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أ

اإلهــــــداء
إلى األشرف منا جميعاً  ...شهداء فلسطين
إلى روح الشهيد القائد الرمز  ,,,ياسر عرفات أبو عمار
إلى من به افتخر,,,
إلى من علمني معنى الحياة  ,,,وسندي وعوني بعد اهلل,,,
إلى من كلله ربي بالوقار  ,,,إلى أبي  ,,,أطال اهلل في عمره ,,,
إلى القلب الرحيم  ,,,والعين الساهرة,,,
إلى النبض المديد ,,,ونبع الحنان المتدفق ,,,
إلى الروح التي تسكن فيَّ  ,,,إلى أمي  ,,,أطال اهلل في عمرها ,,,
إلى من تحلو الحياة بهم  ,,,نور دربي وحياتي ,,,
إلى سندي وعوني بعد اهلل  ,,,ومن أفتخر بهم أمام الجميع  ,,,أخوتي ,,,
إلى رفاق الدرب  ,,,أصدقائي  ,,,زمالئي  ,,,أحبائي ,,,
إلى هؤالء جميعاً ,,,
أقدم هذا العمل المتواضع ,,,

ب

الشكر والتقدير
الشكر أوالً هلل عز وجل على نعمته وفضله ,وعلى عونه لي دائماً وأبداً ,فلك الحمد

والشكر يا ربي على ما أنا به من نعمة.

أتقدم بخالص الشكر والتقدير والحب واالمتنان إلى الدكتور رياض محمود األسطل الذي

نلت شرف إشرافه على رسالة الماجستير ,على ما أبداه لي من نصح وارشاد وتوجيه وعون,
وعلى الثقة واإلرشاد المتواصل الذي منحني إياه طوال فترة الدراسة واعداد الرسالة.

كما وأتقدم بالشكر إلى لجنة المناقشة والحكم :األستاذ الدكتور ناجي شراب ,والدكتور

الفاضل خالد شعبان ,لقبولهما وتفضلهما بالموافقة على مناقشة رسالة الماجستير.

يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى جامعة األزهر – غزة ,التي أتاحت

لي فرصة إكمال دراسة الماجستير ,وأخص بالذكر كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وأساتذة برنامج
ماجستير دراسات الشرق األوسط ,على ما قدموه لي من عون فترة الدراسة.

وعرفاناً مني بالجميل ,اتقدم بالشكر والتقدير إلى الدكتور رياض كمال القدرة ,رئيس قسم

الصيدالنيات والصيدلة الصناعية في جامعة األزهر ,على مساندته ودعمه لي فترة الدراسة.

كما واتقدم بالشكر والتقدير للمستشار األول في سفارة دولة فلسطين في جمهورية الهند,

األستاذ جهاد فؤاد القدرة ,لمتابعته الحثيثة ونصحه الدائم.

والشكر موصول لألستاذة خلود القدوة ,السكرتير أول في سفارة دولة فلسطين في مملكة

البحرين ,على ما قدمته لي من مساندة ودعم.

كما وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لألستاذ سعيد زيد ,مقر لجنة الداخلية واألمن في

المجلس التشريعي الفلسطيني ,على ما قدمه لي من عون ومساندة.

كما وأتقدم بالشكر إلى األستاذة أمل السالم ,من جامعة اليرموك ,في المملكة األردنية

الهاشمية ,على ما قدمته لي من خدمة ومساعدة.

وال يسعني ,في الختام ,إال أن أشكر كل من وقف بجانبي وساندني ونصحني فترة إعداد

رسالة الماجستير.

الباحث

ت

ملخص الدراسة
عرضت الدراسة الوضع السياسي البحريني منذ إصدار الدستور المعدل لسنة ,2002

وما شهدته الساحة البحرينية من تطورات حتى عام  ,2002حيث تمت دراسة أهم المتغيرات

السياسية واالجتماعية ,وكيف أثرت على عمل النظام السياسي البحريني ,سواء كانت متغيرات
داخلية أو متغيرات إقليمية ودولية ,كما تم استعراض المحددات الجيوسياسية واالجتماعية وكيف
كان لها أثر في تكوين النظام السياسي ,وذلك من خالل توضيح الطبيعة الجيوسياسية والمكانة

االستراتيجية لمملكة البحرين ,واستعراض التركيب االجتماعي للشعب البحريني ,والتعرف على

الظروف التي مرت بها البحرين فترة قيام الدولة ,بعد االنسحاب البريطاني من البحرين ,كما تم
استعراض مكونات النظام السياسي البحريني ,وتوضيح األسباب التي دفعت الملك حمد بن

عيسى آل خليفة منذ توليه الحكم إلى تغيير مسمى البحرين من إمارة إلى مملكة.

وقدمت الدراسة عرضاً مفصالً ألهم المتغيرات في البيئة الداخلية للنظام السياسي

البحريني ,وكيف كان لتلك المتغيرات دور في التأثير على االستقرار السياسي وعلى عملية

التحول الديمقراطي ,وانعكاسها على النظام السياسي البحريني ,وسعت الدراسة للتعرف على
موقف النظام والحكومة والمعارضة من القضايا الخالفية ,كالدستور والتجنيس ,وغيرها من

القضايا ,كما بينت الدراسة المحددات اإلقليمية والدولية ,وتأثيرها على النظام السياسي البحريني,

فقامت بتسليط الضوء على واقع الحياة السياسية في البحرين ,وعلى القوى السياسية الفاعلة في
الساحة السياسية البحرينية ,وحدود الممارسة الديمقراطية وتأثيرها على الواقع السياسي في

البحرين.

وقد رصدت الدراسة الحراك الشعبي منذ مطلع عام  ,2000للتعرف على طبيعة مطالب

القوى السياسية ,وتوضيح كيف أثرت التحوالت التي حدثت في النظامين :اإلقليمي والدولي ,على

كل من النظام السياسي والمعارضة.

ثم طرحت الدراسة ثالث سيناريوهات لمستقبل النظام السياسي البحريني في ضوء كافة

المتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية ,وهي:

 .0سيناريو اكتفاء األطراف بالحلول الوسطية ,والتعايش في ظلها.
 .2سيناريو استمرار الخالف حول اإلصالح وبالتالي استمرار الوضع السياسي على ما هو
عليه.
 .2سيناريو انتهاء حالة االحتقان السياسي بمنح مزيد من الديمقراطية وحقوق المشاركة
السياسية.

ث

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها :تعرض الحياة السياسية منذ إصدار
الدستور المعدل لمجموعة من العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي أثرت على مسيرة

العمل الديمقراطي ,وأخرت من التحول إلى نظام الملكية الدستورية.

وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل وتطبيق ما تم التوافق عليه في ميثاق العمل الوطني وما

تضمنه الدستور المعدل لسنة  ,2002وذلك من أجل ترسيخ مفهوم المواطنة والتأكيد على

العملية الديمقراطية واإلسراع في تطبيق نظام الملكية الدستورية.

ج

Abstract
The study touched on the political situation of Bahrain since the
issuance of the amended Constitution of 2002, and what developments
has the Bahraini scene witnessed until 2013, where the most important
political and social variables were reviewed, and how did they affect the
work of the political system of Bahrain, whether the variables were
internal or regional and international.
It also reviewed the geopolitical and social determinants, and how
they have had an impact in forming the political system, that by clarifying
the nature of the geopolitical and strategic position of the Kingdom of
Bahrain, and the survey of the social structure of the Bahraini people, and
to identify the conditions Bahrain Passed through in the rising period of
the family and the state after the British withdrawal, They also reviewed
the components of the Bahraini political system, and clarify the reasons
that prompted King Hamad bin Isa Al Khalifa since he came to power to
change the wording (Emirate) of Bahrain into(Kingdom).
The study present an offer in detail to the most important variables
in the internal environment of the political system of Bahrain, and how
those variables have had a role in influencing the political stability and
the process of democratic transition, and their reflection on the political
system of Bahrain.
the study also sought to identify the opinion of the system, the
government and the opposition regarding the controversial issues, such as
the constitution, naturalization and other issues, also touched on to clarify
the regional and international determinants, and their influence on the
political system of Bahrain.
The study shed a light on the reality of political life in Bahrain, and
political actors in the political scene, and the limits of the Bahraini
democratic practice and its influence on the political situation in Bahrain.
The study monitored the popular movement since the beginning of
2011, to identify the nature of the political forces demands, and to clarify
how affected were the changes that have taken place in the regional and
international political regime and the opposition.
Therefore the study posed three scenarios for the future of the
political system of Bahrain in a light of all the variables, which are:
1. All Parties be content with intermediate solutions (parties
meet halfway).
2. Continue fluctuation of the political reality.
3. Ending the state of political tension.

ح

The study found several important results, such as: exposure
the political life since the issuance of the amended Constitution to a
combination of political, economic and social factors affect the process of
a democratic transition, and delayed the transition to a constitutional
monarchy.
Finally, the study recommended to activate and implement what
has been agreed upon in the National Action Charter and the contents of
the amended Constitution of 2002, in order to establish the concept of
citizenship and emphasis on the democratic process and accelerate the
application of a constitutional monarchy.
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المقدمة:
مملكــة البح ـرين عبــارة عــن أرخبيــل يتكــون مــن  22جزي ـرة ,أكبرهــا جزي ـرة البح ـرين نفســها,

وه ــي الجزيـ ـرة الت ــي منح ــت ه ــذا البل ــد اس ــمها ,حي ــث تبلـ ـ مس ــاحة البحــرين وف ــق جه ــاز المس ــاحة
ـومتر مربع ـاً ,وهــي أصــغر الــدول العربيــة ,عاصــمتها المنامــة
والتســجيل العقــاري ح ـوالي  767كيلـ اً

وتقــع علــى بعــد  06كيلــومتر مــن الســعودية وتـرتبط بهــا مــن خــالل جســر الملــك فهــد ,ويقــدر عــدد
ســكان البح ـرين ,وفقــا إلحصــاء  , 2000بـ ـ  0.224.270نســمة ,مــنهم ح ـوالي  263.255مــن
المواطنين ,والباقي من الوافدين المستقدمين للعمل.

وقد حظيت التجربة البحرينية في التطور السياسي والـديمقراطي بخصوصـية شـديدة داخـل

منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ,حيث توافرت للبحرين العديد من العوامـل التـي أدت

إلــى نمــو الــوعي السياســي فيهــا ,علــى نحــو مبكـر ,بالمقارنــة مــع دول مجلــس التعــاون األخــرى ,إذ
شــهدت قبــل حصــولها علــى االســتقالل عــام  0570حركــات سياســية واجتماعيــة قويــة كان ـت لهــا

مطالبه ــا الخاص ــة باإلص ــالح السياس ــي .وك ــان الوض ــع السياس ــي ال ــذي عرفت ــه البحـ ـرين العام ــل
األساسي في تجربة التحول الديمقراطي التي شهدتها البالد عقب حصولها على االستقالل ,والتـي

تمثل أبرز معالمها في وضع دستور دائم في العام  ,0572وفي تشكيل مجلس وطني.

ولكن هـذه التجربـة سـرعان مـا انهـارت بعـد حـل المجلـس الـوطني فـي العـام  ,0572ومنـذ

ذلــك الوقــت حتــى مطلــع التســعينات مــن القــرن الماضــي عاشــت البحـرين أزمــة سياســية أثــرت علــى

العالقات بين النظام الحاكم وبين المجتمع بشكل عام ,وبين الحكومة والمعارضة بشكل خاص.

وش ــهدت البحـ ـرين ,ف ــي مطل ــع عق ــد التس ــعينات ,وتح ــت وط ــأة تصـ ـاعد الق ــوى المعارض ــة

المطالبـة بعـودة المجلــس الـوطني واآلثـار التــي أفرزتهـا أزمـة وحــرب الخلـيج الثانيـة  ,0550تجربــة

أخرى للتحول الديمقراطي ,كان أبـرز معالمهـا تشـكيل مجلـس شـورى فـي العـام  ,0552وكـان هـذا
المجلــس يشــكل عــن طريــق التعيــين ,ويتمتــع بصــالحيات استشــارية فقـط .وهكــذا دخلــت الــبالد فــي
حالة من عدم االستقرار منذ منتصف ذلك العقد ,وقد اسـتمرت أحـداث العنـف بشـكل متقطـع حتـى

وفاة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في عام .0555

وبعد أن تولى الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكـم ,بـدأت البحـرين تشـهد تجربـة

ثالثــة للتحــول الــديمقراطي مــن خــالل إطــالق الشــيخ حمــد المشــروع اإلصــالحي؛ للخــروج مــن هــذه
األزمــة .وكــان ميثــاق العمــل الــوطني الــذي تــم التصــويت عليــه فــي اســتفتاء عــام فــي فب اريــر عــام
 2000هــو األســاس الــذي انطلــق منــه وعليــه المشــروع اإلصــالحي .وقــد اســتمر المشــروع يتمتــع
بزخم شديد لمدة عام بعد التصويت على الميثاق ,حيث تم إجراء تعديالت دستورية في فبراير من

العــام  ,2002وقــد شــكلت هــذه التعــديالت مرحلــة هامــة فــي مســيرة المشــروع اإلصــالحي ,إال أن
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القــوى السياســية رفضــت تلــك التعــديالت وقاطعــت االنتخابــات البرلمانيــة التــي أجريـت علــى أســاس

الدستور المعدل في أكتوبر  ,2002األمر الذي خلف أزمة جديدة بين الحكومة والمعارضة(.)1

ومن ـ ــذ  04فب اري ـ ــر  ,2002ب ـ ــدأ الحـ ـ ـراك السياس ـ ــي مم ـ ــثالً بالجمعي ـ ــات السياس ـ ــية والق ـ ــادة

الش ــعبيين ال ــذين أعلنـ ـوا رفض ــهم له ــذا الدس ــتور المخ ــالف لدس ــتور ع ــام  .0572واس ــتمر النض ــال
السياسي من كافة الجمعيات السياسية والقوى السياسية المطالبة بإصالح االعوجـاج فـي المشـروع

اإلصـ ــالحي الـ ــذي أعلنـ ــه ملـ ــك البح ـ ـرين .فلـ ــم ت ـ ـتمكن الجمعيـ ــات السياسـ ــية ,منـ ــذ مشـ ــاركتها فـ ــي
االنتخابــات البرلمانيــة فــي عــام  2006و 2000إلــى مــا قبــل تفجــر االحتجاجــات فــي  04فب اريــر

 ,2000من أن تحقق أي تقدم في مجال إصالح بنود وقوانين دستور .2002

مــن جهــة أخــرى ,كــان للبعــد اإلقليمــي دوره وأث ـره علــى الحيــاة السياســية البحرينيــة وعلــى

النظام السياسي ,جـراء موقـع البحـرين الجغ ارفـي ,إذ تحـدها كـل مـن السـعودية وايـران بمـا لهمـا مـن
تــأثير متعــاكس علــى الحيــاة السياســية فــي البحـرين ,وبمــا بينهمــا مــن تنــافس إقليمــي وعقــدي كبيــر,

وبخاصـة بعــد انهيــار نظــام العـراق البعثــي ,حيــث ســعت كــل مــن الســعودية وايـران لتأكيــد هيمنتهمــا
على الخليج العربـي ودورهمـا الريـادي فـي منطقـة الشـرق األوسـط .مـن جهـة أخـرى فقـد كـان للبيئـة

الدوليــة أثرهــا علــى الحيــاة السياســية وبالتــالي علــى النظــام السياســي ,فكــان لظــاهرة العولمــة تأثيرهــا
الكبير على منطقة الخليج العربي بشكل خاص ,جـراء موقعهـا االسـتراتيجي المتميـز ,الـذي جعلهـا

منطقة مهمة للتفاعالت الدولية.

وخالصــة القــول إن األزمــة السياســية فــي البح ـرين ال تعمــل فــي ف ـ ار محلــي فقــط ,فهنــاك

بيئ ــة داخلي ــة تتفاع ــل فيه ــا عوام ــل سياس ــية واقتص ــادية واجتماعي ــة ,وهن ــاك العدي ــد م ــن المح ــددات

اإلقليميــة والدوليــة ,التــي كــان لهــا تأثيرهــا المباشــر وغيــر المباشــر علــى األوضــاع الداخليــة ,وعلــى
تصاعد دور العامل اإليراني والسعودي واشكالية الدور األمريكي.

مشكلة الدراسة:
تكمـن مشـكلة الد ارســة فـي أن محـاوالت النظــام السياسـي البحرينـي للحفــاظ علـى االســتقرار
السياسي قد نشأت في بيئة سياسية محلية غير مواتية وفي إطار تجاذب الواقع السياسـي البحـرين
بين مجموعة من القوى والمصالح اإلقليميـة والدوليـة المتعارضـة ,وهـو مـا خلـق عالقـة جدليـة بـين

المتغيـرات السياســية واالجتماعيــة ,المحليــة واإلقليميــة والدوليــة ,وبــين مــدى قــدرة النظــام علــى خلــق

حالة من التوافـق واالنسـجام بـين مختلـف قطاعـات الشـعب البحرينـي ,وبمـا يضـمن اسـتقرار الحيـاة

السياسة ,وبالتالي استقرار النظام السياسي البحريني.
()1

أحمد منيسي ,)2002( ,البحرين من اإلمارة إلى المملكة دراسة في التطور السياسي والديمقراطي ,مركز

الدراسات السياسية واالستراتيجية ,القاهرة ,ص 5 - 7
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تساؤالت الدراسة:
يكمــن التســاؤل الرئيســي للد ارســة حــول كيففف انعكسففت المتغي فرات السياسففية واالجتماعيففة

على واقع النظام السياسي البحريني .ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس عدة تساؤالت فرعية منها:

 .0ما مكونات النظام السياسي في مملكة البحرين ,وما هي طبيعة الحكم فيهـا ومـا األسـباب
التي دفعت البحرين إلى تحويل نظام الحكم من نظام اإلمارة إلى نظام المملكة؟

 .3مــا دور الجمعيــات السياســية فــي الحيــاة السياســية البحرينيــة ,ومــا ت ـأثير النظــام السياســي
على العملية الديمقراطية والمشاركة السياسية في مملكة البحرين؟

 .2مــا العوامــل التــي أثــرت فــي النظــام السياســي فــي مملكــة البح ـرين ,وكيــف تعامــل النظــام
السياسـ ــي فـ ــي مملكـ ــة البح ـ ـرين مـ ــع الحركـ ــة االحتجاجيـ ــة فـ ــي  04فب اريـ ــر  ,2000ومـ ــا
المطالب التي نادت بها التحركات الشعبية؟

 .4ما أثر البعد الديني والطائفي والمتغير الديمغرافي على النظام السياسي؟

 .5مــا موقــف دول مجلــس التع ــاون الخليجــي مــن التطــورات السياس ــية فــي مملكــة البحــرين,
وكيــف ك ــان للتن ــافس الس ــعودي – اإلي ارن ــي أث ــر عل ــى األوض ــاع السياس ــية ف ــي البحــرين,
وكيف تأثرت البحرين بالمتغيرات في النظام اإلقليمي العربي؟

 .1كيف لعبت القوى الدولية فـي التـأثير علـى الحيـاة السياسـية ,ومـا تـداعيات التحـوالت علـى
الص ــعيدين اإلقليم ــي وال ــدولي عل ــى نظ ــام الحك ــم والمعارض ــة ,وكي ــف انعك ــس ذل ــك عل ــى

مستقبل النظام السياسي في مملكة البحرين في ظل تحوالت النظامين اإلقليمي والدولي؟

أهداف الدراسة:
 .0الوق ــوف عل ــى نش ــأة النظ ــام السياس ــي ف ــي مملك ــة البحـ ـرين من ــذ االس ــتقالل ع ــام 0570

واصــدار الدســتور البحرينــي عــام  ,0572وتشــكيل المجلــس الــوطني فــي مملكــة البح ـرين,

والوقوف على أهم األسباب التي أدت إلى تحول النظام في البحرين من إمارة إلـى مملكـة
والعمل وفق ميثاق العمل الوطني.

 .3اس ــتعراض مكون ــات النظ ــام السياس ــي ف ــي مملك ــة البحـ ـرين وطبيع ــة الحك ــم ف ــي المملك ــة

ومســيرة الحي ــاة السياســية واألحـ ـزاب السياس ــية والعمليــة الديمقراطي ــة ,وتأثيرهــا ف ــي النظ ــام

السياسي البحريني.

 .2الكش ــف ع ــن أه ــم العوام ــل الم ــؤثرة ف ــي بيئ ــة عم ــل النظ ــام السياس ــي ف ــي مملك ــة البحـ ـرين
والتعرف على العوامل التي أدت إلى قيام حراك شعبي في مملكة البحرين فـي  04فب اريـر
 ,2000وكيف تعامل النظام مع هذه التحركات والمطالب.

 .4التعرف على طبيعة العالقة بين النظام الحاكم والمعارضة السياسية في مملكة البحرين.
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 .5استعراض مكونات المجتمع البحريني وانقسـامه الطـائفي بـين سـنة وشـيعة ,والوقـوف علـى
طبيعة التجنيس السياسي وفق المذهبية واآلثار المترتبة عليه.

 .1محاولة فهم الموقف اإلقليمي والدولي ,وكيف يؤثر في النظام السياسي البحريني.

 .7الوقــوف علــى أهــم التحـوالت التــي شــهدها النظــام اإلقليمــي والــدولي وكيــف انعكســت علــى
واقع النظـام السياسـي البحرينـي وعلـى القـوى السياسـية المعارضـة .ومحاولـة التعـرف علـى

مستقبل النظـام السياسـي فـي مملكـة البحـرين وسـيناريوهات المسـتقبل فـي ضـوء المتغيـرات

السياسية واالجتماعية.

أهمية الدراسة:
 .0قل ــة الد ارس ــات الت ــي تتط ــرق إل ــى تج ــارب ال ــنظم السياس ــية ف ــي منطق ــة الخل ــيج العرب ــي,
وبخاصة فيما يتعلق بعمليتي التحول الديمقراطي واإلصالحي السياسي.

 .3اإلسهام في اإلثراء المعرفي واألكاديمي في مجال النظم السياسية.

 .2إفـ ــادة المهتمـ ــين والبـ ــاحثين وم اركـ ــز البحـ ــث العلمـ ــي المهتمـ ــة بموضـ ــوع الـ ــنظم السياسـ ــية

وأنظمــة الحكــم وتحديــداً فــي منطقــة الخلــيج العربــي ,كــون أن منطقــة الخلــيج طبيعــة الحكــم

فيها وراثي ,باإلضافة لوجود تنافس إقليمي ودولي في منطقة الخليج حتى يومنا هذا.

 .4حداثة موضوع الد ارسـة ,إذ يتعلـق بفهـم طبيعـة النظـام السياسـي فـي مملكـة البحـرين فـي
ضوء المتغيرات السياسية واالجتماعية خالل الفترة (.)2002 – 2002

منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على عدة مناهج ,وهي على النحو التالي:

 .0المنهج التاريخي :للتعرف على نشأة النظـام السياسـي فـي مملكـة البحـرين منـذ االسـتقالل
عن بريطانيا ,والتعرف على مكونـات النظـام السياسـي البحرينـي والتحـول مـن اإلمـارة إلـى

المملكــة ورصــد أه ــم العوامــل الت ــي أثــرت فــي النظ ــام السياســي البحرين ــي وعالقــة مملك ــة
البحرين بدول مجلس التعاون الخليجي ودول الجوار.

 .3المفففففنهج الوصففففففي ,للوق ـ ــوف علـ ــى أهـ ــم المواق ـ ــف السياسـ ــية لكـ ــل م ـ ــن النظـ ــام الح ـ ــاكم
والمعارضـ ــة فـ ــي مملكـ ــة البح ـ ـرين والتعـ ــرف علـ ــى مواقـ ــف الـ ــدول اإلقليميـ ــة والدوليـ ــة مـ ــن

التطـورات السياسـية وتأثيرهـا علـى النظـام السياسـي فـي البحـرين .وففي إطفار هفذا المفنهج
سيتم توظيف عدة نظريات ومن بينها:

 .0نظريففة  ,Three Levels Gameحيــث ســيتم اســتخدام هــذه النظريــة للتعــرف علــى
المواقف المحلية واإلقليمية والدولية في ضوء المتغيرات السياسية واالجتماعية في النظام

1

السياسـي البحرينـي ,وكيفيــة تعامـل كــل طـرف مـع هــذه المتغيـرات وفــق المصـالح الخاصــة

لكل طرف.

 .2نظريففة تحليففل الففنظم لدافيففد ايسففتون ,علــى أســاس أن الظــاهرة السياســية هــي عبــارة عــن
مجموعــة م ــن العالق ــات المتداخلــة والعناص ــر المتفاعل ــة ,والت ــي تتكــون أساسـ ـاً م ــن نظ ــام

) (Systemومح ـ ـ ــيط ) .)Environmentإن النظ ـ ـ ــام السياس ـ ـ ــي ينبن ـ ـ ــي عل ـ ـ ــى أس ـ ـ ــاس
المدخالت والمخرجات.

حدود الدراسة:
 .0الحفد الموضفوعي :أبعـاد المحـددات والمتغيـرات السياسـية واالجتماعيـة المـؤثرة علـى عمــل
النظام السياسي البحريني ,وما ترتب عليها من نتائج.

 .3الحد الزماني :تمتد الدراسة في الفترة الواقعة بين عام  ,2002 – 2002أي منذ اصـدار
الدس ـ ــتور البحرين ـ ــي المع ـ ــدل ,وانط ـ ــالق المش ـ ــروع اإلص ـ ــالحي ,حت ـ ــى ان ـ ــدالع الحرك ـ ــة
االحتجاجية  2000وما تبعها من أحداث ومتغيرات حتى عام .2002

 .2الحد المكاني :مملكة البحرين وأبعادها الجيوسياسية واإلقليمية.

مصطلحات الدراسة:
.0

اإلصالح السياسي :عرفت الموسوعة السياسية اإلصالح السياسي بأنـه تتعـديل فـي شـكل
الحكم أو العالقات االجتماعيـة دون مسـاس بأسسـها ,واإلصـالح – خـالف الثـورة – لـيس
سوى تحسين في النظام السياسي االجتماعي القائم دون المساس بأسـس هـذا النظـام ,إنـه
أشبه ما يكون بإقامة دعائم الخشب التي تحاول منع انهيار المباني المتداعيـة ,ويسـتعمل

عادة للحيلولة دون الثورة أو تأخيرها(.)1

كما يعرف اإلصالح السياسـي بأنـه :القيـام بعمليـة التغييـر فـي األبنيـة المؤسسـية

السياســية ووظائفهــا وأســاليب عملهــا وأهــدافها وفكرهــا ,وذلــك مــن خــالل األدوات القانونيــة

.2

التي يوفرها النظام السياسي(.)2

التجنيس السياسي :يتحقق عندما يستقر الفرد نهائياً في دولة غير وطنـه األول ,فتعطيـه
هذه الدولة جنسيتها إذا طلبها وكان مستوفياً لشروط معينة ,أهمها أن يكون قـد أقـام علـى

) (1عبد الوهاب الكيالي ,)0550( ,موسوعة السياسة ,المؤسسة العربية للدراسات والنشر ,ط ,2ج ,0ص
()2
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محمد العجمي ,)2000( ,اإلصالح السياسي في الكويت وأثره في التغير ( ,)3101 – 0990رسالة

ماجستير منشورة ,قسم العلوم السياسية ,كلية اآلداب والعلوم ,جامعة الشرق األوسط ,األردن ,ص 4
6

إقليمها لمـدة ال تقـل عـن فتـرة معينـة تختلـف الـدول فـي تحديـدها( .)1كمـا أنـه مجموعـة مـن

اإلجراءات القانونية التي يصبح بموجبها شخص من مواطني بلد لم يدن له بالوالء سابقاً,

مكتســباً لجنســية غيــر جنســيته األصــلية .هنــاك قـوانين للتجنــيس وشــروط ينبغــي مراعاتهــا,
.2

مثل سنوات اإلقامة في البلد الذي يسعى الشخص للحصول على جنسيته(.)2

اتحاد الخلفيج :يمكـن تعريفـه إجرائيـا بأنـه تصـيغة وحدويـة متقدمـة تجمـع بـين دول مجلـس
التعــاون الخليجــي الســت وتضــمن قيــام ســلطة سياســية وعســكرية واقتصــادية موحــدة لهــذه

.4

الدول وتشمل على قيادة سياسية واحدة وجيش واحد ,وبنية اقتصادية واحدةت(.)3

التحول الديمقراطي :ليس ثمـة اتفـاق محـدد حـول تعريـف التحـول الـديمقراطي ,شـأنه شـأن
المفــاهيم األخــرى المســتخدمة فــي العلــوم االجتماعيــة بشــكل عــام ,وتنبــع صــعوبة تعريــف
التحول الديمقراطي من وجود عدد من اإلشكاليات المحيطة بهـذا المفهـوم ,أهمهـا السـيولة

الزمنية للتحـول ,حيـث يفتـرض أنـه عمليـة مسـتمرة مـن أجـل التغييـر دون تحديـد دقيـق لمـا
يجب أن يكون عليه إيقاع هذا التغيير أو مـدى العمليـة التـي مـن المفتـرض أن تـؤدي فـي

النهاية إلى نظام حكم ديمقراطي.

واذا أخذنا مفهوم التحول الـديمقراطي " ,"Democratizationباعتبـاره عمليـة قـد تقضـي

إلــى تأســيس نظــام ديمق ارطــي ,فــإن العمــل بنظــام التعدديــة السياســية ,ال يعنــي بالضــرورة

تطبيــق الديمقراطيــة .وهنــا يمكــن االســتفادة مــن الطروحــات الخاصــة بمفهــوم التحــول عــن
التســلطية

 ,Transition from Authortarnalizmحيــث يشــير هــذا المفهــوم إلــى

مجموعة التطورات التي يشهدها نظام سياسي ما فتبعـده عـن طـابع التسـلط دون أن تجعـل

.2

منه هذه التطورات نظاما ديمقراطيا(.)4

التفاوت الطبقي :مفهوم اجتماعي وسياسي واقتصادي وايـديولوجي يشـير إلـى تصـنيف –
حقيقي أو مفترض – ضمن علم االجتماع ,تنقسم بموجبه الفئات االجتماعية على أساس
اقتصــادي ,يتحــول إلــى تمركــز اجتمــاعي بالنســبة لألف ـراد والعــائالت المعنيــة فــي جوانبــه

المختلفــة .والطبقــات االجتماعيــة ,مــن هــذا المنطلــق ,تتضــمن مفهــوم الالمســاواة المنطلقــة
من عـدم التجـانس بـين الفئـات االجتماعيـة فـي مقـدار الملكيـة أو فـي قيمتهـا أو فـي دورهـا

()1

عبد الوهاب الكيالي ,)0550( ,موسوعة السياسة ,المؤسسة العربية للدراسات والنشر ,ط ,2ج ,2ص 000

()3

عبد المحسن الشمري ,)2000( ,مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحدي الوحدة ,رسالة ماجستير

()4

أحمد منيسي ,)2005( ,التحول الديمقراطي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية دراسة لحاالت

()2

عبد الوهاب الكيالي ,)0550( ,موسوعة السياسة ,المؤسسة العربية للدراسات والنشر ,ط ,2ج ,0ص 650
منشورة ,قسم العلوم السياسية ,كلية اآلداب والعلوم ,جامعة الشرق األوسط ,األردن ,ص6

البحرين وسلطنة عمان وقطر ,مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ,أبو ظبي ,ص 00 – 5
2

االجتم ــاعي .وق ــد ين ــتج واق ــع الالمس ــاواة الطبق ــي أو الوض ــعي ب ــين أفـ ـراد المجتم ــع ,ع ــن

التفــاوت فــي الثــروة أو المهنــة ,أو مســتوى التعلــيم ,أو الســلطة أو الوجاهــة ,أو أي عامــل
.6

اجتماعي آخر(.)1

درع الجزيفففففرة :درع الجزي ـ ـرة هـ ــو قـ ــوة عسـ ــكرية أنشـ ــأتها دول مجلـ ــس التعـ ــاون الخليجـ ــي
(الســعودية ,واإلمــارات ,والكويــت ,وقطــر ,والبحـرين ,وعمــان) لهــدف معلــن هــو إيجــاد قــوة
خليجي ــة ق ــادرة عل ــى القي ــام بالمه ــام المطلوب ــة لل ــدفاع ع ــن أم ــن الخل ــيج وردع أي اعت ــداء

تتعرض له دول الخليج.

اتخذ قرار تشكيل هذه القوة في نوفمبر  ,0532حيـث أقـرت دول مجلـس التعـاون فـي

دورتها الثالثة بالعاصمة البحرينية المنامة توصية وزراء الـدفاع بتأسـيس قـوة دفـاع مشـتركة

أطلــق عليهــا تق ـوات درع الجزي ـرةت .وقــد دأبــت هــذه القــوة منــذ إنشــائها علــى تنفيــذ التــدريبات
والتمارين المشتركة بشكل دوري مع القـوات المسـلحة فـي كـل دولـة مـن دول المجلـس ,وقـد

.7

أقيم أول تمرين لهذه القوة على أرض دولة اإلمارات عام .)2(0532

الصففففراع الطففففائفي :الصففففراع ,هـــو تنـ ــافس أو صـ ــدام ب ــين اثن ــين أو أكثـ ــر م ــن القـ ــوى أو
األشــخاص الحقيقيــين أو االعتبــاريين (كالشــركات والــدول) يحــاول فيــه كــل طــرف تحقيــق
أغراضه وأهدافه ومصالحه ومنع الطرف اآلخـر مـن تحقيـق ذلـك بوسـائل وطـرق مختلفـة.
والصـراع ظــاهرة طبيعيــة فــي الحيــاة والمجتمعــات اإلنســانية وفــي كــل الميــادين ,وقــد يكــون

مباشـ اًر أو غيــر مباشـرا ,ســلمياً أو مســلحاً ,وأشــهر أنـواع الص ـراعات هــي الص ـراع ال ـدولي
والصراع الطبقي( ,)3أما الطائفية ,فهي نظـام سياسـي اجتمـاعي يرتكـز علـى معاملـة الفـرد
كجــزء مــن فئــة دينيــة تنــوب عنــه فــي مواقفــه السياســية ولتشــكل مــع غيرهــا مــن الطوائــف

الجســم السياســي للدولــة أو الكيــان السياســي ,وهــو ال شــك كيــان ضــعيف ألنــه مكــون مــن

مجتمع تحكمه االنقسامات العمودية التي تشـق وحدتـه وتماكسـه .ويسـتتبع ذلـك أن تـتحكم
الطائفيــة بحيــاة الفــرد الشخصــية وتحكمــه وفــق قوانينهــا وش ـرائعها الدينيــة والتــي يقــوم فيهــا
رجال الدين بوظيفة الوسيط والحكم في آن واحد .ومن الواضح أن مثـل هـذا النظـام يحـرم

الفرد من حقه في المساواة ,ومن تعامله مـع الدولـة والمجتمـع علـى أسـاس ديمق ارطـي ,بـل
يحرم المجتمع من اعتماد العقالنية في التفكير والعالقات االجتماعية كوسـيلة مـن وسـائل
تنظيم المجتمع وتحقيق تقدمه ورفاهيته .فالنظام الطائفي يقوم على التمييز بين المواطنين

()1
()2
()3

عبد الوهاب الكيالي ,)0550( ,موسوعة السياسة ,المؤسسة العربية للدراسات والنشر ,ط ,2ج ,2ص 762

قوات درع الجزيرة ,2000/2/02 ,موقع الجزيرة نت

http://cutt.us/rp9q

عبد الوهاب الكيالي ,)0550( ,موسوعة السياسة ,المؤسسة العربية للدراسات والنشر ,ط ,2ج ,2ص 622
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ومــنح االمتيــازات لفئــة مــنهم دون أخــرى حســب ترتيــب األولويــة الطائفيــة ,وبالتــالي يثيــر

التعصب والحقد والتناحر والتناقض الالموضوعي بين المواطنين( .)1أما الصراع الطـائفي
فه ـو التعصــب لطائفــة معينــة (لجــزء معــين مــن الكــل) ,ومعنــى التعصــب هــو محابــاة هــذا

الجــزء علــى حســاب الكــل ,ومــن هنــا يكمــن خطرهــا ,فلــو كانــت الطائفيــة تعصــباً للكــل ال

تســمى عندئــذ طائفيــة ,بــل تســمى انتمــاء وطنــي ,وقــد يكــون التعصــب للكــل محمــوداً فــي
بعـض األحيــان ,كمـا فــي نشـوء االنتمــاء الـوطني أو القــومي ,واالعتـزاز الــوطني والقــومي,

.3

وال نلمس فيه خط اًر ألنه تعصب للكل وليس للجزء(.)2

المعارضة السياسية :مصطلح يستعمل في القانون الدستوري وفي علم السياسة ,يقصد به
األح ـزاب والجماعــات السياســية التــي تناضــل لالســتيالء علــى الحكــم .وغالب ـاً مــا تُمــارس
المعارضة في اإلطار الشرعي وضـمن المؤسسـات الثابتـة ,غيـر أن المعارضـة قـد تـرفض

أحيانـ ـاً النظ ــام السياس ــي الق ــائم فتتم ــرد عل ــى قواع ــده وأص ــوله ,مم ــا يض ــفي عليه ــا ط ــابع

التطرف .وتضم المعارضة األشخاص والجماعات واألحزاب ,التي تكون معادية ,كليـاً أو

.5

جزئياً لسياسة الحكومة(.)3

ميثففاق العمففل الففوطني :ميثــاق العمــل الــوطني فــي البحـرين هــو الوثيقــة التــي احتــوت علــى
مبادئ عامة وأفكار رئيسية ,الهدف منهـا إحـداث تغيـرات جذريـة فـي مـنهج العمـل واألداء,
وتح ــديث س ــلطات الدول ــة ومؤسس ــاتها ,تنفي ــذاً لرغب ــة المل ــك حم ــد ب ــن عيس ــى آل خليف ــة,

وتطلعات شعب البحرين(.)4

 .00النظام السياسفي :يعـرف جابريـل ألمونـد النظـام السياسـي بأنـه نظـام التفـاعالت التـي توجـد
فــي جميــع المجتمعــات المســتقلة ,والتــي تقــوم بــوظيفتي التكامــل والتكيــف ,وذلــك فــي إطــار

المجتمع ذاته ,وبينه وبين المجتمعات األخرى( .)5والنظـام السياسـي بهـذا المعنـى مجموعـة
مـن التفــاعالت وشــبكة معقــدة مــن العالقــات والــروابط السياســية( .)6وقــد عــرف ديفيــد إيســتن
 ,David Eastonبأنـه تلـك العناصـر المتصـلة بـالحكم وتنظيماتـه وبالجماعـات السياسـية
والس ــلوك السياس ــي ,وك ــذلك بع ــض العناص ــر االجتماعي ــة والمتعلق ــة به ــذا النش ــاط يمك ــن

()1

عبد الوهاب الكيالي ,)0550( ,موسوعة السياسة ,المؤسسة العربية للدراسات والنشر ,ط ,2ج ,2ص 742

()3

عبد الوهاب الكيالي ,)0550( ,موسوعة السياسة ,المؤسسة العربية للدراسات والنشر ,ط ,2ج ,6ص 220

()2

()4

عبد اهلل السوري ,في مفهوم الطائفية ,موقع رابطة أدباء الشام ,انظرhttp://s.v22v.net/sBRF :

ويكيبيديا الموسوعة الحرة ,ميثاق العمل الوطني ,للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://goo.gl/p55oT :

Gabriel, Almond, Bingham Powell, Comparative Politics, System Process and
()6

()5

Policy, Boston Copyright, USA, 1978, p.106.

جمال مجاهد ,)2004( ,الرأي العام وطرق قياسه ,دار المعرفة الجامعية ,اإلسكندرية ,ص076 – 072
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اعتباره ــا ج ــزءاً من ــه كتل ــك المتعلق ــة بالنظ ــام الطبق ــي وب ــالتكتالت والجماع ــات المحلي ــة(.)1
ويمكن تعريف النظام السياسي ,بأنه عبارة عن مجموعة من المؤسسات السياسية الرسمية

مثــل (البرلمــان ,رئاســة الجمهوريــة ,مجلــس الــوزراء) ,والمؤسســات السياســية غيــر الرســمية
مثل (األحزاب السياسية ,جماعات الضـغط) ,حيـث تتـرابط هـذه المؤسسـات الرسـمية وغيـر
الرسمية بعضها ببعض وتؤدي إلى وظيفة معينة داخل المجتمع(.)2

الدراسات السابقة:
 .0أسامة على محمد عبد القادر :دراسة بعنوان :مقاربة الثورات العربية والمصفالح األجنبيفة

نموذج "سورية والبحرين" ,قدمت لنيل شهادة الجدارة ,الجامعة اللبنانية ,لبنفان,3102 ,

حيــث تطرقــت الد ارســة إلــى األزمــات السياســية والحقوقيــة فــي العــالم العربــي وذلــك كمــدخل
للثورة ,استعرضت الدراسة واقع الثورات العربية مـا بـين القمـع الـداخلي والمصـالح الخارجيـة,

موضــحاً أبعــاد المصــالح األجنبيــة فــي االقتصــاد البحرينــي ,وكيــف كــان لق ـوات درع الجزي ـرة

دور ف ــي الحف ــاظ عل ــى المص ــالح األجنبي ــة ف ــي البحـ ـرين من ــذ أح ــداث  04فب اري ــر ,2000
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ,كان أهمها ,أن الواليات المتحـدة والغـرب ال يـأبهون سـوى

لمص ــالحهم ,وش ــعارات الديمقراطي ــة وال ــدفاع ع ــن حق ــوق اإلنس ــان ,فق ــط لتغطي ــة مش ــاريعها
وأطماعها ,والتي تترجم في السيطرة على منابع النفط.

 .3همسففة قحطففان خلففف ,دراسففة بعن فوان :االنتخابففات البرلمانيففة البحرينيففة وأثرهففا فففي قيففام

االنتفاضفففة الشفففعبية ,صفففادرة عفففن مجلفففة العلفففوم السياسفففية ,جامعفففة بغفففداد ,العفففدد ,41

 ,3102حيــث تطرقــت الد ارســة إلــى التجربــة الدســتورية والبرلمانيــة منــذ االســتقالل وتأســيس
المجلــس التأسيســي ,واصــدار دســتور  ,0572كمــا تطرقــت الد ارســة إلــى موجــة االحتجاجــات
التي شهدتها البحرين منذ حـل المجلـس الـوطني ,وحالـة الخـالف مـن قبـل القـوى المعارضـة,
والمطالبــة بــالعودة إلــى دســتور  0572رغــم اإلصــالحات التــي بــدأها الملــك حمــد بــن عيســى

في عام  ,2000كما استعرضـت الد ارسـة التجـارب االنتخابيـة ( 2002و 2006و,)2000
وكيــف كــان لواقــع الحيــاة البرلمانيــة دور فــي انــدالع االنتفاضــة الشــعبية ,وأوصــت الد ارســة

الحكومــة البحرينيــة أن تكمــل مــا بدأتــه فــي مجــال اإلصــالح والتغييــر ,وأن ال يقتصــر ذلــك

على تغيير التسمية من دولـة إلـى مملكـة ,فيجـب أن يكـون التغييـر شـامالً وفـاعالً ,وضـرورة
اشراك فئات الشـعب فـي عمليـة صـنع القـرار السياسـي وتحسـين أوضـاع الطبقـات المحرومـة

من الشعب.

()2

David Easton, The Political System, New York: Knof, 1960, p.96 – 97
مخيمر أبو سعدة ,)2002( ,مقدمة في العلوم السياسية ,حقوق النشر للمؤلف ,ط ,2ص 000
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()1

 .2عبفففد اب عبفففد الحلفففيم أسفففعد عبفففد الحلفففيم ,دراسفففة بعنفففوان :الواليفففات المتحفففدة األمريكيفففة
والتحففوالت الثوريففة فففي دول محففور االعتففدال العربففي ( ,)3100 – 3101قففدمت لنيففل
درجففة الماجسففتير فففي التخطففيط والتنميففة السياسففية ,جامعففة النجففاح الوطنيففة ,فلسففطين,

 ,3103حيث سعت هـذه الد ارسـة إلـى تحليـل الموقـف األمريكـي مـن الثـورات واالحتجاجـات
الشــعبية فــي دول محــور االعتــدال العربــي ,والوقــوف علــى األهــداف والغايــات الكامنــة خلــف

الموقف األمريكـي الـذي بـدا مختلفـاً ومتناقضـاً تجـاه الثـورات واالحتجاجـات التـي انـدلعت فـي
دول مح ــور االعت ــدال ,فق ــد تعرض ــت الد ارس ــة للحرك ــة االحتجاجي ــة البحريني ــة ف ــي السياس ــية
الخارجية األمريكية ,موضحة لتاريخ العالقات األمريكية البحرينيـة قبـل االحتجاجـات ,وأبـرز

أح ـ ــداث االحتجاج ـ ــات ,والموق ـ ــف األمريك ـ ــي م ـ ــن االحتجاج ـ ــات ,وأبع ـ ــاد وأه ـ ــداف الموق ـ ــف
األمريكي من االحتجاجات.

 .4محمفففد عفففز العفففرب ,دراسفففة بعنفففوان :النخبفففة واإلصفففالح السياسفففي ,صفففادرة عفففن مجلفففة
الديمقراطية ,3103 ,حيث رصدت الد ارسـة سلسـلة مـن المتغيـرات السياسـية التـي تعرضـت
لها مملكة البحرين في الفترة ( ,)2000 – 2000وذكرت أهم العوامل التـي دفعـت البحـرين
نحــو اإلصــالح السياســي ,وكــان منهــا عوامــل محليــة وأخــرى إقليميــة ودوليــة ,واستعرضــت
الد ارس ــة دور النخب ــة السياس ــية ف ــي الحي ــاة السياس ــية واإلص ــالح السياس ــي ,وذك ــرت الد ارس ــة
للمعوقات التي تواجه اإلصالح السياسي في البحرين على الصعيد الداخلي والخارجي.

 .5جففين كننمنففت :دراسفففة بعنففوان :البحففرين مفففا وراء الجمففود ,صففادرة عفففن المعهففد الملكفففي
للشفففؤون الدوليفففة ,3103 ,إذ بين ــت الد ارس ــة أن الجم ــود السياس ــي ال ــذي أعق ــب انتفاض ــة
 2000بــالبحرين أحــدث تــوترات أبعــد بكثيــر مــن مملكــة الجــزر ,فأســهم فــي سياســة طائفيــة
مت ازيــدة فــي المنطقــة ومثــل اختبــا ار لقــدرة الــدول الغربيــة علــى تعريــف سياســات جديــدة نحــو

الشــرق األوســط ,ومــع غيــاب أي عمليــة جديــة مــن اإلصــالح السياســي ,يــزداد تفتــت الوضــع
بــالبحرين ويتصــاعد العنــف تــدريجيا .وقــد خلصــت الد ارســة إلــى أنــه لــن يتحقــق فــي أي وقــت
قريب توافق سياسي بالبحرين ,لكن ذلك يجعل الحاجة أكثر إلحاحا إلـى بـدء عمليـة تفـاوض

سياسي من أجل تمهيد الطريق لحل الصراع السياسي بعيداً عن العنف.

 .1عبد النبي العكري :دراسة بعنوان :الحركات االحتجاجية واإلصالح الدستوري في البحرين,
صادرة عن مبادرة اإلصالح العربي ,3103 ,وقد أشارت الدراسة إلى أجـواء االحتقـان التـي
كانت تعيشها البحرين جـراء انسـداد أفـق العمليـة السياسـية ,فقـد جـاء اإلعصـار المنطلـق فـي

تــونس ليجتــاح الــوطن العربــي ,وســرعان مــا وصــل إلــى البح ـرين ,كمــا أشــارت الد ارســة إلــى

مطالــب المعارضــة وحركــة  04فب اريــر ,وتطرقــت الد ارســة إلــى وثيقــة المنامــة لإلصــالح التــي
تضمنت إلى التطلع لتكون البحرين دولة ديمقراطية على طريق تونس ومصر ,وتمثل الدول
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الديمقراطي ــة العريق ــة ,وخلص ــت الد ارس ــة إل ــى أن اإلص ــالح الدس ــتوري ف ــي البحـ ـرين تواجهـ ـه

عقبات.

 .7ياسففر قطيشففات :دراسففة بعن فوان :التجربففة الديمقراطيففة فففي البحففرين ,منشففورة علففى موقففع
الحوار المتمدن ,العدد  ,3100 ,2329إذ تطرقت الد ارسـة إلـى الجـذور التاريخيـة للتجربـة
الديمقراطيــة فــي البح ـرين منــذ القــدم ,والتجربــة الديمقراطيــة الحديثــة فــي البح ـرين منــذ تــولي

الملــك حمــد الحكــم ,حيــث رصــد الد ارســة األســباب التــي دفعــت الملــك بطــرح مشــروع ميثــاق
العمل الوطني ومن ثم اصدار الدستور المعـدل ,واجـراء أول انتخابـات بلديـة وبرلمانيـة ,وقـد

تطرقــت إلــى توضــيح أوجــه اإلصــالح السياســي ,وتوضــيح الحيــاة السياســية النيابيــة ومــا هــو

مســتقبل الديمقراطيــة فــي البحـرين .وقــد توصــلت الد ارســة إلــى أن المشــروع اإلصــالحي لملــك
البح ـ ـرين يسـ ــير فـ ــي مسـ ــارات متوازنـ ــة ومتضـ ــامنة تعمـ ــل البنيـ ــة االجتماعيـ ــة واالقتصـ ــادية
والسياسية المواتية لتجذير الممارسة الديمقراطية.

 .2محمففد عففز العففرب :دراسففة بعنففوان :األزمففة السياسففية فففي البحففرين المصففادر والسففمات

وسيناريوهات الخروج ,صادرة عن مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية 3100
حيث سعت الدراسة إلى تناول األزمـة السياسـية الراهنـة فـي البحـرين مـن خـالل عـدة محـاور

حي ــث تن ــاول المح ــور األول أس ــباب األزم ــة ,أم ــا الث ــاني تكيي ــف الحال ــة البحريني ــة بالمقارن ــة

بموجــة الثــورات العربيــة الراهن ـة والــى أي حــد تقتــرب أو تبتعــد الحالــة البحرينيــة مــن حــاالت
الثــورات العربيــة ,أمــا المحــور الثالــث فقــد نــاقش سياســات مواجهــة النظــام الحــاكم مــع هــذه

األزم ــة ,فيم ــا ن ــاقش المح ــور ال ارب ــع التح ــديات الناجم ــة ع ــن ه ــذه األزم ــة ,وأخيـ ـ ار المح ــور
الخامس تناول أهم السيناريوهات لمستقبل عملية التحول السياسي والـديمقراطي فـي البحـرين
وكان من أهم هذه السيناريوهات إما تراجع األزمة أو تصاعد األزمة أو انتهاء األزمـة حيـث

اقتربت الدراسة من سيناريو تراجع األزمة .

 .9عاطف سمير فهمي ,دراسة بعنوان :التجربة الديمقراطية في البحرين :دراسفة ففي عقبفات
التحففففول الففففديمقراطي ( ,)3114 – 0999قففففدمت لنيففففل درجففففة الماجسففففتير فففففي العلففففوم
السياسية ,جامعة القاهرة ,مصر ,3119 ,حيث تطرقت الد ارسـة إلـى المـدخالت األساسـية
والمتمثل ــة ف ــي ت ــأثيرات البيئ ــة (المحلي ــة واإلقليمي ــة والدولي ــة) الت ــي دفع ــت النظ ــام السياس ــي

البحريني للقيام بعملية التحول الديمقراطي ,وذلـك مـن أجـل الحصـول علـى المسـاندة الالزمـة

لخلــق شــرعية سياســية لــه تكــون كفيلــة بالحفــاظ علــى وجــوده ,واستعرضــت الد ارســة مطالــب
المعارضــة الداخليــة بالنســبة لإلصــالح ,وضــغوط العامــل اإلقليمــي وتحديــداً الثــورة اإليرانيــة,
ودور ذلـك فـي إعاقـة التحـول الـديمقراطي ودفــع قـوى مجتمعيـة أسياسـية للوقـوف مـع الســلطة

السياسية ضد مطالب المعارضة الخاصة بالتحول الديمقراطي.
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 .01شيماء عبد اب سلمان ,دراسة بعنوان :اإلصالح السياسي ففي المجتمفع البحرينفي دراسفة
فففي ديناميكيففة النظففام السياسففي ( ,)3111 – 0999قففدمت لنيففل درجففة الماجسففتير فففي

العلفففوم السياسفففية ,الجامعفففة األردنيفففة ,األردن ,3112 ,حي ــث تناول ــت الد ارس ــة اإلص ــالح
السياسـ ــي فـ ــي المجتمـــع البحرينـ ــي خـــالل الفت ـ ـرة ( ,)2006 – 0555فق ــد رص ــدت م ارحـ ــل
المش ــروع اإلص ــالحي ب ــدءاً ب ــذكر دوافع ــه وأس ــبابه والض ــغوطات الناجم ــة سـ ـواء الداخلي ــة أو
الخارجيــة ,وتتبــع التطــورات الدســتورية ,وبحــث أســس اإلصــالح وديناميكيــة النظــام السياســي

م ــن حي ــث األدوات السياس ــية الت ــي تم ــارس الحكوم ــة به ــا تفعي ــل دس ــتور  ,2002ومتابع ــة
اإلصالح من منظور المرأة ,وانعكاسه على حياتها وسلوكها ومدى انتفاعها بهذا التغير.

 .00أحمففد منيسففي :دراسففة بعنففوان :البحففرين مففن اإلمففارة إلففى المملكففة ,دراسففة فففي التطففور
السياسي والديمقراطي ,صدرت عن مركفز الدراسفات السياسفية واالسفتراتيجية ففي القفاهرة,

 ,3112حي ــث تناول ــت الد ارس ــة تعري ــف ب ــالتحول ال ــديمقراطي وأنماط ــه ,والتط ــور السياس ــي
للبحرين قبل االستقالل وبعد االستقالل ,باإلضافة إلى اإلشارة إلـى األزمـة السياسـية 0572
–  ,0550مشــي ار أيضــا إلــى عمليــة التحــول الــديمقراطي فــي عهــد الشــيخ حمــد ,ودور القــوى

السياسية في ضوء عملية التحول الديمقراطي.

تعقيب على الدراسات السابقة:
لقد تناولت الدراسات السابقة مواضيع جزئية ونقاطاً الهامـة فـي األزمـة البحرينيـة ,لكـن مـا

يميز هذه الدراسة عن سابقاتها أنها دراسة تواكب التطورات األخيرة الجارية على الساحة البحرينية

إذ أنهــا ســوف تتنــاول طبيعــة النظــام السياســي فــي مملكــة البح ـرين فــي ضــوء المتغي ـرات السياســية
الداخليــة والخارجيــة منهــا ,باإلضــافة إلــى التعــرف علــى مكونــات النظــام السياســي بســلطاته الثالثــة
وطبيعــة نظــام الحكــم فــي البح ـرين ,وقوفــا حــول األســباب التــي أدت إلــى االنتقــال مــن اإلمــارة إلــى
المملك ــة ف ــي عه ــد المل ــك حم ــد آل خليف ــة ,والتط ــورات السياس ــية والديمقراطي ــة الت ــي رافق ــت عملي ــة
التحول ومدى قبول ورفض القوى السياسـية لهـذا التحـول فـي ضـوء ميثـاق العمـل الـوطني الصـادر

سنة  ,2000وان ما يميز هذه الدراسة عن غيرها أنها سوف تتطرق بشكل موسـع حـول األسـباب
التــي ســاهمت فــي التــأثير علــى بيئــة النظــام السياســي فــي مملكــة البح ـرين س ـواء فــي مرحلــة قبــل
الملكية أو بعـد مرحلـة الملكيـة ,وكيـف كـان للبعـد اإلقليمـي والـدولي دور فـي المسـاهمة فـي التـأثير
عل ــى النظ ــام السياس ــي ف ــي مملك ــة البحـ ـرين ,كالحرك ــات االحتجاجي ــة ف ــي ال ــوطن العرب ــي وتغي ــر
األنظمة فيها ,والتنافس السـعودي واإلي ارنـي ودور كـل منهمـا فـي مملكـة البحـرين والـدور األمريكـي

والغرب ــي ,وصـ ـوالً إل ــى رص ــد أه ــم المواق ــف اإلقليمي ــة والدولي ــة تج ــاه األزم ــة السياس ــية ف ــي مملك ــة
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البحرين ,وكيف أن لهذه التطورات أن تؤثر على أمن منطقة الخليج العربـي ,وأخيـ ار سـوف ترصـد
الدراسة مستقبل النظام السياسي في مملكة البحرين في ضوء كافة المتغيرات المحيطة بالمملكة.
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الفصل الثاني
دولة البحرين :دراسة يف احملددات اجليوسياسية
واالجتماعية ونشأة النظام السياسي

المبحث األول :المكانة االستراتيجية والجذور التاريخية لمملكة البحرين
المطلب األول :الطبيعة الجيوسياسية لمملكة البحرين

المطلب الثاني :التركيب االجتماعي للشعب البحريني

المطلب الثالث :المكانة االستراتيجية لمملكة البحرين

المطلب الرابع :البحرين بين النفوذين البريطاني واألمريكي
المطلب الخامس :االدعاءات اإليرانية على البحرين

المطلب السادس :قيام دولة البحرين

المبحث الثاني :مكونات النظام السياسي وطبيعة نظام الحكم
المطلب األول :األسرة الحاكمة وتحولها من نظام اإلمارة إلى نظام الملكية

المطلب الثاني :السلطة التشريعية بين المجلس الوطني ومجلس النواب

المطلب الثالث :السلطة التنفيذية في البحرين
المطلب الرابع :السلطة القضائية في البحرين
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المقدمة:
تحتل مملكة البحرين موقعاً استراتيجياً هاما ,إذ تقع في منتصف الساحل الجنوبي للخليج

العربي ,حيث تتكون من  22أرخبيال أكبرهم البحـرين ,هـذا أعطـى للبحـرين أهميـة كبيـرة فـي نظـر
القوى اإلقليمية والدولية المتصـارعة علـى منطقـة الخلـيج العربـي ,نظـ اًر لمـا فـي البحـرين مـن مـوارد

طبيعية.

فــي هــذا الفصــل ســيتطرق الباحــث إلــى د ارســة فــي المحــددات الجيوسياســية واالجتماعيــة

للبحرين ونشأة النظام السياسي ,حيث قسم هذا الفصل إلى مبحثين:

المبحـ ــث األول :المكانـ ــة االسـ ــتراتيجية والجـ ــذور التاريخيـ ــة لمملكـ ــة البح ـ ـرين ,وفـ ــي هـ ــذا

المبحــث ســيتم مناقشــة الطبيعــة الجيوسياســية والتركيبــة االجتماعيــة والمكانــة االســتراتيجية للبح ـرين

وكيف لعبت هذه العوامل في قيام الدولة البحرينية الحديثة.

أمــا المبحــث الثــاني :مكونــات النظــام السياســي وطبيعــة نظــام الحكــم ,حيــث ســيتم توضــيح

مكونات النظام السياسي في البحرين من حيث السـلطة التشـريعية والتنفيذيـة والقضـائية ومهـام كـل

سلطة ,باإلضافة إلى طبيعة نظام اإلمارة قبل التحول من اإلمارة إلى المملكـة الدسـتورية والتعـرف
على أهم العوامل التي ساهمت في االتجاه نحو التحويل ,والوقوف على طبيعة النظام الملكي بعد

صدور الدستور المعدل لسنة .2002

المبحث األول :المكانة االستراتيجية والجذور التاريخية لمملكة البحرين
المطلب األول :الطبيعة الجيوسياسية للملكة البحرين
 - 0الموقع والمساحة:
يطلــق اســم البح ـرين علــى مجموعــة الجــزر الواقعــة علــى الطــرف الغربــي للخلــيج العربــي,
والتــي تقــع فــي منتصــف المســافة بــين البص ـرة ورأس هرمــز فــي ُعمــان ,وتتكــون مــن مجموعــة مــن
الجزر الصخرية.
ُجزر المنامة والمحرق وسترة وأم نعسان والنبي صالح إضافة إلى مجموعة من ُ
وتعــددت اآلراء حــول أســباب تســميتها البح ـرين ,وفــي هــذا اإلطــار يــذهب الــبعض إلــى أن

سبب هذه التسمية يرجع إلى وجود ينابيع حلوة طبيعية تتفجر فـي قـاع الخلـيج ,فينبثـق منهـا المـاء

العــذب وســط ميــاه البحــر المالحــة ,ولــذلك ســماها العــرب بــالبحرين لوجــود البحــر المــالح والبحــر
العــذب .بينمــا يؤكــد الـبعض اآلخــر أن ســبب تســمية البحـرين بهــذا االســم ,يرجــع إلــى وجــود ُبحي ـرة
قـدرها ثالثــة أميــال مــن ناحيـة قُ ارهــا .وعلــى الــرغم مـن هــذا التعــدد فــي أسـباب تســمية البحـرين بهــذا
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االســم ,إال أن األقــرب للصــحة هــو مــا ذك ـره أمــين الريحــاني ,إذ يــرى أن الســبب فــي هــذه التســمية

يعود إلى أنها كانت تقع على شاطئ البحرين :بحر عمان والخليج العربي(.)1

وتتكــون البحـرين علــى شــكل أرخبيــل مــن الجــزر علــى بعــد  02مــيالً مــن الســاحل الشـرقي

للجزيرة العربية و 020مـيالً مـن السـاحل اإلي ارنـي و 03مـيالً مـن شـبه جزيـرة قطـر( .)2وهـي عبـارة
عن أرخبيـل مـن الجـزر ,يتـألف مـن  22جزيـرة أكبرهـا جزيـرة البحـرين (250كـم  ) 2التـي تشـكل مـا

يق ــارب  %32م ــن المس ــاحة الكلي ــة للمملك ــة ,والت ــي تبلـ ـ حـ ـوالي  727.2ك ــم  .)3( 2وق ــد ازدادت
مساحة البحرين ,بسبب اإلعمار الساحلي ,بنسبة  %76.2في  7عقود ,إذ كانت مساحة اليابسـة

في العام  400 ,0520كم  , 2ووصلت في العام  2000إلى  707كم  , 2وبلغت  740كـم  2فـي

العام  2006بفعل عمليات الدفان(.)4

وتحتل البحرين موقعا استراتيجيا في منتصف الساحل الجنوبي للخليج العربي بـين خطـي

عـ ــرض  22,20و 26,20شـ ــماالً وبـــين خطـ ــي طـــول  20,03و 20,22ش ـ ـرقاً أي فـ ــي النصـ ــف
الشمالي من الكرة األرضية والشرقي ,يحدها من الجنوب الشرقي قطر ومن الغرب السعودية ومـن

الشــمال والشــرق إي ـران وتتشــارك حــدودها مــع هــذه الــدول الــثالث بحــدود بحريــة فقــط( .)5تبعــد عــن

الســاحل الشـرقي للمملكــة العربيــة الســعودية بحـوالي  22كيلــومت اًر ,كمــا تبعــد عــن الســاحل الشــمالي

لشبه جزيرة قطر بحوالي  24كيلومت اًر.

