هعهداالنماءلعربي

القبيلة والزولة
يلنخؤق
طؤرظنام الثائلة وىارك_تها

.فاراكجتجوري

الدراساتال^جتماعيةواالتروبولوجية

اوتجلئواس
نىا٠سوق

الطبعة االولى-بيروت ١٩٨٣
حقوق لطبع عفوظة لمعهد االنماء العري

*-ت^يييحل^تكك
|هذس!ا

ممهد ا النكماء ا لعي
ص.ب ١٤/٥٢٠٠
بيروت-لبنان

اكداساتاالبتهاءيه9االترل9بول9بية

القببيلنوال^ول:
فياخلرين
تطؤرنظاملشلطة ومارستها

’•ب٠4ي

هعهداالنصاء العربى

صدر هذا الكتاب باالنكليزية عن دار جامعة شيكاغو سنة ،١٩٨٠
وترجمه الى العربية األستاذان عبد الرحمن كمال وقيصرعفيف وراجع الترجة

االستاذ ابراهيم العريضي .
غير ان المؤلف الذي اشرف على مراجعة النصوص هو المسؤول عن كل ما

ورد في هذا الكتاب من معنى ومبنى.

مالحظة بالنسبة للمراجع والحواشي

ضبطت المراجع والحواشي في هذا الكتاب على النحوالتالي:
يذكر اسم الكاتب والسنة التي نشر فيها الكتاب والصفحة التي وردت فيها

الجمل او المعاني المقتبسة  -تذكر هذه ضمن البحث في نصوص الكتاب.

ويشار اليها بوضعها بين قوسين .كأن يقال مثال :لوريس ()٨٩٧-١٩٧٠
أي كتاب لوريس المنشور في سنة  ،١٩٧٠صفحة  .٨٩٧وهكذا يتمكن

القارىء ،اذا شاء ،من العودة الى النص االصلي بعد ان يراجع اسم الكاتب
واسم الكتاب واسم المطبعة ومكان الطبع وسنة الطبع والصفحة التي أخذ منها
النص كما هي مرتبة الفبائياً حسب اسماء المؤلفين في المراجع المدرجة في آخر

الكتاب .ووضعت المراجع العربية والمراجع االنكليزية بلغتها االم لتسهيل

العودة اليها.

٦

كليث
البحرين ،هذه الجزيرة الصغيرة ،نالت مني كل محبة واعجاب خالل
الدراسة الميدانية التي قمت بها لجتمع البحرين سنة  . ١٩٧٥ - ١٩٧٤وإذ

أتقدم بالشكر الجزيل لعدد من االشخاص الذين ساهموا معي في جمع
المعلومات وضبطها ،فإني ال انسى االصدقاء اآلخرين الذين قدموا ما
بوسعهم لتسهيل عملي وجعل اقامتي خالل تلك السنة من احلى ايام حياتي .هذا

بشهادتي وشهادة زوجتي سونيا واوالدي سوسن وفواز الذين شاركوفي حالوة
العيش في ((اوآل».

اتقدم بجزيل الشكر الى كل من الشيخ خالد بن محمد آل خليفة والشيخ
عيسى بن محد آل خليفة واالستاذ سعيد الزيرة واالستاذ احد فخرو والشيخ

سلمان المدني والسيدة هند بنت راشد آل خليفة والسيدة فوزية القصيي والسيد
وليم بري واالساتذة خليفة خلفان وعلي تقي وجعفر الدرازي ويوسف خاجة

ومجمد مطاوع وابو حسين آل مسلم ومحمد صالح والمال عيسى بن علي واحد بن
علي الدرازي والمال حسن ابن الشيخ ،وحسن كمال وماجد وفؤاد كمال وفايزة
الزياني وفاطمة البوحجي وابراهيم فخرو .لكل من هؤالء خالص شكري
وامتناني.
كما افي اتقدم بالشكر الى مؤسسة فوهد التي قدمت لي بعض الدعم المادي،

ولوزاة العمل والشؤون االجتاعية في البحرين التي تكرمت علي بمكتب وبعض
التسهيالت الميدانية ،وكذلك مركزدراسات الشرق االوسط في جامعة
شيكاغو الذي اتاح لي فرصة عرض نتائج دراستي عن تطور السلطة وممارستها
في البحرين امام شلة من االختصاصيين ،فاستفدت وعسى اكون قد افدت.

٧

وفي هذا المجال ال بد من شكراالساتذة الكرام كورنتي نلسن ،وجيمس
سوكنت وبيتر بندكت وموريس جفاوتس ورتشرد ا نطون وعبدو بعقليني
وايلى حريق وفريدريك بنت وجيرالد أوبرمير وتيودور سترن وفرن دوريان
وحافظ الشيخ وعبد الرحن كمال وعبد الهادي خلف  -هؤالء الذين قرأوا
الكتاب وأبدوا لي بعض المالحظات القيمة إن من ناحية الوقائع او من ناحية

التحليل.

٨

الضد-
يتناول هذا الكتاب تطور نظام الحكم والسلطة في البحرين ،هذه الدولة
الخليجية الصغيرة التي ال تبلغ مساحتها اكثر من  ٥٥ ٢كيلومترا مربعا وال
يزيد عدد سكانها عن ربع مليون نسمة  .انه دراسة معمقة في التحوالت
االقتصادية واالجتاعية التي شهدتها البحرين خالل انتقالها من مجتمع يقوم
اقتصاده على زراعة النخل وصيد االسماك والغوص على اللؤلؤ الى مجتمع
عصفت به مؤخراً صناعة النفط والمؤسسات االقتصادية التابعة لها  .ويركز

الكتاب على موضوعين رئيسيين :اوال :التغيير الحاصل في نظام السلطة والحكم

بفعل التدخل األجني وبفعل التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي اثارتها
صناعة النفط ،وثانيا ،تأثير هذه التحوالت على التفاعل االجتاعي المتبادل بين

مختلف فئات الشعب من القبائل والفالحين وسكان المدن  .تركزهذه الدراسة ،

بنوع خاص ،على االسس االجتماعية واالقتصادية المتبدلة التي تقوم عليها

السلطة وعلى الطرق التي اعتمدتها كل فئة من فئات الشعب في تكيغها مع نظام
السلطة المتغير.
تتواجد في البحرين اليوم  -وحتى في المدينة نفسها احيانا  -مجموعات
القبال  tribesmenوالغالحن  peasantsوسكان المدن ، urbanites

متنوعة من
بفعل هذا التواجد ،تعتبر هذه المجموعات البشرية فئات تطورية مستقلة عن

بعضها البعض بالرغم من ارتباطها بأعراف وتنظيات مختلفة ،وبالرغم من

سيطرة كل منها على مصادر خاصة من مصادر العيش واالنتاج .تنظم القبائل
عالقاتها على اساس مبادى"» االنساب ،خصوصا فيا يتعلق بالزواج والتفاعل
ااجتاعي وتوزيع السلطة والثروة والمكاسب العامة .تنظم هذه كلها تنظياً نسبياً

عع عقياتل بالنسبة الى تفرع االجيال الساللية ومدى ابتعادها اوقرتها من

صوض االم ،فالقبيلة وحدة اجتاعية متاسكة بالرغم من انتشار بطونها في
خلف انحاء الخليج والجزيرة العربية  .صحيح ان ابناء القبيلة الواحدة قد
يتواجدون في دول مختلفة كاملة السيادة ،ولكنهم ،مع ذلك يسعون ضمن

حدود كل دولة للحفاظ على مميزات خاصة اما عن طريق ضبط الزواج
ولتزاوج وتوزيع المكاسب والمناصب ،واما عن طريق اتباع المذاهب الفقهية
ألخاصة كاتباع القبائل في الخليج المذهب المالكي .وتسيطربطون القبائل في
البحرين ،كما في دويالت الخليج والجزيرة العربية ،على النفط والنخل كما
سيطرت سابقاً على اللؤلؤ والتجارة الخارجية ،أي « السفر» .هذا ال يعني

بالطبع ان القبيلة ،كتنظيم اجتاعي ،لم يتبدل او يتغير ،وانما يعفي انه تحول وفقاً

لالوضاع االقتصادية واالجتاعية المستجدة والتنظيم البيروقراطي المستحدث في

الحكم .وما هذا الكتاب عن القبيلة والدولة في البحرين سوى محاولة متواضعة
للوقوف على هذه التغييرات المستجدة في نظام السلطة والحكم خالل القرنين
الماضيين.

وبخالف القبائل ،ينتظم الفالحون في مجموعات قروية ترتبط ببعضها البعض
بالتقاليد والعبادات الشيعية والفقه الجعفري ،كما يرتبطون ايضاً بنسبة عالية

من التزاوج ضمن الطائفة الواحدة بالرغم من تبدالت اماكن السكن واساليب
العيش .فبينا ترتكز البنية االجتماعية عند القبائل على عالقات متقلبة من القرابة
واالنساب ،ينتظم الفالحون الشيعة في جماعات ومؤسسات دينية محلية متنوعة
تستمد شرعية وجودها من التاريخ الديني  -االجتاعي  .ويقول الفالحون الشيعة

في البحرين في هذا الصدد انهم عرب اقحاح وانهم سكان الجزيرة االصليون
تشيعوا في عهد الخليفة االمام علي بن الي طالب .ويميزون انفسهم عن
مواطنيهم السنة باالسم ،فيطلق البعض منهم على انفسهم لفظة « البحارنة»
ومفردها «بجراني» بدال من «البحرينيين» ومفردها «بجريني» التي يطلقونها
على السنة.

ليس للقرية في البحرين مدلوال سياسيا او ادارياً او اقتصادياً واضحاً،
وانما لها مدلول اجتماعي وتاريخي .ويعني هذا القول ان حدود القرية في
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البحرين تقع في المجموعات العائلية التي تتألف منها وليس في مدى ارتباطها

اوعدم ارتباطها بالمدينة .فالقرية جزء من تنظيم اداري واقتصادي وسياسي
اكبر وأشمل ،انما لها طابع اجتماعي مميز ،وذلك بسبب المجموعات العائلية الي

تنتمي اليها وبفعل التزاوج الداخلي ضمن العائالت اوبينها ضمن القرية
الواحدة .وقد اظهر المسح االحصائي الذي قمنا به في سنة ، ١٩٧٥وشمل
اكثر من خسة عشر قرية وحياً منتشراً في البالد (راجع الخريطة) ان نسبة

لمتنقلين يومياً بين اماكن عملهم في « المدينة» و مسكنهم في « القرية» تراوحت
بين  ٦٤,٢و ٩٠ ,٧بالمئة من مجموع القوى العاملة في البالد ،بينا بلغت نسبة
التزاوج ضمن القرية الواحدة حوالي  ٨٢بالمئة .هذا يدل بوضوح على ارتباط

القرية اقتصادياً بالمدينة واستقاللها اجتماعيا عنها .

اما سكان المدن فينتظمون في احياء متجانسة دينياً او اثنياً او حرفياً ،او
يتجانسون في هذه الفعاليات كلها مختلطة بعضها بالبعفى اآلخر .ومن
المالحظ ان السنة المدينيين (سكان المدن) الذين يرجعون اصولهم العائلية الى
الجزيرة العربية او الى جنوبي ايران يعملون عادة في التجارة او في الوظائف

العسكرية واالدارية .ويعرف السنة الذين يرجعون اصولهم العائلية الى جنولي
ايران ب « الهلوية ،وتعني هذه اللفظة « تحويلهم» الى جذورهم العربية من

جديد  .يقولون في هذا المجال انهم كانوا ينتسبون الى قبائل عربية قديمة
هاجرت منذ زمن طويل من الجزيرة والخليج الى جنوبي ايران ومن ثم

« تحولت» ،اي عادت وهاجرت من جديد من ايران الى الخليج العربي.
والمعروف ان أسماء عائالت « الهونة» الكبيرة ،كعائالت كانو وفخرو

وبستكيوخوجا وشيراوي وجنخي ،هي اسماء اماكن في الجنوب االيراني ،مما

يدل على ان معظمهم جاء الى البحرين مع تحول طرق التجارة من شرقي الخليج

الى شواطئه الغربية بعد أن أخذ انتاج اللؤلؤ في القرن التاسع عشر والقرن
العشرين وبعد أن أخذ انتاج النفط وتصنيعه في الحقبة األخيرة من الزمن

يزدادان بشكل هائل  .والحقيقة أن (( الهولة» لم تعرف سوى النزر اليسير من
االستقرار ااسكاني في الخليج ،حتى انك تجد الكثير من آبائهم وأجدادهم

اليوم في البحرين ما زالوا يتكلمون اللغة الفارسية .ويتميز « الهولة» عن غيرهم
من السنة المدينيين باتباعهم المذهب الشافعي في الشرع الديني .ومخالف الشيعة

الفرس فقد استطاع الهولة السنة ،الذين هم ايضاًمن أصل فارسي ،أن

يستعربوا بشكل كامل وشامل ،فتم بالتالي امتصاصهم في جسم القطاع المديني
( من مدينة) من السكان ،وبرز منهم قادة عروبيون معروفون.
أما العائالت المدينية من السنة ،لتي ترجع في أصلها الى الجزيرة العربية ،فقد

اخذت تستقر في البحرين منذ احتالل آل خليفة الجزيرة عام  . ١٦٨٣وتشمل
هذه العائالت عائالت القصيي والهجرس والدواودة وغيرها ممن ترجع اصولها
الى سالالت عربية حضرية تتميزعن ابناء القبائل باعتمادها المذهب الحنبلي في
احكامها الشرعية .ويتواجد افرادها بكثرة في ادارات البوليس ،وفيا عدا

ذلك ،فهم يمارسون االعمال نفسها التي يقوم بها غيرهم من اهل السنة.

ويعمل الشيعة المدينيون ،كالسنة تماما ،في التجارة وادارات الدولة،
ولكنهم بخالف السنة ال يتواجدون بكثرة في دوائرالبوليس والجيش .
ويتعاطى معظمهم تجارة المفرق خصوصا البيع للفاكهة والخضار وبعض
الصناعات الحرفية  .ينتسب قسم منهم الى منطقة االحساء في المملكة العربية

السعودية حيث يكثر الشيعة ،وينتسب القسم اآلخر الى المجموعات القروية
المختلفة في البحرين .يرتبط الشيعة المدينيون دينياً بشيعة االرياف عن طريق

مشاركتهم الفقه الجعفري والممارسات والعبادات الشيعية نفسها.
يجب ان نؤكد في هذا المضمار ان الريف والمدينة والقرية والبلدة التشكل،

فيا يتعلق بمجتمع البحرين ،قطاعات اجتاعية قائمة بجد ذاتها وان تميزت
بعائالتها وانماط الزواج فيها  .فالمسافات القصيرة بين المراكزالسكنية المختلفة
واساليب المواصالت الحديثة ،وفعاليات التكامل والترابط االقتصادي  -هذه

العوامل جميعها حولت البحرين الدولة الصغيرة ،الى مجتمع موحد قوامه
« حاضرة» « »metropolisمركزية ترتبط بها مجموعة كبيرة من القرى
والضواحي .ما يعرفه اهل البحرين عن مجتمعهم وعوائله المختلفة يذكر الباحث
بالمجموعات الصغيرة  Little Communitiesالتي تتصف باقامة العالقات

١٢

االولية الحميمة بين االفراد .فقلما نجد شخصية بارزة أو وجيها محليا ال يعرفه

الجميع  -يعرفونه باسمه وشخصه واصله االثني واالجتماعي.
يعرف اهل البحرين بعضهم بعضاً ،كما يعرفون االماكن والقرى والينابيع
العذبة ،بالفة واضحة يصعب معها فصل الحياة الخاصة عن الحياة العامة.

يعرفون بساتين النخيل ومصائد االساك (الحضور) والمقامات الدينية
والمزارات باسمائها ومواضعها وتاريخ بنائها وملكيتها ،كما سنبين ذلك في

الفصول التالية.
يتناول هذا الكتاب بالتخصيص تأثير الحكم االستعماري واتاج النفط على
نظام السلطة ومعطياته االجتاعية .فكما اوجد الحكم االستعماري النظام

البيروقراطي الذي بدل التركيبة القبلية للسلطة وعدل طبيعة التفاعل بين اهل
القبائل والفالحين وسكان المدن ،بدل النفط النظام االقتصادي وغير بالتالي
التنظيم االجتماعي المرتبط به  .وهكذا بدلت البيروقراطية التحالفات القبلية

وأعطت الحكم وسائل جديدة للتدخل السياسي ،فاستحدثت نظاماً هرمياً
للسلطة « »authorityاالمرالذي عزز ،ولم يضعف ،سلطان « »powerالعائلة

الحاكمة ونفوذها .وساهم النفط في تغيير األسس التقليدية لالنتاج والعمل،
فحول القواعد ااجتماعية للسلطة وخلق بالتالي صيغاً سياسية جديدة .وهكذا
بدأت تظهر ،في الخمسينات والستينات من هذا الف ،توى اجتاعية وسياسية
جديدة قوامها الموظفون والمثقفون والعمال تتحدى ،وبطرق مختلفة ،شرعية
الحكم وسلطته .غيران تدفق اليدالعاملة اآلسيوية الى البحرين في السبعينات،

الذي جاء نتيجة الرتفاع اسعارالنفط ،وتركيزهذه اليد على قطاعات البناء

والمهارات الفنية الخفيفة،

حال دون قيام معارضة عمالية منظمة لها صفة

الديومة وا استمرار .ويقدر عدد العمال األجانب الذين وفدوا الى دولة البحرين

في العقدين االخيرين بجوالي سبعين الفا اويزيد ،االمرالذي شجع البحرينيين
لاللتحاق في وظائف الدولة وقطاع الخدمات التجارية فضعفت بالتالي قدرة
العمال الوطنيين على العمل الجماعي المنظم .ويبدو ان التغيير االقتصادي السريع

ال يشجع في ا لوهلة االولى ،على بروزالمعارضة المنظمة اواالنتفاضات

االنقالبية الهامة .يبدو ان هذه التحركات االنقالبية تبدأ بالظهور حالما يستقر
نظام االنتاج والعمل ،حيث تبرز معه التناقضات االجتماعية والمفارقات

الطبقية
ومما يؤيد هذه التوقعات ،اشتداد المفارقات االقتصادية واالجتماعية بين

المجموعات الوطنية بعد اكتشاف النفط وتصنيعه  .صحيح ان معظم السكان

اليوم يتمتعون بغذاء وثقافة ومسكن وملبس افضل من ذي قبل ،ولكنه من
الصحيح ايضاً ان البحرين لم تعرف من قبل زمنا ،كات المفارقات والتناقضات

بين مختلف الفئات االجتاعية حادة وبارزة بهذا الشكل الملموس .ففي غياب

سياسة اجتماعية انمائية واضحة المعالم ،يعمل النمو االقتصادي على تعميق الهوة
بين الفقراء واالغنياء ،وبين النخبة والجماهير وبين الخاصة والعامة ،كما انه
يغذي الحس الجماعي بالحرمان .ولهذا السبب نرى ان االنتفاضات االنقالبية

في العالم تنطلق في بداية مراحل النمو االجتماعي الذي يكفل عن طريق اعادة

نوزيع الثروة العامة ،تضييق الهوة بين مختلف المجموعات القومية .
هذا التغيير الذي طرأ على نظام الحكم والسلطة في البحرين وعلى التفاعل
الحاصل بين ابناء القبائل والفالحين وسكان المدن ،الذي جاء نتيجة التدخل

الخارجي وتصنيع النفط لم يكن يفعل اال من خالل المؤسسات االجتماعية

والسياسية القائمة قبل هذا التدخل والتصنيع .وهذا من طبيعة التغيير االجتاعي
الذي ال يفعل اال من خالل المارسات والتقاليد الحضارية القائمة :فالجديد

يكون هكذا جديداً ال بالنسبة للناذج والهياكل العقالنية انما بالنسبة للممارسات
والمؤسسات القائمة  .هذا يعني ان بجثنا في تغيير نظام الحكم والسلطة بالذات

يتطلب منا العودة الى دراسة األوضاع السائدة في هذه المارسات قبل فرض

النظام البيروقراطي وقبل البدء بانتاج النفط وتصنيعه  .ونعني ب « السلطة» هنا

الصالحيات الشرعية التي يمارسها الحكم ،كما اننا نعني بها ايضاًالمؤسسات التي
تستند اليها هذه الممارسات  « .السلطة» في مفهومنا تشمل الممارسات الشرعية
ومقوماتها في آن .فهي تشمل االسس االجتاعية للنفوذ والسلطان ،كما انها
تشمل القواعد التي تبنى عليها المجموعات البشرية ،والموارد االقتصادية
واالنتاجية التي تسيطرعليها هذه المجموعات .هذا يعني ان البحث في نظام

١٤

الحكم والسلطة وكيفية تغيرهما يفرض علينا دراسة معمقة لطبيعة وكيفية تغير

ملكية االرض ،وزراعة النخيل ،وانتاج اللؤلؤ ،وصيد االسماك ،والمشاريع
الصناعية الحديثة وطبيعة العمل فيها ،كما يفرض علينا البحث في انظمة

التوظيف واختالف جذورها االجتماعية ،والخدمات التربوية ،وانماط الزواج،
والجمعيات الخيرية ،واالندية الرياضية ،والحركات العمالية ،واالحزاب
السياسية ،وتنظيم المآتم وطبيعة عملها ،واالسس التي ترتكزعليها القيادات
السياسية وااجتاعية التي تسيطر عليها  .هذه األمور كلها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً

ببنية السلطة وممارسات الحكم الشرعية .
ان تأثير البنية االجتماعية واالقتصادية والمؤسسات التنظيمية المرتبطة بها على

نظام الحكم والسلطة في البحرين يتفاوت بتفاوت الحقبات التاريخية .وعلى

اساس هذا المبدأ وضعت طرق التحليل ومنهجية البحث في هذا الكتاب ،كما
نظمت فصوله بالشكل الذي هو فيه .فالفصل االول ،وهوبعنوان « التجزئة
والتمركز» ،يتناول كيفية ارساء السلطة السياسية في اوائل القرن التاسع عشر

(م) في ايدي فصائل قبلية استطاعت السيطرة على مراكز عديدة من مراكز
التجارة والغوص على اللؤلؤ في الخليج العرلي  .وبعد ازدياد انتاج النفط في

الجزء الثاني من القرن العشرين تحولت هذه المراكز الى دول مستقلة تنعم بسيادة
كاملة .هذه الدول جميعها صغيرة الحجم قليلة السكان ،وتعتبر البحرين اصغر
هذه الدول حجماً ،كما تعتبر دولة االمارات المتحدة اكبرها اذ انها تتألف من

سبع امارات تبلغ مساحة مجموعها  ٧٧,٧٠ .كيلومتراً مربعا ،ولكن ال يزيد
عدد سكانها عن مئة وخسين الف نسمة يتجمع القسم االكبر منهم

(  ) ٦ ٠, ٠ ٠٠في دبي.
ان الظروف والعوامل التي ساعدت هذه االمارات الصغيرة كي تصبح دوال
مستقلة ،تحظى باالعتراف الدولي ،ظروف وعوامل اجتماعية وتاريخية في آن.
فقد بدأت هذه الدول بالظهور تاريخياً  ،منذ القرنين الثامن والتاسع عشر عندما
اشتد الطلب العالمي على اللؤلؤ وازداد انتاجه ،وبالتالي انتقلت خطوط التجارة
من شرقي الخليج الذي كان يخضع للنفوذ االيراني الى غربه حيث يكثر اللؤلؤ

١٥

وحيث تقطن القبائل العربية .وكانت البحرين وغيرها من دول الخليج ،في هذه

المرحلة التاريخية ،مراكزتربط اوروبا بالشرق االقصى من جهة وبالجزيرة
العربية وللعراق من الجهة الثانية .استطاعت هذه المراكز واالمارات ان تحظى
بشيء من االستقرار السياسي ،ومن ثمة باالستقالل والسيادة نتيجة موازين

القوى العاملة في الخليج آنذاك والتي كانت تشمل بريطانيا واالمبراطورية

العثمانية وايران وعمان والجزيرة.
ومن الناحية االجتماعية ،فقد كانت تسيطر على هذه االمارات والدول

بعض القبائل العربية او بعض البطون المتفرعة منها  :آل خليفة على البحرين،
وآل الصباح على الكويت ،وآل ثاني على قطر ،وآل بوفالح على أبوظي ،وآل

بوفالسة على دبي ،وآل جواسم او القواسم على رأس الخيمة والشارقة ،وآل

بوخريبان على عجمان ،وآل بنعلي على ام القيوين ،وآل شرقي على الفجيرة.
والمعروف ان كثيراً من هذه القبائل او بطونها تنتسب الى قبيلة واحدة في
األصل  .فآل خليفة وآل الصباح مثالً ،ينتسبون الى العتوب من قبيلة عنزة،
وينتسب آل بو فالح وآل بو فالسة الى قبيلة بني ياس .صحيح ان هذه القبائل

وبطونها تنتسب الى بعضها البعض ،اال انه من الصحيح ايضاً ان كل واحدة
منها تؤلف دولة منفردة مستقلة عن االخرى داخل تركيبة القبائل الدول

المنتشرة في الخليج.

اخترنا للفصل االول عنوان « التجزئة والتمركز» لنؤكد على امرين:
اوال ،على الحروب الطاحنة التي قامت بين القبائل في القرنين الثامن والتاسع
عشر ،وثانيا ،على ما انتجته هذه الحروب من تجزئة القبائل وانتشاربطونها

وتمركزها في امارات ودول متعددة من الخليج .كان هم القبائل وبطونها
المحافظة على عصبيتها وذلك بالسيطرة على الطرق التجارية والداخلية والتحكم
بمراكز الغوص على اللؤلؤ .القبائل تهم بالتاسك المعنوي ،األخوة القبلية،
والمحافظة على استقالل القبيلة كوحدة اجتماعية بجد ذاتها بغض النظرعن

األرض التي تعمل فيها .تأتي سيادة« األرض» عند القبائل بالدرجة الثانية من
االهمية بعد وحدة القبيلة وتماسك فروعها .غير ان هذا المنطق القبلي بدأ يتغير

١٦
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مع االعراف القبلية وكيفية تطبيقها ،فاذا حدث ان وقع هذا التناقض كانت

االعراف تستقوي على الشريعة  .وفي هذه الفترة من الزمن كانت قرارات
المحكمة السنية وقرارات المجالس القبلية تفرض فرضاً بالقوة من قبل الحكم،

مخالف قرارات المحكمة الجعفرية التي كانت تطبق وتطاع عن طريق االقناع

والرادع الشخصي .ولعل هذا الفرق بين قضاة السنة وفقهاء الشيعة قد ساهم في
ابراز الفقهاء الشيعة قادة سياسيين الى جانب كويم « علماء » في الشرع الديفي،
وبسبب هذا البروز اصبح القضاء الشيعي ،من الناحية الوظيفية ،مرادفا للحكم
القبلي  -وهذا ما نبحثه في الفصل الرابع بالتفصيل.
يشكل الفصالن المتعلقان بالمجالس القبلية والمحام الدينية وكيفية سيطرتهما

على الموارد والمصادر االقتصادية « الخط القاعدي» base-lineالذي على اساسه
جرت عملية التغيير فيا بعد ،ان كان هذا من باب االصطالحات االدارية التي

طبقت في العشرينات  -وهذا ما نبحثه في الفصل الخامس والسادس-اممن
باب تطور صناعة النفط وتأثيرها في البنية االقتصادية واالنتاجية  -وهذا ما

نبحثه في الفصل السابع والثامن.
اعطت االصطالحات االدارية التي ادخلت الى البحرين تدريجياً على مدى
عشر سنوات الحكم صفة شرعية تقوم ،ولو نظريا ،على اساس « القانون

العقالفي»  rational lawو«القواعد العامة» للتنظيم البيروقراطي ( فيبر

 :١٩٥٤ل) ادى هذا النظام الى تمركزالسلطة في يد الحكم وتقوية السلطان
القبلي واشتداد نفوذه عن طريق « الحق القانوفي» بدال من القسر الجسدي.

وكانت نتيجة هذا التمركز ان تبدلت حدود التفاعل بين العائلة الحاكمة
والقبائل الحليفة :فاهملت التحالفات القبلية التي كانت تستعمل لضبط االمن

والصراعات القبلية والمحلية ،واستبدلت بمؤسسات امنية خاصة بالدولة فقط،
كالشرطة والبوليس والجيش .وهكذا انخفضت نسية التزاوج بين رجال العائلة

الحاكمة ونساء القبائل الحليفة الى درجة كبيرة ،ألن هذا النمط من الزواج كان

يهدف اصالً إلى خلق تحالفات سياسية فعالة :فعندما زالت الحاجة الى هذا

١٨

النوع من التحالف بفعل بناء مؤسسات الدولة ،انخفضت نسبة الزواج الذي

كان يقيمه ،اي التحالف .

لم تكن مواقف القبائل والفالحين وسكان المدن من االصالحات االدارية
وادخال التنظيم البيروقراطي الى البحرين تتسم باالنسجام الكامل فقد كان كل
فريق يتخذ الموقف المالئم له بالنسبة الى وضعه االقتصادي وتنظيمه االجتماعي .
وهذا امر متوقع ،اذ ان لكل فئة من هذه الفئات وضعاً خاصاً ومميزاً من

حيث تنظيمها الداخلي او من حيث الموارد االقتصادية التي تسيطر عليها.
كانت القبائل قبل ادخال االصالح االداري والتنظيم البيروقراطي تعمل بجرية
تامة وتتمتع بجكم ذاتي مستقل عن كل سلطة ،تسيطرعلى الطرق التجارية

وصيد اللؤلؤ ولهذا السبب حاربت أالصالحات وحاولت خنقها في مهدها
معتبرة اياها ،وعن حق ،تددا مباشراً لطبيعة تركيبها ال اجتاعي وكيفية

عملها االقتصادي .اما الفالحون الشيعة واهل المدن من الشيعة والسنة فقد

أيدوا التنظيم البيروقراطي وعملوا على انجاحه ،معتبرينه موافقاً لمصالحهم
وتنظياتهم االجتاعية .وبالفعل كان هؤالء يعانون األمرين من العرف القبلي

وغياب الشرع القانوفي الموحد والتنظيم االداري الواضح المعالم (راجع الفصل
الخامس للتفصيل).

لم تؤثر الخلفية االجتماعية فقط في ردات الفعل التي ابداها كل من القبائل
والفالحين وسكان المدن تجاه االصالح االداري والتنظيم البيروقراطي بل لعبت
هذه الخلفية ايضا دور ًا هاماً في سياسة التوظيف المتبعة في االدارة والبوليس

والمحام والبلديات وغيرها من االدارات العامة  -وهذا ما نبينه بالتفصيل في
الفصل السادس .باختصار ،سيطر ،وما زال يسيطرالعنصرالقبلي على

االدارات الحكومية التي لها صفة القضاء واالمن كالعدلية والدفاع والداخلية

واالمن العام والقوات الخاصة ،وسيطر المدنيون على المراكز ذات االتجاه التقني

والفني كالكهرباء والمياه والتربية والصحة والتنمية.ظلهذالنمطي التوظيف

يعمل به بالرغم من التحوالت االقتصادية واالجتاعية التي عصفت في البالد
مؤخراً .ولهذا .شهدت البحرين باستمرار اجواء متوترة تقوم بين التنظيات

١٩

القبلية من جهة وبين القوى الجديدة المنبثقة اساسا من فئات الفالحين والمدنيين
من الجهة االخرى .وكثيراً ما كانت هذه القوى تعمل تحت شعارات تحديثية

كتنظيم العمل والتعويضات ،وحقوق العمال والنقابات العمالية ،والحقوق

المدنية ،وتحديث النظام السياسي ،وغيره من هذا القبيل .
احدث انتاج النفط ،وسوق العمل الذي اوجده ،تغييراً هائال في االقتصاد

واالجتماع ،فانتقلت اليد العاملة البحرانية من العمل في زراعة النخيل والغوص
على اللؤلؤ الى العمل في القطاع الصناعي والتجاري .وبالفعل ،بلغت في سنة
 ١٩٧٥نسبة العاملين في وظائف ثابتة حوالي  /٧٠من مجموع اليدالعاملة كلها
وهذه نسبة عالية جداً اذا ما اعتبرنا وضع البحرين قبل النفط حينا كانت

« الوظيفة» شبه معدومة.
وكما ساعدت العائدات النفطية على تنمية الخدمات العامة في التربية

والصحة والضمان االجتماعي وساهمت في رفع المستويات المعيشية على اختالف
انواعها ،كذلك خلقت هذه العائدات فروقات واضحة بين مختلف الفئات

والطبقات ،فزادت بالتالي الشعور الجماعي بالغبن والالمباالة .استغلت هذه
الفروقات سياسياً ،تارة من قبل احزاب عقائدية وطوراً من قبل تنظيات محلية

عمالية ودينية فقامت بتنظيم معارضة قوية ضد الحكم بعد مخاض طويل
وحاولت ان تحدث بعض االصالحات الهامة في االدارة والحقوق المدنية .فكما

احدث االستعمار تغييراً في التنظيم البيروقراطي خلق النفط قوى جديدة تعمل

لتغيير النظام السياسي  -وهذا ما سنبحثه في الفصل التاسع والعاشر .
وطالما ان االحزاب السياسية ممنوعة رسمياً في البحرين فال عجب ان نجد

ان العمل السياسي  actionلمهعناناهم يتركزفي جعيات « شبه سياسية»

 parapoliticalكالنوادي الثقافية والرياضية والمآتم الدينية .يبحث الفصل الثامن
في تأسيس هذه الجمعيات وتطورها وتكاثرها وفي التبدل الذي طرأ على
وظائفها بسبب تطورصناعة النفط في البالد .في الماضي ،قبل صناعة النفط،
كان الوجهاء واالعيان يؤسسون هذه الجمعيات والنوادي والمآتم للتباهي
والمفاخرة ،أما اليوم ،بعد النفط ،اخذ الشباب يؤسسون هذه التنظيات تعبيراً

٢

عن وحدتهم الثقافية والدينية وتطلعاتهم السياسية .وتبين هذه الدراسة ان تكاثر
هذه الجمعيات والنوادي والمآتم يعبر عن تجزؤ المجتمع البحريني بالرغم من

وحدته الثقافية اوالحضارية بقدرما يعبر عن اتجاه عام في الحكم.
وفي الفصلين التاسع والعاشريتناول هذا الكتاب طبيعة العمل السياسي مع

التأكيد على دور القوى الجديدة الفاعلة في المجتمع البحريفي ،هذا يخلص الى
القول ان غياب التنظيم السياسي المستديم يحد من قدرة المعارضة  ،ايا تكن ،على

مجابهة الحكم لفترة طويلة االمد .فالجابهة الطويلة االمدالقائمة على وحدة
الموقف عند الفصائل المجزئة تبرز التناقضات الداخلية للقطاع المعارض وتعمل

بالتالي على تفككه من الداخل ،فال يتمكن من بلوغ الهدف مهما كان انتشاره

في صفوف الشعب واسعا  .وبعد دراسة دقيقة لالزمات والهزات السياسية في

البحرين ،يمكن القول ان « قبلية» الدولة تقبلت الكثير من التجديد والتحديث
في الحكم باستثناء امرين اساسيين :قانون موحد وعام ،ونظام سياسي يستمد

من التمثيل االنتخابي .ويصح القول في اللجان والهيئات والمجالس العديدة التي
أنشئت في البالد منذ سنة  ،١٩١٩كما يصح في البرلمان الذي اسس فيعام

١٩٧٣وحل في عام . ١٩٧٥

ونحاول في الفصل االخير ان نثبت ان الغاية من حل البرلمان كانت تهدف
الى المعارضة المنظمة التي قويت واشتد نفوذها عند تأسيس البرلمان بالذات.
ادخل تأسيس البرلمان الى البحرين نمطاً جديداً في العمل السياسي ،شجع على

قيام تحالفات قوية تعارض الحكم ،كتحالفات الدينيين واليساريين ،االمرالذي
سيس االمور البسيطة وزادها تعقدآ ،وشل بالتالي عمل االدارات التنفيذية في

الحكم.

اثبتت تجربة البحرين ان « القبلية» في الحكم قد تتبنى الكثير من االمور
التحديثية في المجتمع كالمشاريع االستعمارية وبرامج االنعاش واالنماء ،ولكنها

ترفض التحديث السياسي كالتمثيل الشعبي والقانون المدفي الموحد  .وهي اذ
تفعل ذلك تحافظ على ذاتيتها كتحزب سياسي يخدم مصالحه ،شأنه بذلك شأن
كل تنظيم سياسي آخر يعمل على اضعاف التحزبات األخرى وفرفطتها -

والحكملمن غلب.

٢١

الحواشي
 )١البحرين جزيرة صغيرة ،او باالحرى عدد من الجزر ،تحتوي على  ٢٤٠,٠٠٠نسمة
يقطنون القسم الشمالي من البالد في ثماني مدن وثالث وخسين قرية  .االقسام الوسطى
والجنوبية من الجزيرة تفتقر الى ينابيع ماء مما يعوق قيام اماكن سكنية فيها ( انظر
الخريطة  :)١اهم معالم لقسم االوسط هي كثرة المقابر القدية التي تربط البحرين بالتقاليد
البالية (بيي  ،) ١٩٧٠اما القسم الجنوبي فيستعمل لرعاية الماشية .

 )٢هناك عدة نظريات حول االصل التاريخي للثيعة  :هاريرن ( )٢٩ :١٩٤٤يقول انهم
شبه فارسيين ،هاي(  )٩١ :١٩٥٩يعرفهم «كعرب بال نسب» جايس بلغراف يعتقد
انهم اسالف العرب الذين هربوا من العراق بعد ان اعتقلهم نبوخذ نصر (، ١٠: ١٩٨٣
تشارلز بلغراف يدعي انهم اسالف الشعب اليهودي الذي كان يعيش في الخليج قبل ظهور
االسالم ( ،)١٤٨ :١٩٧٢ال يوجد اي دليل تاريخي يدعم احد هذه االراء .الشيعة
متنوعون حضارياً وفيزيقيا ،لهم ميزات لغوية ختلغة الى حد انه ال يمكن اعتبارهم شعباً
متجانا تاريخياً كما يقال عنهم .االرجح انهم الخليط البحريفي الذي امتزجت فيه بقايا

الغزوات والفتوحات.

٢٢

ادول

لتجرو والتككخ

بدأت في القرن الثامن عشر بطون كثيرة من القبائل العربية تتدفق الى

سواحل الخليج العرلي بهدف المشاركة في تجارة الهند الشرقية واالستفادة من
تموها المتزايد .واخذت هذه القبائل وبعض بطونها تبسط سلطانها على المراكز

التجارية المنتشرة على الساحل الغرلي من الخليج حيث نشطت التجارة بسبب
ازدياد انتاج اللؤلؤ .والمعروف ان مصائد اللؤلؤ في هذا الحين كانت تمتد من
الكويت شماال حتى رأس سندم جنوباً  .بجوالي خسين كيلومتراً عرضاً داخل

البحر .وحصل نتيجة هذا التدفق تنافس شديد بين القبائل على هذه المراكزمما
ادى الى نشوب حروب عديدة بينها ،فتعطلت بذلك حركة التجارة الدولية

وضعفت حيويتها.

وأساء تعطيل الحركة التجارية ،اكثر مما اساء ،الى سلطات االمبراطورية
البريطانية ،سيدة التجارة العالمية آنذاك ،فكان ان تدخلت هذه السلطات في

بداية القرن التاسع عشر لوقف المعارك المتكررة بين القبائل ،محولة بذلك
سيطرة القبائل منحق قام بالفعل  factoعه مبني على القوة الى حق شرعي
 de jureتصونه المعاهدات الثنائية المبرمة بين بريطانيا العظمى وشيوخ القبائل،

كل على حدة .من هنا منطق التجزئة والتمركز :تجزئة القبائل وانتشارها ،ومن
م تمركزها في دير ومستقرات عديدة ،وبروز سيطرة العائالت الحاكمة في كل

من هذه الديروالمستقرات .بالنسبة للبحرين ،يفرض علينا هذا المنطق
البحث ،اوال ،في دخول الخليج تجارة الهند الشرقية ،وثانيا ،في كيفية وصول

٢٥

آل خليفة الى السلطة في البحرين.

الخليجوتجارة الهند الشرقية
كان الخليج ،منذ القدم ،صلة وصل رئيسية بين الشرق والغرب ،يصل

اوروبا بالهند عن طريق انطاكية ،وال يوازيه في اهميته هذه سوى البحر
االحمر الذي كان يصل اوروبا بالهند عن طريق االسكندرية .وتاريخ المالحة

في الخليج قديم جداً ،يرجع الى االلف الثالث قبل الميالد-وذلك عندما ابجر

سرجون الكبير ( ٢٨٧٢ق م) لى البحراالدنى» أي الخليج ،كما ورد ي

لوحة آشورية قدية .وتبين عمليات التنقيب عن اآلثار التي جرت في العقود
الثالثة الماضية في البحرين ،وغيره من مناطق الخليج ،ان حضارة نيدوك  -كي
( )nidok-kiاآلكادية ،وحضارة ديلمون ( )dilmunاآلشورية من بعدها ،كانت

قد قامت في جزرالبحرين.

وبسبب موقعه التجاري هذا ربط الخليج العراق (ما بين النهرين) بالهند
وبكثير من بلدان الشرق االقصى االخرى .فكانت البضائع المختلفة من

النحاس والذهب واالحجارالكريمة وخشب الساج والنيجوروالتوابل تأتي عن
هذه الطريق في الشرق .الى العراق ومنه الى الموانىء الساحلية فأوروبا.

وازدهرت بالد ما بين النهرين ،باعتادها على هذه البضائع ،ازدهاراً كبيراً مما

جعل نبوخذ نصرالثاني (٥٦١-٦٠٤ق.م) يبتي مرفأ في الجنوب لتسهيل
نقل البضائع .ويشيد في نفس الوقت مدينة «تريدون» غربي نهرالفرات لحماية
خطوط التجارة من غزوالقبائل العربية .هكذا حتى قيام االمبراطورية

الرومانية التي حولت طرق التجارة من الخليج الى البحر االحر فأخذ نجم
التجارة الخليجية باألفول.

وتطورت المالحة في الخليج تطوراً تكنولوجياً هائال قبل بداية العصر

المسيحي وبعده .وتقول المصادراليونانية في هذا الصددان المواصالت

٢٦

البحرية في تلك االيام اصبحت موطدة وثابتة ،وان سفنا كبيرة قد استعملت

لالبحار في عرض المحيط الهندي بما فيه الخليج .ويقال ان حملة االسكندر على
الخليج ،خالل العصر الهيلليني ،لم تضف شيئاً بارزاً على تطور وسائل االبجار،

انما نشطت التجارة البحرية وزادتها غموا  .ومن المعروف ان االسكندر اعتمد
في حلته تلك على البحارة الفينقيين ،ولكنه لم يستطع التقدم الى أبعد من رأس

سندم ( حوراني  ) ١٣ : ١٩٥١هذا ال يعني ان الفينيقيين ابجروا الى الخليج

(فالمعروف انهم لم يبحروا اليه ال قبل العصرالهيلليني وال بعده) كل ما في
االمر ان االسكندر عرف المهارات البحرية التي تمتع بها الفينيقيون فحاول
استغاللها في حمالته الشرقية بدون جدوى .

االعتقاد السائد حتى يثبت العكس ،هوان المالحة في الخليج كانت دائماً
تحت سيطرة العرب ،ولم يعرف الفرس عبر تاريخهم بفنونهم البحرية او

بمغامرات االبجار( بلغريف  ، ١٦: ١٩٧٢والندن ) ٢٤: ١٩٧٦صحيح
انهم سيطروا في فترات متقطعة على بعض المراض ،الخليجية (حوراني

 ،)٣٨ :١٩٥١ولكن هذه السيطرة كانت دائماً تأتي عن طريق البحارة
العرب ،كما سنفصل ذلك في حينه.
ظلت التجارة في الخليج تتقهقر باستمرار حتى استيالء بني العباس على
السلطة في بغداد عام  ٧٤٩ميالدية .كان عرب الشمال الحاملون لواء االسالم
آنذاك يهابون ركوب البحر فتجاهلوا الخليج .كما ان وقوع العواصم العربية

في الحجاز في عهد الخلفاء الراشدين ،وفي دمشق في عهد األمويين ،أدى إلى
تنشيط الحركة التجارية في البحر االحمروالمتوسط بدال من الخليج .وعند قيام
الدولة العباسية في العراق اعيدت التجارة الخليجية الى سابق مجدها  .ودخلت

بذلك عصرها الذهي الذي استمر حتى قدوم البرتغاليين في القرن السادس
عشر .ويخبرنا مؤرخو وجغرافيو المسلمين كاليعقوبي والطبري في القرن التاسع
والي غازي وصادق والبالذري واالصفهاني في القرن السابع عشر ،عن هذه

٢٧

التجارة بصورة متواصلة متحدثين عن المراكز التجارية والموانىء والسفن
والمدن التي أمها البحارة العرب في هذه األزمان ،وأضيفت العادات االجتماعية

والمعتقدات الدينية والمارسات الحضارية السائدة عند شعوب الشرق األقصى
المختلفة آنذالك.
وبعد انتشار االسالم في ايران والهند ،اندفعت التجارة البحرية في الخليج
اندفاعاً جديداً  ،وظهرت نتيجة ذلك ثالثة موانىء هامة :سيراف على الشاطىء

الشرقي من الخليج ،والبصرة التي حلت محل « ا بولوجوس» على الساحل
العراقي في الشمال ،ومسقط على الساحل العماني في الجنوب .وتمكن البحارة
والتجار العرب من تسخير الرياح الموسمية فراحوا ،ما بين القرن الثامن والقرن
الثالث عشر ،يمارسون التجارة بين مختلف الموانى البحرية الواقعة بين
شواطىء أفريقيا الشرقية وشواطى ،مالبار في الهند  .وتروي لنا المصادر انهم

تبادلوا البضائعمع الصين بين القرن السابع والتاسع (توسينيه ١٩٦٦

)٥٠

وأبجروا ،في حدود القرن العاشر ،الى سومطره وجاوا (حوراني :١٩٥١

 .) ٧٨والمعروف أن التجارة العربية مع افريقيا كات قائمة قبل وصول
العباسيين الى السلطة بزمن طويل  ،ولكنهم ،اي العباسيين ،عملوا على تشجيعها

الى ان قام الزنج ،وهم رقيق استقدموا بشكل خاص من شرقي افريقيا،

بثورتهم المعروفة ضد بني العباس في جنوب العراق في القسم الثافني من القرن
التاسع  .وباالضافة الى الرقيق استورد العرب من افريقيا الشرقية العاج والعنبر،
كما استوردوا األقمشة الحريرية والكافور والمسك والتوابل من الهند وبالد

الشرق االقصى .وكانوا يصدرون الى هذه البلدان األقمشة الكتانية والقطنية

والصوفية والسجاد والمصنوعات الحديدية الخشبية المختلفة وخام الحديد

والسبائك الذهبية وربما التمور.
وكان عرب الخليج ،وعلى االخص اهل عمان واليمن ،يسيطرون سيطرة
تامة على الحركة التجارية بين الشرق والغرب قبل وصول البرتغاليين فأثروا

٢٨

واستغنوا  .وهكذا شهدت مدن المرافى التجارية التي كانوا يؤمونها ازدهارا
ملحوظاً « شيدت فيها القصور الشامخة واالبنية الفخمة » ( ويلسون :١٩٥٠
 )١٠وفي هذه الفترة استقر عدد كبير من التجار واصحاب السفن العرب في
سيام وجاوا وسومطرة ،وتزوج بعضهم من اهل البالد االصليين ،كما فرضوا

اللغة العربية لساناً مشتركاً في كل الموانىء التي استخدموها بين مسقط

والصين .وكانت البصرة وغيرها من الموانىء التي تقع جنوب شرقي « بوشهر»

اكثر الموانىء الخليجية استفادة من هذه التجارة ألن المالحة فيها سهلة ومأمونة
القترابها من المناطق العميقة المياه نسبياً .فالجزء الغربي من الخليج ،الممتد من

الشمال الغربي لبوشهر حتى الجنوب حيث مضيق هرمز ،ضحل المياه وقليل
العمق وتعترضه شبكة معقدة من الممرات الضيقة والجزر الصغيرة والصخور
السطحية .ولهذا لم يكن لهذه المنطقة اهمية مالحية تذكر وانكان لها اهمية

انتاجية هائلة ،ففيها تجمعت ثالث ثروات :االسماك والآللىء والنفط.

هكذا كانت السيادة العربية على المحيط الهندي عندما اكتشف البرتغاليون
عام  ١٤٩٨م ،الطريق البحري الى الهند عبر رأس الرجاء الصالح ،منذ ذلك

التاريخ ،بدأ العرب تدريجياً يفقدون سيادتهم على المحيط الهندي .عمل
البرتغاليون في بداية االمر من خالل النظام البحري القام ،محافظين عليه

ومستفيدين من المهارات المتوفرة التي بفضلها تمكنوا من الوصول الى الهند .

تروي المصادر البرتغالية ان رباناً عربياً  ،واسمه شهاب الدين احد بن ماجد،
هو الذي ساعد االسطول البرتغالي بقيادة فاسكودي غاما على االمجار من ميناء

« مالندي» في شرقي افريقيا الى شواطى « مالكوت» في الهند .
تركز اهتام البرتغاليين بالدرجة االولى على تجارة التوابل واهملوا تجارة

اللؤلؤ ،وكان همهم اوال واخيراً حاية خطوط التجارة الشرقية .وفي سبيل

هذا الهدف راحوا يبنون القالع على شواطى عمان والخليج محاولين االستيالء

على عدن للسيطرة على طرق المواصالت عبر البحر االحمر ،وعلى مضيق هرمز

٢٩

ليؤمنوا طريق المواصالت عبر الخليج الى البصرة وغيرها من الموانى المنتشرة

على الساحل الشرقي .كما انهم تمركزوا في ديو وجاوا ليحافظوا على سيادتهم
في المقاطعات الهندية االخرى .فشل البرتغاليون في السيطرة على عدن ولكنهم

تمكنوا من احتالل هرمزعلى مدخل الخليج ،فسيطروا بالتالي على كل الحركة
التجارية التي تمرعبر المضيق الى مسقط والبصرة .وما زالت البحرين ،والتي
كانت في األساس قلعة عربية كما تشير الحفريات األخيرة (بيي ٩٩: ١٩٧٢
 )١١٣ -واضحة المعالم قائمة حتى اليوم .اما قالعهم في مسقط والمناطق

المحيطة بها فقد اتخذتها بعض العائالت العربية مسكناً لها .
حكم البرتغاليون امبراطوريتهم التجارية بجد السيف :سحقوا التجارة

المحلية ،وحددوا االسعار ،واجبروا المواطنين على الشراء من مخازنهم وشحن

البضائع على سفنهم ( كوزون  .)٤١٨:١٨٩٢وكان من الطبيعي ان تثير
تصرفاتهم القاسية وسياستهم المتصلبة هذه عدداً من االنتفاضات المحلية التي

قمعوها بالبطش والقوة ( ،بلغريف  ، ١٨ : ١٩٧٢وبنت  .) ١٨٩٠استمر

تواجدهم في الخليج حوالي قرن ونصف القرن من الزمن امضوها بين البحر
والقالع ،لم يتمكنوا خاللها احداث اي تجديد في االقتصاد واإلنتاج ،وهكذا

فشلوا في اتأثير على المجتمعات التي حلوا فيها( .)١فال نجد آنذاك لحضارتهم
تأثيراً في ات) منحى من مناحي الحياة االجتاعية والعادات الحضارية ال في اللغة او

فنون العمارة او نظام الحكم .لم تكسبهم اجراءاتهم القمعية سوى عداء

المواطنين وبغضهم ،فليس عجباً بعد هذا ان تطمس معالم حضاراتهم في
الشرق عندما بدأت تتفكك قبضتهم على التجارة والقالع في القرن السابع
عشر .باالضافة الى هذا التململ الوطني ضد البرتغاليين تضافرت عوامل
( )١ي مخطوطته عن البحرين يقول محد التاجر ان البرتغاليين ادخلوا طرقا جديدة في صيد

للؤلؤ والزراعة ،ولكن هذا االمر ال يؤكد اال اذا درست السجالت البرتغالية عن هذه

الفترة.

٣٠

اخرى لتضع حدا لحكمهم واحتكاراتهم وتشمل هذه العوامل التنافس

االوروبي الشديد على التجارة الشرقية كما تشمل الرغبة الدائمة عند اباطرة
الفرس وملوكها لبسط سيطرتهم على موانىء الخليج .وهكذا  ،بعد تضافر هذه
العوامل ،تم طرد البرتغاليين من البحرين عام  ،١٦٠٢ومن هرمز عام

 ، ١٦٢٢ومن مسقط ،آخرحصونهم في المنطقة،عام (١٦٥٢بادجر

١٨٧١

 ٠ )٧١١فغي حدود عام  ١٥٩١ارسل البريطانيون بعثة خاصة الى

منطقة المحيط الهندي لدرس االمكانيات التجارية هناك

 ،وتبعهم بعد خس

سنوات الهولنديون لنفس الغرض .وأسفرت هذه الجهود األولية التي قامت بها
القوى التجارية االوروبية عن حملة دبلوماسية مركزة كانت الغاية منها الحصول

على افضل االمتيازات التجارية ،خصوصاً من ايران .ولكن سرعان ما ادرك
التجار االوروبيون ان هذه االمتيازات ال تتمتع بصفة شرعية واضحة ،اذ ان

ايران لم تكن تسيطر سيطرة تامة على المراكز التجارية الواقعة جنوبي شرقي

الخليج وان كات هذه المراكز تخضع للنفوذ االيراني من حين آلخر .وعندما
ادرك هؤالء التجار هذا االمرعمدوا الى اتباع سياسة الترغيب طوراً

والترهيب أطواراً بهدف تأمين مصالحهم وامتيازاتهم السياسية  .وكانوا
يتعاملون دوماً مع شيوخ القبائل المتواجدة في هذه المراكز التجارية تعامل
« الند للند» ،كما كانوا يقولون  -مصالح متبادلة .فنشأت على االثرسلسلة
من المراكزالتجارية ،والتي كانت تعرف ب «المصانع» ،على طول الساحل
الشرقي للخليج شملت جك وبندر عباس وبوشهر .اشتد الصراع بين القوى

االوروبية للتسلط على هذه المراكز والحصول على امتيازات تجارية وسياسية

خاصة ،فنشبت بينها عدة حروب صغيرة اشتركت فيها القوى المحلية اشتراكاً
فعلياً  .وكانت نتيجة هذه الحروب ان انتهى دور االحتكار البرتغالي المركنتيلي
() ١

استناداً الى مغامرة النكستر الى المياه الشرقية .للتفاصيل انظر « اسفار السير جايمس

النكستر الى الهند الشرقية» ( مطبعة هاكليوت .) ١٨٧٧

٣١
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القلق  :يبدو أنهم تلقنوا دروساً مفيدة من الهزا م البحرية التي منيوا بها على أيدي
البرتغاليين في القرن السادس عشر ،فعمدوا الى بناء اسطول قوي على « طراز

المراكب البرتغالية السريعة ذات الشراع المربع» ( توسيه .) ١٤٠ :١٩٦٦
وبعد ان طرد العثمانيون البرتغاليين من مسقط ابجروا باتجاه افريقيا الشرقية،

فاستولوا على مومباسا وبيبا وزانجيبار ،واجبروا البرتغاليين على التقهقرجنوباً
حتى موزامبيق  .والتفوا بعد ذلك الى الشال الشرقي فحرروا البحرين من تبعية

الحكم الفارسي فيعام  ، ١٧١٧واستولوا علىعدد من الجزر المنتشرة على
الساحل االيراني في عام  .١٧٢٠وما كاد الفرس يستعيدون سيطرتهم على

البحرين بقيادة نادرشاه ( ،)١٧٤٤ -١٧٣٧حتى تمكن «العتوب» من
مهاجمة البحرين من الزبارة في قطر واستولوا عليها عام  .١٧٨٣وفي هذا

الوقت ظهر الوهابيون في الجزيرة العربية ،وهاجموا بغداد والكويت كما

احتلوا االحساء والقطيف والبحرين والبريمي وهددوا عمان نفسها ،متخذين
بذلك صورة الحركة الدينية الوطنية  .واستطاع الوهابيون ان يفرضوا في عام

 ١٨٠٣سلطانهم على سواحل الخليج الداخلية بما فيها « ساحاللقراصنة»
الذي عرف فيما بعد ب « االمارات المتصالحة «،أي االمارات العربية المتحدة

اليوم.
وفي نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ،اشتدت اعمال

القرصنة في الخليج مهددة بذلك الطرق التجارية داخل الخليج وخارجه في
بعض االحيان .ولم تكن القرصنة حرب عصابات بجرية ،كما يقول بيري،

مارسها عرب الخليج عندما ضعفت تجارتهم البحرية ( بيري -٢٨()١٤٥٩

،)٤١انما كانت ضرباً من ضروب «الخوة» التي يفرضها القوي على
الضعيف عند العرب .صحيح أن انفتاح المحيط الهندي أمام التجارة األوروبية
أضعف التجارة المحلية العربية ولكنه لم يقض عليها .فمن المعروف ان هذه

التجارة انتعشت على يد العثمانيين في القرن الثامن عشر انتعاشاً قوياً ،بجيث

٣٣

توسعت عملياتهم التجارية حتى شملت شرقي افريقيا والجزيرة العربية واجزاء
من العراق .ولم تصب النشاطات البحرية العربية بضربة قاسية اال في اواخر

القرن التاسع عشر عندما كثر انتاج اللؤلؤ واصبح له دور اقتصادي هام.
عندها ازدادت اعمال القرصنة ،اوال ،بسبب ضعف السلطة المركزية الرسمية

في ايران وبالتالي انحالل القوى المحلية المرتبطة بها ،وثانيا ،بسبب الزيادة

الهائلة في حجم البضائع المتبادلة بين الموانى الخليجية والعالم الخارجي ،االمر

الذي شجع على ممارسة « القرصنة » بكثافة ملحوظة .
ويعود ضعف ايران في الخليج في القرن الثامن عشر الى الثورات الداخلية

التي قامت فيها والى الحروب التي خاضتها ضد روسيا وضد االمبراطورية
العثمانية  .وبسبب هذا الضعف تقلصت سلطة ايران على نفسها حول الهضبة

الفارسية في الشمال ،واصبحت بالتالي مناطق االمبراطورية االخرى بما فيها
الخليج أطرافاً محررة .فعندما تقوى الهضبة االيرانية-قلب العنصرالفارسي-

ويستقر الحكم فيها ،تتسع وتفرض سلطانها وسلطتها على االطراف ،وعندما

تضعف تتقلص وتنفصل عنها االطراف ،فيسعى آنذاك كل فريق لالستقالل

والسيادة  .والجدير بالذكرأن ايران ،في هذاالمنعطق التاريخي الذي نتكلم عنه لم
تكن تمتلك قوة بجرية ضاربة ،ألن شواطئها الجرداءالضيقة والشديدة االنحدار

لم تساعد على استيطان شعب بجري مستقر ذي شأن .ويقول الندن في هذا

الصدد ان القوة البحرية االيرانية فيعهد كريمخان زند ()١٧٧٣ - ١٧٥٠

لم تكن فارسية التكوين ،انما تشكلت من « جنود وضباط عرب سكنوا

الشواطى االيرانية للخليج» (الندن  .)٧٨ ،٣٦-٣٥:١٩٦٧وبسبب
هذا االمر ،اي افتقار ايران الى قوة مجرية خاصة بها من جهة وتمركز مصالح
البريطانيين بمعظمها حول التجارة البحرية من الجهة الثانية ،اصبحت ايران،

باستثناء فترات قصيرة ،الحليف الدائم لبريطانيا في الخليج  -ومن هنا جاءت
تسميته في الوثائق التجارية الغربية ب « الخليج الفارسي» .

٣٤

وبخالف االيرانيين ،فالعرب اهل بجر وسفر ،مالحون ماهرون ،ولهذا
كانوا على االقل منحيث االمكانيات ،منافسين لمصالح بريطانيا التجارية.
وهذا ما يفسر لنا عدم سعي البريطانيين الى التحالف مع عرب الخليج ،اهل
البحر ،اال عندما اضطربت ايران سياسياً ،واجتاح الوهابيون الجزيرة العربية

واتسع نفوذهم في المنطقة مهددين الخليج وتجارته  .في هذه االثناء تحالف
البريطانيون مع عائلة البوسعيد العثمانية ابتداء من عام  ،١٧٩٣بهدف وقف
التقدم الوهابي ،داخل الخليج وتقليصه ،وتهدف القضاء على « القرصنة»  .غير
ان البريطانيين حاربوا القراصنة الذين كانوا يعتدون على سفنهم فقط ،اما

القراصنة الذين كانوا يتحاشون السفن البريطانية  -كالقراصنة العثمانيين وعلى

رأسهم رحة بن جابر الجالهمية الذي ظل يهدد تجارة الخليج ما يقرب من ربع
قرن  -فقد كانوا يعتبرون من صفوف الحلفاء( ) ( بلغريف -١٢١ :١٩٧٢

.)١٣٢
وعلى كل حال ،لم يكن معنى » القرصنة» واضحاً آنذاك :تحت ستار

محاربة « القرصنة» ،مثال ،دمر االسطول البريطاي عدداً كبيراً من السفن

التجارية في الخليج ،كما انه لم يدمرسفن « القراصنة » الخلفاء  .كانت القرصنة

نوعاً من الخوة يفرضها القوي على الضعيف ،كالخوة التي كانت تفرضها
القبائل العربية على القوافل التجارية التي كانت تنتقل بين الخليج ومدن سوريا
الشمالية او بين البحر االحر وبالد مصر ،او نوعاً من « الجزية» يدفعها

الضعيف للقوي .فال عجب اذن ان تزداد اعمال « القرصنة» ،اي الخوة

والجزية بازدهار التجارة وانتاج اللؤلؤ .وخير شاهد على صحة هذا القول هو

ان عرب القواسم او الجواسم االشداء ،ساكفي الشارقة ورأس الخيمة الذين

() ١

بعد القضاء على القرصنة حوالي سنة  ، ١٨٢ .سمي شاطى ،القراصنة ،وبعد االستقالل

عرفباالمارات العربية المتحدة .انها منطقة منخفضة ورمليةطولها حوالي  ٢٤١م ،تمتد

من قطر في الشال الى رأس مندم في الجنوب.

٠٣٥

كانوا يلقبون بالقراصنة ،كانوا يهاجمون من قواعدهم البحرية المنتشرة على
جاني الخليج( )  ،السفن المحلية التيترفض دفع الجزية معتبرينها سفناً عدوة ،أما
التي كانت تدفع الجزية فكانوا يضمنون لها المرور معتبرينها سفناً حليفة .وبعد

ان اشتد ساعدهم ،هاجموا سنة  ١٧٩٧سفينتين بريطانيتين « ،باسين»
و« فابير »  ،واستولوا سنة  ١٨٠٦على الناقلة « سيلف» التابعة لشركة الهند

الشرقية البريطانية ،كما حاولوا االستيالء على «نوتيلس» وهي قطعة حربية
بجرية مجهزة باربعة عشر مدفعاً .وتمشياً مع تقاليدهم ،اخذ القواسم يطالبون

شركة الهند الشرقية بدفع جزية لقاء تأمين المالحة لهم في الخليج  .فبدال من
االستجابة لهذا الطلب ،جهزت الشركة البريطانية ثالث حالت بجرية سنة
 ١٨٠٦و ١٨٠٩و ١٨١٩على رأس الخيمة فدكت معاقل القواسم واحرقت

سفنهم كما دمرت جميع حصونهم.

بعد تدمير رأس الخيمة مباشرة ،تمت في  ٨كانون الثاني ( يناير) عام
 ١٨٢٠صياغة معاهدة عامة للسالم تعهد بموجبها شيوخ القبائل المتواجدة على
الساحل الشرقي للخليج باالمتناع عن القيام باعمال القرصنة في البحر .وبغية

تنفيذ نصوص المعاهدة عسكر االسطول البريطاني مؤقتاً في رأس الخيمة،مما
لبث ان تحرك باتجاه « باسدو» في جزيرة « كشم» حيث اقام له قاعدة مجرية

شبه دائمة .وكانت تهذه المعاهدة بداية « السالم البريطاني» في الخليج على

طريقة «السالم الروماني»  ،او كما يسميه القوميون العرب في الخليج «السالم

الخليجي».

() ١

ال يفهم من هذا ان كل القراصنة في المياه الخليجية والمحيط الهندي كانوا عربا ،ففي
اواخر القرن السابع عشر اتخذ القراصنة االوروبيون قاعدة من مد غشقر واعتدوا على سفن

تجارية في البحر االحمر ،والمحيط الهندي والخليج العرلي ،فاستنجدت الشركة البريطانية

للهند الشرقية بالحكومة البريطانية لمساعدتها فانشأت الحكومة االسطول الهندي لهذا

الفرض.

٣٦

نعم ،كانت هذه المعاهدة بداية السالم بكل ما في كلمة « بداية» من

معنى  :فقد اسقطت المعاهدة من حساباتها الحروب الداخلية بين القبائل ولم تأت
على ذكرها ال بالخير وال بالشر ،االمرالذي ادى الى استمرار هذه الحروب
بشراسة اكثر من ذي قبل ،وبالتالي الى شل الحركة التجارية من جديد .كان

شيوخ القبائل يعتبرون تصديهم لسفن االعداء عمال حربياً بجتاً ال ينال من

نصوص المعاهدة التي قضت باالمتناع عن اعمال السلب والقرصنة ولم تقض

باالمتناع عن اعمال الحرب .وهكذا تدخلت بريطانيا من جديد لوضع حد
لالقتتال بين القبائل المتناحرة ،فابرمت لهذا الغرض اتفاقية عام ١٨٣٥

المعروفة ب « الهدنة البحرية» ،التي تنص على تجنب العمليات العدوانية في
البحر ،ولم تأت على ذكر هذه العمليات في البر  .ابرمت هذه االتفاقية بشكل

مبدئي لمدة ستة اشهر ،ثم تجديدها لفترات مختلفة حتى عام  . ١٨٥٣كان من
الصعب جداً التقيد بشروط هذه المعاهدة ،اذ كانت الحروب البرية بين القبائل
في الخليج دائماً تشمل عمليات بجرية ولهذا السبب فرضت بريطانيا معاهدة
جديدة عام  ،١٨٥٣عرفت ب « المعاهدة الدائمة للسالم» ،اشترطت فيها

على القبائل رفع كل انواع االعتداء في البحر الى السلطات البريطانية قبل الرد
عليها ،او القيام بأي عمل انتقامي .وطلب من البحرين االنضإم الى هذه
المعاهدة فيعام . ١٨٦١

من المالحظ ان التدخل البريطاني في الشؤون الخليجية بدأ يزداد بشكل
بارز ابتداء من القرن التاسع عشر بفعل اشتداد الثورة الصناعية في اوروبا
والتحوالت االقتصادية التي رافقت هذه الثورة.
مع اشتداد الثورة الصناعية في اوروبا ،حوالي منتصف القرن التاسع عشر،

انتهى النظام الماركنتيلي القديم الذي ازدهر على تجارةالتوابل ،وحل محله نظام
رأسمالي صناعي يقوم بشكل خاص على توفير االسواق الخارجية للبضائع

المصنعة واعداد المواد الخام للصناعة االوروبية .وهكذا تحول االوروبيون

٣٧

د٧
 ١٥٧١داه م٩ا  ٠٢٠٦م ج|٠٢ج  ٠٠٠٦٠٠٩اجم جم» ابمجد■ ١ ،جمح ،٢٢٢٠١

٣٢ي ٢ميم؛،

هم ٦١هليا يمضيم ام| ٠،ي:م ’  >١,٧١لو

جما  0ممي5,ا ضم ٣خ ٣صيبج ج اتمم■٠٢٣،م  Iنمم ا ،جسما ممب
0يص لمدمن 'مخم! ؟ا ٦١م٣آ| ،ايم ا خر مه اممي^ا ما م :٥مكلم  ٩١عمما

2ي-ا . ،مجاً ,ر

جم؟■ م ١ج٢ي٢٢٣١٢ا غي مة ؛  ٩٦٦يبو م|

يتم:مما ،خمابمما صما مم  ٨٧١ل ل ما ->٣ممي؛ ١١٦٠٠٩ .

 ١٩٣١٠؟٤؟ر م عبما ؟٣يما ٩أم٣ك ٩٦٩م هم١كتم ٦٠؛7٦ممالىصمم

7م ١٢وميما «ي جي١م مي٢ا ؛ جتء ١٢٣؟7ممييس]ا م٠٠٢١يا ما
 ١٢٦٠٠٦٦? ٠م>،اك  ١٢٣٣ضمج؛ ت]٢:ا

،مسيس٣ا م ١دي ٠؛تمى ي»ا٣يا يسم) يه 50ما مميما ي ٨؛٤٦^٦ ،
 6٣٦:٢م٠٦م م٣و م١م ١ممسم ٦يت؟ا ض^ض م ,مبم ،٧٦جتأ٣ب٣ا هبم٢٠٦ا

خي م ؟6مة ابمو ؟?سا «٦ 2!1000فا ٩ ,ه١ا تن م٨ما؛٢ان اويتم مه
ب ،ا  ٩ي٢تم • فيما  ٢٣٥مه ٦« :٨٦جيما لي  Lكيد ; ١٢٩مت!اا
؟ م]،ا بحبا نمأ3 ٠٦ىم01 ،ما ٩٩ئ ١٩٩١ي ١٩٠،يةا ٣؛

 ٠٦٦,يما يم ١٢٩٠ ٠٦هم اجاص  ٩مييجم^ اب 5م 'ب ١٢٠۶٦
١غم  ١٠٦٠٠٠٦٩٢ضيي إ يباً ٦١9٩JBUIي -٣م٦يييا  ٩٢٦٢١* ١٢ماميس]ا
؟مسبة ٦ر جإذصة٢ا م٢بما مم٩و ثموم أ ٠٥u٠١sisqns 67يت م^يييا ؟م

٦٣ ١١١٥۴ص0 ١ييجا 4 ١١٣٢١۶٣ميمما آل٣١؛١مج ١١١٩١٦ ■٢ي ١]٣ة دم

؟ ٠٢١٢٣٣٦٩٢٣٥٦’٩م م ١با «2ا هم ٩جما بما ١rrf٢٢آل٢٣١ا

؟ى؛؟كما؟٠!١؟؟-^٦١٢٤٤٤٨ا٩تصوتصإءتي2؟إا2بما؟م٣١م

١بم ٠ب٣م ٩متن٢٨« -٦-ا٦2٤يما ،ي ٩٢ىىما ،؟يا ص^ها
 ١٢٣٠٥٣٢اب مما هم ١٢٢٢٣٣٦٢٢٥٦٦٠٢د٦اً0 ١١٣١٣١٦ته ميما

0تهص52 ١٣ج :لمهسي :مم٣ي 7جب4ميسر جرمابمر ■ I،جب ٠جيم

؟ا ؟تم  ?-٣م ؟م ’ مما [صما م :٣؛ م يعيما؛ م ٣٤ضاميا

لم

ى ثم| با ٠٢٠١٩١ي جمسم م٢٢ا د٢١ج٢٣ا ٦هت٣٢١٢م™, -ا ب)
؛ و٣7٣ض نيص ي2 :٣7ا؛ لمىا جع،؟ ؛ كاً٣40 |٣٦يما ا؟ مى
:٩ .ام ،؟7يما مو جىص مو ؟ جبجم ؟تي  ١١٣يبب

ما مههنع ٤٦ 0خا عوم ي،ا،٣ي٣٩٩٤٥٣ -م  ١بب ٢١إ مه لمىها
نم رمييا جلم امم 5م مئ٩ما ما٣ 0ص ميم ةماً ٩ملم٢٧ا

م مآ٦٦٢عمما ٣40ي ’٢١٩٢٩ا يمضيما ل ١١مةمسما  ٢٦٥آل9٣ |٢٩ي 5بما
رما ^v.v<1'sssر٦ه ثم. ٢تبرما هاًا« 4سج»ول ٧د  ٠ر٦يل
*بر ’ لمهي^ض (يما١٦٩٠٣١٠ا ٠م  :مذيما بم• 0 ٢مىب م م٠٦٦٩٩٢٣١? ١

لم:ا ٣٩ ifم’ج٢٦٩ام يتصم? ١أداب 0ييما جلم يي؟ما ١م٩

وب ?اتم If- 2 ١٢٩ميا ؟ ٧١٧١ . ،ل ؟ا٣سما نمء

7٧٧١

ل ممما 00ر اه ٢٢سيم؛ ٧٧١ « ،ل ل سهر نم ?كلتتم «ييب٣ا
م ٢ب٣ب؛ *-ي  ifت ٤7ي٣،ر و٦يما 2ي؛  ٨٣إم  .م،١٢٢٣

ب ١يطلسما تيكجما ^مضيما  fوميب ١نم ض٦ ١ما مي٢ا
 ،0يمضيما ؟بمر  ١١٧١ f*l٢ل ملمء٢ا و٦ي 22ي لبخاا م٣4يما

اب ما ? *،ما ٣٣٣• ١٢٦٢٣١)?. ٢٢؛ «تستسما ٠صا مو ^لجخه يجني ٢٦٢٣٩٠٠
if ’2با مما م ل م|يما تغمب ١ي٣ر]ا نم ا7ي 1مييا

 ١٢٠٩٥٦يما  >٢مو يبس* مي :سميب و٩١٢٦مم ١ب٩ج٩
|/ .

إب -ميبي 0 - :٣10سة مى تبما مج٦١ا

؟نيما ٦٢٤٣فاً٣٣ك ٦س ص| ’ ١لم |٣٣٣؛ ممى تص» م٦مب ٣٢ض٣ما

 if؟ر <باًا ٦ممب ،ذج7ا| ؛٦٣ما م١لمم٣ا ٠ ،09يم 4ت٦٢ج٢ا

ييم ٣ي و  ٠٩،٠٦مض 7يما م٠س٢ا م ؟ميما مرا٣؟ مييءا  ٩٩١؟مر ارا
١مم ٠نم م٦ما ^مضيما ي |٢مهي-ا ١٩٩ي٩ا مضيما ٥ب ٥دم

بربي يما اب* ؛ ٠ ،المءكءم ١م٢ا ج :مميا د٦جت0 |٢تخ لي،:

ل كي جلم ٢١تم١ني *ح ٦ي7؟ ١بمابض ؟ مم١ك بم١و مر صنها 0يص

من كان له حق التفاوض مع البريطانيين حقاً شرعياً في االستقالل الذاتي .

ولهذا تعتبر سلسلة المعاهدات التي تم ابرامها في القرن التاسع عشربين بريطانيا
وشيوخ القبائل،االسس االولية التي قامت عليها الدويالت الخليجية الكاملة
السيادة ،الصغيرة الحجم ،والقليلة السكان.

اعتالء آل خليفة الحكم في البحرين
برز آل خليفة( ، )١وهم العائلة الحاكمة في البحرين اليوم ،اول ما برزوا عام
 ١٧٦٦في قطر عندما انشأوا لهم هناك مركزاً تجارياً عرف باسم  ،الزبارة « .
وجاء بناء الزبارة في نفس الوقت الذي بلغت فيهالسيطرة البريطانية في المحيط

الهندي والخليج ذروتها ،كما كانت القوى المحلية تواجه في الوقت ذاته عدداً من
الحروب والثورات المحلية في المنطقة من ناحية ،ومجموعة من التهديدات الخارجية
من الناحية االخرى .كات ايران آنذاك منهمكة في صد الغزو

االفغافي كما كانت تعافي من سلسلة حروب متواصلة مع روسيا ومع
االمبراطورية العثمانية  .وكانت الحركة الوهابية في الجزيرة في طور التكوين

محصورة في نجد ونواحيها ،انما كانت تهدد من وقت الخر المناطق المحيطة
بنجد كالخليج وعمان والحجاز وغيرها من االقاليم المجاورة .وبالرغم من هذه

التغيرات الخارجية ،كان دممة نمط قني للسلطة في الخليج قادراً على االستمرار

في وجه التقلبات السياسية والحروب  .فعندما تسيطر قوة كبرى محلية او
خارجية على االطراف ( الخليج في هذه الحالة) وتحولها الى توابع لها ،تفرض

' على هذه التوابع دفع الضرائب والجزية ولكنها ال تعمل على تغيير نظامها
الداخلي القائم على التوازن االجتاعي بين فصائل القبائل .ولهذا السبب حافظت

المجموعات القيلية على نفسها ،بشكل او بآخر ،في وجه السيطرة الخارجية
(  )١لمعلومات اضافية عن تاريخ آل خليفة انظر ريحاني ( ،)١٧٩-٢٤٨ :١٩٢٩النبهافي

( )١٩٢٣ولوريس(  ١٩٧٠ب.)٨٤٢-٩٤٧:

٤

مهما عظم شأنها  .وعندما تغيب القوى الكبرى عن مسرح السياسة تعود القبائل

او بطونها تتصرف وكأنها كاملة السيادة ،تحاول توسيع سيطرتها على حساب
االقاليم المجاورة.

وفي منتصف القرن التاسع عشر كانت القبائل العربية تسيطر على مناطق
متفرقة من الخليج :سيطر بنو كعب ،وعرب الدورق ،مع عرب بندر رق
وبوشهر على السواحل االيرانية ،وسيطر القواسم ٤بنو خالد والعتوب على

السواحل الغربية  .سيطر القواسم على منطقة « السر» والتي كانت تعرف في
ذلك الحين في المصادر االجنبية ب « ساحل القراصنة» وهي ما يعرف اليوم

بدولة االمارات العربية ،وسيطر بنو خالد على مناطق الجزيرة العربية الشرقية،

ووطد العتوب حكمهم في الكويت وقطر .وظل العتوب في الكويت وقطر

يتمتعون بجماية بني خالد حتى سقوط هؤالء امام هجمات الوهابيين المتتالية في
عام ١٧٧٧

والمعروف ان العتوب كانوا في االساس عائالت تجارية ذات

جذور قبلية خرجوا من قلب الجزيرة الى الخليج عندما نشطت التجارة
الخليجية وازداد انتاج اللؤلؤ.

كتبت اول نبذة تاريخية عن العتوب من آل خليفة في الكويت عام ١٧١٦
( واردن  ،)١٤٠ :١٨٥٦بجيث تتحدث مصادرهم عن ثالثة شيوخ ،فيصل

ومحمد وخليفة ،عاشوا جميعاً في الكويت قبل رحيل العائلة بقيادة محد بن خليفة
الى الزبارة عام  .١٧٦٦ويشير فرانسيس واردن في مالحظاته التاريخية عن

العتوب الى ان انتاج اللؤلؤ المتزايد والنمو التجاري الذي احدثه هذا االنتاج
جعالآل خليفة يهاجرون جنوباً باتجاه الزبارة ( واردن - ٣٦٢ : ١٨٥٦

 .) ٣٦٣ويدعم هذا الرأي حقيقة تاريخية مفادها ان الجناح المهاجر من آل

خليفة امجر اوال الى البحرين بهدف االستقرار هناك ،ولما منعهم آل مذكور،

الذينكانوا يحكمون البحرين بتبعية ايرانية ،من هذا العمل رحلوا الى الزبارة
واستوطنوها .

٤١

وتحولت الزبارة التي تقع على خليج عميق في الجانب الغربي لقطر ،في فترة
قصيرة ،من محلة فقيرة الى بلدة مزدهرة غنية في تجارتها ونشاطها في انتاج

اللؤلؤ .استطاع آل خليفة ،مباشرة بعد وصولهم الى الزبارة ،ان ينشئوا تحالفاً

قبليا مع آل مسلم حكام قطر آنذاك الذين كانوا بدورهم تحت حماية بني
خالد .وفي سبيل الدفاع عن الزبارة بنى آل خليفة قلعة ( ١مورير» على طرف

المدينة لمنع مهاجمتها من لبر ،فاصبح ال يمكن الوصول اليها اال عن طريق

البحر وقت المد ( نبهاني . )١٢١ :١٩٢٣ومما ساعد على ازدهار الزبارة بين

المرانى ،االخرى في المنطقة عوامل عدة اهمها  :الحروب المستعرة بين بني
خالد والوهابيين في الداخل ،واحتالل ايران للبصرة ، ١٧٧٩ - ١٧٧٥
وسياسة االستيراد والتصدير المتساهلة التي تبناها آل خليفة  .وما ان استقر آل
خليفة في الز بارة حتى انضم اليهم عدد من قبائل العتوب الكويتية وكان ا برزهم

آل جابر الذين عرفوا فيما بعد بالجالهمة الذين اشتهروا بركوب البحر.
غيز ان ازدهارالزبارة تحت حكم آل خليفة اغناها واقلق راحتها في آن:
فقد ادخلها في صراعات عديدة مع القبائل المتحالفة معها ،ومع الموانىء

العدوة التي كان يسيطر عليها لفيف من القبائل االخرى .وكان الجالهمة اول
من انشق عن تحالف العتوب في الزبارة بسبب حرمانهم من مكاسب المدنية،
فتراجعوا الى « رفيش»،التي تقع على مسافة قصيرة الى الشرق من الزبارة،

وعمدوا الى بناء قوة بجرية ضاربة هناك تعبيراً عن معارضتهم آلل خليفة .
وتخوف آل خليفة من قوة الجالهمة فقاموا بمهاجمة رفيش ونهبوها وقتلوا في

هجومهم شيخ الجالهمة ،واصبحوا اذاك قادة العتوب في كل قطر ال ينازعهم
عليها منازع.

وفي عام  ،١٧٧٥وبينا كانت القوات االيرانية بقيادة كريم خان زند
تحاصر البصرة ،انتهزت قبائل ابو شهر وبدر رق والدورق هذه الفرصة

فاتحدت وهاجت الزبارة ،ولكنها منيت بالهزية على يد القوات المؤتلفة آلل

٤٢

خليفة  .وبعد موت كريم خان عام ١٧٧٩انتهى الوجود االيراني في الخليج،
فبدأت عندها الغارات والغزوات والحروب بين القبائل العربية المتواجدة على

سواحل الخليج .ومن هذه الغزوات هجومان شنهما نصر بن مذكور من عرب

المطاريش في عمان على الزبارة ،وكان نصر هذا يحكم البحرين بتبعية ايرانية،

غير ان آل خليفة تمكنوا من هزية نصر مرتين وطاردوه حتى البحرين،

فاحتلوها واستولوا عليها واجبروه على التراجع الى قاعدته االصلية في
بوشهر .وكان على رأس آل خليفة وقتئذ احد بن محمد الذي خلف اخاه خليفة

المتوفي عام  ١٧٨٢وهوفي طريقه الداء فريضة الحج في مكة .وساعد آل
خليفة في احتاللهم البحرين عدد من القبائل القطرية والخليجية االخرى

اشهرها :آل مسلم من الحويلة ،وآل بنعلي من الفريحات ،وآل سودان من
الدوحة ،وآل بوعينين من وقره وآل قبسة من خور حسن ،وآل سلطة من

الدوحة ،والمنانعة من الي شالوف ،وبدو النعيم من داخل الجزيرة .ومن
الضروريان نذكر جميع هذه المجموعات القبلية النها تشكل ،كما سنزى

الحقاً جزءاً اساسياً من القطاع القبلي في مجتمع البحرين اليوم ،وسنشير اليها

من اآلن فصاعداً حلفاء آلل خليفة القبليين.

صحيح ان عدداً من القبائل شارك في احتالل البحرين ومن بينها عتوب

الكويت ،غير ان الدور القيادي في الحرب كان آلل خليفة .فبعد احتالل
الجزيرة ،احتفظ احد الذي لقب بالفاتح ،بالزبارة مركزاً لعملياته الدفاعية،

وعين كبيراً من عائلته حاكماً يرعى شؤون البحرين  -والمعروف ان الحام المقيم

من آل خليفة كان يستعمل « الديوان» التي بناها نادر شاه في االربعينات من
القرن الثامن عشر ،مركزاً للحكم  .واستمر احمد بن خليفة بجكم البحرين من

الزبارة حتى وفاته عام  ،١٧٩٦ودفن بعد وفاته في منطقة « الحورة» في
ضواحي المنامة اليوم ،حيث كان يقضي ايام الصيف.

باستثناء انسالخ الجالهمة عن التحالف العتوبي فمن الممكن اعتبار عهد

٤٣

احمد الفاتح عهد سلم وهدوء  .رحل الجالهمة بقيادة ابناء جابر االربعة الى

الشارقة وبوشهر بعد ان حرموا من الحصة التي توقعوا الحصول عليها نتيجة

لمشاركتهم آل خليفة في احتالل البحرين .وكان الرحيل الجماعي في تلك االيام
يفسر وكأنه اعالن الحرب على الجماعة التي تم االنسالخ عنها ،فال يرحل قوم

اال ليبدأوا التكتل من جديد بهدف بناء قوتهم لضرب التحالف االصلي .تجمع
الجالهمة مجدداً في خور حسن تحت قيادة القرصان المرعب رحمة بن جابر الذي

حل ضغينة عميقة آلل خليفة .وانطالقاً من خور حسن راح رحمة يغير على

سفن آل خليفة ويدبر المؤامرات ضد حكمهم في البحرين حتى تمكن منه ،عام
 ،١٨٢٦البحار الشهير احمد بن سلمان آل خليفة في حادثة دراماتيكية .تمكنت
سفينة احمد من االستيالء على سفينة رحة التي بدأ المدافعون عنها يتساقطون

الواحد تلو اآلخر  -عندها اشعل رحة بن جابر ،بضربة انتحارية ،النار في
خزان البارود ،فانفجرت السفينة وقتل جميع من كان على ظهرها بما فيهم احمد
بن سلمان .ويقال ان رحمة كان وقتها ضريراً وكان يحمل ابنه البالغ ثماني

سنوات من العمر بين يديه .

وشهد عهد احمد (  )١٧٩٧٠١٧٨٣نموا ملحوظا في التجارة وانتاج
اللؤلؤ .فعن طريق موانى ،البحرين ،كانت معظم البضائع الهندية تنتقل بين

مسقط والبصرة  .وقدرت قيمة هذه البضاع المنقولة سنوياً بجوالي مليون روبيه
هندية .ولكن ال االستقرارالسياسي استمركثيراً وال االزدهاراالقتصادي

دام طويالً :ففي الفترة الواقعة بين  ١٧٩٥و ١٨٦٩واجه آل خليفة الهجمات
والغزوات والحروب واالنتفاضات الداخلية والتملمالت السياسية ،وراخ

خصومهم يعدون العدة لغزوهم او الخذ الثأر منهم .وما يثير العجب هو ان

احداً لم يتمكن منهم :ظلوا مسيطرين على البحرين اما عن طريق تأليب
اعدائهم ضد بعضهم البعض واما عن طريق الدفاع المباشر ،مستعملين بذلك
السيف حيث يقطع والدهاء حيث ينفع .

٤٤
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 ١٢٣٠٢١٠لميييس :جىسميه
بق يي:ما لمددابميما ؟م؛ لمهبجا جاً ما ؟ما «ل  ١٢١ري

٣5 ٠ ،٦م2 ١٦٣٣٦١تمهي ه كم ?٢٦؟ ملجج ا6يييا ٣ي ’ 4؟و« ،متيا

منم؟؛ لداميما مه حآج ٠؛ر0 ١٢١ي ٣٦ب ١٧١لري١٠٢٢٩٦

م٢كا٢مم يسه «بمص ٣م .،4مميئ٢ا مي لمدمت آلببى يسا ٣حي١١٧١ :
ل يسر ل 0 ١٦بمءيما ؟, ١مم م ٢٦إ لمتاما ٣2د٦ذ كيد 0يما

؟ميما 0ا ١م ؟تمما مو ١حمنما بصبما جملتم جاً م 1بمهيجا
 .لمهيي ،-لمدممم دم
يببر لتيا ٨و? 22 ١]٦ ،ليت٢ا مد ما ،؟٣ما جه ٠١٧١

لر ؛٠ ،ت:ما ٣م١ب ٠ي ٠٧١ ٠٧١در١هجلم ييء ؟7سصخما

ما «،ي٦ا, ،جتلم،٦ا ؟م لمرم٩ :؛؛ ؟الد ؟٢م٣ذ ا٣٣با ؟م٣7ما مجم-
٢١ل مم مد امبمو؛ « ٠٧١ل يب -و٦م  ٠٢٣٢٠٩ج٦ءي لتيما ؟كتم امم ١م،ص،
 .ب جت هم ’ ٢>7تم٠٢٢ا آل٩بى يسا ؟م ٠ك٩يم| م ١ا4مضامي ؟7بما «تم

ما؟ ١,٧١ 2بس ؟]صما ؛هما مكآع| ?ال ؟٣ 1خ،?٠ ،ملصخما
؟ك٢ي ؛كا7ا مه

ب٠٩ا جه١9 ،يصا ؛ ٠٢٦٩١٦١٩٢١١يسم١

هلل> -م ؟اكه ييمي ل ١٢١ملم  -ججم ما ؟م ؟ىي  ٢٢۶م١٢،

•<s>L،-

 ٢٥٦٠تر متسء مى ٦ك٢٣ا بممه يتب مأد لمه^مر م م بمنا ب؟
ل :٣ججم ما لمدا ما  ١٠٨١ ٤٣٣أل ل ؛ ؟م7صخما ير رب-ا دببى ٢١٩
 .ر٣تما 0ي ٨مميسة»م بيص ا  «٦٢,٢١ي*م يم م0 -ي :وتص
( ١ : ٧٠١لم 0تا> )٢آل|؟٨ا ٢يما م4 ٠خ امىمي  ٠٠٧١لد م|،ص٢

 .يمتبنمم ٦يسبيما «,40ما مد «٣ض»؛ امييسا ،؟7م ١؟ •يا ٢مم-

كيهيي 2,ك١لميما ؛ ة  ٠٤٣عبااز إت٣٣ه٠ا ؟ 6؟اهب ٣٢٨٦ي ؟ى
؟ ٨٠٤٠٢ ١ألط داه م 2 ٢١٩،١٩بم١لم٢٢ا ا٤حص؛ «يجخ مص ا WC

؟ ؟،ا ’ ا 0١٨ب ؛ « ٦٦ا» مه امس؛ ?ل١١٢٢؟،تلم،١٩ا ؟و،

u
ر ٩٦ي٦ما! ٠١۴٩٠٣منم ثم  ٢٩٩مم،ا ٤ببما  ٥٦٠م) ١٣جب

م 1ت؛ 0مجب !تميل١ا٧د٧د١هم!سا يت^ما  mبى
 .س٣آإ م آلمه ما ٣ء١لم جزيحلم،؛ما آلاا سب؛

م٩١آ٠ما ؟ما ي إ٣٣ي  1؟تهما ي -؟ ٣٩٩١٥ا -ملم مه كص ،م٦يا
«2س ممي (١جأ٢ا٣س با  )1مم ؟ يتمه ومتي« :يسا ؟ملمكد
لىص ،مم٣١]-يي ٣١يا ؟ ٩٢١٢٥٣٣in* 4ا:٣مص ؟7بما جب ما ؟ىي
هت ،ا هيما يس]ا ؟٠ ،لديدا نم ج،هلم ٩ا ٢اتى ؟مىم٧١١ ،ل،٧

ا٧دد ،ا٧د’م ١١٧١لتميييام 0م^7صخما

يتيسما

؟؟ت١ما م،ص ٠يي؟ ١كىحآا،ه ,ل٣٣يا ما جتلم٩٩بما ؟  )٤م،ملما

؟م ي ،مهر ?نح  ٩٠٢١٠،٠٦؟7كيضما ٣لممب ؟مى سبي م٢٩ا ميما؛
 ١٨١,١٠دم ٩يسا

مما 0 ٢١٢٦٦٩٥يص ماكمميسخ 7مصخم :ضمي ما^ا ? fياس,-؟ا ا٣٣
؟ا إببيسا. ،ما !٣باتي كص ٣؟ ،م١ه ام ام ملم ١2 ،؛ م٩١لمنما

٦م٦ما لتي^ا ’،'-،كز م١ز١و٢ا ج ٣يد ض ،تج ٢٢١٢٠؛  ١٣إبي-ا ?،مكيم:
يا ’ ب,تي م ,مامجا م ١٠٢٠٩٢٣١ى٩ها هى ’ يمتي ماوم^ضما

(*مصخا يمضيما) مسما ة جت همم « Tنر جلم١>? /ي د بمصيما
ي-را ٠ ،تص كبيا ،تبر •،مصيما 0 ٣٣٥ب ؟و, ،؟) ،,?،,؟١
م ٠مز د ؟ملم؛ر ي٦،مي مس ’تم*٢ا يمتب ١يسي نم ب٣بما بصبما

هي ،يهميما مهيا اله| م7٩4ما م،ص ? ١٢٦٠٢١٠لسم من
وم -ثمي٢ا امض لب؟ يلم يجيما ام ٦،يبتامل ؟م؟ « 5.ي١١٣٦٢٣
ي ،? >٩٠لمكيما ١اً٢هم. ٨٧١ , ،د ٣ي لسم ي٦ما ٩٠٥١٣٦)^ ٩٣٦٢٣2
?st؛ ٠ ،همى؟ منح هز ’يلمكصبا سدامل تخا )- ٦n٢٢٣هسامي٢ا ب١٢٦٩١

د ام^يي؟ ١م٦ا نم ت0 ٦٩١مج؛ جم٩ ' ،ر ٣م١ز :إ ،7يما
?بم م٣ميية ا،سبا ،راكم ا ى*ي ٣ييا •٦ي]ا  ٩٥ة،

واالتفاقيات االخرى المبرمة مع بريطانيا في االعوام  ١٨٦١و١٨٨٠
و ١٨٩٢عملت على تحييد القوى الخارجية التي كانت تهدد الجزيرة ،كفرنسا

والمانيا واالمبراطورية العثمانية وايران والوهابيين والعمانيين وحتى الفرق المنشقة
من عائلة آل خليفة نفسها

 .صحيح ان هذه المعاهدات ساهمت في تحييد

القوى الخارجية ولكنها في الوقت نفسه زادت من حدة التدخل البريطاني
المباشر الذي بلغ ذروته عام  ١٩١٩بعد انتهاء الحرب العالمية االولى .وفي

الفصل الخامس من هذا الكتاب نعالج بالتفصيل هذا التدخل وما تركه من
آثار على نظام السلطة في البحرين .اما اآلن ،فنعود الى بحث الصراع الداخلي
على الحكم واالنشقاق العائلي الذي حصل بين عامي  ١٨٢٥و ١٨٦٨بعد ان

تم آلل خليفة تحييد القوى الخارجية التي كانت تهدد امن الجزيرة .

يعتبر سقوط الزبارة وهجرة آل خليفة بعدها الى البحرين بداية مرحلة

جديدة في تاريخ الجزيرة ،وال تتوفرعندنا المعلومات الدقيقة عن البحرين في
عهد احد الفاتح قبل سقوط الزبارة ،ولكن االرجح ان احمد هذا حكم

بالطريقة نفسها الي حكم فيها نصر بن مذكور ،بمعنى أنه اعتبرها منطقة محتلة
تؤمن له والتباعه ما امكن من الضرائب واالموال .هذا يعني ان تسلط شيوخ
آل خليفة على االراضي الزراعية وتشتيت مراكزالقوى المحلية الشيعية هي من

االمور التي حصلت بعد استيطان سالن بن احد واتباعه في جزيرة المنامة

واستيطان اخيه عبدالله في جزيرة المحرق .ان عملية التسلط على االراضي
وتشتيت مراكزالقوى،حصلت تدريجياً عبر مرحلة زمنية طويلة المدى بدأت

في مطلع القرن التاسع عشر وانتهت في الثالثينات من القرن العشرين بعد

اكتمال مسح االراضي وتحديد ملكيتها .وهكذا ،تدريجياً ،عزز آل خليفة

()١

ال مجال هنا للتفصيل عن التاريخ الدي بلوماسي للبحرين .هنالك عدة كتب عن هذا الموضوع:

انظر زياني ( )١٩٧٣ويلسون (،)١٩٢٨كيلي () ١٩٦٤هولي(  ) ١٩٧٠والبحارنة
(.)١٩٧٣

٤٧

سلطتهم في البحرين وجعلوها « مقاطعة» او مجموعة « مقاطعات»  estatesعلى

مواردها الزراعية ويتحكمون في تجارتها المحلية والخارجية .فاشرفوا على

« تضمين» بساتين النخيل ومصائد االسماك والوانى ،والمحالت التجارية فيها،
كما استفادوا من صيد اللؤلؤ وجمع الضرائب خصوصاً من الشيعة (راجع

الفصل التالي) .

