من الناخبني لملقاطعة .وإذا ما

راجعنا تسلسل األحداث فان لكا من الفريقني آل خليفة واليساريني اكنوا
خمطئني يف أحاكمهم وفشلوا يف قراءة القوى الفاعلة يف الساحة .ققد

ارتكزت رؤية آل خليفة لالنتخابات مبمجهلا عىل موقفهم السليب املسبق

ه  -الشيخ خالد بن محمد الخليفة ،هو الوزير السابق للعدل وأحد رموز الحرس القدم في االسرة
الخليفية ،أدلى بتصريح بعد انتهاءالتصويت أن أول تجربة للديمقراطية في البحرين كات ناجحة.
رويتر ،االخبار،

 2ديسمبر .1972
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للدميقراطية واملشاركة الشعبية ولكما اقرتب موعد االنتخابات ازدادوا توترا

وعصبية ،وبالتايل أحضت تقيمياهتم أكرث حمافظة و أقل واقعية .ومن ناحية

أخرى فان اليسار الذي متله جمموعة الهشايب — ربيعة قد أظهر قدرًا

كبرياً متساويًا خلطا احلمك ىف نظرته الشامئة إىل األمور قيل االنتخابات,،

فقد استتدت آماهلم مبقاطعة الناس لالنتخابات عىل تفكري ذايت وليس استنادا
عىل تقيمي موضويع لطبيعة رأي األغلبية يف البحرين().

أظهر الناخبون يف لك الدوائر مبا يف ذلك الدوائر العاملية الثامنة
والتاسعة يف املحرق ،إقباال شديدا عىل االنتخابات حيث وصلت نسبة

املصوتني  %83يف الدائرة الثامنة و %90يف الدائرة التاسعة مثال.
ومع إغالق صناديق االقرتاع أصيب اليسار بصدمة وظهرت حاجهتم

إىل برناجم جديد .اال ان من الرضورة إضافة أنه ال جيب تصوير اإلقبال
الشديد عىل االقرتاع مبثابة انتصار لقوى االمر الواقع .والميكن القول ،مكا
قال بعض املسؤولني احلكوميني بعد االنتخابات ،بأن اإلقبال الشديد للناخبني

قد أظهر أن البحرينيني يمتتعون مبستوى عال من النضج السيايس ،فذلك
نوع من السذاجة لتشويه صورة اليسار لدى الناخب العادي .وكأي نظام

سيايس ،فان الدميقراطية ميكن تدمري ها عندما يمت الرتكزي عىل املظهر عىل

حساب اجلوهر .لن إظهار الدميقراطية كواجهه المعة ال خيدم قضيهتا
وليس بديال للتجربة الدميقراطية احلقة بلك ما حتمله من آمال واحباطات
وامجاع وانشقاق ومسؤولية وانفتاح.
أما

النقطة

الثالثة

اليت أفرزهتا وكشفت

عهنا

االنتخابات ،فهو

االستقطاب الطائيف العميق ما بني الشيعة والسنة .لقد كشفت اجتاهات

التصويت يف مجيع الدوائر مبا يف ذلك دوائر املنامة حيث الكثافة الساكنية

و  -من أجل تحليل معمق لالتخابات ،أنظر السياسة ( الكويت)

18

ديسمبر  ، 1972حيث نشرت

في هيئة رسالة لرئيس التحرير من قبل مجموعة من الطلبة البحرينيين في الجامعة االميركية في بعروت.
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والتطور املديين ،مكا دلت هيلع الدائرة األوىل حيث نسبة املقرتعني %91

والدائرة الثانية  ،%90عن هوة واسعة تبعا لملذهب.

والشك إن الشيعة معلوا جبد للحشد والتصويت ملرحشهيم بغض النظر
عن كفاءة ومؤهالت املرحشين .وميكن فهم هذا التوحد لدى الشيعة عىل

ضوء تارخي طويل من همينة السنة عىل احلمك().

أظهر حتليل اجتاهات الناخبني يف الدائرة األوىل يف املنامة إن من بني
املرحشين الشيعة اللذان فازا وهو لوسر اجليش قد حصل إضافة ألصوات

الشيعة عىل  250صوتا من السنة ،حيث يدل ذلك عىل أن لكا من الشيعة

والسنة يرون فيه خشصًا مؤهال لملجلس التأسييس( ).
أما الثاين فقد جنح بأصوات الشيعة فقط ،يف حني توزعت أصوات

السنة عىل عدد من املرحشين ،مما أدى إىل فشل مرحشين مؤهلني مثل
حممود املردي وحسن زين العابدين( ب) .لقد اكنت كتلة التصويت الشيعية

مؤثرة جدًا حبيث أوصلت إىل املجلس  14من بني  22من جمموع
أعضائه ،ويه نسبة أعىل من نسبة الشيعة من الساكن(' ت).
أما يف املناطق الريفية حيث التتافس يرتكز بني املرحشين السنة

والشيعة ،فقد اجتهت األصوات تبعًا العتبارات دينية ،والزتام املرحش
بالعبادة .وقد أظهرت نتيجة التصويت يف الدائرة الثانية عرشة (حيث %90

مشاركة) ذلك بوضوح حيث إن املرحش املؤهل وهو حممد خليفات ،خرجي

ي — يتوجب التنويه إلى أن الشيعة عوملوا بشكل الباس به في ظل حكم آل خليفة ،حيث يتقلد
الشيعة أربعة مناصب وزارية وهم ممثلون بشكل جيد في الطبقة التجارية الغنية في البحربن.
أ أ  -علق أحدهم على تصويت السنة للجشي بفوز السناتور ايدوارد بروك في مساشوتس.

