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تقديم
المجتمع المدذي
والتحول الديموقراطي في الوطن العربي
د  ٠سعد الدين إبراهيم
-١معنىالمجتمعلمدني
المجتمع المدني هر «مجموعة التنظيمات التطرعية الحرة .التي تمأل المجال
العام بين األسرة والدولة لتحتيق مصالح أفرادها ٠ملتزمة في :لك بتيم ومعابير

االحترام والتراضي والتسامح واإلدارة السلمية للتنوع والخالن» ٠
رتشمل تنظيمات المجتمع المدني كال من الجمعيات والررابط والنقابات
واألحزاب واألنذية والتعاونيات .أيكل ما هو غير حكومي ركل ما هو غير
عانلي أر إرئي (من الوراثة) .ينطوي منهوم المجتمع المدني علي ثالثة
مترمات أو أركان أساسية :

•الركن األول ،هرالفعل اإلرادي الحر .فالمجتمع المدني يتكون باالرادة
الحرة الفراده .ولذلك فهر غير «الجماعة الترابية - ،مثل االسرة رالعشيرة
رالقبيلة .نني الجماعة القرابية ال دخل للنرد ني اختيار غضيتها  ٠نهي
مفررضة عليه بحكم المرلد أو اإلرث .والمجتمع المدني فير الدرلة ،التي تنرض

جنسيتها أر سيادتها وقوانينها علي من يولدون أو يعيشرن علي إقليمها
الجغرافي ،دون قبول مسبق منهم .وينضم الناس إلى تنظيمات المجتمع المدني
من أجل تحقيق مصلحة أو الدناع عن مصلحة مادية أر معنرية.

مشءع سبعه سدني «النحهل اسيمنراسي

•الركرالعاني ،هوالتنهيم الجماعي .نالمجتمع المدني هر مجسرعة من
التنظبمات .كل تنظيم فيها يضم أترادا أر أعضا .اختاروا عضويته بمحض
إرادتهم الحرة .ولكن بشروط يتم التراضي بشانهاأوتبولها مدن يؤسون
التنظبم أربنضرن إليه نيما بعد .وقد تتغبر شروط العضرية وحتوتها

راجباتها فبما بعد .رلكن يبقى أن هناك «تنظبما» .رهدا التنظيم الرسي أو
شبه الري .هر الذي يميز «المجتمع المدني» عن المجتمع عموماً.

فالمجتمع المدني هو األجزا  ٠المنظمة من الجتنع العام .المجتمع المدني
هرمجتمع «عضويات»  .فبقدر مايحمل أي مراطن من بطانات عضوية ،بقدر
ما يكون عنصراً نشطاً في مجتمعه المدثي .والذين ال بطاتات عضوية لهم (في
أحزاب أراندين أرنقابات ،أراتحادات  ،أر غرل تجاريةأرصناعية ،أو
تعارنيات .أوجمعيات أرروابط) فإنه يصدق عليهم وصن «الهمشين»
(2اه0ا )43٢9أو والمستضعنين» ( )Powerlessؤي أي مجتمع معاصر•

• الركن الثالث  :للمجتمعالمدنيهوركن أخالقي سلركي .وينطري علي
تبول االختالن والتنرع بين الذات راآلخرين! وعلي حق اآلخرين في أن يكونوا

منظمات مجتمع مدني تحقق وتحمي وتدافع عن مصالحهم المادية والمعنرية؛

وااللتزام لي إدارة الخالل داخل وبين منظمات المجتمع المدني بعضها
البعض ،وبينها ونين الدولة بالوسائل السلمبة المنحضرة ،أي بقيم المجتمع
المدني وضوابطه المعيارية ،وهي تيم االحترام والتسامح والتعارن والتنافس
رالصراع السلي.

 - ٢المجتمع المدئي والموجة الثالثة للديموقراطية

والعالقة وثيقة بين المجتمع المدني والديموقراطبة ،رخامة لي ركنها الثالث
الخاص بحت االختالن ني اآلرا  ٠رني المصالح المادية والمعن^ية .فهذا الركن هر
جرهر الديمرنراطية .بل إن الديمرتراطية هي الجانب السياسي للمجتمع المدني.
فهي صبغة سلمية إلدارة االختالن والتنافس والصراع ،طبتا لقواعدمتفت عليها

من كل االطران .ولكن إلى جانب ذلك فإن منظمات المجتمع المدني هي مدارس

ملهمة  ٠٠سعه الدينابراهجم

للتنشئة السياسبة علي الديمرتراطبة .نسوا ء كانت جمعية خيرية ،أر نادياً
رياضياً ،أررابطة ثقافية ،أرحزباًمجاسيا ,أرنتابة عمالية . . .فإنها تدرب

أعضاها علي الننون والمهارات الالزمة للديمرتراطية في المجتمع األكبر:

االلتزام بشروط العضية ،وحترتها وراجباتها ،والمشاركة في النثاط العام.
والتعبير عن الرأي ،واالستماع إلى الرأي اآلخر .رعضية اللجان .والتصويت علي

الترارات .رالمشاركة فياالنتخابات ،وتبواللنتانج ،سواءكانت علي هوى
العضر أو لم تكن ،
هذا فضالً عن أن منظمات المجتمع المدني هي في جانب أساسي من
جوانبها تعتبر «جماعاتمصالع» ،تنمي وتدافععنهذه لمصالح نيمواجهة
المنانين والخصوم من جماعات الجتمع المدني األخرى ،وعلي مراجهة الدولة
أيضا ،ملتزمة باإلدارة السلمية لالختالن .ربهذاالمعني نإنناجز ٠اليتجزأ
من النظام الديموقراطي العام إن وجدنعأل؛ وجز .اليتجزأمن الررط الالزمة
لوجود مثل هذا النظام رصالحه .أوالتمهيد لنثأته إن لم يكن مرجودأبالنعل.

ولهذا السبب حرصنا ي هذا التتديم لهذا الكتاب .في هذا المشروع .علي

ربط المجتمع المدنيبالتحول الديموقراطي .في العنوان وني المحتوى .وتد
أطلق عالم السباسة األمريكي صامريل هانتجتون وغيره مصطلع ٠المرجة
الثالثة»( )١علي ما يجتاح العالم من رياح ديسوقراطبة ،بدأت في البرتفال عام
 ،١٩٧٤واستمرت طوال العقدين التاليين .وامتدت من جنرب أوربا إلى جنوب
أمريكا ،إلى جنرب افريقيا :ومن شرق أسياإلى شرق أوربا.

فخالاللنترةمنعام١٩٧٤اليعام ،١٩٩٤تحرلتستيندرلةمنأنظمة
شمولية أو ديكتاتورية إلى أنظمة دبمرقراطبة .ويصف علماء السياسة واالجتماع
هذه الظاهرة بأنها "المرجة الديموتراطية الثالثة .ألنه سبقتبا موجتان خالل
القرنين الماضيين .كانت المرجة االولي في اعقاب الثورتين االمريكية والفرنسية
في اواخر القرن الثامنعشر وامتدت زمنيا الي ما تبل الحرب لعالميةألولي،
وشملت حوالي عشرين دولة معظمها في اوربا واالمريكتين.

اما الموجة الديموقراطية الثانية فتد امتدت طوال العتوه األربع التالية

مشروع السجتتع السدني والتحول الدبترالم

للحرب العالميةاألولي()١٩٦٠-١٩٢٠وشملتحوالي ثالثين دولة.ولكن
عددا من بلدان هاتين المرجتين الديمرتراطيتين ارتدت عن الديموقراطية لعدة
سنرات (مثل ألمانيا وإيطاليا رأسبانيا والبرتغال) قبل أنتعود اليها .ولىكل

األحوال أصبح عدد بلدان العالم التي شملتها المرجات الديموقراطية الثالث
تتجارز المائة حالياً .من مجموع حوالي مائة وثمانين دولة مستقلة من أعضا ٠

األمم المتحدة.
وسا يتصل بأقطارتا العريبة نإن ,لمرجة االوي لم شلها علي اإلطالق .ثم
شملت الموجة الثانية()١٩٦.١٩٢٠قلة منها تعد عليأصابع البد الواحدة.
وحتي هذه القلة ارتد معظمها عن الديمزتراطية مع عام ٠١٩٦ .وي الموجة
الحالبة .التي بدأت منذ عام  ٠١٩٧٤ا نجد من الواحد رالعشرين قطرا عربيا
سوي ثمانية أقطار فقط  -هي مصر والمغرب والجزائر وترنس ولبنان واألردن

والكريت واليمن ومرريتانيا -بها درجات متفارتة من التحول الديموقراطي :بينما
تظل أغلبية األقطارالعربية ترزح تحت أنة حكم غيرديمرقراطية .وحتى

الجزائر انتكست الديمقراطبة الوليدة فيها منذ بداية عام  !١١٩٢كما تعرضت
تجرسة الينن الواعدة المتحان تاس ،حينما نشبت فيها حرب أهلية في منتصن
عام٠١٩٩٤
 -٣المجتمحالمدني :راس لماالالجتماعي

في كتاب صدرمؤخرأ للعالم االجتماعي األمريكي روبرت برتنام ٠
األستاذ بجامعة هارنارد بعنران «جعل الديموقراطيةس٠ل؛ التقاليد المدلية
فيإيطاليا الحديفة
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يزكد المؤلف النقطة المذكورة سابقا ،أي العالفة الرطيدة بين المجتمع

المدني والديموقراطية ،علي المسترى المحلي في إيطاليا المعاصرة .وقد وجد

ئنعث ؤ  ٠سي االيه ابرايم
األستاذ بوتنام أن الحكرماتوالمجالس الحلبة ني شماليطاليا تعمل

بديموتراطية أنثر كنا ءأ بكثير منها في جنرب إيطاليا .وبعد أن حاول كل
التنسيرات الممكنة ،خلص إلى تنسيررنيسي وهرما أسماه «رأسالمال

االجتماعي(،ا٤3أم ٠)s٥cial 02واليعدو هذااإلصطالح (رأس المال
*الجتماعي) أن يكون هر بذاته ما نسميه في هذا التترير«بالمجتمعالمدني».
بل إن رربرت برتنام" ني العنوان الجانبي يزكد هذا المعنى بكلمات التقاليد
المدتيةليايطالياالحديثة ٠،ورأس المال االجتماعي هر عدد ونرعية تنظيمات
المجتمع المدني في أي منطقة .متارنة بعددالسكان نيها .ويمكن حاب
الثرا .والفقرالمدني بمؤشرات تقريبية طبتاً لهذاالمعدل.

وتد وجد األستاذ روبرت بوتنام من دراساته المبدانية الكثيفة .التي
استمرتحوالي عشرينعاماً أنمعدالت التنمية االتتصادية قدارتبطتارتباطأ
وثيتاً «برأس المال االجتماعي» أي بتوة المجتمع المدني .نمنظات المجتمع
المدني تمنح أعضا *ها مجموعة كبيرة من المهارات .وشبكة واسعة من
االتصاالت .تتيح لهم فرصا عديدة لبد .المثروعات االتتصادية .من مختلف
األحجام .والنجاح في إدارتها ،والتغلب علي المشكالت التي تواجهها .بل يذهب
الباحث إلى أن ما هر شائع في الترى واألحيا  ٠الشعبية المصرية من ممارسات

«جمعياتاإلدخذرالدرارة»(005أ3أع.)Rotating Credit 550هي نسرذج
ألصغر^كريناتالمجتمعالهبني ،وهي تلك الجمعيات التي يقوم اعضارها بدفع
مبلغمقطرع شهرياً ،علي أن يتناوب كل عضو في تلقى مساهمات كل اعضاء
الجمعية مرة واحدة شهرياً ،وهكذا إلى أن يكون كل عضوقد دفع مبالغ شهرية
مساوية لعدد اعضاء الجمعية.
وتدوجد-بوتنام  -أن هذه هي الطريتة التي بدأت بيامعظم المثروتات

الصغيرة في شمال إيطاليا  ٠منذ نهاية القرن الماضي ،والتي تطور بعضها لبصبح
كبيراً أو حتى عمالقاً مع نهاية هذا القرن .وتقوم «جمعيات االدخار الدوارة،
علي المبدأ العام نقسه الذي يحكم المجتمع عمومأ :اإلرادة الحرة في المشاركة،
واالقرار بحق اآلخر في أن يرعي مصالحه .والثقة المتبادلة بين االعضاء .حتى

مثررع المجتمع المدني والتحرل الديمتراطي

دون أن تجمعهم عالقات قرابة .وهكذا كلما حللنا منهوم «المجتمع المدني»،
تكثنت لنا غناصر عذيدة تجعل من المنبرم مرادنأ لمعنى «التقدم اإلنساني»
عموماً .فهر ينطوي على تعبيرات للحرية ،والمبادأة ،والمشاركة ،واحترامحتوق
اآلخرين ،رااللتزام بادارة الخالن إدارة سلية .والتعاون من اجل المصالح
المتبادلة.

 - ٤نشاة المجتمع المدذي
ينشأالمجتمع المدني بهذه الصبغة ألتي حددناهامن تكرينات اجتماعية
داقتصاديةحديثة كالطبقات والنئات المهنية ،وغيرها منجماعات المصالح.
رند امدت هذ ,العبة ي الغرب ع سبات التحرز الرأسمالي ،زالتعبع
والتخول الحضري ،وحق السواطنة رنثاة الدولة القرمبة .وني حبن أن الرال،
المطلق للمراطنين ينترض أن يتجه للدولة الترمية بصنتنا تجسيداً طيعبا

للجتمعبأسر.فإنالوال.الذرعي يتحرك تبعاً للمعالح.نيتركز فيالطبتة
رالمننة والحي وما شابه .وتنثأ التنظيمات االختيارية ويتسع نطاقها حول
المصالح المتعددة للمواطنين،كاألحزاب لياسبة واالتحادات العالية
دالتتابات المهنية والنرادي رالمزسسات االجتماعية.
وبينما يتسم الرال ءللسيادة العليا للدرلة بالعاطفية والتجريد ،وال يظهر إال
ماما .نجدأن االنتما .للتنظبمات االختيارية يتوم علي المصالح ويتم
العينية ويظهر في أرقات عديدة .وفي حين أن الوالء للدولة يتسمبالشول
يلقى إجماعا من كل المواطنين ،فإن االنتما ٠إلى التنظيمات االختيارية يتم
الخصوصبة والتغير في شدته واستمراريته .بعبارة أخرى ،إذا كان المراطن
ادراً ما بغيرانتماء ٠إلى الدولة الترمية .فإنه كثيراً ما يغيرانتما ٠الي
لتنظيات االختيازية،كالطبقة والمهنة والوضع االجتماعي والحي تبعا للحراك
الجتماعي رأسيا رأنتيا .ويقيام التتاض أو حتي الصراع ني الممالح يين
ختلن الكيانات االجتماعية راالتتصادية داخل الدولة القرمية الراحدة ،تتطرر
نظمة الحكم تدريجيا ياتجا ،مزيد من المشاركة السياسية ،أي نحو
لديمقراطية .وفي العادة تكون بعض التكرينات االجتماعية واالقتصادية أكثر

مقدمة د ٠بئر الدين اهرايم

رعبا بمصالحها وأسرع من غبرها ني تنظيم صنونها من أجل االحتناظ
باللطة الباسية .أوالوصول إلنا أواتتامبا نيإطارالدولة .أما

التنظيمات األتل وعيا وتنظيما لصنونها فإنها تكون أتل حظا .ولكنها تتعلم

نن الحياة التنظيمية بمرورالرتت وعن طريق المحاكاة .لذا نتدتضاعنت
تنظيمات المجتمع المدني في الغرب عددا وازداد تنظيمها تعتيدأ ،على مدى
الترون الثالثة األخيرة.
وبنترض الكثيرون أن يكرن جهاز الدولة بمثابة ساحة «محايدة» لكل
تنظبمات المجتمع المدني ،فالتنانس بين هذه التنظيمات غالبا ما يكرن حول
البطرة علي الحكومة أو التأثير نيها.حبث إنها المركز العصبي لعملبة اتخاذ
القرار في الدولة .وقد يكون حياد الدولة أمراً بثير الجدل :كما أن الحدرد بين
الدولة والحكومة والنظام غالبا ما تتسم بالغرض من الناحيتين النظرية
والعملية ،وفي أذهان المواطنين العاديين على السوا  . ٠رلكن ال كان المجيع
السذني تذ تزامن ني تطرر* مع تطرر الدولة انتومية ،نند زادت نقاط االتنات
بينهما على نتاط الخالن .فلم يستتل أحدهما عن اآلخر تمام االستتالل .وإنما

فقط بدزجة نسبية .إذن نإن انتراض الصلة بين الدولة والمجتمع من منظرر
«المعادلة الصفرية» قد يؤدي إلى التثتيت المضل .نقرة الدرلة ال تعني
بالضرورة ضعف المجفع المبدي أوالعكس ٠أما في الوطنالصي ،فالحاال
األكثرشيرعاًهيضعنالمجتمعالمدنيوضعفالدرلةمعاً ،كما سنرى.
إن الصلة بين المجتمع المدني والتحرل الديمتراطي تبدد واضحة ومنطقية ٠
نالديمقراطية هي مجموعة من تواعد الحكم ومؤسساته لالدارة السلمية للعالتات
بين الجماعات المتنانة أو المصالع المتضاربة .ومن ثم فإن األساس العياري
«للمجتمع المدني» هواألساس المعياري ننه «للديمتراطية» .وإ:ا نحبنا نمط
الديتراطية المباشزة في «أثينا ،أو «مجلس المدينة» جانبا ٠لوجدنا أن
تكرينات المجتمع المدني هي أنضل قنوات المشاركة العبية في الحكم  .إن

هذا هر جرهر مفهرم المجتمع المدني كما استخدمه منظرو «العتد االجتماعي»
وحش اهيجل ،وماركس ،و«ديتوكليل»ووجرامشي»٠دكلمافعله

سروع المجتمع الدئي والتحمل االطراض

مستخدمرالمنهوممن المحدثين فهوبلورته رالتوسع ني رصد مظاهره ني

المجتمعات المعقدة المعاصرة.
ويرى بعض المراقبين أن تأخر التحول الدبمتراطي في الوطن العربي يرجع إلى
غياب أو توتف نمو «المجتمع المدني» وما يستتبعه من «ثقافة سباسبة»  .بل

يذهب بعض المستشرتين رالعنصريين إلى حد رفض إمكانية تطور المجتمع
المدني العريي ،وبالتالي إنكار أي مستتبل للتحرل الديمتراطي الحتيقي في
وطننا العربي .بإذا أمعنا النظرفي هذه االدعا٠ات في ضر ،الواتع سرا٠تبل
العصر الحديث أو في الرتت الراهن وجدنا األمر غير ذلك .فعلى الرغم مما
نالحظه من تشوه وتلكز .فان الرطن العريي يمر اليوم بعمليتي بنا  ٠للمجتمع
المدني والتحول الديمتراطي معا .والصلة ببن العمليتين واحدة في جوهرها.
فني الوتت الذي تنمر وتتبلرر نيه التكرينات االجتماعية واالقتصادية الحديثة،
نإنها تخلق معبا تنظيمات مجتمعها المدني التي تسعى بدورها إلى ترسيخ
دعائم المشاركة في لحكم.

 - ٥المزسسات المدنية العربية التقليدية
إن المجتمع التقليدي (ما تبل الحديث ) ني الوطن العربي ،كان تائما على
سلطة سياسية تستمد شرعيتها من مزنج من الغلبة العسكرية والمصادر
الدينية( .)٢إأل أن المجال العامسرعان ماكان يشغله عمليا .كل من :العلماء
والتجار وطوائف الحرنيين والمتصوفة .وتيادات الملل والنحل( .)٢أما خارج هذه
البؤرة المزكزية ،فكان هذا المجال العام يحتله الفالحرن والبدر .وكانت السلطة
السباسية تتبدى  ،في أجلى صورها  .في البزرة المركزية األولى لهذه المجال
العام .أما خارج البؤرة األولى نكانظهررالتكرينات االجتماعبة /االتتصادية
يتناوت بصررة ملحرظة ،ونادرأ ما كانت محسرسة  -وكانت التكوينات األخرى.
وخاصة القبائل ،شبه مستقلة أو مستقلة تماما عن السلطة المركزية إن لم تكن

منشقة عليها ا’*)وحتى في البؤرة المركزية األولى التي كانت غالباًماتنحصر
داخل أسوار المدينة .فقد كانت هناك جماعات متباينة تتعايش وتتناعل مع قدر

كبير من االستتاللية فيما بينها  ٠إذا كانت الطوائن  ٠والمذاهب الدينية ،
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واألقلبات العرتية  ٠تدير معظم شئونها الداخلية من خالل زعما  ٠منتخبين أو
معينين .وكانيسندلبزال ،الزعا ه أمر للطة التضانية واإلدارية اخل
جماعتهم الخاصة .ولم يكن األمريخلومن بعض التوترداخلكل جماعة! .أل
أنه كان يدار داخلياً  .وتد يكون هناك قدر من التوتر أيضاً نيما بين ننتين أو
أكثرمن هذه الجماعات .إال أنه كان  ،غالبأ  .ما يتم حله وديا  :أوربما بتدخل

مباشرمنجانبلسلطة السياسيةالمركزية)".
زكان يتم الحناظ على هذا التوازن في إذارة المجتمع من خالل عدد من
اآلليات.كالتدرج الطبقي المحدد .واالستقاللية النسبية للحرف والسكن
والموارد (ومعظمبامن األوتان أو الحبوس) .وكان لتكافل االجتماعي يقرم
على أساس المهنة والدين والمذهب .كما كانت السنظة المركزية تتولى جع
النرائب وإقامة العدل بالثريعة .وتحافظ على النغام العام والدفاع .وكانت
ترعى الننون والعلوم أحيانا .أما الخدات االجتاعيةوالبام االقتعإدية
أبائرة فلم تكن من أاللتزامات المتوتعة من «اندرنة»  :بل كانت تترك في
الغالب للجماعات المحلية  ٠ربذا نإن المجتمع انعربي التقليدي لم يعرف
مرادنات المؤسات الدنية وحب ،بل إنه عاش بنا ،نكان األفراد يعتمدون

على هذه المزسسات في الحفاظ على هريتهم والرفا ،بكثير من احتياجاتهم
األساسية  ٠وكانوا محصنين نسبيا من التعامل المباشرمع السلطة السياسية()٦
وفي هذا التوازن التقليدي  ٠كان المجال العام الذي تتناعل فيه المزسات
المدنية يتطابق مع النضا ء المادي الذي كانرا يعبثون نيه ويعملرن( .إنظر
الثكل . )١وكان هذا الترازن في إدارة المجتمع تتخلله من حين آلخر «فتن»
و«نكبات» .ويشير قامرس المغرات السياسية العرببة بمصطلح «النتنة» إلى
القالقل الداخلية الحادة التي كان يصحبها في العادة صراع مسلح .في حين كان
يقصد بمصطلح «!لنكبة» التعرض للغزو من جانب توة أجنبية (غير مسلمة)
تصحبه في العادة عمليات سلب ونهب وتدمير وإبادة )٧( .وكان ينجم عن كل من

«الفتن»و«النكبات»خلل فيهذا التوازن لتقليدي ني لحكم لنترة تطولو
تقصر ،ولكن غابا ما كان يتم لم شتات التوازن من جديدليعود قويا كما كان.

مثروع المجتمع المدني والتحول الديمقراطي

شكلرتم()١
التكوينات مدنية العربية التقليذية
(المجال العاميتداخل مع المجاال لمادي)

وكان هذا هو الحال في معظم التررن االثنى عشر األولى من التاريخ العربي
اإلسالمي .رلكئ القرنين األخيرين شهدا حركة تفكك مستمر للتوازن التقليدي في

إدارة الدرلة والمجتمع .وال كان يعحبه من تكانل اجتماعي اتتعادي .
وكئتيجذ مباشرة لالختراق الغربي للمجتمعات العربية اإلسالمية ودمجها قسرا ني
النظام العالمي التاشي  ٠وقتنذ .ركان البد لمعظم المؤسسات المدنية التقليدية أن
تتآكل لتحل مؤسسات أخرى جديدة مكانها ،وكان بين هذه المؤسسات البديلة
«الدولة» العريية الجديدة .
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-٦الدولة العربية الجديدة:التمدد واالنكماشر

ولدت معظم لدول العربية الجديدة على يدالتوى ااستعمارية |لفسةا٨ا.
وكانت تحمل في ثناياها العديد من التشوهات بدبا من الثكالت الشلن على
الحدود المصطنعة،وانتهاء بالضعف الداخلي لمزسساتها ٠رقد واجهت هذه الدول

منذ نشأتها مشكالت وتحديات هانلة من الداخل والخارج على السوا • .فال هي

استغادت مما في تراثها من حكمة المزسسات المدنية التقليدية (تبل
الحديثة) وال هي سمحت بمساحة عامة كافية للمؤسسات الحديثة لكي تنمو
وتزدهر .ونتيجة لذلك .وجدت الدول العربية الجديدة نفسها تحارب على جبهات

داخلية وخارجية عديدة .وبالطبع مر الوطن العربي ببعض من العمليات التي
صاحبت ظهرر الدرلة الحديثة والسجتمع المدني ني الغرب .ومنها اختنا ء
التوازنات التقليدية من ناحية ،والمعدل السريع للزيادة الكانية والتحول
الحضري من ناحية أخرى .أما عمليات التحرل الرأسمالي والتصنيع فتأخرت
كفبراً .لذا فإن المزسات االجتماعية واالنتعل دة الحديثة بسشابة العموه
النقري للدولة الحدبثة والمجتمع المدني ،لم تقم بصورة متوالية أو متكاننة

متسقة  ٠كما هو الحال في الغرب.
-١-٦النموالمشوهللدرلة

شهد الرطن العربي ظاهرة نمر اجتماعي  -اتتصادي ملحرظ في العقرد
الثالثة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ،وهي النترة التي ولدت فيها معظم
الدول العربية المستقلة .إالأنهذا النموكانفجائياً ،غيرمتسق مما أدى لى
بنا ٠اجتماعي  -اتتصادي مشره .ريتضح تأثيرهذا الثشوه على نموالمجتمع
المدني العربي كما سنرى في الفقرات التالية.

بدأت العديد من الدول العربية التي نالت استتاللبا في الخمسبنيات

والتينيات خططا طمرحة للتوسع التعليمي والصناعي .رنتيجة لذلك .نمت
طبقتان جديدتان نموا مطردأ .وهما الطبقة المترسطة الحديثة .والطبقة العاملة
الجديدة .وفي ذلك كان التخطيط المركزي والسيطرة على السياسات االجتماعية
وااللتمادةه٠ا الك الغابة على معظم اكواللصة ٠إألأن اسدين ,لتاليين
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(السبعينيات والثمانينيات) شهدا مزيجا من السباسات االجتماعية واالقتصادية
المثرشة .فتدأدت الطنرة النفطبة األولى ني البعينبات إلى إغرا ءالعديد من
الدول النقيرة ذات الكثانة السكانية بتبني ما يعرف بياسة ٠االنفتاح٠
االصادي1لليبرالي ،دون تخطيط للبطرة على تداعيات السياسات االجتماعية
راالتتصادية التي سادت في العتر :االبقة .نكاز هناك ثالثة تطاعات رسمية
تعمل .أر باألحرى تتضارب بصوز :غير متكاننة .وهي القطاع العام  ٠رالقطاع
الخاص والقطاع المشترك .إلى جانب ذلك .خلهر قطاع ,سري ،غير رسمي
متنام .وسادت معاييرشديدة التباين للكناة والمهارة والرواتب في االلتصاد
والدولةوالمجتمعال^طنيالراحد .لذافتدكانت اآلثار المشوهة الناتجة غن ذلك
أمرا محترا .ناز:ا:ت حدة نغرظ اننخم .واختلت موازين انعدالة.

وتصاعدت حدة الديون الخارجية ذي معظم الدول العريية  )١( .من ناحية التدرج
الطبتي .نسا في البعينيات والثمانينيات تكرين^ن اجتماعيان طنيليان .هما
طبتة «األغنيا ،الجدد» و«طبتة البرولبتاري :لنالمية» .تحكمت الطبقة األعلى
في جزء متزايد من إجمالي الناتج التومي دون إضننة الكثير إلى الثروة القرمية.
رنزعتإلى اإلسراف في االنتنالك وتنريب رأس االل إلى الخارج .أماالطبتة
األخرى -البروليتاريا الهالمية -فتد تضخم حجمبا إلى درجة كبيرة ،حتى صارت
عبئاً يضان إلى البطالة السانرة والمقنعة .كما باتت تعاني حرمانا شديدأ.
وأصبحت أحزمة النقر التي تحيط بالمدن الكبرى تمثل قنابل موقوته تنذر

باالننجار في أية لحظة ،وني الرتت نفسه .عانت الطبتة المترسطة الحديثة
رالطبقةالعاملة الجديدة ،من ذوي الرواتب واألجور الثابتة ،معاناة شذيدة من آثار

التضخم .كنا ازداد اغتراب هاتبن الطبقتين عن األنظمة الحاكمة في بالدهما.

ومن ناحية آخرى ،آصبح من اليبر على المنشتين الباسيين أن يتالعبرا
«بالبررليتازيا الهالمية ،الحضرية ٠١,٠٠
 -٢-٦الدولة رادارأ|لمراع
ازداد مأزق الدولة في الوطن انعربي تعقيداً بسبب الصراعات اإلقليمية

والداخلية القديمة التي بقيت دون حل .مضانا إليها ما استجد من صراعات.
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رمن األمرر التي تتصل ببحثنا هذا عن المجتع المدني والتحول الديمقراطي.

ذلك النشل الذريع الذي منيت به النخب الحاكة فيما بعد االستتالل في إدازة
الصراعات .

ومن بين المشكالت القديمة الباتية الصراعات المرجلة  ،كالصراع العربي
اإلسرائيلي .والصراع العراتي اإليراني .رالصراع الليبي التشادي ،والصراعات
القانمة في كل من لبنان ،والسودان .والصومال .والصحرا ء المغريية  ٠والصراع
العراقي الكريتي .وبعض هذه الصراعات يصل عمره إلى نصف ترن (كالصراع
العربي اإلسرائيلي) :وبعضها يعد أقصرنسببا (كالصراع العراقي اإليراني.
والعراقي الكويتي) .ومنبا ما دخل في طوز العراعات اللحة التي ظلت تثب
وتخبو لعثرات السنين (كالصزاع العربي اإلسرانيلي والصراع الدانر في
السودان) .إال أنهاكلها باهظة التكالين سرا ء على المتوى المائي أو

البشري .وتحتل منطقة الشرت األوسط المرتبة األولى  Iني العالم االلث د من
حيث شرا  ٠واستبالك األسلحة ،بمتوسط ١ ..مليار دوالر سنريا خالل العتدين
األخبرين .ويبلغ مجموع اإلنناق على الدفاع ضعن ذلك البلغ  .وهكذا تم إنفاق
 أو تبديد  -مايقرب من  ٤ . .مليار درالر على األغراضى العسكرية دونالترصإللىتسويةلمعظم الصراعات المذكورة .وتد تراكم اإلنفان إلى ٢٣٠٠
مليار دوالر هي مجمويع اإلهدار الناتج عن الصراعات في المنطقة ،كما يتضح من
الجدول (  .) ١وتقدرآعداد القتلى والجرحى والمعرتين والمشردين بحوالي ١٣
مليونخالل النترة نفسها (انظر الجدول  .) ١وبانتشار أسلحة الدمار الشامل

(كاألسلحة النروية والكيمارية)  ،فإن التكالين البشرية والمادية لهن ،الصراعات
المزجلة سرن تصل ،في التسعينيات إلى آنات فلكية ما لم يتم التوصل إلى
حلها.ا)١١
ومما يذكر أيضاً أن الصراعات المسلحة الداخلبة في دول المنطقة  ،ناتت

الصراعات بين الدول من حيث الخسانر البشرية وإبادة الكان .لتد أبيدت
مجتمعات محلية كلياأوجزئياًفي بعض الحاالت ،وكان عدد من هذه

المجتمعات المحلية تجمعات عرقية أو مراكز ألقليات .وتشير الخسائر الغادحة
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جدرل مختصر ()١
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*منات رحدة المعلرمات .مركزابنخلدون لدراسات اإلنمانبة.١٩٩٢ ،

من الناحية االتتصادية وحدها إلى ما كان يمكن تحتيقه من إنجازات تنموية بهذه
الموارد الهائلة ،أي أن التنمية كانت ضحية رببن من ضحابا هذه الصراعات

مقدمة د  ٠سعد الدين ابراهيم

الممتدة .كما أن هذه الصراعات الداخلية قد أجبرت األنراد والجماعات على
التتوقع .مما جعلنا توثرالجماعات انعرتية  ،والدينية ،والتبلية بوالتبا التقليدي
 .دون المزسات الحديثة الخاصة بالمجتمع المدني ،بل ودون الدولة ننسها)١٢(.
إن فشل الدول العربية الجديدة فشال ذريعا في إدارة الصراع الداخلي والخارجي -
في نظر قاطاعات عريضة من مواطنبها الجدد أننسهم ( كلبنان  ٠والعرات ،
واألردن  ٠واليمن الجنويية  -كان سببا ونتيجة في آن واحد ٠لتعويض شرعية
ابعدد منها منذ مولدها  .)١٣1إأل أن هذا النشل يرجع  ٠في معظمه  ٠إلى الشك
في شرعية النظم السلطوية الحاكمة في الدرل العربية الجديدة .لقد كانت مسألة
شرعية والدولة» تبدو أمراً يمكن حله بمرور الوقت وأما شرعبة النظم الحاكمة

فكان أمرها يزداد سوا بمرور الزمن :رمن ثم فقد زادت الضغوط الرامية إلى
المزيد من المشاركة السياسية .خاصة في النوات العشر 1ألخبرة .وتتخذ هذه
الضغرط إما صورة اضطرابات عشوانبة تتوم ببا طبقة البرولبتاريا النالمية ،أو
تتخذشكل ضغرط أكثرتنظيما وهدو.ا من جانب الجتع المدني)١٣( .