ال تتوفر لدينا معلومات وثيقة عن التركيبة االجتماعية او التنظيم االقتصادي

واالداري في البحرين قبل وصول آل خليفة الى الحكم  -جل ما نعلمه ان
البحرين كات تابعة من توابع ايران يحكمها مباشرة آل مذكور ،القبيلة السنية
التي يرجع اصلها الى عرب عمان .سكنت هذه القبيلة في بوشهرومن هناك

سيطرت على البحرين محتفظة بوجود رمزي لها في الجزيرة .ومن المؤكد انها
كانت تجمع الضرائب واالعشار ،وتدفع قسماً منها للسلطات االيرانية ،ولكن

كيف كانت تجمع هذه الضرائب واالعشار؟ والى من كانت تدفع؟ ومن كان
يجمعها ؟ ومن كان يدفعها ؟ وكيف كان يفرض الشرع والقانون وتم المحافظة

على النظام؟ واي شكل من اشكال الحكم كان قائماً في البحرين آنذاك؟ هذه

االسئلة ال يمكن االجابة عليها بشكل موضوعي لعدم توفرالوثائق.

لدى الشيعة تفسير «ذهني»  mentalisticلبعض هذه التساؤالت اللغز.
يقولون ان البحرين ،قبل الفتح الخليفي كانت تتألف من ثالثماية قرية وثالثين

مدينة وبلدة ،وكان يحكم كال منها قاض ضالع في الفقه الجعفري ،وكان

القضاة الثالثماية والثالثون ينتظمون في ترتيب متسلسل ،على رأسه مجلس من

ثالثة تنتخبهم هيئة مؤلفة من ثالئة وثالثين قاضياً  .وكان يشارك جميع القضاة
في اختيار اعضاء هذه الهيئة وحملهم الى مركزالسلطة .وكان المواطنون
يحتفظون بملكية االرض وغيرها من الممتلكات طبقاً لمبدأ « االحياء» في

الشريعة االسالمية .يقول هذا المبدأ بأن االرض لمن يعمل بها ،فكل من يزرع
قطعة ارض ويستمرفي زراعتها له حق استغاللها ،كما له حق توريث

٤٨

r
 ٢١٢٦ .جهني ؟م جت^يما لمدجمصء يتمه ما ج ،:جوني ؟م يتمه ما بمم جلم

 mنم 2حما٣٥ه ؟م يما ٢٢٦٢ييما ٦٥٢٢٠١٢۶٥٦٢١؛ جنم م
 ٠٠٦٠٣٢,ما ثم ik٣٦١٢يتبسما« يت:ممما م؛٦ت٢٢ا م :٣مسم وتبى يم؛ مما

؟؟مكنم٦اةضا’٦؛ا ل^تج؟ كا يتبما ا* تب ثم تم٦أا ٢تري^^ا
ي؟^حممم يلمتب ا  0؛ ٢٢يتبه بما،امكم  ٣٣٥ I؟ىي ؟ ١ىم ١٣مسم"،
 ٠ملب  ٢يت٣؟ م امب
مكني ب١ض ٢٦ك٣م أسم اب معال م ت؛ امض٣ي مىس ت م ييتيما

ر ج٣صيي ١تم٢٣ا ثميا لتجبيما ا ٣٣جمم ٣ 1خ ع ’٢٦٢٢١؟ ٢ا ي٦يم:

 .به ؟م^ما ؟مسيما ة ي٣ما م ٠انم نم كمهجي يإ٣لم ٦يما جاًم٢٩أ ي،ما

ا?،ى ٢٣ب ٢٦جه ٢١ل مد ٢ي جم’ ٢٦٣٥ ٢٠٣جم مم,م ٢؛؛۴٢١؛

ممكما؛؟و£٥٢٢٦۴٠٠٢،ي؛ بب:امىمم٢اه>٣٠مسم م٦ؤما١جئ٢٢
 ٩يتبى٣2-ص٤؟5ن ،-و بميي ؟سب ،جيبيا بم2 :ميما م ٣-ما  ,ر

«؟7مصنما؛ ٩٢2ا تى00 ٣يما ا؛ جة ٠يميما تييضم^

I ٦٦٦٢٢

؟ ] ١٢٣٣٢/١ :٣؟ » جمح ينم» ،0؟ يآلبم لميم 0مىية ٦ك٠؟ م محي

جوء ٣٢تت'ج7۴٢لم م٣آا ؟ ٢٥٣ي؛٦ت۴م ميما ؟٣٣ ٥٣يي م ,لب .يتييخما
يتجبيم تتما 420يما مببم بي يجى يم ي،ضما ما٩1٢ا
?ت ٩٩تد م٢؟ يتي٣ما لقجبيما مسم آلهماا« ٣٣ميما ،تم٢اا منهما *2يما

بي 0ي ؟ ٣٠لم٣ه ،مر ٣ ,٠٥٢۴٢١ىي ثم ملممياً ,م،ني ة ٣نياكتلم
؟ا ي■ »؛ ٦٠ب  ٩۴ا [ج7ا ضها ؟ ١٠ك ’٠م٦ .٦٢هم يجما
يم٦ا ٢١ل  ٢٢۶نمل ؟٠7ي٢ا 0ين تتيما  ١٢٢٥٢٩ده؟ إ٣ض خضسما مسم

 .آل٩٢٩؛ عيد 6٦يييي يما تبتسما ي١٩آا مي مسم ٣م"٣ني
؟م 59؟٣ي ؟\*م ٢ت١ي :،٣• ٢-مهميي؟ مم أ٦م٠هوعيبم 0ميمما

مسم د ،ى؟ اب؟ ٣٠بمجبب ٢<-يام١٢،مكل  20ع7ت>

١ي« ٢مم  177تجه ،ل]ا ة نمم *،? :٥٣٥٠ ?1٩ت٩

٩٢٠٦٢؛
م5.1؛

بعد انحسار التهديدات الخارجية عام  ١٨٢٨دخلت البالد في متاهات

الصراعات الداخلية التي دامت حتى عام  ،١٨٦٩ويقال ان الضرر الذي لحق
بالبحرين نتيجة التقاتل ضمن العائلة الحاكمة فاق الضرر الذيلحق بها نتيجة

الغزوات والحروب الخارجية .وعانى الشيعة الذين سكنوا المدن والقرى على
حد سواء من هذا التقاتل والحروب اكثر من اية فئة اخرى ،اذ كانوا عرضة
للنهب والسلب.

بعد أن ترك آل خليفة الزبارة واستوطنوا البحرين انقسموا الى فريقين
متناحرين :فريق بقيادة سلمان بن أحد استقر في جزيرة المنامة ،وفريق بقيادة

أخيه عبدالله استقر في جزيرة المحرق ،محافظاً كل منهما على استقالله
وذاتيته  .وكان من شأن هذه االزدواجية في الحكم ،أو هذه « المشاركة» كما

يسميها (غودي ،)٢٥: ١٩٦٦أن عمقت الخالف بينآلعبدلله وآل

سلمان ،وخلقت في نهاية األمرصعوبات جة في الحكم واالدارة .وصل
الصراع بين الفريقين الى ذروته عام  ١٨٣٤بعد موت خليفة بن سلمان الذي

كان قد خلف والده عام  ، ١٨٢٦فأصبح بالتالي عمه عبد الله الحام الوحيد
للبحرين  .وتوج عبد الله حكمه بشن غارات ناجحة ضد الوهابيين في القطيف

وعقير  -وكان حكام البحرين في ذلك الوقت يسيطرون على عدد من المرافى
والقالع لمنتشرة بين الدمام وقطر في شبه الجزيرة العربية .وفي عام ، ١٨٣٥

تصدى عبد الله بن أحمد لعصيان دبره أحد ابنائه بدعم من عيسى بن طريف
شيخ قبائل الهولة التي كانت وقتها تضم آل بنعلي وآل بوعينين وبطش بهم بطشاً

شديداً بال رحة  .وكات نتيجة هذا البطش أن انفصل آل بنعلي وآل بوعينين
عن تحالف العتوب .وبعد ذلك دخل عبد الله في صراع طويل عام  ١٨٤٢مع

محمد بن خليفة الذي حكم البحرين بعد موت والده عام . ١٨٣٥
استغل ابناء عبدائله ،في تلك االثناء ،ضعف والدهم وكبر سنه ،كما

استغلوا الضغائن القبلية القائمة والغزوات والحروب ليارسوا ضروباً متنوعة من

االبتزاز ضد التجار والمزارعين وحتى الرعايا البريطانيين .ولم نجلب الغارات
المتعددة التي قام بها عبد الله والضغائن التي زرعها والحروب الصغيرة التي شنها

ضد اعدائه غير الفوضى والضعف ،اذ شهدت التجارة بين عامي ١٨٣٥

و ١٨٤٣انخفاضاً هائالً وصل الى نصف ما كانت عليه من قبل .كان آل
خليفة يستخدمون في عملياتهم السكرية،المقاتلين البدو من الجزيرة العربية،
وكان هؤالء ،أي البدو ،يندفعون الى المعارك طمعاً في الغنام ال غير  ٠كانوا

يعرفون انه ما ان تنتهي الحرب حتى تعود العائلة الحاكمة الى فرض سلطتها من

جديد فتسيطر على الموارد واالنتاج .وعرضت العداوات المستحكمة والحروب
المستمرة التي اندلعت في اواخرعهد عبدالله سكان البحرين ،وخاصة الشيعة

منهم لكافة انواع االضطهادات فهاجر عدد منهم الى موانى* الخليج االخرى
وخصوصاً الى المحمرة (خورمشهر) في ايران.
التجأ محد بن خليفة بعد هزيمته في البحرين على يد عبدالله الى الرياض

طالباً مساعدة الوهابيين الذين دأبوا في استغالل الخالفات الداخلية لتثبيت
اقدامهم في صفوف منافسيهم واستقر ممد ،بمساعدة الوهابيين ،في قلعة
« مرير» في الزبارة حيث التحق به عيسى بنإطريفآل بنعلي وبشر بن رحة آل

جالهمة الذي كان قد التجأ الى جزيرة قيس بعد هزيمته في انتفاضة قطر.

وبمساعدة اخيه علي بن خليفة الذي كان يسيطر على المنامة في البحرين هاجم
محمدعبدالله واوالده في المحرق واستطاع التغلباعليهم،مادفع عبدالله للتقهقر

الى قلعة الدمام حيث كان يسيطر ابنه مبارك .ومن هناك ،أخذ عبدالله
يتصدى لسفن البحرين ،محاوال استعادة مكانته عن طريق تحالفات جديدة
اقامها مع عدد من مشايخ الساحل المتصالح .غير أن جميع هذه المحاوالت

باءت بالفشل بسبب التدخل البريطاني وبسبب احتالل الوهابيين للدمام عام

٠١٨٤٤

وبعد سقوط الدمام اضطرعبدالله واوالده إلى االستقرار في ميناء « نباد»

٥١

٠د
7اي ثم اءنك|^«« ،مما» « مء٢أ٢ا» جيتهك ؟يبتب ،ثم المميس

؟7صضما ؟ 5كا م^-ا اكمهص منم| اب٩٢٢يوكي ،ييتمب ?،؛ ي

ا1هع م ٦،؟ نمساً2 ,صا ٣٠جه 1و «ت؛ ام] تى يما ١١٩١٢١
٣٣ن م٣٠٣ها ي ٦٨٣ت*٦ممم ت۴١اً ٢٣٠١امي-ا٩٦٤بر ت) ؟م٤؟س

اممت م مءم لمدمت ي ؟7يه٠ت« ١٢ي:ا ؛ م٣خب م٢تم٩١م نما مى
 ٠؟7كصضما ١بم٠ا ثموم ,جم?٩١نما مم ?’ *،ا٩نح،؟هج

? <1؟م لمبم :لمهبي  ٢١٦٠٣٦٢مب؛ ،٣د)7١اء بتيما ؛ ت*1بم١
اثم,ما عسصج 9مم٣خر :٦7ا لمهمر^٣٩٠ :ه ?م ?إليت٢ا ثم لمدمهتس

ميم امص ثمب،? ١ي٠٦بم| ثم ٢٩م  ٠٩٠١بجاجات  ٠يض٦ا ٠٣٣١٠
١غ~ص م٢ي١اًا ؛ «مم*  » 5 ٠٦مي ثم  I ■٥٦٠٠٩دمم ٦٦ىمي ي اء
م٩ما مص’ ٤معالم *بة ؟ى ٠ا ي :؟! م ج؛مماد ي* ٩١٠٩

ت؛انم٢أ ضا ٢تى يما ١ت  ١٢٩١ج :مءاتم يم  ٠٣٠١٢٩٠٠٦٠ب٦ز
تم يللم  -7م،ص *١ .؟تج ي 4م١ ,ب٠٠جء يممبمن0 :ي ٨ى بى،

«؟تج ام ا ميلم٩٩بما ،؟ت بما 0ي ثم ت--ي  ?٣٩٠؟م -ما ضا،
0 ^*٦٥٣١٠يص

وميتسا • *٢٥ام -؟7مصما ثم ٦٣ص ما ممت ١٣تم ما ؟م ؟م -ما^م؛
تفما١ا٧أاما٧أدم? >١٠ت؛*١١٢٣٢٦١٢٢٣٢ئممتم1٦ثم؛٣٠٣’١٢٢٦خم
• \ ٦٧ط ب م ،؛ 7ت ٢جم  ’ isم٢٢٠،ا ثم ?)املجي *ترات نك,ء ’ياتي

ثمل ؟م ؟^ي ،مي ؛« ،امتمبما» ؛ لمهن يت ?٣ ،،ي ؟ىم• . ،محا
لىص ،ثمم ٢٦ل بتي ؟٦ 4متر ؟م 0ى وما ٩ *٢٠ت؛ ج٠ه ٩٠؟م7مصما
.ب ت ٦نمهي مه ٣خآل٩أل٧أاد١ه<٢ء ٠ل^مم ت٢٣ا « ،٣،ي»

يمبمض م٠١ ,ب« م٩اء •م٢ا م ذايج  9لبم ?اء ؟7مخما ثم

بتيما ؟م جمكحسه مه ؛ ٠٦٧داي ؛ ?ابه لمو؛ . ،م-ميما اتج ٣٣يي:

د?٠٦ا ثم ندا ممم١أ fhميم  ٤٣١ام لر «7ما ر0م٦يما ثم

الحصار البحري الذي كان قد ضربه على القطيف والدمام ،وانتهى التدخل

البريطاني بمعاهدة عام  ١٨٦١التي نصت على امتناع حام البحرين عن القيام
ب « اعمال الحرب والقرصنة وتجارة الرقيق» مقابل الحجماية البريطانية له( ).

واصبحت البحرين ،بعد توقيعها هذه المعاهدة ،طرفاً في معاهدة السالم الدائمة
التي ابرمت في السابق مع شيوخ امارات الساحل المتصالح .وتبع ابرام هذه
االتفاقية قصف مدفعي بريطاني للدمام غايته الضغط على الوهابيين لوقف
دعمهم لمحمد بن عبدالله الذي كان يطالب بالبحرين مدعياً انها من حقه ال من

حق ابن عمه محمد بن خليفة  .وكانت نتيجة هذا القصف ان ترك محمد بن
عبدالله الدمام مع عدد من اخوته وانتقلوا جميعاً الى جزيرة « قيس» .
وفي عام  ١٨٦٧ظهرت االضطرابات من جديد في «الكورة»

و« الدوحة» من اعال قطر ضد احد بن ممد آل خليفة ،الحام المقيم هناك
وكان هذا على أثر إلقاء القبض على مبعوث من البدو مرسل الى البحرين.

استطاع محمد بن خليفة اخاد التمرد في قطربجمل احمد على التراجع الى خور
حسن ودعوة جاسم بن ممد آل ثاني ،احد مشايخ آل ثاني في الدوحة ،الى

البحرين للتفاوض معه بشأن ايجاد تنظيم دام لالدارة المحلية في قطر .وما ان
وصل جاسم الى البحرين حتى القي القبض عليه واودع السجن ،مما اثبت ان

سياسة محمد بن خليفة التوفيقية كانت تهدف الى كسب الوقت استعداداً لمهاجمة

قطر.ففي شهر اكتوبر سنة  ١٨٦٧قامممد بنخليفة ،بالتحالف مع شيخ
ابو ظي ،بغزو ونهب الكورة والدوحة غزواً ال شفقة فيه وال رحة .استغاث

ضحايا الغزو بالوهابيين مطالبين بالثأر ،وجاءت نجدة الوهابيين بشن هجمات

بجرية متفرقة ضد سفن البحرين  -غير ان الهجمات لم تهدد سيطرة آل خليفة
المحكمةعلى لجزيرة.
()١

انظر مكتبة الهند الشرقية)India Library Office(.
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٠أ
ل *ر 2م؛ا ل  ٨٨٧١ ,د١ه م ٣م ,يتب ?٣ Xي 0ي م٣ا ة ٣ها

؟ لح؟ ،جآ٢ا٣مد ؟ ٣ي م . ،ب ١٢؛ جمح!بلم ؟ م۴ا 7ب ،؟م7مس٩آا

؟م لمهتب٣ ،يا ? Xك ،٩مم٠٣ي ?٣ Xعء يتب ?٣ Xي جم 0ى مي 0مبنيما

لجت:مما٣٩ي ؟ع؛ آلاجسا .ياباًا ،مي١ا ة «؟^^مميما  ٠مإ ٠٩٩

م٣ح «وممص ر٩ا م ’متر متيمك٢ا ومتي :؛7٦ما مم ١]-لو

 ١١٧١ل عنم؛م بج  -؟7مهي ؟م كلوا ما٣خر ?٣ Xي ب مميسة ب

٠ضسما،

ضوبما ت؛ امممرا ?م٢٣ا ٣ما ٦ي• ل ١٦يد 7م ؟in

,١ويا؟ مي٢ا ؟ لوا ،دو۴ا م٢ا٣ض ؟ ٣م لي «بم 2يب١ :ت٢٢؟ ٤٨٣

,لتهام] ٣ا ،مه اوت مي جيمبما جلم ي7م٦ي ومد ر٢ما اب مما مه
يعم 7 .بب٢ا  ٠ة آل٩ما يلمم« لىص م٢ا٣ض ٣ X:ي 40اما ١بم■٩،٣٠٠

؟5خما م ,لمد خ* - ،ص ملم ؟ ءميج ٣٣ -ما ؟

*ي ،ي7؛

’يتب ٢١ل «مما٣ر ؟7 4ال ٩؟ ك ٩ومه ين « ٦٦؟م لمج ،بتيما ۶ا
500يج٣٦١ىما٦٠6ت*ىما ١تض؟:٣٣؟  ٨١٧ (9ض:ا٠٨١
اكة،،؟) «٣تى٣ا ،كيما ب» يتسيا ت 7مما ٣م٦ي ١٣تسي ات
و؟4ا ياب؟ ج7مما ٢ا ٣ي وممر ت٠ ،مى ابى« ،؟صخما م) وم٣م:

٣ي ٨2 ٢٦٦م ؟تةما م ج٦،ية جب ,يص ؟7م بوب 2ية
7ر م٢ا مى ،< . ،٠٦يص*٣ا ؛ «يه ٠٦ت ا) يي ا،ك*؟ ،٠۴٩٩ ،يتب ٢٠لم

٦،٢١ا 0ي م٣ت7٩ت٢ا يمما ?٢٣؟  ٢٥٣٢ . ٨٨٣مه يب-ا ؟م ؟م7يلح١ا مه

اهأذي،؟ لي ( ا٢م ٦م ٦و؛؟م) ي٩؟ ٠٠.،٠٠١

اهيا٣؟ب ي,كب ،0

ما٢ما مم-م ٦م٠ا ؟7ميما ؟ب -ب ^ب ،؟^7نما

HP

مه جم  ،D7.5,وتهيما :٥٣ ،١٦٦٢٥٠٦٠م .ي ١٢٦لىص ’مد ض م]١
ومييي م ،خمم] ٩م ب ’” ٢١٦نا،ما خسما» ? !)٧:ك

«ضمو»-اآللم) --؟ب -ج ٧١٧١ ،رب (ممة) ) منيند م ام)-؟
«ل^مم يجا٣ما!0 ٠٢٠٩٠٣هميبم بمج اما مي ٢٢ه ؟؟7ما نيها

 . ١٨٨٠وفي عام  ١٨٦٩استقدم عيسى بنعلي من قطر وعين بعد موافقة آل
خليفة ،حاكماًعلى البحرين ،وظل في منصبه هذا حتى عام  ١٩٢٣وقت قرر

« التخلي» عن الحكم .ومنذ ذلك الحين لم يسمح الحد من فرع آل عبدالله

خليفة ،ما عدا عائلة واحدة ،ان يطأ ارض البحرين .يعيش بعضهم اليوم في
عين داره في منطقة االحساء في المملكة العربية السعودية وينتشر بعضهم اآلخر

في قطروالكويت.

اثارت هذه الخطوة البريطانية القاسية ،التي حصلت في الوقت الذي فتحت
به قناة السويس ،معارضة ايران وتركيا ،ولكن دون جدوى .فهيمنت

بريطانيا على شؤون العالقات الخارجية وعلى امرالدفاع عن البحرين هيمنة

كاملة ،وحرم حكام الجزيرة حق امتالك اسطول حرلي ،كما حرموا حق

تأجير االرض الية قوة اجنبية ،سواء كانت الغاية من التأجير دبلوماسية او
تجارية ،دون موافقة بريطانيا المسبقة( ) .
وحرموا ايضاً من حقهم الشرعي في النظر في الدعاوى المقامة ضد

االجانب ،عرباً كانوا أو ايرانيين او عثمانيين او اوروبيين  -وكان هؤالء
االجانب يشكلون قطاعاً كبيراً من سكان البحرين (. )٢

سنبحث في هذه االمور وتأثيرها على نظام السلطة بشكل مفصل في

الفصلين الخامس والسادس عندما نتناول ظهور البيروقراطية وقيام االدارات
المتخصصة في البالد .اما اآلن فنعودالى بجث الخط القاعدي

base-line

للتغيير ،أي طبيعة المجتمع واالقتصاد خالل الحكم القبلي الذي تمثل بشكل

()١

تلككانتشروط معاهدات  ١٨٨٠و .١٨٩٢انظر مكتبة لهند لشرقية
P/P&S/١٠/١.٤٣٠.٥٥
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هذاهواتفاقسنة ، ١٩٠٥ - ١٩٠٤الذي اعترف به رسمياً من قبلحام لبحرين سنة

 .١٩٠٩انظرمكتبة الهند الشرقية ٠/١٠٤٣ : ٥٨
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بعد ان تم تحييد القوى الخارجية واحتواء الصراعات الداخلية ،بدات

البحرين منذ عام  ،١٨٦٩تتمتع بجكم قبلي مستقر .وكان هذا الحكم ،في
شكله ومضمونه ،أقرب الى النظام االتطاعي ( Systemا  )Feudمنه الى النظام

القبلي الذي يعتمد على التجزؤ ( )Segmentationوتوازن األجزاء وتضادها
( ، )Balonced Oppositionوضعف السلطة المركزية

وتفرعها (. )Acephaly

وهذه جميعاً من صفات الحكم عند البدو الرحل الذين يعتمدون في طرق
معيشتهم على تربية األغنام ،وليست من صفات المجتمع الحضري المتعدد

الموارد االقتصادية كمجتمع البحرين .البحرين مجتمع ذو تراث عريق في

مختلف وجوه المعيشة من الزراعة والحرف اليدوية وصيد اللؤلؤ والتجارة
واالبجار.

يتجلى تنظيم السلطة في البحرين قبل ادخال النظام البيروقراطي عليه وقبل
انتاج النفط وتصنيعه في مؤسستين اساسيتين :المجالس القبلية والمحام الشرعية
اي القضاء  .ومن الصعب جداً وضع هذه المجالس والمحام في نظام

بيروقراطي هرمي التركيب ترتبط المناصب ( )officesالدنيا فيه بالمناصب العليا
عن طريق تدرج السلطة .اذ ان سلطة المجالس والمحام كانت تقوم اساساً على
القوة والسيطرة على الموارد االقتصادية الهامة ،سلطة تقليدية تقوم شرعيتها

وادارتها على الميراث(00ن2ماىنمنممهلهندم0ناه( )9نير - ٣٥٤ :١٩٤٧

. ) ٣ ٥١كان مجلس» عيسى بن علي ،الذيكان يرمز الى قوة آل خليفة يمثل

٥٩

السلطة العليا في البالد  .فعن طريق هذا المجلس كان الشيخ عيسى يتحكم في

توزيع بساتين النخيل ،وحقوق الغوص على اللؤلؤ ،وادارة الموانىء ،وجمع

الضرائب ،وفرض «السبخرة» اي العمل دون اجر .ولم يكن يحكم في الجرام
المدنية اال عندما كانت المجالس والمحام المحلية االخرى تعجزعن حلها .

وعلى كل حال كان تدخله طوعياً وليس فرضاً اجبارياً  -كان بكلمة اخرى،
نوعاً من الوساطة التي تحمل معنى التهديد باستعمال القوة ان لزم االمر.
تستعمل كلمة « مجلس» في المجتمع البحريني للداللة على الغرفة الواسعة

االرجاء في المنزل حيث يجلس الضيوف تعقد االجتماعات الرسمية ،كما تعني
مجموعة الرجال او المستشارين الذين يشاركون معاً في مثل هذه االجتماعات،

وتختلف اهمية المجلس السياسية واالجتاعية وفقاً لمنزلة العائلة ونفوذ صاحب

البيت .ومن هذا المنطلق كان مجلس حام وشيوخ آل خليفة اآلخرين تمثل
المرتبة االولى في البالد ،وكانت هذه المجالس تعقد اجتماعات دورية للتشاور
في االمور السياسية واالقتصادية قبل اتخاذ القرارات الملزمة للجميع .وكان

يشارك في هذه االجتماعات شيوخ القبائل االخرى وبعض االقرباء
والمستشارين واالصدقاء والمناصرين والضيوف البارزين .اما المواضيع التي

كانت تناقش فكانت تشمل تاريخ القبائل ،مسائل الدين ،القضاء والعدالة،
المعاهدات مع القوى االجنبية ،المصاهرات ذات االهمية السياسية ،بناء

السفن ،انتاج اللؤلؤ ،زراعة النخيل ،انتاج التمور ،التجارة ،االسواق،
االسعار ،االجور ،احوال الطقس ،واية مشكلة اخرى تطرح نفسها تلقائياً
على الحضور .وكان يعمد الى حل النزاعات المتنوعة بين الفرقاء في مجلس
خاص يضم االطراف المتنازعة ،وعندما تتضارب اآلرء  ،يعمد الى ابتشارة

الخاصة المقربين .اما القرارات الهامة فكانت تتخذ في اجتماعات سرية تضم
شيوخ القبائل  -وكانت تعقد هذه االجتماعات في غرفة مالصقة للمجلس.
وكان « الشيوخ»،جع» شيخ» تطلق علىحام البالد وحده دون سائر شيوخ

٦

آل خليفة ،او من ينوب عنه في البالد يعلن القرارات الرسمية التي تتخذ بعد

استشارة االطراف المعنية في األمر ،والرجال المقربين ،وأهل العلم والمعرفة.
وكان عدد من القبائل ،ومن البطون المتفرعة عنها ،يشارك آل خليفة

السلطة ،كل حسب قدرته وقوته  .ومن الممكن تقويم هذا النوع من السلطة

المشتتة عن طريق البحث في الوسائل التي اعتمدت في ادارة الموارد االقتصادية

والخدمات العامة والسيطرة عليها  .فقد كانت المجالس القبلية ،حيث تتخذ

القرارات ،تهم بادارة الموارد اكثر من اهتمامها بشؤون الناس الشخصية
واالجتماعية  -هذه االمور التي كانت تعتبر من اختصاص الفقهاء الدينيين.

وعلى هذا االساس كانت كل فئة من الفئات االجتاعية تتمتع بجرية العمل
المستقل شرط اال تمس هذه الحرية بالمصادر االقتصادية وطرق استغاللها  .فال
عجب اذن ،والحالة هذه ،ان تشتد قبضة الحكم على البحارنة الشيعة اكثر من

الفئات االخرى النشغال هؤالء بالزراعة حيث كان يسيطر آل خليفة سيطرة

تامة ،وان تتراخى هذه القبضة مع القبائل السنية النشغال هؤالء بصيد اللؤلؤ
الذي اهملته العائلة الحاكمة  .وهكذا  ،قسمت بساتين النخيل الى مقاطعات
متعددة يقوم بادارة كل منها شيخ من آل خليفة ،وعلى العكس من ذلك،

تركت مصائد اللؤلؤ حرة للقبائل التي كانت تعمل فيها .والجدير بالذكر ان

زراعة النخيل وانتاج اللؤلؤ وصيد االسماك شكلت العمود الفقري القتصاد
البحرين قبل تطور صناعة النفط  .أمن اللؤلؤ السيولة النقدية بينما امنت

االساك والتمور واالرز المعاش اليومي.

«مقاطعات» النخيل
علينا  ،بادىء ذي بدء  ،ان نتناول الناحية التقنية لزراعة النخيل قبل البحث

في السيطرة عليها وطرق التحكم في انتاجها  .تبلغ نسبة االرض القابلة للزراعة

في البحرين  ١٢/١من مساحة البالد والقسم المزروع منها ال يتجاوز .٢٠/١

٦١
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القيمة الزراعية ،وتتداخل هذه االشكال بين قطع وبساتين كبيرة نسبيا .

فالنوعان األوالن ،مثال ،عبارة عن شريط ضيق من االرض يقع على مجرى
مياه الري او بين قطعتين كبيرتين ،اما النوع الثالث ،العكرة ،فهوقطعة صغيرة

جداً تترك عادة دون زراعة النها تقع ضمن ممتلكات الغير  .والصرمة ،وتسمى
« القطعة» ،فهي عبارة عن بستان صغير من النخيل يتراوح عرضه بين  ٩امتار

وه  ١متراً وطوله بين  ١٥و ٣٠متراً  ،يقع عادة بالقرب من القرية ،وكثيراً ما
يستخدم لزراعة الخضار .والدالية بستان من النخيل مربع الشكل واكبر من

الصرمة اذ يتراوح طوله بين  ١٨و ٣٠متراً ،واسمه مشتق من (ا دلو» وهو
الوعاء المستخدم للري  .اما الدوالب فهوبستان كبير للنخيل يتراوح بين ٦ ٠

و ١٢٢متراً وعرضه بين  ٣٠و ٦٠متراً ،وسمي بالدوالب ألنه يروى
بالدوالب ،اي الناعورة التي تحركها الثيران.

و« النخل» ،اكثر االنواع انتشاراً ،يشكل ثلث المساحات المزروعة
( انظر جدول  ،)١ويختلف اختالفاً بارزاً في شكله وحجمه عن اآلخرين :قد

يكون مربع الشكل او مستطيال او دائرياً او نصف دائري ،ويتراوح عرضه
بين  ٦٠و ١٥٣متراً وطوله بين  ٣٠٠الى  ١٥٢٤متراً .وهوبالطبع اكبر

االنواع التي ذكرناها من قبل ،ترويه اقنية عميقة وواسعة تنقل المياه اليه من
اقرب الينابيع العذبة ،واشهرها في البحرين نبع «العذارى» الواقع قرب
الخميس جنوب شرق المنامة( .)٢وتعطى كل قطعة من بساتين النخيل اسمايبين

حجمها وموقعها ،اويدل على االنتاء الديني اواالصل العائلي لصاحبها ،او

()١
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() ٢

ام السيور ينبوعماء تاريخي قرب ديراز.حسب التاريخ المروي ،كان يشكل صدر اء
غزير ويروي الثاطى ٠من ديراز حتى رأس رمانة في المنامة .الشيعة يعتقدون ان عبد الملك
بن مروان ( الخليفة االموي) دمره عندما غزا البحرين في القرن الثامن ،والمعروف ان

الشيعة حتى اليوم في البحرين ال يستعملون اسم مروان؛ لكن ليس لهذا السبب.

٦٣

يشير الى طريقة ريها ،او الى نوع اشجار النخيل المزروعة فيها .وقد تحمل

القطعة اسم مقام ديني مشهور او اسم مكان او حادثة ،او اسم بطل من ابطال

االسالم ،او اي اسم يعني الجمال او االتساع ،او الخصوبة ،اويشير الى صفة

من صفات االنسان او صفات الطبيعة الجميلة  .وبخالف مصائد االساك التي
تدل بعض اسمائها على ضرب من ضروب االعضاء الجنسية او النشاط الجنسي،
تكون اسماء النخيل مقبولة اجتماعياً ومباركة اخالقياً ودينياً .
اما « الرفض» فهي قطعة صغيرة مزروعة لكنها غير مروية الرتفاعها عن

مستوى المياه المحيطة بها  .يزرع فيها عادة نوع من النخيل يسمى « جلحة » ،

يزرع في حفر عميقة قريبة من منسوب المياه الجوفية ،ويعتنى به سنة بعد سنة

حتى يصل الى سطح التربة .ويتأخرالنخيل المزروع في «الرفض» في اعطاء
الثمار ،ولكنه ال يحتاج الى الري متى اكتمل نموه .و« البرية» قطعة ارض
كالرفض ،غير مروية ولكنها واسعة االرجاء واشجارنخيلها اكثرتفرقاً

وانتشاراً من اشجار الرفض .و« الزراعة» هي القطعة المخصصة لزراعة
الخضار وعلف المواشي ،يتراوح طولها بين  ١٨٣و ٢١٣متراً ويبلغ عرضها

عادة حوالي  ١٨٣متراً  ،وتزرع أحياناً في هذه األرض أشجار النخيل التي ما ان
تبلغ نضجها حتى تسمى « النخل» .أما النوعان األخيران من األرض فيتركان

دائماًدون زراعة « :المظعن» مصيف « ،البر» ارض تبنى عليها المساكن.
صحيح ان البحرين عرفت ،قبل النفط ،زراعة بعض الخضراوات والعلف
ولكن الجزء االكبر من زراعتها انحصر في النخيل  -كانت التمور في ذلك

الحين تشكل العنصر الرئيسي من الغذاء ،وبعد النفط ،تغيرت عادات السكان

الغذائية وفقدت التمور بالتالي اهميتها السابقة ،فاهملت نتيجة ذلك زراعة
النخيل .في البحرين ثالثة وعشرون نوعاً من انواع التمور على االقل تتفاوت

الوانها بين االصفرواالحمر ،تنضج كل منها خالل اسبوعين في الفترة الواقعة
بين شهري ايار (مايو) وتشرين االوا( ،اكتوبر) ،وتختلف هذه االنواع من

٦٤

حيث شكلها ولونها وطعمها وطرق استعمالها  .يؤكل بعضها طازجا كالمبشر
والخالص والهاللي ،ويجفف بعض انواعها كالرزيز والمرزبان والخنيزي ،ويغلى
النوعان االخيران عادة ويصنع منهما الدبس الذي يستعمل للطبخ وتحضير

الخبز .ويستعمل بعض انواع البلح المر كالكسب والسلم والنغل علفاً للحيوان
ويميز البحرانيون بين ست مراحل مختلفة من مراحل نضوج التمر يسمونها

(طالع) عندما تكون زهرة ،و«حبامبو» عندما تتحول الزهرة الى برعم،
و» خالل)) عندما تخضر ،و(( بشر» عندما تبدأ بالنضوج فتأخذ اللون االحر

او االصفر ،و«رطب» عندما يأكلونها طازجة ،و«تمر» عندما تجفف
للتخزين.

ان الحضارة المادية التي نشأت حول النخل والبحرفي البحرين تعادل بكثافة

تفاصيلها الحضارة التي نشأت حول الناقة والصحراء عند قبائل البدو الرحل في
قلب شبه الجزيرة العربية .فقد استعمل عرب البحرين خاصة « ،سعف» النخيل

في بناء مساكنهم ،و« الجدف» وهو الجزء ا السفل من غصن النخيل ،في صناعة
االسرة وبناء السقوف واقامة مصائد االسماك ،واستعملوا «العدق « ،وهو

الجزء االعلى ،للكناسة .واستخرجوا من زهرالنخيل وبراعمه بعض االدوية،
وصنعوا من اوراقه الحصر والسالل ،وتركوا بذور البلح علفاً للحيوانات،

كما استعملوا لب الشجرة الطري لتحضير انواع مختلفة من الطعام .وباالضافة

الى هذا كله ،تجد ان محور الكثير من االغاني والقصص والروايات واالمثال
يدور حول شجرة النخيل .وكثيراً ما وصفوا االنسان بصفات البلح والنخل
والرجل العنيد « نغل» ،وهوالثمرالذي يشوب طعمه بعض المرارة.

تتطلب زراعة النخيل مجهوداً كبيراً متواصال :تزرع أشجاره زرعاً وال
تبذر بذراً وفي حدود كل عام تنمو عدة شجيرات صغيرة ( شتالت) ما بين ١

و ٤منها ،حول جذع النخلة السفلي ،وتفصل هذه الشجيرات عن النخلة االم
بعملية بطيئة تحتاج الى دقة بالغةكي ا تؤذي اللب الطري للشجرة االم مما
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بم« ٢١۶٠٩٦ل 0ى يم •5 ١٣٦م٦ن بتبي42٠ ،سما ة يم جيسما ت،

 ,مامميس :ضيي]ا ?« ،5يسما ة؟يمر:يما م خ* 7ا لي  ٠ج٢٢ا
د يمخيم :بيبي ٦٨٣٤٣٦يما ي ،اليا ،ي ٦يما ٦ « ٩٢٢٥ ١٢٣٢،،هو٣جل
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المجال ،وتعتقد بعض السلطات الدينية الشيعية ان مبدا « االحياء » في الشريعة

كان متبعاً من قبل الفتح الخليفي وهو المبدأ الذي تناولناه في الفصل االول وقد

تسنى لي االطالع على وثيقتين تعتمد االحياء اساساً لفرز الملكية ،صادرتين عن
السلطات الدينية الشيعية في العشرينات من هذا القرن ،اي في الوقت الذي
أجري فيه المسح الشامل للملكية  .ان توقيت هاتين الوثيقتين في العشرينات

عندما أجري المسح الشامل لالرض يثير الشك حول مدى شرعيتهما كادلة ثابتة
على نظام الملكية المتبع في البحرين قبل الفتح الخليفي فيعام ١٧٨٣ولعدم
وجود المعلومات الموثوقة التي تثبت العكس ،نعتبر هذه الوثائق محاولة قامت

بها بعض المحام الشيعية بدافع من اثنين :اما بدافع التحدي الحكام المسح
التفصيلي الذي اعتمد مبدأ االمر الواقع ،فجاء بالتالي موافقاً لرغبات العائلة

الحاكمة ،واما بدافع الغبن الذي لحق بالشيعة مما دفعهم الى اضفاء صفات
مثالية على نظام الحكم قبل الفتح الخليفي.

تدبير مقاطعات النخيل وادارتها
من البديهي ان آل خليفة لم يمتلكوا االرض في البحرين قبل فتحهم لها،

وتشير االدلة ان ملكيتهم تمت تدريجياً بعد الفتح .ويقول البعض منهم انهم

صادروا ممتلكات معارضيهم وابقوا على ممتكالت مناصريهم من الشيعة  -ومن
ابرز االمثلة التي يضربها الناس على مناصريهم الذين احتفظوا باالرض هم آل

جشي من بالد القديم وآل المقابي من قرية مقابة .وكانوا كلما اشتدت شوكتهم
في البالد ازدادت مساحة االراضي المزروعة التي كانوا يسيطرون عليها ،اما
عن طريق القسر او عن طريق الضرائب .فرضوا مجموعة من الضرائب المتنوعة

على الناس واخصهم الفالحين الشيعة .فرضوا ضرائب « الفطرة» على الرؤوس
وتسمى « رقابية» ،وضرائب الري على الماء وتسمى « دوب» ،وضرائب
« الزكاة» على االنتاج الزراعي والحيواني .وكان كل من تخلف عن دفع هذه
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الضرائب تصادر امالكه وتضاف الى االمالك العامة التي كانت تقع تحت
سيطرة الحكم مباشرة .وكانت «المقاطعات» الزراعية ( )Estateتملك وتدبر

بشكل جماعي ،وكان في كل مقاطعة نوعان من الملكية :نوع يخضع مباشرة
الدارة شيوخ آل خليفة ويزرعه مزارعون خاضعون لسلطتهم كما في النظام

االقطاعي ( ، )Fiefsونوع يزرعه أصحاب األرض وتكون األرض ،في هذه

الحالة ،خاضعة للضريبة .وهكذا كان بعض شيوخ آل خليفة حكاماً
ومقاطعيينفي آن :فهم ،كحكام ،جمعوا الضرائب وعقدوا المحام وفضوا

المنازعات ،كل في مقاطعته ،وكمقاطعيين «ملكوا» االرض واستغلوا

انتاجها ،واشرفوا على ادارتها وتدبيرها .غير انه بعد «المسح» العام في
العشرينات تحول المفهوم االقطاعي الدارة وتدبير االرض الى مفهوم رأسمالي
يعترف بالملكيات الخاصة فقط ،فتم بالتالي تسجيل المقاطعات باسم المشرفين

عليها .وفي هذا المضاريوضح جدول  ٢اختالف الملكيات باختالف الفئات
االجتماعية والتقسيمات الزراعية.
يظهر المسح التفصيلي الذي أجري في العشرينات ان في البحرين حوالي

 ١٠١٢٧قطعة ارض مصنفة الى انواع مختلفة كما هو مبين في جدول . ٢

وطالما ان الشخص الواحد قد يمتلك عدة قطع ارض مختلفة االنواع واالحجام،

فال يمكن ان يتوافق عدد قطع االرض مع عدد اصحاب االرض .ففي عهد
عيسى بن علي تم تقسيم هذه القطع الى « مقاطعات» متنوعة يحكمها ويدبر
شؤون كل منها شيخ من شيوخ آل خليفة المقربين الى الحام ،وما ان اقترب

عهد عيسى من نهايته حتى كانت هذه االرض الزراعية ،بمعظمها تحت سلطة
أخيه الحاكم وابنائه .ال نعرف اسماء حكام المقاطعات بالتحديد ،اما بسبب
عدم توفر الوثائق او بسبب الخالفات الناشبة بين افراد العائلة الحاكمة في هذا

المجال .ومما زاد من حدة الخالف امرتوزيع «ملكية» االرض في اواخر
العشرينات على اساس االدعاء بادارة المقاطعات .غير ان التراث المتناقل يشير
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الى ان امير البالد عيسى بن علي كان يدير ،باالضافة الى مدينتي المنامة
والمحرق ،شؤون المقاطعات الزراعية في سنابس والحد والدير والحجر والقدم

والتوبلي  .وكان ابنه عبدالله يدير مقاطعات جد حفص وبوري ،وابنه حمد

مقاطعات بالد القديم وكرانه ،وابنه ممد مقاطعات كرمباد والقلعة وجد علي
والغازية والجفير .وحكم حفيده سلمان بن حمد مقاطعات الدراز وبني جمرة

والقرية ،وحكم خليفة بن سالن مقاطعة الزنج ،واخوه خالد بن علي جزيرتي

سترة والني صالح .وحكم ابن اخيه علي بن احمد بن علي مقاطعتي السهلة
والصالحية ،وحكم ابراهيم بن خالد جبلة حبشي .اما بقية اجزاء البالد فقد

حكمها بعض االقرباء البعيدين نسبياً كبنعلي وخليفة ،ابني محمد بن خليفة،
اللذين حكما مقاطعات عراد وعالي وسلمباد ودار كليب والشاخورة ،وحمود بن
صباح وأخيه جابر اللذين حكما الكورة وجرداب والهجير .ويظهر الرسم

البياني  ١روابط النسب بين شيوخ آل خليفة الذين حكموا واداروا المقاطعات

المختلفة حوالي نهاية القرن التاسع عشر .باالضافة الى آل خليفة ،حكم آل

العتم ،الذين كانوا وما زالوا حلفاء آل خليفة المخلصين ،مقاطعات العكر
والمعامير والفارسية.ومن الجدير بالذكر ان عدداً من لمقاطعات لتيحكمها

وادار شؤونها في تلك الفترة اقرباء آل خليفة البعيدون وحلفاؤهم انتقلت في

الوقت الحاضر الى ملكيات خاصة بأبناء واحفاد تلك العائالت.
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عبدالله

(الرابع)

(الحام االولللبحرين)

سللمان
(الثانى)

علي

ممد
(الخامس)

(العاشر)

(السابع)

ا

ا.

خليفة

عنا.

(االدس)

:٠متونيإتانحكمغيره

ج  :أخوه من االب

رسم  : ١شيوخ آل خليفة االقطاعيون في اواخر القرن التاسع عشر

حمود

مود

صباح "
ل

جابر

خالل

ابراهيم

اختلفت احجام المقاطعات واعدادها تبعا لنفوذ وسطوة الشيخ الذي يدير
شؤونها .فمن حيث المبدأ كان نظام الملكية وراثياً ،اما في الواقع فكانت

االرض تنتقل من شيخ الى آخر خصوصا الى المقربين من امير البالد كاالخوة

واالوالد واالحفاد .اعطيت االفضلية ضمن هذا االطار ،الوالد الحام من
الزوجة الخليفية االولى ،وكلما ابتعدت القرابة الدموية عن االمير الحام ضعفت

سلطة الشيخ الخليفي وفقد بالتالي كثيراً من االمتيازات والحقوق واممتلكات.
اتبع هذا المبدأ عند توزيع المقاطعات في الماضي ،وال يزال يطبق حاليا في

البحرين عند توزيع العالوات النفطية والمناصب الحكومية (راجع الفصلين ٥
و .) ٦واصبحت هذه النزعة لتخصيص االقرباء واضحة بعد ان اعتمد ،بعد

فرض االصالح االداري ،مبدأ حق االبن البكر في الخالفة بدال من العرف
الذي كان سائداً من قبل  -وهو نفسه العرف المتبع عند مختلف المجموعات
القبلية في شبه الجزيرة العربية  -الذي يقول بان الحق في الحكم يكتسب
اكتساباً وال يورث .ولكن بعد ان اشتدت الصراعات على الحكم بين آل
خليفة رغب البريطانيون في اعادة االستقرار للجزيرة فشجعوا عام ١٨٣٥

اعتماد مبدأحق االبن البكربالخالفة ،واعطوا في عام  ١٨٦٩الضمانات الكفيلة

الستمرار هذا المبدأ ،وكان لهذا التدبير تأثير عظيم على ادارة المقاطعات
وتوزيعها والسيطرة على الموارد واالنتاج ،كما سنأتي على ذكره في الفصل

الخامس.

كان حام البحرين يمنح المقاطعات لشيوخ آل خليفة

كهبة ()Benefice

مما يعطيهم الحق في تدبيرها وادارتها واستغالل انتاجها ،وال ينحهم الحق في

ملكيتها .فاذا حدث ان توفي حام المقاطعة ومدبرشؤونها ال يحق الوالده
االحتفاظ باالرض  -عندها يمنح االمير االرض لشيخ آخرحسب ما تقتضيه

اعتبارات التوازن السياسي في السلطة .وعندما يتوفى امير البالد نفسه ويخلفه
آخر ،تبدأ عملية شاملة العادة توزيع المقاطعات من جديد على شيوخ العائلة
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المقربين .وعمال بمبدأ خالفة االبن االكبر اصبحت ادارة المقاطعات تنتقل

باستمرار من اخوة وابناء الحكام السابقين الى اخوة وابناء الحكام الالحقين.

تولى عيسى بن علي الحكم في البحرين عام  ١٨٦٩قبل ان يتجاوز ٢١
عاماً من العمر ( الرميحي  ،)١٢ :١٩٧٣وشاركه في ادارة المقاطعات

مشاركة فعالة كل من اخويه خالد ومحد ،واوالد عمه ابناء ممد بن خليفة.
ولكن لما كبر اوالده عمدوا ،بمساعدة والدهم ،الى االستيالء على عدد من

المقاطعات التي كان يدير شؤونها االقرباء االخرون .ولهذا بدأت سلسلة من
االحتجاجات ضد االمير الحام ،كالي قام بها علي ن احد في عام ١٨٩٨

وخليفة بن محمد عام  ، ١٩١متهمينه باالستيالء على امالكهم بالقوة (راجع
رسم  ١لمعرفة صلة نسبهم بالحام( . )١وهكذا بعد تطبيق حق االبن البكرفي

االرث دون سائر االبناء انتقل الصراع من دائرة االخوة كماكانعليه الحال
حتى عام ( ١٨٣٥راجع الفصل الثاني) الى صراع بين االعمام وابناء االخ،

وهو الصراع الذي استمر حتى يومنا هذا .
ونظراً لطبيعة اقتصاد البحرين المحدود والتنظيم القبلي للحكم والسلطة كان

على امير البالد ان يختار بين امرين :اما السيطرة على الموارد االقتصادية
بمساعدة االخوة واالبناء الذين ينشدون الوظائف والمناصب واما التعاون مع

اآلخرين وبالتالي اضعاف الحكم .ففي غياب نظام بيروقراطي متدرج الوظائف
والمناصب ،ال مفر للحام من االعتماد على العالقات العائلية القريبة في سبيل

السيطرةعلى الموارد االقتصادية وبالتاليعلى قواعد السلطة المرتبطة بها.وهكذا
اعطى توزيع الملك والسلطة على االبناء واألخوة دعما « مؤقتاً» للحكم مبنياً على

الوالء العائلي والعصبية القبلية  -اقول « مؤقتاً » ألن تاريخ تلك الحقبة كان
مشحواً بجوادث التمرد والعصيان بين اآلباء واالناء وبين االخوة واالعام كما

اثبتناذلكفي الفصل االول.
()١
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هنا علينا ان نشير الى الدور الهام الذي تلعبه االم في هذا المضمار ،اذ يبدو

ان ابناء االم الواحدة هم الذين يشاركون في الحكم والسلطة ،وخاصة اذا

كانت االم تنتمي الى االسرة الحاكمة نفسها  .فعيسى بن علي واخواه خالد
واحمد الذين شاركوا في االدارة في البحرين في الفترة االولى من عهد عيسى

كانوا اوالد علي من ام خليفية واحدة .اما حد وعبدالله ،وهما الرجالن القويان

اللذان تخاصما احيانا وهما يعمالن في االدارة البحرينية في اواخر عهد عيسى بن
علي ،كانا ولدي عيسى من أمين خليفيتين ختلفتين .فأم حد هي ابنة محد بن
سلمان بن احمد الفاتح ،اول حاكم للبحرين ،عائشة وأم عبدالله ،الي اشتهرت

بقوة شخصيتها هي ابنة ممد بن خليفة الحام الرابع للبحرين .فال عجب ان

ينشأ الصراع بين حد ابن الزوجة الخليفية االولى والذي هو ،حسب التقاليد
المتبعة آنذاك له حق الخالفة ،وعبدالله ابن الزوجة صاحبة الشخصية القوية

والنفوذ.

لم تكن االمتيازات والحقوق الممنوحة للشيخ حاكم المقاطعة مختلفة كماً
ونوعا عن تلك التي مارسها االمير الحا كم في المقاطعات التي كانت تحت سيطرته.

كان الشيخ ضمن مقاطعته ،يارس الحكم والسلطة باستقالل تام عن « الشيوخ»

حاكم البالد .وكانت كل مقاطعة تتألف من مجموعة قرى يحيط بها عدد من
بساتين النخيل وال ارض الزراعية  .ولتدبير مقاطعته وادارة شؤونها  ،كان الشيخ

يستعين برجل من اهل القرية يسمى « وزير« ،وهو المسؤول ،بالنيابة عن

الشيخ ،عن امور الزراعة بما فيها « تضمين» بساتين النخيل .وكان لكل بلدة
ودسكرة وزير (راجع ملحق اسماء القرى والوزراء) «يضمن» االرض م

يقوم بتضمينها الى اآلخرين الذين يزرعونها او يضمنونها الى من يزرعها.

وهكذا تواجد بين الشيخ الحام والمزارع مجموعة من « المضمنين» و« الضامنين»
تراوح عددهم بين اثنين وخسة ،كل يرفع سعر « الضمان» سعياً وراء الربح.

وكان يتحكم بالعالقة بين الشيوخ ،امير البالد ،والشيخ ،حاكم المقاطعة ،شعور

٧٤

الشيخ بفضل الشيوخ عليه :فهو الذي وهبه ،وعلى اساس شخصي محض،

المقاطعة لالستفادة منها وال يحق له توريثها  .اما العالقة بين الشيخ والوزيراو
غيره ض الضامنين فكانت عالقة اقطاعية حذدتها مجوعة ءتود(8م )?٠أبرمت بين

الطرفين .كان الضمان يدفع دائماً بشكل عيني كالتمر والخضروات وحطب
الوقود والدجاج والبيض واالسماك والربيان المجففة ،اوبتقديم بعض الخدمات

للشيخ كتربية المواشي وعلفها واالعتناء بها .
ظلت عقود الضمان تبرم شفوياً حتى ظهور االصالحات االدارية في

العشرينات ،االمر الذي كان يسبب خالفات عدة بين المزارع والمضمن .لم
تكن هذه العقود اتفاقيات محددة بالتفصيل ،انما كانت موافقة على اقامة
عالقات عمل بين االطراف المعنية  .وهكذا كانت بدالت الضان ترتفع او

تنخفض وفقاً لالنتاج ،فكلما ازداد او انخفض االنتاج ازداد او انخفض بدل
الضمان تباعاً  .وهذا ما جعل المزارع البائس يعيش حياة ال يملك فيها اال ما
يسد به رمقه  .ولكن بعد ظهور االصالحات االدارية في العشرينات بدأت

شروط العقود تكتب بشكل واضح محدد التفاصيل .فحددت العقود الجديدة،
باالضافة الى كمية التمر التي يجب ان يؤمنها المزارع للمالك ،نوع العمل

المطلوب منه كتنظيف مجاري الري وتقليم االشجار وتلقيح االزهار واجتثاث

االعشاب واقتالع الشجيرات النامية في جذوع النخيل.والغيت نهائياً الخدمات

االخرى كاعال السخرة المختلفة وعلف المواشي وتأمين الحاجات من السمك
والوقود والبيض.

وبفالف نظام المرابعة ،الذي كان سائداً في زراعة الحبوب في النظم
االقطاعية ،والذي كان يقضي بأن يحصل الفالح على جزء من المحصول ،كبر
هذا المحصول ام صغر ،التزم ضامن النخيل بشروط العقد بغض النظر عن

كمية االنتاج .والجديربالذكران محصول النخيل يمكن االعتماد عليه اكثر من
الحبوب :صحيح ان محصول بستان النخيل يختلف باختالف التربة وعمر
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كل غريب يتدخل في شؤونهم حتى ولو كان من االسرة الحاكمة نفسها .
وساعده في هذه المهمات جميعها مجلس مؤلف من االقرباء والمستشارين

والمقربين ،وجهاز اداري مؤلف ،بشكل رئيسي ،من «الوزراء»
و« الكيخضاث» و« الفداوية» .فالوزير ،كان الوكيل المولج امر «ضمان»

النخل ،وكان الكيخضاث جابي الضرائب ،والفداوية عسكرية المقباطعة
وشرطتها  .وقد تم توظيف عناصر الفئتين االولى والثانية من القرى الشيعية

التابعة للمقاطعة ،اما عناصر الفئة الثالثة فكان معظمها من العرب السنة

المتحدرة من اصول قبيلية متواضعة ،او من العبيد ذوي الجذور االفزيقية او
من البلوش .وسنعرض المزيد من التفاصيل عن الفداوية عنذما نبحث في

الجهاز االداري عند « الشيوخ» حام البالد.
فرض الحكم على اهل البحرين في عهد عيسى بنعلي عدة انواع من
الضرائب  -فرضوا الضرائب على صيد اللؤلؤ وعلى النفوس وعلى مياه الري،

ويقال انهم فرضوا الضرائب على الشيعة لتنظيم مواكب عاشوراء .وما يهمنا
اآلن من كل هذه الضرائب ضريبتان « :الرقابية» وهي الضريبة التي فرضوها
على النفوس ،وادوب هي الضريبة التي فرضوها على المياه وذلك الرتباطها

مباشرة بالتنظيم االداري للمقاطعات التي اعتمدت على زراعة النخيل .لم يكن
ألي من هاتين الضريبتين قاعدة واحدة تحدد قيمة ما يجب دفعه كما لم تكن
القيمة المفروضة مقطوعة بشكل نهائي .كانت الضريبتان تفرضان على الشيعة

فقط بججة انهم يخدموا في الجندية ،مع العلم انهم لم يدعوا لتأدية هذه الخدمة،

وأعفي من دفع هاتين الضريبتين الشيعة الذين كانوا يعملون في مزارع النخيل
التي يلكها آل خليفة ،كما اعفي منها سكان القرى التي اعتمد اقتصادها على

زراعة الخضار والصناعات اليدوية والتي اخلصت عائدتها للشيخ الحام وقدمت

له الوالء والخدمات  -كما كانت عليه الحال بالنسبة لعدد كبير من سكان قريتي
عالي وسترة الشيعيتين ضرائب مرتفعة من تلك القرى التي لم تملك قاعدة زراعية
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صلبة ولم تقدم ،في الوقت نفسه ،الوالء والخدمات للشيخ الحام  -كما كانت
عليه الحال بالنسبة لقريتي الديزار وبني حجرة ،مثال .
وكانت تجمع ضريبة الرقابية من الذكور البالغين يدفعها الرجل حسب

وضعه االقتصادي :كلما زاد دخله زاد ما يتوجب عليه دفعه .وتراوحت قيمة
الضريبة اجماال بين نصف روبيه وروبيتين في الشهر ( الروبيه تعادل نصف دوالر
تقريبأ) .اما ضريبة المياه « الدوب» فكانت تجمع فقط عند استعمال مياه

الري ،وتراوحت قيمتها هي ايضاً حسب الشخص وحسب الشيخ الحام

وحسب مدة استعمال المياه  .ومن الممكن اعتبار هذه الضريبة نوعا من

التعويض عن استهالك المياه اذ انها كات تدفع اما نقداً او عيناً بعد جفي
المحاصيل .وكان الناس في القرى الشيعية حيث كانت نسبة الضرائب مرتفعة،
ينظرون الى « الوزير» وجابي الضرائب «،الكيخضاث» ،نظرة ارتياب

واشمئزاز ،ولهذا نرى ان عدداً كبيراً من الوزراء والجباة وجدوا انفسهم ،بعد
االصالحات االدارية في العشرينات ،مضطرين لمغادرة القرى التي سكنوها الى

مدينة المنامة هرباً من تبعات الماضي.

اما اعال السخرة ،فم تكن تخضع هي ايضاً الية قاعدة محددة ،كما هي
الحال بالنسبة لعدد كبير من مجتمعات افريقيا التقليدية .مورست السخرة في

البحرين بشكل غير منظم بهدف انجاز عمل محدد :سخر العمال في حفر مجاري
المياه ،وفي تنفيذ مشاريع عمرانية مختلفة ،وفي نقل البضائع وجلب المياه ،وفي

اعمال اخرى ال تتطلب مهارة معينة ويمكن انجازها خالل يوم او يومين.

وكانت جميع اعاى السخرة تم اعتباطياً عشوائياً دون تخطيط مسبق من اي نوع
كان .فعندما تدعو الحاجة الى عمال ،كان يقوم الفداوية التابعون للشيخ الحام

بجولة في السوق والطرق العامة في فترات انتقال الرجال بين القرى او بين
المدينة والمدينة ،يجمعون عدداً من الرجال ويسوقونهم الى مكان العمل فارضين

بالقوة عليهم انجازه ،وعندما ينتهون يتركون في حال سبيلهم.
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سببت هذه الطريقة العشوائية في فرض السخرة نزاعات شديدة بين

اصحاب اارض والمستأجرين وبين الحام والموظفين في المدن واحياناً بين شيخ
وشيخ .وكثيراً ما اعترض شيخ او تنازع مع شيخ آخر بسبب تسخير بعض
فالحيه  ،أو مستأجري بساتين النخيل عنده  ،دون ان تدفع لهم بدالت أتعابهم .
كان الشيخ يعترض على هذه االهمال ويعتبرها انتهاكاً لحقوقه واهانة لشخصيته

وشرفه.

سلطة الحام وسيادة آل خليفة على المقاطعات
يجب اال يتبادر الى الذهن ،من خالل ما تقدم ،ان كل شيخ حكم مقاطعته
وهو مقيم ضمن حدودها  ،او انه كان لكل مقاطعة هيئة ادارية مستقلة تألفت
من الوزراء والجباة والفداوية .فالحقيقة ان احداً من الشيوخ الحكام لم يسكن

قرى المزارعين الشيعة .وقليلون جداً اولئك الذين عاشوا ضمن حدود المقاطعة
التي يديرونها  .كان معظم شيوخ آل خليفة يعيشون في مدينة المحرق قريبين من
مركز السلطة ،وكان اآلخرون ،القليلوالعدد ،يعيشون بالقرب من مقاطعاتهم

يديرون شؤونها بشيء من االستقالل الذاتي ،االمر الذي جعلهم يتحدون في
بعض االحيان سلطة الحام ويثورون عليه ،كما بجثنا ذلك سابقاً .

وكان ابناء امير البالد الذين حكموا المقاطعات بادارة منفصلة جزءاً ال

يتجزأ من سلطة العهد يعملون من اجلها او معها ،كما يعملون احياناً ضد
مصلحتها  .كان مسلك الشيوخ ينعكس على نوعية العهد وسمعته مع العلم أنه لم

يكن كله جزءاً متالصقاً بالسلطة التنفيذية ،اذ ان استقاللية الشيخ  -الحام

داخل مقاطعته لم تختلف اختالفاً نوعياً عنها في مقاطعة امير البالد نفسه.

والشاهد على صحة هذا القول هو ان الكثير من الشكاوى التي جمعها الميجر
ديلي ،ال معتمد السياسي البريطاني في العشرينات ،ضد عهد عيسى بن علي كانت
نتيجة التصرفات واالفعال الالشرعية ،كفرض السخرة وانتزاع اكبر قدر

٧٩

ممكن من الجزية والضريبة ،التي قام بها الشيوخ  -الحكام وابناؤهم وابناء

اعمامهم وزوجاتهم

 .وباختصار يمكن القول ان الشيوخ كانوا حكومة ال

مناصب لها ،وادارة البيروقراطية فيها ،ودولة ال تعرف التمثيل الشعي او
القانون العام الموحد ،شأنهم في ذلك شأن كل حام قبلي.
كان امير البالد يحتل المركز االول بين الشيوخ المقاطعيين والحكام ،ينسق

النشاطاتبينهم ،ويرأس الديوان وهو المجلس ااعلى في البالد  ،ويمثل بالده،
بالنسبهللعالقات الخارجية ،انما بالرغم من ذلك ،لم يكن يتمتع بسلطة وسلطان

مميزين .انحصر الفرق بينه وبين غيره من الشيوخ  -الحكام في حجم الموارد
والمتكا٠ارتة التي كان يسيطر عليها  ،اذ كان يبسط نفوذه على عدد كبير من

المقاطعات الزراعية ،وعلى مدينتي المنامة والمحرق وعلى الموانى ،واالسواق ،ال
في نوعية السلطة التي كان يمارسها .

لم يميز الحكم القبلي بين خزينة البالد العامة وخزينة الحام الخاصة ،فالحكم
والحقوق االقتصادية والسلطة كانت تعتبر مصالح تؤخذ وتستملك بالقوة

القسرية ال الشرعية  .واعتبرت العائدات المالية المستوفاة من الضرائب المتنوعة،
من الناحية النظرية ،عائدات عامة تكون جزءاً من خزينة البالد او الديوان ،اال

انها عملياً كانت مداخيل خاصة تكون جزءاً من ثروة الحكم .ولذلك كانت
مصاريف اادارة تدفع من ثروة الحام الخاصة ،وكان ينفق الحام جزءاً كبيراً
من عائداته على حاشيته بما فيها الفداوية والخدم والحرس والكتبة والمحاسيب،

او على ضيوفه وهداياه ،او على ما يضطر دفعه من الجزية لبعض القوى
المجاورة صاحبة النفوذ .اما االنفاق على المدارس والطرق وغيرها من المنافع

العامة فكان شبه مفقود ،وكان يعتبر االنفاق على المنافع العامة من باب الصدقة
واالحسان ،المن باب الحق دالعام الشرعي .وبتعبير آخر لم يكن ثمة حد واضح
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يفصل كما يقول فيبر ،بين السلطة الشرعية العامة وطاقة الفرد الشخصية

(-.)٦١:١٩٤٧

استعان الشيوخ  -الحام بهيئة ادارية كبيرة تعمل تحت امرته الشخصية
الدارة مقاطعاته الكبيرة وتنظيم االسواق وتدبير الموانىء في مدينتي المنامة
والمحرق .وامتنع عن توظيف اقربائه ،كاالخوة واالبناء وابناء االعمام وابناء

االخوال ،في ادارته تفادياً لحصول ازدواجية في السلطة اوتضارباً في
االدوار ،غير انه منحهم مقاطعات منفصلة واعطاهم الحرية في ادارتها
وتدبيرها كما يحلو لهم  .اما آل خليفة الذين وظفهم في ادارته فكانوا من
االقرباء البعيدين ،وكانوا عادة اوالد اب خليفي ،وامغريبة ،كما كانت مثال
حالة عبد الرحن بن عبد الوهاب الذي وظفه الشيوخ  -الحاكم مراقباً عاماً
لمقاطعات النخيل عنده.

وحكم الشيوخ  -الحام مدينتي المنامة والمحرق ،وهما مركزا التجارة

وصناعة اللؤلؤ ،بواسطة اجهزة ادارية خاصة كانت تعرف « باالمارة» ،وهي
كناية عن «امير» ومجموعة من الفداوية قارب عددها الثالثين فرداً  .وكان
« االمير» نفسه من طبقة الفداوية وصل الى رتبة عالية بفضل ثقة الحام
ورعايته .وحكم الرفاع ،وهي المدينة الوحيدة التي سكنتها قبائل من العرب
السنة ،امير من شيوخ آل خليفة وهو خالد بن علي شقيق الحام ،اذ كان من

االنسب سياسياً بالنسبة للقبائل العربية السنية ،وهي حليفة آل خليفة ،ان
يحكمها أمير خليفي معروف االصل والنسب من ان يحكمها « امير» من عامة

الشعب .والجدير بالذكر هنا ان فداوية المنامة والمحرق وامراءهاكانوا من
بني « خضير» وهم القوم الذين ال يتمتعون باصول قبلية واضحة ومعروفة.
وفي اواخر عهد عيسى بن علي كان النسب القبلي المراء المنامة والمحرق،
كصالح بن راشد وفهد بن جالل وعلي بن حسين القمري ،مجهوال-هذا مع

العلم ان قبائل البحرين ترجع انسابها الى اصول قبلية واضحة.

٨١

كان الفداوية واالمراء اداة القسر التي يستعملها الحام لتنفيذ ارادته او
ارادة من ينوب عنه ،خصوصاً القاضي السني الذي كان مسؤوالً عن شؤون
الزواج والطالق واالرث وغيرها من االمور العائلية االخرى .وكانوا يطبقون

النظام في السوق التجارية ،ويعتقلون ويستجوبون ويعاقبون المشاغبين دون
الرجوع الى السلطات االخرى .واقاموا مراكزهم في العراء قريباً من السوق

حيث وضعوا لوحاً كبيراً من الخشب علقوا عليه عدداً من االقفال
يستخدمونها كالسجن لربط ارجل المجرمين عند جلدهم.

كان الفداوية ينفذون القانون على هواهم دون الرجوع الى استشارة الحام

معتمدين القسر والقهر ،حملوا العصي ولم يترددوا في استعمالها ضد كل من

رفض االذعان ألوامرهم .وكان سبباً لكثير من الشكاوى التي قدمت،
خالل االضطرابات التي حصلت في العشرينات ،ضد حكم عيسى بن علي
معترضة على االساليب المزاجية التي اتبعها فداوية مشايخ آل خليفة في فرض

النظام وحفظ القانون( . )١استعان الحام بالفداوية لجمع الضرائب والجزية

وايجارات المحالت والبيوت من سكان مدينتي المنامة والمحرق ،واعفيت بقية
المدن كالحد والرفاع ،حيث كان يعيش حلفاء آل خليفة القبليون ،من كل

انواع الضرائب .وأعفي اصحاب المراكز العالية والتجار االغنياء من دفع

الضرائب ،ولكنهم كانوا يقدمون « الهدايا» للحام شخصياً او لحاشيته او

لضيوفه من االجانب .وحصل التجار ،في مقابل هذه الهدايا ،على اعفاءات
خاصة من بعض الرسوم الجمركية ،ومنحوا معاملة خاصة فيا يتعلق باالسعار

واالجور واالستيراد والتصدير ،وحصلوا على تسهيالت اخرى تتعلق بالمرفأ
والتجارة.
ان اعتاد حام البالد على « بني خضير» دون القبائل في االشراف على المدن
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طبعا باشكال معدلة  -حتى االستقالل وما بعده لذا نجد اليوم ان الشيعة

يسيطرون على الدوائر والوظائف ذات االتجاه التقني كالكهرباء والماء والصحة
والمالية ،ويسيطر السنة ،المنحدرون من اصول قبلية ،على الوظائف المرتبطة
مباشرة بالسلطة والحكم كالجيش والشرطة والمحام ودائرة الهجرة وما شابهها .

السيطرة على مصائد السمك
بجخالف زراعة النخيل التي سيطرت عليها االسرة الحاكمة سيطرة كاملة،
كانت مصائد االسماك (الحضور) حرة غير خاضعة الية سيطرة  -وذلك ألن

السمك لم يكن له قيمة نقدية ،كما كان للتمر ،بفضل استعماله لالستهالك
المحلي اليومي فقط .لم يستورد السمك كاالرز ولم يصدر كالتمور ،ولم يكن

يلعب دوراً هاماً في زيادة الضرائب او خفضها  .ونادرأ ما كنت تجد في

البحرين شخصاً لم يمارس صيد السمك بشكل او بآخر ،فمياه البحرين غنية
باصناف السمك المختلفة التي تظهر ،كل في موسمها ،والتي يعرفها اهل

البحرين معرفة متقنة تشبه معرفة عرب الشمال للصحراء واإلبل .طبعاً  ،ال

مجال ههنا للدخول في تفاصيل هذه المواضيع ،على اهميتها ،النها لم تؤثر

كثيراً على نظام السلطة الذي ساد البحرين قبل ظهور االصالحات االدارية في
العشرينات .نوع واحد من مصائد االسماك ١( ،الحضور» ،كان يخضع لنفس

نظام الملكية واالستثمار الذي خضعت له بساتين النخيل ،ولهذا نعتبره من
صلب موضوعنا ونعالجه بالتفصيل .نتناول اوال ،تقنية مصائد االسماك ،ومن
ثم نعمد الى معالجة متغيراتها االجتاعية .
تشير سجالت المسح التفصيلي لالمالك والعقارات الذي اجري عام

 ١٩٣٤انعدد مصائد االسماك المنتشرة حول شواطىءالبحرين الشمالية بلغت
 ٨٦٨مصيدة  -اال ان عدداً كبيراً من هذه المصائد ترك او أتلف خصوصاً

بعد توسيع ميناء المنامة وبناء الحوض الجاف .كانت مصائد االسماك ،كبساتين

٨٤

النخيل تحمل اسماء خاصة اطلقت عليها وقت بنائها  ،ولم تتبدل االسماء هذه عند
بيع المصيدة او ترميمها  ،وبخالف اسماء بساتين النخيل التي كانت بمعظمها اسماء
مستحبة  ،كانت أسماء مصائد األسماك ذات داللة جنسية  ( ،انظر رسم . ) ٢
وكان لمعظمهاأشكال تشبه رؤوس الرماح اعتمدت المصائد على تحركات

السمك وعلى حركتي المد والجزر ،يتجه السمك وقت المد الى الشواطى ،بجثاً
عن الطعام ،ويعود وقت الجزر الى أعماق البحر .وتختلف المسافة بين الشاطىء

والمياه العميقة اختالفاً كبيراً يبلغ احياناً حوالي  ٨كيلومترات .

ينحصر السمك وهو في طريقه الى اعماق المياه بين جناحي

المصيدة( المطعم) ءم يبدأ بالتحرك تدريجياً مع حركة الجزر على طول اليد حتى

يصل  (١القديل»  ،وهو مغطس المياه العميقة ،حيث يتم اصطياده ( انظررسم
 . ) ٢وتصنع المصيدة من جريد النخيل الذي يغرس محاذياً لبعضه في ارض
البحر بعد ان يلف القسم االسفل ( القديل) بسور من االسالك الشائكة لمنع
هروب السمك الصغير  .ويمتد الذراع والجناحان حتى المياه الضحلة ،اما القديل
فيقع في اعماق المياه ويتراوح عمقه وقت الجزربين  ٦٠و ٩٠سم.

ويبني هذه المصائد صيادون اختصاصيون يعرفون ب » الرسامين» ،
وتستغرق عملية بناء المصيدة زمناً يتراوح بين اسبوع واسبوعين تبعاً لحجمها .
فالمصائد تختلف في الحجم والشكل والطول والعمق والمساحة التي تغطيها ،كما

تختلف بالنسبة لنوع السمك الذي بنيت الصطياده :لكل نوع من االسماك
عادات مختلفة تستوجب طريقة خاصة الصطياده .يوجه الجناحان عند بناء

المصيدة يمنة ويسرة حسب اتجاه الشاطىء وحسب حركة المد والجزر  .وهكذا

تستطيع « الحضور» مواجهة اقوى تيارات المد والجزر ،وكلما اشتد التيار
زاد ما حمل معه من االسماك  .وتختلف نسبة الصيد السنوية باختالف المصائد

والفصول ،فبعض المصائد يعطي عدة اطنان بينا يعطي بعضها اآلخر عدة
كيلوغرامات تكفي الستهالك اصحابها اليومي  .يجمع الصيادون الصيد مرتين
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في اليوم خالل فترة الجزر ،منتقلين الى منطقة المياه العميقة بعربات تجرها
الحمير.

تضمن مصائد االسماك سنوياً كبساتين النخل ،ولكن ،بخالف بساتين

النخل ،تدفع ايجارات المصائد نقداً ،ويتراوح اايجار السنوي للمصيدة

الواحدة بين  ٦٠و  ٢ ٠٠٠دينار بحريني حسب نوعية المصيدة وصنف السمك

والكمية الي تصطاد فيها .لم يتجاوز عدد المصائد الي تضمن بألفي ذينار
العشرة ،اشتهرت بصيد الربيان وتقع حوالي شواطىء جزيرة سترة .كانت

اسرة آل خليفة الحاكمة تمتلك نسبة مئوية صغيرة جدا من « الحضور » لم
تتجاوز  ٠/٣,٧٤من مجموع مصائد االساك (انظرجدول  )٣اختلفت

اوضاعهم عن اوضاع الذين امتلكوا بساتين النخيل اختالفاً جذرياً .اذكانوا
من اقرباء الحام البعيدين وكانت ،بالتالي ،اوضاعهم المادية متدنية.

الجدول ٣
ملكية مصائد السمك
نوع الملكية

عدد المعائد

النسبة المئوية

ال خليفة
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في الوقت الذي سيطرت فيه عائلة آل خليفة سيطرة كاملة على المشاريع

التي تعطي مردوداً كبيراً من الرأسمال كمحصول التمور والمرفأ والسوق

ومصادر المياه ،فانها لم تتدخل في تنظيم النشاطات التي تتعلق بموارد الرزق
اليومية كمصائد السمك ذات قيمة معيشية ال رأسمالية ،نجد ان النسبة المئوية
للهيئات الجاعية التي امتكلتها كانت كبيرة ،حوالي  /٠٣٨,٣٣من مجموع

المالكين  -ومن بين هذه الهيئات الوقف الشيعي والوقف الذري والورثة
الجماعية .ويبدو ان ثمة عالقة عضوية بين اشكال الملكية الجماعية واالقتصاد
الموجه لضروريات الحياة ،وبين اشكال الملكية الخاصة والمشاريع الرأسمالية او

االستثمارية :يظهر ان االسرة الحاكمة المتضامنة اجتماعياً بروابط القربى

(العصبية) تمارس نوعاً من السيطرة على مواردها ا القتصادة ،بيد ان الشيعة

المرتبطين بالطقوس الدينية يارسون سيطرة جماعية على مصادر الرزق
كمصائد االسماك ،مثال .

انتاج اللؤلؤ والتسويات لقبلية

وكما سيطر شيوخ آل خليفة على زراعة النخيل هكذا سيطرت مجموعات قبلية
عربية اخرى على انتاج اللؤلؤ .كانت كل مجموعة من هذه المجموعات تتمتع
باستقالل ذاتي تام في ادارة شؤونها  ،يشرف عليها شيخ القبيلة او عدة شيوخ

يساعدهم مجلس مؤلف من رجال القبائل وغيرهم من المقربين .حكم رؤساء
القبائل االخرى ،بالتعاون مع مجالسهم ،حكماً مستقال ،وحافظوا على النظام،

وقضوا في المنازعات ،وامنوا سير العدالة ،وحلوا الخالفات ،ولم تختلف
استقاللية كل منهم في مقاطعته عن استقاللية وسيادة الحام وشيوخ آل خليفة
اآلخرين اال فيا يختص بجمع الضرائب  .تم التعاون بين هذه المجموعات القبلية

ذات السيادة الذاتية وبين الحام الخليفي للبالد عن طريق المشاورات المتبادلة
التي كانت تجري في مجلس الحام ويجضرها رؤساء القبائل بانتظام .واعتبر

٨٨

الغياب الدائم عن هذه االجتماعات داللة على عدم الرضوخ للسلطة الخليفية في
البالد ،كما حصل لرؤساء الدوائر الذين درجوا على حضور االجتماعات فقط

عندما يدعون رسمياً  .نبحث اوال في تطور سوق اللؤلؤ والوسائل المستعملة في

انتاجه ،بم نبحث في مدى تأثيره على مختلف المجموعات القبلية التي كات
تعمل في هذا االنتاج وتسويقه .

عرف صيد اللؤلؤ في الخليج منذ العصور القديمة( : )١سماه لبابليون « عيور
السمك» ،ووصفه شعراء الجاهلية ب » دموع العاشقين» ،وورد ذكر اللؤلؤ في

القرآن الكريم باعتباره من ادوات الزينة في الجنة « ،جنات عدن يدخلونها يحلون
فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير» راجع ( القرآن الكريم : ٣٣
أو  ٥٣ : ٢٤أو  ٥٥ : ٢٣أو  ٢٣ : ٢٣وغيرها) .وترك عددكبير من الشعراء

والمؤرخين والجغرافيين العرب وصفاً تفصيلياً النواع اللؤلؤ واشكاله المختلفة

وطرق استعماله المتعددةكما وصفوا سفن الصيد والغواصين والتجار
والمقاولين( . )٢غير ان انتاج اللؤلؤ لم يصبح ذا قيمة اقتصادية اال في القرن الثامن
عشر والتاسع عشر ومع بداية القرن العشرين .قبل ذلك التاريخ لم يكن سوى

سلعة ترف جذبت اليها المغامرين والساعين وراء الربح والثروة .ذكر ليونارد
روزنتال الذي كتب عام  ١٩١٩بأن معدل انتاج اللؤلؤ في الخليج
يتراوح بين  ٤ ٠و ٦ ٠مليون حبة في العام ،بينا كانت المناطق االخرى في العالم
تنتج ما بين  ١٥و ٢٠مليون حبة فقط .واضاف روزنتال بأن الواليات

المتحدة وحدها اشترت في الفترة بين١٩١٥و ١٩١٦اكثر من  ٦٠مليون
لؤلؤة قدرت قيمتها االجمالية بعدة ماليين من الفرنكات الفرنسية (روزنتال
.)١٧:١٩١٩

بدأ انتاج اللؤلؤ بشكل مطرد منذ العشرينات من القرن التاسع عشر بعد
()١

بارسونز (٦٥-٦١: ١٩٥١لنظامالجتاعي)

()٢

للتغاميل عن هذه انظر ميف الشمالن ( ،)١٩٧٥العريض والمدني ،عبدالله الشمالن ٠

٨٩

ان تم تدعيم االمن واالستقرار في منطقة الخليج .ليس لدينا معلومات احصائية
عن الفترة قبل عام  ١٨٧٥وقت بدأت ،حسب معلوماتي ،التقاريرالتجارية

عن الخليج ترسل بشكل منتظم الى الحكومة البريطانية في بومباي .وتظهر

التقارير ،بعد هذه الفترة ان قيمة اللؤلؤ المصدر من البحرين قفزت من ١٨٠

الف جنيه استرليني في عام  ١٨٧٦ - ١٨٧٥الى حوالي مليون جنيه سنوياً في
الفترة بين اعوام  ١٩ ..و . ) (١٩٠٩والجدير بالذكر ان هذه التقديرات

تعتبر اقل من الواقع ،ألن كمية كبيرة من اللؤلؤ كات تباع في السوق بدون
تسجيل رسمي  .كانت قيمة اللؤلؤ تنقلب من موسم الى آخر بالنسبة الى

الصادرات االجمالية  :ففي عام ١٨٧٦- ١٨٧٥بلغت قيمة الصادرات من

اللؤلؤ معدل  /٧٦,٤من مجوع الصادرات الي قدرت ب٢٤٤٢٩١ -جنيها
استرلينياً ،وبلغ معدلها فيعام ١٨٩٦-١٨٩٥نسبة  ^٥٥,٠١من مجموع

الصادرات التي بلغت قيمتها االجالية  ٤٦٧١١٠جنيها استرلينياً .وفي عام

 ١٩١٦-١٩١٥بلغت النسبة  ٠/٤٩,٩من قيمة الصادرات االجمالية التي
كانت قيمتها  ٢٤٥٩٣جنيها استرلينياً  .وعلينا ان نتذكر بأن قيمة الصادرات

من اللؤلؤ لم يحددها عامل االنتاج فقط ،اذ كانت عملية التسويق تتأثرباالسعار
العالمية اكثر من تأثرها بكمية االنتاج ،اي بالعرض .كان يخفض تجاراللؤلؤ

الكمية المعروضة عندما تنخفض االسعار ويبيعون فقط الكمية التي تغطي
تكاليف االنتاج محتفظين بالباقي للسنوات القادمة بانتظار ارتفاع االسعار.
ظل اللؤلؤ ،حتى نهاية القرن التاسع عشر ،يصدر اوال الى بومباي ومنها
الى االسواق العالمية .هذه الرابطة التجارية بين الخليج والهند خلقت ،وخاصة
في البحرين ،جالية كبيرة من التجار الهنود سميت « بانيان»( )Banyanأعطى

التجار الهنود قروضاً طويلة االمد في بومباي مما اتاح لهم فرصة السيطرة على
()١

لسنة ١٨٧٦ - ١٨٧٥انظر مكتبة الهند الشرقية ،التقرير االداري للبحرين لسنة ١٨٧٥
 ،١٨٧٦-لسنة  ،١٩٠٩-١٩٠٠انظر مكتبة الهند الشرقية 9/١٠/٤٥٧عم1/

٩

هذه التجارة بشكل واضح .هذا ال يعني انهم تعاملوا مباشرة مع المنتجين-
كانوا في الواقع حلقة في سلسلة من السماسرة الذين اشتغلوا بتصديراللؤلؤ الى
بومباي ،كان بين التاجر الهندي وغواصي اللؤلؤ مجموعة من الوسطاء والتجار

والباعة العرب .مع نهاية القرن ،بدأ التجار االوروبيون يفدون البحرين ي
نهاية كل موسم يمكثون اسبوعاً او اسبوعين ،يشترون خاللهما ما تيسر من
اللؤلؤ ويرجعون به الى اوروبا  ،كما بدأ ،في الوقت نفسه ،التجار البحرينيون

يترددون على مدن اوروبا للغرض نفسه(. )١
لم يجدث قط في تاريخ الخليج ان اصبح اللؤلؤ مورداً مهماً لمعيشة اآلالف

من الغواصين وصانعي السفن والتجار والسماسرة كما اصبح في اواخر القرن
التاسع عشر وبداية القرن العشرين ،وقتما كان له تأثيرمباشر على كثافة
السكان وعلى نسبة وقوع الجرائم  .ففي السنوات العجاف كان ينخفض عدد

السكان بشكل ملحوظ وارتفع معدل وقوع الجرام وخصوصاً السرقات.

اشتغل في صناعة اللؤلؤقبل الحرب العالمية االولى مباشرة حوالي عشرين الف
رجل ،اي اقل بقليل من نصف عدد السكان الذكور البالغ آنذاك مئة الف
نسمة

 .وقدر عدد سفن الصيد بجوالي  ٩ ..سفينة ،عمل في كل منها ما

يعادل حوالي  ٢ .بجاراً  .كانت هذه السفن مختلفة االحجام تستوعب بعضها

مئةبجار،واليحمل بعضها اآلخرسوىخسة بجارة فقط(. ) ٣
امتدت مناطق صيد اللؤلؤ على مدى ثمانين كيلومتراً من شواطىء الكويت

في الشال حتى ام القيوين في الجنوب ،وكانت تسيطر عليها القبائل العربية التي

( )١

مكتبة الهند الشرقية ،التقرير االداري للبحرين سنة - ١٨٩٥،١٨٧٦ - ١٨٧٥

، ١٨٩٦لسنة.١٩١٦-١٩١٥انظر ،*١٥/٢/١٠/٣٦لسنة ،١٩٢٦-١٩٢٥
انظر/١٥/٢/١٠/٣٨
()٢مكتبة الهند الشرقية18/١٥/٢٩٨ ،١٥/٢/٨/٥ ،1»/١٥/٢/٩/١٣

()٣

مكتبة الهند الشرقية 5/١٥/٢/٩/١ : ١٧

٩١

استوطنت شاطىء الخليج العرلي .كانت االعراف تقضي باعتبار المصائد
 ,١مشاعاً » اي ملكاً عاماً مشتركاً بين جميع القبائل ،ولذلك منع شيوخ القبائل

حق االمتيازات ألي طرف كان .وكان يتبع هذا العرف بالنسبة لصيد

اللؤلؤفي المياه الضحلة والعميقة ،وذلك العتقادالقبائل ان المياه الضحلة ال
تحمل « المحار » (صدف اللؤلؤ) ان لم تزودها به المياه العميقة  .هذا من حيث
المبدأ،انما في الواقع كانت كل منطقة من مناطق الصيد تخضع لسيطرة بعض

القبائل دون غيرها:كانت مغاصات البحرين في منطقة الهيرات ،مثال ،تمتد

من ثالثين الى ثمانين كيلومتراً الى الشمال والشال الشرقي للجزيرة(') ،وما
يقال عن البحرين يصح قوله عن باقي مراكز الغوص في الخليج.
كانت مواسم صيد اللؤلؤتبدأ في ايار ( مايو) عندما تهب رياح البارح من

الشمال وتنتهي في تشرين االول ( اكتوبر)  ،وكان حام البحرين هو الذي يعلن
رسمياً افتتاح الموسم وانتهاءه  .باالضافة الى « موسم الغوص» الرسمي ،عرفت
البحرين موسمين اخرين لم يعترف بهما رسمياً :موسم « الخانجية» الذي كان
يبدأ وينتهي قبل الموسم الرسمي ،ويستمر بين  ٢ ٠و ٢ ٥يوماً ،و(رالطرشة»

التي لم يكن لها موعد محدد ،انما كانت تمارس خالل فصل الشتاء بالقرب من
الشواطى^ ،وتستمر من اسبوع الى اسبوعين دون اتباع جدول معين ،وكان
يمارسها عدد كبير من شيعة البحرين .كان افتتاح موسم الغوص الرسمي،

واسمه « الركبة » يوماً مشهوداً على الصعيد االجتاعي ،وكان يشارك فيه عدد

كبير من سكان البحرين .واليك ما قاله احد الربابنة (نوخده) المشهورين في
وصفه لهذا ليوم:
« كات الموانىء تعج بالغواصين وكأنها خاليا من النمل يترام بعضه على
(  ) ١المرشدون كانوا مزودين بخرائط تدل على مناطق الصيد وعمقها والتي كانت متوفرة من
االسطول البريطاني او من مصادر محلية .رشيد بن علي الفضل كان مرشداً معروفاً برسمه

لخرائط صيد اللؤلؤ.

البعض االخر :هذا يضع مؤن االرز والتمر في السفن وذاك يثبت االشرعة،

ويتبادل غيرهم الحديث مع التجار والربابنة بالنسبة للفواتير غير المدفوعة
واديون والعقود .كنت ترى حشود النساء واالطفال على الشواطى تلوح

بااليدي والمناديل تودع الزوج واالخ واالن هكذا على انغام موجات البحر
الرقيقة وألحان أغاني الغوص وأهازيجه .كان الشاب الذي لم تسنح له فرصة

المشاركة في صيد اللؤلؤ يبقى في البيت ضحية الوحدة والسأم والضجر » .

كانت المؤن تشمل ال ارز والسكر والتمر والزبدة والليمون والمجفف
والقهوة والشاي ،وكانت الوجبة اليومية في البحرتشكل من جميع هذه

االطعمة او بعضها مضافاً اليها السمك الطازج الذي كان يتم اصطياده يومياً
وتفاوتت المؤن بتفاوت عدد البحارة وامكانيات الربان المادية ،كان الربان
الغني يقتني من المؤن ما يكفي لعدة أشهر ،ويقتني الفقير ما يكفي لعدة ايام

فقط .وعندما تستهلك المؤن يعود الربان الى تجهيزالسفينة من جديد اما عن
طريق التجار المتواجدين في البحر قرب مغاصات اللؤلؤ ،ويسمون
الطواويش ،واما بالعودة الى المدينة  .وبالطبع كانت المؤن التي تباع في البحر

اغلى ثمناًمن التي تباع في المدينة ،االمرالذي جعل الربان القادرعلى تأمين
حاجاته المعيشية لفترة طويلة في البحران يشتري المؤن باسعارزهيدة ويزيد في

الوقت نفسه  ،انتاجه من اللؤلؤ .اما الربان الضعيف مادياً فكان عليه،

لالسباب ذاتها ان يبيع اللؤلؤ باسعار زهيدة ويشتري المؤن باسعار باهظة،

االمر الذي خفض ارباحه وارباح بجارته على السواء  .ولهذا نرى ان الربان
الذي لم يتوفر له الرأسمال الكافي كان يواجه صعوبة كبيرة في توظيف الغاصة

االكفاء ،وبذلك اخفض انتاجه من اللؤلؤ ،وهكذا تم تدريجياً حصر صناعة

اللؤلؤ في مجموعة صغير من التجار االغنياء سماهم الناس « ملوك اللؤلؤ» .

٩٣

إنتاج اللؤلؤ وعقود العمل

كان طاقم السفينة ،ويعرف ب «الجزوة» ،يتألف من ستة انواع من
البحارة :الربان او « النوخده» وهو رئيس البحارة ،ومساعد الربان ويسمى

« المقدم« ،وعدد من الغواصين ،او الغاصة ،باالضافة الى عدد السحابين او
«السيوب» ،يزاد اليهم البادئون في تعلم المهنة او  (١الردفاء» ( جمع رديف)
وخادم او طاه ويسمى « ثياب»  .وكان الربان عادة صاحب السفينة من اصول
قبلية ،اما اآلخرون فكانوا من اصول متفرقة من البلوش والعرب المدينيين

واالفارقة .فاذا حدث ان كان صاحب السفينة تاجراً ال يخرج الى البحر
واوكل امر قيادتها الى غيره ،في هذه الحال يسمى ربان السفينة « جعدى«

يتصرف بامور السفينة وكأنه صاحبها  .وكان الربان المسؤول االول عن السفينة
والبحارة :يفرض االمن ،يفض النزاعات ،وينزل العقوبات متبعاً مبدأ العين

بالعين والسن بالسن ،واذا خرجت الجزية عن نطاق معرفة الربان بالقانون كان

يقدم المتهم للمحاكمة عند عودة السفينة الى البر .

كان الطباخون والردفاء اصغرسنا واقل عدداً من الغاصة والسيوب ،وكان

عدد السيوب ازود من عدد الغاصة بنسبة  ،٤ - ٦وذلك الختالف االدوار التي
كان يؤديها كل فريق في صيد اللؤلؤ .فالغواص كان يبحث عن محار اللؤلؤ

في قاع البحر على عمق يبلغ اقصاه عشرين قامة( ، )١ويبقى في القاع حوالي

دقيقة ونصف ال يستطيع بعدها من التقاط انفاسه للعودة الى سطح المياه
بمفرده ،فيتناوله السيب ويرفعه الى سطح الماء  .كانت الفائدة االقتصادية من

الغوص تزداد مع ازدياد الوقت الذي يصرفه الغواص تحت الماء للتفتيش على

( )١الؤلؤ يتكون ضمن المحارة عندما يدخل الصدفة جسم غريب ،ولكي يحفظ نفسه من االذى
فرز المحارة افرازات تلين الطبقة القاسية من الجسم الغريب التي تتكون تدريجيا الى لؤلؤة.

لهذا السبب تتميز الآللى ،الحقيقية بنقطة غامقة ( الجسم الغريب) في وسطها تكشف بواسطة
اشعة . X

٩٤

المحار .وفي سبيل هذا الهدف كان الغواص يزيد من قوة اندفاعه الى قاع
البحر بربط احدى قدميه جبل موثوق الى حجر ثقيل يقفز به الى الماء  ،وعندما

يصل الى القاع ،حيث المحار ،يسحب السيب الحجر الى السفينة .يلبس الغواص
اصابع من الجلد ( الخبت) تساعده على اقتالع المحار ،ويسد انفاسه بملقط

(الفطام) مصنوع من قرون الغنم ليمنع تسرب الماء الى.خياشيمه  .يجمع المحار
في كيس مصنوع من الخيطان ( الديين) يعلقه حول رقبته مجخشبة صغيرة على

شكل نصف دائرة ،وعندما يبدأ نفسه باالنقطاع يهز الحبل المربوط الى الجهة
الثانية من الكيس ،فيرفع السيب الغواص الى سطح الملء ليرتاح قليال قبل ان

يعيد الكرة مرة اخرى.

كان الغواصون ينقسمون في الطقس الحار الى فريقين ،وفي لطقس البارد
الى ثالث فرق ،يتناوبون الغوص ،كل فريق على حدة ،لعشر مرات متتالية.
وكان الغواص الماهر يغوص حوالي مئة مرة ي اليوم .وكانت منزلة الغواص
المادية واالجتماعية ارفع من السيب ،كما كانت مهارته تقاس بالمدة الزمنية التي
يمكثها تحت الماء :ترتفع منزلته بازدياد المدة الزمنية وتقل بقلتها .

كان يقدم للسيوب غذاء جيد لبناء بنيتهم ،وكان يم اختيارهم على اساس
القوة الجسدية التي يتمتعون بها وتبعاً لوالئهم الشخصي للغواصين .وطالما ان

حياة الغواص كانت تعتمد على السيب فقد اعطي له حق اختيار السيب الذي

يعمل معه .وبخالف السيوب ،اعطي الغواصون وجبات بسيطة من الطعام
حفاظاً على رشاقة اجسادهم وخفة اوزانهم ،وكان الكثير منهم يعاني من
امراض االذن ،خصوصاً من تمزق الطبلة التي اعتبروها داللة على براعة

الغواص ،كما ارتفعت عندهم نسبة االصابة بالعمى.