وترتبط البحرين ب اًر بالمملكة العربية السعودية من خالل جسر الملـك فهـد الـذي افتـتح فـي

 22نــوفمبر عــام  ,0536والــذي يمتــد لمســافة  22كيلــومت اًر تقريب ـاً مــن مدينــة الخبــر فــي الجانــب
الســعودي .كمــا يجــري العمــل علــى إنشــاء جســر آخــر ي ـربط البح ـرين وقطــر ,اتفــق الطرفــان علــى

تسـ ــميته تجسـ ــر المحبـ ــةت ,والـ ــذي سـ ــيكون أطـ ــول جسـ ــر فـ ــي العـ ــالم ,إذ ُيقـ ــدر طولـ ــه بح ـ ـوالي 42
كيلومت اًر(.)6

()1
()2
()3

أحمد منيسي ,)2002( ,البحرين من اإلمارة إلى المملكة ,مرجع سابق ,ص 25 – 23
محمود السيد ,)2002( ,الخليج العربي الدول واإلمارات ,مؤسسة شباب الجامعة ,اإلسكندرية ,ص 22

جهفففففففاز المسفففففففاحة والتسفففففففجيل العقفففففففاري ففففففففي مملكفففففففة البحفففففففرين ,للتفاصـ ـ ــيل انظـ ـ ــر ال ـ ـ ـرابط التـ ـ ــالي :

http://cutt.us/Bocs3

()4

ربيــع وهبــة وآخــرون ,)2000( ,الحركفففات االحتجاجيفففة ففففي الفففوطن العربفففي (مصفففر – المغفففرب – لبنفففان –

()5

ويكيبيديا الموسوعة الحرة ,جغرافيا البحرين ,للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://cutt.us/evOi :

()6

البحرين) ,مركز دراسات الوحدة العربية ,بيروت ,ص264

جهاز المساحة والتسجيل العقاري في مملكة البحرين ,للتفاصيل انظر الرابط التالي :
http://cutt.us/Sn20
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جدول رقم ( ) 0

مساحة مملكة البحرين ( بالكيلو متر مربع ) – ( ) 3100 – 3117

) Area of The Kingdom of Bahrain in ( Km2 ) – (2007 – 2011
البيان
المساحة

اإلجمالية
مساحة

اليابسة

Year

السنة
3117

3112

3119

3101

3100

3.265

3.265

3.265

3.265

3.265

720

723

760

762

767

Total

مساحة
المياه

اإلقليمية

Item

7.200

7.205

7.205

7.207

7.202

Surface
Area

Land
Area
Sea

Area

المصدر :جهاز المساحة والتسجيل العقاري ,مملكة البحرين.

 - 3الموارد الطبيعية واالقتصادية:
كانت البحرين عبر تاريخها ومازالت مركـ از للتجـارة الدوليـة مـع كـل مـن الهنـد والعـراق منـذ

 2000سنة قبل الميالد ,وكان الرومان يعرفونها كمركز رئيسي لصيد اللؤلـؤ وقـد اسـتمرت كـأكبر
مركز لصيده وتسويقه في الخليج العربي إلى أن قل شأن هذه الصناعة فجأة في القرن الحـالي...
كان يسهم في الغوص على اللؤلؤ في الخليج العربي ما يقرب من  2000سفينة ,ولكنها في عام

 0540هبطــت إلــى  320ســفينة .ومــن المـوارد التــي ما ازلــت تســتثمر حتــى اليــوم صــيد األســماك,
وتهيئ مياه الخلـيج الضـحلة فـي الـركن الشـمالي الشـرقي لجزيـرة البحـرين ,إلـى الشـمال مباشـرة مـن

جزيرة سترة ,مكاناً صالحاً إلقامة مصايد األسماك(.)1

يســهم القطــاع التجــاري لصــيد األســماك بنســبة  %0.4فقــط مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي,

لكـن رغــم ضـ,لته ,لــه أهميـة مــن المنظـور االجتمــاعي واالقتصـادي ألنــه يـوفر النشــاط االقتصــادي
الرئيسي وفرص العمل لسكان القرى المحلية.

ويمــارس الن ــاس الز ارع ــة الكثيف ــة ف ــي الج ــزء الش ــمالي م ــن النط ــاق الهامش ــي ال ــذي يح ــيط

بأطراف الجزيـرة ,فهنـاك تتعـاون الميـاه العذبـة الجيـدة والتربـة المناسـبة فـي خلـق نطـاق متصـل مـن
()1

محمــد مهنــا ,)2002( ,فففي الخلففيج العربففي المعاصففر دراسففة وثائقيففة تحليليففة ,مركــز اإلســكندرية للكتــاب,

اإلسكندرية ,ص 620 – 625
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أشجار النخيل ,وتشغل بساتين النخيل النطاق الساحلي الذي يمتد إلى الغـرب مـن مدينـة المنامـة,

وكثيــر مــن األ ارضــي الرمليــة المنخفضــة فــي جزي ـرة المحــرق التــي تقــع فــي مواجهــة المنامــة ,وفــي
جزيرة سترة التي تقع في مواجهتها إلى الجنوب(.)1

ويعتبر النفط والغاز الطبيعي المصـدران الطبيعيـان الهامـان الوحيـدان فـي البحـرين .حيـث

يســيطران علــى االقتصــاد ويمدونــه بحـوالي  %40مــن العائــدات .البحـرين هــي أول دولــة مــن دول
الخليج العربية يكتشف فيها النفط .وبسبب النسبة االحتياطية المحدودة ,عملت البحرين منذ العقـد

الماض ــي بتنوي ــع االقتص ــاد ,وثبت ــت إنتاجه ــا لل ــنفط بحـ ـوالي  40000برمي ــل ف ــي الي ــوم م ــن حق ــل
البحـ ـرين الب ــري و 020000برمي ــل ف ــي الي ــوم م ــن حق ــل أب ــو س ــعفة البح ــري ,وك ــذلك تن ــتج الغ ــاز

الطبيعي بكمية  0.4مليار قدم مكعـب فـي اليـوم ,ويتوقـع أن تبقـى النسـبة االحتياطيـة لحـوالي 20

سنة قادمة(.)2

والبحرين من أكبر مصنعي األلمنيوم في العالم ,إذ يقدر إنتاج البحـرين السـنوي لأللمنيـوم

بح ـوالي  222ألــف طــن متــري ,والكثيــر مــن المصــانع فــي الــدول المتقدمــة تســتورد األلمنيــوم مــن
البحرين(.)3

وتــنعكس الظــروف المناخيـة علــى المـوارد الطبيعيــة للدولــة ,فمواردهــا مــن التربــة والنباتــات

والحيوانات والمعادن محدودة ,واألرض الصالحة للز ارعـة تشـكل  , %3,6كـذلك فـإن البحـرين أقـل

دول المنطقــة مــن حيــث المـوارد النفطيــة فنصــيبها مــن إنتــاج الــنفط ال يتجــاوز  %1,13مــن جملــة

إنتــاج دول مجلــس التعــاون الخليجــي ,ومســاهمة هــذا القطــاع ال تتجــاوز  %44مــن إجمــالي النــاتج
المحلي للدولة وفقا للعام  ,5332لذا فإن هيكلها اإلنتاجي يعتمد على قاعدة اقتصادية متنوعة.

وقد أفادت البحرين من موقعها في فترة ما قبل اكتشاف النفط بصفتها موقعـا تجاريـا فهـي

تقــع فــي منتصــف الســاحل الغربــي للخلــيج العربــي وعلــى بعــد  44كيلــو مت ـ ار مــن الســاحل الش ـرقي
للمملكة العربية السعودية ,وهي في موقع وسط تلتقي فيها خطوط المالحة والتجارة الدوليـة العـابرة
إلى منطقة الخليج العربي ,ومن ثم فقد اعتمد اقتصـاد البحـرين علـى التجـارة إضـافة إلـى اسـتخراج

اللؤلــؤ فــي مرحلــة ســابقة ,وكــذلك إصــالح الســفن والز ارعــة وصــيد الســمك .كمــا أتــاح لهــا موقعهــا

الفُرصــة لتكــون مرك ـ اًز دوليـاً للتســهيالت الماليــة والخــدمات المص ـرفية وهــو مــا انعكــس إيجابـاً علــى
البحرين وسكانها.

()1
()2
()3

محمد مهنا ,مرجع سابق ,ص 624
ويكيبيديا الموسوعة الحرة ,البحرين ,للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://cutt.us/GWqI:
ويكيبيديا الموسوعة الحرة ,المرجع السابق.
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وقد أدت هذه الظروف إلى تركز شديد للسكان فـي مسـاحات محـدودة تتفـق ومعظمهـا مـع

الشريط الزراعي في شـمال جزيـرة البحـرين حيـث يتركـز  %15مـن مجمـل السـكان ,وكـذلك ارتفـاع
نســبة ســكان الحضــر إلــى  %25مــن مجمــل الســكان ,وتســتأثر العاصــمة المنامــة بنصــف ســكان

البحرين الحضر(.)1

وتقــدم مملكــة البح ـرين نموذج ـاً لــدور العامــل الجغ ارفــي ,فــي تفســير جوانــب مــن سياســتها

الخارجية ,فهي دولة تتوفر على موارد نفطية معتبرة ,ولها موقع استراتيجي مهم فـي وسـط الخلـيج
العربــي ,علــى مقربــة مــن الســاحل الش ـرقي للمملكــة العربيــة الســعودية وعلــى الشــمال مــن قطــر فــي

جنوب غرب قارة آسيا(.)2

فقد أدى الموقع الجغ ارفـي المتميـز للبحـرين إلـى سـعي العديـد مـن القـوى الدوليـة واإلقليميـة

تاريخياً إلى السيطرة عليها .حيث جعـل منهـا ذلـك الموقـع مركـ اًز تجاريـاً مهمـاً تتجمـع فيـه البضـائع

القادمة من أوربا والهنـد ,ليعـاد تصـديرها إلـى المنـاطق الداخليـة فـي شـبه الجزيـرة العربيـة ,وتُصـدر
منه بالمقابل البضائع الهندية إلى أوربا(.)3

المطلب الثاني :التركيب االجتماعي للشعب البحريني
كانــت البح ـرين بســبب موقعهــا الجغ ارفــي ومياههــا وزراعتهــا وثرائهــا النســبي ملتقــى أع ـراق
مختلفة .وان كان جل سكانها من العرب ,فقد كان سكان البحرين قبل اإلسـالم عربـا ينتمـون إلـى

قبائـل بنـي بكـر وبنـي تمــيم وبنـي عبـد قـيس ,وفـي العهــد اإلسـالمي أصـبحت المنطقـة مركـ از للثــورة
ضـد األمــويين والعباســيين وتوافــدت إليهــا مجموعــات ســكانية مختلفــة ,فوفــد إليهــا عــرب آخــرون(.)4

وقــد تعرضــت البح ـرين لموجــات بش ـرية متعــددة وغزتهــا مــذاهب دينيــة مختلفــة تعاقبــت عليهــا عبــر

العصور (.)5

ولم تصبح البحرين تابعة للفرس إال بعد أن احتلوها في أوائل القـرن السـابع عشـر .وتوافـد

إليها ,في ذلك الحين عدد كبير منهم واستقروا فيها ,وبعد انحسـار نفـوذهم عنهـا فـي القـرن التاسـع
عشر ,عادت لتسكنها قبائل عربية متفرقة .ونتيجة لموقعها الجغرافي فقد ارتبطت بعالقات تجارية

()1

أحمــد محمــود أبــو ديــة ,)2000( ,مشففكلة األقليففات فففي الففوطن العربففي دراسففة مقارنففة لحففالتي األقليففات فففي

البحففرين و جنفففوب السفففودان ,رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة ,قســم العلــوم السياســية ,معهــد البحــوث والد ارســات
العربية ,مصر,ص. 43 – 47

()2

محمــد البـ ـزاز ,)2007( ,السياسفففة الخارجيفففة للبحفففرين :المحفففددات واالنجفففازات والتحفففديات ,مجل ــة الت ــاريخ

()3

أحمد منيسي ,التحول الديمقراطي ,مرجع سابق ,ص24

()5

أحمد منيسي ,التحول الديمقراطي ,المرجع السابق ,ص22

()4

العربي ,العدد  ,42المغرب ,ص 227

أحمد محمود أبو دية ,المرجع السابق ,ص43 – 47
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مع جهات مختلفة على مر السنين ,كما اسـتقر فيهـا عـدد مـن التجـار اليهـود والهنـود ,الـذين زادت
نسبتهم في البحرين في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ,إال أن عددهم عاد ليتقلص مـن

جديد؛ نتيجة التحـوالت االقتصـادية التـي اجتاحـت المنطقـة .ومـن ثـم فـإن سـكان البحـرين يتشـكلون

من أغلبية عربية وأقلية إيرانية وهندية مع مجموعة محدودة جداً وآخذة بالتناقص من اليهود.)1(...
الس ـنة إلــى
ينقســم المجتمــع البحرينــي طائفي ـاً إلــى ســنة وشــيعة وال يعــرف بالضــبط نســبة ُ
الشيعة وألسباب سياسية لم تؤخذ بيانات التعداد العام حول المذهب الذي ينتمي إليه الفـرد ,إال أن
اإلحصاء الوحيد الذي تم على أساس مذهبي كـان عـام  ,0540حيـث تبـين أن عـدد أفـراد الشـيعة

السنة  40.534ألف نسمة( .)2أي أنهم كانوا يشكلون مـا نسـبته %22.2
 46.225ألف نسمة ,و ُ
من السكان ,إال أنه بعد مرور أكثر من نصف قرن اختل التوازن الطائفي لصالح الطائفة الشيعية
وارتفعت نسبتهم(.)3

ويقــدر بــاحثون آخــرون مثــل مني ـرة فخــرو هــذه النســبة بح ـوالي  %21مــن مجمــوع الســكان

بينما يشكل السنة بمختلف أصولهم حوالي  .%41وتقدر إحصاءات أخرى نسـبة السـنة ب ـ % 31
من السكان في حين يشكل الشيعة  % 61منهم( .)4ويشـكل الشـيعة مـن أصـول عربيـة  %31مـن

مجمــوع شــيعة البح ـرين وهــم مــن الشــيعة اإلماميــة( .)5إال أن هنــاك مــن يقــدر الشــيعة مــن أصــول
فارسية بـ % 20 – 22من إجمالي الشيعة البحـرينيين ,فيمـا تشـير تقـديرات أخـرى إلـى أن الشـيعة
من أصول إيرانية يمثلـون  %22مـن مجمـل الشـيعة فـي الـبالد .علـى جانـب أخـر ,فـإن هنـاك مـن

يشــكك فــي أصــل شــيعة البح ـرين العــرب وفــي المكــان الــذي جــاءوا منــه ,ويقــول إنهــم تعــرب دون
شجرة نسب ت ,إال أن هناك من يؤكد أنهم جاءوا من العراق ,ألن اللهجة التي يتكلمون بها تقـارب

اللهجة العربية السائدة في جنوب العراق(.)6

()1

أحمد محمود أبو دية ,مرجع سابق ,ص45 – 43

()2

فالح عبد اهلل المديرس ,الشيعة في المجتمع البحريني واالحتجاج السياسي ,السياسة الدولية ,عدد ,020

()3

منيرة أحمد فخرو ,)0552( ,المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في البحرين ,مركز ابن خلدون للدراسات

()4
()5
()6

تشرين األول  /أكتوبر  ,0557ص 5 – 3
اإلنمائية ,القاهرة ,ص 72

أحمد محمود أبو دية ,المرجع السابق ,ص 20
فالح عبد اهلل المديرس ,المرجع السابق ,ص 5 – 3
شــحاتة محمــد ناصــر ,)2000( ,سياسففات الففنظم الحاكمففة فففي البحففرين والكويففت والعربيففة السففعودية فففي

التعامل مع مطالب الشيعة ( :)3112 – 3112دراسة مقارنفة ,مركـز د ارسـات الوحـدة العربيـة ,بيـروت ,ص

022 – 022
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أم ــا ح ــديثاً فق ــد بلـ ـ ع ــدد س ــكان مملك ــة البحـ ـرين ف ــي  27إبري ــل 0.224.270 ,2000

نســمة ,مــنهم  263.255بحرينيــا و 666.072غيــر بحرينــي .وبالمقارنــة بعــام  ,2000فقــد بل ـ

عــدد ســكان مملكــة البح ـرين حينهــا حســب بيانــات التعــداد  620.604نســمة ,محــدثا زيــادة قــدرها

 .)1(%35.3وكشفت دراسة بحرينية رسمية حديثة أن نسبة المواطنين السُّنة مـن إجمـالي مـواطني
البالد تعـادل  ,%15فـي حـين توقفـت نسـبة الطائفـة الشـيعية عنـد  ,%33وذلـك نتيجـة لد ارسـة قـام
بهــا فريــق بحثــي خــاص خــالل الفت ـرة مــن  3يوليــو حتــى  51نــوفمبر  ..4151وأوضــحت الد ارســة

الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء والمعلومــات التــابع لمجلــس رئاســة الــوزراء أن البح ـرين
شــهدت منــذ عــام  5335تســويقاً لفكـرة تقســيم المجتمــع إلــى طوائــف ,وتصــنيفها إلــى أقليــة وأغلبيــة,
دون االس ــتناد لبيان ــات دقيق ــة وعلمي ــة موثق ــة ,م ــا دف ــع الكثي ــر م ــن المؤسس ــات الدولي ــة والحكومي ــة

األجنبيــة ووســائل اإلعــالم إلــى االعتقــاد طـوال عشـرين عام ـاً أن التوزيــع الــديموجرافي فــي المملكــة
ينقسم إلى أغلبية شيعية ( )%21-%61وأقلية ُسنية (.)2()%31- %41
وبشكل عـام ,هنـاك اتفـاق علـى أن الشـيعة مـن أصـول عربيـة يشـكلون غالبيـة الشـيعة فـي

البحـرين ,وان كانـت هـذه الغالبيـة تضـيق أو تتسـع بحســب اخـتالف المصـادر ,ولعـل هـذا هـو أحــد
األســباب المهمــة التــي دفعــت البحـرينيين ,وأغلبيــتهم شــيعة ,إلــى اختيــار االســتقالل تحــت حكــم آل

خليفــة ب ــدال م ــن االنض ــمام إل ــى إيـ ـران ف ــي الســبعينيات م ــن الق ــرن الماض ــي ,حينم ــا طال ــب الش ــاه

بالبحرين في ذلك الوقت(.)3

ويرجع بعض الباحثين أسباب تزايد نسبة السكان الشـيعة فـي المجتمـع البحرينـي إلـى عـدد

من العوامل أهمها :بيئة األريـاف والقـرى التـي يعـيش فيهـا الشـيعة والتـي تسـاعد علـى التكـاثر ذلـك

أن مــن عــادة ســكانها الــزواج المبكــر وتعــدد الزوجــات( .)4وترتفــع نســبة خصــوبة المـرأة الريفيــة إلــى
درجة أعلى بكثير من نسبتها لدى المرأة المدنية( .)5ويضيف البعض سبباً أخر لزيادة عدد الشيعة

في البحرين وهو الهجرة اإليرانية إلى الجزيرة في أثناء فترة الحكم البريطاني(.)6
()1

ملخص نتائج التعداد  ,3101التعفداد العفام للسفكان والمسفاكن والمبفاني والمنشفئات الزراعيفة ,صـادر عـن

()2

مجلة المجتمع ,مفاجأة بشأن التركيبة الديموغرافية من الناحية "الطائفية" دراسة رسمية" :الشفيعة" أقفل مفن

()3

شحاتة محمد ناصر ,المرجع السابق ,ص 022 – 022

()4
()5

()6

الجهاز المركزي للمعلومات ,البحرين ,ص6

نصف سكان البحرين ,للتفاصيل ,مجلة المجتمع ,انظرhttp://s.v22v.net/dZF :
أحمد محمود أبو دية ,مرجع سابق ,ص20

منيـ ـرة أحم ــد فخ ــرو ,)0552( ,المجتمفففع المفففدني والتحفففول الفففديمقراطي ففففي البحفففرين ,مرك ــز اب ــن خل ــدون

للدراسات اإلنمائية ,القاهرة ,ص 72

شحاتة محمد ناصر ,مرجع سابق ,ص 027 – 026
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الســنة مــن :عــرب مــن ســكان الــبالد األصــليين الــذين يقطنــون الــبالد منــذ
وتتشــكل طائفــة م
مئ ــات الس ــنين .وع ــرب ه ــاجروا إل ــى البحـ ـرين ف ــي منتص ــف الق ــرن الث ــامن عش ــر ,وم ــنهم األسـ ـرة
الحاكمــة .وعــرب الهولــة ,وهــم مــن قبائــل بنــي كعــب الــذين كــانوا يســكنون الســاحل الشـرقي للخلــيج

العربي ثم هاجروا إلى البحرين(.)1

وينقسم الشيعة في البحرين إلى ثالثة أقسام :البحارنة سكان البحرين األصليين وهم شيعة

ار مــن االضــطهاد الــديني
مــن أصــول عربيــة اســتوطنوا البحـرين فــي فتـرات متباعــدة مــن التــاريخ فـر اً
والسياســي أيــام األمــويين والعباســيين .أمــا القســم الثــاني فهــم الشــيعة الــذين وفــدوا إلــى البح ـرين مــن
اإلحساء والقطيف وسكنوا البحرين أبان اشتداد نشاط الحركة الوهابية في القرن التاسـع عشـر .أمـا

القسم الثالث فهم الشيعة الـذين قـدموا مـن إيـران واسـتقروا فـي البحـرين منـذ القـرن السـابع عشـر فـي
أثناء غزو اإليرانيين لها وهم من األصوليين(.)2

ويعود التشيع في البحرين إلى أيام دولـة القرامطـة فـي القـرن التاسـع المـيالدي ,وهـي دولـة

كانت تدين بالمذهب الشيعي اإلسماعيلي ,ثم جاءت الدولة الصفوية التي حكمت إيـران وسـيطرت
على جزء كبير من الخليج ,وفرضت على سكان البحـرين المـذهب الشـيعي اإلثنـى عشـري .وعلـى

السـنية المــذهب إلــى جزيـرة البحـرين وســيطرت عليهــا عــام
ذلــك ,فإنــه عنــدما جــاءت قبائــل العتــوب ُ
 ,0732ومن ثم حكمتها إحدى تلك القبائل حتى الوقت الراهن ,وهي قبيلـة آل خليفـة ,كـان هنـاك
وجود شيعي مؤثر في البحرين على المستوى البشري(.)3

وال يوجد للشيعة في البحرين مرجع مقيم ,ولهذا فإنهم يتبعون مرجعيـات فـي الخـارج ,مثـل

آيــة اهلل خــامنئي فــي إيـران ,وآيــة اهلل علـي السيســتاني فــي النجــف فــي العـراق ,وآيــة اهلل محمــد تقــي
الدين المدرسي في كربالء ,وآية اهلل صادق الشيرازي في قم ,وآية اهلل محمد حسـين فضـل اهلل فـي

لبنان( .)4وينص الدستور البحريني في المادة ( )22على أن حرية الضـمير مطلقـة ,وتكفـل الدولـة
حرمــة دور العبــادة ,وحريــة القيــام بشــعائر األديــان والمواكــب واالجتماعــات الدينيــة طبقــا للعــادات

المرعية في البلد(.)5

ويالح ــظ إن ص ــغر مس ــاحة البحـ ـرين وبن ــاء ش ــبكة الط ــرق السـ ـريعة الت ــي تـ ـربط مختل ــف

المنــاطق مــن قــرى ومــدن بعضــها بــبعض قــد أدى إلــى تســارع التفاعــل بــين تلــك الفئــات البش ـرية,
()1

أحمد منيسي ,التحول الديمقراطي ,مرجع سابق ,ص22

()3

شحاتة محمد ناصر ,المرجع السابق ,ص020

()2

فالح عبد اهلل المديرس ,الشيعة في المجتمع البحريني ,مرجع سابق ,ص 5 – 3

()4

ش ـ ــيعة البحـ ـ ـرين :علففففففى هففففففام

()5

دستور مملكة البحرين المعدل لسنة 2002

المواطنففففففة ,للتفاص ـ ــيل انظ ـ ــر موق ـ ــع ال ـ ـ ـ  CNNبالعربي ـ ــة2007/4/00 ,

/http://arabic.cnn.com/2007/middle_east/3/12/shiite-bahrain
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فالقري ــة ل ــم تزح ــف إل ــى المدين ــة وانم ــا ح ــدث العك ــس فق ــد زح ــف س ــكان الم ــدن إل ــى الق ــرى القريب ــة
والبعيـدة .كمــا يالحــظ أن انهيــار أسـوار العزلـة مــا بــين ســكان المــدن والقـرى ومــا بــين الطــائفتين قــد

خلق حالة من عدم الرضـا والمقارنـة المسـتمرة بـين حـالهم وحـال اآلخـرين .إال أن هنـاك وعيـاً إثنيـاً
وطائفياً مت ازيـداً قـد بـدأ يطفـو علـى السـطح خاصـة فـي السـنوات األخيـرة بسـبب انتشـار التعلـيم بـين
جميع الفئات وبالتالي انتشار الوعي بالحقوق ومحاوالت إبراز الهوية العرقيـة والطائفيـة .كمـا أفـرز

التعلــيم والثـراء النفطــي وارتبــاط النظــام االقتصــادي بالنظــام االقتصــادي العــالمي الحــديث واالنفتــاح
اإلعالمي والثقافي والتجـاري مـع الغـرب ,كـل ذلـك أفـرز تغيـرات عميقـة فـي التكوينـات االجتماعيـة

واالقتصادية في البحرين(.)1

ولــم تكــن الطبقــات االجتماعيــة فــي البحـرين محــددة علــى أســس ماديــة واضــحة وانمــا كــان

البناء الطبقي يقوم على أسس العشيرة والزواج ,إال أنه وبعد التطورات واإلصالحات التـي شـهدتها

البحرين برزت وخالل السنوات القليلة الماضية تكوينات اجتماعية واقتصادية ومن أبرزهـا :النخبـة

والطبقة العليا ,والطبقة المتوسطة ,والطبقة العاملة ,والطبقة الـدنيا( ,)2وسـيتم التطـرق للطبقـات فـي
الفصل الثالث بنوع من التفصيل.

وينتمي معظم الشيعة في البحرين إلـى الطبقـة األقـل حظـاً ,حيـث يعيشـون معتمـدين علـى

الز ارعــة وصــيد اللؤلــؤ ,وان أدى اكتشــاف الــنفط فــي األربعينيــات مــن القــرن العش ـرين إلــى جعلهــم
يعملون في الصناعة البترولية لتحسين ظروف حياتهم ومستوى معيشتهم .ومن ثم فـإن هنـاك مـن
يــرى أن مشــكلة البحـرين الحقيقيــة هــي فــي التركيبــة االجتماعيــة التــي ســاعدت علــى البــدء بهــا مــن

جانب القوى التي تسعى إلى زعزعة أمن المنطقة واستقرارها بشكل عام ,كما أنها تعـاني مـن ت ازيـد

ســكاني س ـريع ال يتناســب مــع مســاحتها ,ولــذا تكمــن المس ـألة فــي وجــود مشــاكل اجتماعيــة يجــري
تسييسها وتحويلها إلى مشاكل طائفية وخالفات اجتماعيـة ,القصـد منهـا تعزيـز الطائفيـة بـين أبنـاء

المجتمع(.)3

المطلب الثالث :المكانة االستراتيجية لمملكة البحرين
إن موقع منطقة الخليج العربي جعلها مطمعاً لكثير من القوى الدولية منذ أكثر من قرنين

مــن الزمــان ,فكــان الص ـراع بهــدف الســيطرة علــى خطــوط المواصــالت التــي تعــرف طريقهــا إلــى
الشـرق .وبمــرور الـزمن ازدادت األهميــة االسـتراتيجية لهــذه المنطقــة ,خاصـة بعــد ظهـور الــنفط فــي
أراضيها وامتالكها ألكبـر مخـزون اسـتراتيجي مـن هـذا المـورد الحيـوي ولـذلك تواصـل تكالـب القـوى

()1

منيرة أحمد فخرو ,مرجع سابق ,ص 74 – 72

()3

أحمد محمود أبو دية ,المرجع السابق ,ص 26

()2

أحمد محمود أبو دية ,مرجع سابق ,ص 22
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الدوليــة علــى المنطقــة بحث ـاً عــن النفــوذ وتأمين ـاً للمصــالح ,وقــد شــكلت المنطقــة محــو اًر مهمــا فــي
السياسات العالميـة ,ومنـذ الخمسـينيات ذكـر الـرئيس األمريكـي األسـبق تأيزنهـاورت أن المنطقـة هـي

أهم المناطق االستراتيجية في العالم(.)1

وتعـد البحـرين؛ ألنهــا مـن الــدول الجزريـة ,قــوة تجاريـة كبيـرة ,إذ يتكـون األرخبيــل مـن عــدة

جزر ,أكبر جزيرة هي البحرين بمساحة قدرها  262كم  2وتشكل نسبة  %32من المساحة الكليـة

لجــزر األرخبيــل .وتعــد أهــم الم ـوانئ والســيما فيهــا العاصــمة المنامــة .وأكبــر جزي ـرتين بعــدها همــا
المحــرق وســترة  ,ثــم مجموعــة جــزر ح ـوار .وتظهــر الجــزر فــي الشــمال الغربــي وأكبرهــا جزي ـرة أم
نعسان فضالً عن بقية الجزر الصـغيرة ,ولكونهـا جزيـرة تحـيط بهـا الميـاه مـن جميـع الجهـات لـذلك
تميزت بالموقع الجغ ارفـي بـدورها كوسـيط فـي المبـادالت التجاريـة بـين مـدن ومـوانئ الخلـيج العربـي
وشبه الجزيرة العربية وسواحل شرق أفريقيا والهند(.)2

إن الموقع المتميز للبحرين جعلها قبلة للناظرين ومحط ِرحال التجـار والفـاتحين .وقـد قيـل

عنها في بداية القرن العاشـر تإن البحـرين مدينـة مكتظـة بالسـكان وتتميـز أرضـها بالخصـب وتنـتج
البرسيم والبلح بوفرة ,كما أن فيها مصادر كثيـرة للميـاه العذبـة بعضـها كالشـالالت الصـغيرة ,وفيهـا
طاقة إلدارة الرحي ,ويحكم الجزيرة حـاكم مسـتقل ,وكـل سـكان جـانبي السـاحل ارضـون عـن حكمـه

وعدله وتقواه ,وعندما يموت الحاكم يخلفه شـخص أخـر ويتحلـى بـنفس صـفات الفضـيلة والن ازهـةت.

كمــا قيــل عنهــا :تإن البحـرين مدينــة جميلــة وكبيـرة بحــدائقها وجــداولها وأشــجارها ,ويحصــل الســكان

على الماء بسهولة إذ يكفي اإلنسان أن يحفر بيديه فينبع الماء من باطن األرض .وتزخر المدينـة

بحـ ــدائق الليمـ ــون والرمـ ــان ,كمـ ــا ينمـ ــو فيهـ ــا القط ـ ـن .درجـ ــة الح ـ ـ اررة عاليـ ــة جـ ــدا ,وتهـ ــب عليهـ ــا

العواصفت.

أما في العصر الحديث ,فقد وصفت البحرين بالقول إنه تليس بـين مسـقط والبصـرة أجمـل

من هذه الجزيرة ,ولـيس أصـلح منهـا للتجـارة أو الحـرب .فهـي تتوسـط الخلـيج فـي زاويـة معينـة منـه
كأنها بارجة راسية ,أو كأنها باخرة دنت من الساحل الذهبي المحيط بها ترفع علم السـلم والتجـارة.

بل كأنها وهي عن مهد اللؤلؤ جوهرة كبيرة في جيب الخليج ,فال عجب إذا تسـابق إليهـا الفـاتحون

فــي قــديم الزمــان ,وتنازعهــا مــن األمــم ذات الصــولة والعرفــان ,وهــي ال ت ـزال محــط رحــال التجــار

()1

محمــد المزروعــي ,)2004( ,التطففور السياسففي فففي دول مجلففس التعففاون الخليجففي منففذ مطلففع التسففعينات

()2

رحــيم جبــر علــي ,)2000( ,األهميففة االسففتراتيجية لموقففع البحففرين وأثففره فففي النقففل والمالحففة ,دراسففة فففي

دراسة مقارنة في دور المؤسسة التشريعية ,دار الفكر الجامعي ,اإلسكندرية ,ص02
جغرافية النقل ,جامعة ذي قار ,كلية التربية ,قسم الجغرافية ,ص 2 – 4
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يجيئونهــا مــن الهنــد وفــارس ,ومحــط الطــامعين بالســيادة علــى خلــيج العــربت .كمــا وصــفت بأنهــا

تالجزر فضة والبحر لؤلؤ ,وتستطيع أن ترى قطع المرجان في األعماقت(.)1

كما تعد البحرين معب اًر ما بين الهنـد والبصـرة أيضـاً وهـو الموقـع االسـتراتيجي علـى الممـر

الغربــي للخلــيج العربــي ,ولكثـرة جزرهــا بوصــفها مـوانئ فــي طريــق التجــارة الدوليــة ,لــذلك يعــد موقــع
البح ـ ـرين الجغ ارفـ ــي مهم ـ ـاً العتبـ ــارات جيبولوتيكيـ ــة وجيوسـ ــتراتيجية ممـ ــا تـ ــؤدي مـ ــن دور مك ـ ـاني
اقتصادي ,لذلك يعد الموقع الجغرافي هو األسـاس ومـن مسـببات الرفاهيـة االقتصـادية ممـا لـه مـن
عالقــة بــين اإلنســان والبيئــة المكانيــة اإلقليميــة ,فضــال عــن ذلــك كــان ينظــر لهــا مــن قبــل الــدول

الكب ــرى بأنه ــا تمث ــل المج ــال الحي ــوي لمص ــالحها االقتص ــادية والعس ــكرية وغيره ــا لتميزه ــا ب ــالموقع
الجغرافي االستراتيجي المتحكم بالمالحة الدولية والسيما ما بين الخليج العربي وخليج عمان(.)2

ويقــول االســتراتيجيون إنهــا بهــذا الموقــع ,تعــد مفتــاح أمــن الخلــيج ومختبــر اســتق ارره ,وخــط

الدفاع األول أمام أي محاولة اعتداء إيرانية على المنطقة ,وقد نتج عن هذا أمران همـا :أصـبحت

البحرين مدخالً ألي محاولة تهدف إلى زعزعة أمن الخليج بشكل عام مـن جانـب أي قـوى إقليميـة

أو دولية ,كما غدت عنص اًر أساسياً في أي ترتيبات أمنية إقليمية أو دولية ,سواء بين دول مجلس
التعاون وبعضها البعض أو بينها وبين قوى دولية وعربية أخرى(.)3

وقد أدى الموقع الجغرافي المتميـز للبحـرين إلـى سـعي العديـد مـن القـوى الدوليـة واإلقليميـة

تاريخياً إلى السيطرة عليها ,حيث جعـل منهـا ذلـك الموقـع مركـ اًز تجاريـاً مهمـاً تتجمـع فيـه البضـائع

القادمة من أوروبا والهند ,ليعاد تصديرها إلى المناطق الداخلية فـي شـبه الجزيـرة العربيـة ,وتُصـدر

منه بالمقابل البضائع الهندية إلى أوروبا(.)4

وازدادت ,مع مجيء االستعمار األجنبـي ,واقامـة اإلمبراطوريـة البريطانيـة ,أهميـة الطريـق

االســتراتيجي بــين أوروبــا وبريطانيــا مــن جهــة ,والهنــد مــن جهــة أخــرى ,فأصــبحت مــع الــزمن أكثــر
انفتاحاً على العـالم ,ثـم ازدادت مكانتهـا مـع اكتشـاف الـنفط فـي ثالثينيـات القـرن العشـرين ,وتحـول
البلد إلى مخزون نفطي ولو نسبي مقارنة ببلدان الخليج العربـي األخـرى ,واعتمـاد اقتصـادها علـى

النفط بشكل كبير(.)5

()1
()2
()3
()4
()5

محمد مهنا ,مرجع سابق ,ص 627 – 622
رحيم جبر علي ,مرجع سابق ,ص 2 – 4
عمر الحسن ,)0553( ,البحرين ومنطق التغيير ,مجلة الساسة الدولية ,العدد  ,020ص004 – 002
أحمد منيسي ,التحول الديمقراطي ,مرجع سابق ,ص 24

أســامة الخــولي وآخــرون ,)2002( ,العففرب إلففى أيففن ,مركــز د ارســات الوحــدة العربيــة ,سلســلة كتــب المســتقبل

العربي ( ,)20بيروت ,ص277
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المطلب الرابع :البحرين بين النفوذين :البريطاني واألمريكي
خض ـ ــعت البحـ ـ ـرين للس ـ ــيطرة البرتغالي ـ ــة خ ـ ــالل الفتـ ـ ـرة  .0622 – 0207وب ـ ــين ع ـ ــامي

0330و 0570كانت البالد تحت الحمايـة البريطانيـة ,وكـان النفـوذ البريطـاني قـد بـدأ يتغلغـل إلـى
البحرين منذ عام 0342

()1

حين أبرمت بريطانيا اتفاقية مع الشيخ محمد بن خليفة حـاكم البحـرين

آنــذاك ,اعترفــت بــه فيهــا حاكمــا للبح ـرين ,ثــم أبرمــت معاهــدة عــام  0347للحفــاظ علــى الس ــالم
البحري ,تلتها معاهـدة أخـرى عـام  0326للحفـاظ علـى السـالم البحـري إال أن تلـك االرتباطـات لـم

يكن لها ذات التأثير والفعالية التي كانت التفاقية الحماية التي أبرمتها بريطانيا مع حـاكم البحـرين

آنــذاك الشــيخ عيســى بــن علـي آل خليفــة عــام  ,0330ففــي عهــده أصــبحت البحـرين رســمياً تحــت
الحماية البريطانية .ولم تكتف بريطانيا بتلـك المعاهـدة بـل اتبعتهـا بمعاهـدة أخـرى مـع الشـيخ نفسـه

عــام  ,0352وبهــاتين المعاهــدتين أصــبح لبريطانيــا مركــز قــانوني واضــح فــي البحـرين أمــام جميــع
الدول حيث تأكدت الحماية البريطانية بصورة فعلية(.)2

كــان اإلنجليــز بدايــة يحصــرون تــدخلهم فــي الشــئون الخارجيــة واألمــن إال أن نفــوذهم قــد

ازداد منذ بداية هذا القرن حيث أصبحوا يتدخلون بشكل سافر في الشـئون الداخليـة وفـي محـاوالت
إنشاء وتحديث اإلدارة أو ما يعرف باالصطالحات اإلدارية أو البيروقراطية والتي طبقهـا اإلنجليـز

بصرامة للحد من النفوذ القبلي(.)3

وبفضل معاهدة  0352وما أطلقته من يد بريطانيا في الشئون الداخلية ,فقد واتـت الشـيخ

عيسى الفرصـة ألن يحصـر الحكـم فـي ذريتـه فنصـب ابنـه الشـيخ حمـد بعـد تنازلـه عـن الحكـم وليـاً

للعهــد بموجــب وثيقــة موقعــة مــن وجهــاء البح ـرين .وبهــذه الخطــوة يكــون الشــيخ عيســى قــد ضــمن

طريق ــة تسلس ــل الحك ــم وابع ــاده ع ــن الصـ ـراعات والخص ــومات الت ــي حف ــل به ــا ت ــاريخ األسـ ـرة ف ــي
الماضي والـذي تسـبب فـي اهتـزاز األوضـاع فـي الـبالد وطلـب النجـدة مـن قبـل كـل فريـق متصـارع

ضد األخر ,ومن ثم أصبح هذا التقليد فيما بعد قاعدة دستورية تبناها دستور عام .)4(0572

ونتيج ــة للتواج ــد البريط ــاني ف ــي البحـ ـرين وم ــا ص ــاحبه م ــن تط ــاول بريط ــاني ف ــي الش ــأن

البحرين ــي ب ــدأت أول ــى خي ــوط المعارض ــة الت ــي انبثق ــت م ــن الحرك ــة الوطني ــة وكان ــت ذات ط ــابع
اجتمــاعي ودينــي ,حيــث كانــت مطالــب هــذه الحركــة تنصــب فــي جــانبين ,إســقاط الق ـوانين المدنيــة
()1

أحمد منيسي ,التحول الديمقراطي ,المرجع السابق ,ص24

()2

يوسف عبيدان ,)0554( ,أجهزة الحكم الخليجية في ظل الحماية البريطانية ,مجلة السياسية الدوليـة ,العـدد

()3

منيرة فخرو ,مرجع سابق ,ص60

()4

 ,002ص45

يوسف عبيدان ,مرجع سابق ,ص45
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ـاء علــى ق ـرار حكومــة الهنــد عــام  ,0504واقامــة مجلــس
والجنائيــة المطبقــة علــى أهــل البح ـرين بنـ ً
ش ــورى واخـ ـراج الجم ــارك م ــن دائـ ـرة اختص ــاص الس ــلطات البريطاني ــة إلضـ ـرارها بمص ــالح التج ــار
البحرينيين ومراعاتها لمصالح التجار الهنود واألجانب(.)1

وفي أثناء الحرب العالمية الثانية تدعمت القواعـد البريطانيـة فـي البحـرين لمسـاندة القواعـد

البريطانيــة فــي شــبه القــارة الهنديــة وفــي ســلطنة عمــان وفــي المحــيط الهنــدي ,وأدت قاعــدة الجفيــر
الحربية البريطانية في البحرين خدمات كبيرة للعمليات العسكرية للحلفاء ,خاصة القوات األمريكيـة

ضـد األلمــان فـي الميــدان اإلي ارنـي ,وذلــك قبـل إنشــاء قاعـدة الظهـران فـي المنطقــة الشـرقية للمملكــة
العربية السعودية عام .0546

وحتى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام  ,0542واستقالل الهند وقيام دولة باكسـتان

المس ــتقلة ف ــي أغس ــطس ع ــام  ,0547رك ــزت بريطاني ــا م ــن تواج ــدها العس ــكري واالقتص ــادي ف ــي

البحـرين وغيرهــا مــن إمــارات الخلــيج العربــي المرتبطــة معهــا بمعاهــدات حمايــة خاصــة أن كــال مــن
الهند وباكسـتان أصـبحتا عضـوين فـي الكومنولـث البريطـاني ,وعنـدما حـدث العـدوان الثالثـي علـى

مصــر باشــتراك كــل مــن بريطانيــا وفرنســا واسـرائيل عــام  ,0526هــب شــعب البحـرين ضــد الوجــود
العسكري واالقتصادي البريطاني في البحرين في مظاهرات عارمة ,سقط فيها بعـض الشـهداء مـن
ش ــباب البحـ ـرين ,وك ــان ذل ــك نـ ـواة لظه ــور الفك ــر الق ــومي العرب ــي عن ــد ش ــعب البحـ ـرين والمع ــادي

لبريطانيا(.)2

وفــي فب اريــر  0566أعلــن وزي ــر الــدفاع البريطــاني آنــذاك( ,دين ــيس هيلــي) عــن مراجع ــة

ش ــاملة لسياس ــة ال ــدفاع البريطانيـ ـة تس ــتهدف خف ــض االلت ازم ــات العس ــكرية البريطاني ــة خ ــارج أورب ــا
وخصوص ـاً ش ـرقي الســويس .وفــي اجتمــاع لمجلــس وزراء حكومــة العمــال البريطانيــة فــي  4ينــاير

 0563تم االتفاق على تخفيض النفقات البريطانيـة فـي الخـارج ,وأن تتخلـى بريطانيـا علـى أسـاس

ذلــك عــن التزاماتهــا العســكرية فــي ش ـرقي الس ـويس وفــي مقــدمتها منطقــة الخلــيج ,وتــم تحديــد شــهر

مارس  0570كحد أقصى لالنسحاب(.)3

وفــي  3و 5ينــاير  0563قــام عضــو البرلمــان البريطــاني وزيــر الدولــة لشــئون الخارجيــة

جورونـوي روبـرتس ( )Goronwy Robertsبزيـارة للبحـرين ودول الخلـيج وذلـك لغـرض توجيـه
اإلنــذار لحكــام الخلــيج بقــرار حكومــة صــاحبة الجاللــة بانســحابها العســكري مــن منطقــة الخلــيج.
()1

يوسف عبيدان ,مرجع سابق ,ص 20

()2

رأفت غنيمي الشيخ ,التنافس على البحرين بين القوى اإلقليمية والدولية ,مجلة التاريخ العربي ,العدد,22

()3

سعيد الشهابي ,)0556( ,البحرين ( )0970 – 0931قراءة ففي الوثفائق البريطانيفة ,دار الكنـوز األدبيـة,

للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/kyVY :
بيروت ,ص 233 – 236
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وبعد أسبوع مـن هـذه الزيـارة وتحديـدا فـي  06ينـاير أعلـن رسـميا السـيد هارولـد ولسـن (Harold

) Wilsonرئــيس حــزب العمــال ورئــيس وزراء بريطانيــا عــن نيــة بريطانيــا االنســحاب مــن منطقــة
الخلــيج .كــان وقــع هــذا اإلعــالن ســيئا فــي نفــوس حكــام اإلمــارات الخليجيــة الــذين جــاء رد فعلهــم

األولي سلبياً مطالبين بريطانيا بالبقاء مع استعدادهم لدفع النفقات العسكرية .لكن بريطانيـا أعلنـت
رفضــها هــذا العــرض وأكــدت فــي  20ينــاير 0563أن االنســحاب ســيتم فــي موعــده المحــدد .وفــي
األول من إبريل  0563أعلنـت بريطانيـا أن القـرار الرسـمي باالنسـحاب سيصـدر فـي  20ديسـمبر

من عام .)1(0570

لم يكن القرار البريطاني باالنسحاب العسكري من منطقة الخليج العربي مفاجئاً ,بل

سبقته إرهاصات وخطوات كانت تشير إليه وتتوقع حدوثه؛ نتيجة لتطور األحداث في منطقة
الخليج ,ونتيجة للوضع الدولي الذي نتج عن الحرب العالمية الثانية .فقد أصدرت الحكومة

اإلنجليزية كتاباً أبيض عام  ,0566تدعو فيه الدول التي لها مصالح في منطقة الخليج إلى

المشاركة في تحمل أعباء الدفاع عنها ,كما تدعو دول المنطقة نفسها إلى تحمل جزء من

مسئوليتها الخاصة ,وذكر الكتاب تحديداً ثالث نقاط مهمة هي:
.0

ال عمليات بدون مشاركة الحلفاء.

.2

ال معاهدات دفاعية بدون تمتع الشريك اآلخر ببعض القدرات العسكرية.

.2

سـ ــوف تنفـ ــذ رغبـ ــة كـ ــل بلـ ــد يطلـ ــب إغـ ــالق القواعـ ــد العسـ ــكرية البريطانيـ ــة القائمـ ــة علـ ــى
أراضيه(.)2
وأعلنت بريطانيا في يناير  0563عن نيتها من االنسحاب من شرق السويس في فترة

اقصاها نهاية عام  0570وألغت بذلك ما يسمى تالسالم البريطانيت ,مما دفع الواليات المتحدة
إلى وضع الخطط الكفيلة بحماية المصالح الغربية عموماً واألمريكية على وجه الخصوص في
هذه المنطقة .وكان أول تصريح رسمي بصدد الخطط األمريكية لمرحلة ما بعد فتنام ما أعلنه

الرئيس ريتشارد نيكسون في جزيرة غوام في المحيط الهادي في يوليو  0565عن عزم الواليات
المتحدة على اتباع سياسة جديدة ترتكز على تدعم األنظمة المؤيدة للواليات المتحدة لتأخذ على

عاتقها دو اًر رئيسياً في قمع المتمردين ,وتخفيف العبء عن واشنطن ,أي المشاركة اإلقليمية

والحد من الدور األمريكي المباشر ,وهذا يتطلب تزويد الدول الحليفة للواليات المتحدة بدرع واق,
وتقديم المساعدات العسكرية واالقتصادية المطلوبةت.

()1
()2

علي ربيعة ,)2002( ,استقالل البحرين ,المنبر الديمقراطي التقدمي ,انظرhttp://s.v22v.net/LxB :

حسين إبراهيم العطار ,)2005( ,اتحاد دولة اإلمارات العربية واستقالل البحرين وقطر في الوثائق

والمصادر الرسمية :دراسة للفترة ( ,)0970 – 0912مجلة الروزنامة ,العدد السابع ,ص 206 – 202
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وكانت ترجمة هذه السياسة التي سـميت ب تمبـدأ نيكسـونت فـي الخلـيج ,هـو إعطـاء إيـران

الدور العسكري األساسي للحفاظ على األمن ,أي القيام بالدور الذي كانت تقوم به بريطانيا .وفـي
تل ــك الفتـ ـرة التق ــت مص ــالح الش ــاه م ــع مص ــالح الوالي ــات المتح ــدة .كم ــا اعتم ــدت واش ــنطن نظري ــة
الركيـزتين فــي الخلــيج :إي ـران والمملكــة الســعودية ,لضــمان أمــن واســتقرار المنطقــة ,وســعت جاهــدة

لتخفيف حدة التوترات بين البلدين وحل مشاكل الجرف القاري المتنازع عليها(.)1

انطالقاً مما تقدم وجدت أمريكا في البحرين كيانـاً مالئمـاً السـتراتيجيتها ,ويقـدم لهـا الكثيـر

مــن الم ازيــا العســكرية والسياســية التــي تســهل عملهــا فــي منطق ـة الخلــيج خصوص ـاً ,وفــي الشــرق
األوسط عامة؛ من أجل إحاطتها بعناية بالغة بعد أن وجدت فيها المنطقة المالئمـة لهـا مـن حيـث

كونها:
.0

جــزر تــوفر لمــن تمركــز فيهــا م ازيــا عس ــكرية مهمــة ,تتعلــق بالحركــة البحريــة فــي الخل ــيج
وحمايــة شــاطئه الجنــوبي الغربــي؛ ومــن أجــل ذلــك ســارعت أمريكــا ,وعبــر عمليــة االنتشــار

العسكري في المنطقة تلـك ,إلـى اعتمـاد البحـرين قاعـدة عسـكرية تقـيم فيهـا قيـادة األسـطول
األمريكــي الخــامس الموكــل بمهمــة الســيطرة علــى الخلــيج ,ومنــه علــى مضــيق هرمــز وبحــر

العرب فالمحيط الهندي.
.2

جزر تقابل الشاطئ اإليراني ,وتوفر لمن يتمركز فيها قـدرات إضـافية لمراقبـة هـذا الشـاطئ
واقامة قواعد اإلنذار المبكر ضد أي تحرك إي ارنـي فـي تجـاه الشـاطئ الجنـوبي ,حيـث دول
النفط العربي .وقد استغلت أمريكا هذا الموقع إلقامة قواعد الرادار والتصنت والتجسس في

.2
.4

المنطقة ,خاصة ضد إيران.

منطقة تشكل مـع قطـر قواعـد متقدمـة فـي عمـق الخلـيج للـدفاع عـن دول التعـاون الخليجـي

ضد الخطر اإليراني.

دولة ذات أكثرية شـعبية مـن المسـلمين الشـيعة الـذين لبعضـهم جـذور إيرانيـة ,يخشـى معهـا
– فــي حــال إقامــة الحكــم الــديمقراطي علــى أســاس األكثريــة الشــعبية – أن تقــيم عالق ــات

اء مـن
استراتيجية وبنيوية مع إيران ,وهنا ستنتقل البحرين من واقعها الحاضـر بوصـفها جـز ً
منظومــة تســتعملها أمريكــا ضــد إي ـران ,إلــى قاعــدة إيرانيــة تســتعملها إي ـران ض ـد المنظومــة
الخليجية المؤطرة تحت اسم مجلس التعاون الخليجي بزعامة سعودية ُسنية وهابية(.)2
()1

عبد الرحمن محمد النعيمي ,)0554( ,الصراع على الخليج العربي ,دار الكنوز األدبية ,بيروت ,الطبعة

()2

أمــين حطــيط ,)2002( ,موقففع البحففرين فففي االسففتراتيجية األمريكيففة فففي منطقففة الشففرق األوسففط ,مركــز

الثانية ,ص 25 – 23

البحرين للدراسات في لندن ,ص 5
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ومــن ثــم ارتبط ــت العالقــات البحرينيــة األمريكي ــة ارتباط ـاً وثيق ـاً بالمص ــالح األمريكيــة ف ــي

منطقة الخليج العربي ,الغنـي بـالثروة النفطيـة ,وبالمصـالح البحرينيـة التـي تتعـرض لتهديـد وجـودي

مـ ــن دول الج ـ ـوار ,تـ ــدعي حقوق ـ ـاً لهـ ــا فـ ــي األ ارضـ ــي البحرينيـ ــة .واتسـ ــمت العالقـ ــة بـ ــين البلديـ ــة
باالسـتم اررية ,فمنـذ حصـول البحـرين علـى اسـتقاللها عـام  0570بانســحاب القـوات البريطانيـة مــن

الخل ــيج العرب ــي ,وظه ــور م ــا يس ــمى ب ـ ـ تالفـ ـ ار السياس ــيت س ــعت الوالي ــات المتح ــدة ب ــدافع حماي ــة

مص ــالحها إل ــى م ــلء ذل ــك الفـ ـ ار  ,لض ــمان اس ــتم اررية الحص ــول عل ــى إم ــدادات ال ــنفط الخليج ــي,

ولمواجهة التهديد السوفيتي آنذاك ,حيث األطماع السوفيتية في الوصـول إلـى الميـاه الدافئـة ,والـى

أقصر طريق لالتصال البحري والجوي بين الشرق والغرب.

دخلــت الواليــات المتحــدة فــي مفاوضــات مباشـرة مــع البح ـرين فــي عــام  ,0570للبقــاء فــي

قاعــدة الجفيــر تحــت حجــة تســد الفـ ار ت الــذي تركــه االنســحاب البريطــاني مــن الخلــيج ,ولتحقيــق مــا

ُس ــمي (اس ــتقرار المنطق ــة) ,وعرقل ــة أي وج ــود س ــوفيتي محتم ــل ,ووقع ــت الحكوم ــة األمريكي ــة م ــع
البحـرين فــي ديســمبر  0570االتفاقيــة التــي حصــلت بمقتضــاها البحريــة األمريكيــة علــى تســهيالت
في قاعدة جفيـر( .)1وهنـا صـرح أحـد الخبـراء األمـريكيين بـأن تالبحـرين تعتبـر أهـم ثـروة اسـتراتيجية

للوالي ــات المتح ــدة ف ــي الخل ــيجت ,وذل ــك انطالقـ ـاً م ــن موقعه ــا الجغ ارف ــي ,إذ أنه ــا تق ــع عل ــى طري ــق

المالحـ ــة الرئيسـ ــية ,وبالتـ ــالي غـ ــدت عنص ـ ـ اًر أساسـ ــياً ورئيسـ ــياً فـ ــي أي ترتيبـ ــات أمنيـ ــة إقليميـ ــة أو

دولية(.)2

وتعتبـ ــر البح ـ ـرين مـ ــن أكثـ ــر الـ ــدول العربيـ ــة تعاون ـ ـاً مـ ــع و ازرة الـ ــدفاع واألجه ـ ـزة األمنيـ ــة

األمريكيــة ,فق ــد ق ــدمت البحـ ـرين تس ــهيالت للبحري ــة األمريكيــة من ــذ ع ــام  ,0522حي ــث توج ــد ف ــي
البحرين قواعد دائمة؛ لتخزين السالح األمريكـي ,ومنـذ األول مـن إبريـل  0552أصـبحت البحـرين

المقــر العــام للقـوات البحريــة األمريكيــة التابعــة للقيــادة المركزيــة للمنطقــة الوســطى .وحظيــت القـوات
األمريكية بوجود عسكري قوي في البحرين ,إذ حصلت على تسهيالت عسـكرية مختلفـة فـي مينـاء

ســلمان ومطــار المحــرق ,وقاعــدة الشــيخ عيســى الجويــة ,وتعتبــر قاعــدة الجفيــر القريبــة مــن المنامــة
واحدة من أهم القواعد العسكرية في الخليج ,حيث تضم مركز قيادة األسطول الخامس األمريكـي,

ومركــز قيــادة الق ـوات الخاصــة .وهــو الــذي يقــوم بتــأمين إمــدادات الــنفط مــن الخلــيج إلــى األس ـواق
العالمي ــة ,ومراقب ــة إيـ ـران ,واإلشـ ـراف عل ــى العملي ــات ف ــي الخل ــيج العرب ــي ,وخل ــيج عم ــان ,والبح ــر

()1

عبــد اهلل عبــد الحلــيم ,)2002( ,الواليففات المتحففدة األمريكيففة والتح فوالت الثوريففة الشففعبية فففي دول محففور

االعتدال العربي ( ,)3100 – 3101رسالة ماجستير غير منشورة ,قسـم التخطـيط والتنميـة السياسـية ,جامعـة
()2

النجاح الوطنية ,فلسطين ,ص 024 – 022

عبد اهلل عبد الحليم ,المرجع السابق ,ص 022
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األحمــر ,ويشــارك فــي العمليــات العســكرية فــي العـراق وأفغانســتان ,ويلعــب دو اًر بــار اًز فــي العمليــات
الخاصة بمكافحة اإلرهاب والقرصنة في المياه الدولية.

وخالل حرب الخليج الثانية كانت البحرين إحدى القواعد العسكرية األمريكية الرئيسية فـي

الخليج العربي ,كما كانت واحدة من أهم قواعد الدعم اللوجستي خالل فترة الحصار البحري علـى
الع ـراق ,وفــي عــام  0552وصــلت إلــى البح ـرين تعزي ـزات أمريكيــة ,ســاهمت بفــرض منطقــة حظــر
الطيران في جنوب العراق(.)1

المطلب الخامس :االدعاءات اإليرانية على البحرين
أدى الخالف الذي نشأ حول الحكم فـي البحـرين مـع نهايـة حكـم الشـيخ عبـد اهلل بـن أحمـد

آل خليفة إلى تطلع العديد من القـوى المجـاورة لمـد نفوذهـا إلـى البحـرين ,وكانـت فـارس أول القـوى
المتطلعـة للســيطرة علــى البحـرين ,منتهـزة فرصــة عـزم الشــيخ عبــد اهلل بذهابــه إلــى بوشــهر لمحاولــة

االســتعانة بــالفرس ضــد الشــيخ محمــد بــن خليفــة ,وكــان هــدف فــارس انتهــاز الفرصــة والتــدخل فــي
شؤون البحرين لمحاولة إخضاعها لنفوذها ,لوال موقف بريطانيا المعارض للمحاوالت الفارسـية فـي

هذا الوقت المبكر عام .)2(0342

إن االدعاءات اإليرانية بالسيادة على البحرين تستند إلى حجتين وهما:

.0

أن البحرين كانت دوماً جـزءاً مـن بـالد فـارس باسـتثناء الفتـرة التـي خضـعت فيهـا لالحـتالل

.2

اتفاقيـة  20أغســطس  0322المعقــودة بــين أميــر شــيراز (عاصــمة مقاطعــة فــارس) والمقــيم

البرتغالي .0602 – 0207

البريطاني في الخليج العربـي الكـابتن ولـيم بـروس ( )W.Bruceوالتـي اعتبـر فيهـا األخيـر

البحرين جزءاً من بالد فارس.

لق ــد أث ــارت إيـ ـران موض ــوع البحـ ـرين ع ــدة مـ ـرات خ ــالل الق ــرن التاس ــع عش ــر ودخل ــت ف ــي

م ارســالت ومباحثــات مــع الحكومــة البريطانيــة حــول هــذا الموضــوع باعتبــار األخي ـرة مســئولة عــن

عالقات البحرين الخارجية وفقاً لمعاهداتها مع شيوخ البحرين من آل خليفة(.)3

واســتمرت ادعــاءات إي ـران علــى البح ـرين ,حيــث صــدر ق ـرار مــن مجلــس الــوزراء اإلي ارنــي

ع ــام  0527يقض ــي بض ــم البحـ ـرين إل ــى األق ــاليم اإليراني ــة ,باعتباره ــا اإلقل ــيم ال ارب ــع عش ــر طبقـ ـاً
للتقســيمات اإلداريــة الجديــدة التــي أعلنتهــا الحكومــة اإليرانيــة فــي ذلــك العــام ,وترتــب علــى ذلــك أن

()1
()2
()3

عبد اهلل عبد الحليم ,مرجع سابق ,ص 027 – 026
رأفت غنيمي الشيخ ,مرجع سابق
مصــطفى النجــار ,)0534( ,تفففاريخ الخلفففيج العربفففي الحفففديث والمعاصفففر ,جامعــة البصـ ـرة ,مطبعــة جامعــة

البصرة ,العراق ,ص 200 – 200
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أخذت البحرين تظهر في الخرائط الرسمية اإليرانية باعتبارها جزءاً من إيران ,كما أعلنت الحكومة
اإليرانية اعتراضها على اتفاقية التعاون االقتصادي وتحديد الحـدود بـين المملكـة العربيـة السـعودية

والبحرين في فبراير .0523

وعنــدما تحســنت العالقــات اإليرانيــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية ,والكويــت التــي أعلــن

اس ــتقاللها ع ــام  ,0560توقف ــت إيـ ـران ع ــن إث ــارة ادعاءاته ــا عل ــى البحـ ـرين وذل ــك نتيج ــة الموق ــف

البريطاني والموقف األمريكي الـذي يخطـط لالعتمـاد علـى كـل مـن السـعودية وايـران لالسـتقرار فـي
المنطقــة فــي مواجهــة مخططــات االتحــاد الســوفيتي ,وألن بريطانيــا أعلنــت عــام  0563عــن نيتهــا

االنسـحاب مــن الخلـيج  -شــرق السـويس  -فــي موعــد غايتـه عــام  ,0570علـى أن تحــل الواليــات

المتحدة محل بريطانيا في الخليج ,ومن ثَم شجعت بريطانيا البحرين على االستقالل عام ,0570
إال أن الثــورة اإلســالمية فــي إي ـران عــام  0575أثــارت المشــكالت فــي الكويــت وفــي البح ـرين ,بمــا
عرف بمحاوالت انقالب شيعية في البلدين عام .)1(0530

وفــي الفتـرة مــا بــين اســتيالء آل خليفــة علــى البحـرين عــام  0732وتــوقيعهم ألول معاهــدة

مـع البريطــانيين فـي الشــارقة عــام  0320حتـى منتصــف القـرن التاســع عشــر ,دافـع آل خليفــة عــن
حكمهــم ضــد القــوى المحليــة األخــرى ,باالشــتباك المس ـلح تــارة ,وبالمنــاورات السياســية تــارة أخــرى,
وفــي كلتــا الحــالتين اســتطاعوا الحفــاظ علــى اســتقاللهم حتــى تــدخل البريطــانيين فقــاموا بالمحافظــة

عل ــى م ــا أس ــموه ب ـ ـ تالوض ــع الـ ـراهنت ,وذل ــك ف ــي الفتـ ـرة بع ــد منتص ــف الق ــرن التاس ــع عش ــر حت ــى

انســحابهم فــي أواخــر عــام  ,0570ونهايــة الوجــود البريطــاني المباشــر فــي منطقــة الخلــيج ,ليحــل
مكانه منذ ذلك الوقت النفوذ األمريكي(.)2

المطلب السادس :قيام دولة البحرين
وما كاد اإلعالن البريطاني عن االنسحاب في الخلـيج يأخـذ طريقـه إلـى التنفيـذ ,حتـى بـدأ

قادة المنطقة يسيرون في الطريـق الصـحيح ,نحـو إقامـة اتحـاد يضـم إمـارات الخلـيج التسـعة وهـي:

قطر والبحرين ومشيخات ساحل عمان السبع(.)3

وفي االجتماع الذي عقد في دبي ما بين  27 - 22فبراير 0563تم توقيع اتفاقية إلقامة

االتحاد التساعي على أن يبدأ العمـل باالتفاقيـة فـي  20مـارس  .)4(0563المتتبـع لخطـوات إقامـة
()1
()2

رأفت الشيخ ,مرجع سابق.
أحمد منيسي ,البحرين من اإلمارة إلى المملكة ,ص40 – 25

()3

شيخة القحطاني ,)0557( ,توازن القوى بين دول مجلس التعاون الخليجي ,مؤسسة شباب الجامعة,

()4

علي ربيعة ,مرجع سابق

اإلسكندرية ,ص 50
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االتحاد بـين اإلمـارات العربيـة فـي الخلـيج يالحـظ وجـود محاولـة منـذ البدايـة إلبعـاد البحـرين وقطـر
عن االتحاد ,وقصره على إمارات ساحل عمان السبع.

س ــعت البحـ ـرين بك ــل جه ــدها إلنج ــاح اتح ــاد اإلم ــارات العربي ــة بس ــبب المطال ــب اإليراني ــة

بالس ــيادة عليه ــا ,وك ــان همه ــا ف ــي ذل ــك الوق ــت تك ــوين ق ــوة سياس ــية تنتم ــي له ــا ويك ــون له ــا وزنه ــا
لتســتطيع الوقــوف بوجــه إي ـران .وبســبب الموقــف اإلي ارنــي مــن البح ـرين ,كــان وجودهــا أم ـ اًر غيــر
مرغوب فيه من قبـل كثيـر مـن اإلمـارات ,خشـية منهـا أن تثيـر إيـران ,كمـا أن الـبعض منهـا يـرتبط

مع إيران بعالقات ودية لم تكن تريد التفريط بها كدبي وقطر.