 - ٧المجتمع المدني الجديد ة ,لل الدن المتعسرة
رغم الطببعة التسبلطية التي ميزت الحكم ني العديد من الدول العريبة طوال
تاريخها منذاالستقالل .اال أن البذورالجنبنية للمجتمع المدني الحديث

قدظهرت فيها جميعا تقريبا .فبعض المزسسات المدنية الجديدة  -وخاصة في

الجزءالشمالي من الرطن العربي  -تعود في تاريخها إلى النصف الثاني من
القرن التاسع عشر! لكنها ازدادت عددا وازدهرت في فترة ما بين الحربين
العالميتين ( .)١٩٣٩-١٩١٨وكانت الطبقة المترسطة الرليدة بمثابة العمود
النتري لهذه التنظيمات المدنية .وني ظل الحكم االستعماري  ٠لعب عدد من
هذو التنظيمات دورآ سياسيا ملمرسأ من أجل تحرير بالدها .ومن بين صنرن
هذه التنظيمات ظهر زعما • االستقالل.
-١ -٧توقفنمرالمجتمعالمدنيالوليد ( الخمسينياترالستينيات)

بعد سنوات قليلة من االستقالل  ٠شهدت عدة دول عربية مرجة من السياسات
الراديكالية التي صاحبت انقالبات عسكرية شعبرية  -في سوريا ومصررالعراق

حروع استمع الدئي رالتحرل استراض

والز:ان واليمن والجزائر ولبببا وموريتانبا والصومال .وقامت هذه األنظمة

«الراديكالية» بإنهاء التجارب الليبرالية الرجيزة التي مرت بها بعض مجتمعاتهم
قبيل االستقالل ربعده مباشرة  .وصار حكم الحزب الراحد أو حكم النخبة
الصغيرة هو النمط السائد  .وأضنت هذه النخب على نفسها صفة شعبرية بتبنى
شعارات وسياسات تخدم الطبنات الدنيا .وأضفت أنظمة الحكم "الشعبوية"
الجديدة هذه على الدولة دوراً اجتماعياواتتصادياتوسعبا ،وتمت صباغة
«عقد اجتماعي» صريح أر ضمني أصبح على الدولة بمقتضاه أن تقوم «بالتنمية»

 ،وضمان «العدالة االجتماعية»  ٠والوفا  ٠باالحتياجات األساسية لمواطنيها ٠
وترسيخ دعانم االستتالل البني .وتحتبق طموحات قومبة أخرى (كالوحدة
العربية وتحرير فلسطين) .وفي المقابل ،كان على شعوبنا ان تكف عن المطالبة
بالمشاركة السياسية الليبرانية ،ولو إلى حين .رتم استغالل األيديولوجيات
٠تر-يت م”٠٠ثت٦ب ٠را . ٠٠ ٠: -- :.٠ل٠ذا اددد االحتماع , ٠لفاً السياسية
تأبيداً لكنظم الحاكمة ،رتراوحره فعل إألغلبية بين القبرل واإلذعان .ركان ددا
العتد االجتماعي -اشبري -التبادلي في بادي ،األمرجاذبية خاصة ،حتى أن

األنظمة الملكية العرببة التتليدية تبنت هذاالترجهجزئيامنذالستينيات ،كما
حدث باألردن والسعودية ودول الخليج والمغرب  .) Iومهما كان للعتد
االجتماعي الشعبوي من إنجازات في البداية ،إال أن سلبياته لم تقتصر على
األحزاب السياسية التي كانت قانمة على الساحة وحسب ،بل إمتدت إلى سانر
مؤسسات المجتمع المدني أيضا .فتعرضت هذه األحزاب والمؤسسات إما للحظر
التام من خالل ترسانة من التوانين واألحكام ،أو تم ضمها بالكامل إلى الحزب
األوحد الممسك بزمام اللضة )١٦(.بعبارة أخرى ،فقدت مزسسات المجتمع
المدني كل أر معظم استتاللبتبا ني ظل الحكم الشعبوي .ونتيجة لذلك ،اندثر
العديد من هذه المؤسات بسبب كبر سن أعضائها رفقدان االهتمام بها بين جيل

الشباب .وتحرل بعضها إلى مجرد تنظيمات تائمة على الورق فقط ٠بينما
تكيفت قلة قليلة منها مع المعادلة الشعبرية الجديدة وكانحت ني سبيل
االحتفاظ بنشاطها ،مع كثيرمن الحذرالسياسي للوتاية من غضب النظام

-
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أدت هزيمة نظم الحكم الشعبرية على يد إسرا نبل عام  ٠١٩٦٧رما تالها من

انتكاسات متوالبة ،بلغت ذروتها في أزمة الخليج في عامي ٠١٩٩١ - ١٩٩.

إلىتهاري البقية الباقية من الثقة في لعتد االجتماعي الشعبوي ،رإلى لتآكل
المستمر لشرعية معظم األنظمةالعرببة .رلكن تشبث هذه األنظمة الشعبرية
بالسلطة أدى بها الى تصعيد الممارسات التمعية .وتورط بعضها في مغامرات
خارجية :يينما لجأ بعض ثالث منها إلى كليهما معا .هذا في حين لجأ بعضها
إلى مراجعة رمزية أر جادة لنظم حكمه .

 -٢-٧سرءاإلدارةرتقهقرالدرلة غيرالمنظم
يبدو أن الدور التوسعي للدولة العزيبة قد بلغ منتها ه ني البعبنيات ( ني
كل من الدول الغقيرة والغنبة على السرا  . )٠ومنذ ذلك الحين أدت ميرة

األحداث االجتماعية والياسية داخليا وإقليبيا ودوليا إلى إجبار الدرلة على
ا لخممتينيا ت را يستينا ت  ٠واسم هذا التقهقر ني درر الدرية بالنخبط :مح

ترتب عليه قدر من الضعن الهيكلي واآلني ،مما كان يمكن تجنبه  ،أو الحد منه
 ٠لوكان المجتمع المدنيفبها أكثر تماسكاً  .إأل أن بعضا من المجال لعام

الذي انسحبت منه الدول بشكل غير منظم ،مألته إما الحركات اإلسالمية
المتطرفة (كماحدثفيمصر والجزائر)  ٠أو الحركات االننصالية (كما هو الحال
في كل من السودان والصومال والعراق )  .وإذا استخدمنا تصنيفا يجمع بين
المتغيرات التي تزثر على قرة الدولة والمجتمع المدني ،كما هو مرضح في
الشكل ( ٠)٣لوجدنا أن معظم الدول العربية تأرجحت بين الخاليا (ب) و(ج) ر
(د )  ٠ولم تستقر أي منها في الخلية (أ)٠أيفي نمط «الدولة القرية والمجتمع
المدني القوي»  .وبعض الدول كالصرمذل والسودان والعراق تندرج ني الوتت
الراهن تحت الظررن التي وردت في الخلية (د)،أيني أ نصى درجات المزج
بين ضعف الدرلة وضعن المجتمع المدني ،وهو أسوأ احتمال مكن..

مثروع المجتمع المدتي والتحول الديمقراطي
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 -٣-٧انتعاشا لمجتمع المدني نيالرطنا لعربي

في تراجع درر الدولة العربية (أى في السبعينيات والثمانينيات)  ،انتعشت
بعض المؤسسات المدنية السابقة للحقبة الشعبوية  :ونشأت مزسسات جديدة.
ومن بين هذه المزسات منظمات حقوت اإلنسان .ففي أعقاب الغزو اإلسرائيلي
للبنان ( ) ١٩٨٢وهو ما يعد أحد أشد االنتكاسات بعد هزيمة  ٠١٩٦٧ظهرت
مثلهذه المؤسات على مسترى انرطن العربي كله ،أر على مستوى األقطار
مننردة )١٧(.كما تكاثرتمناتمن التنظبات التطوعية الخاصة ,وهينات
تنمية المجتمعات المحلية في العقدين الماضيين .ويقدر عدد الهيئات غبر
 ٢في منتصف الستينيات إلى حوالي
الحكومية العربية من أقل من
 ٧... .في أواخر الثمانينيات ) ١ .وهناك عدة عوامل دعمت هذا النمو

مقدمة د ٠معد الدين ابراهيم

الكمي المشهود للتنظيمات المدنية العربية في العقدين الماضيين  ،ومن بينها :
 - ١-٣-٧تزايد احنباجان األنراد والجماعات المحلبة  ٠الي لم تعد تلبيها

الدرلة العربية :نغيما يتصل بالطبتتين الدنيا والمتوسطة الحفيرة .كانت هذه
االحتياجات في  -أساسها  -خدمات اجتماعية واقتصادية لم تعد الدولة قادرة -

أو مستعدة  -على الونا  ٠بها ،كاإلسكان والرعاية الصحية ،وزيادة الدخل
وتحسين نوعبة التعليم والمواد الغذائية وما إلى ذلك .أما فيما يتصل
بالطبقتين المتوسطة والعليا  ٠فكانت االحتياجات المتزايدة تتمثل في المطالبة
بالتعددية السياسية والثقانية رحرية التعبير.

 -٢-٣-٧اتساع نطان النعليم بين لسكان لسرب :منماتكن أخطا .نظم
الحكم الشعبوية  ٠اال أن من انجازاتها التي ال تنكر نشر التعليم المجاني
البكنن ورغم انتقارهنا التربع اتبب إلى نجر ::الكين االان ادب الى
تبرى ني بنا .المرتات العامة والخاصة .

 - ٣-٣-٧زيادة المرارر المالية النررية  :كانت سنوات السبعينيات وأوائل
الثمانينيات تتميز بطفرة مالية لدى كثير من األفراد في الدول العربية ،بسبب
الزيادة الهائلة في عرائد النغط وما صاحبها من تحرك القوى البشرية ببن الدول
العربية بمعدالت غير مسبوتة ! وظهور بدايات سياسة التحول االقتصادي

1لليير<لىس1لهياكل'الساد.ط1لتيكالت تحتمجيطرة1لدولةش'لدول
االشتراكية" سابقا ،وهكذا،بينما أساءت الحكومات إدارة الموارد المالية العامةأو بددتها  ٠نجد أن العديد من األفراد وجهوا جزما من ثرواتهم الخاصة إلى
تنظيمات حديثة النشأة  .فشهد الرطن العربي ألول مرة ظهور الموسسات الخاصة
( )Foundationsعلى غرار مثبالتبا األمريكية (من تبيل مؤسات فورد
وروكفلردكارنيجي) ومنها مزسسات صباغ ،وشومان ،والحريري .بل وصل
مزسس أحدها ( رفيق الحريري) إلى رئاسة وزرا  ٠لبنان.
 - ٤-٣-٧نمر هامش الحرية :فقد اتسعت هزامث الحريات تدريجيا  ٠وإن
ببط ٠ .في العديد من األتطار العربية .مما يرجع في جزء منه إلى إنهاك الدولة

مشروع استمع المدنى والتحرل الديمتراطي

أر عجزها عن السيطرة على المجتمع .لكنه كان يرجع أبضا إلى نمر ذخيرة
المراطنين من استراتيجيات مراوغة الدولة أر التحايل عليها .فالسنر إلى

الخارج ،ووسانل اإلعالم الغربية ،والحابات المصرفية لألنراد من العرب في
دول أجنبية من مظاهر نمرهذا البامذى .والحتيتة أن العديد من التنظيمات

المدنية العرببة كانت قدبزغت نكرتها أرتأسست في الخارج قبل أن تقرم بنقل
أنشطتها إلى بالد ها األصلية (مثل المنظمة العرية لحترق اإلنسان .التي أعلنت
فيتبرصقي.)١٩٨٣/١١/١

 -٤-٧بعضخصائص المجتمع لمدنيالعربي ني التسعينات
 - ١-٤-٧األحزاب السباسبة لي المجتمع المدني :تعداألحزاب السباية
جزا من التكاثر السريع للتنظبمات المدنية العربية خالل العقدين الماضبين:
فني حين تمكنت بعض األحزاب انقدية التي ترجع إلى ما قبل االستتالل من
.٠٠٠ .٠'٠٠٠٣ ٠
التاء .غ االحك اال٠..ا ٩٠٠ ٠-)١ ٠٠ال٠.٠٠ ٠٩

بالسودان)  ،فان معظم األحزاب األخرى لم تتمكن من النجاة من المرحلة الشعبرية
في الياسة العربية ،ولكن مع زيادة هامش الحريات .عادت بعض األحزاب
الياسية القديمة إلى النشاط منذ أواخر السبعينيات (كحزبي الوند  ٠ومصر
النتاة  ،في مصر)  .راألهم من ذلك ظهررأحزاب جديدة بمجرد أن سمح التانون
بذلك .ومنها  ٤٦حزبا بالجزانر ،و ٤٣حزبا باليمن ،و ٢٣باألردن و ١٩بالمغرب،
و ١٣بمصر .و ١١بترنس ،و ٦بموريتانيا  ....لخ ١١(٠ا
إأل أن هذه الطفرة العددية في التنظيمات المدنية العربية ال تعني أنها جميعا

على القدر نفسه من الغعالية ،نالحتبقة أن غالبيتها تعد أصغر حجما من أن
يكون لها شأن في الحياة العامة ببالدها  ٠بما في ذلك كثير من األحزاب
الياسية .وتعد مصر مثاأل على :لك  .فإذا كانت مصز تضم ثلث التنظيمات
المدنية العريية ،البالغ عددها سبعرن ألفأ .فإن معظم التنظبمات غير الحكومية
المصرية البالغ عددها عشرون ألفا إما أنها تفتقر إلى الفعالية أوعلى قدرضئيل
منها .وطبقاً لدراسة ميدانية حديثة  ٠اتضح أن ما ال يزيد عن  Z ٤٠من

التنظبمات غير الحكومبة المصرية تعد نثيطة أو ذات فعالية )٢ ( .
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وينطبق ذلك أيضا على األحزاب السياسية العربية .فقد كشفت االنتخابات

النيابية األخيرة في اليمن (ابريل ٠ )١٩٩٣رفي المغرب (يونير٠ )١٩٩٣وش
األردن (نوفمبر  )١٩٩٣عن اكتساح النخبوية الياسية ،وضآلة القوراعد الشعبية
لمعظم األحزاب في جذب أو الحصول على أصوات انتخابية ذات شأن .فلم يفز
بمقاعد برلمانية باليمن سوى سبعة أحزاب من مجموع  ٤٣حزبا؛ وحصل ثالثة

منها فقط على ما يزيد عن  ٨٠من هذه المتا عد ،وني المغرب ،لم يظهر من
األحزاب التسعة عشر على لوحة النتانج سوى تسعة فقط ،نال أربعة منها على
ه ٧من المقاعد المتنانس عليها ( .٢١وفي األردن .تنا نس عشرون حزبا في
االنتخابات البرلمانية األخيرة ولكن أربعة منها فقط هي التي فازت بمتاعد،

بينما فاز مرشحون مستتلون عن األحزاب بأكثر من ثكي المقاعد.
 - ٢-٤-٧النتابان المهنية:لعل التجابات المهنية أن تكون أنشط
التنظيمات المدنبة في الوطن العربي في الوقت الراهن.ويرجع ذلك فيجزء معه

إى انن تتيح ألعضانها مكاسب فنوية مادة .وني جز ،آخر الى العترى العالي
من التعليم والوعي السياسي  .ونظرا لما تتمتع به هذه النتابات المننية العريية
من استقاللية نسبية في مراردها المالية .نقد اصبحت لها الرياءة في حركة
المجتمع المدني في بالدها .ففي بلد كالسردان .تمكنت هذه النقابات من خلع
النظام العسكري الحاكم مرتين ( ١٩٦٤و .)١٩٨٥ونيكلمن مصر والمغرب
وتونس :تحورلت إلى جماعات ضغط قوية إبان البعينيات والثمانينيات .

وهناك عامالن آخران يساعدان أيضاًعلى دعم النفرذ االجتماعي والمعنوي
للنقابات المهنية  ،أرلهما  ،أن هذه النقابات المهنية تعد أترى تنظيما  -على
الصعيد العريي القومي .فهي اعضا ء في اتحادات عربية ثضمنجا مثل اتحاد
المحامين العرب ،واتحاد المهندسين العرب ،وما إلى ذلك .وهي على اتصال
أوثق بنظيراتها على المستوى الدولي ،مما يمدها بقدر أكبر من الننوذ ومزيد من
الحماية المعنوية من خارج بالدها ولعل أبرز مثل على ذلك هو اتحا :المحامين
العرب .ثانيهما  ٠ان النتابات المهنية العربية تحتل عضريا واستراتيجيا مكان

القلب في المزسسات االنتاجية والخدمية ،بمافيذلك المؤسات التي تديرها
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الدولة ،فال يسهل حلها أو عزلها من تبل النخبة الحاكمة ،لذلك فهي عندما

تتخذ ترارا باإلضراب مثال (وهو سا حدث بالفعل ني الردان عام ٠ ) ١٩٨٥
يمكن لها أن تصيب المجتع والدولة بالشلل التام .ومن ببن أشد هذه النتابات
المهنية .تغرذا وتأثيرا نقابات االطبا .والمهندسين والمعلمين  ،وانضمت اتحادات
رجال األعمال مؤخرأ إلى صفون النتابات المؤثرة )٢٢١ .هذا ناهيك عن النقابات

واالتحادات العمالية .

 - ٣-٤-٧السياسة بدرن سباسة  :فياألقطارالعربية التي التزال ألحزاب
السياسية محظورة أر خاضعة لقبرد مشددة فيها  ٠نجد بعضا من الهيئات المذنية
تقوم بوظائف األحزاب :في منانثة القضايا العامة ،وصياغة بدائل الياسة.
وممارة الضغرط على مراكز صنع النرار  .فتقوم ببذه المهام مثال جعية

الخريجيين يالكويت .ومنتدى الجرة الثتافي بقطر .وجمعية المهن االجتماعية
باإلمارات العربية المتحدة.
وربما لوذه األسباب تحولت بعض السزسسات المدنية العربية (غير األحزاب
السياسية نغسها) في اآلونة األخيرة إلى ساحات لألنشطة السياسية المكثفة.
ف^انتخاباتها تنافسية للغاية ،وهي تتسم عامة بالنزاهة ،ر يتابعها الرأي العام
الوطني عن ترب ،رتد لوحظ ذلكفيكلمن مصر واألردن والكوبت وتونس
والمغرب في الثانينيات وأوائل التسعينيات .ففي مصر مثال بدأ اإلخوان
المسلمون قي اآلرنة األخبرة  -رغم حظر قيام حزب سباسي لهم  -في الهيمنة
التدريجية من خالل االنتخابات على مجالس إدارات بعض النقابات المهنية
الهامة ٠كنقابات األطباء والمهندسين والمحامين)٢٣١.

 - ٤-٤-٧التكربنات التتلبدبة في زي حديث :ال يزال هناك عدد ال يستهان
به من التنظيمات المدنية العربية متأثرة ببتايا التكوينات التقلبدية لمجتمعاتبا.
وأصدق مثال علىذلك إتامة ما يعد تنظيما مدنيا حديثا في ظاهره في مركز
حضري.،اال أن معظم أعضانه أوكلهم ينتمون إلى قبيلة واحدة أو قرية واحدة أو

طانفة ديتية واحدة .وقديتسم هذا التنظيم بكل مظاهرالحداثة من توثيق في
الجالت الرسمية والحصول على التصاربح والوضع القانوني واالنتخابات
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ومجالس اإلدارات واللجان وما لى ذلك.لكنهاتدار في الحتيقة بنفس ألساليب

التتليدية التي وصفناها في جزء سابق من هذه المقدمة ٠
إال أن هذه المالحظة ال ينبغي أن تتلل من أهمية هذا النمط من التنظيمات
المدنية .فإذا كان مؤسسوها قد أنشأوها على طرزحديثة بهدن دعم والطتهم
٠التقليدية»  ٠أو ألدا  ٠مهام تتليدية ،فان ذلك في حد ذاته يعد دليالً على

اإلدراك الشديد إلى الحاجة إلى الترفبق بين التقليدية والحداثة في فترة التحول
المجتمعي .وحين يتم تأسيس هذا اتريع من التنظيمات في مراكز حضريةكبرى،
فإنه قديدعم مكانة الزعماءالتتلبديبن .لكنه في نفس الوقت يساعداألقارب

واألتباع على إثبات وجودهم في ببئة جديدة ،دون إحاس بغربة ننسية .

على أية حال  ٠فان هذا النمط التنظيمي له وظيفة كامنة تتمثل في حماية كل
من المجتمع المدني الحديث والدولة  .وبدونه ،يصبح من المحتم على التادمين
الجدد إلى المدن العربية من األريان .والبرادي أن يصبحوا جزا من البروليتاريا
الهالمية الحضرية غير المنظمة .التي سبقت اإلشارة البها في الجزء  ١-٣من
هذه المقدمة  .وتعد البروليتاريا النالمبة الحضرية هي أسرع الكيانات
االجتماعية االتتصادية نمرأ في الوطن العربي في العقدين الماضبين .وهي
تمثل أشد التكوينات قابلية لالنغجار و للغوغائية السياسية .وكانت البروليتاريا

٠الهالميةهي القوة البشرية التيحركت القالقل الحضرية ني مصر (١٩٧٧
و ١٩٨٦ر٠)١٩٩٢وفيتون( ١٩٧٦ر٠)١٩٨٧ونيالمغرب(١٩٧٤
ر١٩٨١ر٠)١٩٨٧رفي األردن (٠)١٩٨٨رفيالجزانر(٠)١٩٨٨حتى إن
اشتركت معهاأر قادتها جماعات سياسية أكثر تنظيماً .
 - ٥-٤-٧المجتمع المدني راألزمان :إن تطورالمجتمع المدني  -ككشير
من األبعاد األخرى للتطور في الوطن العربي  -ال يتم باالتساق أو التاوي ني
كل البالد العربية .ولكن طالما وجدت الكيانات المدنية وتضامنت فيما بينيا
نسبيا ،فان أصوات التذمر المطالبة بالتحول الديمقراطي تصبح محسوسة أو

مسموعة ،كما سنرى فيما بعد .ولكن األهم من ذلك  -كما تبين في اآلونة
األخيرة  -أن األقطار العربية التي تعرضت ألزمات عنيفة ،نجد أن وجود
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التنظيمات المدنية أو غيابها فيها بصنع فارقا كبيرا في الطريقة التي تصمد بها
الدولة أمام أزمة من األزمات .وتعد كل من لبنان والكويت والصومال أمثلة على

ذلك .ففيهذه األقطارجمبعا .نرى أن الذولة اختنت أو كذدت نيظل ما مربنا
من كوارث وظرون قاهرة .فني كل من لبنان  ٠والصومال ،كان ذلك بسبب
الصراع الداخلي الممتد إلى جانب عدة عوامل إقلبمبة ودولية أخرى :وفي

الكريت ،حدث ذلك بسبب الغزو العراتي الخاطف .ورغم ما ببن حالتي لبنان
والكويت من اختالفات .اال أنهما كانتا تشتركان في وجرد كيانات مدنية متطورة
إلى حد كبير في كل منهما  -حرالي  ٦٠٠ر ٢٠.جمعية ورايطة على التوالي ٠
وبينما تدهورالحال بالعديد من هذ,٠التنظيمات إلى درجة أصبحت فيها في حالة

عجز تام ،فيشل مامر بالبالة من ظرون :اال ان اعدادا منناظلتعلى نشاطها
إبان األزمة .وكانت هذه التنظيات المدنية النثطة هي التي قدمت المده
والتأييد المعنوي لبتا.العديدمن المواطنين اللبناني^نوالكويتيينسواءنى
الداخل أر في الخارج .وحنى التنظيمات اللبنانية غبر الحكرمبة التانة غلى
اسس طانغبة تجاوزت حدود الطاننبة وقدمت يد العون ني مناسبات عديدة لكل
المواطنين في مناطتها.

كما ظهرت في ذروة السنوات الست عثرة من الصراع المدني في لبنان عدة
تنظيمات جديدة في األحيا  ٠الحضية والترى .وفي الكريت ،كانت الجمعيات
التعاونية االستهالكية هي انتي تحولت إلى نقاط ارتكاز آلدا  ٠العديد من المهام
التي كانت تقوم بها الدرلة فيما سبق .كتوزيع حصص الطعام والرعاية الصحية
واالجتماعية والتعليم والبريد وإدارةشبكة اتصاالت غيررسمية .أما التنظيمات
المدنية األخرى التي لم تتمكن من العمل في العلن خوفا من بطش سلطات
االحتالل ،نتد استعانت بالجمعيات التعاونية رالماجد .البعيدة إلى حد ما عنن
ابثبيات ,في تقديم العون .
بعك ذلك تماماً في الصومال ،حبث لم يكن هناك تنظيمات مدنبة تقريبا ٠
فطوال سنوات الحكم العسكري الشعبري لسياد بري كان العديد من الصوماليين
الذين يعيشون بعيدا عن قراهم او تبانلهم يعتمدون على الدولة في إيجاد لرص
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العمل والخدمات ،وعندما انهار جهاز الدولة تماما عام  ،١٩٩١وجدوا أنفسهم

دون قاعدة يركنون إلبها  ٠أو غطا  ٠بحميهم .وباتساع نطات الصراع الداخلي

الناجم رطول أمده .تعرض نسيج الكيانات البدائبة الصرمالية للتمزت الشديد،
وسرعانماتحللكيانها .فلم تكن المجاعة لتيلمت بالصومالكله عام١٩٩٢

ترجع إلى القتال الدائروحسب ،أوحتى إلى نقص اإلمدادات الغذائية (التي وصل
الكثير منها من متبرعين من الخارج) ؛ بل إلى صعوية الترزيع .فلوكانت هناك
تنظيمات مدنية شبيهة بتلك التي وجدت في كل من لبنان والكريت ،لكان من
الممكن تجنب أو خفض نسبة كثير من حاالت الموت جرعا ومن األمراض
والرنيات .إن الصومال يمثل مأساة وحالة درامية .ال من حيث تراجع الدولة

وحسب .بل من حيث التحلل الكلي لها دون مجتمع مدني يكون بمثابة •شبكة
امان» تجمع شملها .
 - ٨االتسمة الحاكمة (اسفح |سضا|ىتحول االبكراش

٠

حين لم تعد النخب العربية الشعبرية الحاكمة تادرة على تنفيذ «العقد
االجتماعي» القديم  ،أو على تهدنة الكيانات االجتماعية االقتصادية الجديدة
باللغة المستهلكة الباهتة نفسها من الخطاب السياسي  .وحين تعجز هذه النخب
عن صياغة عقد اجتماعي مشترك جديد (خشية ان يطاح بها من مرقع السلطة) ،

فإنها تلجا إما إلى القمع التعسني في الداخل ار إلى مغامرات اشدخطورة في
الخارج .فمنذ عام  ٠١٩٨ .قام نظام صدام حسين في العرات بالخيارين معا.
وبلغ الذررة في الثاني من أغطس عام  ١٩٩.بغزر :الكريت .مما أدى إلى
اشعال ما عرن «بأزمة الخليج»  .وكان من المتوقع إبان األزمة أن تكون زيادة
عملية المشاركة ني الحكم ني الرطن العربي من بين محصالتها  ٠وكانت هذه
النبرءة فائمة على افتراض أن األزمة كانت أزمة سياسية عربية داخلية بقدر ما
هي أزمة إقلبمية ودولية  ، -والحتيقة أن األزمة قد عجلت بالنعل عملية

المشاركة في الحكم بعض الشيءفي عدد من األقطارالعربية  . -وترجع سرعة
بعض األقطار عنغيرها فيذلك التوجه إلى العديدمن العرامل لداخلية

والخارجية .منبين العوامل الداخلية  :الحجم النسبي للمجتمعالمدني ودرجة
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نضجه ني كل قطر ٠فتنظيمات المجتمع المدني هي التي نظمت حركات
االحتجاج التي أعقبتنا تطورات في التحرل الدبمتراطي .بينما انتكست ميرة
الديمتراطية في بعض األتطار ،وني البعف اآلخر ال يزال االحتجاج مستمراً لكنه
لميزدإلى نتيجة بعد( . )٢٤

-٩مشروعبحثيعنالمجتمعالمدني والتحواللديمقراطيالعربي
إن االطاللة التي تضمنتها الصنحات السابقة ،تنترض أن تبلورونمو

تنظيمات المجتمع المدني العربي هي نفسها إرهاصات موجة ثانية من التحول
الديموقراطي .واقتناعا منا بذلكأعد^نا،فيمركز ابنخلدرن للدراسات
اإلنمائية .مشروعاً لترثيق وتحليل هذه التطورات ،ومتابعتها .ونشر الوعي بها ٠
واستغفارالحرارحولها ٠علي أمل ترشبدها وتعميتها .وبدأنا هذا االستعداد
في مطلع التعينات .وعجلت به أزمة الخليج .فقدكانت األزمة ،في رأينا ،هي
قمة العبث االستبدادي بمصبر األمة وشعوببا .ولكنها كانت أبضاً واعدة بنرصة

جديدة .تثب فيها تنظيمات المجتمع المدني العريي عن الطوق ،لتحول األنظمة
العربية اإلستبدادية .إلى أنظمة أقل استبدادا ،ثمإلى أنظمة أكثرمشاركة .ثم
إلى أنظمة ديموتراطية شكالًومضمونا.
وخططنا للمشروع بإطار نظري مبدني؟ عرضناه للحوار في ندوة بالقاهرة في
ربيع  ٠١٩٩١اي في اعقاب حرب الخليج ،وشارك نيها باحثون وممارسون عرب
وأجانب من المهتمين بشئون الوطن العربي .وعلى مدى عام كامل تمت إعادة

صياغة وتفصيل مشروع بحثي طمرح يستمر عدة سترات؛ وينطري علي المقرمات
التاب:

-١-٩اطارنظري
يترحى الخبرة العالية التزيخية من ناحية ،وخصوصية انخبرة انعربية
التاريخية المعاصرة منناحية أخرى ،في استكشان العالقات بينخمس

مجسوعات من المتغيرات  ٠ ٠هي :
 -١-١-٩التكوينات االجتماعية-االتتصادية،سواء التقليدية منها مثل
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التبيلة والعشبرة والطانفة والجماعة الحرفية؛ أوالحديثة منهامثل الطبقات

والفئات المبنية الجديدة.
-٢-١-٩تنظيمات المجتمع المدني  ٠رهي األشكال المزسسية المنظمة
التيتعبرعن التكوينات االجتماعبة -االقتصادية لتائمة .دناعاً عن
مصالحهافيمراجهة الغير :سرا ءكانت تنظيمات مدنية أخرى (نقاباتعمال
في مواجهة أصحاب أعمال :أوجمعيات .مستهلكين في مواجهة اتحادات

منتجين)  ٠ار ني مواجهة مؤسسات الدولة ٠

-٣-١-٩مؤسسة الدرلة،ككيانسياديأعلى .باجهزتهاوسلطاتها
التننيذية (الحكومية) والقضائية :والتشريعية .ومدى تبلور واستقاللية كل
منها في مواجهة بعضها البعض ،وفي مواجهة التكرينات االجتماعية
االقتصادية .وفي مواجهة تنظيمات المجتمع المدني.