كانت البحارة تجمع المحار وتكومه في وسط السفينة خالل النهار ،ثم يصار
الى فلقه تفتيشاً عن اللؤلؤ قبيل الغروب او في صباح اليوم التالي تحت رقابة

٩٥

الربان الشديدة .وجرت العادة ان ترمى االصداف الفارغة في البحر تمشيا مع
اعتقادهم انها تساعد على تلقيح حقول اللؤلؤ وتزيدها خصوبة  .يجمع الربان

حبات اللؤلؤ يوماً بعد يوم ويضعها في صندوق خشبي اعد خصيصاً لهذا

الغرض( ، )١ليصار فيا بعد الى بيعها وتقسيم ثمنها على الجميع كل حسب وظيفته
التي قام بها .كانت االرباح تقسم على اساس الوظائف ال على اساس االنتاج

ونادراً ما كان الغواص الفرد يعرف مدى انتاجه الشخصي.
كان للربان الحق في بيع االنتاج تبعاً لالتفاقات التعاقدية التي ابرمها مع

الغواصين والتجار على حد سواء  .وكانت هذه االتفاقات على اربعة انواع:
( العميل) و« المدين» و« الخمس» و« العزل»  .فرضت اتفاقات « العميل» على
الربان بيع االنتاج الى التاجرالذي موله وقدم له معدات الغوص بفائدة قليلة،
كما كانت تفرض عليه من حيث المبدأ على االقل ،بأال ينهي عملية البيع

إآل مجضور ثلثي البحارة من الغاصة والسيوب ،هذا مع العلم ان الغواصين

والسيوب او حتى الربابنة ،نادراً ما كانوا يعرفون اسعار اللؤلؤ الحقيقية في
االسواق ،هذه االسعار التي كانت تتبدل حسب حجم اللؤلؤ ولونه وصفائه

وشكله وخلوه من البقع والشقوق وغيرها  .لم يعرف نوعية اللؤلؤ وقيمته في

السوق سوى التاجر الذي ،بفعل هذه المعرفة ،حظي بجصة االسد من
االنتاج واالرباح ،بالنسبة الى اتفاقيات « العميل« ،ارتبط الغواصون والربابنة
بنصوص العقود التي لم تكن تسمح لهم ببيع االنتاج اال الى التاجرالذي مولهم

وامن لهم الغوص ،وعلى هذا االساس كان السعرالنهائي ،يتوقف على مهارتهم
في المساومة العلى االسعارالمتداولة في السوق .وحدث مراراًوتكراراًان

التاجر نفسه كان ينتمي الى ال اصول ااجتاعية التي ينتمي اليها الربان ،واحياناً

انتمى الطرفان الى قبيلة واحدة او عائلة واحدة ،فترك هذا االنتماء اثره على
اسعار اللؤلؤ ،طبعاً لغير مصلحة الغاصة والسيوب.
()١
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االسهم حسب نصوص هذه العقود لم يختلف عن عقود « العميل»  ،كان
الغواصون والسيوب يتجنبون العمل على ظهر قارب تتحكم فيه شروط
« المدين» تحاشياً النواع الظم والقهر والمعامالت القاسية التي كانوا يتعرضون

لهاعلى يد لربابنة.
اما عقود « الخمس» و« العزل» فكانت تبرم بين الربابنة والغاصة ،ولم
يشترك فيها التجار ابداً  .هذا ال يعني ،بالطبع ،ان التجار تعاملوا  ،في مثل
هذه العقود ،مع الغواصين والسيوب مباشرة :فحقيقة االمر ان التجار تعاملوا
مع الربانة الذين تكفلوا بدورهم توظيف الغواصين والسيوب  .كانت عقود

العميل تشمل التاجر باالضافة الى الربابنة والغواصين ،ولم يكن االمر كذلك
في عقود « الخمس » و« العزل»  .ففي عقود « الخمس» كان البحارة يشترون

المؤن ويختارون الربان ويبيعون اللؤلؤ على مسؤوليتهم الخاصة ،ولم يكن للربان
او التاجر الحق في االنتاج او حصره وكان في عقود « الخمس» يتم توزيع

االرباح حسب الصيغة ال مذكورة سابقاً باستثناء واحد  :اعطي الربان اما نصف
خس األرباح ،من هنا جاءت تسميته ب « الخمس» او حصة ثالثة غواصين.

في هذا النظام انحصرت سلطة الربان بشراء المؤن وتخزينها فقط .كان معظم

البحارة الذين يرتبطون بعقود الخمس ينتمون إلى أصول قبلية ،وبالفعل كانت
هذه العقود متبعة الى درجة كبيرة في مناطق الخليج األخرى ،بخالف البحرين،

حيث سادت عقود العميل والمدين.

أما عقود العزل ،بخالف الخمس ،فكانت ثنائية التركيب شملت الربان من

جهة وكل واحد من الغواصين بمفرده من الجهة األخرى ،وكانت تقضي
بتزويد الربان الغواص بكل تسهيالت الغوص لقاء حصوله على خس االنتاج.

هذا شرط ان يتكفل الغواص بتغطية مصاريفه اليومية ،وتسويق اللؤلؤ،

ومصاريف البحر كافة بما فيه أجور السيوب والخدم .والجدير بالذكر أن هذا
النوع من العقود قد تواجد مع عقود « العميل» و« المدين» ،ولم يتواجد مع

د٩

عقود الخمس ،وعملت بموجبه نخبة من الغواصين البارزين الذين ينتمون الى

خلفيات اجتماعية مختلفة.
من الممكن القول

استناداً الى ما تقدم ان العالقات

التعاقدية التي سادت في زراعة النخيل اتبعت هي نفسها في عملية

انتاج اللؤلؤ ،مع ادخال بعض التعديالت الطفيفة عليها لتتناسب مع طبيعة
العمل في البحر .ففي زراعة النخيل يزداد ايجار البساتين او ينقص تبعاً

للمحصول :كلما ازداد المحصول ارتفع االيجار بغض النظر عن االتفاقات
المعقودة مسبقاً كذلك كات الحال في عمليات انتاج اللؤلؤ :ازدادت منفعة

التاجر من الربان ،والغواص او السيوب من الربان ،عمال بعقود العميل
والمدين ،تبعاً لزيادة االنتاج :كلما ازداد االنتاج ازدادت قيمة القرض ،وكلما
ازدادت الفائدة عليه  .لم تكن الشروط في العقود المبرمة بين الربابنة والغواصين

او السيوب واضحة جلية  ،سميت عقوداً من حيث الشكل ولكنها  ،من
حيث المضمون ،كات تخضع لتقلبات عديدة واهواء متأرجحة ،وابتزاز قبلي
تحميه لغة القسر والقوة .
وسواء كان االنتاج كبيراً ام صغيراً ،فاالرتباطات التعاقدية القائمة على

القروض بين الغاصة والربابنة من جهة ،وبين الربابنة والتجار من الجهة
االخرى ،كانت تبقى هي اياها :القروض الكبيرة كانت تعطى الكثر

الغواصين مهارة ،فكلما ازدادت مهارته ازدادت ديونه وبالتالي ارتباطاته

االنتاجية  .التاجر والربان هما اللذان احتكرا عملية التسويق في عقود العمل
والمدين االكثر انتشاراً في البحرين ،ولم يكن الغاصة والسيوب اال ادوات في

عملية االنتاج يحصلون على اسهم متفاوتة من االنتاج .زد الى ذلك ان مضمون
العالقة التعاقدية بين الربان والغواص لم يحددها ،من الوجهة االجتماعية

واالقتصادية ،مبدأ توزيع الحصص او تقسيم االسهم ،بل طريقة الدفع التي
كانت تتم على شكل قروض ،االمرالذي جعل الغواص والسيب في حالة دين

٩٩

دام للربان ،كما جعل الربان نفسه مديناً داثماً للتاجر.
عرفت البحرين ثالثة انواع من القروض « :التسقام» و« السلفة»
ووو الخرجية»  ،التسقام قرض يدفع للغواصين والسيوب في نهاية الموسم الرسمي

ويشمل احيانا دفعات عينية من االرز والسكر والتمر والقهوة ،والسلفة قرض

يعطى في بداية موسم الغوص بهدف اعالة اسر البحارة خالل غيابهم في البحر،

والخرجية قرض يدفع للغاصة والسيوب خالل عملهم في البحرلتأمين حاجاتهم
الشخصية من الطواويش ،الذين كانوا يجدبون مغاصات اللؤلؤ .تجار البحر.

ترواحت قيمة القرض الواحد بين  ١ ..و ٨٠روبية ( ٨٠-١٠ديناراً)
حسب مهارة الغواص او السيب :كلما ازدادت مهارته ازداد القرض المعطى

له .كان القصد من اعطاء الغواص الماهر قروضاً كبيرة ابقاءه تحت رحمة
الدائن ،فيضطر عند ذلك لالستمرار في العمل عنده ،او عند من يرتبط معه

بالغوص .وهكذا اعطيت القروض بطريقة تضمن استمرار العالقة بين التاجر
والربان وبين الربان والبحارة  .وكان الربابنة وحدهم يحتفظون بسجالت

الديون ،ولم يحتفظ الغاصة والسيوب بشيء ،وكان البعض منهم يتقاضون فائدة
عالية جداً حتى تراوحت قيمتها بين  ٤.و /٥ .احيانا( ) .

وهكذا وجد الغواص اوالسيب « المدين» نفسه مجبراً على مواصلة العمل
عند الربان الدائن ولم يكن يستطيع االفالت من هذه السلسلة من الديون المقعدة

اال بتسديد كافة القروض دفعة واحدة ،وهذا لم يكن بمتناول احد  .وبعد عدة
سنوات من العمل المتواصل ،كانت الفوائد الباهظة على القروض تترام بشكل
لم يتمكن عندها الغواص من تسديد ديونه بمفرده دون اللجوء الى ربان آخر

يستدين منه قروضاً جديدة ،وبالتالي ارتباطات عمل جديدة .هذا يعفي انه

كان بامكان الغواص او السيب االنتقال من ربان الى آخر ،ولكنه لم يستطع
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جس1۴١

مو لمه^ها مي ٠ادات «٨مية |م١و م« 1ي?تمم ١يتهيضما ي^ما

٦م ’؟متنو بم !،،ا^ا ؟7بما «لسهب ؟ ،52 ١٦٢7ا٢٣ا ؟٦ج

٠متم٢٣ا ،ب،با ٣ا ب-

«يسما ؟ ۶ه|ا ممبما ممب 00مما

جك ؟ ض٨سما? ،مم٦س1ب٢ا ؟ ٠تى إم|٣و| م٩ا  , ٦يجسما ٣ا٨٢( ٣

جممما بيب ١ثما ببما ييا^؛ هت«,ه'تم  !٢٣٢٢٢٦آل 1٢٩م١و
۶ ٠بآا 1؟ مه ا ٣تيو
محلم٩١ ،مب يي تم |٩مه 22بي ب١و  :تجه ؟، !٢١٩٢يما لج

تم مم؟ىي [ ي٦،ب٣7يما  ٣٣٠مامام لمهها ،مما م لمهتببي مه

لم؟ ي؟ى خسما ،جها^بما ؟م يميم يتبد،ه تمي ’١اً٠وا ؟م٦صما ٦بخ
؛ل*2 ١صه .ل٩ع| م ١٢ 1؟م 0ييبي ب١و يما ب،ميما ب"متم .ل؟

هنيا تم ::تمر مرما ما٦٢د . ،ب؛ ^٦خيبما لب ,ومتس ؟م١]،

ا٠د
ال/0١/لم١/0/تكيما ١٢٣خيى ()١

ثم ىما لسيما م ١كم ٦٢متما٨ .،ماما ثم مب م| ومييسما ؟مسي
تيما رىص]ا بتببي ،ثم5.ا 0مممبم أهآمبم يهب■ ١خ،ا٣اً خيما آلب
؟م9تي0ىممو «4ميمما آل٢٩ا ة م٦ما تيما ي،مييسا ثم ١ت،اي،
؛م’ ،ا،؟ ،؟ ٣5 -٦٢٢١ما ’مب٢ا 7 ١٦٢٦٩٠٦٠امم ١ضتىيما جم [

٦٠جيمالمىصمم
٣صما مميما ثم ١ج٢اما يذا 4 ،٠٢نيما  ١٢٢١٢٢٢ضسس /٠٩ا م مجبة

•٣بر4-ميمما ٦٩٢٩:ه ٣ييم^يم -٩٦٢١ا٣ب  ١يتبةمما يت^س^ا يمىصما ١ة

2مي وم يجو ما"٢٣ا ٦٦بي ما * ٩يم^٨تم٣ا٠١٢٢٦۶٦ . ،ا٢،ب١٢
 1،ت^تما  ،١٢٣٢١٢٠؟اميم  ،■٠٢٦ب ^يما ٦٦ي٣ا ة تييما
ي ٤٣٣مات يتما ثم٦ق ؟ى( .أل)م؟ا ٦٤وام ؟ى ١ى ’ي1تبما،

 0 ١٢٦٦،يسر ي اب ٩ض ) -٩يتب -م ،٩ةم١ه مو٢٦ ،م؟ما ض

ة ممي يب و ثم مخيما ’٦؛ ،ييجا٣ز ل ١م٢ثم١جخاا ييا» م٠

ا،و 4م٠:جميما •٦يا ،م٣7٣ما م4٤ي؛مبي يى ٦يما ’« يتمسما»
يه ٨يوح ؟ ا  ٨مب٢ا مضم يير٦ F.با يما ومييس^ا ؟مه 0ي
ءو 7يما الما ؟م^« ،2٦ىمم^ا رخيم) ?)*،؟ج ا١٢٢ز لمد لما  0اب

• مبم٦ي١١ا خميم وبمجم ا٢،و جمح٢٢ا «م٦يم2 ١م» لمدبييا٠ ،ضاكجما
9؛م مبما لر ؟مم :ميي^-ا ٢٢٣٥ا بممت مو . ،يىا۴ا

ي٣٢سما م ,آلكم ،0م  ،٢٢،٠٦رآل٠-،ما  ٩٥٠٣٢٩لمجب ماوي ممضا
 !٩؛تيما لمداممييس مبام تيابم يتمييس مخيما ’ا ،٢-ج٠٦،

. ٠تكصخما
م ٦م٦ا ي٦٩ا ج 2سة مى جمح٢٣ا ممات  ١٢٣١٢٠ميي٢-ا ١٢٦٦ ،ي٩٦،-
٣يء ميعا ٩١٢٣٦٢٢١ا ■ ۴٢٠٢٥ا ي2 ،ها م ميا يي ثم٦م ;

سكان المستقرات القبلية لم يكن من اهل القبائل ،انما كان ينتمي الى مجموعات

متنوعة من الغاصة والسيوب والربابنة كانوا من اصل قبلي ،كما كان ايضاً
يعفي « ملوك اللؤلؤ» ولكن كان لهم ،بالرغم من ذلك ،حق تملك « مصائد

اللؤلؤ» واستغاللها وتنظيم رحالت الغوص اليها ،واخضاع فرق انتاجها
 .للقانون العرفي القبلي الذي اختلف باختالف المكان والشخص والزمان.
لم تحاول العائلة الخليفية الحاكمة مطلقاً ان تفرض السيطرة المباشرة على

انتاج اللؤلؤ ،كما فرضتها على زراعة النخيل ،ولكنها زودت صياديه بقواعد

العمليات ،وتحاشت ،قدر االمكان ،التدخل في شؤونهم الخاصة .قبل
االصالحات االدارية في العشرينات ،لم يفرض الحكم اية رسوم على السفن،

كما انه لم يفرض اية ضريبة مباشرة على انتاج اللؤلؤ .هناك ثمة حادثة وحيدة
تشير الى فرض الضرائب على اللؤلؤ ،اذ طلب من ربان كان قد عثر على لؤلؤة

نادرة قدرت بعشرة آالف روبية ،او اكثر ،ان يدفع  /١٠من ثمنها للحام
ولكن هذا الطلب لم يستجب ولم يعمم( . )١كان الهدف من عدم فرض شروط

معقدة النتاج اللؤلؤ اجتذاب اكبر عدد ممكن من القبائل للعمل فيه ،وبالتالي
ازدياد حجم الصادرات والواردات فتزداد نسبة الضرائب الجمركية ،هذا

باالضافة الى تنشيط السوق المحلي وارتفاع ايجارات المحالت والمخازن التي
كانت تخضع لملكية آل خليفة الجماعية  .غير ان القبائل وبطونها كانت تقاوم

كل تدخل في شؤونها الخاصة ،معتبرة اياها مساً بسيادتها واستقاللها الذاتي .

فاذا ما حاولت العائلة الحاكمة احتواءقبيلة ما اوالحد من حريتها في التحرك،

كانت هذه تهدد بالهجرة الجماعية من البحرين ،وهذا ما حدث فعال عام
 ١٨٩٥لقبيلة البنعلي على اثر خالف حاد مع آل خليفة لما اعتبرته تدخال في

شؤونها الخاصة ،ولقبيلة الدواسر عام ١٩٢٣عندما قيدت حريتهم في العمل .

()١

مكتبة الهند الشرقية R/١٥/٢/٠/٩

١٠٣

وكانت هجرة القبائل الجماعية تعتبر تهديداً للعهد القام :اوال ،ألنها كانت

تؤدي الى انخفاض حجم االستيراد والتصدير وبالتالي انخفاض الضرائب

الجمركية ،وألنها ،ثانياً ،كات تعني تهديداً بالحرب .وبالفعل ان عدداً من

القبائل المهاجرة كانت تتوجه الى سواحل الجزيرة العربية لتعيد تنظيم نفسها من
جديد لشن حرب جاعية ضد النظام ،أو للتحرش بسفنه وشل تجارته (راجع

الفصلين  ١و .) ٤

وبدا واضحاً ان آل خليفة حينا اخضعوا المزارع والحرفي والتاجرالصغير
لشروط قاسية وعاملوا صيادي اللؤلؤ بشكل متسامح لم يكونوا يسعون الى

اضطهاد الشيعة وتكريم القبائل السنية .فعلوا ذلك بغية الحصول على اكبر فائدة

اقتصادية ممكنة من المصادر ا القتصادية الرئيسية في البالد :انتاج اللؤلؤ وزراعة
النخيل .تسامحوا مع القبائل السنية الجتذابها للعمل في تنظيم انتاج اللؤلؤ

وتسويقه .

غير ان وقوع انتاج اللؤلؤ تحت السيطرة القبلية ،بجد ذاته يعكس نوعاً من

الحكم الذي بدأ يتبلور في منطقة الخليج منذ القرن التاسع عشر واوائل القرن
العشرين .ففي غياب الدولة بقوانينها الموحدة وانظمتها المحددة ،وسلطاتها

المركزية بدأت تبرز التجمعات والتحالفات القبلية كقوة فاعلة في المجتمع

تسيطر على الحكم وتتحكم بالمصادر الطبيعية ،اما الذين لم تجمعهم رابطة
العصبية القبلية ،كالشيعة والسنة الحضرمثال ،هؤالء درجوا انتحال الوظائف

والمهن التي ال ترتبط مباشرة بالدولة او باالدارات التي تسيطر على الموارد
االقتصادية.

١

الفصاللثالث

كلتليةخ^ماقضارو
امز٠يلل—ي

ارتبطت المجالس القبلية بامور ثالثة :بالحكومة ،بسيادة القبائل،

وبالسيطرة على المصادر االقتصادية ،ولم تخضع احكامها لقانون موحد كما لم
تكن لها االجراءات القضائية او التشريعية الموحدة .هذا ،بخالف المحام

الشرعية اوالقضاء الذي تركزفي ايدي الفقهاء الذين خضعوا لتعاليم الشريعة

المستقاة أوال ،من القرآن الكريم ،وثانياً  ،من الحديث الشريف عل أساس الرواية
واالسناد .كان حكم الفقها ،يطبق بالتفاهم واالقناع والثقة ،ال بالقسر والقوة،

كما كان يطبق العرف وقرارات المجالس القبلية.
تواجدت في البحرين ،وما زالت ،ثالث مجموعات مذهبية :السنة المدينيون

والسنة القبليون والشيعة  .تبع السنة المدينيون المذهب الشافعي ،والسنة القبليون
المذهب المالكي ،والشيعة من العرب والفرس المذهب الجعفري .خالل حكم
عيسى بن علي ،خضعت المجموعات السنية ،حضرية كانت أو قبلية ،لقاض

شرعي واحد هوجاسم المهزع الذي اقام المحكمة في بيته الخاص .كان المهزع
ينظرفي قضايا االحوال الشخصية كالزواج والطالق والعالقات العائلية

واالرث ،وفي بعض االحيان بقضايا الديون وحقوق الملكية ،كما نظر في
قضايا الجرائم البسيطة كالسرقة والتزوير وانتهاك المحرمات ،كل هذه
خضعت لسلطته ما عدا القروض والديون المرتبطة بانتاج اللؤلؤ والتي كانت من

اختصاص محكمة < السليفة» القبلية التركيب كما مر معنا سابقا .وكان
المهزع يقفي،ي اكثر االحيان ،بين سكان المدن حسب الشرع االسالمي ،وفيا

١٠٧

بتعلق بالقبائل كان يقضي بالتعاون مع شيوخها محاوآل بذلك تكييف الشرع

االسالمي مع التقاليد القبلية واالعراف .باختصار ،لم تكن المحكمة السنية
مقياسا لمركزية السلطة بقدر ما كانت وظيفة مكملة لوظائف الحكم القبلي.
وبخالف المحكمة السنية التي كانت تابعة لسلطة قاض فرد معترف به

رسمياً من قبل النظام ،انتشرت محام الشيعة بدرجات متفاوتة بين المجموعات
القروية والمدنية (من مدينة) .هذا يدل على ان الفرق بين القضاة الشيعة

والقضاة السنة لم يكن يركز على النظم القضائية التي اتبعوها في تطبيق الشرع او
على المبادىء العامة التي استندوا اليها في استنباط الشرع من القرآن او الحديث
بقدر ما كان يركز على االختالف في االعراف واالجاع والرواية وفي طبيعة

القوى االجتماعية التي حملتهم الى السلطة  .من هنا يمكن القول ان الخالف لم
يكن دينياً بقدر ما كان اجتماعياً .
يكمن الفرق التقليدي بين الشرع السني والشرع الشيعي في تشديد احدها

على القياس وتشديد اآلخر على االجتهاد ،ولكن النهج المتبع في الحالتين
واحد  .فقضاة التشريع من السنة والشيعة اعتمدوا على الرواية واالسناد ،ولكن
ثمة خالف في المصادر التي تستمد منها الرواية وفي القيمة التي تعطي مصدر

الرواية :ففي الوقت الذي يأخذ السنة برواية ابي هريرة ،مثال ،يثق الشيعة
برواية الي العباس .االجتهاد عند الشيعة ال يعني المنطق الفلسفي المستمد من

العقل البشري  ،بل ،على العكس ،يأخذ مضموناً دينياً مستمداً من مفهوم

االمامة وارتباطه بمبدأي الباطن والظاهر .يفترض الشيعة ان العقل البشري
عاجز عن ادراك المعنى « الباطني» للنص المنزل ،وال يدرك العقل اال المعنى

« الظاهر« ،مما يفترض ان معرفة االنسان للنص محصورة بتفسير النص
(االجتهاد) ال بالنص نفسه .المعنى الباطن ال يدركه البشر ،انما قد يعملون

به ،هو سر يدركه الله ومن اصطفاه من البشر ( االمام) يشرحه للناس :من
هنا اختالف مفهوم االمام عند الشيعة والسنة .فاالمام عند السنة هوالذي يؤم

١٠٨

الناس في الصالة ،اما عند الشيعة فهو الذي اصطفاه الله ليضع االنسان في
الطريق المستقيم ،وبالتالي ،فهو الحكم والحكم .ال مجال هنا ،بالطبع ،للخوض

في تفاصيل هذه التعاليم والمعتقدات والشعائر الدينية  -همنا في هذا الكتاب

تناول االسس االجتاعية للقضاء الديني في ظل الحكم القبل قبل ادخال

« االصالحات االدارية« الى البحرين .وال يمكن معرفة هذه االسس دون
البحث في الشعائر والعبادات والطقوس الدينية وتنظيمات رجال الدين،
خصوصا عند الشيعة .
تنظيم رجال الدين عند الشيعة

ينتظم رجال الدين عند الشيعة في ثالث فئات :الفئة االولى تضم الشيوخ

القضاة المتفقهين في الشريعة االسالمية ،والفئة الثانية تضم الخطباء والمالئية
(جمع مال) الذين يعنون بامور االخالق والتاريخ الديني والشعائر والتقاليد،

وتضم الفئة الثالثة االسياد او السياد الذين يدعون االنتساب الى العترة الطاهرة،
بين االمام علي بن الي طالب ،وال يدعون بالضرورة معرفة االمور الدينية.

ومن الممكن ان تجتمع هذه االختصاصات والصفات في شخص واحد كما هي
الحال بالنسبة لبعض المجتهدين الذين توفرت عندهم السلطة العليا في امور

الشريعة والقضاء ومعرفة الشعائر والتاريخ ،وفي الوقت نفسه ،ينتسبون الى آل
البيت الشريف  .وكثيراً ما يتواجد المجتهدون في المراكز الشيعية العليا للعلوم

الدينية كالنجف في العراق وقم في ايران ،ونادراً ما يعملون في الخدمة العامة.
ولذا ال نجد في البحرين اليوم اياً من رتبة المجتهدين الشيعة .

قضاة الشرع
يعالج قضاة الشرع عند الشيعة القضايا المتعلقة باالمور الشخصية والعائلية
البناء الطائفة .وتشمل هذه القضايا ( حسب السجالت القضائية التي تسنى لي
ااطالع عليها) بمعظمها اموراً كالزواج والطالق واالرث والدين والملكية،

١٠٩

وامورا خاصة كاالنحراف الجنسي بين الزوجين ،او اللعن والسحر والشم

والحنث باليمين ،او في الفشل في تلبية رغبات الزوج او الزوجة الجنسية ،او
الفشل في مساندة واعالة الوالدين واالطفال ،او عدم الوفاء بالوعد  .تعقد
جلسات « المحكمة»  ،وقد تقتصر على قاض واحد ،المتعلقة بالقضايا الخاصة

في سرية تامة ،وال يطلع عليها احد سوى القاضي واصحاب العالقة ،مما يعطي
القاضي سلطة كبرى للتدخل في االمور العائلية والشخصية  .وكثيراً ما يفتح
هذا التدخل امام القاضي مجاال كبيراً لتقوية نفوذه ومكانته االجتماعية بين ابناء

الطائفة هذا على خالف القضايا المعروضة على قاضي الشرع السني والتي تتعلق
بشكل رئيسي بالامور العامة والرسمية كالزواج والطالق واالرث .وبرأيي انه

ال يمكن تفسير هذا الفرق بين القاضي السي الذي ينظر ،في اغلب االحيان،
في القضايا الرسمية والقاضي الشيعي الذي ينظر في القضايا الرسمية والخاصة اال
من خالل بابين اساسيين :باب تفسير االمور الدينية عند الشيعة وارتباط هذا

التفسير برجال الدين ،وباب بروز قضاة الشيعة والمالئية بشكل طوعي على
اساس الدعم الشعي  ،ال بشكل وظيفي على اساس التعيين الرسمي .

بالنسبة لتفسير االمور الدينية نجد ان السنة يميلون الى اعتبار الدين مجموعة
واجبات مسلكية وحقوق شرعية على العبد ان يمارسها كما فرضتها تعاليم
االسالم دون ضرورة التطلع او االقتداء بناذج بشرية معروفة اجتاعياً  ،طبعاً
باستثناء النبي محمدعلة .اما الشيعة فقد اضافوا الى هذه الواجبات والحقوق

ضرورة االقتداء بعلماء الدين ،هذا ما تعارفوا على تسميته بالتقليد .ينطلق

مفهوم التقليد ،منطقياً ،من مبدأي الظاهر والباطن عند الشيعة والقائل ان

المعنى الظاهر ( العمل) هو الذي تفهمه العامة والذي يجتوي على اركان

االسالم الخمسة ،اما الباطن (العلم) فال يعرفه احد سوى االنمة،ويجتهد أولياء
االمر بمعرفته .ولذا يتوجب على العامة االقتداء بالجتهدين المعروفين للتخلص

من تبعية االخطاء طلباً للخالص .ويشمل تقليد العامة للمجتهدين ،او من
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ينوب منابهم محليا ،عددا كبيرا من المسالك االجتماعية والعبادات والواجبات
والمارسات الدينية ،كما يشمل بعض التصرفات اليومية كالمأكل والملبس

والرقص والغناء وشرب القهوة وتناول الطعام المطبوخ بايدي غير المسلمين ،او

معالجة االطباء الذكور لالناث المرضى ،اوتعليم الذكور لالناث ،وغيرها .ان
ارتباط العامة المقلدين بالجتهدين او علماء الدين المقلدين يفرض على المؤمن عند

الشيعة السعي المستمر لمعرفة الموقف الديني الرسمي في كل شأن مستجد من
شؤون الحياة .فان كان االنسان جاهال لمعنى الباطن وان كان يفتقد الى القدرة

الضرورية الستنباط المعرفة الصحيحة ،فال يبقى عليه ،سعياً للخالص سوى
اتباع التعاليم المسلكية التي يقول بها اصحاب العلم والمعرفة الدينيين.انما السؤال
االهم هو من يتبع طريقة من؟ ومن يقلد من؟ فهذا امرمتروك لالختيار

الفردي وحوله انقسم الشيعة في البحرين الى فريقين :االخبار واألصول -
والمعروف ان هذا االنقسام سائد بين الشيعة في منطقة الخليجوالجزيرة العربية
اكثر منه في اي مكان آخر .ال نعرف كيف بدأ هذا االنقسام تاريخياً  ،ولكننا

نعرف أنه وجد في البحرين قبل الفتح الخليفي بزمن طويل وكان له دور
فعال في عملية الفتح .بالنسبة للبحث الذي نحن بصدده اآلن ،أي التقليد،

فاألخبار يسمحون بتقليد اإلمام الحي والميت ،وأما األصول فاليسمحون إال

بتقليد اإلمام الحي.
من وجهة نظر العلوم االجتماعية ،يبدو ان االختالف اعمق من ذلك
بكثير  :إن قول األخبار بتقليد اإلمام الميت يسمح بظهور مستمر للقادة
الدينيين الذين يارسون في الوقت نفسه دور المقلد والمقلد معاً  .فهم مقلدون

التباعهم طريقة االمام الميت ،ومقلدون النهم وضعوا بممارستهم النموذج الذي
يجب اتباعه لدى العامة .لقد ولدت عملية دمج الدورين معاً في شخص واحد

عدداً من الناذج الدينية التي جعت الناس في نظام واحد من الورع والتقوى.
وألنهم يسمحون بتقليد االثمة االموات يقيم االخبار في البحرين صالة الجمعة
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في الوقت الحاضر بقيادة ثالثة شيوخ هم :ابراهيم بن ناصر آل مبارك الذي
يسكن في قرية عالي ،وعبد الحسن بن سلمان من جد حفص ،ومنصور بن محمود

بن سلمان الذي يسكن في سترة .وال يقيم االصول صالة الجمعة حالياً لعدم

وجود امام عادل حي في غيبة « صاحب الزمان» االمام المهدي .
يتوجب على شيخ االخبار الذي يقوم بالدورين معاً (دور المقلد ودر

المقلد ) ان يكون ضليعاً في الشريعة منفذاً لتعاليمها  ،كما يفترض فيه ان يكون

وافر الثقافة قادراً على تحمل ما تطلبه المعرفة من تبعات .وقد تسنى لي مقالة

احد هؤالء الشيوخ الثالثة عدة مرات :ترك في نفسي انطباعاً جيداً بالنسبة
لصفاء طباعه وهدوئه وحياة التقشف الواضحة التي يعيشها  ،ال يرفع صوته في

االجتاعات ،بل يهمس لمساعده ،الرجل ،الذي يتولى اعالن طلبات الشيخ

بصوت عال .لهذا الشيخ سمعة معروفة في ابرام عقود الزواج ومقاومة
 (١نزوات الطالق» ،ونادراً ما يختلط مع الناس في االماكن العامة ،ولكنه يزار

دائماً في بيته ،يزار واليزور ،وهذه من مزايا المنازل الرفيعة .يبقي دائماًعلى

أربع زوجات ،ويبرر ذلك بقوله «من اجل اقامة العدل بينهن» ،اي انه
يأخذ باآلية الكرية و ...فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالثاً

ورباع فان خفتم اال تعدلوا فواحدة ، ». . .بمثابة تحد لقدرته على اقامة العدل
بين الزوجات االربع يستجيب للتحدي فيقيم زواج االربعة بالعدل .والجدير
بالذكر ان رجالً في مثل مكانته ،يتحمل وزر كونه المثل والقدوة ،كثيراً ما

يقع ضحية تناقضات عدة .ففي الوقت الذي يعيش حياة تقشف ،يقال عنه انه

يمتلك عدداً من الشقق الحديثة في مدينة المنامة تدر عليه مدخوال عالياً  ،وبينا
يقال عنه انه يرفض اجراء الطالق بين الناس على اعتبار انه يرغب في ان يرى
المؤمنين متحدين غير متفرقين ،فهو نفسه مارس الفصل وربما الطالق ،كما

شاع اكثر من مرة.
يفصل بين عامة الناس من الشيعة وبين الشيوخ الذين يمثلون النموذج المثالي
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للتقليد عدد من « علماء » الدين من مرتبة ادنى يلعبون الدور المزدوج نفسه،
فهم مقلدون ومقلدون في آن معاً  .هناك خالف بين الشيعة في البحرين حول

قيمة هؤالء الشيوخ الدينية واالجتماعية ،ولكنهم (اي الشيعة) يجمعون على
الصفات الضرورية التي يجب ان يتحلى بها الشيخ المقلد .وكثيراً ما يدور

الخالف حول تطابق هذه الصفات على بعض الشيوخ دون غيرهم ،وتتأثر العامة

في هذا التقويم بالعالقات االجتماعية االساسية كاالنتماءات العائلية ،واالصول
القروية والجيرة ،والمعتقدات السياسية وما شابهها .

المالاوالتطيب

تستعمل كلمة « خطيب» في وصف « المال» الذائع الصيت ،وبخالف
القضاة الذين درسوا الشريعة والعلوم الدينية ،يكتسب الخطباء والمالئية مهارتهم
عن طريق الثقافة الدينية والخبرة الشخصية :فكل من يستطيع التحدث عن

استشهاد الحسين (عاشوراء) في اطار التراث الشيعي يصبح « مال» او خطيباً.
لقد حول الشيعة ثورة الحسين ضد يزيد ،الخليفة االموي الثاني ،الى ذكرى

متقنة الشعائر تستمر ثالثة عشر يوماً من اول محرم الى الثالث عشر منه  .تنتهي

الشعائر رسمياً في اليوم العاشر ،يوم استشهاد الحسين ،لكنها تستمر ،بشكل
غير رسمي ،حتى الثالث عشر من الشهر .ففي الحادي عشر من محرم تؤخذ
النساء من اقرباء الحسين سبايا الى الكوفة اوال ،ثم الى دمشق ،فالمدينة ،وفي

الثاني عشر يعود زين العابدين ،االبن المريض للحسين واصغر اوالده والذي
بقي حياً بعد المعركة ،الى كربالء لدفن الموتى.

ليس من الضروري ان تتطابق شعائر استشهاد الحسين مع الحقائق التاريخية
لمعركة كربالء  -يتقيد الخطباء بجوهر ثورة الحسين ،لكنهم يختلفون كثيراً

حول التفاصيل ،اذ يتناول كل منهم الموضوع حسب ثقافته ونوعية مستمعيه .

لن نبحث ههنا في تفاصيل هذه الشعائر -فهي تتطلب كتابا مستقال-لكنني

ساتناول باختصار بعض الخصائص العامة لمكانة المال او الخطيب االجتماعية

وعالقته بنظام السلطة .وعلي ان اذكر هنا ان هذه الخصائص تعبر عن فهمي

الخاص وتفسيري الشخصي للواقع االجتماعي وقد ال تتفق مع وجهة النظر
الرسمية الدينية في هذا المجال  -فهي ،اي الخصائص ،مستمدة من المارسات

المسلكية لمقيمي هذه الشعائر وليس من النصوص الدينية التي كتبت حول هذا

الموضوع.
تبدأ شعائر عاشوراء في اليوم االول من محرم وتنتهي في الثالث عشر منه،
وتبلغ ذروتها في اليوم العاشر ،يوم مقتل االمام الحسين على ايدي قوات يزيد

ابنمعاوية .ويروي المالئية والخطباء ،بين اليوم االول واليوم السادس ،قصة

حملة الحسين العسكرية ضد يزيد من نقطة انطالقه من المدينة المنورة ومروره
عبرمكةحتى وصوله الى كربالء في العراق .يدافع الخطباء في االيام الستة

االولى من عاشوراء عن موقف الحسين الذي رفض المساومة على المبادىء،
مصراً على « الثورة» ضد « الظلم االموي» ومطالباً بجقه في الخالفة استناداً الى

« حديث الغدير»( )  .ويعدد الخطباء في هذا المجال ااغراءات التي عرضت
على الحسين بهدف التخلي عن المطالبة بالخالفة ،ولكنه يرفضها كلها ،يقولون

بان الحسين اختير ليكون شهيداً وانه كان يعرف سلفاً قدره  .كان قصده من

االستشهاد ،كما عبر عن ذلك احد الخطباء ،ان يقول للمؤمنين « ان وهب

الدماء من اجل احقاق الحق ضرب من ضروب العدالة االبدية» .ويشدد
الخطباء والمالئية ،بشكل جلي ،على أن تصميم الحسين على متابعة النضال دون
االلتفات للمغريات ،ودون االلتفات للنتائج المنذرة بالسوء التي كان يعرفها

سلفاً  ،لدليل قاطع على قوة نفسه ،وعلى ضعف النفس اإلنسانية التي تسقط امام

( ) ١استناداً الى الحديث النبوي المعروف بجديث الغدير ،اذ يقال ان حق الخالفة مناط باإلمام علي

وبيته من بعده .الحسن هو االمام الثالث.
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االغراءات واالمور الدنيوية كالكسب المادي و مراكز القوىوالملذات والخوف

على الثورة وضياعها.
صحيح ان شعائر عاشوراء تدور حول شخصية الحسين ،اال انها تحمل
صورة التضحية الجماعية ،نكبة تحل بعائلة باكملها رجاال ونساء واطفاال.لم

ينج من الموت اال االمام زين العابدين ،وذبح غيره من االطفال مع من ذبح من
الرجال ،سبيت النساء ومنهن زينب اخت الحسين ،وليلى زوجته ووالدة علي

االكبر ،وسكينة ابنة الحسين وزوجة ابن اخيه القاسم ،ورمال زوجة اخيه

الحسن وام القاسم ،ورباب زوجته الثانية ،ورقية اخته من ابيه .واستشهد
كثيرون من اقرباء الحسين الذكور الذين شاركوا في المعركة ويبلغ عددهم

سبعة عشر شخصا  .تهتم الشعائر الدينية بثالثة منهم اهتاماً ملحوظاً ،وهم ابو
الفضل العباس اخ الحسين من ابيه ،والقاسم ابن اخيه ،وعلي االكبر ابنه ( انظر
رسم  .)٣ويذكر تاريخ معركة كربالء ان الرجال الثالثة قتلوا في يوم

واحد  ،وهو العاشر من محرم ،ولكن عند ممارسة شعائر عاشوراء يخصص يوم

لكل منهم :يخصص اليوم السابع الستشهاد العباس ،والثامن الستشهاد القاسم،
والتاسع الستشهاد علي االكبر ،والعاشر الستشهاد االمام الحسين .كنت اتمنى

ان ابجث في الروايات التي تناقلها التراث الشيعي عن االعمال الخارقة التي قام بها
كل شهيد وفي ما تعنيه هذه االعمال للشيعة ،ولكنني لن افعل ذلك لخروجه عن

الموضوع الذي نحن بصدده ،واكتفي بوصف الناذج البشرية التي كان الشهداء

رمزاً لها.
يصف الخطباء والمالئية العباس بالرجل القوي رجل المبادى* ،صاحب

العزيمة التي ال تلين والوالء الذي ال يتضعضع بطل هو ال يخاف غير الله ،عادل

يحارب الظلم والطغيان بشدة وحماس ودون كلل .اما القاسم الذي شارك في
المعركة وهو يافع ،وتزوج سكينة بنت الحسين قبيل وفاته بلحظات قصيرة،

فهو رمز الرقة االنسانية واللطف والدفء الذي تلفه الشجاعة والحماس .ولهذا

١١٥
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يبج ،ي!۶لم ي 7ليما خصها بمبج ما مميم :؟ م۶ح١ - ٢كايتي٠ما

9٦٩rmيي١ ،غ٠٢امآا  ٩٠لتيبي 0يبيما ؟م ١٠ي ص)

0بما م م٠١٢٢٩٠ ،٩٢ام٣د لبجم ي ٤هم١جا مكحخ ٦م٣٢م

 ٣٦٩ 0تبما 20ميما١٠ ،ا آلم ٢٩؟ ؟اميم !٢٢٦٠١ :نم *٦كا،
١خاما إ٣ي ^ليما 0يي ل «؟م٦ما دم ؟م ٠ا٣ي:ا' ،خ١م يمما
ي،صته« :ى^م :مكم٦اًأا بم 0يص !5,7^7

 7 ١۶مىة

ع 5؟ما ا م! خت^ا خ٦٣٤٠٤بسية ىما ٠م همم٩ي يم١٠ه ي:٦

؟ لوا 2م؟ م| نممبما ا٣أ تبة لمم ييس ٣ي٠ي م ٠٦ا ي٦يبما٦٠ ،بما
0مخيي١ ،لآلا ؟ مي^يما  ٢١٢٢٦٠مضما لقية ٠رين]ا «مببرء م٣ي

ضم ؟ى ١إ٣تي يتم ٠امتر بم ٢١٩؛ ؟كصما يمت مايجا ين؛ ؟ا
^٢٠ما6

مب’ ١ 1تمم تمهما ٢١بم١۴١و ٦ما %c؟ يلم جم! نم٢
وم ١٣ومبا٣ص :يم ش.مبما 7م نم يذإل۶ |٩٠اخا وبما ٣٣ي ١؟٢؟
0مىر م . ٢يم ايتي  ٢١يتت م م مم؟م ٣نيسة  ٠٦م و4مج 6٦ييتم

00بما؛ تتبي 12م تب]ما ٦،ب١٣؟٦4سنء ٣٨مية امصامضي
ممي اي ي-مما 0تهبي ام -؟بما تي^ا ب يبما  ٢٣٥ين7 , ٢ت ٢ي

0ىر :يهيما ١آبا يبما ٣تيي ٠مود ،؟0 ٢٠٦ى؟لما٣ي ميما ي٣يم
نمإ١٣لمإنمميومما متب ير 2, ٢كت؛

۶ا ,يوم* ٢٣٠يت م٦ما جم؟,ت١

٢١ه موك و: ٠جيي :م لمهيجي ؟ ١٢٢يتي٣ا ١٠ ،صتبيي كو
 .ت؟اما لبدت ي۶ :ا،٦١امدب.م ي*يا ؟ما ٦٦ 1ما

م٣مة ’ يسما ت 4ص مميسي م!  ١تم٢٢٠٩ا ااهما  . :٣ويى٦ :سيس م تر
؟> آلك٢٣٠ا مممي-ا 9تيس  ٣١٢٣۶خ ١ة١ا ا ٢ا ما ي٦ما مميي،
 ٦٢٩٦٠١ج٣اً٢ا الم١ -،ي اتخي ٠ىنا2 ،امم :؟^٣يس ١٣إ٣ت ٦٠٠بما

؟ ٦خما  0يمر ؟ 1لمر مت ؟م لير  ١٦دم! م ١٢٢٠٣,٠ 5s٩

المواكب التابعة لهم.

تعبر االناشيد عن االتجاهات السياسية للمجموعات التي تؤلف المواكب.
ففي الوقت الذي يركز فيه اصحاب الميول االشتراكية على الظلم العمالي وعدم

المساواة ،يركز رجال الدين المتعصبون على مسألة االضطهاد الشيعي( )  .وتشهد
المواكب زيادة كبيرة في العدد يوم مقتل الحسين في اليوم العاشر ،حيث يعمل

كل مأتم على تنظيم موكبه الخاص .،فتتنوع الفصول وتختلف المشاهد .وهاكم
وصف لبعض هذه المشاهد باختصار  :في احدى هذه المشاهد  ،يتقدم الموكب

ببطء على صوت قرع الطبول ،ويضرب المشاركون فيه ظهورهم ضرباً خفيفاً

برزمة من السالسل تسمى و الصنغل و ،ويترك الضرب جروحاً طفيفة على
الطبقة الخارجية من الجلد .وفي موكب آخريلبس المشاركون قماشاًابيض

اللون ،يضربون مقدمات رؤوسهم المحلوقة بالسيوف مرددين بشكل ايقاعي
حزين احيدر ..حيدر ..حيدر »..تيمناباالمام علي( .)٢يعتقدالكثيرمنهم
ان الدم المتناثر على الجسم من جراء الضرب يرمز الى هول الحياة عندما يسود

الظلم في العالم ،وال تستعاد العدالة اال عند عودة االمام الغائب « ،صاحب

الزمان».

وتسير،بينموكب وآخر ،مجموعات صغيرة تعيد كل منها مشهداً خاصا
من معركة كربالء  .ترى الخيول والجمال المغطاة باقمشة خضراء وسوداء تسير
بمفردها ترمز الى ان فرسانها قتلى (االنفراد) وانهم من اهل البيت ( اللون

االسود واالخضر) .وترى الصور الكبيرة للحسين مقتوال على يدي الشمر

الغدار ،او ماسكاً بيد ابنه الصغير يرد عنه شر االعداء  ،او ترى صورة طفل
صغير راكباً على صهوة جواد ضارباً في االرض وحيداً ،مثله كمثل زين
() ١

المصادر التاريخية تقدر عدد جنود الحسين بسبعين ،وعدد جنود الخليفة االموي بثالثة آالف
ونيف.

( )٢

استعمال السالسل والسيوف والطبول والموسيقى في هذه المناسبات ادخل من قبل الشيعة
الفرس في اواسط الثالثينات من القرن الحالي.

١١٩

العابدين،ابن الحسين ،الوحيد الذي نجا من الموت .ان شيعة البحرين ،بخالف
شيعة لبنان ،ال يمثلون احداث كربالء في رواية واحدة تتاسك أحداثها بعضها

مع البعض اآلخر ،بل يقيمون المشاهد المتنوعة المأخوذة من تاريخ المعركة

واحدة واحدة كعودة النساء السبايا الى المدينة ،وزواج القاسم من ابنة عمه
سكينة ابنة الحسين ودفن الشهداء  ،وغيرها من المشاهد المتفرقة .يشير مشهد

دفن الشهداء الى االعتقاد بأن زين العابدين عاد الى كربالء في اليوم الثالث

عشر من محرم لدفن من استشهد في ارض المعركة.
تبدأ المواكب بالخروج في عاشوراء حوالي الساعة الثامنة صباحاً وتستمر
حى الساعة الواحدة او الثانية بعد الظهر ،هذا كما شاهدتها في مدينة المنامة عام

 . ١٩٧٥وعند انتهاء المسيرات يعود الجرحى من والمعزين» كل الى مأتمه
ليغسل جروحه بماء الحسين الذي يعتقد بأنه يشفي الجروح فوراً .وبعد غسل
الجروح تقدم للمعزين وجبة مجانية تسمى « عيش الحسين» يدعى اليها عامة

الناس ،ويرحب بكل من يرغب دخول المآتم للمشاركة في « عيش الحسين»

وعادة ال يدخل سوى من والى مؤسسي المأتم ومدبري شؤونه سياسيا واجتماعيا.

الشعائر الشيعية االخرى
يبدأ محرم بسلسلة طويلة من ايام الحداد التي تعرف محلياً ب « التحاري م»

والتي تستمر حتى الشهر التالي صفر .يحتفل الشيعة في الخامس والعشرين من
محرم بوفاة زين العابدين ،وفي السابع منه .بوفاة االمام الحسين ( االمام الثاني) ،

وفي السابع عشر بوفاة االمام الرضا ( االمام الثامن )  ،وفي العشرين ب « عودة
الرأس»  ،اي بمعجزة عودة رأس الحسين من دمشق ليلتحم بجسده في كربالء .
ويحتفلون في الخامس والعشرين بموت زين العابدين ،وفي السادس والعشرين

بموت مسلم ! عقيل ،وفي السابع والعشرين بموت الني يحي ،وفي الثامن

والعشرين بموت الني ممد (  ) ٠يحتفل السنة بميالد الني وموته في اليوم

١٢٠

الم
• ب٧ب ٢س (١٩٢اد٧د) ربال! ممي س .امرمءصم () ١

0ىم ليي 7يما ٦مما؟م 4ر ٣ر٦،؛م٩ :اا| مي^يما ٢٠

0ي،7

٣٠ا ٥٦يجا مه م ٩د“ص ٢1ج0،٠ا ٠٩٠١٠ال،٠٩٢ويي٣ا

إ ٣امماً ,ميي ي ؟ا aم٩أ٢ا ٣٦٩٢١ر٠ ،م١جما يما مبة

٦١٠،٦٩عبةم ’ مهر]ا بيب ؟م٦،يبما٦٠٤بما «« »ffي :٣٦لبي٤
•ج— ٠٣٢ Ifجمح■١٢،مح٢ما  r،و٠اتم نممب٢ا عىا ٩با , ,بة ١مح٢٢ا نم٢ا

0ي7م؛ 0ى .مية ٠ي٣ا *،نم ٣؛ ٦و ٢اميي «•ااتما،ااوم٦ه»  ٨مت
يبة ،ي٦ض ١ئإلأا ٠يز م ا يم مى؟م ض،بيم١ :آلمد٩ا م

وم^٣ .ابما م٦ا ٦٠م لتيي .جم  ٩٢٢،? I ٦٢١م ومموير ،يود وممسة ٩٠م٢ا
١ه٦٠٣٠كي ١يم, ٢٠٩م؟ ’ج١٩٠ا تمما مي^يما  ٢٠ما ج٦٠م٩٩

)١(٠؟س٣ا
ر٩٩ا  ،I"•٣٣٠٦٢ب١لمك وم* .؟ و؟ي ٦ي،ارامي جم ؟؟جتيسة
.60 ١١٦٠٠٧٦ماتممج ل ٣٠٦مم ا١٠٦ك٣لم ياً ٢١۶٢ ،٢١٠نم١ب (مي بوت،

٠٠امد٣ة ياً ٣ما م ١١٣،ل)’ ١ب،? ٠إمت م٦ل م ى ؟سخية،

•0,ما نم ي،ت؛٣م ٣٣• ١١٦٠٠٠٠٦٠١١٢٦٠٥؟ يمتيما بي*ة ٠۴٦?٠م

لهل،اآلجلمد٩ا يء ؛ ١٣ر ر ٢٦هيتم , ،ضضم ؟م ج7عبما ،نم٦٦ا
؛ لمهوما « ،5٣، 4160خضم ؟م لير  ١٢٦٠ر،ت٢ا م (0ممما ل٢ا)

? ١٢٠٦٢داب>, ١٩؟ ،اجمح ام ؟م  ١٩،٢١ل،ت٢ا؛ ١,نمما  ،٢٠١ي

وي،4

’؟ا 0ت:م ؟م ؟م,ا ؛ (كه م ١٦ل٣ )٢مىسما ؟مسا و؟:٣

ممي.. 2ص٩٦ا لمييما ؟م يميبر ٠ال،ا ؟ ل^ميما ما 7مممتية
 «.مبه ? مم ..مبه ي مم» م٣ببة ض ،مصنما؛ ٢ي٣٦آت

م٣ي ،٦و0ىامهما ما 2 ١٩٥٢٢٦٢١ ،١٢٦٠م با  «9مبه ?مص» ٣مسة

م٣٠٩لم يتيما 0ي « 2ا٣٣ا مور مب ٨ -م٢١٠ ،ما 0ت:م  ١ل؛ ٢٢٠١

ادله
تب]:ا ؟متب؟ر معجما بميي ٦٠يتهما لما م ضما ،لو مضم
م؛ و I١١٩r P؟  ٢۴٠٠٩ام:ا جمم م ٩١٢١لما،?١r؟r9٣س «ي ٢و ج! ٢ي٠

و٦جيم ثم| ٠٦٠هم معج]ا ٠٣٠ما،مممام  .تىم٦ا؛ ٦؛ ص! 72عج،
,متها؟ ببمما ٣ي 72لسج « fمنه حنني ؟ ي،م1ا2عج م «تباض مي

يت ج^يما 2عجء  ,مى~* جألي ٦ملل 0ي١ 7تم |٢٣يسس 72عبى ممم,

٠ما بيب؛ ؛عبيبأ! ،؛ا! تبما معجما معل ا؛ ٢٣د جا٣٣ ،ما
•!^ ٢٣يء٥ ' ،وي  ’ ،٩مو؟  ٩٠٢م جاًم٢ا 1۴٦ ’ ،م ،!٢٣٣٢١نمك١و

جمي؛ا! تبهما ٣%٠اًا هم كوع .م٣،ب !٢م؟ «٢22ماي]مو
يتريضما  !٢٣٦٢٦٢٦٠هم ٣تماماا ميي بى مي جت:ء ■ !۴٩١٨مما٣خر

0

هم دمم! يحي ٥مرمض ؟ 2 *،بما « 0ى١اًاً! مم» خيي ؟م 40ي م!مي
ب ?بذمم ؟ ي4ي ي١د٩ذ يبميبما « مم٣ب٢ا» ^،مض «٦سبما ي،

'م  ،٠٩٠١٠؟■اًم٩ا ،م١ه٩٩
م؟ ى ٢ج ،ا،اخ! » يضمما٦؛ ؟ ،!٢٦٦۶١ ،٣4جهوي! ،ق!٢ءاً١و
يع7س ،!5يم٢٩ا ؟ !12 ٠٦٣٢م٢إ ٦؛ ل٣يي 2بييما ثم بيخ  ٠٦٢۶٠٠م

م متا4ا ليي .ل٢تستج ?ت! 0يي ١ !٠٦ج٠آ٣ا ب عبء هم٣ !٢ممرمالممي:

آل!م؛]ا ؟ هم٢ا مت هم ?>،بىع؟ ’ “ات1اع ٠٢م ?’ !٠٦ت! 0يي هم !٢٢٠١٥
ملي* 7؟ يتهما بىمة ٠ى؛ 0مم ة |٣؟م  !٢٠٦٥لك؟ا ؟ ؟7مما ة

٣م٣ا?>$،؟ ١ ،ي!ضة ،تل! د اأ٢ايج]« :؛2 * ٠،٢٣ممم؛$؟ ٣ي !٢٣۶
0ممامء؟ لتيي ?>! ؛ !٢٠١٣؟م٠٠ ،ت !٣؟م ٠١ثم0 ،ما

لما؛40

’ ،RCمجه ،؟٤2 ،18؟موجض١يهص٠ما ٠ت !٣د م ليي ي?ا ١ ،إم٠م

ةميي0ي> ؟يم ، :ب٦٣ « ٠٦٦٠٠٩٠ ،ماما  ٠بخم  ٠مض ما م٢٢

0؟

9١ !٢٣٦٠ :42ت؛ اي2 ،مما خونما ٠٠١ج ٢١٠١بما ٢۴٢٦؟ ٣١ت!٢كآ!
م^ي؛ :تى»تىس٣ا بمأبا ب !٢٣٢٠٠٩١/٠ ،؟ا ا٣٠ا؟!؟
٦،؛٤تما، .4ا-ام ؟ممبية ٣هالما مما  ,٠ت ,.م٢ام ٢٢۶١٢ر٠٦ا

المجاورة بنصب االعالم الخضراء والسوداء وربما الحمراء والرزقاء  ،على القبر.
قبل االصالحات االدارية في العشرينات ،وقتا كانت البحرين تعيش في ظل

الحكم القبلي ،كان شيوخ الدين ينظمون هذه المزارات ويشرفون على الهبات
الممنوحة لها ،اما اليوم فتشرف عليها دائرة االوقاف الجعفرية في وزارة العدل.

ان الغاية من هذا البحث حول مختلف الشعائر الشيعية هي اظهار طبيعة

المارسات الدينية التي يتعامل معها رجال الدين من الخطباء والمالئية ،والتي

تكون في االساس قاعدة ارتباطهم بالسلطة .فالمالئية اختصاصيون في هذه
الشعائر ،ومعظمهم كتب او نقل الكتب المستعملة فيها  :يشرفون على ادإا

بناء على دعوات خاصة يتبلغونها من العامة ،ويتقاضون مقابل ذلك « شرفية»
تتفاوت حسب شهرة المال والمركز االجتماعي لمنظم الدعوة .ففي ذكرى

عاشوراء  ،مثال ،يتم االتفاق بين المالئية والمآتم على اداء شعائر عاشوراء لقاء
اجر يتراوح بين  ٣٠ديناراً و ٨٠ ٠دينار بجريفي ،يرتفع االجر بارتفاع سمعة
الخطيب وشهرته .وفي عام  ١٩٧٥كان الخطباء والمالئية الذين تقاضوا اجوراً

مرتفعة كلهم من التبعية العراقية .والجدير بالذكر ان هذه المكافآت المادية التي
يحصل عليها الخطباء والمالئية من المآتم ال تشكل سوى جزء من مدخولهم العام:
فمنهم الوسيط وسمسار العقارات والتاجر والمقاول والمدرس وغير ذلك من
المهن والحرف.

اما قضاة الشرع الذين تمرسوا في الفقه والشرع فيكسبون معيشتهم بوسائل

مختلفة تماماً عن الخطباء والمالئية بتقاضي رواتب محددة من الحكومة باالضافة
الى « شرفيات» يتقاضونها لقاء اجراء عقود الزواج والطالق .جرت العادة

قبل االصالحات االدارية في العشرينات ان يأخذ القاضي خس قيمة المهر ،اما

اليوم فيأخذ ما قيمته  ٥دوالرات عن كل عقد نكاح او طالق ,.الشرفيات»
الق يحملون عليها بالنسبة الم مكانة الفرد ماباً واجتاعياً ،فاالغنياء يدفعون

١٢٣

بسخاء طلباً للجاه ،ويدفع الفقراء ما تيسر .م ان قضاة الشرع  -وال ينطبق

هذا القول على الخطباء والمالئية  -يأخذون ما يعرف ب ه حق االمامة» ،اي
مجموع خس المهر (المقدم) ،وخس مصاريف الحج الى مكة او الى االماكن
المقدسة في النجف وكربالء  ،وخس االدخار السنوي .يجب التنويه في هذا
المجال ان الخمس ال يحسب بدقة ،وال يعطى الى القاضي على اعتبار انه نوع من

الضريبة االلزامية ،انما يقدم له كمكافأة في المناسبات المختلفة .وجرت العادة
ان يمنح القاضي هذه المكافأة بشكل سري نهاية وليمة تقام على شرفه في بيت
المضيف .واذا اخذنا بعين االعتبارسرعة اارتقاء االجتاعي طلباًللجاه في
البحرين اليوم ومدى استعداد الناس إلى بذل لمال الكتساب هذا الجاه،

أدركنا قيمة هذه المكافآت التي ينالها بعض قضاة الشرع والتي تشكل بجد ذاتها
دخال مرموقاً.

المفروض بقاضي الشرع ان ينفق جزءا مما يجصل عليه من مال على
« ضروريات الحياة» وينفق الجزء اآلخر على دعم التعليم الديفي الذي يأتي على

المنوال التالي  :يدرس عدد كبير من قضاة الشرع البحرينيين على ايدي مجتهدين

معروفين في المعهد الديني في النجف ،وهناك يختار الطالب المجتهد الذي
يفضلون الدراسة لديه .وغالبأ ما يقبل الطالب الجدد على المجتهد المشهور

والميسور الذي عنده الكفاءة العلمية والقدرة المالية العالتهم ،ويعتمد المجتهد
في هذا االمر على ما يتلقاه من تالمذته المتخرجين والمنتشرين في انحاء متفرقة

من عالم الشيعة على ادارة العدل الديني وتنفيذ احكام الشريعة .من المفروض،
مبدئياً ،على قاضي الشرع أياً كان وحيثما كان ان يرسل الى استاذه في النجف

خمس ما يكسبه من مال ،انما يصعب عملياً التحقق من هذا االمر الذي
تتداخل به امور عديدة ال تمت الى الناحية الحسابية بشيء  ،كسمعة القاضي
وشهرته ،ومزاياه الشخصية ،ومدى ارتباطه بالمعاهد الدينية المركزية في

النجف .المعروف في البحرين ان قضاة الشرع يستعملون جزءاً من هذه

١٢٤

« االخماس» لتغطية مصاريف بعض الطالب المقربين او االتباع ممن يرغب في

دراسة الشريعة االسالمية في النجف.

االسياد اوالسياد
اما السياد او ااسياد فهم فئة من الشيعة يدعون االنتساب الى البيت العلوي

الشريف عن طريق التسلسل ،يرتبطون برباط النسب باالمام علي ،وال

يصبحون  8اسياداً » عن طريق التعليم الديني او الفقه كما يفعل الخطباء او
الفقهاء  ،يتميز السيد عن قاضي الشرع او المال بلباسه العمامة الخضراء او
السوداء  :االسود يرمز الى البيت الهاشمي واالخضر الى البيت العلوي( . )١وقد
يحدث ان يكون القاضي او المال او الخطيب « سيدا »  ،وبذلك ،يعتلي العمامة

الخضراء او السوداء داللة على تسلسله الشريف ،واال فال يلبس االخضر او
االسود وال يميز نفسه عن العامة بلباسه .ليس ثمة اجاع عند العامة على من هو
السيد  ،فهذا ادعاء يصعب اثباته تاريخياً  -انما المتعارف عليه هو ان السيد ا!

سيد يرث اللقب عن اجداده ويسوقه الى أوالده واحفاده .وينتمي السادة الى

فئات اقتصادية واجتماعية متنوعة  :منهم الفقير والغفي ،الموظف والعاطل عن
العمل ،االمي والمتعلم ،المثقف وغير المثقف ،التاجر والفقيه ،المال والخطيب،
المدرس والفنان ،صاحب الدكان والتاجر ،الكاتب والسائق .يعامل بعضهم

باحترام شديد بينما يعامل اآلخرون وكأنهم أتباع ،وحقيقة األمر ان الذين ال
يتمتعون بما يرفع من شأنهم في المجتمع او ما يميزهم عن غيرهم اجتاعياً قلما

يجاهرون باصولهم الشريفة وان كانت صحيحة.

بعد اقامقي في البحرين لمدة سنة ،بت أميل لالعتقاد ان المالئية والخطباء

الذين جاؤوا من أصل أجني يميلون الى االدعاء بانتساهم الى البيت الشريغ

()١

العباسيون ينتمون الى البيت الهاشمي وليس الى البيت العلوي ،اي بيت علي االمام االول.

يرمز إلى العباسيين باللون االسود.
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ادلم
عسيم٣« ٩ :م٦ييما ؟م ٣مي٣ا ; ٦٩٠٦ميي ٨وما يم١و١٢جم٩۴
لمىاتىمي 2م٦ب 0سءتهمالى يم١واجمالى،

٠ما م؟ ٢يت٣٢٤ضي٤

٩م متام ٣٢٦٠م٩ا ٦م ومميء ١يم ؟ب ٠ا؟ ٩ -٩٦٠أ ٢٦
 ٠٢٠١٦٦٢١٠٠٦ماتبممما  ٣2م ٩٩٢٣؛ مم  ،٦٣تبت٣ما 0مه ميبما
ل,ام  440م٣با٦م ض «٩٢جنم١ه ئب؟ با ؟متية ?٦يت٢ا ؟ سما

جج٣٢ا ما 22ص ٠و،يما ؟ 7ما م  ٢٢٢؟ ه؟ * مد خيي ٣٦يسر

م ٢٩-يسما م٠ا ٣بر كم [ ;,مي ,ا٣ر٦؛ ٣١٦٠ ،ممها م ام٣صبة
ب ? ١٢٣٦عبها?) ٦٢٠٦۶يممية ٦؛ •ثم -نم١ني٣ا روا؟١٦٣،ب٢ايم

٢ب ٩ب ١٣امسا ؟ى9تمنيماومتسما،خي ١٢يبياس٠ميا
بتىي  0ممج لى]ا دابل ؟ إبمخية ٩

إا٢خ يب٢ا ي^ىعما )x

يتج٢٢ا 0مما ?)■2 ٢٢،ي تا لىصا ى ١١آ٩1
7م^٦ييما مما مه!ب ٩٢يا ٦يما تيما ممخما ۴٢١؟؛

 ١2٠؟ ٦٦يما لى) 3ب ١بم٩٠د؟ك ج, ٠٢٠٥٢٦? ٠مي ا ٦متي ب
٦٠الميمالمىا 0ي٦،بيماءي،ما•0 ٣ي يتبتى ؟ام،ي؛ ييمتيما
مبر بمب  ١٢٣اخ)٦،جب ،يتبةمما 0 ٢٢٦٩١٠سسما مممما

م:

يتبتما ي٣ما7 ،رلمىا
■ ١٢٣٩لقم^يما

مم٦ £هم يسم ٢٩٢٢۶٠٦اي4ا ؟مميا ي٣ما ؟م 2 .ل^٣ر ٢٦
١تما) ?صا اميبم 0يي يما ٠ام ٢١١ى ’١اويم١ز «0مجمبر لمدام

؛٣2 ١٢٠٦٣ر -؟ :؛ ١٢٢٦٦نية ؟01 ,؟) ٣مم0 ٠بن٢

• ١٢٣ايا؟م؟7

٣ي؛ ٦٠م٦ا  0ح،٦ح 9تب ؟م م،7٣إ؟تر تري:ا إم٩٠٢ه

 32تا ما م If -ضيج]؟ ٠جتص٣ا ?) ١٢٦١؟م لمرتج ؟م ك١

ال٨
0ى^^:ممايم^،ا6ما٣9440تماتم؟م^تنيما0مض٣ليي
٠تم٢ا ١]٩٢١٠صم ?،بج اتم١و ’  n؛٠٣٦

’ جمما آلكءا!!٣١

؟ ي’ ٠٣١٠جم٢ا و٦بيم ^مبرما ماص١ل يسجب لمو ?؛و  ١٨لصما
م(١د٢دج٣، ٢با مم)!م١نم ينسب :ب٢اصيما،ويهر ي٦ :يتهما

صيما،ويي ?>٩ ,م٩ىما بيب ؟  ٠٠fهبما لما ٣2ا ممج
٠لم٢ا و٦بي ٣ج «يتيما

ي]١تيملم؛9٠1٦مبما بيبج أهمدا٦ ،يما أ  ١٠٢٦٢لسم إم٠٠٠*٣

٦آلا يبى ٦و «ل٣١مما ج ،تبما بة٣ما  ,٢٠٦٦١٠جلم ي؟4ا
ثم؛نمو  ،٢٣٠ما،م] ١م تخاء؟؛] ا  ٠٢٥ب^ما م «مم »1٤ي٢٠٦٩ا

لمو ٤لرخا ل؟ 1؟7م ٨٠د٤٦. ٤م م مغتاً ,دو٠٢ا ٦؛ لسجمبه|
؟ا يبم ,؟ بي.ي٩٤د٢٤؟ ا^ ،٣تما! ١٢٢٢٦م مهتم ١مح٢٣ا

د]ا ’ل fr ١7؟م يتي نم .و ٩٦١ما  ٠٦مىبم :م٣نا٤

’عىاا ١ج٠م]ا بما ي 40 ١٤٣٦،ص ١و٦جي *ا* ؟و]،ا • ٣٣ذع
٠ي٢تممماًماص ,١٢٢؟ مى  ٠٤إى ]  ٣٣ى^ي ’ ٠،٠٦ه٢٠ذ  ١بى
يما ٦م٩لما ي^ام ،٠ت٢ا٤4, ،؟ما تمام]ا ،جك٦م٢ا]٩?’ ،ا

٣٣بم '!،؟] ,لبي :١٠مما 0ني بما،وهي بو

١٠ه٠ذ rمةم٣م٢

جسا ل*٦م ما ٦م؛ ١٢٣؛ 40 ١٠١٢؟!٣سية امجى لسا ،هى ’٥٦م؛
] وم ل ٣ص -نم ١٣۶١٠، ١٢١٠٩١؟م ٣م١! ،ىيما >? 0بم٣ؤ؛١٢٢٢٠٦
مى ’?ا؟ مب٦٠ ،٩ى٣س٣ا ب١مج]م :يي^ي٢ا  ١٢٦,۴نر, ،ترها،

يبيما،؟ ١٣آلم، ١٢٠٥٣١:’ ،بن ٣ر؟يما لمب ٣و٦بيمم
م٣أا ?٣7 ،١٢٩٠٠٩٢ما 2؟اما لتد٣ي م لمبمبب عسج؟ !٢با،ت.ذ٢٧ا

٠١١منا صاً لمهيجمد  ■*۴٢٠ثم وعبن *مسما م4م9 ٦يتيما
؟٣7مامضم؟ملستبم ١ل٣ه٤و٦بيما ؟ى٠٤مغتاً ,لىا ثم ٠٣ي٣ا

الم٧
١اًآ٢؟ ب م٣ما ’ Itrfلمىصمم لمهبب مىة مى  ٠١م٣ي :يةما لميبما
٦؛نء ٣٦٣خيما ؟ لممينجم 0مىة ؟مىة ب ي٦هم  t٣٥٢٣fيتبما ٣م ٩ما
٢ا( .؟تتمياج^بما م) ١م ٩ير 7يما ص* ٩ال٠امضا م ،م
ب٦ا ٦وك مم «7٦،سرسما ؟ «جهتي ’،يم او 7يما مام]ا ٠صه]:

نممم  ٠٠٩٩يوا «لبترا  ٣٦٠٠يتيما  20؟ا ؟؟ ١خ
٦٦٠يما دو۴ا ؟م إبخية٠ 5.بى بر بما ٠٢٦١أا
ب ؟يما اباً٦ ,ماً٢ا نم٢ !١وم 1٠١مبم٢٢? 1؟ , ٢٩٠ل١٤؟ ٢

<ه١مإ ؟م؛سنم77١ ٠٦۴٠٦س لمىا ٢ه ييس ى :به 5؟ا ٣٢بما
 T؟تبم خبم61 :ج١ ،م٩اا يب١و اموح* '!٣٠١٢٦٩٢؟ 7٩حه *:٣
او :لمى۴ا ٦ 0اسه ؟ و٦بيما ’م  4؟ا ما ؟م !٣١؟وء

«صما لمبي؟،و !٦ي؟،خ م ٣٦ ،79 ٦ه ريذا يم م؟
؟ ١٢۴٦مج:ما ؟ و ،5,71،خني  . ،*٦تنجيما ،؟ب٢ا ٦٦ما  ٣2؟ ٣م

  ,٢٠٦٦١٠م  -يالو ي «2ب ،م،ام،،مللم ختىتم ي 2بي بم .ب،ضم٣ما ٩٩٠٥؟ىم ،١٢٦٦٢!: ،بيم! وتم ؟م يء، ٠٦٩ضم؛ لمهو-

دوو  ١٢٦م! ع٠م ٠لمميتنج ،يبيما لسمه باصي ٨مي 2يما يى]ا ٢ا
م٣ه٣ما اب٠٢ب٠نما ’ fخ٣ما م به ؟ ا،تيمب ة5ماتل ا٣ى ي  9ي٦به
مم لقجبيم ١ح٦ب٦ك جتمم جب٣ 4ر تيما 2يما وبي ب[ ٦

'ت ٩٦٠٢٦٢٦٢٢١١يمت٣٣ -ما لىا ؟مر 0« :٣ىما ب ؟م تيتيما

٣ر ت٢٣٠ا ال٠٩آا يم١و 9م٦ييب٠ :ت!مما -مما ير م4يما آلب
٣ميرا ابن ١شا آلي 1٢ير  ١٢۴٦٠٦١٦٦٠٦ج ٠٦٦؟ ا٣،ما؛٩٢۴٦

■باً١٢؟ 5,؟مسيامج٠ومم١وجيم ١جلم مم٦٩٠٢٠|>?١٢ر «سا٢-م
يل٦غة٢ا م٦تي) تييست ٩و  ٥٦٩جتم٢ا ؟ !٢۴٦؟م٤تييسة يتيما ي٩
مو «يما ممضمم 0 ٠٦٩٣١٦بما ه  »٠٩٢١٩٩٠؛ 9يا يمسبما 0مس
ير جرمم ,ي ١م^يي م٠!١ي ٢١ي:يما نم،ع Iيم١و ٠لمىصا ؟مر بم

ان ممثليهم الدينيين في المجلس الوطني سنة  ١٩٧٥-١٩٧٣حاولوا الوقوف في
وجه المحاوالت المختلفة لتحديث القانون والخدمات الحكومية المرتبطة به

(انظر الفصل التاسع للتفصيل).

١٢٩

|لغضاللرابغ

'الكبتمإتر وإوضااللتظامابم^وقالي

أرست االصالحات التي جرت في العشرينات قواعد البيروقراطية في
الخدمة المدنية والتي تميزت ،ولو نظرياً ،بمركزية السلطة والتدرج والوظائف
وتوحيد القانون .ولكن التنظيم البيروقراطي ال يعمل تلقيائياً بشكل آلي ،بل

يتأثر دالً بالنظام االجتظاعي الذي يوجد فيه .ان تعريف (فيبر :١٩٥٤

 )٤٣٩للبيروقراطية على انها تنظيم يؤمن « الدقة» والسرعة ،والثبات ،وسهولة
الوصول الى السجالت ،واالستمرارية والسرية الممكنة ،والوحدة ،والتعاون

الشديد ،والحد من اسباب االحتكاك وتقليل النفقات وعدد الموظفين ،تعريف
مثالي يتبدل حسب ما تفرضه العوامل االجتماعية والحضارية الفاعلة في المجتمع.
من هنا تأثرت البيروقراطية التي ظهرت في البحرين في العشرينات بعوامل
عديدة اهمها :التدخل االستعماري ،ظهور النفط ،نيل االستقالل ،تركيبة
البالد االجتاعية ،ونظام الحكومة القبلي .نعالج اوال تسلسل االحداث التي

فرضت ايجاد البيروقراطية في البحرين والتي عرفت تاريخياً باالصالحات
االدارية ،ونعمد ،بعد ذلك ،الى دراسة ما كان لهذه االصالحات من تأثير
على حدود التفاعل بين القبائل والفالحين وسكان المدن.

ازدواجية السلطة
لم تظهر البيروقراطية في البحرين بشكل مفاجىء  ،نتيجة خطة شاملة رسمها
المستعمر عن سابق قصد وتصميم ونفذها هكذا بضربة واحدة ،بل جاءت

١٣٣

بشكل تدريجي ،كردة فعل لحوادث تاريخية معينة لعب فيها البريطانيون
وبعض القوى المحلية ادواراً مختلفة .لم تكن البحرين مقصودة كهدف

لالصالح  -حقيقة االمر ان البريطانيين اختاروها أوالً مركزاً لعملياتهم
التجارية في الخليج ،وهذا ما دفعهم الحقاً للقيام باإلصالحات المعهودة.

بدأ وجود البريطانيين في منطقة الخليج بشكل فعال بعد ابرام المعاهدة

العامة للسالم عام  ، ١٨٢٠وظلت المصالح البريطانية حتى نهاية القرن التاسع
عشر تجارية في اساسها بالرغم من بعض االهتام في شؤون االدارة المحلية

بادى ذي بدء  .انصب اهتام المسؤولين البريطانيين على تحسين حركة
المرافى ،وعمليات انتاج اللؤلؤ ،وحركة الواردات والصادرات ،وعلى النظام

السياسي العام الذي يسهل التجارة الدولية وينشطها .)١وكانت البحرين في
ذلك الوقت تحت سلطة المفوض البريطاني المقيم في بوشهر ومساعده الهندي
(آخرهم آغا محد رحيم) الذي اتخذ المنامة مركزاً له .وعمل بهذا التدبير من

عام  ١٨٢٩حتى عام  ١٩٠٠عندما عين مسؤول بريطاني في هذا المركز في

البحرين .وفي عام  ١٩٠٤تغير المنصب البريطاني في المنامة من « مساعد» الى
« مفوض» سياسي ،وبدأ بذلك عهد جديد في العالقات البحرينية البريطانية

التي كانت بداية التغير في نظام السلطة( .)٢وفي عام  ١٩٣٥تأسست القاعدة
البحرية البريطانية في مدينة المحرق ،وفي عام  ١٩٤٦نقل مقر المندوب

السياسي البريطاني في الخليج الى البحرين.
بدأت البحرين منذ عام  ، ١٨٢٠تتمتع بمكانة خاصة في سياسة بريطانيا
الخليجية ،فهي الباب الرئيسي لشرق الجزيرة العربية والمركز المهم لتجارة

الترانزيت وصيد اللؤلؤ .فقد جعلت اتفاقيات عامي ١٨٨٠و  ١٨٩٢البحرين

( )١مكتبة الهند الشرقية ،التقرير االداري للبحرين لسنة ١٩٠ - ١٨٧٥

()٢

مكتبة الهند الشرقية5/١٠/١٠٤٣ :٥٥عم1/
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بالفعل ثرية بريطانية،إذ أنه ،تبعاً لنصوص هذه االتفاقيات ،وافق الحام على
أن تصبح مسؤولة عن سياسة البحرين ،وتحميها من كل اعتداء خارجي ،كما

وافق على القبول ب «النصائح« البريطانية فيا يختص بوالية العهد وشؤون
الجمارك والتسهيالت الضرورية للمرافىء( .)١وفي تلك األثناء أخذ ازدهار

اللؤلؤ  -الذي شهدته البحرين في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
والذي توافق مع االستقرار السياسي في الخليج  -يجتذب الى البحرين أعداداً

كبيرة من العمال والمستثمرين والتجار األجانب.
وخلق هذا التواجد الكبير لألجانب ،هذا التواجد الذي لم تعرفه البحرين

في تاريخها من قبل ،مشكلة قضائية جديدة تتعلق بكيفية تعامل الهيئات الرسمية
في البحرين مع الرعايا غير البحرينيين .ولم تكن هذه المشكلة مطروحة رسمياً
قبل عام  ١٩٠٤ذلك ان العرف ،قبل هذا التاريخ ،اعطى البريطانيين حق

فض المشاكل بين التجار االوروبيين الذين عملوا في البحرين ،واعطى حاكم او
حكام البحرين تدبير شؤون بقية السكان .والجدير بالذكر ان فئة التجار

االوربيين شملت موظفي الشركة االلمانية التي افتتحت لها فرعاً في البحرين عام
 ١٩٠٢لشراء اصداف المحار ،كما شملت عدداً من تجار اللؤلؤ الذين بدأوا

يفدون إلى البالد منذ عام . ١٨٩٠
حدث في عام  ١٩٠٤ان حصل نزاع بين عمال المؤسسة االلمانية والفداوية

التابعين لعلي إ احمد ،اإ شقيق الحام ،وكان من نتيجة ذلك ان قام الشيخ

الخليفي بهجوم ضد المؤسسة االلمانية ،مما دفع البريطانيين للتدخل السريع

وايقاف االشتباك .بعد هذا التدخل ،حصل البريطانيون على تنازالت جديدة

من الحام فأجبروه على نفي علي! احد الى بومباي لمدة خس سنوات ،والغاء
اعمال السخرة عن االجانب ،واعطاء المسؤولين البريطانيين حق االشراف على

()١

مكتبة الهندالشرقية٤/١٥/٢/١/٧ .:٩/ - ١٣

١٣٥

شؤون الجاليات االجنبية( . )١ووضعت هذه االتفاقية لعام  ١٩٠٤موضع

التنفيذ فوراً وقبل اعتراف الحام بها رسمياً عام . ١٩٠٩

لم يتوقع احد ان يكون لمضمون هذه االتفاقية نتائج خطيرة كا حصل
بإلفعل ،فيا بعد .ففي بلد كالبحرين ،حيث ال يوجد احصاءات سكانية ،وال
مكتب يعنى بشؤون األجانب ،وال سياسة وطنية للتجنيس  -في بلد كهذا -

يصبح من الصعب جداً التمييز بين « االجني» والمواطن .وبدأت المشكلة
تزداد تعقيداً مع تدفق موجات جديدة من االجانب العاملين في انتاج اللؤلؤ

ومع المطالبة االيرانية والوهابية والتركية المتكررة بالبحرين .استغلت هذه
الدول مرسوم عام  ١٩٠٤لوضع رعاياها العاملين في البحرين في انتاج اللؤلؤ

تحت السلطة القضائية للمندوب البريطاني ،مما أضعف السيادة البحرينية ونال

من شأنها .وما أن أطل عام  ١٩١١حى كان رعايا بريطانيا العظمى والهند
والمانيا واميركا والسعودية وتركيا والرعايا العرب من غيرالبحرينيين تحت

اشراف ومسؤولية المعتمد البريطاي في المنامة .ولم يكن الموضوع واضحاً ودقيقا
بالنسبة اليران وتركيا والمملكة العربية السعودية ،وذلك ألن عدداً كبيراً من

سكان البحرين آنذاك كان يمكنه ان يطالب ،وعلى اساس اجتاعي محض،
بانتائه الى أي من هذه البلدان .وهكذا ،طالب العرب الذين جاؤوا من أصل
نجدي معاملتهم كرعايا للمملكة العربية السعودية ،وطلب االيرانيون من السنة

والشيعة كما طلب بعض الشيعة العرب من البحرين معاملتهم كإيرانيين.

وفي غياب تحديد واضح « لالجني»  ،أصبح مجال التالعب في هذا النظام
واسعاً جداً .فمثال ،اصدر التاجر عبد القيس (ل كال عيوارز»  ،بججة االنتاء

الى الجالية الفارسية ،جوازات رسمية لكلمنطلب السفر لى ايران .وعلى
(  )١مكتبة الهند الشرقية ٠/١٠٤٣ : ٥٥

.

 .انظر ايضاً التقرير االداري للبحرين

لسنة.٧٩: ١٩٠٥
()٢

مكتبة الهند الشرقية ،التقرير االداري للبحرين لسنة .٩٧ : ١٩١١

١٣٦

هذا االساس تعاملت المفوضية البريطانية في الحكم في الحاالت المشابهة:
فحررت العبيد(') ،وحت النساء الجانحات( ، ٢ومنحت حق اللجوء السياسي

لعدد من التجار العرب الذين طردوا من البحرين الرتكابهم أعمال احتيال

وتهريب ،وغيرها من الجرا العرفية( .)٣نقول « عرفية» ألن المعتمدية
البريطانية استرشدت في محاكماتها بالقوانين المدنية والجزائية الهندية والتي لم
تتوافق كلياً مع االعراف المحلية السائدة.

وباختصار ،خلق المرسوم  -القانون الذي صدر عام  ١٩٠٤ازدواجية في
نظام السلطة تتمثل بالحاكم من جهة وبالمعتمد البريطاني من جهة أخرى .وعندما

أعطي المعتمد البريطاني بين  ١٩٠٤و ١٩٢٣حق السلطة القضائية على األجانب

وقعت خالفات عدة من بين المعتمد والحاكم حول مسألة من يحكم من ؟ وتبعاً
ألية قوانين واحكام ؟ورغبة منه في ابقاء « االتراك»،اي العرب الذين كانوا
تحت الحكم العثاني في العراق وشرقي الجزيرة العربية ،واهالي نجد وسكان

الخليج العرب المتواجدين في البحرين تحت سلطته ،طالب حام البحرين بتبعية
هؤالء له ،غير ان المعتمدية البريطانية كانت تصر على ان يبقى هؤالء تحت
سلطتها القضائية عمال باحكام المرسوم  -القانون لعام  ، )٤( ١٩٠٤وبعد هذا

التحدي لسلطته ،راح الحام يعمل بشكل هادى ضد المسؤولينالبريطانيين،

فسعى الى تأجيل اصالح المرفأ والجمارك معتبراً اياها من « محظيات التجارة
البريطانية»،كما اتفق على تسميتهاآنذاك ،والمعروف ان المسؤولين البريطانيين

كانوا دالً يلحون على الحام بتحسين المرفأ والجمارك وفقا الزدياد عمليات
()١

اًكتاًةالهذدالثرقية،التتريراالداريببحرين١٩٠٧أ١١٨١١ ٩٢١٩٠٨،١٠٠

( )٢مكتبةالهندالشرقية،التقرير االداري للبحرين . ٦٧: ١٩٠٦ا نظرا يضا٢/١٥/٢/*/١٧

( )٣مكتبة الهند الشرقية ،التقرير االداري للبحرين .٨٣ : ١٩١٠

( )٤مكتبة الهند الشرقية ،التقريراالداري للبحرين ١٩١٧و ٥٤ :١٩١٨و٦١:١٩١٩
و.٦٥: ١٩٢٠انظر ايضا 5/١٠/١٠٤٣ : ٥٩ع/١٥/٢/١/٥٩ :٦٢ ،1/1

١٣٧

التصدير واالستيراد ،ولكن » طلباتهم ونصائحهم» كانت تذهب ءبثأ(.)١

ان ازدواجية السلطة التي اخذت تظهر بوضوح بعد عام  ١٩٠٤يضاف

اليها عدم رض السلطات البريطانية على الحام الهماله تحسين خدمات المرفأ
والجمارك زادت من حدة الصراع بين الحام والمعتمد البريطاني ،وادت بالتالي

الى تدخل االخير مباشرة في شؤون االدارة المحلية في البحرين .وكان الندالع
الحرب العالمية االولى اثر كبيرعلى هذا التدخل ،خصوصا وان الحرب شكلت

خطراً بارزاً على الوجود البريطاني في الخليج .فعندما شعر حاكم البحرين ان
بريطانيا ،الدولة التي حددت له سلطاته وصالحياته وامتيازاته ،قد تهزم

بالحرب اخذ يتقرب من العثمانيين الستالتهم اليه .وفيتلك االثناء كان

الوهابيون قد احتلوا االحساء  ،المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية ،واخذوا
يتطلعون نحو البحرين قصد احتاللها،كما ان ايران وتركيا لم تكفا عن المطالبة

بالجزيرة .وعندما شعر البريطانيون بأن موقفهم غير ثابت ،وان شعب
البحرين ،باستثناء بعض افراد العائلة الحاكمة ،ال يتعاطف مع الحلفاء

،

اندفعوا الى تشديد قبضتهم على البالد  .فسر البريطانيون عدم تعاطف شعب

البحرين مع الحلفاء  ،بأنه جاء نتيجة لمو قفهم ا لسلي من اضطهاد الحام للشيعة،
ولترددهم في اجراء االصالحات االدارية(. )٢

االصالح بالوفاق
فور انتهاء الحرب العالمية األولى أخذت بريطانيا تعيد النظر في سياستها في

( )١الشكاوى حول افتقار المرفأ الى خدمات وادارة جيدة تعود الى سنوات - ١٨٨٥
 . ١٨٨٦انظر تقارير البحرين االدارية  .٦:١٨٨٦ -١٨٨٥محادثات لتحسين الحالة

الموجودة في تقارير البحرين االدارية ٧٨: ١٩٠٥و ١٠١: ١٩١٢و. ١١٧: ١٩١٣

()٢

مكتبة الهند الشرقية٦/١٥/٢/٧/٢٨: ٦٨٧ - ٧.

()٣

الصحافة االيرانية قامت بجملة اعالمية ضد اضطهاد الشيعة في البحرين حوالي اواخر
الحرب العالمية االولى وطلبت ان تصحح المظالم.

١٣٨

البحرين ،فأوكلت منصب المعتمد السياسي الى مسؤولين بريطانيين كانوا قد

خدموا في العراق ونالوا تدريباً اكاديياً في اللغة العربية وشؤون الحضارة
المختلفة .ومن هؤالء المسؤولين الكابتن ن .ن .اي براي ( )N.N.E Brayالذي
عين عام  ١٩١٨في منصب المعتمد البريطاني في البحرين ،والميجر

ه .أي .ب .ديكسون ( )H.E.B. Dicksonبعد ستة أشهر في المنصب نفسه.

والميجر س ٠ك .دالي (الا )C.K. 102الذي عين عام  ١٩٢٠وخدم حتى عام
 . )١( ١٩٢٦ومع تعيين الكابتن براي بدأت السياسة البريطانية تتحول من دور

تقديم التوصيات االصالحية للحاكم على أمل ان يطبقها الى دور العمل على
تطبيقها مباشرة .والجدير بالذكر في هذا المجال ان موضوع االصالحات

كان ،منذ بداية القرن ،مدار بجث بين المعتمد السياسي البريطاني في البحرين
والمقيم السياسي في بوشهر ،وحكومة بومباي ،ووزارة الخارجية البريطانية .بينا

كان المعتمد والمقيم السياسيان يشددان على ضرورة االصالحات ،كانت
حكومة بومباي ووزارة الخارجية تنصحان باتباع « سياسة التروي» .ولكن بعد
الحرب مباشرة ،بدلت الحكومة والوزارة مواقفهما واصدرت تعلياتمها الى

المسؤولين البريطانيين في الخليج تدعوهم الى العمل على « تحسين الوضع الداخلي
بوسائل هادئة وغير مباشرة لكسب ثقة الحام(.)٢
ولتحقيق هذا الهدف ،ارسل الكابتن براي عام  ١٩١٩الشيخ عبدالله،

اال! الثاني للحام ،الى لندن ،أوالً ،لمكافأته على موقفه المتعاطف مع الحلفاء

اتان الحرب ،وثانياً ،الثارة اهتمامه بموضوع تحديث االدارة .اال ان الشيخ
عبدالله فهم ،بالموافقة مع والده الحام ،مغزى الزيارة بشكل مختلف .فحاول

( ) ١ديكسون هو كاتب كتاب « عرب الصحراء »( )١٩٤٩و« الكويت وجاراتها »
(.)١٩٥٦

(  )٢مكتبة الهند الشرقية : /١٥/٢/٩/١ .انظر المراسلة رقم ٢٧/٣/١٩٢٧

١٣٩

اثناء وجوده في لندن العمل على اقناع الحكومة البريطانية بتعديل سياستها العامة
في البحرين بهدف اعادة سلطة الحام الى ما كانت عليه قبل عام  ، ١٩٠٤كما

طلب ،بشكل خاص بوضع حام البحرين على قدم المساواة مع بقية الحكام
العرب في االمارات المجارة .هذا يعني اعطاء ه حق ممارسة السلطة القضائية
على جميع الرعايا المقيمين في اراضيه ،وحق اختيار اعضاء المجلس العرفي،
ومنحه امتيازاً خاصاً يجيز له االتصال المباشر بالسلطات العليا في لندن متخطياً

بذلك المعتمد السياسي في البحرين( . )١لم يحصل الشيخ عبدالله من السلطات

البريطانية على التزامات رسمية بأي من هذه المطالب ،ال بل بالعكس ،تلقى في
عام  ١٩٢٠رفضا رسميا لها جميعها .وفي طريق عودته الى البحرين توقف
الشيخ عبدالله في القاهرة ،وبعد اطالعه على الحركات االستقاللية في مصر،

عاد الى البحرين وانشأ ،بالتعاون مع بعض التجار البحرينيين ،أول مدرسة
رسمية في البالد سماها مدرسة « الهداية الخليفية « ،وعين معظم اساتذتها من

سوريا ومصر.
وفي تلك االثناء اصبح الميجر ديكسون معتمدا سياسياً في البحرين .كان

ديكسن يعتقد ان النفوذ البريطاني « قام على الخوف اكثر من االحترام «()٢
فسعى لى ادخال االالحات االداريةباشئقضضقاسمو|س1ب٠

المحام المدنية ،والتنظيات البلدية ،والمدارس وغيرها من مؤسسات التحديث.

وفي هذا السبيل ،انشأ في عام  ١٩١٩محكمة مشتركة يرأسها المعتمد السياسي
والشيخ عبدالله للنظر في الدعاوى الي يقيمها االجانب ضد الرعايا البحرينيين،

كما انشأ في تموز (يوليو)  ١٩٢ .مجالساً بلدياً مؤلفاً من ثمانية اعضاء  ،يختار

الحام اربعة منهم ليمثلوا البحرينيين ويختار المعتمد البريطاني االربعة اآلخرين

( ) ١مكتبة الهند الشرقية ،التقرير االداري للبحرين لسنة . ٦١ :١٩١٩
()٢

هذا مأخوذ من رسالة ديكسون في  ١٩٢٠/١/٥الى المستشار السياسي البريطاني في

بوشهر انظر مكتبة الهند الشرقية 18/١٥/٢/١/٧٠

١
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ن١ددسم ا^و4 ’ ٤مبمما 52ب :يم٢ا ٦٦جيما ٦م ذ يمضيما ٦٦جيما
؛ م٢ا يص ممض^ا با٦، ٠٢٠٩’ ٤م٦ا بم يب ٤تبةكمص^ما
٢١ب٠ي٦« ٢برا سبب م٦يب٦؛  KM018NIد0الأا؛مما ص١١٩ا لتجبي

م ١بإ ها ٣مما تمم! لجبي م ؟٣سوةم ٦ه*ضيا نم ي٦-ما ٠٢٥
■ه زب نم ي٢٣ما٤هم٦رم 1م ١٢٦٣۶ :٣مما
؟م يتبسه يم؛ ’ ١٢٢٦؛يم1م ٦ر ١ى ٦’١تم١٢١٠٤م ٠با٤

 ٤,٢٦٠۴س٢٠٦ا 22يمى يتب0 /٤٢٩٠ -مضمم و،إ١ ،ما
تي٤ي  ,اباملم ٩م م ؟١ ,٢٥٩٦٤تم 0« ٠٦٠يبا ٣٤٤٦٢ي حم و

١مح٢٣ت٢ا م^مم ٦مم ٣ما٣ر ؟تيما ؟٣ىة ،؟  .ستي٢ا  ٠٠٢٦٢٦٠امبتم

وبدالً من رفض االصالحات صراحة ،لكونها تحد من سلطة العائلة

الحاكمة وسلطانها  ،حاول الشيخ عبد الله ،الذي ترأس المجلس البلدي ومثل
الحام في المحكمة المشتركة ،ان يعطل عمل هاتين المؤسستين في مناسبات عدة

على أساس انها تتعارض مع نصوص العرف القبلي .كما حاول الحام استغالل
االختالف في وجهات النظر بين مختلف مراكز البيروقراطية البريطانية  -أي بين

المعتمد السياسي والمقيم السياسي في بوشهر من جهة وبين حكومة بومباي
ووزارة الخارجية البريطانية من الجهة االخرى  -ليمارس ضغوطاً مستمرة على

المعتمد البريطاني المقيم في البحرين ليتخلى عن فكرة االصالحات المقترحة .وفي

هذا السبيل ساق أصدقاء الشيخ عبدالله ومعاونوه عدداً من العرائض الرافضة
لمشاريع ديكسون االصالحية وأرسلوها الى المقيم السياسي في بوشهر والى

حكومة بومباي يتمنون عليهم الغاءها .وكان من بين هؤالء األصدقاء

والمعاونين حافظ وهبه ،جاسم الشيراوي الذي كان مدير ميناء المحرق ،وعبد
الوهاب الزياني وهوأحد التجارالمعروفين ،وآخرون غيرهم ممن كان يعمل في
مدرسة الهداية الخليفية أو ينتسب الى النادي األدبي.

التدخل االستعماري والمقاومة القبلية
وفي تلك االثناء حدث ان نقل ديكسون من البحرين الى مكان آخر في

الخليج ،ففسر معارضو خططه االصالحية هذا النقل بأنه رضوخاً لمطالبهم
وبأن البريطانيين صرفوا النظر عن االصالحات ،ولكن سرعان ما اثبت تعيين
الميجر س.ك .دالي مكانه عكس ذلك .بعد بضعة شهور ،راحت االحداث

تتطور بشكل حاد وخطير ،خصوصاً وان الميجر دالي كان متعجرفاً ال يساوم،
بخالف سلفه ديكسون الذي كان يحزم القانون القبلي المحلي احتراماً شديداً

ويفضل ادخال االصالحات عن طريق الحوار واالقناع .زد الى ذلك ان دالي
بعد محاولته الفاشلة في تنفيذ بعف االصالحات االدارية في العراق خالل

١٤٢

انتفاضة  ،١٩٢٠-١٩١٨اصبح اكثر تصميا على تنفيذ هذه االصالحات في

البحرين .فما كاد يتسلم منصبه في البحرين حتى راح يسعى الى تقويض سلطة
الشيخ عبدالله واضعاف نفوذه ،رغم معرفته السابقة لما للشيخ عبدالله من تأييد

ودعم بين رجال القبائل.
صحيح ان زيارة الشيخ عبدالله الى لندن لم تعد الى آل خليفة السلطة التي

تمتعوا بها من قبل ولكنها قوت مكانته في البالد .بعد الزيارة اخذ الشيخ
عبدالله يتقلد مسؤوليات عامة كثيرة على حساب الشيخ حمد  ،اكبر ابناء الحام

والذي عينه الحام ولياً للعهد عام  . ١٨٩٣والضعاف سلطة الشيخ عبدالله عين
الميجر دالي الشيخ حمد بدالً عنه في المجلس البلدي والمحكمة المشتركة،
واستبدل في الوقت نفسه سكرتير المنامة محمد روشان اختر ،الهندي االصل،
بمحمد الشريف وهو تاجر من أصل ايراني ،وكان يقدر عدد الرعايا االيرانيين

في تلك األثناء بجوالي  ١٢الغاً وعدد العرب ب  ٨٢الفا( .)٢وباالضافة الى
ذلك حل دالي « حلقة المثقفين» االدباء الذين عملوا جنباً الى جنب مع الشيخ
عبدالله في مدرسة الهداية والنادي االدبي .هذه االجراءات لم تكن الغاية منها

اضعاف النفوذ الشخصي للشيخ عبدالله بقدر ما كانت محاولة لتقويض الدعإ

السياسية المحلية التي ارتكز عليها ،اي السلطة القبلية الرافضة لالصالحات.