لكــن البحـرين كانــت تنظــر للمســألة مــن ازويــة أخــرى وهــي أن اإلمــارات األخــرى إذا كانــت

جادة في تكوين اتحاد فيما بينها يهدف إلـى المحافظـة علـى مصـالحها فإنهـا يجـب أن تكـون علـى
استعداد لمواجهة أي تهديدات أو مطالب تواجه بها ومنها االدعاءات اإليرانية.

ويمكــن أن نميــز بــين ثالثــة مواقــف لإلمــارات تجــاه البحـرين ,تلتقــي كلهــا عنــد هــدف واحــد

وهو إبعادها عن االتحاد:
.0

موق ــف دب ــي وغالبي ــة اإلم ــارات إلبع ــاد البحـ ـرين ع ــن االتح ــاد بحج ــة ع ــدم إغض ــاب إيـ ـران

.2

موقف قطر التي كانت تطمع في رئاسة االتحاد إذا ما قُدر للبحرين الخروج منه.
موقف أبو ظبـي وكانـت تسـعى لزعامـة اتحـاد سـباعي يقتصـر علـى إمـارات سـاحل عمـان,

.2

ودفعها لمعاداة االتحاد.

وهذا الموقف ال يهدف فقط إلبعاد البحرين فحسب وانما قطر أيضا(.)1

ورغــم مســلك اإلمــارات تجــاه البحـرين إال أنهــا بقيــت متمســكة باالتحــاد لعلمهــا أنــه وســيلتها

الوحيــدة لحمايتهــا مــن المطالــب اإليرانيــة فيهــا .فــالبحرين حاولــت عبــر تص ـريحات مســئوليها تأكي ـد
رغبتها في قيام االتحاد ,وعدم عزمها االنسحاب منه ,رغم المواقف غير الوديـة تجاههـا .فقـد جـاء

تصريح نشر في الكويت لرئيس مالية البحرين في  05مايو  0565بأن تالبحرين يهمها أن تـدرك
الشـقيقتان الســعودية والكويــت أن موقــف حكومــة البحـرين سـيظل هــو العمــل مــن أجــل قيــام االتحــاد
الحقيقي حتى لو تنازلت عن أمور كثيرةت .وعن احتمال إعالن البحـرين اسـتقاللها أجـاب تبـأن كـل
احتماالت المستقبل في حسابنا ولكن ليس في خططنا أن نفصل مصيرنا عـن مصـير أشـقائنا فـي

الخليجت.

جســدت البح ـرين موقفهــا المتمســك باالتحــاد فــي المــؤتمر ال اربــع للمجلــس األعلــى عنــدما

تنازلت عن مطالبهـا السـابقة وأسـهمت إلـى حـد كبيـر فـي تجنيـب االجتمـاع أسـباب الفشـل ,فوافقـت
()1

عادل الطبطبـائي ,)0573( ,النظام االتحادي ففي اإلمفارات العربيفة دراسفة مقارنفة ,مطبعـة القـاهرة الجديـدة,

القاهرة ,ص26 – 24
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دون تــردد علــى اختيــار الشــيخ ازيــد رئيســا لالتحــاد ,وأســهمت فــي ترشــيح الشــيخ ارشــد حــاكم دبــي
لمنصب نائب الرئيس ,والشيخ خليفة نائب حاكم قطر لرئاسـة الـو ازرة االتحاديـة .ولـم يطالـب الوفـد

البحرينــي بأيــة مناصــب و ازريــة معينــة ,ووافــق علــى أن يكــون التمثيــل فــي المجلــس الــوطني لجميــع
اإلمارات على قدم المساواة بالرغم من التباين الكبير في عدد السكان من إمارة ألخرى.

فوجئت اإلمارات األخرى بالموقف البحريني الجديد ,وبـدا واضـحاً أن المـؤتمر علـى وشـك

التوص ــل إل ــى اتخ ــاذ قـ ـ اررات بإجم ــاع اآلراء الس ــيما بع ــد أن ازل ــت الص ــعاب الت ــي أعاق ــت ص ــدور
الق اررات في المؤتمر الثالث.

وحانــت الفرصــة عنــدما طلــب الوكيــل السياســي البريطــاني فــي صــباح  2أكتــوبر ,0565

ـاء عل ــى تعليم ــات المق ــيم البريطــاني ف ــي البحــرين .ورغ ــم أن
مخاطبــة المجل ــس األعل ــى للحك ــام بنـ ً
المجلس وافق على االستماع إليه ,ورغم أن الوكيل السياسي لم يفعـل أكثـر مـن تـالوة رسـالة معـدة
تعبــر عــن مــدى اهتمــام الحكومــة البريطانيــة بنجــاح االتحــاد ,إال أن بعــض الحكــام اتخــذ مــن هــذه

الرسالة ذريعة لرفض التوقيع على مشروع البيان المشترك.

وعلى إثر خروج الوكيل السياسي البريطاني من قاعة المـؤتمر انسـحب حـاكم قطـر ورأس

الخيمة من االجتماع .بادرت السـعودية والكويـت كمحاولـة أخيـرة إلنقـاذ االتحـاد مـن االنهيـار ,إلـى
إرسال وفد مشترك منهما استطاع إقناع اإلمارات بعقد جلسـة ثانيـة للمجلـس األعلـى ,إال أنـه فشـل
أيضا بسبب الخالفات بين اإلمارات ,السيما البحرين وقطر حول المواد المتعلقة بنسبة إسهام كـل

إمــارة فــي ميزانيــة االتحــاد وخالفــات أخــرى حــول بعــض النصــوص ال ـواردة فــي مشــروع الدســتور
االتحادي المؤقت.

وبهــذا الموقــف الجديــد للبح ـرين ســحبت مــا ســبق أن وافقــت عليــه خــالل المــؤتمر ال اربــع,

مستندة إلـى أن المجلـس األعلـى لـم يصـدر قـ اررات بشـأن الموافقـة علـى مـا تـم التوصـل إليـه خـالل
االجتماعــات ,وعليــه فــإن البح ـرين غيــر ملزمــة مــن الناحيــة القانونيــة بمســودة البيــان المعــد والــذي
يحوي نتائج االجتماعات ,ومن حقها إذن أن تعيد النظر في أحكام مشـروع الدسـتور المؤقـت دون

التقيد بالبيان السابق والتوصيات المعدة.

وفي هذا الجو المشحون بالتوتر ,أصدر حاكم البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة

في  05نوفمبر  0570ق ار اًر بإنشاء مجلس دولة يعد بمثابة نواه لمجلس الوزراء(.)1

كانت بريطانيا وهي تحث الخطى نحو االنسحاب من منطقة الخليج ,قلقة بالنسبة لوضع

البحـرين المعقــد ومطالبــات إيـران الشــاه بضــمها إليهــا بعــد االنســحاب ,وأن وضــعها لــم يحســم بعــد,
وعل ــى إث ــر ذل ــك ك ــان ال ب ــد م ــن ت ــدابير بريطاني ــة إيراني ــة لح ــل قض ــية البحـ ـرين قب ــل االنس ــحاب
()1

عادل الطبطبائي ,مرجع سابق ,ص 62 – 25
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البريط ــاني( .)1وف ــي أواخ ــر م ــارس  0570طلب ــت بريطاني ــا وايـ ـران بموافق ــة حكوم ــة البحـ ـرين م ــن
السـكرتير العـام لألمـم المتحـدة إرســال لجنـة أو مبعـوث لتقصـي الحقــائق فـي جـزر البحـرين لمعرفــة

رغبــات شــعبها فيمــا إذا كــان يرغــب بــإعالن اســتقالل بــالده كدولــة عربيــة مســتقلة ,أو تكــون قُط ـ ار

متحداً مع إيران .فاستجاب األمين العـام لألمـم المتحـدة لهـذا الطلـب موفـداً مبعوثـاً خاصـاً مـن قبلـه
إل ــى الجزيـ ـرة .ق ــدم المبع ــوث تقريـ ـ اًر يفي ــد أن الغالبي ــة العظم ــى م ــن أبن ــاء البحـ ـرين ترغ ــب ب ــإعالن
استقالل بالدهم كدولة عربية .وفي  00مايو  0570صدق مجلـس األمـن الـدولي باإلجمـاع علـى

التقرير ,كما أعلنت كل من إيران وبريطانيا قبولهما له(.)2

وبحلــول يــوم  04أغســطس  ,0570يــوم اســتقالل البح ـرين ,صــار مجلــس الدولــة مجلس ـاً

لل ــوزراء ,وتح ــول اس ــم ح ــاكم البحـ ـرين إل ــى أمي ــر البحـ ـرين ,وأص ــبح رئ ــيس مجل ــس الدول ــة رئيس ــياً

للوزراء(.)3

حصلت البحرين علـى اسـتقاللها عـام  0570بقيـادة آل خليفـة؛ لتنطلـق فـي االسـتفادة مـن

موقعها الجغرافي المتميز في العالقات االقتصادية والتجارية والسياسية مـع دول العـالم ,وهـذا يـدل
على استثمار الموقع الجغ ارفـي لتحقيـق مصـالح الـبالد ,خاصـة أن البحـرين كمجتمـع تجـاري يهمـه

أمر استقرار األوضاع في الخليج بعيداً عن الحروب لتأمين المالحة للتجارة(.)4

وف ــي  06أغس ــطس  0570تق ــدمت البحـ ـرين بطل ــب االنض ــمام إل ــى األم ــم المتح ــدة ول ــم

يمضــي يومــان حتــى صــدرت توصــية مجلــس األمــن بقبــول الطلــب بتــاريخ  03أغســطس ,0570

وف ــي 20س ــبتمبر 0570ص ــدر قـ ـرار األم ــم المتح ــدة ف ــي جلس ــة الجمعي ــة العام ــة لألم ــم المتح ــدة
بالموافقة على عضوية البحرين ,وقام أول ممثل للبحرين وهو السيد سلمان محمد الصفار بتقـديم

أوراق اعتماده لسكرتير األمم المتحدة السيد يو ثانت ( )U Thantفي  22سبتمبر .)5(0570

وعقــب حصــول البحـرين علــى اســتقاللها مباشـرة ,شــهدت الــبالد حركــة دســتورية قويــة نجــم

عنها صدور دسـتور عـام 0572؛ حيـث دعـا األميـر إلـى انتخابـات مجلـس تأسيسـي تكـون مهمتـه
()1

يوسف مكي ,استقالل البحرين ( :)0970 – 0912الموقف الشعبي ومواقف القوى اإلقليمية والدولية,

()2

عادل الطبطبائي ,مرجع سابق ,ص ,62 – 25أيضاً ,حسين إبراهيم العطار ,)2005( ,اتحاد دولة

مركز البحرين للدراسات ,لندن ,ص 2

اإلمارات العربية واستقالل البحرين وقطر في الوثائق والمصادر الرسمية :دراسة للفترة (,)0970 – 0912

مجلة الروزنامة ,العدد السابع ,ص 224 – 205

()3

أحمد منيسي ,التحول الديمقراطي ,مرجع سابق ,ص 62

()5

علي ربيعة ,)2002( ,استقالل البحرين ,مرجع سابق ,انظر أيضاً ,سعيد الشهابي ,)0556( ,البحرين

()4

رأفت الشيخ ,مرجع سابق.

 0970 – 0931قراءة في الوثائق البريطانية ,دار الكنوز األدبية ,بيروت ,ص 256 – 236
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وضــع دســتور للــبالد ,وأجريــت هــذه االنتخابــات بالفعــل فــي األول مــن ديســمبر .0572وفــي 20

نوفمبر 0572تم صدور دستور نص على تشكيل مجلـس وطنـي معظـم أعضـائه منتخبـون ,وبعـد
ذلــك تــم إجـراء انتخابــات المجلــس الــوطني؛ وبــذلك ولــدت أول تجربــة برلمانيــة فــي البحـرين ,كانــت

رائدة في منطقة الخليج(.)1

المبحث الثاني :مكونات النظام السياسي وطبيعة نظام الحكم
المطلب األول :األسرة الحاكمة وتحولها من نظام اإلمارة إلى نظام الملكية
إن التــاريخ السياســي للبح ـرين يبــدأ منــذ خــروج أس ـرة آل خليفــة مــن الكويــت عــام 0766

ونزوحهـا إلـى الجنـوب مـن السـاحل الشـرقي لشـبه الجزيـرة العربيـة ,حيـث اسـتقرت فـي موقـع يعـرف
بـالزبارة على الساحل الغربي لشبه جزيرة قطر .وتتكون أسرة آل خليفة من ثالثة أسر تفرعـت عـن

العتوب ,والتي تشمل باإلضافة إلى آل خليفة كال من آل الصباح والجالهمة(.)2
قبيلة ُ

العتوب على جـزر البحـرين فـي العـام  0732بدايـة
ويمكن أن نعتبر تاريخ استيالء قبائل ُ
التاريخ الحديث لهذه الجزر .ذلك أن إحدى تلك القبائل ,وهم آل خليفة حكموها منـذ ذلـك التـاريخ,

حتى وقتنـا الحـالي .وكانـت الظـاهرة العامـة التـي صـاحبت تـاريخ الخلـيج حتـى النصـف الثـاني مـن
القرن التاسع عشر هي ظاهرة تتـوازن القـوىت بـين دويـالت المـدن التـي كانـت تظهـر وتختفـي علـى

شـ ــاطئ الخلـ ــيج بـ ــين فت ـ ـرة وأخـ ــرى باشـ ــتداد شـ ــكيمة إحـ ــدى القبائـ ــل أو بعضـ ــها ,وكـ ــان آل خليفـ ــة
وحلف ــائهم ,قبي ــل بداي ــة الرب ــع األخي ــر م ــن الق ــرن الث ــامن عش ــر ف ــي الزب ــارة ,يش ــكلون بداي ــة توس ــع
تدويالت المدنت ,وبصفة خاصة بعد استيالئهم على البحرين.

العتوب تشمل باإلضـافة إلـى آل خليفـة أسـرة آل الصـباح والجالهمـة ,وقـد هـاجرت
وقبائل ُ
هذه القبائل من موطنها األصلي في نجد إلى الشواطئ الشرقية مـن شـبه الجزيـرة العربيـة ,وتفرقـت
األسر الثالثة بين مدن وجزر الخليج ,ثم عادوا ليجتمعوا في الكويت.

بالعتوب طـويال بالكويـت ,فقـد عـرض الشـيخ محمـد بـن خليفـة علـى
ولكن لم يستقر المقام ُ
الشيخ عبد اهلل بن صباح أن يأذن لـه بـالهجرة هـو وأسـرته إلـى المنطقـة الغنيـة بـاللؤلؤ الواقعـة بـين

قطر والبحـرين .وبالفعـل فقـد هـاجر محمـد بـن خليفـة الكويـت متجهـا إلـى البحـرين ,ولكنـه منـع مـن
النزول فيها فواصـل الرحلـة إلـى الزبـارة ونزلهـا عـام  ,0766وهنـا كانـت بدايـة وجـود آل خليفـة فـي

البحرين.

()1
()2

أحمد منيسي ,التحول الديمقراطي ,مرجع سابق ,ص 66 – 62
أحمد منيسي ,التحول الديمقراطي ,المرجع السابق ,ص44
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وفــي الفتـرة مــا بــين اســتيالء آل خليفــة علــى البحـرين عــام  0732وتــوقيعهم ألول معاهــدة

مـع البريطــانيين فـي الشــارقة عــام  0320حتـى منتصــف القـرن التاســع عشــر ,دافـع آل خليفــة عــن
حكمهــم ضــد القــوى المحليــة األخــرى ,باالشــتباك المســلح تــارة ,وبالمنــاورات السياســية تــارة أخــرى,
وفــي كلتــا الحــالتين اســتطاعوا الحفــاظ علــى اســتقاللهم حتــى تــدخل البريطــانيين فقــاموا بالمحافظــة

عل ــى م ــا أس ــموه ب ـ ـ تالوض ــع الـ ـراهنت ,وذل ــك ف ــي الفتـ ـرة بع ــد منتص ــف الق ــرن التاس ــع عش ــر حت ــى
انسحابهم في أواخر عام  ,0570ونهاية الوجود البريطاني المباشر في منطقة الخليج (.)1

 .0نظام اإلمارة في مملكة البحرين
البحـرين إمــارة وراثيــة مســتقلة يحكمهــا الدســتور الصــادر فــي ديســمبر  ,0572والــذي نــص

علــى أن يمــر العــرش فــي أس ـرة آل خليفــة مــن األب إلــى االبــن األكبــر مــا لــم يــرى الحــاكم توليــة
شخص آخر غير أكبر األبناء.

وحــدث فــي البحـرين فــي الفتـرة مــن  0520إلــى  0532حالــة خالفــة واحــدة ســليمة عنــدما

انتقل العـرش مـن الشـيخ سـلمان بـن حمـد آل خليفـة إلـى ابنـه األكبـر الشـيخ عيسـى بـن سـلمان فـي
الثاني من نوفمبر .0560

إن العنصــر الحاســم فــي الخالفــة فــي البح ـرين هــو قــدرة النظــام السياســي علــى اســتيعاب

جميع القوى السياسية والتعبير عنها سواء كانت مذهبية – سـنية وشـيعية – أو اتحـادات نقابيـة أو
تجارية أو تنظيمات راديكالية ,وقدرته على االستجابة للمطالب الجماهيريـة بشـكل يخفـف ويمـتص

التوترات ,ثم عنصر الحفاظ على الروابط العائلية من خالل وضع معظم أعضاء األسرة الـذين ال
يشملهم خط الوراثة في مراكز عليا في النظام السياسي(.)2

ووفقـاً لدســتور ســنة  0572والدســتور المعــدل لســنة  2002فقــد نصــت المــادة األولــى فــي

فقرته (أ) على أن مملكة البحرين عربية إسالمية ذات سيادة تامة ,شعبها جزء من األمـة العربيـة,

واقليمها جزء مـن الـوطن العربـي الكبيـر ,وال يجـوز التنـازل عـن سـيادتها أو التخلـي عـن شـيء مـن

إقليمها.

نصت المادة ( )0الفقرة (ب) على أن حكم مملكة البحرين ملكـي دسـتوري و ارثـي ,وقـد تـم

انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن سـلمان آل خليفـة إلـى ابنـه األكبـر الشـيخ حمـد بـن عيسـى
آل خليفة ملك البالد ,وينتقل من بعده إلى أكبر أبنائه ,وهكذا طبقة بعد طبقة ,إال إذا عـين الملـك

قيــد حياتــه خلفــا لــه ابن ـاً آخــر مــن أبنائــه غيــر االبــن األكبــر ,وذلــك طبق ـاً ألحكــام مرســوم الت ـوارث
()1
()2

أحمد منيسي ,البحرين من اإلمارة إلى المملكة ,مرجع سابق ,ص40 – 25

صالح سالم زرتوقة ,)0552( ,أنماط االستيالء على السلطة في الدول العربية دراسة في األساليب "النمط

الوراثي – النمط االنقالبي – أنماط أخرى" ,مكتبة مدبولي ,القاهرة ,الطبعة الثانية ,ص 242 – 242
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المنصــوص عليــه فــي البنــد التــالي ,حيــث نصــت الفقـرة (ج) مــن نفــس المــادة علــى أن تــنظم ســائر
أحكــام التـوارث بمرســوم ملكــي خــاص تكــون لــه صــفة دســتورية ,فــال يجــوز تعديلــه إال وفقــا ألحكــام

المــادة ( )020مــن الدســتور .أمــا الفق ـرة (د) فقــد نصــت علــى أن نظــام الحكــم فــي مملكــة البح ـرين
ديمق ارطــي ,الســيادة فيـ ـه للشــعب مص ــدر الســلطات جميعــا ,وتك ــون ممارســة الس ــيادة علــى الوج ــه
المبين بهذا الدستور(.)1

 .3االنتقال من نظام اإلمارة إلى نظام الملكية
تميــزت البيئــة الداخليــة للنظــام السياســي فــي البح ـرين بوجــود الكثيــر مــن المتغي ـرات التــي
ضغطت بقوة على هذا النظام لدفعه نحو التحول الديمقراطي .فقد أدى حل المجلـس الـوطني عـام

 0572إلـ ــى تصـ ــاعد القـــوى المعارضـ ــة التـ ــي كـ ــان بعضـــها ق ــد نشـ ــأ خ ــالل عقـ ــدي الخمســـينيات
والســتينيات .وقــد اختلفــت التوجهــات الفكريــة للقــوى المعارضــة البــارزة علــى الســاحة السياســية مــن

مرحلــة إلــى أخــرى ,فلــئن كانــت القــوى الماركســية هــي األبــرز طيلــة عقــد الســبعينيات؛ فــإن التيــار
الشيعي كان األكثـر فعاليـة فـي عقـد الثمانينيـات ,أمـا القـوى القوميـة التـي نشـطت بشـكل واسـع فـي
البحرين خالل عقدي الخمسينيات والستينيات فقد ضعفت منذ مطلع السبعينيات ,ويرجع ذلك إلـى

عدة أسباب أبرزها اآلثار السلبية التي أفرزتها نكسـة يونيـو ,0567كمـا كـان ألحـداث العنـف التـي
وقعت نهاية عام  0554على خلفية اعتقال الشيخ علي سلمان ,مما ساهم فـي تـأزيم العالقـة بـين

الحكومة والمعارضة.

مــع مطلــع التســعينيات نشــطت القــوى المعارضــة فــي ممارســة ضــغوطها السياســية علــى

الحكومة من أجل االنفتاح السياسـي ,حيـث تقـدمت  200شخصـية معارضـة بعريضـة إلـى األميـر
تطالب ــه فيه ــا بإع ــادة المجل ــس ال ــوطني المنتخ ــب .وق ــد أدى إق ــدام الحكوم ــة عل ــى تأس ــيس مجل ــس

الشـورى عـام  0552إلـى تعميـق الخالفـات بينهـا والمعارضـة ,وتوثيـق التعـاون بـين قـوى العارضــة
نفسها ,حيث تم تشكيل ما يعرف بالحركة الدستورية ,وقد تمثلت مطالبها فيما يلي:
.0

تفعيل الدستور وعودة الحياة البرلمانية.

.2

إطالق سراح المعتقلين السياسيين والسماح بعودة المبعدين إلى وطنهم.

.4

تقليل التفاوت المتزايد بين فئات المجتمع.

.2
.2

()1
()2

المساواة بين أبناء البحرين من السنة والشيعة.
إعطاء المرأة حقوقها السياسية والمدنية(.)2

دستور مملكة البحرين المعدل لسنة 2002
أحمد منيسي ,التحول الديمقراطي ,مرجع سابق ,ص 32 – 75
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وكانت القالقل قد اندلعت قد انـدلعت فـي أغسـطس  0554مـن قبـل العـاطلين عـن العمـل

فــي القــرى الــذين تظــاهروا وتجمع ـوا ضــد الســلطة ,وبلغــت ذروتهــا عــام  0552مــع اســتبعاد رجــال
الدين البارزين من ضمنهم الشيخ علـي سـلمان بتهمـة التحـريض علـى األعمـال التخريبيـة والقالقـل

في البحرين .وقد تزامنت هذه السياسة ,مع تصـعيد فـي العالقـات البحرينيـة – اإليرانيـة ,واسـتمرت
ســتة أشــهر ,وقــد شــهدت األشــهر األولــى مــن العــام  0556حملــة اعتقــاالت واســعة فــي صــفوف
المتهمـين بــالتحريض وارتكــاب أعمـال الشــغب ,كمــا أدى تشـدد الســلطة إلــى توحيـد قــوى المعارضــة

الرئيســية فــي مواجهتهــا ,وأصــدرت بيانـاً مشــتركاً ,ودعــت فيهـا الســلطة لالســتجابة لمطالبهــا بإقامــة

الحرك ــة الدس ــتورية الت ــي تمث ــل اإلجم ــاع الش ــعبي ب ــدالً م ــن االلتف ــاف عل ــى إرادة الش ــعب بفرض ــها
مؤسسات غير دستورية وذات صفة شكلية فحسب(.)1

مــن جانــب أخــر كــان للبيئــة اإلقليميــة لــدول مجلــس التعــاون لـدول الخلــيج العربيــة تأثيراتهــا

الكبيرة على تطور النظم السياسية في هذه الدول بفعل الصراع بين القوى المحلية الكبرى في هذه
المنطقــة عل ــى تــزعم النظ ــام اإلقليمــي الخليج ــي ,والت ــدخالت الخارجيــة ف ــي هــذا الصــراع ,وك ــذلك
التطورات التي حدثت في بعض هذه الدول وتأثيرها على األوضاع السياسية في الدول األخرى.

فقـد كــان تــأثير الثــورة اإلسـالمية اإليرانيــة أقــوى علــى الوضـع السياســي فــي البحـرين ,نظـ اًر

إلى طبيعة العالقات التاريخيـة التـي تـربط بـين البلـدين( .)2وتمثـل إيـران مصـدر تهديـد دائـم لإلمـارة
الصغيرة ,وال سيما مع استخدام الورقة الطائفية وانعكاساتها الخطيرة في الداخل(.)3

لقد أدت األحداث التي شهدتها منطقة الخليج العربـي قبـل وبعـد حـرب الخلـيج الثانيـة عـام

 0550إلـى إثــارة قضــية المشــاركة السياسـية واظهارهــا إلــى الســطح مـن جديــد بــين القــوى السياســية
واالجتماعية.

م ــع نهاي ــة الثمانيني ــات ومطل ــع التس ــعينيات م ــن الق ــرن الماض ــي ش ــهدت ال ــنظم السياس ــية

العربيــة موجــة انفتــاح ملموس ـة ,مثلــت ضــغطاً فــي ســبيل التطــوير السياســي علــى مجموعــة الــنظم
السياســية لــدول الخلــيج بشــكل عــام .إن التــأثيرات ذات األثــر األقــوى علــى التطــور السياســي فــي

البحـرين ,كانــت تلــك التــي تمــت فــي دول خليجيــة أخــرى كتلــك التطــورات التــي حــدثت فــي الكويــت

والمملكــة العربيــة الســعودية منــذ مطلــع التســعينيات ,ومرحل ــة مــا بعــد أحــداث الحــادي عشــر م ــن
سبتمبر في الواليات المتحدة.

()1
()2
()3

أسامة الخولي وآخرون ,مرجع سابق ,ص232 – 232
أحمد منيسي ,التحول الديمقراطي ,مرجع سابق ,ص 37 – 36
أسامة الخولي وآخرون ,المرجع السابق ,ص 232
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من جهـة أخـرى كـان لظـاهرة العولمـة ,بوصـفها أحـد أبـرز متغيـرات البيئـة الدوليـة ,تأثيرهـا

الكبير على منطقة الخليج العربي بشكل خاص ,نظ اًر إلى أنها منطقة جعلها موقعهـا االسـتراتيجي

المتميز بؤرة مهمة للتفاعالت الدولية.

فقد كـان لهـذه العولمـة تـأثير كبيـر وملمـوس علـى الحيـاة السياسـية حيـث أدت إلـى تحريـك

الركـ ــود السياسـ ــي ,إذ ظهـ ــرت العديـ ــد مـ ــن المؤش ـ ـرات البـ ــارزة الدالـ ــة علـ ــى تفعيـ ــل حركـ ــة التطـ ــور

الديمقراطي في هذه النظم ,ومن هذه المؤشرات:
.0

تصاعد المطالب الخاصة باإلصالح السياسي.

.2

االتجاه إلى إعادة هيكلة النظم السياسية على أسس حديثة.
ظهور تيارات ليبرالية تتغذى على مفاهيم الديمقراطية.

.2

كما كان للعولمة تأثير على الجانب االقتصادي واالجتماعي والثقافي(.)1

يحركها عدد من العوامل ,بعضها يتعلـق بالسـبق
إن المطالبة باإلصالح في البحرين كان ِّ

التعليمي وأثره في الوعي بالقضايا مقارنـة ببقيـة بلـدان المنطقـة ,وبعضـها يتعلـق بمحدوديـة المـوارد
لدى الحكومة ,مما يقلل من قـدرتها علـى اسـتيعاب القـوى المعارضـة أو إضـعافها ,وبعضـها كـذلك

ك ــان طائفيـ ـاً .ل ــذلك ش ــهدت البحـ ـرين كثيـ ـ اًر م ــن اإلضـ ـرابات والمس ــيرات تعب ــر ع ــن رغب ــة الش ــعب

البحرينـي فـي اإلصـالحات السياسـية ,وفـي رفـض الحمايـة البريطانيـة التـي كـان مـن أهـم مظاهرهـا
األس ــطول البح ــري ,ومش ــاركة القـ ـوات البريطاني ــة ف ــي تفري ــق المظ ــاهرات المناوئ ــة لحل ــف بغ ــداد,
والعدوان الثالثي على مصر حينذاك .وكانت هذه االعتراضات تقودها لجنـة تجمـع بـين أعضـائها

ُسنة وشيعة أُطلق عليها لجنة االتحاد الوطني(.)2
لقــد أدى وصــول الحــاكم الجديــد الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة فــي مــارس  0555إلــى
الحكم خلفا لوالده الشيخ عيسى إلى بدء مرحلة جديدة في البحرين حقق فيهـا خـالل مرحلـة قصـيرة

أفض ــل تقـــدم علـ ــى طري ــق الديمقراطيـــة فـ ــي المنطق ــة فـ ــي الرج ــوع إل ــى الحيـ ــاة الدسـ ــتورية واج ـ ـراء
اإلصالحات السياسية واالجتماعية واالقتصـادية والثقافيـة ,وتـم إطـالق سـراح السـجناء السياسـيين,

والسماح بعودة المنفيين من الخارج ,والغاء محكمة أمن الدولة ,والتعهد بإعادة الحياة إلى الدستور
والبرلمــان فــي وقــت قريــب ,وكــان لهــذه التح ـوالت صــدى كبيــر فــي الملكيــات فــي منطقــة الخلــيج

العربي.

()1
()2

أحمد المنيسي ,التحول الديمقراطي ,مرجع سابق ,ص56 – 37

يوسف خليفة اليوسف ,)2000( ,مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى األجنبية ,مركـز

دراسات الوحدة العربية ,بيروت ,ص 42
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المعــين
وفــي ديســمبر 2000أعلــن الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة أن مجلــس الشــورى ُ

الذي تأسس في العام  ,0552سيصبح منتخباً خالل خمس سنوات .وبدأت البحرين تشهد انفراجاً

من أهم مظـاهره الحـوارات السياسـية ,وتعهـد األميـر بإحيـاء دسـتور العـام  0572مـع إجـراء بعـض
التعديالت عليه ,وقد شكلت لجان مختصة للتمهيد لذلك(.)1

وأصدر األمير مرسوماً أميريـاً بتشـكيل حكومـة جديـدة برئاسـة الشـيخ خليفـة بـن سـلمان آل

خليفة ..وفي نهاية عام  0555أعلن األمير أيضاً عن إحياء نظام االنتخابات البلدية ,كمـا أعلـن

األميــر أنــه ســيكون للــبالد مجلســان؛ نيــابي منتخــب انتخاب ـاً ح ـ اًر مباش ـ اًر ويتــولى المهــام التش ـريعية,
ومجلس شورى معين يضم أصحاب الخبرة واالختصـاص .وتـم إلغـاء محكمـة أمـن الدولـة وقانونهـا

المثير للجدل في  03فبراير  2000وهو إلغاء كـان مطلبـاً رئيسـياً للمعارضـة فـي الـداخل والخـارج
في خطوة على طريق تطبيق الميثاق الوطني(.)2

فقد أصدر الشـيخ حمـد بـن عيسـى آل خليفـة أمـر أميـري رقـم ( )26لسـنة  2000بتشـكيل

اللجنــة الوطنيــة العليــا إلعــداد مشــروع ميثــاق العمــل الــوطني ,فقــد نصــت المــادة األولــى منــه علــى
تشكل لجنة وطنية عليا إلعـداد مشـروع ميثـاق العمـل الـوطني الـذي يحـدد اإلطـار العـام للتوجهـات
المستقبلية للدولة في مجاالت العمل الوطني ,ودور مؤسسات الدولة وسلطاتها الدسـتورية فـي هـذا

الشأن .وتلتزم اللجنة في إعدادها لهذا المشروع ,بمراعاة القيم والمبادئ الراسخة والسائدة فـي دولـة

البحرين ,وبالمالمح األساسية لتراث وتجربة الشعب البحريني في العمل السياسي ,وكافة مجـاالت

العمل الوطني فـي المرحلـة السـابقة باعتبارهـا أساسـاً ومنطلقـا للعمـل الـوطني فـي المرحلـة القادمـة.
وللجنة أن تستهدي فـي مهمتهـا بتجـارب الـدول األخـرى التـي تتشـابه ظروفهـا الدسـتورية والسياسـية

مع ظروف دولة البحرين(.)3

تــم تشــكيل اللجنــة الوطنيــة العليــا إلعــداد مشــروع ميثــاق العمــل الــوطني ,حيــث أعلنــت فــي

 05ديســمبر  2000عــن إقرارهــا مبــدأ إعــادة الحيــاة البرلمانيــة المتوقفــة منــذ عــام  ,0572وتغييــر
مسمى الدولة إلى مملكة دستورية .وبعـد أن تسـلم األميـر فـي  22ديسـمبر 2000الميثـاق الـوطني

أكد عزمـه علـى طرحـه لالسـتفتاء الشـعبي فـي  04فب اريـر  ,2000والهـدف منـه إقامـة نظـام ملكـي
دستوري يفصل بين السلطات ويؤصل الهيئة التشريعية الفاعلة ويؤكـد اسـتقاللية القضـاء( .)4حيـث

()1

يوسف خليفة اليوسف ,مرجع سابق ,ص 55

()2

مفيــد الزيــدي ,)2000( ,مؤش فرات التحففول الففديمقراطي فففي البحففرين :مففن اإلمففارة إلففى الملكيففة الدسففتورية,

()3

صحيفة الوسط ,أمر أميري رقفم ( )21لسفنة  3111بتشفكيل اللجنفة الوطنيفة العليفا إلعفداد مشفروع ميثفاق

()4

أسامة الخولي وآخرون ,مرجع سابق ,ص 232

المستقبل العربي ,العدد  ,270ص 04 – 02

العمل الوطني ,صحيفة الوسط اإلخبارية ,للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/dSt :
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لقيت تجاوبا كبيـ اًر وتأييـداً واسـعاً مـن لـدن الشـعب البحرينـي الـذي صـوت لصـالحها بكثافـة وصـلت

إلــى نســبة  .%53.4فاالســتفتاء لــم يكــن علــى الميثــاق فحســب ,وانمــا كــان علــى الــنهج السياســي
واالجتماعي للقيادة البحرينية ,ورؤيتها لحاضر البحرين ومستقبلها(.)1

 .2طبيعة النظام الملكي في البحرين
تمتــع المجتمــع البحرينــي ,علــى مــدى القــرون الماضــية التــي تولــت فيهــا األس ـرة الحاكمــة,

مســئولية حكــم الــبالد ,بخصوص ــية فريــدة ,وهــي قي ــام العالقــة بــين الح ــاكم وشــعبه علــى التــرابط,
والتواصل المباشر ,والتفاهم المشترك من أجل خدمة المواطن ورفع شأن البالد.

نظــام الحكــم فــي دولــة البح ـرين ملكــي و ارثــي دســتوري ,علــى الوجــه المبــين فــي الدســتور
والمرسوم األميري الخاص بالتوارث .واألمير هو رأس الدولة ,وذاتـه مصـونة ال تمـس ,وهـو القائـد

األعلــى للق ـوات المســلحة ,وهــو رمــز اســتقرار الــبالد ,والركي ـزة األساســية التــي يرتكــز عليهــا نظــام
الحكم في دولة البحرين .ويباشر األميـر سـلطاته بواسـطة وز ارئـه ,والـوزراء مسـئولون أمـام األميـر,
وهو الذي يعين رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ,ويعفـيهم مـن مناصـبهم ,وفقـا لسـلطاته المبينـة فـي

الدستور(.)2

لقد أعطى دستور البحرين المعدل الصادر عام  2002سـلطات واسـعة للملـك فقـد نصـت

المادة ( )22من الدستور المعدل  2002على أن الملك رأس الدولة ,والممثل األسـمى لهـا ,وذاتـه
مصـونة ,وهــو الحــامي للــدين والـوطن ,ورمــز الوحــدة الوطنيــة .يحمـي الملــك شــرعية الحكــم وســيادة
الدس ــتور والق ــانون ,ويرع ــى حق ــوق األفـ ـراد والهيئ ــات وحري ــاتهم .ويم ــارس المل ــك س ــلطاته مباشـ ـرة

ويســأل كــل وزيــر
بواســطة وز ارئــه ,ولديـه ُيســأل الــوزراء متضــامنين عــن السياســة العامــة للحكومــةُ ,
عن أعمال و ازرتـه .يعـين الملـك رئـيس مجلـس الـوزراء ويعفيـه مـن منصـبه بـأمر ملكـي ,كمـا يعـين
ال ــوزراء ويعف ــيهم م ــن مناص ــبهم بمرس ــوم ملك ــي ,بن ــاء عل ــى ع ــرض رئ ــيس مجل ــس ال ــوزراء .يع ــاد

تشــكيل الــو ازرة علــى النحــو الســابق ذك ـره فــي هــذه المــادة عنــد بــدء كــل فصــل تش ـريعي للمجلســين.

يعــين الملــك أعضــاء مجلــس الشــورى ويعفــيهم بــأمر ملكــي .الملــك هــو القائــد األعلــى لقــوة الــدفاع,

ويتــولى قيادتهــا وتكليفهــا بالمهــام الوطنيــة داخ ــل أ ارضــي المملكــة وخارجهــا ,وت ـرتبط مباش ـرة ب ــه,
وتراعي السرية الالزمة فـي شـئونها .يـرأس الملـك المجلـس األعلـى للقضـاء ,ويعـين القضـاة بـأوامر

ـاء علــى اقت ـراح مــن المجلــس األعلــى للقضــاء .يمــنح الملــك أوســمة الشــرف وفق ـاً للقــانون.
ملكيــة بنـ ً
ينشئ الملك ويمنح ويسـترد الرتـب المدنيـة والعسـكرية وألقـاب الشـرف األخـرى بـأمر ملكـي ,ولـه أن
يفوض غيره في ذلك .تصدر العملة باسم الملك وفقـاً للقـانون .يـؤدي الملـك عنـد توليـه العـرش فـي

()1
()2

محمد سالم المزروعي ,مرجع سابق ,ص56
ميثاق العمل الوطني 2000
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اجتم ــاع خ ــاص للمجل ــس ال ــوطني اليم ــين التالي ــة (أقس ــم ب ــاهلل العظ ــيم أن أحت ــرم الدس ــتور وقـ ـوانين

الدولــة ,وأن أذود ع ــن حريــات الش ــعب ومصــالحه وأموال ــه ,وأن أصــون اس ــتقالل الــوطن وس ــالمة
أراضيه) .الديوان الملكي يتبع الملك ,ويصدر بتنظيمه أمـر ملكـي ,وتحـدد ميزانيتـه وقواعـد الرقابـة

عليه بمرسوم ملكي خاص(.)1

كما ونصت الفقرة (أ) مـن المـادة ( )22مـن أن للملـك حـق اقتـراح تعـديل الدسـتور واقتـراح

القوانين ,ويختص بالتصديق على القوانين واصدارها .وما نصت عليه الفقرة (جـ) من المـادة()42
من أن للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه أسباب الحل ,وال يجوز حل المجلـس لـذات

األسباب مرة أخرى.

وعنــد المقارنــة بــين وضــع األميــر فــي دســتور عــام  0572ووضــعه فــي الدســتور المعــدل,

نجد أن الفقرة (جـ) من المادة( )22من الدستور المعدل قـد نصـت علـى أن يمـارس الملـك سـلطاته
مباشرة وبواسطة وزرائه ويسأل كل وزير عن أعمال و ازرته ,بما يجعل األصـل هـو ممارسـة الملـك

لسلطاته بشكل مباشر مـن خـالل األوامـر الملكيـة ,وذلـك علـى خـالف مـا كانـت تـنص عليـه الفقـرة
(أ) من المادة( )22من دستور  0572والتي كانت تجعل األصل أن يمـارس األميـر سـلطاته عـن
طريق وزرائه(.)2

إن األسباب التي دفعت الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى إصدار دستور ,2002

فهي عائدة إلى األسباب التالية:

أوالً :األسباب الداخلية :وهي األساس في حدوث اصدار اصالحات سياسية في الحالة
البحرينية ,وهي :حاجة النخبة الحاكمة في البحرين إلى تجديد مصادر شرعيتها ,وانكماش

دولة الرفاه ,وحل إشكالية األقليات وتفادي حالة العنف ,واتساع حجم الطبقة الوسطى

الجديدة وارتفاع سقف مطالبها ,وقوة المعارضة السياسية ومواصلتها النضال في سبيل

التحول نحو الديمقراطية.

ثانياً :األوضاع اإلقليمية :ويمكن إيجازها باآلتي :التأثر بالتطورات الخليجية ,وتداعيات
التحوالت الداخلية اإليرانية ,والتحوالت الديمقراطية في البالد العربية.

ثالثاً :المتغيرات الدولية :فقد تعددت المؤثرات التي دفعت مملكة البحرين في تجاه التحول نحو
الديمقراطية ,كالثورة في مجال اإلعالم والمعلومات واالتصاالت ,والضغوط الخارجية(.)3

()1
()2
()3

دستور مملكة البحرين المعدلة لسنة 2002
أحمد منيسي ,التحول الديمقراطي ,مرجع سابق ,ص022 – 024

ابتسام محمد عبد ,)2002( ,التطورات السياسية في البحرين بعد العام  ,0975مجلة دراسات دولية,

العدد  ,26ص 74 – 72
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المطلب الثاني :السلطة التشريعية بين المجلس الوطني ومجلس النواب
أصــدر األميــر الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة فــي يونيــو  0572مرســوما بقــانون رقــم

( )02لسنة  0572الخاص بإنشاء مجلس تأسيسي إلعداد دستور للدولة وارساء الحكم في الـبالد
على أسس قويمـة مـن الديمقراطيـة والعـدل ,وفـي ظـل نظـام دسـتوري برلمـاني ,يوطـد حكـم الشـورى

ويتفق مع ظروف البالد وتراثها العربي واإلسالمي .وقد أنشأ مجلس تأسيسي لوضع دستور للبالد
تألف من  22عضواً منتخباً وعدد  00أعضاء ُعينوا بمرسوم ,وكان الوزراء أعضاء فـي المجلـس
بحكم مناصبهم.
وبـذلك فقــد تشــكل المجلــس التأسيسـي الــذي أنــيط بـه وضـع مشــروع الدســتور .وقــد انعقــدت

الجلسة األولى للمجلس التأسيسي في  06ديسمبر  ,0572وبتاريخ  5يونيو  0572أقر المجلس

التأسيس ـ ــي دس ـ ــتور دول ـ ــة البحـ ـ ـرين ورفع ـ ــه لألمي ـ ــر فص ـ ــدق عل ـ ــى الدس ـ ــتور وأص ـ ــدره بت ـ ــاريخ 6
ديسمبر.)1(0572

نصت المادة ( )22الفقرة (أ) من دستور  0572ودستور  :2002يقوم نظام الحكم علـى

أسـاس فصـل السـلطات التشـريعية والتنفيذيـة والقضـائية مـع تعاونهــا وفقـاً ألحكـام هـذا الدســتور ,وال
يجوز ألي من السلطات الثالث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليهـا

فــي هــذا الدســتور ,وانمــا يجــوز التفــويض المحــدد بفت ـرة معينــة وبموضــوع أو موضــوعات بالــذات,
ويمارس وفقاً لقانون التفويض وشروطه.

وفـي الفقـرة (ب) مـن المــادة ( :)2السـلطة التشـريعية يتوالهـا الملــك والمجلـس الـوطني وفقـاً

للدســتور ,ويتــولى الملــك الســلطة التنفيذيــة مــع مجلــس الــوزراء والــوزراء ,وباســمه تصــدر األحكــام
القضائية ,وذلك كله وفقاً ألحكام الدستور.

يتألف المجلس الوطني من مجلسين وفقاً للمادة ( )20من دستور :2002مجلس الشورى

ومجلس النواب .وطبقاً للمادة ( )22من الدستور يتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً يعينون

بأمر ملكي .ويشترط في عضو مجلس الشورى وفقاً للمادة ( )22أن يكون بحرينيـاً ,متمتعـاً بكافـة
حقوقــه المدنيــة والسياســية ,وأن يكــون اســمه مــدرجاً فــي أحــد جــداول االنتخــاب ,وأال يقــل ِســنه يــوم
التعيين عن خمس وثالثين سـنة ميالديـة كاملـة ,وأن يكـون ممـن تتـوافر فـيهم الخبـرة أو الـذين أدوا

خــدمات جليلــة للــوطن .ونصــت المــادة( )24فــي الفق ـرة (أ) أن مــدة العضــوية فــي مجلــس الشــورى
أربع سنوات ,ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته .وفي المادة( )22الفقرة (أ) تنص على

()1

عبد العزيز ابل ,المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجية ,السلطة التشريعية في مملكة
البحرين ,اللقاء السنوي الواحد والثالثون ,منتدى التنمية ,البحرين ,ص0
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أنــه يجتمــع مجلــس الشــورى عنــد اجتمــاع مجلــس النـواب ,وتكــون أدوار االنعقــاد واحــدة للمجلســين,

وفي الفقرة (ب) إذا ُحل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورى.
أمـا مجلـس النـواب يتـألف وفقـاً للمـادة( )26مـن أربعــين عضـواً ُينتخبــون بطريـق االنتخــاب
العــام الســري المباشــر وفق ـاً لألحكــام التــي يبينهــا القــانون ,ويشــترط فــي عضــو مجلــس الن ـواب كمــا

نصــت المــادة( )27أن يكــون بحرينيــا ,متمتع ـاً بكافــة حقوقــه المدنيــة والسياســية ,وأن يكــون اســمه
مدرجاً في أحد جداول االنتخاب ,وأال يقل ِسنه يوم االنتخاب عن ثالثين سنة ميالدية كاملة ,وأن
يجيــد قـ ـراءة اللغ ــة العربي ــة وكتابتهــا ,وأال تك ــون عض ــويته بمجل ــس الشــورى أو مجل ــس النـ ـواب ق ــد

أُسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة واالعتبار أو بسبب اإلخالل بواجبـات

العضوية .وقد حددت المادة( )23مدة مجلس النواب بأربع سنوات ميالدية من تاريخ أول اجتمـاع
له ,وتجري في خالل الشهور األربعة األخيرة من تلك المـدة انتخابـات المجلـس الجديـد مـع م ارعـاة

حكم المادة( *)64من هذا الدستور .ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته(.)1

العالقة التشريعية بين المجلسين
يشــترط الدس ــتور أن يجتم ــع مجل ــس الش ــورى عن ــد اجتم ــاع مجل ــس النـ ـواب ,ويك ــون أدوار

االنعقــاد واحــدة للمجلســين واذا ُحــل مجلــس الن ـواب توقفــت جلســات مجلــس الشــورى ,وهــذا يعنــي
ارتباط عمل المجلسين معاً .ولكن من الضروري مالحظة أن عمل مجلس الشورى يرتبط عضـويا
في مسألة التشريع بعمل مجلـس النـواب حيـث أن أدوار االنعقـاد واحـدة ,وبـدء التشـريع الفعلـي بعـد

صياغة مشروع القانون تنطلق من مجلس النواب وتأتي التعديالت الحقاً من مجلس الشورى على
أي مشروع قانون أو تعديل على قانون نافذ أقره مجلس النواب.

وهذه الصلة تحدد فـي واقـع األمـر الـدور الجـوهري لمجلـس النـواب فـي إدخـال مـا يـراه مـن

تعديالت جوهرية وصياغات حقوقية في بداية عملية التشريع التي تبدأ من لجانه المختصة .فوفقاً
()1

دستور مملكة البحرين المعدل 2002

* الم ــادة ( )64م ــن دس ــتور مملك ــة البحـ ـرين المع ــدل  :2002إذا ُح ــل مجل ــس النـ ـواب وج ــب إجـ ـراء االنتخاب ــات
للمجلس الجديد في ميعاد ال يجاوز أربعـة أشـهر علـى األكثـر مـن تـاريخ الحـل .فـإن لـم تجـر االنتخابـات خـالل
المنحل كامل سلطته الدستورية ,ويجتمع فو اًر كأن الحل لـم يكـن ,ويسـتمر فـي أعمالـه
تلك المدة يسترد المجلس ُ
إلى أن ينتخب المجلس الجديد .وللمك على الرغم مما ورد في البند السـابق ,أن يؤجـل إجـراء انتخـاب المجلـس
الجديد إذا كانـت هنـاك ظـروف قـاهرة يـرى معهـا مجلـس الـوزراء أن إجـراء االنتخـاب أمـر متعـذر .واذا اسـتمرت
الظــروف المنصــوص عليهــا فــي البنــد الســابق ,فللملــك بنــاء علــى رأي مجلــس الــوزراء ,إعــادة المجلــس المنحــل
ودعوتــه إلــى االنعقــاد ,ويعتبــر هــذا المجلــس قائمـاً مــن تــاريخ صــدور المرســوم الملكــي بإعادتــه ,ويمــارس كامــل

صــالحياته الدســتورية ,وينطبــق عليــه أحكــام هــذا الدســتور بمــا فــي ذلــك المتعلــق منهــا باســتكمال مــدة المجلــس
وحله ,وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ بدئها.
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للدستور في المادة( )70ال يصدر قانون إال إذا أقره كل من مجلسـي الشـورى والنـواب أو المجلـس
الوطني بحسب األحوال ,وصدق عليه الملك.

لمجلس النواب أن يرفض أي تعـديل علـى مشـروع قـانون أقـره مجلـس الشـورى ,وأن يصـر

علــى ق ـ ارره الســابق دون إدخــال أيــة تعــديالت جديــدة علــى مشــروع القــانون ,وفــي هــذه الحالــة يعــاد
المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانيـة للنظـر فيـه .ولمجلـس الشـورى أن يقبـل قـرار مجلـس النـواب

أو أن يصر على ق ارره السابق ,وفي حالة استمرار الخالف بـين المجلسـين تـنص المـادة رقـم()32
من الدسـتور علـى اجتمـاع المجلـس الـوطني برئاسـة رئـيس مجلـس الشـورى لبحـث المـواد المختلـف

عليها ,ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية األعضاء الحاضرين(.)1

وتماشياً مع أحكام الدستور صدر بتاريخ  00يوليو  0572مرسوم قانون رقم ( )00لسنة

 0572بش ــأن أحك ــام االنتخ ــاب للمجل ــس ال ــوطني ,وبن ــاء علي ــه ت ــم انتخ ــاب  20عضـ ـواً للمجل ــس

الوطني في يوم الجمعة  7ديسمبر .0572

وبذلك تكـون السـلطة التشـريعية آنـذاك ممثلـة فـي المجلـس الـوطني مكونـة مـن  20عضـواً

ـداء مــن الفصــل التشـريعي
منتخبـاً فــي فصــله التشـريعي األول ويرفـع هــذا العــدد إلــى  40عضـواً ابتـ ً
الثـاني مــع وجــود أعضــاء الحكومــة الممثلــين للسـلطة التنفيذيــة وهــم  04عضـواً مــن الــوزراء ,بحكــم

مناصبهم(.)2

المطلب الثالث :السلطة التنفيذية في البحرين
تســيطر الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطتين التشـريعية والقضــائية( ,)3ويتوالهــا الملــك ورئــيس
مجلــس الــوزراء والــوزراء ,وتتــولى هــذه الســلطة وضــع السياســة العامــة للدولــة وتنفيــذها ,واإلش ـراف
علـى ســير الجهـاز الحكــومي ,ورعايــة مصـالح الدولــة ,وقـد حــدد الدســتور مهـام وصــالحيات الملــك
ورئيس مجلس الوزراء والـوزراء ومسـؤولياتهم .ومـن مسـؤوليات السـلطة التنفيذيـة التأكـد مـن تطبيـق

القوانين وانفاذها ورعاية مصالح الدولة(.)4

يؤلف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ,كمـا نصـت المـادة()44

مــن الدســتور .ونصــت المــادة( )42فــي الفق ـرة (أ) علــى أنــه يشــترط فــي مــن يلــي الــو ازرة أن يكــون

بحرينيـ ـاً ,وأال يق ــل س ــنه ع ــن ثالث ــين س ــنة ميالدي ــة ,وأن يك ــون متمتعـ ـاً بكام ــل حقوق ــه السياس ــية

والمدنية .وتسري في شأن رئـيس مجلـس الـوزراء األحكـام الخاصـة بـالوزراء ,مـا لـم يـرد نـص علـى
()1
()2
()3
()4

عبد العزيز ابل ,مرجع سابق ,ص 2 – 4
عبد العزيز ابل ,المرجع السابق ,ص 0
منيرة فخرو ,مرجع سابق ,ص 62
تقرير مملكة البحرين األول المقدم إلى لجنة حقوق اإلنسان العربية ,أغسطس  ,2002ص 00
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خالف ذلك .وفي المادة( )46من الدستور يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء ,أمام الملك ,وقبل
ممارسة صالحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة( )73مـن الدسـتور (أقسـم بـاهلل العظـيم أن

أكــون مخلص ـاً للــوطن والملــك ,وأن أحتــرم الدســتور وقـوانين الدولــة ,وأن أذود عــن حريــات الشــعب
ومصالحه وأمواله ,وأن أؤدي أعمالي باألمانة والصدق)(.)1

المطل الرابع :السلطة القضائية في البحرين
الســلطة القضــائية أحــدى ســلطات الدولــة الــثالث وقــد تناولهــا الدســتور البحرينــي المعــدل

 2002في المواد من  006 – 004والتي تنص على أن شرف القضـاء ,ون ازهـة القُضـاة وعـدلهم
أساس الحكم وضمان للحقـوق والحريـات وأنـه ال سـلطان ألي جهـة علـى القاضـي فـي قضـائه ,وال
يجــوز بحــال التــدخل فــي ســير العدالــة ,ويكفــل القــانون اســتقالل القضــاء ويبــين ضــمانات القُضــاة

واألحكام الخاصة بهم.

المش ـرع البحرينــي قانون ـاً مســتقال خاص ـاً بالقضــاة يبــين شــروط تعييــنهم ومســائلتهم
كــرس ُ
واختصاصــاتهم وواجبــاتهم ,وهــو قــانون الســلطة القضــائية الــذي صــدر بالمرســوم بقــانون رقــم()42

المش ــرع ف ــي مملك ــة البحـ ـرين بمرف ــق القض ــاء
لس ــنة  2002وال ــذي عك ــس بوض ــوح م ــدى اهتم ــام ُ
وحرصــه علــى تمكينــه مــن أداء دوره فــي تحقيــق العدالــة بأيســر الطــرق بالنســبة لجميــع الم ـواطنين

ـاء علــى حــد س ـواء .ووفق ـاً ألحكــام هــذا القــانون فــإن اختصاصــات المحــاكم فــي مملكــة
رجــاالً ونسـ ً
البحرين تتوزع بين:
القضففاء المففدني :وهــو يخــتص بكافــة المســائل المدنيــة والجنائيــة والتجاريــة واألح ـوال الشخصــية
لغير المسلمين.

القضاء الشرعي :وهو يختص بالنظر في مسائل األحوال الشخصية للمسلمين .وتنقسم المحاكم
الشرعية إلى محاكم شرعية ُسنية ومحاكم شرعية جعفرية.
القضاء الدستوري :المحكمة الدستورية هـي الجهـة التـي ت ارقـب مـدى دسـتورية القـوانين واللـوائح,
وتعتبر هذه المحكمة جهة قضائية مستقلة بـذاتها وذلـك بموجـب المرسـوم بقـانون رقـم()27

لسنة  2002الخاص بإنشائها(.)2

ويمكــن وصــف النظــام القــانوني للبح ـرين بأنــه نظــام مخــتلط يســتمد مرجعيتــه مــن الش ـريعة

اإلســالمية ,ومــن الق ـوانين المدنيــة والجنائيــة والتجاريــة المص ـرية ,ومــن العــادات والتقاليــد المحليــة,

()1
()2

دستور مملكة البحرين المعدل 2002
تقرير مملكة البحرين األول المقدم إلى لجنة حقوق اإلنسان العربية ,أغسطس  ,2002ص 02 – 00
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باإلضــافة إلــى بعــض المبــادئ المســتقاة مــن القــانون العــام البريطــاني .ويشــمل نظــام المحــاكم فــي

البحرين المحاكم المدنية ومحاكم القضاء الشرعي والمحاكم العسكرية(.)1

وعليه ,يرى الباحث أن الموقع الجغرافي االسـتراتيجي لمملكـة البحـرين ,كـان عـامالً مهمـاً

فــي تنــافس القــوى اإلقليمي ـة والدوليــة للســيطرة علــى البح ـرين ,وفــرض ســيطرتها عليهــا ,وذلــك مــن
خــالل قيــام كـ رـل مــن بريطانيــا فــي توقيــع معاهــدات مــع أم ـراء البح ـرين آنــذاك والعمــل علــى حمايــة
سلطة عائلة خليفة ودعمهم وتأكيد نفوذ أسرة آل خليفة في الحكم ,كما لعبت الواليات المتحدة منذ

أن تم إعالن بريطانيا انسحابها من منطقة شرق السويس وبالتالي من البحرين ,على تأكيد نفوذها
وفرض سيطرتها على المنطقة بأكملها ,فقامت بتعزيز تواجدها العسكري في منطقة الخلـيج بشـكل
عام والبحرين بشكل خاص ,لمواجهة األطماع واألخطار من قبل منافسيها سواء إيران أو االتحـاد

السوفيتي في ذلك الوقت.

ومنــذ أن أعلنــت بريطانيــا ق ـرار االنســحاب مــن منطقــة شــرق الســويس ,بــدأ حكــام منطقــة

الخلـيج بالتشـاور إلقامــة اتحـاد فيمـا بيــنهم ,إال أن األمـر لـم يــتم ,وبـدأت البحـرين بالعمــل مـن أجــل
إع ــالن االس ــتقالل ,وه ــو م ــا ت ــم بالفع ــل بع ــد أن ت ــم اجـ ـراء اس ــتفتاء ,وت ــم تقري ــر مص ــير البحـ ـرين

باالستقالل عام  ,0570ومن ثم بدأت مسيرة تطوير الحياة السياسية في البحرين في عهد األمير

عيسى بن سلمان آل خليفة ,بإصدار دستور للبحرين ,وصـوالً إلـى تـولي األميـر حمـد بـن عيسـى

الحك ــم ,واكم ــال مسـ ــيرة التح ــول ال ــديمقراطي ,وتعزيزهـ ــا بتحوي ــل البحـ ـرين مـ ــن إم ــارة إل ــى مملكـ ــة
ُ
دستورية ,وتم تحديث النظام السياسي ,بعد أن تم اقرار ميثاق العمل الوطني ,وتعديل الدستور.

()1

تقرير اللجنة البحرينية المسفتقلة لتقصفي الحقفائق ,قـدم فـي المنامـة ,البحـرين فـي  22نـوفمبر  ,2000ص
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الفصل الثالث
ُ
احملددات الداخلية املؤثرة يف بنية النظام السياسي
البحريني

المبحث األول :العوامل السياسية

المطلب األول :أزمة الثقة بين النظام والمعارضة

المطلب الثاني :خالفات األسرة الحاكمة
المبحث الثاني :المحددات االقتصادية

المطلب األول :تراجع معدل الرفاه االجتماعي

المطلب الثاني :تغلغل الفوارق االجتماعية في المجتمع البحريني

المطلب الثالث :الخالف المذهبي وأزمة الحرية الدينية في المجتمع البحريني
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إن بيئة النظام السياسـي البحرينـي ال تعمـل فـي فـ ار  ,فهـي تتـأثر بمـا يجـري فـي محيطهـا

الــداخلي والخــارجي .فالبيئــة الداخليــة للنظــام السياســي البحرينــي ,تمثــل متغي ـ اًر محوري ـاً فــي وظيفــة
وطبيعة واستقرار النظـام السياسـي .وبالتـالي فالظـاهرة السياسـية عبـارة عـن مجموعـة مـن العالقـات

المتداخلـــة والمترابطـــة والعناص ـ ـر المتفاعلـ ــة ,والتـ ــي تقـــوم باألسـ ــاس علـــى نظـ ــام ومح ــيط ,وينـ ــتج
مخرجــات ,وهــذه المخرجــات إمــا أن تلقــى قبــول أو ال ـرفض مــن قبــل المجتمــع .إن حجــم العوامــل

السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية المتفاعلــة فــي بيئــة النظــام السياســي الداخليــة ,يعطــي مؤش ـ اًر
عل ــى م ــدى حج ــم التق ــارب أو التباع ــد ب ــين النظ ــام والمجتم ــع ,وعل ــى م ــدى إمكاني ــة التع ــاطي م ــع

مطالب الشعب ,والعمل على تقليص الفجوة ,التي تكون سبباً لبروز التوترات وعدم االستقرار.

المبحث األول :العوامل السياسية
المطلب األول :أزمة الثقة بين السلطة والمعارضة
أصـ ــدر األميـ ــر ,فـ ــي  02فب اريـ ــر  , 2002دسـ ــتو اًر جديـ ــداً للـ ــبالد وعـ ــدداً مـ ــن الم ارسـ ــيم

والق اررات .وبموجب الدستور الجديد أعلـن األميـر بـالده ملكيـة حديثـة وديمقراطيـة ودسـتورية ,وتـوج

نفس ــه ملكـ ـاً عليه ــا .لق ــد اتخ ــذ المل ــك حم ــد ب ــن عيس ــى تل ــك القـ ـ اررات منف ــرداً وب ــدون م ارع ــاة آلراء
واعتراضات بعض من قابلهم من قادة الجمعيات السياسية وقوى المجتمع األخرى .وكان مـن بـين
هؤالء من أشار عليه إما بالتريـث أو بـااللتزام بمـا قطعـه علـى نفسـه مـن تعهـدات أمـام النـاس .فـي

المقابــل لــم يكــن الملــك فــي موقــع يمكنــه مــن تجاهــل هيئتــين رئيســيتين ,همــا العائلــة الحاكمــة وقــوة

الدفاع.

وحســب الدســتور الجديــد ,فــإن الملــك هــو رأس الدولــة والممثــل األســمى لهــا ,وهــو وحــده

المخــتص بتعيــين رئــيس الــوزراء والــوزراء والســفراء والمحــافظين والقضــاة وأعضــاء مجلــس الشــورى

وأعضــاء المحكمــة الدســتورية ,ويحــق لــه وحــده إعفــاء ه ـؤالء مــن منصــبهم .وهــو صــاحب القــول
الفصل في أي خالف ينشأ بين السلطات الثالث .في المقابل اعتبرت المعارضـة الدسـتور الجديـد

تدستور منحةت ورأت في انفـراد الملـك بصـياغته واصـداره إخـالالً بوعـود التوافـق التـي اعتمـد عليهـا

التصــويت علــى ميثــاق العمــل الــوطني .لــم يبــد الملــك اهتمامـاً ملحوظـاً باعت ارضــات المعارضــة وال
بما قامت به من احتجاجات لم تصل إلى حد تهديد األمن(.)1

()1

عبــد الهــادي خلــف ,)2003( ,حصففيلة عشففر سففنوات مففن محاولففة اإلصففالح السياسففي فففي البحففرين ,أوراق

المتابعة السياسية ,مبادة اإلصالح العربي ,ص 2 – 2
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واستمر الشيخ حمد بن عيسى في اعتبار اإلصالح مشروعاً شخصياً ومبادرة خاصة بـه.