-٤-١-٩المزثراتالخارجية ،اإلقلبية والعالمية (:ول أخرى أو تكتالت

أوشركات أومنظمات)  Iومدى تأثيرها علي نمووسلرك رتفاعالت المتغيرات
المذكورة أعالو -أي التكوينات االجتماعية  -االتتصادية .وتنظيمات المجتمع

المدني ،ومؤسسة الدولة.

-٥-١-٩نمطالحكمردرجةالتحواللديمولراطي ،بناءعلى أننظام
الحكم  ،ودرجة المشاركة الديمرتراطية نتاج للتفاعالت والترازنات بين
مجموعات المتغيرات المذكورة سابقا  ٠وما تفرزه من تبم ومعاييروتوتعات
وممارسات فعلية (الثتانة السياسية) .

وتجدر االشارة إلى ان اثنين فقط من هذه المتغيرات سيتم التركيز عليهما
عند كتابة الدراسات القطرية وهما تنظيمات المجتمع المدني ودرجة التحول
الديمقراطي .المتغيرات الثالثة االخرى سيتم االستعانة بنا كمخددات معاونة.

-٢-٩دراسات قطرية واقليمية رترمية

-١-٢-٩واهتداءباإلطار النظري المذكور في -»١-٩درن لتقيد
الصارم به-يتم إعداد دراسة مسحية تحليلية عن كل قطرغربي ،على أن يكون
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التركيز فيها علي العقود التالية لالستقالل ،وخاصة العقد األخير :ذلك أن هدننا
استشرافي مستقبلي.
 -٢-٢-٩مع إتمام الدرابات القطرية ،يتوم أحد الباحثين بإعادة ترا.ة

البحرث والدراسات القطرية لكل إقليم  :المشرقالعربي (سوريا ،لبنان،
فلسطين ،األردن ،العراق)  ٠والجزيرة -الخليج (اليمن ،لسعودية .عمان.

اإلمارات ،تطر ،البحرين ،الكريت)  ٠ورادي النيل (مصر .السودان ،الصومال،
جيبرتي)والمغربالعربي(ليبيا .ترنس ،الجزانر ،المغرب .مريتانيا)،
الستكشان ما إذا كانت هناك قواسم نمطية مشتركة داخل أقطاركل إقلبم،
وكذلك ،ما قد يكون هناك من خريات قطرية ،وتفسيرها :واستشرانى مسيرة
التحول الديموتراطي في اإلقليمككل.

 -٣-٢-٩يتم اعداد مجلدتلخيصي تأليني عام عن المجتمع المدني
والئحواللدي٠رطي في الوطن العربيلمجمل الدراسات القطرية واالقليهبة،
يكرن خاتمأ جامعاً لهذا المشروع األول من نوعه.
-٣-٩تاعدةمعلومات

رؤى في تخطيط المشررع منذ البداية أن يكون مناسبة لبنا .قاعدة
معلومات عن المجتمع المدني العربي .وعن مسيرة التحول الديموقراطي فبه ٠
وتكون بداية هذه القاعدة تجميع ما يمكن العثرر عليهمن وثائق ومراجع ومزلفات
ودوريات تمس بشكل مباشر أحد المجموعات الخمس من المتغيرات المذكررة
في ،» ١-٩أعال .:ولكن الجديد في قاعدة المعلومات هذه هو الدراسات
القطزية التي يعدها الباحثرن للمشروع خصيصا .وكذلك المتابعات اليومية التي

يقرم بها مكتبيون متخصصرن في مقرمركزابن خلدون بالقاهرة.

-٤-٩نشرةشبهرية للمجتمع المدني
توخى المشروع عند التخطيط له أن يشتبك بسرعة بمسائل المجتمع المدني
دون إنتظارالتمام الدراسات القطرية واإلقليمبة والقومية .ورؤى أن يكون ذلك
من خالل نشرة منتظمة تحمل اسم المشروع «المجتمع المدني والتحول

-٣٢-
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الديمرتراطي في الوطن العري» .وقدصدر العدد األول هتها نعال'في
يناير .١٩٩٢وقدكانالتصد في البداية أن تكرن نصلية (كل أربعة
شهرر) .ولكن االستتبال الحافل للعدداألرل .رالحنح انتراء .جعلنانصدرها

شهرية .وهي تصدربانتظام منذذلك الحين ،رتددخلت عامهاالرابعمعكتابة
هذه السطور .في مطلع  .١٩٩٥بإلنهابعدالسنة األولى.بد من يناير
 ٠١٩٩٣بدأت تصدر في طبعتين أحداهما عربية  ،واألخرى إنجليزية.
 - ٥ -٩كتاب سنوي للمجتمع المدني

ومع النشرة الشهرية .وقاعدة المعلومات :وجدفريق الباحثين لي المشروع
فاندة قصرى في إصدار كتاب سنرييحملعنران المثروع ٠ويتجاوزه زمنيا،
بحيث يصبح تقليداً سنوياً مستمرأ .وتد صدر من الكتاببالفعل ثالثة أعداد

عن أعوام.١٩٩٤٠١٩٩٣ ٠١٩٩٢

-٦-٩ترجمة كتب
قام المركز بإعداد قائمة من عشرة كتب رزى أنها األكثر أهمية وتأثيرا على

عملية التحول الديمقراطي ،واختار من بينها كتاب  -صامريل هانتنجتون "
«الموجة الثالثة»  :التحول الديمقراطي في القرن العشرين ،ليكون الكتاب األول

الذييترجم إلى العربية.
-٧-٩سلسلة انشطة المجتمع المدني

إن المشروع البحثي .الذي نصفه هنا ،ليس مجرد مشروع أكاديمي نظري .
لقد كان ومازال القصد منه أن يكون جزط من حركة جماعية عربية من أجل

توطيددعانم حقرت اإلنسان والديموقراطية .وتد بدأت هذه الحركة في مدينة
ليماسرل القبرصية عام  ٠١٩٨٣حينما ضاقت األنظمة العرببة بمثقنيها األحرار
الذين أرادوا أن ينشئوا منثة لحقوق اإلنسان* ولكنرغم التضييق والمطاردة،
فإن حركة عربية لحقوت اإلنسان قد نشأت ونمت على مدى السنوات اإلثنتى
عشرة التالية .ونمت معها براعم ديموقراطية هنا وهناك ،مما تحدثنا عته في هذه
المقدمة ،يتحدث عنه المشاركون في المشروع ،في كتب هذه السلسلة .لذلك

-٣٣-
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نإن جز ٦٠من هال السشريع هر تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتسرات ،والبرامج
اإلذاعية والتليفزيرنية ،التي تهدن كلها إلى الدعرة إلى قيم ومعايير وممارسات
المجتمع المدني ،كما عرفناها وحددناها ني أول نترات هذه المقدمة.
-٨-٩شبكة منظمات المجتمع المدني

إن األنشطة المدكورة في  ٦-٩أعاله قد تمت بواسطة مركز ابن خلدون .أو
بالتعارن بين المركز ومراكز ومنظمات شتيقة في مصر والوطن العربي .ورغم أن
المركز حديث العهد ،حيث انشي :عام  ، ١٩٨٨فإنه ساعدفي تأسيس أددعم
عدد من المراكز والمنظمات الجديدة .التي أصبحت تكون معاً شبكة لمؤسسات
المجتمع المدني مصرياًوعربيا .فنناك ما ال يقل عن ثالثين من هذه
المزسسات .التي يتعاون معها فربق مشروع المجتمع المدني تعارناًمباشرأ
ووثيقاً .هذا فضالً عن اكثر من مانتي مزسة يتعاون معها النريق بشكل أقل

كثانة رانتظا ماً.

,

-٩-٩خطاب المجتمع المدني
يفخر القائمون في هذا المشروع أنهم  -وقبل أن يكتمل المشروع  -قد
روجوا الخطاب «المجتمع المدني» ،كمفهوم ومفردات .فأصبع يستخدمها
السياسيرن واألكاديميون واإلعالميون .واالجتماعيون .وبدأت تظهر الكتب

والمقاالت ،وتعقد الندوات والمزتمرات التي تحمل هذا العنران .ومنذ خمس
سنوات مضت ،لم يكن األمركذلك علي اإلطالت.

*ال *
 .وأخيرأ.وليسآخراً،نماكان لبذا الكتاب .رال لبذر السلسلة ،وال لهذا
المشررع كله أن يرى النور إال بنضل ومزازرة عدد من المؤسسات والزمال،
والزميالت.

ي|سئيأسالزطواكديق العزز والعالم |التاض|٠ككرشم
نصر ،مدير برامج العالقات الدولية ني مؤسسة فورن بالقاهرة .فقدكان أول من
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بارك ودعم الفكرة ،وتابعهاحتى تحولت إلى إطار منهومي ،ثم إلى خطة
بحثية .وكانت مؤسسة فورد أول وأهم وأكبرمن قدم العون المادي لمشررع

المجتمعا لمدنيوالتحواللديمو^راطينيالرطنالعربي.
كذلك تدمت الوتنية األهلية من أجل الديموتراطية،رمترهاواشنطن،

دعماً ماباً كريماإلصدارالنشرة الشهرية رالتقاريرالسنرية للمجتمع المدني،
وبعض المترجمات الهامة للمشروع طرال العامين األخيرين .وننوههناتحديدأ
بالسيد /كارل جيرشام  ٠٠رئيس الوقفية :راألستاذة  -شاها علي رضا  ٠مديرة
برنامج الشرت األوسط لتعاونهما الصادت مع المركز.

رأخيراً تامتكلمنؤسستي نردربشايبرت^ركونراد أديناور

األلمانيتيين ،بتقديم دعم مادي للجز .الخاص بمصر في مشروع المجتمع المدني

والتحول الدبموقراطي :بما ني ذلك ورشتي العملعن المخطرطتين القطريتين
وعن لمرأة المصرية والديموتراطية.
أما أسرة الباحثين والمساعدين في مركز ابن خلدون ننسه  ٠فربما تعجز
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حسن ،وماري جدرجي ،ومصطفى عبادة.
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مقدمة
تندن هذه الدراسة إلى تحليل وتتييم التطور انتاريخي للعملية انديمتراطية
ني البحرين منذ بدايات القرن العشرين ،وبالتحديد مند بدايات اإلصالحات
اإلدارية والبيررتراطية عام  ١٩٢٦وحتى إنشاء مجلس الشررى عام  ٠١٩٩٢إن
اختيار هذا التاريخ كمنطلق لبداية العملية الديمقراطية يرجع  ٠تبل كل شيء إلى
كرن البحرين تد شهدت أول انتخابات بلدية قبل هذا التاريخ بقليل كما شهدت
تأسيس أول مجلس للقيام بشئون التعليم(  ٠)١٩١٩ريعتبر هذا المجلس مؤشرا
لتبام أول مؤسات للمجتمغ المدني الذي بدأ مسبرة تطوره منذ ذلك الوقت فقد
تشكل المجلس بمبادرات أهلية أخذت على عاتقها القبام بالمهمة التعليمبة في

لبحرين ،ورالتي ساعدت بدورها على انتشار عملية التحديث.
وسيتم التعرض لخصانص المجتمع المدني ونثو .رتطور األحزاب السياسية
 ,ا جمعيات بشتى صررها ٠وكذلك -يطرن اسة التنفيذية علىاسات
األخرى .كما سيتم تحليل المتغيرات الخارجية ومدى تأثير الننوذ الخارجي
بثتيه الغربي واإلقليمي .وسنتعرض أيضا لعملبة التحول الديمتراطي وحجم
المثاركة السياسية وقدرة المجتمع المدني على مساءلة ومحاسبة الدولة
رأجهزتها المختلنة  .من خالل استعراضنا لمزسسات المجتمع المدني وصراعها
مع اللطة التنفيذية يتضح لنا أن المجتمع المدني قد نضج قبل الدولة وأن معظم

المبادرات اإلصالحية قد بدأت بدعم من األهالي اننهم.
وسيتم التركيز أيضا على دراسة أدا .المعارضة من خالل مزسسات المجتمع

المدني بأشكالها المختلفة من جمعيات علنية .رتنظبمات سرية .مع محارلة
الستشران مستقبل تلك الجمعيات والتنظيمات ومدى إمكانية تحرلها إلى توى
ضاغطة لكسب المزبد من الديمقراطية.
وهذه الدراسة تنزع إلى تبني المنهج الوصفي التحليلي حيث استعانت الباحثة
فبها بالمصادر الرسمية من إحصا ات وتقارير أولية  .باإلضانة إلى الدراسات

األخرى التي تم إجرازها حول هنا الموضع  .كما اعتمدت الدراسة على مقابالت
متفيضة ألشخاص عاصروا األحداث السياسية المختلنة.

(•متيرافزو

الفصل االول
التطور التاريخي
للعملية الديمقراطية في البحرين
(ل)

من اسوق رصد ولحدج يعج النحلور
 ٩٩٢ا وذلك نسبب عدم وجود ادنى مساحة من
الديمقراطية قبل ذلك التاريخ وبالتحبديد منذ عام
 ٠1٩٧٥فى تلك السنة تم حل المجلس الوطنى
(البرلمان) الذي لم يسنمرإال فنرة عامين صاخبة

باالردداث!
ومثذ ذلك التاريخ والبحرين تعيش حالة طراري* ويطبق فيها ما يسمى
بقانون أمن الدولة الذي يجيز للسلطات اعتقال أي مواطن دون محاكمة لمدة
ثالثسنوات قابلة لتمديد حسب ما تراه السلطة .يأتي حل البرلمان عام ه١٩٧

بعد أن رفض جميع أعضائه من إسالميين وماركسيين وبعثيين ومستقلين
الموا نقة على هذا القانون  ٠ومن الممكن رصد وتقسيم المراحل التي مرت بنا
الحركة الديمقراطية منذ بداياتها عام ١٩١٩وحتى عام  ١٩٩٢إلى ست مراحل

هي:
 )١مرحلة اإلصالحات اإلدارية والبيروقراطية (.)١٩٢٦-١٩١٩
 )٢تطور الوعي السياسي (.)١٩٥٢ - ١٩٣٨
 )٣اإلنتفاضة الشعبية (.)١٩٥٦ - ١٩٥٣
)٤إنتفاضةمارس ١٩٦٥
 )٥تشكيألولمجلس نيابي (.)١٩٧٥- ١٩٧٣

المجقمع المدني رالتحرل الديمقرالي لي البحربن

 )٦مجلس الشورى (.)+-١٩٩٢
-١مرحلةاإلصالحاتاإلداريةوالبيروقراطية(٠)١٩٢٦-١٩١٩
من الممكن إرجاع بدايات المسيرة الديمقراطية إلى سنوات العشرينات من
هذا القرت حينما بدأ اإلنجليز مرحلة اإلصالح اإلداري في البحرين عام ١٩٢ .
بإنشا • مجلس بلدي مزلف من ثمانية اعضا • يختار الحاكم اريعة منهم ليمثلوا
البحرينيين ويختار المعتمد البربطاني األربعة اآلخرين لبمثلوا الجاليان األجنبية
وتعيين إبن الحاكم رئيسا للمجلس البلدي  ،وكذلك إنشا  ٥المجلس العرني عام.
 ١٩٢٣بنقس الطريقة وتد أركل إلبه حق النظر في القضايا التجارية .قبل ذلك
التاريخ لم يكن هناك أي شكل حكومي لالدارة ركان أمرا ٠المدن والترى

المختلفة حم المسنرلون عن حفظ التانرن واألمن يساعدهم في ذلك عدد من
الحراس الذين كانوا بدورهم يتومرن بجباية الضرائب لهزالء األمراء  .وكانت هناك

هيئتان غير رسمبتين هما (مجلس العرن) لفض الخالنات بين التجار و(محكمة :
االلنة) إلمدزاالك١مب ٠تعلقبساعةصيد |للؤلز .ركان الحاكم هو
الذي يختار ويعين هاتين الهيثتين( . )١رقد أرست اإلصالحات الني أجراها

اإلنجليز في العشرينات تواعد البيررتراطية في الخدمة اإلجتماعية وكان نتيجة
تلك اإلصالحات اإلدارية واليروقراطية انهيار السلطة السياسية واإللئصادبة
للمجموعات القبلبة كما ألغيت امتيازات طبقة التجارالرسمية وأعيد أيضا تنظيم

الخزانة العامةوالحقالعاموتم أنشاء البلدية ألولى في لعاصة (المنامة) عام
 ١٩١٩ثم توالى إنشا  ٠البلديات في أرقات مختلفة في عدد من المدن والقرى في
البحنين .وكان يتم اختيار أعضاء مجالس البلديات بالتصويت والنصف اآلخر
بالتعيين كما تم إجرا  ٠مسح شامل لألراضي رتنسجيلها بإسم مالكيها  ٠وصدرت
سلسلة من القرنين تنظم العنرد بين المالك والمستأجر وفرض نظام جديد
للضرائب بحيث أصبحت أمتيازا محصورا بالحكومة رحدها  .أما أهم اإلصالحات
فتدكانت في صناعة اللزلزحين فصلت بين عملية إنتاج اللزلؤوبين التجارة
الناتجة عنه مما حد من احتكار التجار لهذا اإلنتاج وكان القصد من تلك
اإلجراءات تحرير الغواص من اإلرتهان للربان عن طريق إغراته بالديون( ٢وكانت

القبائل قبل إدخال اإلصالح اإلداري والتنظيم الببررتراطي تعمل بحرية تامة

د.منيرةنخرر

وتتمتع بحكم ذاتي مستقل عن كل سلطة  ٠تسيطر على الطرت التجارية وصيد
اللزلزولهذا السبب حاربت اإلصالحات معتبرة إياهاتهديدا مباشرا لطبيعة
تركيبها اإلجتماعي وكينية عملها اإلتتصادي .أما النالحرن الشيعة رأهل المدن

من الشيعة والسنة فقد ايدوا التنظيم البيروتراطي وعملوا على إنجاحه معتبرينه
موافقا لصالحهم وتنظيماتهم اإلجتماعية فقد كان هزالء يعانرن األمرين من
الرل|لذبليوغباب|لثرعالقاذرتيالرحدو,سظم اإلداري الراضح المعالم()٣
وقد فرضت تلك القوانين الجديدة التي صدرت في العشرينات على النظام تأسيس
الدرائر والمحاكم المختصة  ،فأصبح قضاة الشرع ررزسا .القبائل نتيجة لذلك
موظفين إداريين في القطاع الحكومي يتقاضرن رواتب محددة وألغيت
المماربات اإلتطاعية واإلدارة القبلية التي ارتبطت بتلك الممارسات واخضعت
الحكومة لنظام السلطة الواحدة( )٤وخطا اإلنجليز خطوة أبعد لتثبيت اإلصالحات
وتعزيز ننرذهم ففرضواعلى الحاكم تعيين مستثار انجليزي عام ١٩٢٦هه
الير تشارلز بلجرين الذي بقي في منصبه حتى عام  ١٩٥٧في أعقاب

االنتفاضة الشعبية التي حدثت في الخمسينات  .وتد حارل بلجرين تعديل
القوانين والدوائر الجديدة حسب األوضاع ومقتضبات الحاجة .
-٢مرحلةتطور الوعي السياسي()١٩٥٢-١٩٣٨

بدأ الكسإد يحل بتجارة اللؤلؤ في بدايات الثالئينات بسبب منانسة اللؤلؤ

الصناعي اليابانيمما زاد من لضانقة المالية في البالد .ولكن اكتشان النفط
في تلك الفترة بكميات تجارية ويالتحديد علم  ١٩٣٢ساعد على اجتياز البحرين
لتلكالضانقة المللية.وتمبذا٠ممغاة لتكرير ابترولءلىالثاطي٠الشرى
المواجه لجزيرة سترة  ٠وكانت هذه المصفاة تكرر جزا من نغط المملكة العريية
السعردية الذي كان يجلب من حقرل نفط الدمام بواسطة أنابيب خاصة لهذا
الغرض  .وقد أدت كل تلك التطورات إلى تحريل اليد العاملة التي كانت تعمل
في إنتاج اللزلز والزراعة وصيد السمك إلى الصناعة النفطية  ٠وكان القطاع
العمالي في البحرين يشمل مختلف المذاهب والفئات القبلبة والحضرية والريفية و
كانت هناك أعداد كبيرة من العمال والمرظفين الذين التحتوا بالمدارس وأصبع

لديهم وعيا اجتماعيا وتطلعات لزيادة أجورهم والحصول على بعض اإلمتيازات

الجمع الدئي وأكرل الدنلماظي لي ابحمرن

من شركة النفط (بابكر) ولهدا السبب اجتاحت البحرين مظاهرات وإضرابات عام
 ١٩٣٨وهي تعتبر أول مظاهرات في منطقة الخليج وقد تم تطويق تلك
المظاهرات والسيطرة عليها واعتتال قا:ة الحركة .ويتصف ذلك اإلضطراب
السياسي بخصانص تميزه عن اإلضطرابات االبقة أهمها توحيد طاننتي السنة

والشيعة لموقفهما ألول مرة وتقديمهما لشكرى مشتركة وكذلك ظهرر قيادة

للحركة الوطنية على مستوبين هما عناصر من طبقة التجار وعناصر من الطالب
وعمال شركة النفط (ابكو) وقد أدخلت قيادة تلك الحركة أفكارا جديدة إلى
الحركة الوطنية .ركانت أهم المطالب التي صدرت عن اإلجتماعات بين وجها ٥
السنة والشيعة في تلك السنة ( ')١٩٣٨باإلضافة إلى تسمية الشيخ سلمان -والد

األميرالحالي-وليا للعهد هي()٠
( ) ١إنشا ء هيثة تشريعية
( )٢تنفيذ اإلصالحات في إدارة الشرطة
()٣تنسيق وتصنين قرانين لبحرين
( )٤عزل مفتثى التعليم

( ) ٥عزل بعض القضاة واستبدالهم بآخرين.
( )٦أن يكون ألبنا  ٠البحرين أفضلية التعيين في شركة النفط
( )٨٧أن تكون الهيئة التشريعية المتترحة مؤلغة من ثالثة أعضا • من الشيعة

وثالثة أعضا  ٠فمن السنة على أن يرأس الهيتة الشيخ سلمان بن حمد ولي العهد
آنذاك.
غير أن هذه المطالب لم تقدم إلى الحكومة وتراجع كبار التجار عنها فتولى
المهمة الطالب والعمال الذين وزعوا المنشورات يطالبون ياإلصالح رتاموا
بالتظاهرات ولكن السلطات ألقت القبض على زعمانهم وبعد ذلك استجابت إلى
بعضن مطالبهم  ٠وفي بدايات األربعينات خالل الحرب العالمية الثانية ضعنت
التحركات الشعبية ألسباب يرجعها خوري إلى التواجد الوطني العسكري الكثيف
أو بسبب توظيف عدد كبير من الجيل المتعلم في المؤسسات البريطانية التي
أنشئت هناك خالل الحرب أر عن طريق نمر وازدياد حركة الترانزيت التجارية(. )٦
لكن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية نشطت هذه الحركات مرة أخرى بقيادة
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مجمرعة من البحنينيين الذين انضموا إلى حركات وواحزاب عروبية مركزها في
بيروت والقاهرة وبدأت في نشر أفكارها ومبادنها من خالل الصحافة المخلية .
وخالل تلك النترة ساهم البحرينيون في إنشا .العديد من النوادي رالجمعيات
في مختلف المدن والقرى التي تأسبت ظاهريا لتكون نواد رجمعيات رياضية إال
أنها تحرلت بسرعة إلى مراكز لتبادل األفكار السباسية  .وبعد الحرب العالمية

اكانية ازدهرت هذه النوادي والجمعيات التي ساهمت في نمر رتطرر األفكار
السياسية( . ٢٧كما كان للمشكالت السياسية في مختلف أقطار الرطن العريي -
وخاصة قضية فلسطين -أثرها في نمو الوعي السياسي وتطور األحداث
السياسية ي البحرين  ٠إذ تظاهرت مجموعات كبيرة من المواطنين تأييدا
للفلسطينيين بينما قام الفرع المحلي لجماعة اإلخران المسلمين بتشكيل قوة
رمزية لتشارك في حرب فلسطين .خالل تلك الفترة أصبحت البحرين مركزا
للمصالح البريطانية في الخليج خاصة عندما تم نتل متر المتيم السياسي
البريطانيمنبوشهرعلى الساحل اإليراني للخليج إلى البحرين.كما ازدهر

اإلتتصاد في تلك الفترة حيث بلغ مجمرع إنفات صناعة الننط محليا ما يزيد على
 ٤١مليون روبية هندية  ٠وتذ كان لقيام الثورة المصرية عام  ٠١٩٥٢وانتشار
الدعوة للقزمية العربية أثر كبير على سكان البحرين رنتيجة لكل تلك العوامل

الخارجية ،وبسبب ظروف الوضع الداخلي في البحرين ،تشكلت مقومات المجابهة
السياسيةللنترةما بينأعوام)٨( .١٩٥٦- ١٩٥٣
-٣االنتفاضةالشعبية()١٩٥٦-١٩٥٣
منذ إدخال البيررقراطية والنظم اإلدارية في العشرينات أصبحت حركة التمرد
واإلضرابات تتكرر في مناسبات عديدة أهمها اإلضراب الذي قام به طالب مدرسة

الهداية في مدينة المحرت عام  ١٩٢٨ثم المظاهرات التي قام بها غاصة اللزلؤ
عام  ، ١٩٣٢وكذلكبعض المظاهرات التيقام بها الشيعة ني سنوات
الثالثينات ،إال أنهاكلها كانتتحركاتعن^يةخالية من التنظيم ووحدة
الهدن .سستثني خوري من ذلك مظاهرات عام  ١٩٣٨التي يعتبرها النواة األولى
للحركة الشعببة التي حدئت في منتصف الخمسينات ا)١يؤكد الرميحي أيضا أن
أحداث  ١٩٣٨قد أفلحتفي إثبات نمو لتحرك الشعبي وازدياد الوعي الياسي

الجصع الدئي راسرل اسئراض ي اصمغت

خاصة بين صفوف العناص الشابة من العمال والطالب(.).

وترجع بدايات تلك اإلنتفاضة إلى وترع بعض اإلصطدامات الطانفية بين
السنة والشيعة عام  ٣ه  ١٩ولد حاولت بعض التيادات في األندية والصحافة
التوفيق بين الطائنتين فدعت إلى عتد اجتماع عام يضم أعيان السنة والشيعة
لوضع حد للخالن ولكن لم تنلح تلك اإلجتماعات مما حدا بتلك القيادة  ،ويطلق
عليها خرري تسمية الشبكة" على تجاوز األعيان والوجهاء وتأسيس لجنة من

شباب السنة تقرم باإلتصال بالشيعة إلجرا ٠مصالحة عامة  .ولكن الفشل كان
حليف تلك اللجنة ،وذلك بسبب ان التحرك الشعبي في البحرين منذ اكتشان
النفط وتصنيعه وبروز القطاع العمالن يعتمد دانما على التحالف السلبي بين
القوى الجديدة من موظفين وطالب وصغار التجار وبين الشيعة  ،نالقرى
انجديدة تعارض الحكم سعبا لتحتيت أهدن تومية رإصالحية بينما يعارض
الشيعة الحكم ألسباب دينبة ويتثنى من هذه التاعدة شباب الشيعة الذين
انخرطوا في حنوف األحزاب الباسية المتنرعة خاصة اليسارية( )١١لذلك سارعد
الشبكة إلى تبديل تكتبكها فعتدت اجتماعات سرية لصياغة تنظبم جديد يتولى
إيقاف النتنة أوال .وبعد ذلك المطالبة بالحتوق اإلصالحية .وقد تم اختيار أكثر
من مائة مرشح لالنضمام إلى الشبكة على أن تبقى أسمازهم سرا كي ال يتعرضوا
للضغرط الرسمية وكان الهدن من ورا  ٠التشكيل الجديد خلق روابط متينة
ووسائل اتصال بين الشبكة ربين القطاعات الشعبية المختلفة .وبعد تفاقم الوضع
دعت تلك الشبكة إلى اجتماع شعبي كان القصد منه اإلعالن عن تشكيل تنظيم
سياسي جديد للمعارضة .وني هذا اإلجتماع اختار الحضور  ١٢٠شخصا ليشكلرا
الجمعية العامة التي أنيط بها اختيار "الهينة التنفيذية العليا" المزلفة من

ثمانية اعضاء وتضم قياديين من الطائنتين  .وفور تشكيل الهينة تقدمت من
الحاكم بالمطالب التالية (:)١٢
( ) ١تأسيس برلمان منتخب من الشعب ليصبح صوت الشرعية األوحد في

البالد.
( )٢وضع قانون مدني وجناني مرحد للبحرين ٠
( )٣إلشاء محكمة استئناف تضم في عضويتها ساة متمرسين في|٠لقاذرن.
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( )٤السماحبقيام نقاباتعمالية رحرفية ومهنية.
غبر أنالحاكم رفض استقبال الوند الذي حمل تلك المطالب رأعلن عن نية

الحكم بإدخال بعض اإلصالحات إلى اإلدارة كتعيين مستشارين في المحكمة
العدلية وإصدار قاتون العمل وصياغة تانون العقوبات  ٠وبينما كانت المعارضة
تقرى رتوسع اتصاالتها كان النظام يتخذ إجرا ات جديدة لقمع التمرد وإعادة
اإلمور إلى سابق عهدها .وفي عام  ١٩٥٥شكلت الحكومة مجلسين للصحة
والتعليم بالتعيين ولكن المعارضة رنضت التعاون مع هذين المجلسين ،ودعت
الناس لمقاطعتها وأعلنت كرد فعل لذلك عن تشكيل اتحاد عمالي داعية الناس

لإلشتراك فيه وقد كان هدن المعارضة بتيادة الهيئة التننيذية العليا هو الحصول
على اعتران رسمي كممثل شرعي للشعب مما يعني ضمنا الموافقة على المطالب
بما فيبا تأسيس مجلس تمثيلي ونقاات عمالية ومهنية .
وقد أظزر اإلنجليز ميال إلى تأييد مطالب المعارضة اإلصالحية باسئنا ٠

تأسبس مجل تمثيلي ونتابات عمالية مما دفع بتيادة المعارضة إلى التخنين
من اإلصرار على هذين المطلبين وكما يذكر خوري بأنه قد غاب عن بال قيادة
المعارضة أن التمثيل الشعبي والسلطة القبلية صنوان ال يلتقبان(. )١٣
بعد ذلك بدأت تظهر في صنوف المعارضة انقسامات ولم تستطع أن تتخذ
موتفا إيجابيا  ٠وفي عام  ١٩٥٦عند مرور «سلوين لويد» وذير الخارجية
البريطاني بالبحرين قذف متظاهرون مركبه يالحجارة رحطموا زجاج سيارته وبعد
تلك الحادثة أخذت السلطات البريطانية تعيد النظر بنوقفها تجاه المعارضة ولم
تستطع الحكومة والمعارضة اإلتفات فيما بينهما وتأزمت األمور فاعتتلت اللطة
تيادة المعارضةفي نرنمبر  ١٩٥٦وحكمت عليهم بالسجن مددا بلغت ما بين
 ١٠إلى  ١٤سنة ،كما تم نفي ثالثة منهم إلى جزيرة سانت هيالنة .ويعلق خوري
على فشل التنظيم السياسي بالرغم من تحريكه قطاعا كبيرا من المجتمع
البحريني للمطالبة ببعض الحقوق السسياسية والمدنية هر أن وحدة األهدف

والمطالبالتترجمتلقائياإلى وحدة في التنظيم والعمل الجماهيري لمنظم .ان

المعارضة نجحت في تعبئة الجماهير للعمل السياسي ولكنها نشلت في تحويل.
هذه التعبنة إلى تنظيم سياسي مستديم(.)١٤

التجت الدني والتحول الديمقراطي ل البحن

-٤انتفاضةمارس١٩٦٥:
شهد عام  ١٩٦٥إضرابا واسعا فيشركة النفط (بابكو) وسرعان ما تطور
إلى انتفاضة شعبية وطنية خاصة عندما انضم الطالب إلى العمال المضربين .
وكانت مطالب المضربين قد تضمنت ما يلي (:>١٠
 )١وقف جميع إجرا ات فصل العمال من وظائفهم.
 )٢إعادةجميع العمال المفصولين منذ عام .١٩٦١
 )٣اإلعتراق بحق العمال في التنظيم لنقابي.
 )٤رفعحالة الطواريءالتي التزال تسري على لبالد منذ عام٠١٩٥٦