وبدالً من ان يعمل الميجر دلي تبعاً للتعليات الواردة من حكومة بومباي

فيسعى لتحسين االدارة  Aبالطرق السلمية ويكسب ثقة الشيخ» ،أخذ يستغل

(  ) ١مكتبة الهند الشرقية ،التقارير االدارية للبحرين  ٦٥ :١٩١٩و.-٦٩ :١٩٢٠
( )٢مكتبة الهند الشرقية8/١٠/١٠٣٩: ٢٩٨ع1/9
( )٣اننفي المجموعة لتي تضمحافظ وهبه .حدث استناداً لى تفاق سنة  ١٩١٩الذي أعطى

للبريطانيين صالحية اخراج جماعات اجنبية من البحرين .انظر L/P&S/١٠/١٠٣٩

سة.١٩١٩

١٤٣

■ اد  :ازدا مم ١محبمامةا تمكب ٩٢ح٢ي٢ا  irخوا (لم)
ل٤١٣٣٣٣٤2٨٠٠٨/١/٨/٠١/نا ()١

٦٦ا ، 1 ٠٢٦ص٢٨6ا مأ ١ذ ٩٦٠٩٦٢أجتجم| انم ٩٦٢١ ’،٣نما

٣٣ي٣م ١٣هم٢٦لم ’ ٣ما ؟تا ? ٩٢٢!*،يي جم م) *٣٢٠٣بنت ’ يمتبما
؟م تنى  ،٠٠٣دال ١١ل ١ل (*ت )٣ممب؛٠ ،ت7نما تخمه١
وم؟ م ,ا ١تم ٣٠٦ي •5٣م٠ ,م مور :٣؛ م١ء٢ا ص١ا م ,ا ?Xمصنما

؟ م١ك٢ا ٣٣ي٢٣ا م2 ١م ي٦٣ج٢ا ٦ميامم ،مج٢انم :٣٣٣٥ Iم ٢٠٠ى

«مبنماههبي :مم 19/٢سح؛١١لمل١١ل ١م٦هم7مما40م
 .خيما مض م ؟م لمرم ٣ :مما٣ي جتيما٣
ال^ وم٦ي :اي" ثم 0مم ،مب]ا مبنما ٦وم١،ه’ ،هم١ت٢ا مم١أا
0م دهم٣٣:ه جتهما وم٦ي• :بتببي ثم 0مر صه]٣١ت) ٠٦مانم

0ب؛ ٣2 1جم١م ي٠و۴ا ي م؛/ا  . ٤٠٩٠٩٠٦ي،صم١

م٢ا تيما ٩٩يا ? r،يتجبما ?،« ،٠٠٩٢٣٦صحم
ص٢أ٦٠ماً١ا يتيما م0 ٠أ٢٤ا بمي  :؟يتس--ا ؟يني  ٢٦يك تة٣ي
٠ي نم| >؟ م٣يب٩٢٩,۴٣١٣مج ،ما يا٦يلسبضيي ي تم ي٣د ١٢

مم ب مض؟م؟7مصنما سييا .م^خما؛ متيما ر٢٠٩ا آلجم نم جم|م٠م|
م١ه٠٩م| ينها5. ،ا تي م 0ي ٠5ب ٦٠يما لى۴ا ٣ج (؟وسا
)? ٩٢١نمالم لمه) ٦تيماومميم^ تا٣لم جتيما ام ٠اى م ’ ير١٢٦
تي 0 ٢إت؟ى -نمتي٢ا  ٣؟تيغ 1 ،4,ر)«ي٦ما ١م٢،اً٢ا ةما٢ا

١٩/جله ١ب٩ا ٣٠٣١٢٣۶٠ممآل٢٦اومو،& ’:ا ’م٢٢ازو٢ا

ا ،مجمييم ثمم :؟ام إ ’ :٣ابو•)( . ٣ي  ٩۴٣ا < :مج؛  ٤٦ج٢٢ا٣ض
؟تيما؛ ٣م٩م ٩اهاً ؟ىءمم ١؟ى 5يي ؟: ، !١٠٣تم •؟• ’١٠١٠١

ل  ٣٢٦٢٢*٠٣منم٦جما ٠؟يدا ٣ي ؟ى  1 ,٢٢۶مم ^تيما ؟ ؟ام
٣ضم ٠يصه] ١ثم؟ ،لى^ا يييبمربم ج٢٧٦ا ل^بما ،ص٦، 1٦٢جيبي

قصيدةطويلة تمدح دالي واالصالحات .وفي  ٢١كانون اول (ديسمبر) من

السنة نفسها رفع الشيعة عريضة ثانية للمقيم السياسي مطالبين فيها هذه المرة
بوضعهم تحت الحماية البريطانية .اما الميجر دالي فرفع بدوره تقريراً() الى

حكومة بومباي بواسطة المقيم السياسي في بوشهر ،تناول فيه « بعض حوادث
الفساد في االدارة القبلية» وسوء االدارة في الخدمات العامة .كماتناول

« ضروب االضطهاد» التي يعاني منها السكان الشيعة المحليين.

وقام الفريق الرافض لالصالحات ،الذي كان يضم تجار اللؤلؤ والربابنة،
ورؤساء القبائل ،بارسال العرائض المتكررة تطالب بعزل الميجر دالي والشيخ
حمد واعادة السلطة للحام .خاف التجار على ضياع االمتيازات الي كانوا

يتمتعون بها في التجارة والتسهيالت الجمركية التي كانوا يمارسونها بالنسبة

للحكم القبلي ،كما رأى رؤساء القبائل والربابنة في اإلصالحات تجاوزاً
وتقليصاً ل  Hحريتهم في انتاج اللؤلؤ »  ،فشر رجال القبائل المساواة أمام

القانون ،فيا يتعلق بالضرائب والقفا ،كما تقره االصالحات ،ضرباً من
ضروب الخضوع لقوة عظمى « ،القبيلة البريطانية » كما كانوا يسمونها في

مجالسهم الخاصة ،وهم الذين رفضوا الخضوع آلل خليفة سابقاً.

أما حكومة بومباي فم تكن تعرف ،بشكل اكيد  ،ما قد يترتب من نتائج
سلبية عن تنفيذ االصالحات ،فراحت تتحرك ببطء تحسب لكل حادثة

حساباً  .وخالل عامي  ١٩٢١و  ١٩٢٢لم تتخذ قرارات مهمة في هذا السبيل،
مما جعل انصار االصالحيطالبون بتنفيذ االصالحات االدارية من جديد:
فقدم الشيعة في شهر كانون الثاني ( يناير ) من سنة  ١٩٢٢عريضة ثانية تطالب
باالصالح( ،٧ولكندون جدوى ،وفي ايار (مايو) كب الميجردالي يقول:
( )١تلخيص هذا التقرير موجود في مكتبة الهند الشرقية :٣٦١ - ٣٨٨
L/P٥S/١٠/١٠٣٩
( )٢مكتبة الهند الشرقية L/P&S/١٠/١٠٣٩: ٤٦ ،٧٥،١١٨-١١٩

١٤٥

خابت اآلمال التي علقها الشيعة على االمالحات(') ،وفي شهر كانون أول

( ديسمبر ) حذر من « انهيار» الضغوط التي قامت تطالب االمالح(’) .وظن

معارضو االصالحات ان تأخير حكومة بومباي في اإلقدام على تنفيذ اشارة
واضحة لتمييع القضية برمتها ،فعمدوا الى استعال العنف بقصد تعطيل
االصالحات مرة واحدة .ونشط في هذا المجال فريقان ،كل يعارض

االصالحات لسبب مختلف عن اآلخر :رأى الفريق االول ،المتمثل بآل خليفة
بقيادة الحام ،ان االصالحات تضعف سيادته وسلطانه ونفوذه في البالد .ورأى

الفريق الثاني ،المتمثل بقبيلة الدواسر وببعض تجار نجد ،ان االصالحات

تخضعهم لسلطة مركزية وبالتالي تحد من استقالليتهم في التحرك والعمل.
والمعروف ان الدواسر كانوا من اقوى المجموعات القبلية في البحرين في ذلك
الحين ،ولهذا السبب لم يعترفوا بالشيخ حد ولياً للعهد ولم يدفعوا الضرائب آلل
خليفة العتقادهم ان دفع الضرائب يعي الخضوع والتبعية في األعراف القبلية.
وفي أيار ( مايو ) عام  ١٩٢٢قام بعض شيوخ الدواسر بزيارة نجد وحصلوا من
قادتها الوهابيين على وعد بدعم موقفهم ضد االصالحات.

كان موقف أمير نجد المعارض من االصالحات أمراً يشوبه الغموض ،ومن
الواضح ان االصالحات كانت تشكل تهديداً عقائدياً للدولة الدينية التي كان

يسعى القامتها في شبه الجزيرة العربية .او ربما كان يريد ،بدعمه معارضي

االصالحات ،ان يزيد حدة الصراع الداخلي ليسهل له بعد ذلك دخول

البحرين .ولعل السبب االخير هو االقرب الى الواقع النه يتاشى مع سياسة
الملك عبد العزيز التوسعية ،وما تواجده في منطقة االحساء خالل االضطرابات

التي قامت في البحرين عام  ١٩٢٣سوى الشاهد القاطع على صحة هذا

()١ا مكتبة الهند الشرقية R/١٥/٢/٩/١١ : ٢١
( )٢مكتبة الهند الشرقية٦/١٥/٢/٩/١١ :٣٥

١٤٦

ا٨٤
ل/9١/لم : 0/9/لم  ٠تكبما م٢٣ا خى ا()١

«تتهما م:م :مي 70ما عدام١١للم ل (٦ر٠م )٠٦مابم! م
 iMfب"م .٩؟مييبما٢ي  200مت١ -مح٢٣ا لما ما
م ١٠كمما0جبم ٣١٠مما ٠٣٥مى^ مااباً■ ذ٣٥ج ببا ٠ا٠امضا

*إم ذنم ٣م ٢ذ٨ل؟؟ ٠نا م ’*مص 0ى I•،* :ته٦بيما
«خر ٠ممما  0م٣ ,م 5.مه٩٢م  ٠يتيما مم٩م ١تبسما ٦ك٢٣٦ا
ي •:او  ١حممتا ؟م ٦٢٩ه ؟٣7ما جخم  I١٢٣يتيما ١١مح<ت،إ ؟م

 •٢٩صا٩١ب'٣اًا يسما ضم• :يصما

يتميما ،تت٣ما بم٠٢٢٦ما 4:0

 ٣٢٠٣٠تب  ١٦امت ب  ٩٦مهرا 7ا األددد• 0مم؛( . ،ولييما
م0ما  ٦٢٢١٤? 0ت* ٠يبى ٣ :٨يي٢٣ا ؟ جا ٢ا ماً ب م٢٦ا

٦يم ٥٨تا ١ما 22صه  ١ .ألدد (  )٩٢با م4ى م *عهما مضم ٣صا
ت *مص *ليما ليرم ت 0ه٦ه م؛ يا*ا *مصى ي مبيء ٦٤،

0 -٣۶ي ب يسما  *٣٢١ت  -ا ادد لد امم مه!**م ببما با
٣بما يتا

' ب٣ببما م *يا 2كسه ١ي
لمبم ^:؟م7م]٣١ج ٣ء 7٦لمهبر ٣اءى٦ im?’ 4؛ ٩ممار

بما يي ما تم : ٢لمهبت ت؛ ي٣ا ي٦ممر يسبي ا٣ر٦يسا لمبا؛ ?٩ !77ا
’ملمع٩٠مب4بم? ٠٩مضا م ١٠ءا ضني ١محم٢ا لمىا يترم ت اها م

صهمامب:م0ر^يييا٠لمهبيماي،تة]٢0١وم ’تببم٠٩اتدا

ت مى لمرم ا ؟ىم٦ ’ ،ومم١٩آ ٩با ي،ص^ء] ١تمم٦أ ٠م 2صه

،٦٠صم-ه»م جمم١٩آا ص ?ء ؟و ’ج؟ما« *م4ما 7لت»
٣صا «تييما ببمما مبه ?،تي٢ا م ج٩ر ؟ا ي ٠يءلم أل اب ’ تسبيما

وبعد ذلك ،وتحديداً بين االول والحادي عشر من ايار (مايو) وفي العشرين

من نيسان ،حصلت حوادث شغب بين النجديين وااليرانيين في المنامة ،وقيل

يومها ان سبب االضطرابات يرجع الى سرقة خادم ايراني ساعة يد سيده
النجدي(') .وفي  ١ ٢ايار ( مايو) تحرك االمير عبد العزيز إ سعود الى منطقة
الهفوف ليتابع االحداث عن قرب ،وفي اليوم نفسه قام الدواسر بمهاجمة قرية

عالي الشيعية ضاربين بعرض الحائط القوانين المرعية االجراء  ،وفي نفس الوقت

تقريباً هاجم الشيخ خالد ! علي آل خليفة قرية سترة الشيعية .وكان من نتيجة
اعمال الشغب والغارات والهجمات ان قتل حوالي اثنا عشر شخصاً وجرح
عشرات وحرقت البيوت وسلبت الممتلكات واغتصبت النساء(.)٢
وكانت الغاية من هذه االعمال ارهاب الشيخ حمد وارباك الميجر دالي
واضعاف دعم الشيعة لالصالحات المقترحة.اال ان رد فعل الشيخ حمد والميجر

دالي كان سريعاً وحاسماً :ففي  (١٤مايو) عام  ١٩٢٣وصلت سفينتان
حربيتان ،ترايد وكروكس ،الى البحرين ،وفي السابع عشر من الشهر تحولت
ادارة الشؤون الفعلية ))( )٣الى الشيخ حد ،وفي الرابع والعشرين اعطيت االوامر

لمسؤول الجمارك باعطاء المدخول الى الشيخ حد .وفي اليوم نفسه ترك أمير نجد
منطقة االحساءواتجه الى الرياض ،وفي التاسع والعشرين أبعد ممثله القصيي من
البحرين بموجب اتفاقية جديدة بين المسؤولين البريطانيين والشيخ حد تمنحهم
ه الحق الشرعي بترحيل األجانب«()  .وهكذا عومل بعض التجار الذين

عارضوا اإلصالحات كعبد الوهاب الزياني واحد إ لحج اللذين أبعدا الى

بومباي.

( ) ١لمزيد من التفاصيل حول سرقة الساعة انظر مكتبة الهند الشرقية R/١/٥٩ :٢-٦
/١٥/٢
(  )٢مكتبة الهند الشرقية ،التقرير االداري للبحرين . ٧٠ - ٦٧ : ١٩٢٣
( )٣مكتبة الهند الشرقية ،التقرير االداري للبحرين .٦٨ : ١٩٢٣
( )٤مكتبة الهند الشرقية٤/١٥/٢/١١ : ٦٩

١٤٨

ولكي يتمكنوا من ادخال االصالحات التي يشاؤون بالطريقة التي يشاؤون

طلب المسؤولون البريطانيون من الحام في  ٢١أيار (مايو) ان يتخلى عن

منصبه لمصلحة ولي العهد .رفض الحام االذعان بادى االمر مججة ان عليه ان
» يتشاور مع القبائل اوال « ،ولكنه أجبر على التنازل في السادس والعشرين من

الشهر ،حين اعلن س ٠ج .كنوكس (* ،)*00المقيم السياسي البريطاني في

بوشهر ،امام مجلس ضم ما بين ٢٠٠و٣٠٠من اعيان البحرين استقالة الشيخ
عيسى االجبارية وتعيين الشيخ حد « كتائب للحام»(. )١
غير ان هذه االجراءات لم تف بالغرض المطلوب فال التنازل االجباري من
قبل الحام وال البدء بالتنفيذ الفوري لالصالحات خفف من حدة المقاومة:

استمر رؤساء المجموعات القبلية و« النواخذة» وعدد من التجار السنة في

معارضة االصالحات والحكم الجديد ،وقدموا عدداً من العرائض الى المقيم
السياسي في بوشهر والى حكومة بومباي يطالبون فيها بنقل الميجر دالي واعادة

السلطة العامة للحام(.)٢وطالبوا ،بشكل محدد ،بالغاء المجلس البلدي وباعادة

الشرعية لنظام « االمارة» ومحام « السليفة»  .وبالمقابل قام الشيعة ،بتقديم
العرائض المضادة التي تؤيد تنفيذ االصالحات ودعم الشيخ حمد والميجر

دالي( . )٣وفي معرض ردها على هذه العرائض المختلفة حذرت وزارة الخارجية
البريطانية في  ١٤حزيران ( يونيو ) » ١٩٢٣المعتمد السياسي من التورط كثيراً

او التدخل مباشرة في شؤون الحام كي ال يفقد حريته وسيادته ،فيصبح بالتالي

( )١لتقرير تاريخي كامل عن هذه االحداث انظر مكتبة الهند الشرقية /١٥/٢/٩/١١

و1»/١٥/٢/١/٥٩ .1/١٥/٢/١/٧٠وR/٠/١٠٣٩
( )٢فئة المعارضينضمتعيسى بنعلى آلخليفة،عبدالله بن براهيم بو فالسة ،جبر ن مد
المسلم ،شاهين بن صقر الجالهمة ،عبد الوهاب الزياني ،محمد بن فضل النعيم ،محد بن رشيد
المنافعة ،أحد ن عبد الله الدوسري ،محد بن رشيد البوعلي ،أحد بن جاسم البوجودر.
أنظر /١٥/٢/١/٦١
( )٣العريضة الشيعية صمت امضاءات  ٣٢٨شخصية .انظر R/٢٥/٢/١/١١

١٤٩ ٠

مجرد موظف برتبة عالية»( ، )١اال ان وزارة الخارجية لم توضح بدقة ما تعنيه
كلمة كثيراً وكلمة « مباشرة» ،اذ انني عندما اطلعت على سجالت الوثائق
البريطانية تكون عندي انطباع عام بأن المسؤولين البريطانيين الذين خدموا في

السلك الخارجي منحوا حرية كبيرة في اعمالهم ،بل كانوا ،على ما يبدو،
يرسمون السياسة ولم يكونوا مجرد آالت للتنفيذ  .ولهذا السبب استعملنا في
كتابنا هذا تعبير « المسؤولين البريطانيين» بدال من السياسة البريطانية في الخليج

للداللة على أن الجزء األكبر من اإلصالحات اإلدارية في البحرين كانت من
صنع واخراج الميجر دالي الذي استطاع ان يقنع المقيم السياسي في بوشهر

وحكومة بومباي ووزارة الخارجية البريطانية بصحة رأيه ،وكشب تأييدهم.

وبعد تنازل الشيخ عيسى عن الحكم انتقلت السلطة برمتها الى الشيخ حمد
الذي حاول ،قبل كل شيء  ،ان يعالج االضطرابات في البالد حسب القوانين
الرسمية ،اي بواسطة المحام ،وكان اللجوء الى المحكمة بمثابة نقطة تحول في

االعراف القبلية حيث تسود مبادىء الثأر ،وحيث يؤخذ الحق بالقوة ال

بواسطة االجراءات الشرعية .ولتعطيل سير المحاكمة القضائية وتمشيا مع

العرف القبلي ،اعترف شيوخ قبائل الدواسر وابناء الشيخ خالد ! علي آل
خليفة بالمسؤولية الجماعية عن الجرا المرتكبة ضد الشيعة في عالي وترة ،وقاموا
بتهديد الشهود الشيعة اذا ما حاولوا تقديم اثباتات جرمية محددة ضدهم.

وبالفعل اقدم الدواسر في ١٩حزيران ( يونيو ) سنة  ١٩٢٣على ضرب بعض
البحارة الشيعة قرب « خور فشت» حيث كانوا يمألون جرابهم بالماء العذب

استعداداً للذهاب الى منطقةالهيرات للغوص على اللؤلؤ .غير ان الحكم الجديد
لم يرضخ لهذه التهديدات فاعتقل ،في اليوم نفسه ،رئيس الدواسر ،احمد إ

( ) ١مكتبة الهند الشرقية ٤/١٥/٢/١/٧٠: ٤٢

ا0ا
ال/أل/٠د/أل/األ ج٢ي٢ا٣٣اجاً( ٠أل)

مدا٠٢٢٠٢٦٥’ ،جمم ه٢م ؟م مما |٢٣٢مما ٦١٣٣٣بر!جما
 ٩٠سي م ,؟7ممما ؟ ومما سم مو لمميي-امع ب*)! ،لمهيمي -؛اً٠٠٦

 ٣مم اما ليجا م ا٣ض م جت :ما ىم م .؟م7مما ؟متا؟ 4ما
لمهبه م^ي ما مم و٣ما ،يتم؛ ر٣ما ١أا اممء ،؟7مسما مو اآمة ما

 ١يةما  ١٨٣٥لمميدي2 :-ها ؟ا  ،٦۶٦٠١ 1بما ؟م!  ٨٣٣م ٦ل٣٦ما
؟  ٩٩٠٥٠؟7ممنما ؟ اد٠مه٠اجمي م ,لدا٣م ١ليجا ؟ا؟،كمي٣ا ؟،ه"،

٣ر ا ص جترما وم٦ي ي دبا؛ (ص٦٠اًب) متنيما مام؛ا تي:
تي :م ا  ٩pامميي-اتأميما ي ٣بنا خرم مبص٢ا 0ما مو اله٢٣ا؛
« وم» ٢٢٠م م ،م7مصخما (ج٢ |٢٣اد ) لداما ي٦ي م س Iff’ ٠م
 1 ٦٣١*٣ه ٠ب *٣٠٦٢٠ء ٠،إم ي«  Iكبما ؟ 1 ، ٣ذا  ٢٣٦٢١٠خز"،م م٢ا

٦ 9١ممي يراكو

0

٠ما٣د أ ٣ه٠ا مي مبم ٩جص ي^صما ييم٣ماء

)( .لداما ؟م٣ي يما ١مك"،سه٢ا ٣يا٣يم :يمىص^ا  “ ٩٢٢٩٠لمهرا٣يا

مو ،٢١؛بما »" P ،مصيم ي١و يتي ممضية يتي^ا مبا خمضا :٣٣ ٣٣٠

' م١و يتبي م١ك١٠مح ي٣٢٠٦٠ ،ما مم ٢٢٣ه٠٦٥اجمم ا ١ميهم أ ؟سم،
--7ا اً ?ابي ه ادخا ؟م ضميم :يتيما تيم ١٣؟م جي ،لدا٣ما

0يي « ١١لملم ( ٣؛ )7٣م٩مي ثم لجما ٣١،,صا ؟• تسهي ٠ليج ١٩٠لمم
٠ر٢٠١ا ج)يم!١ا جT? ٦٩

مىصما م ٠عداءمما يمي ؟م متني ل٣يي ؟7مصنما ج7مي ة ومه ما *٣٠
يبو0 .،م :يسا مخيما ؟م٣رميياىعدا٣ما ٠با ج :ة٠5م٢٦اً:
يم ٣يامبما م لمها .م١و مل مو لمي>ا مض ؟م اكصمض ا4ميي ؟٠٢٣
٠٣٦٦٢ي٦،بة٣يما،0مها*٠٣ء مض,ل:ا٣2م ,،4٣٣٩ماخو

ا0لم
ال/آل/٠د/ل/ا ٠جمك٢ا ٣٣ا جاً

()١

 If ;ir٣٠م امى ٦٣٦ر مني٢١٢عل جخما ؟ص ؟م لسب٣د ؟يم :؟
٦و١د١٠٠بم0 ٠ا,٢يتب ٣٦٠٠ 7 -؟مرمبس ا ٣ر 0مببيا«٢ومء

٢٢٢آ I٢هس مه لدبت اا٣،يم ?) ,حمل ا )١٢٣٠؟ ٣ء٠لم ب ؟مسية ل؛,ةميييا٢
ت -٦لمبيس! د٢٣٠٦ا ؟ دب ٢,٠٠٦۶٩٦؟:يئ٢ا ؟مد ,)٣٢,٣

,)?٢٣f

)،(٠ثمم1٩ب٢١٠د يميبما
لمهي ج :يمم آل,م م٣٢م ميا 40ي ي -لمهبت 9 0 :يمما ٣2رما

خن :لمهبب -؟ -إب-٣ر ر٣٠٦ما؛ ب٢م ٣بد ا،لسج٤٦ ،ببما ي^يا

٣ج تتن بص  ١٣٦٢:)٣٦م لم 22 ٣؟ 1ر٢٣٠٦ا ؟ م1بعا
ا،ميا لمبا

٠يامي م،؟ي ؟ ا٣ىة ؟0 ٣ن؛ ا^مييسة ؟ا ١٤٨,

لمهصج ١مح٣ا  ١ممس ا ببمما ممب ٣٣٦٠ ,٢٢٢٣٠ي؛  .ره٣ا؛ ي٢آا ب:سمما

؟ إ٣٣ر اممصية م 1كدا٣،ما  40؟)اى اب ٣ى  Ifجاً٦س٠م:ا٦٠ ،؟ما

 ,٢٢,٣ة اوم ٢ممل ٢لم^ىمير م٦٣سم «مه4مبما م٢م ٢؟م لموتها٣ج ممص٢
 ٢٣٣١١م f ٣مصنما م ي٣ما ٩٠أا 9ت|٢١ 40 7:س :لم  22بى

؟ ١٢/٠٦ Itم|م١يب| مم|م ا٦م  11*40؟م عدا٣مام ؟> ,آخ ,٢٢٢٦

 ٨^^٦،امم ت7م :يا ’م ،م ٨ى ١دي٣م ٠مييصم وتبسه 7م:
ومي ؟7كمنما ؟ ه٣ماد۶ج٦ا؟4ما٦٦يجا؟ *4م ,٢٣،",٣ :رتيم ٤٠٢٠٦
-٣ ٠ه ا (6تي

جتيماوبتي :كدا٣ما؟ 0ينء  ,٢٢٠١م؟1ب  ١ ,حادد (٣تم )٣؟٧١^٣؛
مابجما وم٠ ,اوتما0ن ؟^م٣2’ ،صام ياي؟ ؟7ميما2م؟ابيا ؟م لمهب جستي^ا
7١ ,9مما ؟ لس٣را ,٢١٣و4ما ؟م ر٣ما ؟ ؟١*|٣7ا كدا,م٣ا ت؛

مبم امابجا مبي 2ا م٣ءا ؟>| امنيا 0 ٢٣٥ 1؟7كمما م لمىا؛
؛٢٣بو . ٢ا ؟١٣:ه١ا» لمتسية ٠٦ )٩لم  ٥٢١لدمن ن*ا 1 ،لونله

ا٠د
١١ :٧0٠لم 1؟تكمم)2ام]١كمتكييما  ٠يتبيما * ١٢٣نيى^ () ١

١٢١٩٢٢۴مبه ٣ض £،ت )٥الها  ٩٩١نم ٨م؟٣7 ،ص>! تيي

(؟ ’إمههل ?،وم ب ماا ٦بسج ممه  ١٢٣مض جيما بمو . ،إ٣ي ى ٢١ام

تمم! ٥مىة مى ١ك  ١٢٣ممام٠ي بيما ممي ى 9٠؟ما يت ٥٣عتما مى

مم1٢

٢٢٢٠؛ ،١٠٩» -ييءد ب ،،،نخ٦٩ا مي يتمب ٢٦ل نم تى ■٠٢؛ متأم .ت

0مر،ص٣ه]ا 0مممي !٣؟■ ٢٣٢١؟ م  ١٢٣۶متص^م)  ١٣١:ا*٣ىة ب لمبا

ع« ،يصما ضمص ^بما خمتتم2 ,ا ا٣ى لدا٣ما م مه
٤)١(٠م٤مما٢0

٦ه ٣بم  79 "،٣٩٠٠م٦يس «ابز م ليرس]  ،،:م٠بمل؛ت*  ٥م٣ي م نم؛ م

?)2 ١٢١٩٣٣،ب ■ر٢٣٩ا؛ ’ ٠٠١٣أ ص ١٢٣ ،مبه ٣ ١ي ’?)ادج؛ مبتهما
٦ية 1٣:*٣’ ،؟ملم 0 ..؟5ما ما 0ضم ١مح٢٣ا ١ؤنم٢٣،ا الما نم
صتيمامبه جتبما ٨42عيما ٥٣٥مه  ٣،١fsب ■ «ايتا • ات* ب ،م

٢٦ك ،؟تتي م* م ،?،بما ؟ ي -م٢,ى ؟7سيخما كج ماكعا
«٣29ما؛ ٨سيمم آم انم م٣مخ :٣م٣نيما ’ ’ 1مض]ا ترما تي^ها ججاميمم

 ,If،٦؟ممصخا  •٦م نم ل تمبى يم ١٢٣،ينةعج 9م :يتيم ٥٢١ءسيما
0م ١مه ؟7مصنما م ١وم٣م :كدا،ي) « ١ , ١٢٠٩:ل( ٨نم )٩،مابم! كمهي

؛ ,لال٦ا ممي لى٦١ئ ،٩٢مخ٢ا لتيما ،جهنم٠٣١٢٠١ي* 09 ١٢ي>٣٢٢،٩٦٣
٩٠ز٠ ،-ا جم -٢٦٠م١ ,كعدءمما لتهام:ا ا بتما منو «لمهمتر؛

مي -٩٩٢ا ٣١,اد دد ج٢ء١ه بذ ب ٣ه ٠ما ما ام* كوم ٣ا،
’ ,ةمب٢ا ة لمي٣ري م ١وم*،ا !١٢٩٠٢٣ ،ت؛  ١٠٩١٢٢٠ألدأل د٢ر م نممصخما

 ٠٦مو* ٣ا يما نم! ١٢٣،ليي ?٩٣م٢٠٠١ا  ٢٣٥ماًآ لهجمي ،:٣
٢٢ .هخ! خةعج ،ووبما يمم؛ لهاو امج ك ٢لهي،م٣

دما ومي عب :د٩اا؛ لمهم)مييسا ٣ :٣ال ٢٣٢١؟ م! ؟ ٠تميي بمم١

الحاكمة والموافقة بين أطراف النزاع فيها .وفي هذه األثناء  ،قام أبناء خالد بن
علي باالعتداء على سترة ،وجاء هذا االعتداء محكاًلسلطة الحكم الجديد ،تماماً

كما كان الهجوم الدوسري على باربار.وعالي من قبل  -ففي الحالتين كان
المهاجمون من أهل القبائل السنة والضحايا من الفالحين الشيعة .ولم يكن الشيعة
هدفاً للهجوم بسبب معتقداتهم الدينية بل لتأييدهم الفوري لإلصالحات

وللميجر دالي ،وبالتالي ،الشيخ أحد .

وفي الهجوم على قرية عالي جرم الدواسر وكان ما كان ،اما في الهجوم على
سترة فقد جرم فريق من آل خليفة ،وهذا ما سبب بالضرورة حرجاً شديداً
للشيخ حد  .فالعرف القبلي يفرض عليه الوقوف الى جانب جماعته ،على حق

او على باطل ،اال ان القانون العام يفرض عليه اتباع االجراءات الجنائية
الرسمية المعمول بها في البالد .ففي الموقف االول محك مكانته االجتاعية وفي
الموقف الثاني محك وظيفته القانونية ،واستطاع الشيخ حمد ان يوفق بين الموقفين
بموافقته على نفي اوالد عمه ابناء الشيخ خالد بن علي الى بومباي ،وتكفل ،في
الوقت نفسه ،بدفع جميع مصاريفهم هناك.

ولكن قبل تنفيذ الحكم حدث ما لم يكن بالحسبان ،اذ اعتدى سنة ١٩٢٤

ابناء الشيخ خالد مرة ثانية على سترة انتقاماً من الذين شهدوا ضدهم في
المحاكمات الرسمية  -فشنوا هجوماً عليهم من الجزيرة العربية « وقتلوا

وجرحوا عدداً من الشيعة بينهم النساء واالطفال  . )١(٠وسرعان ما احتشد
اآلالف من الشيعة امام دار المعتمد السياسي وحاصروها لعدة ايام مطالبين
باتخاذ اجراءات فورية وسريعة ضد المعتدين .وبعد محاكمات طويلة صدرت

االحكام باعدام المتهمين بمن فيهم ابناء الشيخ خالد  -ومن حسن حظ الشيخ
حمد ،استطاع المحكومون الهرب قبيل تنفيذ االحكام .كانت تلك هي المرة

( )١مكتبة الهند الشرقية .٦/١٥/٢/١/٦٠ :٩٩-١٤٥

١٥٤

االولى في تاريخ البالدالقبلي التي تفرض فيها عقوبة االعدام ضد ابناءاالسرة
الحاكمة  :انها نقطة انتقال البيروقراطية والحكم من مبادىء العرف الخاص الى
مبادى ،القانون العام .ومنذ ذلك التاريخ لم تحدث اية اضطرابات رئيسية في

البالد لتعطيل االصالحات ،اللهم ما عدا محاولة اغتيال الشيخ حمد في ١٣
تشرين اول ( اكتوبر) عام ١٩٢٩على د ابراهيم بن الشيخ خالد ،ولكن
بدال من محاكمته ومعاقبته وضعه الشيخ حمد ،المعروف بصبره ورحابة صدره،

في خدمته الخاصة في قصر الصخر الذي كان شيده قبل ذلك بفترة قصيرة(. )١
وعندما ازيلت العقبات ،بدأ تنفيذ االصالحات.

الغاء نظام المقاطعات واالمارات
مما ال شك فيه ان االصالحات االدارية والبيروقراطية في العشرينات كان من
نتيجتها ان انهارت السلطة السياسية واالقتصادية للمجموعات القبلية ،كما الغيت
امتيازات طبقة التجار الرسمية ،وبدا جلياً ان االصالحات لن تنجح في المدى

البعيد اال اذا اعيد تنظيم الموارد االقتصادية كانتاج اللؤلؤ وزراعة لنخيل ومصائد
االسماك ،او تنظيم الخدمات العامة بما فيها سياسة االستيراد والتصدير وعمليات

المرفأ .ومن خالل اعادةتنظيم الموارد از قتصادية والخدمات العامة اعيد ايضاً

تنظيم الخزينة العامة والحق العام ،وهكذا بدأ الفصل بين المداخيل والممتلكات
العامة والخاصة ،وكان هذا الفصل نقطة التحول الرئيسية في الممارسات القبلية

التي اعتبرت المداخيل العامة امواال خاصة للحام يتصرف بها كا يشاء بدال من
اعتبارها حقوقاً عامة  .واود ان ابجث بالتفصيل كيف وضعت هذه الحقوق
العامة موضع التنفيذ لعلها تكون نموذجاً صالحاً تبنى على اساسه قواعد

التنظيات البيروقراطية في المجتمعات العربية االخرى ذات الطابع القبلي.
بالرغممنتنوع االصالحات التيجرت ين  ١٩١٩و ١٩٢٧وتفرعها ،فمن
( )١مكتبة الهند الشرقية ،التقرير االداري للبحرين .٤٩: ١٩٢٩

١٥٥

الممكن حصرها في بابين اساسيين :الغاء نظام المقاطعات واالمارات ،وتنظيم
االدارة في مناصب متدرجة ومتخصصة  .نبحث هنا في الباب االول ،ونتناول

الباب الثاني في الفصل التالي.
يشكل الغاء نظام « المقاطعة» واالمارة ،ونوع الحكومة القبلية االقطاعية

المرتبط بهما ،الخطوة االولى في سبيل بناء التنظيات البيروقراطية ومؤسسات
الدولة  .استبدلت االمارة بالجالس البلدية ،وخضعت المدن الكبيرة لسلطة هذه

المجالس التشريعية ،وقام الحرس البلدي مقام الفداوية ،والغي منصب االمير
واعطيت صالحياته لمجلس نصفه معين من قبل الحام والنصف اآلخرمنتخب

من قبل الشعب .كما الغي اشراف الحام المباشر على تأجير الموانى ،والمحالت
في السوق ،واضيفت مداخيل الموانى الى الخزينة العامة ومداخيل السوق الى
ميزانية البلدية  .وفرضت في مدينة المنامة ضريبة بسيطة لتغطية نفقات

الخدمات التي تقدمها  ،ولكن هذه الضريبة لم تكن كافية ولذلك جاءت
المساعدات الحكومية لتغطي العجز الدائم والمتواصل في ميرانية البلدية .
أنشئت البلدية االولى في المنامة عام  ،١٩١٩وتبعتها بلديات المدن

االخرى في اوقات مختلفة :أنشئت بلدية المحرق عام  ،١٩٢٧والرفاع عام
 ،١٩٥٢والحد عام ،١٩٥٦وسترة عام ، ١٩٥٧وجد حفص عام، ١٩٦٨
وضمت بلدية سترة وبلدية جد حفص عدداً من القرى المجاورة لهما  .لم يم

اختيار نصف اعضاء المجالس البلدية دائماً بالتصويت :ففي الرفاع وسترة وجد
حفص ،مثالً ،عينت الحكومة المركزية كل اعضاء المجالس البلدية .ان

االنتخاب ،كوسيلة من وسائل التمثيل الشعي ،كان ،منذ انتخابات المنامة عام
 ١٩٢٠وحتى انتخابات المجلس الوطني عام  ، ١٩٧٣مشكلة من المشكالت
االساسية في البحرين ،وسنأتي على تفاصيل هذه المشكلة في الفصل العاشر-

نكتفي اآلن بالقول ان البحرين جربت عدة انواع من المارسات االنتخابية

١٥٦

وباءتكلها بالفشل(.)١
وفيعام  ١٩٥١انشئت ادارة مركزية لالشراف على كل النشاطات

البلدية  ،بجيث قسمت البالد الى اربع عشرة دائرة يشرف على ادارة كل منها
ممثل رسمي تعينه الحكومة ،كماأنشىمجلس بلدي يضم جميع هؤالء الممثلين،
وفي عام  ١٩٧٦انشئت في القرى الخارجة عن نطاق الدوائراالربعة عشر

مؤسسة « المخترة» ،وعينت الحكومة مختاراً لكل قرية يعنى بشؤونها ،وفي عام
 ١٩٧١و ١٩٧٤دمجت الدوائرالبلدية والمخترة في وزارة واحدة هي وزارة
البلديات والزراعة  .لم تكن هذه المؤسسات يوماً خاضعة لالنتخاب او للتمثيل
الشعبي ،بل جاءت دائماً امتداداً للنظام اإلداري المركزي لتكون مسؤولة عن
اإلشراف على النظافة العامة والنقل والسوق والسير والتعمير والشؤون المدنية

األخرى(').

الحقوق العامة والممتلكات الخاصة
بجثنا في الفصول السابقة شروط التعاقد التي قامت بين اصحاب االرض

وفالحيها في ظل نظام المقاطعات ،ولكن المسح الشامل ،الذي بدأ في اوائل
العشرينات وانتهى في بداية الثالثينات ،الغى مبدئياً نظام المقاطعات القبلية.
والجدير بالذكر ان فريقاً هندياً ،برئاسة راي صاحب شاديوري ،كان اول
من قام ب٣ذا المسح التفصيلي وتسجيل االمالك الخاصة ،وتبعه بعد فترة وجيزة

فريق هندي آخر برئاسة خان صاحب محمد خليل الذي تقاعد عام .١٩٥٤
حدد المسح ستة انواع من الملكية :الملكية الخاصة ،الوقف السني ،الوقف

الشيعي ،االراضي الحكومية ،الوقف الذري ،وامالك الورثة (لمزيد من

( )١لمزيدمن التفاصيل انظرمراجعة التقارير االدارية لسنة ٨٣ - ٨٠١٩٥٦
()٢

انظرقسم الشؤون الربفية  ،١٩٥٩,١٩٥٨تشريعات الحكومة،رقم ١٩٧١ ،٢ورقم

.١٩٧٣،١٦

١٥٧

االيضاح راجع الجدول الثالث)  .من حيث المبدأ ،اعتمد المسح طريقة بسيطة

لالستمالك ،اذ جعل ملكية االرض حقاً للعاملين فيها  :كل من عمل في أرض

ما لمدة تجاوزت السنوات العشر حق له امتالكها ،واذا كانت المدة اقل من

عشر سنوات على المحكمة ان تنظر في الموضوع من جديد ،ولكن بالرغم من
بساطة المبدأ ،فالتطبيق كان اصعب واكثر تعقيداً .فالمشكلة هي في تحويل

حقوق استعمال االرض وحقوق االيجار المعمول بها حسب النظام القديم ،نظام
االحياء  ،الى سندات ملكية حسب النظام الجديد ،فال الشريعة االسالمية

المتمثلة بمبدأ االحياء ،وال النظام االقطاعي في ادارة المقاطعات تتطلب تسجيالً
للمتكالت  .كانت وثائق الشراء التي يتم عقدها بين شخصين وبحضور الشهود

هي الشبه الوحيد لوثائق التسجيل الرسمي للممتلكات ،وكانت هذه الوثائق،
قبل المسح التفصيلي لالرض،تشير الى قطع االرض باسمائها دون رسم حدود

واضحة وثابتة لها  .باالضافة الى ذلك ،لم يكن مفهوم « االحياء » وحق استعمال
االرض واضحاً  :فهل يعني زراعتها الفعلية ؟ ام ادارتها ؟ ام حق تأجيرها ؟

اما بالنسبة المالك آل خلبفة فكانت كناية عن « اعالن هبات» صادرة عن
الشيخ عيسى لالبناء واالحفاد واالخوة وغيرهم من ذوي القربى ،على النحو
االي:
نحن ذبى بنعلي آل خليفة نمنح (فالن) قطعة االرض (اسمها) الواقعة

في القرية ( الفالنية ) والتي يعرف الجميع حدودها  .هذه هبة منا ونحن في كامل
قوانا العقلية .
االمضاء

التاريخ

هذه الوثائق الهبات ،كانت عبارة عن رسائل موجهة للدوائر العقارية

تعطي  ،ضمن النظام الشبه اقطاعي ،الحق للشيخ الخليفي في جمع الضرائب
واعال السخرة ،وتأجير بساتين النخيل ،وفرض الرسوم على استعمال المياه،

١٥٨

وحق الري وتسمين الحيوانات االليفة ضمن المقاطعات الموهوبة  .والجدير
بالذكر ان بساتين النخيل التي كانت تملكها بعض عائالت آل خليفة من اقرباء

الحام البعيدين استثنيت دانماً من المقاطعات االقطاعية ،فبعض هذه البساتين
اشتراها اصحابها من النظام الحام ،واعتبرت وثائق الشراء كافية لتسجيل

ملكيتها في الدوائر الرسمية  .وفيما عدا هذه البساتين ،كان على النظام الجديد

ان يواجه مشكلة تحويل ادارة المقاطعات الى حقوق االستعمال وتحويلها بعد
ذلك الىسندات ملكية.

لم يكن امر هذا التحويل سهال ،فقد اعترته مصاعب شتى اهمها اثنان:
اوال ،كيفية ترجمة « ادارة» المقاطعات في النظام القديم الى حقوق استعمال،

وثانياً  ،كيفية رسم حدود المقاطعة  .في الحالة االولى ماذا يجدث لقطعة اشرف
على ادارتها شيخان من آل خليفة في اوقات مختلفة خالل السنوات العشر
الماضية؟ وماذا يحدث ،في الحالة الثانية ،اذا اضيفت قطعة من االرض منذ

اقل من عشرسنوات الى مقاطعة جديدة ؟ فأي من الشيخين ،في الحالة االولى،

له حق االستمالك ،والى اية مقاطعة تضاف قطعة االرض في الحالة الثانية؟
ومما زاد االمر تعقيداً ممارسات الحكم القبلي التي كات تسمح للحام الجديد

ان يعزز سلطته بنقل حقوق ادارة المقاطعات من االخوة واالعمام الى االبناء
واالحفاد باستمرار فور استالمه الحكم .وخلقت هذه المسألة جدالً سياسياً

داخل االسرة الحاكمة  -الجدل الذي قوي واشتد بمنح عيسى بن علي ،في
سنوات حكمه االخيرة ،المقاطعة نفسها الكثر من قريب ،وكان يجدث احياناً

ان االرض الموهوبة تضمنت قطعاً يملكها بعض المواطنين الشيعة .
وعلى اساس هذه الوثائق ،طالب ابناء عيسى بن علي الثالثة وحفيده بملكية

االرض التي تكثر فيها الينابيع العذبة والتي تقع في النصف الشالي من البالد.

وبعد مشاورات ومفاوضات طويلة مع المعتمد السياسي ونائب الحام الشيخ
حد ومستشاره بلغريف ،تقرر في سنة  ١٩٣٢حصر وثائق الهبات باالحياء من

١٥٩

اوالد الشيخ عيسى ،كما تقرر استثناء القطع التي كان قد تم تسجيلها كامالك
خاصة من قبل .وتقرر في عام  ،١٩٣٢باالضافة الى ذلك ،الغاء جميع انواع

الضرائب ومنع استخدام عمال السخرة في جميع المقاطعات ،كما عينت لجنة
خاصة تشرف على رسم حدود االراضي الموهوبة  .اما االراضي التي لم تكن

مسجلة منقبلكالبر والبرية واالراضي غير المروية والتي لم تكن تخضع
الشراف مباشر من قبل الشيوخ واالهالي  -هذه كلها اعتبرت أمالك
حكومية(').

وباالضافة الى ذلك ،تقرر في عام  ١٩٣٢انشاء « محكمة خاصة» تعنى

بشؤون العائلة الحاكمة وفض النزاعات القائمة بين افرادها وتطورت هذه
المحكمة مع الزمن لتصبح « الهيئة » الرسمية التي تقضي في شؤون العائلة

الحاكمة العامة ،يرأسها أمير البالد بعضوية بعض شيوخ آل خليفة النافذين.

وكان اول عمل قامت به هذه المحكمة فض النزاعات المتأتية عن حق
االستمالك ضمن العائلة الحاكمة ،وحق البيع والشراء بالنسبة الى شيوخ آل

خليفة المالكين .وقد برزت هذه المشكلة االخيرة في الثالثينات عندما حاول
عدد من آل خليفة بيع ممتلكاتهم الى بعض التجار البحرينيين ،وقدر عدد
هؤالء آنذاك ب ١٤شيخاً  .اعتبر هذا الشأن امزاً خطراً يهدد وحدة العائلة

وتماسكها ويضعف بالتالي سلطانها وسلطتها،اذان سيطرة العائلة الحاكمة على
المصادر االقتصادية كات تساهم دائماً في توحيد العائلة وشد اواصرلقربى بين
افرادها  -و« السيطرة» هنا ال تعني الملكية الجماعية بل ابقاء االراضي في ايدي

شيوخ العائلة البارزين مهما قل عددهم  .وفي هذا السبيل فرضت » المحكمة

العائلية»على الراغبين في بيع ممتلكاتهم الخاصة ان يفعلوا ذلك اما الى الحكومة

او الى اي شخص آخر من آل خليفة ،فاذا لم يرغب احد في شرائها ،يجوز

( )١لمزيدمن التفاصيل انظرمكتبة الهند الشرةية */١٥/٢/٣/١٣
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التي لم تسجل ملكا للحكومة التي عمدت فيا بعد الى توزيعها كهبات على

االقرباء او بيعها لهم بثمن رمزي  .وبعد النمو المتزايد الذي شهدته المدن شاء
الحام ان يمنح بعض المواطنين ،الذين رفعوا اليه طلبات خطية يلتمسون فيها

المساعدة ،قطعاً صغيرة من االرض يبنون عليها مساكنهم.

اما العقارات المؤجرة للتجار في االسواق ،والتي لم يطالب بها احد من

افراد العائلة الحاكمة ،وضعت في تصرف« محكمة العائلة» ،واضيف ريعها الى
ميزانية العائلة  .وتألفت ميزانية العائلة الخليفية من دخل ايجارات هذه
العقارات ومن ثلث مدخول البالد من النفط ( خفض في السبعينات الى

السدس) ،فبلغت في عام « ١٥ » ١٩٧٤مليوندوالرأميركي .وتتولىلجنةمن
شيوخ آل خليفة امر توزيع هذه االموال على افراد العائلة بنسب مختلفة حسب

قواعد التسلسل الدموي على الشكل اآلتي :يعطى كل فرد من افراد الفئة
االولى التي تضم الجيل الثاني المنحدر من عيسى بن علي ،وبالتحديد ولدا الشيخ

حد ،عبدالله وممد ،مبلغ  ٣آالف دوالراً اميركياًشهرياً ،ويعطى افرادالفئة
الثانية التي تضم أبناء الجيل الثالث مبلغ  ١٢٠٠دوالراً شهرياً ،ويعطى افراد

الفئة الثالثة التي تضم ابناء الجيل الرابع مبلغ  ٢ ٤ .دوالراً شهرياً  ،وينال باقي

ابناء االسرة الحاكمة مبالغ تتراوح بين  ١٥٠و ٧٥ ٠دوالراً اميركيا في

الشهر.
لشهر
يبين الجدول الثالث ان عدداً كبيراً من المواطنين يملك القسم االكبر من

االراضي المصنفة «نخال وزراعة» ويليه في هاتين الفئتين من االرض امالك

العائلة الخليفية .ويبدو ان الوقف الشيعي يلك الجزء االكبر من انواع البساتين
باستثناء اراضي «البر» التي تملكها الحكومة ،كما يبدو ان امالك الوقف

الذري تكون جزءاً صغيراً جداً من التوزيع المئوي لالمالك (راجع الجدول

الثالث) .وعلى هذا االساس ،فان وقف« الذرية» ،الذي ناقشه المجلس
-الوطني في البحرين بجماس شديد عام  ، ١٩٧٥ا يستحق االهتام الذي اعطي

١٦٢

له لقلة االمالك التي تقع تحت هذا التصنيف .في تلك المناقشة عارضت الكتلة
الدينية المؤلفة من رجال الدين الشيعة التغيير البسيط الذي ارادت الحكومة ان

تدخله على هذا النمط من الملكية ،ونجحت الكتلة الدينية ،بدعم كتلة الشعب

لها  ،في تثبيت الوقف الذري كما كان (راجع التفاصيل في الباب التاسع) -

هذا مع العلم ان التغيير المقترح كان يهدف الى حل اشكال وقع في استمالك

اراض في قرية «بالدالقديم» كان حام البحرين السابق اوقفها الى ذريته.

وتشمل االمالك الخاصة ،فيا تشمل ،عدداً كبيراً من سكان المدن والقرى
واهل القبائل ،ال تتوفر لدينا المعلومات االحصائية الدقيقة عن هذا النوع من
الملكية ،ولكن انطباعي الخاص هو ان التجار المدنيين ،من السنة والشيعة،

يملكون الجزء االكبر من االرض المصنفة نخال او «دوالبا» والتيلها قيمة

تجارية ال يستهان بها  .أما األراضي األخرى والمصنفة « جوبار» أو « صرمة» أو

«دالية» والتي لها قيمة معيشية  Subsistenceفقط فيملكها سكان القرى او
بعض القرويين الذين يسكنون المدن .اما سكان قرى عالي ودراز وبني جمرة

وسترة وشهركان ،فيملكون معظم قطع االرض الصغيرة التابعة لقراهم.
من المالحظ ،بالنسبة للجدول الثالث ،ان ممتلكات االوقاف الجعفرية تزيد

عن ممتلكات االوقاف السنية بنسبة كبيرة ،االمرالذي ال يشير ،بالضرورة،
الى ان الشيعة متمسكون باهداب الدين اكثر من السنة بقدر ما يدل على
اختالف البنية االجتماعية عند الفريقين .ينتظم معظم الشيعة في البحرين في

مجموعات قروية صغيرة يترابط افرادها عن طريق التزاوج بين اوالد العم والخال

والعمة والخالة .ففي المسح االجتماعي الذي قمنا به الربع عشرة قرية تبين لنا ان
 ٤ ١بالمئة من مجموع الزيجات حصل بين اوالد االخوة واالخوات ،وتراوحت

نسبة الزواج من داخل القرية بين  ٦ ٠و ٧٠بالمئة ،كما بلغت نسبة الزواج بين
اقرباء االم حوالي  ٨٢بالمئة بما فيها الزواج بين االقرباء الذين ال ينتمون الى
القرية نفسها.

١٦٣

ال مجال هنا للبحث في سوسيولوجية الزواج عند الشيعة في البحرين،
القصد من اهتامنا بالزواج اظهار نوع « التحالفات» النسبية التي تقوم بين

العائالت الشيعية ومقارنتها بالتحالفات التي تقوم بين العائالت القبلية(،)٤٤
ومدى تأثير هذه التحالفات على ملكية االرض والميراث ،ففي القرى الشيعية،

حيث تقوم التحالفات النسبية على الزواج ،تقل المجموعات المترابطة بالتسلسل
« الدموي» والمنحدرة من جد واحد ،كما هي الحال لدى معظم القبائل السنية
ولذلك النجد في هذه القرى االستمرار الساللي الذي يتطلبه االرث والميراث.

ال بل العكس ،نجد ان نسبة الهجرة من هذه القرى مرتفعة جداً مما يجعل معرفة
الورثة ،أصحاب الحقوق االصليين ،امراً صعباً  -هذا مع العلم ان الشرع

والعرف يعطيان األولوية في االرث للسالالت الدموية بدالً من الترابط

الزوجي ،وهذا ما أدى ،او قد تسبب من االسباب التي ادت الى وجود نسبة

مرتفعة من االراضي في القرى الشيعية التي لم يطالب بها أحد ،او التي لم يتقدم
احد الستمالكها  .وهكذا مسحت هذه االرض اما باسم الحكومة او باسم

العائلة الحاكمة ،باستثناء االراضي الموقوفة لالمام الحسين ،عندها تسقط
مطالبة العائلة والحكومة باالرض تلقائياً  .وهذا ما يفسر لنا ،اوال كثرة
ااراضي الموقوفة لالمام الحسين نسبياً ،وثانياً ،تواجدها بالقرب من

مستملكات شيوخ آل خليفة ،اذ كان هؤالء يتحاشون ضم االراضي الموقوفة
الى ممتلكاتهم الخاصة.

غير ان االصالحات االدارية لم تقتصر على المسح الشامل لالراضي
وتسجيلها باسم مالكيها ،أياً كانوا ،بل تعدتها الى امورعديدة ،اخرى .فقد
صدرت سلسلة قوانين تنظم العقود بين المالك والمستأجر ،وفرض على الفريقين

المتعاقدين تقديم وثيقة للسلطات الحكومية عن شروط العقد  .كما الغي عدد من

المناصب والضرائب :الغي نهائياً منصب « الوزير» ومنصب «الكخيضاث»،
(  ) ١لمزيد من المعلومات عن مفهومي التحالف ازاء النسب انظر دافيد شنايدر (,)٨٥,٢٥,١٩٦٥

١٦٤

والغيت الفطرة والري ،واعمال السخرة ،وممارسات اخرى كتسمين االغنام

واالبل.وتمتحديدعدد االبلفي الجزيرة ،فسمح للحام باالحتفاظ ب ١٥٠
جالً  ،وسمح لنائبه ب ٥ .جالً ،وسمح لكل فرد من أفراد العائلة الحاكمة

بامتالك خسة جمال على االكثر اثنتين منها لالنجاب .وفرضت ضريبة مقدارها

 ١ .روبيات على الجمل الذكر و ٦روبيات على االنئى ،وأعفي الحاكم من
الضريبة على ابله كما اعفي نائبه من الضريبة على عشر جمال ،وبعد ذلك
اعيدت بقية االبل الموجودة في البحرين الى الجزيرة العربية لتضاف الى

القطعان التي يملكها بعض أفراد آل خليفة هناك(.)١
فرض نظام جديد للضرائب ،فأصبح جمعها امتيازاً محصوراً بالحكومة

وحدها  .وتمشياً مع الشريعة اإلسالمية سمح بفرض ضريبة على بساتين النخيل

ومصائد االسماك :فرض على بساتين النخيل المروية بالمياه الجارية ضريبة قدرها

عشر ما تنتجه من المحصول ،وعلى البساتين التي ترويها السواقي او المياه

المحمولة واحد على عشرين من المحصول ،اما ضرائب الصيد فبلغت عشر
الكمية المصطادة في الحضور وواحد على عشرين من الكمية المصطادة في
البحر( ) .

والمعروف ان هذا النظام الضرائي الجديد بقي حبراً على ورق

بسبب غياب الجهاز االداري الضروري لتنفيذه.

باإلضافة الى ذلك ،اخذت الحكومة تجمع الرسوم المتوجبة على تسجيل
االراضي وعقود اإلتفاقيات المتعلقة بزراعة بساتين النخيل والغوص على

اللؤلؤ .اختلفت الرسوم المفروضة على سفن الغوص باختالف عدد البحارة،

فالسفن التي لم يتجاوز عدد بجارتها الخمسة فرض عليها رسم مقداره  ٧ ٥روبية
سنويا  ،والسفن التي بلغ عدد بجارتها ما بين  ٦و ١ ٥فرض عليها رسم قدره مئة

روبية في السنة ،أما السفن التي ارتفع عدد بجارتها ال ١٦
( ) ١مكتبة الهند الشرقية 1/١٥/٢/٩١ : ٦٥ -٧٥

( )٢مكتبة الهند الشرقية1٩/١٥/٢/٩/١١ : ١٨ - ٢.

١٦٥

فقد فرض عليها  ٢ ٠ ٠روبية ،واذا حدث ان تخلف الربان عن تسجيل

سفينته تصادر ،ويغرم بما قيمته خسة آالف روبية

 .هذه الرسوم كلها

شكلت حوالي ثلث الميزانية العامة ،والباقي كانت تغطيه مداخيل الجمارك،

وحدث في بعض االعوام ان كانت مداخيل الجمارك اكثر بكثير من الثلثين،
ففي عام  ١٩٣٠شكلت عائدات الجمارك حوالي  ٩٧من الميزانية

العامة

وبعد تدهور صناعة اللؤلؤ وتجارته في بداية الثالثينات واجهت

البالد افالساً خطيراً ،ولو لم تبدأ صناعة النفط بالنمو عام  ١٩٣٣الفلست
البحرين

ولسقط النظام البيروقراطي الذي ظهرفي العشرينات.

االصالحات في انتاج اللؤلؤ
ان االصالحات التي ادخلت على انتاج اللؤلؤ ،وطبقت بين عام ١٩٢١

وعام  ١٩٢٣كانت المحك الفعلي لجمل االصالحات التي جرت فيا بعد،
فاللؤلؤ كان حجر الزاوية االقتصادي للوجود القبلي الذي رفض وقاوم بشدة

تنفيذ االصالحات ،ولكن دون جدوى .ففي اللحظة التي فرضت فيها
االصالحات في صناعة اللؤلؤ انتهت المقاومة القبلية وتتالت بقية االصالحات
بشكل يكاد يكون عفوياً .

أول ما قامت به االصالحات هو الفصل بين عملية إنتاج اللؤلؤ وبين
التجارة الناتجةعنه ،االمرالذي حد من احتكارالتجارلهذا االنتاج .فكان ان

منع التجار الذي ال يلكون سفناً للصيد من تقديم ديون للربابنة ،فانحصرت
بذلك عقود الديون بين الربابنة والغواصين وهم اصحاب العالقة المعنيون
بعمليات االنتاج مباشرة .واخضعت عقود الديون على اختالف انواعها الى

شروط واضحة ومحددة كانت الغاية منها حماية مصالح الغواصين ،فقد طلب
(  )١مكتبة الهند الشرقية  : ٧ه
(  )٢مكتبة الهند الشرقية  .٤/١٥/٢/٩/١١انظر المراسلة لسنة١٩٣٠
R/١٥/٢/١٠/٤٥

١٦٦

من الربابنة تسجيل حسابات كل غواص في «سجل» خاص يظل بجوزة

الغواص نفسه ،أما الحسابات الجديدة فكانت تسجل في سجل الغواص بعد أن
تصادق المحكمة الشرعية على الرصيد مرة كل سنة .وجاءت هذه االجراءات
منافية للمارسات السابقة ،حيث كان الربابنة يحتفظون بالحساب العام المتعلق

بمصاري ف السفينة ،وقيمة اللؤلؤ المباع ،وجصة كل غواص منها ،وكانت

بعض الجسابات تستمر لمدة طويلة من الزمن ،تجاوزت في بعض االحيان
الخمسعشرةسنة ،فيختلط عندها الحابل بالنابل .
وتم تحديد قيمة القرض الذي يعطيه الربان للغواص بمبلغ ال يتجاوز ٢٠٠

روبية ،وكان القصد من االجراء تحرير الغواص من االرتهان للربان عن طريق
اغراقه بالديون .كما أوقفت اعطاء الغواصين التسليفات العينية كاالرز

والسكر والتبغ والقهوة بأسعار غير معلنة .والغي أيضاً « العرف» الذي يحمل

الولد مسؤولية ديون والده الميت ،ولم يعترف اال بالديون التي سجلت رسمياً
في دوائر الحكومة ،وتقرر في حالة افالس الربان البدء فوراً بتسديد حسابات

الغواصين( ) .ولتنفيذهذه االجراءات الجديدة ،لغيت محكمة لسلفيةوأنشئت

بدالً عنها محكمة خاصة مؤلفة من المحكمة الشرعية ومحكمة بجرينية يرأسها

قاض من آل خليفة ومن المستشار شارلز بلغريف.
وفي المراحل االولى لتنفيذ االصالحات في قطاع اللؤلؤ ،بدأالتجار

والربابنة والغواصون مجتمعين بمعارضتها  ،طبعاً كل فريق لغاية خاصة في
نفسه .عارضها الغواصون بشكل علني ومستمر النها حددت قيمة الديون
المسبقة في بداية ونهاية موسم الغوص ،اي في الوقت الذي يحين فيه موعد
تسديد الديون  .وقامت المظاهرات ،ووصلت ذروتها عام ١٩٣٢عندما هاجم

()١مكتبة المند الشرقية  .R/١٥/٢/١٠/٤٥٨,٤/١٥/٢/٩/١انظرايضا التقرير
االداريللبحرينلسنة.١٩٢٤

١٦٧

الغواصون مركز الشرطة واطلقوا المساجين ،كما هاجموا المحالت التجارية
ونهبوا محتوياتها واصطدموا بالشرطة فقتل اربعة أشخاص وجرح عدد كبير

من الفريقين .اما الربابنة ،ومعظمهم من االميين ،فقد عارضوا االصالحات

النهم وجدوا صعوبة في مسك دفاترالحسابات حسب ما تفرضه القوانين
الجديدة ،وشجع التجار المظاهرات النهم وجدوا في االصالحات تنظيات تحد

من مدى احتكارهم النتاج اللؤلؤ ،وبعد سلسلة من المظاهرات والصدامات تم
االتفاق على ان تقوم لجنة مشتركة تمثل تجار اللؤلؤ من جهة والحكومة من جهة

أخرى بتحديد قيمة السلفة المقدمة  .ولكن ،بالرغم من هذا الحل الوسط ترك
بعض التجار السنة من أصول نجدية البحرين كما تركتها بعض القبائل العربية ،
كالدواسر ،للعمل في صيد اللؤلؤ في أنحاء أخرى من الخليج ،وانخفضت

نتيجة ذلك ،صادرات اللؤلؤ ووارداته الى حوالي النصف في سنة ١٩٢١
و ١٩٢٢او ،)١(١٩٢٣وما ان استعاد اللؤلؤ مكانته السابقة فيا بعدحى

واجه انتكاسة جديدة بسبب ظهور اللؤلؤ االصطناعي في االسواق ،ونضوب
مصائد اللؤلؤ وبروز صناعة النفط .نترك الحديث عن هذا االمر الى الفصل

السابع ،ونعود اآلن الى الجانب اآلخر من االصالحات وهو خلق الوظائف
االدارية الجديدة وتطورها.

(  )١مكتبة الهند الشرقية ،التقاريراالدارية للبحرين . ١٩٢٣ ،١٩٢٢ ،١٩٢١

١٦٨

الفصل لخامس

ألسيرالة^الرالن^كتوتطوركا

يتطلب تشريع القوانين الجديدة أجهزة ادارية جديدة تشرف على تنفيذها،

وإالأصبحت القوانين أعرافاً التختلف عن المارسات االجتاعية السائدة.
وبهذا المنطق فرضت القوانين الجديدة التي صدرت في البحرين في العشرينات
على النظام تأسيس الدوائر والمحاكم المختصة ،فأصبح بذلك رؤساء القبائل

وقضاة الشرع موظفين اداريين في القطاع العام يتقاضون الرواتب المحددة،

وألغيت المارسات االقطاعية واادارة القبلية التي ارتبطت بتلك المارسات،
واخضعت الحكومة لنظام السلطة الواحدة الذي يعمل ،نظرياً ،حسب قوانين

موحدة وشاملة.

وكان من أبرز نتائج هذا االنتقال،من النظام االقطاعي إلى نظام السلطة

المركزية ،أن أصبح عدد كبير من صغار شيوخ آل خليفة عاطلين عن العمل
وبدون مورد رزق كاف لسد حاجاتهم الضرورية .ففي النظام االقطاعي

كانوا يستفيدون من مرتبتهم االجتاعية لكسب لقمة العيش ،أما في النظام

الجديد فلم يتسن لهم ذلك خصوصاً وأن معظمهم كان من األميين الذين ال
يقرأون وال يكتبون  .أضف إلى ذلك أن مرتبتهم االجتماعية العالية ،بسبب
انتائهم للعائلة الحاكمة ،لم تسمح لهم بمارسة المهن العادية التي كانت متوفرة

آنذاك .نقول « آنذاك» ألن الوضع تغير تغيراً ملموساً اآلن .ففي السنوات

األخيرة حصل عدد كبير منهم على مؤهالت مهنية في الهندسة وادارة األعمال
واألنتروبولوجيا والقانون وغيرها ،وم بالتالي توظيفهم ضمن مجال

١٧١

اختصاصاتهم .ولكن في بداية العشرينات كانت البطالة مرتفعة جدا بين

صفوفهم ،ولذلك أرصدت الميزانية العامة سنة  ١٩٢٣مبلغ  ٣ .ألف روبية

تقريباً كمخصصات آلل خليفة ،باالضافة إلى مبالغ أخرى لحظتها الميزانية
كتعويضات ومعاشات شهرية للموظفين الحكوميين( )  .وفي عام ١٩٣٠

خصص للعائلة الحاكمة ٠

من المدخول العام الذي بلغ حوالي مليون

روبية( ) ،وظل مبدأ اعطاء المخصصات ألفراد العائلة الحاكمة مبدأ معموال

به ،ولكن بنسب متفاوتة ،حتى يومنا هذا ،وما زال عدد كبير من الدول

المنتجة للنفط في الخليج وشبه الجزيرة العربية يعمل بهذا المبدأ حتى اليوم.
لم تكن عملية االنتقال من حكومة شبه اقطاعية إلى حكومة مركزية عملية
سهلة وبسيطة إذ برزت صعوبات كثيرة في التطبيق مما حتم اعادة النظر

المستمرة في القرارات والتنظات .واستحدث بهذا الغرض عام  ١٩٢٦مركز

« المستشار» الخاص للحام وقد شغل هذا المنصب ،بين عام ١٩٢٦
و ، ١٩٥٧السيد تشارلزبلغريف الذي حاول تعديل القوانين والدوائر

الجديدة حسب األوضاع ومقتضيات الحاجة  .ومنذ ذلك الحين ،أصبح مركز
« المستشار » ومركز المعتمد السياسي مركزين منفصلين تماماً ،حصر المركز

األول اهتمامه بشؤون البحرين الداخلية واهتم الثاني بالسياسة البريطانية  .وكان
أن تركزت االدارات الجديدة على نظام القضاء والشرطة والخدمات المدنية

المختلفة ،وأصبحت هذه الدوائر وزارات مختصة ومستقلة بعد أن نالت

البحرين استقاللها عام  . ١٩٧١غير أن األسس االجتماعية التي بنيت على
أساسها هذه الدوائر استمرت في البحرين منذ ذلك الحين حتى اليوم ،بالطبع
مع بعض التعديالت الطفيفة هنا وهنالك  -وهذا ما سأتناوله في البحث اآلتي.

( )١مكتبة الهند الشرقية.٤/١٥/٢/٩/١١ :٧٥-٧٧
( )٢مكتبة الهند الشرقية /١٥/٢/٩/١م .انظر لمراسلة لسنة .١٩٣٠

١٧٢

األسس االجتماعية للنظم البيروقراطية
تنظيم القضاء
رأينا في الفصلين الثالث والرابع كيف كانت المجالس القبلية تعمل قبل

وضع االصالحات موضع التطبيق ،وكيف أنشئت في عام  ١٩١٩المحكمة
المشتركة برئاسة الحاكم والمعتمد السياسي البريطاني .وكانت تلك المحكمة أول

محكمة « رسمية» في البالد أوكلت إليها مسؤولية النظر في الدعاوى التي
يرفعها األجانب ضد الموظفين البحرينيين ،وتبعها انشاءمحاكم أخرى في فترات

الحقة .كات هذه ال محام في المراحل األولى تعتمد على قانون العقوبات
الهندي ثم اعتمدت على القانون السوداني ثم القانون الجنائي البريطاني  .وكان

تطبيق القانون المدفي أكثر سهولة من تطبيق القانون الجنائي ،بميث أن نصوص

القانون المدني استمدت من القرارات واألوامر الصادرة عن الحام خالل
السنوات الماضية في القضايا المتعلقة بملكية األرض وحقوق انتاج اللؤلؤ
والزراعة وتوزيع المياه وتركيب الكهرباء والتعليم وحركة المرور والمواصالت .
لم يكن في البحرين ،حتى اليوم ،قانون موحد للعقوبات ،األمر الذي كان
دائماً يلق مشاكل في حياة البحرين السياسية والتشريعية ،ولهذا نجد ،اآلن،
محاولة جادة لصياغة قانون موحا ،للعقوبات باالستعانة بخبراء من مصر

واألردن .لم يم االنتهاء من اعداد هذا القانون بعد(١ا ،وسنأتي في الفصل

الثامن على بعض القضايا المتعلقة بهذا الشأن.
حلت ،بعد االصالحات ،محكمة السليفة التي اهتمت بقضايا الغوص

وتحولت القضايا الخاصة بها إلى المحكمة المشتركة والمحكمة الشرعية والمجلس

العرفي الذي كان يعرف بمجلس التجارة .ويعتبر هذا المجلس مؤسسة تشريعية

قدية في البحرين ،إذ كان يتألف من ثالثة أو أربعة تجار محليين مهمتهم معالجة
 )١ :بعد مقابلة مع الشيخ عيسى بن ممد وزير العدل في سنة .١٩٧٥

١٧٣

القضايا المرتبطة بالتجارة الخارجية ،أي السفر واعتمد هؤالء التجار على
االجاع في اصدار القرارات ،ولم يأخذوا بالقرارات أو األحكام السابقة ،كما

استندوا في اتخاذ قراراتهم على كتاب  ،قانون السفر» الذي أعد وطبع في

الكويت في أواخر القرن التاسع عشر .كان هذا المجلس ،حقى قبل تنفيذ

االصالحات ،يعمل بشكل مستقل عن المجالس القبلية والمحاكم الدينية،
وأعطي في المراحل األولى لالصالح حق معالجة القضايا المتعلقة بصيد اللؤلؤ

باالضافة إلى القضايا التجارية .ومن أجل إضفاء صفة رسمية على قراراته زيد
عدد أعضائه إلى أحد عشر عضواً ،ثم إلى اثنين وعشرين عضواً بينهم وألول
مرة بعض األجانب الذين عينهم الحام .ورأس المجلس قاض خليفي يدعو

االقضاء لالجتاع بشكل منتظم وفي أيام محددة من األسبوع ( ، )١أما عندما
تأسست « محكمة البحرين «  ،عام  ،١٩٢٦أعطي هذا المجلس صالحية
استشارية كما أعطي حق النظرفي القضايا التي تحيلها إليه المحكمة فقط.
أنيط بمحكمة البحرين ،والتي كانت أعلى محكمة في الدولة ،أمر معالجة
القضايا القائمة بين الرعايا البحرينيين ،وظلت حاالت االستئناف ترفع مباشرة

للحاكم نفسه حتى تأسست محكمة االستئناف عام . ١٩٣٩وكان « المستشار»
والشيخ ممد بن عبد الرحن آل خليفة أول من ترأس محكمة البحرين ،ولكن

وبعد خالف عائلي حل الشيخ سلمان بن حمد محل الشيخ مد وظل هذا يشارك

في رئاسة المحكمة دون انقطاع حتى عام  . ١٩٣٤وترأس المحكمة في
السنوات التالية عدد كبير من آل خليفة ممن كانوا أقرباء الحام المقربين.
أصدرت المحكمة في سنة  ١٩٢٦أحكاماً عديدة بجوالي  ١٤ . ٠قضية،

وهذا ما دعا إلى انشاء محكمة جديدة ،هي محكمة البحرين الصغرى عام

 ١٩٢٧للنظر في الجرائم المدنية الصغيرة التي ال تتجاوز حدودها ال ٤٠٠
روبية.
( )١رشيد بن ممد وممد بنعبد لله كانا أول قاضيين من آل خليفة يترأسان هذا المجلس.

١٧٤

وظلت ،بالرغم من كل هذا ،عدة مئات من المشاكل القضائية معلقة في
المحام كل عام دون أن يبت بها بالسرعة المتوخاة،اال بسبب عدم كفاءة

القضاة أو االجراءات القضائية المعقدة فحسب ،بل وبسبب نوعية القضايا
المرفوعة للمحكمة أيضاً  ،والتي تطلبت مرافعات طويلة أذت إلى تأجيل
األحكام .يضاف إلى هذه ميل األطراف المتنازعة ،المدعي والمدعى عليه ،إلى

تقديم الحجج والشواهد بالتقسيط :ففي كل جلسة جديدة تعقدها المحكمة
كانت تبرز براهين وحجج جديدة كما كان تدخل (الواسطة) بعض

الشخصيات النافذة للدفاع عن المدعى أو عن المدعي عليه يعيق سير المحاكمة،
األمرالذي جعل القضاة يتعرضون لشقى أنواع الضغوط( ) .
دمجت المحام السنية والمحام الشيعية في نظام قضائي مركزي موحد ،كما

استبدل القاضي السني ،جاسم المهزع ،سنة  ١٩٢٩بثالثة قضاة سماهم
البحرينيون « العبادلة الثالثة » وهم  :عبد اللطيف ممد السعد من المنامة ،وعبد
اللطيف بن علي الجودر من المحرق ،وعبد اللطيف بن محود من الحد ،وكان

كل واحد منهم يثل مذهباً خاصاً في الفقه السني .وفي عام  ١٩٢٦استبدل
القاضي الجعفري خلف العصفور ،ألسباب وظيفية ،بالسيد عدنان الموسوي

من جد حفص الذي توفي فجأة عام  ،١٩٢٨وبقي المركز من بعده شاغراً

عدة أشهر حتى عينت الحكومة اثنين هما  :الشيخ محمد علي المدني الذي تولى
معالجة مشاكل القرى ،والشيخ عبد الله بن ممد صالح الذي تولى معالجة شؤون

المنامة  .وقد عزل الشيخ عبد الله من منصبه عام  ١٩٣٥بعد ادانته بتهم سوء

استعمال المتصب(؟).

وفي ذلك الوقت ،كانتتهم سوء استعمال المنصب بالنسبة لقضاة المحكمة
الجعفرية ،تترد مراراً وتكراراً  .فقد عزل الشيخ خلف العصفور ثالث مرات
( )١التقرير االداريللبحرين.٢١ -١٨:١٩٣٧- ١٩٢٩
( ) ٢بعد مقابلة مع وزيرالعدل.

١٧٥

بتهمة استغالل منصبه وعزل الشيخ عبد الله مرة واحدة ،وعزل في السنوات
الالحقة قضاة آخرون للسبب نفسه .ويرجع السبب في ظهور هذه التهم ضد

قضاة الشرع الجعفري للدور المزدوج والمتضارب الذي مارسوه .فقد اعتبرهم

نظام السلطة موظفين حكوميين لهم صالحيات محددة ورواتب مقطوعة ،ولكن

اتباعهم كانوا يعتبرونهم أهل السلطة العليا وأصحاب السيادة ،التي التستمد من
القانون وال من المنصب االداري الذي يحتلونه ،بل من القوة االجتماعية والنفوذ

الديني الذي يتمتعون به  .فما اعتبره القانون « رشوة» أو استغالالللمنصب أو
اقتطاعاً غير مشروع من اامارات والممتلكات اعتبره االتباع المؤمنون العشر

والضرائب الدينية التي يفرضها الشرع.
وقد ظهرهذا الدور المزدوج ،أكثر ما ظهر ،في الصعوبات التي واجهتها
الحكومة عام  ١٩٢٧عندما حاولت وضع ممتلكات الوقف الشيعي الواسعة
تحت اشراف هيئة خاصة منتخبة من قبل الشيعة أنفسهم .ففي بادىء األمر،

عارض الشيعة هذا القرار بشبه اجاع خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى نقل
ممتلكات الوقف من أيديهم ،وبججة أنه يعارض الشرع الديني ،لكنهم ما لبثوا

أن وافقوا على مبدأ انتخاب الهيئة االدارية عام  ١٩٣٠عندما ادركوا ،بعد
التجربة ،أن الهيئة قامت بادارة الممتلكات بدون تحيزوبكفاءة واضحة .
وكات قد تشكلت هذه الهيئة بقرار حكومي عام  ١٩٢٧من عشرة أعضاء ،
وزيد عددها عام  ١٩٣٢إلى  ١٥عضواً ،أغلبيتهم من تجار الشيعة األغنياء،

سكان المدن  .وبسبب هذا التجديد االداري ،ارتفع مدخول الوقف من ٦ ٠

ألف دوالرعام  ١٩٣٠إلى  ١٧٨,٢٨٠في عام  ،١٩٧٠صرف أكثره على
المدارس والمنح الدراسية وبناء المساجد وصيانتها وتنظيم المآتم ،وعلى مختلف
المساعدات االجت^اعية.

أما األوقاف السنية فتركت تحت سلطة القاضي الشخصية وذلك لضعفها

وقلة مواردها  .ففي عام  ،١٩٥٢مثالً ،م يغط الدخل من األوقاف السنية

١٧٦

تكاليف صيانة المساجد ورواتب المؤذنين .ولزيادة الدخل تأسست .ي تلك

السنة دائرة األوقاف السنية ،وكان أعضاؤها السبعة من التجار األغنياء أعطي

لهم حق االشراف على جع التبرعات وصرفهاوتوزيع المساعدات الحكومية .
وبالرغم من هذا ،بقي الفرق بين دخل األوقاف الشيعية واألوقاف السنية

شاسعاً :ففي عام  ١٩٧٠بلغت مصاريف األوقاف الشيعية حوالي
 ٢٤٤,١ ..دوالراً ومصاريف األوقاف السنيةحوالي  ١٢٠,٨٤٠دوالراً،
واستطاعت دائرة األوقاف الجعفرية أن تغطي  /٧٦من مصاريفها بينا غطت

دائرة األوقاف السنية  /٣٥منها فقط ،وقامت الحكومة بتغطية العجزالناتج
في كلتا الحالتين(').
وأصبحت المحاكم الدينية ،شيعية كات أم سنية ،تابعة لمحكمة البحرين

المركزية التي كانت أعلى سلطة قضائية في البالد ،فأصبح باالمكان رفع
القضايا المختلفة ،وحتى القضايا الشخصية والعائلية ،إلى محكمة البحرين ومنها
إلى محاكم االختصاص الدينية إذا كان ذلك ضرورياً  .عملت هذه البيروقراطية

القضائية على اضعاف المركزاالجتماعي لقضاةالشرع الشيعة وبدلت ،بالتالي،
قاعدة سلطتهم الدينية ،فال عجب أن نرى أنه بعد تنفيذ االصالحات لم يصل

أي منهم إلى المكانة المرموقة التي وصل إليها السلف ،كالشيخ خلف

العصفور ،مثالً ،وبالطبع كان لظهور المثقفين الشيعة ،كما كان لظهور

البيروقراطية ،دوركبيري التغيرات التي طرأت على مراكز القضاة

الجعفريين ،وهذا ما دفع الكتلة الدينية المؤلفة من قضاة الشرع الجعفري
وبعضالمالئية ،للمطالبة داخل المجلس الوطني ( )١٩٧٥ - ١٩٧٣بالغاء

المحاكم المدنية واسترجاع لمحاكما لدينية

.واختلف األمرعند قضاةا لشرعا لسنة

(  ) ١مجمل التقرير االداري للبحرين (-١٩٤٥ )Bahrain Administration Review Report
 . ١٩٤٦انظر أيضاً تقرير ٠١٠٣ : ١٩٧٠

()٢
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اختالفاً كلياً ألنهم كانوا دائماً يعتبرون القانون جزءاً من مهمات الحكومة

القبلية ومن صلب تركيبة الدولة وتنظياتها .
تنظيم الشرطة والجيش

قبل تنفيذ االصالحات ،كان الدفاع ضد االعتداءات الخارجية وحسم

الصراعات الداخلية من اختصاص نظام المقاطعات واالمارات القبلية ،حيث

كانت كل امارة مقاطعة تحتفظ بنواة عسكرية بقيادة الشيخ الحام ،وكان
ينتظم في هذه النواة عدد من المقاتلين البلوش ،والعبيد ذوي الجذوراالفريقية،
والموالون العرب ممن ضاعت جذورهم القبلية .ومع إلغاء نظام المقاطعات

واالمارات في العشرينات ألغي التنظيم العسكري المرتبط بها ،وتم

فيعام  ١٩٢٠تشكيل بوليس بلدي ليحل محل التنظيات العسكرية السابقة .
وفي عام  ١٩٢٢كان معظم الذين وظفوا في البوليس من الجالية الفارسية،

وربما كان هذا هو السبب الذي أدى إلى عملية اطالق النار على البوليس من
ضواحي المنامة في نفس العام .وقد فرضت االضطرابات التي حصلت عامي
 ١٩٢٣و ١٩٢٤تأسيس قوة بوليس قوية ال ترتبط بعالقات اجتماعية مع أي

من القوى المتصارعة ،وذلك لتتمكن الدولة من فرض سياستها األمنية ،وعلى
هذا األساس تم في عام  ١٩٢٤تجنيد فيلق مؤلف من مثة عنصربلوشي جلبوا

من مسقط ووضعوا تحت قيادة ضابط بريطاني.

اعتبر البلوشيون في ذلك الحين مجموعة خارجة عن اللعبة السياسية المحلية لعدم
انتمائهم للتركيبة القبلية في الخليج ،وبالفعل ،كانأمراء العرب هناك ،ولفترة

طويلة من الزمن ،يستخدمون البلوش كحرس خاص أو مقاتلين في الحروب.
وكانت الغاية الرئيسية من انشاء الفيلق دعم دفاع البحرين ضد أخطار الغزو

الخارجية خصوصاً ضد اخبال قيام الدواسر بغزو البحرين بعد أن استقروا في
الدمام إثر رحيلهم عن البالد .وكانت القوات المسلحة في البحرين في ذلك

الوقت تتألف من هذا الفيلق ،ومن عدد قليل من رجال البوليس الذين خدموا

١٧٨

في بلدية المنامة ،ومن حوالي  ٢٠٠حارس ليلي.

غير أن الغاية المرجوة من تجنيد البلوش باءت بالفشل ،إذ أقدم في شهر
أغسطس (آب) عام  ١٩٢٦رجل بوليس بلوشي على قتل رئيسه الهندي في

مركز الشرطة ،وأصاب بالصدفة الميجردالي وجرحه في أذنه  .وبعد شهر من

ذلك تعرض نائب الحام ،الشيخ حد ،لمحاولة اغتيال نجا منها بأعجوبة ،وفي

نوفمبر (تشرين ثاني) هاجم لصوص مسلحون قرية سنابس الشيعية وقتلوا
حوالي  ١ ٢قروياً كما قتل أحد اللصوص .وبعد تكرار حوادث الشغب هذه
حلت الحكومة فيلق البلوش وأعادت أفراده إلى مسقط ،واستعاضت عنهم

بقوة جديدة مؤلفة من  ٥ ٤بنجاياً من قوات الجيش الهندي تحت امرة ضابط
بريطاني .ولكن البنجابيين ال يتكلمون اللغة العربية فانطووا على أنفسهم،

وهذا ما جعلهم يفشلون في فرض هيبة القانون بالرغم من انضباطيتهم العالية،

ولهذا بدأ الحكم يعمل على تأسيس قوة شرطة محلية قبل انتهاء مدة العقد مع
البنجابيين ،وانتهى من تشكيل جزء منها عام . ١٩٣٢

واستمرت السلطة تمارس سياسة تجنيد األقليات في قوة البوليس ،فأعطت
األفضلية في الثالثينات واألربعينات لذوي األصول األفريقية ،وكان من

نتيجة سياسة التوظيف هذه أن امتنع الرعايا البحرينيون عن طلب العمل في
الشرطة الرتباطها بمجموعات غريبة ليس لها منزلة محترمة اجتماعياً  .ومنذ عام
 ١٩٣١أخذ « المستشار»  ،الذي كان رئيساً للشرطة ،يقدم الشكاوى ،مرة
تلو األخرى ،عن النقص الحاصل بين البحرينيين المنتظمين في قوة البوليس،
إذ كان أبناء البحرين يشكلون حوالي  .رامن مجموع القوة البالغ عددها

آنذاك حوالي ألف رجل ،وكان الباقي من البلوش واليمنيين والعمانيين
والباكستانيين والعراقيين وغيرهم

 .وبدأت هذه النسبة تتغيربعد االستقالل
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لمصلحة رعايا البحرين ،إذ أظهر المسح الذي قمنا به لألسرة في البحرين أن
معظم البحرينيين الذين دخلوا في قوة الشرطة ينتمون إلى العائالت السنية

العربية األصل ذات الدخل المنخفض ( انظرالفصل الثاني) .
أما جيش الدفاع فقد اختلف تأسيسه اختالفاً كلياًعن تأسيس الشرطة،

فهذا الجيش تأسس عام  ١٩٦٨عندما أعلنت بريطانيا عزمها عن االنسحاب

من البحرين ،وتشكل بأغلبيته من التجمعات القبلية البحرينية أو من ذوي

األصول القبلية ،ينتمي أكثر الضباط إما إلى العائلة الحاكمة أو إلى حلفائهم
القبليين في البحرين أمثال آل مسم من الحد ،وآل الغم من الزالق ،وآل نعيم من
الرفاع ،وانحصر استخدام سكان المدن والفالحين في األعمال االدارية غير

القتالية  -وهذا نفس التنظيم المتبع في الجيش االداري .

تنظيم االدارة العامة
ظهرت الدوائر االدارية األولى في البحرين فوراً بعد تنفيذ االصالحات،
وكانت تقتصر على المكاتب التي تتعلق بأعمال تسجيل األراضي ،وتأجير

البساتين ،وتنظيم الغوص على اللؤلؤ ،وبالمحاكم على اختالف أنواعها  .وكانت

هذه الدوائربسيطة جداً يعمل بها عدد قليل من الموظفين ،ففي كتابه « ،نبذة
شخصية»( )Personal Columnكتب المستشارتشارلزبلغريف في هذا الصدد

يقول:
» سألت ((دالي» ذات صباح عن مكاتب الحكومة فأخذفي إليها ،فاذا بي

أمام بيتين عربيين مصدعين بالقرب من الميناء ،وهناك وجدت مكاتب
الجمارك ومكاتب المحكمة مع مكتب الشيخ .وكان معظم الكتبة في الجمارك

من الهنود الذين عملوا تحت إمرة ضابط الجمارك ،كلود دوغرينيه ،يساعده
ضابط شاب من الجيش الهندي ،والضابطا ن هما الرسميان البريطانيان الوحيدان

اللذان عمال في خدمة الشيخ .أما مكتب الشيخ فكان يرأسه الحاج صقرالزياني

١٨

وهو شيخ عرلي ذو شخصية محببة ولحية بيضاء  ،وكان يعرف كل شيء عن كل
شخص في البجرين ،ولكنه لم يعرف شيئاً عن األعمال االدارية والملفات

وا آلالت الكاتبة«(.)١٩٦٠ :١٨
كان االلمام باالنكليزية نادراً في العشرينات فاضطرت الحكومة لتوظيف
عدد من الكتبة والمساعدين الهنود ،ذلك ألن مدرسة الهداية ،التي تأسست عام

 ،١٩١٩كانت تستخدم اللغة العربية في التعليم .اما مدرسة االرسالية العربية
( األميركية) فكان معظم طالبها في ذلك الوقت من المسيحيين واليهود الذين لم

تستهوهم المناصب الحكومية(" )  ،ولم يرسل التجار المدينيون من السنة والشيعة
أوالدهم إلى هذه المدرسة إال في األربعينات والخمسينات من القرن الحالي

عندما بدأت شركات النفط ،التي تتكم االنكليزية ،تتدفق إلى منطقة الخليج

والجزيرة العربية.

بعد تأسيس مدرسة الهداية التي قصدها الطالب وأكثريتهم من السنة سكان

مدينة المحرق ،أسس شيعة المنامة عام  ١٩٢٩المدرسة الجعفرية ،وفي
السنوات الالحقة دعمت الحكومة المدرستين معاً باألموال العامة ،وأشرفت

على ادارة كل مدرسة لجنة من التجار األغنياء الذين تطوعوا للقيام بهذا
العمل .وأثار هذا التقسيم الطائفي في التعليم اعتراضات عديدة ،مما جعل
الحكومة تقررفي سنة  ١٩٣٣ - ١٩٣٢فتح المدرستين أمام الجميع بصرف

النظر عن انتاءاتهم الطائفية ،وسميت ،بعد ذلك القرار ،مدرسة الهداية
«مدرسة المحرق االبتدائية» كما سميت المدرسة الجعفرية «مدرسة المنامة

االبتدائية» .وتأسست بين عامي  ١٩٣٦-١٩٣٤ثالث مدارس عامة
جديدة في سوق الخميس والبديع والحد ،فقصدها الطالب من هذه المدن

وضواحيها ،كما تأسست في ذلك الوقت أيضاً دائرة التربية ( المعارف)
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باشراف الشيخ عبد الله بن عيسى  .وفي عام  ١٩٢٧أرسل سبعة من شباب
البحرين ،بينهم ابن الشيخ عبد الله ،إلى الجامعة األميركية في بيروت ،فاتحين

بذلك تاريخاً مستمراً من التعاون بين البحرين وهذه الجامعة .ومع افتتاح
المدارس الجديدة للبنين والبنات وانتشار التعليم الرسمي أخذ أبناء البحرين

يلون بسرعة محل الموظفين الهنود(").
لوال اكتشاف النفط في البحرين والدول الخليجية المجاورة ،الذي أعطى
البالد زخاً اقتصادياً جديداً  ،الضمحلت البيروقراطية البسيطة التي تأسست في

العشرينات  :باختصار أدت مداخيل النفط الهائلة إلى تفرع البيروقراطية على

مختلف المستويات  -والمقصود بالتفرع البيروقراطي هنا ما عناه ايزنشتات
« )١٩٦٤( »Eisenstadtوهريكنز ( «)٦٣ :١٩٦٨بالتنوع البنيوي  ، ٠أي

:تشعب الوظائف المتخصصة بفعل تطور المناصب االدارية .وقد أنشئت بعد

اكتشاف النفط في أوائل الثالثينات ،وظائف ودوائرجديدة كالصحة والنقل

واألشغال العامة والكهرباء والماء وغيرها ،وطبعاً ال مجال هنا الستعراض تطور
جميع هذه الوظائف ،بل نكتفي بالبحث في أمرين ) ١( :االتجاه العام لتطور
وتشعب البيروقراطية )٢( ،واألسس االجتماعية للتوظيف المدني

مرت البيروقراطية في البحرين بثالث مراحل ) ١ ( :مرحلة «تصريف

األعمال والخدمات العامة»  ،لتي بدأت في العشرينات واستمرت حتى
الخمسينات )٢(،مرحلة « اإلنماء والحقوق المدنية» ،التي ظهرت في الخمسينات
إثر التحرك الشعبي والعمالي )٣(،ومرحلة االستقالل وبناء مؤسسات الدولة،

التي بدأت تظهر منذ سنة  ١٩٦٨عندما أعلنت بريطانيا عن خطتها لالنسحاب

من البحرين .وتميزت المرحلة األخيرة بتفرع وتنوع بيروقراطي متزايد ( هنتر
 )١٩٦٩، ١٩٤يقابله ازدياد هائل في عدد االدارات الجديدة والموظفين هذه

( )١للتفاصيل انظر الحمر( .)١٩٦٨
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المراحل الثالث ليست منفصلة الواحدة عن األخرى ،إنما هي متداخلة
ومترابطة بعضها بالبعض اآلخر.

ففي المرحلة األولى دخل التعليم بشكل جزئي إلى المدن وبعض القرى،
فبنيت المدارس للبنين والبنات ( بنسبة أقل) في المنامة والمحرق والحد والرفاع
والبديع وسترة وسوق الخميس ،وتمركزت باقي الخدمات في مدينة المنامة وإلى

حد ما في المحرق .وبدأ في سنة  ١٩٢٩العمل في بناء جسريربط المنامة

بالحرق انتهى سنة  ،١٩٤٢كما بدأ العمل على تجفيف منطقة المستنقعات في
القضيبية وطمرها بقمامة المدينة .وبنيت في المنامة دوائرمختلفة لالدارات

والخدمات العامة  :الكهرباءفي عام  ١٢ ، ١٩٢٨خطاً للهاتف في عام

 ،١٩٣٢مستشفى حكومي في بداية الثالثينات ،وادارة الصحة العامة في
أوائل الخمسينات ،وحتى سنة  ١٩٢٨م يصل من هذه الخدمات إلى المحرق
غير الكهرباء التي كان لها تأثير كبير على حركات التنقل في فصل الصيف.

كان الحام وبعض التجار األغنياء ينتقلون في فصل الصيف من المحرق إلى
القضيبية في ضواحي المنامة سعياً وراء الجو البارد نسبياً ،إال أنهم ،بعد وصول

الكهرباء  ،عزفوا عن تلك العادة وأخذوا يستعملون المراوح الكهربائية.

أشرف الحاكم والمستشار على ادارة جميع مرافق الدولة ما عدا الشؤون

الخاصة للعائلة الخليفية والتي كانت تديرها لجنة خليفية خاصة .تحمل المستشار
الذي خدم البحرين بإخالص وتعقل ،عدداً كبيراً من المسؤوليات في فترة

قصيرة :جاء في بداية األمر لينظم مداخيل الدولة فأصبح ،تدريياً ،رئيساً
لقوة الشرطة وعضواً في المحكمة المشتركة ومراقباً عاماً للتعليم وغيره من

إدارات الدولة ،كما كان يحفرجلسات المحكمتين الكبرى والصغرى
وجلسات المجالس البلدية .ال شك أن اهتمام المستشار برعاية معظم الشؤون

البيروقراطية وقر لها عامل التنسيق ووحدة الهدف ،إال أنه في نفس الوقت
حرم االدارة من التنوع والتجديد والمشاركة في السلطة .فقد ظلت اصالحات
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العشرينات جامدة لم تتبدل حتى الخمسينات بالرغم من التحوالت االجتماعية
واالقتصادية الهائلة الي شهدتها البالد خالل تلك الفترة من الزمن .صحيح أن

الخدمات العامة زادت ،بنسبة قليلة ،ولكن التركيبة البيروقراطية ظلت تحصر
اهتامها  ،بصورة أساسية ،بتنفيذ القوانين الرسمية دون غيرها  ،فأصبحت
بالتالي عاجزة عنمواجهة المتطلبات االجتماعية الجديدة ،وبالفعل ،لم تبدأ
البيروقراطية في البحرين بتناول المشكالت االجتماعية إال بعد ظهور التحرك

الشعي والعمالي في منتصف الخمسينات .

وبعد هذا التحرك ،ظهرت المرحلة الثانية من تطورالبيروقراطية  -مرحلة
االنماء والحقوق المدنية :فهي «مدنية» ألنها نظمت التوظيف وأوضاع العمل
واعترفت بجقوق تمثيل المواطنين في الهيئات االدارية المستقلة ،و« انمائية» ألنها

أدت إلى خلق وظائف وادارات جديدة تعنى باالنعاش االجتاعي والزراعة
والمياه والمساكن الشعبية وما شابهها  ،كما أنها اعتنت بتوسيع نطاق الخدمات

العامة كالكهرباء والماء والمدارس والطرق في المدن والقرى على السواء.
وحصل هذا التفرع والتطورالبيروقراطي في هذه المجاالت بعد مفاوضات
طويلة جرت بين قادة التحرك الشعبي من جهة والحكومة من جهة أخرى
(راجع الفصل الثامن للتفصيل)  .غير أن هذا ال يعفي أبداً بأن التجديد الذي

حصل في البروقر،طيةكان كله نتيجة التحرك الشعبي ،كما ال ع :بأن كل

مطالب قادة التحرك قد تحققت  -األمرالذي حصل هو أن التحرك الشعبي

عبأ الناس سياسياً وكشف عن عجز المؤسسات البيروقراطية لقائمة في مواجهة
التبدل االجتماعي :مما أدى إلى مراجعة مجمل األوضاع القائمة واعادة النظر في

تشكيل تلك المؤسسات وتجديدها .