فالمشروع من وجهة نظره هو مكرمته الكبرى ,لذا استمر في تحاشي استشارة أي من المجموعـات
السياسـية فــي أي مــن القضـايا العالقــة والمتأزمــة فــي الـبالد ,فهــو وحــده مــن يملـك الحــق فــي تحديــد

أطـر العمليــة السياســية ,وتخطـيط مســارها وســرعتها ومـداها ,بــل إن الملــك ظـل علــى إصـ ارره علــى
أنه وحده من يحدد َمن ِمن الفئات االجتماعية أو الشبكات السياسية له الحق في المشـاركة بإبـداء
الرأي في الشأن العام(.)1
بدأت األزمة وانعدام الثقة بين الحكومة والمعارضـة ,عنـدما صـدر دسـتور مملكـة البحـرين

الجديــد فــي  04فب اريــر عــام  ,2002بــإرادة ملكيــة منفــردة ,حيــث اعتبرتــه المعارضــة تراجع ـاً عــن
ميثاق العمل الوطني ,وردت السلطة في البحرين عليها ,بأنها أدخلت بعض التعـديالت الدسـتورية

وفقاً لما جاء في ميثاق العمل الوطني ,وأرفقته بمذكرة تفسيرية ,معتبـرة مـا ورد فيـه مرجعـاً لتفسـير

أحكامـه .ومـن هنــا بـدأ الخــالف والتبـاين بـين الســلطة والمعارضـة فــي تفسـير مـا جــاء فـي الميثــاق,
وم ــا تض ــمنه ,حي ــث أك ــدت المعارض ــة عل ــى ض ــرورة أن يك ــون المجل ــس الني ــابي المنتخ ــب كام ــل
الصالحيات ,الرقابية والتشريعية ,فيما تنحصر مهمة مجلـس الشـورى فـي إعطـاء الـرأي والمشـورة,

بمعنى ال يحق له أن يكون شريكاً في التشريع(.)2

ولم ــا اعتب ــر أن اإلص ــالحات الدس ــتورية ج ــاءت وفقـ ـاً لميث ــاق العم ــل ال ــوطني فق ــد أج ــري

االســتفتاء عليــه فــي  04و 02فب اريــر  ,2000وأســفرت النتيجــة عــن إق ـ ارره بأغلبيــة كاســحة بلغــت

 .%53.4حيث أكد الميثاق على مجموعة من المبادئ األساسية ,منها:
 .0الشعب وحده مصدر السلطات.
 .2كفالة الحريات الشخصية.

 .2تدعيم مبدأ الفصل بين السلطات مع التأكيد على مبدأ استقالل القضاء.
 .4فتح الباب أمام حرية التعبير وتأسيس الجمعيات األهلية.

وتعلــق مــا جــاء فــي الميثــاق بمســألتين :األولــى خاصــة بتغييــر شــكل الدولــة مــن إمــارة إلــى
مملكــة؛ والثانيــة خاصــة بتعــديل تشــكيل الســلطة التشـريعية لتتكــون مــن مجلســين بــدل مجلــس واحــد

كمــا كانــت عليــه الحــال فــي دســتور  .0572إال أنــه قــد دار جــدل كبيــر حــول الميثــاق بــين القــوى
والتيارات السياسية المختلفة ,وتمحور هذا الجدل في أمرين:

()1
()2

عبد الهادي خلف ,مرجع سابق ,ص 2
فاضل الحليبي ,أزمة البحرين :السلطة والمعارضة ,موقع الحوار المتمدن ,العدد ,2226

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=284690 ,2000/00/24
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األمر األول :الجدل حول فكفرة الميثفاق نفسفها ,حيفث تبلـور الجـدل حـول هـذه الفكـرة فـي تيـارين
أساسيين وهما:

التيار الذي رفض أصالً فكرة الميثاق :ومثل هذا التيار موقف الجبهة اإلسـالمية لتحريـر

.0

أ-

البحرين التي أصدرت بياناً حول الميثاق فيه جملة من القضايا هي:

أن ميثــاق العمــل الــوطني هــو جــزء مــن مخطــط الســلطة المتواص ـل الــذي بدأتــه فــي

ب-
.2

هجوم مضاد منذ إجهاض االنتفاضة الشعبية وتصفية آثارها.

الدعوة إلـى مقاطعـة االسـتفتاء علـى الميثـاق واالسـتمرار فـي نهـج المقاومـة مـن أجـل

إقامة نظام الديمقراطية والحرية والعدالة االجتماعية.

التيــار الــذي أيــد الميثــاق :ومثــل هــذا التيــار لجنــة العريضــة الشــعبية وأحــد أجنحــة حركــة

أحـ ـرار البحـ ـرين؛ وص ــب موق ــف الق ــوى اليس ــارية عمومـ ـاً ف ــي ه ــذا التي ــار ,رغ ــم تحفظات ــه
وشكوكه القوية حيال ما ورد في الميثاق.

األمر الثاني :الجدل حول مضمون الميثاق:

دار الجــدل حــول قضــيتين ,أولهمــا تغييــر مســمى الدولــة مــن إمــارة إلــى مملكــة؛ والثانيــة

تشكيل السلطة التشريعية من مجلسين بدل مجلس واحد .وأفرز هذا الجدل عدة تيارات:
.0

ذهب اتجاه ,فيما يتعلق بنص الميثاق علـى تحويـل إمـارة البحـرين ,إلـى مملكـة دسـتورية

إلى القول بأن الميثاق لم يفسر هذا الـنص إال بعبـارات مرسـلة ,ولـم يوضـح مـا قيمـة هـذا
التحــول الــذي يقلــب شــكل الدولــة مــن دون أن يغيــر مــن جــوهر النظــام الحــاكم ,فالنظــام

.2

الحاكم القائم نظام وراثي.

وتبلورت عدة توجهات أساسية أخرى ,حول نص تعديل تشكيل السلطة التشريعية:
أ -فذهب اتجاه إلى أن نظام المجلسين أكبر من حاجة البالد الصغير.

ب -وأكد اتجاه آخـر أن نظـام المجلسـين يعنـي خطـوات كبيـرة إلـى الـوراء؛ فمـن خـالل
الحكــم وتك ـون األغلبيــة
هــذه الصــيغة يــتم ضــمان عــدم صــدور قــانون ال يقبــل بــه ُ
المطلقة في صنع القرار السياسي للحكم.

ت -وذه ــب آخ ــرون إل ــى أن ه ــذا المقت ــرح مخ ــالف للدس ــتور ,ويقل ــل م ــن ص ــالحيات
الســلطة التشـريعية المنتخبــة ومــن مبــدأ الفصــل بــين الســلطات ,كمــا يضــعف حــق
الرقابة الدستورية والمالية واإلدارية على السلطة التنفيذية وحق االستجواب(.)1

()1

أحمـ ــد منيسـ ــي ,التحففففول الففففديمقراطي ,مرجـ ــع سـ ــابق ,ص  ,004 – 002أيض ـ ـاً ,محمـ ــود ش ـ ـريف بسـ ــيوني

وآخــرون ,تقريففر اللجنففة البحرينيففة المسففتقلة لتقصففي الحقففائق ,قــدم فــي المنامــة ,البح ـرين ,فــي  22نــوفمبر
 ,2000ص 26 – 22
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أمــا بالنســبة لمكانــة الســلطة التشـريعية فقــد نــص الدســتور المعــدل ,علــى مســتوى التشــكيل,

عل ــى أن تك ــون الس ــلطة التشـ ـريعية م ــن مجلس ــين ,أح ــدهما يس ــمى مجل ــس النـ ـواب واألخ ــر يس ــمى
مجلس الشورى ,وبواقع  40عضواً لكل منهما .ولهما نفس القدر من الصالحيات التشريعية ,وفي
حالة الخالف بينهما يجتمعـان برئاسـة رئـيس مجلـس الشـورى ,الـذي يكـون صـوته هـو المـرجح فـي

حالــة تعــادل األصـوات .أمــا دســتور  0572فقــد نــص علــى أن الســلطة التشـريعية تتشــكل مــن 20
عضواً منتخبـاً فـي فصـله األول ,ويرتفـع هـذا العـدد إلـى  40عضـواً مـن الفصـل التشـريعي الثـاني,

لمعينين وهـم الـوزراء علـى  04عضـواً .ومـن ثـم تكـون نسـبة
وفي الحالتين ال يزيد عدد األعضاء ا ُ
األعضــاء المعين ــين ال تتج ــاوز  %26م ــن مجم ــوع األعض ــاء ,مم ــا يعن ــي تغلي ــب كف ــة األعض ــاء
المنتخبين ,على عكس ما جـاء بـه دسـتور  .2002أمـا علـى مسـتوى االختصـاص فتؤكـد المقارنـة

بــين دســتور  0572ودســتور  2002أن الســلطة التش ـريعية فــي البح ـرين فــي ظــل دســتور 0572

كان ــت تم ــارس اختصاص ــات تشـ ـريعية ورقابي ــة أق ــوى م ــن تل ــك الت ــي منحه ــا له ــا دس ــتور .2002

ويضاف أن دستور  0572أعطى لكل عضـو فـي المجلـس الـوطني حـق اقتـراح القـوانين وفقـاً لمـا

نصــت عليــه المــادة ( .)70أمــا فــي الدســتور المعــدل ووفقـاً لــنص الفقـرة (أ) مــن المــادة ( ,)52فقــد
أصبحت صياغة القـوانين مقصـورة علـى الحكومـة وحـدها .وفيمـا يتعلـق بمشـاريع القـوانين المتعلقـة

بموضــوعات ماليــة أو اقتصــادية فإنــه وفق ـاً لــنص المــادة ( )37مــن الدســتور المعــدل يحــتم علــى

الســلطة التشـريعية إقرارهــا فــي فتـرة زمنيــة محــددة واال تــم إصــدارها بم ارســيم ملكيــة لهــا قـوة القــانون.
وهــذا قــد يــؤدي إلــى انفـراد الملــك وحــده بالتشـريع فــي موضــوعات تمــس أمــور حساســة مثــل ميزانيــة

الدولة(.)1

وعنـ ـ ــدما رفضـ ـ ــت السـ ـ ــلطة ,فـ ـ ــي التعـ ـ ــديالت الدسـ ـ ــتورية التـ ـ ــي أج ارهـ ـ ــا الملـ ـ ــك فـ ـ ــي 04

فب اريــر ,2002العــودة للبرلمــان المنتخــب ,إلجـراء التغيـرات الدســتورية ,كمــا رفضــت إجـراء اســتفتاء
شــعبي علــى التعــديالت الدســتورية ,وقــرر الملــك القيــام بنفســه بــإجراء التعــديالت ,تســبب ذلــك بمــا

عـرف الحقـاً ب ـ تاألزمــة الدسـتوريةت التـي تطـورت علــى النحـو الـذي شـهدته البحـرين فـي الفتـرة التــي

تلت  04فبراير.2000

حيـــث اعتبـ ــرت المعارضـ ــة أن المـ ــذكرة التفسـ ــيرية ,التـــي تمـ ــت عل ــى أساس ــها التعـ ــديالت

الدسـ ــتورية ,م قسـ ــت حقيقـ ــة إرادة الشـ ــعب حـ ــين نصـ ــت علـ ــى أن تإرادة الشـ ــعب التـ ــي ظهـ ــرت فـ ــي
االســتفتاء علــى ميثــاق العمــل الــوطني ,وقبــول ســمو األميــر لهــذه اإلرادة الشــعبية بتصــديقه علــى

الميثاق ,كل ذلك يوضح أن الشعب قد عهد إلى سموه باتخـاذ مـا يـراه مناسـباً لتعـديل الدسـتور فـي
إطار مـا ورد بالميثـاق مـن مبـادئ وأحكـام ,وباختيـار الطريقـة التـي ي ارهـا أفضـل لوضـع التعـديالت

()1

أحمد منيسي ,التحول الديمقراطي ,مرجع سابق ,ص 026 – 022
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الدســتورية والموافقــة عليهــا واصــدارهات .وهــو مــا اعتبرتــه المعارضــة إبقــاء الملــك ,فــي التعــديالت

الدستورية التـي أقرهـا فـي  2مـايو ,2002علـى صـالحياته شـبه المطلقـة ,ممـا تسـبب فـي اسـتمرار

األزمــة ,فــي ضــوء مطالــب المعارضــة بتقلــيص صــالحيات رأس الدولــة ,وصـوالً إلــى صــيغة تيملــك
وال يحكمت(.)1

وهكــذا يمكــن القــول ,إن مجمــل أط ـراف المعارضــة رفضــت التفســير الــذي أوردتــه المــذكرة

الدســتورية .وأثــارت تســاؤالً كبي ـ اًر مــؤداه أنــه إذا كانــت الســلطات تعتقــد أن االســتفتاء علــى الميثــاق
اعتبــر الســند القــانوني الــذي تــم مــن خاللــه إق ـرار تعــديالت  ,2002دون العــودة للمجلــس الــوطني
المنتخــب ,فــإن عــدم عــرض التعــديالت الدســتورية التــي أُقــرت فــي  2مــايو 2002علــى االســتفتاء

الشـ ــعبي ,ينـ ــاقض الفك ـ ـرة التـ ــي عب ـ ـرت عنهـ ــا المـــذكرة الدس ــتورية .وم ــن هنـ ــا اعتبـ ــرت المعارضـــة
التع ــديالت الدس ــتورية ش ــكلية تال تم ــس مطال ــب الش ــعب بتفعي ــل مب ــدأ الش ــعب مص ــدر الس ــلطات
لالنتقال إلى واقع ديمقراطي حقيقيت.

كمــا اعتبــرت أن هــذه التعــديالت لــم تحقــق مطالــب المعارضــة الخمســة :حكومــة منتخبــة,

وبرلمان كامل الصـالحيات ,وقضـاء نزيـه ,ودوائـر انتخابيـة عادلـة ,ومؤسسـة أمنيـة تمثـل مكونـات

الشعب .من جهتها أيدت القوى السياسية الموالية التعديل الدستوري ,واعتبرته تأكيداً على استمرار
مسار اإلصالح الذي يقوده ملك البالد .ومن هنـا قـال رئـيس مجلـس النـواب خليفـة الظه ارنـي :تإن

التعــديالت الدســتورية تعــزز مــن دور اإلرادة الشــعبية وزيــادة الــدور الرقــابي لمجلــس الن ـواب ,وهــي
تعــديالت جوهريــة ومبــادرة ارئــدة علــى مســتوى المنطقــة والمجــالس البرلمانيــة ,وقــد أثبتــت التجربــة

مرونة وامكانية اإلصالح والتطوير وفق اآلليات الدستورية في المملكةت.

وهكــذا لــم تغيــر التعــديالت الدســتورية مــن واقــع األزمــة السياســية الخانقــة فــي البحـرين ,بــل

كرســتها ,وزادت مــن التباعــد بــين رؤى الســلطة التــي تـرفض تغييــر النمــوذج السياســي القــائم ,الــذي
تسيطر عليه عائلة آل خليفة ,وبين المعارضة التي تطالـب بإصـالح جـذري( .)2إذ أكـدت جمعيـة

الوفــاق الــوطني اإلســالمية فــي بيــان صــادر عنهــا يــوم الخمــيس  22أبريــل  ,2002أن التعــديالت
الدستورية التي أقرها مجلسـا الشـورى والنـواب ,غيـر ملبيـة للحـد األدنـى مـن التطلعـات التـي عبـرت

عنها الجماهير ,وال تخرج هذه التعديالت عن كونها تكريس للديكتاتورية بشكل أكبر ,ولم يعد هذا
الدستور الذي ال يحظى بأي تمثيل شعبي منذ إق ارره قاد اًر علـى الحيـاة ألنـه أصـبح ميتـاً واإلصـرار

()1

عبــاس بوصــفوان ,)2002( ,البحفففرين :تعفففديالت دسفففتورية هشفففة تكفففريس األزمفففة وال تلقفففى صفففدى محليفففا

()2

عباس بوصفوان ,المرجع السابق ,ص 3 – 7

ودوليا ,مركز البحرين للدراسات ,لندن ,ص 2
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عليه تكريس للديكتاتورية وتثبيت لألزمة في البحرين( .)1في حين أكـد رئـيس مجلـس النـواب خليفـة

الظه ارنــي ,أن التعــديالت الدســتورية المهمــة ,التــي أجريــت فــي العــام  2002زادت مــن صــالحيات
مجلس النواب المنتخب انتخابـاً حـ اًر مباشـ اًر مـن الشـعب ,وانتقلـت بـالبحرين إلـى مسـتوى ديمق ارطـي
جديــد ,ومرحلــة مــن المشــاركة الشــعبية ,كمــا أســهمت تلــك التعــديالت الدســتورية بشــكل واضــح فــي

تعزي ـ ــز دور المجل ـ ــس المنتخ ـ ــب ف ـ ــي اتخ ـ ــاذ القـ ـ ـ اررات والقـ ـ ـوانين الت ـ ــي ته ـ ــدف إل ـ ــى خي ـ ــر ال ـ ــوطن

والمواطن(.)2

ومما سبق يمكن القول إن التعديالت التي أُدخلـت علـى دسـتور  0572ودسـتور 2002

كانـت تهــدف إلــى االنتقــال بــالبحرين نحــو ملكيــة دســتورية فعليــة ,والــى ترســيخ مبــادئ الديمقراطيــة,
وتعزيز الحياة السياسية فـي المملكـة ,إال أن اعتـراض قـوى المعارضـة السياسـية فـي البحـرين علـى

الطريقـة التــي اتبعــت فــي إصــدار الدســتور المعــدل ,واعتبارهـا أنــه ت ارجــع عمـا تــم التوافــق عليــه فــي
ميثاق العمل الوطني ,ولجوؤها إلى األعمال االحتجاجية دون استنفاد جميع فرص الحوار ,قد ولد
أزمة ثقة بين النظام والمعارضة.

المطلب الثاني :خالفات األسرة الحاكمة
تمثــل الص ـراع القبلــي فــي البح ـرين علــى مســتويين :األول بــين أس ـرة آل خليفــة وحلفائهــا,

والثــاني بــين أسـرة آل خليفــة نفســها ,فقــد غيــرت القبائــل المتحالفــة مــع أسـرة آل خليفــة مواقفهــا أكثــر
مــن م ـرة ,فتــارة كانــت تناصــرهم وتــارة أخــرى تعــاديهم ,وممــا زاد مــن شــدة الخــالف تبنــي أس ـرة آل

خليفة ثنائية في الحكم ,فقد كان األمير يساعد من قبل ولده وفي بعض األحيان من قبل األحفاد,

وهكذا فقـد تفرعـت م اركـز الحكـم ,وظـل هـذا النظـام مطبقـاً إلـى أن تـدخل اإلنجليـز فـي البحـرين فـي

عام  5344لخلع الشيخ عيسى بن علي وتنصيب ابنه حمد بن عيسى حاكماً على الجزر(.)3

فأس ـرة آل خليفــة الحاكمــة منقســمة بــين معســكر معتــدل مؤيــد لإلصــالح يقــوده ولــي العهــد

وجناح بقيادة رئيس الوزراء ,بينما يقف الملك في مكان ما بين المعسكرين .لكـن منـذ أواخـر العـام

 ,2000تعقدت هذه الثنائية التبسيطية بـدالً مـن صـعود جنـاح أكثـر تحفظـاً يتمتـع بنفـوذ أكبـر مـن

رئيس الوزراء ويمثله وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفـة ,وقائـد قـوات الـدفاع البحرينيـة,
خليفة بن أحمد آل خليفة .وألنهما يشتركان في روابط الدم  -هما شقيقان ,وجزء مما يعـرف بفخـذ
()1

موقـ ــع الوفـ ــاق ,التعففففديالت الدسففففتورية تكففففريس للدكتاتوريففففة وتثبيففففت لحزمففففة السياسففففية فففففي البحففففرين,

()2

موقع الوسط ,الظهراني :التعديالت الدستورية في العام  3103نقلت البحرين إلى مستوى ديمقراطي جديد,

()3

أحمد محمود أبو دية ,مرجع سابق ,ص 42 – 44

http://alwefaq.net/cms/2012/04/26/6395 ,2002/4/26
العدد http://s.v22v.net/DVO ,2002/4/5 ,2367
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تالخوالــدت مــن آل خليفــة – وفــي النظـرة اإليديولوجيــة المشــتركة ,فقــد دعــا االثنــان إلــى اتخــاذ موقــف
متصلب تجاه المعارضة التي يقودها الشيعة.

يعكــس االنقس ــام فــي ج ــوهره وجــود اخ ــتالف ف ــي األســاليب الواج ــب إتباعهــا ف ــي معالج ــة

األزمة في البالد ,إذ يفضل الجناح الذي يقوده الخوالد مقاربة األزمة من خالل منظور أمني ,فـي
حين يسلم معسكر ولي العهد بالحاجة إلى الحوار والى القيام بإصالحات متدرجة.

وفـ ــي أوائـ ــل العـ ــام  ,2002خفـ ــت حـ ــدة االنقسـ ــامات فـ ــي األس ـ ـرة المالكـ ــة بسـ ــبب تجـ ــدد

المناقشــات حــول اتحــاد سياســي وعســكري بــين البحـرين والمملكــة العربيــة الســعودية .وكــان العاهــل

السعودي الملـك عبـد اهلل تطـرق إلـى االنـدماج السياسـي والعسـكري بـين دول الخلـيج العربيـة ,علـى
نحـو يتجـاوز القــيم الثابتـة لمجلــس التعـاون الخليجــي ,ألول مـرة خــالل القمـة الخليجيــة التـي عقــدت

ف ــي  05ديس ــمبر  .2000ابت ــداء م ــن أوائ ــل الع ــام  ,2002ت ــرددت أص ــداء فكـ ـرة االتح ــاد  -ب ــين
البحـرين والمملكــة العربيــة الســعودية علــى وجــه التحديــد – فــي الميــدان السياســي البحرينــي ,األمــر

الذي شجع اإلسالميين السنة ,وثبط همم المعارضـة الشـيعية ,وكشـف عـن وجـود انقسـامات داخـل
األسرة المالكة .وكما كان متوقعاً ,أثارت الخطة عبارات التأييد من منتقدي الشيعة الصريحين من
الســنة .ففــي مســجد الفــاتح ,عقــد اإلســالميون الســنة تجمعــات أســبوعية لــدعم االتحــاد ,وفــي أوســاط
النظــام كــان الخوالــد مــن أكثــر الــداعمين لهــذه الخطــة .وهكــذا قــال قائــد قــوة دفــاع البحـرين :تالوحــدة

هي شريان الحياة بالنسبة إلينا جميعاً ,ولـيس بالنسـبة إلـى المسـئولين فقـط وهـي سـتخدمنا جميعـاًت.

وكــرر حلفــاؤه داخــل المؤسســة األمنيــة هــذا التأييــد ,حيــث شــبه رئــيس األمــن العــام طــارق الحســن
االتحــاد البحرينــي الســعودي بكيــان تعلــى غـرار حلــف شــمال األطلســيت .فــي المقابــل ,كــان الملــك

وولــي العهــد أكثــر حــذ اًر وتكتم ـاً ,األمــر الــذي ســلط الضــوء علــى حساســيتهما تجــاه تــأثير االتحــاد

الضار على الحوار واإلصالح كوسيلة للتعامل مع المعارضة(.)1

وقد تناقلت وسائل إعالم خليجيـة خالفـات األسـرة الحاكمـة فـي البحـرين ,ممـا أثـار اسـتياء

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ,أعقبه فتح تحقيق في شكوى تقدم بها وزيـر الـديوان الملكـي خالـد
آل خليفة ,اتهم فيها ديوان ولي العهد بتزويد صحيفة توول ستريت جورنالت األمريكيـة ,بمعلومـات
عن صراع محتدم داخل األسرة الحاكمة ,على خلفية التوتر الذي تعيشه البالد .وقالت الصـحيفة,

نق ـالً عــن شخصــيات مــن داخــل القصــر الملكــي ,أن الص ـراع محتــدم داخــل األس ـرة الحاكمــة بــين
فرعين :جناح أول يمثله الملك وولي العهد ,وجناح ثان يمثله فرع الخوالـد الـذين تـم تهميشـهم لفتـرة
طويلة ,وتقوم قاعدة سـلطته علـى الخـط المتشـدد فـي الحركـة اإلسـالمية السـنية .وذكـرت الصـحيفة

المستقر :مأزق البحرين وسياسة الواليات المتحدة ,مركـز كـارنيغي
( )1فريدريك ويري ,)2002( ,الحليف غير
ّ
للشرق األوسطhttp://carnegie-mec.org/publications/?fa=50871&reloadFlag=1 ,
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أن الخوالــد تمكن ـوا خــالل الســنوات األخي ـرة مــن الســيطرة عل ـى مؤسســات هامــة داخــل الدولــة منهــا
األمن والمخابرات والقضاء ,وباتوا يشغلون مواقع حساسة في محيط الملك حمد(.)1

وقد يبدو الواقع أكثر تعقيداً من ذلك ,حيث حدد بعض المراقبين المحليين مـا ال يقـل عـن

أربعة فصائل للعائلة المالكة .فعلى اليسار يوجد ولي العهد سلمان  -وهو األكثر استعداداً إلجراء

محادثــات مــع سياســيي المعارض ــة ,وعلــى يمينــه يوج ــد الملــك حمــد ,ال ــذي يعتــرف بالحاجــة إل ــى
التوصل لحل سياسي ولكنه معروف بتردده ,وعلى يمينهما يوجـد عـم الملـك ورئـيس الـوزراء خليفـة

بــن ســلمان وهــو شخصــية مهمــة جــداً ذات نفــوذ هائــل كمــا أنــه يعتبــر األب الروحــي للمتشــددين.

ويشغل الشيخ خليفة منصب رئيس الوزراء منذ أكثر مـن أربعـين عامـاً وقـد يشـعر بـأن تعيـين ولـي

العهد الجديد يشكل تقويضاً لسلطاته .في الوقت نفسه ,يقع تالخوالدت في أقصى اليمين منهم ,وهـم
اء معادية للشيعة ويعارضـون تقـديم أي تنـازالت سياسـية .ورغـم
 كما يعتقد الكثيرون  -يتبنون آر ًحديث الملك وولي العهد في الماضي عن إنشاء ملكية دستورية تشبه الملكية البريطانية إال أنهمـا
على ما يبدو مترددان في التنازل عن سلطات حقيقية(.)2

ويمثــل الخــالف بــين رئــيس الــوزراء وولــي العهــد الشــيخ ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ,الــذي

اضــطر فيــه الملــك م ـرة أخــرى إلــى التــدخل لنص ـرة نجلــه وولــي عهــده ,فــي أحــد وجوهــه تعبيـ اًر عــن
الخـالف حــول اإلصـالح علــى مسـتوى األسـرة الحاكمــة ,حيـث ُيعــد ولـي العهــد مـن عناصــر الجيــل
الجديــد المؤيــد لمزيــد مــن االنفتــاح السياســي .ولعــل اســتهداف بعــض فصــائل المعارضــة الشــيعية
البحرينية لرئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفـة بشـكل خـاص فـي تحركاتهـا ,ومطالبتهـا

بتنحيته ,يعكس إدراكهـا لـدوره المعـوق لعمليـة اإلصـالح .وتشـير التطـورات علـى السـاحة البحرينيـة

إل ــى أن الفري ــق المع ــارض لإلص ــالح والمتخ ــوف م ــن م ــنح الش ــيعة مزي ــداً م ــن الحق ــوق السياس ــية
واالقتصــادية بقيــادة رئــيس الــوزراء الشــيخ خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة ,لــه تــأثيره الكبيــر الواضــح,

س ـواء كــان ذلــك بســبب عــدم إيمــان الملــك بإصــالح حقيقــي أو عــدم قدرتــه علــى إغضــاب الحــرس

القديم(.)3

ويرى الباحث ,أن خالفات األسرة الحاكمة حول العديد من القضايا األساسية ,وانقسامها,

ق ــد ازي ــد م ــن ت ــأخر مس ــيرة اإلص ــالح السياس ــي ال ــديمقراطي ف ــي البحـ ـرين ,نظـ ـ اًر لتع ــدد ف ــي اآلراء

ووجهــات النظــر فــي التعــاطي مــع المشــروع اإلصــالحي الــذي بــدأ منــذ عــام  ,0555وص ـوالً إلــى

()1

خالفات األسرة الحاكمة وانقسام المعارضة الشيعية يؤجج أزمة البحفرين ,موقـع ,2002/2/7 ,france24

()2

ســايمون هندرســون ,السياسففة الملكيففة البحرينيففة وقاعففدة البحريففة األمريكيففة ,موقــع معهــد واشــنطن لسياســة

()3

شحاته ناصر ,مرجع سابق ,ص 205 – 203

للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://www.france24.com/ar/20130307- :

الشرق األدنى ,2002/2/02 ,للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://ttt.tf/57xm :
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الحرك ــة االحتجاجي ــة مطل ــع ع ــام  .2000وه ــو م ــا أدى إل ــى التع ــاطي م ــع االحتجاج ــات بأنم ــاط
مختلفة ,وبالتالي ,إلى استمرار عرقلة التحول الديمقراطي نحو الملكية الدستورية.

المبحث الثاني :المحددات االجتماعية
المطلب األول :تراجع معدل الرفاه االجتماعي
تعد البحرين أحد أقطار الخليج العربي التي يشكل النفط العمود الفقري القتصادها ,حيـث
تســيطر الحكومــات فــي هــذه األقطــار علــى حقــول الــنفط واليهــا تــذهب عائــداتها ,ولــذا فقــد تركــزت

مبــال طائلــة مــن الثــروة فــي أيــديها وشــكلت مصــد ار لقوتهــا السياســية علــى المســتوى الــداخلي ,وقــد
قادت هذه الموارد المالية الضخمة إلى والدة مفهومت الدولة الريعيةت حيـث يحصـل المواطنـون علـى

منــافع ماديــة كبي ـرة فــي صــورة أم ـوال أو خــدمات مجانيــة أو شــبه مجانيــة مقابــل والئهــم السياســي
للعائالت الحاكمة فـي هـذه األقطـار .وهكـذا قيـل إن العائـدات النفطيـة الكبيـرة مكنـت لهـذه األقطـار
ولفترات طويلة من إنجاح صفقتها السياسية مع مواطنيها والتقليل مـن عـدم رضـاهم واسـتيائهم مـن

سياساتها( .)1وساعدت العائدات النفطية من جانب آخـر أقطـار الخلـيج علـى إحـداث تطـوير كبيـر
في مختلـف مجـاالت الحيـاة فـي مجتمعاتهـا خاصـة فـي جوانـب النشـاط االقتصـادي التقليـدي الـذي

كان سائدا فيها لفترات طويلة ,كما أصبحت هذه المجتمعات استهالكية بدرجة كبيرة(.)2

وبــرغم التميــز النســبي لظــروف البح ـرين عــن الوضــع الســائد فــي أقط ـار الخلــيج األخــرى

نتيجة لعدم االعتماد على العائـدات النفطيـة بصـفتها مصـد ار أساسـيا ووحيـدا للثـروة لضـ,لة إنتاجهـا

من النفط مقارنة بأقطار الخليج األخرى ,فأنها اعتمدت بصـورة غيـر مباشـرة علـى العوائـد النفطيـة

الت ــي ل ــديها أو تل ــك الت ــي تش ــكل مص ــد ار للمس ــاعدات الت ــي حص ــلت عليه ــا م ــن بع ــض األقط ــار
الخليجية خاصة السعودية والتـي كانـت عرضـة للتذبـذب وفقـا لظـروف هـذه األقطـار وتبعـا لتذبـذب
األســعار العالميــة للــنفط ,وهــو مــا انعكــس بــدوره علــى السياســات االقتصــادية والتوزيعيــة للحكومــة

البحرينية.

ومن ثم يعد العامـل االقتصـادي بصـفة أساسـية مـن العوامـل المسـببة للعنـف السياسـي فـي

البحـ ـ ـرين حي ـ ــث تب ـ ــرز االتهام ـ ــات بالمحس ـ ــوبية والفس ـ ــاد ,وتمت ـ ــع النخب ـ ــة البحريني ـ ــة بالعدي ـ ــد م ـ ــن
االمتيازات ,كما تحصل على قـدر كبيـر مـن ثـروات الـبالد ,وتعـد عمليـة توزيـع الثـروة مـن العوامـل

الرئيســية التــي تقــف وراء االضــطرابات السياســية التــي جــاءت بصــفة أساســية نتيجــة ارتفــاع نســبة
()1

()2

جودت بهجت وحسن جوهر ,عوامل السالم واالستقرار في منطقة الخليج في التسعينيات :إرهاصات الداخل
وضغوطات الخارج ,المستقبل العربي ,العدد  ,200سبتمبر  ,0556ص 27-26

محمد عباس إبراهيم ,األبعاد االجتماعية والثقافية للتنمية الحضرية في مجتمعات الخليج العربية ,مجلة

التعاون ,سنة  ,4عدد ,04يونيو  ,0535ص 20
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البطالة بين البحرينيين والتي وصلت وفقا لبعض المصادر إلى  % 41من إجمالي القـوى العاملـة
في البحرين ,وكنتيجة لسـماح السـلطات باسـتقدام العمالـة األسـيوية الرخيصـة دون قيـود ,وقـد ارفـق

ذلــك انخفــاض فــي اإلنتــاج المحلــي ,وفــرض رســوم وض ـرائب جديــدة علــى الســكان ,وقيــام الكويــت
والســعودية بوقــف مســاعداتها للبح ـرين خــالل حــرب الخلــيج الثانيــة ,فضــال عــن اعتمــاد الحكومــة

الطريقـ ـ ــة األبويـ ـ ــة فـ ـ ــي إدارة الـ ـ ــبالد وفشـ ـ ــلها فـ ـ ــي االسـ ـ ــتجابة لمطالـ ـ ــب الم ـ ـ ـواطنين االقتصـ ـ ــادية

واالجتماعية(.)1

وال يمكن تجاهل البعد االقتصادي االجتماعي كمصـدر مهـم لألزمـة السياسـية الراهنـة فـي

البحـ ـرين ,الس ــيما أن االتج ــاه المس ــتقر ف ــي األدبي ــات يش ــير إل ــى أن العائ ــدات النفطي ــة الض ــخمة
للحكومة البحرينية مكنتها مـن إقامـة عالقـة مباشـرة مـع مواطنيهـا ,لكنهـا ظلـت عالقـة غيـر مألوفـة

وأخذت اتجاها واحدا من أعلى إلى أسفل ,مما أدى إلى غلبة تالطابع التسلطيت على بنية الدولـة,
رغــم بعــض الخط ـوات التــي اتخــذتها الدولــة علــى طريــق التحــول الــديمقراطي .فقــد تمكنــت الدولــة

البحرينية ,وان كانت بدرجة أقل من بقية الدول الخليجية ,من خلق قـوى وشـرائح اجتماعيـة عديـدة
مرتبطة بها وتدور في فلكها ,األمر الذي سمح لها باألخذ بمبدأ تال ضـرائب وال تمثيـلت .ومـن ثـم,

ف ــإن دول ــة تنص ــفت الرف ــاه  -والت ــي تج ــد تطبيقـ ـاً مثاليـ ـاً له ــا ف ــي حال ــة البحـ ـرين  -تظ ــل معرض ــة
لمخاطر عدم االستقرار السياسي(.)2

ومهما يكن من أمر ,فقد قطعت دولة البحرين شوطاً كبي اًر في مجال التنميـة االقتصـادية,

ورفــع متوســط دخــل الفــرد فيهــا ,رغــم قلــة الثــروات الطبيعيــة ونــدرة الميــاه ومحدوديــة رقعــة األرض
والكثافــة الســكانية العاليــة ,ممــا جعــل البح ـرين تحقــق مســتوى متقــدماً فــي التنميــة البش ـرية والحريــة
االقتصادية .إال أنه ال بد من إتباع السياسات التي تـؤدي إلـى تـوازن معـدل النمـو االقتصـادي مـع

المعدل العالي للنمو السكاني(.)3

وفي ضوء الحالة السياسية الراهنة في البحرين ,أطلقت خمس جمعيات سياسية معارضـة

(الوف ــاق ,والتجم ــع الق ــومي ,ووع ــد ,واإلخ ــاء ,والتجم ــع ال ــوطني) وثيق ــة المنام ــة السياس ــية كرؤي ــة
سياســية للحــل فــي البح ـرين .فقــد تضــمنت الوثيقــة ضــرورة تطــوير المنــاخ االقتصــادي القــائم علــى
اقتصاد السوق وتشجيع االستثمار المحلـي واألجنبـي ,وتـوفير البيئـة القانونيـة واإلجرائيـة المسـاعدة

()1

أحمد أبو دية ,مرجع سابق ,ص 23 – 27

()2

محمد عز العرب ,)2000( ,األزمة السياسية في البحرين تعثر الديمقراطية وترسخ الطائفية ,موقع األهرام

()3

ميثاق العمل الوطني البحريني ,ص 05 – 07

الرقمي ,للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/fON :
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على الثقة في االقتصاد المحلي والعمل على جعل البحرين تتمتـع ببيئـة تنافسـية فـي ظـل الشـفافية

والتنافسية واالستدامة(.)1

ارتفاع معدل البطالة وأثرها على الرفاه االجتماعي في البحرين:
لقد كانـت البطالـة التـي ظلـت مرتفعـة منـذ التسـعينيات عـامالً رئيسـياً فـي توليـد التـذمر فـي

األوساط الشيعية وخاصة بين الشباب في سـن العمـل .وبينمـا تصـل نسـبة البطالـة حسـب الجهـات
الرسمية إلى حوالي  ,%02إال أن الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير ,خاصة بين صفوف الطائفة
الشيعية .ومن ثم فإنه إذا لم تتخذ إجراءات جذريـة إلصـالح سـوق العمـل وخاصـة لتشـجيع السـوق

الخاص ,فإن البطالة مع حلول عام  2002قد ترتفع إلـى  .%22وأنـه خـالل العقـد القـادم فـإن مـا
يقــارب مــن  000ألــف مــن القــوى العاملــة البحرينيــة ســتتنافس علــى  40ألــف وظيفــة .وبــالرغم مــن
عدم توافر أرقام رسمية حول عدد أفراد الطائفة الشيعية ,فإن البعض فقط يشك في أن الشيعة هـم

الذين سيتحملون العبء األكبر لذلك.

وهن ــاك مش ــاكل مرتبط ــة به ــذا الوض ــع ,ت ــؤثر بش ــكل رئيس ــي عل ــى األغلبي ــة الش ــيعية م ــن

السكان وهي التوظيف منخفض واألجور المتدنية ,فمن بين  34ألف وظيفة جديدة ما بـين عـامي
 0550و 2002في القطاع الخـاص ,فـإن  67ألـف وظيفـة كانـت منخفضـة األجـور ,أي برواتـب

أقــل مــن  200دينــار بحرينــي ,أي ح ـوالي  220دوالر أمريكــي .وكــان أكثــر مــن  %30مــن تلــك
الوظــائف مــن نصــيب العمــال األجانــب .ويكســب ح ـوالي  %22مــن العمــال البح ـرينيين أقــل مــن

 200دينار بحريني في الشهر ,أي أقل من  220دوالر أمريكـي ,وهـو الحـد األدنـى ألسـرة مكونـة
من شخصين كما حـددتها و ازرة العمـل .وتشـكل العـائالت التـي تعتمـد فـي معيشـتها علـى العـاطلين

عــن العمــل أو العــاملين جزئيـاً أو الــذين يحصــلون علــى أجــور متدنيــة أو حتــى تلــك التــي ال معيــل
لها ,حوالي نصف عدد السكان .والحظ التقرير الذي أعد بإشراف مكتب ولي العهد ما يلي:

تأن االقتصاد البحريني ينمو ولكن يبدو أن البحرينيين غير قادرين على االستفادة من

ذلك ,وعلى الرغم مما تثيره األرقام من قلق ,فإن هذه األرقام ال تكشف كلياً عمق المشكلة ,ألن
من بين هؤالء العاملين فإن ثلثهم يعمل في وظائف تتطلب مستوى أقل من مهاراتهم ,وأنه إذا

استمر االتجاه السائد حالياً ,فإن هذه النسبة سترتفع إلى  %70مع حلول عام  .2002وهذا
يعني أن هؤالء العاملين لن يتمكنوا من الحصول على أجور تتناسب مع تعليمهم وخبراتهم

وتطلعاتهم .إن االحتماالت غير مشجعة وحتى مع نمو االقتصاد ,فإن األجور في البحرين قد
انخفضت .في عام  0550كان المواطن البحريني يحصل على  420دينار بحريني في الشهر,

()1

الجمعيففات السياسففية تعلففن وثيقففة المنامففة ,موقــع جمعيــة الوفــاق ,2000/00/02 ,للتفاصــيل انظــر ال ـرابط
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وبحلول عام  2002انخفض هذا المبل إلى  222دينار بحريني .واذا استمرت هذه الوتيرة ,فإنه
وبحلول عام  2002فإن المواطن البحريني سيحصل على أكثر بقليل من  200دينار

بحرينيت( .)1وفي ذات السياق ,أشارت التقارير الحكومية إلى أن نسبة البطالة في نهاية عام
 2000قد بلغت  .)2( %06.2وقد أكد وزير العمل جميل حميدان أن معدل البطالة في نهاية
عام  2002في البحرين وصل إلى  ,%4.00موضحاً أن البحرين قطعت شوطاً في مجال
التوظيف والتدريب وفي مجال تحسين أجور العمالة الوطنية ,وأشار حميدان إلى أن مملكة
البحرين استطاعت تجاوز العقبات ,وأن ذلك تحقق من خالل العودة الكاسحة للمفصولين .ولفت
حميدان إلى أن البحرين حققت االستقرار في مجال سوق العمل من خالل توفير فرصة عمل ,إذ

بل عدد الوظائف المطروحة خالل الشهر الواحد ما بين  2000 – 0600وظيفة ,مؤكداً أن

البحرين حافظت على استقرار معدل الوظائف المطروحة شهرياً ,كما أن معدل البطالة لم يرتفع

بشكل كبير(.)3

ومما يفاقم في الصعوبات واإلحباطات هو الغياب شبه الكامل لشبكة األمان االجتماعية؛

حيث ال تقدم الدولة أي شكل من أشكال التأمين ,وتوفر فقط مرافق صحية سيئة التجهيـز للسـكان

الذين ال يستطيعون الحصول على رعاية صحية خاصة .في هذه األثناء ,ارتفعت تكاليف السـكن
والعقارات بشكل هائل فـي السـنوات الماضـية ,مـا حـول القـرى الشـيعية الفقيـرة إلـى ضـواحي رثـة ال

أمل لساكنيها بالهرب منه(.)4

استئثار النخبة باإلعمار السياحي التوسعي:
بــرزت قضــية اســتئثار النخبــة باإلعمــار الســياحي التوســعي فيمــا عــرف بقضــية ردم البحــر
التــي تعنــي لجــوء النظــام البحرينــي إلــى دفــن أجـزاء كبيـرة مــن البحــر ,بهــدف خلــق مســاحات للثــروة

العقارية وألر ر
اض جديدة يتم توزيعها بواسطة األسرة الحاكمة على النخبة؛ وهذه الممارسات – التـي
بدأت في الثمانينيات من القرن الماضي – قـد أدت إلـى مشـاكل بيئيـة كبيـرة ,حيـث أهـدرت الكثيـر
مــن الثــروة الســمكية والبحريــة للــبالد ,والتــي كانــت تمثــل مــورد الــرزق األساســي للكثيــر مــن القــرى

()1

التقريــر رقــم  40حــول الشــرق األوســط –  6مــايو  ,2002التحففدي الطففائفي فففي البحففرين,

()2

تقرير الشرق األوسط رقم  6 – 002أبريل  ,2000االحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيفا والشفرق األوسفط

()3

حميدان :نسبة البطالة في البحرين وصلت  % 4.01وملف المفصولين سيغلق قريبا ,صحيفة الوسط

()4

تقرير الشرق األوسط رقم  6 – 002أبريل  ,2000االحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيفا والشفرق األوسفط

 ,Crisis Groupص 02 – 00

International

( :)IIIالثورة البحرينية  ,International Crisis Group,ص 2 - 4

البحرينية ,العدد  ,2002/02/27 ,4025للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/MDX :
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البحرينية الفقيـرة مـن الصـيادين – وغالبيتهـا مـن أبنـاء الطائفـة الشـيعية – باإلضـافة إلـى األ ارضـي

الزراعيــة التــي تــم تبويرهــا لتــأثير الــدفان علــى الميــاه الجوفيــة .وبــالتوازي مــع ذلــك ,أدى الــدفان إلــى
أزمة شديدة في السـكن فـي الـبالد ,بارتفـاع مـذهل فـي أسـعار العقـارات ,باعتبـار أن هـذه األ ارضـي
ي ـ ــتم تخصيص ـ ــها للمش ـ ــروعات االس ـ ــتثمارية أو الس ـ ــكن الف ـ ــاخر الت ـ ــي ال يفي ـ ــد منه ـ ــا س ـ ــوى كب ـ ــار

المستثمرين من داخل وخارج البحرين ,دون عائد حقيقي على المواطن العادي؛ خاصة مع تحويل
النظام الحـاكم لملكيـات هـذه األ ارضـي دون وثـائق ودون سـند قـانوني أو إمكانيـة للمحاسـبة؛ األمـر

الذي يعكس ظُلماً فادحاً فـي توزيـع الثـروة فـي البحـرين ,فقـد كانـت نتيجـة ذلـك تحـول القـرى الفقيـرة
إلى مشهد أشبه بالعشوائيات في الحالة المصرية(.)1

وق ــد حاول ــت الحكوم ــة البحريني ــة التص ــدي لظ ــاهرة التص ــرف غي ــر المس ــؤول ف ــي بع ــض

األراضي الحكومية منـذ وقـت مبكـر ,ففـي يوليـو  ,2000صـدر المرسـوم بالقـانون رقـم  ,24بشـأن

التصــرف فــي األ ارضــي التــي تعتبــر مــن أمــالك الدولــة ,فــي عمــل فُســر بأنــه محاولــة إلنهــاء تعــدي
بعض كبار المسئولين على األراضي الحكومية .وقد نص القانون على أنه ال يجوز التصرف في

األ ارضــي ,إال بــأمر مــن األميــر .بعــد ذلــك بعــام ,صــدر المرســوم بالقــانون رقــم  05لســنة ,2002
بش ــأن التص ــرف ف ــي األ ارض ــي المملوك ــة للدول ــة ملكي ــة خاص ــة؛ ف ــألغى المرس ــوم الـ ـرقم  24لس ــنة

 ,2000وجاء بنصوص أكثر وضوحاً ,وحصر جميع صالحيات التصرف في األمالك الحكومية
بيــد الملــك ,بمــا فيهــا األ ارضــي والعقــارات المملوكــة للدولــة واأل ارضــي التــي ال يملكهــا أحــد بموجــب

وثائق ملكية عقارية(.)2

إال أن التعدي علـى أمـالك الدولـة لـم ينت ِـه؛ فخـالل عـامين مـن هـذا المرسـوم ,ومـع ارتفـاع

أســعار األ ارضــي بســبب الطف ـرة النفطيــة ,شــهدت الــبالد ســباقاً محموم ـاً علــى األ ارضــي والس ـواحل
والبح ــار ,أدى إل ــى مص ــادرة بع ــض أم ــالك الدول ــة المس ــجلة ف ــي وث ــائق ملكي ــة لص ــالح الجه ــات

الحكومية ,وأمالك أخرى لم تسجل ولكنها كانت من الملكية العامة.

وم ــن ث ــم ق ــد ش ــكل مجل ــس النـ ـواب لجن ــة تحقي ــق نيابي ــة خ ــالل ال ــدور الث ــاني (- 2007

 )2003للفصل التشريعي الثاني لحصر أمالك الدولة ومعرفة مصير األمالك المسجلة سابقاً فـي
()1

حبيبة محسـن ,)2000( ,البحفرين :ثفورة أو فتنفة؟ ,منتـدى البـدائل العربـي للد ارسـات ,الجيـزة ,ص  ,7وأيضـاً

هبة رؤوف عزت ,)2000( ,الحركات االحتجاجيفة ففي البحفرين" :الجديفد" ففي حركفة المجتمفع السياسفي ففي
البحرين ,التنازع على المكان والمكانفة ,ذكـرت فـي ربيـع وهبـة وآخـرون ,)2000( ,الحركفات االحتجاجيفة ففي

الوطن العربفي (مصفر – المغفرب – لبنفان – البحفرين) ,مركـز د ارسـات الوحـدة العربيـة ,بيـروت ,ص – 222

()2

262

مرسففوم بقفففانون رقففم ( )09لسفففنة  3113بشففأن التصفففرف فففي األراضفففي المملوكففة للدولفففة ملكيففة خاصفففة,

للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/S5Q :
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وثــائق عقاريــة لصــالح الحكومــة ولكنهــا اختفــت بعــد ذلــك مــن ســجالت إدارة أمــالك الدولــة وو ازرة

المالي ــة .وق ــد اكتش ــفت اللجن ــة حت ــى نهاي ــة س ــنة  ,2003اختف ــاء  26ك ــم  %2.2( 2م ــن مس ــاحة
البح ـرين) مــن الوثــائق الملكيــة التــي كانــت مســجلة لصــالح الجهــات الحكوميــة ,حيــث تــم تحويــل

ملكيتها إلى أفراد من العائلة الحاكمة ومتنفذين آخرين.

وتعتبر الطفرة الثالثة في اإلعمار الطفرة األخطر من ناحية الضرر الـذي لحـق بالسـواحل

والبيئة البحرية بشكل كبير ,والتي تعرضت لعمليات ردم واسعة الستصالح األ ارضـي لتتحـول مـن

ملكية عامة إلى ملكيات خاصة تقام عليها مشاريع بمليارات الـدوالرات .فزيـادة المسـاحة اإلجماليـة
للدولة من خالل أعمال الدفن البحري ,ساهمت بشكل كبير في إعادة توزيع الثروة بالدرجة األولى

لصــالح عــدد قليــل مــن أصــحاب النفــوذ خصوص ـاً وســط العائلــة الحاكمــة .وتكشــف صــكوك ملكيــة
بعض أكبر المشاريع العقارية في البحرين ,أن أكبر المستفيدين هم أقربهم إلى قمة هرم السلطة.

وخــالل فت ـرة الطف ـرة الثالثــة ,ارتفعــت أســعار األ ارض ـي فــي أغلــب منــاطق البح ـرين بمعــدل

يقــارب عشــر مـرات متوســطها خــالل فتـرة الركــود العقــاري .وفــي الغالــب ,فــإن األ ارضــي يــتم وهبهــا
ألفراد من العائلة الحاكمة ,أو فئات مقربة من الحكـم ,ثـم يقـوم هـؤالء ببيعهـا إلـى تجـار األ ارضـي,

ومن ثم يقوم أفراد الطبقة المتوسطة بشراء األراضي لبناء مساكنهم الخاصة؛ أي توزيع الثروة بات
مقلوبـاً حيـث تُمثـل األرض التـي تـم إحكـام الســيطرة عليهـا بمثابـة تالضـريبةت المفروضـة علـى دخــل
المواطنين الراغبين في بناء مساكنهم لصالح المالًك من أصحاب النفوذ السياسي(.)1
ويرى الباحث أن برامج التنمية االقتصادية التي تم اإلعالن عنها منذ بداية اإلصالح في

البحرين ,لم تؤثر بشكل ملحوظ على واقع الحياة االقتصادية .فقضية البطالة ما زالت قائمة
بنسب متفاوتة .وقضية السكن لم تحل .وهذا ناتج من جراء قضية الدفان ,التي كانت على
حساب شريحة كبيرة من المجتمع البحريني ,وذلك لحساب المستثمرين األجانب ,وبالتالي فإن

مثل هذه القضايا قد أثرت بشكل سلبي على مسيرة اإلصالح السياسي والتحول الديمقراطي,

وساهمت في خلق نوع من التمييز بين مكونات الشعب البحريني.

المطلب الثاني :تغلغل الفوارق االجتماعية في المجتمع البحريني
لق ــد م ــر المجتم ــع البحرين ــي المعاص ــر بمتغيـ ـرات نوعي ــة ف ــي مس ــميات ومكون ــات طبقات ــه

الرئيسة وذلك وفقا لمتغيرات مصادر الثروة الوطنية وتأثيراتها في تحديد حقول النشاط االقتصادي
فـي المجتمـع ومــا أفـرزه مـن تغييــر فـي البنيــة الطبقيـة بـالمجتمع .ففــي مجتمـع مـا قبــل الـنفط تشــكل
()1

إب ـراهيم ش ـريف الســيد ,)2005( ,تففأثيرات الطفففرة النفطيففة الثالثففة فففي البحففرين ,ذكــرت فــي :الطفففرة النفطيففة

الثالثة وانعكاسات األزمة المالية العالمية حالة أقطفار مجلفس التعفاون لفدول الخلفيج العربيفة ,مركـز د ارسـات

الوحدة العربية ,منتدى التنمية ,بيروت ,ص 057 – 056
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مجتمع البحرين من طبقتين أساسيتين هما طبقة األغنياء من الحكـام والتجـار أصـحاب األسـاطيل

البحريــة ,وطبقــة الفق ـراء .وبــين هـؤالء وه ـؤالء شــكلت فئــات محــدودة إرهاصــات طبقــة وســطى غيــر
واضحة المعالم.

ومع انهيار صناعة استخراج اللؤلـؤ وتجارتـه ودخـول المجتمـع البحرينـي عصـر الصـناعة

النفطيـة بـدأت تتشـكل طبقـات مجتمعيـة جديـدة ,فتبلـورت طبقـة وسـطى ناشـطة وآخـذة فـي االتســاع
علــى جميــع الصــعد .وتــدريجيا ومــع تصــاعد وتي ـرة التنميــة االقتصــادية فــي المجتمــع أخــذت هــذه

الطبقة تتزايد عددياً وتتسع نوعياً لتستوعب فئات جديدة كفئات من جنود قوة الدفاع وأفراد الشـرطة
وبعض العاملين بسلك التمريض وصغار التجار وغيرهم(.)1

وبالتالي ,فإن واحدا من أبرز مصادر األزمة الراهنة هـو تغيـر طبيعـة الشـرائح المجتمعيـة

في البحرين ,واتساع مساحة الطبقة الوسطى الجديدة .وقد استمر حجم هذه الطبقة في التمـدد مـع

مرور الوقت بفضل تحسن معدالت التعلـيم ,خاصـة التعلـيم الجـامعي وفـوق الجـامعي ,حيـث ت ازيـد

عــدد خريجــي الجامعــات والمبعــوثين إلــى الخــارج ,ونمــو الــوعي السياســي والثقــافي لــدى قطاعــات
واسعة في البحرين ,بحيث أصبحت هذه الطبقة ركيزة أساسية في التحول التي تشـهده الـبالد ,ومـا

لبث ــت أن رفع ــت ش ــعار التح ــديث واإلص ــالح وطالب ــت بإح ــداث تح ــول ف ــي بني ــة النظ ــام السياس ــي
والتداول الطبيعي للمناصب والمراكز المهمة في الدولة(.)2

ويمكن للباحث أن يشير إلى الترتيب الطبقي في البحرين على النحو التالي:

الطبقة العليا :وتتكون من عـدد مـن الشـرائح فـي مقـدمتها األسـرة الحاكمـة يليهـا العـائالت التجاريـة
التقليدية واألغنياء الجدد الذين برزوا خالل المرحلة النفطية ,وهي فئة تسـتحوذ علـى القـدر األكبـر
مــن ثــروة المجتمــع وبشــكل يفــوق كثي ـ اًر وزنهــا العــددي فيــه ,وهــي كــذلك تــتحكم بــاإلدارة الحكوميــة

بشكل مباشر وغير مباشر وتحتكر القرار السياسي( .)3وقد وسقعت العائالت التجارية مجاالتها في
التجارة واالستيراد ,كما أن مصالح تلك الطبقة التجارية قد تطابقت بعد االستقالل إلى درجة كبيـرة

مــع مصــالح العائلــة الحاكمــة حيــث شــارك أف ـراد مــن العائلــة الحاكمــة عناصــر تجاريــة فــي مجــال

التج ــارة وك ــذلك ترك ــزت اس ــتثماراتها ف ــي المج ــال العق ــاري ومش ــاطرة رأس الم ــال األجنبي ــة داخليـ ـاً
وخارجياً(.)4

()1

فوزية مطر ,)2007( ,الطبقات والتخلخل الطبقي في المجتمع البحريني ,صحيفة الوسـط البحرينيـة ,العـدد

()2

محمد عز العرب ,األزمة السياسية في البحرين ,مرجع سابقhttp://s.v22v.net/Yek ,

()4

منيرة أحمد فخرو ,مرجع سابق ,ص 72 – 74

()3

 ,2007/5/22 ,0342للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/RdUn :
أحمد محمود أبو دية ,مرجع سابق ,ص 22
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ونتيجــة لتمحــور النشــاط االقتصــادي حــول مؤسســة الدولــة المالــك الوحيــد للريــع النفطــي,

أضـ ــحت النخـ ــب التقليديـ ــة أكثـ ــر انـ ــدماجا فـ ــي مؤسسـ ــة الدولـ ــة ومعتمـ ــدة عليهـ ــا لضـ ــمان رفاههـ ــا
االقتصــادي ودورهــا االجتمــاعي ,مــن ثــم بــرزت شــرعية أرســمالية برجوازيــة عليــا قوامهــا المصــدرون
والمســتوردون والمقــاولون والمضــاربون فــي العقــارات ,وكبــار المســئولين الــذين يتعــاطون عم ـوالت

مقابـل إتمـام الصـفقات ,وهـم أشـبه بطبقـة السماسـرة بـين الحكومـة مـن جهـة وبـين الشـركات ودوائـر

األعمال األجنبية من جهة أخرى.

وقد كان لكل ذلـك تـأثير سـلبي علـى الطبقـة الوسـطى مـن حيـث دورهـا فـي عمليـة التغييـر

والدعوة إليه ,كما قلـل مـن فرصـها المتاحـة للحـراك االجتمـاعي ,وسـاعد علـى خلـق مجتمـع منغلـق
تنحصــر فيــه عمليــة التجنيــد واالختيــار لشــغل المناصــب الهامــة وعلــى المســتويات كافــة ف ـي إطــار

األس ـرة الحاكمــة وكبــار التجــار مــن أبنــاء الطبقــة الوســطى ,وقــد خلــق ذلــك ظروف ـاً أدت إلــى زيــادة
الضــغط علــى الدولــة وســاعدت علــى انــدالع الص ـراع االجتمــاعي والسياســي بــين األس ـرة الحاكمــة
والفئــات والطبقــات العليــا المرتبطــة بهــا مــن جهــة ,وبــين عامــة الســكان والطبقــة الوســطى مــن جهــة

أخرى ,كما زاد من سعي الدولة إلى استخدام القمع والعنف(.)1

الطبقة المتوسطة :وتتميز بتمتعها بقدر من التعلـيم العـالي ومرتبـات متميـزة نسـبيا فـي المؤسسـات
الحكوميـة .وتنتمــي مجموعــات مــن مــوظفي الدولــة والقطـاع العــام والتكنــوقراط وصــغار التجــار إلــى
تلك الطبقة .وهذه الطبقة هي المصدر الذي يزود مراكز العمل الحكومي واألهلي بـالقوى العاملـة,

وهي تتمتع بتطلعـات مصـلحيه ذاتيـة كبيـرة .وتتميـز بعـدم التجـانس بـين أعضـائها سـواء مـن حيـث
المســتوى العلمــي أو الثقــافي ,وتســتفيد ش ـرائحها مــن خــدمات الدولــة االجتماعيــة كــالتعليم والصــحة

واإلسكان(.)2

إذاً كان هناك اتجاه يعتبر أن توسع الطبقة الوسطى فـي أي مجتمـع يمثـل عامـل اسـتقرار

سياســي واجتمــاعي ,ف ـأن المتغي ـرات الراهنــة التــي يشــهدها البح ـرين ,والتــي تنســحب تأثيراتهــا علــى
الــداخل الــوطني ,تجعــل قابليــة الطبقــة الوســطى للتــأثر مــن داخلهــا كبي ـرة .وفــي هــذا الســياق ,فــإن

التعريف اإلجرائي لتحديد الطبقة الوسطى استنادا إلى معدل الدخل يتسع ليشمل الفئـة التـي يتـراوح
راتبه ـا الشــهري مــا بــين  200دينــار إلــى  0200دينــار بحرينــي .فالطبقــة الوســطى ليســت ش ـريحة
واحدة ,بل تضم الطبقـة المتوسـطة الـدنيا ,والطبقـة المتوسـطة الوسـطى ,والطبقـة المتوسـطة العليـا.

وبتطبيق هذا المعيار ,فإن  %60من البحرينيين هم من الطبقة الوسطى بشرائحها المختلفة.
()1
()2

أحمد محمود أبو دية ,مرجع سابق ,ص  ,24 – 22ومنيرة فخرو ,مرجع سابق ,ص 73 – 77
ثنــاء عبــد اهلل ,)2000( ,الدولففة والقففوى االجتماعيففة فففي الففوطن العربففي ,عالقففات التفاعففل والصفراع ,مركــز

دراسات الوحدة العربية ,بيروت ,ص 025 – 023
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ورغــم أن المملكــة تصــنف ضــمن الــدول ذات التنميــة البشـرية المرتفعــة وتــأتي فــي الترتيــب

الثالــث علــى مســتوى دول العــالم ,وارتفـاع معــدل التعلــيم حيــث تصــنف المملكــة ضــمن الــدول ذات
األداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع بين دول العالم ,وفقا ألربعة مؤشرات ,وهـي تعمـيم

التعلــيم االبتــدائي والتكــافؤ بــين الجنســين ,وجــودة التعلــيم ,ومحــو أميــة الكبــار ,فــإن انخفـاض نســبة
األميــة بهــا بنس ــبة  ,%2.6لتصــبح األول ــى علــى المس ــتوى العربــي ,ق ــد أســهم ف ــي تنــامي ال ــوعي
السياســي والثقــافي ,وخلــق ش ـريحة عريضــة مــن المهتمــين بالشــأن البحرينــي بــل والخليجــي العــام,

وص ــعود نخ ــب جدي ــدة ض ــمت باألسـ ـاس التكن ــوقراط والمثقف ــين ,م ــن أس ــاتذة الجامع ــات أو رج ــال
األعم ــال أو الص ــحفيين أو المفكـ ـرين ,وه ــي نخ ــب ذات أطي ــاف سياس ــية متع ــددة وتي ــارات فكري ــة

متباينة.