 )٥اإلعتراق بحرية الصحانة واإلجثماعات العامة وحرية الكالم والتعبير٠
 )٦إطالق سراح السجناء السياسيين ٠
 )٧الماح للمبعدين خارج البحرين بالعرة إر ابالد .
 )٨إنها  ٥القمع الذي تمارسه الشرطة على الناس ٠
 )٩إقصا  ٠الموظنين إلبريطانيين واألجانب عن شركة تغط البحرين (بابكوا.
إال أن تلك الحركة التي جرى اإلصطالح على تسميتها بانتناضة مارس
ه ١٩٦قد تم قمعها خالل ثالثة أشهر وأجبر العمال على العودة إلى أعمالهم وتم
اعتقال المضربين والتيادات السياسية كما تم نني آخرين دون محاكمة .وبالرغم
من فرض حالة الطواري ،على البالد بدأت الحكومة تتجارب مع بعض المطالب

بحذرشديد فتم غشر تانون الصحانة  ،وتم التصريح بإنشاء جريدة اسبوعية ٠
ويذكر نخلة بأت عام  ١٩٦٥يبدو وكبأنه بداية انفجار لإلضرابات والمطالب
العمالية حيث .أضرب  ٤ . .عامل كهربا  ٠في بدايات  ١٩٦٨مطالبين بحقهم في
التنظيم النقابي وتعديل األجور كي تتناسب مع ارتفاع األسعار وتحسين عوامل

السالمة ومجانية المراصالت من وإلى العمل.
-٥تشكيل1ولمجلس نيابي ()١٩٧٥-١٩٧٢
فيخطابه السنوي األول بمناسبة استقالل لبحرين عام  ١٩٧١ركز األمير على
ضرورة إيجاد دستورينظم ويرعى الشئون التشريعية في البالد .تلك المحاولة
.دلت على تصميم النظام لمحاولة خلق قاعدة شرعية للسلطة إضافة إلى سلطته
بحكم العرف والتقاليد .وتد مارت البحرين في تلك المحاولة على نفس

د.منيرةفخرر

الخطوات التي اتخذتها الكويت عشية استتاللها عام  ١٩٦٢مع إجرا  ٥بعض
التعديالت ( .)١٦وفيمايومنعام ١٩٧٢وجه الحاكم دعوات لبعض القيادات
المعروفة وممثلي األندية والجمعيات لالستنناس برأيهم حول أفضل الطرق لكتابة

دستور للبحرين على غرار الدستور الكويتي  ٠وتم بالفعل إنشاء المجلس
التأسبسي عام  ١٩٧٢مكونا من  ٢٢عضوا منتخبا و ٨أعضاء معينين ..يعد
مناتشات مستفيضة ترصل هذا المجلس إلى إقرار دسترر عام للبالد يتضمن
إنشا ءمجلسوطنيعام ،وبالفعلتمت انتخابات المجلس الوطني عام ١٩٧٣
وقد تألف المجلس الوطني من  ٣ .عضرا جميعهم من الذكور الذين ال تقل
أعمارهم عن سن الحادبة والعشرين واستثنيت المواكات اإلناث من الترشيح

واإلنتخاب .كما مثل الحكومة في هذا المجلس  ١ ٤وزيرا معينين بمن فيهم
رئيس الرزراء وخول أعضا .الحكومة المعينين بحق التصريت على الترارات كأي
عضو من أعضا  ٠المجلس المنتخب .وقد بلغت نسبة التصويت بين  /٨ .إلى

 /٩ .من مجسيع أصرات الناخببن  .ويرجع نخلة تلك النبة العالبة من أصرات
الناخبين إلىخمسعواملهي(:)١٧

 )١كانت تلك اإلنتخابات تمثل التجربة الديمتراطية اإلولى في البحرين
ولذلك شعر الكثير من الناس بواجبهم تجاه إنجاح تلك التجربة .
 )٢شعور الغالبية من الناخبين برجوب إسماع صرت المعارضة داخل
المجلس.
 )٣كانالمرثحون ،بصرف النظر عن مزهالتهم ،يتميزون بالوطنية بمعنى
اعتقادهم ان تلك التجربة سرن تنتج عنها توجهات جديدة على الساحة

 ٠) ٤٠كان النرفحرن جميعهم ضد نرار الكلة الني دعت إلي متاطمة
اإلنتخابات.
ه) كان الخون من رد فعل الساطة تجا ٠الناس في حال مقاطعة اإلنتخابات
خاصة وأن السلطة كانت تلصق في جواز سفر كل ناخب إشارة على أنه قد مارس

حقه في التصريت ٠
رقد أبرزت خالل اإلنتخابات ثالث تكتالت سياسية هي :كتلة الشعب والكتلة

المجتمعالمدتيوالتحول الديمقراطي لي لبحرين

الدينية وتجمع الوسط المستتل  .وسناتي بثي ،من التنصيل عن كل منها مع

شرح لجذورها اإلجتماعية .واتجاهاتها السياسية .واإليديولوجية(. )١٨
أ -كتلة الشعب :ضمت هذه الكتلة النواب الذين ينتظمون أو يتعاطفون مع
أحزاب عقائدية وحركات سياسية خارج البالد وتشمل هذه الكتلة اإلشتراكيين،
والشيرعيين ومختلف حركات القرميين العرب خاصة الجبهة الشعبية لتحرير
الخليج وعمان وتتميزهذه الكتلة بنضالها من أجل حقوت العمال ،والحرفيين،
وإنشا  ٥نقابات عمالية ،وتحسين شررط العمل ،واألجور ،وكذلك إنشا ،مؤسسات
عامة لرعاية الحقوت السياسية والمدنية .وشارك عدد كبير منهم باإلضرابات
العمالبة والطالبية خاصة تلك التي تامت عام ه ١٩٦رقد أوقف ار اعتقل بعضهم

خالل تلك اإلضرابات .ومعظم هزال ء النواب ال ينتمون إلى أنر تقليدية بارزة
رلكن بعضهم حصل على التعلبم العالي وكان أييعة منهم من حركة القوميين
العرب وإثنان‘من الشيوعيين واشتراكي واحد واخر بعثي ومعظمهم يتمتعونر
بتأييد شعبى من مختلغ الطراف.
ب -الكتلة الدينية :وهي ظاهرة شيعية ربنية صرن تتكون من ستة أعضا،

يمثلون جميعهم درائرشيعية في القرى  .وكان من بين الستة إثنان تضاة شرع

وصحافي واحد ورجل دين واحد (مال) وإثنان كانايمارسان مهنة التدريس في
المدارس اإلبتدائية في الريف ومعظمهم قد تخرجرا من المعهد الديني الشيعي في
النجف بالعراق  .ويعود النضل في فوزهم إلى تأييد الجهات الدينية العليا
التجاههم .وقد تبنت الكتلة الدينية خالل اإلنتخابات برنامج عمل موسع شمل
دعم النقابات العمالية ومطالب العمال وتحريم بيع الخمور ونصل الذكور عن
اإلناثني التعليم العالي أسرة بفصله في المدارساإلبتدائيةواإلعدادية

والشانوية الرسمية .كمادعت إلى عدم إشراك المرأة في الحياة العامة كالنوادي
والجمعيات المختلطة رمرمات العمل التي تجمع بين الجنسبن وإلى منع
الطبيب الذكرمن معالجة المرأة المريضة وغير ذلك مما ال يتماشى مع األعران

الدينية.
ج-كتلةالرسطالمستقل  :ينتمي  ١٧عضوا في المجلس الرطني إلى كتلة
"الوسط المستقل" بمعنى عدم اإللتزام بأي اتجاه عقائدي أو حزبي معررن.
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وتعنيلفظة "وسط" هناالتأرجع السياسي بينليمين المتمثل بالكتلة لدينية
واليسار المتمثل بكتلة الشعب .وبتمتع أكثر أعضاء هذه الكتلة بمنزلة
اجتناعية عالية ترنكز على التاييد العانلي والقدرة اإلتتصادية رأحيانا التحصيل

العلمي والمهني والقدرة على التوسط وتوظيف الناس ومساعدتهم أر بمعنى آخر
"نواب خدمات" وكان ثالثة منهم مرظفين كبار وستة من كبار التجار وثالثة
مقارلين وائنان وكال .شركات أجنبية وصيدلي ومالك وسمسار عتارات .
وبالنسبة التجاهاتهم فهم لم يلتزموا بأي باتجاه واضع ولكن لبعضهم ميول
عقائدية  .ويسبب تنوع وتشعب هذه الكتلة لم تستطع أن تقف موقفا موحدا تجاه
القضايا التي ناقشبا المجلس وفي معظم األحيان كانت تقن مرقف المؤيد
للحكومة متبنية سياستها الداخلية والخارجية  ٠وفي بعض الحاالت اتخذ بعض
األعضا .موقف المعارض من الحكم خاصة بالنسبة لتانون أمن الدولة لعام

 ،١٩٧٤الذي ادى إلىحاللمجلسعام . ١٩٧٥
وكانت السنة األولى في حياة المجلس سنة تجريبية  ٠وتد تبين من خالل
المناقشات وا لترارات ان دور المجلس المنتخب اتتصر على استجواب الحكومة
حرل المشارع التي تبنتها بدل المشاركة في سن وتشريع هذه التوانبن وكذلك
بحث اليخايي اإلقتصادة الغب أنشاتها الحايية أولالسهدإلى مراخ من
المواطنينحراًالغدماتالعامةواألمورالعيا^ية٠)١١رلكلثيعام١١٧،

أصدر األمير قانونا جديدا يمنح الحكومة الحق في استجواب واعتقال أي شخص
يهدد أمن الدولة دون محاكمة لمدة ستة أشهرقابلة للتمديد  .ولم يعرض هذا

القانون على المجلس قبل إصداره مما جعل معظم النواب يتخذون موقفا معاديا
تجاهه واتسعت هذه القضية بحيث شملت اهتمام معظم الناس كما شاركت في
بحثه الصحافة والنوادي والندوات الخاصة  .وكان كلما طال الجدل حوله ضعف
مركز الحكومة المؤيدة للقانون وتوي مركز المعارضين له .كما تحالفت الكتلة
الدينية مع القوميين العرب في المجلس ضد هذا القانون مما أخان الحكرمة
وحسب تعبير خرري أنه ما من شي ،يهز الحكم في البحرين كتحالف الشيعة
المتمثلين بالكتلة الدينية مع القوميين العرب المتمثلين بالفئات المستضعنة من
السنة سكان المدن أي كتلة الشعب  .وعندما تبين للحكومة أنها قدتفشل

الجدع الدئي واكورل الديمتعاض في الحمين

ني إترارتانون أمن الدولة أصدراألمبر ني أعسطره ١٩٧أمرا بحل المجلس

الوطني استنادا !لى دستورالبالد الذي يخرله فعل ذلك.
رالسؤال الذي نطرحه بعد ذلك هو  :الذا تم حل المجلس بعد سنتين من
تأسيسه اً وعلى ماذا تستند شرعية السلطة أ يجيب خوري على بعض
اتازالت بأن التمثبل الشعبي في البحرين لم يكن متكامال منذ نشأته في
العشرينات  ،سوا ء نيما يتعلق بالمجالس البلدية .أو المجالس الصحية.
والتعليمية ،أر المجلس الرطني .أر أية هيئة رسمية أخرى .وكان العرن المتبع

ني هذه المجالس الرسمية يقضي بانتخاب نصف األعضاء من قبل السلطة.
واتبع هذا العرن في جميع المجالس الرسمية مع تفارت في النسب ابتدا  ٥من
المجالس البلدية التي انشئت في سنة  ١٩١٩رانتهاء بالمجلس الرطني لعام
. ١٩٧٣كماتولى رئاسةهذه النجالسعضو من ألعضاء المعينين مما هيأ

للسلطة القدرةعلىاتخاذ القرارالنهائي .هذا الترتيبكان دائما يولذ اإلحتكاكر
بين األعضا  ٠العينين راألعضا ء المنتخببن والذي يصل في النهاية إلى تدخل
السلطة لفض الخالن فتحل المجل الذي أنشاته .هذا اإلحتكاك يعود إلى
تواجد تيارين متعارضين إيديولوجيا وسياسيا :تيار التنظبم القبلي الذي يرى أن

شرعية الحكم تبنى على ا ألعران المكتسبة اكتسابا تاريخيا وال تخضع إلرادة
التمثيل الشعبي وتيار التنظيم المدني المتمثل بالقطاع الريفي رالمدني الذي يرى
أن شرعية الحكم تبنى على اإلرادة الشعبية عن طريق التمثيل العام .رإقدام

الدولة على حل المجلس ماهر إال مخرج منطقي لتعإرض النظم العصبية القانمة
على األعرانمعنظم الدولة القائمةعلىالتمثيل(.)٢٠وهناك عاملآخرأدىإلى
حل المجلس لم يشر إليه جميع من كتب حول هذا الموضرع  ٠رهر أن ملكية جميع
أراضي الدولة كانت تحت تصرف األمير تبل استقالل البحرين وتشكيل المجلس
الرطني .وني عام  ١٩٧٤تقدمت "كتلة الشعب بمشروع قراربسحب سلطات
األميرمن التصرن بتلك األراضي وجعلها ملكا خالصا للدولة أسوة بما حدث
للكريتحين استقاللها عئدما اترالمجلس الوطني (البرلمان) تاننا يقضي
بملكية الدرلة لجميع ألراضي العامةفي الكريت وذلكعام .١٩٦٣لذلك كان
تخون النظام كبيرا من إقرارمثل هذا المشررع الذي لوأترنسيقلص إلى حد
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كبير سلطات وقوة النظام؟
-٦مجلسالشورى (-١٩٩٢؟)
منذ عام  ١٩٧٥تاريخ حل المجلس الرطني المنتخب وحتى عام
 ١٩٩٢ظلت البحرين تحت رحمة قانون أمن الدولة .في تلك السنة ريتاريخ ٢ .
ديسمبر  ١٩٩٢أصدر أمير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آلخليفة أمرا بإنشا ٠
مجلس الشورى بناء على طلب تقدم به رئيس الوزرا* .واهم اختصاصات هذا
المجلس  ٠كماوردتفي المادة ( )٢من األمر األميري رقم  ٩لسنة ١٩٩٢
بإنشا • مجلس الشررى  ٠هي إبدا • الراي والمشررة في مشررعات القرانين
والسياسة العامة للدرلة واألمرر المتعلقة يالخدمات والمرافق العامة وسبل
تطريرها وكذلك إبدا  ٠الرأي في وسانل تنمية التطاع اإلقتصادى .كما يناتش
المجلس األمورالتي أحيلت عليه من مجل الوزر* مثل مشروعات التوانين
والسياسة العامة للدرلة  ٠رهناك امور يناتشها المجلس من تلتا ء نفسه مثل
رسانل تنبية التطاع اإلتتصادي أد العمالة  .رهذا المجلى معين من دون سلطات
سريبة أر رعاية ٠ش
ورئ لفج الحدى س  ٢ .من معينين س نبل األمير ومعظمهم

القطاع التجاري رالقطاع الخاص وجميعهم ال ينتمرن إلى أي تنظيم سياسي.
ويتشكل المجلس من  ١٥عضوا من التجار أي نصن أعضا  ٠المجلس ،و٣
أعضا.مقاولين وإثنان من رجال الدين التقليديين ،وإثنان ص المالك.
وأكاديمي واحد .رعامل واحد يعمل في شركة النفط هر نائب رنيس لجنة
العمال ،وهمهنيين ومحاسبين ومهندسين ،ورنيس تحريرصحيفة يومية ,أما

رئيس المجلس فقد كان ونيرا للمواصالت قبل تعيينه في منصبه الحالي.
وينقسم المجلس مناصفة ما بين الطائفتين نيشكل السنة  ١ ٥عضرا ريشكل

الشيعة  ١ ٥عضرا بما فيهم رئيس المجلس  .وقد استثنيت فئتان من عضرية
المجلس هما األسرة الحاكمة واألصوليون من شيعة وسنة .و يخرل األمير السلطة

بحل المجلس إذا اقتضت المصلحة العليا مادة ( )٢٠وتكون جلسات اللجان غير
علنية مادة ( )١٥كما تنص المادة () ٢٥على أن جلسات المجلس غيرعلنية وال
يجوز أن يحضرها أحد غير األعضا  ٠إال الرنرا  ٠واألمين العام ومن يأذن لهم
-٥٥٠
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المجلس يذلك من مرظفي الحكرمة وخبرائها .ويشاع ممن السبب ني سرية
الجالت هر خشية السلطة من مزايدات األعضا  ٠خالل مناقشاتهم كمحاولة
لكسب الرأي العام  .ويتتاضى أعضا  ٠المجلى رواتب مجزية (  ١٥ .٠دينار

بحريني شهريا) كما منحوا جوازات سنر دبلوماسية وبعض المخصصات في بداية
التعيين وتصرن لهم وألسرهم تذاكر سفر مجانبة لقضا  ٠عطلهم في الخارج،

كما يدعرن في المناسبات الرسمية الهامة وغير ذلك من اإلمتيازات.
أما المواضيع التي بحثها المجلس منذ انعقاده يناير ( ) ١٩٩٣وحتى الوقت
الحاضر فمن الممكن تلخيصها فيما يلي:
)١مناقشةتعديألحكامقانون العمل في القطاع األهلي الصادرعام ١٩٧٦
بعد مرور  ١ ٥عاما على صدرره دون تعديل بصنته -أيالتانون" -ال يحمي
صاحب العمل في حرية اختيار العمالة التي يريدها حسب قول أحد أعضا *

المجلس عند مناقشة القانون المذكور  ٠وقد تمت الموانقة على مشررع القانون .
 )٢مناتشة موضرع البطالة وقد ناتشها األعضا  ٠بحضور الوزرا ءالمعنيين ثم

طرحوا عدة توصيات للحد من انتثارها وأرسلت هذه الترصيات إلى مجلس
الوزراءالتخاذ ما يراه بشأنها .

 )٢مشروع تكملة مجاري في بعض المناطق ٠
 )٤تخفيض الفرائد على قررض اإلسكان. .
 )٥مناتشة الزيادة الضخمة في العمالة الراندة والمشاكل المتشعبة عنها ٠
 )٦متاقشة إصدار قانون جديد لإليجارات ٠
 )٧إنشا  ٥صندوت للزكاة يعين أعضاره وزير العدل.
 )٨مناقشة موضوع التدخين والحد منه  ٠ويعتبر هذا المرضيع الوحيد الذي
أتره مجلس الرزرا ءبناء على ترصية من المجلس والسبب على ما يبدو تلة

كلنته.
وليس هناك بوادر تدل على إنهاء مجلس الشورى والبده بانتخابات
ديمقراطية وتشير بعض التوقعات إلى بقاء المجلس الذي يبدو منسجما مع
المجالس األخرى المشابهة في معظمدول الخليج لنترة قد تطول أو .تقصر حسب
مجريات األمور الداخلية التي تسير في مرحلة تأزم ألسباب اتتصادية وسياسية.
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الفصل الثاني

الدولة
0

حكم آلخليفة إلبحرين منذ عام  1٧٨٢حكما
فاتته بباًرئعابفق بسم١جاا٠ئ.,ا يالبحزيرة عام

البريطانية.
وكان اإلنجلبز بداية يحصرون تدخلهم في الشنون الخارجبة واألمن إال أنه
ننوذهم قد ازداد منذ بداية هذا الترن حيث أصبحرا بندخلرن بشكل سانر ني

اإلد|رة و|بذذوفطية وال^بنها ,ال

يذ1مةآ محد ض يا1لقبلبم

وكانتفترة اإلصالحات التي امتدت منذ عام  ١٩١٩حتىعام ١٩٢٦هي اهم
األحداث التي أرست نظام الدولة الحديثة .ورقد تمت متا ومتها بشكل سافر من
قبل فئات معينة من السكان وبالتحديد من المجموعات التبلية ومن كبارالتجار ٠
لكن اإلنجليزنجحوا في إرساء دعائم العملية التحديثية وساروا في طريق
اإلصالحات البيروقراطية واإلدارية حتى عام  . ١٩٢٦رفي الثالثينات بدأ عصر
النفط في البحرين أوال ثم تبعتها بقية دول الخليج في األربعينات والخمينات
ولكن عصر الدولة البيعية لم يبدأ إال في الخمسينات رالستينات حيث أصبحت.
الدولة هي القوة الرئيسية في ترزيع الثررة على كل النئات يطرق مباشرة او غير
مباشرة  ،األمر الذي أدى بالدولة إلى اإلستقالل  -اقتصاديا  -عن المجتمع إذ
أصبحت كل الفئات اإلقتصادية تعتمد عليها ولم تعد هي تعتمد على هذه الفنات
في شي )١( ،وهكذا بدأ ظهور ما يطلق عليه بظاهرة الدولة التسلطية  .تلك

الجبح |سير|كصل|سبر|طيراس

ن

الظاهرة التي يعرفها خلدرن النقيب بأنها الشكل الحدبث والمعاصر للدولة
المستبدة  ٠رهي تتميز بثالث خواص أولها :أنها تسعى إلى تحقيق اإلحتكار

لمصادر القرة والسلطة في المجتمع لمصلحة النخبة الحاكمة  ٠ولكنها تختلن
عن الدرلة المستبدة بأنها تحتق هذا اإلحتكار عن طربق اختراق المجتمع المدني
وتحريل مؤسساته إلى تنظيمات تضامنية (  ) c٥rp٥٢ati٥nتعمل كامتداد
ألجهزة الدولة .والخاصة الثانبة هر كونها تخترت النظام اإلتتصادي وتلحقه.
بالدولة ،إما عن طريق التاميم أو عن طريق توسيع القطاع العاموالهيمنة
البيررتراطية الكاملة للدولةعلى الحياة اإلتتصادية .والخاصة الثالثة للدولة
التسلطية هي أن شرعية نظام الحكم فيها يقوم على استعمال العنف واإلرهاب
أكثر من اعتمادها على الشرغية التقليدية( . )٢وأهم سمات النظام السياسي

للدولة التسلطةهي(:٢٢
 -عدم وجو حكرمات ممثلة لمصالح السكان ٠

,

 عدم وجرد انتخابات لها معنى ار عدم وجردها على اإلطالت ٠ عدم وجود تنظيمات مجتمعية مستقلة عن الدرلة كاألحزاب والنتاباتوالمنظمات المهنية.
 الوصرل إلى السلطة يتم عن طريت اإلنقالبات  ٠أد بغير الطرق اإلنتخابية. شرعية نظام الحكم مبنية على التوة العسكرية أوالعنف أواإلرهاب. الدساتير ملغاة أر معلتة أر غير معمرل بها. الحترت المدنية ملغاة أر مجمدة فيها تجميدا اعتباطيا. -نسببة عالية من اإلنناق يستأثر بها الجيش رأجهزة القمع واإلرهاب.

 -استعمال الجيرش ألغراض األمن لداخلي.

وعندما منحت درل المنطتة اإلستتالل السباسي في الستينات وبداية
السبعينات اكتسبت تلك الدرل الحديثة شرعية شكلية واعترافا دوليا مما كان له
أثره في إضعان الشرعبة التعبدية لألسرالحاكمة التي كانت قدتاكلت بفعل
تصاعدحركات التمرد والمعارضة بعدالحرب العالمية الثائية .وبعدتدفق الثررة
النفطيةتركزاهتمام تلك األسرلى احتكارالحكمو,لثروةلسعشآخراحتكار
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مصادر السلطة والقرة ني المجتمع  .رني جميع بلدان الخليج ال ينافس
الحكومات أي تنظيم آخر فهناك منع كامل لقيام األحزاب السياسية رتحريم لقيام
الحركات اإلجتماعية والسياسية الالمرالية لها وقمع للتنظيمات النقابية العمالية

ررتابة مباشرة على التنظيمات المهنية معتبرة إياها جمعيات نفع عام نقط ،
ونرض الرتابة على وسانل اإلعالم رمناهج الدراسة واخترات المزسسة الدينية
رإخضاعها للسلطة المباشرة لوزارة األرقان( .)٤ولهذا فاألسر الحاكمة تحكم عن

طربق التضامنيات (٥٦أ02م )0غير الرسمية وعن طريق التالعب يالقرى
اإلجتماعية في تقسيمات عمل مستجدة  .ريقصد با لتضامنيات القرى
اإلجتماعبة المتضمنة التي يتاح لها التعبير عن نفسها ضمن مؤسسة الحكم ،
بواسطة رؤسا • معينين او محددين تعترن بهم الدولة  .وهناك ست تضامنيات
غبر رسمبة من هذا النرع (عدا األسرالحاكمة) هي ()٠؛
 )١المزسة القبلية :شيوخ القبانل الذين تتعامل معهم الحكرمة على
المتوى المحلي
 )٢التجار :كبار التجار ورزسا • العانالت التجارية كما تمثلهم عادة غزن
التجارة والصناعة ٠

 )٣المرسسة الطائفية :تادة الطوانف الدينية كالشيعة واألباضية والسنة
والزيدية.
 ) ٤المؤسسة الدينية  :القادة الدينيرن الممثلرن للحركات الدينية والمطارعة

وغيرهم.
 ) ٥الطبقات الوسطى  :رتتعامل الحكومات معها على أساس عائلي بسبب
منع التنظيمات النقابية من اكتساب رظانغ نقابية.

 )٦العمال في البلدان التي يوجد فيها عمال من المواطنين والذين يمتلكون
تنظيمات نقابية ٠
هذه التضامنيات شبه رسمية وهي ممثلة في مزات الدرلة إما ني
الحكومات أو في المجالس البلديةأرالمحلية المختلفةأرنيالجيشأو
الشرطة .وتمثل التضامنيات التبلية المستودع البشري الرنبسي لتوظبن أنراد
الجيش والشرطة ا )٦وهكذا يزدي اعتماد الدولة التسلطية على التضامنيات في
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منطقة الخليج والجزيرة العربية رفي غياب األحزاب الممثلة للسكان والتنظيمات
المجتمعية إلى مأسسة التبلية رالطاننية()٧

دلتحتيق الحفاظ على الرضع الفانم والترتيبات اإلجتماعية المتخلنة في

المزسسات التبلية والطاننية والدبنية يخلق النظام في معظم دول المنطقة
تقسيمات عمل جديدة تمكنه من تحقيق اإلحتكار الغفال لمصادر السلطة رأهم
تلك التقسيمات ما يلي(:١
 )١اختيار وتوظبف النيادات والكفا ٠ات المختلفة في النخبة اإلستراتيجية

والحاكمة مع ثبات الترظيف في المرتب العليا ،وتدوير للنخب في المراكز
الرسطى باستمرار.
 ) ٢تمكن النظام من إغوا ٠تيادات المعارضة واجترائها في ترتيبات الرضع
القانم ،إما بمنحها المراكز السياسية المتنفذة او بفتح مجاالت راسعة لالثرا ٠
على حساب الدرلة.
 )٣التحالنات المؤتتة التي يعقدها النظام مع بعض القرى اإلجتماعية مقابل
القوى األخرى كاللعب بالورتة الطاننية أد الموالف مع المؤسة التبليةضد
التجار والطبقات الوسطى  ،ني نترات أخرى أد التحالف مع المزسسة الدينية
ضد التيارالعلماني-التومي.
ونتيجة لهذا اإلحتكار لمصادر القرة والسلطة في المجتمع هو الركرد
اإلجتماعي والحضاري رالتجميد القبسري للقرى اإلجتماعية في تقسيمات عمل
منتعلة تهدن إلى المحانظة على ترتيبات رعالتات اجتمعية تبلبة-طانفية

متخلقة .
رسنتحدث بتفصيل أكثر عن السلطات الثالث  :التنفيذية والقضائية
والتشريعية  ٠ومدى سيطرة السلطة التننيذية على كل من السلطتين القضائية
والتشريعية .
-١السلطة التنفيذية:
في أغسطس عام  ١٩٧١حصلت البحرين على استقاللها ررقعت اتفاقية مع
برطانيا معذة٠اذتها ٠الحما٠ة البريطاتية  ٠وتم اإلعتراف بحكم آلخليفةكسلطة

شرعية تحكم البحرين مبنية على توارث الحكم بالساللة  .كما تضمنت المادة

د.منيرا نزو

رقم ( )١من الدستورعلى أن الحكم يكون وراثبا ويتولى اإلبن األكبرللحاكم

الحكم بعد وفاته إال إذا عين الحاكم شخصا أخر من أسرته قبل وفاته( )١ويمارس
الحاكم سلطاته من خالل مجل الوزرا  ٠الذي يرأسه شتيق الحاكم منذ اإلستتالل
 .بينما يترلى الوزارات المهمة كالخارجية والدناع والداخلبة والعدل واإلسكان
والمواصالت والعمل والشئون اإلجتماعية وزرا  ٠مناألسرة الحاكمة  .كما يترلى
رئاسة المؤسسة العامة للشباب والرياضة ورناسة المجلس البلدي المركزي أفراد

من األسرة الحاكمة  .وتبقى  ٦وزارات هي الصحة .والتربية والتعليم ،والتجارة
والزراعة .واألشغال .والمالية ،والتنمية .تلك الوزارات الست ،إضانة إلى
وزارتي الدولة لكشئون القانونية وشنون مجلس الوزرا ،يتوالها مناصنة أفراد من
الطائفتين.

وتسيطر السلطة التنفيذية على اللطتين التشريعية والقضائية  ٠كسا

توظف الرزارات اعدادا كبيرة من البحرينيين الذين تزداد اعدادهم تضخما مع
مرر الوقت  .وتاخذ ميزانية الدناع رالداخلية القسط األكبر من الميزلكإية .إن
اإلنفات الحكومي الذي نتج عن ارتفاع الدخل من النفط معناه تعاظم دور الدولة
في حياة الناس السياسية وكذلك اختراق الدرلة الكامل لالقتصاد وبالتالي بقرطة
اإلتتصاد ولذلك  ،يزكدالنتيب ،نإن توسيع ملكية القطاع العام يركزتسلط
الدولة ويؤدي إلى زأسمالية الدولة التابعة  .إضانتة إلى ذلك فإن توسيع

بيررقراطية الدولة ال يتمثل في عدد العاملين ني الحكرمة والقطاع العام ذحد.

وإنما في جميع الذين يعتمدون ني معاشهم بشكل رنيسي على الدولة  ٠ويتتن
حجم القطاع العام في الفئات لتالية()١٠

)١العاملرنفي الحكومة رمزسسات القطاع لعام.
 ) ٢الذين يتلقون مساعدات حكومية كمصدر لمعاشهم .
 )٣المستفيدون من برامج الضمان اإلجتماعيكالمتقاعدين ٠
)٤الطلبةالذينهمنيسن العمل رلكن ال يعملون.
 ) ٥الذين يعتمدون في معاشهم على المقاوالت الحكومية  ٠الترويل للحكرمة
 ٠اي لمزسساتها ومصالحها .

ابتيع الدئي واكمل الديمقراطي لي ابرين

 )٦لذين يستفيدون في عملهم من استعمال مرافق الحكومة .
 )٧المستنيدرن من برامج اإلسكان الحكومي والتروض الحكومية .
 )٨الستنيدونمن الدعم الحكرمي ألسعار اللعاألساسبة.
) ٩المستفيدون من الخدمات العامة إذا كانت الدولة توفرها بأقل من سعر
التكلفة -
وليس باإلمكان تقديرحجم هذه الفنات من السكان ولكننا نستطيع تحديد
أعدادالفنة األولى ونقصدبهاالعاملين في وزارات الدولة فقط .فقدوصل عدد
المرظفينالعاملينفي القطاع الحكرميرالحكرميعام  ١٩٧١إلى ١٤٦٠٨
مرظفا واالتفع هذا العدد عام  ١٩٨١حتىوصل إلى ا مجموعه  ٣٧٧٥٨ثم
ازداد ارتفاعا عام  ١٩٩١حيثوصإللى ٦٠٠٢.٢تشكالإلناث ١٨.٣من
المجمع ويشكل غير البجرينيين ثلث المجموع  ٠تلك الزياذة التي تكاد تصل
,
إلى الضعف تعكس حجم التضخم الذي وصل إليه الجهاز التنفيذي ٠
أما الننة الثانية رنعني بها الذين يتلقون مساعدات حكومية كمصدر لمعاشهم

نتد رصل مجمرع األسر التي تستلم مساعدات اجتماعية من وزارة العمل
والشنون اإلجتماعية لعام  ١٩١١ما مجمله١.٠٦.علما بأن عدد ألسر

البحرينية لنفس العام تد بلغ  ٥٢٠٣٦اسرة رصدت لها الدرلة ثالثة ماليين
وسبعمائة ألف دينار لعام  « ١١٩٤رهذا يعني أن حوالي  /٢٠نمح أص البحرين
ليس لديها عائل وتستلم كل أسرة ما معدله  ٣ .دينارا شهريا لجميع أفرادها .