ب ب — دفع الخوف من هذه الظاهرة محمرد المردي وغيره إلى محاولة اقناع بعض مرشحي السنة

باالنسحاب قبل االنتخابات لكنهم فشلوا في ذلك.
تت-يستخدم مرشحو الشيعة عادة المام (الحسينية) في حمالتهم االتخابية.

اجلامعة األمريكية وهو شييع لكنه ليربايل ،هزم هزمية مدوية من قبل
رجل دين شييع(ثث).

وهنك مؤرش آخر أظهرته االنتخابات وهو مؤرش العنرصية واسنتادًا

إىل األصل وخصوصًا العريب (مسمل سين) يف مقابل ذي األصل اإليراين
(مسمل شييع) .فقد أظهرت نتاجئ التصويت للدائرة الثالثة ( % 83تصويت)

أن الناخبني العرب دمعوا بقوة الفائز حممد مكال الدين ضد املرحش حسني
باقر آريان وهو تاجر معلة حيث حصل األول عىل  986صوتا فميا حصل

الثاين عىل  215صوتًا.

مكا كشفت نتاجئ الدائرتني الثانية والتاسعة عن

ذات التوجهات حيث سقط مرحشان من اصل إيراين سقوطا مدويا(تت.
وفميا يتعلق باملمجوعات اليت تشلكت قبيل االنتخابات فيتوجب التأكيد
عىل ثالث نقاط يه .كون هذه املمجوعات من الناس ترتبط ببعضها البعض

بروابط هشة تستتد عىل الصداقة والزمالة .ومل يرتحش املرحشون رمسيا
مضن قوامئ ،ولكن صناع الرأي العام يعرفون املمجوعة غري الرمسية الىت

ينمتي إلهيا املرحش .فهناك جمموعة المشالن ،مثال ،املعروفة باملمجوعة

الوطنية الدميقراطية واليت أظهرت نتاجئ جيدة حيث فازت يف مثان دوائر من
بني أربعة عرثتت .وإىل جانب المسعة الخشصية فان السبب الرنييس لفوز

كتلة المشالن كوهنا تضم سنة وشيعة .ومكا ذكرنا سابقا فإن الكتلة الثالثة ويه

ثث  -يكفي أن يذكر المال الناخبين أن المرشح خليفات لم يكن يصوم رمضان أو لم يكن يصلي

بشكل منتظم.
جج  -يكفي للمرشحين العرب لضمان انتخاهمم في مواجهة المرشحين من أصل إيراني أن يذكروا

كيف يكسر خصومهم قواعد اللغة العربية.

ج ج  -لوسر اجليش (الدائرة االول) حممد حن مكال الدين (الثالثة) علي صاح الصاحل (اخلامسة
 -بالتزكية) عبد العزيز الشمالن ( الثامنة) ،خالد عبد الله المناعي (التاسعة) ،خليفة البنعلي

( العاشرة) ،عبد العزيز الراشد ( السادسة عشرة) ومحمد حسن الفاضل (التاسعة عشرة بالتزكية).
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كتلة الهشايب مل تشارك يف االنتخابات ،فميا فثلت الكتلة الثانية ويه كتلة

املردي فشال ذريعا ،باستثناء جناح جامس مراد يف الدائرة السابعة.
وباالضافة إىل أن التصويت قد سار تبعًا العتبارات مذهبية أو عرقية،

فقد تأثر أيضًا خبمسة عوامل عىل األقل يه:
 - 1كوهنا أول جتربة دميقراطية يف البحرين ،فقد شعر الناس أنه
يتوجب إعطاهئا فرصة للنجاح.

 — 2بالرمغ من تركيبة املناصفة لملجلس التأسييس ،فقد شعر

الكثريون برضورة االسمتاع إىل املعارضة املحتمكة بالنظام يف املجلس

عىل ألقل.
 - 3إن املرحشين لملجلس التأسييس ،وبغض النظر عن كفاءاهتم ،مه

مواطنون خملصون مما يعين أنه يتوقع من التجربة أن تضيف عنارص
جيدة إىل املهشد السيايس(.)22

 — 4هناك عنرص آخر أهسم يف ارتفاع نسبة املقرتعني وهو أن
مجيع املرحشين عارضوا انحساب كتلة الهشايب من االنتخابات ،واعتربوها

سلبية وغري ممثرة.
 — 5هناك سبب آخر وهو اخلوف من إقدام احلكومة عىل إجراءات
حبق من مل يشاركوا يف االنتخابات ،حيث اقدمت احلكومة عىل خمت

جوازات الناخبني(غغ.
وترتب عىل االنتخابات أن معظم الفائزين مه من الشباب الشيعة( )

ومتعملني نوعًا ما( ،)٠٠وميكننا االستتتاج بامطئنان إن أولئك النني جرى

خخ  -كان يمكن تبرير ذلك بأثر رجعي لو أن االقبال على االتخابات كان ضييال لكن االقبال

الكثيف على االنتخابات ييطل مثل هذه االدعاء.
د د  -كان أحد عشر عضواً من بين أعضاء المجلس التأسيسي من هم دون سن  ،39وتجدر االشارة
إلى أن

80

 %من السكان هم من هذه الفئة العمرية.