وبالتالي ,فإن واحدا من أبرز مصادر األزمة الراهنة هـو تغيـر طبيعـة الشـرائح المجتمعيـة

في البحرين ,واتساع مساحة الطبقة الوسطى الجديدة .وقد استمر حجم هذه الطبقة في التمـدد مـع
مرور الوقت بفضل تحسن معدالت التعلـيم ,خاصـة التعلـيم الجـامعي وفـوق الجـامعي ,حيـث ت ازيـد

عــدد خريجــي الجامعــات والمبعــوثين إلــى الخــارج ,ونمــو الــوعي السياســي والثقــافي لــدى قطاعــات
واسعة في البحرين ,بحيث أصبحت هذه الطبقة ركيزة أساسية في التحول التي تشـهده الـبالد ,ومـا

لبث ــت أن رفع ــت ش ــعار التح ــديث واإلص ــالح وطالب ــت بإح ــداث تح ــول ف ــي بني ــة النظ ــام السياس ــي
والتداول الطبيعي للمناصب والمراكز المهمة في الدولة(.)1

وقــد انعكــس ذلــك علــى نظ ـرة الم ـواطنين للتفــاوت الطبقــي المخــالف لــنص الدســتور ,حيــث

نصت المادة ( )03من دستور مملكة البحرين المعدل لسنة  ,2002على أن تالنـاس سواسـية فـي
الكرامة اإلنسانية ,ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقـوق والواجبـات العامـة ,ال تمييـز بيـنهم

فــي ذلــك بســبب الجــنس أو األصــل أو اللغــة أو الــدين أو العقيــدةت( .)2وممــا يعــزز ذلــك أن ميثــاق

العمل الوطني قد أكد مـا نصـت عليـه المـادة ( )03مـن الدسـتور ,فقـد جـاء فـي الفصـل األول منـه
فـي البنـد الثـاني (كفالــة الحريـات الشخصـية والمسـاواة) ,أن الحريــات الشخصـية مكفولـة ,والمســاواة
بــين المـواطنين والعدالــة وتكــافؤ الفــرص ,دعامــات أساســية للمجتمــع .ويــأتي ذلــك ضــمن مبــدأ أعــم

وأشــمل ,هــو مبــدأ المســاواة بــين النــاس فــي الك ارمــة اإلنســانية ,تكريس ـاً لمبــادئ اإلســالم أن النــاس
سواسية كأسنان المشط ال فضل لعربي على أعجمي ,ويتفرع عن هذا المبدأ اإلسالمي واإلنسـاني

مجموعة من المبادئ المرتبطة به والتي تعـد مـن مقتضـياته األساسـية ,وفيمـا يخـص المسـاواة بـين

المواطنين ,التالي:
()1
()2

محمد عز العرب ,األزمة السياسية في ,. .مرجع سابقhttp://s.v22v.net/Yek ,
المادة ( ,)03دستور مملكة البحرين المعدل لسنة 2002
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المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات ,ال تمييـز بيـنهم بسـبب الجـنس أو

.2

الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون(.)1

األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

ويشمل التحول في البنية االجتماعية تطور التركيـب االجتمـاعي -االقتصـادي مـن ناحيـة

الدور الـذي تلعبـه األسـرة فـي المجتمـع ,ووضـع المـرأة ,وهـي تغييـرات لـم تحـدث فـي وقـت واحـد أو
بمعــدل ثابــت وانمــا علــى امتــداد زمنــي طويــل .وكــان لهــذه التغيي ـرات نتــائج مختلفــة علــى الفئــات

المتعددة للمجتمـع البحرينـي .فلـم تكـن الطبقـات االجتماعيـة فـي البحـرين محـددة علـى أسـس ماديـة
واض ــحة وانمـ ـا ك ــان البن ــاء الطبق ــي يق ــوم عل ــى أس ــس العش ــيرة وال ــزواج ,إال أن ــه وبع ــد التط ــورات
واإلصالحات التي شهدتها البحرين برزت تكوينات اجتماعية واقتصادية(.)2

وهكــذا ,شــكلت الطبقــة الوســطي الجديــدة إحــدى القــوى الرئيســية المحركــة لألزمــة الراهنــة,

وذلــك مــن خــالل قيــام بعــض ش ـرائحها بطــرح مطال ـب تتعلــق باإلصــالح الــداخلي وتوســيع مجــال
المشــاركة الشــعبية فــي الشــأن العــام .ولــذلك لــم يكــن غريبــا أن يشــكل رمــوز هــذه الطبقــة وعناصــرها

العصب الـرئيس لعـدد مـن تنظيمـات ومؤسسـات المجتمـع المـدني التـي ت ازيـد عـددها بشـكل ملحـوظ

فـي البحـرين خــالل الســنوات األخيـرة .كمــا أن رمـوز هــذه الطبقـة وعناصــرها تشــكل العــامود الفقــري
للفئات السياسية واالجتماعية التي تطالب باإلصالح(.)3

الطبقة العاملة :وقد تشكلت الطبقة العاملة في البحرين مع تدفق النفط في بدايات الثالثينـات مـن
هذا القرن وأخذت الحركة العمالية شكالً تنظيمياً منذ البداية تجلى عام  5343حينما بدأت إضراباً
في شركة نفط البحرين (بابكو) لتحسين أوضاعها وزيادة أجورها .كما نفذت إضرابات في األعوام

التالية أهمها عامي  5316و 5361وبداية السـبعينات حيـث صـاحبها ظهـور الحركـات السياسـية.

والشــيء المميــز للحركــات العماليــة هــو إص ـرارها علــى تشــكيل تنظيمــات نقابيــة خاصــة بهــا األم ـر

الذي لـم تحصـل عليـه حتـى اسـتقالل البحـرين واقـرار الدسـتور عـام  .5324بعـد ذلـك نجـح العمـال
فــي تشــكيل عــدة نقابــات ولكــن لــم يــتم إشــهارها فــي حينــه .ولكــن بقيــت النقابــات تمــارس العديــد مــن

األنشطة لمدة سنتين حتى تاريخ حل المجلس الوطني عام .)4(5321

وقـ ــد اقترنـ ــت التحركـ ــات العماليـ ــة بتحركـ ــات سياسـ ــية شـ ــملت المجتمـ ــع كافـ ــة ,فالحركـ ــات

السياســية التــي شــهدتها البح ـرين غالبــا مــا كانــت مســبوقة بحركــات ومطالــب عماليــة ومــن ثــم فقــد

()1
()2
()3
()4

ميثاق العمل الوطني
أحمد أبو دية ,مرجع سابق ,ص 22 – 22
محمد عز العرب ,األزمة السياسية في البحرين ,مرجع سابقhttp://s.v22v.net/Yek ,
منيرة أحمد فخرو ,مرجع سابق ,ص 76
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ســعت الدولــة إلــى تحجــيم العمالــة المحليــة وجلــب العمالــة األجنبيــة التــي بلغــت نســبتها عــام 5335

إلى  %64,6من المجموع الكلي للعمالة في البحرين(.)1

الطبقفة الففدنيا :وهــي الطبقـة التــي تعـيش علــى هـامش العمــل ,وتنـدرج فئــات متعـددة تحــت

هــذا المســمى ,وأهــم تلــك الفئــات العــاطلين عــن العمــل ,معظمهــم مــن الشــباب دون ســن العش ـرين
والذين لم يحصلوا على تعليم بسيط ,ومما زاد في استفحال مشكلة هؤالء هـو ارتفـاع نسـبة العمالـة

األجنبية وتفضيل أصحاب العمل لها خاصـة مـا يطلـق عليهـا العمالـة ذات التأشـيرة الحـرة (Free

ومنظمــة فــي الســنوات األخيـرة ,وهــي تنــافس فئــات كثيـرة فــي
) Visaالتــي انتشــرت بصــورة واســعة ُ
أرزاقهــا وتحــدث أضـ ار اًر فــي مصــالحها مثــل صــيادي األســماك وماســحي الســيارات والحمــالين حتــى
تحولت تلك الفئات إلى طبقة معدمة ال تملك شيئاً(.)2

وهنــاك فئــة اجتماعيــة تنــدرج تحــت تلــك الطبقــة ونعنــي بهــا فئــة (البــدون) ومــن الصــعوبة

حصــر أعــدادهم بســبب التعتــيم الرســمي علــى قضــيتهم .وترجــع معظــم أصــولهم إلــى سـواحل إي ـران
كما نزحـت قلـة مـنهم مـن الـيمن وأفغانسـتان ومـن شـبه القـارة الهنديـة .وقـد اسـتقر معظـم هـؤالء فـي
البحرين مع ثالثينيات هذا القرن إال أنهـم لـم يحصـلوا علـى الجنسـية البحرينيـة ولـم يسـتطع أبنـاؤهم

وأحفـادهم بالتــالي الحصــول علـى تلــك الجنســية .وتجــدر اإلشـارة إلــى عــدم حصـول تلــك الفئــة علــى
الجنســية يرجــع إلــى عوامــل سياســية بحيــث تبقــى تلــك الفئــة دائمــا تحــت ســيطرة األجه ـزة األمنيــة

سياسيا(.)3
فتصبح مأمونة الجانب ال تشكل تهديداً
ً

على الرغم من النص الدستوري الصريح الذي يسـاوي بـين المـواطنين ويمنـع التمييـز فيمـا

بيــنهم ,أف ـراد وجماعــات ,فــإن الواقــع الــذي تعيشــه البح ـرين يتنــاقض ونصــوص المســاواة الدســتورية
ويتنـاقض بمــا جــاء أيضـاً فــي ميثــاق العمــل الــوطني( .)4ووفقـاً للمنطــق القبلــي للنظــام السياســي فــي

البحرين ,ووفقاً للوقائع واألرقام ,فإن المواطنين الشيعة ,هـم أحـد المكونـات األساسـية فـي المجتمـع
البحريني ,يتعرضون للتمييز واإلقصاء من قبل النظام الحاكم.

وفــي هــذا الســياق يظهــر التمييــز فــي البحـرين إزاء الطائفــة الشــيعية ,فهــو لــيس جديــداً ,بــل

قــديم ,يبــدأ لحظــة حكــم آل خليفــة جــزر البح ـرين قبــل أكثــر مــن ق ـرنين ,لكنــه يتخــذ أشــكاالً مختلفــة
وذلك وفقاً للمتغيرات والمستجدات وتغير األحوال .فإذا ما أخـذنا ظـاهرة اإلقصـاء والتهمـيش خـالل
فترة السنوات العشر األخيـرة منـذ صـدور الدسـتور المعـدل عـام  ,2002فسـنجد أن سياسـة التمييـز

()1
()2
()3
()4

ثناء عبد اهلل ,مرجع سابق ,ص 025
منيرة أحمد فخرو ,مرجع سابق ,ص77
ثناء عبد اهلل ,المرجع السابق ,ص 040
يوسف مكي ,)2002( ,مظاهر التمييز الطائفي في البحرين ,مركز البحرين للدراسات ,لندن,2002/6/3 ,
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قد اتسعت أفقياً وعمودياً ,وباتت تُمارس فـي العلـن وبشـكل فاضـح بحـق الشـيعة البحارنـة وفـي كـل
المجــاالت ,فهنــاك التمييــز علــى الصــعيد الســكاني ,التمييــز علــى الصــعيد السياســي ,التمييــز فــي
الوظ ـ ــائف ,التميي ـ ــز الط ـ ــائفي ف ـ ــي و ازرة التربي ـ ــة ,التميي ـ ــز ف ـ ــي اإلعـ ـ ـالم وأم ـ ــام الق ـ ــانون ,التميي ـ ــز
االقتصادي(.)1

مــن جهــة أخــرى خلــص رئــيس تحريــر مجلــة تســنترال يوروبيــانت للد ارســات الدوليــة واألمنيــة

ميتشـل بيلفـر إلـى أن تصـوير البحـرين كدولـة شـيعية يهـيمن عليهـا نظـام سـني ,إضـافة إلـى مـزاعم

التمييــز ضــد الشــيعة ادعــاءين خطي ـرين يهــدفان إلــى مزيــد مــن تــأجيج ني ـران الطائفيــة واالتهامــات
المتبادلــة والعنــف المحتمــل ,مشــي اًر إلــى أن بحوثـاً ميدانيــة دامــت  03شــه اًر أكــدت أن تال الســنة وال
الشــيعة يشــكلون غالبيــة فــي البح ـرينت .وفنــد بيلفــر ادعــاءات التمييــز ضــد الش ـيعة باالســتناد إلــى
بيانــات المــوظفين فــي  6و ازرات و 2وكــاالت حكوميــة و 07مــن قطاعــات الــدخل العــالي وخمســة

بنوك و 00من كبار الشركات و 00من كبار الشركات المملوكة لمواطنين شيعة(.)2

ويرى الباحفث أن عمليـة التطـور التـي عاشـتها البحـرين منـذ القـدم ,سـاهمت وضـع ثـروات

البلد في يد طبقة معينة دون سواها ,هي الطبقـة العليـا .فـي المقابـل زادت نسـبة الطبقـة المتوسـطة
داخــل البحـ ـرين ,مم ــا س ــبب فــي ن ــوع م ــن التف ــاوت الطبق ــي بــين مكون ــات الش ــعب البحرين ــي عل ــى
اختالف مذاهبهم ,على الرغم من أن الدستور قد نص على عدم وجود تمييز أوتفاوت بين شـرائح

الشعب البحريني.

المطلب الثالث :الخالف المذهبي
تمثل الهويات الدينيـة والطائفيـة والعرقيـة جانبـاً مهمـاً فـي الحيـاة فـي البحـرين .فعلـى الـرغم

مـن أن البحـرين تعــد تاريخيـاً نموذجـاً للوئـام العرقـي والطــائفي ,إال أن الـبعض يــرى أن البحـرين قــد

أص ــبحت تع ــاني م ــن مش ــكلة تميي ــز ط ــائفي واس ــع النط ــاق وطوي ــل األم ــد ,مم ــا رت ــب حال ــة م ــن
االستضــعاف والتهمــيش لقطــاع واســع مــن المجتمــع البحرينــي .ذلــك أن المســائل المتعلقــة بالهويــة
االجتماعية ظلت دائما الحاضر الدائم عند التعاطي مع مشاكل المجتمع البحريني والتي ترتد إلى

خليط من العوامل التاريخية ,والدينية ,والسياسية واالقتصادية.

يع ــود الوج ــود الش ــيعي ف ــي البحـ ـرين إل ــى قب ــل إنش ــاء الدول ــة الوطني ــة ,إذ أن التش ــيع ف ــي

البح ـرين يعــود إلــى أيــام القرامطــة فــي القــرن التاســع المــيالدي ,ثــم جــاءت الدولــة الصــفوية التــي

()1
()2

يوسف مكي ,مظاهر التمييز الطائفي في البحرين  ,المرجع السابق ,ص 6 - 4

موقع أخبار الـوطن ,بحث غربي :ال أكثرية سنية أو شفيعية ففي البحفرين والتمييفز االقتصفادي ضفد السفنة,

موقع أخبار الوطن ,العدد  ,2705الثالثاء http://s.v22v.net/s8Uj :,2002/2/20
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حكمت إيران وسيطرت على جزء كبير من الخليج ,وفرضت على سكان البحرين المذهب الشيعي

اإلمامي اإلثنى عشري.

ينقسم الشيعة في البحرين إلى ثالثة أقسام :البحارنة وهم من أصل عربـي ,والشـيعة الـذي

جــاءوا إلــى البحـرين هربـاً مــن تشــدد الحركــة الوهابيــة ضــدهم فــي المنــاطق الشـرقية مــن الســعودية,
والشيعة الذين جـاءوا مـن إيـران واسـتقروا فـي البحـرين منـذ القـرن السـابع عشـر .ويمثـل الشـيعة مـن

أصول عربية غالبية شيعة البحرين(.)1

وبــالنظر إلــى المدرســة الدينيــة التــي يتبعهــا الشــيعة ,فــإن غالبيــة شــيعة البح ـرين ينتم ـون

للطائفة اإلثنى عشرية الذين يتبعون الفقه تالجعفريت ,وان اختلفوا فـي مرشـدهم الـديني .حيـث يتبـع
عدد كبير من شيعة البحرين المرجع األعلى تآية اهلل العظمـى علـي خـامنئيت اإلي ارنـي مـن مدرسـة

قم ,بينما يتبع عدد أخر من الشيعة المرجع األعلى تآية اهلل العظمى علي السيستانيت من النجـف

في العراق .وقد أنشأ علماء ورموز الدين من الشـيعة فـي البحـرين تجمعـاً لهـم تحـت اسـم تالمجلـس
اإلســالمي العلمــائيت ,ليتــدبروا فيــه كــل مــا يتعلــق بالتنســيق والتشــاور فــي األمــور الدينيــة والعقائديــة
وفي كل األمور والقضايا العامة التي تهم الطوائف والفرق الشيعية في البحرين(.)2

يتمركــز الشــيعة فــي البحـرين فــي جميــع منــاطق الدولــة ,إال أن معظمهــم يتركــز فــي القــرى

والمناطق الريفية( .)3ووفقاً لتقرير المجموعـة الدوليـة لمعالجـة األزمـات مـايو  2002عـن البحـرين,

تيــدعي الشــيعة وجــود تمييــز يتعلــق بمكــان الســكن؛ ففــي حــين يعــيش معظمهــم فــي قــرى فقيـرة علــى

أطـ ـراف المنام ــة ,ف ــإن منطق ــة س ــكنية واس ــعة تُع ــرف باس ــم الرف ــاع أص ــبحت محظ ــورة عل ــيهم من ــذ
منتصف التسعينات(.)4
وينحدر غالبية السنة البحرينيين من أصول عربيـة تجمعـت مـن قبائـل متعـددة ,وفـي شـأن

المــذهب الســائد بــين أهــل الســنة فــي البحـرين ,فــإن كـالً مــن المــذاهب الشــافعية والمالكيــة والحنابلــة
تجــد لهــا أتباع ـاً .وبالمقارنــة بشــيعة البح ـرين ,فــإن التنظــيم والتــدرج الهرمــي للمؤسســة الدينيــة ألهــل

الســنة فــي البحـرين يبــدو أقــل بكثيــر ,نظـ اًر لعــدم وجــود نظــام شــبيه بنظــام تمرجــع التقليــدت الشــيعي,

()1

شحاتة ناصر ,مرجع سابق ,ص 022 – 020

()2

محمــود ش ـريف بســيوني وآخــرون ,تقريفففر اللجنفففة البحرينيفففة المسفففتقلة لتقصفففي الحقفففائق ,قــدم فــي المنامــة,

()3

فــالح المــديرس ,)2004( ,الحركفففات والجماعفففات السياسفففية ففففي البحفففرين  ,3113 – 0922دار الكنــوز

()4

المجموعة الدولية  ,تقرير رقم ( )40حـول الشـرق األوسـط ,التحفدي الطفائفي ففي البحفرين 6 ,مـايو ,2002

البحرين ,في  22نوفمبر  ,2000ص 42 – 42
األدبية ,بيروت ,ص 66

المجموعة الدولية لمعالجة األزمات ,ص 00
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ول كون التأثير والنفوذ لعلماء الدين السنة على أهل السنة في البحرين أقل بكثير من تـأثير أقـرانهم
من الشيعة على ذويهم.

ويهـيمن علــى الفكــر الســني فــي البحـرين تيــاران رئيســيان ,األول وهــو التيــار الســلفي والتــي

تتبنــى فكــر التطبيــق الحرفــي والصــارم لفهمهــا للفقــه اإلســالمي ,أمــا التي ـار الثــاني فيمثلــه جماعــة
اإلخوان المسلمين ,وهي أكثر وسطية واعتداالً ,وتتأثر بروح الجماعة األم في مصر.

إن التقســيم الــديني أو العرقــي أو الطــائفي للمجتمــع البحرينــي ,باإلضــافة إلــى الف ـوارق فــي

التبعيــة الدينيــة والمذهبيــة ,فإنــه توجــد كــذلك اختالفــات كبــرى فــي التوجهــات وفــي وجه ـات النظــر
األيديولوجيــة والسياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة .وحتــى بــين أولئــك الــذين تتوحــد توجهــاتهم فــي

بعض المسائل ,فإنهم يختلفون عند تحديد األدوات والسياسات المعتمدة لتحقيق أهدافها.

وذلك كله ال ينفي أهمية وتـأثير اآلراء الفكريـة والسياسـية الصـادرة عـن توجهـات ترتـد إلـى

مرجعية دينية شيعية وتلك الصادرة عن مرجعية دينية سنية ,وليس أدل على ذلك من تكرار انتقاد
وقلق الحكومة والسنة من البحرينيين لدعوات بعض أئمة الشيعة وبعض قـادة المجتمعـات المحليـة
الشيعية لتغيير النظام السياسي وتطبيق نظام سياسي جديد قائم على أسـاس مدرسـة تواليـة الفقيـهت

من خالل دولة إسالمية على نسق الجمهورية اإليرانية.

إن واقـ ــع االحتقـ ــان الطـ ــائفي فـ ــي البح ـ ـرين ال ي ـ ـرتبط فقـ ــط بالص ـ ـراع المـ ــذهبي واألفكـ ــار

العقائديـة ,ولكنــه يتـأثر كــذلك بــالواقع االجتمـاعي واالقتصــادي للمـواطن البحرينـي .وباإلضــافة إلــى

ذلك ,يشير الشيعة إلى العديد من الممارسات الحكومية التي تعمق ,من وجهة نظرهم ,من التـوتر
بــين أبنــاء الطــائفتين الشــيعية والســنية ,ومنهــا اســتمرار بعــض المتعصــبين مــن أئمــة الســلفيين فــي

اإلساءة للشيعة في خطبهم وفي كتاباتهم .ويعتبرون إصرار الحكومة على أن يكون تـدريس الـدين
اإلســالمي إجباري ـاً فــي المــدارس العامــة وفق ـاً للمــنهج المــالكي الســني ,وعــدم تنفيــذ مقترحــات إدراج
بعض الوحدات من الفقه الجعفري في المناهج ,مظهـ اًر آخـر مـن مظـاهر تعميـق السـخط الشـيعي.
يضاف إلـى ذلـك شـكوى الشـيعة مـن أن الحصـول علـى تصـاريح بنـاء المسـاجد الجديـدة للشـيعة ال
يتم بذات السهولة الذي تمنح به تصاريح بناء المساجد السنية(.)1

وط أر على مطالب الشيعة السياسية في البحرين تغيـر نـوعي تـم رصـده منـذ صـعود شـيعة

العراق؛ حيث انحصرت مطالب الشيعة في اآلتي:

()1

محمــود ش ـريف بســيوني وآخــرون ,تقريفففر اللجنفففة البحرينيفففة المسفففتقلة لتقصفففي الحقفففائق ,قــدم فــي المنامــة,

البحرين ,في  22نوفمبر  ,2000ص 47 – 42

24

أ -مطالب متعلقة بالدستور :إذ طالبوا بالعودة إلى العمل بدستور عـام  ,0572العت ارضـهم
على اآللية التي تم من خاللها إصدار دستور عام  ,2002الذي هو دستور منحة وليس

ذا طبيعة تعاقدية.

ب -مطلففففب متعلففففق بففففالقوانين :إذ طـ ــالبوا بتعـ ــديل قـ ــانون االنتخـ ــاب واعـ ــادة ترسـ ــيم الـ ــدوائر
االنتخابيــة بمــا يضــمن تعــادل األص ـوات فيهــا ,وقــد رأى الشــيعة أن هــذا الترســيم للــدوائر
مقصود بهدف تقليص فرصهم في الحصول على مقاعد في المجلس النيابي.

ج -مطالفففب تتعلفففق بالمواطنفففة :وتش ــمل مطلب ــين أساس ــيين ,يتمث ــل األول ف ــي وق ــف سياس ــة
التجنــيس السياســي ,ويتمثــل المطلــب الثــاني فــي القضــاء علــى التمييــز الطــائفي ,واقامــة

المســاواة بــين الم ـواطنين كافــة ,وذلــك مــن خــالل إصــدار قــانون يعاقــب كــل مــن يمــارس
التمييز الطائفي ,ويضمن حق المواطن المتضرر في تقديم شكوى ضد من مارسها.

وقد اتجه الشيعة إلى التعبير عن هذه المطالب باستخدام أدوات العمل السلمي ,كمقاطعة

االنتخابــات التــي جــرت فــي أكتــوبر  .2002وبعــد احــتالل الع ـراق ,أعــاد الشــيعة ترتيــب أولويــات
مطالبهم ,واتبعوا نهجاً جديداً في التعبير عنها ,وذلك على النحو التالي:

 .0مطلفففب المواطنفففة :إذ باتــت لــه األولويــة علــى بــاقي مطــالبهم ,ورتب ـوا أولويــاتهم فــي هــذا
المطلب على النحو التالي:


تحقيففق الوحففدة الوطنيففة :حيــث ت ازيــدت مطــالبهم لتحقيقهــا بــين الشــيعة والســنة ,مــع
سعيهم إلى الحفاظ على خصوصيتهم الطائفية بتأليفهم اللجنة العليا الخاصة بهم مـن
علمان الدين والحوزات العلمية الشيعية.



ملف التجنيس السياسي :الذي ما يزال من بين أهم الملفات المفتوحة.

 .3مطلففب بتشففكيل الحكومففة :إذ طــالبوا بإحــداث تغيي ـرات جوهريــة فــي الحكومــة ,بــل تغييــر
رئيس الوزراء الذي يشغل هذا المنصب منذ استقالل البحرين(.)1

البعــد المــذهبي حي ـ اًز مهم ـاً ضــمن المطالــب التــي طرحهــا الشــيعة فــي البح ـرين بعــد
واحتــل ُ
عام  ,2002حيث بدأ شيعة البحرين يحصلون على حقوقهم المذهبية بشكل كبير ,في ممارسـتهم

طقوســهم واحتفــاالتهم ,حتــى إن يــوم عاشــوراء إجــازة رســمية فــي البح ـرين ,وان تضــاءلت المطالــب
المذهبيــة بعــد عــام  2002علــى حســاب النشــاط السياســي ,حتــى المطالــب المذهبيــة التــي طُرحــت
كــان لهــا بعــدها السياســي الواضــح ,مثــل إنشــاء المجلــس اإلســالمي العلمــائي الشــيعي عــام 2004

()1

إيمان أحمد رجـب ,)2000( ,النظام اإلقليمي العربفي ففي مرحلفة مفا بعفد االحفتالل األمريكفي للعفراق ,مركـز

دراسات الوحدة العربية ,بيروت ص 265 – 262
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على أيدي مجموعة من علماء الدين الشيعة البحرينيين البارزين( .)1وعلـى الـرغم مـن أن الحكومـة

رفض ــت ه ــذا المجل ــس وطل ــب االنض ــمام إل ــى مجل ــس إس ــالمي موح ــد يض ــم جمي ــع الم ــذاهب ه ــو
المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ,فإن الشيعة رفضوا االنضمام إلى هـذا المجلـس ,مشـيرين إلـى

ويعـد تـدخالً
أنه يهيمن على المؤسسات الدينية ,وهـذا يتنـاقض مـع اسـتقاللية المؤسسـات الشـيعيةُ ,
في حرية أداء الممارسات الشعائرية الشيعية( .)2كما اتجه الشيعة بعد عام  2002إلى االسـتمالك

الرمــزي للفضــاء العــام مــن خــالل جعــل رمــوزهم المذهبيــة حاضـرة بقــوة ,لــيس داخــل منــاطقهم فقــط,

وانما في جميع مناطق البحرين(.)3

كــان لهــذا العامــل دور مــؤثر فــي صــو الطريقــة التــي تفاعلــت بهــا حكومــة البح ـرين مــع

مطال ــب الش ــيعة بع ــد ع ــام  ,2002فق ــد أدى الظه ــور الق ــوي للش ــيعة ف ــي البحـ ـرين عل ــى الس ــاحة
السياسية وفـي الشـارع ,وتصـاعد نشـاطاتهم داخـل البرلمـان وخارجـه ,إلـى إثـارة حالـة مـن االحتقـان

الطــائفي فــي المجتمــع؛ فق ـد تحــول مجلــس الن ـواب إلــى ص ـراع طــائفي واضــح بــين الســنة والشــيعة,
حيــث أدى المنــاخ المــذهبي المخــيم بشــدة علــى المنطقــة بعــد عــام  2002إلــى تحويــل كــل نقــاش

داخل مجلس النواب إلى توتر سني – شيعي(.)4

فعلــى ســبيل المثــال ,ظهــر االحتقــان الطــائفي عنــد مناقشــة مجلــس الن ـواب اقتحــام الق ـوات

األمريكية للفلوجة السنية في العراق ,ومحاولته اتخاذ موقف سياسي بشأنها ,حيـث عـارض النـواب

الشيعة في جلسة المجلس بتاريخ  5نوفمبر  2004بياناً أعـده نـواب سـنة يـدين القـوات األمريكيـة,

ووصــف المتحــدث باســم الكتلــة الشــيعية فــي المجلــس الشــيخ عبــد اهلل العــالي العناصــر المقاتلــة فـي

الفلوجـة بأنهــا إرهابيــة( .)5وقــد كـان موقــف النـواب الشــيعة مــن أحـداث الفلوجــة نابعـاً مــن اعتقــاد أن
المقاتلين هنـاك كـانوا ينتمـون إلـى تنظـيم القاعـدة الـذي تبنـى موقفـاً معاديـاً للشـيعة العـراقيين ,ودعـا

إلى قتلهم.

()1

موقـ ــع  ,CNNشفففففيعة البحفففففرين :علفففففى هفففففام

()2

تقرير الملل والنحل واألعراق ,التقرير الثامن ,)3115( ,مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية ,القـاهرة ,ص

()3

نادر كـاظم ,)2007( ,طبفائع االسفتمالك :قفراءة ففي أمفراض الحالفة البحرينيفة ,المؤسسـة العربيـة للد ارسـات

()4

شحاتة ناصر ,مرجع سابق ,ص 202

()5

http://s.v22v.net/obZ

المواطنفففففة ,موقـ ــع  CNNبالعربيـ ــة,2007/4/00 ,

055 – 053

والنشر ,بيروت ,ص 22 – 20

تقرير الملل والنحل واألعراق ,التقرير الثامن ,)3115(,مركـز ابـن خلـدون للد ارسـات اإلنمائيـة ,القـاهرة ,ص

056
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البعــد اإلي ارنــي
وممــا زاد التــوتر الطــائفي حــدة ,علــى الصــعيدين السياســي والشــعبي ,تــأثير ُ
فــي المعادلــة .ففــي مقــال نش ـره مستشــار المرشــد اإلي ارنــي األعلــى علــي خــامنئي والمشــرف علــى
مؤسسة كيهان الصحافية حسين شريعتمداري ,في يوليـو  ,2007قـال :تإن البحـرين هـي محافظـة

إيرانيـ ــة انفصـ ــلت عـ ــن إي ـ ـران إثـ ــر تسـ ــوية غيـ ــر قانونيـ ــة بـ ــين الشـ ــاه وحكـ ــومتي الواليـ ــات المتحـ ــدة
وبريطانيــات ,وان تالمطلــب األساســي للشــعب البحرينــي حاليـاً إعــادة هــذه المحافظــة إلــى الــوطن األم
واألصـليت ,كــان مثــاالً مهمــا فــي هــذا الســياق؛ إذ أثــار ردود فعــل غاضــبة علــى الســاحة البحرينيــة,
وزاد من مساحة االحتقان بين السنة والشيعة هناك(.)1

فــي البح ـرين ,ال يمكــن إنشــاء أو إعــادة بنــاء المســاجد أو المــ,تم إال بتــرخيص رســمي مــن

و ازرتــي الشــئون اإلســالمية والبلــديات واإلســكان ,مــا يعنــي أن هنــاك تمييــز ضــد الشــيعة س ـواء فــي
تخصــيص األ ارضــي لبنــاء المســاجد أو البنــاء علــى نفقــة الحكومــة ,أو حتــى إعطــاء ت ـراخيص أو

إعادة البناء .فمن أصل  70مسجداً تم ترخيصها وبناءها في أربع مناطق جديدة فـي البحـرين ,ال
يمتلــك الشــيعة ســوى  04مســجداً ,أي مــا نســبته  %20فقــط .مــن جهــة أخــرى ,هنــاك العديــد مــن
المس ــاجد الش ــيعية تع ــاني م ــن اإلهم ــال وع ــدم الت ــرميم ,باإلض ــافة إل ــى ه ــدم وانته ــاك وسـ ـرقة تل ــك

المساجد دون أن يكون هناك إجراءات صارمة لحمايتها.

وعل ــى مس ــتوى التعل ــيم ,فتس ــتند البحـ ـرين ف ــي تشـ ـريعاتها الديني ــة عل ــى الم ــذهبين الم ــالكي

والشافعي ,وال تتم اإلشارة بأي صورة إلى وجود الشـيعة فـي البحـرين أو االعتـراف بمـذهبهم ضـمن

المــذاهب الرئيســة فــي البح ـرين ,بــدليل انعكــاس ذلــك علــى مــنهج التربيــة اإلســالمية فــي المــدارس
العامــة والخاصــة ,وكتــب اإلســالميات فــي الجامعــات .ويــتم تعلــيم الطلبــة مــن الشــيعة وفــق المــنهج
الذي ال يستند على مذهبهم بل يختلف أو يتناقض معـه فـي بعـض الممارسـات التـي يقـوم بهـا فـي

المنزل والمجتمع الخاص بهم في المدينة والقرية.

وفـي شــأن التثقيـف الــديني عبـر وســائل اإلعـالم ,فــال توجـد صــفحات إسـالمية فــي الج ارئــد

البحرينية ,إال في جريدة األيـام – وهـي جريـدة رسـمية – التـي خصصـت صـفحتين كـل جمعـة مـن
األســبوع بعنـوان إســالميات لتنــاول أبعــاد مختلفــة ,وينحصــر مشــاركة الشــيعة فــي هــذه الزاويــة فــي

بع ــض المق ــاالت والكتاب ــات ,إذ أن المس ــاحة الموج ــودة ف ــي الص ــحيفة تعك ــس م ــذهباً واح ــداً وه ــو
المذهب السني ,من حيث الفتاوى الشرعية التي تستند على المـذاهب اإلسـالمية باسـتثناء المـذهب

الجعفري .هذا األمر ينطبق أيضاً على اإلذاعة في العديد من البرامج اإلسـالمية ,فـال يسـمح ألي
وجود شيعي فيها .وينسحب التعاطي مع التثقيف الديني أيضاً على التلفزة.

()1

شحاتة ناصر ,مرجع سابق ,ص 206 – 204
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وفي ما يتعلق بالكتب اإلسالمية الخاصة بالشـيعة ,تقـوم دائـرة المطبوعـات بـو ازرة اإلعـالم

وبالتعاون مع و ازرة الشئون اإلسالمية ,بمصادرة ما يتم إدخاله للـبالد مـن كتـب سياسـية ال ترضـى
عنها السلطة السياسية ,وتصادر كتـب خاصـة بمعتقـدات الشـيعة .وتقـوم السـلطات البحرينيـة علـى
إغالق العديد من المراكز التثقيفيـة للشـيعة تحـت دعـوى أنهـا مسيسـة ,مسـتغلة األوضـاع السياسـية

اإلقليمي ــة والدولي ــة ,وه ــذه الم ارك ــز ال تعتم ــد ماليـ ـاً أو إداريـ ـاً عل ــى الس ــلطات ,مم ــا ع ــزز مع ــاداة
السلطات لها والتشكيك في مصداقيتها(.)1

بعد أربع سنوات من التصويت على ميثاق العمل الوطني ,تعزز التمييـز الطـائفي بصـورة

أكب ــر وعل ــى مس ــتويات أكث ــر ,حي ــث ب ــات الح ــديث ع ــن سياس ــات التطهي ــر الط ــائفي أمـ ـ اًر ش ــائعاً.
والمقصــود هنــا بــالتطهير الطــائفي ,هــو اســتبدال المناصــب اإلداريــة التــي يشــغلها أفـراد مــن الشــيعة

بــ,خرين مــن الســنة .وقــد خلصــت تقــارير حقوقيــة إلــى أن هنــاك تميي ـ اًز طائفي ـاً ممنهج ـاً فــي تعيــين

الوكالء ورؤساء اإلدارات العليا.

وقــد أشــار تقريــر تالخلــيج فــي عــام 2006 – 2002ت ,الــذي يصــدر عــن مركــز الخلــيج

لألبحــاث ,إلــى بــروز بعــض النعـرات الطائفيــة فــي اآلونــة األخيـرة ,وكانــت جلســة البرلمــان فـي 22

م ــايو  2004ق ــد تحول ــت إل ــى خالف ــات واش ــتباكات باألي ــدي ب ــين النـ ـواب الس ــنة الم ــدافعين ع ــن
التجنيس ,والشيعة المعارضين لعشـوائيته وعـدم شـموله للكثيـر مـن تالبـدونت الشـيعة المنحـدرين مـن

أصول إيرانية والمستقرين منذ سنوات في العاصمة المنامة(.)2

ومــن وجهــة نظــر الشــيعة ,فــإن التمييــز الطــائفي يشــكل واحــدة مــن حقــائق الحيــاة ونتاج ـاً

لإلرادة السياسية للحكومة .ومـا يغـذي هـذا االعتقـاد علـى نحـو خـاص ,هـو سـوء تعامـل الدولـة مـع
هذه القضية .يبـدو مسـئولون رفيعـو وعلـى نحـو منـتظم يحـاولون تقـويض وحـدة المعارضـة بضـرب

األســافين بــين الســنة والشــيعة واســتغالل مظــاهر القلــق الطــائفي .فــي الواقــع يصــعب إنكــار وجــود
تمييز رسمي وغير رسمي؛ وهذا يؤثر في جملة من القضايا( .)3وتتضح هذه الممارسات التمييزيـة

من خالل القضايا التالية:

 .0إعففادة تقسففيم الففدوائر االنتخابيففة البرلمانيففة :لضــمان وصــول أغلبيــة ســنية إلــى مجلــس
النواب المنتخب ,على الرغم من وضع السنة كأقلية ديموغرافية.

()1

تقرير الحرية الدينية للشيعة في البحرين "اضطهاد ممنهج وتغييب" ,)3115( ,مركز البحرين لحقوق

()2

عباس المرشد ,مواطنون من الدرجة الثانية :سياسات الفرز الطائفي في البحرين ,مركـز البحـرين للد ارسـات,

()3

تقرير الشرق األوسط رقم  6 – 002أبريل  ,2000االحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق األوسط

اإلنسان ,مملكة البحرين ,ص 6 – 2
لندن ,,ص 22

( :)IIIالثورة البحرينية ,المجموعة الدولية لمعالجة األزمات ,ص 4
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 .2مسففألة التجنففيس السياسففي :فلــدى الشــيعة فــي البحـرين قناعــة ارســخة بــأن النظــام الحــاكم
يعمد إلى التالعب بديموغرافية البالد من خالل إتباع سياسات التجنيس السياسي.

 .2مسألة التوظيف الحكومي :حيث أن القطاع الحكومي مازال هـو القطـاع األكثـر اسـتيعاباً
للعمالــة ف ــي البحـ ـرين ,ف ــيمكن مالحظ ــة االســتبعاد المنهج ــي ألبن ــاء الطائف ــة الش ــيعية م ــن

الوظ ــائف الحكوميـ ــة ,وخاص ــة فـ ــي القطاع ــات األكثـ ــر حساس ــية ,وعلـ ــى أرس ــها األجه ـ ـزة
األمنية ,والقوات المسلحة ,وو ازرة الداخلية(.)1

وفــي تقريــر نشـره مركــز الخلــيج لتنميــة الديمقراطيــة عــام  ,2006تحــت عنـوان تالبحـرين..

الخيار الديمقراطي وآليات اإلقصـاءت .فقـد تضـمن التقريـر الكثيـر مـن المعلومـات والوثـائق المهمـة,
وتعلقت بخطة لتمكين السنة على المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والديموغرافية في

مواجهة الشيعة(.)2

إن إخفــاق النظــام السياســي فــي البح ـرين فــي تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي االتجــاه الــديمقراطي؛

هيكلـة النظـام
يرجع في أساسه إلى استراتيجية خاصة كان النظام يلجأ إليها قبل االسـتقالل ,وهـي ل
علــى مفــاهيم الطوائــف والجماعــات ,ولــيس علــى مفــاهيم المواطنــة .هــذا البنــاء جعــل الدولــة مبنيــة
على ركائز متوترة ,لم تستطع الحلول المؤقتة والمراوغات السياسية من التغلب عليها ,بـل إن تلـك

البني ـ ــة أدت إل ـ ــى قي ـ ــام نظ ـ ــام الحك ـ ــم بانقالب ـ ــات متك ـ ــررة عل ـ ــى المب ـ ــادئ الدس ـ ــتورية والممارس ـ ــات

الديمقراطية.

مــن جهــة أخــرى ,شــهدت العالقــة بــين الشــيعة ونظــام الحكــم تحـوالً جــذرياً مــع تــولي الشــيخ

حمــد بــن عيســى آل خليفــة الحكــم فــي عــام  ,0555واطــالق مشــروعه اإلصــالحي .فقــد انعكســت
اإلصــالحات السياســية علــى وضــع الشــيعة فــي البحـرين ,فبــرزت الجمعيــات السياســية المعبـرة عــن
توجه ــاتهم ومط ــالبهم ,وش ــاركت الجمعي ــات السياس ــية الش ــيعية ف ــي انتخاب ــات  ,2002وق ــد حص ــد

الشيعة على  22مقعداً ,في حين حصد السنة  27مقعداً.

تسبب الموقف الشيعي من المشاركة وتنـامي القـوة الشـعبية المؤسسـية للشـيعة بقيـام التيـار

المتشدد داخل العائلة الحاكمة بطرح ما عرف بتقرير البندر الـذي علـى أساسـه ينبغـي إعـادة تقيـيم

السياسات العامة للدولة تجاه الشيعة والقوى المعارضة منها بغية إيقاف التنامي القـوي للشـيعة فـي
البحرين(.)3

()1

حبيبة محسن ,)2000( ,البحرين :ثورة أو فتنة؟ ,منتدى البدائل العربي للدراسات ,الجيزة ,ص 7 – 6

()2

تقرير البحرين الخيار الديمقراطي وآليات اإلقصاء ,تصور للنهوض بالوضع العام للطائفـة السـنية فـي مملكـة

()3

عباس المرشد ,)2002( ,مواطنون من الدرجة الثانية ,مرجع سابق ,ص 02 – 02

البحرين ,)2007( ,مركز الخليج لتنمية الديمقراطية ,ص 02 – 2

22

يرى الباحث أن الخالف المذهبي سمة مؤثرة في الحياة السياسية في البحرين ,وهي أشبه
ما يكون بصراع طائفي بصبغة سياسية .إال أن الخالف المذهبي لم يصل إلى حد المواجهة

المباشرة ,لكون القاسم المشترك بين مكونات الشعب البحريني ,يكمن في الرغبة في الحفاظ على
المكتسبات التي تم تحقيقها ,والحفاظ على سالمة الوطن .وعلى الرغم من بعض التجاوزات التي

حدثت فترة الحركة االحتجاجية ,إال أن األمر لم يتطور إلى حد المواجهة.

الخاتمة:

يتضح مما سبق ,أنه قد كان للعوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية دور مباشر في

التأثير على الحياة السياسية داخل مملكة البحرين ,وهذا التأثير بطبيعة الحال ينعكس بشكل
وب,خر على النظام السياسي ,فقد كان إلصدار الدستور المعدل لسنة  2002دون االستفتاء عليه

كما تم بالنسبة لميثاق العمل الوطني ,أثر في تعزيز مبدأ عدم الثقة بين القوى السياسية
المعارضة والنظام ,وهذا بالتالي أثر على سير الحياة الديمقراطية ,وجاء هذا األمر ليتوج من

خالل مقاطعة بعض الجمعيات السياسية النتخابات  ,2002اعتراضاً على النظام االنتخابي
وتقسيم الدوائر االنتخابية على أسس طائفية ,لتطفو على السطح بشكل جلي من خالل هذه

النقطة ,مسألة التجنيس السياسي ,واستخدامهم في العملية االنتخابية ,منعاً من تحقيق مبدأ ُحكم
األكثرية ,وهذا بالمجمل أفرز تفاوت طبقي وفئات اجتماعية في التركيبة االجتماعية ,باإلضافة

إلى تجذر الخالف المذهبي بين الطائفتين السنية والشيعية ,إما في الشارع ,أم في مجلس النواب,

هذه العوامل مجتمعة ,أثرت على كافة جوانب الحياة في البحرين ,وهذا ما قد يشكل تهديد على
شرعية النظام الحالي ,الذي حتى هذه اللحظة لم يطبق الملكية الدستورية كما جاء في الميثاق

والدستور المعدل.
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كان للبعد اإلقليمي والدولي دور واضح في تطور مجريات األحداث فـي مملكـة البحـرين.

ومن أبرز العوامل اإلقليميـة والدوليـة التـي أثـرت علـى بيئـة عمـل النظـام السياسـي ,تصـاعد الـدور
اإلي ارنــي فــي منطقــة الشــرق األوســط وتحديــداً فــي منطقــة الخلــيج العربــي ,باإلضــافة إلــى النفــوذ

الس ــعودي ف ــي المنطق ــة ,مم ــا أس ــفر إل ــى وج ــود تن ــافس الس ــعودي – اإلي ارن ــي ف ــي منطق ــة الش ــرق
األوس ــط لف ــرض الس ــيطرة عل ــى المنطق ــة وتزعمه ــا .وال يغي ــب البع ــد ال ــدولي ع ــن مي ــدان الت ــأثير,
فالتواجــد األمريكــي فــي الخلــيج العربــي كــان لــه دور فــي التــأثير علــى األنظمــة السياســية الخليجيــة

حرصاً على مصالحها االستراتيجية ,وكتطور طبيعي لما تعرضت له المنطقة العربية من تغيرات

مطلــع عــام  ,2000ومنهــا مملكــة البح ـرين .لقــد كــان الــدور األمريكــي حاض ـ اًر فــي البح ـرين ,لكــن
بدرجــة متفاوت ــة عــن س ــابقاتها مــن ال ــدول العربي ــة ,لكــون البحــرين تستضــيف األس ــطول الخ ــامس

األمريكي في ميناء الجفير ,ولألهمية االستراتيجية للبحرين.

المبحث األول :البعد اإلقليمي ألزمة النظام السياسي
المطلب األول :التدخل اإليراني في البحرين
إن رؤية إيران لألمن القومي العربي ترتكز في كسر حلقة أساسـية مـن حلقـات هـذا األمـن
وهــي منطقــة الخلــيج العربــي .ويمثــل الخلــيج مــن المنظــور اإلي ارنــي أهــم ثوابــت السياســة األمنيــة

واالســتراتيجية اإليرانيــة ,ليســت فقــط بحكــم الموقــع االســتراتيجي لهــذه المنطقــة وانمــا نظ ـ اًر لظهــور

التــدفقات النفطيــة بهــا .كمــا أنهــا تمثــل مســرحاً رئيســياً لمــا يمكــن أن تلعبــه إي ـران مــن أدوار ,فقــد
حاولت األنظمة اإليرانية المتعاقبة الهيمنة على المنطقة بهدف إضافة مكاسب إقليميـة جديـدة إلـى

حدودها سواء من خالل االحتالل أو الضم أو بعقد االتفاقات والمعاهدات غير المتكافئة(.)1

أن المطالبة الرسمية من قبل إيران بدأت منذ معاهدة  0320بين بعض مشيخات الخلـيج

وبريطانيا ,وتكرست المطالبة بشكل رسمي في المذكرة السياسية المرفوعة من إيـران لعصـبة األمـم
سنة  .)2(0523إال أن العصبة لم تستطع اتخاذ قرار بشأن ذلك الموضوع ,نتيجـة رفـض بريطانيـا
االدعــاءات اإليرانيــة ,وتوقفــت تلــك االدعــاءات خــالل الحــرب العالميــة الثانيــة نتيجــة قــوة الســيطرة

البريطانية على الخليج لضرورات الحرب(.)3

حاول الشاه محمـد رضـا بهلـوي عـام  0570أن يلعـب دو اًر متميـ اًز فـي الخلـيج العربـي مـن

خاللــه يســتطيع الهيمنــة علــى المنطقــة كقــوة إقليميــة كبي ـرة ,فبعــد االنســحاب البريطــاني مــن شــرق
()1
()2
()3

محمد نصر مهنا ,مرجع سابق ,ص 45 – 47
يوسف مكي ,)2002( ,استقالل البحرين  :0570 – 0912مرجع سابق ,ص 2

منص ــور حس ــن العتيب ــي ,)2003( ,السياسفففة اإليرانيفففة تجفففاه دول مجلفففس التعفففاون الخليجفففي (– 0979

 ,)3111مركز الخليج لألبحاث ,دبي ,اإلمارات العربية المتحدة ,ص 62
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الس ــويس واح ــالل الوج ــود األمريك ــي ,قام ــت الوالي ــات المتح ــدة بتهيئ ــة إيـ ـران لتق ــوم ب ــدور الوري ــث
البريطاني تحت إشرافها ,وتمخض عن التحالف األمريكي اإليراني ظهـور األطمـاع اإليرانيـة جليـة
في المنطقة ,وبناء على ذلك ,طالبت بالبحرين على أنها جزء ال يتج أز من األراضي اإليرانية.

وث ــم ب ــرزت المط ــامع اإليراني ــة المعاصـ ـرة  ,بش ــكل س ــافر ,مـ ـرة أخ ــرى ,ح ــين ص ــرح أح ــد

المســئولين اإلي ـرانيين فــي  06يونيــو  0575أن تالبح ـرين ســتظل جــزءاً ال يتج ـ أز مــن إي ـرانت ,كمــا
أعلـن داريـوس مزدهـر وزيـر العمـل اإلي ارنـي آنــذاك أن تجزيـرة البحـرين وليسـت فقـط الجـزر الــثالث
تنتمي إلى إيـرانت( .)1وفـي  07يوليـو  0575نشـرت الصـحف المحليـة اإليرانيـة مقابلـة مـع آيـة اهلل

صــادق روحــاني طالــب فيهــا بضــم البح ـرين إلــى إي ـران ,وأردف يقــول :تإن  % 32مــن شــعبه مــن

الشــيعة لكــن لــيس لهــم أي دور فــي الحكومــة ,وأن ( )02زعيم ـاً ديني ـاً فيهــا قــدموا قبــل ثالثــة أيــام,
اقت ارحــات إلــى الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة أميــر البح ـرين  ...وقــد كتبــت كــذلك إلــى شــيخ

البحـ ـرين أطالب ــه بالخض ــوع للقـ ـوانين اإلس ــالمية والتوق ــف ع ــن اض ــطهاد ش ــعبه واال فإنن ــا س ــنتابع

مطالبنا بالبحرينت(.)2

ويبدو أن الموقف العربي تجاه األطماع اإليرانية لم يكن مـن القـوة بشـكل يـردع إيـران عـن

تص ـرفاتها ,فعنــدما تــم عــرض موضــوع البح ـرين علــى الجامعــة العربيــة وتمــت أحالتــه إلــى اللجنــة
السياسية عام  ,0524فإن العرب لم يتفقـوا علـى رأي موحـد وحاسـم ضـد األطمـاع اإليرانيـة ,وكـل
ما فعلته الجامعة العربية هو الدفاع عن جزر البحرين وعروبتها أمام المنظمات والهيئات الدولية,

ومواجهــة االدعــاءات اإليرانيــة ,وتكــذيب صــيغها .أمــا فــي فتـرة الد ارســة فقــد اتهــم أعضــاء فــي دول
مجلس التعاون الخليجي إيران بالتدخل في البحرين(.)3

وكما تمت اإلشارة في الفصل الثاني ,إلى ادعاءات إيران بسيادتها على البحرين ,جاءت

مقالة حسين شريعتمداري ,رئيس تحرير صحيفة كيهان بتاريخ  5يوليو  2007لتفجر أزمة في

العالقات اإليرانية – البحرينية بشكل خاص والعالقات اإليرانية – الخليجية بشكل عام .فقد جاء

في مقال شريعتمداري ما يمثل ردًا على بيان اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي
الذي أكد إماراتية الجزر الثالث( ,)4ولتعيد فتح قضية تبعية البحرين إليران من جديد ,حيث قال

()1

محمد نصر مهنا ,مرجع سابق ,ص 45 – 43

()2

هادف الشمري( ,د.ت) ,الخطة الخمسينية السفرية ييفات قفم وانعكاسفاتها علفى واقفع مملكفة البحفرين ,ص

)(3

عبد اهلل فالح المطيري ,)2000( ,أمفن الخلفيج العربفي والتحفدي النفووي اإليرانفي ,رسـالة ماجسـتير منشـورة,

()4

أحمد إبراهيم محمود وآخرون ,)2003( ,حال األمة العربية  3112 – 3117ثنائية التفتيت واالختراق,

42 – 42

قسم العلوم السياسية ,كلية اآلداب والعلوم ,جامعة الشرق األوسط ,األردن ,ص 22 – 24
مركز دراسات الوحدة العربية ,بيروت ,ص 24 – 22
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تأنها كانت جزًءا من التراب اإليراني ,وانفصلت عن إيران نتيجة لتعامالت غير قانونية بين الشاه
وحكومات أمريكا وبريطانيا ,في حين أن أكثر رغبات أهل البحرين أصالة اليوم هي عودة هذه
المحافظة المنزوعة إلى حضن بلدها األم إيران ,وهو حق بديهي إليران وال يمكن أن يتغافل عنه

سكان هذه المحافظة المنتزعةت(.)1

وتقوم السياسـة اإليرانيـة المعاصـرة تجـاه منطقـة الخلـيج العربـي ,خصوصـاً البحـرين ,علـى

إطــالق تصـريحات مقصــودة علــى لســان شخصــيات رســمية وشــبه رســمية ,تمثــل القمــة فــي إظهــار

الروح االستعمارية ,وهذه بعض األمثلة:
.0

فـ ــي  27ينـ ــاير  2005تحـ ــدث النائـ ــب داريـ ــوش قنبـ ــري أمـ ــام مجلـ ــس الشـ ــورى اإلي ارنـ ــي
وبحضور وزير الخارجية منوشهر متقي وأمام وسائل اإلعالم العالمية ,عن أن :تالبحرين

كانــت وحتــى قبــل  40عام ـاً جــزءاً مــن األ ارضــي اإليرانيــة وانفصــلت عــن طريــق اســتفتاء
مشبوهت .وفي فبراير  2005ادعى رئيس التفتيش العام في (مكتب قائـد الثـورة اإلسـالمية)

في مدينة مشهد اإليرانية علي أكبر نـاطق نـوري تبعيـة البحـرين إليـران واصـفاً إياهـا بأنهـا
كانت في األساس المحافظة اإليرانية الرابعة عشر ,وكان يمثلها نائب في مجلس الشورى

الوطني.
.2

وفـي أبريـل  2000رئـيس هيئـة األركـان فــي القـوات المسـلحة اإليرانيـة اللـواء حسـن فيــروز
آبــادي لــم يطالــب بــالبحرين فقــط ,بــل بكامــل الخلــيج العربــي ,فقــد اعتبــر تأن اســم وملكيــة

وعائدية الخليج العربي هي لإليرانيين حسب الوثائق والمستندات التاريخية والقانونيةت(.)2
.2

كشفت وثيقـة إيرانيـة حصـلت عليهـا المقاومـة العراقيـة بحـوزة ضـابط مخـابرات إي ارنـي بعـد

أن ألقت القبض عليه في العراق مطلـع العـام  ,2000األبعـاد الخطيـرة ومسـاحة المخطـط
اإليراني تجاه عدد من الدول العربيـة ,خاصـة دول مجلـس التعـاون الخليجـي ,حيـث بينـت
الوثائق ,مخططات النظام الشيعي اإلسالمي للسيطرة على دول الخليج ودعم الشيعة فـي

تلــك الــدول وحــثهم علــى المعارضــة ضــد األنظمــة الحاكمــة هنــاك ,ودعــم القــوى السياســية
المعارضة للوصول إلى قبة البرلمـان أو سـدة الحكـم .أمـا فيمـا يخـص البحـرين فقـد نصـت

إحدى الوثائق المنشورة على اآلتي  :تيجب على أهل البيت وأنصارهم فـي البحـرين زيـادة
الضغط على النظام ,ألن البحرين هـي منطقـة الضـعف الرئيسـية فـي دول الخلـيج العربـي
()1

()2

محمد عبد المؤمن ,إيران والبحرين ,موقع البينة ,العدد  ,2007/3 ,32للتفاصيل انظر الرابط التالي:

= www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id=19360&lang

ناصــر الشــيخ عبــد اهلل الفضــالة ,)2002( ,الففدور اإليرانففي فففي أزمففة البحففرين ,ص  ,54 – 52ذكــرت فــي

صباح الموسوي وآخرون ,)2002( ,المشروع اإليراني ففي المنطقفة العربيفة واإلسفالمية ,مركـز أميـة للبحـوث

والدراسات االستراتيجية ,دار عمار للنشر والتوزيع ,عمان
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ونتوقع أن أمريكا وبريطانيا لـن تسـتطيعا دعـم الملـك والنظـام فـي حالـة حصـول مظـاهرات

وتواص ــلها وزي ــادة ح ــدتها وعنفه ــا ,وخطواتن ــا الراهن ــة ه ــي تعبئ ــة الـ ـرأي الع ــام ض ــد المل ــك
شخص ــيا وحاش ــيته الس ــنيةيي ول ــذلك يج ــب أن نجب ــر النظ ــام عل ــى قم ــع المظ ــاهرات وقت ــل
بعـض المشـاركين فيهـا مـن خـالل اسـتفزاز الجـيش وقـوات أمـن النظـامت .وتضـيف الوثيقــة,

التي نشرتها العديد من المواقع العراقية والعربية وبعض وسائل اإلعالم ,تواذا حصل ذلـك
فـان الثــورة ضـد النظــام سـتندلع وتــزداد قـوة وانتشــا ار وسـوف يقــف الـرأي العــالم العـالمي مــع

االنتفاضة ويعزل النظام(.)1
.4

وفي مايو  2002صرح حسين على شهرياري النائب في البرلمان اإليراني :تكمـا تعرفـون
فــإن البح ـرين كانــت المحافظــة الرابعــة عشــر فــي إي ـران حتــى عــام  ,0570ولكــن لألســف
وبســبب خيانــة الشــاه والقـرار الســيئ الصــيت لمجلــس الشــورى الــوطني آنــذاك فــإن البحـرين

انفصــلت عــن إيـران .وأضــاف :تإذا كــان مــن المفتــرض حــدوث أمــر مــا فــي البحـرين ,فــإن
.2

البحرين من حق الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وليس السعوديةت(.)2

وممــا ال شــك فيــه أن وجــود عالقــة بــين رجــال الــدين الشــيعة فــي البح ـرين وطه ـران كــان
واض ــحاً ,ف ــإن الش ــيخ عيس ــى أحم ــد قاس ــم ,ال ــزعيم الروح ــي لح ــزب المعارض ــة الرئيس ــي:

الوفـاق ,وزعـيم صـالة الجمعــة فـي مدينـة دراز ذات األغلبيـة الشــيعيةت ,اعتبـر نفسـه ممثــل

خامنئي لجمـع الخمـس ,ونشـر سـلطته الدينيـة ,وتشـجيع النـاس علـى تقليـده بـدالً مـن تقليـد
مراجع آخرينت ,ولقد وصفه خامنئي بأنه تنجم في سماء المذهب الشيعيت(.)3

وتبن ــت إيـ ـران تبنيـ ـاً واض ــحاً احتجاج ــات المعارض ــة ف ــي البحـ ـرين ,ليق ــع توظيفه ــا ض ــمن

المنافسة والمشادة مع دول مجلس التعاون الخليجي ,وال سيما السعودية .وقد أكد حماس الحكومـة
العراقية بقيادة نوري المالكي والتيار الصدري للتحركات في البحرين الشكوك بشأن طبيعة الموقف

اإليراني من البحرين ,في حين نظرت دول مجلس التعـاون الخليجـي إلـى الحركـة االحتجاجيـة فـي

البح ـرين ضــمن محــددين :أولهمــا الخشــية مــن توســع النفــوذ اإلي ارنــي فــي منطقــة الخلــيج ,وثانيهمــا

الخـ ــوف مـ ــن انتقـ ــال العـ ــدوى إلـ ــى أنظمـ ــة ملكيـ ــة .وال شـ ــك فـ ــي أن إي ـ ـران رأت أن نجـ ــاح الحركـ ــة
()1

ياســر قطيشــات ,أزمفففة البحفففرين وتففداعياتها بفففين قلفففق الخلفففيج وطمفففع إيفففران ,موقــع الح ـوار المتمــدن ,العــدد

()2

ناصــر الشــيخ عبــد اهلل الفضــالة ,)2002( ,الففدور اإليرانففي فففي أزمففة البحففرين ,ص  ,54 – 52ذكــرت فــي

 ,2000/2/06 ,2207للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/5lB :

صباح الموسوي وآخرون ,)2002( ,المشروع اإليراني ففي المنطقفة العربيفة واإلسفالمية ,مركـز أميـة للبحـوث

()3

والدراسات االستراتيجية ,دار عمار للنشر والتوزيع ,عمان

سيمون مابون ,ترجمة شادي عبد الوهاب ,الصراع من أجل البحرين :التنافس السعودي اإليراني ,موقع

مركز بغداد للدراسات واالستشارات واإلعالم ,للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/vwN :
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االحتجاجية في تحقيق أهدافها ,سـيمنحها قاعـدة نفـوذ جيواسـتراتيجية فـي الشـريط السـاحلي العربـي

من الخليج(.)1

وقــد بــدا الموقــف اإلي ارنــي الرســمي والشــعبي واضــحاً فــي تأييــد االحتجاجــات الشــعبية فــي

البح ـرين ,والــدفاع عنهــا ,وتأكيــد شــرعية مطالبهــا .ومــع أن الموقــف اإلي ارنــي كــان مؤيــداً للثــورات

الشــعبية فــي مصــر وتــونس والــيمن وليبيــا ,إال أن تأييــد االحتجاجــات الشــعبية فــي البح ـرين ,اتخ ـذ

طابعاً تصعيدياً مختلفاً ,سواء على صعيد اللغة المستخدمة من قبل المتحدثين اإليرانيين ,أو على

صعيد اإلجراءات التي اتُخذت بهذا الخصوص.
وق ــد رفض ــت إيـ ـران رفضـ ـاً ك ــامالً الت ــدخل الس ــعودي عب ــر دخ ــول قـ ـوات درع الجزيـ ـرة إل ــى
البحـ ـرين ,حي ــث قام ــت بتنفي ــذ حمل ــة دبلوماس ــية لح ــض ال ــدول اإلس ــالمية عل ــى تحماي ــة الش ــعب

البحرينــيت ورفــض التــدخل الخليجــي فــي األزمــة( .)2ولعــل أوضــح شــاهد علــى ذلــك هــو تــدخلها فــي
األحــداث األخي ـرة التــي وقعــت فــي البح ـرين عــام  ,2000مــن خــالل تســخير قنــاة العــالم الفضــائية
لــدعم الحركــة االحتجاجيــة ,كمــا أن الدبلوماســية اإليرانيــة لــم تكــف عــن التص ـريحات المســتفزة فــي

شئون البحرين الداخلية(.)3

بعنف على دخول قوات درع الجزيرة للبحرين( ,)4وأنـذرت علـى لسـان وزيـر
لقد ردت إيران ُ
خارجيتها على أكبر صالحي ,تبأنها لن تقف مكتوفة األيدي إزاء قيام السعودية بإبـادة الشـيعة فـي

البحـ ـرينت داعيـ ـاً الحكوم ــة البحريني ــة إل ــى ع ــدم التعام ــل بعن ــف م ــع المحتج ــين .وت ــدهورت بش ــدة
العالقات البحرينية – اإليرانية ,فتم استدعاء متبادل للسفيرين والطرد المتبادل للدبلوماسيين .وتعقد
المشــهد اإلقليم ــي بدرجــة عالي ــة م ــع دخــول ح ــزب اهلل علــى الخ ــط وتنظيم ــه احتفاليــة خاص ــة ف ــي

الض ــاحية الجنوبيـ ـة ببي ــروت ف ــي  05م ــارس  ,2000للتأكي ــد عل ــى الوق ــوف م ــع الث ــورات العربي ــة
وخصوص ـاً فــي البح ـرين( .)5كم ــا هاجمــت إي ـران بشــدة موق ــف الجامعــة العربيــة ومجلــس التع ــاون
()1

التوازنففففات والتفففففاعالت الجيواسففففتراتيجية والثففففورات العربيففففة ,)3103( ,المرك ــز العربـ ــي لألبح ــاث ود ارس ــة

()2

فـراس أبــو هـالل ,)2000( ,إيفران والثففورات العربيففة :الموقففف والتففداعيات ,المركــز العربـي لألبحــاث ود ارســة

()3

عبد العزيز بن أحمد البداح ,)2000( ,التشيع في البحرين :تاريخه وأهدافه ,حقوق الطبع والنشر محفوظـة

()4

"درع الجزيرة" ..هل تحبط المؤامرات اإليرانية ففي البحفريني ,موقـع شـبكة الـدفاع عـن السـنة,2000/2/07 ,

()5

نفين مسـعد ,جدليفة العالقفة بفين الفداخل والخفارج ففي الحركفة االحتجاجيفة البحرينيفة ,منتـدى البـدائل العربـي

السياسات ,معهد الدوحة  ,قطر ,ص 02 – 00
السياسيات ,معهد الدوحة ,قطر ,ص 5 – 7
للمؤلف ,ص 002 – 55

للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/pks :
للدراسات ,الجيزة ,مصر ,ص 7
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الخليجي الذي أرسل قوات درع الجزيرة لحماية المؤسسات السيادية في البحرين .كانـت االنتقـادات

اإليرانيــة موجهــة بشــكل خــاص للملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة اللتــين أرســلتا
قواتهما إلى البحرين(.)1

فــي المقابــل ,تصــاعدت حــدة التــوتر بــين البحـرين وايـران علــى خلفيــة مشــروع االتحــاد بــين

المنامة والرياض ,فبعد استدعاء الخارجية البحرينية للقائم بأعمـال السـفارة اإليرانيـة لـديها احتجاجـاً

علــى تالتــدخل الســافرت فــي الشــؤون الداخليــة للمملكــة ,دعــا مجلــس تنســيق الدعايــة اإلســالمية فــي

إيران يوم األربعـاء  06مـايو  2002اإليـرانيين إلـى تنظـيم مظـاهرات عقـب صـالة الجمعـة القادمـة
احتجاجاً على ما سماها المؤامرة السعودية لضم البحرين بهدف إخماد الحركة االحتجاجيـة هنـاك.
وفــي ســياق متصــل قــال مــدير صــحيفة كيهــان حســين ش ـريعتمداري -الــذي عينــه المرشــد األعلــى

للجمهوريــة اإلســالمية علــى خــامنئي -إنــه تيحــق للجمهوريــة اإلســالمية التــي تحــافظ علــى وحــدة
األ ارض ــي اإليراني ــة اس ــتعادة محافظ ــة انفص ــلت ع ــن األم ــة اإلس ــالميةت .وأض ــاف ف ــي تصـ ـريح أن

تالبح ـرينيين يعتبــرون أنفســهم إي ـرانيين وبحســب تقــارير يرغبــون فــي العــودة إلــى فلــك إي ـرانت .وكــان
رئــيس البرلمــان اإلي ارنــي عل ـي الريجــاني قــال إن تالبح ـرين ليســت لقمــة ســائغة بإمكــان الســعودية
ابتالعها بسهولةت ,في رده على مشروع اتحاد قد يضم البلدين الخليجيين(.)2

النصرة
لقد تعاملت إيران – إذن  -مع االحتجاجات في البحرين بوصفها واجبة ُ

والمساعدة ,فأيدت مطالب المتظاهرين إقامة ملكية دستورية ,واقرار التعددية الحزبية ,ووقف
سياسية التجنيس الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية ...الخ ,من أول لحظة ,وحذرت من

المساس بهم ,وأدانت لجوء الشرطة إلى العنف في التعامل معهم ,مما أدى إلى سقوط قتلى
وجرحى ,وحين استعانت البحرين بقوات درع الجزيرة للسيطرة على الشارع ,انتقدت إيران هذا

التطور بالشدة الممكنة(.)3

وهناك إدراك مـن قبـل الحكومـة البحرينيـة للتحـريض الـذي تقـوم بـه إيـران ضـدها ,وهـذا مـا

أكــده القائــد العــام لقــوة دفــاع البح ـرين ,الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة ,حيــث صــرح بــأن تهنــاك
بعــض المشــاغبين وهــم قليلــون ولــن يســتطيعوا المــس بــأمن البحـرين ,ولــبعض هـؤالء صــلة بــإيران,

()1

محج ــوب الزويـ ــري ,حففففدود الففففدور اإلقليمففففي اإليرانففففي :الطموحففففات والمخففففاطر ,مركـــز الجزي ـ ـرة للد ارسـ ــات,

()2

تصاعد التوتر بين إيران والبحرين ,الجزيرة نتhttp://s.v22v.net/wLN ,2002/2/06 ,

()3

 ,2002/4/06للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/dDsr :

أحمد إبراهيم محمود وآخرون ,)2000( ,حال األمة العربية  3100 – 3101رياح التغيير ,مركز دراسات

الوحدة العربية ,بيروت ,ص 72
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وربمــا هــذا جــزء مــن سياســية إي ـران التــي تبعــث أذرعهــا األخطبوطيــة فــي كــل مــن الع ـراق والكويــت

ولبنان وغزة والبحرينت(.)1

ويرى الباحـث مـن خـالل مـا سـبق ,إن السياسـة اإليرانيـة تجـاه مملكـة البحـرين قائمـة علـى

االدعــاءات التاريخيــة لملكيتهــا للبحـرين ,علــى الــرغم مــن بطــالن تلــك االدعــاءات .كمــا أن التــدخل
وان كــان غيــر مباشــر لــدى الطائفــة الشــيعية ,قــد أثــر بشــكل ملمــوس علــى واقــع الحيــاة السياســية
واالجتماعية في البحرين ,كون أن هناك جزء من الشيعة في البحرين ينتمون لمدرسة قم ويتخذون

منهــا مــرجعهم .وقــد كــان للتص ـريحات اإليرانيــة دور واضــح فــي تــأزيم الوضــع فــي البح ـرين ,وفــي
تشــويه صــورة النظــام ,واتهامــه بارتكــاب ج ـرائم .إال أن النظــام والشــعب البحرينــي ,كانـا أكثــر وعي ـاً

ومسئولية ,تجاه تلك االدعاءات وجملة التصريحات.