-٢السلطةالقمانة
انشنت أول محكمة رسمية في البحرين عام  ١٩١٩برناسة الحاكم والمعتسد

الياسي البريطاني  .وتد أوكلت إليها مسئولية النظر في الدعاوي التي يرفعها
األجانب ضد الرظفين البحرينيين  ،رتبعها إنشا ،محاكم أخرى في فترات

الحقة  .وكانت تلك المحاكم في بداياتها تعتمد على تانون العقويات.الهنذي ثم
اعتمدت على القانون السوداني ثم القانرن الجناتي البريطاني( . )١١ريذكر خوري
أن تطبيق القانون المدني كان أكثر سهولة من تطبيق القانون الجناني وبحين أن
نصوص القانون المدني استمدت من القرارات راألوامر الصادرة عن الحاكم خالل
السنوات الماضية في القضايا المتعلتة بملكية األرض وحقوت إنتاج اللؤلؤ

د .مئيراً فزو

والزراعة وتوزيع المياه وتركيب الكهرباء والتعليم رحركة المرور والمراصالت.
ولم يكن للبحرين تبل عام  ١٩٧٥تانرن مرحد للعقوبات مما كان يخلق متاكل
مختلنة في حياة البحرين السياسية والتشريعية ولكن تم إنجاز مثررع التانرن
الموحد عام  ١٩٧٥بعد اإلستعانة بخبرا * من مصر واألردن لصياغة هذا القانون.
بعد مرحلة اإلصالحات ( )١٩٢٦- ١٩١٩حلت محكمة "السالفة" التي
اهتمت بقضاياالغرص وقدتحرلت القضاياالخاصة بتلك المحكمة إلى المحكمة
المشتركة والمحكمة الشرعية رالمجلس العرني الذي كان يعرن بمجلس التجارة
 .ثم تاسست "محكمة البحرين" عام -١٩٢٦رهيأعلى محكمة في الدولة-

ركانت تتولى معالجة القضايا التائمة بين الرعابا البحرينيين  ٠وظلت حاالت
اإلستننانترفع إلى الحاكم نفسهحتى تأسست محكمة اإلستننان عام . ١٩٣٩
وكان المستشار البريطاني وأحد أفراد األسرة الحاكمة أول من ترأس محكة

البحرين ،ثمأسستمحكمة البحرين الصغرى عام .)١٢١٩٢٧

ء

وتد ادمجت المحاكم السنية والمحاكم الثيعية ني نظام تضائي مرحد
بأصبحت المحاكم الدينية لكال الطائنتين تابعة لمحكمة البحرين المركنهة وهي
أعلى سلطة في البالد  ٠فأصبحت التضايا المختلفة ترفع إلى محكمة البحرين
ومنها إلى محاكم اإلختصاص الدينية في بعض األحوال  .ويؤكد خوري أن هذه
البيررتراطية القضائية قد عملت على إضعال المركز اإلجتماعي لقضاة الشرع
الشيعة ويدلت بالتالي قاعدة سلطتهم الدينية مما دفع الكتلة الدينية المزلفة من
قضاة الشرع الجعفري (الشيعي) للمطالبة داخل المجلس الرطني (- ١٩٧٣
 )١٩٧٥يإلغا ٠المحاكم المدنينواسترجاع اساكم الديتين  ٠واختلف األمرلدى
قضاة الشرع السنة اختالناكليا ألنهم كانوا دائما يعتبررنالتانرنجز^امن
مهمات الجكرمة القبلية ومن صميم تركيبة الدولة وتنظيماتها(. )١٣
وحاليا يمكن للمغتقل أن يحاكم أمام محكمة جنايات عادية أو أمام محكمة
أمن الدولة إذا ما طلب المدعي العام ذلك رتوفر المحاكمة أمام محكمة مدنية أر
محكمة جزانيةضمانات إجرائية لمحكمة علنية رتركيل محام وحق اإلسئنان .
أما القضايا األمنيةفيتمالنظر^يها أمام محكمة من الدولةحيثاإلجراات
المتبعة نيها ال تقيح ضمانات مناسبة فالمحكمة مثال ليست ملزمة بضمانات

المجتمع المدني والتحول الدبمقراطي لي لبحرين

إجرا ات التقاضي كما وره ني تانونالعتوبات رتجري المحكسة مداوالتها سرا
وليس هناك حق المراجعة التضائية لشرعية اإلعتقال  .ورغم عدم إجرا  ٠محاكمات
خالل ١٩٩٣أمام محكمة أمن لدولة ،فإنهناك ادعاات يعتد بها عناستناد

المحكمة ني إصدار أحكامها خالل السنوات الماضية على اإلعترافات المنتزعة

من المتهم وهر في المعتقل وقد يكون ذلك تحت الضغط )١٤١٠

ربالنسبة لقوة دناع البحرين فإن لها نظام محاكم مستقل للنظر ني قضايا
العسكريين المتهمين بارتكاب اعتداءات يشملها قانرن الجزا ٠العسكري)١٠١ .
أما بالنسبة للمحاكم الشرعية فهناك محاكم شرعية للسنة وللشيعة توكل إلبها
امرر اإلرث والزراج والطالت وماشابه ذلك .
وبالنسبة للقانون اإلداري  ٠والمتصود بذلك هو أن السلطة القضائية التي
تفصل في المنازعات التي تكون اإلدارة(أي الحكرمة) طرفا فيها يجب أن تكون

جهة مستقلة عن السلطة القضائية العادية التي تفصل في المنازعات بين األفراد
ووالجباتالخائ  .بالنسبةلذلكالتانوننالتزالالمحاكملعادبةتنظر
القضايا اإلدارية والمتعلقق بالعقوه التي تبرمها اإلدارة سوا .عقوه المقارالت أم
عقود العمل او عقود التأجير ر غير ذلك  .بل تمنع اإلدارة مسالة أي مرظف
حكوميعنأيخطاتقصيري يرتكبه في مواجهةا ألفراد  ،ووذلك بسبب رجرد
المادة  ٤من قانون المخالنات المدنية لعام  ٠١٩٧٠التي"ال تجيز إقامة الدعوى
لمخالفة مدنية على ذات عظمة الحاكم أو على حكومة البحرين""وقد أجازت

النقرة الثانيةمن هذه المادة الرجرع على المسئول بصنته الشخصية وليس بصنته
مرظف حكومة وذلك عن اإلهمال ،ومع وجود هذا النص يتعذر مساءلة أي موظن
بسبط في الدولة عن أخطائه التقصيربة وبالتالي يحرم الشخص المتضرر من أي
حت بالمطالبة بالتعريض.
ويبلغ عدد القضاة حاليا أكئر من  .ه قاضيا يشكل المصريون نسبة كبيرة

منهم ويبدو تأثير القانرن والفته القانوني المصري واضحا على التضاء في
البحرين ومعظم القضاة المصريين من ذوي الكفا  ٠٠والخبرة التي تبلغ حوالي ٣.
سنة إال أن خلفيتهممختلفة بالنسبة الختالن النظام اإلسادي المختلط في
البحرين عنه في مصر التي تحولت قبل الحقبة األخيرة عن اإلتتصاد اإلشتراكي.

د٠منيرةلخرو

والنظام التضائي يحتاج بجملته إلى تطوير وإعداد كقادر تضائية مرا ٠
للبحرينببن أو للمنتدبين منالخارج .كا يحتاج إلى تشكيل مجلس أعلى
للقضا  ٠منتخب من القضاة أنفسبم تكون مهمته الرئيسية اختيار التضاة

ومحاسبتهم رتغتيشهم ٠
ويتم اختيار القضاة من األسرة الحاكمة أر من أسر قبلبة سنية وهناك قاضيان

فقط من الشيعة تم تعيينهم قبل استقالل البحرين ولم يتم تعيين أي قاض شبعي
بعد ذلك .والسلطة التنفيدية .ممثلة بوزير العدل .هي التي تعين القضاة
وباستطاعتها كذلك إقالتهم وتكمن الخطورةهنا في هيمنة السلطة التنفيذية على
القضا٠هيمذذ كاملة.
 - ٣سلحة التشريعية:
بعد حل المجلس الرطني عام ه ١٩٧والذي دام فترة ثالث سنوات أصبحت

السلطة التشرنعية مسيطر عليها كلية من السلطة التنغيذية وليس لمجلس
الشورى الذي أنشي .عام  ١٩٩٢أية سلطة ما عدا صنته اإلستثارية .وتذ
تحدثنا بالتفصيل في الفصل األول حرل المجلس الوطني المنتخب (- ١٩٧٣
 )١٩٧٥وكذلك مجلس الشورى الذي تشكل عام . ١٩٩٢
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الههامش
( ) ١محمد جراد رضا  ٠صراع الدرلة رالقببلة في الخليج العري :أزمات
التنمية رتنمية األزمات ،بيررت  ،٠١٩٩٢ ,ص٧١
()٢خلدرن حسن النتيب .المجتمع والدرلة لي الخليج والجزيرة العربية (من
هنظررمختلف) .هيروت٠١٩٨٧ ،ص٠١٤٤
()٣خلدرنحسن لنتيب .المصدرالساهق ص١٤٤
( )٤خلدونحسن النقيب  ،المصدر السابق ١٤٥٠

( ه ) المصدر السابق  ٠ص١٤٩
( )٦المصدر السابق  ٠ص ١ ٥ .
(٧ا لمصدر السابق ٠ص ١٥١
( )٨المصدر السابقص١٥٢
)mils Nakhleh, bahraln, Massachusetts, Lengton (٩
005,1976, p.n

 )١.( ٠خلدون حسن النقيب ،المجتمع والدرلة في الخليج والجزيرة العربية
(منمنظررمختلن)  ،بيروت  ٠١٩٨٧ص ١٥٤
()١١فؤادإسحقالخرري ،القبيلةوالدولة فيالحرين :تطورنظامالسلطة
رممارساتها ٠بيررت ٠١٩٨٣ .ص)١٣٠١٧٣نؤاد إسحق الخوري  ٠المرجع
السايقص١٧٤
( )١٢لؤاد إسحت الغوري  ٠المرجع السابق  ٠ص ١٧٤

()١٣فؤادإسحقالخرري ٠المرجعالسابت ،ص١٧٨
()١٤التقرير المقدم من وزارة الخارجية األميركية إلى الكونجرس ألميركي
حول أرضاع حقوت اإلنسان في درل العالم لعام  :١٩٩٣البحرين.

( )١٥المرجع السابق.
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الفصل الثالث
التكوينات االقتصادية االجتماعية
يتجاوز عدد سكان البحرين نصف مليون نسمة
(٠٣٧ر )٥٠٨حسب تعدادعام ا ١٩٩يشكل األجانب
ما نسبته ٦ر ٣٦وينقسمون طائفيا إلى سنة
وشيعة وتوجد قلة من المسيحيين واليهود .كما
ينقسمون إثنيا إلى سنة من أصول قبلين .وسنة
ينتمون إلى عائالت عربية غيرقبلية  .وسنة
(هولة) ترجع أصولهم إلى الساحل الفارسي وهم
يتكلمون العرببة .وسنة منحدرين من أصول

إفريقية  .وشيعة عرب وشيعة إيرانيون يتكلمون

الفارسية إلى جانب العربية .

ويشكل السك ن الشيعة (من أصول عربية وفارسية) ما نسبته  ٧.من
مجمرع السكان بينما يشكل السنة بمختلف أصولهم حوالي  ٣ .امن المجموع .
وقدكان الشيعة يشكلرن ما نسيته ٥ر %٥٢من السكان ني إحصاء  ١٩٤١إال
أنه بعد مرور أكثر من نصف ترن اختل الترازن الطانفي لصالح الطانفة الشيعية
وارتفعت نسبتهم حتى وصلن إلى أكثر من ثلثي السكان .والسبب في رأبنا
يرجع إلى كرن الترى والمناطق الرينية في مجملها شيعبة ومن عادة سكان تلك
المناطق الزواج المبكركما يكثرتعدد الزوجات  .وترتنع نسبة.خصوبةالمرأة
الريفية إلى درجة أعلى بكثير من نسبتنا لدى المرأة المدينية .ولكل تلك
األسباب أصبحت الطائفة الشيعية متفوقة عدديا على الطانغة األخرى ،إال اننا ال
نستطيع هنا أن تستخدم حجم الطائفة كمعيار لتحديدكونها أقلية نالمعبار
العددي الكمي ليس له وزن في تعريف منظومي «األقلية» و«األغلببة» والذي

الجتع االئي و|سرل٠لد،ئر|رضاس

يجعل من جماعة إثنية معينة  ,أتلية» هر أنها معدومة الحقوق أو تحتل منزلة

أدنىفيالمجتمع()١
إن صغر مساحة البحرين وبناء شبكة الطرت السربعة التي تربط مختلف
المناطق من قرى ومدن بعضها ببعض قد أدى إلى تسارع التفاعل بين تلك

الفئات البشرية  ٠نالقرية لم تزحف إلى المدينة وإنما حدث العكس فقد زحف
سكان المدن إلى القرى القريبة والبعيدة (ونقصد بالبعيدة هنا مسانة أقل من
نصف ماعة تفصل أيعد قرية عن العاصمة) وازدحمت القرى الفقيرة بالمجمعات
السكنبة الحديثة النخمة التي أقيمت وسط البساتين المنتشرة في الريف والتي
تملكها الصفوة  .ويقطن سكان المدنوالمرظفرن األجانب تلك المجمعات مع ما

تمثله لساكن القرى الشيعية المحافظة من تهديد لقيمها الدينية خاصة بالنسبة
لكباب العاطل الذي يخضع لسيطرة مزسسات دينية تقليدية .إن انهيار أبوار
العزلة ما بين سكان المدن والقرى وما بين الطانفتين قد خلق حالة من عدم الرضا
والمقارنة المستمرة بين حالهم وحال «االخرين»  .إال أننا نستطيع القول أن هناك

وعيا إثنيا وطاننيا متزايدا قدبدأ يطنوعلى السطح خاصة في النوات األخيرة
بسبب انتشار التعليم بين جميع الفتات ويالتالي انتشار الرعي بالحقرق
ومحارالت إبراز الهوية العرتية والطانفبة .كما أفرز التعليم والشرا  ٠النفطي

وارتباط النظام اإلقتصادي بالنظام اإلقتصادى العالمي الحديث واإلننتاح
اإلعالمي والثنافي والتجاري مع الغرب .كل ذلك أفرزتغييرات عميقة في

التكوينات اإلجتماعية واإلتتصادية في البحرين  .وسنتحدث باختصار عن تلك
التكرينات.
-١الطبتةالعليا  :وتتكون من عدة شرائع مختلنة  ٠على رأسها العائلة

الحاكمةثم العائالت التجارية التقليدية ،واألغنيا .الجدد للمرحلة لنفطية.
وتستحزذ تلك الفئة على قدرمن الثروة يعرق وزنها في المجتمع  ٠كما تتحكم
قي اإلدارة الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر وهي أيضا تحتكر الترار

السياسي .وقد وسعت العائالت التجارية مجاالتها في التجارة واإلستيراد  ،كما
أن مصالح تلك الطبقة التجارية قد تطابقت بعد اإلستقالل إلى درجة كببرة مع
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مصالع العائلة الحاكمة حبث شارك أنراد من العائلة الحاكمة عناصرتجارية في
مجال التجارة .وكذلك تركزت استثماراتها في المجال العتاري رمشاطرة رأس

المال األجنبية داخليا رخارجيا( ٠ ٤٢وض ظل اال ال اسين ،بذكر أحد الباحثين
 ،أنه تشكلت ني سانر المنطتة الخليجية شريحة رأسمالية علبا (بورجوازية)

توامهاالمصدرون رالمسترردرنرالمقارلونرالمضاربرنلعقاريرن وكبار
المسئولين الذين يتقاضون عمرالت مقابل تسهبل إتمام الصغقاتا .)٢يصف
الباحث تلك الطبقة الرأسمالية الناشنة في البلدان النفطية بانها أترب ما تكون

إلى طبقة من «السماسرة» الذين ينوسطرن بين الدولة للحصول على عقرد
المتاوالت وتراخيص اإلستيراد والبنا ٠من ناحية  ،ويين الثركات ودوائراألعمال

األجنبية التيتقدم لهم المظلة الواتيةفي مجال الخيرة الفتية واكبيذية واإلدارة
والتسويق من ناحبة أخرى ريطلق على تلك الطبقة رأسمالية وسبطة
وسمسارية(.)٤
رتنتسم هذه الطبقة سياسيا إلى ثنتين :ننة مستنيرة تؤمن بانتصاد السوت
الخديث وما يتبعه من توسع إقليمي أدعربي رإنشا  ٠الشركات اإلستثمارية

والتشجيع على التعلبم  ٠رفئة تقليدية تنادي برفض اإلنجاح الليبرالي وتعادي
القوى الجديدة في المجتمع ا .>٠رتنتمي تلك الطبقة حاليا إلى الشريحة العالمية
التي لديها حسابات رأرصدة في مصارل مختلنة خارج البالد وهي تحتكر جميع
وكاالت الشركات األجنبية  ،كما أصبحت الرسيط بين المستهلك المحلي وبين
المنتجين لتلك اللع في العالم الصناعي .ومعظم أفراد تلك الطبقة تمتلك أكثر
من مسكن خارج بالدها  .وغالباماتحمل أكثرمن بطاتة مالة  ،كماأن من

أهم صفاتها أنها تغادر البالد في حالة حدوث أي حدث يخل باألمن وهي تستطيع

تأمين معيثتها خارج البالد  .وكمثال على تزايد نفوذ تلك الطبتة في األوتة
األخبرة هو نبة التجار وأصحاب األعمال في تشكبل مجلى الشورى الحالي
حيث يشكلون  ١٨عضوا من مجمرع  ٣٠عضرا  .وتتمتع تلك الطبقة بحرية
واسعة في جلب العمالة األجنبية بأعداد كبيرة دون مساءلة.

 - ٢الطبقةالمقوسطة :وتتميز بتمتعها بقدر من التعليم العالي ومرتبات
متميزة نسبيا في المزسسات الحكومية  .وتنتمي مجموعات من موظني الدولة

استمع الدئي واسرل االيلمراطي في البجرين

والتطاع العام والتكنوتراط وصغار التجار إلى تلك الطبقة  .ويؤكد الرميحي على
أن مصطلح الطبقة المتوسطة هومعطلح عام وغيرمحدد في مجتمعات الخليج

حيث يضم طائفة غير متجانسة في الدخل والمسترى التعليمي والثقافي  ٠نبر
يمكن أن يضم موظفي الحكرمة والشركات األهلبة واألجنبية رأصحاب
المشروعات الفردية الصغيرة  .وتضم الطبقة -من الناحية النظرية -ذوي الدخول
المحدودة * وتستفيد شرائع منها بشكل .جيد من الخدمات اإلجتماعية المترفرة
في الدولة كالتعلبم والخدمات الصحية راإلسكان  ٠كما أنها تتجه إلى تكوين
األسر الصغيرة .ويختلف مستوى التعليم في أجيالها من تعليم بسبط في الجيل

السابق إلى متعلمين تكنوقراطفي الجبل الحديث  .وتزود هذه الطبنة مراكز
العمل الحكومية واألهلية بالقوى العاملة كما أن تطلعاتها المصلحية الذاتية

كبيرة(.)٧
-٣الطبتة العاملة :وتد تشكلت الطتة العاملة في البحرين مع تدفق النفط
في بدايات الثالثينات من هذا الترن وأخذت الحركة العمالين شكال تتغببا بذ
البداية تجلى عام  ١٩٣٨حينما بدأت إضرابا في شركة نفط البحرين (بابكو)
لتحسين أوضاعها ونيادة أجورها  .كما ننذت إضرابات في األعوام التالية أهمها
عامي  ١٩٥٦ر ١٩٦٥وبداية السبعيناتحيثصاحبها ظهور الحركات
السياسية -والشي ،المميز للحركات العمالية هو إصرارها على تشكيل تنظيمات
نقابية خاضة بها األمر الذي لم تحصل عليه حتى استقالل البحرين وإقرار الدستور
عام  . ١٩٧٣بعد ذلك نجح العمال في تشكيل عدة نقابات ولكن لم يتم إشهارها
في حينه  .ولكن بقيت النتابات تمارس العديد من األنشطة لمدة سنتين حتى

تاربخحل المجلس الرطني عام . ١٩٧٥
وتد اتحرنت الحركات العمالية خالل العقرد الستة الماضية بتحركات سياسية
شملت كافة المجتمع  .رجميع الحركات السياسية التي شهدتها البحرين كانت
تسبتها تحركات ومطالب عمالية .ولهذا السبب سعت السلطات إلى تحجيم
العمالة السحلية وإلى جلب عمالة أجنبية من منطقة الشرق األقصى وشبه القارة
الهندية أومايطلقعليهابالعمالة اآلسيوية كوسجلة لكسرشوكةالعمالة

المحلية سياسيا واإلستغنا ٠عنها في حالة القيام بأي إضراب ،حتى وصل حجم
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العمالة األجنييذعام  ١٩٩١إرما تسبتة ٦ر٦٣بزسالمج٠رع.
 - ٤الطبتة الدنيا  :أوالبروليتاريا الرثةحسب التعبيرلماركسي .وهي

الطبقة التي تعيش على هامش العمل .رتندرج فنات متعددة تحت هذا المسمى.
وأهم تلك الفنات العاطلين عن العمل ريقدرعددهم بحوالي  ٣٥ألنا معظمهم من
الشباب دون سن العشرين والذين لم يحصلوا إال على تعليم بسيط  ،ومما زاد
في استفحال مشكلة هزال .هو ارتفاع نسبة العمالة األجنبية وتفضيل أصحاب

العمل لها خاصة ما بطلق عليها العمالة ذات التأشيرة الحرة  Free Visaالتي
انتشرت بصورة واسعة ومنظمة في السنوات األخيرة  ٠وهي تنافس فئات كئيرة
في أرزاتها وتحدث أضرارا في مصالحها مثل صيادي األسماك وماسحي
السيارات والحمالين حتى تحرلت تلكالفنات إلى طبقة معدمة ال تملك شينا.
ورهناك فنة اجتماعية تندرج تحت تلك الطبقة ونعني بها ننة (البدون) ومن
الصعوبة حصر اعدادهم بسبب التعتيم الرسمي على نضبئهم ٠٠ويغترض ان
عددهم يتجاوزالخمين ألفا .وترجع معظم أصولهم إلى^راحل إيران كما نزحت

قلة منهم من اليمن وانغانستان ومن شبه القارة الهندية .وقد استقر معظم هزالء
في البحرين مع ثالثينيات هذا القرن إال انهم لم يحصلوا على الجنسية البحرينية
ولم يستطع أبناؤهم وأحفادهم بالتالي الحصول على تلك الجنسية .هذه الفئة
تشكألقليةليسلهاحقوقعلى اإلطالق وهي ال تستطيع لتعبير عن إرادتها
خوفا من المسا ءلة الرسمية كما أنها ال تستطيع السفر والتنقل إال بورتة رسمية
صالحة للسفر مرة واحدة .وتجدر اإلشارة إلى أن عدم حصول تلك الفنة على

الجنسية يرجع إلى عرامل سياسية بحيث تبقى تلك النئة دانما تحت سيطر:
األجهزةاألمنية فتصبح مأمونة الجانب ال تشكل تهديدا سباسيا  .وبطبيعة الحال
فتلك القضية تتضاعف وتهدد باإلنفجار بسبب تزايد أعداد البدرن مع مرور
الزمن.
-٥النخبة:فيمعرضحديثهعن الطبقات اإلجتماعبة ني لخليج  ٠يضين
الرميحي تكوين آخر إلى التكوينات األربع السابقة  .وهي النخبة رغم أنها ال
تشكل طبقة بالمنهوم الكالسيكي إال أنها تلعب دورا له أهمية قصوى ..وهي
تشكل الشريحة المثقنة التي أتاح لها تعلبمها أن تنهض من انتمائها اإلجتماعي

المجتمع المدني والتجرل الديمقراطي لي البحرين

السابق وتشكل الجهاز الوظيفي للدولة الجديدة في الوغانف العامة أو في دور
التعليم ونتيجة الحتياج الدولة إلى متعلمين في مختلف المجاالت من بنا ٠
الجيش والشرطة والمزسسات المالية والتعليمية  ٠ازداد احتياج المجتمع إلى
متعلمين لترلي الوظانغ العليا ني الدولة وهكذا تكرنت النخبة في مجتمعات
الخليج .ويذكر الرميحي أن األزمة التي تواجهها المجتمعات الخليجية قكمن
في أزمة النخبة  Iفهي نتيجة لوضعها التعليمي والثقافي تعرن جيدا العلل
اإلقتصادية واإلجتماعية السائدة في مجتمعاتها  .رلكن نتيجة أيضا لتشبثها
بالسلطة الوظينية واإلمتيازات الشخصية فهي تتعامى عن هده العلل واألمراض
أر تفلسفها لصالح الوضع الراهن.وهي تشكل حسب قول الباحث ما يمكن أن

يسمى بالقبلية الجديدة  ٠هذه الررح القبلية الجديدة في النخبة تواجهها شرانح
صغيرة مضادة وهي نخبة رافضة لهذا الوضع اال أن حجم هذا الرفض يبدو غير
مزئرفي الوقت الراهن)٧1 .
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الهوامش
() ١سعد الدين ابراهيم .تأمالتفي مسألة األقليات ،دارسعاد الصباح ،

القاهرة ٠١٩٩٢ص.٢٨
( )٢محمد غانم الرميحي ،معرتات التنمية اإلجتماعية واإلتتصادية في
مجتمعات الخليج العربي المعاصرة ،دار السياسة ،الكريت ،نونمبر،١٩٧٧
ص٠٢ ٤
()٣محمودعبد الفضيل  ٠التشكيالت اإلجتماعيةوالتكرينات الطبقية في

الوطن العريي :دراسةتحليليةألهم التطررات واإلتجاهاتخالل الفترة
 ٠١٩٨٥-١٩٤٥مركز دراسات الرحدة العربية  ،جامعة األمم المتحدة
ييروت  ٠فبراير , ١٩٨٨ص١٦٩
()٤المصدر السابق،ص١٧ .

٠

( ) ٥محمد غانم الرميحي  ٠معرتات التنميؤاليتصادة واإلجتماعية في
مجتمعات الخليج العريية المعاصرة  ٠دار السياسة .الكريت . .نونمبر ، ١٩٧٧

ص.٢٤
( )٦محمدغانم الرميحي  ٠المصدر السابق  ،ص ٠٢٤
()٧محمدغانم الرميحي  ،المصدر السابق ٠ص.٢٥-٢٤
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الفصل الرابع
المتغيرات الخارجية
0

ال شك أن البحرين والمنطقة الخليجية
بوجه عام قد تأثرت على مر األيام وإلى حد كبير
بالقوى الخارجية سواء سلبا أو إيجابا .وفي القن
السادس عشر احتلها البرتغاليون وال تزال آثارهم
موجودة فى قلعة البرتغال أو ما يطلق عليها حاليا
ب "قلعة البحرين"  .ثم بعد ذلك بدأ أول اتصال

مع البريطانيبن عام  ١٨.حين تم توفيع اول
معاهدة معهم وحتى عام  ١٩٧١تاريخ انسحاب
بريطان با وحصول البحرنعلج اسنقاللها.
كما كانت هناك محاوالت متكررة  ،خاصة خالل القرن التاسع عشر  ٠من
بعض القوى المحلية العرببة وغير العريية واألجنبية للتأثير في سياسة اليحرين
ألهدان مختلفة .وكانت القوى العربية الطامحة هي المرحدين /السعودي بن أو
العمانيين ،أما القرى غير العربية فكانت نارس رأهم القوى األجنبية وأكثرها

نفوذا هي بريطانيا .وكانت المحاوالت العربية ني معظمها قصيرة المدى إذ كان
همها األساسي إما جمع الزكاة أر الجزية ولكن المخارالت غير العربية  ،رنعني
هنا النرس  ٠فقد كانت تتخذ من حين آلخر صفة المطالبة بالبحرين كجزء من
فارس  ،خاصة بعد الستينات من القرن التاسع عشر  ٠مما دفع البحرين إلى
طلب الحمايةإمامن األتراك ار البريطانيين.)١
وفي عام  ١٩٧.وانقت إيران أن تقبل بحكم لجنة مستقلة مكونة من شخص

واحد عينته األمم المتحدة للنظر في الموضع  ،ووافقت إيران مسبقا على األخذ

المجتمع المدني والتحرل الديمنراطي في البحرين

برأي اللجنة  ,وبالفعل عين األمين العام لألمم المتحدة ممثال عنه الستتصا ٠
رأي شعب البحرين في مستتبل الجزيرة السياسي  ٠وتدم الممثل تقريره إلى
السكرتير العام بعد أن زار البحرين رتابل فبها المننولبن والمزسات واألنراد .
رتد وانق مجلس األمن على التترير عام  ١٩٧ .رأصبح بإمكان البحرين رألول
مرة بعدأكثرمن قرن ونصف أن تتخلص من مطالبة إيران بها  . )٢١إالأن إيران

ال تزال تحتفظ بنفوذ ديني توي لدى السكان الشيعة خاصة منذ قيام الثورة
اإليرانية.
كما تلعب القرى اإلتليمية ددرا رئيسيا في صياغة القرار السياسي
واإلجتماعي في البحرين وتقعد هنا دول مجلس التعاون الخليجي وتأتي في
مقدمتها المملكة العربية السعودية وذلك العتبارات متعددة أهمها:
 - ١بعد إنشاء جسرالملك فهد منذ عام  ، ١٩٨٦ازدادت الروابط بين
البحرين وبين المملكة العرببة السعردية خاصة المنطتة الشرقية فأصبحت اعداد
كبيرةمنالسعرديين تأتي إلي البحرين للسياحة راإلستمتاعباإلننراجا إلجتماعي

الذي ترفره البحرين .كما ان اعدادا مماثلة تذهب إلى المنطتة الشرقية في
السعودية للتسوت بسبب رخص األسعار مقارنة بالبحرين .
 - ٢يصل خط األنابيب السعردي إلى البحرين لتكرير النفط الخام وتصديره

منمرائيء البحرين
 - ٣تونر درل المنطقة مساعدات مالية للمشاربع المشتركة وكدلك لمشاريع
البنية التحتية ٠
-٤من المتوقع نضوب النفط في البحرين بعدسنوات معدودة هذا إذا لم
تكتشف آبار جديدة منشما ينرض تقاريا أكفر بين البحرين وكافة درل المنطقة
خاصة في المجال اإلقتصادي .
 - ٥هناك مشاكل حدودية بين قطر والبحرين ونعني هنا ما يعرف بقضية جزر
حوار التي تدعي قطرالسيادة عليها  .رتنظر حاليا محكمة الهاي الدولية في تلك
القضبة  .وتحتاج البحرين إلى كسب تأييد درل مجلس التعاون لحل الخالف .

 - ٦هناك زيادة سكانية مضطردة في البحرين يقابلها تزايد في نسبة البطالة
بين صفون المواطنين حيث وصلت رسميا إلى ه  ١بز بينما يضعها البعض في
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حدود ٠/٣٠ومما يضعف الوضع عجزبرامج التدريب المهني عن تخريج
متدربين تستوعبهم مرق العمل  Iولذلك نإن هجرة البحرينيين إلى دول مجلس
التعاون للعمل هناك دون قيودهوأحدالحلول التي تخنن من حدة أزمة البطالة.

كل تلك المصالح تسيطر على صناعة الترار لي البحرين بحيث تراعي
انسجام ه مع سياسة المنطقة التي تتسم بالمحانظة مرا  ٠من الناحية اإلجتماعية
اما بالنسبة سرن البريطاني فقد اعنرنن بميطانيا ألرل مرة بابحربن كبلد

مستقل تحت حكم آلخلينة وأعلنت ذلك رسيا عام  ١٨٦١عندما وتع حاكم
البحرين انذاك المعاهدة الدانمة للسالم والصداتة مع السلطات البريطانية وتد
تعهد الحاكم فيها أن يعترن بكل المعاهداتالسابقة بين البحرين ويريطانيا وأن

يختنع كذلك عن القيام بأي نشاط بحري عدائي بأبة صورة  ،رمقابل ذلك فإنه
سيحظى بالحماية البريطانية ضد أي اعتدا  ٠مباشر على وضعه في البحرين من

رزساء التبائل في الخليج .وني عام  ١٨٩٢وتع الشيخ عيسى بن علي -حاكم
اإل^اكاالرر الت بدة ع المطانبين ٠ Tا لخطرط 1،لبريضت
باحتالل أي <ز ٠من أراضي إال للحكومة البريطانية(^) .