وفي هذا النطاق تأسست عام  ١٩٥٥دائرة جديدة للعمل وأقر نظام
حكومي للتقاعد ،وتأسست عام  ١٩٥٦لجنة عمالية استشارية قامت بصياغة
قانون العمل (عام ، )١٩٥٧الذي ظل سارياً حتى  ١٩٧٥عندما تم تعديله

١٨٤

ليتناسب مع األوضاع العمالية المستجدة .وأعطيت دائرة العمل الحق في فض
المنازعات وتوظيف العاطلين عن العمل  .ففي عام  ١٩٥٨مثالً أوجدت دائرة
العمل الوظائف لثلثي الذين تقدموا بطلبات للتوظيف ،ويقدر عددهم بوالي

 ١٠٠٨أشخاص( )  .وفي عام  ١٩٥٦قدم مشروع نظام جديد للتمثيل في
لجنتي الصحة والتعليم وقدم مشروع مماثل في لجنتي الكهرباء والمجلس
االستشاري للمرور في عام  ،١٩٥٨وهذا على أساس أن تقوم الحكومة

بتعيين نصف عدد أعضاء هذه اللجان والمجالس وينتخب النصف اآلخرمن

قبل الشعب .وفشلت أيضاً المحاولة الي قام بها قادة التحرك الشعبي لتشكيل

مجلس وطني ونقابات عمالية مستقلة ،ولم يبق من جميع هذه اللجان والهيئات التي
تأسست في الخمسينات سوى هيئة مستقلة واحدة هي« صندوق التعويضات ه٠

الذي تأسس في عام  ١٩٥٦لتأمين السيارات (راجع الفصل الثامن
للتفصيل)

 .وباالضافة إلى هذه الدوائر ،تأسست ما بين منتصف

الخمسينات ونهايتها دائرة الزراعة ( )١٩٥٥ودائرة الشؤون االجتاعية

( )١٩٥٧ودائرة الشؤون القروية ( )١٩٥٧ودائرة تأمين المياه(.)١٩٦٠

م ان دائرة اإلسكان التي تأسست عام  ١٩٦٣جاءت مالئمة للمطالب العامة
التي نادى بها قادة التحرك الشعي.

اهتمت دائرة الزراعة بتحسين االنتاج وتطويرأساليبه في مختلف المجاالت
كالري وتربية الدواجن وزراعة الفواكه وتطوير البذور وغيرها ،وكان عملها

في هذه المجاالت ناجحاً جدا ،٣إا أن نوع االساد الذي ظهربعد تطور

صناعة النفط حال دون بلوغ هذه الجهود الهدف الذي قامت من أجله .كما أدخل

سوق العمل المستقر ،الذي ولده ا كتشاف النفط وتصنيعه ،إلى البحرين وجوارها

( )١التقرير االداري للبحرين.٢٧ :١٩٥٨

( )٢للتفاصيل انظر التقارير الدارية للبحرين١٩٥٦،١٩٥٥و.١٩٥٧
( )٣التقرير االداري للبحرين .٣ : ١٩٥٨

١٨٥

اغراءات شق للقوى العاملة ،فتحولت هذه القوى من العمل الزراعي المضني،

وخاصة زراعة النخيل ،إلى الوظيفة والتجارة ومن أهم العوامل التي أدت إلى

انحسار زراعة النخيل نظام امتالك األراضي وتأجيرها ،ونظام التعاقد بين
العامل والمالك ،وانخفاض الطلبعلى التمور كمادة غذائية رئيسية والتبدل

الحاصل في أنواع األطعمة التي يستهلكها أهل البحرين ،والطلب المتزايد على:
العمال في جميع مجاالت العمل ،والنمو الهائل لمشاريع االسكان في المدن

والضواحي ،وزيادة استهالك الماء  .فقد أدى ازدياد استهالك المياه العذبة إلى

ارتفاع مستوى المياه المالحة الجوفية ،فوصلت في بعض المناطق إلى عمق ما بين
 ٣.و ٦ .سنتيمتراً فقط ،ما جعل عملية الري صعبة جداً

 ،كما جف عدد

من الينابيع العذبة بسبب سوء استعمال اآلبار االرتوازية التي بدأ استغاللها في

العشرينات  .وساهمت كثرة استهالك المياه في المنازل على استنزاف المياه
الجوفية :ترتفع نسبة االستهالك بتزاد االرتقاء االجتماعي وانتشار وسائل
المعيشة الحديثة.

لم تنجح البحرين في تطوير أي من المصادر الطبيعية ما عدا النفط والغاز:

فقد فشلت المحاوالت المختلفة لتطويرالزراعة واالستفادة من الثروة السمكية
والمحافظة على مخزون المياه .ولمواجهة هذا الفشل عمدت الحكومة إلى تأسيس
عدد من الدوائر ( كدائرة الشؤون االجتماعية والشؤون القروية وشؤون

االسكان) بهدف اعادة توزيع الثروة العامة والقيام بالخدمات المطلوبة ،ونجحت

في ذلك نجاحاً محدوداً ،إال أنه ما زال أمام عملية التوزيع هذه أشياء كثيرة لم

تحققها بعد
كانت دائرة الشؤون االجتماعية في بادى األمر مسؤولة عن تعويضات

الحريق ومساكن العمال التي بلغ عددها حوالي مئتين في المنامة وأقل من ذلك في
(  )١التقريراالداري للبحرين ٢: ١٩٦٠و.١٢:١٩٦٧

١٨٦

المحرق  -والمعروف أن هذه المساكن أنشئت بأموال حكومية شرط أن تؤجر

للعمال الذين ال يتجاوز دخلهم الشهري  ٢ ..روبية

 .وتطورت دائرة

الشؤون تدريجياً فشملت بعض نواحي التربية والفنون وأمور الشباب واألسرة،

وفي عام  ١٩٧٥اتسع نشاطها فشمل الترخيص للمسرحيات ،ومراقبة األفالم
وتصنيفها ،واالشراف على اليانصيب والترخيص له ،وتطوير االبداع الفني،

واالشراف على الفنون التشكيلية ،ورعاية مراكزالشباب والجمعيات التعاونية

والنوادي الثقافية والرياضية ،وتوفير المساعدات المالية للفقراء ،وادارة دار
العجزة والمعاقين.

أما دائرة الشؤون القروية فجاءت امتداداً لنظام البلديات ،أي لتنظيم
الخدمات البلدية في  ٥٦قرية وقعت خارج نظام البلديات األربععشرة في
البحرين( )  .ومع الزمن أخذت تقوم هذه الدائرة باصدار سندات الملكية

خصوصاً في مجال اإلعمار ،ورخص البناء ،وحفر اآلبار االرتوازية،
واالجراءات الضرورية للوقاية الصحية ،وشق الطرقات ،وتوفير الماء

والكهرباء  .وأعطت عدداً من وثائق الملكية كهبة من الحام إلى بعض القرويين
ليقيموا عليها مساكنهم .وبين عامي  ١٩٦٧و ١٩٦٨بلغ مجموع وثائق الملكية
من هذا النوع  ١٧٣وثيقة. )٢وفيعام  ١٩٧١ألغيتدائرة الشؤونالقروية

ووضعت القرى التابعة لها في ثالث بلديات مستقلة .ومنذ الخمسينات ،تأمنت

خدمات الكهرباء وال ماء والتنظيم البلدي في مختلف أناء البالد :ففي عام
 ١٩٥٥تأمنت الماء والكهرباء إلى مدن وقرى الرفاع والخد وسماهيح وقاللي

وجد حفص والدراز وبني جمرة ،كما تأمنت في عام  ١٩٦٠إلى قرى دمستان
وكزركان والمالكية ودار كليب والماجوز .وفي عام ١٩٥٧أنشئت التنظيات

(  )١التقرير االداري للبحرين .١١٤:١٩٥٨

( )٢التقرير االداري للبحرين  ١٢٧ :١٩٦٧و.١٢٨:١٩٦٨
( )٣بعد مقابلة مع رئيس قسم الموظفين والتوظيف المدفي.

١٨٧

البلدية في سترة وجد حفص ،وفي عام  ١٩٧١انتشرت في مختلف أنحاء

البحرين.
وفي أواخر الستينات وأوائل السبعينات بدأت المدن وضواحيها تشهد نمواً
هائالً فاق كل تصور ،فأصبح لدائرة االسكان أهمية خاصة في البالد (راجع

الفصل السابع) ،ومنأهم منجزات هذه الدائرة بناء مدينة عيسى ،عام ١٩٦٨
التي تتألف من مئات المنازل المشيدة باالسمنت ،يوجد في هذه المدينة ستة

نماذج للمنازل تسكنها فئات ذات مداخيل وأوضاع اجتماعية مختلفة ،وتراوحت
قيمة المنزل بين  ٣٧٥.دوالراً أميركياً و ٣٥,٠٠٠ألف دوالر تدفع
بالتقسيط على مدى  ١ ٥عاماً دون فائدة .وفي احتفاالت الذكرى األولى
لالستقالل قدم حاكم البحرين  ٥آالف دوالر هبة لكلمالك .هذايعني،

بالطبع أن الفئات ذات الدخل المنخفض والتي تعيش في البيوت الصغيرة
حصلت على بيوتها مجاناً  .صحيح أن االعالن عن شروط هذه الهبات كان
اعالناً عاماً إال أن العملية التي قدمت فيها هذه الهبات ظلت غير واضحة لعامة

الناس  .ثمة اجاع بين الناس بأن الهبات أعطيت حسب األفضلية السياسية،

» فاألفضل» هو األكث والء ،وقد عبر أحدهم عن هذا بقوله :إن معرفة
طريقة توزيع هذه الهبات تعني معرفة االرتباطات والوالءات السياسية في
البالد.

أما المرحلة الثالثة لتطور وتنوع النظام البيروقراطي ،فهي مرحلة االستقالل

وبناء مؤسسات الدولة ،فقد شهدت انشاء الوظائف والدوائر التي تهم بالتعبئة

الوطنية ،وتوجيه الرأي العام ،ومركزية السلطة ،وممارسة السيادة الكاملة.
ويب التنويه هنا إلى أن الكثير من هذه الوظائف والدوائركانت مطلب
التحرك الشعي في منتصف الخمسينات ،حيث طالب ذلك التحرك بقانون

عقوبات موحد ،وبمجلس للنواب ،و بالحرية في تنظيم هيئات مستقلة كنقابات
العال والجمعيات والتنظيات المختلفة .ولم تستجب السلطة لمعظم هذه المطالب

١٨٨

في ذلك الحين ،إأل أنها أدركت التناقض القام بين القوى االجتاعية الصاعدة

من جهة وبين محدودية النظام البيروقراطي القام آنذاك من الجهة الثانية.

ولمواجهة هذه المشكالت ،تأسس في عام  ١٩٥٥مكتب العالقات العامة
العمالية ودائرة لالعالم ومحطة لالذاعة  .وفي عام  ١٩٥٦صدر قانون
المطبوعات ،وشكلت هذه االدارات والمكاتب قطاعاً من بيروقراطية الدولة
ألنها ارتبطت مباشرة بالبناء الوطني الموحد وبالتعبئة السياسية للشعب،

وبتوجيه الرأي العام .والجدير بالذكر أن هذه األمور من اهتمامات الدول

وليست من اهتامات القبائل.
لم يولد التحرك الشعي في منتصف الخمسينات اهتاماً رسمياً بالتعبئة
السياسية وتوجيه الرأي العام فحسب ،بل أظهر أيضاً مدى الحاجة للتنسيق

االداري وللسلطة المركزية .فتأسس فيعام  ١٩٥٦مجلس اداري ضم مدراء

الخدمة المدنية والمستشار ( السير شارلزبلغريف) الذي استبدل بعد احالته على
التقاعد عام ١٩٥٧بسكرتير الحكومة ،السيدج .و  .سميث ،وأعطى المجلس
صالحية البت في الشكاوي المحالة إليه إما من التنظيات الرسمية أو من عامة
أفراد الشعب .وقاطعت المعارضة آنذاك المجلس ألنها لم توافق على طريقة

تشكيله ،ولكن بالرغم من هذه المقاطعة استمرفي النظرباألمور الموكولة

إليه  .وبعد أن نالت البحرين استقاللها عام  ،١٩٧١أصبح المجلس والدوائر

الرسمية األخرى بمثابة الحكومة القائمة باألمرالواقع ،وتحولت الدوائرإلى

وزارات ،بعد أن أضيفت إلى قائمة الدوائر الموجودة وزارتا الخارجية
والدفاع.
نبه التحرك الشعي في الخمسينات الحكومة إلى عجزقوى األمن عن القيام
بمهامها ،فتشكلت في عام  ١٩٥٥قوة خاصة مستقلة تماماً عن شرطة األمن

الداخلي وعن قوى الدفاع ،اسمها « فرقة الشغب» ،التي يتألف أفرادها من
خلفاء آل خليفة القبليين في شبه الجزيرة العربية .وتألفت هذه القوة من حوالي

١٨٩

 ٢٠٠عنصر ،واشتهرت بقسوتها في مواجهة أعمال الشغب إذ أنها ال تنتمي

اجتاعياً إلى أية مجموعة من المجموعات التي تعيش في البحرين .أما جيش
الدفاع فقد نظم عام  ١٩٦٨عندما أعلنت بريطانيا عن رغبتها في االنسحاب

من البحرين ،وكان عدد عناصره حوالي األلفين ،وزادت الميزانية المرصودة
للدفاع واألمن العام من  ٨,٢٥مليون دوالر في عام  ١٩٦٨إلى ٣٣,٢٥

مليون دوالرفي ، ١٩٧٥خصص منها  ١٤مليوناًللجيش (هذلتن

.)١٩٧٤
ولم تكن الزيادة محصورة في ميزانية الدفاع واألمن العام وحدها ،فقد
شهدت االدارات األخرى زيادات ماثلة .وتشير التقديرات الحالية إلى أن عدد

الموظفين العسكريين والمدنيين في البحرين يبلغ حوالي  ١ ٤ألف شخص يتولون
شؤون ادارات الدولة في بلد ال يتجاوز عدد سكانه  ٢٢٠ألفاً  -هذا يعني أن
الموظف الواحد يخدم  ١ ٥مواطنا ،وهذه نسبة عالية جداً  ،من أعلى النسب في

العالم هنالك سببان لهذا التضخم البيروقراطي :االستقالل ووجود العمال
األجانب بكثرة ،فعندما يصبح بلد صغير كالبحرين ،ال يتجاوزعدد سكانه
 ٢٢ .ألفاً ،دولة مستقلة ،ال بد وأن يشهد تضخماً في نسبة عدد الموظفين

في االدارات العامة ،وذلك لملء الوظائف التي يحدثها االستقالل في مؤسسات

الدولة كالدفاع والخارجية وغيرها  .ويضاف إلى هذا األمر وجود عدد كبير
من العمال األجانب ،األمر الذي دفع المواطنين إلى ترك أعمالهم المهنية والسعي

وراء الوظيفة الحكومية التي تؤمن لهم مدخوالً أفضل ومركزاً اجتماعياً مميزاً .

األس االجتاعية لسياسة التوظيف في
القطاع العام

شهدت الوظائف والدوائر التي أنشئت في البحرين تغيرات عديدة ،ولكن

األسس االجتاعية للتوظيف كانت دائماً وما زالت ،تخضع لبعض المبادى

١٩٠

االجتماعية التي لم تتغير بسهولة .فكانت وما زالت العائلة الحاكمة تسيطر على
جميع الوظائف التي ترتبط مباشرة باستعمال القوة الفعلي ،أو بالتهديد ياستعسالها
كصيانة النظام والقانون وتوجيه السياسة المحلية والدولية ،أو تلك الوظائف
التي ترتبط باعادة توزيع الثروة والضمان االجتماعي .وتشمل هذه الوظائف

الشرطة والجيش والقوات الخاصة ووزارة العدل والداخلية والخارجية ودوائر
الهجرة والبلديات والشؤون القروية .والجدير بالتأكيد هو أن هذا التنظيم،
الذي كان معموالً به في عام  ، ١٩٧٥قد يتغير حسب األوضاع االجتماعية

واالقتصادية المستجدة وحسب األهمية السياسية للوزارة أوالدائرة المختصة.
ففي اللحظة التي يصبح لدائرة أو لوزارة ما أهمية خاصة في ميزان القوى

المحلية ،في تلك اللحظة بالذات ،تحال هذه الدائرة أوالوزارة إلى اشراف آل

خليفة المباشر.
يختار كبار الموظفين من آل خليفة مساعديهم من االختصاصيين والفنيين
والخبراء من بجرينيين وأجانب ،وتجد عندهم ميالً واضحأ لتوظيف الخبراء

البريطانيين واألردنيين في دوائرالدفاع واألمن العام ،وتوظيف الهنود

والمصريين وغيرهم من العرب في الدوائر األخرى.
أما الوظائف والدوائر والوزارات التي تحتاج الختصاصيين مهرة،كالتنمية
والصناعة والمالية والصحة والكهرباء ،فتركت ألبناء البالد الذين برزوا في

مجاالت اختصاصهم ،ومن أبرز هؤالء علي فخرو وزيرالصحة ،ويوسف
الشيراوي وزير التنمية والصناعة ،وابراهيم عبد الكريم وزير المالية .وهذا ال
يعني بالطبع أن أبناء آل خليفة لم يوظفوا في دوائر الخدمات التي تحتاج إلى

مهارة خاصة  .فالحقيقة أن كثيراً منهم يشغل هذه الوظائف ولكنه ال يشغلها

على اعتبار انتائه العائلي بل لكفاءته الشخصية.
يراعى في تعيين أبناء البحرين في الوظائف العليا موضوع التوزيع العادل
بين السنة والشيعة ،ويجصل في بعض األحيان أن يختار الموظف في ملمنصب

١٩١

الرفيع موظفي دائرته من أبناء طائفته الدينية ،ولهذا تجدأن أغلبية الموظفين
الصغار في دائرة الكهرباء من الشيعة العرب ،وفي مكتب البريد من الشيعة

االيرانيين ،وفي الجمارك والهجرة من العرب السنة .هذه الظاهرة ال تدل فقط
على تفضيل أبناء الطائفة في التوظيف ،إنما تدل أيضاً على الطريقة التي يم بها
التوظيف :ففي غياب تصنيف عام ينظم جداول القوى العاملة في البالد يجد

صاحب العمل ،في كل من القطاع العام والخاص على السواء ،نفسه مضطراً
لالعتاد على معلوماته الشخصية في البحث عن الموظفين ،فتأتيه هذه المعلومات

من عالقاته االجتاعية ومن روابطه ضمن طائفته وهكذا دواليك .فقد الحظنا

من مراجعتنا ل  ١٦٤ه شبكة» اجتماعية جعناها في البحرين أن التفاعل غير
الرسمي بين أبناء الطائفة الواحدة يسهل تعارفهم وترابطهم مع بعضهم البعض.
صحيح أن هذا التفاعل يختلف من حيث نوعيته ومضمونه وكثافته باختالف

الجنس والعمروالمستوى الثقافي واألصل االجتاعي ،إال أنه نادراً ما يخرج عن

نطاق الطائفة.
من الممكن ،ابراز سياسة التعيين والتوظيف ،إلى حد ما عن طريق مقارنة

الوظائف التي يمارسها أبناء آل خليفة بالوظائف التي يمارسها أبناء الفئات
االجتماعية األخرى (راجع جدول  ،)١٤أقول « إلى حد ما » ألن القيام بهذه

المقارنة تعتريه بعض التحفظات المنهجية  .ففي الوقت الذي كانت فيه
معلوماتنا عن آل خليفة شاملة بجيث أن الذين ساعدونا في جعها كانوا يعرفون

جميع التفاصيل عن كل شخص ،كانت المعلومات التي جعناها عن الفئات
األخرى مأخوذة من مجموعة عينات مختارة من  ١٢٤٩أسرة منتشرة في١٥
حياً وقرية  .فالتغاير الظاهر بين أبناء آل خليفة وغيرهم من أبناء البحرين

يرجع ،ولو بشكل جزئي ،إلى غياب التناسق المنهجي ،ويبدو هذا صحيحاً

بصورة خاصة فيما يتعلق بالوظائف الحكومية العليا  .فاالختالف ليس فقط في
طريقة جمع المعلومات ،بل وفي فهم مهمة كل وظيفة بسبب غيابالتعريف

١٩٢

الموحد للوظيفة والموظفين :فكل أبناء آل خليفة ،بغض النظرعن وظائفهم
ومؤهالتهم ومستوى اختصاصهم ،يعملون في الوظائف الحكومية ،القطاع العام
وال يعملون في القطاع الخاص،م أن القليل منهم الذي يعمل في وظائف

السكرتارية والخدمات المكتبية البسيطة (راجع جدول  ) ٤يشغل تلك الوظائف
عند أبناء آل خليفة الذين يمثلون المناصب العالية ،وليس عند العامة من البشر.
ولكن بالرغم من جيع هذه التحفظات المنهجية يظهر الجدول رقم  ٤بأن

ه  /٦من الموظفين من آل خليفة .يشغلون مراكز عالية في الحكومة :رؤساء

دوائر ،قضاة ،وزراء ،ضباط في الجيش .ويعمل الباقون كسكرتيرية وكتبة
وتجار ومهندسين .وهذه المالحظات لم تؤخذ من المقارنة بين آل خليفة والفئات

األخرى بقدر ما أخذت عن طريق مقارنة آل خليفة ببعضهم البعض.
فالمنهجية التي اتبعناها في جع المعلومات عن الوظائف تبين بأن المقارنة ضمن
المجموعة الواحدة أفضل من المقارنة بين مجموعة وأخرى.
لحد اآلن ما زلت أتحدث عن العائلة الخليفية وكأنها فئة واحدة متجانسة

اجتاعياً ال تعتريها أية تمايزات داخلية ،وهذا غيرصحيح .ففي ما يتعلق
بالحكومة والخدمة المدنية نستطيع أن نميز بين أربع مجموعات من آل خليفة

بالنسبة إلى قرب أو بعد كل منها عن عيسى بن علي ،حام البحرين السابع،
وعن عيسى بن سلمان ،الحام العاشر والحالي .كما يظهر أن معظم المستخدمين

الرسميين الصغار وقلة من ضباط الجيش ينحدرون ساللياً من أجداد آل خليفة
القدماءالذين عاشوا قبل عيسى بن علي ،أماالوزراءوالقضاة وأغلبية الضباط

ومديرو الدوائرفي المصالح المستقلة والوزارات فينحدرون من عيسى بن علي

تبعاً للتنظيم اآلتي المعمول به سنة  :١٩٧٥شقيق الحام الحالي خليفة بن سلمان
رئيس الوزراء  ،ابن الحامحد ولي العهد ووزير الدفاع ،أوالد عمه عبد العزيز
بن ممد بن عبد الله وزير التربية وشقيقه عيسى وزير العدلية ،وابن أوالد عمه

عبد الله بن خالد بن علي وزيرالبلديات والشؤون القروية (راجع رسم . )٤

١٩٣

الجدول رقم ٤
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يبدو واضحاً هنا كيف يترابط النفوذ مع أواصرالقربى  :كلما قرب المرء من

الحام ساللياً ازداد نفوذ وقوة المركزالذي يحتله ،وكلما بعد ساللياً ضعف
المركز ،من هنا يرى.الباحث امكانية بروز ازدواجية في السلطة بين رئيس

الوزراء (الشقيق) وولي العهد ووزير الدفاع (االبن) ،إذ أن االبن ،بصفته

ولياً للعهد يتمتع بنفوذ يتجاوز رئيس الوزراء ،ولكن سلطته كوزير الدفاع
تضعه في مرتبة أدنى من رئيس الوزراء( الشقيق ) .

أما الجدول الخامس فيبين تحيزاً واضحاً تجاه السنة المدينيين ومن م تجاه
الشيعة المدينيين ،إذ يشغل السنة حوالي  /٤ ٠من الوظائف المدنية في الحكومة

بينا يشغل الشيعة العرب حوالي  ،'/٢٦ويكون مجموعهم  /٦٦من موظفي

الدولة .وإذا نظرنا إلى نسبة الذين يعملون في االدارات الحكومية أو
المؤسسات التي تسيطر عليها الحكومة ،كمصفاة النفط ومصنع صهر األلمنيوم،
وما شابه ذلك ،نجد أن هذا التحيز ينقلب رأساً على عقب .فأكثرية هؤالء،

حوالي  ،/٧٣,٤هم من السنة ذوي األصول القبلية ،ويليهم بعد ذلك السنة
المدينيون وأخيراً القرويون من الشيعة العرب (راجع جدول  . )٦ويعمل
معظم القرويين الشيعة (  )/٦ ٤الذين يسكنون في ضواحي المدن في الخدمات

التي ال تحتاج إلى مهارة خاصة ،كالكناسة والقراشة وغيرها (راجع جدول
٠)٤
وباستثناء السنة ذوي األصول القبلية ليس هناك ما يشير إلى تحيز واضح في
التوظيف بالنسبة لدوائر الحكومة أو المؤسسات والمشاريع التابعة لها فاألمر

مرهون بفارق التحصيل العلمي بين المدينيين والقرويين من السنة والشيعة .

يظهر المسح االحصائي الذي قمنا به أن  /٣ ٠,٧من أصحاب
االختصاص هم من السنة سكان المدن و /٤٦,٢منهم من الشيعة سكان المدن

من ذوي األصول العربية و /٢٣,١منهم من الشيعة ذوي األصول الفارسية ،ثم

ان  ٥٣,٩من حلة الشهادات الجامعية هم من السنة المدينيين و /٣٣,٣من

١٩٩

الشيعة المدينيين  ،وتستمر هذه النسبة نفسها تقريبا في مرحلتي التعليم الثانوي
واالبتدائي مع بعض االختالفات في النسبة المئوية (لمزيد من التفاصيل راجع

جدول٠)٧
ويبدو أن السنة والشيعة المدينيين أكثر تحرراً من الفئات األخرى بالنسبة
لتعليم المرأة وتوظيفها ،فمعظم الموظفات ،من أمهات وبنات غير متزوجات،

ينتمين إلى هاتين الفئتين (راجع جدول  ، ) ٨أما توظيف الزوجات واألخوات
والبنات بين الفئات األخرى فشبه معدوم .وغالباً ما يترك النساء وظائفهن

عندما يتزوجن  -وهذا ما الحظه جيمس سوكنت ( ) ١٨٨ : ١٩٧٤أيضاً إذ

وجد أن أكبر نسبة مئوية بين الموظفات ( )%١٠,٦تقع بين الصغيرات في

السن ممن تتراوح أعمارهن بين  ٢٠و ٢٤سنة ،مخالف نسبة الموظفات بين

الكبيراتفيالسنالتيتتراوحبين( )/١و( . )/٤ويعتمدتوظيفالمرأةفيالبحرين
على درجة تحصيلها العلمي :كال ارتفع مستوى تعليمها ازداد معدل توظيفها .
وقد اظهر المسح االحصائي الذي قمنا به للعائلة أن  ٠/٠٨٢من الجامعيات

موظفات بالنسبة إلى  /٤٧من اللواتي أنهين الدراسة الثانوية ،و ٠/٢١من
اللواتي أنهين الدراسة التكميلية ،و /٧فقط من اللواتي أنهين الدراسة

االبتدائية ،أما نسبة التوظيف عند اللواتي لم يدخلن المدرسة أبداً فمتدنية
جداً ،إذ تبلغ حوالي  /١,٤٨فقط  .فالتعليم اذن « جواز سفر» المرأة بالنسبة
للوظيفة ،كما أثبت سوكنت أيضاً ،إذ وجد أن نسبة توظيف المرأة تراوحت

بين  ٥و ١ ٠في الوظائف التي تتطلب تعلياً مدرسياً وتدنت هذه النسبة إلى
أقل من واحد بالمئة فيا يختص بال وظائف التي ال تتطلب هذا التعليم ( سوكنت

.)٨-١٢:١٩٧٤
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المئوية

ت

شهدت البيروقراطية في البحرين تغيرات كبيرة ،ولكنها على أهميتها ،لم

تؤد إلى تغيرات موازية في األسس االجتاعية للخدمة المدنية والتي تتصل
اتصاأل مباشراً بتوزيع النخبة ،وتوازن القوى ،والصراع على السلطة في

البالد .ومن الملفت للنظر حقاً بقاء توازن القوى في البحرين قائماً وكأنه إياه
منذ أجيال ،لم يتزعزع بالرغم من التحوالت البيروقراطية واالقتصادية

واالجتماعية الهائلة التي عصفت بالبالد  .وهنا تكمن غرابة الحكم في البحرين:
خليط من المجتمع المدفي والبيروقراطية الحديثة تتواجد جنباً إلى جنب ،وفي

وقت واحد ،مع التنظيات والسياسات القبلية .لكن السؤال األهم هنا هو

حول شرعية السلطة وممارستها بالنسبة للتمثيل الشعي والحقوق العامة  .ولكن
قبل البحث في هذه األمور بالتفصيل ،علينا أن نبحث أوالً في التحوالت

االجتماعية واالقصادة التي ولدها النفط وبروز القوى الجديدة التي خلقتها هذه

التحوالت.

٢٠٣

الفصالل^ادس

نفط والتحوالرتاالج^تاعيتواالقصار،

ما من جانب من جوانب الحضارة والمجتمع في البحرين اآلوتغير تغيراً

جذريا نتيجة اكتشاف النفط وتطور صناعته .تغير نظام األسرة ،العالقات

العائلية ،طرق الزواج والطالق ،ميزانيات األسرة،االقتصادية ،البنية الوظيفية

للعائلة ،التنظيم االقتصادي ،وضع المرأة ومركزها االجتماعي ،التقاليد
والشعارات الدينية ،،المنازل االجتماعية ،الحرف والفنون الجميلة ،زراعة النخيل
وصيد اللؤلؤ ،العمل السياسي والتنظيم االداري ،النوادي الرياضية والجمعيات
الخيرية ،الطعام وطرق المعيشة ،وغيرها  .ومن هذه الجوانب كلها ،سأبجث في
امرين أساسيين الرتباطهما المباشربتنظيم السلطة ومقوماتها االجتماعية - ١ :أمر

التنظيم االقتصادي - ٢ ،بروز القوى والمجموعات الجديدة الفاعلة في

المجتمع .سأتناول األمر األول في هذا الفصل ،واألمر الثاني في الفصلين

التاليين .وقد اخترت عبارة « التنظيم االقتصادي» الؤكد على العالقات

التعاقدية في العمل وكيفية تغيرها بعد اكتشاف النفط وتصنيعه.

تأثير النفط على تنظيم االقتصاد التقليدي

م اول مسح جيولوجي لمنطقة الخليج العرلي عام  ، ١٩١٢قبل نشوب

الحرب العالمية االولى بفترة وجيزة ،ولما اظهر هذا المسح وجود النفط في
المنطقة ،طلب البريطانيون ،بعد سنتين،منحام البحرين التعهد لهم بعدم

استغالل النفط او منح امتيازات نفطية لدول خارجية قبل استشارتهم في

٢٠٧

الموضوع وموافقتهم على ذلك .وفي هذه الفترة من الزمن كان الطلب التجاري

على النفط ضئيالً جداً مما أدى الى ارجاء انتاجه بضع سنين ،حتى عام

، ١٩٢٨حينا منحت شركة نفط البحرين  BAPCOامتازاً خاصا للتنقيب
عن النفط ،وكان هذا االمتياز األول من نوعه في المنطقة العربية .وقد م

اكتشاف النفط في البحرين بكميات ضئيلة ،عام  ١٩٣٢وصدرت أول شحنة
من النفط الى الخارج عام  ( ١٩٣٣صادق وسنفيقلي .)٨:١٩٧٢ويعام
 ١٩٣٦م بناء مصفاة البترول على الشاطى ،الشرقي المواجه لجزيرة سترة ،وبدأ

العمل فيها سنة  ١٩٣٨بطاقة تقدر بوالي  ٢ . .ألف برميل في اليوم  -أي

ضعفي ونصف كمية النفط المستخرج من حقول البحرين المقدرة آنذاك بجوالي
 ٨ .ألف برميل في اليوم .والجدير بالذكر أن الفرق بين طاقة ا لمصفاة ومجوع

انتاج حقول البحرين كان يجلب من حقول نفط الدمام في المملكة العربية
السعودية بواسطة أنابيب خاصة لهذا الغرض ،وما زالت تعمل حتى اليوم.

يعمل في المصفاة حاليا حوالي  ٤آالف عامل بجريني ،ويصدراالنتاج الى

الهند وباكستان وبلدان افريقيا الشرقية والشرق االقصى .بلغت عائدات النفط
لعام  ١٩٣٤في البحرين  ١٦٧٥٠دوالرا اميركيا ،و  ١٧٣٠٠٠دوالر

لعام  - ١٩٣٦اي اكثر من ثلث الريع العام لتصنيع النفط بما فيه انتاج
المصفاة

 .وفي عام  ١٩٤ .تضاعفت عائدات البحرين النفطية فكونت بذلك

الدخل الرئيسي للدولة ،وبلغت العائدات في سنة (  ٦,٢٥ ) ١٩٤٥مليون دوالر

(بنزوز،)٢٧١ :١٩٧٢وفيسنة( ٢٠ )١٩٦٧مليون دوالر-أي ما
يساوي اربعة اضعاف ريع الجمارك آنذاك( )  .ربعد ارتغاع اسعارالنفط سنة

 ١٩٧٤ازدادت مداخيله الى حوالي  ٢٢٥مليون دوالر.

()١

مجل التقرير االداري للبحرين .٨ : ١٩٣٨ - ١٩٢٦

()٢

التقرير االداري للبحرين .٣ : ١٩٦٢

٢٠٨

كانت البحرين في اواخرالعشرينات واوائل الثالثينات تعاني ضائقة
اقتصادية كبيرة بسبب انسار انتاج اللؤلؤ وتصديره ،فجاء استثمار النفط نعمة
للبالد ففي اوائل العشرينات ،على اثرتنفيذ االصالحات االدارية التي مر

ذكرها  ،اخذت البحرين تفقد مركزها القيادي في انتاج اللؤلؤ ،وذلك بسبب
نزوح عدد كبير من البحارة الى مناطق اخرى من الخليج هربا من تطبيق

االصالحات االدارية ،وبسبب استنفاد المحارتدريجيا من مغاصات البحرين.
و بالفعل اخفضت قيمة صادرات اللؤلؤ سنويا من حوالي المليون جنيه استرليني

في األعوام الواقعة بين  ١٩٠٥و ١٩١٩الى حوالي ربع مليون جنيه في
األعوام الواقعة بينسنة  ١٩٢٠و.)(١٩٣٠
صحيح أن استنزاف مصائد اللؤلف في الخليج وظهور اللؤلؤ االصطناعي
في األسواق التجارية ،واألزمة االقتصادية الحادة التي ظهرت بعد الحرب العالمية
االولى قد أترا سلبا على انتاج اللؤلؤ ،ولكن هذه العوامل عملت ببطء وبشكل

تدريجي ،بعكس االصالح االداري وفرضه على القبائل العربية،الذيكان

تأثيره سريعا وحاسا  .ويرجع السبب في ذلك الى رفض القبائل االصالحات
االدارية ،وبالتالي الى نزوحها عن البحرين بصورة جاعية آخذة معها عدداً
كبيرا من السفن والغاصة والسيوب والتجار  .وكانت نتيجة هذا النزوح

الجماعى ان انخفض عدد السفن العاملة من  ٢٠٠٠سفينة قبل االصالحات الى

 ٥ ..فقط بعد االصالحات ،ومن م الى  ١٩٢سفينة عام  ،) ١٩٤٥والم
 ١٢سفينة عام  ، ١٩٥٣ثم انعدامها كلياعام .١٩٦٠ونظرا لهذا االنخفاض

في انتاج اللؤلؤ ،اخذت الحرف المرتبطة بهذا االنتاج كصناعة السفن وحياكة
االشرعة « وخرق» اللؤلؤ وغيرها تفقد فعاليتها االقتصادية .وبالفعل ،انخفض
عدد السفن المصنوعة في البحرين الى  ١٠٠سفينة عام  ،١٩٢٨وم إلى  ٨سغن
()١

مجل التقرير االداري للبحرين ٠١٤٠١٢ :١٩٤٥

()٢

مجل التقرير االداري للبحرين.١٥ : ١٩٣٧ - ١٩٢٦

٢٠٩

عام  ،١٩٣٦وإلى أقل من ذلك بكثير في السنوات الالحقة . )١وفي هذا
المجالكتب« المستشار« تشارلز بلغريف عام  ،١٩٥١يقول:
ان اكثر من نصف بجارة البحرين من أصل عماني ،إذ أصبح عرب البحرين
باغلبيتهم الساحقة موظفين في الشركات النفطية التي تعمل في الخليج والجزيرة

العربية  .فهم يفضلون العمل في الوظيفة التي تدرعليهم مدخوالً الئقاً ومستقراً

على العمل في الغوص ،حتى ان الذين ما زالوا مدينين للتجار والنواخذه
يفضلون العمل في شركات النفط وتسديد ديونهم بدال من العمل القاسي في

الغوص .وبعد أن يمضي هذا الجيل القديم الذي اعتاد على الغوص وما زال

يعمل به ،سيصبح هذا النمط من اانتاج نادراً جداً .
باختصار ،فكما أدى ظهور اللؤلؤ االصطناعي في العشرينات واألزمة المالية

في الثالثينات إلى انخفاض قيمة اللؤلؤ الطبيعي في السوق العالمية ،هكذا أدت

االصالحات االدارية في البحرين الى تحول العاملين في انتاج اللؤلؤ الى مراكز

اخرى في الخليج .ومع اشتداد انتاج النفط وتصنيعه في الثالثينات
واالربعينات وازدياد الطلب على اليد العاملة في انتاج النفط زالت اهمية اللؤلؤ

وانحدر انتاجه الى الحضيض  .وفي هذا الصدد يجب التأكيد على أن البدء
بانتاج النفط في الكويت وشبه الجزيرة العربية عام  ، ١٩٣٨وفي قطر عام

، ١٩٣٩وفي ابوظي عام  ،١٩٥٨وفي دبي عام  ، ١٩٦٦وفي عمان عام
 ،١٩٦٧ادى الى تحويل اليد العاملة البحرينية والخليجية والعربية السعودية الى
سوق النفط داً من العمل في مصادر االنتاج القدية.

كان تأثير انتاج النمط على اليد العاملة في البحرين اكثرمنغيرهامندول

الخليج ،وذلك بسبب النشاط التعليمي فيهذا البلد منذ اوائل العشرينات
()١

التقرير االداري للبحرين .٥ : ١٩٥١

()٢

التقرير االداري للبحرين  .٠١٩٤٩ه.

٢١٠

والذي دفع اهل البحرين للتطلع نحوالوظائف االدارية والمهنية والتجارية في

مختلف دول الخليج المجاورة .لقد ورد في التقريراالداري لعام  ،١٩٤٩الذي
كان يصدر سنوياً عن حكومة البحرين منذ سنة  ، ١٩٣٢بأن البحرينيين

يهاجرون بأعداد هائلة الى السعودية والكويت ودول الخليج األخرى سعياً وراء
العمل في شركات النفط والبناء حيث تزداد األجور يوما بعد يوم .وقد قدر

عدد العاملين خارج البحرين آنذاك محوالى  ٥آالف عامل وفني وموظف

،

وفي عام  ١٩٥١تقدم عددكبيرمن النساءفي البحرين يطلب جوازات سفرالى
الدول المجاورة لزيارة اقربائهن هناك .وتبين فيا بعد أن الهدف من هذه
الزيارات المتكررة كان لتهريب البضائع الممنوعة ،ولذلك أصدر صاحب

السمو فيا بعد أمراً يقضي بمنع النساء من السفر الى الدول المجاورة ما لم

يصطحبن معهن أقرباء ذكور( )  .وفي هذا السياق ورد في التقريرالرسمي لعام
" ١٩٥٢أن انهيار صناعة اللؤلؤ سببه قلة الغاصة والعاملين في الغوص ،ولم يكن

سببه قلة رأس المال(.)٢

مع نزوح بعض القبائل العربية عن البحرين ،تقلص حجم المستقرات التي

كانوا يعيشون فيها كجو وعسكر والدور ،كما قل سكان بعض القرى كقاللي
والحد والبسيتين .ان الذين لم يهاجروا عن البحرين الى الدول النفطية المجاورة

نزحوا الى مدن البحرين واستقروا فيها.

إن الجمود الذي اصاب انتاج اللؤلؤ وتصنيعه اصاب ايضا زراعة النخيل
وتربية المواشي  -وربما لنفس االسباب :فنظام ملكية االرض وتأجير البساتين لم

يكن السبب الوحيد الذي ادى الى تدهور زراعة النخيل وانخفاض انتاجها ،بل
ان سوق العمل المستقر الذي ولده انتاج النفط جعل العمل في القطاعات
()١

التقرير االداريللبحرين .٤٠١٩٥١

()٢

التقرير االداري للبحرين .٤ : ١٩٥٢

()٣

التقرير االداري للبحرين .٢ : ١٩٥٩

٢١١

االنتاجية التقليدية غير ممكن أو مربح او جذاب .فال عجب ان تحولت زراعة
النخيل والعمل فيها من مورد للعيش الى مقياس للرفاهية ،فاحتفظ بزراعة

النخيل منكان له القدرة المالية على ذلك ،أي االغنياء من البشر.
وبخالف زراعة النخيل التي تقلصت بشكل ملحوظ ،ازدهرت زراعة

الخضار وازدادت مزارعها من  ١٥٠مزرعة عام  ١٩٥٢الى  ٥٧٦عام
١٩٥٩

 .ومرد هذا التحول من النخيل الى زراعة الخضار انهيار صناعة

اللؤلؤ،التيكانت تستهلك الجزء االعظم من انتاج البحرين من التمور ،كما ان

التغيير الحاصل في نظام التغذية أثر في ازدياد استهالك الخضار والفاكهة
الطازجة ،وبالفعل ارتفعت اسعار الخضار والفاكهة الى مستوى لم تعهده من

قبل.
بدأت زراعة النخيل باالنسار في الثالثينات ووصلت الى ذروتها في
الستينات والسبعينات عندما اشتد الطلب على اليد العاملة في دول الخليج برمتها

مما جعل امر استبدال العمال البحرينيين بعمانيين في زراعة النخيل صعباً جدا .
ولهذا السبب نرى اليوم ان العمل في جنائن النخيل مقتصر كله تقريبا على

العمال األجانب المستوردين من الخارج  -من خارج الدول العربية كالهند
والباكستان.
وفي منتصف الستينات والسبعينات اخذت حكومة البحرين تتبنى سياسة

التنوع االقتصادي خوفا من الوقوع في فخ االعتماد الكلي على النغط ،وفي هذا
االمر ما فيه من محاذير شتى  .وهكذا اسست فيعام  ١٩٦٦شركة االسماك
البحرينية التي تولت امر صيد الربيان وتعليبه وتصديره الى اوروبا والشرق
االقصى ،وتم في عام  ١٩٦٩بناء معمل االلمنيوم الذي يستعمل الغازالطبيعي

المتوفربكثرة في البحرين .وبدأ هذا المعمل بصهرااللمنيوم عام  ١٩٧٢بطاقة

()١

االحصاء الوطفيلسنة . ٢ : ١٩٥٠االحصاء لوطني لسنة . ١٦٣ : ١٩٧١

٢١٢

قدرها  ٩ ٠الف طن في العام ،مستخدما حوالي  ٥٠٠موظف فني ،كما اقيم في
عام  ١٩٧٥مشروع الحوض الجاف وتم افتتاحه سنة  ،١٩٧٧وهو اآلن يعمل

بكامل طاقته .والجدير بالذكر ان معمل االلمنيوم والحوض الجاف مشروعان

تشارك فيهما المصالح المحلية والعربية ،انما يعتمدان ،وعلى االخص الحوض
الجاف ،على اليد العاملة المستوردة من الخارج لعدم وفرة العمال المحليين .فقد
بلغت نسبة التوظيف في الستينات وأوائل السبعينات في البحرين ما معدله

 ٩ ٨بز من مجمل االيدي العاملة من الذكور ،وهذه نسبة عالية جدا في التوظيف

والعمل .فباالضافة الى هذه المشاريع العمرانية واالنتاجية ،شهدت البحرين في
هذه الفترة بناء المطار الدولي ،وبناء سلسلة عديدة من الفنادق ومطاحن الدقيق
التي بلغ ا نتاجها حوالي ١ ٠٠طن ي اليوم.

وهكذا نمت البحرين بسرعة فائقة لتصبح مركزاً مهماً للخدمات
والمواصالت بين دول الخليج والعالم ،فقامت فيها الشركات االجنبية

والمصارف والمدارس وشركات الطيران والفنادق الفخمة وغيرها  .وقابل هذا
النمو في الصناعة والتجارة والخدمات نمو مواز في العمران والتمدين والبناء ،

فاتسعت رقعة المدن واصبحت القرى المحيطة بها ضواح  .وظهرت ،نتيجة
هذا العمران ،ضواحي الماحوز والعدلية والقفول وغيرها حوالي مدينة المنامة،

كما ازداد عدد ألمشاريع السكنية ازديادا ملحوظا ،وعلى االخص في القسم

الشالي من البالد بين مدينة المنامة وقرية البديع  -المنطقة عينها التي كانت تشتهر

بزراعة النخيل .وبالتالي ،ازداد عدد سكان المدن في البحرين من ٤ ٥,٦ ٠ ٠

نسمة عام  ،١٩٤١حينا كان هذا العدد يشكل اكثر بقليل من نصف مجموع
السكان ،الى ٦٨, ٨١٩نسمة فيعام ، ١٩٧١اي حوالي ٧٨بز من المجموع

الكلي للسكان ا  ٠وتعوه هذه النيادة جرنا ال ارتفاع طبيعي في الخصوبة
( ) ١هذه الرسوم موجودة في تقارير البلديات عن اعمال البناء .
استنادا الى القانون البلدي ،يبب ان تحصل كل المباني الجديدة على رخص بلدية .

٢١٣

( )Fertilityالسكانية ،كما تعود الى اتساع المدن اما بفعل النزوح اليها آوبفعل

اندماج القرى الصغيرة فيها .وبالفعل فان عددا من القرى التي صنفت « ريف»

في تعداد السكان لعام  ١٩٤١اضيفت الى المدن في تعداد السكان لعام
 ، ١٩٧١ولم ،بين عامي ١٩٦٨و ،١٩٧٤إنشاء  ٣٢٠بناية «شقق» و
 ١٤٤٦منزال و ١٣٧مشروع اسكان( . )١وتؤجرهذه المنازل والشقق
بصورة رئيسية الى الفنيين والعمال االجانب ،اذ ال تتجاوز نسبة البحرينيين

الذين يسكنون هذه الشقق والمنازل ال  ^٣فقط

 .وحق سنة ، ١٩٧٥

كانت تتراوح االيجارات بين  ٥ . .و ١ ...دوالر أميركي في الشهر،
وزادت هذه النسبة في السنوات الالحقة الى ضعف ما كانت عليه .وهكذا
اصبح من العسير جداً أن تستمرزراعة النخيل مع اشتداد هذا الطلب الهائل

على المساكن :فقطعت النخلة وقام العمران مكانها.

عندما ازداد الطلب على المساكن ارتفعت اسعار االراضي بنسبة قرها او
بعدها عن المدينة :ارتفع سعر المتر المربع حوالي مدينة المنامة ،مثال ،من
دوالرين فيعام ١٩٤٦الى  ١٠٠دوالرفي عام  ١٩٧٥والى اكثر من ذلك
بكثير في السنوات الالحقة ،كما ارتفع من نصف دوالرفي اطراف الريف الى

 ٥ ٠دوالرا ،هذا التغيير الهائل في اسعار االرض ادى تدريجيا الى ازدياد عدد

القطع التجارية المتداولة في السوق ازدياداً ملحوظاًإذ بلغ بين عامي ١٩٣٤
و ١٩٧٥حوالي  ٠/٠٦٠من مجوع األرض المفرزة والمسجلة أمالكاً خاصة.

هذه العوامل :زيادة الطلب على اليد العاملة ،تغير نظام التغذية ،قلة الطلب
على التمور ،ازدياد ملوحة الماء ،نظام الملكية وضان االرض ،ارتفاع اسعار
( )١

هذه الرسوم والنسب المئوية مأخوذة من المسح االجتماعي الذي قمنا به.

()٢

المجموع لسنة  ١٩٦٥كان  ٥١٢٥١ولسنة  ١٩٧١كان  ٥٧٠٥٢ولسنة  ١٩٥٩كان
 .٤٥٥٠٥انظر الى احصاء السكان الرابع للبحرين ،دائرة االحصا .٣١ :١٩٦٩ ،انظر

ايضا االحصاه الوطني .٣٥-١٣:١٩٧١

٢١٤

األرض ،اتساع البناء والعمران ،كلها أتت الى فقدان زراعة

النخيل اهميتها االقتصادية واصبحت مقياسا للغنى والجاه بدالً من ان تكون
مصدرا للعيش والكسب .ال يحتفظ بجنائن النخيل واقتناءاالغنام في البحرين
اليوم اال من لمع نجمه ي عالم المال واالعمال .وهكذا تحول الفالح والمزارع

الى عامل واجير وموظف ،فانخفض عدد العاملين في الزراعة الى  /٢من

مجوع القوى العاملة في البالد كماهو مبين في جدول . ٤
وبالتحديد انخفض عدد البحرينيين العاملين في الزراعة من ٧ر /٦لعام

 ١٩٥٩الى ه/٤,لمام  ، ١٩٦٥ومن ثم إلى  ٢,٩لعام ،١٩٧١ويقابل هذا

االنخفاض في نسبة العمال البحرينيين ازدياد نسبة العمال األجانب في الزراعة من
 /٠,٧لعام  ١٩٥٩إلى  ١,٨لعام  ، ١٩٦٥ومن ثم لى  /١,٣لعام
 . )(١٩٧١والجدير بالذكر هنا أن كثيراً من األغنياء الذين ما زالوا
يحتفظون بجنائن النخل ال يبيعون المحاصيل في األسواق ،بل يوزعونها هدايا

على األصدقاء والضيوف واألقارب طلبا للجاه والمفاخرة.
ان انتاج النفط وتصنيعه لم يؤثرا سلباً على انتاج اللؤلؤ وزراعة النخيل
فحسب ،بل كان لهما نفس التأثير على االعمال الحرفية التقليدية كصناعة السفن

والنسيج والفخار والسالل والحصر وغيرها .ولوال الدعم الحكومي لبعض هذه
الحرف ،كصناعة السفن والفخار التي تعتبر حرفاً شعبية تعبر عن التراث الثقافي

البحريني ،لزالت معالم هذا التراث برمته .هذا ،بخالف صناعة المجوهرات

والتطريز ،الحلى والحلل ،التي راجت واشتد الطلب عليها اكثر بكثير من ذي
قبل ،وذلك بفعل البحبوحة االقتصادية التي جاءت مع اكتشاف النفط

وتصنيعه .من هنا نرى ان االستهالك المرتبط بالجاه والمنزلة االجتماعية
كالمجوهرات والتطريززاد واشتد بينا االستهالك المرتبط باالنتاج المعيشي

()١

ممل التقرير االداري للبحرين .٨٨ - ٨٥: ١٩٥٦

٢١٥

كالتمروتربية المواشي قل واضمحل.

هذا التحول الهائل في سوق العمل نشط الحركة التربوية وشد من أزرها،
فتضاعفت ميزانية التعليم العام بين عامي ١٩٣١و  ١٩٧١عدة مرات على ما

كانت عليه ،وارتفع عدد الطالب من  ٥ ٠تلميذ و ١٠تلميذة في عام

 ١٩٣١الى  ١٧٥.تلميذا و ١٢٨٢تلميذة فيعام ، ١٩٤٦وإلى٤٥٠
تلميذ و  ٢٣٠.تلميذة في عام ،١٩٥٣وإلى٧٥٠ .تلميذ و  ٣٣٨٦تلميذة
في عام ه ه  ١٩ا ) ،وما كاد عام  ١٩٧٤يطل حى ارتفع عدد التالميذ الى

 ٣.٢٠٢وعدد التلميذات الى  )٢(٢٣٤٥٩هذا المجموع الذي يساوي ربع

سكان البحرين تقريباً  .وهذه الزيادة الهائلة في عدد الطالب المسجلين بالمدارس

الرسمية والخاصة ال تترجم تلقائياً الى فعاليات اقتصادية واجتاعية وفنيه ،فالتعليم
في البحرين يعافي من ارتفاع نسبة المعيدين والمفصولين( ) ،كما انه يعاني من
عدم التنسيق بين المنهاج التعليمي وسوق العمل ،ومن عدم وجود التصنيف

الوظيفي القام على اساس التحصيل العلمي

 .وفي هذا المضمار يجب التنويه

الى ان المشاريع الصناعية والخدمات التي تبنتها الحكومة في الستينات
والسبعينات لم تأخذ بعين االعتبار تركيبة القوى العاملة البحرينية ،اذ ان
البحرين شهدت منذ أوائل الستينات نسبة مرتفعة جدا ( )٩٨من العمل
والتوظيف  .كان الهدف من تبني هذه المشاريع تنشيط االقتصاد بغض النظر
عن المتطلبات المحليةللعمل،ولذلككانالبد لتغطية العجزالحاصل في
()١

وزارة التربية،قسم االحصاء ،تقرير .٧ : ١٩٧٤ - ١٩٧٣

()٢

قدرت نسبة المعيدين الذكور لسنة  ١٩٧٢ - ١٩٧١ب  ٠/٢٣,٥في المدارس االبتدائية،

 /١٦,١في المتوسطة /٨,٨ ،في الثانوية .وقدرت نسبة المعيدات االناث ب  /٢٠,٤في
المدارس االبتدائية /٦,٠ ،في

المتوسطة ،و  /٤,١في الثانوية (سوكنت :١٩٧٤

.)٢٠٥
()٣

للتفاصيل انظر سوكنت (.)١٩٧٤

()٤

االحصاء الوطفي .١٤ :١٩٧١

٢١٦

اليد العاملة من االعتماد على هجرة العمال االجانب الى البحرين-وهكذا كان.

وحتى سنة  ١٩٧١كانت نسبة هؤالء في قطاعات العمل المختلفة على النحو
اآلتي٨ :ره /٤في قطاع البناء /٣٧ ،في قطاع التجارة٧ ،ر /٣٣في

الصناعة والتعدين٦ ،ر /٤في الخدمات العامة ،وبين  /٣٣و  /٢٥ي

قطاعات العمل المختلفة االخرى كالزراعة وصيد االسماك والنقل والتخزين
والمواصالت ( سوكنت .)٥:١٩٧٤ومن المؤكد أن هذه النسب قد تغيرت

كثيرا منذ عام  ١٩٧١حتى اليوم ،ولكن االحصائيات المتعلقة بهذا الشأن غير
متوفرة  -فهي سر األسرار في دول الخليج .وقد يفوق اليوم عدد العمال

األجانبعددالعمااللبحرينيينلبالغعددهمحتىسنة  ١٩٧١حوالي ٦٠٣٠١

عامال (. )١

من المعلوم ان القوى العاملة في البحرين تم توظيفها بشكل شبه كامل

( )٩٨في اواخر الستينات ،وعلى ضوء هذا الواقع ال بد من التساؤل عن
مدى جدوى هذه المشاريع الصناعية واالقتصادية التي تبنتها الحكومة في

السبعينات .من هو المستفيد االكبر من هذه المشاريع مع العلم بان تشغيلها
يتطلب اعتاداً شبه كلي على العمال األجانب المستوردين؟ والقول إن الطلب
المتزايد على األيدي العاملة يشجع القطاع النسائي على دخول سوق العمل ،قول
غير مقبول نظرا لوجود التقاليد والقيم الحضارية والدينية التي تحد من فرص
العمل عند النساء  .وعلى كل حال هذه التقاليد بالسرعة المتطلبة الكفاء حاجة

البالد الى اليد العاملة :التغيير حاصل ،وهناك تزايد مستمرفي نسبة العامالت

في قطاعات االقتصاد المختلفة  -ولكنه تغيربطيء ال يلتي حاجة المشاريع

الكثيرة والمتنوعة.
ما من شك في ان هذه المشاريع الصناعية واالقتصادية تنشط التجارة

()١

ممل التقرير االداري للبحرين.٤٥ - ٣٤: ١٩٤٦ -١٩٤٥

٢١٧

وقطاع الخدمات وتزيد من دخل الجمارك ،ولكن اعتادها على اليد العاملة

المستوردة من الخارج سيكون عبئاً ثقيال على الخدمات العامة في التعليم والصحة
واالسكان والماء والكهرباء والمواصالت وغيرها .باالضافة الى ذلك ،فانها

ستدفع العامل البحريني الماهر وغير الماهر الى ترك العمل في قطاع االنتاج
للعمل في قطاع الخدمات والتوظيف في اادارة العامة ،وما يدعم هذا الرأي

بعض النتائج التي ظهرت في المسح العام الذي اجريناه في عدد من قرى واحياء
مدن البحرين ،اذ تبين لنا في هذا المسح ان ه  ١بز من القوى العاملة قد غيرت
عملها اووظيفتها في اآلونة االخيرة من الزمن ،وكان معظم الذين غيروامهنهم
من الجامعيين والمهندسين الذين انتقلوا من قطاع االنتاج الى قطاع الخدمات

كالمشاريع الحرة والتجارة ،كما كانوا من الفنيين الذين اصبحوا سائقي تاكسي

او باعة ،ومن الحرفيين الذين اصبحوا تجارا او سماسرة  .وهكذا استبدل المهي
والفني والحرفي البحريني بالمهني والفني والحرفي االجني وهذا امر متوقع الن
ازدياد اليد العاملة االجنبية يغير منزلة العمل ومرتبته االجتماعية،كما أنه يزيد

الطلب على قطاع الخدمات بما فيها االدارات العامة .فالبحرينيون ،بجخالف
االجانب ،يستطيعون تأمين االتصال بمكاتب الدولة وتصريف االعمال بسهولة

نظرا الرتباطاتهم االجتماعية ومعرفتهم بشؤون التركيبة البيروقراطية في
البحرين.
وبسبب ازدياد الطلب على العمال االجانب ،ظهرت عدة مكاتب مختصة بهذا

الشأن ،يسافر أصحاب ها بين المنامة وبومباي أو غيرها من البلدان اآلسيوية
ليتعاقدوا مع العمال هناك ثم يعودوا الى البحرين ويؤجروا العمال من اصحاب

العمل في السوق وتبين لنا من دراسة بعض الحاالت الخاصة ان العامل في الهند

قد يستأجر بمبلغ  ٧ ٥دوالرا أميركياً في الشهر ،ومن م يؤجر في البحرين بمبلغ
 ١٥دوالرا الى «سمسارعمال» الذي بدوره يؤجره مبلغ  ٢٠٠دوالر،

وهكذا دواليك.وفيعام  ، ١٩٧٥عرفت بعض العمال الذين أجروا مرتين او

٢١٨

ثالث مرات ،وفي كل مرة يحصل «الوسيط» على ربح يجنيه بعرق جبين
العامل االجني .ولهذا السبب جاء مشروع نظام العمل لعام  ،١٩٧٥الذي

اعدته وزراة العمل والشؤون االجتماعية ،ليضع حداً لهذا الضرب من ضروب

االستغالل ،وذلك عن طريق منع « الوسيط» من تأجير العامل بأكثر من االجر
المتفق عليه مسبقاً في بلد المنشأ  -انما القوانين منوطة بتنفيذها .

المفارقات بينالفئات االجتماعية المختلفة
تناولت فيا تقدم موضوع التحول الحاصل في النظام االقتصادي اثر
اكتشاف النفط وتصنيعه ومدى تأثيره على اشكال االنتاج التقليدية دون

االشارة الى « المفارقات» الناتجة عن هذا التحول بالنسبة الى الفئات االجتماعية
المختلفة .وفي هذا المجال اريد ان افصل بين مفهوم « المفارقات»
 discrepanciesاالجتماعية ،ومفهوم « التميز»  discriminationاالجتماعي:

المفارقات االجتاعية الناتجة عن التفاعل الحروالطوعي في سوق العمل ،وهي

بذلك تعتمد على مبدأ االختيارفي االنجاز ،أما «التميز» االجتماعي فيعكس
سياسة رسمية تتحيزإلى فريق دون اآلخر ،سعياً وراء مصلحة الحكم ومنفعته،

ومن الممكن الجمع بين «المفارقات» و«التميز» في لفظة واحدة-
« التناقضات» االجتماعية.
تدورسياسة «التميز» في المجتمع البحريني حول مؤسسات الحكم والدولة،

إذ نجد أن آل خليفة وحلفاءهم من أصل قبلي يتمركزون في الوظائف الرسمية
المتعلقة باالمن والدفاع والنظام والعدل والقانون .وما يجب التأكيد عليه ان
اتباع هذه السياسة في » التمييز» ال ينعكس تلقائيا على التدرج في االنجازات

االقتصادية والتربوية ،كالقول مثال ان الفريق المفضل في التوظيف ينعم أكثر
من غيره في العيش والرفاه .فالواقع ان الفريق المفضل في التوظيف الرسمي،
وهم السنة القبليون ،أقل الفئات انجازآ في التحصيل العلمي والمدخول:

٢١٩

حوالي  ٠/٦٣,٣من هذه الفئة غير متعلمين أو حصلوا على بعض التعليم

االبتدائي فقط ،وال يوازيهم في هذا المجالسوى الفئات الشيعية الفالحية
االصل والتي انحصرت اليوم في مجموعات سكنية ضيقة في ضواحي مدينة

المنامة .فهاتان الفئتان أقل الفئاتفي التحصيل العلمي والمدخول ،كما يظهر
جلياً في الرسم ٥و .٦هذا شي ،منتظرفي غياب سياسة انمائية واضحة تعمل
باستمرار على رأب الصدع بين الفئات وعلى تضييق المفارقات بين المجموعات

البشرية المختلفة.

ان رسم هذا النوع من السياسة االنمائية أمرصعب جدا ،فهويتطلب قبل
كل شيء تعرفاً جرئياً على المشاكل التي تعاني منها الفئات المختلفة،وهنا

تكمن الصعوبة ،صعوبة تقسيم المجتمع الى فئات غير متساوية في المسكن
والتعليم والتوظيف والعمل االقتصادي الحر .ومهما يكن من أمر فهناك طريقتان
للتقسيم :

طريقة اولى تأخذ بعين االعتبار التقسيات التقليدية « المتعارف» عليها بين

صفوف الشعب ،وطريقة تستخرج من دراسة االوضاع المستجدة .فالطريقة

االولى تتناول التقسيات التقليدية الظاهرة ،كتقسيم المجتمع البحريني الى فئات
قبلية أو من أصل قبلي ،وفئات فالحية زراعية تعيش في القرى ،وفئات
مدينية تعيش في المدن ،ومن م تقسم هذه الفئات على أساس مذهي وإثني

كالقبائل السنية والفالحين الشيعة ،والمدينيين من أصل عربي ،والمدينيين الشيعة
من أصل فارسي ،والسنة المدينيين من أصل عري أو فارسي .أما الطريقة
الثانية فتأخذ بعين االعتبار الفئات المستحدثة كالسا* والطالب والطبقات

االجتماعية.وعلىكلحال ،ال يمكن لفصل وبشكل قاطع بين الطريقتين ،فهما
متشابكتان ومتداخلتان ومتطابقتان احيانا( )  .فقد يىدث ان المفارقات
 -٢ ٠جعت هذه المعلومات من المصادر الرسمية عن عقود الزواج في البحرين .المكان هنا ليس
مالئما لمناقشة هذا الموضوع بالتغميل ،يترك التحليل المغمل لدراسة قادمة.

٢٢٠

والتميز بين الفئات المستحدثة تأتي عن طريق انتاءاتها الى الشمات التقليدية
بالذات ،كما قد يحدث ان التقسيات التقليدية تتجلى من خالل التقسيات
المستحدثة كاعتبار بعض التقسمات التقليدية تقسيات طبقية في آن.
ا لمسترى لعلمي
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اختالف المستوى العلمي بين الفنات االججاعية .الخط البياني لكشيعة العرب المدينيين يقع بين
خط البحربن وخط السنة المدينيين .والخط البياني للشيعة العرب الزيغيين يقع بين خط السنة من أصل
قبلي والشيعة الريغيين في الضواحي.

٢٢١

اختالف الدخل بين الفئات االجتماعية .الخط البياني للشيعة العرب المدينيين تتطابق مع الخط

للسنة المدينيين ،والخط البياني للشيعة الفارسيين يقع بين خط البحرين وخط السنة من أصل قبلي .

وعلى اساس هذه االعتبارات،حاولت تقسيم المجتمع البحريني الى سبع
فئات تجمع بين التقسيات التقليدية والمستحدثة ،إما عن طريق التصنيف ،وإما عن
طريق االنجازات االقتصادية والتربوية هذه الفئات هي :آل خليفة العائلة

الحاكمة ،السنة من اصول قبلية  ،السنة المدينيون ،الشيعة العرب المدينيون،
الشيعة المدينيون من اصل فارسي  ،الشيعة العرب سكان القرى  ،والشيعة العرب

سكان الضواحي .هذا على مستوى التصنيف ،اما على مستوى االنجاز فقد
قارنت بين هذه الفئات بالنسبة الى التحصيل العلمي والدخل والمهنة وتعليم

المرأة وتوظيفها .هذه االنجازات التي تشكل بمجملها االسس االجتماعية
الجديدة للتقسيات المستحدثة .

٢٢٢

من ابرز مظاهر العمل في البحرين اعتماد السواد االعظم من الناس على
المعاش الشهري ،اي التوظيف ،اذ بلغت نسبة هؤالء حوالي  /٧ ٠من مجموع
القوى العاملة كلها  .ويشمل قطاع التوظيف ،حسبجدول(  ،) ٩الخدمات على

اختالف أنواعها  :الكتاب ،العمال المهرة وغير المهرة ،المدرسون والموظفون في
جهاز الدولة ،وكل من يتقاضى معاشاً شهرياً  .وتشكل هذه النسبة العالية من

اصحاب المعاشات تحوالً هاما في سوق العمل اذا ما قورنت بقطاعات العمل
التي سادت في البحرين قبل اكتشاف النفط وتصنيعه ،كالعمل في الزراعة وصيد
األسماك واللؤلؤ .وهذا التحول بين المجموعات العمالية والموظفين أوجد وعياً

جديدا المور العمل وتحسين اوضاع العمال بالنسبة لزيادة االجور والرواتب
والضمان الصحي واالجتاعي وشؤون التقاعد والتعويضات  .وهكذا اخذت

البحرين تشهد ،منذ اواخر االربعينات واوائل الخمسينات ،تحركات عمالية

متكررة لم تعهدها من ذي قبل ،وسأتناول هذا الموضوع بشكل مفصل في
الفصل الثامن.
وفي ما يتعلق باألسس ااجتماعية للتوظيف والعمل ،يظهرجدول (  ) ٤أن السنة

ذوي االصول القبلية ،ومن ضمنهم آل خليفة ،يتمركزون في الدفاع واألمن،
ويتمركز سكان المدن ،من السنة والشيعة ،في الوظائف االدارية المدنية العليا
كرؤساء الدوائر واالدارات الصغيرة ،كما يتمركزون في المهن الحديثة العليا

كالطب والهندسة  .اما الشيعة الذين يعيشون في القرى او في الضواحي فيظهر
انهم يتمركزون في قطاع الخدمات والعمل التي ال تتطلب مهارات خاصة
( انظر جدول  ٤للتفصيل) .

ويوازي هذا التوزيع بين الفئات االجتاعية في المهن توزيع مماثل في

التحصيل العلمي ،كما هومبين في الرسم (  ،) ٥الذي يظهرأن المدينيين ،شيعة أو
سنة ،يتمتعون .باعلى نسبة في مستوى التعليم العالي ،وتأتي الفئات الريفية او
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القبلية في المرتبة الدنيا

 ،خصوصا فيا يتعلق بتعليم النساء(

 .وبالطبع يؤثر

هذا الواقع التعليمي على المدخول والقدرة االقتصادية للفرد ،كما هو مبين في

رسم ( : ) ٦فالفثات األعلى في مستوى التحصيل العلمي هي األعلى في المدخول
والقدرة االقتصادية  -والفرق بين الفئات المختلفة في هذا المجال شاسع جدا.

باختصار ،يظهرالرسم (  ) ٦ن مستوى الدخل عند سكان المدن ،وأخصهم السنة
قريب جدا من مستوى الدخل في الواليات المتحدة االميركية مثال ،غير ان

مستوى الدخل عند القبائل ،ما عدا آل خليفة ،او عند الشيعة الذين يسكنون

الضواحي ،قريبجدا من مستوى الدخل في الهند ( انظر مقارنة الدخل في
أميركا وفي الهند عند ساملسون  . )٨٥ - ٨٤:١٩٧٣ومما يزيد من قدرة

أصحاب الدخل العالي ،اقتصادياً  ،دخول النساء عندهم سوق العمل بنسبة أكبر
بكثير من اصحاب الدخل المحدود ( انظررسم  ، ) ٧فالسنة من ذوي الجذور
القبلية ،تماما كالشيعة الذين يسكنون في الضواحي ،وهم من اصحاب الدخل
المحدود ،يميلون الى منع النساء عن العمل خارج البيت .ويظهر ان النساء

العامالت هن من البنات غير المتزوجات ،فعندما تتزوج االبنة تخرج على ما
يظهر من قطاع العمل  -وهذا يشير بشكل واضح الى ان االب بالنسبة لالبنة
اكثر تسامحا من الزوج بالنسبة للزوجة -طبعا فيا يتعلق بالعمل.

()١

معدل االوالد للعائلة الواحدة عند السنة من اصل قبلي  ، ٤,٦السنة المدينيين  ، ٤,٤الشيعة
المدينيين  ،٥,٢الشيعة الفارسيين  ،٤,٧الشيعة الريفيين  ،٥٠٠الشيعة الريغيين في الضواحي
 . ٤,٩معدل االوالد للعائلة الواحدة ذات الدخل اقل من  ١٢٥٠دوالراً للفرد سنويا هو
 ، ٤,٥لذات الدخل بين  ١٧٥٠و  ١٢٥١دوالراً  ، ٤,٥لذات الدخل بين  ٢٥٠٠و

 ١٧٥٠دوالراً هو  ،٥,٠لذات الدخلين  ٣٧٥٠و ٢٥٠١دوالراً هو  ،٥,١ويتراوح
معدل البقية بين  ٥,٠و  . ٤,٩البيوت المؤلفة من خس اسر ،تتصف بمعدل  ٤,٥اوالد في

العائلة الواحدة ،من اربع اسر ب  ، ٤,٨من ثالث اسر ب  ، ٤,٩من اسرتين ب  ، ٤,٠من

أسرة واحدة ب . ٣, ٠
( )٢هذه هي الحال في دول اخرى منتجة للبترول في الخليج العري (بنزوز -٢٧١ :١٩٧٢
.)٢٨٥

٢٢٦

ان انخفاض نسبة النساء العامالت عند المجموعات القبلية تدل على خطأ

االعتقاد السائد بان النساء القبليات في المجتمعات البدوية تمارسنحرية اوسع
من النساء في المجتمعات الحضرية (لينهاردت .)٢٢٩:١٩٧٢هذه المقولة
صحيحة إذا ما قارنا المرأة البدوية التي تعيش في الصحراءمنعزلة عن

المجتمعات البشرية ،بالمرأة الحضرية التي تعيش في المدن أوالقرى ،ولكنهاغير
صحيحة إذا ما قارنا بين المرأة القبلية االنتاء الى تعيش في المدن أو القرى
بالمرأة الحضرية اانتاء  .فالمرأة الحضرية االنتاء تمارس في البحرين حرية اوسع
بكثير من المرأة القبلية االنتساب ،ذلك ان المدينيين من السنة او الشيعة،

الفقراء او االغنياء ،يميلون الى تعليم المرأة وتوظيفها بنسب اكثر بكثير من
القبليين .ففي الصفوف االعدادية والثانوية ال يفرق السنة المدينيون بين

الذكور واالناث من الطالب ،فهم متواجدون بنسب متساوية  .اما الفئات
االخرى ،ومنهم السنة القبليون ،فيفرقون بين الذكور واالناث في التعليم بنسبة
 ٢الى  ١لصالح الذكور في المرحلة االبتدائية وبنسبة  ٢٠الى  ١في مراحل

التعليم الثانوي.

ومهما يكن من امر ،فال يجوز المبالغة بتعليم وتوظيف المرأة ،وان اختلفت

طريقة معاملتها عند الفئات المتنوعة ،اذ ان النساء العامالت يشكلن حوالي
 /١١فقط من مجموع القوى العاملة في البحرين /٤,٩ :منهن امهات و٠/٦,٦

منهن بنات غير متزوجات .ويبدو ان نسبة توظيف البنات غير المتزوجات اعلى
بقليل من نسبة االمهات عند العائالت المرتفعة الدخل منها عند العائالت

المنخفضة الدخل (راجع جدول  ٨للتفصيل) .
من هنا يتضح لنا ان قضايا التحصيل العلمي والدخل والوظيفة والمواقف

تجاه تعليم وتوظيف المرأة امور مرتبطة بعضها بالبعض اآلخر -ما هي سوى

أوجه مختلفة لمنزلة اجتاعية واحدة ،ولهذا نرى ان االنجازالواحد في اي من

هذه األوجه عني تلقائيا انجازا مماثال في األوجه االخرى .فكما يؤدي التعليم

٢٢٧

العالي الى مدخول عال هكذا يؤدي المدخول المرتفع الى مستوى عال في
التعليم ،وبالمنطق نفسه ،يؤدي المدخول المرتفع والتعليم العالي الى مواقف اكثر
تأيدا وتحررا تجاه المرأة ،االمر الذي يسمح بدخولها سوق العمل ،وبذلك
يرتفع مدخول العائلة ومستوى تحصيلها العلمي  .ان ارتباط اوجه المنزلة

االجتاعية على هذا النحويترك أثراًمهماً على اتجاهات التنمية االجتماعية

واالقتصادية وطريقة العمل لها؛ هذا يعني ان مشكلة التنمية ال تكون في « من
اين نبدأ» ؟ أبالتعليم؟ ام باستثمار المصادر؟ ام بتغيير المواقف والقيم الحضارية

تجاه العمل والمرأة ؟ المشكلة هي ان نبدأ باي وجه من هذه االوجه ،ومق تغير

وجه يغير بدوره األوجه االخرى بشكل تسلسلي «( »Chain Effectبارنت
.)٩٥-٨٩:١٩٥٣

اما اذا شئنا ان نقارن بين الفئات االجتماعية في البحرين بالنسبة الى اوجه
االنجاز االجتماعي واالقتصادي  -وهي التحصيل العلمي ،المدخول ،المهن،
وتعليم وتوظيف المرأة  -لرأينا ان السنة المدينيين يأتون بالدرجة االولى،

ويتبعهم في ذلك ،وبشكل تدريجي ،الشيعة العرب المدينيون ،الشيعة الفرس
المدينيون ،الشيعة العرب سكان القرى ،السنة ذوو األصول القبلية ،وأخيراً
الشيعة سكان الضواحي الذين كانوا حتى االمس القريب من سكان القرى.

ويخال ف الشيعة سكان القرى الذين يتفاعلون مع التغيير االجتاعي واالقتصادي

بشكل ايجالي وبطيء  -ولعل ايجابيته تكمن في بطئه  -فان الشيعة سكان

الضواحي انكفأوا على أنفسهم ،ولوإلى حين ،رافضين التقيد بأسس الحضارة
الحديثة متمسكين بالتقاليد واالعراف القدية .وقد يعود السبب في ذلك الى

تعرضهم السريع لعمليات التغير والتحديث مما خلق عندهم « ردة فعل»
معاكسة ،فبدال من تبني الحديث ايجابا تمسكوا بالتقاليد سلبا.
هذا الدور القيادي لدى المدينيين بالنسبة لالنجازات االجتاعية واالقتصادية

يدل بشكل واضح على الدور الذي تلعبه المدن ،يخالف القرى ،في عملية

٢٢٨

التحديث ،وذلك لكونها مركزا لمفاتيح العصرنة والتحديث كالمدارس ،وسوق
العمل الجديد ،والبيروقراطية ،والخدمات الفنية ،ووسائل االعالم وغيرها ،كما

يدل ايضا .على الدور الذي تلعبه سهولة االتمال ( )accessibilityبوسائل
التحديث في عملية التحديث ( .انظر جدول  .) ٩ولكن هذه المتغيرات،
كالمدن وسهولة االتصال ،ال تعمل بشكل عفوي ،انما هي تتفاعل مع الخلفية

ال اجتماعية للفئات المختلفة :فالسنة القبليون ،مثال ،يسكنون المدن ويتصلون

بوسائل التحديث مباشرة كالبيروقراطية وسوق العمل ،انما يترددون في تكيفهم
مع المعطيات الحديثة وتبني الجديد .ويعود هذا التردد الى التصورالذاتي عند

القبائل كالمفاخرة باالصل ،والتمسك باالعراف ،وتدخل المجموعة بشؤون
الفرد الخاصة ،واستقاللية المجموعة في تدبير شؤونها الداخلية ،ورفض كل ما

من شأنه فرفطة خضوع الفرد للقرار الجماعي .وبالفعل هذا ما تبين لنا من

دراسة  (( ١٦٤شبكة))  networkاجتماعية في البحرين تضم النساء والرجال،
الشيب والشباب ،االغنياء والفقراء ،المتعلمين واالميين ،المقصود « بالشبكة«
االجتماعية هو مدى تفاعل الشخص مع اآلخرين بالنسبة للزيارات

واالحتكاكات اليومية والعمل والزواج والصداقات وما اشبه .فقد اظهرت
هذه الدراسة ان المنتظمين انتظاما قبليا يحصرون تفاعالتهم اليومية على
اختالف انواعها بعدد محدود جدا من االقرباء واالصحاب ممن توارثوهم ابا

عن جد وكثيرا ما تجري هذه التفاعالت في ايام واوقات ثابتة ،وتتكرريوما
بعد يوم ،اسبوعا بعد اسبوع ،وسنة بعد سنة .هذا بفالف الذين ينتظمون

انتظاما مدينيا الذين يتفاعلون مع اآلخرين على نسق متغيرومتقلب وال يخضع
توقيت ثابت ومتوازن.
من ناحية الشكل ال المضمون ،نرى ان تمط التفاعل االجتاعي عند القبائل

شبيه جدا بنمط التفاعل عند النساء  -طبعا مع اختالف اساسي في االسباب
والمضمون .فبينا يحصر القبلي تفاعالته مع االخرين تمسكا باالعراف وحفاظا

٢٢٩

على تقاليد االجداد ،تفعل النساء هذا تمسكاً بالشرف وصوناً لألعراض .هذا
ما عدا النساء المتحررات اللواتي يارسن أنماطاً من التفاعل ال تختلف ال في

الشكل وال في المضمون ،عن انماط الرجال المدينيين ،وكلما ارتفعت نسبة

التحصيل العلمي عندهن زاد مستوى تقربهن من انماط تفاعل الرجال .ويالحظ
هنا  ،بالنسبة للزواج ،ان القبليين يحصرونه كما يحصرون التفاعالت االجتماعية

االخرى ضمن نطاق القبيلة الواحدة ،او في احدى بطون القبيلة الواحدة ،اذ
بلغت نسبة الزواج ضمن القبيلة الواحدة كحد ادنى  ٣٦بمقابل  ٣٠عند

الفئات االخرى .وترتفع نسبة الزواج الداخلي عند القبائل بارتفاع منزلة
القبيلة :ففي خالل قرنين مثال ،حدث ان تزوجت أربع نساء فقط خارج آل
خليفة ،وما يقال عن آل خليفة يقال عن الفئات االخرى ،طبعا بنسب

متفاوتة ( . )١لناعودة الى هذا االمرفي الفصل االخير من هذا الكتاب.

ترتبط المنزلة االجتماعية المتأتية عن التحصيل العلمي والدخل وتعليم المرأة
وتوظيفها بخصائص مسلكية اخرى كتركيب االسرة وحجمها ونوع المسكن

وبنية العائلة .وفي هذا المجال ،يبدو واضحا ان العائالت التي تتمتع بمستوى
عال من الدخل والتحصيل العلمي وتوظيف المرأة كثيرا ماتتشابه في المسكن،

وتركيب االسرة وبنية العائلة بغض النظر عن انتماءاتها المذهبية او االثنية،

ويقال نفس الشيء عن العائالت من ذوي الدخل المحدود .كلما زاد الدخل قل
عدد األسر التي تسكن في بيت واحد ،كما يبين جدول (  ، ) ١ ٠مما يدل على أن

تعدد االسر في البيت نموذج يتبعه الفقراء دون االغنياء حرصا منهم على حصر

المصروف وتقليله  -هذا بخالف نسبة العاملين اوالعامالت في االسرة
الواحدة ،والتي تزيد مع ارتفاع المنزلة االجتماعية ،ولعل السبب في ذلك هو
ارتفاع معدل األعمار بين األوالد عند االغنياء وانخفاضه عند الفقراء ،ما ييعل
نسبة دخول سوق العمل عند الفريق األول أكثر منه عند الفريق الثاني (راجع

جدول ٨للتفصيل).
( )١

راجع ما سبق.

٢٣٠

يختلف نوع المسكن باختالف المنزلة االجتاعية ،ويكثر « الحوش»  ،وهونمط

شائع في الخليج ،في صفوف اصحاب الدخل المحدود (انظرجدول ،)١١
والمعروف ان هذا الطراز من المسكن ،بطبيعة بنائه ،يستطيع ان يأوي عددا

كبيرا من األسر ضمن البيت الواحد بمجرد زيادة غرفة واحدة لكل اسرة
ضمن البناء العام ،هذا النوع من المسكن تفتح جيع الغرف فيه على ساحة عامة في
وسط البيت تستعمل للطبخ والغسل أو للعب عند االوالد ،و« للحوش» مدخل

واحد من الشارع العام ،ويحيط به سور عال ،وكثيرا ما يكون هذا السور نفسه

الحائط الخارجي للغرف ،فال عجب ان نرى ان نسبة الساكنين في هذا النمط
من البناء تفوق بكثير الذين يسكنون أصناف المساكن األخرى . ،انظر الجدول

( .) ١٢هنا يجب الفصل بين حجم األسرة الواحدة ،وحجم البيت الذي قد
تقطنه أسرة واحدة أو عدد من األسر :فحجم األسرة الواحدة مقياس الخصوبة

في المجتمع .أماحجم البيت فهومقياس القدرة االقتصادية .ان الفصل بين هذه
وتلك ضروري ألن الخصوبة في البحرين ،بخالف عدد األسر في البيت الواحد،
ال تتأثر ،بشكل ظاهر ،باألصل االجتماعي أو الدخل أو التركيبة العائلية
وبنيتها ،اذ يتراوح معدل الخصوبة بين ٥و ٤,٤لفئات الدخل المختلفة ،وبين ٥

و ٤,٥للتركيبات المتنوعة عند العائالت.
ان الفئة الوحيدة التي تتصف بخصوبة قليلة ،حوالي  ،٢,٨هي المجموعة

التي تجمع بين التحصيل العلمي المرتفع « شهادة ثانوية وما فوق» والدخل

المرتفع نسبيا (ما يعادل  ٥آالف دوالر أمبركي في السنة وما فوق) ويدل
هذا االمربشكل قاطع على المتغيرات الكالسيكية التي تؤثرفي معدل الخصوبة

كالمهنة والدخل والدين واالصل االجتاعي.والتركيبة العائلية في سائر
المجتمعات ال تنطبق على المجتمع البحريني اذ ان الفئة الوحيدة التي تتصف

بخصوبة قليلة ،هي فئة الجيل الثاني لطبقة المثقفين واصحاب المعاشات العليا

نسبيا .وهذه هي الفئات التي تعلم بناتها وترسلهن الى المدارس وتسمح لهن

٢٣١

باالختالط بعالم الرجال ،وكثيرا ما تكون الزوجة في هذه االسر موظفة او

مارست الوظيفة من قبل .

تشير المعلومات الميدانية التي جمعتها عن بعض هذه االسر بانها اكثر تقبال
لبرامج التخطيط ،وبأن التفاعل بين الزوج والزوجة له صفة الديمومة اكثر من
االسر االخرى .في هذه االسريتفاعل اآلباء واالبناء االخوان واالخوات،

بجو ودي وبجرية تامة تكاد تشمل جميع مجاالت التفاعل السائدة بين افراد
المجتمع .وتحترم اآلراء الشخصية والعالقات التي يقيمها اعضاء االسرة مع
العالم الخارجي ،كما تحترم الملكيات والرغبات الخاصة بغض النظرعن الجنس

او العمر او مستوى النضوج .وتقيم هذه االسر نشاطات عديدة ،كشرب

الشاي والمأكل واللعب والزيارات واستقبال الضيوف ،وكأنها مجموعة واحدة ال
يفرقها شيء.
اما االسراالخرى فتتبع في مسلكها انماطا عديدة تختلف باختالف الجنس

والعمر ودرجة النضوج االجتماعي  .يقيم هذا النوع من االسر عالقات تفاعلية

قوية خارج االسرة كالصداقات والتجمعات الدينية واللهو وغيرها ،وتعتمد
هذه التجمعات على التشابه في االجناس واالعمار والرغبات الشخصية
واالصول االجتماعية .ففي هذا الصنف من االسر ،تقيم الزوجة اوالزوجات

عالقات حميمة مع غيرهن من النساء  ،ويقيم الرجال عالقات ودية مع غيرهم من
الرجال ،وقلما تسلك العائلة وكأنها وحدة متجانسة مكونة من الزوج والزوجة
واالوالد ،فلكل من هؤالء رديفه في العالم الخارجي حيث تتمركزالنشاطات

والتفاعالت االجتماعية.
هذه المفارقات االجتماعية بين الفئات المختلفة ،والتي تشمل التحصيل
العلمي والدخل وتعليم المرأة وتوظيفها ،كما تشمل التركيبة العائلية وبنية األسرة

وحجمها ونوع المسكن  -زادت واشتدت مع اكتشاف النفط وتصنيعه ومع

التحول االجتماعي والاقتصادي الذي عصف بالبحرين في اآلونة األخير ة .وهنا

٢٣٢

يكمن مبدأ التناقض :ففي الوقت الذي ازدادت به قدرة البحرين االقتصادية
بفعل اكتشاف النفط وتصنيعه ازدادت أيضاً الهوة بين فئات المجتمع وتعددت

مضارب الالمساواة .فالالمساواة التي سادت قبل النفط كانت طفيفة وغير
بارزة بالشكل الذي برزت به بعد النفط  -ال يفضح الفقر سوى الغنى ،وال
يخجل الوضاعة سوى الجاه .يضاف الى هذا امر مهم جدا ،وهو ان مجتمع ما

قبل النفط ،بجالف مجتمع النفط ،لم يكن يتمتع بنظم الدولة التي تسعى ،ولو

مبدئيا ،الى اعادة توزيع الثروة العامة طلبا للمساواة بين المواطنين .ففي مجتمع

النفط تحولت المفارقات الفردية في النظم االقتصادية واالجتماعية وحقوق العمل
الى مفارقات جاعية ،االمرالذي ادى الى تمحور المصالح بين الفئات

والمجموعات غير المتجانسة ،فكانت االحتجاجات والشكاوى وتحركات
الرفض والمطالبة بالحقوق الجماعية .والن الدولة هي المسيطرة على صناعة النفط

والمشاريع االقتصادية االخرى ،وكذلك على سوق العمل وظروف العمل ،فقد

توجهت هذه االحتجاجات والتحركات ضد الدولة ومؤسساتها .

ان واقع الدول في الخليج العربي يجمع بين نقيضين :سيطرة الدولة على

مشاريع الصناعة واالنتاج وكأنها في نظام اشتراكي ،وفي الوقت نفسه تتبنى
نظاما اقتصادا ماركنتيلياً وكأنها نظام رأسمالي قديم  -فال عجب ،والواقع

هكذا ،ان تنصب الشكاوى واالحتجاجات ضد الدولة ونظمها  .فمن
المفروض ان تنعكس التحوالت االجتماعية واالقتصادية ايجابا على مؤسسات
الدولة وخدماتها ،فتتطابق هذه مع هذه التحوالت واال فال مناص من

التحركات الشعبية المتكررة وان فشلت الواحدة تلو االخرى  .سأتناول هذه
التحركات بالتفصيل في الفصل الثامن بعد ان ابجث في القوى السياسية التي

ظهرت بعد النفط في الفصل التالي.

٢٢٧٣

الجدول ١٠
اختالف الدخل حسب التركيب العائلي
عدد العائالت في لمنزل
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الفصال لسابع

المؤ^داتثباليايت:
٧ Iنمو| و رم  ٠٠كنم

تتركزالنشاطات السياسية في البحرين في المؤسسات شبه السياسية
( )Parapoliticalكالنوادي الرياضية والثقافية والمآم الدينية ،الفي األحزاب
السياسية والنقابات العمالية الممنوعة( )  .وتشير عبارة الشبه سياسية ،كما

استعملها ايستون ( )٥٢:١٩٦٥وبيلي (  ) ٢٨١ : ١٩٦٨إلى النشاطات التي

تخدم أهدافاً سياسية دون أن تكون هي نفسها سياسية المبنى ،شأنها في ذلك
شأن التنظيمات الرياضية والمهنية والجمعيات الخيرية وغيرها .يفترض هذا القول

أمرين :أوال ،أن النوادي والجمعيات والمآتم في البحرين هي ،باالضافة إلى

نشاطاتها التقليدية ،منابرللعمل السياسي ،وثانياً ،أن انتشارها الكثيف جاء
نتيجة لمنع النشاطات السياسية المتمثلة باألخزاب المنظمة والنقابات العمالية.
فقد ارتفع عدد المآت ،خالل العقدين األخيرين ،من بضعة مبان في مدينة

المنامة إلى حوالي  ٥٠٠منتشرة في مختلف المدن والقرى ،كما ارتفع عدد

النوادي الرياضية والثقافية والجمعيات الخيرية من ٦إلى  ١٤١نادياً وجمعية.
سأتناول في هذا الفصل كيفية تأسيس وتطور تنظيم النوادي والمآتم وطرق
عملها ووظائفها السياسية ،ومن م ،في الفصل التالي ،أمحث في أمرنشاطها

السياسي .

()١

تعمل األحزاب السياسيةبسريةعلى الرغم من أنها منوعة .جميع ألحزاب لسياسية في لعالم
العربي تقريباً لما ممثلون في البحرين .هذه األحزاب تضم الشيوعيين ،االشتراكيين ،البعثيين،

الناصريين وأحزاب أخرى عربية اسالمية .

٢٤١

الماتم والتحزب السيامسي
تطلق لفظة » مأتم» على البناء الذي يقيم فيه الشيعة شعائر عاشوراء أو على
الجماعات التي تشارك بإحياء الذكرى ،وتميل النساء إلى إقامة هذه الشعائردورياً
في قاعات خاصة في البيوت ،أما الرجال فتقيمها في مبان خاصة .وإذا ما

شاركت النساء الرجال في اقامة الشعائرفي مبنى خاص فإنهن يفعلن ذلك في
غرفة خاصة تابعة للمأتم تقام لهذا الغرض .والمعروف أن المآتم كمبان قليلة

العدد ،ال يتجاوز عددها ال  ،٥٠٠إنما كجماعات تشارك في اقامة الشعائر
فهي متعددة ومتشعبة ويقدر عددها ب  ،٢٥ ٠٠منها  ١٥٠٠مخصصة للنساء
و ١..للرجال( ).

يخصص الشيعة المساجد للصالة والعبادة وال يسمحون لغير المؤمنين
بدخولها خوفاً من تدنيسها  ،أما المآتم فيخصصونها لنشر الدعوة والتعاليم
والتقاليد الشيعية ،وبذلك يسمحون لغير المؤمنين بدخولها  .يؤم الشيعة

مساجدهم بمهابة فائقة ويمتنعون فيها عن التدخين وشرب القهوة أو الشاي ،كما
تمتنع النساء عن دخولها أثناء الحيض ،وكثيراً ما يبنون المساجد على أطراف
القرى قرب الينابيع العذبة تعبيراً منهم عن قداستها واحترامها  .أما المآتم

التي قد تستخدم إلقامة شعائرالزواج والوفاة أو كمنابر لنشر الدعوة ورص

الصفوف ،فكثيراً ما تبنى في وسط األحياء والقرى ،ويسمح فيها بالتدخين
وشرب القهوة والشاي  .فإذا حدث أن استعملت المساجدمآتما ،كما كانت
الحال في السنوات الماضية ،فان استعمالها ينحصرباحتفاالت ذكرى عاشوراء

فقط ،وال يسمح خالل هذه االحتفاالت بالموسيقى والرقص وغيرها من أنواع
الفرح والطرب.
للمآتم مظهران :مظهر يتعلق بتأسيسها ،ومظهر يتعلق بادارتها وتدبيرها،
() ١

بعد مقابلة مع الشيخ سلمان المدفي القاضي في المحكمة الشيعية.

٢٤٢

وهذان المظهران مرتبطان ومنفصالن في آن معاً  .هما منفصالن ألن الجماعات

التي تؤسس المآتم ال تشرف بالضرورة على تدبيرها وادارتها ،ومرتبطان ألن

نجاح أو فشل إدارتها وتدبيرها ينعكس سلباً أو إيجاباً على مؤسسيها .يتطلب

تأسيس المأم امكانات مادية ،ولكن إدارته وتدبيره يتطلبان نفوذا اجتاعياً

وقدرة على تنظيم مواكب التعزية .وتقاس قوة المأتم ونفوذه بكثافة التعزية فيه،
أي بعدد مواكب المعزين المنطلقين منه ،وتدل ضخامة التعزية وكبرها على القوة
السياسية للمجموعة التي تنظمه :كلما ازدادت المواكب كبرنفوذها.

تأسيس المآتم
يقول الشيعة إن « التوابين» هم الفئة األولى التي أقامت شعائر « التعزية» في
ذكرى األربعين الستشهاد الحسين تكفيراً عن خيانتهم له في معركة كربالء .

فهم الذين قطعوا على أنفسهم وعداً بدعم االمام ضد عده يزيد ،ولكنهم

تراجعوا عن وعدهم في اللحظات األخيرة ،فوقعت الكارثة وقتل الحسين مع
عدد من أهله .وتكفيراً للذنب ،أخذوا منذ ذلك الحين شعائر « التعزية»

معرضين أنفسهم لنفس أساليب القهر والظلم التي تعرض لها الحسين قبل

استشهاده طلباً للغفران والرحة  .واستمرت شعائر عاشوراء تقام حتى بعد قيام
الدولة العباسية في بغداد ،إنما في أماكن سرية خاصة عرفت حينها بالمآتم،

وكان االمام جعفر الصادق ،االمام السادس مؤسس الفقه الشيعي ،أول من
أسس مأماً للحفاظ على شعائر التعزية في عاشوراء ولنشر التعاليم الشيعية،

وهكذا ظلت المآتم والتعزية باالضافة إلى أمور أخرى ،تميز الشيعة اإلثني

عشرية عن غيرها من المذاهب االسادمية(').
تتبدل أساليب « التعزية « وإقامة الشعائر بتبدل األحوال االجتماعية،

( )١

يسمون باإلثني عشرية لقولهم بأثفي عشر إماماً .

٢٤٣

دأاً
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وقرية .وكما انتشرت المآتم في أواخر القرن التاسع عشر بفعل ازدهار تجارة

اللؤلؤ ،هكذا انتشرت اليوم بفعل ازدهارصناعة النفط.

يصبح المأتم فور االنتهاء من بنائه وقفاً لإلمام الحسين ،فال يجوز بيعه أو
التصرف به كسلعة تجارية  .هذا مع العلم أن نفقات المأتم وتدبيره قد تبقى بيد
المؤسس أوتنتقل إلى ذريته من بعده ،أوتصبح تحت اشراف المتبرعين الجدد،
أو باشراف دائرة األوقاف الجعفرية .ويحدث في بعض األحيان أن يدعي
مؤسس المأتم الفقر والعوز ويلتمس العطاءات والهبات من المؤمنين من أبناء
الطائفة ولكن بدالً من صرفها على المأتم يضمها إلى مداخيله الخاصة.

فاالتهامات واالتهامات المضادة من هذا القبيل شائعة جداً بين الشيعة في
البحرين ،وغالباً ما يكون االختالف على الحسابات سبباً النقسام المأتم ،ما

يؤدي إلى تأسيس مأم جديد مستقل عن المأتم األم ،أو يكون سبباً الستبدال

المشرفين على ادارة المأتم القديم .وعندما يفشل المؤسس وذريته في تغطيه

مصاريف المأتم بما فيها األثاث ونفقات الشاي والقهوة وتكاليف الصيانة
والتعزية والمكافآت الشرفية للخطيب وتكاليف « عيش الحسين» الذي يقدم
للجمهور يوم العاشر من محرم ،تحل محله إدارة جديدة .وتتغير مع اإلدارة

الجديدة المراكزواألدوار واالتجاهات والوظائف .وقبل البحث في
هذه التغييرات ،أود أن أعرض على سبيل المثال ،التركيبة االجتماعية لثالثة
مآتم :ابن زبر ومدن والعجم.

ماتم ابن زبر
أسس هذا ال مأم في أواخر القرن التاسع عشر أحد بن ناصر ،وهو أحد
كبار تجار اللؤلؤ من الشيعة سكان المدن ،كان أحد يقيم تجمعات عاشوراء في
داره الخاصة وكانت غالبية الحضور من أهله وأصدقائه وجيرانه .وبعد وفاته

قام زوج ابنته ،محد ن زبر الذي كان تاجراً ،بوقف بيت عمه كمأتم خاص

٢٤٥

تخليداً لذكرى المؤسس األصلي ،وظل محمد يغطي نفقات المأتم ومصاريفه حقى

وفاته في األربعينات حينا تولى أبناء عمه ،أوالد محسن بن زبر ،ادارة المأتم.
وكانوا أيضاً من األثرياء نسبياً ،فقاموا بتوسيع ال مأم وبناء الجدران الجديدة

وشراء األثاث الجديد.