ذذ — من بين أعضاء المجلس التأسيسي فقد كان ممانية خريجي الجامعات واثنان حاصالن على الدبلوم.
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انتخاهبم ميثلون الطيف الساكين للبحرين .يظهر اجلدول (رمق )1-7
واجلدول (رمق  )2-7إن جمموع املرحشين ال 59يف 19

ترحش 33

دائرة انتخابية،

مهنم يف دائرة مكتظة الساكن ومرتفعة الويع

السيايس

(الدائرتني األوىل والثانية يف املنامة والدائرة التاسعة يف املحرق) .إن تعدد
املرحشين يف هذه الدوائر الثالث والتوجهات املذهبية يف التصويت

وخصوصًا يف الدائرتني األوىل والثانية قد خلق ترقبًا شديدًا مما حفز
الناخبني للتصويت ،وقد جسلت الدوائر الثالث هذه أعىل نسبة تصويت

بلغت  % 91يف األوىل و  %90يف الثانية و%90

يف التاسعة .مكا جسلت

الدوائر الثالث املنكورة أعىل عدد من الناخبني املجسلني ومه عىل التوايل

 1732يف األوىل و  1531يف الثانيةو1640

يف التاسعة.

مشل املرحشون المثانية يف الدائرة األوىل شييع ليربايل صيدالين
(مضن قامئة المشالن) وشييع حماقظ (مدرس متقاعد) وتاجر ذا تعلمي
جاميع وعقاري وحصيف وتاجرين ورجل دين كبري السن.

وكشفت نتاجئ التصويت عن مفاجئتني ومها ،انتصار املدرس املتقاعد

الشييع ( العريض ب 662من 1585

أصوات) والفشل الذريع لصحيف

مثقف ومؤهل (املردي حيث نال 171

ب885

صوتا) ،أما النجاح املتقدم للجيش

صوت فقد اكن متوقعًا .وكشف جناح العريض عن تبعرث أصوات

السنة ،يف حني إن تكتل أصوات الشيعة دل عىل استقطابات طائفية فعلية مل
يعرتف هبا املرحشون ظاهريًاارد).
هناك أسباب عديدة أهسمت يف هزمية حممود لملردي ومن بيهنا ما ييل:

—1

ترحش يف دائرة ال يسكن فهيا(زذ).

رر -حتى المرشح الليبرالي الشيعي رسول الجشي استخدم الماتم (الحسينية) للحصول على اصوات

الشيعة في حمله االنتخابية ،والكتلة الشيعية هي التي أوصلت العريض إلى النصر.
ززكان يقطن في الدائرة الثالثة (السلمانية).
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 -2م يتوجه طائفيا ،بل ركزيف محلته االتتخابية عىل قضايا الناس.

 - 3رمغ كون املردي يف وضع جيد أيديولوجيًا كربجوازي وطين،
فمل تكن االنمتاءات األيدلوجية قادرة عىل صد رياح الطائفية.
أما

بالنسبة هلزمية رجل األمعال املثف حسن زين العابدين والذي

حصل عىل  336صوتا فهناك تفسريان لذلك:
٠

اكن معروفا مضن رشحية حمددة فقط ،حصل من خالهلا عىل

االصوات ،يف الدائرة االوىل(س».
*

دعت ملصقاته إىل دمع (املرحش اجلاميع) ،مما تسبب يف إبرازه

مكتعايل عىل الناس ،مما أثر يف رفضه من قبل الناخبني .وميكن معرفة

األثر املدمر لل هذه الدعاية عندما ندرك انه فميا بني عام  1950حيث

أول خرجي حبريىن وعام  1970مل يكن ىف البالد سوى  300خرجيًا
جامعيًا.
شلك فشل محيد صنقور يف الدائرة الثانية ( 344صوتًا من )1378

مفاجأة كبرية .أما جناح العليوات ( 841صوتا) واملاحوزي ( 451صوتًا)
فقد أكد أمهية االستقطاب الطائيف واالجتاه املحافظ عىل حساب الوطنية وقد

اهسم هذا العامل أيضًا يف هزمية حممد خليفات يف الدائرة الثانية عرش
( 323صوتًا من  1458صوتا) ،حيث ترحش يف هذه الدائرة أربعة

مرحشين شيعة ،خفرست وهزمت توجهات خليفات الليربالية الداعية
الحرتام

احلريات

األساسية

وحق

املرأة

يف

التصويت

وإصالح

احلكومة( ثغا ،بيمنا دمع املخلصون الشيعة منافسه مال حسن زين الدين،

حيث اكتسح املال الشييع املحافظ منافسيه وحصل عىل  596صوتا.

سس-أتت معظم االصوات لصالحه ممن يعتبرون أنفسهم الهولة وهم العرب الذين استقروا على
الشاطئ الغربي لفارس خالل القرن السابع ثم عادوا مرة أخرى إلى الشاطئ العربي من الخيج.

شش  -أنظر تصريحه في صحيفة االضواء بتاريخ  26أكتوبر  .1972ص  32و. 1 6
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أما النرص

احلامس جلامس مراد التاجر الرثي يف الدائرة السابعة

حبصوله عىل  648صوتًا من و106

صوتًا فيعكس أساسًا شعبية الرجل

ذاته .فقد عاشت عائلة مراد أساسًا يف املحرق واكن مراد نشطًا دامئًا يف

القضايا اليت هتم األهايل واكن خسيًا يف التربعات لألهايل ،وأظهر اهمتامًا

ملشالك املواطن العادي .أما منافسه ،صقر الزياين ،الذي هزم هزمية

شنيعة حبصوله عىل 260

صوتا فقط ،فقد اكن قاضيا معينا حىت استقالته

ليتفرغ لالذختابات(صص)٠

إن فوز عبدالعزيز المشالن يف الدلرئة الثامنة ب  716صوتًا من 1041
صوتًا اكن متوقعًا أصالً ،خصوصًا عدما انحسب ىط ربيعة عضو لكة