زفي القرن العشرين ازداد نمرالمصالح البريطانية ني البحرين بصورة كبيرة
وازداد بالتالي نفوذهم حتى وصل بعد نهاية الحرب العالمية األولى إلى حد
التدخل في الشئون الداخلية للبحرين وأصبع الوكيل السياسي البريطاني هو

الحاكماس(*

وسرت|ساسةاإلذجليزةطىهذا الشرال  ٠وتد ثبت

اإلنجليز حكمهم في البحرين باستقدام مستشار بريطاني للحاكم هر تشارلس
بلجريف عام  ١٩٢٦حيث بقي في منصبه حتى عام  ١٩٥٧عندما ازدادت
الضغوط الشعجية على السلطة لتنحيته من منصبه  .رعندما قررت الحكومة
البريطانية عام  ١٩٦٨الخروج من منطتة شرق السويس تررت أيضا منح إمارات
الخليج استتاللها وقدتم ذلك عام  ١٩٧١وحصلت البحرينعلى استتاللها في

ذلك العام إالان رسم سياسة البحرين في الداخل والخارج من قبل بريطانيابتي
مهيمنا على القرار السياسي في البحرين حتى مرحلة متأخرة .يبلغ عدد
— -٨٥

اسع الدئي والتحول ألديمقراطي في اليسن

البيظانبين المتبعبن دالعابلين في البحين حاليا حرالي بمة آان نسمة .
في تلكالفترة ازدادت اهمية البحرين اإلستراتيجية بالنببة للراليات المتحدة
خاصة بعد انسحاب البريطانيين من الجزيرة وتد وتعت البحرين عام ١٩٧١
اتفاتية لتأجير قاعدة الجفير البريطانية سابتا إلى األسطول األميركي على أن

تحصل البحرين على مبلغ ٠ . ٠ر ٦٠٠دوالر سنويا نظير ذلك  ٠وفي عام ١٩٧٥
وتعت البحرين اتفاتية أخرى لقاء الحصول على  ٤ماليين درالرمن الواليات
المتحدة .ولكن في عام  ١٩٧٧توصل الطرفان إلى اتفاقية ألغت اإلتفاقيات
السابقة يخول بمرجبها للقوة األميركية البحرية بالبقا ١٢٠،يوما في السنة في
قاعدة الجفير لقا  ٠مبلغ مليوني دوالر سنريا  .وقد ازداد اهتمام الواليات المتحدة

بالمنطقة خاصة إبان حرب الخليج ( )١٩٩٠وبعد نهاية الحرب تم إبرام اتفاتيات
دناعية ببن الطرفين .ويبدو أن سياسة الراليات المتحدة بعد حرب الخليج وما

تالها من انهيار لالتحاد السونيتي والكتلة الشرتية قد وضع الراليات المتحدة
في مرقع المسئرلية للدفاع عن التيم الديمتراطية وإترار حقوت اإلنسان في العالم
وكذلك اشتراطهاعلى الدول التي تتلقى المعرنات والتي ترتبط باتفاتيات
تجاربة أو أمنية أن تراعي تطبيق الديمقراطية وأن تهتم بحقوق اإلنسان  .وبشير

التقرير المقدم من وزارة الخارجية األميركية إلى الكرنجرس جول أوضاع حقوت
اإلنسانفيدرل العالم لعام  ١٩٩٣في الجز .لمتعلق بالبحرين إلى أن الواليات
المتحدة ترلي اهتماما متزايدا لما يحدث داخل البحرين من انتهاك لحقوق
اإلنسان).
ويبدز أن صانعي السياسة األميركية في الخليج يواجهون مشكلة في إمكانية
التوفيق بين المبادي .المعلنة للسباسة األمبركية في الخليج والتي تدغو إلى
تطبيق الديمقراطية وحقوق اإلنسان وبين عالقتها باألنظمة الخليجية التي تناقض
تلك المبادي ،إال أن المزشرات تعكس غلبة المضالح الخاصة  .فاقتصاد العالم
اليزلتمدطىاشطواسجهومركزاصاطيادالممناسط ٠إذأن

دول مجلس التعاون وحدها تملك ٣ر Z ٤٦من مخزرن العالم من النفط .وعندما

تضاف لها إيران والعراق يصبح مخزون النغط في الخليج يبثل ما نسبته
٦ره/٦س مخزون العالم(').كما أثبتت حرب الخليج الثانية مدى اهتمام
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الراليات المتحدة بالمنطتة ومدى أهميتها اإلستراتيجية والنفطبة عندما أرسلت

أكثر من نصن مليون جندي إلى الخليج لتحرير الكويت وحماية األنظمة الخليجية
األخرى.
ومن الممكن الغرل بأن هناك اتجاهان يسيطران على سياسة الواليات المتحدة
في الخليج أحدهما يطالب بانسحاب الوالياتالمتحدة عسكريا من المنطتة
بالرغم من أهميتها اإلستراتيجية والنفطية . ،مفترضة بأن قوى السوق وليس
المتغيرات السياسية هي التي تفرض نفسها على إمدادات وسعر النغط 4صرف
النظر عمن يحكم تلك الدول فهو في النهاية سون يضخ النفط كي يحافظ على
اإلتتصاد وعلى بقاءالنظام حتى لركان هؤالءغيرمتفتين إيديرلوجيا مع
الواليات المتحدة إذ ليس لديهم خيازسوى خياربيعهم النفط في األسراق

العالمية ٠٠كماهوالحال مع إيران وليبيا .تلك الدولتان الترنضان بيع النفط
للواليات المتحدة رغم خالنا تهمابل العكس هوالصحيح نالواليات المتحدة ,
ترفض شرا ٠هذا الننط .وحتى لوقررت درل الخليج استعمال النفط كسالح
٦ياك ذإن آبت||لرق تول بل ض اب -طلمي الخظحد• أب |إلتجا| ٠آلز
انتطاع ضخ النفط .ويؤكد هذا اإلتجاء أن اإلتتصاد العالمي سيستعيدتوته

وسيزداد الطلب على النفط ،بمعنى ان احتماالت ارتناع الطلب على العرض
بالنسبةللنفط ستكون هي األرجح  ٠لذلكنمن األهمية أنتبتىعالقة الواليات
المتحدة بالخليج وباألنظمة قوية .كما أن بقا  ٠األنظمة السياسية يضعن من
احتماالت انقطاع النفط لفترات تصيرة لذلك فتعهد الراليات المتحدة بحماية
األنظمة أمر في غاية األهمية .إن قضبة النفط مرتبطة إلى حد ما بالقضبة

العريية-اإلسرائيلية وما حدث عام  ١٩٧٣إبان الحظر النفطي هر الدليل على ذلك
اإلرتباط .كما تامل الراليات المتحدة في مساهمة درل الخليج في تمريل ودعم

عملية السالم .واخيرا فإن الواليات المتحدة تتمتع بمكاسب مالية ضخمة بسبب
عالقتها الخاصة باألنظمة الخليجية .إن الكثير من المرجودات واألمرال
الخليجية .تستثمر في البورصة وفي سندات الخزينة األميركية .ريتابع أصحاب
هذا اإلتجاه حججهم بأنه عندما تحتاج البنرك األميركية إلى سيرلة فإن العديد من

البتع |لدشراللد|طيشاسن

أصحاب المال الخليجيبن يسارعون بمدهابالمال الالزم .كذلك ; :٠٠رود دول
الخليج مختلف األسلحة المتطررة في وقت يتم فيه اقتطاع جز ،كببر من ميزانية
الدفاع .وتد بلغت استثمارات درل الخليج في الراليات المتحدة  ٤ . ٧مليار
درالرفيمطلععام.١٩٩٢ومنغيرا لممكن أنيكرس أي نظام آخر كلتلك
اإلمكانيات لخدمة الغرب بتلك الصررة  ٠إن غياب اإلستثمارات مرف يضر
باإلقتصاد األميركي خاصة إذا تم استبدال عملة الدوالر عند شرا  ٠النفط ألن ذلك
سيجنبها تقلب األسعار في العمالت األخرى كالين مثال .وتد كانت دول األوبك

في السبعينات تناتش بيع النفط بسلة عمالت وليس بالدوالر وحده  ٠لكن قيام
الثورة اإليرانية جعل دول الخليج ترجح كنة أمن الخليج باعتماد ها الكامل على
الواليات المتحدة وطويت صفحة تغيير عملة الدوالر عند بيع النفط(. ٨
ويذكر52اله  3أن عددا من األميركيين قدعارضوادخول الواليات
المتحدة الحربعام  ١٩٩١لتحرير الكويت العتبارات عدة أهمها أن الرالياث
المتحدة يجب أن ال تدخل حربا لحماية أنظمة إقطاعية  .كما أن عددا من
مثقني الخليج قد أصيبرا بخيبة أمل عندما لم تضغط الواليات المتحدة على
األنظمة الخليجية لإلنغتاح والمشاركة السياسية .ويشرح الكاتب المعضلة التي
تواجه صانعي السياسة األمبركية وهي معارضة األسر الحاكمة ألدنى انفتاح
سياسي .كما أن وجود نظام سياسي ديمقراطي سون يقلل من فرص حصول
الواليات المنحدة على مكاسب من األئظمة كالتي تحصل عليها حاليا.إلى
جانب ذلك فإن الجماعات اإلسالمية هي التي سترجح كفتها في اية انتخابات.
قادمةكماحدث في الكويت عام ٠١٩٩٢لذلكتجايت الواليات المتحدة تلك
المشكلة بتجنب الدخرل في متاهات المشاركة السباسية غير المضمونة النتائج.

وهذا الحل قد يصلح لمرحلة قصيرة إنما في المدى الطويل فإن سياسة تجاهل
المأزق الديمقراطي سيباعد بين الواليات المتحدة وبين فئات متعددة لها ثقلها

ني المجتمع وسوف تفقد مصداتيتها بالنسبة للقيم والمبادي ،الديمقراطية التي
تنادي بها  . )١١ويقترح الكاتب للخررج من هذا المأزق عدة حلول أهمها تشجيع
الراليات المتحدة لألنظمة الخليجبة بأن تبدأبتغييرسياسي تطوري وذلك بإقامة
المزيد من مزسسات المجتمع المدني والتي تشمل األحزاب السياسية والمنظمات

-٨٨-
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المهنية وغرن التجارة والسماح لمختان الفئات بممارسة النشاط السياسي ومنح
الصحانة المزيد من الحرية( . )١ ٠ونستطيع القول بصنة عامة أن الواليات المتحدة

يهمها استقرار الرضع واستمراره كي يظل النفط متدنقا ليس ني البحرين رحدها
ولكنفي المنطقة الخليجيةكلها.
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الفصل الخامس
المجتمع المذني
ا -األحزاب السياسية
البحرين مثل غيرها من دول الخليج -دولة
أطراف .وهي تستقي من الحواضرالعريية (و أحياتا
غيرالعريية) معظم أيديولوجيتها وتنظيماتها.
والتشكيالت السياسية المتواجدة في البحين
والخليج منفرعة من مثيالتها في الدول العربية.
وكانت هناك تنظيمات بعثية وماركسية وإخوان
مسلمين وقوميين عرب في حقب الخمسينات
والستينات والسبعينات .وعندما برزت الحركات
األصلية في الحواضرالعربية ظهرت حركات

مشابهة في البحرين والمنطقة العرية عموما.
وترتبط األحزاب السياسية بالخارج عن طريق التنظيمات الحزبية الواحدة

والتيتعملفيدول الخليجأووفيخارجه.كل تلك األحزاب والحركات غير
مصرح لها بالعمل العلني لدا فهي تعمل بسرية تامة ،إال أن هناك تشكبل الوطني
الخليجي.ريواجه تشكيل تلك التنظيمات السرية بطبيعة ابحال قمعا من قبل
السلطة التيتحظرقوانينها تيام مثل تلك التنظيمات ،وبسبب السرية التي
تغلف هذه التنظيمات فإن معرفتنا بعدد النصائل واألشخاص تبقى محدودة.
وسنحاول بتدر المتطاع إلقاء الضوء على تلك التشكيالت واألحزاب :
) ١حزبالبعثالعريياإلشتراكي:
كانت بدايات ظهور الحزب ني البحرين عام  ١٩٥٨عندما رجع الطالب
البعثيون الذين تخرجوا من بيروت والقاهرة إلى البحرين .والجدير بالذكر أن أحد
طالب البحرين في بيروت كان من األعضا  ٠المؤسسين للحزب في لبنان وكان

المجتمع المدني والتحول الديمقراطي لي البحرين

عضوا في القيادة القطرية منذ عام  ,١٩٥٨وتد التحق معظم هؤالء بالتدريس
بعد تخرجهم  ٠لذلك انتشرت معظم أفكار الحزب وأنشطته بين الطالب في
المدرسة الثانوية الرحيدة في البحربن آنذاك كما انتشرت تلك األفكار بين أرساط
العمال .وكان ال بد أن تنعكس األحداث التي مرت بين قبادتي الحزب في سوريا

والعراق على الحزب في البحرين إذسرعان ماحصل شقات بين األعضا ٠من
مزيدين لسوريا (التيادة القطرية) ومريدي العراق (القيادة القومية) وذلك عام
 . ١٩٦٣بعد ذلك بدأت العالقة تضعف بين الحزب وأنصاره كنتيجة للشقاق بين
سرريا رالعراق وتقلصت بالتالي أنشطة الحزب في البحرين -مما دفع بالبعض من
األعضاء إلى التخلي نهائيا عن الحزب في أوانل السبعينات وبالتحديد كانت

نهايةنشاطالحزبعام.١٩٧١
والجدير بالذكر انه في عام  ١٩٦٨انقسمت مجموعة من حزب البعث رارتبطت
في فترة ما مع التيادة الترمية ني سوريا ثم انشقت عن القيادة القومية وشكلت
تنظيما إقليمبا في منطقة الخليج والجزيرةالعربية إال أنه تم اكتثان التنظيم
وخالياه العسكريةوأوكارالسل^حعام ١٩٧.رتم القضا ءعليه.
ومع بداية الطفرة النفطبة التي أنهت كل نشاط محتمل للحزب خاصة بالنسبة

لعناصره القيادية  ٠إذ تولى بعضهم مناصب وزارية وقيادية رفيعة داخل
الحكومةوأصبحواجزا من النظام القائم ،أما البعض اآلخرلبالرغم من انقطاع
صالتهم التنظيمية بالحزب إال أن والهم النكري إليديولوجية الحزب قد بقي.
والزالت منظمة حزب البعث الصي اإلشتراكي  ٠وهي منظمة مستقلة تابعة
لمبادي :البعث وليس إلى جهة معينة  ٠تواصل أنشطتها الفكرية والثتابية
ولعالياتها في مجاالت متعددة أهمها المجاالت النقابية ضمن توجه قومي عربي
يرسخ الفكر الترمي ويمثل هذا الترجه حنيا نادي العروبة (سنتحدث عنه
.الحقا).
-٢حركةالقوميين العرب

تزامنت حركة القوميين العرب مع حزب البعث العربي اإلشتراكي ونبتطيع
القرل أن نشأة الحركة في البحرين مشابهة لنشأة حزب البعث وذلك من خالل

البعثات الطالبية التي ابتعثت إلى بيررت على وجه الخصرص  .وتد نشطت

د.منيرة فخرو

الحركة في بدايات سنوات الستينات ولقيت انتشارا في صفون الطالب والعمال ٠

وعندما انتمت الحركة في المركز (بيررت)  ،انبثتت منها منظمات إقليمية
كجبهة تحريرظفارالتي قادت كفاحا مسلحا في منطتة ظفاربعمان والجبهة
الشعبية لتحرير الخليج العربي وقد ظهرت من األخيرة ما سمي بالحركة الثررية

في البحرين  .ومعظم عناصر التنظيم كانرا طالبا يدرسون في القاهرة وعند
رجوعهم شكلوا جناحا عسكريا في توة دناع البحرين عام  ١٩٦١ولكن ضرب
هذا التنظيم العسكري والمدني في نفس العام.
ومن الممكن القول أن قاعدة التنظيم كانت محدودة وفي طور التكوين أما
الجبهة الشعبية فقد كانت تمتلك قاعدة عربضة بين العمال والطالب والثقنين
في الداخل والخارج دكانت تمتلك جناحا عسكريا يتركز في عمان بكفاع مسلج.
وكانت القواعد (أو األجنجة العسكرية) تتركز في منطقة ساحل عمان ،أمل

مناطق اإلمارات العربية المتحدة والبحرين رقطر فتد كانت في طور اإلعداد)
والتهينة للقيام بالكناح المسلح .ومنذ عام  ١٩٦٩وحتى عام  ١٩٧٣عندما
ضربت الجركة في اإلمارات أوال في األشهر األرلى من عام  ١٩٧٣ثم ى عان

والبحرين وقد تم القضا • على الجناح العسكري وبقي الجناح السباسي بعد ان تم
تحجيمه ٠
-٣الحزب الشيوعي:
تأسس الحزب الشيوعي في البحرينحوال^عام  ١٩٥٣- ١٩٥١انطالقا
من حزب "توده" اإليراني على اعتبار أن البحرين تابعة إليران .في بدايات
الخمسينات تشكلت خاليا الحزب من اإليرانيين المتواجدين في البحرين
والبحرينيين ذوي األصول اإليرانية  ،وكان بعضهم أعضا  ٠في حزب توده إال أن ٠
مالحقة السلطات اإليرانية والبريطانية المتراجدة في الخليج جعلت تلك الخاليا
التابعة لحزب توده تتالشى بينما برزت خاليا مستقلة عن حزب ترده وتتبع المركز
في موسكو .وقد تبلورت تحت مسمى جبهة التحرير الرطني في بداية الستينات
 .كما شاركت الجبهة في أحداث الستينات بشكل غير مكثف ورفضت الدخول

فيالتحالفالرطني الذي تاد إلى انتفاضةمارس ٠١٩٦٥.وفي عام  ١٩٦٦برز
توجه داخل الجناح السياسي لجبهة التحرير الرطني للقيام بعمليات عسكرية

؟اننتتتعالسنالنحراللدبفالن بالحت

,باغتياالت.وعل إثزذلك لندت عملبة محارلة اغتيال مذيرالسخايات

انبريناني (بوب) رس١صد أألردتي اس محن) .ولكن تمإلكشف عن
التنظيم المدني عام ١٩٦٨راعتتل معظم أفراد التنظيموعلى^ثرها اكثشن
إلتنظيمالعسكري بما فيه مننذي عملية اإلغتيال وتم اكتشافأركار األسلحة في
:منظقة الحجر والدير ومنافذ وادرات تهربب األسلحة.
:بعدضربحركةالتخريرلرطنيعام . ١٩٦٨أعادتالحركةث^الهامع:
الميثاق أولتجرنة بزلمانية في البخرين عام ١٩٧٥ -١٩٧٣بغدعنودةنمجننوغة
بجبيرة من كوادر الحركة من الخارج بما فيهم أولئك الذينأتنوازدخاتهمفي
الجامعات الشرقية (اإلتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية) .وبدأوا نشباما علنيا

خاصة في مجال النقابات العمالية استنادا إلى قوانين اسل اكابئت٠ ٠جى٢لرغم
بمن أن مسودة قانون العمل الجديد كانت مطروحة على المجلبن الزطنني لمناقشته
:زذخلوافي صراع عنيف مع القوى الوطنية األخرى كالجبهةالشعبية^وحزبالبعث
زافضين مبدأ الحوار والمشاركة مما سبب انقناما حادابلخركةالعسيالية:ءزقد

:تونبطت نقابات عمالية عربية وعالمية للترفيق بينهم وبين:بقبة الفوى الوطنية

:لكنها فشلت في مد الجسور بين القوى المتصارعة .
وأثنا * ضرب التجربة الديمقراطية في البحرين عام  ١٩٧٥انهارتفواعد.
إلحركة رظل تواجدهم في الخارج  ٠أما في الداخل فقد أصبحوا ال يهكلون ادنى

نعالية ٠
-٤ ::األحزاباإلسالمية( :تنهيماتمدهبية)
أ) حزب اإلخوان المسلمبن(سني)
بدأ نشاط اإلخوان المسلمبن في البحرين منذ الخمسينات على يد مجموعة
من الطالب الذين درنوا وتخرجوا من جامعات التاهرة واألزهر .واهم األمضاء .

المؤسسين هم الشيخ خالد بن محمد الخليفة وعبدالرحمن الجودرفخاسم القايز .
وتبلغ أعداد اإلخوان المسلمين في البحرين ماين أعضاء ومتعاطفبننبميع مبادي،
الحزب حرالى عشرة آالف شخص على وجه التقريب.
:::وتعتبرجمعبتا (اإلصالح) وادعرف اإلسالمين) بمثابغالذراع ألثشطة!:إلخوان

النسلمين على الساحة البحرينية وذلك بسب الحظر الرسميعلى:غال التنظيم
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تتزامن بداية األحزاب الثيعية مع بدايات التجربة البرلمانية في البحرين حيث
برز التيار الديني مند وصرل مجمرعة من رجال الدين الشيعة إلى المجلس
الوطني عام  ١٩٧٣أو ما عرن آنذاك بالكتلة الدينية واتخذت شكال رسميا بعد
إشهار جمعية التوعية اإلسالمية والتي مقرها الدراز  .وكان يرأس هذه الجمعية
الشيخ عيسى قاسم ( أحد نواب الكتلة الشيعية) وارتبطت هذه المؤسسة بالجهات
الرسمية .وكانت الجمعية توجه من قبل بعض أصحاب الترار في البحرين

لمحارية القرى الوطنية وبعد فشل التجربة الديمتراطية وحل المجلس الوطني عام
 ١٩٧٥استمرت جمعية الترعية اإلسالمية في ممارسة نشاطها الديني مرازية
بذلك جمعية اإلصالح (السنية) وقد اسست تلك الجمعبة مجمرعة من.رياض)
األطفال والمدارس الدينية .ولكن بعد نجاحاكثررة اإليرانية عام ١٩٧٩انساقت(
الجمعية -بحكم العواطف المذهبية -مع ترجه الثورة اإليرانية .وتد استغلت ترى
النفوذ في الثورة اإليرانية تلك التوجهات لتبلورها على شكل تنظيمات سياسية
حيث كانت األجوا • مهيأة لذلك وعلى إثرها تشكلت ثالث تنظبمات سباسية هي:
أ) حزب الدعرة  :التابع إليران ويتلقى توجيهاته من إيران وتتشكل قاعدته

من طالب المدارس الثانرية ويعض طالب الجامعة ٠
ب) الجبهة اإلسالمية لتحرير البحرين  :وقد كان يترأسها هادي المدرس في
إيران ولكن حدث خالل بين أعضا  ٠الجبهة وبين الحكومة اإليرانية هرب بعضهم
على إثره إلى سرربا والهند والبحرين .وقد تم ضرب الحركة عام  ١٩٨٢حيث
حركم ( )٧٢شخصا أحكاما متنارتة وصلت إلى المنتد يعضهم توفي ني السجن

ج) حركة النهدا : .وتلتى تك الحركة ترجيهاتها من إبران وتد تم ضها
وتصفيتها عام ٠١٩٨٠
-٥الملتقى الرطني الخليجي:
انبثق هذا التنظيم في ماير عام  ١٩٩٢من منتدى التنمية الخليجي.
والمنتدى تشكيل يضم مجموعة من المثقفين وأساتذة الجامعات من أبنا .دول

المجتمع المدني والتحول الديمتراطي لي البحرين

مجلس التعاون تجتمع مرة كل سنة لتتداول فيما بينها قضايا تتعلق بالمنطقة
الخليجية مثل العمالة األجنببة  ،والبترول  ،وتضية السرأة رمشكلة اليا,
والزراعة وغيرها من التضابا التنموية .وتد تشكل هذا المنتدى في أوانل

الثمانينات  ٠ولكنبعد حرب الخليج بإحباطاتها تداول المنتدون قضية تشكيل
الملتقى الخليجي على اعتبار أن اآلمر يتطلب خطوات سياسية أكثر عملبة من

تلك اللقا ات الثتانية السنوية  ٠وتم فعال تشكيل الملتقى وانتخبت.هيئة
لمكتب التنسيق تتكون من  ١ ٣عضوا  .ومن أهم أهدال الملتقى الوطني
الخليجي مايلي:
أ) تكريس الوحدة الوطنية داخل كل دولة خليجية  ٠والسعي لتحقيق الوحدة

الخليجية .والعملمن أجإلبجادمناخحر يكنل التسامع والحوار واحترام
الرأي اآلخر بين فنات المجتمع المختلفة .و كل ما من شأنه تعميق أراصر األلفة
وتقريب رجهات لنظر.
ب) ترسيع أطر وتواعد وآفاق المزسسات المدنية التي تتجسد من خاللها

المبادرات الذاثيةلمراطنيالخليجعلى المستريين الوطنيواإلقليمي.
ج) الدعرة إلى ان تكرن ممارسة المراطن الخليجي لمواطنته ممارسة حتيقية
فاعلة وعلى اساس من المشاركة الشعبية رضمان حتوق رحريات المواطتين
األساسية ،وفتح قنوات التعبير امام مختلف اآلرا  ٠واألفكار والتصورات
واإلجتهادات بصورة مترازنة بين الجميع ٠
د) الدعرة إلى تطرير العمل الخليجي المشترك على المستويين الرسمي
والشعبي في مجاالته المختلفة.
ها التأكيدعلىاإلنتما.العربي واإلمتداد اإلسالمي ألي مجهوه خليجي

مشترك.
وقد اجتمع مكتب التنسيق مرات عديدة وتم إرسال برقيات إلى مؤتمر القمة
الغليج والبالبة بالوحدآوالدشارئ السياسية » إال آن الللطام في جميع
دول سشس التماره نبس في فع شج ال^رىة ونم ا^نتال سك أعظأ،
المكتب لي دولة خليجية بينما أجبرت دولة خليجية أخرى بعض األ عضا  ٠على

التوقيع وكتابة ما يركد التزامهم امام السلطات بعدم حضور اجتماعات المكتب .

د .منيراً لزو

وهكذا قضي على أول تشكبل سياسي علني في بدابة نشاطه .

 - ٢جماعات اسالح المنخلمة
وبطلق عليها أيضا جمعيات النفع ٢لعام .آر المتظمات األهلية وتشمل
الجمعيات المهنية والخيرية والنسائية وكذلك األندية الرياضية والثقافية مكانة

هامة ني الحياة السياسية في البحرين رذلك بسبب الحضر المفروض على تشكيل
األحزاب السياسية والنقابات العمالية  .ويرجد حاليا في البحرين أعداد كبيرة من
الجمعيات واألندية تضم في عضريتها رجاال ونسا .من مختلف الفئات
اإلجتماعية  .وتد لعبت هذه الجمعيات واألندية دورا بارزا فى تارخ البحرين
السياسي  ٠وبطلق عليها «خوري» المزسسات شبه السياسبة أو Parapolitical
بمعنى أنها تمارس النشاطات التي تخدم أهدافا سباسبة دون أن تكرن هي

نفها ايقالنني"ا نوهي سدن ر ٠ء امذ  ٠البننما^ان االم
*؟*ر

أفضل  ٠نظرا لكرنها المزسسات الوحيدة التي تجري فيبا انتخابات للهيئات
اإلدارية وبالتالي فهي تشكل جماعات ضغط هامة ستبرز أهميتها مستتبال .كما
أنها الجماعات الوحيدة التي تعمل بصورة ديمتراطية من خالل لوانحها الداخلية

ومن خالل العملية اإلنتخابية التي تجري سنويا الختياررؤما ٠وأعضا ٠مجالس
اإلدارات واللجان المختلفة .كما تستطيع نلك المؤسسات أن تؤطر عددا متزايدا
من المراطنين وتتعامل مع مشاكلهم اإلجتماعية والمهنية والتشريعية بصورة
حيادية هدفها المصلحة العامة  ٠وقد تدمت تلك المزسسات  -والزالت تقد ه -
خدمات متنوعة خاصة في المجاالت التثقيفية ومجاالت الترعية والدفاع عن
الحريات وعقد الندوات وإصدار الدراسات الجادة .كما ترسعت تلك الجمعيات
مؤخرا في.إنشاءالمؤسسات التعليمية والرعائية من دورحضانة ورياض أطنال

ومؤسسات تعليم ورعاية المعوقين وبرامج محر األمية .كذلك باهمت تلك
الجمعيات في الدفاع عن قضايا وطنية وتشريعية وتصدت لبعض الشركات
اإلحتكارية .وتد ازداد اتعاون فيما بين تلك التنظيمات في اآلرنة األخيرة

بالرغم من وجرد خالنات إيديولرجية فيما بينها مثل مطالبة بعض جمعيات النفع
العام في البحرين يإعادة النظر في القانون الجديد للجمعيات وتوتيعها على

المجتمع المدني والتحرل الديمتراطي في البحرين

عريضة لرفعها إلى سمو األمير حول مالحظات الجمعيات على القانون الجديد
الذي يضع المزسسات األهلية نيدانرة التبعية المطلقة لألجهزة الحكومبة وما
تحمله نصوص رأحكام هذا التانون من رنية للدورالمنوط بالجعيات األهلبة
بحيث يجعلها تلعب دررا هامشيا محدودا  .وتد بدأت قضية القانون الجديد
للجمعيات األهلية في البحرين في ديسمبر عام  ١٩٨٩حبن أصدرت الدولة قانونا

جديدا للجمعيات واألندية اإلجتماعية والمهنية والثقانية كي يحل محل القانون
القديم الذي صدر عام  ١٩٥٩بعد أن مرت ثالثون سنة على العمل بمرجبه

واعتبرته الجمعيات ذات الصلة قيدا جديدا يضاف إلى قيودها ويمنعها من حرية
الحركة واإلنتشار  ٠وقد نوقش التانون على صفحات الجراند وعقدت الندوات
التقييمية إلبرازسلبباته من قبل أعضا ٠وعضوات جمعيات النفع العام حتى
وصل األمر بالجمعيات المعنية إلى كتابة مذكرة رفعت إلى السلطات العليا
تطالب يإعادة النظر في القانون الجديد .وتد شاركت معظم الجمعيات النسانية
والخيرية والمهنية في الترتيع على تلك المذكرة  .كا أبدت تلك الجمعيات
تخوفها من المواد التي تشدد الرقابة الصارمة من قبل جهاز الدولة على أنشطة
الجمعيات خاصة وأن حجم العقرات التي نص عليها القائون الجدي قد أثارت
مخاون أعضاء الجمعيات  .فالمادة  ٤٧من القانونتخرل للرزير المختص مطلق
الحق في إبطال انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة دون حق للطعن في قرار الونير.