وفي منتصف الستينات وهب مهدي التاجر ،وهو سليل أسرة تجارية عريقة
في المنامة والمستشار الحالي لحأك دبي ،مبلغاً من المال لتجديد بناء المأتم بكامله

ليصبح كما هو عليه اليوم

 .وعندما تبرع (زكى ،من زكاة) التاجر بالمال

لتحسين البناء  ،كان المأتم بادارة مجموعة من صانعي الحلوى في المنامة ،وهي
مجموعة من االنساب ترتبط ببعضها البعض إما عن طريق التسلسل الدموي أو
عن طريق التزاوج ،وال ترتبط بالتاجر ال عن طريق القرابة الدموية أو
المصاهرة .إال أن صانعي الحلوى كانوا دائماً يشكلون عماد التجمع في هذا
المأتم ،كما كانوا دائماً أكبر المشاركين في مواكب عاشوراء المنطلقة منه ،وبعد
أن عجزت ذرية إبن زبر عن ادارة وتدبير المأتم تسلموها هم ،وطلبوا المساعدة

من مهدي التاجر فلبى طلبهم .وتجدر بنا االشارة هنا إلى أن أحد صانعي

الحلوى ،سلمان بن غزوان ،تزوج بنتاً من بنات أحد بن ناصر المؤسس األول
للمأتم .وتمكن صانعو الحلوى من إدارة وتدبير المأتم فيا بعد بفضل المساعدات

التي يتلقونها سنوياً من دائرة األوقاف الجعفرية.

مأتم مدن
أسس مأتم مدن في نهاية القرن التاسع عشر منجد اسمه إبن مدن ،وكان
المأتم في بداية األمر بسيطاً ،عبارة عن أرض مسورة بجريد النخيل وجدران

من الطين ،ولم يكن إبن مدن سليل عائلة مرموقة ،أو صاحب ثروة كبيرة

()١

مهدي التاجرهو الثري العربي الذي يعيش ي ندن.
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األقوى نفوذاً واألقدر اقتصادياً ،وبالتالي اجتذبت إليها صفوف المواكب

والمعزين .أما المآتم األخرى التي ما يزال يشرف على ادارتها وتدبيرها أفراد

وعائالت تقليدية كمآتم عريض ومديفع وإبنرجب ،فقد أخذت تفقد أهميتها
االجتاعية ،وبالفعل لم تستطع هذه المآتم في عام  ١٩٧٥إال اجتذاب مواكب
العمال األجانب إليها من الهنود والباكستانيين الشيعة الذين يعملون عند

أصحاب المآتمذاتها.

مأتم العجم
أسس هذا المأتم الحاج عبد الني الكازروني الذي كان تاجراً كبيراً
وصاحب سفن شراعية متعددة وممثل الجالية الفارسية في مجلس عيسى بن علي
( ،)١٩٢٣٠١٨٦٩وكان يديره بمفرده عامالً على جع التبرعات واستئجار

الخطباء وتنظيم المواكب وتغطية جيع المصاريف .وبعد وفاته عام  ١٩٢٧استلم

المأتم تاجر اللؤلؤ الثري الحاج عبد الني بوشهري ،نسبة إلى بلدة بوشهرمسقط
رأسه ،وكان البوشهري صديقاً حماً آلل الكازروني وأكبر وجهاء الجالية
الفارسية ،إال أنه لم يتمتع بالمكانة الرسمية الي كانت لسلفه .ففي الوقت لذي

تسلم فيه البوشهري المأتم كان الشيخ حد يحكم البحرين بواسطة البيروقراطية
المستحدثة ،وبخالف سلفه ،تعاون البوشهري مع وجهاء الشيعة العجم الدارة

المأتم ،فشكلوا جميعاً هيئة خاصة الدارته .كان جميعهم من التجار األغنياء
يديرون المأتم باالعتاد على اإلجاع والشورى ،وكانت العضوية في الهيئة اإلدارية
تجري حسب التبرعات وحجمها  .وباالنتخاات أو بأي شكل آخر من أشكال
التمثيل  :من يتبرع بسخاء إلى المأتم يصبح مباشرة عضواً في الهيئة المشرفة على

ادارته وتدبيره.
وبعد وفاة البوشهري عام  ١٩٤٥انتقلت ادارة المأتم إلى هيئة مؤلفة من

الوجهاء الذين اشتهروا بسمعة طيبة ،ومنعاً للفوضى عينت الهيئة أحد

٢٤٨

األعضاء ،حسن بلجيك ،مسؤوالً رسمياً عن البرامج والميزانية وسموه « حامل
المفتاح» ألنه كان يحمل مفتاح المأتم بجيبه .هكذا حتى عام  ١٩٧١حينا
استبدلت الهيئة بلجنة ادارية منتخبة تتألف من رئيس ونائب رئيس وسكرتير

وأمين صندوق وسبعة أعضاء ،جميعهم من التجار البارزين .كانت غاية
االنتقال من الهيئة،حيث السلطات والصالحيات موزعة ومشتتة إلى اللجنة حيث
الوظائف واالختصاصات محددة« ،تجنب االختالفات على الحسابات وتبديد
الشكوك»( . )١والجدير بالذكر أن هذا التحول جاء مطابقاً للتغييرات التنظيمية
التي بدأت تظهرفي ادارة المأتم في كل أنخاءالبالدفي هذه الفترة ،كما سنوضح

ذلكفي القسم اآلتي من لبحث.

تظهرالحاالت الثالث ،التي تحدثنا عنها ،كيف يؤسس التجار األغنياء المآتم
ويقدمون لها التبرعات ألغراض دينية واقتصادية واجتماعية  -دينياً لراحة
الضمير ،اقتصاداً لكسب ثقة الناس ،اجتاعياً طلبا للجاه ورفع المنزلة -
فالشيعي الثري الذي يرفض المساهمة في بناء المآتم والتبرع لها يفقد منزلته

االجتاعية ومكانته بين الناس ويعرض بذلك عالقته بالطائفة إلى شقى أنواع
التوتر والتشكيك .وال عجب بذلك ،إذ أن دعم المآتم تعبير عن التمسك

بالشعارات الطائفية ووحدتها  -فشيعة البحرين منظمون في مجموعات فردية
ومدينية ال توحدها األنساب وال النقابات المهنية وال النوادي أو االتحادات

العمالية أو األحزاب السياسية ،إنما توحدها الشعائرالدينية وأخصتها عاشوراء.
ولهذا تحث الطائفة ،بطريقة مباشرة أوغير مباشرة وبدوافع دينية أواجتماعية،
األثرياء من أبناشها على التبرع لتغذية الشعائرالتي تشد من تماسكها ووجدتها .

وفي هذا السبيل  ،روى لنا عدد كبير من أثرياء الشيعة كيف تبدل موقف العامة
منهم بعد أن تبرعوا للمآتم ،وقد عبروا عن هذا التبدل باألقوال اآلتية « :تجعل

()١

بعد مقابلة مع عبد الرضى الديلمي ،عضومعروف في اللجنة االدارية.

٢٤٩

التبرعات مالي حالالً » « ،تجعلفي أكثر ارتياحا بثروتي» » ،تفرح عائلتي
وأتباعي والعاملين معي» « ،تحجب عني الحسد» (( ،التبرعات ضرب من

ضروب الزكاة«.

يجب أال يفهم من هذا العرض أن المآتم وقف على تبرع األثرياء فقط،
فالفقراء يتبرعون أيضاً كل حسب امكاناته  .صحيح أن تبرعات األغنياء هي
التي تساعد المأم على االستمرار في تحمل المصاريف والنفقات وأعمال الصيانة،
ولكنه من الصحيح أيضاً أن أصحاب الدخل المحدود يبنون المآتم المتواضعة

ويقيمون شعائر عاشوراء في بيوتهم الخاصة ،خصوصاً في القرى ولعل الفرق

بين المدينة والقرية يكمن في كيفية انتشار المآتم وتفرعها ،وكيفية تنظيمها
الداخلي وتنظيم المواكب :ففي الوقت الذي أخذت المدن تشهد فيه انتقال

ادارة المآتم وتدبيرها من العائالت إلى اللجان ودائرة األوقاف الجعفرية بدأت
المآتم تتفرع في القرى على أساس المجهود الفردي أو العائلي .والمقصود بالعائلة

هنا مجموعة من األقرباء واألنسباء المرتبطة إما عن طريق النسب أو عن طريق
التزاوج بين أفرادها ،والتي تتمتع بمنزلة موحدة في المجتمع .فتأسيس المآتم

وادارتها وتدبيرها شأن مرتبط بالمنزلة االجتماعية واالرتقاء االجتماعي ،وكثيراً
ما تقوم العائالت بهذا النوع من االنفاق الديني طلباً للجاه االجتماعي  -كلما
ارتفعت منزلة المرء أو العائلة ارتفع االنفاق على المآتم .وكثيراً ما يحدث هذا

األمر بشكل تنافسي بين الحزبيات العائلية أو نتيجة للمشاحنات الفردية،
فتتفرع إذ ذاك المآتم والمواكب حسب هذه الحزبيات والمشاحنات وإليكم مثالن
علىهذا النوعمنالتفرع.

مأتم قرية الدراز
اشتهرت في هذه القرية ،تقليدياً ،عائلتان  :عائلة آل شهاب التي عرفتبقوتها

االقتصادية وعائلة آل عصفورالتي عرفت بعلومها الدينية .وكان في القرية قبل ٠

٢٥٠

عام  ١٩٥٤سبعة مآتم  :أربعة يديرها آل شهاب ،ويديركل من عائالت آل
عصفور وآل مرزوق وآل أبو رويس واحداً من المآتم الثالثة األخرى .وكان

التنافس على المركز االجتماعي والوجاهة وعلىكلماله عالقة بالسلطة والنفوذ
بين آل عصفور وآل شهاب في قرية الدراز على أشده ،يشتد ويقوى وقت

األزمات ويخف في األوقات العادية .وحدث خالل األحداث في منتصف
الخمسينات أن ناصر آل شهاب المعارضة ولم يتخذ آل عصفور أي موقف
صريح منها  -هذه المواقف المتناقضة بين العائلتين لم تكن تعكس خالفاً جذرياً

بالنسبة إلى األحداث بقدر ما كانت تعكس الحزبيات المحلية الضيقة .فقد

اتفق آل شهاب وآل عصفور على مبادىء المعارضة وشرعيتها  ،كما اتفقوا على
األهداف والمطالب التي تقدمت بها ،ولكنهم اختلفوا على األدوار ،أي على

أسلوب التعبير عن المواقف المعارضة  :فبينا رأى آل شهاب أن هذا النوع من

النشاط السياسي يخدم المصالح الشيعية في المدى البعيد ،رأى آل عصفورأن
األمرليس بهذه السهولة وآثروا الترقب واالنتظار.

ومن مسلمات األمور في علم االجتاع أن النزاعات الحزبية كثيراً ما تقوى

وتشتد أوتبرز في األزمات ،وبذلك تصبح االختالفات الحياتية قضايا مصيرية
يصعب حلها  -وهذا بالفعل ما حصل في قرية الدراز .ففي عام ،١٩٤٥
تحرش فتى من آل عصفور بفتاة من آل شهاب ،وتطور األمر إلى شجار وقع

بين الفريقين أمام مسجد الوسطي الذي كان يديره آل عصفور كمأم أثناء

عاشوراء ويخطب فيه مآل من آل شهاب .تدخلت الشرطة آنذاك ووضعت

حداً للنزاع ،وكات نتيجة هذا الشجار أن انقسم المأتم إلى قسمين  :قسم يرأسه
آل عصفور وأتباعهم انتقل إلى مسجد « غري»  ،وقسم يرأسه ال مآل الشهابي بقي
في مسجد الوسطي.

وفي الستينات ،بدأ المأتم الجديد آلل عصفور واتباعهم يواجه منازعات
داخلية متعددة تركزت ،هذه المرة ،على ضبط التبرعات والهدايا وعلى تغطية
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النفقات والمصاريف؛ كان ذلك حينا اتهم أربعة من المقاولين ،ممن نالوا الثروة
والجاه حديثاً  ،مدير مأتم آل عصفور بانفاق جزء كبير من التبرعات على

شخصه وعلى عائلته وطالبوا بتشكيل لجنة معينة أو منتخبة تتولى ادارة المأم.
وعندما رفض آل عصفور الموافقة على هذا الطلب انشق المقاولون األربعة عن

المأتم وأسسوا مأماً خاصاً بهم .والمعروف أن االتهامات المضادة من هذا النوع
شائعة جداً في صفوف الشيعة وفي معظم األحيان ال تمت إلى الحقيقة بصلة،
فالدوافع لهذه االتهامات اجتاعية أكثرمنها مادية  -أي أنها محاولة ،من قبل
حديثي النعمة لبلوغ أو تثبيت الجاه ااجتماعي عن طريق « االنفاق الديني » أي
بناء المآتم  .وهذا ما يفسر لنا انتشار المآتم بكثرة في أنحاء القرى واألحياء

الشيعية في البحرين  ،خصوصاً بعد اكتشاف النفط وتصنيعه والبحبوحة

االقتصادية المتأتية عن ذلك .وعندما انشق المقاولون األربعة عن مأتم آل

عصفور ،ترك آل عصفور مسجد الغربي وأسسوا مأتماً خاصاً بهم .
وفي بادى األمر ،بنى المقاولون األربعة مأتماً جديداً على رقعة من األرض

يملكها واحد منهم ،واسمه زين الدين ،الذي رفض أن يوقف المأتم للحسين
بالرغم من اصرار رفاقه على ذلك  -هذا يعني أن األرض والمأتم في هذه الحالة

تبقى ملكاً لذريته دون غيره ،وبذلك تخضع لقوانين اإلرث الشرعية .وفي
أوائل السبعينات ،خالل االنتخابات العامة للمجلس الوطني ،دعم زين الدين

بكل قوته مرشح الكتلة الدينية ضد المرشح « التقدمي» الذي كان شقيق أحد
الذين أسسوا المأتم معه ،واستعمل زين الدين المأتم كمنبر عام ليشن هجوماً

شخصياً ضد المرشح «التقدمي» متهماًإياه باإللحادوعدم احترام المقدسات.
وبعد أن خسر « التقدمي» االنتخابات وربجتها الكتلة الدينية (راجع الغصل
العاشر) انقسم المأتم إلى قائمتين :األول ظل تحت اشراف زين الدين ،والثاني

بفي على مدخل القرية وأطلق عليه اسم « أنصار العدالة»  .وقد ساهم في بناء المأم
الجديد عيسى العجمي ،أحد المقاولين األغنياءكما ساهم في دعمه مؤيدوالمرشح
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« التقدمي »  .واستطاع هذا المأتم عام  ١٩٧٥إقامة أكبر موكب عزاء في قرية

الدراز ال بفعل ازديادالنفوذالتقدمي في القرية إنما بفعل التحزبات الجديدة التي

أخذت تظهرفي البالد على أثرالبحبوحة االقتصادية.

ماتم سلماباد
حتى عام  ١٩٧٥لم تعرف قرية سلماباد إال مأتماً واحداً يديره تاجرصغير
من آل كاظم ،أكبر عائالت القرية ،وكانت تؤم هذا المأتم عائالت القرية

األخرى لتقيم فيه شعائر عاشوراء مقدمة له الهبات المختلفة ،كل حسب
طاقتها .تتألف عائلة الكاظم ،التي تشكل أكثر من ثلث سكان القرية،من١٨
أسرة تسكن في حي واحد وفي منازل متجاورة .وبخالف قرية الدراز ،فان
سلماباد ال تعرف تقليدياً التحزب العائلي ،إذ أن معظم أبنائها من العمال المهرة

وأنصاف المهرة والتجار الصغار وسائقي سيارات األجرة وسيارات الشحن

والحرفيين والفالحين المزارعين ،ممن ال يفاخر بأصالة المولد وال بالجاه الديني

أو االجتماعي .ولذلك أخذت المآتم الجديدة في سلماباد تتفرع ألسباب مختلفة
عن تفرعها في الدراز تبعاً للخالفات الشخصية بدالً من الخالفات الحربية.

وهكذا ،انشطر مأتم الكاظم مرتين :مرة بعد حادث سيارة ومرة بعد فشل

زواج ،وهام لتفاصيل.
في عام  ١٩٦٨صدمت سيارة شحن يقودها سائق من آل مكي بيت عبد
الحسين ،وهو أحد الشخصيات البارزة من آل كاظم .وفي المحاكمة وقف آل
كاظم مجانب عبد الحسين ضد السائق وهو ابن شقيق الحاج مكي ،أحد أبرز
المتبرعين بسخاء لمأم آل كاظم ،فاستاء الحاج مكي من شهادة آل كاظم وقرر،
بمساعدة الحاج عباس ،االنفصال عن مأتم آل كاظم وتأسيس مأتم جديد خاص

بها  -وهذا ما م فعالً  .واستمر الحاج عباس والحاج مكي في إدارة المأم حقى
بداية السبعينات حين طلب الحاج عباس من الحاج مكي يد ابنته المطلقة ،رفض

٢٥٣

الحاج مكي قبول الطلب بناء على رغبة ابنتهكما قال ،ولكن الحاج عباس اعتبر
ذلك الرفض إهانة شخصية له ،خصوصاً وأن الفتاة عادت وتزوجت رجال
بعمر الحاج عباس ومكانته االجتماعية  .ولشعوره باإلهانة ترك الحاج عباس مأتم

الحاج مكي وأسس مأتماً جديداً له تحت سلطته وإشرافه.

تلخص حالة دراز وحالة سلماباد الظروف االجتماعية ،من تحزبات عائلية
ومنازعات شخصية ،التي قد تؤدي إلى تأسيس المآتم الجديدة .قد تختلف

التحزبات والمنازعات باختالف الظروف إال أن المبدأ يبقى هو هو :تزداد
المآتم الجديدة وتنتشرفي القرى نتيجة النزاعات الشخصية والتحزبات العائلية -

تفرع المآتم تجسيد ديني للخالفات الدنيوية  .وطالما أن المآتم مقياس المنزلة
االجتماعية والجاه والتفوق ،فال عجب أن يزداد انتشارها بازدياد النمو

االقتصادي في البالد  .هذا يعفي أن الثروة المكتسبة حديثاً قد تزيد الصراعات
بين المجموعات المتنازعة وتبرزها بشكل أعنف خصوصاً إذا افتقرت هذه
المجتمعات إلى التنظيات السياسية الشرعية التي تعمل على امتصاص الصراعات

وتوحيد الناس ورفع مستوى التنافس عندهم إلى ما هو أعلى من التحزبات

المحلية الضيقة.
أما في المدن ،كالمنامة مثالً ،فتتفرع المآتم على أساس الطبقة االجتماعية

واألحياء واألصل اإلثني للمجموعات ،وال تتفرع نتيجة الصراعات الشخصية
أوالتحزبات العائلية .الصراعات العائلية أوالشخصية في المدينة التؤدي إلى
تأسيس مآتم جديدة :فمن شاء االنسحاب من مأم ما ألسباب شخصية يلتحق
ببساطة بمأتم آخر ،األمر الذي يعزز مكانة المآتم المنظمة تنظياً بيروقراطياً

ويضعف مكانة المآتم التي تشرف على ادارتها عائالت أو شخصيات بارزة .تبين

هذه الدراسة بشكل واضح أن المآتم المنظمة تنظياً بيروقراطياً تستطيع استيعاب

الخالفات الشخصية أوالعائلية مخالف المآتم األخرى التي تتمحورادارتها حول
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شخص واحد والتي ال تصمد امام النزاعات الضيقة ،وبالتالي تتفرع وتنتشر

بسهولة فائقة :فكل من خالف الشخص المؤسس ،وألي سبب كان ،ينفصل

ويؤسس مأتماً مستقالً له كما حدث في قريتي الدراز وسلماباد .

المضامين السياسية للمواكب والتعزية
قلنا في الصفحات السابقة ان تأسيس المأتم ووظيفته شيئان مختلفان وان
تطابقا في بعض األحيان :فتأسيسه يشير إلى االمكانات االقتصادية ،واالرتقاء

الطبقي ،والتحزب ،والتدين ،والصراعات التي تقوم بين األفراد ،أما وظيفته
فتشير إلى تنظيم التعزية والمواكب ،وتنظيم الخطب واقامة الشعائر .قد يحدث

أن يؤسس مأماً ما ( كمأتم مدن أو العجم مثالً) شلة من األصدقاء أو األنساب

األغنياء  ،بينا يقوم بتنظيم المواكب واقامة الشعائر مجموعات أخرى ال عالقة لها
بالمؤسسين وال بالممولين  .ويختلف االشتراك بمواكب التعزية بين سنة وأخرى،
وكثيراً ما ينشأ حولها جدل بين الشيعة  :فمنهم من يؤيدها على اعتبار أنها تقليد

ديني  ،ومنهم من يشجبها على اعتبار أنها ممارسات للتكفير والغفران إنما خارجة

عن نطاق الدين  .أما فيا يتعلق بتأسيس المأتم ،فال خالف عندهم في ذلك ،إذ
أنها وسيلة للتعبير عن االيان الصحيح بقدر ما هي تعبير عن الجاه والبروز

االجتماعي  :االختالف ال يدور حول تأسيس المآتم أو التبرع لها ،وإنما حول من
يتولى ادارتها وبأية صفة .

وعلى كل حال ،عندما يزداد عدد المشاركين في المواكب التي تنطلق من
المأتم تزداد قوة ونفوذ مؤسسيه  ،ولذلك تتنافس ال مآتم ضد بعضها البعض لجذب
أكبر عدد من المشاركين ،كما تتنافس المواكب فيما بينها لعرض أكثر المشاهد

اثارة للجماهير .وفي سبيل هذا الغرض ،التأثير على المشاهدين ،ومعظمهم من

النساء ،تتناول المواكب باسهاب المعاني المختلفة لموقعة كربالء :ضاربو
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السالسل ،صيحات الحزن ،أناشيد ثورية( ) ،طبول الحرب ،الندب ،صور

للشهيد الذبيح ،خيول وجال مغطاة بالسواد تمشي وحدها ترمز إلى سقوط

الفرسان في ساحة القتال ،عربات فارغة ترمزإلى سي النساء من أهل البيت،
عرائس أرامل ،وأطفال يتامى  .تتجمع كل هذه المشاهد ،التي ال تخلو من

البراعة والفن ،في مواكب متنوعة تعبر الشوارع في اليوم العاشر من عاشوراء .

يصعب علينا في هذا المجال أن نبحث بالتفصيل في معاني هذه الصور
والمشاهد من حيث أهميتها الحضارية والرمزية  -ذلك يحتاج إلى دراسة خاصة

خارجة عن موضوع هذا الكتاب  -إنما ينصب اهتامنا هنا على تنظيم هذه المواكب
والطريقةلتي ترتبط بها المواكب بالمآتم ،أي بمراكز لنفوذ والسلطة االجتماعية.
تقوم المواكب األكثر اتقاناً في البحرين حول احياء الشيعة في مدينة المنامة

ضمن منطقة محددة خصصت لهذه الغاية منعاً لالصطدامات الطائفية أو

المنازعات التحزبية  -هذا مع العلم أنه في السنوات األخيرة بدأت بعض القرى
الكبيرة ،كدراز وجد حفص وسنابس ،تنظيم مواكب العزاء  ،مثلها بذلك مثل
المدن  .فالقول إن المواكب في المدينة غالباً ما تكون أكثر اتقانا من غيرها ال
يعني المشاركة فيها محصورة بسكان المدينة  :ففي اليوم العاشر من محرم تنصب

أعداد كبيرة من مختلف القرى والمدن والتجمعات الشيعية للمشاركة في مسيرة

العزاء الكبير  ،كل مجموعة تقيم الشعائر بنفسها مستقلة عن المجموعات
األخرى .ويبدو للمراقب ،للوهلة األولى ،أن المواكب تسير بانسجام وكأنها

لوحة متحركة تتداخل أجزاؤها بعضها ببعض ،كأنها صورة واحدة ذات
مغزى واحد ،إال أن الوضع يختلف من الناحية االجتماعية للمواكب  .ما يبدو

 )١هذه مجموعة من األغاني الثورية:

ثورتك يا حسين ثورة في عمر الجاللة من أجل اصالح أمة كانت في فق وجهالة
من ثار للحسين دخل الجنة.
ثورة الحسين ثورة مجد ،ثورة المظلوم ،ثورة المضطهد ،ثورة المستضعف.

وكأنه نظام صوري واحد للمشاهد إنما هو بالواقع مجوعات منفردة من
المعزين ،تشارك فيها مواكب متنوعة بمسيرة واحدة.
تتألف المسيرة « الكبرى « كما يسمونها من مواكب متنوعة تختلف عن
بعضها البعض من الناحية اإلثنية واالجتماعية والقومية  .إثنيا  ،تضم المسيرة

فريقين مختلفين :الشيعة العرب والشيعة الفرس ،وينظم كل فريق عدة مواكب

تختلف في المشاهد والفصول كما تختلف في تركيبتها االجتماعية  .فمن خالل
دراستنا ألحد عشر موكباً ( ثالثة نظمها الفرس وثمانية العرب)  ،تبين لنا أن

كآل منها تتألف من شبكة من الرجال تعرف بعضها البعض معرفة حيمة:
رفاق صف ،جيران ،زمالء ،أبناء قرية واحدة ،أصدقاء ،أنسباء ،أو أعضاء

في حزب سياسي واحد  .فكل مشترك في موكب من هذه المواكب إما أنه
يعرف المشتركين اآلخرين معرفة شخصية أو أنه يعرف عنهم الكثير من

التفاصيل الحياتية كالمنشأ واألصل العائلي والمنزلة االجتماعية واالقتصادية،
وغيرها  .ومن المواكب الثالثة التي ينظمها الشيعة الفرس ،والتي درسناها درساً

وافياً ،موكبان :ينظم األول بعض النازحين من قرية «جهرم» قرب شيراز

ويسمى موكب الجهرمية ،وينظم الثاني النازحون من بندر عباس وضواحيها
ويسمى موكب الميناوية .يعيش المشتركون في هذين الموكبين في حي واحد

من أحياء مدينة المنامة هو حي الحورة ،ومعظم منظميه من الخبازين والتجار

الصغار وأصحاب الدكاكين والحرفيين وغيرهم من هذا القبيل  .أما الموكب

الثالث فينظمه شباب الجالية االيرانية القديمة المقيمون في حي العجم قرب حي
المغارقة ،ويشترك فيه أبناء التجار الذين يتبرعون لمأتم العجم ،وبعضهم من

الطالب ،وبعضهم فنيون ،وبعضهم موظفون في دوائر االدارة العامة.
تختلف هذه المواكب الثالثة اختالفاً كبيراً من حيث طريقة تشكيلها:

فالموكبان األوالن يرتكزان على الروابط المستدية كاألصل الواحد والجيرة

والعمل .وبذلك تصبح العضوية فيهما أكثر ثباتاً من الموكب الثالث الذي
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تعتمد العضوية فيه على المنزلة االجتماعية .فحوالي  ٢ ٢من الموكبين األولين
( تألف األول من  ١٨عضواً والثاني من  )٢١كانوا يشتركون للمرة األولى،

و ١٧اشتركوا ألكثر من ثالث سنوات ،واشترك معظمهم (  )/٦١لمدة
تتراوح بين عامين أو ثالثة أعوام  .مخالف ذلك ،يشارك في الموكب الثالث

نسبة أكبر من المعزين الجدد :حوالي  ، ٠/٤٢هن أصل المجموع  ٢٤شخصاً،
اشتركوا للمرة األولى ،وحوالي  ١٢اشتركوا ألكثر من ثالث سنوات،
و /٤ ٦اشتركوا لمدة تتراوح بين عامين أو ثالثة أعوام.

أما المواكب الثمانية األخرى ،التي ينظمها الشيعة العرب ،فانها تتشابه
بمواكب الفرس بالنسبة إلى بعض الخصائص الدينية ،إال أنها تختلف عنها
بالنسبة إلى نوعية العالقات االجتاعية التي تربط أعضاء الموكب الواحد بعضهم

ببعض .وتختلف مواكب الشيعة العرب باختالف القرى واألصول العائلية
واألحياء السكنية والنوادي الرياضية والثقافية ،واألحزاب لسياسية وبشكل
عام ،إن المشاركة في المواكب التي تنظمها القرى واألحياء أكثر ثباتاً من

المواكب التي تنظمها النوادي الثقافية والرياضية واألحزاب السياسية .فمن
مجموع الذين اشتركوا في المواكب التي تنظمها القرى واألحياء ،حيث يتراوح

عدد كل موكب بين  ٤٣و ٦٢شخصاً ،نرى أن حوالي  ٣٣اشتركوا لفترة
تزيد عن ثالث سنوات ،و /٢ ٠منهم اشتركوا للمرة األولى ،واشترك الباقي

(  )/٤٧لمدة تتراوح بين عامين أو ثالثة أعوام .هذا مخالف المواكب التي
تنظمها األحزاب السياسية والنوادي الثقافية والرياضية والتي يتصف بعضوية

متقلبة  :فمن أصل  ١٦شخصاً شاركوا في احداها /٦ ،فقط اشتركوا ألكثر
من ثالث سنوات و ١٨ا اشتركوا لفترة عامين أو ثالثة ،والبقية /٧٦

اشتركوا للمرة األولى.

وسواء كان عدد المشاركين في الموا كب قليالً أم كثيراً  ،يبقى المشرفون
على تنظيمه سنة بعد سنة قليلي العدد ،بمعدل خسة اعضاء  ،هم « لب» الموكب
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يستمرون في تنظيمه لعدة سنوات متتابعة ،تربطهم عالقات متينة  -صداقة،
قربى ،جيرة ،عمل  -ال تزعزعها الشوائب( )  .سألت أحدهم عن مدى عالقته
باآلخرين فأجاب« :نضرب سوياً« ،أي نشترك معاً بمواكب التعزية ،ف

« الضرب سوياً » سنة بعد سنة أداة تحافظ على و لب الموكب» متاسكاً ،وتخلق

شعوراً باألخوة أقوى من الصداقة والزمالة والجيرة والقربى .وعندما ينفرط
عقد « اللب» ،لسبب من األسباب كالوفاة أو الهجرة أو طبيعة التبدل
االجتماعي ،يتغير الموكب وينحل.

المعروف في البحرين هوأن معظم المعزين في المواكب يشاركون فيها إما
وفاء لنذر قطعوه على أنفسهم ،أو استعراضاً لرجولتهم ،أو الظهار وحدة

العصبة مع الرفاق واألقارب .وتشمل النذور ،فيا تشمل ،األزمات الشخصية
التي يمربها المعزي كالمرض أوالسفرأوالزواج أوالطالق أوافتتاح متجر

جديد  .وبعد أن تتحقق رغبات المشاركين الجدد ينقطعون عن االشتراك في

السنين الالحقة دون أن يؤثر ذلك على استمرار الموكب سنة بعد سنة  -هذه
األمور التنظيمية هي من صلب مسؤولية «اللب» في المواكب ،األمر الذي

يعطي الموكب قوة االستمرار ،خصوصاً فيا يتعلق بطريقة الضرب،

وباألناشيد والمشاهد المعروضة ،وجع التبرعات وتغطية تكاليف التعزية.
والجدير بالذكر هنا أن« اللب» في كل موكب يقوم بهذه المسؤوليات عاماً بعد

عام دون الرجوع إلى مؤسسي المأتم وموليه ،يدرب المشاركين الجدد على طرق

التعنية ويتحمل المسؤولية الكاملة عن الموكب أمام القانون.

وفي السنوات األخيرة ازدادت مواكب التعزية عدداً وحجماً وعنفاً

وشموالً حتى أنها راحت تضم قطاعاً كبيراً من الشيعة لم تعهده في األزمان
السابقة  .ومن العوامل التي ساعدت على هذه الزيادة سهولة المواصالت بين
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القرية والمدينة ،إلغاء أساليب القسر التي كانت تفرض على ممارسات شعائر

عاشوراء في البحرين ،وظهور مؤسسات الدولة ،والتغير الحاصل في تنظيم المآتم

 -ولعل العامل األخير ،التغير الحاصل في تنظيم المآتم ،أي انتقال االشراف

عليها من أشخاص وعائالت إلى هيئات رسمية كاللجان واألوقاف ،هوأهم
العوامل كافة  .فقد حرر هذا االنتقال المواكب من سيطرة المؤسسين والممولين

وجعل لهم كياناً مستقال ال يضضع ألي إشراف خارجي ،ما أتاح لهم حرية
االرتباط بأي مأتم شاؤوا  .من هنا التنافس الشديد بين مديري المآتم ومدبريها
لجذب أكبر عدد ممكن من المواكب ،ذلك ألن قوة المأتم تقاس بعدد المواكب
المرتبطة به  :كلما ازداد عدد المواكب وكبر حجمها ازدادت قوة ونفوذ مدبريه.

وتشيركلمة « قوة)) في هذا ال اطار إلى عمليتين متالزمتين :التنافس بين
الشيعة على بناء المآتم وتدبيرها ،والتنافس بين الطائفة الشيعية ككل ونظام
الحكم القائم .ويتركز التنافس بين الشيعة على التحرك الطبقي وعلى اكتساب

رموز الجاه االجتماعي ،كما يتركزعلى الصراع بين القوى الدينية والقوى

التقدمية  .قلنا من قبل أن تأسيس المأتم وادارته وتمويله والتبرع المستمرله ،كل
هذه تشكل نقطة تحول هامة في حياة الفرد ألنها ترمزإلى المنزلة االجتماعية

الجديدة التي يحتلها .فاذا أخذنا بعين االعتبار التحوالت االقتصادية واالجتماعية
الهائلة التي عصفت بالبالد ،نرى أن معاني هذه الرموز قد تبدلت تبدأل كلياً -

لم تتغير رموز المنزلة االجتماعية من حيث القيمة والتنوع فقط بل من حيث

الوظيفة االجتاعية أيضاً ،وبهذه الطريقة ساهمت في تبدل بنية الوعي الطبقي
العام وتركيبته  .وهكذا نجد أن المآتم التي يشرف على ادارتها أشخاص بارزون
أو عائالت بارزة فقدت تدريياً قاعدتها االجتاعية وعجزت في السبعينات عن

تنظيم أي نوع من أنواع المواكب ،وأصبحت ،باالضافة إلى ذلك ،موضع لوم

وانتقاد من قبل أبناء الطائفة معتبرينها ضرباً من ضروب ااستقالل الديني .

وندرج ،على سبيل المثال ،مآتم رجب والمديفع والعريض القائمة على أساس
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شخصي والتي لم تتمكن في عام ١٩٧٥من تنظيم أي موكب كان ،وبالفعل،
إن الموكب الوحيد الذي ارتبط بمأتم رجب كان موكباً نظمه العمال

الباكستانيون في البحرين .
يدل ارتباط المواكب بالمآم المنظمة تنظيا بيروقراطياً ،كالتي يشرف على

ادارتها دائرة األوقاف الجعفرية أو اللجان المنتخبة ،على بداية وعي اجتاعي

جديد بدأ يظهر منذ تطور صناعة النفط وما تبعها من تحوالت اقتصادية

واجتماعية .فمنذ ذلك الحين أصبحت الفروقات االجباعية تتخذ شكال
جديداً :التحول من المنزلة الفردية إلى الفروقات الجماعية المتلبسة حلة التقدم
والتدين ،وإليكم المثال على ذلك بالنسبة لما حصل في قرية سنابس.

قرية سنا بس
لم تعرف قرية سنابس حتى عام  ١٩٦٤غير مأتم واحد يديره علي
بوخيس ،الذي كان يتلقى التبرعات ويقوم بتغطية المصاريف كلها بمفرده

دون اشراف جاعي .والمعروف أن عائلة بو خيس من أبرز عائالت القرية التي
اكتسبت شهرة واسعة في البالد  ،ذلك أن قرية سنابس هي المكان الوحيد في

البحرين الذي يقيم فيه الشيعة شعائر «عودة الرأس» اآلنفة الذكر (راجع

الفصل الثالث )  .وفي عام  ١٩٥٣تأسس في القرية ناد ثقافي رياضي جذب إليه

المدرسين والطالب وأصحاب الرواتب من العمال ،الذين بمجموعهم يؤلفون
القوى المستحدثة في المجتمع .ومع هذا التحول أخذت تدريجياً تنضم عناصر

جديدة من القرى والمناطق المجارة مما أضعف نفوذ عائلة بو خيس وهدد
مكانتها  -هكذا حقى بدء الستينات عندما أخذ آل بو خيس بمؤازرة الدينيين،

يشنون حلة ضد النادي متهمين أعضاءه باإللحاد وعدم احترام المقدسات.

وركز الدينيون حلتهم على أمرين :استعمال التلفزيون في النادي ألنه برأيهم
يفسد األخالق ،وعلى اشتراك الجنس اللطيف في نشاطات النادي ألنه يتعارض
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عند الشيعة كطائفة متاسكة متضامنة اجتماعيا ومن م سياسياً .فتنوع المآتم

وانتشارها خالل العقدين األخيرين بقدر ما يعكس التحوالت االقتصادية
واالجتاعية يعكس أيضاً التجاذب السياسي في البالد .فالشيعة في البحرين ال
يتمثلون في الحكم واالدارة بشكل يتناسب مع قدرتهم العددية واالقتصادية،

األمر الذي يوحي بأن أي شكل من أشكال العمل الجماعي ،إن كان عن طريق

اقامة الشعائر الدينية شبه السياسية أم عن طريق العمل السياسي المنظم ،ال بد

إال أن يكون له تأثير في بنية السلطة وممارساتها .صحيح أنهم يمارسون نوعاً من
االستقالل الطائفي خصوصاً فيا يتعلق بالشؤون الدينية التي ترعاها المحكمة

الجعفرية واألوقاف ،كالهبات الدينية والزواج والطالق واإلرث وغيرها من
األحوال الشخصية ،ولكنهم ال يتمتعون بأي نفوذ يذكر في اتخاذ القرارات
المتعلقة باستغالل الموارد الوطنية واالستثيمارات العامة والخدمات ،وبتوزيع

المناصب الحكومية واالدارية .من هنا تأتي وظيفة المآتم كمنابر شبه سياسية تشد
الروابط وتعى* القوم للمطالبة بكل ما فيه مصلحة الطائفة ،والتصدي لكل ما

ينال من مكانتها كمجموعة دينية تاريخية .ففي منتصف الخمسينات ،خالل

تحرك المعارضة ( انظر الفصل الثامن )  ،قام قسم كبير من الشيعة بتعبئة

المعارضة ضد الحكم في المآتم وفي النوادي الثقافية والرياضية  -هذا بالرغم من
االختالف الكبير بين المؤسستين في التنظيم واألهداف واإللتزام اإليديولوجي.

النوادي الثقافية والرياضية والجمعيات الخيرية
تأسس بين عام  ١٩١٨وعام  ١٩٧٥ما يبلغ من  ١٤١نادياً وجعية
ومنظمة  ١١٥:منها بالعمل ،واندمجت  ١٩منها بنواد أوسع وأكبر ،وانحلت ٥
منها ،وأغلقت السلطات اثنين ألسباب سياسية .ومن النوادي العاملة حاباً

والمسجلة في دوائر الحكومة ،يوجذ  ٦٦للثقافة وللرياضة ،و ١٢جعية ذات
أهداف اجتاعية أو تربوية أو مهنية ،و ٨اتحادات تضم نواد رياضية ،و١ ٠
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نواد لألجانب و ٦نوادي رياضية لمؤسسات خاصة( ، )١و ١٣جعية للفنون
الجميلة كالموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية( . )٢وحق عام  ١٩٥٠م تعرف
البحرين سوى ثمانية نواد ،ستة بجرينية واثنين أجنبية ،وتشمل البحرينية أندية

األهلي والعروبة ،والفردوسي ،والبحرين واالصالح والنهضة ،أما األجنبية
فتشمل نادي البحرين الرياضي الذي أسسه البريطانيون عام  ،١٩١٨ونادي

باكستان الذي تأسس عام  .١٩٤٧لم يكن للهنود ناد خاص بالرغم من أن

عددهم فاق عدد الباكستانيين ،ذلك ألن ارتباطهم باالدارة االستعمارية

البريطانية في الماضي أتاح لهم فرصة االشتراك في نادي البحرين الرياضي .وبعد

ظهور البيروقراطية في العشرينات وتطور صناعة النفط من بعد في الثالثينات

ازداد عدد البريطانيين في البحرين ازدياداً كبيراً مما اضطرهم سنة  ١٩٣٩إلى
تأسيس ناد خاص بهم ،فكان « النادي البريطاني» .
ظل نشاط األندية حى منتصف الخمسينات مقتصراً على النخبة من الشباب

والعناصر البارزة والمرموقة في المجتمع .فالنوادي الستة التي أسسها البحرينيون
اختلفت من حيث تكونها االجتاعي واالثني والطائفي ،إال أنها تشابهت من

حيث عضويتها التي اعتمدت على التجار األغنياء وكبار الموظفين وبعض
المثقفين من أبناء العائلة الحاكمة  -أي الفئات العليا في المجتمع .وكان معظم
أعضاء النادي األهلي من التجار السنة سكان المدن ،وأعضاء نادي العروبة من
الموظفين الكبار والتجار الشيعة ،وأعضاء نادي الفردوسي من التجار الشيعة

ذوي األصول الفارسية ،وأعضاء نادي البحرين من السنة المدينيين سكان

المحرق ،وأعضاء نادي االصالح من أفراد األسرة الحاكمة وحلفائهم في
المحرق ،وأعضاء نادي النهضة من السنة سكان مدينة الحد .ويعتبر نادي

() ١
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المؤسسات الخاصة هي شركات مثل الشارتر بنك ،سيتي بنك ،غراي ماكنزي وأمثالهم.

انظر وزارة العمل والشؤون االجتاعية ،قسم الشباب ،احصاء . ١٩٧٥
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البحرين في المحرق ونادي العروبة في المنامة بمثابة النموذج الذي سارت على

نهجه بقية األندية ،وخاصة بعد التحرك الشعبي في الخمسينات وما تبعه من

انتشار األندية وتفرعها .وبخالف ذلك ،فقد نادى االصالح ونادى النهضة
أعضاء هما وتحوال إلى مؤسسات جامدة ال حياة فيها .أما السبب في نجاح الواحد

وفشل اآلخر فيعود إلى قدرة النادي على التكيف مع التحوالت السياسية
واالقتصادية واالجتاعية التي مرت بها البالد .سنبحث أوال في بنية النوادي

الستة وفي تأسيسها وتطورها والعوامل االجتماعية التي أثرت فيها كما نبحث في
الجمعيات ذات العالقة باألندية ،ونعمد بعد ذلك إلى البحث في انتشار األندية

واألبعاد السياسية لهذا االنتشار.

تنظيم النوادي قبل منتصف الخمسينات
مارس نادي األهلي ،وهو أحد أقدم نوادي البحرين ،نشاطاً سياسياً
محدوداً جداً ،لم يشارك باألحداث السياسية الي مرت بها البالد منذ تطور
صناعة النفط؛ فكان أكثر األندية التزاماً بنصوص دستوره إذ حصر نشاطه

بالبرامج الثقافية والرياضية وابتعد عن كل نشاط سياسي .تسجل النادي رسمياً
عام  ١٩٣٩ليحل محل المنتدى اإلسالمي الذي أسسه ،عام  ، ١٩٢٧عدد من
تجار السنة األغنياء ساكني حي الفاضل في المنامة ،وكان هؤالء يتعاطفون مع

الحركات االستقاللية في مصر .انتهج المنتدى االسالمي نهج الجمعيات التي

نظمتها حركة األخوان المسلمين في مصر ،فقام بتزويد أعضائه بنشرات
صادرة عن األخوان وعن الحركات المرتبطة بهم وهذا ال يعفي بالطبع أن

المنتدى االسالمي كان فرعاً من حركة األخوان في مصر  -الحقيقة أنه كان

بعيداً كل البعد عن ذلك :فهو مجرد رد فعل عفوي لألحداث السياسية التي
عصفت بالعالم العربي وخاصة مصر في ذلك الحين .لم تكن ردة الفعل هذه
جديدة على البحرين ،طالما أن البحرينيين كانوا دالً يتعاطفون مع القضايا
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العربية المختلفة .فخالل نشاطه لم يكن باستطاعته تعبئة القطاعات الشعبية

للوقوف إلى جانبه ايديولوجياً وسياسيا لكونه تجمعاً نخبوياً ال يهم بهذه
األمور ،وهكذا بقي مجلساً يؤمه التجار األغنياء يتبادلون فيه أطراف الحديث

والشؤون التجارية واألخبار السياسية.

وفي عام  ١٩٣٩أسس عدد قليل من تجار الشيعة األغنياء  ،بالتعاون مع

بعض كبار الموظفين من الطائفة نفسها ،نادي العروبة في المنامة ،وكان من
مبادى هذا النادي «توحيد الشعب ومحاربة الطائفية حسب مبادى القومية

العربية «()  .وسرعان ما شعر تجار السنة الشباب ،ومعظمهم من أبناء المشرفين

على ادارة المنتدى االسالمي ،بالتحدي االيديولوجي الناتج عن التركيز على
العروبة في نادي العروبة بدالً من التركيز على االسالم .التركيز على االسالم.
فأسسوا نادي األهلي الذي ضم ما بين المئة والمئتي عضو ،مركزين اهتامهم على
القومية العربية بدالً من تركيزهم على الدين االسالمي.

صحيح أن نادي األهلي يشابه نادي العروبة من حيث موقعه( )٢وتاريخ

تأسيسه والجذور الطبقية ألعضائه ،إال أن كال من الناديين تطور باتجاه مختلف

عن اآلخر .فغي الوقت الذي حافظ فيه نادي األهلي على طابعه الثقافي ،أصبح
نادي العروبة نموذجاً يجتذى به في مختلف أنحاء البالد  .وقبل البحث في هذه

االتجاهات ال بد من االشارة هنا إلى أن« النادي  ، ٠من الناحية االجتاعية ،هو
فئة متجانسة من حيث الجذور االجتماعية واألصول األثنية ،وليست «وحدة

عمل»( ( )actionsetماير  )٨٢ : ١٩٦٦يتحرك الفرد من خاللها للوصول إلى
أهداف سياسية معينة ،وال هي «شبكة» (متشل )١٩٦٩ :اجتاعية تحدد
طبيعة التفاعل الشخصي وحدوده .فالنادي يفسح ألعضائه مجاالً واسعاً
( )١انظر إلى المادتين األولتين من دستور نادي العروبة ،وزارة العمل والشؤون االجتاعية ،قسم

النوادي.

()٢

يقعان مقابل بعضها البعض في شارع الزبارة في المنامة.

٢٦٦

للتفاعل ،األمر الذي يؤدي إلى تكون « وحدات العمل» و« الشبكات» التي،
بدورها  ،تعمل لتعبئة الناس سياسياً وغير سياسي ،كما نبين ذلك في الفصل

الثامن.

يعتمد نشاط  -النادي» على طريقة ارتباط األعضاء به وعلى طريقة ارتباط
األعضاء بإتمع الخارجي ككل .فاألصول االجتماعية لألعضاء ،وحدها ،ال

تقرر نوعية االرتباط بين النادي والمجتمع .فبالرغم من تسلط الفئات البارزة في
المجتمع على نادي األهلي ونادي العروبة ،كان لكل من هذين الناديين تأثير
مختلف على المجتمع وعلى عملية انتشار وتنظيم األندية في البالد .باإلضافة إلى
األصول االجتاعية لألعضاء  ،ترتبط النوادي بإتمع عن طريق وسائل أخرى

متشابكة كاالنتاءات الطائفية وااليديولوجيات السياسية وسير المؤسسين
وغيرها .والمعروف أن المنتظمين في نادي األهلي يؤيدون سياسة الحكومة

ويتبنون وجهات نظرها االيديولوجية ،أما المنتظمون في نادي العروبة فانهم

يؤيدون سياسة الحكومة ويعارضون ايديولوجيتها  .واستعمل كلمة « سياسة »

هنا للداللة على األنظمةوالقوانينوالحقوقوالواجبات ،لتي تستعملها الحكومة
للسيطرة على المجتمع واالقتصاد ،وكلمة « ايديولوجية» للداللة على شرعية
الحكم.

في ما يتعلق بالبحرين ومسيرة النوادي فيها ،هناك ارتباط بين تأييد سياسة
الدولة وايديولوجيتها ومواقف النوادي ووظائفها شبه السياسية :يظهر أن

النوادي التي تؤيد سياسة الدولة وايديولوجيتها تمتنع عن ممارسة األعمال

السياسية ،ويقتصر نشاطها على الشؤون الثقافية والرياضية .وأفضل مثال على
هذا األمر نادي األهلي الذي تحاشى التدخل في الشؤون السياسية منذ تأسيه في

أواخر الثالثينات ،ملتزماً بالمبادى* التي أسس من أجلها .وهكذا أقام

المحاضرات في المجاالت المختلفة ،في التاريخ العربي ،والشعر والمشكالت
االقتصادية واالجتاعية ،كما أقام النشاطات الرياضية المختلفة والمسرحيات

٢٦٧

وحفالت الرقص والغناء .
وفي السبعينات أصبح شباب الثالثينات شيوخا ،فكان أن خفت النشاطات

الثقافية والرياضية للنادي األهلي ( الرياضة أمر يهم به أبناء البحرين كثيرا)،
فتحول النادي الذي اشتهر فيا مضى بفريق كرة القدمإلى مجرد تجمع لألغنياء .
ولهذا ارتأى البعض أن يدمج نادي األهلي بنادي الترسانة الرياضي المشهور
بفريق كرة القدم من أجل اعادة األهلي إلى سابق عهده ،وما شجع الناديين

على االندماج تشابه أعفى بالنسبة للخلفية الدينية واألثنية وان اختلفا
بالنسبة للخلفية االجتماعية .وكالهما من السنة المدينيين سكان حي الفاضل في

المنامة ،إال أن معظم أعضاء نادي األهلي من التجار األغنياء  ،وأعضاء الترسانة
من ذوي الدخل المتوسط والمتدفي كالحرفيين والتجار الصغار .كانت الغاية من

دمج الناديين زيادة النشاط الرياضي للنادي األهلي وفي الوقت نفسه تقديم
الدعم المادي لنادي الترسانة مع االبقاء عليهما ناديين منفصلين.

قبل نادي األهلي بالدمج شرط أن يظل االسم الجديد « نادي األهلي» كما
وافق على اعطاء أعضاء نادي الترسانة ،بعد الدمج ،الحق في التصويت على أآل

يكون لهم أكثر من ممثل واحد في الهيئة االدارية .وتجدر االشارة هنا بأن نادي
اليرموك ،الذي يتمتع بالخصائص االجتاعية نفسها والذي عانى من صعوبات
مادية كنادي الترسانة ،رفض االندماج مع نادي األهلي على أساس هذه
الشروط واختار أن يظل مستقال ويواجه االفالس .إن عملية االندماج بين

األهلي والترسانة قد غيرت التركيبة االجتاعية للناديين :لم يعد األهلي الجديد
محصوراًبطبقة التجار األغنياء كما لم يعد األهلي الجديد محموراًبطبقة التجار
األغنياء كما لم يعد الترسانة مقتصراً على أصحاب الدخل المحدود  .بسبب هذا

التغير في التركيبة االجتاعية لنادي األهلي ،فمن المتوقع أن تتحول وظيفته

فيتعاطى النشاطات السياسية باالضافة إلى النشاطات الرياضية والثقافية  -هكذا
ألن السنة سكان المدن الذين ينتمون إلى فئات اجتاعية محدودة ،المدخول

٢٦٨

كثيراً ما يسلكون مسلك المعارضة للحكم سياسياً وايديولوجياً .
أما نادي الفردوس الثقافي ،الذي أسسه عام  ١٩٤٦فريق من التجار الشيعة

من ذوي األصول الفارسية ،فشبيه جداً بالنادي األهلي من حيث الشكل إن لم

يكن من حيث المضمون .وتراوح عدد أعضائه بين العشرين والثالثين واهتم في

بداية األمر بالرياضة أكثر من النشاطات الثقافية ،وعندما بلغ مؤسسوه
الشيخوخة ولم يعودوا قادرين على ممارسة النشاطات الرياضية بدأ النادي يمارس

بعض النشاطات الثقافية البحتة( )  .لقد كان النادي يحاول باستمرار تجنب
اال

سبالسي1مة،ألنتركيبتهاالجغاعية،كالذادياألهني،مقتصرةءاللتجار

األثرياء الذين يميلونإلى دعم االستقرار السياسي ،أيا تكن نظم لحكم
الشرعية .وكأقلية صغيرة ( ٥آالف شخص) مرتبطة ثقافياً بايران ومعيشيا

بالبحرين ،بقيت الجالية الفارسية تتجنب المارسات السياسية واتخاذ المواقف

السياسية الواضحة ،إن كان ذلك لجهة مساندة الحكم أو معارضته .وبالفعل،
المرة الوحيدة التي تدخل فيها االيرانيون بالقضايا السياسية المحلية في البحرين

كانت في أوائل العشرينات عندما أغرتهم السلطات البريطانية بدخول وظائف
البلدية في المنامة ،األمر الذي أدى إلى الفتنة بين العرب والفرس في ذلك الحين

(راجع الفصل الرابع) .وفي غياب النشاطين الرياضي وانياسي بدأ نادي

الفردوس يفقد عناصره الشابة ويتحول تدريجياً إلى مجرد تجمع للشيوخ من

التجار األغنياء  ،أو بالعكس .وبسبب سيطرة الشيوخ عليه فقد النادي اهتمامه
بالشؤون الرياضية والسياسية.

وفي عام  ١٩٧٥جرت محاولة لدمج نادي التاج ونادي الشعاع في نادي
الفردوسي على اعتبار أن أعضاء هذه النوادي الثالثة من األصول الفارسية،

ولكن المحاولة فشلت ألن الفردوسي أصر على االحتفاظ بحقه في قيادةالن1دي
() ١

هذه المواضيع متكررة في جيع األندية الرياضية والثقافية في القرى الشيعية .انظر وزارة

العمل والشؤون االجتماعية ،قسم النوادي.

٢٦٩

وتوجيهه بعد الدمج .كان الفردوسي يصر على تقديم التسهيالت الرياضية

للناديين اآلخرين دون السماح لهما باالشتراك في الهيئة االدارية ،غير أن التاج
والشعاع ،ومعظم أعضال من أصحاب الدخل المحدود ،كانوا يصرون على

العضوية الكاملة في حال اتحادهم مع نادي الفردوسي ،مؤكدين على أن
اندماجهم بالفردوسي يعزز برامجه الثقافية والرياضية ويعيده إلى األضواء من
جديد .وهنا يجب التأكيد على أن عملية دمج النوادي الضعيفة بالنوادي

الكبيرة ضرب من ضروب التحرك السياسي ،كما سنزى فيا بعد ،مما يعفي أن
رفض الفردوسي لمبدأ الدمج رفض للتسييس.

وبخالف هذه النوادي كلها ،فان نادي العروبة الذي تأسس في الوقت
الذي تأسس فيه األهلي وبفي على نفس الشارع وانضم إليه عدد مشابه أمن
األعضاء ذوي الجذور االجتاعية نفسها ،أصبح هذا النادي نموذجاً اقتدى به

عدد كبير من النوادي األخرى .إن عدداً كبيراً من النوادي الرياضية والثقافية
التي تأسست في القرى الشيعية بين الخمسينات والستينات كثراً ما نسخت

دستور العروبة نسخاً حرفياً ،خصوصاً فيا يتعلق باألهداف اآلتية « :توحيد
الكلمة والشعب» ،و« رفض الحزبية والطائفية» ،و« تشجيع روح التعاون
والمساعدات المتبادلة »  ،و« رفع المستوى الثقافي والتربوي عند العامة »  .ولعل

تشديد هذه النوادي ،بما فيها نادي العروبة ،على شعارات التوحيد والتعاون
تعود إلى نشأتها في صفوف الطائفة الشيعية التي عانت فترات طويلة من

االنقسامات والصراعات الحزبية الضيقة .يعتقد الكثير من الشيعة في البحرين،
و بشكل عفوي ،إن المصائب التي حلت بهم في الماضي وتحل بهم في الحاضر،

تعود إلى غياب التضامن والتعاون بينهم وإلى انتشار الصراعات الضيقة في

صفوفهم .وما من خطبة تسنى لي االستاع إليها في المآتم عام  ١٩٧٥إال
وركزت على سلبيات التفكك والتجزؤ وعلى إيجابيات التعاون والتضامن.

لم يصبح نادي العروبة نموذجاً لألندية األخرى ألن أهدافه والتزاماته

٢٧٠

الرسمية تالقت مع االيديولوجية الدينية والسياسية لتاريخ الشيعة فحسب  ،بل
والرتباط أعضائه أيضاً ارتباطاً وثيقاً بفصائل المجتمع الشيعي برمته .صحيح
أن عدداً ال بأس به من أعضاء نادي العروبة هممن أبناء النعمة «،كما

يصفهم رودريك أوين ( ،)٧٧:١٩٥٧لكونهم تجاراً وموظفين كباراً ،إال أن
لهم ،بالرغم من ذلك ،جذوراً قوية في القرى المنتشرة في أنحاء البالد  ،ومهما

قويت هذه الجذور أو ضعفت ،فانها تشد االنسان إلى جاعته األم وتفرض

عليه التزامات خلقية كتقديم الهبات النعاش القرية وأعمال الخير االجتاعية،

وتمثيل أبناء القرية أمام سلطات الحكومة وموظفيها ،وغيرها من الخدمات
الشخصية والمطالب العامة .وبالطبع ليست هذه االلتزامات فروضاً يؤديها
االنسان إنما هي مقاييس المنزلة االجتماعية ،تزيد بارتفاع المنزلة وتقل
بانخفاضها.

وكما فرضت هذه الجذور القروية على أعضاء نادي العروبة عدداً كبيراً من

االلتزامات الخلقية ،كذلك جعلتهم نماذج يقتدى بها في القرى .أضف إلى
ذلك أن عدداً كبيراً من أعضاء النادي كانوا مدرسين قبل دخولهم الوظيفة

الحكومية أو التجارة الحرة ،وهذا ما ساعدهم على اقامة عالقات دلة مع عدد
كبير من الشباب الذين التحقوا بالمدارس الرسمية من مختلف المجموعات
القروية .فال عجب اذن أن نرى أن الطالب ،بالتعاون مع أساتذتهم السابقين،

هم الذين أسسوا نسبة عالية جداً ،سبعة من أصل تسعة ،من النوادي الي كنا
قد درسناها درسا مكثفاً في القرى الشيعية ،أو أن نرى أن الزمالة المدرسية

والعالقات الطالبية كانت أكثر االرتباطات فعالية على تحريك المعارضة في
أواسط الخمسينات.

إن االختالف بين نادي األهلي ونادي العروبة ،بالنسبة لفعاليتها

االجتماعية ،ال يكمن في الروابط والشبكات وطريقة االنتشار فقط ،بل وفي
الدور الذي تلعبه الطبقة االجتماعية في قدرتها على تعديل السلوك االجتماعي

٢٧١
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أصحاب المهن التقليدية القديمة كصيادي األسماك والحرفيين وغيرهم من
األساق.

لم يأت هذا ااتجاه عند النادي نتيجة لسياسة مرسومة عن سابق قصد
وتصميم ،بل جاء انعكاسا لطبيعة التغيير االجتاعي في المحرق بعد انحسار انتاج

اللؤلؤ وتحول مركز الحكومة من هذه المدينة إلى الصخير ،ومن ثم إلى الرفاع،
وما رافق ذلك التحول من انتقال النشاطات التجارية والصناعية إلى مدينة

المنامة .أخذت المحرق تشهد هجرة واسعة باتجاه المنامة والرفاع منذ مطلع
الثالثينات ،وكان معظم الذين هاجروا إما من طبقة التجار األغنياء أو من

عائلة آل خليفة وحلفإم من أبناء القبائل .وقد تركت هذه الهجرة أثراً
واضحاً على بنية المحرق االجتاعية ،فاكتسبت المدينة جواً غير قبلي ،وكثرت

فيها بالتالي مجموعات من ذوي الدخل المنخفض .وأثبتت السنوات التالية أن
هذا القطاع من الشعب أكثر الفئات السنية انفتاحاًعلى تيارات القومية

والتعاطف االسالمي التي اجتاحت المنطقة قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها.
وهكذا أصبحت مدينة المحرق معقل القومية العربية ،األمر الذي يعني من

وجهة النظر البحرينية ،معارضة الحكم ورفض التركيبة االيديولوجية للدولة.

بسبب اتباعه سياسة موسعة في ضم األعضاء استطاع نادي البحرين أن يجمع
بين تيارات جديدة ومختلفة في آن معاً ،مظهراً بذلك التحوالت والتبدالت.
االجتاعية والسكانية التي حدثت في البحرين بوجه عام وفي مدينة المحرق بوجه

خاص .وبخالف نادي األهلي ونادي العروبة اللذين ركزا نشاطهما على
« التثقيف» متجنبين الخوض في القضايا السياسية ،راح نادي البحرين يركز
اهتامه على مثل هذه القضايا حسب ما تملي بها الظروف .فبين عامي ١٩٦٩
و ١٩٧٥نظم النادي عدداً من المحاضرات والندوات حول قانون العمل

وأوضاع العمال األجانب وتحرير المرأة وقوانين األمن القومي والحقوق المدنية
وعدداً آخراً من البرامج السياسية المتنوعة .وفي منتصف الخمسينات قام عدد
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كبير من أعضاء النادي بدور قيادي فعال في التحرك الشعبي ،مما جعل التجار
األعضاء الموالين للحكم ينسحبون من نشاطات النادي.
بعد أحداث الخمسينات مباشرة طرأ فتور على نشاطات نادي البحرين
وتضاءلت مكانته كمحور عام للنشاطات السياسية ،وظلت على فتورها حتى

أواخر الستينات وأوائل السبعينات .في هذه الفترة عاد النادي من جديد يمارس
نشاطاته السياسية والثقافية خصوصاً بعد أن تتالت على البحرين أمور سياسية
هامة كإعالن بريطانيا االنسحاب من البحرين عام  ، ١٩٦٨وحصول البحرين

على االستقالل عام  ،١٩٧١وانتخابات المجلس التشريعي عام ،١٩٧٢ومنم
انتخابات المجلس الوطني عام  .١٩٧٣وبالفعل كان رئيس النادي المنتخب

عام  ١٩٧٤عضوا في المجلس الوطني ،فساعد من خالل مركزه وبجهوده على

تشجيع عمليات دمج النوادي الثقافية والرياضية مع نادي البحرين أو مع
بعضها لبعض(.)١

إن عملية اندماج األندية الصغيرة باألندية الكبيرة أو اندماجها مع بعضها
البعض جاء نتيجة لظهور الكتل السياسية العريضة التي أخذت تظهر على مسرح
السياسة بعد تأسيس المجلس الوطني عام  . ١٩٧٣وقد رافق ظهور ثالث كتل

سياسية عريضة في المجلس الوطني ،هي كتلة الشعب والكتلة الدينية وكتلة
الوسط ،ظهور صيغ مشابهة في تنظيم النوادي  -وال عجب بذلك إذ أن النوادي
تعبير آخر لمضمون الحياة السياسية .وبالطبع لا ينطبق هذا القول على المحاولة

الرسمية الجديدة لتجميع النوادي في ثمانية اتحادات ،فالهدف من هذا التجمع

جعلها نواد رياضية مختصة ،وبالتالي افراغها من مضامينها السياسية .وبالفعل،

إن تشجيع كافة النشاطات الرياضية من قبل المديرية الجديدة للرياضة قد

( ) ١اندمج نادي صالح الدين في نادي البحرين ،والوحدة والمريخ في القادسية ،والخليج والهالل

في اتحاد الشباب .هذه عينة أخذت من مدينة المحرق فقط.
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ساعد على كبح النشاطات السياسية للنوادي.
أما نادي االصالح ونادي النهضة فقد مراً بتجارب مختلفة عن النوادي
اآلنفة الذكر ،ويعود السبب في ذلك إلى أن الذين اشتركوا في تنظيمها

يختلفون عن اآلخرين من حيث انتماءاتهم االجتاعية .فقد أسس نادي االصالح

عام  ١٩٤٢مجموعة من شيوخ آل خليفة الذين درسوا القانون المدني واالمالمي

في مصر ،ولم يستطع توسيع حدود عضويته فانحصر أعضاؤه بالتجار والموظفين
المتحالفين مع آل خليفة من ساكفي مدينة المحرق .هذا مع العلم أن نادي

االصالح كان بامكانه أن يكون رديفاً لنادي البحرين بسبب تركيزه على

القضايا الدينية التي تمكنه من استقطاب القطاع الشعي الديني ،وهو قطاع كبير
في البحرين ،تماماً كما استقطب نادي البحرين العناصر الجديدة .غير أن نادي

االصالح لم يستطع أن يلعب هذا الدور الذي كان مؤهال له ،ا بسبب غياب
المعارضة الشعبية لنادي البحرين في المحرق وال بسبب انحسار التيار الديني ،إنما

بسبب عجزه عن محاربة المؤسسات التقليدية التي حاول أن يحل محلها  -أعفي

بذلك القبيلة والدولة .فالنوادي مخارج جديدة لتجمعات جديدة ،وال يمكن
أن تقوى مع استمرار التجمعات التقليدية.
المعروف عن عائلة آل خليفة الحاكمة أنها تسيطر سيطرة شبه كاملة على

تصرفات أفرادها في االقتصاد واالجتماع والسياسة ،وبفعل هذه السيطرة
استطاعت أن تحتفظ بالسلطة وتحظى بالحكم لفترة تناهز القرنين .هذه السيطرة

ضرب من ضروب القسر تمارسه المجموعة القبلية على األفراد وليست سيطرة
اختيارية أو طوعية كما هي الحال بالنسبة للنوادي .وقد أظهرت الدراساتا لي

قام بها بانتن ( )١٩٥:١٩٥٧وبالنديه (  ) ١٢٢ : ١٩٥٥أن النوادي
والمؤسسات الطوعية في المجتمع ال تكثر وتنتشر إال مق بدأت سيطرة المجموعة
على أفرادها باالنحالل .وهذا ما لم يحدث بعد بالنسبة آلل خليفة الذين ما

زالوا ،كمجموعة ،يسيطرون على الزواج واالرث ،وتحويل الثروات واألمالك
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وحق على العالقات الشخصية عند األفراد  .في التنظيم القبلي تنحصر هذه
المارسات كلها ضمن العشيرة( أهل الجماعة) ،أوالً ،ومنمضمن القبيلة وال

تتعداها إلى مجموعات خارجة عن سيطرة « الجماعة»  .صحيح أن هذا الحصر
يزيد من صفات العزلة االجتماعية عند القبائل ،ولكنه يساهم في تقوية أواصر

القربى والتاسك العصي .أن ينحو نادي االصالح منحاً دينياً  ،ال سياسياً  ،هو
تحصيل منطقي للتنظيم القبلي وسيطرة المجموعة على الفرد ،حيث تتوافق

العبادات مع سيطرة « الجماعة» على األنساب ،وبالتالي على الحكم.
وما يقال في نادي االصالح يقال في النادي األدبي الذي أسسه الشيخ عبد

الله إ عيسى عام  ١٩١٩وحصر اهتمامه بالنشاطات الثقافية التي ،بدورها ،ال
تتعارض وممارسات السيطرة على القبيلة والدولة .كانت غاية الشيخ عبد الله

آنذاك ،أن يجعل من النادي منبراً اعالمياً يربط نظام الحكم بالعالم العربي،
وخاصة بمصر ،ألجل مواجهة التحدي الذي فرضه ادخال البيروقراطية
الجديدة إلى البحرين ،وما يعنيه ذلك من تقلص سلطة القبيلة وسيطرة آل
خليفة على الحكم( .)١وتجدر بنا االشارة هنا إلى أن مؤسسي نادي االصالح في

المحرق هم من أحفاد الشيخ عبد الله ،أسسوا نادي ااصالح ألجل مواجهة

القوى الجديدة المتمثلة في نادي البحرين .وبالفعل ،كان لنادي االصالح
عالقات طيبة مع مصر :شأنه بذلك شأن نادي األدبي ،إال أن أهدافه وترابطه

بإتمع قامت على أسس دينية بدآل من األسس األدبية والثقافية .وعندما

تصدى الرئيس جال عبد الناصر للحركة الدينية في مصر ضعف موقف نادي
االصالح في المحرق الذي هاجته المعارضة خالل التحرك الشعي في منتصف

()١

لهذا السبب ،دعي حافظ وهبه ،شخصية أدبية معروفة من أصل مصري ،إلى النادي ،وفي

سنة  ١٩٢٠استضاف النادي أمين الريحاني خالل زيارته إلى الخليج العربي .أعضاء آخرون

انضموا إلى النادي كأحمد فخرو الذي كان أمين صندوق وعبد الله زايد الذي كان أمين
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نماذج تسير عليها بقية النوادي  .وفي عام  ١٩٥٩صدر القانون الخاص بتأسيس
وإدارة النوادي والجمعيات ،وكانت غاية هذا القانون تنظيم انتشار النوادي في

البالد وتحديد عددها .اعتبر الحكم هذا األمر ضرورياً نظراً للدور الذي لعبه

أعضاء نادي العروبة ونادي البحرين في تحويل االصطدامات الطائفية عام
 ١٩٥٣الى تحرك شعي عام كاد أن يهدد سيطرة الحكم وشرعيته .وعندما

حدد القانون الشروط لتأسيس الجمعيات والنوادي وادارتها ساهم على العكس
مما قصد  ،في انتشارها  .وعبر عن هذا األمر أحد المشاركين في التحرك

الشعي ،ممن كان لهم دور بارز في االحداث ،بقوله « :علمنا القانون كيف

ننشى النوادي على أساسه» ،فالقانون ال يضبط التصرفات فحسب بل يلي
أيضأ قواعد التصرفات المضادة.

اشترط قانون عام  ١٩٥٩بأن تقوم النوادي في أحياء المدن أو في القرى
كل على حدة ،وان يحدد مكان اجتماعاتها وأهدافها ،وتمتنع عن النشاطات

السياسية ،وتعقد اجتاعاتها وفقاً لنظامها الداخي ،كما اشترط أن يتمثل كل ناد
بهيئة ادارية تنتخبها الجمعية العامة للنادي على أن يكون عمر العضو  ١ ٨سنة

وما فوق ،وأن تقدم الئحة بأساء وعناوين األعضاء مع نسخة عن النظام

الداخلي ( الدستور) الى السلطات المختصة للموافقة عليه .لم يسمح للنوادي
بعقد االجتماعات والقيام بالنشاطات على اختالفها ،حقى المسرحيات واقامة

الحفالت ،قبل الحصول على الموافقة الرسمية من وزارة العمل والشؤون
االجتاعية( .)١لم يحدد قانون  ١٩٥٩الحد االدنى لعدد األعضاء فأصبح بامكان

عدد قليل من األشخاص ،ال يتجاوز عددهم العشرة أن يؤسسوا ناد مستقل
وقا بذاته  -وهذا ما زاد من تفرع النوادي وانتثارها .ففي الفترة الواقعة بين

() ١
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عام  ١٩٥٦وعام  ١٩٦٥تاسس  ٣٢ناديا ثقافيا ورياضيا ،وبين ١٩٦٦
و ١٩٧٥تأسس  ٣٦نادياً  -هكذا حى بات من الصعب جداً أن يجد المرء قرية

أو حياً في مدينة يخلو من النوادي .هذا باالضافة الى ٤٩نادياً وجعية تأسست

في السبعينات ،منها ما يهم بالشؤون االجتاعية والثقافية وباألمورالخيرية
والمهنية ،ومنها ما يهتم بالفنون والموسيقى والمسرح والفولكلور .االقبال على
النوادي كثير وكثيف ،لذا من النادر أن نجد شاباً بلغ الثامنة عشرة من عمره

دون أن يكون قد اشترك أو يشترك في ناد أو جعية ما.

لم يكن انتشار النوادي وتفرعها عملية عشوائية .إنما هي تعبير عن سياسة

الحكومة وعن تجزؤ الطوائف والمجموعات االثنية واالحزاب السياسية.
فالسلطات الحكومية ترفض الترخيص لكل ناد أو جمعية تستعضي الناس من
مناطق مختلفة من البالد ،وتصر أن تحصر العضوية بالقرى واألحياء  ،كل على
حدة .وتمشيا مع هذا المبدأ ،رفضت وزارة العمل والشؤون االجتاعية

الترخيص ،على سبيل المثال ،لجمعية الشباب المسلم عام  ١٩٦٨بالعمل في عدد

من القرى الشيعية في البحرين ،ولم تحصل الجمعية على موافقة السلطات اال عام
 ١٩٧٢عندما وافقت على حصر العضوية فيها داخل حدود قرية الدراز،

فغيرت اسمها الى و جمعية دراز االسالمية« .أما الجمعيات المهنية والنقابات

المختصة كنقابة األطباء والمهندسين ،مثالً ،فيسمح ها بالعمل دونحصر
نشاطها بأمكنة معينة ،ذلك أن عددها نادراً ما يتجاوز ال  ٣ ٠شخصا.

عضوية النوادي ونشاطاتها
يتراوح عدد األعضاء في النوادي ،ككل ،بين ثمانية ومئتين ،غير أنعدد
أعضاء معغلمها ( ٠٩٢س يتراوح بين العشرين والخمسين عضواً .فالجمعيات
الكبيرة نسبيا قليلة العدد ،وكثيراً ما تحصر اهتاماتها بالشؤون الثقافية
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والرياضية في المدن ،وتضم أعضاء من مختلف المجموعات االثنية والدينية (. )١

ولكن عدد األعضاء ال يشكل مقياساً لسلطة الجمعية االجخاعية والسياسية ألن

العضوية في كل النوادي والجمعيات تتبدل مع األزمان واالجيال واالزمات:
تصل النوادي والجمعيات الى أوجها فوراً بعد تأسيسها ،وتبدأ من بعد ذلك
بالتضاؤل ،وتكبر بشكل أوسع اذا لم تحصر عضويتها بأعمار معينة،كما أن عدد
األعضاء يزداد في األزمات ويقل في األيام العادية باستثناء الجمعيات المهنية
والنوادي المختصة التي تميل الى الجمع بين األعضاء المنتمين الى فئات اجتاعية

شتى ،فان النوادي والجمعيات في البحرين تتجزأ حسب األصول الطائفية الى

شيعة وسنة ،واألصول االثنية الى عرب وفرس ،واألصول القومية الى عرب

وهنود وباكستانيين ،وتنقسم ،ضمن هذه الفئات ،الى تحزبات متنوعة يعمل

كل ناد وجعية كأنه كائن مستقل تماماً عن اآلخر .استعمل لفظة « تحزبات»
في هذا السياق للداللة على التجمعات السياسية المحلية داخل المجموعات

الطائفية أو االثنية أو القومية ،والتي تقوم في معظم األحيان على روابط القربى
والجوار .هذا يعفي أن النوادي التي تقوم على قواعد التحزب المحلي ،والتي تضم

قطاعاً كبيراً من النوادي الثقافية والرياضية ،بالرغم من ضيق رقعة انتشارها،
فإنها ترتبط بالناس ارتباطاً متعدد إلجوانب طائفياً واثنياً واجتماعياً األمر الذي

يقوي من قدرتها على تعبئة الجماهير خصوصاً في األزمات .فاألندية والجمعيات

الطائفية المنشأ واالثنية القواعد ،بخالف النوادي المهنية والجمعيات المختصة،
تستطيع ،إن اجتمعت ،أن تحرك الناس سياسياً بفضل الروابط الطائفية واالثنية

ذاتها .وهذا ما حدث بالفعل خالل التحرك الشعي في منتصف الخمسينات
وخالل انتخابات المجلس الوطفي في السبعينات حيث مارست النوادي الطائفية

المبنى نشاطاً سياسياً كبيراً فما ظلت الجمعيات المهنية والمختصة بعيدة عن

() ١

اعرففقط ناديين ،نادي النسور ونادي لمتخرجين.
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المارسات السياسية (أنظر الفصل الثامن للتفصيل).

أهمية هذا المنظور ،من ناحية علم االجتاع واالنتربولوجيا ،هو أن التجزؤ
التنظيمي ،كالنوادي ،ال يشكل عائقاً مستدياً بوجه العمل السياسي الموحد إن

توفرت الروابط األخرى كالروابط الطائفية واالقليمية واالثنية  -وهنا تتشابك
النوادي بالمآتم كمؤسسات شبه سياسية .يظهر من خالل دراستنا للنوادي والمآتم

في البحرين ،أن العمل السياسي الموحد للتنظيات المجزأة ال يحصل إال في
األزمات ،بسبب اضعاف مؤسسات الدولة .بينا تستقطب المآتم القطاع الديفي

التقليدي بشكل عام ،تستقطب األندية مجموعة واسعة من القوى المستحدثة
كالطالب والموظفين واألساتذة والعمال والفنيين وغيرهم ،وكثيراً ما تقف هذه
القوى المستحدثة موقف المعارض لسياسة الحكم وايديولوجيته على الصعيد

الشخصي في األيام العادية وعلى الصعيد الجماعي في األزمات .ويؤم النوادي
والجمعيات القطاع المدني والريفي الذي يشكل الجزء األكبر من السكان ،وقلما

تنتشر هذه المؤسسات الطوعية في صفوف القبائل لتعارضها مع األسس

التنظيمية واألساليب القسرية التي تمارسها القبائل على األنساب .فالدراسة
المعمقة التي قمنا بها ل  ١٤نادياً بما فيها النوادي الستة التي تحدثنا عنها سابقا،

تظهر بشكل واضح أن عضوية النوادي القبلية المبنى غالياً ما تتصف بعضوية

متغيرة غير مستقرة وببرامج ونشاطات محددة كالرياضة (نادي البحرين
للغولف) ،أو الشؤون الدينية (نادي االصالح) أو األمور األدبية (نادي
األدبي)  ،ونادراً ما تتدخل في الشؤون السياسية ال مباشرة وال مداورة .وإذا

حدث أن دخل أحد رجال القبائل عضواً في النوادي الموسعة غير المختصة،
فغالباً ما تكون عضويته قصيرة األمد.
أما النوادي والجمعيات التي يقوم بتأسيسها المدينيون والريفيون فانها تظهر

استقراراً نسبيا في عضويتها ،وكثيراً ما تقوم ببرامج حيوية ونشاطات
ديناميكية .فهناك ترابط عضوي ومباشر بين تغير البرامج والنشاطات وديمومة
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العضوية :كلما ازدادت الديمومة ازداد تغير البرامج والنشاطات والعكس

صحيح .والسبب في ذلك هو أن النادي عندما يتأسس من قبل مجموعة من
الطالب وبعض األساتذة تكون أهدافه رياضية وثقافية ،وبعد عقد من الزمن

أو  ,أقل يتخرج الطالب ويعملون بسلك التدريس أو يصبحون موظفين أو
فنيين ولكنهم يحتفظون خالل هذه الفترة بعضويتهم في النادي .وفي هذه

المرحلة تصبح برامج النادي الرياضية والثقافية غير متالة مع أذواقهم

وتطلعاتهم السياسية فيعمدون إلى تغييرها  .وما أن تنتخب هيئة ادارية جديدة-
وهذا يحدث مرة في العام أو كل ثالثة أعوام  -حتى تتغير البرامج حسب

مصالحها الخاصة وتطلعاتها المستقبلية.
بالرغم من هذا التغيير في البرامج ،فان االلتزام االيديولوجي للنوادي

وغيرها من الجمعيات يبقى  ٠تقدمياً  ٠بشكل رئيسي ،بالرغم من وجود بعض
النوادي ،كالحالة التي سأبجثها بعد قليل ،التي قد يسيطر عليها القطاع الديفي

التقليدي ،وبالتالي يعمل على تغيير االلتزامات التقدمية .ولكن في هذه
الحاالت االستثنائية يفقد النادي معناه االجتماعي ويصبح ،مأتماً »(- )١

فالنوادي « تقدمية» التطلعات وان تداخلت فيها أحياناً التيارات التقليدية.
وأفضل شاهد على ذلك األسماء والشعارات التي تتبناها النوادي ،ومعظمها،

أي الشعارات ،يصور مشعالً مغروساً داخل كتاب مفتوح تحيط به سنابل

القمح أو أشجار النخيل ،وتظهر في زاوية من زوايا الشعار شبكة أو كرة أو
العب .والكتاب يرمز إلى الثقافة ،وترمز السنابل واألشجار إلى الحياة

واالستقرار ،وترمز الكرة والشبكة والالعب إلى الرباط العضوي الذي يرتبط

به األعضاء  .م ان أسماء النوادي كلها تدل على نزعتها التقدمية ،وهذه بعض
األمثلة على ذلك :و الحركة» «،النهضة» «،االتحاد» «،النور» «،الشعلة»،

()١

بعد مقابلة مع المآل عيسى بن علي.
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« الفجر» « ،المريخ» « ،التقدم» « ،الرسالة» « ،العزة» « ،التضامن»:
« الشمس»  ،ونالحظ أن هناك غياباً واضحاً للمعاني الدينية في أسماء النوادي

وشعارا تها .
في السادسة من مساء كل يوم يأتي األعضاء إلى النادي يارسون الرياضة،

يشاهدون التلفزيون ،يتعلمون القراءة والكتابة ،يتناقشون في السياسة،

ويبحثون في شؤون الساعة .وفي كل ناد تقليد اسمه « مجلة الحائط» وهي
مقاالت يكثبها بعض أعضاء النادي ويعلقونها على الحائط ليقرأها اآلخرون.

وتحمل بعض المقاالت مغزى سياسياً واضحاً  ،وفيا يلي مثال على ذلك:

«يقول والدي أنت صغير ال تفهم .ال أفهم ماذا؟ كفى انفي أفهم أنه
فقير».
« تقول حكومتي انني خطر على أمن الوطن! أي وطن ؟

 ،يعتقدون أنهم أقوياء وأنا متضعف ؟ أنا مستضعف البوم وقوي في الغد .
« أنا في األربعين من العمر ،متزوج ولي طفالن .قضيت نصف عمري
لعيسى! علي ،أما اليوم ،اسف الثاني من العمر ،فأنا ألنا)).
» يزداد الهنود يوماًبعد يوم ،يتقاسمون معي هذه الجزيرة الصغيرة ،فاذا

كات الهند كبيرة ،كما يقولون ،فلماذا ال أقاسمهم إياها..
بلدي لي  ،ألبناء بلدي ،للتعساء والبؤساء منا  ،ليست ل ( العمال) الهنود » .

وتمتلىء « مجلة الحائط» بالمقاالت التي تتناول الفساد الحكومي ،تقييد
الحريات ،فقدان العدالة ،االستعمار ،استغالل الفقراء  ،القومية العربية،

األجور المنخفضة ،الشجاعة ،الرجولة ،المحبة ،الخالفات بين اآلباءواأبناء
وبين األصدقاء والجيران.

هذه االتجاهات « التقدمية» لألندية ،سياسياً وحضارياً ،جعلتها تواجه
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مركزين متعارضين منمراكز القوى في البحرين :الدينيين وأهل الحكم.
سأتناول التعارض بين األندية وأهل الحكم في الفصل القادم وأبجث اآلن في

التعارض بين األندية والدينيين .إن الصراع بين التقدميين المنتظمين في األندية
والدينيين ايديولوجي في أساسه ،ويتركز ،بنوع خاص ،في األوساط الشيعية

حيث للدين ورجال الدين تأثير قوي واضح ( راجع الفصل الثالث)  .فأعضاء

الكتلة الدينية ،الذين عملوا في المجلس الوطني قبل حله  ، ١٩٧٥كانوا كلهم
من الشيعة الذين انتخبوا بأصوات شيعية ( راجع الفصل التاسع )  -ولهذا السبب

يركز البحث اآلتي على المجموعات الشيعية.
يسمي الدينيون أنفسهم « اسالميين»  ،ويسميهم معارضوهم « رجعيين»

و« تقليديين» ،أما التقدميون فيسميهم معارضوهم ه يساريين» و« شيوعيين» -
هذه التصنيفات شعارات سياسية وتحزبية ،وليس لها معان حضارية .فالتيارات

التقدمية والتقليدية في البحرين ،كما هي في المجتمعات العربية األخرى،
عمليات متداخلة ومتشابكة من الناحية الحضارية ،وتظهر بأشكال وألوان

مختلفة على الصعيد الشخصي .فالتصنيفات التي ذكرناها تستعمل ألغراض
سياسية ،ويجب أن تدرس على هذا األساس.
يختلف « الدينيون» و« التقدميون» الشيعة في الظاهر حول عدد من
المواضيع الجدية كاسل بين الذكور واالناث في المدارس والمستشفيات

وأماكن العمل ،ومشاهدة التلفزيون في النوادي ،ومشاركة الفتيات في نشاطات

النوادي وفي مشاريع االنعاش االجتماعي .ويتهم الدينيون التقدميين بالفساد
األخالقي وعدم االهتام بمبادىء الشريعة والتعاليم الدينية ،كما يتهم التقدميون
الدينيين ب « التحجر» الذي ال يتاشى مع العصر الحديث .ومما ال شك فيه أن
هذه االتهامات واالتهامات المضادة تعتر عن انشقاق عميق في المجتمع .انه

الصراع على السلطة االجتاعية بين تكتلين :األول يدعو إلى اعتماد القيم
المعاصرة ،ويدعو اآلخر إلى تطبيق مبادى* الشريعة وتعاليمها .ويجب أال يخفى
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عن بال أحد أن هذه المشاحنات واالنشقاقات في تفسير الحديث والقديم دليل
قاطععلىطبيعة لتغير االجتاعي المتأتي عن التحوالت االقتصادية ،وبالتالي

االجتاعية ،التي برزت بعد اكتشاف النفط وتصنيعه .وسأبجث فيا يلي
المشاحنات التي رافقت تأسيس جعية في احدى القرى الشيعية والتي توضح

أمرين أساسيين :أوالً ،إن قبول الجديد أو رفضه قرار سياسي في األساس،
ثانيا ،إن معظم الناس تغير بعض مسالكها وتحافظ على البعض اآلخر بطريقة

عفوية التحتاجإلى قرار جاعي.

في منتصف الخمسينات أسست مجوعة من الطالب وصغار الموظفين
(معظمهم من الكتبة) الرابطة الجعفرية في جد حفص ،وكان من أهداف
الرابطة « توحيد الناس ومحو األمية»( . )١وفي هذا السبيل طلب بعض مؤسسي

الرابطة من عبد الرسول التاجر أن يعلمهم اللغة االنكليزية والطباعة على اآللة
الكاتبة والحساب ،كا طلبوا من حسن علي إ سعد تعليمهم قواعد اللغة العربية

ومبادىء الفقه الشيعي .وفي فترة وجيزة من الزمن استطاعت الرابطة أن تفتح
عدداً من الصفوف الليلية في جد حفص والقرى المجاورة ،وفي الستينات بدأ

ينضم إلى الرابطة عدد من الطالب االعداديين والثانويين .وحينا ازداد عدد

المنتسبين إلى الرابطة بدأت أهدافها وسياستها تتغير ،متخذة من نادي العروبة
نموذجا لها ،فغيرت اسمها إلى « نادي جد حفص»  ،وأهدافها إلى « تثقيف
الناس بمبادى ،القومية العربية» .هذا التغيير في األهداف يعفي واتعياً  ،حسب

مفهوم أهالي جد حفص والقرى الشيعية األخرى في البحرين ،تركيب جهاز

تلفزيون ،السماح للفتيات والنساء بالمشاركة في نشاطات النادي ،تنظيم معارض
واقامة المسرحيات والحفالت الغنائية والموسيقية .وبعد تبني هذه األهداف

والنشاطات قامت العناصر الدينية في النادي تدعوإلى الغإا .واستبدالها

( ) ١انظر وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،قسم النوادي.
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بنشاطات أخرى كالمطالعة والعمل وممارسة العبادات الدينية وما شابه.

بالطبع  ،لم تأت معارضة الدينيين ورجال الدين لهذه النشاطات خالية من
المصلحة الشخصية ،إذ أن النادي ،عن طريق هذه النشاطات ،أخذ يحل محل

رجال الدين والسلطة الدينية في اقامة الشعائر .فمن عادة الشيعة دعوة المالً أو
قاضي الشرع لترؤس احتفاالت الوالدة والوفاة والزواج ،أو لالشراف على

تجمعات « القراءة» حيث ترتل آيات القرآن الكريم أو تقرأ نبذات من معركة
كربالء  .ويكن ألي شخص أن يدعو لعقد هذه االجتماعات في أي مكان أو
زمان يختاره  -فهذه االجتماعات ضرب من ضروب االستثمار االجتاعي طلباً
للجاه يقوم به األغنياء أو كل من أصاب ماال أو غنى .وقضت األعراف بأن

يمنح القاضي أو المال الذي يشرف على هذه الشعائر واالحتفاالت مكافآت

مادية « شرفية» طلباً للبركة ،كما تمنح هذه الشرفية إلى رجل يدعى لتناول
العشاء في بيت المضيف .وقيل لي أن بعض العمال المؤمنين ،في نهاية كل شهر،

يأخذون رواتبهم إلى القاضي الشرعي أو رجل الدين ويطلبون منه
« مباركتها» ،أي أن يأخذ منها « خساً » لتحل البركة على الباقي فيصبح ماله
حالالً .وقد يحدث ،بسبب الفصل الحاد بين عالم االناث والذكور ،أن يفوض

قاضي الشرع يإنهاء مراسيم الزواج بين عروسين دون أن يجتمعا ،ويعطى مقابل

هذه الخدمة شرفية أيضا تقدر بخمس المهر.
من الواضح هنا أن « برامج التثقيف» التي تقوم بها النوادي من شأنها أن
تقوض ،في المدى البعيد والقريب مقومات السلطة الدينية .فالمثقفون ال
يقيمون ،باستثناء مراسيم الدفن ،الشعائر الدينية التقليدية في بيوتهم ،وال
يدعون رجال الدين للتبارك ،إنما يقيمون جميع احتفاالتهم في النوادي من دون
االستعانة برجال الدين .باالضافة إلى ذلك ،يشجع النادي االختالط بين

الجنسين ،وهكذا قد يحرم قضاة الشرع من ممارسة دور الوسطاء بين الجنسين

ويحرمهم دور االطالع على مشكالت الناس الخاصة  -هذا االطالع يقوي سلطة

٢٨٦

رجال الدين ويغذي نفوذهم .فاالطالع على القضايا الشخصية الخاصة ،بما فيها
الشذوذ والمشاكل العائلية ،تكسب رجل الدين سيطرة تامة على ارادة األفراد
وتفا عال تهم اليومية.

استمر االنقسام بين التقدميين والدينيين في نادي « جد حفص» حق عام
 ١٩٦٨على هذا المنوال ،وكأنه قضية التزام شخمي ،دون أن يخلق محاور

تحزبية منظمة .وبعد هذا التاريخ ،أي بعد اعالن بريطانيا عن خطة انسحابها
من البحرين ،بدأ النشاط السياسي في النوادي يتخذ شكال علنياً  ،كما أشرنا إلى

ذلك خالل بجثنا عن نادي البحرين ونادي النهضة ،لو لم يكن نادي جد
حفص ليشذ عن هذه القاعدة .ففي عام  ، ١٩٦٨وقت أصبحت  ,التقدمية»
و« الدينية » قضايا سياسية ،انتخب ،بأغلبية ضئيلة ،عضو تقدمي صلب
المراس سكرتيراً للنادي ،وأثار هذا االنتخاب اعتراضات دينية واحتجاجات

مؤيديهم ،مما أدى إلى تدخل قادة الطائفة المحليين وبعض أعيان الشيعة

المدينيين وبعض الرسميين لفض الخالف .واتفق أن تؤلف لجنة رباعية  ،يكون

لكل فريق فيها عضوان ،تناط بها مسؤولية إدارة شؤون النادي .استمرهذا
الترتيب عامين ،وبعدها جرت االنتخابات العامة في النادي ففاز بالرئاسة هذه

المرة العضو التقدمي نفسه ،وعلى أثر ذلك ترك النادي عضوان من أكثر
األعضاء الدينيين نشاطاً ذهباً إلى النجف في العراق لمتابعة دراستهما الدينية

قامت اللجنة االدارية الجديدة بنشر مجلة حائط اسمها « الشروق»  ،التي سرعان

ما أصبحت نشرة سرية توزع في عدد كبير من النوادي في المنطقة ،يجب
االشارة هنا إلى أن كون الرئيس الجديد للنادي مدرسا سهل عملية توزيع

« الشروق» في القرى بواسطة الطالب.
وفي عامي  ١٩٧٢و ١٩٧٣وقعت حادثتان مهمتان :عودة العضوين
الدينيين من النجف ودعوة الحكومة إلى اجراء انتخابات برلمانية .فلما عاد أحد

العضوين الدينيين إلى جد حفص وأخذ يمارس مهنة التعليم استطاع أن يجمع

٢٨٧

حوله عدداً كبيراً من طالب القرية والمستقرات المجاورة ،وفي تلك األثناء

قررت الكتلة الدينية خوض االنتخابات النيابية (راجع التفاصيل في الفصل
التاسع) ،فكان لهذا القرار تأثير كبير على النادي ونشاطاته .وليتسنى لهم
السيطرة على النادي انضم عدد كبير من أنصار الدينيين إلى عضويته ،وفازوا في

االنتخابات التي جرت عام  ، ١٩٧٣إذ حازوا على سبعة مقاعد من أصل تسعة
في الهيئة االدارية( )  .وفوراً غير الدينيون دستور النادي لمصلحة « االسالم»

بدالً من « القومية العربية  ، )lوأخذوا يطبعون كراسات دينية ويوزعونها ،كما

ألغوا البرامج « التثقيفية» التي أقامها التقدميون فيا مضى.

ونتيجة لهذه السياسة الجديدة ،بدأ النادي تدريجياً يفقد أصوات الناخبين
ودعم األعضاء  ،فاستغل التقدميون هذا األمر وبدأوا بشن هجوم مضاد  .كما

أعد التقدميون حسب الدستور ،عريضة احتجاج وقع عليها أكثر من ٩٤
عضوا ،أي أكثر بقليل من نصف أعضاء النادي ،ورفعوها إلى دائرة النوادي

في وزارة العمل والشؤون االجتماعية مطالبين بجل الهيئة االدارية .فاستجابت

الوزارة للطلب( ، )٢وعينت سنة ١٩٧٥لجنة من عشرة ،خسة من كل جانب،
لتشرف على نشاطات النادي ،مما أدى إلى شل نشاطات الطرفين.
يبين نادي جد حفص ،كما يبين مأتم سنابس ،كيف أن المآتم سواء قامت

على الثقافة التقليدية أم التقدمية ،تبقى منابر الصراع بين اآلراء وبين مراكز

القوى المحلية وتخضع للمنافسة السياسية  :فكما أسس التقدميون المآتم لدعم
مواقفهم كذلك استولى الدينيون على النوادي لتعزيز قاعدتهم وشل التيارات

التقدمية .والجدير بالتأكيد أن هذه الصراعات بين التيارين داخل النادي

( )١

كان هذا الوقت الذي بدأ فيه الدينيون ينشئون مآتم للشبيبة.

()٢

استناداً إلى دستور النادي :إذا اتفق أكثر من نصف أعضاه النادي على حل اللجنة

التنفيذية ،يستطيعون ذلك شرط أن توافق على عذا األمر وزارة العمل والشؤون االجتماعية.

٢٨٨

الواحد أو بين النوادي ،أو داخل المأتم الواحد أو بين المآتم ،أخذت تظهر في
أواخر الستينات وبداية السبعينات بفضل ،أوال ،التحوالت االقتصادية
واالجخاعية التي شهدتها البالد ،وبفعل ،ثانياً ،بفعل ادخال الحياة البرلمانية إلى
البحرين .فكما زاد التحول االقتصادي واالجتماعي حدة المنافسة على رموز

المنزلة االجتماعية ،مغيراً بذلك بنية وتركيب الطبقات االجتماعية كذلك زادت

االنتخابات البرلمانية حدة المنافسة على السلطة المحلية والوطنية.
إن التحوالت االقتصادية واالجتاعية التي حولت البحرين إلى حاضرة

واسعة حولت بالتالي االتساع التنظيمي للمؤسسات السياسية وشبه السياسية:

فبدالً من أن ينغلق على نفسه في مجتمعات قروية ضيقة محدودة ،أو في أحياء

البلدات والمدن راح شعب البحرين يتطلع ،بدرجات متفاوتة ،لخطط تنظيمية
أشمل وأكبر .وهكذا تجاوباً مع هذه التحوالت ،قامت العناصر الجديدة

الصاعدة في المجتمع من طالب ومدرسين ،وفنيين وموظفين ،يإقامة النوادي
والجمعيات ،واستعملتها كمنابر تثقيفية وشبه سياسية تتطلع وتطل منها على
المجتمع .أما الفئات األخرى كالحرفيين والمزارعين ،أو التجار الصغار والباعة،
فأخذوا يبنون اآلتم عند الشيعة ويعقدون الحلقات الدينية الخاصة عند السنة.
وعندما ادخلت البحرين الحياة البرلمانية إلى البالد بدأت هذه التيارات تتخذ

شكل التكتالت الياسية ،مركزة الصراع في النوادي والمآم بدالً من األحزاب
السياسية والنقابات العمالية الممنوعة.