الهشايب املدعوم معاليا ويساريا من السباق .لن امس المشالن وتارخيه

الوطين وتضحياته الخشصية كونه منفيا إىل سنت هيالنة عام ،1956
أهسمت لكها يف فوزه .وقد جرى انتخابه نائبًا لرئيس املجلس التأسييس.
أما يف الداقرة التاسعة ،فقد اكن متوقعا لن يحجن ىط سيار وتاكد فوزه

بعد انحساب هشام الهشايب من السباق ،ونال سيار  841صوتا من 1472
صوتا ،مما يعكس دمعًا قويًا له .لقد جرى توقيف حصيفته األسبوعية ملدة

هشرين بأمر حكويم يف الفرتة ما بني سبمترب ونومفبر .أما املرحش اآلخر
والذي اكن متوقعًا فوزه لكنه فشل مع نلك فهو عيل راشد األمني وحصل

عىل 377

صوتًا فقط ،وهناك سببني لنلك أوهلما هو كونه حديث السكن يف

دائرته التاسعة حيث معظم أقاربه ،مكا مل خيض احلملة االنتخابية حبيوية

ومحاس ،وبالتايل فقد االندفاع واألمل.
ميكن من أجل فهم املغزى اإلحصايئ لنتاجئ االنتخابات لملجلس

التأسييس ونسبة املشاركة املرتفعة يف اإلطار الدميغرايف من خالل جدول

ص ص — فعثالً كان نادي الجزءرة في الدائرة السابعة بالمحرق يلقى دعماً مالياً منتظماً من مراد.،
بالنسبة للزياني فقد أعيد تعينه كقاضي في المحكمة الصغرى في

البحرين ،الجريدة الرسمية،

4

يناير

. 1973
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3

ديسمبر

،1972

دولة

 .3-7ونجسل هنا املالحظة األوىل ويه أن قانون انتخابات املجلس
التأسييس قد حرص التصويت بالرجال البحرينيني الذين ال تقل أمعارمه عن

 20عاما يف يوم التصويت (املادة  .)1واكن هلذه املادة تأثري مبارش عىل
مشاركة النساء واملجنسني حديثًا وأفراد الرشطة والقوات املسلحة ،حيث

يظهر جدول (رمق  )3-7حقائق مهمة ،لعل األبرز فهيا هو أن التوجه

للدميقراطية من خالل املجلس التأسييس املنتخب حمصور بتصويت % 10

فقط من الساكن ،مما يعين أن رشحية صغرية من الساكن فقط معنية
بالعملية الدميقراطية ،مما يرتتب هيلع إضعاف رشعية نظام النخبة حيث

تسمتر أرسة آل خليفة يف لعب دور املسيطر هيلع.
وهناك مالحظة أخرية ،حاولت احلكومة دامئًا املحافظة علهيا ،ويه

أنه يف ضوء العدد االكرب من الشيعة الذي جرى انتخاهبم ،فقد رصح رئيس
الوزراء أنه سيجري تعديل االختالل من خالل التعيني .لذا فان المثانية الذين

جرى تعييهنم اكنوا ثالثة شيعة ومه ( إبراهمي العريض وصادق البحارنه

وحممد حسن ديواين) ،ومخسة من السنة ،و أصبح أعضاء املجلس 17

شيعيًا و 13سنيًا ،لكن إذا أضفنا هلم أعضاء جملس الوزراء ومه  4شيعة

و 8سنه ،ومه حمكًا أعضاء يف املجلس يصبح لدينا  21شيعة و 21سنة

وجمموعهم  42عضوا ( .أنظر جدول رمق )4-7
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هؤالء مه (االباء املؤسسون) لتجربة البحرين الدستورية احلديثة(خض).

جدولرقم 1-7
قئمة المرشحين للمجلس التذسيسي

رقم الدائرة

مجموع

المنامة1/

أصوات

1585
لوسر اجليش

885

عبدالحميد العريض

662

حسن محمد زين العابدين

336
315
211
171
165
134

محمد يوسف محمود
محمد عبدالله الزامل

محمود محمد المردي
خليفة غامن الرميحي

محمد صالح العباسي

المنامة2/

11378

عبدالكريم علي العليوات

841

ض ض — من المثير لالهتمام أن المجلس في جلته االفتاحية انتخب إبراهيم العريض كرئيس للمجلس
وعبد العزيز الشمالن كنائب للرئيس .ومن المعروف أن ابراهيم العريض هو شاعر وأديب وناقد

ورجل معروف على نطاق العال م العربي .اما الشمالن فهو شخصية وطنية سياسية وأحد قيادات

هيئة االتحاد الوطني في منتصف الخمينات ومن أجل معرفة افضل بالهيئة ،أنظر :عبد الرحمن
الباكر من البحرين الى المنفى ،دار مكتبة الحياة ،بيروت،

. 1 965

أما قاسم فخرو والذي انتخب كسكرتير للمجلس فهو خريج جامعة ورجل أعمال ناجح .وفي

خطاب قبوله النتخابه كسكرتير للمجلس قال قاسم فخرو أنه بانتخاب المجلس لهؤالء الثالثة

لموقع القيادة ،فانه بذلك يعترف بتقاليد البحرين االدبية والثقافية والتاريخ الطويل للنضال السياسي
الشعب وللجيل الجديد من المتعلمين والمتخصصين (نقال عن بث حي الذاعة البحرين لحفل افتاح

المجلس التأسيي) وتكمن المفارقة في أن الثالة والذين ترشحوا النتخابات المجلس الوطني قد
خسروا في تلك االنتخابات.
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حممد سعيد جعفر املاحوزي