والمادة  ٤٦تنص على إرسال صورة من قرارات اجتماعات مجلس اإلدارة خالل
 ١٥يوما  .وتجيز المادة  ٢٤للوزير المختص دمج الجمعيات دون حاجة لقرارات
الجمعيات العمومية  .أما المادة  ٢ .فهي تمنع الجمعيات من اإلنضمام إلى
الجمعيات الخارجية أرأي اتحاد أوناد مقره خارج البحرين إالبإذن مسبق من
الجهة المختصة  .وتنص المادة  ٣٤على حق إنابة أي عضو لآلخر في حضور
اجتماع الجمعية العمرمية .كما نصت المادة  ١٨على عدم جوازالعمل بالسياسة
 .أم المادة  ٥ ٩رالتي تخص العقنات فهي تجيز الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة

 ٥ ٠ ٠دينار لمن خالف قوانين الجمعيات بما فيها *كل من اشترك في مراصلة
نشاط جمعية أومؤسسة خاصة أو ناد ثقافي أو اجتماعي أو هيئة عاملة في
ميدان الشباب والرياضة أو تصرن في أموالها على أي وجه بعد نشر قرار الحل
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في الجريدة الرسمية" ٠ )٢0وكان رد فعل الجمعيات تجاه القائون الجديد مترتعا
إذ تصدت له كانة الجمعيات النسانية  .وقد كان لجمعية المحامين دوركبير في
تنسيرثغراتالقانون .وللتدليلعلىاستنكارالجمعيات رالرأي العام لهذا
القانرن قارنته الصحافة بتانون أمن الدرلة الشهير والذي تم حل المجلس الوطني
بسببه عام  ١٩٧٦عندما صوت أعضا  ٠المجلس المنحل باإلجماع ضد تطبيق هدا

القانون الذي يجبزللسلطة اعتقال أي لرد دون محاكمة لمدة ستة أشهرقابلة
سيد٠>٣١
-١غرفةتجارةرصناعةالبحرين
بفضل كون البحرين مركزا تجاريا خالل ترونطريلة  ،تكونت فئة من التجار

كانت تجرب البحارني السفن التي اشتهرت البحرين بصناعتها منذ التدم ٠
’ وكانت "البوم" أهم أنواعتلك السنن الشراعية التي تصل إلى سواحل أفريقيا

الشرقية والهند وإيران والبصرة  ٠وظلت مكانة التجار ونفوذهم كما هي بنذ تلك
األزمنة البعيدة ..ففي العثرينات من هذا القرن أعفي أصحاب المراكزالعالية

والتجار األغنيا  ٠من دنع الضرائب ولكنهم كانوا يقدمون الهدايا للحاكم
شخصيا أولحاشيته أدلضيوفه من األجانب  .وحصل التجار  ،لي المقابل ،
علىإغفا اتخاصةمن بعض الرسوم الجمركية  ،ومنحوامعاملةخاصة ليما
يتعلق باألسعارواألجور واإلستيراد والتصدير  ،كما حصلوا على تسهيالت أخرى
تتعلقبالمرنأوالتجارة(.)٤

ويرجع ظهور فكرة الغرن التجارية والصناعية إلى حبز الوجود بمبادرة من
رجال األعمال للدناع عن مصالحهم وحمابتها  ،كما يرجع الغرض من إنشاتها
إلى تحسين المستوى اإلداري والنني وزيادة تدرتها على المنانسة وأيضا

لتحسين عملية المساومات الجماعبة وحماية أصحاب الحرفة الواحدة والدفاع عن
مصالحهم  .واألهداف األساسية من إنشا  ٠الغرن هي خدمة ورعاية مصالح رجال
الرسبة نذات العاللة في
ارتباالوبي
التببة ا٠إبها
’
األجهزةأ)!
األسادةل٠
وسج|خ
لضاة ك
األبتالبعا يخدم ني
 ٠الولة

فيعام١٩٢.صدر ترار من الحاكم بتشبكيل" المجلس العرلي" كي يقوم

بالنظر في القضايا التجارية رغيرها وكان مؤلفا من مجموعة من كبار التجار من

الجتبع الدئي والنحرل الدتتال ل اليسن

أهالي البحرين والتجاراألجانب .ثم تطورهذا المجلس فيما بعد وسمي بمجلس
التجار .إضانةإلى"مجلس السالنة"الخاص بشثرنالغرص لذي كان أعضاره
أيضا من التجإر .وما كانت تقوم به هذه المجالس في العشرينات والثالئينات

أوانل
اصي بنس^االننة رجالهانها فيما ج.رمع بدامظهررالنك له
الثذثينات نشأت الحابة إلى رجوه تتيبان مستتل يمثل القطاع التجاري ا ومن
هنا تأسست الغرفة التي سميت في بداية تاسيسها باسم "جمعية التجار
العموميين في البحرين  .ريمكن تقسيم المراحل التي مرت بها منذ إنشائها
وحتى اآلن إلى أربع مراحل هي(:)٧
المرحلةاألولى: )١٩٥.- ١٩٣٩( :وتبدأ بإعالنتأسبسجمعيةالتجار

العمرميين في البحرين عام  ١٩٣٩لتنظيم مصالح التجار  .وكانت محاضر
الجلسات تدون باللغة اإلنجليزية  .حيث كان أغلب أعضاء الجمعية من التجار
غيرالبحريئيين .حتى عام  ١٩٤٣عندما بدأت تدون المحاضرباللغة الدريية؛

وكانن اإلنتخابات تجري سنويا للجنة اإلدارية للجمعية وقد تغير اسم الجعية
إلى "غرفة تجارة البحرين" عام  ١٩٥.ووضع قائون أساسي لها تم اإلستعانة
في وضعه بقوانين الغرن في بومبي بالهند ولندن ونيريورك والقاهرة ٠
المرحلة الثانية ( : ) ١٩٦٨ -١٩٥١وتبدا مع انعقاد الجمعية العمرمية
للغرفة التي أعلن فيها مرافقة الحكومة على تاسيس الغرفة التجارية  .ويمكن
تلخيص أهم األعبال التي نهضت بها الغرفة في هذه المرحلة فيما يلي:
 -١بحث موضرع تأسيس أول بنك وطني في البالد وهوبنك البحزين الوطني
عام  ٠١٩٥٥رقد تم تشكيل لجنة مستقلة من أعضام الغرفة للسيرفي إجرامات
تنفيذ المشروع .
 -٢تبنت الغرفة موضوع المقاطعة للبضائع األسرائيلية بإصدار شهادات منشا

وبعد ذلك تبنت الحكرمة هذا الموقف بصررة رسمية.
-٣الشاركة في دراسن مشرع تانرن العمل البصئي دام ١٩٥٧٠
-٤دراسةإنشا ء المنطقة الحرة في مينا ء سلمان عام ١٩٥٨٥
المرحلة الشاكدة (: )١٩٨٩ - ١٩٦٩وتدتمتعدياللقانونا ألساسي

لبتماشى مع متطلبات تطور الغرلة واألوضاع اإلتتصادية المستجدة .ويمكن

د.منيرةفخرو

رصد ما قامت به الغرفة من أعبال فيما يلي:

 -١تامت بتنظيم عقد مزتمر غرن إمارات الخليج عام . ١٩٦٩
 .-٢ناقش المجلس ترصبة لجنة الدراسات اإلقتصادية والمالية بإنشا  ٥مجلس
أعلى للسياحة.
-٣بحثمجلسالغرفةعام١١٧.مشروعإنشاءمصهراأللمنيوم(ألبا)
وتررمساندة المشروع ودعم جهود الحكرمة في هذا السبيل .
 -٤اتفق مع غرفة تجارة وصناعة الكريت على تأسيس شركة البحرين

لمطاحن الدقيق ٠
 -٥قدم المجلس بعثات تعليمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ٠
 -٦بحث المجل إمكانية حصبر الركاالت في المراطنين البحرينيين نقط ٠
 -٧نظم ندوات ثقافية وشارك في مؤتمرات دولية وإقليمية .
والتزال الغرفة تساهم بدرر فعال في دفع عجلة التقدم والتنمية اإلتتصادية في
البالد بعدة طرق منها تأسي عد :بير من لركات العربب :حز اددت الخلبج

لالستثمارات العريية التي تتخذ من مصر مقرا لها ويساهم الجانب البحريني
بحوالي  /٢٠من رأسمالها  .كما ساهمت في إنشا  ٠بعض البنوك رالشركات مثل
بنك البحرين الوطني عام  ١٩٥٧وشركة البحرين للتامين عام  ١٩٦٩وشركة
البحرينلمطاحنالدتيقعام  ١٩٧٠وبنكالبحرينوالكريتعام.١٩٧١ركانت
تختارممثلين عنها لعضوية إدارة مجالس هذه الشركات.
-٢الجمعيات المهنية:
بدأ تشكيل الجمعيات المهنية عام  ١٩٧٢حينما تأسست جمععة11ه ه;ص٠ين
البحرينية  ٠وقد تزايدت أعدادها سنريا حتى أصبح يقدر عام  ١٩٩٣بحرالي ١٧
جمعية.وتنحصر أهداف تلك الجمعيات في التالي(:)٨
أ  -تطوير مزارلة المهنة لألعضاء من الناحةآسية واإلجتماعية.

ب  -تتديم أوجه الرعاية اإلجتماعية لألفراد والجماعات البحتاجة في
المجتمع ٠
ج -الدفاععن الحقوت المهنية اإلجتماعية والقانرنية لألعضاء.
 .د  -القبيام بالدراسات الفنية (كالطب والهندسة) واإلجتماعية ذات العالقة

المجتمع المدنيوالتحول الديمقراطي لي لبحرين

بمشاكل المجتمع المحلي ٠
ه  -تشجيع البحث العلمي والبحوث ذات الصبغة اإلختصاصية والندوات
العلية ذات العالقة بخدمة المجتمع ٠
وتنحصر معظم أنشطتها ني حمابة المهنة وتطريرها وتقديم خدمات ألعضائها
مثل إجرا ء دراسات تخصصية وكدلك عقد الندوات والمؤتمرات ذات العالقة
بالمجتمع  .ومن المالحظ أنه لم يسمح بتشكيل جمعية للمعلمين رغم إلحاح تلك
الفئة على هذا الطلب منذ فترة طويلة  .ومن المرجح أن السبب في هذا الحظر
يعرد إلى امرين أولهما الخون من عدم السيطرة على أعداه المعلمين التي

تتجاوز الثمانية االن مدرس للمدازساإلبتدائية واإلعدادية رالثانوية رحدها ٠
وثائيهما الترجس من إدراج التضايا السياسية في أنشطة الجمعية ركذلك
المطالبة جزيادة الرواتب وتحين حال المدرسين وغيرها من القضايا  .لذلك
اكتفت وزارة التربية بتشبكيل لجنة للمدرسين ولجنة للطلبة تحيل عليهم لجنة
التربية والتعليم بعفى القضايا التيلها عالقة بالتربية والتعليم دكذلك تشكيل
مراكز للمعلمين هدفها تنمية طاقات المعلمين مهنيا .
-٣الجمعياتالتطرعيةالخاصة  ٠وتشمل الجمعيات النسانية والجمعيات
الخيرية والصناديق الخيرية  ٠رسنتحدث عنها بالتفصيل نظرا آلهميتها التزايدة
في تشكيل المجتمع المدني.
 ) ١الجمعيات النسائية  :تعد الجمعيات النسائية مركزا لألنشطة السباسية
واإلجتماعية .وباإلضافة إلى الجمعيات النسائية الخمس فقد انضم عدد كبير من
النسا  ٥إلى جمعيات مهنية واجتماعية مختلفة تضم الجنسين كجمعيات
المهندسين وانحاماة واألطباء واإلجتماعبين واإلقتصاديين وغيرها من
الجمعيات كذلك انضم عدد كبير من الفتيات في اآلونة األخيرة إلى أندية رياضية
مختلفة حيث كانت هذه األندية في الماضي تحصر عضويتها في الذكور فقط .

رترجع بدايات العمل النسائي المنظم في البحرين إلى سنرات الخمسينات من
هدا القرن حين تاسس ناد للسبدات عام  ١٩٥٤ترأسته زوجة المستشار البريطاني
وضم نخبة من سبدات المجتمع وكانت معظم أنشطة هذا النادي تتركز في تدريب
العضوات على اإلسعانات األرلية ونيارة المرضى في المستشفيات  .واستمر هذا

د .مغيرة لخرو

النادي سنتان وتالشى نشاطه عندما تم إنشا  ٠أول جمعية نسائية في الخليج عام
 ١٩٥٥هي "جمعية نهضة فتاة البحرين"  .وبالرغم من مضي أربعون عاما على
إنشا  ٠تلك الجمعية وما تالها من جمعيات  .إال أن العمل التطوعي يبقى
محصورا ومقيدا بقوانين تحد من حرية تحركه وتجعل انشطته تبدو هامشية غير
فاعلة  .وتعد جمعية نهضة فتاة البحرين أرل من ساهم في القضام على األمية
حين انتتحت فصوإل لتعليم النسنا ء مبادي* القرا  ٠٠والكتابة والحساب وفصوال
لممتابعة الدراسة اإلبتدائية واإلعدادية منذ عام . ١٩٦٦كما ماهمت في إنشا*
دور حضانة وورياض أطفال  ،ومشاغل لتعليم الخياطة في المناطق الشعبية
وأصدرت بعض الدراسات الجادة التي تبحث مشاكل اجتماعية ملحة مثل ارتناع
نسبة الطالق وأوضاع المرأة في األنرة البحرينية ودراسات تتعلق باألطنال.

وتقوم الجمعية حاليا بإنشا * مشررع متكامل لنسا • ترية المالكية وذلك بالتعاون
مع نادي القرية حيث ستنفذ برامج اجتماعية وتعليمية  .ويبلغ عدد هدرات
الجمعية حوالي  ٥ ٠ ٠عضوة ٠
بعد ذلك تأسست اجمعية رعاية الطفل واألمرمة عام  ٠١٩٦٠وتنتمي
معظم عضوات الجبمعية إلى الشريحة العليا من المجتمع والمتنفذة سياسيا

واقتصاديا  .وقد ت كنت الجمعية بنضل انتما *اتها الطبقية من القيام بمشاريع
اجتماعبة وتعليمي ،ضخمة لم تستطع أية جمعية أخرى القبأم بمثلها كإنشا ٠

معهد األمل لألطفال المعوتين ومركز الرعاية الثقافي ومشروع صناعة الورق من
سعف النخيل وافتتاح ست رياض أطفال  .وتقوم حاليا بإنشا  ٠مشروع علمي
ضخمهومركزدراسات المرأة الذي يعد األول من نوعه ني المنطقة لخليجية .

كذلك تقوم الجمعية ببعض األنشطة األخرى مثل إنشا * مركز تعليم الخياطة
وبعض الحرن اليدفية  .وقد تزايد النشاط الثقاني والتربوي للجمعية مزخرا ،
ويبلغ عدد عضواتها  ٤ ..عضرة .
كما تأسست عام  ١٩٧ .اجمعبة أوال النسانية في مدينة المحرت رهي

تمائل جمعية نهضة فتاة البحرين من حيث األهداف واألنشبلة والترجهات والخط
التحرري حيث تطالب الجمعيتان بإصالحات جذرية بالنسبة لمطالب المرأة
السياسية وإصدار قانون لألحوال الشخصية يتناسب مع متطلبات العصر ,يبلغ

الجئع|ل٠هـت٧و|سرل|لديلم|ضشابسن

عدد عضرات الجمعية  ٢٥٠عضرة ٠
أما اجمعية الرفاع الثتانية نتد تأسست عام  ١٩٧ .وتنحصر معظم
أنشطتها في المجاالت الثقانية ز الخيرية  .والجمعية تدير روضة أطفال في
مدينة الرفاع وال تتعدى عضراتها  ٥ ٠عضرة ٠
وتعتبر الجعية النسائية الدولبة التي تاسست عام ه  ١٩٧الجمعية
النسائية الوحيدة التي تضم بين عضراتها أغلبية من نساء الجاليات األجنبية
المقيمة في البحرين وتنحصر معظم أنشطتها في المجاالت اإلجتماعية والخيرية.
ييبلغ عدد عضواتها  ١٤٤عضرة.
قلك الجمعيات الخمس تقع ضمن العاصمة المنامة ومدينتي الرفاع والمحرق
ولكن ال توجد أية جمعية نسانية ني المناطق الريفية في البحرين والتي يشكل

سكانها الغالبية المطلقة .وبالرغم من مطالبة حوالي  ٦ .نتاة متيمات خارج
المدن وينحدرن من أصول ريفية بتاسيس جمعية نسائبة عام  ١٩٧٩تحمل إسم
اجمعية نتاة الرين إالأن البلطات لم تستجب لهذا الطلب دون إبدا ،أسباب

الرفض .ويببلغ مجمرع العضرات المنتسبات إلى الجمعيات النساائية الخمس
حوالي١٣٢٤عضرة.
إن تشكبل اتجاد نسائن سون بساهم في توحيد وتنسيق عمل المرأة في

البحرين إلى حد كبير بحيث تصبح تلك الجمعيات تحت مظلة واحدة تجمع

جهودها رتقيها من التبعثر.
ب -الجمعيات الخيرية
عدد.الجمعيات الخيرية في البحرين ال يزيد عن جمعيتين أولهما جمعية
البحرنن الخيرية وهي تختص باألعمال الرعائية واألخرى جمعية الهالل األحمر
البحريني ريغلب على أنشطتها العناية بالجانب الصحي .و تتلخص أنشطة
الجمعيات الخيرية بشكلعام في التالي(.)١
١ب تمثل مساعدات األسر المحتاجة والنقيرة الجانب الكبير من أنشطة تلك
الجمعياتعلىشكلندعمماليكل شهرأو أكثر ألسر لتي يس لها دخل ،أو
انها قد ترد على شكل مساعدة مالية مقطرعة لبعضالحاالت .وكذلك تقديم
مساعدات عينية في األعياد والمناسبات الدينية وافتتاح المدارس او عند حلول

د ٠منيرة لخرر

فصل الشتا ٠
 -٢دعم األسر المحتاجة لبئا* مسكن أر ترميمه .

 -٣ساعدن الطلبة المحتاجين في المدارس.
 -٤تحمل نفتات عالج أفراد بعض األسرالنقيرة في الخارج أدتسهيل عملية
العالجني الداخل.
 -٥القيام ببناء أو ترميم بعض المساجد بشكل مباشر من مبزانية الجمعية أو

على نفقة أحد األشخاص.

 -٦إنشاء مراكز للخدمات اإلجتماعية كمراكز التعليم والتدريب والمراكز
)
٠
٠٠٠
بالعركين أد فيها ٠
الخاسة
|لطكدبتفيحالة,لكرارثو,لغذاذاتخاارجابالد) .
ساعد٠٧
 -٨تنظبم دررات تدريبية في أإلسعافات الطبية األولبة ركذلك إتامة
٠
المحاضرات والندرات الثقانية واإلجتماعية والترعرية الصحية ٠
ويضم مجالس إدارة هذه الجمعيات غالبا واجهات اجتماعية واتتصادية
معرونة  ٠حيث يمثل نيها القطاع التجاري بشتيه العانالت التقليدية والطارنة
ركبار مؤظفيالدولة وبعض رجال الدين وبعض زموزاإلنتلجنيا المحلية(.)١٠

ويعود تشكيل جمعية الهالل األحمر البحريني إلى عام  ١٩٦٩وتد تم
اإلعتران بها درليا من قبل اللجنة الدولية بجنيف عام  ٠١٩٧٢ويبلغ عدد
أعضا  ٠الجمعية حوالي  ٥ . .عضو .أما جمعية البحرين الخبرية فقد تأسست
عام  ١٩٧٩ركان الهدن من تأسيسها مساعدة الفقرا ،والمحتاجين واألرامل
واأليتام والعجزة .ويبلغ عدد أعضا  ٠الجمعية ( )٤٠٣يمثل مواطني مجلس

التعاون حوالي  /١٢س المجمرع  ، .تبلغ مصرونات الجمعية السنرية حرالي
 ٢٨. . ..دينار وتاتي معظمها من اإلشتراكات والتبرعات رتأجير أرض للجمعية
ومن إعالنات المجلة التي تصدرها الجمعية  .كما تقرم الجمعية بطبع كتب دينية
وثقانية وتقوم بتوزيعها مجانا على المساهمين في الجمعبة وواألفراد
والمؤسسات وغيزها  .أما المشاريع التي تقوم بها الجمغية فأهمها معونات
مادية شهرية لحوالي  ٦٣٦أسرة  ٠ومعونات موسمية  ٠رتوزيع مواد غذائبة

بمناسبة شهر رمضان ومعرنات الشتاء  .وتقوم كذلك بتوزيع الحتيبة المدرسية

<لجتع|سئير|كصى|سد|طيلي|برئ
ليكلءامدر|سيلحراش  ١٣٢١طاب رطاب وكذلك كد-.الرض للغر
إلى الخارج للعالج  ٠وتوزيع افاممدات البين لمنيحتاجها .كما تأمت
الجمعية ببتا • مسجد في المحرت وترميم  ١ ٥بيتا للمحتاجين .
ج) الصناديق لخيرية

تعتبر الصناديق الخبربة ظابهرة جديرة بالدراسة وذلك بسبب انتشارها
المفاجي.خاصة ني السنتين األخيرتين .ركانتاعدادها تبل عام  ١٩٩٣ل
تتجارز ست صناديق  ٠وبعد ذلك بدأت لي اإلنتشار حتى بلغ عددها ()٤١

صندوتافينهايةعام ، ١٩٤رالتزالطباتاإلشهارتتهالطىوزارة|لسل
والشئرن اإلجتماعية األمر الذي جعلها تتروى في فتح التراخيص كمحاولة للحد
من انتشارها .
ونتشرالصناديق في مدن وترى البحرين رتركزعلى قضايا اثتمادين.
ينتمي أعضاؤها إلى المجتمع المحلي  .والسبب في انتشارها هو الحاجة
االثتمادين التي أصبحت تثمل قطاعات واسعة من السكان .وتتضمن أهدان

تلك الصناديق مساعدة المحتاجين  ٠وترفير العالج داخل البحرين وخارجها
وإيجاد فرص عمل للعاطلين ودعم الطالب المحتاجين.
ويرى البعض أن قضية الصناديق لبست كلهاإبجابية بالرغم من كونها تحل
أزمات اتتصادية وتساعد المجتمع المحلي على تنظيم ننسه حب احتياجاته
وهي كذلك تكسب ثتة نكان اننطتة رتلبي لهم شيثا لم تستطع الدولة أر

الجمعيات على اختالنها تلبيته.
اما عدم إيجابياتها فيعتقد البعض أن را.ها تنظبمات سياسية معظمها

إسالمية كما أن انتشارها ينتت العمل الجماعي على مستوى المجتمع كله بحيث
تنشغل المجتمعات المحليةعنالتضاياالرطنيةالهامة.كما أن تلك الصناريق
تحارل أن تكون البدبل ليس نقط عن الجمعيات ولكن أيضا عن األندية التي
ربما رجهت كال اهتمامها في اآلونة األخيرة على األنشطة الرياضية وأهملت

الجانب اإلجتماعي واإلتتصادي ٠
)٤األنديةالثتافية والرياضية:
يبلغعدد األندية الثقا^يةوالرياضيةحاليا ( )٥٦ناديا  ٠وقدبدأتأسيستلك

د ٠براً فزو

األندية منذ عام  ١٩١٨عندما أنشا البريطانيون نادي البحرين الرياضي وبعده
بعام ( )١٩١٩تم إنشا ٠أول ناد ثقافي هوالنادي األدبي أسته نخبة من شباب
مدينة المحرق .وقد ظل نشاط األندية حتى منتصف الخمسينات مقتصرا على
النخبة من الشباب والعناصر البارزة في المجتمع  .وطكر خوري أن النوادي الستة
التي أسسها البحرينيون قد اختلفت من حبث تكوينها اإلجتماعي واإلثني
والطانفي إال أنها تشابهت من حيث عضريتها التي اعتمدت على يالتجار
األغتياءوكبار الموظغين ربعض المثقفين من أبنا ء العائلة الحاكمة ،أي
الشريحة العليا من المجتمع .وكان أعضا .النادي األهي من التجارالسنم سكان

المدن  .وأعضا  ٠نادي العروبة من المرظنين الكبار والتجار الشيعة  ٠واعضا ٠
نادي الفردوسي من التجار الشيعتة ذري االصول النارسية  Iوأعضا  ٠نادي
البحرين من السنة المدينيين سكان المحرق  ،واعضا  ٠نادي نادي اإلصالح من
أفراد األسرة الحاكمة وحلفائهم في المحرت وأعضا  ٠نادي النهضة من السنة سكان

مدينة الحد  :ويزكد خوري على انه بالرغم من كل اإلختالنات وا لفروقات بين
النوادي الستة التي مر ذكرها من حيث بنينها رتركيبتها اإلجتماعية
وإيديولرجيتها ودساتيرها وتطررها ونموها وسقرطها فإنها ساهمت بطرق مختلفة
في رسم الخطوط العريضة لتنظيم النوادي في البحرين)١١.
ويعود السيب المباشرفي النتشلرها إلى عام  ١٩٥٩حين صدرالقانون
الخاص بتاسيس وإدارة النوادي والجمعيات لتنظيم انتشار النوادي رتحديد
عددها  :واثترلي االنانون اانقرمن^ادي نهاأجا٠الدنأد ني التراكل على
حدة وان بحدد مكان اججماعاتها وأهانها  .تتنع عن األنشطة الباسية ولكن

لم يحدد قانون  ١٩٥٩الحد األدنن لعدد األعضا* فأصبح بإمكان عده قليل من
األشخاص ال يتجارزعددهم العشرة أن يزسسوا ناد مستقل  tمما جعل أعداد
األندية يتضاعف في فترة بسيطة  )١٣(٠وقد ازدادت أهمية تلك النوادي في
السبعينات بعد اإلستقالل وتشكيل المجلس الوطني وأصبع السباسيون يسعون
إلى السيطرة عليها خاصة وأن معظم التحركات السياسية في تاريخ البحرين قد

انطلقت من النادي  ٠ولكن بعد حل المجلرالوطني والتشديد على الحريات
انصرفت معظم تلك النوادي  -ونستثني من ذلك نادي العرية  -إلى األنشطة

|لجهع|لصر|سرل|البد|بي ابريت

الرباضين وتحول بعضها وخاصة تلك الني تتواجد ني القرى  ،إلى الشنون
المحلية البحتة.
ه)إتح1د|ت|لعمال:
تعتبر العمالة المحلية إحدى أهم الدعامات الساسية الهامة في تاريخ البحرين
الحديث  .ومنذ بدايات الثالثينات عندما بدأ تطرر العمالة المنظمة بسبب
1كتشاف النفط عام  ١٩٣٢ومعظم األزمات السياسية كانت مرتبطة بالعمالة.

وقد حذر المستشار البريطاني غام  ١٩٣٧شركة نفط البحرين (بابكر) من تزايد
العيالة األجتيية القادمة من الهذوإيران  ٠وطاب الثركة باال سندم عماال
أجانب وأن تزيد من ترظين العدال البحرينيين ألن زيادة العمالة األجنببة قد
تسببتفيبعضاإلضطراباتالعمالية(.١٣

وإلظهار صورة طيبة للعالم الخارجي  ٠عمدت السلطة في جميع مراحل
الصدام يينها وببن العمال منذ سنوات الثالثينات وحتى الرتت الحاضر  ٠عمدت
إلى إخماد صوت العمال وماللببم بعدة وسائل أهمها إلتمع لجميع المطالب
والقيام بعمليات اعتتال واسعة لزعماء العمال  .ويتنتج نخلة بأن الدافع
األساسيلتصرفالسلطةعلىهذا النحرهراعتقادها -أي السلطة -أنمجتمعا
خاليامنالمشاكلواإلضراباتالعمالبةهو أكبر دافع للشركاتا ألجنبية
والعالميةلالستثمار في البحرين.كما تنظر السلطات للنقابات العماليةكظاهرة
ميذ من اهم ادانها اننلنفام األسرف العاة :ولذلك لم تامي تجا ،نل
التكيذت ألعمالية.كماأنشل اسة ني تبني سياسة مربة تجا ،الشمال قد

دفع العمال على تسييس مطالبهم  ٠ركنتيجة لذلك نقد اعتبركل إضراب عمالي
مسببا ألزمة سياسية أر اتتصادية  ،ركانت استجابة السلطة لكل إضراب هو
المزبد من القمع تجاه العمال(. )١٤
وخالل المراجهات العديدة مع السلطة  ٠أظهر العمال الكثير من الواقعية
والعملية فقد كانت مطالبهم ذات أهداف محددة أهمها  :رفع نسبة الرواتب
وتحسينظررن العمل  ٠والحقفيالتنظيم النقابي .ولم تكن مطالبهم متأثرة
إيديرلوجيا أوبجماعة معينة .يوضرح أكثرلم يتبنى العمال مطلقا إسقاط

النظام السباسي .وفي الخمسينات نادى العمال بتنحية المستشار الببيطاني

ج ٠مئيرالخرو

وبالمشاركة السياسية وكذلكباحتيتهمفيالتنظبمالنتابي(.)١٠
أما بالنسبة لعالقة الحركة العمالية بالسياسة فبتعرضها نخلة من وجهة نظر
تاريخية بالنسبة إلضرابات العمال وتزامن تلك اإلضرابات مع الحركات السياسية
وكدلك القوانين التي قحكم تنظيم العمال ومدى جهود الدولة لتوطين
العمالة( .)١٦يالرغم من حدرث مجمرعة من اإلضرابات منذ الثالثينات وحتى
اآلن إال أن أهم مرحلة كانت سللة اإلضراباتنالتي وقعت ما بين عامي

 ٠١٩٥٦-١٩٥٤وكذلك ني مارس  ١٩٦٥ومارس ٠١٩٧٢تلك اإلضرابات
شكلت أحداثا كبرى بالنسبة لمحارالت العماالإلنخراط في تنظيمات نقابية
وكذلك مدى التجارب العنين لللطة تجاه تلك اإلضرابات والعمال المضرين .
ومع بداية الثالثينات -عند اكتشان النفط-كانت أجور العمال متردية في
انخناضها وذلك بسبب سياسة شركة النفط (بابكو) ني الترظيف إذ لم يكن
الترشيف مباشرا وإنما كان يتم بواسطة شخص كان يتعاتد مع العمال باجور

منخنضة يجنى منها أرباحا طائلة كوسبط بين العمال وشركة الننظ .واألمر
السلبي اآلخر-كما يذكرنخلة-كان استيالءالحاكمعلىدخاللنفطدونفصل
يين ميزانيته والميزانية العامة للدولة(٠ )١٧
ويعتبراإلضرابالذي حمل ءام ١١٣٨أول إضرابمنظمجرى في لبحرين
بل في المنطقة الخليجية قاطبة حيث ركز العمال على مطلبين هما : .زيادة األجرر
وتحسين أوضاع العمال الذينكان معظمهم -آنذاك -من المحليين .وكان من
نتيجة هذا اإلضراب أن بدأت شركة النفط بترطين أعداد كبيرة من العمال الهنود
واإليرانيين بحجة أن هزال ء العمال األجانب ال يتعاطرن السياسة وسيكونون حتما
أكثررالء والتزاما بالعملمن نظرائهم المحليين وكذلك تبواللعمالة األجنبية
برواتب متدنية .
ومنذعام١٩٣٧كان هناك عدم ارتياح من العمال ببب زيادةأعداد العمالة

القادمة من إيران رالهند حيث طلب المستشار البريطاني آنذاك من شركة نغط
البحربن بأالتتخدم عماالأجانب وأن تضع خطة لزيادة ترطين العمال
البحرينيين" . )١٨ولكن تبقى مرحلة الخمسينات من أكثر المراحل نشاطا سياسيا
خاصة ما يين الفترة  ٠١٩٥٦-١٩٥٤ني تلك السنوات شهدت البحرين تجمعات

المجتع الدني والنحرل الديمقراطي لي الح

منظمة من عمال يطالبون بالمشاركة السياسية واإلعتران بحقهم في التنظيم
النقابي .وكل يان أصدرته"الهينة التنفيذية العليا" آنذاككان يشمل مطالب
العمال خاصة مطلبهم في التنظبم النقابي  .كما أجبرت الهينة حكومة البحرين
على تعيين لجنة ثالثية تمثل الحكرمة ورجال األعمال والعمال لتحضير مسودة
قانون العمل  .وقد تألغت اللجنة من  ٩أشخاص يمثلون األطراف الثالثة
بالتساري كما عقدت اللجنة  ٥٧اجتماعا خالل سنة من تشكيلها وسلمت تقريرها

التهائي والذي يشمل مسردة قانون العمل في سبتمبر عام  ٠١٩٥٦رتم سن
القانون في نوفمبر  ١٩٥٧وأصبح ساري المفعول في يناير . ١٩٥٨

واستمرت حالة الطراري ،التي طبتت على البالد عام  ١٩٥٦حتى مارس
 ١٩٦٥حين تغجرإضراب واسع في شركة النفط وسرعان ماتطرإلى انتناضة
شعبية رطنية تم التضا  ٠عليها في بضعة شهور وأجبرالعمال على العدة إلى
أعمالهم .كما حدثت عام  ١٩٧ .بعض اإلضرابات في أهم المزسسات والشركات
الكبرى وكانت مطالبهم باختصار هي :
-١الحقني التنظيم النقابي.
-٢زيادة األجور
 - ٣تحسين أوضاع العمل.