وهكذا أصبحت المآتم والنوادي أهدافاً يسعى السياسيون إلى السيطرة

عليها ،فكان الصراع بين التشكيالت السياسية الثالث :كتلة الشعب ،الكتلة
الدينية  ،والوسط المستقل للسيطرة على هذه المؤسسات .فما من عمل سياسي عام
قام في البحرين إال وكان منطلقه النادي أو األم أو االثنان معاً ،كما سنفصل

ذلك في الفصل القادم.

٢٨٩

الفصال كا هن

التبتالثبيكتوتخرضكاين^ا

كان الحكم في البحرين ،قبل ادخال البيروقراطية وتطور صناعة النفط،
يواجه نوعين من المشاكلي السلطة :المشاكل الداخلية المتأتيةعن لتنافس

الشديد على الحكم بين شيوخ آلخليفة ،والمشاكل الخارجية الناتجة عن االقتتال
بين القوى الخارجية الطامعة في السيطرة على البحرين  -وقد تعرضنا لهذه
األمورفي الفصل األول .وبعد ادخال البيروقراطية وتصنيع النفط ،بدأ الحكم

يواجه المشاكل المتأتية عن بروز القوى الجديدة كالعمال والطالب والشيعة
واالحزاب السياسية العروبية .وبتغير هذه القوى وتبدلها تغيرت مضامين

المعارضة من المحاوالت الهادفة الى اغتصاب السلطة والملك الى امور مستحدثة
تركزعلى شرعية السلطة والحكم ،والتمثيل الشعي والقانون الموحد وعدد من
المطالب المعيشية ولالصالحات االجتماعية .ساتناول في هذا الفصل الجذور

االجتاعية للتحركات الشعبية وتغير مضامينها ،واعالج في الفصل التالي امر
شرعية السلطة وفشل التجربة الديمقراطية وحل المجلس الوطفي.

الجذوراالجتاعية للتحركات الشعبية
في الوقت الذي ارست فيه االصالحات االدارية في العشرينات نظم الدولة

ومؤسساتها ،وشرعية العمل الحكومي ومتطلباته ،وحقوق المواطنين

وواجباتهم ،كذلك وضعت االسس الشرعية للمطالبة بالحقوق العامة،
فاكتسبت الدولة اذ ذاك مفهوم « الشخصية التشريعية »  ،اي انها تحكم وتحام
في آن .فكما وضعت الدولة نظم العمل والمسلك ،هكذا وضعت اسس

٢٩٣

االحتجاج والتمرد على العمل والمسلك  -أستعمل لفظة« احتجاج» للداللة
على المطالبة بالحقوق دون اللجوء إلى العنف وأعمال الشغب كرفع العرائف و

«التوسط» واستمالة اصحاب النفوذ وارباب العمل ،واستعمل لفظة «تمرد»

للداللة على اللجوء الى استعمال العنف للمطالبة بالحقوق كاالضراات والتوقف

عن العمل والمظاهرات ،وغيرها .
من البديي القول ان ادخال البيروقراطية نفسها وتنظيم مؤسسات الدولة

جاءا نتيجة لالحتجاجات المتكررة وحركات التمرد المتتالية ،وهذا ما بجثناه
بالتفصيل في الفصلين الرابع والخامس من هذا الكتاب .ومنذ ذلك الحين ،اي
منذ ادخال البيروقراطية ونظم الدولة في العشرينات ،اصبحت االحتجاجات
وحركات التمرد ظواهر متكررة وتحركات موسمية في المجتمع البحريني .

واذكر على سبيل المثال االضراب الذي قام به الطالب في المحرق سنة
 ، ١٩٢٨والمظاهرات التي قام بها غاصة اللؤلؤ في سنة  ١٩٣٢واالحتجاجات

المتكررة التي قام بها الشيعة في سنة  ١٩٣٤وسنة  ١٩٣٥مطالبين بتحسين

المحام ،والمظاهرات العامة في سنة  ،١٩٣٨واالضرابات المتكررة التي قام بها

عمال شركة بابكو فيسنة  ١٩٤٢و ١٩٤٨و  ، ١٩٦٥والمظاهرات العامة
التي قامت في البحرين سنة  ١٩٤٨إثرتقسيم فلسطين  ،وكثير غيرها .
كل هذه االحتجاجات وحركات التمرد ،التي يسميها بعض البحرينيين
« ثورة» للمبالغة ،لم تكن سوى تحركات عفوية وفجائية ،خالية من

كل تنظيم جماعي .كانت تقع « كردة فعل» الحداث جزئية داخل البالد او
خارجها ،وكثيرا ما تخبو بعد وهلة قصيرة دون ان تحدث تغيرات هامة في

نظم السلطة وتنظيم الدولة  -كأنها زوبعة في فنجان .

قام اضراب الطالب سنة  ١٩٢٨كردة فعل ضد تدخل المعتمد البريطاني

في شؤون مدرسة رسمية في المحرق ( الفلكي :ص  ،)٦١وقامت مظاهرات
الغاصة سنة  ١٩٣٢كردة فعل لتحديد قروض لغوص (السلفة) ب ٢٠٠

٢٩٤

روبية كحد اعلى ،وكان القصد من هذا االجراء تحرير البحار من ديومة
التزاماته تجاه الربان والتاجر .وهكذا جاءت احتجاجات الشيعة لتحسين

المحام في الثالثينات بعد صدور احكام قاسية على بعض الرعايا من الشيعة،
وقام اضراب عمال بابكو سنة١٩٦٥على اثر اتخاذ هذه الشركة قرارا لمكننة

االنتاج وخفض عدد العمال  -وهكذا دواليك.
وبعدتفحص اسباب ومقومات ونتائج هذه االحتجاجات وحركات التمرد

يمكننا القول انها ،باستثناء مظاهرات سنة  ، ١٩٣٨لم تكن تهدف الى تغيير
نظام الحكم او مؤسسات الدولة  -كانت تحركات عفوية خالية من التنظيم

ووحدة الهدف .استثنيت مظاهرات سنة  ١٩٣٨النها كانت النواة االولى
لحركة منتصف الخمسينات ،اذ ان الحلقات والزمر التي فعلت في منتصف

الخمسينات كانت قد تكونت وتبلورت خالل مظاهرات سنة  .١٩٣٨وفي
هذا القول مدلول نظري هام :ان البحث في الجذور االجتماعية لالحتجاجات

وحركات التمرد يتطلب التركيز على ارتباط بعضها بالبعض اآلخر ،ال على
مقومات كل منها على حدة.

من ابرز المظاهر االجتماعية لحركة التمرد في اواسط الخمسينات شموليتها

لعدة قطاعات وفئات في المجتمع البحريني ،فقد شارك فيها عدد كبير من
العمال والطالب ورجال الدين والتجار وصغار الموظفين .هذا بخالف

االحتجاجات وحركات التمرد السابقة التي كانت تستقطب قطاعات او فئات
معينة من الشعب دون سائرالقطاعات او الفئات االخرى ،كأن يتعاطف العرب

السنة المدينيون مع القضايا العربية وقضايا االستقالل وأمور السيادة ،ويتعاطف
الشيعة القرويون والمدينيون مع الشؤون الداخلية كتنظيم المحام والقوانين

المدنية وقوانين العقوبات والهيئات التمثيلية واوضاع العمل والرواتب
واألجور؛ ومنذ اواسط الخمسينات ،اخذت هذه القضايا القومية والمدنية
والمعيشية تستقطب قطاعات وفئات مختلفة بغض النظرعن انتماءاتها المذهبية -

٢٩٥

هذا ما يدعونا لالعتقاد ان حركة الخمسينات كانت نقطة تحول في طبيعة تنظيم

العمل الجماعي ومدى فعاليته وتأثيره على السلطة ونظم الدولة  .ولهذا السبب
يجب بجث هذه الحركة بالتفصيل :بروزها ،عملها ،تفككها ،تأثيرها على
مسلكالدولة(.)١

التحرك الشعي في اواسط الخمسينات
من غرائب القدر ان يأتي التحرك الشعي في الخمسينات ،الذي جع بين
فصائل وطوائف المجتمع البحريني المختلفة ،على اثر مشادة كالمية وقعت بين

فريقين من السنة والشيعة خالل اقامة شعائرعاشوراء في ايلول (سبتمبر) سنة

 .١٩٥٣وسرعان ما تطورت المشادة الكالمية الى قتال بسيط بين الفريقين

وقع على اطراف « فريق» ( حي) الفاضل في مدينة المنامة حيث كان يتجمهر
عدد من السنة ،ومن بينهم بعض شيوخ آل خليفة ،يشاركون في عاشوراء .
وقد درج بعض السنة على المجيء الى هذا المكان ،سنة بعد سنة ،تعاطفا منهم
مع شعائر عاشوراء او حبا لالستطالع ،او لمشاهدة ما يعتبرونه ممارسات غريبة

وغير مألوفة .
تقول المصادر الرسمية في هذا الصدد « إن كال من الفريقين اتهم اآلخر
بالتحريض على القتال ولكن التحقيق لم يستطع تأكيد اي من ااتهامات» ) ،

اما المصادر غير الرسمية فتقول ان النزاع نشب بين الفريقين على اثر تعرض

» الموكب» الشيعي النتقاد الذع من قبل أحد المشاهدين السنة ( دعيج بن حد ) ،

الذي ينتمي إلى العائلة الحاكمة .ويؤكد هذا القول مؤلفان :ممد الرميحي الذي
يسمي الحادثة « عمل صبياني»( ،)٣٦٣ :١٩٧٣وعبد الرحمن الباكر الذي

اعتبرها « مؤامرة تهدف إلى خلق الصدامات بين السنة والشيعة» ( الباكر
( )١

تقارير عن نشأتها موجودة في بيلينغ ( )١٩٥٩وكوباين (,)١٩٥٥

()٢

مجمل التقرير االداري للبحرين .٤: ١٩٥٦

٢٩٦

 ،)٥٧ :١٩٦٥وكان موقف الباكر معبراً عن القوى الجديدة التي أخذت تبرز

في البحرين إثرالتحوالت االقتصادية واالجتماعية بفعل اكتشاف النفط
وتصنيعه .إن التحقيق ،من الناحية السوسيولوجية ،في من بدأالقتال ؟ كيف ؟

وألي سبب ؟ ليس أمراً مهما فهذا التساؤل متروك للمحاكم .المهم تتابع

األحداث التي تلت هذه الحادثة وتأثير هذه األحداث على نظم الدولة والسلطة.
ولدت هذه الحادثة عدة حوادث طائفية وقعبت في نواح مختلفة من

البحرين :هاجت مجموعة من السنة ،بعد الحادثة مباشرة ،قرية شيعية في جزيرة
المحرق وجرحت عدة اشخاص ،وتال .ذلك سلسلةمن االصطدامات الصغيرة

التي بلغت ذروتها في مواجهة طائفية بين الشيعة والسنة في شركة تكريرالنفط.

ففي شهر حزيران (يونيو) منسنة  ١٩٥٤اقدم فريق من العمال الشيعة،

بمساندة بعض الريفيين من القرى المجاورة ،على مهاجمة بعض العمال السنة،
فجرحوا عدداً منهم وقتلوا شخصا واحدا  .وعلى الفور تدخلت الشرطة

واعتقلت المشتبه بهم من الطرفين ووضعتهم في السجون ،وبعد المحاكمة،

صدرت بجقهم أحكام متفاوتة تقضي بحبسهم لفترات مختلفة .اعتبر فريق

كبير من الشيعة االحكام بأنها قاسية وغير عادلة بجقهم ،فتداعوا لالحتشاد في
اليوم الثاني من تموز (يوليو) عام  ١٩٥٤امام مسجد صغير قرب سجن
القلعة ،وبعد الخطابات الحماسية الملتهبة قام فريق منهم بمهاجة السجن بهدف

اطالق سراح السجناء  .تدخلت الشرطة واطلقت النار على المهاجين وقتلت

منهم اربعة اشخاص ،فاغلقت المتاجرفي مدينة المنامة اسبوعا كامال احتجاجا

على تصرفات الشرطة.
وبعد هذه الحادثة اخذت االتصاالت والمداخالت السياسية على الصعيد
الشعي تفعل فعلتها ،محولة بذلك االصطدامات الطائفية الى تحرك شعي عام

يطالب بجقوق التمثيل وبالقوانين المدنية وغيرها من المطالب والحقوق السياسية
واالجتماعية .وقبل البحث في حيثيات هذا التدخل ،علينا ،منطقيا ،ان نتناول

٢٩٠٧

طبيعة المناخ السياسي الذي اخذ يظهر في البحرين ابتداء من اواخر

الثالثينات.

امناخ السياسي حق الخمسينات
ابتداء من اواخرالثالثينات بدأ جيل جديد من الشباب المتعلم يظهرعلى

مسرح االحداث في البحرين ،وكان هذا الجيل قد درس في بيروت والقاهرة

واطلع فيهما على تيارات مختلفة من الفكر القومي والعمل الوطني والتحرك

االستقاللي .وعندما عاد هذا الجيل الى البحرين ،اخذ يؤسس النوادي الثقافية
والرياضية ،مستقطباً بهذا العمل االجيال المتعلمة الجديدة من حلة الشهادات

الثانوية والجامعية  -حاولنا تفصيل هذا األمرعن النوادي في الفصل السابق،
والبدمن االشارة هنا الى انعبد العزيزالشمالن وعبد الرحمن الباكر،
صنوا التحرك الشعي في الخمسينات ،كانا من انشط من عرفتهم النوادي

الثقافية والرياضية  :ترأس االول نادي البحرين لفترة طويلة وترأس الثاني نادياً
سرياً لعمال شركة بابكو

كان هذا الجيل ،الذي نشط في التحرك الشعبي في الخمسينات ،صغيراً
يافعاً في الثالثينات ،ولم يكن له دوربارز في المظاهرات التي حصلت عام

 .١٩٣٨وكانت القيادة آنذاك محصورة في طبقة «التجارالوطنيين» الذين
دأبوا على المطالبة بجد صالحيات « المستشار» البريطاني باعادة الحكم الى اربابه

الوطنيين  .وكان الجديد في هذه المظاهرات دخول العنصرالعمالي فيها،
ومطالبته بعدم توظيف العمال االجانب ،واخصهم الهنود ،في االدارات العامة
او في المشاريع التي تسيطر عليها الدولة ،وكان العمال الهنود في ذلك الحين

يتقاضون أجوراً مرتفعة بالنسبة للعمال والموظفين العرب( )  .والمعروف أن

()١

لمزيد ض التفاصيل عن نادي بابكو أنظر اب كر (ه١٩٦ة٠)٣٨

() ٢

الكاتب الهندي يدفع له ضعف الكاتب العرلي.

٢٩٨

القطاع العمالي في البحرين يشمل السني والشيعي ،القبلي والحضري ،او القروي

والمديني .من هنا اهمية التملمالت الشعبية في اواخر الثالثينات وشمولها
لمختلف الفئات االجتماعية والمذاهب الدينية  .فالشيعة ،قبل هذا التاريخ ،كانوا
يترددون في تأيد المطالبة باعادة الحكم الى اصحابه الوطنيين ،وهم الذين عانوا
من الحكم القبلي السابق ما عانوه مكتفين بالمطالبة بالحقوق المدنية والمعيشية.
ولهذا السبب جاءت مظاهرات سنة  ١٩٣٨لتعبر عن وحدة القوى السياسية
الجديدة ووحدة المطالب بين مختلف الفئات والمذاهب .ولضرب هذه الوحدة

في القوى والمطالب ،عمدت الحكومة الى اعتقال قادة الحركة ،اودعت البعض
منهم السجن ،ونفت البعض االخر الى بومباي في الهند ( . )١استطاع الحكم ،بهذه
االجراءات ،ان يقضي على هذا التحرك الشعي ،ولكنه لم يستطع قتل الجنين،
كما سنرى فيا بعد  .وبالفعل خرج الشباب ممن شارك في هذه المظاهرات،

كعبد العزيز شمالن وغيره ،بامثولتين :االولى تتعلق بتنظيم االحتجاجات
وحركات التمرد ،والثانية بالتعاون بين الشيعة والسنة  .ادرك هؤالء الشباب ان

ديومة التحركات الشعبية ونجاحها تعتمد على التنظيم القيادي والشعبي لها وعلى
التعاون بين الفئات االجتماعية والمذاهب الدينية ،واال سهل ضربها وفرفطتها من
الداخل(.)٢

وفي مطلع االربعينات وابان الحرب العالمية الثانية ضعفت التحركات

الشعبية وخفت حدتها  ،اما بسبب التواجد العسكري الكثيف في البحرين ،او
بسبب توظيف عدد كبير من الجيل المتعلم في المؤسسات البريطانية التي أنشئت

هناك خالل الحرب ،اوعن غمو وازدياد حردة الترانزيت التجارية .وبعد

انتهاء الحرب العالمية الثانية ونيل عدد كبير من الدول العربية استقاللها وقيام

() ١

زعماء مظاهرات  ١٩٣٨ضمت سعد شمالن الذي كان والد عبدالعزيز شمالن ،وعلي بن
خليفة وأحد شيراوي .

() ٢

بعد مقابلة مع عبدالعزيز شمالن سفير البحرين الى مصر.

٢٩٩

دولة اسرائيل المغتصبة ،عادت هذه الحركات الى العمل وبشكل انشط من ذي
قبل  -هذه المرة بقيادة مجوعة من البحرينيين الذين انخرطوا او تعاطفوا مع

احزاب عروبية في الخارج .وفي اواخراالربعينات واوانل الخمسينات ،بدأت
هذه المجموعة تعمل من نادي البحرين ونادي العروبة لتحقيق برنامج طموح

عرف « بالتثقيف العروبي»  ،هدفه التوعية ورفع مستوى الشعب ،وكانت كلمة

«تثقيف» و «توعية» في هذه الفترة تعني رفض الحزازات الطائفية ومعارضة

الحكم االستعماري والسيطرة القبلية ،كما كانت تعني مناصرة قضايا العمل
والعمال .واتخذت هذه المجموعة من الصحافة منبراً لها ،وكانت الصحافة

آنذاك تشمل صوت البحرينالتي صدرت بين

عامي  ١٩٥٠و،١٩٥٢

والقافلة التي صدرت بين عامي  ١٩٥٢و ، ١٩٥٥والشعب القي ظهرت في
عامي  ١٩٥٥و ، ١٩٥٦والشعلة لتي اصدرتعددا واحدا سنة  ١٩٥٦قبل
أن تقفل في العام نفسه  .هذه المجموعة من الصحف صدرت تباعاً  ،واحدة تلو
االخرى ،فكلما اجبرت واحدةعلى االقفال صدرت االخرى بدال منها.

اشرف على تحرير هذه المجالت ،وعلى صوت إلبحرين بنوع خاص ،عدد

من الذين لعبوا دورا قيادياً في التحرك الشعي في اواسط الخمسينات ،ومنهم

ابراهيم كمال ،محمود المردي ،حسن الجشي ،عبد العزيزشمالن ،علي التاجر،
وعبد الرحن الباكر .وتناولت هذه الصحافة االسبوعية مواضيع مختلفة ركز

معظمها على التثقيف والتوعية العروبية ،وهاك بعض الناذج عنعناوين
المقاالت التي صدرت في المجالت االسبوعية« :الطائفية مرضناالقاتل»،
« روح العروبة»  ،المبادىء االساسية لفهم القومية العربية « ،ايها العرب افتحوا

اعينكم « « ،منطق االستعمار A ،aاحذروا االنقسامات الدينية والسياسية»،
« العربي ليس اجنبيا ٠ ،بابكو تسرح العمال» «،حقوقنا ،العمل والعمال ، ٩
« اغتيال الحرية»(( ،الثعب يمنع من دخول مدارسنا العامة» « ،رجال الدين

يدفنون رؤوسهم في الرمال» .هذه العينة الصغيرة من العناوين تشير الى

٣٠٠

التحركات الوطنية والقومية التي كانت تجتاح البحرين قبل وخالل وقوع
االصطدامات الطائفية ما بين سنة  ١٩٥٣وسنة .١٩٥٤

نشاط الشبكات والحلقات االجتاعية لكبح جاح الفتنة
عند وقرع االصطدامات الطائفية ،بدأت الشبهـ االجياعية والحلقات

الخاصة المتمركزة في النوادي والصجافة تعمل لرأب الصدع بين الطوائف

واعادة المياه الى مجاريها ،معتبرة هذه االصطدامات تحدياً واضحاً لمعتقداتها
والتزاماتها السياسية .وأبرز من نشط في هذا المجال « الشبكة» التي كانت
تعمل في مجلة صوت البحرين ،وأعضاؤها حسن لجشي وعلي التاجر وممود

المرد ي وعبد العزيز شمالن وعبد الرحمن الباكر وكان الجشي والتاجر من الشيعة

ال مدينيين المنتمين الى نادي العروبة ويعمالن في التدريس ،اما المردي وشمالن

والباكر فكانوا من السنة المدينيين المنتمين إلى نادي البحرين .كان المردي
صحافياً ،والشمالن رئيس الكتاب في البنك البريطاني للشرق االوسط ،وكان

الباكر مقاوأل يعمل في قطر وقد كان سابقاً موظفا في شركة بابكو في
البحرين.ال بد من االشارة هنا إلى أنني أستعمل لفظة (و شبكة» للداللة على

مجموعة صغيرة من الناس تعمل لتحقيق هدف مشترك دون أن يكون لها تنظيم
هرمي واضح ومعترف به ،واستعمل لفظة » حلقة» للداللة على مجوعة متجانسة
األهداف إنما تعمل ضمن تنظيم هرمي واضح.
حاول هؤالء في الشبكة المؤلفة من االشخاص الخمسة ،ان يوفقوا بين

الفئات المتصارعة عن طريق االساليب التقليدية ،فدعوا الى عقد اجتماع عام
يضم اعيان السنة والشيعة ليتدارسوا االمر ويضعوا خطة النهاء الفتنة .

وبالفعل ،عقدت سلسلة من االجتماعات في نادي البحرين والنادي االهلي وفي
بيت الشمالن ،وتدارس المجتمعون الوضع ولكنهم لميخرجوا باية خطة

واضحة للعمل :كان كلما كثرت االجباعات وتعددت قل عدد الحضور

٣٠١

وتضاءل ،مادل على تدهور اهتمام االعيان بالفتنة وايجاد الحلول لها وكان
االعيان ،وهم من التجار البارزين في البحرين ،يولون حضور اوغياب

بعضهم عن االجتاعات اهمية قصوى تفوق اهتماماتهم بالفتنة وانهائها ،وهكذا
أمضوا الوقت بالرسميات والمجامالت دون الدخول في صلب الموضوع وقطع

دابر الفتنة.

هذا ما حدا بأعضاء « الشبكة » الخمسة الذين ذكرناهم ان يتجاوزوا األعيان

والوجهاء ويؤسسوا لجنة من « شباب» السنة تقوم باالتصاالت الالزمة مع
اولياء االمر عند الشيعة الجراء مصالحة عامة .وشملت اللجنة عبد الله الزين

ويوسف الساعي وعبد الرحن عبد الغفار وعبد العزيز شمالن وعلي الوزان
وعبد الرحن الباكر ،ولم يكن اي من هؤالء ينتمي الى العائالت التقليدية

المعروفة عند السنة في البحرين .ولهذاالسبب احتج بعض اعيان الشيعة ،الذين
تداعوا الى االجتماع مع اعضام هذه اللجنة في بيت الحاج حسن العرادي في

رأس رمان ،على غياب اعيان السنة عن االجتاع .وغابتعن بالهم ظاهرة

اجتماعية هامة ،وهي ان التحرك الشعي نادرا ما يحظى بتأييد االعيان

المرتبطين مصلحيا وعقائديا بالحكم اال اذا كان في تدخلهم مصلحة الحكم

وسيطرته .وبالفعل ،فان التحرك الشعي في البحرين ،منذ اكتشاف النفط
وتصنيعه وبروز القطاع العمالي ،كان دائما يعتمد على التحالف السلي بين القوى

االجتماعية الجديدةوالشيعة .وبالطبع ،هذاال يعني ان التحركات الشعبية كانت
دائما تستقطب كل القوى الجديدة او كل الشيعة .المقصود هو ان هذه

التحركات كانت دائما تستند الى تحالفات شتى تستقطب بعض الفئات من
هاتين المجموعتين  .ان الجانب السلي من هذا التحالب يكمن في تعارض
المطالب بين الفئتين المتحالفتين :فالقوى الجديدة تعارض الحكم سعياً لتحقيق

اهداف قومية واصالحية ،بينا الشيعة يعارضون الحكم السباب دينية.

ويستثنى من هذه القاعدة شباب الشيعة الذين انخرطوا في صفوف االحزاب

٣٠٢

السياسية المتنوعة  -هذا مع العلم انهم يميلون الى االنخراط في صفوف الحركات

اليسارية العالمية ،بينا يميل شباب السنة الى االنخراط في صفوف الحركات

العروبية على اختالف انواعها.
وكما فشلت « الشبكة االجتماعية» المؤلفة من االعضاء الخمسة في مسعاها

التوفيقي لقطع دابر الفتنة الطائفية ،هكذا كان مصير المساعي الحكومية في

هذا المجال .ويعود فشلهم هذا الى اعتمادهم الوسائل التقليدية للوفاق اي

الواسطة من قبل االعيان .اقول هذا لالشارة الى اللجنة التي الفتها الحكومة من
اربعة اعيان ،اثنين من الشيعة واثنين من السنة ،في ربيع سنة  ١٩٥٤سعياً

للتوفيق بين الفرقاء المتنازعين ،والتي باءت مساعيها بالفشل(. )٢

وعلى اثرفشلها في المساعي التوفيقية بواسطة االعيان ،بدأت «الشبكة»
تعمل لتبديل تكتيكها السياسي ،وجاء هذاالتبديل على اثرالنزاع الطائفي

الذي حدث في مصفاة التكرير بين صفوف العمال ،وفي المنامة بين رجال
الشرطة والمتظاهرين الشيعة والذي ذهب ضحيته اربعة من الشيعة .وخالل
تبديل تكتيكها السياسي تغير التركيب الداخلي للشبكة ،ولوجزئيا ،فقد ابعد

الباكر عن البحرين لمدة شهرين التهامه بطبع وتوزيع المنشورات السرية التي
تتهم المستشار بلغريف بالتحريض على اثارة الفتنة الطائفية .وكانت هذه

المنشورات ،التي تسنى لي االطالع عليها في مكتبة الهند الشرقية في لندن،

تحمل توقيعات السماء مستعارة « كالكف االسود».و» الجبهة الوطنية « و
« عيسى بن طريف» الذي كان شيخاً من شيوخ قبيلة البنعلي والذي قتلعلىيد

()١

أنظر صوت البحرين عدد،٢ص  ١١و - ٢٢عدد ،٤ص .١٣

القافلة عدد ه ،ص - ١عدد ،٦ص ١و-٣عدد، ١٩ص -١عدد ،٢١ص  - ١عدد
،٢٦ص-١عدد،٤٤ص .١الوطن عدد،٤ص-١عدد،٧ص١و- ٢عدد ، ٨

ص-١عدد٤٩ص١و٠٢

()٢

ممل التقريراالداري للبحرين .٤: ١٩٥٦

٣٠٣

محمد بن خليفة في قطر عام  .١٩٤٦وعندما ابعد الباكر ضمت « الشبكة» الى
صفوفها عضوين جديدين هما ابراهيم فخرو وحمد الشيراوي ،وكان فخرو

تاجراً وأخاً بالرضاعة للباكر ،والشيراوي صحفياً وصديقاً لعدد من اعضاء

الشبكة ،ونشأت صداقاتهم هذه بفعل الزمالة في المدرسة االعدادية والثانوية
والمشاركة في نشاطات النوادي.

وبين شهري تموز ( يوليو) وايلول ( سبتمبر) عام  ،١٩٥٤عقدت الشبكة
الموسعة عدة اجتماعاتسرية في بيوت خاصة وفي بعض المساجد لصياغة تنظيم

جديد يتولى ايقاف الفتنة اوال ،ومن بعد ذلك المطالبة بالحقوق االصالحية.

وقد بدات الشبكة الموسعةعملها بأن طلبت من كل عضومن أعضائها ترشيح أسماء
عدد من الشباب المستعد والقادر على المساهمة في القيام بجملة عامة لتوعية

الناس بشأن خطورة االنقسامات الدينية « واستغالل الفروقات الطائفية ))( ) .

وتم االتفاق على اكث من مائة مرشح على ان تبقى أسماؤهم سراً كي ال
يتعرضون للضغوط الرسمية .كان الهدف من وراء استعضاء المائة شخص

جديد خلق الروابط المتينة ووسائل االتصال بين « الشبكة» وبين القطاعات
الشعبية المختلفة  -وهكذا اصبح للشبكة تنظيم جديد فاضحت هي بالتالي
« حلقة تعمل من داخل هذا التنظيم» .

وفي هذه االثناء ،وبينما كانت المعارضة تنظم نفسها في جبهة سياسية
موسعة ،قام سائقو الباصات وسيارات االجرة باضراب عام في شهر ايلول
(سبتمبر) عام  ١ ٩٥احتجاجا على قرار الحكومة بفرض عقود التأمين على

السيارات .لم يعارض السائقون قانون التأمين بالذات ،انما عارضوااسعار

التأمين المرتفعة كما عارضوا تولية االمر الى شركة اجنبية للتأمين .وشارك

السائقين باالضراب مجوعات مختلفة من الفئات والقطاعات االخرى ،فشلوا

بعد مقابلة مع ابراهيم فخرو.

٣

حركة المواصالت في البالد ،مما اتاح للمعارضة فرصة ذهبية لكسب عطف
المضربين وابراز قدرتها على حاللقضايا الشعبية المستعصية على الحكم.

وهكذا تقدمت المعارضة ،بقياد ةالشمالن والباكر الذي عاد الى البحرين

قبل يومين من االضراب ،بمشروع وفاقي يقضي بانشاء صندوق تعاوني لتأمين
السيارات تشرف عليه هيئة إدارية مؤلفة من التجار والسائقين البارزين( )
أيد المضربون هذا المشروع ،طالما انه وعد بتخفيض تسعيرة التأمين الى

الثلث تقريباً  ،كما أيدته الحكومة مراهنة على فشل الخطة اعتقاداً منها أنها
غير واقعية  .ولما عينت المعارضة عبد الرحن الباكرمديراً لصندوق التعويضات

خرجت الحكومة عن صمتها ومنهم من يقول ان هذا الخروج جاء موافقا
لرغبات المستشار بلغريف  -وهددت بسحب جواز السفر من الباكر ،الذي

كان قد أعطي له عام  . ١٩٤٨وردت المعارضة على هذا التهديد بأن دعت،
بواسطة « حلقة المئة» ،الى اجتماع شعي عام يعقد في مسجد الخميس ،وكان

الهدف المعلن لالجتماع االحتجاج على سحب جواز سفر الباكر ،ولكن القصد
كان االعالن عن تشكيل تنظيم سياسي جديد للمعارضة  .وكان اختيار مسجد
الخميس هاما جدا من الناحية الرمزية  .يحترمه السنة والشيعة على حد سواء ،

ويعتقد السنة بأن مسجد الخميس بني في عهد عبد العزيز الخليفة األموي
المعروف ،كما يعتقد الشيعة بأنه ضريح لقاض شيعي مشهور.

عقد االجتماع لعام في مسجد الخميس في  ٦تشرين االول (اوكتوبر)
واعلنت فيهالقرارات اآلتية( :أ) رفض سحب جواز سفر الباكر( ،ب)
العزم على عقد اجتماع عام بعد اسبوع في قرية سنابس الشيعية لتشكيل جبهة

سياسية موحدة تطالب باالصالحات( ،ج) انتخاب ممثلين عن المعارضة لمتابعة

( )١

بعض التجار الرئيسيين كمنصور عريض ،خليل مؤيد ،وقاسم فخرو دعموا خطوات

البا كر وشمالن .فخرو ساعد في تحضير دستور المكتب .

٣٠٥

المطالب( ،د) صياغة يمين الوالء للجبهة الموحدة يتلى عند افتتاح كل اجتماع

للجبهة ،واخيرا ( ه) تجنيد بعض الفئات الشعبية لتتولى امر« رص الصفوف
في جبهة صلبة واحدة»  .والجدير بالذكر ان هذه القرارات التي أعلن عنها في

مسجد الخميس كانت قد تداولتها الحلقة الخاصة في اجتاعاتها واتفقت عليها
قبل االعالن الرسمي عنها (الباكر .)٧٤ :١٩٧٥معقداالجتاع لثاني ،كما

خطط له ،في قرية سنابس في  ١ ٣تشرين األول  /أوكتوبر ،وحضره جمع

غفير من الناس من مختلف الخلفيات الدينية واالجتماعية  .وفي هذا االجتاع

اختار الحضور بالتنادي  ١٢ ٠شخصاً ليشكلوا ما سمي آنذاك « بالجمعية
العامة» التي أنيط بها أمراختيار» الهيئة التنفيذية العليا» المؤلفة من ثمانية
أعضاء .وبويع أعضاء «الجمعية العامة» ،وأكثريتهم من األشخاص المئة

الذين اختارتهم الشبكة األولى ليكونوا حلقة وصل بينها وبين عامة الشعب
 -بويع هؤالء مرتين من جديد ،مرة في جامع مؤمن الشيعي ومرة في

جامع العيد السني ،في جع كبير تخللته الخطاات الحماسية واألشعار
الوطنية .وبعد عدة اجتماعات خاصة اختارت «الجمعية العمومية» الهيئة

التنفيذية العليا» بعضوية الشمالن وفخرو والباكر من الشبكة األصلية،
وأضيف إليهم ابراهيم بن موسى وعلي بن ابراهيم ومحسن التاجروعبد الله أبوديب

وعبد علي العليوات،كان نصف الهيئة من الشيعة ونصفها اآلخر من السنة،
اختير الشيعة من بين الذين ارتضوا االجتماع باعضاء الشبكة االولى في بيت
الحاج العرادي في رأس رمان .اما االعضاء الباقون من الشبكة االولى ،وهم

حسن الجشي وعلي التاجر وممود المردي وممد الشيراوي ،فقدقوا عن الهيئة

التنفيذية العليا ليكونوا لجنة «الظل» السرية التي أنيط بها امرتولي القيادة في
حال اعتقال الهيئة التنفيذية.
مما ال شك فيه ان تنظيم المعارضة على هذا الشكل اعطاها تغطية شعبية
اوسع واعم ،ولكنه في الوقت نفسه اضعف قدرتها على التحرك المنسجم

٣٠٦

والموحد  .فالتوازن الطائفي ضمن الهيئة التنفيذية العليا جعلها مقبولة لدى

قطاعات متعددة ،ولكنه اضعف قدرتها على اتخاذ القرار الموحد ،اذ كان كل

عضو من اعضائا يشد باتجاه القوى االجتماعية التي يمثل ،بالتالي فقدت الهيئة
االنسجام االيديولوجي الذي كانت تتمتع به الشبكة او الحلقة االصلية .وعلى
سبيل المثال ،كان ثالثة من االعضاء السنة في الهيئة قوميين عرب ،والعضو

الرابع من تجار الحد  ،وكان احد اعضاء الشيعة تاجرا  ،واحدهم عامال في

شركة النفط ،واالخر قاضي شرع ،واالخير من منظمي مواكب عاشوراء
المشهورين .ان تشكيل الهيئة على هذا النحو في الوقت الذي اعطاها تغطية

شعبية ادخل اليها كثيرا من التناقضات التي يصعب التوفيق بينها؛ وهذا بالفعل
ما حدث كما سنبين ذلك في حينه .

تقدمت الهيئة التنفيذية ،فور تشكيلها ،من الحاكم بالمطالب اآلتية :

(أ) تأسيس برلمان منتخب من الشعب ليصبح صوت الشرعية األوحد في

البالد( ،ب) وضع قانون مدفي وجنائي موحد للبحرين( ،ج) انشاء محكمة
استئنافيتضم فيعضويتها قضاة متمرسين في القانون( ،د) السماح بقيام
نقابات عمالية وحرفية ومهنية .وطلبت الهيئة من عضوين من اعضائها ،ابراهيم
بن موسى وعبد الله ابو ديب ،التوجه برفقة وفد مؤلف من بعض االعيان من
السنة والشيعة الى دار الحام وتقديم هذه المطات له .ض ان الحام الذي عرف
بأمر المطالب ومضمونها رفض استقبال الوفد  ،واعلن للمواطنين عن نية الحكم

بإدخال بعض االصالحات الى االدارة كتعيين مستشارين في المحكمة العدلية،
واصدار قانون العمل ،وصياغة قانون العقوبات.

وهنا وصلت االزمة بين الحكم والمعارضة الى نقطة الالرجوع ،ونشأت عن

هذا الوضع ازدواجية متناقضة في السلطة السياسية  :سلطة المعارضة المستمدة
من التأييد الشعبي ،وسلطة الحكم القائمة على الشرعية والحقوق التاريخي

واالعراف التقليدية المتوارثة .وخالل العامين التاليين ،ما بين  ١٩٥٤و

٣٠٧

 ،١٩٥٦جاءت االحداث لتقوي وتغذي هذه االزدواجية في السلطة
السياسية  .وعندما رفض آلحام استقبال « الوفد » وضع الهيئة في موقف حرج،
واختلف اعضاء الهيئة في شأن الرد على موقف الحام ،فمنهم من دعى الى اعالن

االضراب العام ،ومنهم من طلب العمل بالتروي والهدوء  .ورأى الفريق الثاني،
بقيادة الباكر ،ان االضرابات واعمال الشغب لم تؤد في السابق الى نتيجة

ملموسة ،بل ،على العكس ،ادت الى اجراءات قمعية اشد وادهى ،وكانت
نتيجة هذا العمل ان تناسى الناس أمر االصالحات والمطالبة بها .وفي نهاية األمر

توصل أعضاء الهيئة الى اتفاق يقضي باعالن اضراب سلمي تخللته لقاءات شعبية
عدة لتعبئة الجماهير ،ومفاوضات سرية مع أهل الحل والربط ،اي الرسميين

الحكوميين والمعتمد البريطاني .
وهكذا عقد لقاء شعي عام في  ١٦تشرين االول ( اكتوبر) سنة ١٩٥٤
في مسجد مؤمن ولحقه لقاء شعبي آخرفي  ٩تشرين الثاني ( نوفمبر) في مسجد

العيد  .ولحشد اكبر عدد ممكن من المتعاطفين مع المعارضة ،جاء اللقاء االول في

 ١ ٧صفر الموافق الربعين استشهاد االمام الحسين ،وهو يوم عطلة عند
الشيعة ،وجاء اللقاء الثافي في  ١٢ربيع االول الموافق لمولد الني مد (علة)
وهو يوم عطلة غامة في البالد .وقدر عدد الحضور في كل من االجتماعين
بجوالي  ١ .آالف شخص ،وكان حضور النساء في اللقاء الثاني بارزا جدا

.

وتكلم في هذين اللقائين عددكبيرمن الخطباءمن مختلف الفئات والطوائف:

السني والشيعي ،التاجروالمدرس ،الكاتب وصاحب الحانوت ،الصحافي
والقاضي .وكان كل من هؤالء  ،بطريقته الخاصة ،يؤيد حق الشعب في

التصويت واالنتخاب ،وحق تقرير المصير واالستقالل ،وحق الوحدة والعدالة
والحرية والحياة االفضل ( انظر مجلة القافلة عدد  ٤٤و  . ) ٤٥لعب الشمالن

()١

أنظرالقافلة اعداد  ٤٤و، ٤٥ص  ١و.٢

٣٠٨

والباكر والمردي ادوارا بارزة في هذه االجتماعات واللقاءات ،وهم الذين
رافقوا تحركات المعارضة من البدء ،فكانوا يعرضون على الجمهور القضايا

التي يطالبون بها الخذ موافقة الجمهور عليها ،ويشرفون على حفظ النظام،

واداء قسم الوالء للجبهة .وكانت « الجمعية العمومية» المؤلفة من  ١٢ ٠عضواً

تساعد الهيئة في حفظ النظام وترتيب الحضور داخل المسجد وخارجه.
وفي هذه االئناء ،اراد الباكر االستفادة من التأييد الشعي للهيئة فراح
يتصل ببعض المسؤولين البريطانيين في البحرين دون التشاور مع اعضاء الهيئة

اآلخرين لالطالع على رأيهم في هذا الموضوع (انظرالباكر- ٨٧ : ١٩٦٥
 ٨٩للتفصيل ،ويقول الباكرفي هذا الصدد انه فعل ذلك النه بات مقتنعا
بعدم قدرة الهيئة على محاربة « الحكم الدكتاتوري واالستعمار البريطاني في آن

معاً ( الباكر .)٨٨ : ١٩٦٥وفي كتابه « من البحرين الى المنفى» يقول « :من
الممكن ارباك الحكومة ولكن ال يمكن محاربة البريطانيين في نفس الوقت الن
ذلك يعني ان نرمي بانفسنا بمعركة غير متكافئة» ( الباكر .) ٨٩ :١٩٦٥

ومن جهته ،كتب المستشار بلغريف في مذكراته عن البحرين بانه كان يتصل

دائما بالمسؤولين البريطانيين طالبا منهم التدخل لمصلحة الحكم ووضع حد لهذه
« المسرحية » القائمة  ،ولكن جهوده هذه لم تثمر حقى نشوب حرب قناة
السويس في عام ٠١٩٥٦
بينا كانت المعارضة تقوى وتشتد وتوسع حلقة اتصاالتها ،كان الحكم

بدوره يتخذ اجراءات جديدة لقمع التمرد واعادة االمور الى نصابها
الصحيح .وفي هذا السياق ،عين الحام لجنة مؤلفة من التجار والموظفين

البارزين من الشيعة والسنة للنظر في الشكاوى التي تتقدم بها الفئات الشعبية
المختلفة بشأن التعليم والصحة العامة()  .وبعداالستاع الى عدة فرقاء اوصت

()١

.مجمل التقرير االداري للبحرين.٤:١٩٥٦

٣٠٩

اللجنة بتشكيل مجلسين ،واحد للتعليم واآلخر للصحة ،وتم بالفعل تعيين هذين
المجلسين في خريف عام  .١٩٥٥وقد جاءت هذه البادرة لتعبر عن رغبة

الحكم واستعداده لمشاركة الشعب في ادارة القطاعات والخدمات العامة،
ولكن المعارضة ،المتمثلة بالهيئة التنفيذية العليا ،فهمت هذا التعيين بأنه تحد

« للشرعية » التي اكتسبتها من التأييد الشيعي  ،فرفضت التعاون مع هذين

المجلسين داعية الناس لمقاطعتها ،وقامت في الوقت نفسه محمع آالف التواقيع

المؤيدة لها ولمطاليبها .واصرارا منهاعلى انها هي السلطة الشرعية في البالد،
اعلنت المعارضة تشكيل اتحاد عمالي عام برئاسة محمد الشيراوي ،وقامت بفتح

مكاتب عديدة لهذااالتحاد ،خصوصاً فياالحياء الشيعية في مدينة المنامة ،داعية
الناس لالشتراك به.

وخالل تحول المعارضة من دور « الوسيط» النهاء الفتنة الطائفية الى دور

المعارض للحكم اخذ بعض مؤيديها يمارس ضروباً مختلفة من القسر والعنف
واالبتزاز .وهكذا تعرض بعض المواطنين ممن تعاملوا مع الحكم او تعاطفوا

معه للتهديد بواسطة الهاتف أو االهانات المباشرة او االتهام بالعمالة والخيانة.

ونشط عدد كبير من مالئية المآتم في القرى الى تأليب الرأي العام ضد الظلم
والعدوان

 .وكانت نتيجة هذا النشاط ان نزحت عن القرى واستقرت في

المدن بعض العائالت الشيعية التي كانت تتعامل مع شيخ آل خليفة سابقا .

باختصار ،كان هم المعارضة ،بقيادة الهيئة التنفيذية العليا خالل الجزء
االول من عام  ،١٩٥٥الحصول على اعتراف رسمي بها كممثل شرعي

للشعب ،مما يعفي ضمناً الموافقة على المطالب بما فيها تأسيس مجلس تمثيلي
ونقابات عمالية ومهنية .هذاعلى صعيد االستراتيجية العامة للمعارضة ،اما على

صعيد التكتيك السياسي ،فقد أظهرت اتصاالت الباكر بالمسؤولين البريطانيين

( المعتمد البريطاني) في البحرين ان هؤالء يميلون الى تأييد مطالب المعارضة
( )١

مأخوذ من خطبة سيد جابر في جامع مؤمن كما دونها المؤلغ.

٣١٠

االصالحية باستثناء تأسيس مجلس تمثيلي ونقابات عمالية ،االمر الذي دفع

بقيادة المعارضة الى التخفيف من االصرار على هذين المطلبين (الباكر
ه  . ) ٨٩ : ١٩٦وحتى شهرتموز ( يوليو)  ١٩٥٥انصب اهتام المعارضة على
كسب االعتراف الرسمي بها وعلى تكثيف اتصاالتها الخارجية ،خصوصا مع

عهد الرئيس جال عبد الناصر في مصر ،ولم تتخذ اي اجراء واضح للضغط

على الحكم خالل هذه الفترة .من هنا ،طلبت الهيئة التنفيذية العليا من تاجرين

مشهورين ،منصور العريض وهوشيعي واحمد فخرو وهوسني ،القيام
بالتوسط بين الحام والهيئة سعياً لالتفاق وحالً للخالف ،وقام التاجران
بالوساطة ولكنهما لم ينجحا.

استنادا الى تتابع االمور المتتالية على البالد ،يظهران الحام بمعاونة

مستشاريه كان قد قرر تنفيذ بعض االصالحات دون ان يعترف بالمعارضة

كهيئة شعبية ،وهذا ما لم ترتضه المعارضة التي كانت تصر على مبدأ االعتراف
الرسمي بها ،وغاب عن بال قيادة المعارضة ان التمثيل الشعي والسلطة لقبلية
صنوان ال يلتقيان ،ولذلك كان اصرار المعارضة على ان مبدأ التمثيل امر

يقوي الحكم واليضعفه ،فهومرفوض جلة وتفصيال منقبل الحام .بالفعل،

كان الحكم يصرعلى استعداده للمفاوضة في كل شيءماعداالتمثيل الوطني في

المجلس أو التمثيل العمالي والمهني في النقابات.
حاولت المعارضة انتهاز فرصة مرور الرئيس جمال عبد الناصر سنة

 ١٩٥٥بمطار البحرين في طريقه الى الشرق األقصى ،لتنظيم لقاء رسمي معه
ولالتفاق على التعاون الثقافي والسياسي .وبعد هذا اللقاء ،اختارت الهيئة

التنفيذية للمعارضة  ١ ٢طالبا برينياً وارسلتهم الى مصر الكمال دراساتهم
الجامعية في معاهدها على نفقة الحكومة المصرية  .وكان المقصود من هذا
االتفاق تعزيز موقف المعارضة في البحرين واضفاء صفة الشرعية عليها وكأنها

الجانب البحريني الرسمي المعترف بهمن قبل الجمهورية المصرية .وفي الوقت

٣١١

نفسه أخذت الصحافة الناصرية في العالم العرلي وفي بيروت تغطي أحداث
االزمة البحرينية بالتفصيل مؤيدة مواقف المعارضة ومتعاطفة مع مطاليبها .
وبرز تعاطف المعارضة مع مصر ،اكثر ما برز ،خالل الزيارة التي قام بها انور

السادات للبحرين في شهركانون االول (ديسمبر) سنة  ،١٩٥٥حيث
احتفت به المعارضة احتفاء شديد الحماس .

اثناء هذه المرحلة ،مرحلة المساومة والتوسط والمفاوضة التي امتدت من
تشرين االول ( نوفمبر) ١٩٥٤لى تموز ( يوليو)  ،١٩٥٥بدأت تظهرفي
صفوف المعارضة انقسامات تمثلت بثالثة اتجاهات (:أ) انحياز الباكر مع عدد
من المقربين اليه باتجاه الناصرية وما تمثله من مواقف تجاه الوحدة والعدالة

االجتماعية( ،ب) استمرار الشمالن مع عدد من اركان قيادة المعارضة
باالتصال مع السلطات المحلية عامة وآل خليفة خاصة بغية الوصول الى بعض

االتفاقات المقبولة من جانب الطرفين( ،ج) وتفكك األعضاء الباقون لذين
اخذوا يبحثون عن تحالفات جديدة داخل وخارج البالد  .وفي حوالي صيف
 ١٩٥٥اعتزل التاجر والمردي المسرح السياسي وهما من اعضاء « الشبكة »
األولى ،وأصبح التاجر فيا بعد في السبعينات عفواً نشيطاً في حركة األنصار

الدينية وعاد المردي الى ممارسة الصحافة حتى توفي سنة .١٩٨٠

وبسبب انقسام قيادة المعارضة على ذاتها ،لم تستطع ،منذ تموز ( يوليو)
 ،١٩٥٥ان تتخذ موقفا ايجاياً موحداً ،بل اتبعت سياسة الرفض لجميع

الحلول التي تقدمت بها الحكومة  .ويجب التأكيد هنا على ان سياسة الرفض هي

اهون السبل واسهل الطرق للحفاظ على وحدة الصف بين مجموعة متناقضة
االهداف والتكوين .وعلى سبيل المثال ،رضي الحكم ان يستعين بقضاة من

ذوي االختصاص في المحام ،ويسن قانون العقوبات ،وتشكيل مجلسين للصحة

والتربية شرط أن يكون نصف المجلس معينا والنصف اآلخر منتخباً ،ولكن
قيادة المعارضة كانت توافق على هذه المشاريع بالسروترفض بالعلن .رفضوا

٣١٢

قانون العقوبات ألنه يجرم كل من شارك في أعمال الشغب ،ورفضوا مجلسي
الصحة والتربية ألنهما يضمان شيوخاً من آل خليفة ،كما أنهم منعوا معارضيهم من
االشتراك في الترشيح أو االنتخاب .ولما حان يوم االنتخاب وجدت الحكومة

أن المرشحين الثالثة الى مجلس الصحة والتربية هم مؤيدو المعارضة فقط ،فألغت
االنتخابات.

حاول حام البحرين الوصول الى اتفاق بينه وبين المعارضة ،واجتمع في
هذا السبيل عدة مرات بعبد العزيز شمالن وعلي بن ابراهيم ،ولكن دوذ

جدوى  .ويعود السبب في ذلك الى ان الشمالن والسيد علي ،اللذين اختارهما

الحام بنفسه ،فقدا بسبب هذا االختيار ،قدرتهما على تمثيل المعارضة ،وفي
الوقت نفسه بدأت المعارضة في هذه المرحلة تفقد سيطرتها على مؤيديها

والمتعاطفين معها .
ضعفت قيادة المعارضة بسبب عاملين اساسيين  :اوال ،تشتت اتصاالتها بعدة

جهات متعارضة ،وثانيا ،رفضها لكل انواع التسوية ،والتصلب في مواقفها
العلنية  .العامالن متشابكان منطقيا وتنظيميا ،فتشتت اتصاالتها وميولها افقدها
السيطرة على مؤيديها ولم يعد لها القدرة على اتخاذ القرار الموحد ،ولذلك جاءت
قراراتها ،وهذا هوالعامل الثاني ،رافضة لجميع الحلول تمشياً مع التناقض

االيديولوجي والتنظيمي القام في صفوفها  .فالتمسك بالسلبيات ،منطق
الرفض ،جاء نتيجة حتمية لتشعب المطالب وعدم القدرة على اتخاذ قرار

االجاع ،إذ كان الهدف منه ،أي من التمسك بالسلبيات الحفاظ على وحدة
الصف المعارض بأي ثمن ،ولذلك وجدت قيادة المعارضة نفسها مضطرة لتأييد

االضرابات والمظاهرات الي لمتكنترغب فيهاولمتعمللها .فاللجوء المتواصل
الى العنف شل قيادة المعارضة وكشف عن مكامن ضعفها.
وهكذا ،اخذت الحكومة في كانون الثاني (يناير) عام  ١٩٥٦تعزز

قوات الشرطة بمجندين عراقيين غير آبهة الحتجاجات المعارضة ضد هذه

٣١٣

االجراءات ،وفي شهرآذار (مارس) من العام نفسه ،وصلت االحداث الى
قمتها عندما توقف سلوين لويد ،وزير الخارجية البريطانية آنذاك ،في البحرين

وهو بطريقه إلى الشرق األقصى .كان ذلك في  ٣آذار ( مارس) عندما هاجت
مجموعة من المعارضة سيارة وزير الخارجية وسيارة الحام في جوار مدينة المحرق
وهما في طريقهما من المطار الى قصر الضيافة في المنامة ،وكان من المقرر أن

يتناول سلوين لويد طعام العشاء على مائدة حام البحرين ذاك المساء  .وصف
رودريك اوين( )0080الشاهد العيان لهذه الحادثة بقوله:

« اخذت السيارات الواحدة تلو االخرى تحط امام الجمهور وكأنها

عصفور يرتمي في عشه ،واصبحت مهاجتها ضرباً من ضروب العبادة
الراقصة .تقدمت سيارة الحام الروزرايس مضاءة في داخلها ،وهوجالس في

مقعدها الخلفي ال يلتفت اليمنة وال اليسرة ،متطلعاً امامه يرقب الناس.
وللوهلة االولى اخذ الجمهور بهذا المشهد ،توقف قليال ،م اندفع بعضهم الى
سيارة الحام وهاجوها بسرعة البرق وقفزوا الى الوراء متسترين بالجماهير.

وهكذا ،اخذت تطل علينا السيارات بعضها محطم الزجاج ،والبعض اآلخر
يقل سكريتيرات سلوين لويد ،فما كاد الجمهور يرى االناث داخل السيارة

حتى تراجع الى الوراء تاركا اياها تسير على هداها»(اوين.)٢٢٩ :١٩٥٧

تمكنت الشرطة من ايقاف هذه المسرحية خالل ساعتين ولم تعتقل أحداً من
المهاجمين ،اذ ان الحادثة جاءت كردة فعل عفوية من قبل الجمهور الذي صدف
ان تواجد على الطريق العام فورا بعد انتهاء مباراة كرة القدم في الملعب

المحاذي للطريق .وما كاد بعض الجمهور يرى موكب الحام ووزير الخارجية
البريطانية حتى اخذ يهتف ضد االستعمار ومؤيديه ،وسرعان ما انتقلت هذه
الهتافات الى حشد ضخم اوقف الموكب وكان ما كان .كان لهذه الحادثة ،لتي

وقعت بعد يوم او يومين من عزل الجزال غلوب باشا عن قيادة الجيش
االردني ،اثر فعال على موقف السلطات البريطانية من المعارضة في البحرين.

٣١٤

بعد هذه الحادثة مباشرة اخذت السلطات تعيد النظربموقفها المحابي من
المعارضة ،وكانت حتى ذلك الحين تتخذ موقف المحايد والوسيط بالرغم من

اصرار المستشار بلغريف على وجوب اتخاذ السلطات البريطانية موقف المؤيد
للحكم والداعم له ضد المعارضة.

وبينا كانت قيادة المعارضة تحاول لملمة انفاسها على اثرحادثة سلوين لويد،
فاذا بجادثة اخرى ،اشد تعقيدا  ،تتفجربين بعض الباعة الشيعة وشرطة البلدية

في سوق الخضار .ومرة اخرى وقعت المعارضة في شرك تنظيمها المفرفط،
واضطرت الى اعالن اضراب واسع دون ان تكون مهيئة له .

ففي شهرآذار (مارس) عام  ١٩٥٦اعتقلت شرطة البلدية بائعا متجوال
في سوق الخضار الحتالله مكانا في السوق غير مرخص له ،واقتادته الى مبنى

البلدية ،وفي الحال تعاطف عدد كبيرمن الباعة مع المتهم ،كما ناصره اقرباؤه،

وزمالؤه ،وجيرانه ،ودخلوا مبنى البلدية وحاصروا عدداً من رجال الشرطة.
واستنفرت قيادة الشرطة مجموعتين من رجالها المتمركزين في « القلعة» الواقعة

على الطرف اآلخرمن المدينة ليتوجهوا الى مبنى البلدية وينقذوا رفاقهم.
وصلت مجموعة واحدة الى المبنى ،وحوصرت االخرى في الخارج ،فما كان من

رجال الشرطة المحاصرين داخل المبنى اال ان فتحوا النار على المتظاهرين
وقتلوا منهم خسة اشخاص ،وتفرق الجمهور .وبعد جدل بسيط داخل قيادة

المعارضة ،اعلنت المعارضة االضراب العام لعدة ايام.
تعلمت قيادة المعارضة من خالل تجاربها السابقة ان اعمال العنف،

كاالضرابات والمظاهرات وغيرها ،سيف ذو حدين :هي ادوات ضاغطة على

الحكم ولكنها ،في الوقت ذاته ،تشكل عبئاًثقيالً على المعارضة والمشاركين
فيها .المعروف ان المشاركين باالضرابات والمظاهرات اكثرهم من العمال
والفنيين والحرفيين والباعة والتجار الذين يعتمدون في معيشتهم على الكسب

٣١٥

اليومي او المعاش الشهري ،ولذلك ال يستطيعون تحمل عواقب االضراب
المادية لفترة طويلة ،فتتحول بذلك اعمال التمرد الى اداة تدمير ذاتية  .ما كادت

المعارضة تعلن االضراب لعام ،نزوالعند رغبة البعض ،حتى اخذ البعض
اآلخر يطالب بفك االضراب السباب اقتصادية ،وهنا وقعت المعارضة في

حيرة من أمرها  :فك االضراب يعني فشل اعالنه ،واستمراره يولد

ضائقة اقتصادية .زد على ذلك أن المعارضة لم تكن تملك قوة قسرية تحافظ على

النظام واالمن خالل المظاهرات واالضرابات ،مما اتاح الفرصة لبعض

المتطرفين والجانحين ان يمارسوا ضروبا عديدة من االعتداءات الشخصية واعمال
النهب والسرقة واالبتزاز .إذكان هؤالء يحطمون السيارات الخاصة أثناء الليل،

وينشرون المسامير في الطرقات لتعطيل السير ،كما كانوا يمنعون التجول في

بعض االحياء ،ويعتدون على بعض الرجاالت البارزين الذين رفضوا
االشتراك باالضراب .وغني عن القول ان هذه السلسلة من االعمال السلبية
كانت تنفرالقوم من المعارضة باستمرار.

استفادت الحكومة من هذا الوضع ،ففرضت نظام منع التجول ،وعينت

محكمة خاصة للنظر في عملية اطالق النار على المتظاهرين في مبنى البلدية ،كما
شكلت مجلساًإدارياًخاصاً لالستماع الىشكاوي المواطنين والنظرفيها.
وباالضافة الى القضاة ،عينت الحكومة مستشارين للمحكمة ،مستشار مصري

واآلخر بريطاني ،على ان يقدم االول خدماته للحكومة البحرينية واآلخر
للحكومة البريطانية ( . )١غير ان المعارضة احتجت على تعيين المجلس االداري

على اساس انه يتألف من بعض شيوخ آل خليفة وثالثة من كبار الموظفين

المؤيدين لهم ،ودعت الناس الى مقاطعته كليا ،وبالفعل نجحت في ذلك.
وفي هذه االثناء اخذ الضغط الشعبي يتصاعذ ضد الحكم وضد المعارضة

()١
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٣١٦

مطالبا بانهاء االزمة ووضع حد لهذا التوتر .وكانت قيادة المعارضة تتلقى

باستمرار عددا كبيرا من الشكاوي ضد تصرفات بعض اعضائها  ،وتقوم بفض

خالفات شخصية ضيقة ما انهك قواها واضاع وقتها في تفاهات .االمور.
وجدت المعارضة نفسها تقوم ،تدريجيا ،بمعالجة االمور الشخصية البسيطة التي

كان الحكم يعالجهاعبر مؤسساته الخاصة‘،وهكذا اكتسبت صفة الحكم دون
ان تتمتع ببنيته وسلطته الشرعية  .وفي الوقت نفسه ،اخذت الصحافة العالمية،
خصوصا بعد حادثة سلوين لويد ،تغطي اخبار البحرين على شيء من التفصيل
لمصلحة المعارضة ومطاليبها  .دفعتهذه االمور كال الفريقين ،الحكم

والمعارضة ،الى العمل اليجادحل وسط يضع حدلهذه االزمة ،معتبرا كل منهما
ان عامل الزمن يعمل لغير صالحه.

استنادا الى هذه المعطيات ،اجتمع الحام في شهرحزيران ( يونيو) باثنين
من قادة المعارضة ،الشمالن والسيد علي ،وتم االتفاق بينهما على ان يعترف

الحام «بالهيئة»  ،وهو اسم قيادة المعارضة ،رسميا شرط ان تغير اسمها،

وتتخلى عن الباكر سكريتاراً عاماً لها ،وان تترك المجال امام الفرق السياسية
االخرى للتعبير عن مواقفها دون اكراه .وتمشيا مع هذا االتفاق تغير اسم قادة
المعارضة من « الهيئة التنفيذية العليا» الى « لجنة االتحاد الوطني»  ،بما في هذا

التغيير من معان رمزية واضحة ،واصبح الشمالن سكرتيرا عاما بدال من

الباكر الذي استقال وترك البالد الى لبنان ومصر وسوريا ليعمل على تأمين

الدعم الخارجي للجنة  .وبعد هذا االتفاق ظهرتنظيم سياسي جديد باسم « جبهة
االتحاد الوطني» بقيادة حسن بن رجب الذي كان عضوا في الجمعية العمومية

المؤلفة من  ١٢٠عضواً والتي شكلتها الشبكة الخماسية من قبل .فاستطاع بن
رجب ،وهو من عائلة شيعية معروفة ،ان يجتذب الى هذه الجبهة بعض

البارزين م الشيعة ،ولكنه لم يضعف القدرة السياسية لالتحاد الوطني .وباستثناء
محسن التاجر الذي انسحب.من قيادة المعارضة ليارس اعماله الخاصة ،بقي

٣١٧

اعضاء الهيئة االصلية اعضاء في « اللجنة».
والجدير بالذكر هنا ان سياسة الرفض التي اتبعتها الهيئة كانت تزيد من

مسؤولياتها تجاه المؤيدين والشعب ،مماجعلها بشكل تدريجي تمارس بعض
الوظائغ الحكومية .فقامت بانشاء فرق لالسعاف ،وفرقة كشاف التي أنيط بها
امر المحافظة على االمن والنظام ،وقضى بعض اعضاء الهيئة في امور شخصية.
ونتيجة لمارسة هذه الوظائف ،برز في المعارضة تياران :تيار اتبع االهداف
السياسية والتنظيم السياسي واآلخراتبع اهدافا دينية والتنظيم الديني .والتيار
االول تمثل بالشمالن واباكر اللذين اعتمدا على النوادي الثقافية والرياب في

عملهما السياسي ،مستلهمين الحركات العروبية السياسية في الداخل والخارج،

وتمثل الثاني في العليوات الذي كان يعتمد على المآتم الدينية .والحقيقة هي ان

العليوات دعي للمشاركة في عضوية الهيئة بفضل النفوذ الذي كان يتمتع به في
المآتم وتنظيمها .
عندما تسلم الشمالن سكريتارية المعارضة ،وهو الذي لم يقطع اتصاالته

بشيوخ آل خليفة خالل السنتين الماضيتين ،تم االتفاق بين اللجنة والحكومة على

اعادة المفاوضات بين الفريقين اليجاد حل وسط لألزمة .والمعروف ان والد
الشمالن كان قد اشترك في مظاهرات سنة  ١٩٣٨التي طالبت «بتحويل
السلطة الىحام البحرين» بدالً من المعتمد البريطاني ،ومع من نفي آنذاك
الى بومباي .وعلى كل حال تمثلت اللجنة في هذه المفاوضات مع الحكومة

بالشمالن وفخروعن السنة وبالعليوات والسيد علي عن الشيعة ،وتمثل الحكم
بالحاكم والمستشار بلغريف وباربعة اعضاء من المجلس االداري  :إثنان منهم من

شيوخ آل خليفة واثنان من كبار الموظفين .وكان محمد الشيراوي يشترك في
المفاوضات في بعض االحيان الى جانب المعارضة ممثال اللجنة االستشارية
لقانوا العمل ،وكانت هذه اللجنة قد شكلت عام  ١٩ ٥٥من قبل الحكومة

لرضع النقاط العريضة لقانون العمل في البحرين.

٣١٨

وخالل شهري ،حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) ،من عام ١٩٥٦

عقدت عدة لقاءات بين ممثلي الحكومة وممثلي « لجنة االتحاد الوطني» في قضر

الحام في مدينة الرفاع؛ وبدالمن االتفاق أظهرت هذه اللقاءات التناقضات
األساسية بين مطالب المعارضة وأهداف الحكم من جهة ،وبين فرقاء المعارضة
من الجهة األخرى ،حيث برز التناقض ضمن المعارضة بين تيار القومية العربية

المتمثل بالقوى الجديدة ،وبين التيار الديني المتمثل بالقيادات الشيعية  .ولخص
الشمالن هذه التناقضات في رسالة بعث بها الى الباكر في بيروت يقول:

« هناك فجوات وتناقضات عميقة بيننا في « اللجنة» ،وبين « اللجنة»
وقواعدها الشعبية (الباكر .)١٣٨:١٩٦٥وكان أول من احتج في صفوف

المعارضة على هذه المفاوضات المتطرفون القوميون والدينيون الذين أصروا على
المطالبة بمجلس تمثيلي ونقابات عمالية  -هذه المطالب التي تخلى عنها ممثلو

المعارضة في المفاوضات في السر ان لم يكن في العلن .وكان ممثلوالحكومة،

من جانبهم ،يصرون على البحث في االصالحات المدنية كقانون العمل وقانون
العقوبات واعادة تنظيم المحام -هذه االصالحات التي ،إن طبقت ،ال تضعف

بالضرورة سيطرة آل خليفة على الحكم .أما قادة المعارضة فكانوا يصرون على
الحقوق السياسية والمدنية على حد سواء كالتمثيل النيابي والعمل السياسي
والنقابي ،باالضافة الى الحقوق المدنية كالعمل واألجور والعقوبات والمحام.

وبالفعل كانت المعارضة في هذه المفاوضات تطالب بجق انشاءالميليشيات شبه
العسكرية وحق اصدار البيانات والتقارير االعالمية والسياسية ( )  .فلوتسنى

للمعارضة حق ممارسة هذه االمتيازات ،وأخصها انشاء الميليشيات ،ألصبحت
بالفعل حكومة شرعية ثانية في هذا البلد الصغير.

اقتنع الجميع ان هذه اللقاءات بين ممثلي الحكومة وبمثلي المعارضة قد

وصلت الى طريق مسدودة ،تدور على نفسها في حلقة مفرغة .ولكن ،بالرغ.
()١

مجل التقرير االداري للبحرين.٧:١٩٥٦

٣١٩

من ذلك ،أراد الجميع االستمرار بها ،كل فريق لغاية خاصة به .فقد رأى

ممثلو الحكومة ان استمرار المفاوضات يبرز تناقضات المعارضة ويضعفهامن

ناحية التنظيم ومن ناحية التأييد الشعبي ،ورأى ممثلو ا لمعارضة أن قطع
المفاوضات قد يؤدي إلى مضاعفات جديدة هم غير قادرين ،أو باألحرى قل،

غير مقتنعين انهم قادرون على السيطرة عليها .فوحدة المطالب ،ان لم تكن
مقرونة بوحدة التنظيم ،تشل التحرك الشعبي وتقعده  ،وكثيراً ما تؤدي الى
كوارث سياسية ،فهي تفكك الدولة دون أن تقيم بديال تنظيمياً مكانها  -وهذه

كارثة أمنية واجتماعية.

وفجأة ،في شهرحزيران سنة  ، ١٩٥٦بينا كان هؤالء الفرقاء كلهم يحاولون

فك الخالف بالمفاوضات واللقاءات الرسمية والجانبية ،فاذا بالحكمة الجنائية
تصدر أحكامها بمقتل الرجال الخمسة من الشيعة أمام مبنى البلدية ،فتبرىء
الجميع ولم تجرم أحداً ،مما أثار دهشة المعنيين واستغرابهم .وفوراً قطعت

( لجنة االتحاد الوطني» مفاوضاتها مع ممثلي الحكومة وأنشأت تنظياً شبه

عسكري أسمته « الكشافة» وجعلته خاضعاً ألوامرها مباشرة ،والضفاء صفة
رسمية على هذا التنظيم ،الذي ضم عدداً كبيراً من شباب المدن من أصحاب
المداخيل المحدودة ،وضع له زي موحد خاص .بهذا العمل أعلنت المعارضة
نفسها ،من حيث تدري أو ال تدري ،حكومة .األمرالواقع .في هذه المرحلة

حاولت المعارضة تجنب االضرابات والمظاهرات التي تؤدي الى أعمال الشغب

ويؤدي الشغب الى اجراءات قمعية ،كما حاولت بذلك تجنب الضغوط
االقتصادة المتأتية عن االضرابات .وكان الحكم ،من جهته ،قد اكتشف بأن

أساليب القمع تؤدي الى سفك الدماء ،وبالتالي الى تغذية التعاطف مع
المعارضة ،وبأن هدوء األعصاب والتحلي بالصبر يبرز تناقضات المعارضة
ويضعفها .وعلى أساس هذا المبدأ رفض الحاكم السماح للقطاع «القبلي» في

البحرين أن ينشىء تنظيماً شبه عسكزيمماثالً « للكشافة» انما معارضاً له.

٣٢٠

وعند هذه النقطة التزمت الحكومة جانب الصمت ،فهي لم تدع المعارضة
الى المفاوضة من جديد ،ولم تحاول قمع تنظيم الكشافة بالقوة .وبين شهري

حزيران (يونيو) وتشرين األول ( اكتوبر)  ،قام بعض المتطرفين من المعارضة
باالعتداء على بعض موظفي الحكومة والمتعاونين معها ،ولكن هذه االعتداءات
والتهددات الشخصية لم تغير من موقف الحكومة .بالعكس تماماً ،فقد

سمحت الحكومة لعبدالرحن الباكر بالعودة الى البحرين في  ١٧أيلول
(سبتمبر)  ،ومزاولة نشاطه السياسي كسكرتير عام لالتحاد ا لوطني  .وعندما

عاد ا لباكر ،استقبله على المطار حشد كبير من الناس استقباال حافال ،ولكن
الحكومة لم تأبه بذلك ،بخالف ما توقعه عدد كبير من المراقبين السياسيين

آنذاك .وكان موقف الحكومة من عودة الباكرغريباً ألنه كان ،خالل غيابه في
مصر وسوريا  ،يشن الحمالت المتتالية عبر الصحافة واالذاعة على الحكم في
البحرين وعلى الحام شخصياً  .وهكذااستمرالوضع على حاله حقى تشرين الثاني
( نوفمبر) سنة  ١٩٥٦عندما قام الهجوم الثالثي البريطاني والفرنسي

واالسرائيلي على قناة السويس ،فكسر جدار الصمت والتروي وأشعل األزمة
في البحرين من جديد.

وكانت الحركة الناصرية في البحرين ،في هذا الوقت ،قوية جداًتتعاطف
مع المعارضة ومؤيديها ،كما أشرنا الى ذلك في البحث السابق عدة مرات،
وكان من المتوقع أن تقوم مظاهرات عفوية صاخبة تندد بالعدوان الثالثي على

مصر؛ وما حدث لم يكن بالحسبان؛ إذ اجتمع الباكر بالمستشار بلغريف واتفقا

على السماح للجنة بتنظيم مظاهرات واضرابات سلمية واجتماعات شعبية تحت
اشراف رجال الشرطة أنفسهم .وتنفيذا لهذا االتفاق نظمت المعارضة ،بقيادة

اللجنة ،اجتاعاً شعبياً في  ٢تشرين الثاني (نوفمبر) حضره حشد كبير من
السنة المدينيين ،وبعد االستماع الى الخطب الحماسية ،قام المشتركون بمسيرة،

كان المفترض فيها أن تكون سلمية ،ترافقها قوة رمزية من رجال الشرطة.

٣٢١

وغاب عن بال الجمع أن السيطرة على المتظاهرين في هذا الجو المشحون
بالعواطف أمرصعب جداً  .وهكذا تحولت المظاهرة السلمية الى أعمال شغب
لم تستطع قوات الشرطة من السيطرة عليها  .والدراكهم المسبق عما قد يتأتى عن
هذه األعمال،قام لباكر ورفاقه بمحاوالت شق اليقافها ،ولكن باءت مساعيهم
بالفشل  .أشعل المتظاهرون النار في مؤسسة « غري ماكنزي » التجارية،

وحطموا نوافذ دار غرفة التجارة البريطانية ،وأحرقوا ونهبوا بعض البيوت
التي يسكنها األوروبيون في مدينة المحرق ومدينة المنامة ،وحاولوا اضرام النار
في محطة للبنزين في وسط السوق  .وفي اليوم التالي الواقع في  ٣تشرين ا لثاني

(نوفمبر) حطم المتطرفون القوارب واآلليات التابعة للمؤسسات البريطانية،

وأشعلوا النار في مبنى صحيفة الخليج ومبنى دائرة األشغال العامة ،كما حاولوا
احراق الكنيسة الكاثوليكية وفشلوا في ذلك.
استفادت الحكومة من فرصة انقسام المعارضة على ذاتها حول هذا األمر،

والمعروف أن المعارضة الشيعية لم تشارك بشكل فعال في هذه المظاهرات،

فاعتقلت ابراهيم فخرو في  ٢تشرين الثاني (نوفمبر ) ،كما اعتقلت الشمالن
والباكر والعليوان وبن موسى بعد ثالثة أيام ،وكلهم أعضاء في اللجنة التنفيذية
لالتحاد الوطفي .وم القبض أيضاً على عدد من أعضاء الجمعية العمومية ،كما

هرب العديد منهم عن طريق البحر الى السعودية والكويت وقطر ،ومنها إلى
سوريا ومصر والعراق ولبنان ،وبعد انتهاء المحاكمات ،أخذ العديد من هؤالء
يعودون إلى البحرين.
أقيمت المحاكمات في قرية البديع بين  ٢٢و ٢٣من شهر كانون األول

( ديسمبر )  ،وترأس هيئة المحكمة الشيخ دعيج بن حد آل خليفة وشارك في
عضويتها كل من الشيخ عبدالنه بن عيسى آل خليفة والشيخ علي بن أحد آل
خليفة .وصدر الحكم علىكل من الشمالن والباكر والعليوان بالسجن لمدة

 ١ ٤عاماً بتهم متنوعة ،وعلىكل من فخرو وإبن موسى لمدة عشر سنوات.

٣٢٢

وبعد بضعة أسابيع نقل المحكومون الخمسة ،بناء على طلب حكومة البحرين
الى جزيرة « سانت هيالنة» لقضاء مدة الحكم عليهم هناك في المنفى .وبعد
حوالي أربعة أسابيع عادت األمور الى طبيعتها في البحرين ،مما يذكرنا بقول
الباكر ،وهو في طريقه من السجن الى المحكمة ،ورأى الناس من حوله

يتفرجون،قال «:كنتم البارحة تصفقون لنا»( الباكر .)٢٧٤ :١٩٦٥

وأثارت الطريقة العفوية التي ألقي القبض بها على أركان المعارضة في
البحرين وإيداعهم السجون ومن ثم نفيهم دون اجراءات قضائية صحيحة ،بعض
السخط في الصحف األجنبية والبرلمان البريطاني  .و نزو أل عند الضغوط السياسية

من هنا هناك أطلقت الحكومة البريطانية سنة  ١٩٦١سراح الشمالن والباكر
والعليوان ،ودفعت لكل منهم فيا بعد تعويضاً مقداره ألف جنيه استرليني.
عاد الباكر الى بيروت ليزاول األعمال التجارية بين لبنان وقطر ،وذهب
الشمالن الى دمشق وافتتح متجراً لبيع أسلحة الصيد  ،وتقاعد العليوان الى

العراق في النجف .وبعد فترة من الزمن توفي الباكرفي بيروت عام ، ١٩٦٧
وتوفي العليوان في العراق عام  ١٩٦٩بعد السماح له بأيام قليلة بالعودة الى

البحرين  .وفيا بعد عاد الشمالن الى البحرين وانتخب نائبا لرئيس المجلس
التشريعي عام  ،١٩٧٢م عين سفيراً لدولة البحرين المستقلة في القاهرة عام

 . ١٩٧٤وبعد أن نالت البحرين استقاللها ،عين عدد كبير من قادة المعارضة
من أعضاء « الجمعية العمومية » في مراكزحساسة في الدولة الفتية .

العمل السياسي والتنظيم السياسي
يثير تكون المعارضة في البحرين وتنظيمها ومن ثم فرفطتها خالل التحرك

الشعي في منتصف الخمسينات ،عدة تساؤالت نظرية تتعلق بطبيعة العمل

والتنظيم السياسيين ومن أبرز هذه التساؤالت تمكن الشبكات والحلقات

االجتماعية الصغيرة التي ال يتجاوز عددها أصابع اليد من تعبئة الجماهير

٣٢٣

وتحريكها ضد السلطة والدولة .فبالرغم من غياب التنظيم السياسي الرسمي
المتمثل باألحزاب السياسية والنقابات العمالية ،استطاعت الشبكات والحلقات
االجتاعية الصغيرة أن تحرك قطاعاً كبيراً من المجتمع البحريفي للمطالبة ببعض

الحقوق السياسية والمدنية .كما استطاعت تعبئة المعارضة وتحريكها سلباً ال إيجاباً ،
ولعل السبب في ذلك يكمن في أن وحدة األهداف والمطالب ال تترجم تلقائياً
الى وحدة في التنظيم والعمل الجماعي المنظم ،فتصلب المعارضة خالل

المفاوضات مع الحكم ناتج عن تناقضاتها الداخلية في التنظيم أكثر من التزاماتها

بالمبادىء السياسية أو المعتقدات االيديولوجية الموحدة .ولهذا السبب لم تستطع
قيادة المعارضة  ،خالل سنتين من الزمن ،من تحويل التعاطف الشعي معها الى

تنظيم سياسي موحد وفعال عن طريق تدرج السلطات والصالحيات والنظم
الهرمية البيروقراطية ،فبقيت التنظيات التقليدية القائمة على النفوذ الشخصي
تعمل ضمن المعارضة وكأنها وحدات مستقلة عن بعضها البعض وهذا ما عبرنا
عنه بلفظة (و شبكة)) أو « حلقة« اجتماعية.
ان وحدة الهدف والمطالب قد وسعت دائرة التعاون بين فصائل المعارضة،

ولكن تجزؤ التنظيم وتشتته أفقدها القدرة على التنسيق بين هذه الفصائل .

فالتعاون الموسع فرض على المعارضة سياسة الرفض وعدم التنسيق ،ما أوقعها في

سلسلة من االضرابات والمظاهرات التي أنهكت قواها  -كالنارتأكل بعضها .
وهنا تأتي أهمية التنظيم الهرمي للعمل السياسي ،فهو بقدر ما يؤكد على التعاون
يفرض التنسيق فرضاً  .فمن المالحظ ،بالنسبة لنشاط المعارضة في البحرين،

انه كان باستطاعة كل فريق من فرقائها المتعددة والمتنوعة أن يجر قيادة
المعارضة الى تبني سياسات وأعمال ومسؤوليات لم يريدوها ،أو لم يكونوا
على استعداد للقيام بها  .وهكذا وجدت المعارضة نفسها مسؤولة عن وظائف

ادارية وسياسية وأمنية لم تكن مهيئة لها  ،ولم يكن عندها المؤسسات المختصة

ألداء هذه الوظائف  .زد الى هذا ،أن هذه المسؤوليات والوظائف ،الي أخذت

٣٢٤

تترام على المعارضة ،شتتت المجهود وزادت من حدة التناقضات الداخلية
المتغلغلة في جسم المعارضة .إذ لو تيسرللمعارضة التنظيم الهرمي الستطاعت أن

تتعامل مع الحكم بايجابية أكثر ،أي أن ترضى بالقليل لتنال الكثير ،ولكن
رفضت المعارضة كل التنازالت التي اقترحها الحكم ،فخسرت المعركة (. )١

يظهرجلياً مما تقدم أن المعارضة نجحت في تعبئة الجماهير للعمل السياسي

ولكنها فشلت في تحويل هذه التعبئة الى تنظيم سياسي مستديم ،ولو نجحت في
ذلك الستطاعت تغيير النظام السياسي برمته  .من هنا يبرز التساؤل عن مدى
تمكن شبكة أو حلقة اجتاعية ،خالل فترة قصيرة من الزمن ،تحويل التأييد

السياسي امبني على أساس العالقات والروابط الشخصية الى تنظيم سياسي
بيروقراطي مستديم ؟ الجواب على هذا النسؤال واضح بالنفي فيا لو اتخذنا

أحداث البحرين مثاأل على ذلك ،فاألثرالوحيد الذي بقي من أحداث البحرين
في منتصف الخمسينات هو صندوق التعويضات التعاوني لتأمين السيارات،
وهو الصندوق الذي شهد تأسيسه تحول الفتنة الطائفية الى تحرك شعبي عام .

صحيح أن التحرك الشعي لم يترك أثراً يذكر على صعيد العمل ا لسياسي
ولكنه أتر ،ولو تدريجياً ،على مواقف آل خليفة من الحكم وعلى بنية االدارة

وتنظيمها  .وأشرنا في الفصل الخامس الى بعض هذه التأثيرات ،وندرج فيا
يلي بعض التأثيرات األخرى بسبب احتجاج المعارضة الدام على وضع شيوخ
آل خليفة غير المتعلمين في مناصب عليا في الدولة والحكم ،ويبدو أن

العائلة الحاكمة،بعد األحداث مباشرة ،بدأت تتخلى عن شعارها التقليدي
» مجالسنا مدارسنا» وأخذت تحث أبناءها العديدين على التحصيل العلمي في
البحرين وخارجه ،وفي الوقت نفسه ،بدأ الحكم يعير الشباب المتعلم « المتحرر»

اهتاماًخاصاًفاتحاًله أبواب التوظيف في الحكم واالدارة والخدمات االجتاعية
()١

اتفق في هذا الرأي عضوان من الشبكة األصلية من اشتركوا في و الهيئة» وو اللجنة. ،

٣٢٥

العامة ،وأوكلت لبعض هؤالء مناصب رفيعة في الجهاز التنفيذي .وقد أدرك

الحكم أن التعاون مع بعض الفئات البارزة والقوى الجديدة أمر يقوي السلطة

وال يضعفها وتم ،باالضافة الى ذلك ،ادخال دوائرومصالح جديدة في جهاز

الحكم كدائرة العمل والشؤون االجتماعية ،كما تم ادخال قوانين مدنية حديثة
كقانون العمل والبلديات والعالقات العامة وقانون الصحافة.
ومنجهة أخرى ،تعلم الحكم فن المناورة والتعامل مع التحركات الشعبية
التي تستقطب القطاعات المختلفة في المجتمع ،ففي عام  ١٩٥٦فرض ،وألول

مرة » نظام الطوارىء» في البحرين مما أتاح للحكومة حق اعتقال واستنطاق
أي شخص متهم بالاخالل باألمن .وطبق نفس النظام على أثر االضرابات
العمالية والطالبية عام  ١٩٦٥لتي شلت البالد لفترة ثالثة أشهر ،كما م

استصدار قانون جديد يخول الحكومة « وضع األنظمة والقوانين» الي تراها

ضرورية للسالمة العامة واألمن«)  .والجدير بالذكر هنا ،أن المناقشات التي
أثيرت حول قانون أمن الدولة سنة  ١٩٧٥في المجلس الوطفي هي التي أدت

الى حل المجلس بعد سنتين من تأسيسه.
تبين تجربة البحرين بأن الحكم المبني على القواعد القبلية قد يتبنى سياسات
متنوعة تتعلق بالتطور والتقدم واالنما ،ولكنه ال يساوم على أمرين أساسيين:

(أ) قانون عقوبات موحد( ،ب) ونظام للتمثيل الشعي .فالقانون الموحد
يضع الناس بمرتبة واحدة بما فيهم أهل القبائل ،األمرالذي يضعف عصبية

القبائل وتماسكها وتميزها عن غيرها من المجموعات البشرية .كما
يزيل صفة التخصيص عن العرف القبلي ،ويصرسن وتطبيق القوانين

بالمؤسسات العامة ،وحق تشريعها باالدارة الشعبية ،أما العرف القبلي فيستمد
شرعيته من التاريخ ومسلك األجداد ،ال من االرادة الشعبية .وهنا يكمن

مقتبسة من غفلة (.)١٣٦:١٩٧٦

٣٢٦

موضع التناقض بين الحكم القبلي البنية وبين التحركات السياسية التي تطالب

بالتمثيل ان على المستوى الوطني أو على المستوى العمالي أوالنقابي .فالمؤسسات
التمثيلية على المستوى الوطني تعبىء الناس سياسياً وتستقطب المعارضة وتقويها،

كما سنبين ذلك في الفصل القادم .ولهذا السبب حصر الحكم مبدأ التمثيل
بمجموعات صغيرة في القرى واألحياء والنوادي والجمعيات ،األمرلذي

يؤدي ،مباشرة أو مداورة ،الى شرذمة التجمعات السياسية والحد من قدرتها على

التحرك  .ويطبق هذا المبدأ على النوادي والجمعيات بقدر ما يطبق على
انتخاات المجلس التأسيسي في عام  ١٩٧٢والمجلس الوطني في عام ، ١٩٧٣

بجيث قسمت البحرين الصغيرة الى عشرين دائرة انتخابية  ،ففاز أكثر النواب

بأغلبية تتراوح بين  ٣٠٠و ٥ ٠٠صوت انتخابي ال أكثر .
وبسبب غياب األحزاب السياسية والنقابات العمالية الموسعة العريضة أخذ

البحرينيون يبنون النوادي والمآتم وينشئون الجمعيات المهنية المختصة  .ولكن
بالرغم من تشعب هذه المؤسسات الثقافية والرياضية ،أو الخيرية والدينية ،فإنه

من الممكن تحريكها بشكل تضامني عن طريق الشبكات والحلقات االجتاعية
الصغيرة .غير أن هذا التحرك يبقى سلي االتجاه ،كما أثبتنا ذلك في هذا

الفصل  .وهنا تكمن مشكلة شرعية السلطة في البحرين :التعاون بين فرقاء
المعارضة سلي لعدم وجود االنسجام التنظيمي والعقائدي بين الفصائل الرافضة

للحكم ،واالنسجام الذي ال يأتي إآل عن طريق العمل السياسي الموسع عبر
مؤسسات تمثيلية منظمة تنظياً هرمياً ،وهذه بدورهاممنوعة  .وهكذا تستمر
دوامة الشرعية بانتقال الكرة من فريق الى آخر.

٣٢٧

الفصال كتاسع

سثرعيتللطئ:
أأيرا^انوجل

لم تكن مسألة الشرعية في البحرين مطروحة قبل ادخال االصالحات
اإلدارية في العشرينات ،إذ كانت مفاهيم السلطة وممارستها ،ومفاهيم السلطان

والنفوذ ،والقوة والهيمنة ،كلها مرتبطة بالتنظيم القبلي المتمثل بالمجالس القبلية
وبالتنظيم الديني المتمثل بالحام الشرعية .وكان الشر( )Corsionسبيل الحكم
الشرعي :فمن ملك السلطان ( )Powerللحفاظ على سيادة المجموعة أو

للسيطرة على المصادر االقتصادية غنم الحكم وتحكم بالقوم .وبعد

االصالحات ،أصبح الغصل بين األحكام الشرعية والقوانين من جهة وسياسة
القسر من الجهة الثانية أمراً مسلماً به .واستخرجت القوانين من مصدرين

أساسيين :أوالً ،منالقرارات واالعالنات التي صدرت عن الحكم خالل مرحلة
االصالح تمشياً مع بعض األعراف السائدة ،كما بجثنا ذلك في الفصلين الرابع

والخامس ،وثانياً ،من استمزاج االرادة الشعبية وتطبيق مبدأ التمثيل الذي
اتبع في المجالس البلدية ومجالس الصحة والتعليم ،ومن ثم في المجلسالتأسيسي

والمجلس الوطني.
المعروف أن المجلس التأسيسي أنشى :سنة ، ١٩٧٢بعد نيل البحرين
استقاللها ( ،)١٩٧١القرار الدستور الذي تضمن إنتخاب « مجلس وطني»،
وبالفعل انتخب المجلس الوطني عام  ١٩٧٣الضفاء الصفة الشرعية على

الحكم .ولكن ما كاد المجلس الوطني يؤسس في سنة  ١٩٧٣حتى حل في سنة

 . ١٩٧٥لماذا حل المجلس بعد سنتين من تأسيسه ؟ وفي غياب المجلس

٣٣١

التشريعي ،أين تكمن شرعية السلطة ؟ سأجيب على هذين السؤالين في هذا

الفصل بشيء من التفصيل :فهما لب مسألة التفاعل بين الدولة والقبيلة ،ومدى
تطابق أو تعارض هاتين المؤسستين .

يجب القول  ،بادىء ذي بدء ،ان التمثيل الشعبي في البحرين لم يكن متكامالً

منذ نشأته في العشرينات ،ان كان هذا من ناحية المجالس البلدية أو المجالس
الصحية والتعليمية ،أو من ناحية المجلس الوطنفي أو أية هيئة رسمية أخرى.
وكان العرف المتبع في هذه المجالس الرسمية يقضي بانتخاب نصف األعضاء

من قبل الشعب وبتعيين النصف اآلخرمن قبل الحكم ،واتبع هذا العرف في

جميع المجالس الرسمية مع تفاوت في النسب ابتداء من المجالس البلدية التي
أنشئت في سنة  ١٩١٩وانتهاء بالجلس الوطنى لعام . ١٩٧٣وأنيطت رئاسة
هذه المجالس كلها بعضو من األعضاء المعينين ،ما أعطى لهذا الفريق القدرة

على اتخاذ القرار النهائي .هذا الترتيب في (و المجالس الرسمية» كان داثمآيولد
االحتكاك بين األعضاء المعينين واألعضاء المنتخبين ،وكلما وصل االحتكاك
بين الفريقين الى نقطة ا لالرجوع ،يتدخل الحكم لفض الخالف فيحل

« المجلس » الذي أنشأه  .وتستثنى  ،بالطبع ،من هذه القاعدة النوادي والمآتم

والجمعيات الخيرية التي ال تخضع إدارتها إلشراف رسمي مباشر .وهذه المؤسسات
طوعية ويتبع فيها النظام الديقراطي ،أي «الحكم» لألكثرية مع االحتفاظ
بجقوق األقلية.

هذا االحتكاك المستديم داخل المجالس شبه التمثيلية مرةه ،من ناحية علم
االنتروبولوجيا السياسية ،الى تواجد تيارين متعارضين ايديولوجياً وسياسياً:
تيار التنظيم القبلي وتيار التنظيم المدفي .يرى التنظيم األول ،المتمثل بالقطاع

القبلي ،ان شرعية الحكم تبنى على األعراف ،المكتسبة اكتساباً تاريضياً وال
تخضع ،أو قل يجب أال تخضع الرادة التمثيل الشعي ،ويرى التنظيم الثاني
المتمثل بالقطاع الريفي والمدفي ان شرعية الحكم تبنى على االرادة الشعبية عن

٣٣٢

طريق التمثيل العام .فالفريق «القبلي» يمارس الحكم بفعل الحقوق واألعراف
التاريخية المكتسبة ،والفريق المديني والفالحي يطالب بالمشاركة بالحكم عن
طريق التمثيل  .سأستعرض في هذا البحث قضية تأسيس البرلمان وطرق عمله

والتكتالت السياسية التي ولدها ،ثم أخلص الى تحليل الدوافع لحله مؤكداً على

أن هذا االجراء مخرج منطقي لتعارض النظم العصبية القانمة على األعراف مع
النظم الدولية ( من دولة) القائمة على التمثيل.

تأسيس البرلمان وبروزالكتل السياسية
في  ١٦كانون األول (ديسمبر) سنة  ،١٩٧١أي بعد مضي أربعة أشهر
على نيل االستقالل ،أصدر حاكم البحرين قانونا يقضي بتأسيس مجلس وطفي

يرعى الشؤون التشريعية في البالد .وتمشياً مع هذا القانون وأنشأ في  ١كانون

األولسنة « ١٩٧٢مجلساً تأسيسياً» مكوناً من  ٢٢عضواً منتخباً ومن ٨
أعضاء معينين ،وقام هذا المجلس بعد سلسلة من المناقشات بإقراردستور عام

للبالد يتضمن ،فيما يتضمن ،انشاء مجلس وطني عام وطريقة تكوينه

وانتخابه

 .وفي  ٧كانون األول (ديسمبر) سنة  ١٩٧٣انتخب « مجلس

وطفي» مؤلف من  ٣٠عضواً ،ومتل الحكومة في هذا المجلس  ١٤وزيراً
معينين ،بمن فيهم رئيس الوزراء ،وأعطي الحق ألعضاء الحكومة المعينين أن

يمارسوا حق التصويت على القرارات كأي عضو من أعضاء المجلس

المنتخب(  .والجدير بالذكر أن الحكم عين بعض المرشحين الفاشلين في

االنتخابات أعضاء في الوزارة للحفاظ على التوازن الطائفي والسياسي في
الحكومة  .وخالل االنتخاات وبعدها ،برزت ثالث كتل سياسية :كتلة
() ١

لمزيد من التفاصيل عن المرشحين واالئتالفات في الجمعية الدستورية أنظر نخله ( : ١٩٧٦
الفصل  - ٦الفصل . )٧

()٢

أنظرملحق الجريدة الرسميةعدد ، )١٩٧٣( ١٠٤٩وانتخاب لجمعية لوطنية

(.)١٩٧٣

٣٣٣

الشعب ،الكتلة الدينية ،وتجمع الوسط المستقل .وكان لكل من هذه الكتل

جذورها االجتماعية واتجاهاتها السياسية وااليديولوجية المتنوعة .سأتناول،
أوأل ،تكون كل كتلة على حدة مشدداً على جذورها االجتاعية ومواقفها
السياسية وطرق عملها.،والتحالفات الحزبية التي قامت بها ،ومن م أبحث في

مواقفها من الحكم والتعاون أو التعارض معه وأثر هذا التعاون أو التعارض على

حل لمجلس.
كتلة الشعب

تضم هذه الكتلة المرشحين أو النواب الذين ينتظمون أو يتعاطفون مع
أحزاب عقائدية وحركات سياسية خارج البالد .فهم جزء من كل .وتشمل

هذه الكتلة االشتراكيين والشيوعيين ومختلف حركات القوميين العرب وأخصها
الجبهة الشعبية لتحرير الخليج وعمان .وبالرغم من تنوع هذه األحزاب

والحركات السياسية وتشعب اتجاهاتها ،فانها تتحد في اطارين أساسيين( :أ)
تشابه الجذور االجتاعية عند أعضائها (ب) ووحدة القضايا السياسية التي

يعملون لها محلياً  .فقدناضل أعضاءهذهالكتلة ،كل على طريقته الخاصة ،من أجل
حقوق العمال والحرفيين ومن أجل انشاء النقابات العمالية وتحسين شروط العمل

واألجور ،كما ناضلوا من أجل انشاء المؤسسات العامة لرعاية الحقوق السياسية

والمدنية .وشارك عدد كبير منهم باالضرابات العمالية والطالبية التي قامت

في سنة  ،١٩٦٥فأوقف البعض واعتقل وسجن البعض اآلخر .وباستثناء
عضو واحد في هذه الكتلة ،فإن األعضاء الباقين ال ينتمون الى أسر أو

عائالت تقليدية بارزة ،بل يأتون من جذور اجتاعية عادية من السنة والشيعة
سكان مديني المحرق والمنامة  .وهناك عدد منهم نال بكده وجده مستوى

رفيعاً من التحصيل العلمي ،فمن أصل ثمانية أعضاء في الكتلة ،هناك ثالثة
محامين ،إثنان درسا في موسكو وواحد في بغداد ،ودكتور في علم االجتماع

تخرج من السويد ،والباقون نالوا شهادات ثانوية أو إعدادية متنوعة .وخالل

ا٣٣

فترة االنتخابات للمجلس الوطني ،كان المحامون والدكتور عاطلين عن
العمل ،وكان أحد الباقين مدرساً ،وأحدهم كاتباً عادياً ،وكان االثنان
اآلخران من الباعةالصغار .هذا ،مع العلم أن خسة من أصل ثمانية كانوا قد

مارسوا مهنة التدريس في مرحلة من مراحل حياتهم العملية .وفي ما يتعلق

بانتاءاتهم الحزبية ،كان أربعة منهم من حركة القوميين العرب ،واثنان من
الشيوعيين ،وواحد اشتراكي ،واآلخربعثي .وباستثناء القوميين العرب الذين
يحظون بتأييد السنة المدينيين من أصحاب الدخل المحدود ،فإن أعضاء الكتلة

يتمتعون بتأييد شعبي متنوع من مختلف الطوائف والمذاهب .وقد فاز أحد
أعضاء الكتلة ،وهو شيعي المذهب ،في دائرة يغلب عليها الطابع السني المديني.