المطلب الثاني :النفوذ السعودي في البحرين
للمملكــة العربيــة الســعودية عالقــات قويــة مــع البحـرين ,والناجمــة فــي جــزء منهــا لجــذور آل

خليفــة القبليــة ,والتــي تعــود إلــى المملكــة العربيــة الســعودية ,وأيض ـاً بســبب العالقــات االقتصــادية,
والتــي ســهلها بيــع الــنفط ,وعــالوة علــى ذلــك ,تلعــب البحـرين دو اًر مهمـاً للمملكــة العربيــة الســعودية,
التي تعمل كصمام أمان من الضغوط االجتماعية الناجمـة عـن تطبيـق العقيـدة الوهابيـة المتشـددة.

هناك أيضاً مستوى عال من القلق داخل المملكة العربيـة السـعودية حـول الكيفيـة التـي يتعامـل بهـا

آل خليفــة مــع مســألة الشــيعة فــي البح ـرين ,حيــث تتخــوف الســعودية مــن أن التوصــل إلــى تســوية
سياسية مع الطائفة الشيعية قد تعزز التدخل اإليراني المتزايد داخل البحرين(.)2

تتســم العالقــات بــين مملكــة البح ـرين والمملكــة العربيــة الســعودية بكونهــا عالقــات تاريخيــة

تش ــهد تط ــو اًر مس ــتم اًر عل ــى ك ــل المس ــتويات انطالقـ ـاً م ــن الثواب ــت وال ــرؤى المش ــتركة الت ــي تجم ــع

بينهما( .)3ونفوذ آل سعود في البحرين أكثر وضوحاً من سائر الـدول العربيـة المطلـة علـى الخلـيج

العربي خاصـة بعـد التـدخل العسـكري السـعودي فـي البحـرين ضـمن قـوات درع الجزيـرة .فالسـعودية
ومن خالل دعمها للنظام البحريني ومشاركة قوات درع الجزيرة في التصدي لالحتجاجات الشعبية

في هذا البلد ساهمت في تثبيت األسرة الحاكمة وفي تحجيم دور المعارضة وابعادها عن العنف.

ومن هنا يمكن القول إن هدف السعودية من دعم النظـام البحرينـي يعـود إلـى قلقهـم حيـال

تغيي ــر موازن ــة الق ــوى ف ــي البحـ ـرين (حك ــم األقلي ــة السـ ـنية عل ــى األكثري ــة الش ــيعية) وتوس ــع نط ــاق
()1
()2
()3

إيمان أحمد رجب ,)2000( ,النظام اإلقليمي العربي ,مرجع سابق ,ص 252 – 250
الصراع من أجل البحرين :التنافس السعودي اإليراني ,مرجع سابقhttp://s.v22v.net/y4T :

السففففعودية والبحفففففرين ...جسفففففدان تنفففففبض فيهمفففففا روح واحفففففدة ,موقـ ــع الجزي ـ ـرة ,العـ ــدد  ,04002االثنـ ــين

 ,2000/2/5للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/P2AU :
36

انتفاض ــة الش ــيعة ف ــي البح ـ ـرين إل ــى ال ــداخل الس ــعودي الس ــيما المن ــاطق الشـ ـرقية .كم ــا أن نفـــوذ

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في المنطقة السيما منطقة الخليج العربي كان السبب الرئيسـي لكـي
ال تتردد السعودية فـي دعـم النظـام البحرينـي والتصـدي النتفاضـة الشـيعة فـي البحـرين .وقـد سـعت

السعودية إلى طرح مبادرة من خالل مشروع إلحاق البحـرين بالسـعودية ضـمن مبـادرة اتحـاد الـدول
األعضــاء فــي مجلــس تعــاون دول الخلــيج العربــي ,لكــن هــذه المبــادرة لــم تنفــذ إثــر معارضــة بعـض
الدول لهذا المشروع ,ولكن رغم تعثر هذه المبادرة فإن نفوذ السعودية في البحرين ودعم آل سـعود

للنظام البحريني وصل إلى درجة أنه يمكن وصف البحرين بأنها إحدى المحافظات السعودية(.)1

وتتجــاوز أهميــة البحـرين للمملكــة العربيــة الســعودية مجــرد تــوفير الــدعم آلل خليفــة ,فعلــى

الرغم من أهمية هذا ,إال أن هناك شقين ألهمية البحرين للمملكة:
.0

هنــاك مخ ــاوف سياســية ح ــول زيــادة الق ــوة اإليرانيــة ف ــي الخلــيج العربـ ـي والشــرق األوس ــط,

والواقع أن آل سعود حريصون على منع التدخل اإليراني المتزايد في البحـرين ,نظـ اًر لقـرب

البحرين من المملكـة السـعودية ,ولـذلك تـرى فـي اسـتقرار آل خليفـة شـرطاً الزمـاً لمنـع ت ازيـد

النفوذ اإليراني ,ولذلك فإن دعم المملكة العربية السعودية آلل خليفة يتضمن تمويل بعض
البنـود المدرجـة فـي ميزانيـة البحـرين الوطنيــة ,وباإلضـافة إلـى الـدعم المـالي واإليــديولوجي,

توطــدت العالقــات بــين آل ســعود وخليفــة بعــد زواج ابنــة الملــك عبــد اهلل ألحــد أبنــاء الملــك

.2

حمد.

تعــود أهميــة البح ـرين ك ــذلك مــن مخــاوف الســعودية م ــن العالقــات اإلثنيــة المشــتركة ب ــين
الشــيعة فــي البحـرين والشــيعة فــي المنطقــة الشـرقية مــن المملكــة العربيــة الســعودية ,وهكــذا,
يخشـى آل ســعود مــن أن يــؤدي ت ازيــد قــوة الشـيعة فــي البحـرين إلــى تمكــين الطائفــة الشــيعية

في المنطقة الشرقية(.)2

إن المملك ــة العربي ــة الس ــعودية تب ــدي حماس ــة فائض ــة ض ــد الث ــورة البحريني ــة بش ــكل

خاص .فالسعودية ترى نفسها حامية السنة ,وهـي الدولـة األكبـر التـي يلعـب التبـاين المـذهبي
ـداء
دو اًر أساســياً فــي توجيــه سياســاتها الخارجيــة .باختصــار :هــي الدولــة والمــذهب األكثــر عـ ً
للشــيعة ,س ـواء بالنســبة لمواطنيهــا أو لم ـواطني الخلــيج ,أو علــى الصــعيد العربــي واإلســالمي

()1

الدور السعودي الجديد في المنطقة ,موقع وكالة أنباء فارس,2002/3/2 ,

)(2

مقــال ســيمون مــابون ,ترجمــة شــادي عبــد الوهــاب ,الص فراع مففن أجففل البحففرين :التنففافس السففعودي اإليرانففي,

http://arabic.farsnews.com/newstext.aspx?nn=9204029566

موق ـ ـ ـ ـ ـ ــع مرك ـ ـ ـ ـ ـ ــز بغ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد للد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــات واالستش ـ ـ ـ ـ ـ ــارات واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ,للتفاص ـ ـ ـ ـ ـ ــيل انظ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابط الت ـ ـ ـ ـ ـ ــالي:
http://www.baghdadcenter.net/details-69.html
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العام .وبالتالي فإن الرياض ال ترى فـي الثـورة البحرينيـة تهديـداً سياسـياً فحسـب ,بـل هـي مـن
وجهة نظرها تمثل تهديداً عقدياً – مذهبياً.

إن المملكة السعودية ,تعتبر األكثر تأث اًر بما يجري في البحرين ,فالكتـل البشـرية فـي

البلدين متقاربة من جهة المسافة والمكان ,واألكثر اقتراباً مـن جهـة التماثـل الثقـافي والمـذهبي
والعــائلي ,فض ـالً عــن المشــتركات السياســية التاريخيــة بــين شــرق الســعودية والبح ـرين .ولعــل

واحــداً مــن أهــم أســباب التــدخل الســعودي الس ـريع عســكرياً ,لقمــع الثــورة البحرينيــة يعــود إلــى

الخشية من تأثر المناطق الشرقية السعودية بها ,وتحفيز سكانها على الثورة(.)1

ولذا فـإن هنـاك إجمـاع بـين دول الخلـيج العربـي ,والـى حـد كبيـر بـين الـدول العربيـة,

على أن السعودية تمثل مرجعية في الملف البحرينـي ,فـال مقتـرح وال حـل يمكـن أن يمـرر إال
عبرهــا وبموافقتهــا ,وهــذا مــا وضــع حــدوداً فــي المســاحة التــي تتحــرك فيهــا الــدول الخليجيــة

األخــرى فــي الضــغط علــى العائلــة الحاكمــة ,أو زحزحتهــا عــن بعــض مواقفهــا األكثــر تشــدداً,
للخروج بحل سلمي .السعودية ترى الحسم وعدم التنازل للمعارضة وان طال الـزمن ,ويتنـاغم

هــذا مــع رؤيــة األكثريــة فــي العائلــة المالكــة فــي البح ـرين ,وفــي مقــدمهم الملــك ورئــيس وز ارء

ووزير الديوان ووزير الدفاع ووزير الداخلية(.)2

وقلق الرياض من مدى التورط اإليراني المتزايد في البحرين ليست مجرد ظاهرة معاصرة,

ولكنها في الواقع ,تعود إلـى زمـن الشـاه ,وتطـوير جسـر الملـك فهـد ,حيـث كـان مـن المقـرر مبـدئياً
بدء هذا المشروع في الستينات ,وهي الفترة التـي شـهدت مطالبـات شـاه إيـران بـالبحرين ,ومـع ذلـك

ازدادت الشكوك من التدخل اإليراني في المنطقـة ,وتحديـداً فـي البحـرين ,مـع ثـورة  ,0575ورغبـة

الخمين ــي ف ــي تص ــدير الث ــورة ,ف ــي الواق ــع ,وق ــد عب ــر ش ــهرام ش ــوبين ف ــي إح ــدى مقاالت ــه ف ــي ع ــام
 ,0552عــن هــذا الشــك الســعودي مــن النوايــا اإليرانيــة ,وبخاصــة كيفيــة طمأنــة الســعوديين لقبــول

طهران لمبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي ,وهو أحد الشروط األساسية ألي ترتيبات إقليمية من
وجهة نظره حيث أن الحكومـة السـعودية حـذرة وتعتقـد أن المسـؤولية تقـع علـى عـاتق إيـران إلثبـات

صدقهات.

وقد زادت العالقات تطو اًر بشكل كبير بعد بناء الجسر بعد ثورة  ,0575وعلـى الـرغم مـن

االعتق ــاد ب ــأن الغ ــرض م ــن الطري ــق ك ــان لزي ــادة العالق ــات االقتص ــادية ,إال أن ــه يب ــدو أن اله ــدف
()1

حم ـزة الحســن ,)2002( ,الموقففف الخليجففي والعربففي مففن أزمففة البحففرين ,ذكففرت فففي :البحففرين ..التقريففر

()2

حمزة الحسن ,)2002( ,الموقف الخليجي والعربي من أزمة البحرين ,مرجع سابق ,ص  76 – 72وأيضاً,

االستراتيجي  ,3102مركز البحرين للدراسات ,لندن ,ص 72 – 65

معتــز ســالمة ,مجلفففس التعفففاون ..والسفففيناريوهات المحتملفففة لفففف"االتحاد الخليجفففي" ,معهــد العربيــة للد ارســات,
2002/0/00
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الحقيقي من تطويرها كان بغرض سهولة التدخل السعودي في البحرين في حالة تعرض آل خليفة

لمتاعــب ,وهــو مــا أشــار إليــه ســايمون هندرســون ,حيــث أرى أن بنــاء الجســر يعكــس فــي الغالــب
مخ ــاوف أمنيـ ــة مت ازيـــدة :تحت ــى يســـتطيع الجـ ــيش الس ــعودي دع ــم النظ ــام البحرين ــي بسـ ــرعة عنـــد

الضــرورةت( .)1ويضــاف إلــى ذلــك أن هنــاك خــط أنابيــب ســعودي يصــل إلــى البحـرين لتكريــر الــنفط
الخام وتصديره من موانئ البحرين(.)2

وقد تجسدت األخوة والمصير المشترك للبلدين فـي كلمـات خـادم الحـرمين الشـريفين الملـك

عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز آل ســعود مــؤخ اًر حــين قــال :إن المملكتــين تكــل ال يتج ـزأ ..وهمــا جســدان
تن ــبض فيهم ــا روح واح ــدةت ,ف ــالمواقف الس ــعودية الداعم ــة ألم ــن مملك ــة البحــرين واس ــتقرارها وبن ــاء

نهضتها وتكريس حضورها الدولي واضح بشكل جلي(.)3

وفـي المقابــل فــإن الضــعف النســبي للبحـرين يــدفعها تجــاه المملكــة العربيــة الســعودية ,ومــن

المالحظ أن التوجه االستراتيجي للمملكة العربية السعودية للتوحد مع البحرين لم يغـب عـن إيـران,

التــي انتقــدت هــذه الخطــوة بصــورة واضــحة ,كمــا نظــم اإليرانيــون أيض ـاً احتجاجــات ضــد االتحــاد

المقترح(.)4

وكــان للعوامــل اإلقليميــة والدوليــة تــأثير بــارز فــي رســم السياســة الســعودية تجــاه البح ـرين.

فإيران تسعى إلى التخلص من النفوذ األميركي في المنطقة ,رغم أن بإمكان القادة اإليرانيين رؤية

قيمة محدودة ,أحياناً ,في الدبلوماسية اإلقليميـة األميركيـة فـي تلـك المناسـبات القليلـة التـي تتـداخل
فيهــا المصــالح اإليرانيــة واألميركيــة إلــى حــد مــا( .)5وكانــت التــوترات الســنية  -الشــيعية مقلقــة فــي

الكويــت بشــكل خــاص ,إذ لــدى الكويــت مــا بــين  % 40 -20مــن الســكان الشــيعة ,وقــد زعمــت
بعض القيادات الشيعية أن مجتمعهم يواجه مشاكل تمييز مستمرة .وقد سجلت العالقات السـعودية
– اإليرانية تراجعاً خطي اًر بسبب وجـود خالفـات جديـة بشـأن الصـراع األخيـر بـين الحكومـة اليمنيـة
()1

الصراع من أجل البحرين :التنافس السعودي اإليراني ,مرجع سابقhttp://s.v22v.net/y4T :

()3

السففففعودية والبحفففففرين ...جسفففففدان تنفففففبض فيهمفففففا روح واحفففففدة ,موقـ ــع الجزي ـ ـرة ,العـ ــدد  ,04002االثنـ ــين

()4

مقال كريس زامليز ,)2002( ,االتحاد المقترح ما بين المملكة العربية السعودية والبحرين وزيفادة التنفافس

()2

منيرة فخرو ,مرجع سابق ,ص 34 – 32

 ,2000/2/5للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/P2AU :

في الخليج العربي ,ترجمة شـادي عبـد الهـادي ,موقـع مركـز بغـداد للد ارسـات واالستشـارات واإلعـالم ,للتفاصـيل
انظـ ــر ال ـ ـرابط التـ ــالي , http://www.baghdadcenter.net/details-68.html :وأيض ـ ـاً ,هـ ــاني نسـ ــيرة,

أسفففئلة الحسفففم واالتحفففاد الخليجفففي مفففن حفففوار المنامفففة إلفففى قمفففة الكويفففت ال  ,24معهــد العربيــة للد ارســات,

()5

2002/02/5

و .أنــدرو تيريــل ,)2000( ,التنففافس السففعودي ف ف اإليرانففي ومسففتقبل أمففن الشففرق األوسففط ,موقــع مجموعــة

الخدمات البحثية ,للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/T4V :
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واألقلية الحوثية في اليمن ,حيث يعيش الحوثيون في محافظة صعدة في الجـزء الشـمالي مـن تلـك

البالد .وقد اتهم كل من القادة اليمنيين والسعوديين ,م ار اًر وتك ار اًر ,إيران بدعم المتمردين الحوثيين,

وتقديم التمويل والتدريب ,إضافة إلى المساعدات المادية .كما يدعي اليمن أن هذا الدعم مقدم إما
مباشـرة مـن قبـل إيـران أو مـن خـالل مجموعـات تابعــة لهـا ,لكـن لـم يـتم إثبـات الـتهم اليمنيـة بتــورط

إي ـران بالــدعم المــادي والتــدريب .وربمــا تكــون هــذه الــتهم مبنيــة ,فــي الحــد األدنــى ,علــى واقــع أن

المتمردين هم من الشيعة ,رغم أنهم شيعة زيديون وليسوا اثني عشرية كالموجودين في إيران(.)1

وممــا يتصــل بــأثر المــوقفين اإلقليمــي والــدولي علــى سياســة الســعودية تجــاه البحـرين يمكــن

اإلشارة إلى توتر العالقات اإليرانية  -السعودية على النحو اآلتي:
.0

محاول ــة إيـ ـران اختـ ـراق دول مجل ــس التع ــاون الخليج ــي للت ــأثير عل ــى توجهات ــه بم ــا ي ــتالءم
ومصــالحها ,وهــو األمــر الــذي ترفضــه المملكــة العربيــة الســعودية ,وتــرى أنــه يتعــدى علــى

.2

نفوذها االستراتيجي في نطاق دائرة الجوار المباشر للمملكة.

التغلغل اإليراني في المنطقة العربية واتساع نطاق تأثيره على العالقات العربية  -العربية
وعلى الملفات المتعلقة بالقضـية الفلسـطينية واألزمـة اللبنانيـة واألوضـاع بـالعراق ,وهـو مـا

تــرى فيــه الســعودية محاولــة للتــأثير الســلبي علــى الــدور الســعودي فــي الــدائرة العربيــة ,كمــا
ترى أنه يلحق أض ار ار بالمصالح العربية .

.2

كمــا تــرى الســعودية أيضــا فــي إي ـران منافس ـاً علــى زعامــة العــالم اإلســالمي ,وأنهــا تحــاول

.4

الدور اإليراني المباشر أو غير المباشر في إثـارة القالقـل الداخليـة فـي المملكـة السـعودية,

إضعاف الدور السعودي في نطاق هذه الدائرة المهمة بالنسبة للمملكة.

وذلــك مــن خــالل تشــجيع وتبنــى أطروحــات ومواقــف قــوى المعارضــة الشــيعية ,والتضــخيم

والتهيــيج اإلعالمــي لــبعض األحــداث الداخليــة التــي قــد تقــع بالمملكــة ,ويكــون مــن أطرافهــا

طرف من أبناء الشيعة السعوديين(.)2

أمــا مــن حيــث تــدخل الســعودية بــالواقع السياســي فــي البحـرين ,فقــد كانــت المملكــة العربيــة

الســعودية ,منــذ البــدء ,وال ازلــت ,تقــف موقــف المعــارض ألي إصــالحات فــي البح ـرين تصــب فــي
صــالح الش ــيعة؛ حيــث تش ــير المصــادر إل ــى أن آل ســعود تح ــالفوا مــع قبيل ــة الدواســر الس ــنية ف ــي

البحرين عام  0522ضد أي استجابة لمطالب الشـيعة ,وسـعوا إلـى إثـارة القالقـل مـن أجـل تحقيـق

()1

حســين خليــل ,التنفففافس اإلقليمفففي بفففين السفففعودية وايفففران ,منفففاطق االشفففتباك غيفففر المعلنفففة ,موقــع صــحيفة

()2

محمــد ســعد أبــو عــامود ,إيفران ودول الخلففيج العربيففة :عالقففات متففوترة ,موقــع األهـرام الرقمــي,2005/4/0 ,

الصباح ,2002/2/06 ,للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://www.slabnews.com/article/12127 :
للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://ttt.tf/58s2 :
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هــذا الغــرض .وقــد بقــي الــدور الســعودي محــدداً مــؤث اًر فــي إطــار التعامــل الحكومــة البحرينيــة مــع

الشيعة على مدى فترات مختلفة من التاريخ البحريني(.)1

ولمــا كانــت المملكــة العربيــة الســعودية ,هــي الدولــة األكثــر تشــدداً فــي نظامهــا السياســي,

وبالتالي الدولة األكثر تأث اًر مـن تطـورات دول الجـوار الخليجـي ,فـال غـرو أنهـا كانـت وال ازلـت فـي

طليعة المؤيدين بحذر التغيير ضمن بيئتها الخاصة أو في الـدول الخليجيـة األخـرى ,أو حتـى فـي

الـدائرة العربيــة األوســع .وهنــاك تجـارب ســابقة وحاليــة تعضــد هـذا المشــهد ,حيــث مارســت ضــغوطاً

علــى البحـ ـرين  0572لح ــل البرلمــان ,وم ــا فتئ ــت الريــاض تش ــير إل ــى أن الديمقراطيــة ه ــي س ــبب
االضطراب الحالي(.)2

ـداء مـن عـام  0555علـى أنـه خطـر عليهـا
وقد نظرت إلى مشروع اإلصالح البحريني ابت ً
لجهــة مواقــف وطموحــات الشــيعة فــي المنطقــة الشـرقية .ونظـ اًر إلــى أن البحـرين قريبــة مــن المنطقــة
الش ـرقية الســعودية ذات األغلبيــة الشــيعية ,وهــي المنطقــة التــي تُعــد امتــداداً تاريخي ـاً للبح ـرين ,فإنــه
كان لهذا األمر نتـائج سياسـية مهمـة فيمـا يتعلـق بموقـف السـعودية مـن شـيعة البحـرين مـن ناحيـة,
ونظرتها إلى أي تطور ديمقراطي فيها من ناحية أخرى ,خاصة أن شيعة البحرين وشيعة المنطقة

الشـرقية ينتمــون إلــى األصــل العرقــي نفســه ,ويشــتركون فــي تــاريخ واحــد ,فضـالً علــى أنهــم يتبعــون

المدرسة الشيعية نفسها ,وهي الشيعة اإلمامية اإلثنى عشرية(.)3

وقد تجلى التدخل األكبر للمملكة العربية السعودية فـي البحـرين مـن خـالل إرسـالها لقـوات

درع الجزيـرة للبحـرين ,والــذي تــم فــي الســاعات األولــى مــن صــباح  04مــارس  , 2000علــى أثــر
اشتداد موجة االحتجاجات الشيعية المعارضة ,ومحاولتها المساس بالمنش,ت الحيوية للدولة(.)4

وقد سعت السعودية من خالل الملف البحريني ,لتأكيد أن العدو المشترك الذي يهدد دول

المجلـس جميعـاً إنمـا هـو إيـران التـي تسـعى للتمـدد وتقـويض األنظمــة الضـعيفة علـى ضـفة الخلــيج
الغربية؛ وطرح الملك عبد اهلل في كلمة لـه بقمـة الخلـيج الثانيـة والثالثـين التـي عقـدت فـي الريـاض

()1

شحاتة ناصر ,مرجع سابق ,ص 074

()2

حم ـزة الحســن ,)2002( ,الموقففف الخليجففي والعربففي مففن أزمففة البحففرين ,ذكففرت فففي :البحففرين ..التقريففر

()3

شحاتة ناصر ,المرجع السابق ,ص 220 – 225

()4

االست ارتيجي  ,3102مركز البحرين للدراسات ,لندن ,ص 72 – 65

سـ ــعيد الشـ ــهابي ,الثفففففورة المضفففففادة انطلقفففففت بالتفففففدخل السفففففعودي ففففففي البحفففففرين ,موقـ ــع القـ ــدس العربـ ــي,

 ,2002/2/05للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/wVQ :
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في  05ديسمبر 2000مشروع االتحاد الخليجي ,حيث خاطب زمالءه بالقول :تأطلب مـنكم اليـوم
أن نتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة االتحاد في كيان واحدت(.)1

وقــد أثــار بــدء االحتجاجــات فــي البح ـرين نــاقوس الخطــر لــدى المملكــة العربيــة الســعودية

لثالثة أسباب:
.0

كان اندالع المظاهرات في مملكة عربية شقيقة ودولة عضو في مجلس التعاون الخليجي

دليــل علــى أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ليســت بمنــأى عــن المــد الــديمقراطي الــذي

اجتاح مناطق أخرى في العالم العربي.
.2

أن البح ـ ـرين تُحكـ ــم مـ ــن قبـ ــل نظـ ــام ملكـ ــي سـ ــني والـ ــذي ي ـ ـرأس الغالبيـ ــة الشـ ــيعية الفقي ـ ـرة
والمحرومة ,وفي حين تتوافق مطالب المعارضة البحرينية مع مطالـب شـريحة واسـعة مـن

المجتمــع ,إال أن التركيبــة الســكانية فــي البح ـرين أثــارت مخــاوف إمكانيــة انــدالع أحــداث
مماثلة داخل المملكة السـعودية ,خاصـة مـع القـرب الجغ ارفـي للبحـرين مـع األقليـة الشـيعية
القاطنــة فــي المنطقــة الش ـرقية مــن المملكــة العربيــة الســعودية ,وحيــث تتركــز معظــم الثــروة
النفطيـة للمملكـة ,وهـو مـا ضـخم التهديـدات الصـادرة مـن االنتفاضـة فـي البحـرين ,ونتيجـة

لذلك ,فإن المملكة العربية السعودية تتخوف من أن تقوم األقلية الشيعية المضطربة لديها

.2

بالقيام باضطرابات مماثلة لما قام به أقاربهم في البحرين.

اعتقاد المملكة العربية السعودية أن االضطرابات في البحـرين وأمـاكن أخـرى فـي المنطقـة

س ــوف تع ــزز م ــن مرك ــز ع ــدوها اإلقليم ــي إيـ ـران ,فالمملك ــة العربي ــة الس ــعودية تنظ ــر إل ــى
الشــيعة فــي البح ـرين وغيرهــا مــن الــدول الخلــيج العربــي علــى أنهــا طــابور خــامس إي ارنــي
مستعد للتحرك بناء على طلب طهران ,وتعتمد المملكة العربية السعودية في الغالب على

خطاب طائفي لتصوير إيران والشيعة العرب في المنطقة على إنها قوى معادية

()2

.

ولكن هناك من يشكك في شرعية التدخل العسفكري السفعودي ففي البحفرين .فقفد تحـدث
البروفيســور جوش ـوا كاســتالينو ,عميــد كليــة القــانون بجامعــة ميدلســكس فــي لنــدن ,فــي نــدوة حــول

التدخل السعودي في البحرين ,وطرح خمسة عناوين أساسية :مبدأ السيادة الذي يعنـي حـق الدولـة
()1

حمزة الحسن ,)2002( ,الموقف الخليجي والعربي من أزمة البحرين ,مرجع سابق ,ص  76 – 72وأيضاً,

معتــز ســالمة ,مجلفففس التعفففاون ..والسفففيناريوهات المحتملفففة لفففف"االتحاد الخليجفففيت ,معهــد العربيــة للد ارســات,
()2

2002/0/00

كريس زامليـز ,)2002( ,االتحاد المقترح ما بين المملكة العربيفة السفعودية والبحفرين وزيفادة التنفافس ففي

الخليج العربي ,ترجمة شادي عبد الهادي ,موقع مركز بغداد للدراسات واالستشارات واإلعالم ,للتفاصيل انظر
الـ ـرابط الت ــالي , http://www.baghdadcenter.net/details-68.html :وأيضـ ـاً ,ه ــاني نس ــيرة ,أسفففئلة
الحسم واالتحاد الخليجي من حوار المنامة إلى قمة الكويت ال  ,24معهد العربية للدراسات2002/02/5 ,
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في بسط سلطتها على الـبالد وحقهـا كـذلك فـي طلـب الـدعم الخـارجي فيمـا لـو تعرضـت الـبالد إلـى

خطر خارجي .وطرح مبدأ حق تقرير المصير ,وتحدث عن التدخل الخارجي المشروط بأن يكون
بهدف تقديم المعونة اإلنسانية .وقال إن هذا الحق يعني حماية الشعوب ولـيس األنظمـة ,وبالتـالي

فان التدخل السعودي العسكري ال يستند إلى شرعية مستمدة من القانون الدولي.

وتحدث عن حق الشعوب في األمن وعـدم جـواز سـلبها ذلـك األمـن ,واعتبـر أن مـا حـدث

في البحرين سلب الشعب األمن الذي يستحقه .وفي المقابل كان النظام البحريني قد أكد أن قـوات

درع الجزي ـرة ليســت محتلــة ,وأنهــا جــاءت تلبيــة لطلــب مــن حكومــة البح ـرين وفقــا لميثــاق مجلــس
التعــاون الخليجــي حــول األمــن المشــترك .كمــا أكــد زعمــاء مجلــس التعــاون عنــد تأســيس ق ـوات درع

الجزيرة أكدت على أن هذه القوات لـن تسـتخدم للقمـع الـداخلي بـل لمواجهـة االعتـداءات الخارجيـة.
ومهما يكن من أمر فإن استدعاء هذه القوات يستند إلى قرار بين الحكـومتين السـعودية والبحرينيـة
يهدف بشكل واضح لمواجهة الثورة الداخلية ذات الطابع الشيعي ضد نظام الحكم(.)1

وال شك في أن هذه الخطـوة السياسـية ترمـي إلـى اإلشـارة للعـالم بأسـره إلـى أن المملكـة لـن

تســمح لألغلبيــة الشــيعية فــي البح ـرين المدعومــة مــن إي ـران وتحــزب اهللت ,بطــرد الملــك البحرينــي,

المؤي ــد للس ــعودية ,ول ــن تس ــمح بكش ــف آب ــار ال ــنفط الس ــعودية أم ــام جه ــات معادي ــة؛ وألن انتق ــال
االضــطرابات إلــى العربيــة الســعودية قــد يعــرض للخطــر النظــام الحــالي فــي الريــاض وســيؤثر علــى

توريد النفط للغرب بأسره(.)2

ويـ ــرى الباحـــث ,أن التـــدخل السـ ــعودي فـ ــي البح ـ ـرين ,يـ ــأتي م ــن بـ ــاب س ــد المنافـــذ علـــى

المحــاوالت اإليرانيــة الخت ـراق منطقــة الخلــيج بشــكل ع ـام والبح ـرين بشــكل خــاص ,فالســعودية منــذ

اللحظــة األولــى لعمليــة اإلصــالح السياســي فــي البح ـرين ,وقفــت موقــف المؤيــد لكــن بحــذر ,نظ ـ اًر
لخوفها من تمكن الشيعة ,بأغلبيتهم العددية ,من السيطرة علـى السـلطة , ,حيـث كانـت تتـابع عـن

كثب التطورات الجارية وتسعى للحفاظ على بقاء النظام السياسي البحريني .وهو ما انتهى بتدخل

قوات درع الجزيرة للمساهمة في قمع أعمال العنف وتمكين النظام البحريني من استبقاء األوضاع

تح ــت الس ــيطرة .وه ــذا م ــا أدى إل ــى ط ــرح فكـ ـرة االتح ــاد ,تجنبـ ـاً النتق ــال الع ــدوى لل ــدول الخليجي ــة

المج ــاورة ,وبالت ــالي أص ــبحت الس ــعودية المرجعي ــة األساس ــية والوحي ــدة ف ــي مجل ــس التع ــاون ل ــدول
الخليج العربي ,لما لها من مكانة استراتيجية.

()1

سـ ــعيد الشـ ــهابي ,الثفففففورة المضفففففادة انطلقفففففت بالتفففففدخل السفففففعودي ففففففي البحفففففرين ,موقـ ــع القـ ــدس العربـ ــي,

()2

الكسندر بليه ,دالالت التدخل السعودي في البحرين ,موقع جريـدة األيـام ,الخمـيس  ,2000/2/07للتفاصـيل

 ,2002/2/05للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/wVQ :
انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/7Q8w :
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المطلب الثالث :متغيرات النظام اإلقليمي العربي
مثلــت البيئــة اإلقليميــة بشــكل عــام ,والعربيــة بشــكل خــاص ,دو اًر فــي التــأثير علــى السياســة

العامــة داخــل مملكــة البح ـرين ,ومنهــا النظــام السياســي واالقتص ـادي واالجتمــاعي ,كــون أن بيئــة
النظــام السياســي ألي دولــة ال تعمــل مــن فـ ار  ,فهنــاك مــؤثرات داخليــة وخارجيــة ,يكــون لهــا تــأثير
بقدر ما على استقرار وتطور النظام السياسي أو تعرضه لهزات تؤدي باألغلب إلى تغيير شكله.

وكان للبيئة اإلقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي ,ومنها البحرين ,تأثيراتها الكبيرة على

تطــور الــنظم السياســية ,بفعــل الص ـراع بــين القــوى المحليــة الكبــرى فــي هــذه المنطقــة ,علــى تــزعم

النظام اإلقليمي الخليجي ,والتدخالت الخارجية في هذا الصراع ,وكذلك التطورات التي حدثت في
بعض هذه الدول وتأثيرها على األوضاع السياسية في الدول األخرى(.)1

هنا يمكن رصد بعض المتغيرات والتطورات العربية ,التي أثرت على الحياة السياسية فـي

البحرين بشكل عام ,وعلى النظام السياسي بشكل خاص.
 .0حرب الخليج الثانية : 0990 – 0991

أدت األحــداث التــي شــهدتها منطقــة الخلــيج العربــي قبــل وبعــد حــرب الخلــيج الثانيــة عــام

 0550إلـى إثــارة قضــية المشــاركة السياسـية واظهارهــا إلــى الســطح مـن جديــد بــين القــوى السياســية
واالجتماعية .كما أنتجت هذه األزمـة معطيـات جديـدة فـي السـاحة السياسـية لـدول مجلـس التعـاون

أثــارت العديــد مــن التســاؤالت حــول واقــع التطــور السياســي واالجتمــاعي فــي هــذه الــدول ومســتقبله,
خاصة وأن الحرب قد أبرزت حالة االنكشاف األمني لهذه الـدول ,وضـعف قـدراتها العسـكرية .وقـد
عجلــت حــرب تحريــر الكويــت بظهــور متغي ـرات أســهبت فــي بــروز فعاليــات داخليــة ناشــطة علــى

الساحة السياسة(.)2

فقــد أثــرت حــرب الخلــيج الثانيــة فــي العالقــة بــين الســلطة والمعارضــة الشــيعية فــي البحـرين

ألسباب كثيرة ,فقد تعرضت ُنظم الحكم في دول الخلـيج العربيـة ,ومنهـا نظـام الحكـم فـي البحـرين,
الختبار كبير ,حيث فشلت في منـع احـتالل دولـة مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي ,وفشـلت فـي
تحريرها من االحتالل ,من ثم اضطرت إلى االستعانة بقـوات أجنبيـة ,وهـذا أضـعفها ووضـعها فـي

موقف حرج أمام شعوبها ,وبالتالي فتح المجال لمطالب إصالحية واسعة بعد الحرب.

إن تمركـ ــز الق ـ ـوات األجنبيـ ــة فـ ــي الخلـ ــيج ,بعـ ــد حـ ــرب تحريـ ــر الكويـ ــت ,دفـ ــع تنظيمـ ــات

المعارضة الشيعية في الدول الخليجية ,وفـي مقـدمتها البحـرين ,إلـى اسـتنتاج أن الوجـود األمريكـي
فــي المنطقــة ال يســمح بتغييــر نظــم الحكــم فيهــا عبــر إطاحتهــا ,ومــن ثــم ال بــد مــن نشــاط سياســي
()1
()2

أحمد منيسي ,التحول الديمقراطي ,مرجع سابق ,ص 36
أحمد منيسي ,التحول الديمقراطي ,المرجع السابق ,ص 37
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سـلمي إلصـالحها فـي حـدود معينـة .كمـا أثـارت الحـرب قضـية الديمقراطيـة ,إذ أرجـع الكثيــرون أن

اح ـ ــتالل العــ ـراق للكوي ـ ــت ,غي ـ ــاب الديمقراطي ـ ــة وهيمن ـ ــة حك ـ ــم الف ـ ــرد ,فكان ـ ــت المطال ـ ــب ب ـ ــالتحول
الديمقراطي(.)1

 .3احتالل التحالف األمريكي للعراق عام :3112
إن النظــام اإلقليمــي العربــي تضــرر وبشــكل بــال مــن ج ـراء االحــتالل األمريكــي للع ـراق,

فاحتالل العراق وضع منطقة الشرق األوسط بشكل عام ومنطقة الخلـيج بشـكل خـاص أمـام حقيقـة
مفادها ,أن الواليات المتحدة األمريكية لن تتردد باستخدام القوة خدمة لمصالحها فـي هـذه المنطقـة

الحيوية.

إن أمن الخليج العربي تأثر وبشكل كبير باحتالل العراق ,فزاد من حجم القوات األمريكية

في المنطقة ,كما أنهى التوازن التقليـدي القـائم بـين العـراق وايـران ,وبالتـالي أصـبح هنـاك خلـل فـي
مـ ـوازين الق ــوة لص ــالح إيـ ـران ,م ــع س ــعي دول الخل ــيج العربي ــة إل ــى االس ــتعانة بالف ــاعلين ال ــدوليين

لمواجهة هذا الخلل ,الذي أصبح مصدر قلق للدول الخليجية.

ول ــم تُخ ــف اإلدارة األمريكي ــة مطالبه ــا وش ــروطها عل ــى ه ــذه ال ــدول ألح ــداث إص ــالحات
سياسية واجتماعية داخلها ,بعد غزو العراق ,ففي كلمـة لـوزيرة الخارجيـة األمريكيـة كونـدالي از اريـس

بتاريخ  20سبتمبر  ,2002صرحت بأنه تعلى مصر والسعودية أن ال يكتفيا باالنتخابات وعليهم
بتطوير المؤسساتت(.)2

وفــي ظــل المشــروع األمريكــي لدمقرطــة الشــرق األوســط الكبيــر فــي عهــد ال ـرئيس الســابق

بوش االبن ,وغزو العراق واسقاط نظام صـدام حسـين ,واجهـت نظـم الحكـم العربيـة ,ومنهـا النظـام
في البحرين ,موقفاً صعباً بالنظر إلى اعتبارين:

 .0شعار تالفوضى الخالقةت الذي ُرفـع فـي وجـه هـذه ال ُـنظم ,وتهديـدات اسـتهدافها بعـد سـقوط
النظام العراقي.
 .2ضغوط اإلصـالح السياسـي والـديمقراطي التـي مارسـتها الواليـات المتحـدة علـى الحكومـات
العربية.

فقــد شــجعت أوضــاع نظــام الحكــم فــي البح ـرين خــالل الفت ـرة التــي تلــت عــام ,2002

األقليات الشيعية فيها على المطالبة بالمزيـد مـن الحقـوق .فقـد أدى سـقوط نظـام صـدام حسـين

()1
()2

شحاتة ناصر ,مرجع سابق ,ص 052 – 054
محمد ياس خضير ,)2002( ,أمن الخليج في ظل التحوالت اإلقليمية الجديدة ,مجلـة د ارسـات دوليـة ,العـدد

 ,22ص 044 – 042
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إل ــى ب ــروز الش ــيعة بق ــوة ف ــي العـ ـراق ,وس ــيطرتهم عل ــى الس ــلطة في ــه بحك ــم أغلبي ــتهم العددي ــة

( ,)%60ما أثار طموحات الشيعة في الدول المجاورة ,ومنها البحرين.

إن مــا حــدث فــي الع ـراق مــن صــعود سياســي شــيعي غيــر مســبوق فــي تــاريخ الدولــة

العراقيــة الحديثــة ,ك ــان أكبــر ت ــأثي اًر وأعمــق أثـ ـ اًر فــي مــا يتعل ــق بوضــع الش ــيعة فــي المنطق ــة,
ومستقبل عالقتهم بالدول التي هم فيها ,فالتحول الذي جرى لصالح الشيعة فـي العـراق تـم فـي

بلد عربي كان محكوماً بنظام محسـوب علـى السـنة ,فـي ظـل أغلبيـة شـيعية تتعـرض لمظـاهر
من االضـطهاد والتضـييق .وهـذا مـا أثـار طموحـات الشـيعة خاصـة فـي البحـرين الـذين يمثلـون
األغلبية في حين تحكمهم أقلية سنية ,في وضع تنسخة طبق األصـلت للوضـع الـذي كـان فـي

العراق.

وعلى الرغم من أن تأثير التمكين السياسي للشيعة في العراق كان عاماً على مستوى

منطق ــة الش ــرق األوس ــط ,وعل ــى دول مجل ــس التع ــاون الخليج ــي بش ــكل خ ــاص ,فق ــد ب ــرز ف ــي
البحـرين بشــكل واضــح لســببين :األول أن نســبة الشــيعة فــي البحـرين إلــى عــدد الســكان النســبة

األكبــر بــين دول الخلــيج العربيــة ,فهــم يمثلــون األغلبيــة الســكانية فــي البح ـرين ,ويقطنــون فــي
منطق ــة نفطي ــة ذات أهمي ــة اس ــتراتيجية كبيـ ـرة ف ــي الس ــعودية .الث ــاني أن أوض ــاع الش ــيعة ف ــي

البحرين ساهمت في تأثرهم أكثر من غيرهم في الخليج والمنطقة العربية(.)1

إن تطــور المشــروع األميركــي فــي العـراق قــد أضــعف الــدور الســعودي إلــى حــد كبيــر ,فــي

حين زاد نفوذ طهـران ,وهـذا مـا بـدا واضـحاً فـي السـنوات األخيـرة .واليـوم ,وفـي غمـرة الحـديث عـن
انســحاب الجــيش األميركــي مــن الع ـراق ,ســتعود مســألة التنــافس الســعودي – اإلي ارنــي لتطفــو مــن
جديد ,فبعد سحب الواليات المتحدة لما تبقى من قواتها العسكرية من العراق ,سيكون من الصعب
علــى الســعودية وحكومــات ملكيــة خليجيــة ســنية أخــرى البقــاء ســلبية إذا مــا اســتمرت إي ـران بتقــديم

الدعم للحكومة العراقية الحالية ,وللقوى الشـيعية فـي البلـد .لـذلك ,فـإن الواليـات المتحـدة تعمـل إلـى
جانب السعودية الحتواء النفوذ اإلي ارنـي حيـث تنظـر الريـاض إلـى العـراق علـى أنـه البوابـة الشـرقية

للخلــيج العربــي ,وخــط الــدفاع األول بوجــه العــدو القــادم مــن الشــرق ,فــي حــين ت ـراه طه ـران البعــد

األمني والجيوسياسي لها.

ومــن هنــا ,تســعى إيـران إلــى الــتخلص مــن النفــوذ األميركــي فــي المنطقــة الــذي وصــل إلــى

حدودها بعد سقوط نظام صدام حسين ,باعتبار أن الواليات المتحدة عدو إيران األخطر .وبما أن
الهواجس السعودية األساسية قد تشمل إجراءات الحكومة العراقية في المناطق السنية ,واإلجراءات

ضــد المســئولين الســنة ,كمــا حصــل أخيـ اًر مــع نائــب الـرئيس الســني ,وكمــا حصــل مــن احتجاجــات
()1

شحاتة ناصر ,مرجع سابق ,ص 224 – 243
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ضد الحكومة في محافظة األنبار وغيرها من المناطق السنية ,فسيكون عليهـا تحـريض السـنة فـي

ال ــبالد ,ودعمه ــم لزي ــادة االحتجاج ــات ,والمطالب ــة ب ــدور أكب ــر ف ــي الس ــلطة ,وربم ــا يص ــل األم ــر
الضطرابات مسلحة مما يزيد الوضع الحالي سوءاً(.)1
 .2تطورات ما يسمى بف "ثورات الربيع العربي":

منــذ صــعود النظــام اإلقليمــي العربــي فــي حقبــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ,شــهد هــذا
النظام ثالثة تحوالت كبرى في كل مكوناته ,جاء التحـول األول بعـد الحـرب العربيـة  -اإلسـرائيلية
عام  ,0567وامتد حتى نهاية القطبية الثنائية عام  ,0550في هذه الفترة ,تراجع النظام اإلقليمي
العربي تحت تأثير الهزيمة العربية عـام  ,0567ثـم الحـرب األهليـة اللبنانيـة (,)0550 - 0572

ثــم الحــرب العراقيــة  -اإليرانيــة ( .)0533 - 0530أمــا التحــول الثــاني ,فقــد جــاء نتيجــة للغــزو
العراقي للكويت عام  ,0550وما أعقبه مباشرة من نهاية القطبية الثنائية عام  ,0550وامتد حتى
تثــورات الربيــع العربــيت ,ابتــداء مــن عــام  .2000أمــا التحــول الثالــث ,فهــو ذلــك الــذي نشــهده فــي
الوقت الراهن نتيجة تثورات الربيـع العربـيت عـام  ,2000وهـو تحـول جـوهري ينـذر بانهيـار النظـام
اإلقليمي العربي .لعله من الواضح أن التحوالت الثالثة جـاءت نتيجـة عوامـل تتعلـق بالنظـام ذاتـه,

أي شــكل أدائــه (الهزيمــة العربيــة ,والربيــع العربــي) ,أو تتعلــق بمــؤثرات داخليــة وخارجيــة (الغــزو
العراقي للكويت ,ونهاية القطبية الثنائية).

أدت تثـورات الربيــع العربـيت إلــي ت ارجـع أكبــر فــي مركزيـة النظــام اإلقليمـي العربــي ,مقارنــة

بما كـان عليـه عنـد نهايـة القطبيـة الثنائيـة ,فلـم يعـد لهـذا النظـام األهميـة التـي كـان عليهـا فـي ذلـك

الوقت ,وهو ما يتمثل في السياسة الجديدة التي أعلنتها وزيرة الخارجيـة األمريكيـة فـي  00نـوفمبر
 2000باالتجــاه نحــو آســيا .صــحيح أن الواليــات المتحــدة أكــدت أن التحــول نحــو آســيا ال يعنــي

إهمال الشرق األوسط ,ولكن من الواضح أن الشرق األوسط ,بما فيه النظـام اإلقليمـي العربـي ,لـم

يعد هو مناط االهتمام للواليات المتحدة(.)2

وقد اتسم المشهد العربي قبل تثورات الربيع العربيت بوضوح االنقسام ما بين محورين:

األول :محور االعتدال الذي ضم كال من مصر والسعودية ,ومعها باقي دول الخليج باستثناء
قطر ,باإلضافة إلي األردن واليمن ,والثاني :محور الممانعة وقادته سوريا ومعها حزب اهلل الذي

فرض نفوذه على لبنان ,وكذلك فصائل المقاومة الفلسطينية ,واقتربت منهما قطر .ورغم أن تبلور
المحورين ارتبطا بالدرجة األولي ,بالموقف من الصراع العربي االسرائيلي ,إال أن سياسة

()1

حســين خليــل ,التنفففافس اإلقليمفففي بفففين السفففعودية وايفففران ,منفففاطق االشفففتباك غيفففر المعلنفففة ,موقــع صــحيفة

()2

محمــد الســيد ســالم ,ضففغوطات مففا بعففد الثففورات :االنكشففاف المتزايففد للنظففام اإلقليمففي العربففي ,موقــع األه ـرام

الصباح ,2002/2/06 ,للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://www.slabnews.com/article/12127 :
الرقمي ,2002/4/0 ,للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/3DNV :
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المحورين فرضا توجهاتهما على المشهد والسياسة العربية بصفة عامة ,وهوما انعكس على

المسارات التالية:
.0

المسار األول :تصاعد التنسيق والتفاهم المصري السعودي ,المدعوم من باقي دول

الخليج واألردن واليمن سياسياً واقتصادياً ,وتعامل القوى الدولية المعنية بالمنطقة
وقضاياها معه كمحور محرك لألحداث في المنطقة ,وانعكس ذلك التنسيق في مختلف

مجاالت التعاون ,ومثل هذا المحور كتلة متوافقة في مواجهة المحور اآلخر ,وفي مواجهة

السياسة االيرانية الداعمة لذلك المحور.
.2

.2

.4

المسار الثاني :تزايد التحالف السوري القطري مع فصائل المقاومة وخاصة حماس وحزب

اهلل ,وتصاعد الخالفات مع المحور األول وانعكاس ذلك على العالقات الثنائية بين دول
المحورين.

المسار الثالث :عدم قدرة أي من المحورين على فرض وجهة نظره ,فيما يتعلق بإيجاد

حل للقضايا العربية المثارة وانعكاس ذلك على العمل العربي الجماعي والمشترك بصورة
كبيرة.

المسار الرابع :انشغال دول المغرب العربي بقضاياها الذاتية ,وتوجهها االستراتيجي لدعم
عالقاتها مع الدول األوربية وهو ما اتضح خاصة في تونس والمغرب ,وتبلور توجهات

لعالقات جزائرية وليبية مع دول إفريقية مع تباين سياسة الدولتين على هذا المستوي.

ورغم هذا االستقطاب بين الدول العربية ,إال أن التعاون فيما بين الدول العربية في

المجال األمني وبصفة خاصة في مواجهة األنشطة االرهابية والمتطرفة ,كان المجال الوحيد

للتعاون االيجابي فيما بينها.

دخلت المنطقة العربية في الفترة الحالية مرحلة تحول كبير ,وحراك سياسي غير مسبوق,

أفرز تغيرات سياسية متالحقة شملت وال تزال كافة الدول العربية ,وان كان ذلك بدرجات متفاوتة,

ما بين ثورات أسقطت نظماً سياسية سادت لسنوات طويلة ,وثورات ال تزال تناضل ضد نظم

سياسية تستعصى – حتى اآلن – على السقوط .وقد أدت المتغيرات التي شهدتها دول الحراك أو
الثورات العربية إلى تغيرات عميقة في السياسة الخارجية لتلك الدول ,أو عالقاتها بالدول العربية
األخرى ,وكذلك على مستوى العالقات الثنائية فيما بينها .ويعتبر وصول تيار االسالم السياسي

للسلطة في تلك الدول متغي اًر كبي اًر.

ومنذ انطالق تثورات الربيع العربيت ,سعت دول مجلس التعاون إلى التكيف مع متطلبات

جهودا مضنية لوقف أي حراك شعبي يطالب
التغيير بعد تصاعد المطالب الشعبية وبذلت
ً
بالتغيير .وأكدت الدول الخليجية من حين آلخر على مناعتها من تداعيات هذه الثورات ,التي
انعكست بدرجات وأشكال متباينة على تفاعالت دول المجلس وخياراته في عالقاته مع القوى
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اإلقليمية والدولية التي تأثرت مصالحها بفعل هذه الثورات وتداعياتها .كانت الثورات العربية
بمثابة اختبار لدول الخليج للتعاطي مع الثورات العربية ,والتي تراوحت بين الحماية ,وكبح

الثورات أو االنتفاضات ,ومحاولة التقرب من المتظاهرين .وكانت أهم مخاوف دول الخليج في

المنطقة من المتغيرات الجديدة تتمثل في صعود اإلخوان في المنطقة ,وخاصة اإلخوان المسلمين
في مصر ,وكذلك الخوف من تصدير الثورة من هذه الدول الى منطقة الخليج ,وكذلك مخاوف
أن يصبح اإلخوان مصدر إلهام ودافع لتحريك ودعم الجماعات اإلسالمية األخرى في الدول

الخليجية(.)1

وفي عقب تثورات الربيـع العربـيت  -ونتيجـة لـه  -تغيـرت أدوار القـوي اإلقليميـة التقليديـة,

ودخلت قوى جديدة إلي عمليات النظام اإلقليمي العربي .وتنقسم القـوى التقليديـة إلـي نـوعين :قـوى
عربيــة ,وأخــرى غيــر عربيــة ,وهــي تقــع خــارج النظــام العربــي ,ولكنهــا تضــطلع بــأدوار داخلــه .أمــا
بالنســبة للق ــوى العربي ــة ,فـ ـيمكن الق ــول إن ــه ج ــزء م ــن عملي ــة التهم ــيش ,إذ ت ارج ــع دور دول الربي ــع
العربي ,خاصة مصر ,بعـد أن انشـغلت بالكامـل فـي محـاوالت اختطـاف الثـورة وتوجيههـا ,لصـالح

حركة اإلخوان من ناحية ,وتركيـز القـوى المدنيـة علـى مقاومـة هـذا التوجـه مـن ناحيـة أخـرى .وفـي
المقابــل ,فقــد صــعد دور الســعودية ,ومعهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي ,وقــد ســعت إل ـى القيــام
بدور فعال لوقف امتداد الربيع العربي إلى أراضيها ,وملء الف ار الذي تركته مصر(.)2

وتراجع المحور التقليدي المصري  -السوري  -السعودي الذي كان قائماً لفترة قبل الربيع

العربي بسنوات ,ولكنه ت,كل بعد خالف مصر والسعودية مع سـوريا ,وانهـار المحـور بأسـره نتيجـة
للص ــدام الس ــعودي  -الس ــوري ,ولمي ــل إخـ ـوان مص ــر إل ــي دع ــم التغيي ــر ف ــي س ــوريا ,ألن ــه ي ــأتي

بحلفــائهم ,وصــعد المحــور الســعودي  -الخليجــي  -التركــي مقابــل المحــور الســوري  -اإلي ارنــي -

حــزب اهلل .ومــن الواضــح أن المحــاور العربيــة هــي محــاور مخترقــة إقليمي ـاً .وفــي تلــك المحــاور,
ضاع الدور المصري ,وكان التصور أن الربيع العربي سيؤدي إلي استعادة هذا الدور(.)3

وم ــن جان ــب آخ ــر ,ب ــات العـ ـراق بع ــد احتالل ــه مص ــد اًر لتهدي ــدات غي ــر تقليدي ــة ,أي غي ــر

عسكرية ,ألمن الدول العربية ذاتها .ويعني هذا عدم صـالحية المفهـوم التقليـدي لألمـن ,الـذي

يختزله في البعد العسـكري ,للتعامـل مـع هـذه التهديـدات الجديـدة .ويمكـن تحديـد تهديـدين غيـر
تقليديين:
()1

محمد مجاهد الزيات ,العالقات العربية – العربية بعد الثورات ,تحديات جديدة ,معهد العربية للراسات,

()2

ســامح ارشــد ,دول الجفففوار اإلقليمفففي ففففي عصفففر الثفففورات العربيفففة ,مجلــة شــئون عربيــة ,العــدد  047خريــف

()3

محمد السيد سالم ,ضغوطات ما بعد الثورات ,مرجع سابق ,نفس الموضع
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 - 0خطففر الحففرب غيففر المتكافئففة :فــالعراق أصــبح ُمصــد اًر لقــوى تمــارس الحــرب غيــر المتكافئــة
تجــاه حكومــات المنطقــة ,ويقصــد بهــا الحــرب التــي يكــون أحــد طرفيهــا أضــعف مــن الطــرف

اآلخر من الناحية التنظيمية ومن ناحية القـوة الماديـة .فقـد باتـت المنطقـة مهـددة بانتقـال هـذا
النــوع مــن الحــروب إليهــا ,حيــث تعتبــر الســعودية األكثــر تــأث اًر بخطــر هــذه الحــرب ,مقارنــة
بغيرهــا مــن دول الخلــيج ,فقــد أخــذت الســعودية تشــهد بعــد احــتالل الع ـراق مباش ـرة الكثيــر مــن

الهجم ــات اإلرهابي ــة ,الت ــي تنظمه ــا خالي ــا تنظ ــيم القاع ــدة ,وق ــد ص ــاغت الحكوم ــة الس ــعودية
استراتيجيا لمحاربة هذا الخطر الذي يتسم بطابع سلفي متطرف.

دفعت هذه األوضاع دول الخليج إلى اتخاذ بعض اإلجـراءات الوقائيـة الفرديـة عـن طريـق

تفعيــل اتفاقيــات مكافحــة غســيل األم ـوال ,حيــث استضــافت البح ـرين منــذ عــام  2004المكتــب
اإلقليمــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا لمكافحــة ج ـرائم غســيل األم ـوال ومنــع تمويــل

اإلرهاب .وأبرمت دول الخليج عدداً من االتفاقيات لحماية المنشئات الحيوية فيها(.)1

 - 3تهديد أمن السلطة السياسية :ومصدر هذا التهديد في العراق منطـق المحاصصـة الطائفيـة
بــين الطوائــف الــثالث الكبــرى ,الشــيعية والســنية والكرديــة ,وهــو المنطــق الــذي اعتمــد عليــه

الحــاكم المــدني (بــول بريمــر) ,وأحــدث تغييـ اًر جــذرياً فــي ميـزان القــوى السياســي بــين الطوائــف
ليميل إلى مصلحة الشيعة واألكراد .وقـد سـمح هـذا المنطـق بصـعود الشـيعة وسـيطرتهم علـى

األجهزة السياسية واألمنية(.)2

ويعتبر الشيعة في دول الخليج العربي من األقليات الدينية ,حيث ال تتجاوز نسبهم في

بعض الدول  %00باستثناء دولة البحرين التي يمثـل الشيعة فيها نسبة كبيرة .وعلى الرغم من أن

عددهم قليل إال أنهم يحاولون في هذه المرحلة إبراز أنفسهم كقوة شعبية تؤثر على السياسة

العامة للدول الخليجية والى البروز بشكل أكبر مستفيدين من األحداث األخيرة التي حصلت في
العراق والتي أدت إلى زيادة نفوذ الشيعة العراقيين.

وقد بدأت الطائفة الشيعية في دول الخليج العربي بالتحرك ألخذ مكانة أكبر وأهم في

الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ,وهي على ذلك تستفيد من كل ما يمكن أن يتاح لها.
حيث استفادت من الوضع البحريني الجديد منذ انطالق المشروع اإلصالحي التي سمحت للشيعة
فيها بأخذ مكانة أكبر في مجمل نواحي الحياة العامة .كما استفاد الشيعة في الكويت من حالة

االنفتاح السياسي فأصبح لهم ممثلين في البرلمان الكويتي حيث يوجد خمس مقاعد في مجلس
األمة الكويتي للشيعة .باإلضافة للعديد من القضايا التي بدأ الشيعة االهتمام بها وربما من أقلها
()1
()2

إيمان أحمد رجب ,النظام اإلقليمي العربي ,مرجع سابق ,ص 260 – 224
إيمان أحمد رجب ,النظام اإلقليمي العربي ,المرجع السابق ,ص 262
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ظهو اًر وأكثرها أهمية في نفس الوقت هي القضية االقتصادية ,فالشيعة في منطقة الخليج حاولت
لعب دور هام وغير معلن في االستحواذ على مشاريع اقتصادية وتكنولوجية غاية في األهمية
داخل مجتمعاتها .حيث يالحظ وجود الكثير من النشاطات التجارية الهامة والقوية والتي يتحكم

فيها الشيعة في منطقة الخليج العربي ,بعضها معروف من قبل الناس ,وأكثرها غير معروفة.
كما يحتل تجار الشيعة مكانة كبيرة وهامة في تجارة بعض أنواع البضائع في المنطقة .وال
يقتصر األمر على االهتمام بالنواحي االقتصادية ,حيث أن لهم سياسة اجتماعية تتمثل في
محاولة زيادة أعدادهم عن طريق تشجيع الزواج والتناسل فيما بينهم .كما أنهم يسعون إلى توزيع

كتبهم الشيعية لعامة الناس ,ونشر معتقداتهم وأفكارهم ,والترويج لشيوخهم وأئمتهم ,كما ويطالبون

ببناء األضرحة واقامة الحوزات العلمية لهم ,وما إلى ذلك من محاوالت لتضخيم مكانة الشيعة في
الخليج عموماً والحصول على مكاسب سياسية واجتماعية واقتصادية لهم.