451
347
343
268
207
182

محيد عيل صنقور
حسن عيىس اخلياط
عبدالرسول احللوايج

عبداحلسني حمسن جواهري

عبدالمنعم علي كاظم

املنامة3/

986
حممد حسن مكل الدين

869

حسني حممد اريان

177

املنامة4/

619
قاسم آحمد فخرو

243

حممد عبدالثه هرمس

173

محد سملان الزياين

134
65

يوسف زباري

املنامة5/
علي صالح الصالح
—

املنامة6/

-

علي ابراهيم عبدالعال

املحرق7/

1069
جامس حممد مراد

أحمد سند محعد سند

648
260
142

خليل ابراهيم الدوي

119

صقر حممد الزياين

املحرق8/

1041
عبدالعزيز المشالن

716

جامس منصور النامي

149
259

136
40

علي عبدالد كريمي
محمد حسن الحسن
المحرق9/

11472
علي عبدالثه سيار
خليفة عبدالد المناعي

841
452
408
377
105

حايج ابراهمي حايج

علي راشد آألمين
سبت سالم سبت

المحرق10 /

692
خليفة أحمد البنعلي

353

محمود ايراهيم المحمود

339

المحرق 11/
محمود عبداله محمود السماهيجي

806

420
386

علي حسن ابراهيم
جدحفص12/

1458

مال حسن أحمد زين العابدين
محمد علي سالم خليفات
محمد علي العكري
عبداله عيسى الزيرة

596
323
273
266

جدحفص13/

عبداشه محمد المدني
البديع14/

11260

عيسى أحمد قاسم

جعفر علي الدرازي

984
215

محمد جعفر محسن العرب

61
-

دمستان15/

260

-

محمد علي ضيف

مدينة عيىس16/

834

عبدالعزيز الراشد

469

يوسف سمللن مكل

197

فيصل عبدعيل العليوات

168
11194

عايل17/
عبدالعزيز منصور العايل

468

يوسف شيخ حممد املبارك

359

نارص حممد نارص

165

سرتة18/

1194
حسن عيل التوج

1025

حسن آمحد عيل

135

شيخ عيل يوسف السرتي

34
-

الرفاع19/

-

حممد حسن الفاضل
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جدولرقم 2-7

األعضاء الفائزين للمجلس التلسيسي ودوائرهم االنتخابية
٥/٠

األصوات

األصوات

الممحلة

الفعلية

1

1732

1585

91

2

1531

1378

90

3

1211

986

83

4

768

619

88

الدائرة

المرشحون

العر

الذب

التعليم

المهنة

أصرات

المرشح
الجثي

38

شيعى

بكالوريوس

صيدلة

885

العريض

50

شيعي

ابتدائي

مدرم

662

عليوات

43

ثيعى

ثانوية

تاحر

841

الماحوزي

32

ثع

ثانوية

صيدلي

451

كمال

31

بكالوريرس

مدرس

869

بكالرريوس

محاب

243

تاحر

-

الدين

فخرو

46

يف

5

تزكية

الصالح

30

ثيعي

بكالوريوس

6

تزكية
1235

العالي

49

بى

ثانرية

مقاول

1069

87

مراد

41

في

ثانرية

تاحر

8

11255

1041

7

648

83

الثمالن

61

سف

تاقري

تاجر

716

9

1640

11472

90

سيار

44

يس

تاقري

صحفى

841

المناعي

36

يا

تاق---

تاجر

452

10

799

692

86

البنعلي

33

ف

بكالرريوس

محامي

353

11

900

806

89

السماهيحي

31

شيعي

بكالوريوس

ملرس

420

12

1566

1458

90

زين الدين

42

شيمى

رحل دين

—

13

تزكية

املدن

39

شلمى

بكالوريوس

مدرس

596
-

14

11449

قاسم

32

شيعيى

رحل دين

15

تزكية

آل ضيف

53

11260

86

984

شيعي

رحلدين
رحل دين

تاجر

-

16

942

834

87

الراشد

35

فى

بكالوريوس

محامي

496

17

1024

992

97

العالي

40

شيعى

ابتدائي

مقاول

468

18

1316

1194

90

المترج

38

شيعي

ثانري

تاجر

1025

19

تزكية

الفاضل

47

لف

ثانوي

تاجر

ح
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جدول رقم  3-7تطبل ديمزفي ساخبين
مجموع السكان

()1971

البحرينين

178793

النساء البحرينيات

88421

الرجال البحرينني

89772

( 53248ب)

ذكور دون سن 19
الرجال ممن هم فى من التصويت

36524

الذكور المستثين من التصويت ( عسكريين)

( 2000ت)

الذكور المجنسين المستثتيين من التصويت
ههه

الرجال ممن يحق لهم التصويت

30524

مجموع المسجلين للتصويت

22363

نسبة المسجلين من مجموع الناخبين المؤهلين

673.2

مجموع الناخبين المسجلين في دوائر التزكية

4995

مجموع الناخبين المسجلين في باقي الدرائر

17368

مجموع الناخبين الفعليين

15385

نسبة الناخبين المسجلين

%88.5

نسبة الناخبين من مجوع السكان البحرينين

68.6

نسبة الناخبين من مجموع سكان البحرين

67.1

(أ) المصدر :دولة البحرين ،وزارة المالية واالقتصاد الوطني-االحصاء السكاني لعام 197 1

(ب)إن ما يزيد عن %50

من سكان البحرين هم دون التاسعة عشر ،وعندما نحتسب البحرينيين

فقط فهم يشكلون %60
(ت) امتادا على تقدبرات من وزارة األعالم
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جدول رقم 4-7
أعضاء المجلس التلسيسي
العضو