ونادراً ما تحدث هذه الظاهرة في البحرين ،فاالتجاه السائد هوأن يجظى القائد
بتأييد جاعته من مذهبه .ولتزويد القارىء بصورة واقعية عن الخلفية

االجتاعية ألعضاء كتلة الشعب ،سأعرض في البحث اآلتي نشأة عضو من
أعضائها  ،أحد شريدة ،هو اسم مستعار ،مع التأكيد على وضعه االقتصادي

والعملي وعلى نشاطاته السياسية والعمالية والطالبية.

أحد شريدة
ولد أحد في حي قديم من أحياء مدينة المحرق ،وكان أبوه سماكاً متزوجاً

من امرأتين ،له من األولى ثمانية أوالد ومن الثانية ثالثة .أما أحد ،وهو في
أواخر العقد الثالث من العمر ،فتزوج مرتين ،وطلق زوجته األول التي أنجب

منها  ٥أطفال ،والثانية لم تنجب بعد .له أخان وثماني أخوات ،يعمل أحد
اخوته محاسباً في شركة بابكو واآلخر كاتباً في الجمارك ،أما اخواته ،فقد
تزوجت احداهن من ابن عمها ،والباقيات غير متزوجات بعد،حتى عام
 ١٩٧٥على األقل .تعمل احدى أخواته كاتبة واألخرى ممرضة وواحدة

عاطلة عن العمل ،وله أختان ما زالتا طالبتين ،والباقيات الثالث ما زلن في سن
الطفولة ،عمر أصغرهن سنة واحدة.

٣٣٥

مثله ،كمثل العديد من أبناء طبقته االجتاعية ،ال يتمركز أبناء عائلته في
محلة واحدة بل ينتشرون في عدة مستقرات في البحرين أو في مدن أخرى من
الخليج العربي .أقرباؤه في البحرين محدودو العددان كان هذا من جهة األم أم
من جهة األب  :له عم سماك ،وخال شرطي وأبناء عم إثنان متزوجان يعمالن في

وظائف متواضعة .كان أحد أول من دخل المدرسة من بين جميع أفراد عائلته،
وبعد أن أكمل الصفوف االبتدائية في المحرق انتقل إلى المنامة وأكمل دروسه

الشانوية هناك.

أثناء دراسته الثانوية في المنامة ،أنشأ أحد نادياً في الحي الذي يعيش فيه

اسمه « نادي السالم الثقافي والرياضي»  ،وأصبح رئيساً له  .وفي منتصف
الخمسينات ،نشط بعض أعضاء هذا النادي وتطوعوا بتنظيم « الكشافة» الذي

أسسته المعارضة في حزيران (يونيو) ،سنة  ،١٩٥٦بعد حادثة مبنى
البلدية اآلنفة الذكر .وفوراً بعد تخرجه من المدرسة الثانوية لعام

 ،١٩٥٧٠١٩٥٦التحق بشركة بابكوحيث درس العمال
األميين اللغة االنجليزية والرياضيات والجغرافيا ،تما أتاح له فرصة
التعرف على مشاكل العمال ،وآالمهم وآمالهم .وبعد سنتين من

مزاولة التدريس أرسلته الشركة على نفقتها الخاصة الى لندن ليتخصص في
ادارة األعمال في أحد معاهدها المعروفة ،غير أن أحد عاد الى البحرين قبل

اكمال دروسه ،فقد مل ،كما يقول هو« ،جو لندن البارد» ،ودغدعه حنين
العودة الى الوطن وخاصة شوقه ألمه .وفي عام  ،١٩٦١استأنف عمله في

شركة بابكو مدرساً لمادتي المحاسبة والتجارة وبعد سنتين ،أي في عام
 ،١٩٦٣سرح من عمله في الشركة بججة تأخره أسبوعين عن العمل بعد انتهاء
اجازته الرسمية التي قضاها في القاهرة .ولكنه يعتقد أنه سرح عن العمل

بسبب نشاطه السري مع العمال حيث كان دائماً يشجعهم على المطالبة بجقوقهم

والوقوف يداً واحدة موحدة ضد أرباب العمل.

٣٣٦

وبعد تسريحه من شركة بابكو التحق بشركة البترول البريطانية مزاوال

مهنته الجديدة ضبط الحسابات والتدقيق بها ،وبقي في هذه الشركة حتى سنة
 ١٩٦٥عندما أودع السجن النتائه لحركة القوميين لعرب .هو يقول ي هذا

المجال انهلميكنله دوربارزفي االضراب العمالي  -الطالبي الذي قام سنة
 ،١٩٦٥انما أودع السجن بسبب معتقداته ونشاطاته «التحررية»  ،وبسبب

 ٠قانون الطوارىء» الذي يجيز للحكم أن يعتقل كل من يشكل خطراً على
األمن الوطفي .وبعد خروجه من السجن سنة ١٩٦٧م يتمكن من إيجاد عمل له
في البحرين ،فهاجر الى دولة قطر وبقي هناك حتى عام  ١٩٦٨وعاد بعدها
إلى البحرين ليعمل محاسباً في الشركة األفريقية» ،م انتقل سنة  ١٩٦٩لى

صندوق التعويضات التعاوفي وبقي فيه حتى عام  . ١٩٧٠وفي هذا العام التحق
بشركة تأمين أجنبية للسيارات وأصبح مديراً لها  ،وبقي في هذه الوظيفة حتى

عام  ١٩٧٣عندما انتخب عضواً في المجلس الوطني .
صحيح أن هذا التأرجح في العمل لم يكسب أحمد مكانة اقتصادية

مستقرة ،انما أتاح له فرصة التعرف على مشارب متنوعة من الناس في مختلف
القطاعاتوالمدن.وكما أكسبه سجنهعام  ١٩٦٥لقب « مجاهد ،كذلك

أكسبه تأسيسه لناديين في المحرق ،نادي السالم ونادي الهالل ،صفات قيادية

على المستوى ا لمحلي .ترأس الناديين األول في أواخر الخمسينات والثافي في
أواسط الستينات ،وكالهما موجود في حي « المحطة» الذي ولد فيه وترعرع

وتزوج وعاش ،وهو نفس الحي الذي شكل دائرة انتخابية مستقلة في
انتخاات المجلس الوطي لعام  . ١٩٧٣والمعروف أن الدوائر االنتخابية في

البحرين خالل هذه االنتخابات كانت صغيرة جداً ،يتراوح عددها بين ٣٠٠

صوت على األقل و ١,.. .صوت على األكثر .وتتألف دائرة « المحطة»
( ستيشن) بأغلبيتها الساحقة من العائالت ذوات الدخل المحدود من أصحاب
الحرف والوظائف الصغيرة .هذه الفئات التي أصبح أحد بالنسبة لها رمزاً

٣٣٧

للنجاح والعصامية  .فهو المتعلم الذي لم ينكر أصله ولم يستكبر على معارفه ،بقي

على ما هوبالرغم من ذهابه إلى لندن ومتابعة دروسه فيها ،وبالرغم من توليه

منصب مدير شركة بكاملها في البحرين .ويجب التنويه ،في هذا السياق ،أن
التجار األربعة األغنياء في الحي هم الوحيدون الذين لم يدلوا بأصواتهم ألحد .

هكذا كان وضع أحد في دائرته االنتخابية خالل االنتخابات األولى
للمجلس التأسيسي سنة  ،١٩٧٢غير أن الجبهة التي ينتمي اليها كات قد

أعلنت مقاطعتها لهذه االنتخابات احتجاجاً على « قانون أمن الدولة» ،الذي
بموجبه قامت الحكومة باستجواب واعتقال عدد من مرشحي كتلة الشعب،

بمن فيهم أحمد  ،بتهمة انتمائهم الى أحزاب ممنوعة  .وفشلت مقاطعة االنتخابات

شعبياً  ،إذ بلغت نسبة التصويت بين /٨٠و /٩٠من مجموع أصوات الناخبين ،

وهي نسبة عالية جداً اذا ما قورنت بأية ديمقراطية في العالم  .وبسبب فشلها في
انتخابات المجلس التأسيسي لسنة  ١٩٧٢قررت الكتلة خوضاالنتخابات
للمجلس الوطنفي لسنة  ١٩٧٣بأي ثمن  .فوضعت الكتلة برنامج عمل موحد
وعام وأخذت تعمل على أساسه؛ وشمل هذا البرنامج فيا شمل دعم حق العمال

في تنظيم النقابات ،حق المرأة في التصويت ،تعليق قانون أمن الدولة واطالق
سراح السجناء السياسيين  .وترك لمرشحي الكتلة حرية التصرف بالتفاصيل

المتعلقة بهذا البرنامج ،على أن يأخذ كل منهم وضع دائرته االنتخاية بعين
االعتبار.

اعتمد أحد في عمله االنتخابي على تأييد معارفه من الجيران واألقارب،
كما اعتمد على « رفاق الطريق»  ،وهم شلة صغيرة من الشباب الذين عملوا معه

طيلة حياته السياسية في النوادي والتجمعات الحزبية .وباالضافة الى ذلك،

تحالف أحد مع مرشح آخر ،وكان هذا تاجراً ومن القوميين العرب الذين
سجنوا النتائهم الحزي .وقد عمل اإلثنان سوياً في االنتخابات ،وزارا كل

عائلة بمفردها طالبين تأييدها  .وبالفعل ،فازا باالنتخابات.

٣٣٨

من الواضح أن أحمد لم يفزباالنتخابات بفعل انتائه الى عائلة بارزة ،وال

بفعل قدرته على توظيف اآلخرين أو التوسط لهم أمام السلطة ،ويصح هذا
القول على كل أعضاء الكتلة برمتها ،فهم أنفسهم لم يتمكنوا من ايجاد عمل

بسهولة  .وكغيره من أعضاء كتلة الشعب ،تمكنوا من الفوز عن طريق العمل
السياسي شبه المنظم والمرتبط باألحزاب السياسية والنوادي الرياضية والثقافية،

وعن طريق تبني مطالب شعبية « تقدمية» كتأسيس النقاات العمالية وحق المرأة
بالتصويت وغيرها من المطالب التي تحظى بتأييد وعطف الكثيرين من أصحاب

المداخيل المحدودة ممن نالوا بعض التحصيل العلمي .كان العمال والطالب
أكثر المتحمسين لتأييد مرشحي الكتلة ،طبعاً مع اختالف األسباب والعوامل:
أتد الطالب مرشحي الكتلة بسبب انتاءاتهم الحزبية ،والمعروف أن األحزاب

العقائدية ،أياً تكن هذه األحزاب ،تحظى بتأييد طالبي أكثر من أي قطاع
آخر .ولعل السبب في ذلك هو ميل الطالب للتفكير االيديولوجي الصرف،

وتمسكهم بالرباط األخوي الذي تؤمنه األحزاب خارج نطاق العائلة والحي.

أما التأييد العمالي للكتلة فكان مبنياً على أساس المصلحة السياسية واالقتصادية،

اذ أن الكتلة هي الفريق السياسي الوحيد الذي تبنى موقفاً واضحاً وصريحاً
بالنسبة لمطالب العمال وشروط العمل.

هذا ال يعني بالطبع ان التأييد ا لطالبي والعمالي للكتلة كان شامالً  :حظي

أعضاء الكتلة بتأييد حوالي خس القطاع العمالي في البحرين بما فيه أصحاب
المعاشات المحدودة والذي يكون حوالي  ٠/٧ .من مجوع القوى العاملة .ومن

المالحظ أن االنتاء والدعم العمالي لألحزاب السياسية العاملة في البحرين ،أياً

تكن هذه األحزاب ،بدأ يخف منذ السبعينات .فبدالً من تحزب العمال ،أخذ
يظهر على مسرح السياسة في البحرين تياران :تيار حزلي يقوم بأغلبيته على

االنتاءات الطالبية ،وتيار عمالي يقوم بأغلبيته على المطالبة بتحسين شروط

٣٣٩

العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة ،كلعلىحدة (') .ولمتظهرمنذلك

الحين أية محاولة للقيام بتحرك شعبي عام كالذي قام في منتصف الخمسينات.
هناك عوامل عديدة منها داخلية ومنها خارجية ،مسؤولة عن تقلص اهتام

القطاع العمالي باألحزاب العقائدية والتحزب السياسي ،األمر الذي حد من
قدرة المعارضة على التحرك الشامل الواسع .ومن أبرز هذه العوامل الخارجية

تحول الحركات العروبية نفسها من االهتام بقضايا الوحدة الى االهتام بقضايا
التنمية واالنماء ،كل في دولته ،أو في الدولة التي يسيطرعليها  .وبالطبع لم
يساعد انقسام العهود العربية العروبية على نفسها في تقوية التحزب العرولي

( استعمل لفظة عروبي هنا بمعنى القومية العربية) ،ال في داخل هذه البلدان
وال في خارجها  .وكان لوفاة الرئيس عبدالناصروهوالمحرك األول للتعاطف

العرلي ،وانقسام أحزاب البعث على نفسها أثرسلي على العمل القومي في
البحرين وخارجه .وهنا يجب التأكيد على أن التحرك القومي العرلي هوالذي
يشكل العامود الفقري للمعارضة واالستقطاب المعارض في جميع البلدان العربية

كافة بما فيها البحرين.

وفيا كانت هذه العوامل الخارجية تعمل ببطء الضعاف التحرك الحزبي
العروبي في البحرين ،بدأت في الوقت نفسه عوامل داخلية أخرى تتجمع لشل
قدرة العمال على التحرك الشامل الموسع .وتشمل هذه العوامل األمورالتالية :

( ) ١تدفق العمال األجانب الى البحرين بكثرة هائلة خصوصاً بعد ارتفاع
أسعار النفط سنة  ) ٢( ،١٩٧٣تولي دائرة العمل والعمال في وزارة الشؤون

االجتاعية أمرفض الخالفات بين العمال وأرباب العمل لما فيه ،في أكثر

األحيان ،مصلحة العمال )٣(،دخول عدد وافرمن « المجاهدين»
و«المتحررين» والمعارضين البحرينيين القدماء في سلك االدارة العامة وتولي

()١

لمزيد من التفاصيل عن اضرابات الشركات أنظرغخله (.)٨٢-٨٠: ١٩٧٦

٣٤٠

هؤالء وظائف حساسة في الدولة ،خصوصاً بعد االستقالل.

بالنسبة للعمال األجانب ،فقد أصبحوا يشكلون في منتصف السبعينات
أكثر من  /٦ ٠من جسم القوى العاملة في البالد ،األمرلذي أضعف من قدرة
العمال الوطنيين على التحرك المعارض .انتزع هذا التدفق الهائل للعمال األجانب

من العمال المحليين وسيلة الضغط على أرباب العمل ،كما انتزع منهم القدرة على

اثارة المآسي العمالية في وجه الحكم .فالمعروف أن العامل األجني يرضى
بالقليل وال يطالب بالكثير ،إضافة إلى أنهم أي اسال األجانب ،أغرقوا سوق
العمل بالمهارات والحرف الصغيرة التي تشكل عادة لولب التحرك العمالي.

وهكذا

بدأ العمال الوطنيون ،تدريجياً ،يتسربون من قطاع العمل االنتاجي

الى قطاع الخدمات والوظائف الحكومية والمشاريع الخاصة التي صعب ضبطها

وتنظيمها وبالتالي توجيهها سياسياً .

وخالل فترة وجيزة من الزمن ،أصبح أرباب العمل هم المسؤولون على
أوضاع العمال بدالً من الحكومة ،إذ أصبحت الحكومة حكماً بين الفريقين

وفقدت دورها السابق كفريق أو طرف في العمل .وأفضل شاهد على هذا
القول هو أن مكتب العالقات العمالية في وزارة الشؤون االجتماعية استطاعفي

عام  ١٩٧٥-١٩٧٤أن يحسم أمر ما يعادل « ٢٢حالة إضراب» قامت بين
العمال وأرباب العمل ،وهذا ما لم يكن ممكناً أن يقوم في منتصف الخمسينات

حين كانت الحكومة ذاتها الموظف األول في البالد .بم ان تدفق العمال األجانب
ونيل البحرين استاللها في أوائل السبعينات فرض على الحكم بناء بيروقراطية

موسعة تهتم باتساع العمل االقتصادي وتشعبه  ،كما تهتم بمؤسات الدولة الحديثة .

وهكذا أصبح عدد الموظفين في سنة  ١٩٧٥حوالي  ١٤ألف شخص٤ ،

آالفمنهمفيالجيشوالشرطة وقوات األمن ،والباقي في إلدارةلمدنية .وهذا
يعي أن موظفي الحكومة في البحرين يبلغون حوالي ربع ( )١/٤مجموع

القوى الوطنية العاملة في لبالد.

٣٤١

وفي الوقت نفسه  ،درجت حكومة االستقالل في البحرين نزوال عند رغبة
رئيس مجلس الوزراء  ،على توظيف عدد كبير من قادة المعارضة السابقة أو من

المتعاطفين معها من ذوي المهن المختصة ومن خريجي الجامعات ،وكان نتيجة
هذا االمتصاص الرسمي أن ضعف التحرك الحزبي المعارض في البالد .

وبالفعل ،عين أحد قادة المعارضة السابقين رئيساً للمجلس الوطني قبل حله في
سنة ، ١٩٧٥كما عين معارض آخرسفيراً في مصر ،وعين الكثير في مناصب
حكومية عالية .وهذا ما جعل أحد محدثي يقول « :المعارضة طريق المناصب»

وهكذا تحول عضوان من كتلة الشعب ،بعد فوزهما باالنتخابات ،من معارض
الى مؤيد ،وعلى األخص بعد أن أصبحا من أصحاب « الوكاالت» .

الكتلة الدينية
بخالف كتلة الشعب التي تألفت من مجموعة أحزاب عقائدية كانت تعمل في
البحرين منذ وقت طويل ،أخذت الكتلة الدينية تبرز أثناء االنتخابات
للمجلس التأسيسي والمجلس الوطني تباعاً في سنة  ١٩٧٢وسنة . ١٩٧٣
الكتلة الدينية ظاهرة شيعية ريفية صرف :فأعضاؤها الستة الذين فازوا

باالنتخابات كانوا يمثلون دوائر شيعية في القرى ،وكان من بين الستة اثنان

قضاة شرع وواحد صحافي وواحد مآل ،وكان االثنان اآلخران يمارسان مهنة
التدريس في المدارس االبتدائية في الريف  .وكان قد مارس خسة من أصل

ستة مهنة التدريس في القرى الشيعية خالل حياتهم المهنية  ،مما أتاح لهم فرصة
التعرف على الطالب وأهاليهم عن كثب .وكان القاضيان والمآل والصحافي قد

تخرجوا من المعهد الديني الشيعي في النجف (العراق) وتخرج المدرسان من
المدرسة الثانوية في المنامة البحرين .
تختلف الكتلة الدينية عن كتلة الشعب والوسط اختالفاً جذرياً بالنسبة الى.

القاعدة الشعبية التي تؤيدها  :ما من عضو في هذه الكتلة استطاع الفوز

٣٤٢

باالنتخابات نتيجة لنفوذه الشخصي ،انما فاز بفضل االيحاء الذي مارسته
الجهات الدينية العليا في هذا السبيل  -هذه الجهات التي لم تكن ترغب في

االنغماس بالسياسة مباشرة .وفي هذا المجال ،كان تصرف الكتلة الدينية
شبيهأجدأ بتصرف العائلة الحاكمة التي ترفض إخضاع سلطتها وسلطانها إلرادة

االنتخابات الشعبية ،فالمرشح الوحيد من آل خليفة الذي خاض االنتخابات

عن دائرة الرفاع وفاز سمي بعد فوزه  ،الشيخ األحر» ،تنويهاً بميوله اليسارية
وهو البعيد عنها بعد السماء عن األرض .فالبحث في ميوله غير مهم ،المهم هو

انه أخضع سلطته وسلطانه التاريضيين إلرادة شعبية ،االنتخابات ،وهذا
يناقض منظومة القبيلة وأعرافها  .ان شأن آل خليفة ،في هذا المجال ،شأن

العائالت الحاكمة كلها في ا لخليج والجزيرة الذين يرون أن السلطة وممارستها
أمور ثابتة موروثة ومكتسبة تاريخياً بالنسبة الى األعراف والتقاليد ،وال تمنح

أو تؤخذ عن طريق التشريع االنتخابي  .فالسلطة ،في هذا المفهوم ،شأن يعلو

عن السياسة وال تخضع للتصويت ،بل هي حق تاريخي .

و كما ال تخضع السلطة للتمثيل الشعي حسب المنظومة القبلية ،هكذا هي
حسبامنظومةالدينية.فالسلطة في الدين تقوم علىأساس معرفة لشرائع اللهية،

والشرائع فوق السياسة والتسييس  .الشرائع للناس كلهم بغض النظر عن

مصالحهم اآلنية .فهي ،أي الشرائع ،ال يمكن مبدئياً على كل حال ،أن

تسيس أو تتخذ أشكاالً حزبية .هذا مع العلم أن بعض األمور والمارسات
« الدينية» أصبحت في السبعينات ،وبفعل التحوالت االقتصادية

واالجتماعية والخلقية ،موضع نقاش وجدل في البحرين .وهنا يجب

الفصل بين « المتدين» و« الديني» ،فالمتدين هوالشخص الذي يعبد ربه
ويمارس النظم والشرائع الدينية ايمانا منه بها  .والتدين موقف شخصي تجاه
األمور والمارسات الدينية ،أما والديني» فهو الذي يحاول فرض لتدين على
اآلخرين إما باإلقناع أو بالقسر أو بكليهما معاً ،وعندها يصبح فعل التدين

٣٤٣

عمالً سياسياً  .وهكذا حاولت السلطات الدينية الشيعية العليا في البحرين
التوفيق بين محاولة اخضاع الشرع االلهي لالرادة الشعبية عن طريق االنتخاب

وبين المد الديني الذي سيس بعض األمور والمارسا ت الدينية  ،بأن دعمت ترشيح

الدينيين من الصف الثاني ،وفاز منهم ستة نواب .

تبنت الكتلة الدينية خالل االنتخابات برنامج عمل موسع شمل ،فيا
شمل ،دعم النقابات العمالية ومطالب العمال ،وتحريم بيع الخمور ،وفصل

الذكور عن االناث في التعليم العالي أيفيكلية الخليج الصناعية ،أسوة بفصله
في المدارس االبتدائية والثانوية الرسمية  .كما دعت الى عدم اشراك المرأة في
الحياة العامة كالنوادي والجمعيات المختلطة ،والى تجنب العمل في المؤسسات

االقتصادية والوطاف التي تجمع بين الجنسين ،والى منع الطبيب الذكر معالجة
المرأة المريضة ،وغير ذلك من المارسات األخرى التي ال تتماشى مع األعراف
الدينية  .وسأعرض فيا يلى مثاأل حيوياً عن طريقة عمل الكتلة الدينية ونوعية

أعضانا بالحديث عن علي قاسم وهو اسم مستعار ألحد أعضاء الكتلة .
هم
ولد علي قاسم سنة  ١٩٤٣في قرية الدراز ألب سماك ال ينتمي الى أي من

العائالت البارزة في القرية ،وكانت قرية الدراز وقرية البديع تشكل دائرة

انتخابية واحدة خالل انتخابات المجلس التأسيسي والوطفي .لعلي أخوان،
عبدالله ومهدي ،استطاعا بفضل كدهما وجهدهما أن يحققا نجاحاً البأس به في
الحياة االقتصادية .بدأاألخوانحياتهما العملية كعمال أجرة في الزراعة ،م

أصبحا خالل عقدين من الزمن من أصحاب المتاجرالصغيرة في مدينة المنامة.

في أواخر األربعينات ترك عبدالله ومهدي عملهما في الزراعة :التحق عبدالله
كبائع بمتجر يملكه أحد أفراد عائلة مرهون في المنامة ،وأصبح مهدي فراشاً
في مدرسة البديع االبتدائية معززا دخله الشهري بصيد األسماك في المصائد

( الحضور)  .وبعد بضع سنوات استطاع عبدالله أن يجمع قليال من الرأسمال

٣٤٤٤

ليفتح لنفسه دكانا صغيرا ،وفي نهاية الخمسينات وبعد نجاح ملحوظ انضم اليه
أخوه مهدي وأخذا يعمالن سوياً  .وخالل فترة وجيزة أصبحت أحوالهما
المادية أفضل بكثير مما كانت عليه سابقا ،وأصبحا من العصاميين الذين عرفوا

كيف يستفيدون من األوضاع االقتصادية المستجدة في البالد.
وفي هذه األثناء كان علي قد التحق بمدرسة البديع االبتدائية حيث اشتهر
بذكائه ومقدرته بين الطالب ،كان يحتل باستمرار الدرجة األولى في الصف.
وبعد اكماله الصفوف االبتدائية في البديع التحق بمساعدة أخويه بالمدرسة

الثانوية في المنامة ،وبعد تخرجه منها ،أخذ يزاول مهنة التعليم في مدرسة البديع

نفسها حيث لمع نجمه في الماضي ،و بقي في منصبه هذا حتى بداية الستينات.
وبينا كان علي يدرس في البديع ،التحق بمدرسة ليلية في حي النعيم في المنامة

من أجل دراسة الفقه االسالمي على يد قاضي شرع معروف من التبعية

العراقية ،وبعد سنتين ترك التدريس وذهب الى النجف ليكمل دراسته الدينية
في كلية الشريعة الجعفرية .وبقي في النجف أربع سنوات ،عادمن بعدها إلى

البحرين ليزاول مهنة التدريس مرة أخرى في اعدادية قرية الخميس الرسمية
لمدة سنتين  .ومن بعدها عاد الى النجف ثانية ليتابع دروسه الدينية  ،حيث التقى
هناك بثالثة طالب آخرين من البحرين هم عبدالله المدفي وعباس الريس
وعبداألمير الجمري الذين كانوا يتابعون دراساتهم الدينية في الفقه واللغة

والتاريخ .والجديربالذكرأن األربعة من جيل واحد تقريباً وكانوا يعرفون

بعضهم معرفة جيدة قبل ذهاهم الى النجف اما كزمالء بالمدرسة أو كمدرسين

في وزارة التربية .وكان علي وعباس الريس » رفاق طفولة» يسكنون نفس

الحيفيقرية الدراز.
وحدث في الستينات ان انتشرت النوادي الثقافية والرياضية في القرى

الشيعية في البحرين انتشاراً لم يسبق له مثيل ،وكانت نشاطات هذه النوادي

تشمل ،باالضافة الى األلعاب الرياضية ،جرائد الحائط ،المسرحيات،

٣٤٥

التلفزيون ،وغيرها من النشاطات الثقافية التي تدعو الى مشاركة الفتيات .وكنا
قد أشرنا في الفصل السابع الى أن هذه النشاطات في النوادي كانت تقلص من
نفوذ رجال الدين والسلطةالدينية وان مبدأ « التقليد » عند الشيعة قد محمل من

األعراف والمسالك والمارسات ،أياً تكن مضامينها ،مفاهيم دينية ترتبط

بوحدة الدين والخالص .وهكذا ،برز في القرى الشيعية على األخص في نهاية
الستينات وبداية السبعينات ،تياران متعارضان :تيار ديني وتيار «تقدمي»،

وكان التيار الديني ،وما يزال ،يدعو الى التمسك بالتقاليد واألعراف الدينية -
وهنا يصعب الفصل بين الدين والدنيا ونبذ البدع ووسائل التفاعل االجتماعي
وعلى األخص تلك التي تستوجب االختالط بين الرجال والنساء كالمسرحيات

والتجمعات الثقافية والتلفزيون والمدارس المختلطة وغيرها  .أما التيار
« التقدمي» فكان يدعو الى تبني « العصرنة» شرط أن تأتي منسجمة مع

التراث ،والى « التجديد» شرط أن « يحافظ على القيم األساسية ال على

القشور «  ،معتبراً التلفزيون والنوادي والنشاطات المختلطة أموراً بريئة تقرها
التقاليد ويؤيدها التراث الحضاري .وتركزت القاعدة الشعبية عند االدينيين»
في التجمعات العائلية والمآثم وفي قطاعات المهن الحرفية وصغار الباعة ،كما

تركزت عند « التقدميين» في النوادي والجمعيات والمدارس وفي قطاع المثقفين
والموظفين وأصحاب المهن.
وبعدإعالن الحكم عن إنشاء مجلس تأسيسي ومجلس وطني دعي إلى

انتخابات عامة في البالد ،بدأ هذان التياران يتحوالن الى تكتالت سياسية

تنافس بعضها بعضاً على مراكزلسلطة والنفوذ .وكما أشرنا إلى ذلك في مكان
آخر من هذا الفصل ،لم يكن للكتلة الدينية أي تنظيم سياسي واضح قبل

االعالن عن انشاء المجالس التمثيلية في البالد .وهكذا بدأ الدينيون ،بقيادة
قاضي شرع معروف في المحكمة الجعفرية ،يجمعون لقوى المشتتة وينظمون
وجودها تنفلعاً سياسياً ،وفي هذا السبيل حاولوا انشاء جعية اسالمية في اواخر

٣٤٦

الستينات وفشلت المحاولة ،كما أشرنا الى ذلك في مكانه .غير انه في عام

 ، ١٩٧٢أي قبل انتخابات المجلس الوطني بقليل ،سمحت وزارة العمل
والشؤون االجتاعية بانشاء هذه الجمعية شرط أن تقتصرعضويتهاونشاطاتها على

قرية الدراز دون غيرها من القرى الشيعية ،وهكذا كان ،فال عجب اذن أن

نرى الصراع بين « الدينيين» و« التقدميين» على أشده في هذه الدائرة

االنتخابية.
صحيح أن(( الدينيين» لم يكونوا منظمين في تكتل سياسي قبل

االنتخابات ،ولكنهم استطاعوا أن ينشئوا هذا التكتل بسرعة وفعالية تثيران

الدهشة ،ولعل نجاحهم هذا يكمن في التنظيم الديني الموجود سلغاً عند الشيعة
والذي تحدثنا عنه بإسهاب في الفصل الثالث .وخالل االنتخابات ما كان على

هؤالء اال أن ينقلوا تنظيمهم من ميادين التفاعل الديني الى ميادين التفاعل
السياسي .ففعلوا ذلك مسجلين انتصاراً ال يستهان به .وبالفعل كانت الكتلة

الدينية عشية االنتخابات أشد تنظياً من كتلة الشعب التي جعتها المعارضة

وفرقتها التنظيات المتعددة.

كان رصيد التقدميين في صفوف الناخبين قوياً بسبب تحليهم بالعلم والثقافة
والعصرنة والتجاوب الفعال مع الحديث والجديد ،فهم رجال عصاميون ،بنوا
أنفسهم « بعرق الجبين» ،بالجد والكد والعمل الدؤوب المتواصل .ولهذا السبب

انبرى الدينيون لهم يقارعونهم الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان ،فشكلوا الئحة
من المتعلمين والمثقفين ممن مارسوا التدريس ،كغيرهم من التقدميين ،في

المدارس الرسمية؛سلفة .وقد شمدت الئحة الديتيي الطالب األربعةالذينكاذو١
يدرسون الفقه والتعاليم الدينية في النجف ،وهذا بجد ذاته اشارة واضحة الى

عاولة آل الدينيين » استالة الناخبين وكسب أصواتهم عن طريق ترشيح

« مثقفيهم» كبديل «لمثقفي»التيار التقدمي.

في دائرة الدراز والبديع االنتخابية ،تبنى الدينيون ترشيح علي قأسم ،أحد

٣٤٧

مؤسسي الجمعية اإلسالمية ،وأيدهم بذلك آل شهاب العائلة التقليدية في القرية
وهكذا استطاع علي أن يجمع نقيضي الجديد والقديم معاً  .فهو الوجه الجديد
الذي خرج من صفوف الشعب ،صاحب الجذور االجتاعية المتواضعة ،ولكنه

في الوقت نفسه ،هوالداعي الى التمسك باألعراف والتقاليد  .وعندما تبنى
الدينيون ترشيح علي ،كان ال يزال يدرس بالنجف ،وأصر على البقاء هناك
رافضاً العودة الى البحرين واالنغماس بالسياسة .وقبل انتهاء موعد تسجيل

المرشحين بأربعة أيام ،وكان علي ما زال في النجف ،سافرأخوه مهدي الى
العراق وعادبه وبزوجته وأوالده الى البحرين .واستفادعلي من مسرحية

» الترفع عن السياسة» ففاز باالنتخابات بأكثرية مذهلة  -أكثرية لم تكن بالطبع

من صنعه.
ألقت الكتلة الدينية بأصواتها الى تسعة مرشحين فازجميعهم باالنتخابات،

وكان من المتوقع أن يؤلف التسعة كتلة واحدة متاسكة داخل المجلس ،ولكن
تسرب من الكتلة ثالثة أشخاص ممن آثروا االنضام الى تجمع الوسط المستقل،
والمعروف أن هؤالءالثالثة كانوا يتمتعون بتأييد شعبي واضح ضمن دوائرهم
االنتخابية ،وهكذا تشكلت الكتلة الدينية برمتها من الستة الباقين الذين فازوا

بنفوذ غيرهم  -شعرت وأنا أكتب هذه السطور أنفي أتحدث عن تركيبة
الجمهورية االسالمية في ايران  -ولكن بالرغم من معارضة «الدينيين»

للمرشحين « التقدميين» أو أعضاء كتلة الشعب ،فقد وجدوا أنفسهم داخل
المجلس الوطفي في حلف غير مكتوب معهم .هذا التحالف الذي أدى،برأيي،

إلى حل البرلمان ،كما سأبين ذلك فيحينه.

الوسط المستقل
ينتمي  ١٧عضواً في المجلس الوطفي ،من أصل  ٣٠عضواً الى كتلة
« الوسط المستقل» ،وتشير لفظة «مستقل» هنا الى عدم االلتزام بأي اتجاه

٣٤٨

عقائدي أو حزبي معروف ،أما لفظة « وسط» فتعني التأرجح السياسي بين
« اليمين » المتمثل بالكتلة الدينية  ،وو اليسار» المتمثل بكتلة الشعب  .وكان بعض

هؤالء قد تبنى مواقف وشعارات اليسار أو اليمين قبل وخالل االنتخابات،

وتحول فيا بعد ،أي بعد فوزهم باالنتخابات،إلى ه الوسط المستقل» .ويتمتع
أكثر أعضاء هذه الكتلة بمنزلة اجتاعية عالية ترتكزعلى لتأييد العائلي والقدرة

االقتصادية ،وغيرها من مصادر الجاه كالثروة والتحصيل العلمي والمهني،

والقدرة على « التوسط» وتوظيف الناس ومساعدتهم .فمنهم من استطاع الجمع

بين هذه الصفات كلها ،ومنهم من كان يجمع بين بعضها دون البعض اآلخر،
كأن يكون ،على سبيل المثال ،غنياً ثرياً ولكنه يفتقر الى التحصيل العلمي أو

المهني أوالجاه العائلي ،أوأن يكون ذاجاه وعلم دون ثروة ومال.

بالنسبة لخلفياتهم االجتاعية ،كان ثالثة منهم موظفين من أصحاب
المعاشات العالية وكان الباقي من أصحاب األعمال والمهن أو المشاريع الخاصة:
منهم ستة تجار كبار ،وثالثة مقاولين ،واثنان وكالء شركات تجارية أجنبية،

وصيدلي واحد ،ومالك ،وسمسار عقارات .ومنهم أربعة من حملة الشهادات
الجامعية ،وستة من حلة الشهادات الثانوية ،وثالثة أكملوا بعض الصفوف

الثانوية ،وثالثة بعض الصفوف االبتدائية  .صحيح ان أكثريتهم من األثرياء
أوالد«العائالت» ورثوا الجاه والمال ،ولكن البعض منهم كان عصامياًبنى

نفسه بعرق الجبين :اثنان منهم ،مثال ،لم يلكا شيئاً ،وأصبحا خالل ثالثة
عقود من الزمن من كبار رجال األعمال في البحرين ،يسيطران على قطاعات
اقتصادية هائلة .وخالل فترة االنتخابات ،كان أحد هؤالء يوظف ما ال يقل
عن نصف الرجال في دائرته االنتخابية والتي بلغ عدد الناخبين فيها حوالي ٥٠٠
صوت.

بالنسبة التجاهاتهم السياسية ،فالمعروف عن أعضاء هذه الكتلة انهم ال
يلتزمون بأي تنظيم واضح ،انما لمم ،أو باألحرى لبعضهم ،بعض الميول

٣٤٩

العقائدية .وقد لعب ثالثة منهم ،مثالً ،دوراًفعاالًفي أحداث منتصف
الخمسينات ،وأشيع عن اثنين أنهم ينتمون إلى بعض األحزاب العروبية ،ولكن

نزوالً عند رغبة أهلهما اتجها نحو الوسط .ولم يعرف عن األعضاء الباقين أي

اتجاه سياسي واضح ،ما عدا اهتامهم بأعمالهم وأشغالهم لخاصة .وخالل دراستي
ألربعة أشخاص من كتلة الوسط المستقل ،لم أستطع أن أجد قاسماً مشتركاً
موحداً بين أعضائها،كماهي لحالة بالنسبة ألعضاء الكتلة الدينية وكتلة
الشعب ،فهم متشعبون ومتنوعون بقدر تشعب وتنوع المجتمع البحريني ،كما

يستدل من الناذج التي عرضتها آنفاً .

يعكس تشعبهم وتنوعهم ،من حيث الخلفية االجتماعية والثقافية
واالقتصادية ،تشعب وتنوع مؤيديهم على الصعيد الشعي :صوت إلى جانب
كتلة الوسط المستقل ناخبون من مختلف االعمار والمذاهب الطائفية ممن

يتفاوتون في مستوى الثقافة والتحصيل العلمي أو في مستوى المعيشة واألصل

االجتماعي واالنتاء العائلي .وكما تركزت قاعدتهم الشعبية في المؤسسات الحديثة

كالنوادي والجمعيات هكذا تركزت في المؤسسات التقليدية كالمآتم والحلقات
الدينية  .وبسبب تنوعها وتشعب شعبيتها لم تستطع هذه الكتلة أن تقف موقفاً

موحداً تجاه القضايا المطروحة على بساط البحث في المجلس  -اللهم ما عدا
القضايا االقتصادية والصناعية التي تتعلق بسوق العمل الحر .وفياعداذلك فقد
اتبع كل عضو من أعضائها الطريق أو االتجاه الذي يتجانس مع مصلحته أو
مصلحة مريديه ومؤيديه  .ولهذه األسباب كانت تقف هذه الكتلة،في أكثر

األحيان ،موقف المؤيد للحكومة متبنية سياستها الداخلية والخارجية ،فال

عجب اذن أن سميت هذه الكتلة « تكتل الحكم»  .أقول « ،في أكثر
األحيان» ،ألنه حدث في بعض الحاالت أن اتخذ بعض أعضاء الوسط المستقل
موقف المعارض من الحكم الحكومة .ومن أبرز هذه المواقف موقف بعضهم

من» قانون أمن الدولة» لعام  ١٩٧٤الذي أدى الى حل المجلس الوطفي سنة

ه.١٩٧

حل المجلس الوطفي
ليس هذا هو المكان المناسب للدخول في تفاصيل منجزات المجلس
الوطنفي منذ نأسيسه في سنة  ١٩٧٣وحى حله في سنة  ،١٩٧٥والتي تبين لنا
بوضوح التناقضات القائمة بين التنظيم القبلي ومبدأ التمثيل الشعي .ويكفي القول

أن مبدأالتمثيل ذاته المفترض في المجلس الوطني لم يطبق بشكل كامل .وبعد

االنتخابات تشكلت حكومة من  ١ ٤وزيراً كلهم معينون بمن فيهم رئيس
الوزراء  ،وأعطي لهم حق التصويت والمناقشة وكأنهم أعضاء منتخبون .
ما

يعني انه كان بامكان الحكومة استصدار أي تشريع شاءت بأكثرية

المجلس الوطني.شرط أن يحظى بتأييد ثلث األعضاء المنتخبين .هذا من ناحية

المبدأ ،أما من ناحية المارسة فلم تلجأ الحكومة الى مثل هذا االجراء طيلة
السنتين من حياة المجلس ،وكانت دائماً تفضل اتخاذ القرارات التشريعية بأغلبية
األصوات المنتخبة.
كانت السنة األولى من حياة المجلس سنة تجريبية بالنسبة للممارسات

والسلطات والصالحيات التي أنيطت به ،وكان كل فريق من الفرقاء المعنيين
يحاول تلمس طريقه في هذه المؤسسة الجديدة يخطيء ليتعلم ،وينجح ليطلب

المزيد .وتبين من خالل المناقشات والقرارات أن دور المجلس المنتخب

اقتصر ،في أكثر األحيان ،على أمر استجواب الحكومة عن المشاريع التي
تبنتها أو القوانين التي سنتها  .هذا بدال من المشاركة الفعالة في سن وتشريع
هذه القوانين  ،وخصصت معظم الجلسات التي عقدها المجلس لتبادل المعلومات
بين الحكومة واألعضاء المنتخبين حول المشاريع االقتصادية التي أنشأتها

الحكومة ،أو لالستاع الى عرائض االحتجاج التي تقدمت بها فئات متنوعة من
فئات الشعب البحريني .وتناولت هذه العرائض مموعة واسعة من الخدمات

العامة واألمورالحياتية :كالجاري في القرى وتوظيف العمال األجانب وقلة
المدارس وإهمال التعليم وقلة الرواتب واألجور ،وتفشي الفالء ،وشؤون أخرى

٣٥١

تتعلق بجياة الناس اليومية  .وشأن برلمان البحرين في ذلك شأن كل البرلمانات في
العالم الديمقراطي.

هكذا حتى شهر كانون األول ( ديسمبر) عام  ١٩٧٤عندما أصدر الحاكم،
بدون عرض القضية على المجلس ،قانوناً جديداً يمنح الحكومة الحق في

استجواب واعتقال أي شخص يهدد أمن الدولة دون محاكمة ،وجاء استصدار
هذا القانون على اثر اعتقال مجموعة صغيرة من الشباب المتهمين بالتحريض على
أمن الدولة وإيداعهم السجن دون محاكمات .وبعد هذه الحادثة ،مباشرة ،تداعت

بعض األصوات في المجلس الوطني ،ومنهم «الشيخ األحر»  ،تطالب الحكومة

بعرض القانون على المجلس قبل الشروع بتنفيذه .ويقال أن الحكم باشربتنفيذ

القانون قبل موافقة المجلس عليه العتقاده أن قانوناً كهذا لن يمر بالجلس.

هذا استناداً الى االحتجاجات السابقة التي تقدمت بها عدة فئات تطالب بالغاء
هذا القانون الصادر سنة  . ١٩٦٥كما يقال أن عدداً كبيراً من المرشحين الذين

فازوا باالنتخابات من جميع الكتل كان قد اتخذ موقف المعادي من هذا
القانون لنيله من حرية المواطن السياسية وحقوقه المدنية  .وبعد أربعة أشهرعلى

استصدار هذا القانون أصبح الشغل الشاغل لعدد كبير من التحركات السياسية

شاركت ف ،الصحافة ،وجرائد الحائط في النوادي ،والندوات الخاصة،

وغيرها مر وسائل اإلعالم :وكان كلما طال الجدل حوله في النوادي واألندية
ضعف مركز الحكومة المؤيدة للقانون وقوي مركز المعارضين له .حتى ان
بعضاً من أعضاء كتلة الوسط المستقل ،من لم يكن يهم بهذا الموضوع ال سلباً
وال ايماباً  ،اتخذ موقف المعارض له في العلن.
وتجلت هذه المواقف الشعبية المعارضة للقانون في تحالف تكتيكي بين

الكتلة الدينية وكتلة الشعب ضمن المجلس.منع العلم ن كتلة الشعب التي
كانت دائما تخاف هذا القانون ،ألنه كان في أغلب األحيان موجهاً ضد
ء ازبيها  ،أخذت تتقرب من الكتلة الدينية وتدعم مواقفها في مواضيع عديدة
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ال تتجانس مع مواقغ اليسار وااليديولوجيات الملتزم بها .ومن جلة هذه

المواضيع أمر تطبيب االناث المرضى على يد األطباء الذكور ،وأمر الوتف

الذري ،والصاق صور النساء على تذكرة الهوية .وبفضل تأييد كتلة الشعب
لألمرين األخيرين استطاع الدينيون أن يسقطوا قرارات الحكومة المتعلقة
بذلك(. )١وما يهم في هذا التحالف بينكتلة الشعب والكتلةلدينية،باإلضافة

الى اسقاط القوانين التي كانت الحكومة تزمع على سنها ،هو التحرك الشعي
الذي أخذ يتأثر بهذا التحالف .فكتلة الشعب تغطي األمور الحياتية المستحدثة

كشؤون العمال واألجور والحقوق المدنية والسياسية ،والكتلة الدينية تغطي
القضايا والمارسات الخلقية التي لها مضامين دينية .وبين هذه وتلك ،يتمكن

المتحالفون من تأليب الرأي العام ضد الحكم ومؤسساته .وقد أثبتت األحداث
السابقة ،كالتحرك الشعي في منتصف الخمسينات مثالً  ،أنه ما من شي ،يهز

الحكم في البحرين وسيطرة آل خليفة عليه كتحالف الشيعة المتمثلين بالكتلة
الدينية مع القوميين العرب المتمثلين بالفئات المستضعفة من السنة سكان المدن -

أي كتلة الشعب .
ولضرب هذا التحالغ وما قد يتأتى عنه بالنسبة الى التحرك الشعي
المعارض ،حاولت الحكومة استدراج الكتلة الدينية الى جانبها على أساس أن

قانون أمن الدولة موجه ضد اليسار الملحد المتمثل باألحزاب التي تعمل
بالسر .ولكن الكتلة الدينية حاولت االستفادة من وضع الحكومة الضعيف

ووعدت بمساندتها لقانون أمن الدولة شرط أن تحظر الحكومة بيع الخمور
وشربها وتلغي بيوت الدعارة وتجرم االلحاد .والمعروف أن البحرين في الحقبة
األخيرة من الزمن أصبحت متنفساً لموظفي شركات البترول وعمالها بسبب
األجواء الحرة كبا التي خلقتها في الجزيرة ،وخاصة حرية العيش وطرق

() ١

األضواء،جريدة أسبوعية،عدد  ٤٧٤ورقم . ٤٧٧
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المعيشة.وهذاما جعل البحرين تتمتع بشيء من البحبوحة االقتصادية بالرغم من
قلة مواردها النفطية .وعلى كل حال رفضت الحكومة االستجابة لمطالب الكتلة

الدينية ،كما كانت قد رفضت اقتراحاً تقدم به بعض أعضاء الوسط المستقل
بجعل قانون أمن الدولة جزءاً ال يتجزأ من قانون العقوبات العام.
تبين للحكومة ،من خالل المناقشات التي دارت في الجلسة النيابية
المخصصة لقانون أمن الدولة ،انها قد تفشل في اقراره :فانسحبت من الجلسة

وطار النصاب  -حدث هذا األمرفي نهاية الدورة العادية للمجلس الوطفي في

أواخر فصل الربيع ،وكان من المتوقع أن تستفيد األطراف المعنية من العطلة
الرسمية للمجلس الوطني في الصيف لتتوصل الى حل وسط يرضي الجميع

ويجافظ على المؤسسة  .غير أنه في شهر آب ( أغسطس) سنة  ،١٩٧٥أصدر
حاكم البالد أمراً بل المجلس الوطفي اسناداً إلى دستور البالد الذي يخوله فعل
ذلك .وفي خضم هذه األزمة كتب معلق بحريي في جريدة األضواء األسبوعية

يقول:
«البحرين قارب صغير صنع لصيد األسماك على شاطى البحر ،وفجأة
وجدنفسه في أعالي البحارحيث األمواج العاتية  -فهل يعبرالمحيط ؟ قديال

فيتحطم،ال ....ال ...األفضل لنا االصطيادعلى الشاطىءالضحل ،فالطين
طيننا والمعدن معدننا ،واألهل أهلنا» .
نعم ...ال يمكن للبحرين أن تخرج عن نظام السلطة السائد في الخليج
والجزيرة العربية ،عينه المجتمع الذي تنتمي اليه ،فال يمكن أن تعيش

الديقراطية التمثيلية في جوتغلب عليه مفاهيم السلطة منظومة القبيلة ال منظومة

الدولة المتمثلة بالتمثيل السياسي والقانون الموحد.
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الفصاللعاشر

واروىليل

كانت الغاية من حل المجلس الوطني احتواء نفوذ المعارضة المتزايد وتغيير

ميزان القوى لصالح العائلة الحاكمة ،ولكن هذا ال يعني أن نظام السلطة في
البحرين عاد بضربة واحدة الى قواعده القبلية السابقة ،وان حدود التفاعل بين
المجموعات القبلية وبين الفئات المدينية والفالحية بقيت على حالها ضمن نظام

السلطة وخارجها  .بعكس ذلك ،تبدلت هذه الحدود بتبدل نظام السلطة التي
كانت هذه المجموعات تتفاعل ضمن اطاره ،غير أن نمط التبدل والتغير لم يأت
متجانساً عند كل المجموعات والفئات  .اختلفت أنماطه ،أوال ،حسب
المؤسسات االجتماعية القائمة ضمن كل فئة ومجوعة ،وثانياً ،حسب التحوالت

االقتصادية واألوضاع االجتماعية المستجدة .ولكن بالرغم من هذه االختالفات

والمفارقات ،ظهر أسلوب جديد في الحكم والسلطة وطريقة جديدة في التعامل
السياسي ،ومن أبرز هذه الطرق واألساليب ظهور البيروقراطية ،ونشوء قطاع

الموظفين والعمال وأصحاب الرواتب والمعاشات ،وانتشار المآتم والنوادي
والجمعيات واألحزاب السياسية .وسأبحث فيا يلي مجمل هذه التغيرات
والتبدالت بالنسبة لتنظيم السلطة وممارستها  ،وبالنسبة لتغير حدود التفاعل

االجتاعي بين الفئات المختلفة.

تغيير نظام السلطة والتفاعل بين الفئات االجتاعية
قبل أن أتناول هذا الموضوع ،أريد أن أؤكد على أمرين :أوالً ،أن
المجموعات القبلية والفئات المدينية والفالحية ما هي سوى « أشكال» مختلفة
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يمتسم يوميي ١٣يتس٦ما ما ج ٣ :ي*ما ٦مم لت۴ا ٦واً مميية ٦يما

يترسيما  ٣٠٦٩٢٣لمىه ر ج ٢٢٣٢١ :م!  ٥٣٦٦هى .منم دوم ؟م ،منم
لتجبيم٢،ا:يماتي ميتسيبما ١محم٣ماص٣ا (١ج٩٩ ,،:بم١ت٣٠بم٦مما

لتجبي :مج٦ا خ^يما ،خب ١٢إ ٣مد ٣ية 5بما متت٢ا 0ي١٣ج٤
 ٢٢٣٢١؟! تخه٢٦٦١, ٥٣٦ .؟ ٦٦؟ ,؟٠ ،,ي٣ضيس٣ا يتهض٢ا ٤ي2٦٣3يي٢ا
ب؛٣،جم سبم0 :بنا ٦بلم د ٠ميس^ا ١و۶٣م يم 4ما« ،؟بم) مي

ي*٦ا جلم  ٩٩٦٥٢١سما،ما تبتى م ,يلم ٣٢9ما ضضكيسة تديضما

يوبما جغ ٥٢٦ابيا ب٣٤ص ،ساا ل؟ تتبي ة جصما ؟م! ’ت٣!’ ٩٩ها،
رينا ،ر؛ت ٦ير م 0ميةيي ٣؛ ٦يما ٦ليي]ا «لتجبيما مويإ» ؟م

واألعراف في انتاج اللؤلؤ والتعامل التجاري .لقد تشابهت » المقاطعات» من
ناحية التنظيم اإلداري والتركيبة االجتماعية ،ولكن كانت كل واحدة منها تعمل

باستقالل تام عن األخرى  .صحيح أن هذه المقاطعات كانت تتحد وتتعاون
مع بعضها البعض في أيام الحرب لصد هجوم خارجي ،ولكن كان اتحادها
وتعاونها من باب «التآلف» و«التحالف» الذي يحتفظ باستقاللية الوحدات

المتعاونة  ،ولم يكن من باب التنسيق المندمج في تشكيلة هرمية موحدة ،ولم يكن
يخضع لسلطة مركزية واحدة عن طريق نظام وقانون موحد وعام يشمل جميع

أبناء البلد .فالتنظيم القبلي « يميز» وال يوحد؛ يضع الناس في مراتب مختلفة

من حيث الحقوق والواجبات المدنية والسياسية ،العرف القبلي ال يعرف اال لغة

االكراه والقسر التي تستند الى القوة في تطبيق األحكام ،وهوبذلك ال يفصل
بين الحق العام والحق الخاص .مبدؤه في ذلك مبدأ « الحكم قسر» .

وفي ظل التنظيم القبلي هذا ،كانت حدود التفاعل االجتماعي بين القبائل
والفئات المدينية والفالحية مطموسة وغير ظاهرة ،مع العلم أنها كات جزءاً من
ادارة المقاطعات وتركيبتها االجتماعية ،خصوصا في مجال العمل االقتصادي
والنشاط الديني .وعلى سبيل المثال ،لم يكن للسنة المدينيين أية تنظيات خاصة

معترف بها رسمياً كالحام والنوادي أو الجمعيات واألحزاب ،بل كانوا يخضعون

للمجالس القبلية ويحتكمون الى قاضي شرع واحد  ،شأنهم بذلك شأن جيع
الفئات االثنية األخرى .وكثيراً ما كانت المجالس القبلية ،وعلى األخص

مجلس العائلة الحاكمة ،تهتم بأمور الزواج والطالق واالرث والملكية وغيرها .
أما الشيعة فكان لهم ،من ناحية الشرع والقيادة وبعض الشعائرالدينية ،شخصية
اجتماعية مميزة ،انما لم تكن هذه الشخصية ظاهرة وبارزة بالشكل الذي برزت

به بعد االصالحات االدارية في العشرينات ،اذ كان الحكم القبلي يعترف قبل
ال اصالحات بقاضي شرع واحد ،تطبق وتنفذ أحكامه بالقوة عن طريق االمارة

والفداوية.

٣٥٩

وبعد تنفيذ االصالحات والغاء نظام المقاطعات تغير نظام السلطة ،وبالتالي
تغيرت أشكال التفاعل بين مجموعات القبائل والفئات المدينية والفالحية :

باختصار تحول نظام السلطة من التنظيم القبلي الى الحكم القبلي ،وأصبحت
« القبيلة» شكالً من أشكال التنظيات االجتماعية ،وفريقاً من الفرقاء السياسيين في

الدولة يسيطر على الحكم .وبالرغم من معارضة المجموعات القبلية لالصالحات

االدارية في البدء (راجع الفصل الرابع) ،استطاعت هي عينها أن تسيطرعلى

البيروقراطية ونظام الحكم الذي أوجدته االصالحات ( راجع الفصل السادس)
فيا بعد .وبتعبيرآخر ،استطاعت القبائل التي تكيفت مع التنظيم البيروقراطي
الجديد ،أوالي كيفت تنظياتها القبلية للتوافق مع التنظيات الدولية ( من

دولة) ،أن تسيطرعلى الحكم .أما المجموعات األخرى من القبائل التي

رفضت التكيف فما كان عليها سوى النزوح عن البحرين واالستقرار في
امارات الخليج المجاورة .وهكذا  ،استمرآل خليفة يحكمون البحرين ،هذه

المرة من خالل تنظيات بيروقراطية دأل من تنظيات عشائرية ،مما أذى في الحال

إلى تقوية نفوذهم بدأل من اضعانه .

خالل هذه العملية  -عملية انهيار«التنظيم القبلي» وظهور«الحكم القبلي»
— اكتسبت « القبيلة » خصائص جديدة لم تكن قائمة بوضوح من قبل  .وتشمل

هذه الخصائص خسة مجاالت من التفاعل االجتاعي ،ان سلباً أو ايجاباً) ١ ( :
ازدياد عزلة القبيلة اجتاعياً وعدم قدرتها على االندماج بالفئات األخرى،

( )٢تطبيق مبدأ األنساب والتناسب على عملية توزيع المخصصات المالية
والمناصب الحكومية وفرص العمل )٣( ،استبدال التحالف العشائري القام

على أساس التزاوج من الخارج بالقدرة على استعمال مؤسسات الدولة لفرض
األمن والنظام )٤( ،اشتداد سيطرة الكل ،أي المجموعة ،على الفرد من ناحية

الملك والمسلك والعمل )٥( ،التمسك بشرعية الحكم القائمة على األعراف
و(( الحقوق» التاريخية بدالً من اللجوء الى التمثيل الشعبي والقانون الموحد .

٣٦٠

تترابط هذه الخصائص ترابطا قويا مع بعضها البعض مما يقويها ويغذيها
كمجموعة أوكأفراد.فالسيطرة الجماعية على المسلك واألعمال والتفاعل

االجتماعي يزيد من عزلة الجماعة وتمكنها من االحتفاظ بشخصية اجتماعية
ميزة ،م إن تطبيق مبدأ األنساب والتناسب في توزيع المخصصات والمناصب

والمنافع من شأنه أن يقوي سيطرة المجموعة على الفرد ،وبالتالي العصبية التي
تستمد منها الشرعية واألعراف وهكذا دواليك  .ويأتي ترابط هذه الخصائص
على أشده عند العائلة الحاكمة ويضعف عند المجموعات « القبلية» األخرى،

كلرحسب منزلتها االجتماعية  .الواقع أن هناك عالقة مباشرة بين شدة الترابط

بين هذه الخصائص والمنزلة االجتماعية للمجموعات القبلية :كلما ارتفعت
المنزلة اشتد انعزال المجموعة ،وكلما اشتد االنعزال اشتدت سيطرة المجموعة
على مسلك الفرد  .وتمشياً مع هذا المبدأ تقاس المنزلة االجتاعية بججم المجموعة

وقدرتها على السيطرة على مصادرها االقتصادية وعلى أفرادها وتصرفاتها .

بالطبع هذا ال يعني أن المجموعات القبلية ،أو المتحدرة من أصل قبلي،
تمارس في البحرين نظام الملكية الجماعية بشكل شامل .فالجموعة الوحيدة التي

تمارس هذا النوع من الملكية هيآل خليفة،مع العلم أن اممتلكات الخاصة عند
آل خليفة أكثر بكثير من الممتلكات الجماعية (راجع الفصل الخامس)  .وتعود
السلطة التي تمارسها المجموعة على الفرد عند آل خليفة الى االصالحات

االدارية في العشرينات والثالثينات حيث شكلت محكمة عائلية خاصة للنظر
في شؤون بيع األراضي بعد المسح العام الذي جرى في البحرين  -وأشرنا الى

ذلك في حينه  .وعزز اكتشاف النفط والعائدات النفطية هذه السيطرة تعزيزاً
هائالً  ،اذ منحت العائلة ثلث العائدات ثم سدسها لتوزيعه بواسطة « المحكمة»
على األنساب ،وهكذا كان .ومع الزمن اكتسبت المحكمة العائلية التي يرأسها

الحام صفة شرعية ،وأصبحت عرفاً متعارف عليه تقضي بأمور غي كالزواج
والطالق والديون والمناصب واالرث والملكية والتوظيف وغيرها من األمور

٣٦١

الحياتية التي تخص األنساب على اختالف مشاريهم.

يقضي انعزال المجموعة وانغالقها على ذاتها بتوجيه جيع تصرفاتها وحدود
التفاعل مع اآلخرين الى داخل المجموعة بدال من خارجها .وكثيراً ما يعبر
عن هذا االتجاه بالنسبة للخليج والجزيرة العربية بلفظة «,التقبل»

( )Retribalizationأي العودة الى خصائص التنظيمات القبلية ،وال شك أن تبادل
الزيارات ونسب التزاوج من المجموعات األخرى تعطي شواهد حية على هذه

األنماط من التفاعل الداخلي .فإذا ما قارنا بين المجموعات القبلية وبين
الفئات االجتماعية األخرى من مدينيين وفالحين بالنسبة لتبادل الزيارات ونمط

الزواج ،رأينا أن تبادل الزيارات والزواج عند المجموعات القبلية غالباً ما

يقتصر على األنساب( ) .فهذه التفاعالت ،الزيارات والزيجات ،محدودة
ومحصورة في أنساب معينين وتتبع أساليب واضحة المعالم عندالقبائل :يقوم

ذوو المنزلة الدنيا بزيارة ذوي المنزلة العليا ضمن المجموعة القبلية ،وبغض
النظر عن منزلتهم االجتاعية فإن األنساب من آل خليفة يزارون ونادراً ما

يزورون ،واذا ما تبادلوا الزيارات مع من هم خارج المجموعة القبلية ،فانها،

أي الزيارات ،تقوم على مبدأ التكافؤ أو التساوي في المنزلة االجتاعية ،األمر
الذي يزيل عنها صفة التبعية كيفما كانت.

ويطبق المبدأ المتبع في تبادل الزيارات نفسه على المبدأ المتبع في التزاوج من
األنساب أو من اآلخرين ،تتراوح نسبة تزاوج األنساب من بعضهم البعض
عند القبائل ما بدية  ٨و /٠٩٦و /٧٦بما فيهم الذكور واإلناث .وبالمقارنة تبلغ

نسبة الزواج بين األنساب ذروتها عند العائلة الحاكمة من آل خليفة وتقل
تدريجياً وبنسب متفاوتة عند المجموعات القبلية األخرى .ويظهرأن هناك

()١

آل سعود في العربية السعودية ،آل صباح في الكويت وآل خليفة في البحرين ينتمون الى
قبيلة عنزة.

٣٦٢

ميالً عند أصحاب المنزلة الرفيعة من الرجال من أبناء آل خليفة للزواج من

خارج العائلة بنسب أكثر من أصحاب المنزلة الوضيعة  -هذا بخالف ما يحصل

بالنسبة الى الفئات المدينية والفالحية حيث يميل أصحاب المنزلة الرفيعة للزواج
من األقرباء واألنساب أكثر من أصحاب المنزلة الوضيعة.واستناداً الى المسح
العام الذي قمنا به ألربعة عشر حياً وقرية من مختلف المذاهب والفئات

االجتماعية ،تبين لنا أن نسبة الزواج من األنساب واألقارب عند السنة المدينيين

ممن تتراوح مداخيلهم السنوية بين خسة وعشرة آالف دينار ،أي األغنياء
نسبياً ،تبلغ حوالي  ٠/٠٦٣,٨من مجموع الزيجات ،وهي أعلى نسبة ين الفئات

غير القبلية  .بتعبير آخر ،كلما ارتفعت منزلة الفرد عند آل خليفة تحرر من
سيطرة الجماعة نسبياً ،والعكس صحيح عند الفئات األخرى .
طبعاً يصح هذا القول بالنسبة للذكور عند العائلة الحاكمة وال يصح في

االناث ،اذ ان نسبة زواج االناث الخليفيات من الرجال خارج العائلة قليلة

ونادرة ولم تتغير مع التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي عصفت بالبحرين.
أما نسبة زواج الذكور من خارج العائلة فتغيرت كثيراً باتجاه المزيد من
االنغالق على الذات ،ذلك ان هذه النسبة هبطت من  ٠/١٤,٦كا كانت عليه

في العشرينات الى  ، /٣,٢كما وجدت عليه في السبعينات  .والجدير بالذكر انه

مع ازدياد نسبة تزاوج الرجال من نساء العائلة الحاكمة ازدادت نسبة زواج
الواحدة التي بلغت حوالي  ٠/٩٢,٤بعد أن كات في العشرينات حوالي

 . /٦٣,٩ومما الشك فيه أن نمط الحياة المعاصرة ساعدعلى تغييرهذه النسب
لمصلحة زواج الواحدة ،ولكنه ال يفسر لنا االخفاض في نسبة زواج الذكور

من خارج العائلة  -فهذا التغيير في حدودالتفاعل مع اآلخرين ،اي قلة زواج
الذكور من خارج العائلة ،مرده الى تغير نظام السلطة الذي ،بدوره ،غير نمط

التحالف بين الحكم القبلي والمجموعات القبلية االخرى.

ان زواج الرجال من خارج المجموعة القبلية التي ينتمون اليها يذدم اغراضا

٣٦٣

سياسية ،إذ أنه كان يقوي من تبعية القبائل األخرى للعائلة الحاكمة ويشد

من والئه اليها  .ولهذا السبب كانت اكثر هذه الزيجات تقوم بين الرجال من

العائلة الحاكمة ،صاحبة المنزلة الرفيعة والنفوذ ،وبين النساء من المجموعات
القبلية التابعة أو المؤيدة لها ،وكانت ،وما زالت ،هذه المجموعات القبلية

المتحالفة مع الحكم القبلي تؤمن للحكم التنظيات العسكرية المسؤولة عن االمن
والحماية (راجع الفصل الخامس)  .ولكن ظهور التنظيم البيروقراطي في البحرين

أمن للعائلة الحاكمة امرين اساسيين كان من شأنهما ازالة الحاجة الى التحالفات
العشائرية ،وبالتالي الدوافع للزيجات الخارجة :أض التنظيم البيروقراطي للحكم

وسائل حديثة واكثر فعالية لحفظ االمن والسيطرة كالشرطة والبوليس والجيش
وقوات الشغب ،كما انه امن له مجاالت جديدة كالمناصب الحكومية

والمخصصات المالية وغيرها من المكاسب والمنافع لتوزيعها ضمن العائلة
الحاكمة على اساس التناسب ،اي مدى البعد او القرب الساللي من الحام ومن

الشيخ عيسى بن علي الذي على عهده ادخلت االصالحات الى البحرين .من
الواضح ان هذا التوزيع .الذي تعرضنا له في امكنة عدة من الكتاب ،يقوي

واليضعف الحكم القبلي ،إذأنه يتبع مبدأالتنظيم العشائري الصرف في الحكم.
هنا يجب التأكيد على ان هذا االنغالق على الذات من ناحية توزيع
المناصب والمخصصات والمنافع ومن ناحية مجاالت التفاعل االجتماعي وأخصها

الزيارات والزيجان ،تصح فقط فيا لوطبقنت ممارساتها في المجتمع البحريني،

وال تصح في مجاالت التفاعل مع الخارج .ففي الوقت الذي تقلص فيه تفاعل

العائلة الحاكمة مع المجموعات القبلية األخرى في البحرين ،ازداد وتكثف مع
المجموعات القبلية األخرى المتحالفة معها في الخليج والجزيرة العربية .ويظهر

هذا االزدياد والتكاثف اما عن طريق التزاوج بين العائالت الحاكمة في الخليج،
أو في كثافة الزيارات المتبادلة ،أوفي التعاون الرسمي الوثيق على صعيد األمن
والحماية.

٣٦٤

االنغالق على الذات محليا سيف ذو حدين ،فكما انه يدعم مركز الجماعة
ويعزز من سيطرتها على األنساب ويرفع من منزلتها االجتماعية ،فانه في الوقت

نفسه يفصلها عن المحيط االجتماعي المباشر الذي تنتمي إليه .وهذا الفصل ال
يغير حدود التفاعل القائمة بين المجموعة المنغلقة على نفسها والفئات األخرى

فحسب ،بل ويغير أيضاً أنماط التفاعل االجتاعي بين الفئات األخرى ذاتها.
فبالقدر الذي غير به التنظيم البيروقراطي حدود التفاعل االجتماعي لدى العائلة
الحاكمة لجهة انغالقها على نفسها محلياً ،كذلك أثر هذا التنظيم على مجاالت

التفاعل بين المجموعات القبلية األخرى لجهة انفتاحها على المجتمع المديفي
( ) Urbanالمحلي واندماجها فيه .وباختصار ،ان االصالحات االدارية في
العشرينات ،معززة بالتحوالت االقتصادية واالجتماعية ،ساهمت في تغيير غمط

التفاعل االجتاعي بين المجموعات القبلية وبين الفئات االجتاعية األخرى على
النحو التالي( :أ) زادت من انغالق الحكم القبلي (آل خليفة) على نفسه

اجتماعياً وسياسياً( ،ب) دفعت بالقطاع القبلي اآلخرلى الذوبان ،ولو

تدريجياً ،في المجتمع المديي العام( )Detribalization( ،ج) أفرزت قطاعاً
جديداً وحدوداً جديدة للتفاعل االجتاعي والسياسي ،خصوصاً بالنسبة الى

السنة سكان المدن ،وكثيراً ما تمثل هذا القطاع بالتحركات العمالية والمؤسسات
الطوعية كالنوادي والجمعيات( ،د) وساهمت في تعزيز الشعارات الدينية
المميزة للطائفة الشيعية المتمثلة بإنشاء المآتم وانتشارها.

ألغت القوانين الموحدة التي فرضت على البحرين في العشرينات السيادة
القبلية ،وبالتالي قلصت من حرية أبناء القبائل السياسية واالقتصادية ،فكان من

جراءذلك ان اخفضت قدرة البحرين في انتاج اللؤلؤانخفاضاًملحوظاً .م ان
بروز السلطة المركزية الواحدة وضع حداً للمميزات الخاصة التي تلى بها

العرف القبلي والمجالس القبلية ،وقامت مقامها مؤسسات الدولة الواحدة.
وباستثناء العائلة الحاكمة من آل خليفة ،لم يبق بعد االصالحات في البحرين أي

٣٦٥

« مجلس قبلي» ذي شأن على النمط الذي تحدثنا عنه في الفصل الثاني .حتى ان
« المجلس  :القبلي آلل خليفة ،والمتمثل نوعاً ما « بالمحكمة العائلية»استمر ،إنما

بصالحيات محدودة ومحصورة في شؤون العائلة دون سواها  .وبإزالة المجالس
القبلية زالت فئة « شيوخ القبائل» وأصبح هؤالء مجرد « أعيان» أو وجهاء
مدينيين من أصحاب األعمال والرأسمال ،وقد انتحل أكثرهم مهنة التجارة.

وهنا يمكن القول أن البيروقراطية والتحوالت االقتصادية واالجتماعية كان لها
التأثير المعاكس على المجموعات القبلية األخرى من غير العائلة الحاكمة:

فبقدر ما عززت هذه البيروقراطية والتحوالت من تماسك آل خليفة والتنظيم
العصي ( التقبل ) عندهم ،أضعفت ،هي نفسها هذه البيروقراطية والتحوالت،
التنظيات القبلية األخرى باتجاه االندماج في القطاع المديني .ويظهرهذا
التحول الى القطاع المديني جلياً في التغير الذي طرأعلى نمط الزواج عند القبائل
األخرى  .وفي هذا الصدد أظهرت الدراسة التي قمنا بها لنمط الزواج عند

مجموعتين قبليتين ان زواج االناث خارج العشيرة والقبيلة ،وهو مؤشر هام،

ازداد ازدياداً ملحوظاً في حاالت ال تتعدى عدد أصابع اليد قبل االصالحات

والتحوالت االقتصادية الى  /٠٥ ٤من بجموع كل الزيجات،وهي نسبة أعلى من
نسبة تزاوج االناث من الخارج عند طبقة األغنياء من سكان المدن)٢(.

وأذكرانه عندما أبرزت هذه النتائج ألحد «شيوخ» القبائل المنحلة ،أجاب:

«لقد انتهينا«:

نعم ،انتهت «القبيلة» عنده كتنظيم اجتماعي ،اذ ان هذه

النسبة العالية من الزواج الخارجي عند االناث تدل على تفكك العصبية وتفتتها

من الداخل ،غير أن انتهاء « القبيلة» كتنظيم اجتماعي ال يعنياذتها٠ها كرمز من
رموز التفاعل ،وهذا ما سنتصدى له في البحث اآلتي.

نعم ،ألغت البيروقراطية ومركزية السلطة المتأتية عنها سيادة « المجالس

القبلية» ونظام المقاطعات شبه االقطاعي ونظام االمارة ونظام الفداوية شبه
العسكري ،ولكنها في الوقت نفسه عززت من شأن السلطات الطائفية -

٣٦٦

المذهبية .فباالضافة الى كثرة المآتم وانتشارها وتكثيف المواكب وتشعبها عند

الشيعة ،برزت عند السنة اهتمامات مذهبية لم تكن واردة من ذي قبل ،فبدالً من
االحتكام الى قاض واحد برزت محكمة مؤلفة من ثالثة قضاة  :واحد للموالك،

واحد للشوافع ،وواحد للحنابلة ،والمعروف أن القطاع القبلي السني في الخليج
يتبع المذهب المالكي ،والسنة من أصل فارسي (الهولة) المذهب الشافعي،

والسنة المدينيين من أصل عرلي يتبعون المذهب الحنبلي  .المهم في هذا المضمار

هو أن ا الصالحات التي أدخلها البريطانيون حاولت تعزيز االنقسمات المذهبية
والطائفية واالثنية على حساب سيادة المجالس القبلية ،وظهرت هذه السياسة
بوضوح بالنسبة لتنظيم المحام كما ظهرت بالنسبة لالنتخابات البلدية األولى

الني جرت في عام  ، ١٩٢٠عىأساس التمثيل االثني والديني والطائفي ،حيث
قسمت المراكز الى عرب سنة ،عرب شيعة ،فرس سنة ،فرس شيعة ،يهود،

هنود .

التحوالت االقتصادية واالجتاعية وبروزالقوى الجديدة
بدلت االصالحات البيروقراطية في العشرينات بنية السلطة وممارساتها،
فغيرت حدود التفاعل االجتماعي بين المجموعات القبلية والفئات االجتماعية

األخرى .أما التحوالت االقتصادية واالجخاعية التيعصفت بالبحرين ،نتيجة

اكتشاف النفط وتصنيعه ،فقدعملت على تبديل األسس االجتاعية للسلطة

وتغيير متطلبات النفوذ وأشكاله ،تما أدى الى بروز صيغ« سياسية ، flأو شبه
سياسية ،جديدة .وركزت هذه الصيغ الجديدة على المطالب والمشاكل العمالية

ومسائل التحديث بقدر ما ركزت على مفاهيم القومية العربية المتنوعة .وبالطبع
عندما تتغير المشاكل والمسائل والمفاهيم ،تتغير معها المجموعات والقوى

السياسية المرتبطة بها .وهكذا ظهرت مموعات جديدة تركزعلى المصالح

الحياتية والمعتقدات القومية ،داً من التركيز على المطالب الدينية والمصالح
الطائفية.هذا ال يعني أن المجموعات التقليدية المرتكزة على المصالح الطائغية
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والمنافع اإلثنية وغيرها قد انتهت وولت ،فالجديد ال ينفي القديم ،انما يعني
ظهور تيارات متعارضة في المبنى والمعنى والهدف .وهذا من صلب طبيعة

التغيير االجتماعي والحضاري.
من الممكن دمج هذه التيارات المتعارضة والمتنوعة في خانتين عامتين ،خانة

التحديث والعصرنة والتقدم وخانة التمسك باألعراف والتقليد ،وتمثلت األولى
باألندية الرياضية والثقافية وبالجمعيات الخيرية واألحزاب العقائدية ،وتمثلت
الثانية بالمآتم ومارسة األعراف القبلية والحلقات الدينية  .وانتظم في صفوف

الخانة األولى ،بشكل عام ،الحركات الطالية والعمالية والموظفون والفنيون من

أصحاب المعاشات في القطاع العام والخاص ،كما انتظم في صفوف الخانة
الثانية أرباب العمل والحرفيون والتجار وغيرهم ممن يعمل في مجاالت االنتاج
التقليدية  .وضمن التيار التقدمي ،يميل السنة منهم لتأييد الحركات القومية

العربية بينا يميل الشيعة لدعم الحركات اليسارية .ويجب أال يبالغ كثيراً في هذا
االختالف العقائدي بين صفوف « التقدميين»  :فكما اعتمدت القومية العربية

على ايديولوجية يسارية في السنوات األخيرة كذلك أيضاً تبنى اليسار العربي
مبادى ،التحرير القومية .وبالفعل ظهر هذا التناغم بين الحركات القومية
والحركات بشكل واضح في المجلس الوطني النيابي سنة ، ١٩٧٥ - ١٩٧٣

حيث اتحد الفريقان في كتلة واحدة ،كتلة الشعب.
أما التيار الثاني المتمسك باألعراف والتقاليد ،فينقسم من حيث موقفه من

الحكم ال من حيث المسلك ،الى مجموعتين دينيتين :مجوعة تؤيد الحكم القبلي

أيديولوجياً وتعمل له ،وغالباًما تتواجد في صفوف السنة ،ومجوعة تقف
موقف المعارض من الحكم القبلي وشرعيته ،وغالباً ما تتواجد في صفوف

الشيعة .ومن الممكن تعميم هذه الظاهرة الموجودة في البحرين لتشمل دول
الخليج والجزيرة العربية ،حيث تتحالف القوى الدينية في صفوف السنة مع

الحكم القبلي ،وتقف القوى الدينية الشيعية موقف المعارض منه  .ولهذا السبب
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قد يحدث أن تتحالف القوى الدينية في صفوف الشيعة مع الحركات القومية
والحركات االصالحية اليسارية ضد الحكم القبلي ،خصوصاً خالل األزمات
السياسية واالجتماعية كما حدث خالل عامي  ١٩٥٦٠١٩٥٤وعام ١٩٧٥

في البحرين.
وعندما يتحالف سياسياً هذان التياران المتعارضان ايديولوجياً فإنهما
يشكالن معارضة قوية تهدد نظام الحكم القبلي والشرعية التي يقوم عليها .

ولكن تحالفهما القام على «وحدة المصائب ،أي على السلبيات ،ال يعمر
طويالً ،بفعل التنظيات المتناقضة العاملة في جسم المعارضة .وهكذا تضعف
المعارضة كلما طال تحالف أجزائها ،األمر الذي يتيح للحكم فرصة استغالل

هذه التناقضات ليبسط سلطانه من جديد (راجع الفصل الثامن) .

هذه التيارات الجديدة الي ركزت على مصالح العمال وتحسين ظروف العمل
وشروطه وعلى قضايا القومية العربية والوحدة ،ساعدت في خلق تيارات معاكسة
تركز على االقتصاد الليبرالي والتجارة الحرة وعلى سيادة الجزيرة واستقاللها .

وينتمي مؤيدو هذا التيار الليبرالي بأغلبيتهم الساحقة إلى المنظمين تنظيا قبلياً
« كالعائلة الحاكمة وحلفائها ،أو المدينيين الذين هم من أصول قبلية انما فقدوا
مؤخراً تنظياتهم بفعل التحوالت االقتصادية واالجتماعية وإنشاء البيروقراطية في
البحرين ،كما تشمل فئة التجار األغنياء أرباب العمل والذين يتمتعون بخلفيات
اجتاعية متفرقة  .وقد استعملت في البحث السابق لفظة « التفاعل القبلي الرمزي »

للداللة على هذا القطاع الذي يدعي االنتاء الى أصول قبلية دون أن يكون له

تنظيم قبلي ،واخترت لفظة « رمزي« للداللة على أن هذا االدعاء ما زال
يؤدي دوراً هاماً بالنسبة لسياسة التوظيف والتحالفات القائمة في البحرين
بالرغم من زوال التنظيات القبلية .فاألغلبية الساحقة من الجنود وضباط الجيش

وقواة الشغب وبعض رجال الشرطة تنتمي الى هذا القطاع من ذوي األصول

القبلية ،ومع الزمن أصبح ينظر الى هذا القطاع ،كما ينظر هو الى نغسه،

٣٦٩

وكأنه فئة قائمة بجد ذاتها .فهناك اليوم من يفرق بين « قبيلي» و« خضيري»

ويشمل « القبيلي» القطاع المنظم تنظياً قبلياً كما يشمل الذين هم من جذور

قبلية ،التفاعل الرمزي ،أما « الخضيري» فيشمل كل من هو من أصول

فالحية أو مدينية  .وتجدر بنا االشارة هنا الى أن لفظة « خضيري » مشتقة من
« أخضر» والتي كانت تعني باللغة العربية القدية « اللون األسود»  ،أي الفئات

الوضيعة في ا لجتمع.
تمثلت هذه التيارات كلها  -على تفرعها وتنوعها وتشعبها -بثالث كتل في

المجلس التمثيلي تجمع كل واحدة منها مجموعة من المصالح والتطلعات المحلية

والخارجية ،فانشاء المجلس لم يعبى ء الناس سياسياً خالل االنتخاات فقط ،بل

أذى الى خلق تكتالت سياسية عريضة لم تشهدها البحرين من ذي قبل  .هذا
يعني أن سياسة الحكم في منع األحزاب السياسية عن العمل بقصد اضعاف
التحرك السياسي الواسع والشامل في البالد لم تأت ثمارها ،اذ جاء تأسيس

المجلس التمثيلي ليفعل تماماً ما يمكن أن تفعله األحزاب العقائدية  .وعلى كل

حال ،أدى تأسيس المجلس الى ظهور أربعة فرقاء سياسيين )١ ( :الحكم

القبلي المنظم تنظياً قبلياً )٢( ،الدينيون الشيعة )٣( ،األحزاب السياسية
العقائدية )٤ ( ،وفئة التجار وأرباب العمل الذين جعتهم المصالح االقتصادية

الااللتزامات السياسية أوالعقائدية .والعتمادهماعلى النسب والدين ،يجمع

الفريقان األوالن بين فئات اقتصادية مختلفة من الفقراء واألغنياء ومتوسطي
الحال ،أما الفريقان اآلخران ،الثالث والرابع ،فيمثالن قطاعات اقتصادية

واضحة ،تعتمد األحزاب على القطاع الشعبي من ذوي المداخيل المحدودة،
ويقوم التجمع المستقل على الجاه والنفوذ الشخصي والمالي .

غير ان اختالف هؤالء الفرقاء من ناحية الجذور االجتماعية والتنظيات شبه
السياسية ال يعني أنها ال تلتقي سياسياً أو أنها ال تتفاعل مع بعضها البعض ضمن
إطار مصلحي .ففي السنوات األخيرة تالقى الدينيون الشيعة مع األحزاب

٣٧٠
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 )٢٩٢٣٩٨جتةب^ا يم٢خام مج ٦٢خ , ،يت ؟ ,٢س١٩آ٩م ؟  «،ين٣ييما»
ل٣مس م جة؟)? )-م؛يم١٩لم ?)ميم)٦ .ختياي-ا٦ !،هم )2٣ل0 ٢٩متم)
٦ىتيىي وايم  ١٢٦٢٢١٠مى ٩.ختم !-م تضمة 0بي ٦ي72:؛ى؟!

لهما  , ٠٠٢) 0يس4-م ( sذ٢أ٢ا دو۴١ا مي م١٩ك و٣صا  ٢تت ي9نض؛ ية م٦ستما

ال شك أن فئة التجار وأرباب العمل وأصحاب المصالح يدركون المنافع

التي قد تنتج عن وحدة اقتصادية موسعة تضم دويالت الخليج ،ولكنهم في
الوقت نفسه يخافون المضامين اليسارية للدعوات التي تنادي باالتحاد والوحدة

كما تفهمها األحزاب العروبية .وتشمل هذه المضامين حقوق العمال وتحسين
أوضاع العمل ،تأسيس نقابات واتحادات مهنية وعمالية ،المطالبة بجقوق المرأة

في العمل والتعليم ،انشاء هيئات تمثيلية شعبية ،توحيد القانون ،الغاء
المخصصات الرسمية ألبناء العائالت الحاكمة ،محاولة استيعاب العمال العرب،

وغيرها من المطالب والتطلعات القومية.
ومن الواضح جداً أن هذه المعاني والمضامين والمواقف للقوميين العرب

تشكل العامود الفقري للمعارضة في البحرين وخارجها ،فهي تناقض

خصائص الحكم القبلي كما أنها تناقض بعض المفاهيم والمارسات المتعلقة
باألعراف الدينية  .فالتمثيل الشعي وتوحيد القوانين ال تتفق مع التنظيم القبلي

للحكم المبني على أساس القسر والحقوق التاريضية  .فالقوانين الموحدة تزيل صفة
التميز العشائري والمراتب االجتاعية المبنية على األعراف ومسالك األجداد،

وتعمل بالتالي على ازالة االنغالق على النفس عند المجموعات القبلية  .ثم ان

الغاء المخصصات الحالية تضعف سيطرة المجموعة على الفرد وتزيد من حرية

التصرف والسلوك عند األنساب ،فتتفكك أواصر العصبية وتنحل  .أما
حقوق المرأة في التعليم والتوظيف واالختالط فانها تضعف « الدينيين» الذين

يشكلون ،بطريقة مباشرة عند السنة وغير مباشرة عند الشيعة ،الدعامة األساسية

للحكم القبلي خارج نطاق األنساب واألحالف .وهكذا هي الحال بالنسبة
لمفاهيم الوحدة واستيعاب العمال العرب  -بهذه تخلق حدوداً سياسية جديدة

تؤدي في نهاية األمر الى زعزعة الحكم القبلي واستئثاره بالسلطة.
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الحكم القبلي وحدود التفاعل الخارجي
من مجموع الفرق السياسية األربعة التي تحدثت عنها ،هناك فريقان لهما

عالقات واتصاالت خارجية :العائلة الحاكمة واألحزاب العقائدية ،ويرتبط
كل فريق منهما بقطاعات اجتاعية وسياسية مختلفة وبأساليب مختلفة للعمل

السياسي .فالعائلة الحاكمة ترتبط بالخارج عن طريق التحالفات التقليدية القائمة
على مبدأ األنساب والتناسب القبليين وعلى الزواج الخارجي ،وهذان

األمزان ،التناسب والزواج ،يتعززان باستمرار عن طريق تبادل الزيارات

الرسمية أو الهدايا التي تعرف في البحرين باسم « العادة» ،أمااألحزاب السياسية

فترتبط بالخارج عن طريق التنظيات الحزبية الواحدة والتي تعمل في دول الخليج
أو في خارجها .فالبحرين في هذا النطاق جزء من كل ،فرع من تركيبة
واسعة .ويسعى الحكم القبلي إلقامة األحالف الخارجية لتقوية سلطته وحماية

استقالله عن طريق تفرده في معالجة األمور الداخلية بمعزل عن الحلفاء ،وعن

طريق تنسيق شؤونه الخارجية بالتعاون معهم  -هذا على عكس ما تصبو اليه
التنظيات القي ترفض األنظمة القائمة وتعمل على ازالتها بالدعوة الى وحدة أو

اتحادعام.

االتحاد والوحدة ،مهما تكن مضامينهما وأشكالهما ،يعمالن على إضعاف سلطة
الحكم لقبلي وتقويض نفوذه في المدى القريب أوالبعيد .ويعوداستمرارالحكم

القبلي في السلطة الى تكيفه وتوافق أساليبه مع دويالت صغيرة الحجم ،حيث

يمكن استيعاب التململ االجتماعي والتعاطي مع األزمات االقتصادية والسبابة
عن طريق العالقات الشخصية ومعرفة الناس والعائالت إفرادياً  .وهناك البعض

منشيوخآلخليفة،مثالً ،من عرفكل شاردة وواردةعنعائالت لبحرين:

عدد أفرادها ،تاريخ قدومها إلى البحرين ،أوضاعها االقتصادية ،أساء البارزين
منها ،أعمالمم ،درجة التحصيل العلمي عندهم ،وغيرها من األمور الشخصية

كالزواج والطالق واالرث واألمالك .هذه المعرفة الدقيقة للشخصيات
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د٨أ
مجب ٠٢تمر ٣برمن ٦ه١بيىال ا«صن» لقهصي :لمىا ,ماب

با ٠٣٢٦؟ ١ج٩٢ج ٦يابذ|: ،؟٦ما ،م ؟ ٣٩ب٦ا «صن»

م٣يسة ش٣ما م٢٦ا ميما إ7 0 ٣نيما لى ا ١كبمم٠٩ح

م! 5.ا r- .5

خما ا . ،٢٣م٦ييا٦ ،ه١يضا٦ ،ه٣٠ي ،٣تخى 0يخ؛ كميسي ؟م! ؟ىة

, 5.تيبيما لك]ا٩٢١ ،ة 1نم٦إ م  ٠١٠٦م٩م١٩ما مصهبما ؟٣د
جباما، ،م٢م ييتي٣ما ي٣ا مه جبت٣ا ض٠ا م ضم٢ا ٣٥

00 .يخم ١ة ج٢٣٦٩ا ٣،مخ٣ا مص تى 7مر  ,ر

١ثممبم«, ،عب 5بما  )٣١٢٦2ممهما ٤١ >٥٦ا٤م ||٢دم م ؟م
١م 2تيي ،لمىصمم يتنييما و٣ويما و٣ى *^0 :ص  .يةميي ،ل۶٠ح٦ا ي٣بي

ج٩آ٢٠٠ا لسم ة دآلا •٤٤م ،٢سما  ٢٥٣٥قم٢ك ’ ٤تهبهما
لمى :لمهيي ٣مسض آل٢ ،ا|| ’ ٦سبما لموتج ٦ؤ  ,تيد يتييذا يو؛

 ٩٩١مي

١

ي امى .لموبر ؟:٣ميية7 ،ب7مصخما ص٣ا ؟م يبميب م١هنمي مي ؟*،؟امم

لمبا لستج ،لسما !:,ى ؟:مي٣ا ?٩ي! ؟ ٣ح٠إ مياً! , ،يت؛يما ٤يتجةما
<حمما،ما  ٩٩ 55،:مي مبه؟ما ضيما ٣ي٦ ،:بية *ا جخ) مي مويبا

و  «,جتبة٣ما»  « 2٣جداً » ج٢ا كل ؟ ،2ج(( جت٣ييما» صت جم ا بمكمصخما
؛ كها «يي! ٣٣إ نم ؟م؟  .ي٣7يما ،ية )٣٣دتما مك٢ا بيج

٢١ا١ ،؛م2 ،ي ى م, ,تت -م2 1؟ ب :يي-ا* :م،ضا ٣٣
؟م لمى]ا ٠٠٢إ ؟ىي  1ت١ت۴ا لمب ،٤٤؟بام۴٦٠٥٩ا لمهي؛ل ضس،:

٥٦٠ضم،إ م?ممما ؛ ت، ?،؟٤لد ٢٩٦؛ (يص جثم ١٣ضت،٤
١مجبا ،ضت٢اى ي؟.ي يتي ٦ام!  ،IT*،n٠ا٢٣ا ٤ضاًا ٠٥٣٥
, ٤٢٣٠٢ت>ا ي٩تم70 |٦؟0« !،ما ،بم٦آ| ،ب؟ما،١٢٦٠’ !،

ا?ا٣با

ي-ا*  !٦لسم! مه ج:مب٣ا ي^ا لمى]ا م ،ي؛م١٣

 >rf ٩٢٢٠جيء  ٠ممو  !٤منم

جهنمي مز 0أا٥٤خا ى ؛ ٠؟تم٢م

،٣٥؟ض  ٣؟م لى"ا ؟ىي يما هم١بهبا نبما ? <7،,-؟م واما *،ما،

األدوار» لنيل االجاع .وهذا ما أدى الى حل المجلس التمثيلي في البحرين

عام ١٩٧٥حيث قامت الكتل النيابية تعمل سياسياً مقام شيوخ آل خليفة .
الوحدة أو االتحاد تخلق قطاعات كبيرة من الفئات العاملة في المجتمع مما

ييعل الوصول اليه عن طريق العالقات الشخصية أمر صعب جداً  ،فال عجب
أن نرى والحالة هذه أن الحكم القبلي يقف ويعمل  Aللتنسيق » السياسي بدال من

الوحدة السياسية  .حقى أن الدول الكبيرة نسبياً في الخليج والجزيرة العربية

تسلك المسلك التنظيمي نفسه لجتمعاتها  .فهي تقسم الدولة قبائل وقطاعات

ادارية منفصلة عن بعضها البعض لتحول دون بروز القطاع المديني العام بشكل
تنظيمي فعال  .والحكم القبلي يعرف تمام المعرفة أن أساليبه التنظيمية واإلدارية
في الحكم ال تتالءم مع المجتمع الكبير النامي والمتشعب جاهيرياً واقتصادياً
وعمالياً ،ولهذا نرى أن قضية العمال العرب واألجانب تحتل المرتبة األولى في

سم اهتامات الحكم القبلي في الخليج والجزيرة العربية .وهذه القضية تخلق صيغاً
وحدوداً جديدة للتفاعل الداخلي والخارجي التي يصعب ضبطها وحصرها

بالتنظيم القبلي التقليدي .وبالفعل ،ال تجد في منطقة الخليج العرلي عائلة حاكمة
تدعي الحق بالسيطرة على كل دول المنطقة ،ولم تعرف المنطقة خالل تاريخها

الحديث حكماً مركزياً يوحد بين أجزائها كلها  .فالكيانات السياسية الكبيرة
المتنوعة اجتاعياً والمعقدة اقتصاداً تحتاج إلى إدارة منظمة تنغب بيروقراطياً كما

تحتاج الى بناء مؤسسات دولة مركزية موحدة القوانين ،وهذا ما يتعارض ملفاً

مع التنظيم القبلي للحكم.

يستنتج من هذا القول انه ما دامت أنظمة الحكم تخضع للسيطرة القبلية

فإنه من المستبعد وضع سياسة عامة الستيعاب العمال العرب أو األجانب أو
وضع صيغة وحدوية واضحة .مع العلم أن عدم قيام هذه الصيغة ال ينفي
وجود التنسيق التعاوني الذي يحتفظ بذاتية كل دولة أو امارة على حدة.

القرار السياسي الذي يقضي بالبقاء على هذه الدول صغيرة كما هي له
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انعكاسات اقتصادية هامة ،فبقاؤها هكذا يفقدها القدرة على تبني المشاريع
االنمائية طويلة األمد ،ان كان هذا من باب استقرار العمل والعمال أو من

باب تجميع الرأسمال وابة االنمائية .فالمشاريع االنمائية الطويلة األمد تتطلب
يداً عاملة مستقرة ،وال يمكن أن تستقراليد العاملة إآلإذا أعطيت ضمانات
قومية بعيدة المدى  .ولكن هذه الضمانات القومية تخلق قطاعاً عماليا كبيراً ،
وتزيد بالتالي المطالب العمالية الملحة ،فإذا ما ارتبطت هذه المطالب
بايديولوجيات القومية العربية فانها ،وال شك ،تشكل تحركاً هائال ضد

تنظيات الحكم القبلي .وهذا ما يفسرلنا تبني األحكام القبلية سياسة متواضعة

بالنسبة لمشاريع االنماء العامة والطويلة األمد ،مفضلة المشاريع اآلنية

واالستهالكية المحتوى كالبناء والطرقات والجمارك والعيش الرغيد.

وهنا السؤال الكبير :اذا وظفت أموال النفط في مشاريع انمائية طويلة
األمد فانها تخلق صيغاً جديدة للتفاعل االجتاعي والمياسي لغير مصلحة الحكم
القبلي ،وان لم توظف أموال النفط هكذا فيخاف أن ينتهي الذهب األسود الى

ما انتهى اليه « الذهب األصفر» في العالم الجديد  -أي زوال الحضارة التي بنيت

ألجل استثماره .ففي أي اتجاه تتحرك البحرين والدول الخليجية المنتجة

للنفط؟ الجواب على هذا التساؤل يستوجب النظر في األمور الداخلية
وتطورها ،كما فعلنا في هذا الكتاب ،كما انه يتطلب لنظر في احتياجات لعالم

الصناعي األ وسع.
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________ا ردداض )رزوعم' ماداعدااؤفل .
ه عسقراتصيي الدئؤلى

ه عستقرات زراع الداد
ألغرب
 ٨٨٨خاداتلك١نح
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القبيلنوالرولت
ألبن
تطور نظم الطة ونمارسته
تردهر الدراسات ذات الطابع االسي االرءي ف

الوطن العر ى وعه مد عدة ء درد من الي.
ومنلك بعف هد ه الدراسات حدبة و عمقاً ال بأس يما.

ييد ان غيصتنا األساة تكمر ي تغليب احرح على
الداخل فى الحلر .وكإن معهد االناء العرى عد

أصدر مد سوات درابة لعآن المة عن االسة
الخارحبة السعردبة انطلقت من النية الداخلة :فرأت

العد األنتروبولوجي مؤنراً رئياً في عملة عع

القرار .أما دراة فؤاد خوري حذه قتخذ صن البنية
الداخلة لهذه الدولة العربة الصغيرة مرضرعهاً
الوحد .ولذلك فهي نحرح على الطابع الذى تعرداه

للدراسان ذات المحى التاريخي االسي ،رنزي
منحى جديداً للرؤية هو األحدى واألعمق.

الشمه ٣.ل .ل; .وئل لجا زرر