وتتراوح تطلعات الشيعة في منطقة الخليج حسب الدولة التي ينتمون إليها ,ففي حين

بدأت تطالب في دولة خليجية بمطالب ومكتسبات قدمت لحكومة البلد ,حصلت في بلد آخر
على تمثيل برلماني ونيابي ,وهم في جميع األحوال يتطلعون إلى المستقبل القريب لالستفادة من

األوضاع التي خلفها سقوط العراق بيد األمريكان(.)1

وضمن سياسة النفوذ اإليراني المتنامي في المنطقة ,لم تعد مسألة التدخل اإليراني

المباشر في اليمن كغيره من البلدان العربية األخرى ,مسألة بحاجة للمعلومة ,فقد غدت ظاهرة
بارزة للعيان ,تمخضت بشكل كبير بعد ما بات يعرف بثورة  00فبراير  2000التي كانت نقطة

البدء لبروز النفوذ اإليراني في اليمن .فلم يكن هناك أي عالقة قائمة بين اليمن وايران حتى قيام
الثورة اإلسالمية اإليرانية  , 0575حيث أن مبدأ تصدير الثورة لم يكن له أي تأثير على المستوى
الشعبي باستثناء بعض النخب الشيعية مما دفع باإليرانيين إلى وضع استراتيجية خاصة لتصدير

ثورتهم ,وذلك باستقطاب طالب يمنيين للدراسة في الجامعات والحوزات والحسينيات اإليرانية في

طهران ودمشق وبيروت.

تمثل اليمن البوابة الجنوبية للوطن العربي عموماً والجزيرة العربية والخليج بشكل خاص,

وتنبع أهمية اليمن بالنسبة لالستراتيجية اإليرانية كونها تعد العمق االستراتيجي للمملكة العربية
السعودية والخليج ,وخاصرتها الجنوبية التي تسعى إيران لتطويقها ,بعد نجاحها في تطويق

الخاصرة الشمالية للسعودية بعد سقوط العراق ,كما أن اليمن بالنسبة إليران تمثل العمق
الديمغرافي البديل والطبيعي للمجتمعات الخليجية التي باتت اليوم مؤشراتها الديمغرافية تنذر
بالكارثة المحتملة المتمثلة باالختالل الديمغرافي الذي بات يهددها لصالح عدوها الرئيس إيران
()1

معمر فوزي الخليل ,مستقبل الشيعة في الخليج ,موقع البينة ,للتفاصيل انظرhttp://ttt.tf/58s4 :
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وجالياتها الكبيرة في الخليج ,كما تنظر إيران لليمن بأنها البديل المحتمل واالنسب لمواجهة أي
تطورات في المشهد السوري ,قد تؤدي إلى سقوط نظام األسد وتداعيات ذلك السقوط على النفوذ

اإليراني في سوريا ولبنان(.)1

وقد سعت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية للتحرك الفعلي والجاد نحو دول النظام اإلقليمي

العربي بوجه عام ,ودول الخليج العربي بوجه خاص ,وذلك من خالل توجهاتها التي قامت برؤية

المذهب عند الشيعة العرب كوالء سياسي محتمل إليران ,وبدأت بالتثقيف سواء للحركات

السياسية ذات الطابع الديني ,أو لألسرى من الجنود الشيعية العراقيين إبان الحرب العراقية –

اإليرانية ,أو من خالل الزيارات التي يؤديها العرب من أبناء المذهب الشيعي لألماكن المقدسة

في إيران .إن األمر تجاه اليمن لم يخرج عن هذه التصورات ,ذلك بعد أن مدت خيوطها تجاه
طائفة معينة وتحويل والءاتها المذهبية واالعتقادية ,فكانت الزيدية هي المستهدفة ,وأصبحت

الحوثية هي األداة واآللة للوصول إلى الهدف(.)2

أمفففا بخصفففوص الموقفففف التركفففي فق ــد ارتبطـ ـت التوجه ــات التركي ــة ب ــالحرص الترك ــي عل ــى

العالقات السياسية مع دول مجلس التعاون الخليجي .وفيما يتعلق بالوضع فـي البحـرين ,فقـد بـرز
المحــدد األمنــي فــي تشــكيل الســلوك التركــي ,الــذي بــدت عليــه ثمــة تخوفــات مــن تحــول األزمــة إلــى

ص ـراع طــائفي ومــذهبي يكــون لــه امتــدادات إقليميــة ,الســيما ف ـي ظــل اشــتداد المواجهــة اإلعالميــة
والسياس ــية والدبلوماس ــية ب ــين العدي ــد م ــن دول الخل ــيج م ــن جان ــب وايـ ـران م ــن جان ــب آخ ــر .اتس ــم

التفاعــل الترك ــي م ــع األحــداث ف ــي البحـ ـرين بالحــذر الش ــديد بس ــبب العالقــات الوثيق ــة م ــع مجل ــس

التعــاون الخليجــي .وفــي هــذا اإلطــار اكتفــت أنقـرة بــدعوة أطـراف األزمــة إلــى ضــبط الــنفس ,محــذرة
من تحول األزمة إلى صراع سني-شيعي ,وهو موقف التزمت به ولم يتغير(.)3

ويرى الباحث ,إن المتغيرات العربية ,منذ حرب الخليج الثانية  ,0550وصوالً إلى الربيع

العربي ,ساهمت في تغيير مالمح النظام السياسي العربي ,وتبدل أدوار القوة ,وزيادة التنافس

والمحاور واالستقطاب ,مما أعطى مؤش اًر على غياب قرار سياسي موحد في منظومة النظام

السياسي العربي ,هذا التغير أعطى للدور اإليراني بالتصاعد جراء الغياب واالنحسار العربي,
()1

نبيل البكيري ,تمدد إيراني يمح فراغا خليجيا في اليمن ,مجلة المجلة ,العدد  ,0232يوليو  ,2002لندن,

()2

راشد أحمد الحنيطي ,)2002( ,مبدأ تصدير الثورة اإليرانية وأثره على استقرار دول الخليج العربي

ص 22 – 20

(الحوثيون في اليمن أنموذجا) ( ,)3102 – 0994رسالة ماجستير منشورة ,قسم العلوم السياسية ,كلية
()3

اآلداب والعلوم ,جامعة الشرق األوسط ,األردن ,ص 006 – 53

محمــد عبــد القــادر خليــل ,تركيففا وثففورات "الربيففع العربففي" ,مركــز األه ـرام للد ارســات السياســية واالســتراتيجية,

للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=86 :
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وكيف كان لهذا التراجع العربي ,من بروز قوة جديدة على الساحة السياسية في العراق ,وهي

القوة الشيعية ,المدعومة من إيران ,دون أن يكون للنظام العربي ,المقدرة على كبح جماح التفوق
اإليراني ,كما أن تبدل األنظمة جراء الربيع العربي ,وعدم استقرار األوضاع في تلك البلدان,
عزز للفاعلين الجدد من أخذ دور القيادة ,كإيران وقطر وجماعة اإلخوان المسلمين ,وهذا انعكس

على البحرين.

المبحث الثاني :البعد الدولي إلشكالية الحياة السياسية في البحرين
المطلب األول :السياسة األمريكية تجاه البحرين
مرت العالقة األمريكية بدول الخليج بثالث مراحل:
.0

المرحلة األولى :مرحلة االكتفاء بتحقيق المصلحة االقتصادية ,واالعتمـاد علـى االسـتعمار

.2

المرحلــة الثانيــة :مرحلــة مــلء الف ـ ار  ,حيــث شــهدت تنافس ـاً بــين الواليــات المتحــدة واالتحــاد

.2

المرحلـ ــة الثالثـ ــة :مرحلـ ــة السـ ــيطرة المطلقـ ــة للواليـ ــات المتحـ ــدة علـ ــى الخلـ ــيج العربـ ــي فـ ــي

البريطاني لتحقيق األمن.

السوفيتي ,استمر حتى انهيار االتحاد السوفيتي.
المجاالت األمنية واالقتصادية والسياسية(.)1

وانطالقاً من هذا الواقع حرصـت الواليـات المتحـدة علـى توطيـد عالقتهـا مـع كـل دولـة مـن

دول الخلــيج العربيــة ,فكانــت عالقتهــا مــع البح ـرين ممي ـزة ,إذ صــرح أحــد الخب ـراء األم ـريكيين أن
تالبحرين تعتبر أهم ثروة استراتيجية للواليات المتحدة في الخليجت(.)2

وارتبط ــت العالق ــات البحريني ــة األمريكي ــة ارتباطـ ـاً وثيقـ ـاً بالمص ــالح األمريكي ــة ف ــي منطق ــة

الخلــيج العربــي ,الغنــي بــالثروة النفطيــة ,وبالمصــالح البحرينيــة التــي تتعــرض لتهديــد وجــودي مــن

إحدى دول الجوار ,التي تدعي حقوقاً لها في األراضي البحرينية( .)3واتسـمت العالقـة بـين البلـدين
باالســتم اررية ,فمنــذ حصــول البح ـرين علــى اســتقاللها عــام  ,0570ســعت الواليــات المتحــدة بــدافع

حمايــة مصــالحها إلــى مــلء الف ـ ار اإلقليمــي النــاجم عــن االنســحاب البريطــاني مــن منطقــة الخلــيج

()1

ياسين سويد ,)2004( ,الوجود العسكري األجنبي في الخليج واقع وخيارات دعوة إلى أمن عربي إسالمي
في الخليج ,مركز دراسات الوحدة العربية ,بيروت ,ص 26 – 24

()2

يانج مو ,الطفابع البرجفاتي لالسفتراتيجية األمريكيفة ففي الشفرق األوسفط ,موقـع الهيئـة العامـة لالسـتعالمات,

()3

بــالل عبــد اهلل ,احتجاجففات البحففرين بففين األوضففاع الداخليففة والتجاذبففات اإلقليميففة ,موقــع األه ـرام الرقمــي,

 ,2000/2/20للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/V4L :
 ,2000/5/0انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/Ksb :
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العرب ــي ,وذل ــك لض ــمان اس ــتم اررية الحص ــول عل ــى إم ــدادات ال ــنفط الخليج ــي ,ولمواجه ــة التهدي ــد

السوفيتي آنذاك.

دخلت الواليات المتحدة في مفاوضات مباشرة مع البحـرين عـام  ,0570للبقـاء فـي قاعـدة

الجفيــر تحــت حجــة تســد الفـ ار ت الــذي تركــه االنســحاب البريطــاني ,ولتحقيــق مــا ُســمي ب ـ (اســتقرار
المنطقة) ,وعرقلة أي وجود سوفيتي محتمل .ووقعت الحكومة األمريكيـة مـع البحـرين فـي ديسـمبر
 0570االتفاقية التي حصلت بمقتضاها البحرية األمريكية على تسهيالت في قاعدة الجفير(.)1

وعم ــق تج ــذرها ,فطالب ــت
وأدرك ــت اإلدارة األمريكي ــة حج ــم المش ــكلة السياس ــية البحريني ــةُ ,
القيــادة البحرينيــة بــإجراء إصــالحات سياســية تزيــد مــن هــامش الحريــات وتعطــي مزيــداً مــن الحقــوق
لألغلبية الشيعية في البحرين ,درءاً ألي أعمال احتجاجية تزيد من الصراع الطائفي ,قد يغير مـن

المعادلــة السياســية البحرينيــة ,أو يطــيح بالنظــام السياســي ,بمــا يفقــد الواليــات المتحــدة حليفـاً مهمــا,
ويضــع البح ـرين فــي خنــدق العــداء للواليــات المتحــدة جنب ـاً إلــى جنــب مــع إي ـران ,ممــا يهيــئ إلي ـران

م ــوطئ ق ــدم ف ــي الخل ــيج العرب ــي ,يهـــدد الوج ــود العس ــكري األمريك ــي ويض ــعف النف ــوذ السياســـي
األمريكي في الخليج(.)2

ولكون االستقرار ُيمكن الواليات المتحدة األمريكية من إحكام سيطرتها على منطقـة تمتـاز
بأهميتها االستراتيجية ,من حيث تحكمها في أهم الممرات والمضائق المائية ,واحتوائها على أكبـر

مخــزون نفطــي ,فقــد واصــلت اإلدارة األمريكيــة غــض الطــرف عــن سياســة النظــام البحرينــي تجــاه
مواطني ــه الش ــيعة ,واقتص ــرت مواقفه ــا عن ــد ح ــد مطالب ــة النظ ــام باإلص ــالحات السياس ــية ,وض ــبط

النفس ,خوفاً من انفالت زمام األمور ,كما أنها لم تبل حد إدانة النظام واجباره على السير باتجاه

التحول الديمقراطي(.)3

ضــع حـراك البحـرين المطلبــي أمريكــا بـين خيــارين ال يخلــو أي منهمـا مــن صــعوبات
وقـد َو َ
ومحاذير:
.0

استمرار دعم الملك وابقائه في الوضع القائم ,وذلك عبر استمرار عمليات القمع والحـؤول
دون أي تــدخل خــارجي لحــل األزمــة القائمــة بينــه وبــين شــعبه ,ممــا ســيؤدي إلــى فقــدان

االستقرار وتدهور الحالة العامة ,ما ينعكس بالسلب على وظيفة البحرين في االستراتيجية
األمريكية ,كمقر لألسطول الخامس ونقطة دفاع متقدمة بوجه إيران.

()1

عبد اهلل عبد الحليم ,مرجع سابق ,ص 024 – 022

()3

عبد اهلل عبد الحليم ,المرجع السابق ,ص 024 – 022

()2

عبد اهلل عبد الحليم ,المرجع السابق ,ص 026
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.2

إفساح المجال أمام الحراك الشعبي لتحقيق اإلصالحات التي يطالب بهـا ,مـا يعنـي إقامـة
حكومــة األكثريــة الشــيعية المواليــة إليـران ,وهنــا ســتفقد أمريكــا الكثيــر مــن المكتســبات التــي

تتمتع بها ,وسيجد حلفاؤها في الخليج أنفسهم أمام تهديد إي ارنـي مباشـر ,قـد يتطـور األمـر

ليكون أول طعنة في جسم مجلس التعاون الخليجي المتعثر(.)1

وعلى أية حال فقد زاد الواقع الديمغرافي للبحرين من االهتمام األمريكي بالوضع السياسي

البحريني ,فوقفت أمريكا إلى جانب القيادة السياسية داعمة ومؤيدة لها في وجـه األغلبيـة الشـيعية,
فيما وقفت القيادة السياسية البحرينيـة فـي معسـكر حلفـاء الواليـات المتحـدة األمريكيـة فـي المنطقـة,

وتجاوزت عالقات البلدين حدود العالقـات الدبلوماسـية ,وصـوالً إلـى التعـاون الوثيـق فـي المجـاالت

العس ــكرية واألمني ــة واالقتص ــادية .حي ــث ق ــدمت البحـ ـرين تس ــهيالت للبحري ــة األمريكي ــة من ــذ ع ــام

 ,0522كمــا توجــد فــي البح ـرين قواعــد دائمــة؛ لتخ ـزين الســالح األمريكــي ,ومنــذ  0أبريــل 0552
أص ـ ــبحت البحـ ـ ـرين المق ـ ــر الع ـ ــام للقـ ـ ـوات البحري ـ ــة األمريكي ـ ــة التابع ـ ــة للقي ـ ــادة المركزي ـ ــة للمنطق ـ ــة

الوسـ ــطى( .)2وحظيـــت الق ـ ـوات األمريكيـــة بوجـــود عسـ ــكري ق ــوي فـــي البح ـ ـرين ,إذ حصـ ــلت علـ ــى
تسهيالت عسكرية مختلفة في ميناء سلمان ومطار المحرق ,وقاعدة الشيخ عيسى الجوية ,وتعتبر

قاعــدة الجفيــر واحــدة مــن أهــم القواعــد العســكرية فــي الخلــيج ,حيــث تضــم مركــز قيــادة األســطول
الخامس األمريكي ,ومركز قيادة القوات الخاصة .حيث يقـوم األسـطول الخـامس األمريكـي بتـأمين
إمــدادات الــنفط مــن الخلــيج إلــى األس ـواق العالميــة ,ومراقبــة إي ـران ,واإلش ـراف علــى العمليــات فــي
الخليج العربي ,وخليج عمـان ,والبحـر األحمـر .ومنـذ عـام  2003بـدأت الواليـات المتحـدة بتوسـيع

قاعدة األسطول الخامس في البحرين(.)3

ش ــكلت االحتجاج ــات ف ــي البحـ ـرين تح ــدياً لمص ــالح الوالي ــات المتح ــدة ف ــي منطق ــة الخل ــيج

العربي ,وهاجساً حقيقياً دفع وزيرة الخارجية األمريكيـة السـابقة هـيالري كلنتـون إلـى مخاطبـة ُحكـام
الخلـيج ومطـالبتهم فــي  2فب اريـر  2000بــإجراء إصـالحات سياسـية واقتصــادية حقيقيـة ,مؤكــدة أن

تاإلصــالحات ضــرورة اســتراتيجيةت ,وأن أي إصــالحات شــكلية ســتزيد األمــور تعقيــداً ,وأن تالفجــوة

بــين الشــعوب وحكوماتهــا ســتزداد وســتزيد حالــة عــدم االســتقرار عمق ـاً ,وســتكون كــل مصــالحنا -

مص ــالح الوالي ــات المتح ــدة  -معرض ــة للخط ــرت .ف ــي منتص ــف ين ــاير  ,2000وم ــع ازدي ــاد ح ــدة
االحتجاجات واالضطرابات في البحرين ,نبهت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة هـيالري كلنتـون,

))1

أمين حطيط ,موقع البحرين في االستراتيجية األمريكية ,مرجع سابق ,ص 00 – 00

()2

معتز الـدبس ,)2000( ,القواعد األمريكيفة العسفكرية وتأثيرهفا علفى األمفن القفومي العربفي الخلفيج العربفي,

()3

عبد اهلل عبد الحليم ,مرجع سابق ,ص 027
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إلى أن دول الخليج تواجه خطر تالغرق في عاصفة االضطرابات والتطـرفت( .)1وفـي اليـوم الثـاني

م ــن االحتجاج ــات البحريني ــة ,ص ــرحت واش ــنطن أنه ــا تقلق ــة ج ــداً بس ــبب العن ــف ف ــي االحتجاج ــات

األخي ـرة التــي ش ــهدتها البح ـرين ,وحثــت جمي ــع األط ـراف علــى ضـ ـبط الــنفس( ,)2وفــي  07فب اري ــر
 2000وصــفت و ازرة الــدفاع األمريكيــة تالبنتــاغونت البح ـرين بأنهــا تش ـريك مهــم للواليــات المتحــدة,
ومقر لألسطول الخامس األمريكيت.

وحـ ــين أخـ ــذت أحـ ــداث العنـ ــف فـ ــي البح ـ ـرين منح ـ ـاً تصـ ــاعدياً ,كـ ــررت اإلدارة األمريكيـ ــة

مطالباتهــا للنظــام البحرينــي ,بــإجراء إصــالحات حقيقــة وملموســة ,وتجنــب العنــف فــي التعامــل مــع

المحتجــين ,حيــث أجــرى ال ـرئيس األمريكــي بــاراك أوبامــا اتصــاالً مــع الشــيخ حمــد بــن عيســى حثــه
على إجراء إصالحات بناءة ,وعلى ضبط النفس(.)3

إن تحليل الموقف األمريكـي مـن االحتجاجـات البحرينيـة يـوحي فـي مجملـه بوقـوف اإلدارة

األمريكية خلف النظام البحريني مدافعة عن بقائـه ,دافعـة باتجـاه تغييـر سـلوكه .وعلـى خلفيـة ذلـك

أرسل الرئيس األمريكي أوباما وزير الدفاع روبرت غيتس ( )Robert Gatesإلـى البحـرين دعمـاً
للملك ونظام حكمه ,ضد المعارضة البحرينية ,وخالل لقائه بملك البحرين أكد له أن تالوقـت لـيس

فــي صــالحكم ,وأن إصــالحات محــدودة لــن تكــون كافيــةت ,وأكــد أنــه أبل ـ القيــادة البحرينيــة أنــه تال
يمكن العودة للوراء ,هناك تغيير ويمكن أن تتم إدارته أو يتم فرضهت ,وأضاف أن تاألنظمة السنية

األخرى في المنطقة قلقة من أي تنازالت محتملة للغالبية الشيعية في البحرينت.
كم ــا أك ــد األدميـ ـرال ولي ــام ف ــالون (Fallon

 )Wiliamالقائ ــد الس ــابق للقي ــادة األمريكي ــة

الوسطى ,أن البحـرين تمثـل تتحـدياً فريـداً مـن نوعـه للحكومـة األمريكيـةت ,ذلـك أن حكومـة البحـرين
دعمــت الواليــات المتحــدة لســنوات عديــدة ,بالســماح للقـوات األمريكيــة بالتواجــد فــي منطقــة الخلــيج,

وأن تملــك البح ـرين وعائلتــه قــدموا لنــا الــدعم الكامــلت ,ولــذلك فــإن اإلدارة األمريكيــة ومنــذ انطــالق
أحــداث البحـ ـرين ,ل ــم تتوقــف ع ــن مطالب ــة النظــام البحرين ــي بمزي ــد مــن االنفت ــاح والتمثي ــل وال ــتفهم

لرغبات الشعبت(.)4

بعد أن تمكن النظام البحريني من احتواء االحتجاجات إلى حد كبير ,بمساعدة قوات درع

الجزيـرة ,قــال الـرئيس األمريكــي بـاراك أوبامــا تإن البحـرين حليــف طويـل المــدى بالنسـبة لنــا ,ونحــن
()1

فريــد أيهــم ,الموقففف األميركففي مففن التح فوالت السياسففية فففي الخلففيج ,موقــع الحجــاز ,للتفاصــيل انظــر ال ـرابط

()2

أمريكا قلقة جدا من العنف البحرين ,موقع الجزيرة نتhttp://s.v22v.net/cat ,2000/2/06 ,

()4

برنــامج القنــاة ,مــن واشــنطن ,ازدواجيففة إدارة أوبامففا ,موقــع قنــاة الجزي ـرة الفضــائية ,2002/2/20 ,للتفاصــيل

()3

التاليhttp://www.alhejazi.net/seyasah/0110103.htm :
عبد اهلل عبد الحليم ,مرجع سابق ,ص 046
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سـنعمل علـى حمايـة أمنـه ,ونحـن نعلـم أن إيـران تعمـل علـى اسـتغالل الفوضـى هنـاك ,ونعــرف أن

الحكومـة البحرينيــة لـديها حــق شـرعي فــي حمايـة النظــامت( ,)1فـي حــين أكـد مستشــار األمـن القــومي
األمريكــي األســبق ولــيم كوانــت ) (William Quantتأن التواجــد الشــيعي فــي البحـرين ,ومحاولــة
إيران السيطرة عليه ,يدفع بالرياض وواشنطن إلى الحيلولة دون تغيير النظام البحرينيت ,كما حـث

وزي ــر ال ــدفاع األمريك ــي روب ــرت غي ــتس )Gates

إصالحات لقطع الطريق على تدخل إيراني.

 ,)Robertالحكوم ــة البحريني ــة عل ــى إجـ ـراء

كمـا أكـد السـفير األمريكـي فـي المنامـة تومـاس كراجيسـكي ) ,(Thomas Krajeskiفـي

مقابلة مع جريدة الوسط البحرينية فـي  22ينـاير  ,2002أن تمـا نفكـر فيـه هـو الـدور الـذي يمكـن
أن نقـوم بـه لتقويـة شـريكنا فـي الخلـيج ,وأمــن البحـرين جـزء مـن األمــن االسـتراتيجي للمنطقـة ,نــرى

ف ــي البحـ ـرين ص ــديقاً مقربـ ـاً وحليفـ ـاً لن ــا ف ــي الخل ــيجت ,ويض ــيف أن تأم ــن البحـ ـرين ج ــزء م ــن أمنن ــا
االستراتيجيت ,وحول مطالبة اإلدارة األمريكية الدائمة للنظام البحريني بالبدء بإصالحات حقيقية ,
يؤكد توماس كراجيسكي أن تاالستقرار في المنطقة والحوار واإلصالح هو ما سيؤدي إلى استقرار

يحفظ المصالح الحيوية األمريكية ومصالح األصدقاءت(.)2

ويــرى مستشــار األمــن القــومي األمريكــي األســبق وليــام كوانــت ,أن هنــاك أم ـرين مهمــين

ومتـ ـرابطين حـــددا شـــكل التعـــاطي األمريك ــي مـ ــع أحـــداث البح ـ ـرين ,وهم ــا الموق ــف اإلي ارنـــي مـــن

االحتجاجات ,وما حدث في العراق بعد سقوط نظام صدام حسـين( ,)3حيـث تأكـدت واشـنطن وفـق
رأي كوانت من تالنوايا اإليرانية في االسـتفادة مـن الثـورة فـي البحـرين بوصـول الشـيعة إلـى السـلطة

وتريــد االســتثمار فــي ذلــك ,كمــا أن أمريكــا مــا ازلــت تعــاني مــن التــدخل اإلي ارنــي فــي العـراق ,الــذي
يحوي أغلبية شيعية تمكنت بفضل الديمقراطية األمريكية – بعد إسقاط نظـام صـدام حسـين – مـن

الســيطرة علــى النظــام السياســي الع ارقــي ,بمــا زاد مــن النفــوذ اإلي ارنــي فــي المنطقــة ,علــى حســاب

الواليات المتحدة وحلفائها(.)4

وقــد كتــب تيــد جــالين تحلــيال نش ـرته مجلــة (ناشــونال انترســت) األمريكيــة فــي  02أكتــوبر

 ,2002تحــت عن ـوان تاألزمــة الجديــدة فــي البح ـرينت ,يقــول تإن مــا يجــري فــي البح ـرين لــه أهميــة
كبــرى بالنســبة ألمريكــا يتجــاوز البحـرين إلــى المنطقــة اإلقليميــة كلهــا ,فــالبحرين هــي مركــز الوجــود

()1
()2
()3

()4

أمين حطيط ,)2002( ,موقع البحرين في االستراتيجية األمريكية ,مرجع سابق ,ص 5
عبد اهلل عبد الحليم ,مرجع سابق ,ص 020

أكبر تجمع عسكري أمريكي وأهم احتياطي نفطي :الثورة في البحرين بوابة التغيير في منطقة الخليج ,موقـع

الخبر ,2000/00/2 ,للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/zPA :
عبد اهلل عبد الحليم ,المرجع السابق ,ص 024 – 022
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األمريكي في المنطقة بحكم وجود القاعدة األمريكية ,واذا اتسع نطاق االضطرابات فسـتجد أمريكـا
نفسها في موقف صعب يتعلق بإمكانية نقل القاعدة البحرية والبرية في وقت مناسبت(.)1

بناء على ما سبق ,يمكن القول إن الواليات المتحدة األمريكية تسعى إلى حل األزمـة
ً
البحرينية بطريقة تفصل اإلصالح الداخلي عن الوظيفة االستراتيجية الداخلية بحيث:
.0

تُبقي البحرين استراتيجيا في القبضة األمريكية ,والحؤول دون تحولها إلى جزء من الفضاء

.2

تسمح بقدر من اإلصالحات الداخلية بشكل ال يؤثر على تلك الوظيفة ,ويمنع تبلـور حكـم

االستراتيجي اإليراني.

األكثرية الشيعية ,سواء فـي ذلـك بقـي الملـك أو أُسـتبدل بحـاكم مـن نسـخته ومواصـفاته مـن

حيث التبعية ألمريكا وحماية مصالحها(.)2

إن أهميــة النظــام البحرينــي بالنســبة للغــرب ,يكمــن فــي كونــه محطــة لمصــالحه ولضــمان

السيطرة علـى منـابع الـنفط ومصـادر الطاقـة .أمـا بالنسـبة للسياسـة األمريكيـة وخطابهـا تجـاه الواقـع

البحرينــ ــي ,فقــ ــد كشـ ـ ــفت الثــ ــورة البحرينيـ ـ ــة أن هـ ـ ــذه السياسـ ـ ــة ليس ـ ــت سـ ـ ــوى ترجمـ ـ ــة لمصـ ـ ــالحها
االستراتيجية :السياسية واالقتصادية البترول(.)3

وهكذا تبدو خيارات الواليـات المتحـدة محـدودة فـي كثيـر مـن النـواحي بسـبب مجموعـة مـن

العوام ــل الخارج ــة ع ــن إرادته ــا ,والت ــي تتمث ــل ف ــي الجه ــات الفاعل ــة المحلي ــة المتعنت ــة والممزق ــة,
وتصــاعد المشــاعر المعاديــة للواليــات المتحــدة ,وقــوة التــأثير الســعودي علــى عمليــة اتخــاذ القـ اررات

الداخليــة فــي الــبالد .ومــع ذلــك ,تشــمل المجــاالت الرئيســة التــي يتعــين استكشــافها ربــط اســتمرار
المساعدات العسكرية بإجراء إصـالحات محـددة ,والمزيـد مـن اللقـاءات القويـة والعلنيـة مـع الزعمـاء

الرئيس ــيين ,واس ــتخدام المنت ــديات متع ــددة األطـ ـراف لمعاقب ــة مخالف ــات النظ ــام .وينبغ ــي أن يك ــون

الهــدف مــن كــل هــذه الجهــود رفــع األثمــان االقتصــادية والسياســية علــى المتشــددين الــذين يعرقلــون

اإلصالحات في الوقت الذي يتم فيه توفير وايصال الدعم للبراغماتيين(.)4

ويرى الباحث ,أن السياسية األمريكية في منطقة الخليج العربي ,قائمة على حماية

مصالحها االقتصادية والتجارية ,وتأمين وصول النفط ألسواقها ,والحفاظ على أمن إسرائيل,
فقامت بتعزيز وجودها العسكري لمواجهة أي خطر قادم من إيران على منطقة الخليج .وفي
()1

أسامة علي عبد القادر ,)2002( ,مقاربة الثفورات العربيفة والمصفالح األجنبيفة نمفوذج "سفورية والبحفرين",

()2

أمين حطيط ,موقع البحرين في االستراتيجية األمريكية ,مرجع سابق ,ص 00 – 00

()3

شهادة الجدارة منشورة ,معهد العلوم االجتماعية ,الجامعة اللبنانية ,لبنان ,ص 22 – 22
أسامة علي عبد القادر ,المرجع السابق ,ص 22 – 22

Frederic Wehrey, The Precarious Ally, Bahrain's Impasse And U.S. Policy,

()4

Carnegie Endowment, 2013, P. 3 – 4
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أحداث البحرين األخيرة ,نلحظ كيف كانت أمريكا متخوفة من تفاقم األحداث ,كون أن البحرين
شريك استراتيجي ,وأن سقوط النظام في البحرين ,قد يغير إحداثيات اللعبة السياسية ,كون أن

إيران لها بعض أشكال التدخل غبر المباشر في البحرين ,فكانت أمريكا مع قرار التدخل الخليجي

واعادة االستقرار في البحرين ,حماية لمصالحها.

المطلب الثاني :المصالح األوربية وآثارها على الحياة السياسية في البحرين
تمثل منطقة الخليج العربـي بـؤرة اهتمـام عـالمي ,لمـا تملكـه مـن مخـزون ضـخم مـن الغـاز

والــنفط ,ممــا جعلهــا عرضــة الحتمــاالت نشــوب الصـراعات والتــوترات ,منــذ الحــرب البــاردة بعــد أن
دخــل الــنفط فــي حســابات األمــن القــومي للــدول الكبــرى .لكــن بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة ,ســعى
الجانب األوروبي إلى مفهوم جديد في عالقته مع دول الخليج العربية ,يتركز على ما يلي:

 .0ضمان استمرار تدفق النفط مـن دول الخلـيج إلـى أسـواقها التـي وجـدت نفسـها فـي مواجهـة
شرسة مع شركائها الرئيسيين في إدارة االقتصاد العالمي.

 .2االستحواذ على السوق الخليجية ومحاولة اللعب كشريك تجاري فقط دون السعي الحقيقـي
لزيــادة االســتثمارات المتقابلــة علــى الــرغم مــن وجــود العديــد مــن صــفقات الش ـراء لشــركات
ومصارف خليجية ألصول أوروبية مؤثرة في االقتصادات األوروبية(.)1

بتـ ــاريخ  26مـ ــايو  ,2003انعقـ ــدت الـ ــدورة الثامنـ ــة عش ـ ـرة لالجتمـ ــاع الـ ــوزاري المشـ ــترك

الخليجي – األوروبي ,في العاصمة البلجيكية بروكسل ,وأصدر الطرفان بياناً تطرق إلى مجموعة
من القضايا .فركز البيـان فـي سـياق تسـليط الضـوء علـى القضـايا اإلقليميـة والدوليـة المثيـرة للقلـق,
على التوافق واالتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول األعضاء في االتحاد األوروبي.

وبــالنظر إلــى األهميــة االســتراتيجية التــي تحظــى بهــا منطقــة الخلــيج ,والــى عمليــة التنميــة

واهتمــام االتحــاد األوروبــي بــأمن واســتقرار المنطقــة ,والســير بالعالقــة بــين الطـرفين فــي اتجــاه آفــاق

أرقى وأرفع تتجاوز القضايا التي أشار إليها البيان المشار إليه سابقاً( .)2فإنه يمكن قـراءة المواقـف

الغربية ,على النحو التالي:

()1

عبــد الك ـريم جــابر العيســاوي ,مففا هففو األمففن المتبففادل بففين دول الخلففيج العربيففة وأوروبففا ,مجلــة آراء حــول

()2

كريستيان كوخ ,حول تعزيز العالقات بين دول مجلس التعاون واالتحاد األوروبفي ,مجلـة آراء حـول الخلـيج,

الخليج ,العدد  ,20نوفمبر  ,2003مركز الخليج لألبحاث ,ص 22 – 20

العـ ــدد  ,20نـ ــوفمبر  ,2003مركـ ــز الخلـ ــيج لألبحـ ــاث ,ص  ,46 – 44أيضـ ــا ,قتيبـ ــة عبـ ــد الـ ــرحمن العـ ــاني,
الشراكة االقتصادية الخليجية – األوروبية "خارج نطاق التغطية" ,المرجع السابق ,ص 25 – 26
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.0

.2

إن دول الغرب عامة ,تدعم نظام الحكم القائم في البحرين ,وهـي حريصـة علـى اسـتق ارره,
وهي مع بقاء البحرين كدولة ملكية دستورية ,تتمتع بقـدر معقـول مـن الحريـة والديمقراطيـة

واحترام حقوق اإلنسان.

إن الــدول الغربيــة تريــد أن تــرى البح ـرين  -كمــا كانــت قبــل األحــداث المؤلمــة األخي ـرة -

دولـ ــة تسـ ــير باالتجـ ــاه الـ ــديمقراطي ,باعتبـ ــار الديمقراطيـ ــة منتج ـ ـاً إنسـ ــانيا ,وأنهـ ــا أفضـ ــل
الموجــود ,مــع م ارعــاة التحــول التــدريجي باتجاههــا ,وم ارعــاة التركيبــة الســكانية ,وتطلعــات

الشعب البحريني.
.2

وان ال ــدول الغربي ــة ال تري ــد أن ت ــرى ف ــي البحـ ـرين اخت ارقـ ـاً فاض ــحاً لحق ــوق اإلنس ــان ,وأن
التجــاوزات تــنعكس لــيس علــى الوضــع البحرينــي فحســب ,بــل وعلــى ســمعة الدولــة الغربيــة

الحليف ــة ,خاص ــة وأن العواصـ ــم الغربي ــة وقع ــت فـ ــي ظ ــل الث ــورات العربيـــة تح ــت ضـ ــغط
.4

المنظمات الحقوقية الدولية ,وضغط الرأي العام العربي ,الذي يتهمها بازدواجية المعايير.

الــدول الغربيــة لهــا رؤيــة ومقاربــة مختلــف بشــأن تحقيــق االســتقرار للــنظم السياســية عامــة,
والصــديقة خاصــة؛ وهــي تــرى أن غيــاب الديمقراطيــة ,واحت ـرام حقــوق اإلنســان يــؤدي إلــى

عدم االستقرار ,وليس العكس ,كما ظهر أحياناً في الصحافة المحلية البحرينيـة .وبالتـالي
فــإن التجــاوب مــع التطلعــات المشــروعة للشــعوب عامــة ,واحت ـرام حقــوق اإلنســان ,يعتبــر

.2

صمام أمان الستقرار األوضاع السياسية في البحرين وغيرها على المدى البعيد.

يالحظ أن النقد الشديد الموجه للبحرين ,يرتكز في أكثـره علـى قضـايا حقـوق اإلنسـان .مـا

يعني أن هذا الموضوع صار جزًء أساسيا في السياسـة الدوليـة ,ومـؤث اًر فـي العالقـات بـين
الدول(.)1
وهنــا ال بــد مــن مالحظــة أن للعالقــات البحرينيــة البريطانيــة وضــع خــاص .فقــد أشــاد وفــد

صــحفي بريط ـاني زار البح ـرين فــي  22مــايو  2000واستضــافه قطــاع شــئون الصــحافة واإلعــالم
الخـ ـ ــارجي بـ ـ ــو ازرة الثقافـ ـ ــة واإلعـ ـ ــالم ,بالتجربـ ـ ــة البحرينيـ ـ ــة المتطـ ـ ــورة علـ ـ ــى األصـ ـ ــعدة السياسـ ـ ــية
واالقتصــادية ,واالهتمــام بملفــات الم ـرأة وحقــوق اإلنســان ,وفــتح مجــال الحريــة اإلعالميــة والدينيــة

واألقليــات فــي مملكــة البح ـرين .وأكــد الوفــد أن اإليجابيــات التــي أطلــع عليهــا الوفــد خــالل زيارتــه
للمملكــة مــن تط ــور علــى الســاحات السياس ــية والدســتورية والثقافيــة ,ووص ــول الم ـرأة إلــى الم ارك ــز
القيادية وتنامي دورها المجتمعي ,والوعي بأهميـة احتـرام حقـوق اإلنسـان والحريـات الدينيـة وحقـوق

()1

بواعففث قلففق الففدول الغربيففة مففن األوضففاع فففي البحففرين ,موقــع المرصــد البحرينــي ,للتفاصــيل انظــر ال ـرابط

التاليhttp://www.bahrainmonitor.com/motabaa/t-030-01.html :
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األقليــات ,يؤكــد أن المشــروع اإلصــالحي لجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة مشــروع ارئــد
وطموح ,وأن التجربة البحرينية تستحق الوقوف عندها ودراسة جوانب نجاحها(.)1

كما برهن تواجد الشيخ حمد بن عيسى في عشاء احتفـال اليوبيـل الماسـي للملكـة اليزابيـث

ف ــي ع ــام  2000م ــدى ُعم ــق ال ــروابط ب ــين ال ــدوائر الحاكم ــة ف ــي بريطاني ــا والبحـ ـرين .فق ــد كان ــت
بريطانيا القوة الرئيسية في تشكيل البحرين الحديثة وتركيبها ,والدفاع عن حكم آل خليفـة ,ودعمهـا
المتواصــل للنظــام ,مــا يعنــي أنــه يجــب أن تقبــل وتتحمــل مســئولية كبي ـرة حيــال مشــاكل البح ـرين

الحالية(.)2

ومنذ أن بدأت المظاهرات في المنامة ,دعا االتحاد األوروبي جميع األطراف في البحرين

إلى االمتناع عـن اسـتخدام العنـف واسـتهالل الحـوار .وعلـى أثـر عمليـات القمـع العنيفـة فـي فب اريـر
وم ــارس ,أرس ــلت الممثل ــة الس ــامية مبعوثـ ـاً رفي ــع المس ــتوى إل ــى المنام ــة وأوص ــلت رس ــائل االتح ــاد

األوروبي شخصياً إلـى وزيـر الشـؤون الخارجيـة البحرينـي الملـك حمـد .وقـد اسـترعى عـدد مهـم مـن
التصريحات العامة والعالقات الدبلوماسية مع السلطات البحرينية انتباه الجمهور إلى وضع حقوق
اإلنسان في البلد والحاجة إلى مساءلة كافة مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان وتنظيم بعثـة خاصـة

بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لحقـوق اإلنسـان وتشـجيع المصـالحة بـين جميـع شـرائح المجتمـع
البحرينــي .وأدرجــت الممثلــة الســامية الوضــع الســائد فــي البح ـرين فــي جــداول أعمــال اجتماعــات
عديــدة عقــدها رؤســاء الشــؤون الخارجيــة للــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي كمــا تمــت مناقشــة

الوضع على مستوى رؤساء الدول والحكومات .وقد أدى هـذا الضـغط مـن جهـة االتحـاد األوروبـي
والعديد من منظمات المجتمـع المـدني إلـى نتـائج فعليـة بمـا فـي ذلـك تشـكيل لجنـة مسـتقلة للتحقيـق

في يونيو  2000واعادة النظر في الدعاوى والق اررات التي أصدرتها المحاكم العسكرية(.)3

وأعــرب الســفير البريطــاني لــدى المنامــة ,جيمــي بــودون ,ع ـن تأييــده لطلــب البح ـرين فــي

اســتدعاء قـوات درع الجزيـرة لحفــظ أمنهــا واســتقرارها ,مشــي اًر بــذلك إلــى أنــه يتفــق مــع مــا أعلنــه قبــل
يـ ــومين السـ ــفير البريطـ ــاني لـ ــدى السـ ــعودية ,السـ ــير تـ ــوم فيليـ ــبس ,وأن ذلـ ــك يمثـ ــل رأي الحكومـ ــة

البريطانية .وقال السـفير فـي حـديث لصـحيفة األيـام البحرينيـة إن بـالده رحبـت باإلصـالحات التـي
()1

وفففد صففحفي بريطففاني يشففيد بمكتسففبات المشففروع اإلصففالحي لجاللففة الملففك ,موقــع وكالــة أنبــاء البح ـرين,

()2

ك ـريس بــامبرن ,)2002( ,البحففرين واإلمبرياليففة البريطانيففة ,مركــز البح ـرين للد ارســات ,لنــدن ,ص ,2 – 4

 ,2000/2/22للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://bna.bh/portal/news/163591 :

وأيضـاً :يوســف عبيــدان ,أجهففزة الحكففم الخليجيففة فففي ظففل الحمايففة البريطانيففة ,مجلــة السياســة الدوليــة ,العــدد
()3

 ,002يناير  ,0552ص 27 – 43
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بدأها الملك حمد بن عيسـى آل خليفـة تألنهـا وضـعت البحـرين علـى طريـق االسـتقرار واالزدهـارت,

مشــدداً فــي الوقــت نفســه علــى أهميــة تأن يمضــي برنــامج اإلصــالح قــدماًت .كــذلك رفــض التــدخل
اإلي ارنــي ف ــي ش ــؤون المنطق ــة ,وق ــال إن ــه تال يح ــق إليـ ـران أن تت ــدخل ف ــي ش ــؤون مجل ــس التع ــاون

الخليج ــي أو أي دول ــة أخ ــرىت .وك ــان الس ــير ت ــوم فيلي ــبس ق ــد أك ــد أن ب ــالده ت ــدعم طل ــب البحـ ـرين
المســاعدة مــن دول مجلــس التعــاون ,وأن بــالده تشــارك فــي القلــق مــن التــأثير اإلي ارنــي فــي أحــداث

البحرين والمنطقة(.)1

لقد اتجه الموقف البريطاني تجاه البحرين نحو تفضيل المصالح التجارية على عـدم إدانـة

النظام تجاه القمع الدموي لالحتجاجات ,حيث قالت أستاذة الشرق األوسط (روزماري هوليس) تأن
بريطانيــا لــم تتعامــل مــع جميــع االنتفاضــات بالطريقــة نفســها .وأشــارت إلــى أنــه لــيس مــن مصــلحة
بريطانيا اإلضرار بأنظمة الحكـم فـي الخلـيج العربـي ,لكـن الحكومـة البريطانيـة فـي الوقـت نفسـه ال
ترغب في مواجهة الرأي العام البريطاني الذي يضغط عليها .وكـذلك ذكـرت تإن دول الخلـيج تعلـم

أن بريطانيا تحتاج إليهم أكثر مما يحتاجون إليهات(.)2

وقــد أدى الموقــف الرســمي البريطــاني إلــى نقــد بعــض المؤسســات البريطانيــة نفســها .فقــد

طالبــت صــحيفة تاالندبنـدنتت البريطانيــة حكومتهــا بتفضــيل الــدم البحرينــي علــى الــنفط ومصــالحها
التجاري ــة ,وانتق ــدت موق ــف حكومته ــا ال ــذي وص ــفته بالمتخ ــاذل تج ــاه م ــا يج ــري ف ــي البحـ ـرين م ــن
انتهاكات لحقوق اإلنسان وقمع الحريات .ونقلت الصحيفة انتقاد الرئيس التنفيذي لمنظمة (اندكس

أون سينسور شوب) للحكومة البريطانية حيث وصـفها غيـر متناسـقة فـي تعاملهـا مـع االنتفاضـات
فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ,ألنهــا ســمحت لمصــالحها التجاريــة أن تطغــى علــى الش ـواغل
والقض ــايا المتعلق ــة بحق ــوق اإلنس ــان ,ول ــم تض ــع م ــا يكف ــي م ــن الض ــغط عل ــى حكوم ــة البحـ ـرين

لإلصـ ــالح( .)3إن أهميـ ــة النظـ ــام البحرينـ ــي بالنسـ ــبة للغـ ــرب ,يكمـ ــن فـ ــي كونـ ــه محطـ ــة لمصـ ــالحه
ولضمان السيطرة على منابع النفط ومصادر الطاقة.

خصوصية الموقف الروسي من الواقع السياسي في البحرين:
رغم أن روسيا قد بدت بعيدة كل البعـد عـن الشـأن البحرينـي ,فـإن انغماسـها فـي الشـأنين:

اإلي ارنــي والســوري ,قــد دفعهــا إلــى اســتخدام األزمــة البحرينيــة فــي مناكفاتهــا السياســية مــع الغــرب,
()1

فيتففو سففعودي علففى وسففاطات البحففرين ,موقــع األخبــار ,العــدد  ,2000/4/20 ,0254انظــر الـرابط التــالي:

()2

لندن تغلِّب مصالحها على المبادئ بالبحرين والسعودية ,موقع قنـاة العـالم اإلخباريـة ,2002/0/20 ,انظـر

()3

أسامة علي عبد القادر ,مرجع سابق ,ص 24 – 22
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ومحاولة إحراجه من خالل إبـراز اهتمامـه الخـاص بمصـالحه ,واتهامـه بـدعم التخريـب فـي منـاطق
نفوذها بذريعة الديمقراطية وحقوق اإلنسان ,وهي الحقوق التي يتجاهلها في البحرين؛ للتخفيف من

أعباء الضغوط الغربية .وضمن المساومات السياسية ,أدرجت روسيا ملف البحرين ضـمن أعمـال
مجلــس األم ــن أس ــوة ب ــالملف الس ــوري وذل ــك ف ــي  3أغس ــطس  ,2002األم ــر ال ــذي ف ــاجئ ال ــدول

الغربية دائمة العضوية في مجلس األمن.

وال يبــدو أن الموقــف الروســي ســيتطور أكثــر بشــأن الثــورة البحرينيــة ,اللهــم إال مــن خــالل

صفقة كبيرة مع واشنطن تجاه جملة من القضايا في منطقة الشـرق األوسـط ,بينهـا الملـف السـوري
والبحريني والنووي اإليراني وغيرها(.)1

ويـرى الباحــث أن التــدخل األوروبـي فــي الخلــيج بشـكل عــام والبحـرين بشـكل خــاص ,نــاتج

عـن حــرص الــدول األوروبيــة علــى مصــالحها فــي منطقــة الخلــيج ,وعلــى تــأمين وصــول الــنفط إلــى

أسواقها .ومن ثم وسـعت هـذه الـدول إلـى فـرض حالـة االسـتقرار السياسـي فـي المنطقـة ,مـن خـالل
المطالبة باإلصالحات السياسية وتعزيز الديمقراطية ,حرصاً على مصالحها ,وهذا ما لمسناه أثناء

تــوتر األحــداث فــي البحـرين ,حيــث دعــت إلــى إعــادة االســتقرار ,تجنب ـاً مــن تضــرر مصــالحها فــي

البحرين.

المطلب الثالث :موقف األمم المتحدة من تطور األحداث في البحرين
دخلت األمم المتحدة على خط القضية البحرينية منذ البدء ,فبعد لقاءات حثيثة وسرية في

جنيف بين الوفدين البحريني واإليراني ,إليجاد صيغة مناسبة للطرفين للتعرف على رغبات شـعب
البح ـرين ,وذلــك بعــد اللقــاء الشــهير الــذي جمــع الشــاه والملــك فيصــل فــي جــدة حــول حــل مشــكلة
البح ـرين ,وبــدعم مــن حكومــة الكويــت ممثلــة فــي وزيــر خارجيتهــا الشــيخ صــباح األحمــد الصــباح
(األمير حاليا) تكللت هـذه اللقـاءات باالتفـاق علـى رفـع القضـية إلـى األمـم المتحـدة ,وأن يتـرك لهـا

تحديد الطريقة المناسبة للتعرف على رأي الشعب البحريني في موضوع تقرير المصير.

ومن خالل هذه المفاوضـات ,وقبـول إيـران بـدور مـا لألمـم المتحـدة ,تـم االتفـاق بـين إيـران

وبريطانيــا علــى نقــل الملــف إلــى األمــم المتحــدة بشــكل رســمي ,والنظــر فــي ملــف البحـرين كمــا تـراه

المنظمة الدوليـة .ومـن أجـل تحقيـق رغبـة البلـدين لـم يـدع األمـين العـام مجلـس األمـن إلـى اجتمـاع
رسمي إنما اكتفى بالمشاورات غير الرسمية ,توجهـا بمـذكرة موجهـة إلـى مجلـس األمـن تيـذكر فيهـا
ر
مرضت.
االتفاق بين الدولتين واستعداده لبذل مساعيه من أجل التوصل إلى حل

()1

حم ـزة الحســن ,)2002( ,رؤيففة فففي الموقففف اإلقليمففي والففدولي مففن االنتفاضففة البحرينيففة ,مركــز البح ـرين

للدراسات ,لندن ,ص 5 – 6
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ولتنفيذ المهمـة قـام األمـين العـام بتعيـين نائبـه فـي جنيـف ممـثال شخصـيا لتقصـي الحقـائق

ف ــي البحـ ـرين ,ويـ ـرأس مجموع ــة مكون ــة م ــن خمس ــة أش ــخاص م ــن جنس ــيات مختلف ــة وه ــم هن ــدي,
فرنسي ,ايرلندي ,اندونيسي وأردني سبقوا رئيسهم إلى السفر إلى البحـرين فـي  25مـارس ,0570
وبعد ذلك بيوم واحد لحقهم (فيتوريو وينسبير جيوشاردي) رئيس اللجنة ,ممثـل األمـين العـام لألمـم

المتحــدة .فــي  20أبريــل  0570نشــر رئــيس لجنــة تقصــي الحقــائق تقري ـره فــي رســالة موجهــة إلــى
األمين العام لألمم المتحدة ,والذي قام بدوره بتحويل الرسالة إلى مجلس األمن.

وفي يوم  4مايو تبعث المندوب اإليراني الدائم فـي األمـم المتحـدة السـيد وكيـل رسـالة إلـى

رئــيس مجلــس األمــن لــذلك الشــهر (منــدوب فرنســا) يطلــب فيهــا عقــد اجتمــاع سـريع لمجلــس األمــن

للنظــر فــي تقريــر الممثــل الخــاص للســكرتير العــامت .وفــي اليــوم التــالي قــام منــدوب بريطانيــا الــدائم
(اللورد كاريدون) بتوجيه رسالة إلى رئيس المجلس يؤيد فيها طلب إيران في عقد اجتماع للمجلـس

لمناقش ــة التقري ــر .وبالفع ــل جـ ــرت مش ــاورات ف ــي الفت ـ ـرة ب ــين  2م ــايو إلـــى  00من ــه ,وق ــد ارتـــأى
المندوبون تأن يصوت المجلس على مشروع قرار يتبنى فيه المجلس التقرير في مطلـع الجلسـة ثـم

تبدأ مالحظات الوفود بعد التصويتت .فعقد مجلس األمن اجتماعـه فـي  00مـايو  0570وصـوت

المجلس باإلجماع على تقرير ممثل األمين العام لألمم المتحدة(.)1

وما أن أعلن الشيخ عيسى بن سلمان استقالل البحـرين فـي  04أغسـطس  ,0570أعلـن

رغبــة البحـرين بالــدخول فــي عضــوية األمــم المتحــدة ,فتقــدمت بطلــب العضــوية فــي  06أغســطس,
وتــم الموافقــة علــى الطلــب بتــاريخ  03أغســطس ,وبانضــمام البح ـرين إل ـى منظمــة األمــم المتحــدة

أصبحت الدولة ال ـ  023في المنظمة الدولية(.)2

أمــا فــي إطــار الواقــع السياســي الـراهن فــي البحـرين ,فــإن المتتبــع للحركــة االحتجاجيــة فــي

البحـرين وموقــف المنظمـات الدوليــة واألمـم المتحــدة منهـا ,يجــد عكـس المواقــف التـي اُتخــذت سـواء

في سوريا و ليبيا ,ومصر وتونس .كما يجد أن هناك صمتاً دولياً تجاه ما يحصل من احتجاجات
يحصـل فيهـا قمـع وتعـذيب .فـالموقف الـدولي لـم يكـن يلـزم الصـمت تجـاه البحـرين فقـط ,وانمـا كــان

داعماً للنظام الحاكم في البحرين( .)3ففي بداية األحداث ,أصدرت األمـم المتحـدة بيانـاً بتـاريخ 07
فبراير  ,2000قال فيه األمين العـام بـان كـي مـون ,أن التقـارير الـواردة مـن البحـرين مثيـرة للقلـق.

()1
()2
()3

يوسف مكي ,استقالل البحرين ( ,)0970 – 0912مرجع سابق ,ص 5 – 7
سعيد الشهابي ,البحرين  ,0970 – 0931مرجع سابق ,ص 256 – 252

البحرين :أضواء على لجنة تقصي الحقفائق ففي البحفرين ,مجلـة أبحـاث اسـتراتيجية ,مركـز بـالدي للد ارسـات

واألبحاث االستراتيجية ,العدد  ,0يناير  ,2002ص 42
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وأض ــاف أن العن ــف ض ــد المس ــيرات الس ــلمية وض ــد الص ــحفيين يج ــب إيقاف ــه ف ــي أي مك ــان ف ــي

العالم(.)1

ورح ــب األم ــين الع ــام لألم ــم المتح ــدة ب ــان ك ــي م ــون ,ف ــي  2يوني ــو ,2000ب ــدعوة المل ــك

للحـوار الــوطني ,ودعـا جميــع األطـ ارف إلــى المشــاركة فيــه بغيــة التوصــل إلــى توافــق عــام لمــا فيــه
خير وصالح المجتمع البحريني بجميع أطيافه ,وبما من شأنه كفالة االستقرار واألمن والتقدم(.)2

وقد وقفت بعـض المنظمـات الدوليـة التابعـة لألمـم المتحـدة ,ومـن هـذه المنظمـات ,منظمـة

العفو الدولية ,ومنظمة أطباء بال حدود ,موقفاً متوازناً تجاه ما يحصل في البحـرين مـن ممارسـات
في مواجهة المتظاهرين .فمنظمة حقـوق اإلنسـان وأطبـاء بـال حـدود دعـت الحكومـة البحرينيـة إلـى

بنـ ــاء الثقـ ــة مـ ــع المعارضـ ــة والتقيـ ــد بالمعـ ــايير الدوليـ ــة لحقـ ــوق اإلنسـ ــان ,بحمايـ ــة المشـ ــاركين فـ ــي
االحتجاجــات وفــي عمليــات االعتقــال واالحتجــاز والمحاكمــات .أمــا منظمــة العمــل الدوليــة ,فــدعت

الحكومــة البحرينيــة فــي دورتهــا  202لتشــكيل لجنــة ثالثيــة لبحــث قضــايا الفصــل التــي تعــرض لهــا
العم ــال ف ــي البحـ ـرين ,بس ــبب المش ــاركة ف ــي االحتجاج ــات .وأدان ــت منظم ــة فرون ــت الي ــن لحق ــوق
اإلنس ــان ,م ــا وص ــفته ب ـ ـ تالتع ــذيب ف ــي البحـ ـرين ,واالنتهاك ــات الت ــي قام ــت به ــا القـ ـوات األجنبي ــةت

(المقصود قوات درع الجزيرة بقيادة السعودية) في البحرين( .)3كمـا انتقـدت رئاسـة المفوضـية العليـا
لش ــؤون اإلنس ــان ف ــي األم ــم المتح ــدة بش ــدة من ــع الس ــلطات البحريني ــة إجـ ـراء المظ ــاهرات ومنحه ــا

الشــرعية إللغــاء الجنســية عمــن تثبــت إدانتــه بالمشــاركة فــي أعمــال العنــف السياســي .وفــي بيــان

الرئاس ــة الثالث ــاء  6أغس ــطس  2002قال ــت أن التع ــديالت الت ــي ادخله ــا البرلم ــان البحرين ــي عل ــى
القانون لحماية المجتمع مـن النشـاطات اإلرهابيـة قـد تـنعكس سـلباً علـى وضـع حقـوق اإلنسـان فـي

هذا البلد(.)4

ويرى الباحث ,إن موقف األمم المتحدة والمنظمات الدولية تجاه مملكة البحرين ,يأتي من

باب الحرص على استقرار المنطقة وسالمة الشعوب ,وحماية حقوق اإلنسان التي تأخذ في أغلب

األحيان ُبعد سياسي لتنفيذ مخططات وسياسات معينة .كانت األمم المتحدة حريصة على عودة
الهدوء في مملكة البحرين ,لكن لم نلمس لها أي تأثير حقيقي ,بخالف ما كان لها من دور في
دول أخرى .واجماالً فقد كان للبعدين :اإلقليمي والدولي ,أثره في بيئة عمل النظام السياسي
البحريني ,كون أن النظام يتأثر ويؤثر بما حوله.

()1

البحرينيون يشيعون قتلى المظاهرات ,موقع الجزيرة نتhttp://ttt.tf/58s9 ,2000/2/03 ,

()3

البحرين :أضواء على لجنة تقصي الحقائق في البحرين ,مرجع سابق ,ص 42

()2

()4

بواعث قلق الدول الغربية من األوضاع في البحرين ,موقع المرصد البحرينيhttp://ttt.tf/58sb ,

دي برس الخليج ,األمم المتحدة تنتقد منفع البحفرين للتظفاهرات وقانونهفا إلسفقاط الجنسفية ,موقـع دي بـرس

الخليج ,انظر الرابط التاليhttp://www.dp-news.com/dpgulf/detail.aspx?id=1567 :
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الفصل اخلامس
واقع احلياة السياسية يف مملكة البحرين يف ضوء احملددات
الداخلية والدولية

المبحث األول :المالمح الرئيسة للحياة السياسية في البحرين

المطلب األول :محاوالت اإلصالح السياسي لدى األُسرة الحاكمة

المطلب الثاني :مشاركة الجمعيات الوطنية في الحياة السياسية البحرينية
المبحث الثاني :دور مؤسسات المجتمع المدني في تشكيل الواقع السياسي البحريني:

المطلب األول :موقف جمعيات المعارضة السياسية من أزمة الدستور

المطلب الثاني :أهم مالمح النشاط السياسي لمؤسسات المجتمع المدني
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المقدمة
شهدت الحياة السياسية في مملكة البحرين ,منذ تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة,

تطو اًر ملحوظ على كافة الجوانب ,فقد أطلق منذ توليه الحكم المشروع اإلصالحي الشامل,

ليشكل نقطة تحول رئيسية في مجريات الحياة السياسية في المملكة ,وهذا التطور أعطى زخماً
للتفاعالت السياسية داخل النظام والبيئة التي يعمل بها.

وسيتم في هذا الفصل التطرق إلى التطور الذي ط أر على النظام السياسي البحريني

وبالتالي على الحياة السياسية ,حيث سيتم التطرق إلى القوى السياسية الفاعلة على الساحة

السياسية البحرينية وذلك في المبحث األول ,موضحاً دور األسرة الحاكمة ,ونشأت الجمعيات
السياسية ,دور مؤسسات المجتمع المدني ,وطبيعة العالقة بين النظام السياسي والجمعيات
السياسية .أما في المبحث الثاني من هذا الفصل فسيتم الحديث عن حدود الممارسة الديمقراطية

وأثرها على السياسي على مملكة البحرين؛ للتعرف على طبيعة المشاركة السياسية وأثرها على

عملية التطور الديمقراطي ,وأثر الديمقراطية على االستقرار السياسي.

المبحث األول :المالمح الرئيسة للحياة السياسية في البحرين
المطلب األول :محاوالت اإلصالح السياسي لدى األُسرة الحاكمة
تولى الشيخ حمد بن عيسى الحكم في  6مارس  0555خلفاً لوالده الشيخ عيسى بن

سلمان بن حمد ,ومع بداية عهده تمت العودة للحياة الدستورية( ,)1حيث أجريت إصالحات
سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ,كان لها صدى كبير على المستويين :اإلقليمي والعالمي.

ومن بين أهم اإلجراءات التي اتخذها األمير:
.0
.2
.2
.4

إصــدار مرســوم أميــري شــكلت بموجبــه حكومــة جديــدة ت أرســها الشــيخ خليفــة بــن ســلمان آل

خليفة.

العفو عن السجناء السياسيين والموقوفين والذين شاركوا في االضـطرابات ,والسـماح بعـودة

من كانوا في الخارج دون شرط أو قيد.

العمل على تحسين مستوى عيش السكان بمعالجة مشكلتي البطالة واإلسكان.