المذهب

االعضاء المنتخبين
-1رسول الجشي
-2عبدالحميد العريض

شيعي

—3عبدالكريم العليوات

شيعي

-4محمد سيد جغفر الماحوزي

شيعي

-5محمد حسين كمال الدين

شيعي

-6قاسم أحمد فخرو

سني (سكرتير المجلس)

-7علي صالح الصالح

شيعي

-8علي إبراهيم عبد العال

شيعي

-9جاسم محمد مراد

سني

-10عبدالعزيز الشمالن

سني (نائب رئيس المجلس)

-1 1علي عبدالله سيارى

سني

-12خليفة عبدالله المناعي

سني

-13خليفة أحمد البنعلي

سني

-14محمد عبدالله السماهيجي

شيعي

-15مال حسن زين العابدين

شيعي

-16عبدال محمد المدني

شيعي

-17عيسى أحمد قاسم

شيعي

-18محمد على أل ضيف

شيعي

—19عبدالعزيز الراشد

سني

-20عبدالعزيز منصور العالي

شيعي

-21حسن علي المتوج

شيعي

-22محمد حسن الفاضل

سني

سيعي

264

االعضاء المعينون
-1إبراهيم حسن كمال

سلي
شيعي (رئيس المجلس)

-3احمد علي كانو

سني

-4محمد حسن خليل ديواني

شيعي

-5محمد يوسف جالل

سني

-6طارق عبدالرحمن المؤيد

سنى

-7صادق البحارنة

شيعي

-8راشد عبدالرحمن الزياني

سني

-2إبرا هيم العريض

أعضاء مجلس الوزراء
-1الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة (رئيس الوزراء)
سيى
-2الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة (ولى العهد)
سنى
(وزيرالخارجية
-3الشيخ محمد بن مبارك آلخليفة
سني
واألعالم)
-4الشيخ خالد بن محمد الخليفة (وزير العدل)
سنى
-5الشيخ عبداشه بن خالد الخليفة (وزير البلديات سني
والزراعة
التعليم)
(وزير
الخليفة
محمد
بن
عبدالعزيز
-6الشيخ
سنى
-7الدكتور علي فخرو (وزير الصحة)
سنى
-8محمد أحمد العلوي (وزير المالية واالقتصاد)
شيعى
٢9ف احمد الشيراوي (وزير التتمية)
سنى
-10إبراهيم حميدان (وزير العمل والشؤون االجتماعية)
شيعى
-11الدكتور حسين البحارنة (وزير الشؤون القانونية)
شيعى
-12جواد سالع العريض (وزير الدولة)
شيعى
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الغصل الثامن :األستنتاج:

نحو نموذج فاعل للمدينية القبلية
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يتوجب عىل أي حماولة لتطوير منوذج يف عمل االجمتاع أن تأخذ يف
اعتبارها ثالثة عنارص عىل األقل :املكونات احلقيقية املمثلة يف المنوذج،

ومكونات المنوذج ذاته ودرجة العالقة السببية ما بني الواقع والمتثيل .فإذا مل
يمت تضمني هذه العوامل بطريقة حصحية مقاربة لبعضها البعض وللنظام

الذي جرى تصمميه نظريا ليعكهسا والذي تعمتد هيلع التغريات املستقبلية
املتوقعة مضن النظام ،فان أي حماولة لبناء المنوذج لن حتقق نتيجة ممثرة.

يف هذه احلالة ،يتوجب عىل عامل االجمتاع أن ميزج بني الفوىض
النامجة عن النظام اجلاري دراسته ومعلية التسييس النظري ،والذي يفرتض

أن يضعه المنوذج موضع احلراك.
إن االعتبار األساىس ىف بناء المنوذج هو التعريف اللغوي للكمة

منوذج ،حيث إن التعريف الدقيق هلذه الفكرة قد تسبب كثريا يف احنراف

عملاء االجمتاع الذين استخدموا هذا املهنج .وبشلك حمدد فإنه يتوجب عىل
عملاء االجمتاع أن حيددوا المنوذج مبفردات املجمتع الذي يتعاملون معه،

حيث يستخدمه االقتصاديون تعبريا عن اإلنتاج ،وعملاء السياسة تعبريا عن

الوحدة السياسية  -القبيلة ،مدينة أو والية().

أ — من أجل االطالع على مناقشات مثيرة للنماذج واستخدامها في العلوم االجتماعية راجع

 Worlds 0٤ Development, The Theory 0٤ههىمIrving Louis Horowitz, 11

Internal Stratification, 2nd ed. (New York: Oxford University

.Press, 1972), pp. 271-283.
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من هنا فان أي خشص حياول بناء منوذج ممثل لواقع معني يتوجب

هيلع حتديد مفهومه للمنوذج وماذا يتوقع أن ينجز.

هناك عنرص آخر جيب أخذه بعني االعتبار يف بناء المنوذج .فبشلك
عام ،يعترب المنوذج يف عمل االجمتاع إما منيط أو وصيف .وللمنوذج

المنيط األولوية يف متثيله األفضل لملجمتع اجليد ،وليس أي جممتع .ذلك

يعين إن القدرات املتوقعة هلذه المناذج مندجمة ىف رؤية واضع المنوذج
ملثالية معينة ،وليس يف وظيفة المنوذج ذاته .مفثال امللك الفيلسوف لدى
أفالطون ال ميثل فقط رأس الدولة ،بل هو املؤهل الوحيد الذي ميكنه متثيل
املجمتع.