-٤توفير المراصالرت من بإلى لعمل.
 - ٥تشديد الرقابة على مقارلي العمال
وقد لبت وزارة العمل والشئون اإلجتماعية بعض المطالب البسيطة للعمال إال
أهارفضتمطالبادمالب1سةسمس(.٠)١٩

كما اعتقلت السلطاتخاللعامي  ١٩٧٢٠١٩٧١مجمرعاتكببرة من
العمال بحجة المحانظة على األمن إال أن الترتر بين العمال والسلطة سرعان ما
انفجرعام  ١٩٧٢عندما هزالبالد مجمرعةمن اإلضرابات شلت الحياة التجارية

وكان المطلب المهم للمضربين دوما السماح لهم بالتنظيم النقابي  ٠وقد استجابت
السلطة لدلك الرضع بتشكيل هينة خاصة مكونة من وززا  ٠العمل والبلدية
والزراعة للتناوض مع ممثلي العمال في بكيفية تلبية مطالب المضربين وفي
الوقت ذاته منعت أيتجمعات أد تظاهرات .يالنسبة للتنظيم النقابي فقد

د ٠متيرة لزل

وعدت السلطة المضربين بأن الدستور الجديد الذي كان تيد التشكيل سون
يتضن مطلبهم بالحق في التنظيم النتابي  .كما أعلن رزير العمل والشنون
اإلجتماعية أن سياسة الحكومة تقن ضد أي تشكيل نتاب ي كما تبنى سياسة تجا،

تلك التشكيالت تتلخص في ثالث نقاط ؟)٢٠١

 ) ١إختيار لجان استشارية من العمال تحت إشران وزارة العمل والشئون
تتولى توصيل شكاوي العمال إلى اإلدارة على ان تكرن المفاوضات بين الطرفين
تحت رعاية وزارة العمل والشتون اإلجتماعية ٠
 )٢في حالة اإلختالن بنن الطرنين تشكل لجنة تحكيم تحت رعاية وزارة
العمل والشئون اإلجتماعية لمراجعة القضايا المختلف عليها ٠
 )٣فيحالةاستبراراإلختالن .تحلرل1لتضاياإلى|سا٠حيتيت
,
نهائيافيالمرضرع.
ولم يكن لتلك اللجان اإلستشارية أي جدوى في حل المشاكل بين العمال
واإلدارة  .وبالطبع فقد تجنبت تلك اللجان الخرض لي تشكيل تنظيمات نتابية
سالما زاد فيدرجةاذوزيبنالطربن.وفي عام  ، ١٩٧٣حينكتابة
الدتور  ،نصت المادة  ٢ ٥من الدستور على الحق في تشكيل نقابات للعمال
كما نصت المادة  ٣٧من الدستور على " حرية تشكيل ررابط واتحادات عمالية
على مستوى وطني وألهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفرل حسب الشروط
والطريقةالتي ييينها القانون وال يتوجب إجبار أي شخص باإلنضمام أو البقاء في
أية رابطة اواتحاد  .وبعدانتخابات عام  ١٩٧٣وتشكيل المجلس الرطني
تشبكلت مجموعة من النقابات مثل نقابة العاملين في الصحة ونقابة عمال ألبا
(شركة األلمنيوم) ونقابة المعلمين ولكن لم يتم إشهارها بحجة أن قانرن العمل
الجديد للقطاع األهلي لم يتم إصداره  ،رقد صدر بعد حل المجلس عام ٠١٩٧٥
وقد ظلت تلك النقابات تمارس أنشطتها في إقامة الندرات واإلضرابات
والتناوض بين العمال رأصحاب العمل حتى تاريخ حل المجلس عام ٠١١٧٥
ويقرم مبدأ تمثيل العمال في البحرين حالياعلى مبدأ اللجان اإلستشارية
المشتركة بين العمال وأرياب العمل..وتتشكل كل لجنة مشتركة من عدد متساو

من ممثلين تعينهم اإلدارة وممثلي العمال المنتخبين من قبل مستخدمي الشركة.

انبصع الطعي والتحول الدرداض ى اضن

ر

٠

ويسرجب التانون البحني نإنه بحت لوزاة الساخبة استقنا .مرفعي العمال ذوي
الجل اإلجرامي أر أولنك الذين تعتبرهم خطراعلى أمن الدولة .وينتخب ممثلو
العمالفي اللجان المشتركة لجنة من  ١١شخضاللجنة العامة لعمااللبحرين

التي اوشئت بموجب تانون عام  ١٩٨٣والتي ينوط بها اإلشران والتنسيق بين
اللجان المشتركة .رتستمع اللجنة أيضا إلى شكارى العمال البحرينيين واألجانب
وتساعدهم في طرحها أمام وزارة العمل أر المحاكم  .وبالرغم من كون الحكرمة
واإلدارة لبستا ممثلتين في اللجنة العامة إال أن وزارة العمل تراقب عنكثب
نشاطات اللجنة ويتوجب موانتتها على استخدام أموال ابلجنة وكذلك على أنظمة
إجرااتاللجنة(.٢١
وتمثل اللجنة العامة عمال البحرين في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل.
العربية ولكنها ال تنتمي لى أيمن المنظمات العمالية العالمية .رفيحين أن

اللجان المشتركةغيرمخولة ببحث النزاعات العماليةوتنظيم الخدمات العمالية
ومناقثة األجور وظرون العمل واإلنتاجية فإن اسال يفتقدون إلى وسيلة متتلة
ومغترل بها لتمثيل مصالحهم ني هذه القضايا العمالية وما يرتبط بها  ٠تلك
اللجان المشتركة تقوم فقط بتقديم اقتراحات لالدارة حول بعض ظرول العمل
ومئالثة مسالة األجور ولكن األمر يتطلب موانقة اإلدارة قبل أن تصبح هذه

إلقتراحات نافذة المفعول(.)٢٢
)٦الجمعياتالدينية.
معطم الجبمعياتالدينية في منطتة لخليج تمتاسيسهانيعقد
اكثمانينات .والجمعيات الدينية ال تختلغ من حيث أنشطتها إال أنها قد تختلف
بعض الشي ،في درجة ابضامين أر الروح الوعظية وهي تشترك  -رغم اختالقها
ني بعض القضايا الشكلية في مجمرعة من األهدال اهمها(.)٢٣
-١العناية بالدين والدعرة إليه بين أفراد المجتمع وتحصين هذا المجتمع
ضد األفكارغير اإلسالمية.
٠-٢اذمحاذظة طى التيم اإلمالميةوالتراثو|لتاكد من التزام اذمجتع ككل

جالتعاليم اإلسالمية.
 ٦ ٣تشجيع أعمال البر والخير ومناصرة الحق والعدل في ظاللثل

د .فنير؛ لزو

اإلسالمية.
 - ٤مكانحة األنواع المختلنة للر:يلة ومتاومتها بالتول والنعل.
وتحقق هذه الجمعيات أهدانها بعدة طرق أهمها األنشطة الثتافية من
محاضرات وندوات وإصدارمجالت شهرين أوفصلية .تلك الجمعيات الدينية في

البحرين والمنطقة الخليجية بصورة عامة تمثل جزءا من النخبة المحلية ٠
اإلنتصادية والسياسية فهي تضم ضمن قياداتها رمرزا من المزسسات الرسمية
ويعض الشخصيات الدينية ذات العالتة الوثيقة بمرسسات الدولة  ٠وقد استعانت
تلك الجبعيات ببعض قيادات الحركة اإلسالمية في البالد الغربية يالتحديد
مصر  ٠حيث مثلت هذه القيادات الفكرية منيع الخبرة اإليديولرجية والتنظيمية
لبعض الجمعيات الدينية( .٢٤
و تتمتع هذه الجمعيات بنفرذقري لدى كافة الننات اإلجتماعية  .وكما
يؤكد خوري أن تلك األندية والجمعيات الطاننية المنشأ واإلثنية القواعد إن
اجتمعت فهي  -بخالف النوادي المهنية والجمعيات المختصة -تستطيع أن
تحرك الناس سياسيا بفضل الروابط الطانفية راإلثنية ذاتهاكما حدث بالغعل
خالل التحرك الشعبي في منتصف الخمسينات وكذلك خالل انتخابات المجلس
الوطني في السبعينات حيث مارست النرادي الطانفية المبنى نشاطا سياسيا كبيرا
فيما ظلت الجمعيات المهنية والمختصة بعيدة عن الممارسات الشياسية(٠ )٢٠
وسناتي على شرح مفصل للجمعيات الدينية في البحرين :

-١جممعيةاالصالح(سنية)
تعتبر جمعية اإلصالح البحرينية أقدم المؤسسات األهلية الدينية في الخليج
حيث تمتأسيسها عام  ١٩٤١تحت إسم نادي الطلبة إال أنها تحولت في عام
١٩٤٨إلىنادي اإلصالح بسببتأثير الطلبة البحرينيين من ارسي القانون
المدنيواإلسالمي في مصر وكذلك بالجمعيات اإلسالمية التابعة لحركة إلخوان.
ثم تحول اسمها عام  ١٩٨٠من نادي إلى جمعية اإلصالح  :وقد تشكلت
الجمعية ،وجميع أعضائها من لسنة .فيسنواتها األولى من الطلبة
المنظمين في مدرسة الهداية الخليفية (السنية) بمدينة المحرق وبعض الدارسين
في مصر من الننحدرين من أصول قبلية .وكانت بداية الجمعية في النترة من

-١١٥-

ألمبشع أبدئي والتحول الديمقراطي ئي أسعرين

األربعينات وحتى الستينات بداية متواضعة لبس بسبب ضعف المد الديني أو

تصور في برامجها وإنما لتبنيها للمزسسات التقليدية القانمة واتسام خطابها
بالوعظية المنرطة^.)٢١
ويتراوح عدد األعضا ٠ما بين ( ) ٥ .. -٤.٠عضو  ٠أما تمويل الجمعية

فيتكون من اشتراكات األعضاء باإلضانة إلى الهبات التي تصلها من داخل
البحرين وخارجها  ،سوا  ٠من أنراد أو من جمعيات مماثلة معظمها من دول
الخليج  .وهناك لجنة اجتماعية داخل الجمعية تشرن على التبرغات وهي المعنية
بتلتي الزكاة وصرفها على المستحقين .وحاليا يتم تطرير تلك اللجنة إذ أصبحت
منفصلة يرأسها مدير وموظفون وهدلها تنمية دخل الجمعية وتشجيع التبرعات .
وقداستحدثت مشاريع جديدة مثل مشروع اكنالة اليتيم ومشررع الصدقة

الجارية المستمرة  .ولمعرنتها بأهمية التبرعات رتأثيرها على التوسع في
مشاريع الجمعية  ٠عقدت الجمعية ندوة متخصصة في كينية جمع التبرعات .

كما انتشرت صناديق التبرعات في العدبد من الجمعيات التعاونية وني األماكن
العامة كالمطار وغيره من األماكن العامة .وهي تجمع أمواال طائلة تصرن منها

على مشاريعها الكثيرة كما امتلكت عقاراتمختلنة كي تدرعليها دخالثابتا ٠
ويترأس الجمعية الشيخ عيسى بن محمد آلخليفة الوزير األسبق لكشئون

اإلجتماعية الذي أبعد من الوزارة في السبعينات بسبب مواتفه العادلة من
العمال-
ب)الجمعيةاإلسالمية(سنية):
تم إنشا ء الجمعية اإلسالمية عام  ١٩٧٩ولكن سيقت إنشازها تجمعات على
شكل ديوانيات منذ عام  ٠١٩٧٤ويحضر تلك الديوانيات أفراد لهم توجهات
إسالمية  .وقد بتولى الشيخ الدكتور عبداللطيغ المحمود  ٠وهو أستاذ الفقه في

جامعة البحرين  ٠رئاستها في الفترة من عام . ١٩٩١-١٩٨٧ولكنه أتيل من
الجامعة بعد ان اعتتل لفترة بسيطة بسبب تطرته في إحدى الندوات التي عتدت
في الكويتعام١٩٩١ألنشطة األسر الحاكمة التجارية واإلقتصادية في دول
الخليج.
رجميع أعضا .الجمعية من طاثفة (السنة) سبلغ عدد أعضانها حوالي ١٦.
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عضوا عدد الذكور  ١ ..واألناث  . ٦ .رتعتمدالجمعية في تمويلها على
التبرعات وأغلبها زكرات من داخل البحرين وخارجها خاصة من الكريت

والسعودية .وكانت الزكوات التييتبرع بها األفراد في البحرينضنيلة ا
تتعدى%١.لي األعوام من ٠١٩٨١-١٩٧٩إال أن لجمعية غيرت
استراتيجيتها في جمع التبرعات وبدال من أن تركز على كبار التجار اتجهت إلى
المستويات الشعبية والنئات متوسطة الدخل فالقت تجاريا واسعا بحيث أصبحت

نسبة المتبرعين من اهالي البحرين حاليا تشكل ٨٥من مجمرع التبرعات التي
تحصل عليها الجمعية  .وتنقسم الجمعية إلى عدة لجان أهمها . )٢٧1
 ) ١اللجنة الثقانية  :وهي تعمل على نشر الوعي اإلسالمي بإتامة الندوات
والمحاضرات لدعاة من داخل البحزين وخارجها ،رأهم عنارين تلك الندرات :

اإلسالم والمسيحية  ٠اإلسالم وأزمة الحضارة الغربية  ٠كيف ندعراغير
المسلمين  .أضواء على أصول الدعرة السلغية  .ويجانب المكتبة النقروة بما
فيها من صحف ومجالت إسالمية وعلمية تستعمل اللجنة أشرطة التسجيل وتقوم

بنشر الشريط المسمرع للمحاضرات والخطب بسعر التكلفة  .كما تقوم اللجنة
بعرض األنالم لرواد الجمعية مثل أفالم عن حياة السجاهدين والمهاجرين األفغان
وحول المجاعة في إفريقيا وغيرها من المواضيع اإلجتاعية واإلنسانية مع

توضيح وجهة نظر اإلسالم بالنسبة لتلك المراضيع.
الزكاة والعدا؛ نى انقرا  ٠اما اتراع |تح|ت فهي اما سرئت سفق عالى
لتيامبامااللبررالخ^ريهينت
٢اللجنقالجتساءمبة :رامأهانها
العائالت الصغيرة  ٠ار مرسمية للعائالت ذات العدد الكبير .كما تساعد
الجمعية بعض األسر على بناء أر ترميم بعض الغرن رالمرافق في بيثها ،
وكذلك تقدم مساعدات مالية لمن يحتاج إلى العالج في الخارج .وأيضا ترسل

مساعدات إلى المجاهدين األفغان  ٠وتتتصر مساعدات الجمعية على الطانفة

السنية.
ومن أهم مشاريع لجب االالهين ضروع 'سمانل |يتم٠ا بالتعارنمعيت
الزكاة بالكويت .وقد قامت الجمعية بكنالة  ٢ . .يتيما ربتنظيم ملف خاص لكل

يتيم يضم معلرمات عنه  ٠ويكلف اليتيم الواحد  ٣٥دينارشهريا وبلغت مجموع

لثخت السن واسرل الدنثال ي ابسه

كنالة اليتيم عام  ١٩٨٦حوالي ١٥ ...دينار.
 )٣لجنة المساجد  :وتد تامت اللجنة ببنا  ٠وتأثيث وىيانة مجمرعة كببرة

من المساجد لطائفة السنة  .وتصرن الجمعية حوالي ٤٠ ٠٠٠٠ .دينار سنويا في
بناءوصيانة وتأثيث المساجدفهي تستلم األرض من دائرة األوتان السنية
وتخطط لبنا  ٠المسجد ثم تأخذ األموال من المتبرع وتنشي .المسجد وتسلمه إلى
األرقان .وقدأنشأت الجمعية منذ عام  ١٩٧٩وحتىعام - ١٩٩٢أيفيثالئة
عشر عاما ١٤ -مسجدا  ٠ثالثة مئها مساجد جامعة كبيرة تكلفة كل منها ٢٠,
ألفإوالباقيمساجدج٠ائ,ءلفةكلشهاحوالي ٤.ألفا.
 ) ٤لجنة التعليم وشنون الطلبة  :وهي تقيم دورا لحفظ القرآن وتجريده

والتفسير والحديث الشريف  ٠كما ثصرن منح دراسية لبعض الطلبة الذين تتوفر
ذيهم.الثروط الالزمة كاإلستئامة والتسك جعالم ,إلمالم . ٠
 ) ٥لجئن الشباب والرياضة  :تقيم دورات رياضية ني كرة القدم خالل العجل
الصينية وكذلك رحألت ترفيهية كما تشجع اللجنة الشباب على اإلعتكان
وصيام التطرع واإلنطار الجماعي.
أما بالنسبة للنشاط النسائي في الجمعبة فقدتم تاسيس مجلس إدارة منتخب

لكنساء (رتيسة وعضوات) ركل عضوة في اللجنة تنسق مع أعضاء اللجنة
األصلية من الذكور.
ج) الجمعية اإلسالمية (شيعية) :أسست عام  ١١٧٥في قرية الدراز وهي
الجمعيتالشبعية الوحيدة في البحرين  .ركان أحد مزسسيها الشيخ عيسى قاسم
الجمري (أحد نواب مجلس  ) ١٩٧٣وكانت الجمعية تمثل التيار الديني المسيس
وتد حلت الجمعية عام  ١٩٨٤على إثر حملة اعتقاالت شملت مجموعات سياسية

٠
دينية ٠
عدااللنشبباتاإلرئة:الدن^اجاإلرنةهبلملنيبتك!ليهاالنرد
عد1لذالد التارات٠سبذة حون أنيكرن٠ك ني زالإلنما.أن نمش من
حربة اإلختيار ولكرن هذه التنظيمات اإلرثية سابتة ألي مرسسات أو تنظيمات
اجتماعية أخرى ني تلفيها للفرد وتعاملها معه .رألنها هي التي تقدم له الرعاية

وتقومبتنشئته المبكرة فهي تحتوي على ألفة رحميمية بالنسبة للفره يشعر

-١١٨-
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باإلنتماء والرال .لهاا.)٢٨بالرغم منكون التنظيمات اإلرثيةال تندرج تحت

منيوم المجتمع المدني إالأننا سنعتبر المآتم من ضمن تكينات المجتمع
المدني لما لها من تأثير على مجرنى الحياة السياسية راإلجتماعية لدى الطاننة

الشيعية ٠
ا) المآتم:
تطلق لفظة "مأتم" على البنا  ٠الذي يقبم فيه الشبعة شعائر عاشررا  ٠رغيرها
من مناسباتإحياءالذكرى للمناسبات الشيعية الهامة كمرت أحداألنمة أراحد
أفراد آل البيت .كما يستغدم إلتامة شعانر الزواج والوفاة أر كمنابر لنشر الدعرة
ورص الصفرن  ٠يبلغ عدد المآتم في البحرين اكثر من  ٥ ..مأتم( .٢٢١وتنتشر

المآتم في قرى البحرين ومدنها  .ركان القيام ببنا ٠المآتم يعتبرمقياسا لكثروة
وطلب الجاه  ٠يضيح المأتم فور اإلنتها  ٠من بنانه وقفا لإلمام الحسين ،فال
يجوز بيعه أر التصرن به كسلعة تجارية  ،أما نفقات المأتم وتدببره فتبقى بيد

المرس أر تنتقل إلى ذريته من بعده إر تحت إشراف دانرة األوقان الجعنرية .
ويالرغم من اختالق المآتم في شكلها ومضمونها فهي تبقى وسيلة فعالة لتعزيز
الوعي الديني رالسياسي عند الطائفة الشيعية تساعد على تماسكها وتضامنها
اجتباعيا ومن ثم سياسيا  .وتأتي وظيفة المآتم كمنابرشبه سباسية تعمل

لمصلحة الطائنة الشيعية وتتصدى لكل ما ينال من مكانتها كمجمرعة دينية
تاريخية .فخالل اإلنتفاضة الشعبية في الخمسينات قام تسم كبيرمن الشيعة

بتعبئة المعارضة ضدالحكم لي المآتم رفي النرادي الثتافية والرياضية ،
بالرغممن اإلختالف الكبير بينها في التنظيم واألهدان واإللتزام
اإليديرلوجي(٠)٣٠

المجتمع المدنيوالتحواللديمنراطي في لبحرين

الهوامش
 ) ١فؤاد إسحق الخوري  ٠التبيلة والدولة في البحرين :تطور نظام السلطة
وممارستها  ٠بيروت ٠١٩٣٨ .ض ٢٤١
 )٢ملحق الجريدة الرسميةالعدد ٠١٩٨٩/١٢/٢١٠١٨٨٢:
)٣جريدةأخبارالخليج ،ص ٠٢.األربعاء.١٩٩٠/٥/٢٣

 ) ٤فزاد إسحق الخوري  ٠القبيلة والدولة في البحرين :تطبر نظام السلطة
رممارستها ،بيروت٤١٩٨.١٩٨٣ ،ص.٨٢
 ) ٥قاسم أحمد فخرو  Iغرفة تجارة وصناعة البحرين بين إنجازات الماضي
وطموحات المستقبل :دراسة تحليلية  :البحرين نوفمبر  ٠١٩٨٩ص ٠٤
,
 )٦فاسم أحمد فخرو  ٠المرجع نفسه  ،ص ٨

 )٧قاسم أحمد فخرر  ٠المرجع نفسه  ٠ص ١١

 )٨باقر سلمان النجار ،الجمعيات األهلية في منطتة الخليج العربي:
التاريخوالمجتمع .مؤتمرال^نظيماناألهليةالعرببة ٠القاهرة ٣١ ٠أكتور-

٣توفمبر ،١٩٨٩ص٠٢٣٧-٢٠٧
 )٩المدر االيق.ص ٠٢٣٢
 )١٠المصدر السابق.ص.٢٣٤
 )١ ١فزاد إسحق الخوري ،القبيلة والدولة في البحرين:تطور نظام السلطة
وممارسا تها ،ص .٢٦٤
 )١٢المصدر السايق.ص.٢٧٨
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 )٢١التقنرالمقدم مندزارة الخارجية االمربكية لي لكرنجرس االمريكي
1
حول ارضاع حقوق اإلنسان في دول العالم اعام  : ١٩٩٣البحرين.

)٢٢المرجع السابق.
 )٢٣ياقرسلمان النجار .الجمعيات االهليةن يالخليج العربي ( التاريخ
رالمجتمع)  ٠مزتمر التنظيمات األهلية لعربية  :مشاركة ،عطاء .انماء ٠اكتربر
١٩٨٩ص ٠٢٤٣-٢٠٥ص٠٢١٣
 )٢٤المرجع السابق:ص ٠٢١٩
 )٢٥فزاد اسحق الخوري ،القبيلة رالدولة في البحرين :تطورنظام لسلطة
وممارستها .ييروت١٩٨٣ص ٠٢٨٠
 )٢٦باقرسلمان النجار ،الجعيات االهلية في الخليجالعربي ( التاريخ
والمجتمع)  ٠مؤتمر التنظيمات األهلية العربية :مشاركة ،عطا ٠ ،انما •  ،اكتوبر
 ٠١٩٨٩القاهرةص.٢١٢

 )٢٧التقمتري واسالي لعام  ٠١٩٨٦الجمعية اإلسالمية .البحرين.
 )٢٨سعد الدين ابراهيم .الخروج من زقات التارخ ،مركز ابن خلدون للدراسات
اإلنمائية ،القاهرة ٠١٩٩١ ،ص ٠٢٢٠
)٢٩فزاداسحق الخوري .لقبيلة والدولة في البخرين  :تطورنظام لسلطة

وممارستها ،ييروت٠١٩٨٣ ،ص .٢٤٢
 )٣٠فزاد اسحق الخوري .المرجع السابق .ص . ٢٦٣

د.متيرةفخرر

الفصاللسادس

عملية التحول الديمقراطي
()٦
٧

يعرف النحول الديمقراطى من على أنه النيادة
في ج.ج-م اسفا مق|سي| خبب الشعببك

تأخذ فيما متدرجة وكذلك قدرة المجتمع المدنى
على مساءلة ومحاسبة الدولة وأجهزتها.
وسنطح بعض القضايا التي من شأنها توضيح
تلك العملية التي ال تزال ما بين شد وجذب ببن
طرفى المعادلة ونعنى بها الدولة بسلطاتها
مقابل المجبنمع أو على وجه التحدبد جماعان

الضغط ٠

-١حربة التعيير والصحانة
ينص دستور البحرين على الحت في التعبير عن الرأي ونشره إال أن ذلك غير
مطبق على أرض الواقع .وهناك قضايا يحرم حتى ذكرها مثل قضايا الديمقراطية

والقضايا السياسية الساخنة كخالن البحرين مع تطرفي قضية جززحوارالتابعة
للبحرين والتي تطالب قطر بالسيادة عليها .كما يحرم الخرض في أي مرجرع
يمس األسرة الحاكمة  .ويشير التترير المتدم من وزارة الخارجية األميركية إلى
الكونجرس األميركي حول أوضاع حقوق اإلنسان في درل العالم لعام ١٩٣فيما
يخص البحرين أن البحرينيين لميسوا احرارا في التعبير عن سازالتهم حول مدى
شرعية النظام أرحتى التعبيرعن معارط-ة-النظام لرال أركتابة  .رتعتبر
التجمعات السياسية محظررة .دتتم مراتبة أي اجتماع قد يتعاطى في اسايا

٠١٢٥-

المجتمع الدنى والتحول الدتال ل البحريت

السياسية عن ترب رغم ظاهرة التخفيف من القيرد الحكرمية المفروضة على
حرنة التعبير والتجمع التي بدات عام  ١٩٩١وهي مستمرة -حسب ماجا ء في
التقرير-خاللعام٠١٩٩٣
ويذكرالتقرير أن وزارة اإلعالم تمارس سلطات واسعة على وسائل اإلعالم

المحلية  ،وني حين ان جميع الصحف خاصة نيما يتعلق بالملكية نإنها تمارس
الرتابة الذاتية في نقل القضايا الحساسة وال تتهارن الحكومة مع تغطية وسائل
اإلعالم العالمية لسياساتها المحلية وتد لجأت مرارا إلى إلغا  ٠رثائق اعتماد
مراسلي هذه المزسسات مما يعرضهم لإلبعاد خارج البحرين .ويضيف التقريرأن
الدولة تملك وتشغل جميع محطات اإلذاعة والتلفزيون  .إال أن وزارة اإلعالم ال
تستعمل الرقابة بالنسبة للمحطات .الفضائية التي تبث من الخارج مثل محطة ال
 CNNالتي تبث لمدة ساعة يومياومحطتاال  BBCرالتناة الفضائية المصرية
٠
اللتان تبثان على مدار الساعة من خالل التلفزيون المحلي دون رقابة.
-٢الحرية الدينية
الحرية الدينية مكفولة للجميع من مسلمين ومسيحيين ريهوه بسهائيين

وهندوس وغيرهم فجميعهم يتمتعرن بحرياتهم في ممارسة طقوس دياناتهم ولهم
اماكن عبادة مخصصة لممارسة تلك الطقرس  ٠فيستطيع الشيعة ممارسة
شعائرهم ،خاصةفي ايامعاشرراء  ٠دونتدخلمن السلطة.
لدش ,أوIالعاال:٠
مي 1أوا
ساس أوابجئس
امغ 1I ٠لعرق
لتجيزطى
٣
الرا^اةن مجتمعات
لظاخ<
بث.ثزتش
إن-ظاهر٦اض٠
المنطقة الخليجية .وفي البحرين تبدر تلك الظاهرة في ثالث ميادين هامة هي
التعليم العالي والعمل والتوانين خاصة مايتعلق منهاباألسرة .ففي التعليم

اإلبتداني واإلعدادي والثانوي مجتمعة تتسارى الفرض بالتسبة للجنسين حتى
وصلت.أعدادالبنين والبنات إلى درجة متساية وفي الثالئين عاماالماضية
ارتنعت أعداد الطلبة الذكور إلى خمسة أشال ما كانت عليه تبل ثالثين عاما
ببنما ارتفعت أعداد اإلناث إلى أكثر من عشرة أضعان في الفترة ذاتها وهال

مؤشر على ان فرص التعليم متاحة امام الفتيات أكثر مما كانت عليه في السابق.
تلك الصورة تختلف بالنسبة للتعليم العالي نتدكانت سيبسة جامعة الحرين

د ٠مبر؛ نخرو

تسمح للطلبة الذكرر ذوي المعدالت المنخفضة التي تصل إلى  /٦٣وترفض
قبول اإلناث ممن ترتفع معدالتهن إلى  ٨ .في بعض التخصصات بسبب
احتكار الطابتللمعدالتاكابةضئ٠حسهيةكلعام ٠وبعد الكثير
من التظلم واإلحتجاج من قبن الصحانة والجمعيات النسانية عدلت الجامعة من
أسلوبها فاصبحت تقبل نصف طالبها من الذكرروالنصف اآلخرمن اإلناث دون

النظر في معدالت الجنسين وتبقى سياسة الجامعة حتى اآلن بعيدة عن المساواة
بين الجنسين .أما بالنسبة لنرص العمل فقد وصلت اإلناث في سوق العمل
إلى٥ر ١ ٦من مجموع قوة العمل البحرينية  .ولكن بسبب البطالة المتزايدة فإن
المرسسات تشجع توظيف الذكرر رتبتى الكثيرات من النساء عاطالت عن
العمل .بالنسبة لقوانين األحوال الشخصية فال يزال التطبيق الحرني للشريعة
اإلسالمية هر المتبع  ٠ومهما بلغت المراة من تعليم ار مركز اجتماعي فهي
تتعرض لعدم األمان بالنسبة للقضايا األسرية كالطالت أد وجود ضرة تشاركها
زوجها أر فقدانها حضانة أطفالها في حالة رقرع الطالت.

ر٠٠٠

-١٢٧-

المجتمع المدني والتحرل الديمقراطي ني البحرين

او ال:المراجع العربية
 )١إبراهيم  ٠سعد الدين ،الخررج منزتات التاريخ ،مركزابنخلدرن
للدراسات اإلنمائية ،القاهرة ١٩٩١
 ) ٢إبراهيم  ٠سعد الدين  ،تأمالت لي ماذ األنليات  ٠دارسعاد
الصباح٠١٩٩٢ ،
)٣التقرير السنري والمالي لعام  I ١٩٨٦الجمعية اإلسالمية ،البحرين
 )٤التترير المقدم من وزارة الخارجية األميركبة إلى الكرنجرس األمبركي
حول أرضاع حقوت اإلنسان في درل العالم لعام  :٣٩٩١البحرين.

)٥التعدادالعامللسكانوالمساكن والمباني والمنشآت ٠١٩٩١-الجهاز
٠
المركزيلإلحصاء ،إدارةاإلحصاء-البحرين
)٦جريدة أخبار لخليجي ٠١٩٩٠/٥/٢٣
 )٧الخرري  ٠فراد إسحق  ٠القبيلة والدولة :تطررنظام السلطة وممارستها،

بيروت٠١٩٨٣،
)٨نخرر ،قاسم أحمد  ،غر^ةتجارة وصناعة البحرين بين إنجازات

الماضي وطمرحات المستقبل :دراسة تحليلية  ،البحرين  Iنرفمبر ٠١٩٨٩
)٩ملحقالجريدة الرسمية  ٠العدد.١٩٨٩٠١٢٠٢١٠١٨٨٢ :
 ) ١ .عبد الفضيل  ٠محمرد  ٠التشكيالت اإلجتماعية والتكوينات الطبقية
في الرطن العربي :دراسة تحليلية ألهم التطورات راإلتجاهات خالل النترة ١٩٥٤
 ٠١١٨٥مركزدراسات الرحدة العربية+جامعة ألمم لمتحدة  ٠بيررتفبرايز٠١٩٨٨
 )١١النجار ،باقرسلنان ،الجمعيات األهلية ني منظقة الخليج لعربي ،
التاربخوالمجتمع  ،فيكتاب :مؤتمر التنظيمات األهلية العربية (مشاركة -
عطاء-نماء)٠القاهرة٢٦٠أكتربر٣-نرنمبر.١٩٨٩ ،
 )١٢النقيب  ،خلدرن حسن  ٠المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية
(من منظرر مختلف)  ٠بيروت .١٩٨٧٠

 ٠٥حبراً لزر
 )١٣رضا  .محمد جواد  .صراع الدولة والتبيلة نى الخلبج العري ،أزمات
.التنمية وتنمبة ألزمات ,بيروت ١٩٩٢

 )١٤ا لرميحي  ،محمد غانم  .ا ليحرين ومشكالت التغبير السياسي
؛٠٦
واإلجتماعي  ٠الكريت ٠١٩٨٤٠
 )١٥الرميحي  ٠محمد غانم  ،معوقات التنمية اإلجتماعية واإلتتصثدية نى
 .مجتمعات الخليج العربي المعاصرة  ،ذات السياسة  ٠الكريت  ٠نرنمبر ١٩٧٧

ثانيا:المراجع االنجليزية
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