أما المنوذج الوصيف فهو يصف واقعًا معينًا يستخدمه مكوضوع
للتحليل .إضافة إىل ذلك فعندما يتوقع تغيريات مستقبلية مضن هذا الواقع،

فإن قمية المنوذج حمايدة ،ويمنو التوقع املستقبيل يف المنوذج الوصيف إىل
دفع األمور باجتاه إنساين لكما أمكن بدال من املستحيل .إن القمية املستقبلية

يف هذا المنوذج تمكن يف قدراته عىل احلد من صدمة املفاجائت.
وحيث أن لكا من المنوجنين المنيط والوصيف مصمامن ليتجاوزا

الواقع فإهنما مصمامن عىل أساس التطبيع عىل وقائع ممائلة ،لذا يتوجب

عىل عامل االجمتاع يف البداية وضع املنطلقات الفلسفية لمنوجنه(ب).
عند اختبارنا للصفات العامة للبلدان النامية ومجيع العوامل اليت حتدد
تصنيفها يف جمموعات ورمغ إن الدول القبلية املستقلة حديثا يف اخلليج ،ال

ب — عرف البروفيسور هورفيتس النماذج الغالة في علم االجتماع علىالنحو التالي :نموذج كالمجتمع

ذاته ،وكهدف استراتيجي ،وكنموذج نظري .وبالنسبة للمجتمع ،فان النموذج يشير إلى

كيف

تشكل العالم  ،أما بالنسبة لالستراتيجي ،فان النموذج يشير "كيف يسير المرء لقولبة العالم اما
النظري ،فإن النموذج يؤكد "كيف يمكن للتفسيرات حول المتغيرات أن تحصل بالشكل االمثل".

المرجع السابق ،ص .27 1
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تتمتي للعامل الثالث ،فانه ميكن اعتبار الدول اخلليجية جمموعة فرعية هلا

صفاهتا اخلاصة .إن عوامل هذه البلدان مثل الثقافة اإلسالمية وتارخي هذه

الدول ونظام احلكومة القبيل وتطورها عرب قرون ،والدعامئ الثيوقراطية
للحمك القبىل ،والرتكيية الدميغرافية واالقتصاد املستد إىل النفط ،قد لهسمت

مجيعا يف خصوصية جمموعة الدول الصغرية هذه .واليت تتكون من
الكويت وقطر واحتاد اإلمارات والبحرين.

إن بعض الصفات اليت متيز دول اخلليج تمشل ما ييل:

 - 1حتمك مجيع الدول عائالت قوية ،واليت يه العشرية املتطورة
لقبيلة تقليدية.
 — 2تسيطر عىل احلمك العائالت احلامكة واليت تتخذ أمه القرارات
بدون مشاركة شعبية يف معلية اختاذ القرار.

 - 3يف مجيع هذه الدول القبلية ،فان العائالت احلامكة تتملس طريقها
حبذر لنوع من املشاركة الشعبية يف احلكومة .لكن مجيع هذه العائالت
احلامكة أوحضت جبالء لشعوهبا بأن املشاركة الشعبية يه امتداد ملفهوم

الشورى اإلساليم .و إذا ترمجنا ذلك إىل لغة الواقع فان ذلك يعين إن احلمك

ليس ملزمًا بأي قرار أو توجيه صادر عن املجالس االستشارية.

 — 4تركزت التحراكت اليت أقدمت علهيا األرس احلامكة يف هذه
الدول باجتاه املشاركة الشعبية عىل اإلعداد لوثيقة دستورية ،تقرها أوال
األرسة احلامكة وبعدها تقدم إىل نوع ما من املجلس المتثييل ،يطلق هيلع
عادة املجلس التأسييس.

-5إن دول اخلليج اجلديدة أقرب دميغرافيًا واداريًا وجغرافيًا اىل منط

الدولة التقليدية منه إىل الدولة احلديثة او دولة األمة ،خصوصًا مكا تعرف
يف قانون األمم .لكنه ويف لك من هذه الدول ،فقد أظهرت األرس احلامكة
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قدرا من املرونة والرغبة يف حتول دول شاطئ اخلليج إىل كيانات حديثة

وتتطلع إىل منوذج الدولة األمة.

6

— من الناحية االقهتدادية فإن دول اخلليج منغمسة يف معلية نشطة

للتمتية .ورمغ عدم امتالكها خلطة تمتية عملية بعيدة املدى ،فان حكومات
هذه الدول بنت لنفهسا صورة احلداثة لملجمتع اجلديد اجلاري بناؤه .وقد

ساعدت الرثوة املتأتية من النفط هذه الدول بامليض قدمًا يف معلية حتول

مادية ملجمتعاهتم القبلية ،وبالتايل متهيد األرض لتحديث اجمتايع ونفيس
وتتظميي.

ميكن هنا لرياد مالحظتني يف ضوء الصفات السبقة .أوال :خصوصية
اخلليج مكنطقة فرعية يف النظام السيايس الدويل وخصوصا تلك املتعلقة
بدراسات العامل الثالث ،حيث تغري دول اخلليج الباحثني األاكدمييني

بالدراسة .ان إماكنية أن تفتح متل هذه الدراسة اجلامعية آفاقا جديدة يشلك
سببا اكفيا للقيام بدراسة أاكدميية مستقلة.

أما املالحظة الثانية فهي أن المنوذج واملهنج وحماوالت التتظري واليت

ابتدعها عملاء االجمتاع خالل العقدين املاضيني لوصف التطورات احلالية

واملستقبلية يف العامل الثالث ،يه حمدودة االستخدام عندما يمت تطبيقها عىل
دويالت اخلليج اجلديدة ،فهذه املناجه تالمئ منطقة اخلليج منطقيًا ،ومن هنا
تتبع احلاجة إىل حماوالت لتتظري جديد لبناء المنوذج املالمئ للخليج.
أحضى ممكنا اكتشاف منوذج جديد يالمئ واقع اخلليج .ويتوجب أن
يكون هذا المنوذج اجلديد منوذج املدينية القبلية .وميكن أن يعرف هذا

المنوذج يف هذا اإلطار بأنه جمموعة مرتابطة من الوظائف هلا قدرة

تتبؤية .من الناحية الفلسفية فان هذا المنوذج ال هو منيط وال وصيف .وأنه
مممص ليك ميثل الواقع اجلديد والتنبؤ بالتحوالت املستقبلية .مكا أنه مممص
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ليؤدي وظيفة مما جيعل ممكنا اختبار احمتال خمتلف الفرضيات يف النظرية

السياسية مقابل املعطيات الرمقية(.)1
جيب االعرتاف يف الهناية أنه يف هذه الرحلة الصعبة ونظرًا للحاجة
إىل املزيد من البحوث فإن منوذج املدينية القبلية ال يعدو كونه االفراز

واحلصيلة لملجمتع القبيل التقليدي مع احلداثة .وقد برهنت معلية المتدين يف
اخلليج بأهنا معلية طويلة تعمتد أساسًا عىل عامل أسايس ،هو التحول
النفيس من ثقافة القبيلة اىل التتظميات املنمتية إىل القرن العرشين مبا

يتضمنه ذلك من إدخال املبادئ االسالمية من الرشيعة والشورى لتشلك أحد
مكونات الدميقراطية السياسية.

وهذا الكتاب ،مكا أشري إىل ذلك يف املقدمة ،دراسة حالة البحرين —

جممتع يف طور التكون ،وهذه الدراسة من خالل حتليلها للعوامل املختلفة
للنظام السياىس ىف البحرين ،اقرتحت منوذج القبيلة املدينية .والمطوح ان

يكون هذا المنوذج قادرا عىل االستداد لبقية دول اخلليج سيكون باعثا
لالندهاش ،ومبعث هذا االندهاش سيضاف بالربهنة عىل اماكنية تفاعل
املجمتعات القبلية العشائرية والتحديث .وبالتايل فان منوذج املدينية القبلية

سيكون التوصيف للنتاجئ املنبتقة عن هذه العملية :املجمتعات اخلليجية

اجلديدة.
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ختمة
التطورات السياسية التي حصلت في البحرين بعد كتابة هذا الكتاب قد

أكدت على الخيط الذي أشارت إليه الدراسة :التوتر بين القبلية التقليدية
المستتدة على حكم العائلة والمشاركة الشعبية المعتمدة على التمثيل والكفاءة
وشفافية الحكومة .لقد تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني في ديسمبر

 ،1973واستمر عملهم طيلة أقل من عامين .وكنتيجة للصراع المستمر بين
لمجلس الوطني والحكومة ،فان أمير البحرين ،وبناء على مقترحات أخيه

رئيس الوزراء ،أصدر أمراً في السادس والعشرين من اغطس

،1975

بحل المجلم الوطني فوراً ،وللدفاع عن هذه الخطوة ،فإن االسرة الحاكمة
قالت بان هناك بعض العناصر في المجلس الوطني ،اليساريين على االقل،

قد سدوا كافة المنافذ للتعاون بين

الحكومة والمجلس .وفي تصريحه

للصحافة قال رئيس الوزراء بأن المجلس الوطني قد عرقل تطور البالد في

المناقشات العقيمة.

واألزمة الدستورية التي تفاقمت بحل المجلس الوطني نشير إلى أنها
أعمق من أية مسألة خالفية بين رئيس الوزراء وأعضاء الكتلة اليسارية

حول قضايا تشريعية محددة ،إن االزمة ،كما تشير إلى ذلك محتويات
لكتاب ،تتطلق أساساً من سألة دمقرطة النظام .فقد منح المجلس الوطنى
فرصة المنتدى الشعبي ألول مرة في تاريخ البحرين باالنتخابك الشعبية
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المباشرة النتقاد النهج

االقتصادي

والسياسي والمجتمعي الذي تسير عليه

الحكومة ،وبالرغم من أن هذه االنتقادات كانت محصنة بالدستور الجديد،

والحريات الفردية خارج المجلس ،فيما يتعلق بحرية الصحافة والتعبير

والتنظيم واالجتماع ،لكنها مقيدة بالقوانين غير الدستورية السابقة .وفي
الحقيقة فان مشروع الحكومة المتمل في قانون االمن العام هو الذي بلور

الصراع ،وعندما أيقنت حكومة خليفة بأنها لن تضمن الحصول على

االصوات الكافية لتمرير القانون في المجلس ،قاطعت الجلسات ،وحرمت
المجلس من المناقشة وقادته إلى قرار الحل .ومنذ أن تم حل المجلس

الوطني عام

1975

وحالة الطوارئ مفروضة على البالد(ت).

ت-من أجل استعراض خاتمة الصراع الذي انتهى بحل المجلس الوطني ،أنظر:

االضواء (البحرين) ،مايو — يوليو .1975
صدى االسبوع (البحرين ،مايو — يوليو .1975
الطليعة (الكويت) ،مايو — أغسطس . 1 975
المواقف (البحرين) ،مايو -أغسطس . 1975

ومحاضر اجتماعات المجلس الرطني (البحرين) ،مايو -يونيو 1975
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