إحيــاء نظــام االنتخابــات البلديــة فــي نهايــة عــام  ,0555وكــان هــذا اإلج ـراء بدايــة انطالقــة
االنفتــاح ,حيــث ســمح للجميــع ,بمــا فــي ذلــك النســاء بالمشــاركة فــي االنتخابــات؛ كمــا أقــر

()1

حسين غباش ,)2000( ,الجذور الثقافية للديمقراطية في الخليج الكويت والبحرين (تاريخ الشعوب
الصغيرة) ,دار الفرابي ,بيروت ,ص 205 – 206
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بتمت ــع المج ــالس البلدي ــة الت ــي س ــتنتخب بك ــل الص ــالحيات المتع ــارف عليه ــا ف ــي التج ــارب

الديمقراطية العريقة.
.2

اإلع ـالن عــن النيــة فــي إقامــة مجلســين للــبالد :األول نيــابي منتخــب بطريقــة ح ـرة ونزيهــة

.6

إلغاء قانون ومحكمة أمن الدولة في  03فبراير .)1(2000

(مجلــس الن ـواب) ,يتــولى المهــام التش ـريعية ,والثــاني ُمعــين (مجلــس الشــورى) ,ويضــم 40
عضواً من أصحاب الخبرة واالختصاص.
ومن هنا يمكن القول إن مسيرة اإلصالح قد انطلقت بموجـب ميثـاق العمـل الـوطني الـذي

أعلن عنه الشيخ حمد ,وكان الهـدف منـه ,خلـق إجمـاع وطنـي حـول مشـروع اإلصـالح السياسـي,

وهــو مــا تــم بالفعــل حــين تــم االســتفتاء علــى الميثــاق فــي ينــاير  ,2000حيــث أســفرت النتيجــة عــن
إق ـ ارره بنســبة  .)2(%53.4ثــم تطــور األمــر مــع تع ـديل دســتور عــام  0572واصــداره فــي صــيغة

جديــدة فــي فب اريــر  .2002وعلــى الــرغم مــن توجهــات حــاكم البحـرين الجديــد اإلصــالحية ,فإنهــا لــم
تتجــاوب فــي تطبيقاتهــا علــى األرض مــع طموحــات التيــارات الشــيعية ,كمــا أنهــا خضــعت لضــغوط

داخلي ــة (م ــن داخ ــل القي ــادة) واقليمي ــة (م ــن اإلط ــار الخليج ــي المج ــاور) ح ــدت م ــن حري ــة العاه ــل
البحرينــي فــي الحركــة ,وهــذا مــا يفســر التجــاوب الــذي أبــداه الشــيعة مــع المشــروع اإلصــالحي فــي
بدايتــه ,وتأييــدهم الكاســح للميثــاق الــوطني ,ثــم اعت ارضــاتهم الكبي ـرة علــى الدســتور ومقــاطعتهم بعــد

ذلك لالنتخابات البرلمانية التي أجريت وفقاً له في عام .)3(2002

وكان لشخص الملك دور فعال في إطالق وتقدم عملية اإلصالح ,حيث أدرك أن

اإلصالح بات أم اًر الزماً لبناء الدولة العصرية .فمنذ توليه مقاليد الحكم تبين أن المجتمع

البحريني أمام تغيير ُينبئ بمستقبل أفضل في ظل حكمه ,فقد عزم في خطابه األول على تدشين
مشروعه اإلصالحي من خالل ميثاق العمل الوطني ,رغبة منه في بناء دولة عصرية ,واعادة
وبناء على ذلك ألغى مرسوم تدابير أمن الدولة لسنة  ,0574والمرسوم
الحياة الديمقراطية.
ً
الخاص بمحكمة أمن الدولة ,وأصدر القانون رقم ( )00لسنة  2000الذي قضى بالعفو الشامل
عن الجرائم الماسة بأمن الدولة ,وأمر بإطالق سراح جميع الموقوفين ,والعفو الشامل عن
المنفيين السياسيين .كما نادى بإصالحات عديدة من أهمها ,دعم مسيرة الديمقراطية ,ونشر قيم

()1

()2
()3

العربــي ب ــال ,)2007( ,التجربفففة الديمقراطيفففة ففففي مملكفففة البحفففرين (األسفففس ,الواقفففع ,التحفففديات وايففففاق
المستقبلية) ,مجلة التاريخ العربي ,العدد  ,42للتفاصيل انظر http://ttt.tf/58sc

أحمد منسي ,التحول الديمقراطي ,مرجع سابق ,ص 002 – 000
شحاتة ناصر ,مرجع سابق ,ص 200 – 055
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المساواة والعدالة االجتماعية والتكافل االجتماعي ,واعطاء المرأة حقوقها الشرعية واإلنسانية,
وتوسيع رقعة الحريات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية ,ودعم حقوق اإلنسان(.)1

استمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة في اإلصالحات السياسية والتحول الديمقراطي,

وعقد عدة حوارات مع قيادات المعارضة البحرينية ,مثل زعيمي التيار اإلسالمي عيسى قاسم
والسيد عبد اهلل الغريفي في  5مايو  ,2004على خلفية عريضة تالتحالف الرباعيت .وقد سعى
الملك إلى مد جسور الحوار مع مختلف التيارات السياسية والتعرف على انتقاداتها ومواقفها من

اإلصالح الدستوري .وطرحت الحكومة استراتيجية وطنية للقضاء على البطالة خالل ثالث
سنوات ( )2005 – 2006تطبيقاً لمبدأ المواطنة الوظيفية ,وأكد ولي العهد البحريني على شعار

تالبحرين للبحرينيين أوالًت(.)2

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة خالل تسلم العاهل التقرير السنوي ألعمال مجلسي

النواب والشورى لدور االنعقاد الثالث العادي من الفصل التشريعي الثالث ,يوم 20

أكتوبر ,2002أن مملكة البحرين ماضية في مسيرة اإلصالح والتقدم على األصعدة كافة خدمةً
للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وللمقيمين في مختلف مناطق المملكة(.)3

ومع هذا فقد قوبلت محاولة اإلصالح الملكية منذ انطالقتها بتحفظات من طرف رئيس

الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ,عم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ,الذي وقف وراء

كل تراجع في الوعود اإلصالحية التي قدمت ضمن محاولة اإلصالح(.)4

ومع بدء الحراك الشعبي في تونس ومصر انتقل أثره لقطاعات شعبية واسعة في الخليج,

وبخاصــة فــي البح ـرين ,للمطالبــة باإلصــالح ,إال أنهــا اصــطدمت بالحالــة الخليجيــة العصــية علــى

التغيير ,حيث وظفت الحكومات الخليجية مواردها وامكانياتها من أجـل منـع انتقـال عـدوى التغييـر

()1

شيماء عبد اهلل سلمان ,)2003( ,اإلصالح السياسي في المجتمع البحريني :دراسة في ديناميكية النظام

السياسي ( ,)3111 – 0999رسالة ماجستير غير منشورة ,قسم العلوم السياسية ,كلية الدراسات العليا,
()2

الجامعة األردنية ,عمان ,ص 24 – 22

مفيد الزيدي ,المعارضة السياسية وأنماط عالقتها بالنظم الحاكمة في دول مجلس التعاون الخليجي ,مجلة

المستقبل العربي ,العدد  ,220أكتوبر  ,2002السنة  ,23صادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية ,بيروت,
()3

()4

ص 66
العاهل :البحرين ماضية في مسيرة اإلصالح ,صحيفة الوسط البحرينية ,العدد ,2002/00/22 ,4062

للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/wlm :
شحاتة ناصر ,مرجع سابق ,ص 203
553

إلــى الخلــيج العربــي ,لكــن اتضــح أن هــذه الــدول جــزء ال تج ـ أز مــن النظــام اإلقليمــي العربــي ,وأنهــا

تتأثر وتُؤثر فيما يجري حولها (.)1
مع تصاعد االحتجاجات في البحرين ,وجه ولي العهد الشيخ سلمان بـن حمـد عبـر حـوار
متلفز ,دعوة للشعب وجميع القوى للحوار ,وقال فـي حديثـه المباشـر :تإن الـذي جـرى فـي البحـرين

أم ــر ط ــارئ وخ ــارج ع ــن الم ــألوف ,أخالقـ ـاً وأطباعـ ـاً ...أوج ــه رس ــالة إل ــى الجمي ــع للتهدئ ــة ...إن
البح ـرين لــم تكــن يوم ـاً دولــة بوليســيةت .وصــدر تكليــف مــن الملــك حمــد لــولي العهــد بــإج ارء ح ـوار

وطنــي شــامل مــع المعارضــة ,وبتــاريخ  05فب اريــر  2000أصــدر ولــي العهــد أم ـ اًر بســحب الق ـوات

العســكرية واألمنيــة .فــي  02مــارس  2000صــرح ولــي العهــد بمبــادرة للح ـوار علــى أســاس مبــادئ
س ــبعة ,الت ــي أهمه ــا برلم ــان كام ــل الص ــالحيات وحكوم ــة تمث ــل إرادة الش ــعب .بت ــاريخ  25يوني ــو

 2000أعلن الملك حمد تشكيل اللجنة الملكية البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق( .)2على الجهة
األخرى من األسرة ,بعـد دخـول قـوات درع الجزيـرة ,تقـدم ناصـر بـن حمـد صـفوف المتشـددين فـي

العائلــة الحاكمــة ,داعمـاً الموقــف الــذي اتخــذه والــده ,وقائــد الجــيش خليفــة بــن أحمــد ورئــيس الــوزراء

خليفة بن سلمان ,داعياً إلى االنتقام من المعارضين(.)3

مففن خففالل مففا سففبق ,يتضــح أنــه قــد كــان لألسـرة الحاكمــة دور ملمــوس فــي تطــور الحيــاة

السياسة ,وذلك من خالل طرح الملك حمد بن عيسى للمشروع اإلصالحي ,وحرصه على مواكبـة
التطــور الــديمقراطي فــي المنطقــة ,والســير قــدماً فــي طريــق بنــاء الدولــة الحديثــة العص ـرية ,وذلــك

بت ــوفير األجـ ـواء المناس ــبة لب ــدء المش ــروع اإلص ــالحي ,والتق ــرب م ــن ك ــل األطـ ـراف ,حرصـ ـاً عل ــى

االستقرار ,وهذا مـا بـدى واضـحاً فـي االحتجاجـات األخيـرة ,وحـرص األسـرة الحاكمـة علـى الحفـاظ
على المكتسبات التي تحققت ,من خالل طرح مبادئ الحوار الوطني ,ودعوة كافة القوى السياسية

للمشاركة في جلسات الحوار الوطني.

المطلب الثاني :مشاركة الجمعيات الوطنية في الحياة السياسية البحرينية
إن تعدد الجمعيات السياسية من حيث األهداف والتوجهات ,أكسب الحراك السياسي

البحريني خصوصية دفعت باتجاه إقرار قانون ُينظم عمل هذه الجمعيات في البحرين ,كما أن
()1

عبد الخالق عبد اهلل ,)2000( ,الربيفع العربفي :وجهفة نظفر مفن الخلفيج العربفي ,ذكـرت فـي ,توفيـق المـدني
وآخرون ,)2000( ,الربيع العربي ...إلى أين؟ أفق جديد للتغيير الديمقراطي ,مركـز د ارسـات الوحـدة العربيـة,
سلسلة كتب المستقبل العربي ( ,)62بيروت ,ص 204 – 202

()2

حسن علي رضي ,أحداث البحرين :األزمة والمخرج ,مجلة المستقبل العربي ,العدد  ,402أغسطس ,2002

()3

عباس بوصفوان ,الصراع المكتوم :مستقبل والية العهد في البحرين ,مركز البحرين للدراسات ,لندن ,ص 6

ص 20 – 22
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االنفراج السياسي واقرار ميثاق العمل الوطني والدستور عام  ,2002تتطلب أساساً تشريعاً يدعم
االنتقال والتحول الديمقراطي نحو ملكية دستورية ,كما كان للشكاوى المتكررة من جانب و ازرة

الشؤون االجتماعية من ناحية ,والجمعيات السياسية من ناحية أخرى حول سلطة الو ازرة على هذه

الجمعيات ,وأن الحركة المجتمعية التي تُطالب بصدور قانون يسمح بإنشاء التنظيمات السياسية,
لكل هذا جاء قانون الجمعيات ليؤكد على ذلك.
أثار القانون جدالً واسعاً في األوساط السياسية البحرينية ما بين مؤيد ومتحفظ ومعارض؛

فبينما رحبت بعض القوى السياسية بالقانون ,إذ اعتبرته أنه يسد الفر السياسي الذي تعيشه

الجمعيات ,وانتقد البعض اآلخر القانون على أساس أنه يضيق مجال عمل الجمعيات السياسية
ويعطي صالحيات واسعة للسلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل(.)1

وتعتبر مسألة التمويل واألوضاع المالية من ضمن أهم العناصر المؤثرة في عمل

الجمعيات السياسية ,وخطورتها تكمن في ارتهان الجمعيات السياسية للمركز (الحكومة) من حيث

العطايا أو الهبات أو من حيث ارتهانها إلى المال السياسي (الجهات المحلية) .وال توضح
المستندات الرسمية الحجم الحقيقي لمالية كل جمعية ,خصوصاً وأن قانون الجمعيات بقدر ما

حدد الموارد المالية بصورة دقيقة جداً وأخضعها لمراقبة صارمة ,إال أنه فتح المجال لتعدد الموار

غير المتوقعة ,كالهبات والتبرعات غير المشروطة ,وفتح المجال لالستثمار المالي ,فالمادة ()04

من القانون تحدد الموارد المالية لكل جمعية باآلتي:
 .0اشتراكات األعضاء.

 .2التبرعات المحلية غير المشروطة.
 .2الدعم التشغيلي من قبل الحكومة.

 .4االستثمار والعوائد الخاصة بالجمعية.

في المقابل ,فإن القانون ال يجيز للجمعية قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو

من جهة أجنبية أو منظمة دولية أو من شخص مجهول .ووفقاً للمادة ( )02من القانون ,فإن
ديوان الرقابة هو من يتولى بصفة دورية أو بناء من طلب وزير العدل ,مراجعة دفاتر ومستندات

حسابات وايرادات ومصروفات الجمعية.

كما تثير قضية التمويل مسألة تصنيف الجمعيات السياسية حسب التركيب الطبقي

للمجتمع ,فهناك جمعيات غنية مقابل جمعيات فقيرة ,والمعيار الذي يحدد الجمعية عدد االعضاء
()1

سمير فاروق حافظ ,الجمعيات السياسية في البحرين في ضوء القانون الجديد ,مجلة شؤون خليجية ,العدد

 ,42خريف  ,2002ص 56 – 52

 قانون رقم ( )31لسنة  3115بشأن الجمعيات السياسية ,موقع صحيفة الوسط البحرينية ,للتفاصيل انظر
الرابط التاليhttp://s.v22v.net/mOo :
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التجار فيها وعالقاتها االقتصادية مع الشريحة الغنية ,إذ تُرجع بعض التقارير أن الجمعيات
اإلسالمية السنية وعلى وجه الخصوص المنبر اإلسالمي (حركة اإلخوان المسلمين) ترتبط
بعالقات بينية مع ما يسمى بالمصارف اإلسالمية المنتشرة في منطقة الخليج العربي(.)1

وتعد البحرين أول دولة خليجية تسمح بإنشاء جمعيات تُمارس العمل بالسياسة( ,)2فقد تم
تأسيس تلك الجمعيات بموجب المرسوم بقانون رقم ( )20لعام  0535الخاص بالجمعيات
واألندية االجتماعية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة,

بعد أن تم تجميد المادة ( )03منه التي تحظر على الجمعيات العمل في المجال السياسي(.)3
وقد نصت المادة ( )27من الدستور المعدل  2002على أن تحرية تكوين الجمعيات والنقابات,

على أسس وطنية وألهداف مشروعة وبوسائل سلمية ,مكفولة وفقاً للشروط واألوضاع التي يبينها

القانون ,بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام .وال يجوز إجبار أحـد على االنضمـام إلى
أي جمعيـة أو نقابة أو االستمرار فيهات(.)4

ولما كان البد من وجود قانون يؤطر عمل هذه الجمعيات ويعمل على ملء الف ار

التشريعي واإلشكالية المحيطة بعملها ,فقد صدر هذا القانون الذي قدمته الحكومة وأقره مجلس

النواب يوم  02يوليو  ,2002ثم صدق عليه الملك يوم  22يوليو .)5(2002

وقد أصدر وزير العدل األسبق الدكتور محمد علي الستري قرار دعم الجمعيات السياسية

ونص القرار على أن تحصل كل الجمعيات السياسية المسجلة على دعم عاجل من الدولة للعام
 2006إذ ستحصل الجمعيات التي ال يتجاوز عدد أعضائها  200شخص على مبل 200

دينار شهرياً فيما ستحصل الجمعيات التي يصل عدد أعضائها إلى  200وال يتجاوز 0000
شخص مبل  0200دينار شهرياً ,وسيخصص للجمعيات التي يتجاوز عدد أعضائها 0000
شخص  2000دينار شهرياً(.)6
()1

عبد الهادي الخواجة وعباس مير از المرشد ,)2007( ,دراسة التنظيمات والجمعيات السياسية في البحرين
ضمن مشروع دراسة االحزاب في البلدان العربية ,المركز اللبناني للدراسات والبحوث ,بيروت ,ص – 27

()2

23

سمير فاروق حافظ ,مرجع سابق ,ص 56 – 52

 لالطالع على القانون رقم ( )20لسنة  ,0535موقع و ازرة التنمية االجتماعية ,مملكة البحرين ,انظر الرابط
التاليhttp://www.social.gov.bh/ngos/legislations :

()3

أحمد منيسي ,التحول الديمقراطي ,مرجع سابق ,ص 006

()5

سمير فاروق حافظ ,المرجع السابق ,ص 56 – 52

()4

()6

دستور مملكة البحرين المعدل لسنة  2002المادة ( )27و()23

مهند سليمان ,البحرين تمول جمعياتها السياسية بالدنانير الحمراء ,موقع إيالف ,2006/3/02 ,لتفاصيل

انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/CBUl :
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وقد نشأت الجمعيات السياسية في البحرين مستفيدة من أجواء االنفتاح الديمقراطي؛ حيث

صدر عفو عام وشامل عن جميع الموقوفين السياسيين بحيث لم يعد هناك سجين سياسي واحد,
وتم السماح بعودة المعارضين في الخارج واندماجهم في العمل السياسي الوطني وممارسة

نشاطاتهم بكل حرية ,واتاحة المجال لكل التنظيمات والتيارات السياسية في البالد للعمل العلني.
وقد شجعت هذه اإلجراءات الجمعيات على ولوج العمل السياسي ,وتأسس نتيجة لذلك العديد

منها وتعددت توجهاتها .وقد وصل عدد الجمعيات السياسية منذ  00سبتمبر  2000وحتى آخر

عام  2002أكثر من  20جمعية تشمل كافة التوجهات السياسية(.)1

وكان أحد األوجه الرئيسية لمشروع اإلصالح الذي أطلقه الملك حمد بن عيسى آل

خليفة ,يتمثل في السماح للجمعيات السياسية بالتسجيل والترخيص من أجل العمل ,فاغتنم عدد
كبير من الناشطين السياسيين الفرصة لتأسيس جمعيات سياسية تحت أسماء جديدة( .)2إن

مشروع ميثاق العمل الوطني وفر للتنظيمات السياسية المعارضة فرصة إعادة تنظيم نفسها
عالنية ,رغم تحفظاتها على قانون الجمعيات السياسية ,إال أنها أنشأت جمعيات سياسية ذات

توجهات متعددة ومختلفة ,وهنا من المفيد تصنيف الجمعيات(.)3

ولما كان ال يوجد في مملكة البحرين أحزاب سياسية ,فإن تلك الجمعيات تمارس دور

األحزاب السياسية وان لم تُسم بذلك ,فهي تشارك في االنتخابات والتشكيل الحكومي والوزاري,
وبالتالي فهي من الناحية الفعلية أحزاب سياسية .وال شك أن مشهد القوى السياسية في البحرين

رغم صغر حجمها مساحة وسكاناً مشهد معقد ,وذلك عائد إلى قدم العمل السياسي في البحرين,

وتنوع تركيبته السكانية مذهبياً ,وتجاذب تأثيرات دول المحيط وخاصة إيران ,وانخراط البحرينيين

المبكر ليس فقط في التنظيمات السياسية ,وانما في التنظيمات الخليجية والقومية واإلسالمية(.)4

ينشط في البحرين ,كما سبق القول ,حوالى  02جمعية سياسية مسجلة رسمياً إضافة إلى

حركات غير مسجلة تمثل تيارات سياسية متنوعة( .)5وبعد انطالق مسيرة االصالح التي بدأها

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ,تحولت التيارات والقوى السياسية التي كانت تعمل بشكل سري
()1
()2

()3

سمير فاروق حافظ ,مرجع سابق ,ص 56 – 50
تقرير :االحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق األوسط ( :)IIIالثورة البحرينية ,تقرير الشرق

األوسط رقم  6 ,002أبريل  ,International Crisis Group ,2000ص 00
عبد الهادي الخواجة وعباس مير از المرشد ,)2007( ,مرجع سابق ,ص 20

()4

ميثاق خير اهلل جلود ,)2002( ,صناعة القرار السياسي في مملكة البحرين ,قسم الدراسات السياسية

()5

أبرز الجمعيات والتيارات السياسية في البحرين ,موقع الجزيرة نت ,2006/00/22 ,للتفاصيل انظر الرابط

واالستراتيجية ,مركز الدراسات اإلقليمية ,جامعة الموصل ,ص 233 – 237
التاليhttp://s.v22v.net/gp4 :
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الى تنظيمات علنية تحت اسم جمعيات ,حيث ما زالت قوانين هذه المملكة الصغيرة تمنع تشكيل

احزاب سياسية .وفيما يلي أبرز الجمعيات السياسية الفاعلة في الحياة السياسية في البحرين(:)1
أوال :جمعيات قوى المعسكر اإلسالمي:

يشمل هذا المعسكر قسمين :األول القوى الشيعية ,والثاني القوى السنية ,وفيما يلي أهم

القوى في كل قسم على حدة:

 .0جمعيات القوى الشيعية:
تشمل الساحة البحرينية عدة جمعيات شيعية ,لكن األهم من بينها خمس جمعيات مع

الفارق في مقدرات القوة بين كل جمعية من هذه الجمعيات ,وفيما يلي عرض ألهم تلك

الجمعيات:

أ -جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية:
تأسست جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية في  7نوفمبر  .2000وتعد جمعية الوفاق

أكبر الجمعيات السياسية وأهما على اإلطالق في البحرين( .)2وعلى الرغم من أن الجمعية ُينظر

إليها على أنها امتداد لحركة أحرار البحرين اإلسالمية ,إال أنها تضم خليطاً من التوجهات
وتيارات مختلفة يجمع بينها االنتماء الطائفي والمذهبي( .)3يتولى الشيخ علي سلمان رئاسة
الجمعية ,وما يميز جمعية الوفاق عن غيرها من الجمعيات الشيعية أن لديها انتماء مرجعي

محدد ,فهي ترجع إلى مراجع متعددة من بينهم اإلمام الخميني والشيخ عبد األمير الجمري.

ترى جمعية الوفاق أن السبب الرئيسي في إطالق المشروع اإلصالحي يتمثل في نضال

الحركة الوطنية وما خلفته من ضغوط على النظام الحاكم ,لكنها ال تنكر دور شخصية الشيخ

حمد المنفتحة ,وال تنكر العامل الخارجي .وفيما يتعلق بالتعديالت الدستورية ,فترى أن هذه

التعديالت كانت انتكاسة في هذا المشروع(.)4

تضم جمعية الوفاق ائتالفاً من حركة أحرار البحرين والجبهة اإلسالمية لتحرير البحرين,

وحزب اهلل في البحرين ,وتدعو الجمعية إلى العمل اإلسالمي الوطني في ظل الدستور رغم أنها

()1

أبرز الجمعيات والتيارات السياسية في البحرين ,موقع جريدة األيام الفلسطينية ,2000/00/24 ,للتفاصيل

()2

أحمد منيسي ,البحرين من اإلمارة إلى المملكة ,مرجع سابق ,ص 057

()4

أحمد منيسي ,البحرين من اإلمارة إلى المملكة ,المرجع السابق ,ص 200 – 053

()3

انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/gqG :
شحاتة ناصر ,مرجع سابق ,ص 200

543

عارضت انتخابات  ,2002لكنها متمسكة بالخيار الدستوري والديمقراطي للملك الشيخ حمد بن

عيسى آل خليفة(.)1
ب -حركة حق:

هي حركة غير رسمية تتبنى المنهج الجذري في عدم المشاركة السياسية ,وضرورة تغيير

الدستور أوالً ليعود إلى طبيعته التعاقدية .مؤسس الحركة هو حسن المشيمع ,حيث أسس بعد
خروجه من االعتقال حركة حق في العام  2002مع مجموعة من رفاقه من جمعية الوفاق

الوطني اإلسالمية التي كان يشغل منصب نائب رئيسها من العام  2000وحتى خروجه منها,
بسبب اتجاهها إلى التسجيل في قانون الجمعيات وعالقتها الجيدة مع السلطة الحاكمة.

وقد شن حسن المشيمع هجوماً قاسياً ,منذ تأسيس الحركة ,على النظام الحاكم في

البحرين ,وعلى التجنيس ,واتهم الحكومة البحرينية باتباع المنهجية اإلسرائيلية في التوطين.
وتذهب الحركة إلى أن كل سبل العصيان المدني السلمي لم تقنع النظام بوجود أزمة دستورية في

البالد ناتجة من إلغاء الدور الشعبي في التشريع والرقابة .وفي ظل فقدان السلطة التشريعية ألية

صالحيات تشريعية ورقابية ,وفقدان القضاء الستقالليته ,والتطورات على الساحة اإلقليمية
والدولية وتداعياتها ,فإن المطالبة بدستور جديد يكون حافظاً للحقوق والواجبات لجميع المواطنين,
ويتم عبر هيئة منتخبة ناتجة من توزيع عادل للدوائر االنتخابية ,وبعيداً عن التمييز الطائفي,

وعن التجنيس السياسي ,أصبحت قضية حتمية .وقد اختارت المجموعة لنفسها مسمى تحركة

الحريات والديمقراطيةت ,واختصا اًر تحقت ,حيث يختزل هذا المسمى جملة من المبادئ التي تؤمن

بها الحركة(.)2

وضمن هذا المعسكر توجد أيضاً مجموعة من الجمعيات السياسية التي نشأت بعد مبادرة

اإلصالح وهي :جمعية العمل اإلسالمي ,جمعية الرابطة اإلسالمية ,جمعية اإلخاء الوطني,
جمعية الرسالة اإلسالمية( ,)3وهي ال تختلف في طرحها عن الجمعيات السابقة.
 .3جمعيات القوى السنية:

تشمل القوى السنية عدة جمعيات سياسية ,لكن أهم هذه الجمعيات ثالث هي :جمعية

المنبر الوطني اإلسالمي ,وجمعية الشورى اإلسالمي ,وجمعية األصالة ,وفيما يلي عرض ألهم
تلك الجمعيات:
()1

مفيد الزيدي ,المعارضة السياسية وأنماط عالقتها بالنظم الحاكمة في دول مجلس التعاون الخليجي ,مرجع

()2

ربيع وهبة ,وآخرون ,مرجع سابق ,ص 270 – 266

()3

سابق ,ص 26

أحمد منيسي ,التحول الديمقراطي ,مرجع سابق ,ص  ,007أيضاً ,أحمد منيسي ,البحرين من اإلمارة إلى

المملكة ,مرجع سابق ,ص 204 – 057
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أ -جمعية المنبر الوطني اإلسالمي:
تُعد جمعية المنبر الجناح السياسي لجمعية اإلصالح ,التي تأسست في النصف األول
من القرن العشرين ,وهي جمعية ذات فكر إخواني .تأسست جمعية المنبر في  02مارس
 ,2002ورئيسها الحالي الدكتور عبد اللطيف الشيخ ,مقرها مدينة المحرق ,وقد بل عدد

األعضاء المؤسسين لها  032عضواً من بينهم  02سيدة(.)1

ترى الجمعية أن المشروع اإلصالحي قد جاء من أجل تطي صفحة الماضي وفتح

صفحة جديدة تعبي اًر واحتراماً لإلنسان البحريني ,وإلطالق الحريات وارساء دعائم الديمقراطية,

وفتح الباب لالنخراط في العمل الوطني الجاد الستقرار البالد أمنياً واجتماعياً وسياسياًت .وفيما
يتعلق بالتعديالت الدستورية ,فإن الجمعية كانت تتمنى أن يكون للمجلس المنتخب صالحيات

تشريعية أوسع ,ولكن المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار(.)2

ثانيا :جمعيات قوى المعسكر اليساري:

تعود جذور اليسار في البحرين إلى فترة الخمسينيات عندما ظهرت جبهة التحرير

الوطني التي صدر عنها أول بيان يحمل الخطوط العريضة لبرنامجها في عام  ,0562وتلتها

الجبهة الشعبية في البحرين التي كانت جزءاً من الحركة الثورية الشعبية في ُعمان والخليج
العربي( .)3تم تأسيس أربع جمعيات سياسية تمثل التوجه اليساري ,وتتمثل أهم الجمعيات التي
تنتمي إلى هذا المعسكر فيما يلي:

أ -جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد):
كانت جمعية العمل الوطني الديمقراطي أول جمعية يتم الترخيص لها في هذه المرحلة

الجديدة التي دخلتها البحرين بعد المشروع اإلصالحي ,وقد تأسست في  00سبتمبر ,)4(2000
يرأسها إبراهيم شريف ,وهي ائتالف ظهر في البحرين من عناصر يسارية وقومية ومستقلة ,وعلى
الرغم اتجاه الجمعية الديمقراطي إال أن السمة البارزة هي توجهها اليساري ,ولها مواقف غير

داعمة كثي اًر لالنتخابات واإلصالحات الدستورية.

()1

أحمد منيسي ,التحول الديمقراطي ,مرجع سابق ,ص ,007أيضاً ,أحمد منيسي ,البحرين من اإلمارة إلى

()2

أحمد منيسي ,البحرين من اإلمارة إلى المملكة ,مرجع سابق ,ص 206 – 202

()4

أحمد منيسي ,التحول الديمقراطي ,مرجع سابق ,ص .003

()3

المملكة ,المرجع السابق ,ص 203 – 204

عبد الهادي الخواجة وعباس مير از المرشد ,مرجع سابق ,ص 22
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ب -جمعية التجمع القومي الديمقراطي:
تأسست الجمعية في  2أبريل  ,2002وبل عدد اعضائها المؤسسين  000عضو من

بينهم  20سيدة ,ويقع مقرها في مدينة المنامة ,رئيس الجمعية الدكتور حسن العالي( .)1تمثل
الجمعية أنصار حزب البعث العربي االشتراكي في البحرين .وتضم عدداً من الكفاءات السياسية
واالقتصادية والطبية التي تلقت تعليمها الجامعي في العراق في ستينيات وسبعينات القرن

الماضي(.)2

ويشمل هذا المعسكر أيضا ,جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي ,جمعية التجمع الوطني

الديمقراطي ,جمعية الوسط العربي اإلسالمي الديمقراطي(.)3
ثالثا :جمعيات قوى المعسكر الليبرالي:

توحي مفردة الليبرالية بوجود طبقة اقتصادية تدفع باإلصالحات السياسية لخدمة فكرة

السوق االقتصادية وما يتبعها من برامج سياسية تتضمن الحريات الشخصية والتعددية السياسية,
إال أن بنية الفكر الليبرالي في البحرين مازالت بعيدة عن هذا اإلطار بحكم غياب الطبقة
االقتصادية المستقلة عن اقتصاد الدولة ,وبحكم أن الفكر الليبرالي مازال في بداياته .ويتشكل هذا

الحكم ,وبعض
التيار من خليط من التكنوقراط والتجار والمثقفين الذين انحدر بعضهم من ُ
شخصياته من كبار المسؤولين أو مسؤولين سابقين( .)4ويتمثل هذا التيار في:
أ -جمعية ميثاق العمل الوطني:

تأسست الجمعية في  05مارس  ,2002وقد بل عدد أعضائها المؤسسين  470عضواً

بينهم  32سيدة ,ومقرها مدينة المنامة ,رئيس الجمعية الدكتور عادل شعبان ديري .وتتمثل
أهداف الجمعية في التأكيد على حاكمية الدستور وميثاق العمل الوطني ونشر الوعي بمبادئها,

والتأكيد على حقوق اإلنسان ,ودعم الحريات االقتصادية ,وتعزيز الوحدة الوطنية ,وترسيخ الهوية

العربية واإلسالمية للمجتمع ,وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون.

أما عن التوجهات السياسية للجمعية وموقفها من المشروع اإلصالحي فترى الجمعية

نفسها تيا اًر وطنياً ليبرالياً تنطلق من الميثاق الوطني ويحمي تجربة اإلصالح ,وترى الجمعية أن
()1
()2

أحمد منيسي ,التحول الديمقراطي ,المرجع السابق ,ص .003
عباس مير از المرشد ,أزمة األيديولوجيا اليسارية في الربيع العربي "حالة اليسار البحريني نموذجات ,أوراق

مؤتمر تاليسار والثورات العربيةت القاهرة  22 – 24أبريل  ,2002منتدى البدائل العربي للدراسات ,الجيزة,
ص.7

()3

أحمد منيسي ,التحول الديمقراطي ,مرجع سابق ,ص  ,003أيضاً ,أحمد منيسي ,البحرين من اإلمارة إلى

()4

عبد الهادي الخواجة وعباس مير از المرشد ,المرجع السابق ,ص . 22

المملكة ,مرجع سابق ,ص . 204 – 203
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أسباب إطالق المشروع اإلصالحي نابعة في األصل من الداخل ,وهي أسباب ذات طبيعة تصب
في اتجاه الرغبة من قبل الشيخ حمد في تعضيد الوحدة الوطنية ,وأما فيما يتعلق برؤية الجمعية
للتعديالت الدستورية ,فهي لم تعترض على تلك التعديالت ,وال ترى أنها تمثل ردة عما كان في

الميثاق أو ما جاء في دستور عام  ,0572وترى الجمعية أن هناك مشكلة تواجه المشروع
اإلصالحي وهي بقاء تيارات خارج مظلة المشروع اإلصالحي ,وفيما يتعلق بأولويات الجمعية
فتتمثل في الدفاع عن حقوق اإلنسان لتعميق المسيرة الديمقراطية .ويشمل هذا المعسكر جمعيات

أخرى وهي :جمعية الفكر الوطني الحر ,جمعية التجمع الوطني الدستوري ,جمعية المنتدى(.)1

ثم ظهرت في ضوء الحركة االحتجاجية التي اندلعت في البحرين مطلع عام ,2000

مجموعة من الحركات والقوى ,ومنها على سبيل المثال:
.0

التحالف من أجل الجمهورية في البحرين :تأسس هذا التكتل خالل أوج االضطرابات
واالحتجاجات التي شهدتها مملكة البحرين مطلع عام  2000م ,لكن هذا التحالف كما

يبدو من اسمه طرح مطالب تتجاوز اإلصالح الحكومي وحتى الدعوة لملكية دستورية

إلى إلغاء الملكية ذاتها واقامة نظام جمهوري في البالد .يضم التحالف ثالث حركات
شيعية معارضة للنظام الحاكم في البحرين ,وهي تيار الوفاء اإلسالمي ,وحركة حق,
.3

وحركة أحرار البحرين(.)2

ائتالف شباب  04فبراير:

ُولد ائتالف شباب  04فبراير من رحم الحركة االحتجاجية ,بجهود شبابية مستقلة,
متجرداً من األلوان الحزبية والطائفية ,متشحاً بألوان الوطن كافة ,قاطعاً عهد الوفاء للشهداء
والجرحى واألسرى وألبناء الوطن جميعاً ,ولتراب البحرين ,مؤكداً على مواصلة درب النضال
والكفاح والعمل الثوري حتى تحقيق هدف تالثورةت المتمثل في تإسقاط النظام وتقرير المصيرت.

وقد انطلق االئتالف وفقاً للمبادئ القائمة على رفض الظلم والعبودية والتمسك بالكرامة

والحرية ,والتي تؤكد على النقاط التالية:



أصالة الثورة ووطنيتها ,ورفض جميع أنواع التدخل والوصاية والتبعية.

عدم االنشغال بالخالفات الجانبية والبينية والتي قد تشكل عائقاً في وجه الثورة.



االعتزاز بالروح الوطنية ألبناء الشعب البحريني ووضع معيار المواطنة كأساس للتعامل

()1

أحمد منيسي ,التحول الديمقراطي ,المرجع السابق ,ص  ,005أيضاً ,أحمد منيسي ,البحرين من اإلمارة

()2

األحزاب والحركات السياسية في البحرين ,موقع قناة العالم ,للتفاصيل انظر الرابط التالي:

مع األفراد.

إلى المملكة ,مرجع سابق ,ص 220 – 204

http://www.alalam.ir/bahrain/parties
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وهكذا تمثلت أهداف االئتالف في اإلصالح الجذري ,وتبنيها لفكرة تإسقاط النظام

الخليفيت ,وحل األجهزة األمنية في الدولة واعادة هيكلتها ضمن قطاع أمني مستحدث يضمن
سالمة المواطنين وأمنهم ,وتكريس مبدأ فصل السلطات الثالث ,وايجاد حل منصف لقضية
التجنيس السياسي ,والحفاظ على الهوية اإلسالمية وعروبة البحرين ,وتشكيل هيئة وطنية

لإلشراف على انتخاب أعضاء مجلس تأسيسي يعمل على صياغة دستور جديد للبالد ,والتأكيد

على التوزيع العادل للثروات(.)1

الالفت لالنتباه أن الجمعيات ذات الطابع األيديولوجي الديني تنحصر عضويتها في

المذهب الذي تشكلت على أساسه ,فجمعية الوفاق اإلسالمية وهي الجمعية األكثر وزناً,
أعضاؤها شيعة من مختلف االتجاهات ,ونفس األمر ينطبق على جمعية العمل اإلسالمي

(أمل) ,في حين أن جمعية المنبر الوطني اإلسالمي ثاني أكبر الجمعيات السياسية أعضاؤها

سنة وهي تمثل اإلخوان المسلمين ,وجمعية األصالة اإلسالمية التي تتكون عضويتها من

السلف السنة .في حين أن الجمعيات ذات الخلفيات األيديولوجية اليسارية والقومية والوطنية
تضم في صفوفها سنة وشيعة ,وهذا ينطبق على كل من جمعية العمل الوطني الديمقراطي
التي تعتبر الثالثة من حيث تأثير ووزن القوى في البحرين ,وجمعية المنبر التقدمي ,وجمعية

التجمع الوطني الديمقراطي .وكذلك الحال بالنسبة لجمعية ميثاق العمل الوطني (الجمعية).

وبدون شك ,فإن إصدار التراخيص لجمعيات على أساس أيديولوجي ديني قد مأسس

سياسياً التعبيرات الطائفية في المجتمع ,وهو ما مثل تغيي اًر جوهرياً في تركيبة الحركة الوطنية
أدخلها في طور جديد مغاير لمسارها السابق الذي اتسم بنضاالت وطنية قومية واجتماعية

شاملة ,لصالح تنضاالتت تعمل قوى رئيسية ألن تكون ذات طابع مذهبي فئوي ,هدفها تحقيق

مكتسبات لبعض الشعب وتعزيز نفوذ إحدى طوائفه على األخرى ,وهو ما يشكل في

المحصلة خسارة لكل الشعب(.)2

*

*

*

ومن خالل استعراض بعض الجمعيات السياسية الفاعلة على الساحة السياسية
البحرينية ,يمكن القول إن جمعيات القوى اإلسالمية (السنية والشيعية) والقوى اليسارية كانت
()1
()2

ميثاق اللؤلؤة لثورة الرابع عشر من فبراير ,ص 6 – 4

كايد الغول ,ورقة بعنوان "اليسار البحريني كقوة معتدلة وناضحة في وجه التطرف واإلقصاء والدور

المطلوب من اليسار البحريني إلنجاح الحوار الوطني" ,مقدمة إلى مؤتمر البحرين من األزمة إلى االستقرار..
الخطوات اإليجابية والنواقص في مسيرة حقوق اإلنسان ,المنعقدة في القاهرة ما بين  26 – 22أبريل ,2002

ص2–4
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مؤيدة للمشروع اإلصالحي ولم تعارضه ,حيث اعتبرته نتاج لمسيرة من النضال الوطني ,وتجاوباً
مع الضغوطات التي كانت قائمة ,إال أنها أبدت العديد من التحفظات على التعديالت الدستورية

التي أدخلت على دستور  ,0572وحول طريقة إصدار الدستور المعدل ,وما يحتويه مع بعض

مواد دستورية تشكل تراجعاً للمشروع اإلصالحي وما تضمنه ميثاق العمل الوطني .ومن ثم فهي
تطالب بالعودة لدستور  .0572أما التيار الليبرالي ,فهو ال يختلف عن باقي التيارات حول
مشروع اإلصالح وميثاق العمل الوطني ,إال أنه ال يرى في التعديالت الدستورية أية تجاوزات لما

جاء في ميثاق العمل الوطني ,فهو يدعمها ,ويؤكد عليها ,وال يعتبرها ردة أو تراجعاً عما احتواه

دستور  .0572أما الحركات االحتجاجية التي برزت منذ مطلع عام  ,2000كائتالف شباب

 04فبراير ,فقد تبنت أفكا اًر إصالحية أكثر حدة ,إذ تبنت فكرة اإلصالح الجذري وذلك من خالل
تإسقاط النظام السياسيت على غرار ما حدث في العديد من الدول العربية.

شهدت البحرين ثالث تجارب انتخابية أولها عام  2002والثانية عام  ,2006والثالثة

عام  .)1(2000ففي أكتوبر  2002أجريت انتخابات مجلس النواب ,وقد قاطعت الجمعيات

السياسية المعارضة (فيما عدا التقدمي) هذه االنتخابات وعلى رأسها جمعية الوفاق الوطني

اإلسالمي ,وجمعية التجمع القومي الديمقراطي ,وجمعية العمل الوطني الديمقراطي ,وجمعية
العمل اإلسالمي ,وعرفت هذه الجمعيات باسم (جمعيات المقاطعة األربع)( ,)2وقد اعترضت

الجمعيات المقاطعة على المرسوم رقم( )25لسنة  2002الخاص بتقسيم الدوائر االنتخابية(.)3
وفي المقابل أعلنت إحدى عشر جمعية سياسية تمثل غالبيتها تيارات إسالمية سنية عزمها

المشاركة في االنتخابات ,وقد أسفرت االنتخابات عن فوز التيار اإلسالمي بـ  05مقعداً منهم 7

مقاعد لجمعية المنبر الوطني اإلسالمي ,و 7مقاعد للسلفيين ,و 4مقاعد لجمعية الرابطة ,إضافة
لمقعد حصل عليه مرشح جمعية ميثاق العمل الوطني .وفاز المستقلون بـ  03مقعد ,فيما حصل

التيار الليبرالي واليساري على  2مقاعد ,أما عن التوزيع الطائفي فقد حصل السنة على 23

مقعد ,وحصل الشيعة على  02مقعدا(.)4

وفي الدورة الثانية لالنتخابات البرلمانية في عام  ,2006قررت الجمعيات المقاطعة أن

تشارك ,واختلف أعضاؤها بشأن هذا القرار( ,)5على الرغم من أن أسباب مقاطعتها لم تكن قد
()1

همسة قحطان خلف ,)2002( ,االنتخابات البرلمانية البحرينية وأثرها على قيام االنتفاضة الشعبية ,مجلة

()2

حسن علي رضي ,أحداث البحرين :األزمة والمخرج ,مرجع سابق ,ص 24

()4

همسة قحطان ,المرجع السابق ,ص 067

العلوم السياسية ,العدد  ,46ص 066

()3

أحمد منيسي ,التحول الديمقراطي ,مرجع سابق ,ص 020

()5

حسن علي رضي ,المرجع السابق ,ص 24
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انتفت ,خاصة فيما يتعلق بتعديل الدستور ,وبالرغم من صدور العديد من القوانين المقيدة كقانون

الجمعيات السياسية عام  .2002ويرجع السبب إلى محاولة استثمار حالة الصعود اإلقليمي
للشيعة في المنطقة كون أن الجمعيات المقاطعة شيعية ,وتأييد المؤسسة الدينية المشاركة في

انتخابات  , 2006حيث كان للعامل اإلقليمي دور في ذلك ,بعد صدور فتاوى عن المراجع
الشيعية في قم والنجف تؤيد المشاركة في االنتخابات وتدعو إليها( .)1وقد أسفرت نتائج

االنتخابات عن سيطرة الكتل اإلسالمية الشيعية والسنية ,فيما تراجع ممثلو التيارات الليبرالية

واليسارية .وقد حصلت جمعية الوفاق الوطني اإلسالمي على  07مقعداً لتصبح أكبر كتلة في

البرلمان ,وتلتها كتلة تحالف جمعية المنبر الوطني وجمعية األصالة اإلسالمية بـ  02مقعداً ,فيما

حصل المستقلون على  00مقاعد .وتعد انتخابات عام  2006نقطة تحول مهمة في تاريخ

عالقة المعارضة بالحكومة البحرينية ,خاصة بعد أن حصلت جمعية الوفاق المعارضة على 07

مقعداً(.)2

واتسمت التجربة البرلمانية الثالثة  2000على الرغم من وجود العديد من التطورات على

صعيد عالقة الحكومة بالمعارضة ,كالتضييق على بعض المنابر اإلعالمية ومنظمات المجتمع

المدني المنتقدة للسياسة الرسمية ,وقيام الملك في أبريل  2005بإصدار عفو عن أكثر من 070
سجيناً بتهمة تعريض األمن القومي للخطر .وقبض أجهزة األمن في أغسطس  2000على أحد

الرموز الشيعية مع ثالثة ناشطين بتهمة االنتماء لخلية إرهابية -اتسمت هذه التجربة بعدم
مقاطعة القوى الرئيسية لها ,حيث شاركت جمعية الوفاق ,وجمعية العمل الوطني الديمقراطي,

وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي ,وجمعية األصالة اإلسالمية ,وجمعية المنبر الوطني

اإلسالمي ,فضالً عن المستقلين ,في حين قاطعت بعض القوى السياسية المعارضة األخرى,

مثل حركة أحرار البحرين ,وحركة حق ,وجمعية العمل اإلسالمي ,وتيار الوفاء اإلسالمي .وقد

اسفرت نتائج االنتخابات عن حصول كتلة الوفاق اإلسالمية على  03مقعداً ,ويليها المستقلون

المقربون من الحكومة بواقع  02مقعداً .وكشفت هذه االنتخابات عن أن جمعية الوفاق أكبر

جمعية سياسية معارضة في البحرين ,وعن اتساع ظاهرة المستقلين وعن عدم قدرة الجمعيات
السياسية على تأطير القاعدة الشعبية البحرينية .واتضح أيضا أن الخاسر األكبر هم النواب

اإلسالميون سواء في جمعية المنبر اإلسالمي أو جمعية األصالة والذين كانوا يشغلون  02مقعداً

في المجلس السابق ,لم يحصل أي منهما إال على  2مقاعد(.)3
()1

شحاتة ناصر ,مرجع سابق ,ص 272 – 270

()3

همسة قحطان ,المرجع السابق ,ص 072 – 070

()2

همسة قحطان ,مرجع سابق ,ص 070
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ويتضح من خالل ما سبق ,أنه قد كان للمشروع اإلصالحي الذي انطلق منذ تولي
الملك حمد بن عيسى دور رئيسي في تعزيز روح الديمقراطية بين مكونات الشعب البحريني,

وتعزيز روح المشاركة ,وهذا األمر ظهر جلياً عندما تم منح الجمعيات السياسية حقها في التكوين
والتنظيم عندما تم اصدار قانون لتنظيم الجمعيات السياسية ,فكان هناك تنوع وتوجهات

وأيديولوجيات في فكر الجمعيات السياسية ,فتم تصنيف الجمعيات السياسية إلى دينية (سنية –
شيعية) وليبرالية ويسارية ,وكل من هذه التيارات له وجهة نظره حول المشروع اإلصالحي

والميثاق والدستور واالنتخابات وغيرها من القضايا ,ما أعطى للحياة السياسة زخم واضح,

ومؤش اًر على مدى التطور في الحياة السياسية.

المبحث الثاني :دور مؤسسات المجتمع المدني في تشكيل الواقع السياسي
البحريني
المطلب األول :موقف جمعيات المعارضة السياسية من أزمة الدستور
يعتبر موضوع عالقة الجمعيات السياسية بالسلطة السياسية في البحرين ذو أهمية كبيرة,

فقد أظهرت التجارب في االنتخابات مدى التجاذب بين الجمعيات السياسية في اتخاذ موقف
موحد في شأن االنتخابات ,فيما أظهرت حركة تأسيس الجمعيات السياسية إلى انقسامها إلى

نمطين ,نمط الموالة ويضم مجموعة من الجمعيات (اإلسالمية السنية والليبرالية) ,ونمط

المعارضة (إسالمية شيعية واليسار) ,وهناك مسافة بينها وبين الحكومة .وتنطلق هذه الجمعيات
من استراتيجية القبول في التعامل مع السلطة واالنخراط في ممارسة العمل السياسي السلمي

والمشروع من خالل تشكيل أحزاب سياسية والمشاركة في االنتخابات ,فضالً عن المشاركة في

مؤسسات المجتمع المدني ,وتبنيها للعديد من القضايا والملفات كالتعديالت الدستورية 2002

و 2002والمطالبة بالعودة لدستور  ,0572وتسخير إمكانياتها اإلعالمية في طرح هذه القضية
وغيرها ,كالتجنيس السياسي وتقسيم دوائر االنتخابات.

في المقابل ,فإن الحكومة قد انتهجت عدة استراتيجيات في التعامل مع الجمعيات

السياسية ,منها استراتيجية اإلقصاء والمطاردة ومنع أي عمل سياسي مهما كان حجمه ,وذلك
قبل مشروع ميثاق العمل الوطني ,إال أنها في الوقت الحالي تتبع استراتيجية مزدوجة تقوم على

التحالف مع جمعيات الموالة ,واختراق المجتمع المدني ,واالحتواء للجمعيات المعارضة ,حيث
تسمح الحكومة للجمعيات المعارضة بعقد بعض أنشطتها وتمنع الكثير منها.

ويمكن القول ,بشكل مختصر ,إن الجمعيات السياسية المعارضة ,تندرج تحت تصنيف

معارضة إصالحية تسعى إلى تصحيح األخطاء وتقدم حلول مخالفة لحلول الحكومة .وتكاد تتفق

الجمعيات المعارضة على األهداف نفسها والمتمثلة في المحافظة على المكتسبات الشعبية التي
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توجت بالحياة البرلمانية في عام  ,0572والتقيد بأحكام ميثاق العمل الوطني ,واحترام سيادة

القانون ,وااللتزام بمبادئ الحرية والمساواة والديمقراطية ,والتعددية السياسية ,وضرورة تطوير

النظام السياسي بما يحقق ما يصبو إليه الشعب من ملكية دستورية ,والتمسك بالمواطنة
المتساوية ونبذ الطائفية وكافية أشكال التمييز .هذا التوافق في األهداف أوجد أرضية مشتركة
تحركت عليها الجمعيات المعارضة وتوالت التحالفات ,فكان التحالف السداسي الذي ضم

جمعيات (الوفاق ,العمل اإلسالمي ,العمل الوطني ,التجمع القومي الديمقراطي ,الوسط العربي
اإلسالمي ,المنبر الديمقراطي) ,والتحالف الرباعي ,وجرت محاولة لتشكيل تحالف تساعي يضم

بعض جمعيات التيار السني (المنبر اإلسالمي ,األصالة ,الشورى اإلسالمية) وذلك مع التحالف

السداسي ,التخاذ موقف موحد من قانون الجمعيات السياسية .)1(2002

ـاء علــى تطمينــات
وافقــت الجمعيــات السياســية الشــيعية علــى مشــروع الميثــاق الــوطني بنـ ً
محددة من قبل األمير* ,إال أن ما حدث هو أن صو دستور جديد بديالً لدستور  0572قد قسم

المعــين ,وهــذا مــا أدى إلــى تحــول فــي موقــف
الســلطة التش ـريعية بــين المجلــس المنتخــب والمجلــس ُ
القــوى السياســية الشــيعية الرئيســية مــن التأييــد للمشــروع اإلصــالحي إلــى مقاطعتــه ومعارضــته(.*)2
وعلــى الــرغم مــن تمريــر مشــروع الدســتور فــي فب اريــر  ,2002فــإن القــوى الشــيعية المعارضــة لــه لــم
تغير موقفها بل صعدته بمقاطعتها االنتخابات البرلمانية التي جرت وفقاً لهذا الدستور(.)3

اعتبرت المعارضة الدستور الجديد  2002تدستور منحةت ,ورأت في انفراد الملك

بصياغته واصداره إخالالً بوعود التوافق التي اعتمد عليها التصويت على ميثاق العمل الوطني,

إال أن الملك لم يبد اهتماماً ملحوظاً باعتراضات المعارضة وال بما قامت به من أعمال

احتجاجية(.)4

وأعلنت أربع جمعيات (الوفاق ,والعمل الوطني الديمقراطي ,والعمل اإلسالمي ,والتجمع

القومي الديمقراطي) في  20أبريل  2004عن قيامها بحملة توقيعات على عريضة تطالب
بتعديالت دستورية ,وأكد علي سلمان ,رئيس جمعية الوفاق ,عدم االقتناع بتفسير الحكومة

()1

عبد الهادي الخواجة وعباس مير از المرشد ,مرجع سابق ,ص 26 – 24

* أكــد الملــك للمعارضــة أنــه تابــن عيســى بــن ســلمان ولــن يلغــي دســتو ار أعــده والــدهت ,وصــدرت تصـريحات رســمية
لــولي العهــد ســلمان تؤكــد بقــاء دســتور  ,0572وأخــرى لــوزير العــدل الســابق عبــد اهلل بــن خالــد آل خليفــة ,تؤكــد

حصـ ــر دور مجلـ ــس الشـ ــورى فـ ــي االستشـ ــارة غيـ ــر الملزمـ ــة .للتفاصـ ــيل انظـ ــر :عبـ ــاس بوصـ ــفوان,)2002(,
السيناريوهات المحتملة للتسوية ,البحرين التقريفر االسفتراتيجي  ,3102مركـز البحـرين للد ارسـات لنـدن ,ص

()3
()4

002 – 000

شحاتة ناصر ,مرجع سابق ,ص 204 – 202
عبد الهادي خلف ,حصيلة عشر سنوات ,مرجع سابق ,ص 2
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القانوني حول مخاطبة السلطات العامة .وهدد مجيد العلوي وزير العمل والشؤون

االجتماعية ,هذه الجمعيات وأكد أن مخاطبة السلطات العامة متاحة للهيئات العامة فحسب,

وليس من حق الجمعيات األربع أن تقوم بحملة توقيعات شعبية( .)1وقد أكد علي سلمان أن

الهدف من العريضة تالتأكيد بأن هناك رغبة شعبية في إعادة النظر في دستور 2002ت(.)2

في حين انتقد عبد الرحمن النعيمي أداء البرلمان ,وأنه ال يحقق طموحات المعارضة ,وان

الخالف بين الحكومة والمعارضة يشمل أيضاً عودة العمل بدستور  0572وقضية التجنيس
والتوطين ,وهذا ما عبر عنه عبد الهادي المرهون (الكتلة الديمقراطية) في مجلس النواب ,إذ

شهدت مسألة التجنيس سجاالً بين الحكومة والمعارضة ,وقد شن أحمد جمعة رئيس جمعية
الميثاق الوطني ,حملة على النواب اإلسالميين في المجلس ووصفهم بأنهم يدعون إلى عرقلة

مشروع األحزاب السياسية والى تأسلمةت المجتمع البحريني(.)3

وبعد أن قامت الجمعيات األربعة بحملة التوقيع على العريضة عام  ,2004ألقت

الحكومة القبض على عدد من النشطاء بتهمة حظر مثل هذا العمل من قبل الحكومة,
والترويج لقلب نظام الحكم والتحريض على كراهية نظام الحكم واالزدراء واذاعة أخبار كاذبة.
إال أنه وبعد اجتماع الملك حمد بن عيسى مع رؤساء تسع جمعيات سياسية أمر باإلفراج
عن معتقلي العريضة ,األمر الذي حمل بعض رؤساء الجمعيات على التفاؤل بعهد جديد في

البحرين .فقد استمر الملك حمد بن عيسى في اإلصالحات السياسية والتحول الديمقراطي,

وعقد عدة حوارات مع قيادات المعارضة ,وقد سعى الملك إلى مد جسور الحوار مع مختلف

التيارات السياسية والتعرف على انتقاداتها ومواقفها من اإلصالح الدستوري(.)4

وقــد صــعدت هــذه المعارضــة مــن تحركاتهــا ,مــن أجــل الضــغط علــى النظــام لدفعــه إلــى

االستجابة لمطالبها الخاصة بتعديل الدستور ,وفي هذا اإلطار يمكن اإلشارة إلى اآلتي:
.0

سعت جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية ,مع جمعيات التحالف الربـاعي ,إلـى عقـد مـؤتمر

دستوري في فبراير  2004لمناقشة التعديالت الدسـتورية ,وهـذا أدى إلـى نشـوب أزمـة مـع
وعقــد هــذا المــؤتمر بالفعــل فــي  03مــارس  ,2004حيــث كــان المطلــب الرئيســي
النظــامُ .
الذي طرح فيه هو إصالح الخلل الدستوري.

()1
()2

مفيد الزيدي ,المعارضة السياسية وعالقتها بالنظم ,مرجع سابق ,ص 62 – 60

فتحي العفيفي ,الخليج العربي :التعددية السياسية ومشكلة البيروقراطية السلطوية – دراسة في تحرير

االحتكار ,مجلة المستقبل العربي ,العدد  ,222يوليو  ,2003السنة  ,20صادرة عن مركز دراسات الوحدة
()3
()4

العربية ,بيروت ,ص 23

مفيد الزيدي ,المعارضة السياسية وعالقتها بالنظم ,مرجع سابق ,ص 62 – 60
مفيد الزيدي ,المعارضة السياسية وعالقتها بالنظم ,المرجع السابق ,ص 66 – 64
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.2

فـي  00أبريــل  ,2004أعلنـت جمعيــة الوفـاق الــوطني اإلسـالمية ,إضــافة إلـى الجمعيــات
الــثالث المتحالفــة ,تنظــيم حملــة جماهيريــة مــن أجــل جمــع تواقيــع شــعبية تــدعو إلــى تعــديل

الدســتور ,وهــذا أدى إلــى غضــب الحكومــة التــي قامــت باعتقــال  06شخص ـاً ممــن كــانوا
يقومون بجمع التواقيع .وهدد وزير العمـل بحـل الجمعيـات إذا سـعت إلـى جمـع تواقيـع مـن

.2

غير أعضائها ,وهذا أدى في النهاية إلى إلغاء الحملة.

في عام  ,2002صعدت جمعية الوفاق ,إضافة إلـى الجمعيـات األخـرى المنضـوية تحـت
التح ــالف الرب ــاعي ,م ــن نش ــاطاتها وض ــغوطها م ــن أج ــل تع ــديل الدس ــتور ,حي ــث نظم ــت

مؤتم اًر دستورياً في  00فبراير  2002ورفعت عريضة إلى الديوان الملكي موقعة من 72
ألف شخص تناشده بتعديل الدستور ,هـذا إضـافة إلـى تنظيمهـا بعـض عمليـات االحتجـاج

.4

الجماعي ,مثل التظاهرات والمسيرات السلمية.

وقد أثار النواب الشيعة بقوة قضية التجنـيس ,حيـث أروا فيهـا مخططـاً حكوميـاً للتـأثير فـي

التوازن المذهبي في المجتمع ,كما طالبوا بحل مشكلة تالبدونت من الشيعة ,ووقف الشيعة
في وجه السلطة في العديد من الملفات األخـرى؛ ففـي عـام  ,2002اعتـرض الشـيعة بقـوة
في البرلمان وخارجه على قانون الجمعيات السياسية ,وبرروا معارضتهم له.

.2

إضافة إلى ذلك ,أثار النواب الشيعة في البرلمـان قضـية العالقـة بـين البرلمـان والحكومـة,

وأشاروا إلى أن الحكومة ال تلقي باالً لمطالبهم ,وتتعاون معهم على الورق فقط ,في حين
أنها ال تقـوم بمـا يثبـت هـذا التعـاون فـي الواقـع العملـي .كمـا اعتـرض الشـيعة فـي البرلمـان

وخارجــه كــذلك علــى قــانون مكافحــة اإلرهــاب ,وقــد تمثــل االعتـراض علــى القــانون فــي أنــه
يمثل تمؤامرة على الحرياتت ,ومخالفـة الدسـتور فـي مادتـه ( )20التـي تـنص علـى تأنـه ال
يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحريةت(.)1

وقــد أبــدت الحكومــة رغبــة فــي التعامــل اإليجــابي مــع بعــض مطالــب المعارضــة الشــيعية

للحيلولة دون انفجار الوضـع علـى السـاحة البحرينيـة ,وهنـاك الكثيـر مـن اإلشـارات والمواقـف التـي
تُعبر عن هذا النهج ,وأهمها:
 .0في سبتمبر  ,2004كلف العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفـة ,ولـي العهـد سـلمان
ب ــن حم ــد آل خليف ــة ,ب ــإطالق ح ــور وطن ــي تلتحقي ــق التنمي ــة السياس ــية واالقتص ــاديةت ف ــي

الــبالد ,وأص ـدر عف ـواً ع ــن مــدير مركــز البح ـرين لحق ــوق اإلنســان والناشــط الشــيعي عب ــد
الهادي الخواجـة ,وأمـر بـإطالق سـراحه بعـد أن كـان قـد أُلقـي القـبض عليـه وأُغلـق المركـز

في سبتمبر .2004
()1

شحاتة ناصر ,مرجع سابق ,ص 270 – 263
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.2

قبل االنتخابات التشريعية التي جـرت فـي ديسـمبر  ,2006كانـت الحكومـة حريصـة علـى

عدم إثارة الشيعة ,واستجابت لبعض مطالبهم ,خاصة فيما يتعلـق ب,ليـة إجـراء االنتخابـات
لتشجيعهم على المشاركة فيها فـي إطـار ُخطتهـا الحتـوائهم .حيـث تـم فـي سـبتمبر 2006

إعــالن التخلــي عــن تطبيــق نظــام التصــويت اإللكترونــي ,علــى أن ُيطبــق فــي انتخابــات
ونقلت إدارة العملية االنتخابية من الجهاز المركزي للمعلومات إلى دائـرة الشـؤون
ُ ,2000
.2

القانونية بعد أن أصبحت هيئة مستقلة عن أجهزة الدولة األخرى.

التقى العاهل البحريني الجمعيـات السياسـية فـي الـبالد ,وفـي مقـدمتها الجمعيـات الشـيعية,

في  20سبتمبر  ,2006وأكد لها دعمه وتشجيعه لمشاركتها في العملية االنتخابية.

ولكــن فــي الوقـت الــذي عملــت الحكومــة علــى االســتجابة لــبعض مطالــب الشــيعة والتحــاور

معهم ,فإنها لجأت إلى بعض األساليب للحد من تـأثيرهم السياسـي ,وتجريـدهم مـن مصـادر قـوتهم

السياسية والديمغرافية ,ومن أهم هذه األساليب:
.0

المقيـدة لنشـاطات القـوى
الحصار القانوني :حيث تم إصدار أو تعديل العديـد مـن القـوانين ُ
الشيعية بعد عام  ,2002وأهم هذه القوانين هي :قانون الجمعيات السياسية الذي صـادق

عليــه الملــك فــي يوليــو  ,2002بعــد موافقــة البرلمــان ,وقــانون مكافحــة اإلرهــاب ,2006

.2

الــذي يســمح باالحتجــاز بــدون توجيــه تُهمــة ,وتعــديل قــانون التجمعــات العامــة فــي مــايو
2006

العمــل مــن أجــل تمكــين الســنة وتقويــة دورهــم فــي المجتمــع :ويبــرز فــي هــذا الخصــوص

تتقرير صالح البندرت ,فعلى المستوى السياسي ,اقترحـت الوثيقـة عـدداً مـن اآلليـات منهـا:
توثيــق العالقــات بــين الجمعيــات السياســية الســنية؛ تشــجيع تأســيس المزيــد مــن الجمعيــات

السياسية والحقوقية التي يقوم بتأسيسها أبناء الطائفة السنة(.)1

ومع ذلك لم يكن خالل عام  ,2002في قدرة القوى السياسية الموالية للنظام خلق والء

سياسي للدولة مقابل الوالء الشخصي للعائلة المالكة ,مما خلق لدى القاعدة الشعبية المصنفة
مذهبياً (أهل السنة) إشكاليات عميقة حول االنتماء والوالء لم تحسم .وقد حاولت هذه القوى

استعادة موقعها السياسي والبحث لها عن مكانة داخل المسار السياسي البحريني؛ فطرحت وثيقة

الفاتح التي قدمت فيها المعارضة ,كنوع من المسايرة لوثيقة المنامة ,رؤيتها للبحرين الديمقراطية.

إال أن الوثيقة لم تجد صدى ال داخل هذه القوى وال عند النظام  ,ما يعد فشال في تحقيق وظيفتها

السياسية.

()1

شحاتة ناصر ,مرجع سابق ,ص 242 – 224
546

لقد استفادت القوى الموالية من دعم النظام لها سياسياً واقتصادياً ,كما استفادت من

غياب النظام الديمقراطي الحقيقي وهو ما ترك المجال مفتوحاً ألعضاء هذه القوى ألن تنطبق
عليهم خصائص قانون الحظوة واالقتراب من مركز السلطة والحصول على المنافع االجتماعية
والمهنية ,خصوصا في الوظائف العليا داخل المؤسسات الحكومية وخلق وظائف عليا جديدة

لهم .مقابل هذا الصعود (الشخصي) تعرضت القوى الموالية لهبوط في أدائها السياسي تمثل في

عدة مظاهر ,منها:
.0

انعدام رؤيتها السياسية المستقلة عن رؤية النظام.

.2

انسداد فرص تفاعلها الجماهيري دون الحماية والدعم الحكومي لها.

.2

انشغالها بمناكفة ومعارضة القوى السياسية المعارضة والمزايدة على النظام في إنزال

أشد العقوبات بالقيادات السياسية المعتقلة والطليقة(.)1

ومن الجدير بالذكر أنه قد استمر الخالف بين الحكومة والمعارضة ,ففي الوقت الذي

كانت المملكة تستعد فيه لالحتفال بمناسبة صدور ميثاق العمل الوطني في  04فبراير
 2000قامت المعارضة البحرينية ومنها تالوفاقت تحت دعاوى حرية الرأي والتعبير بنقض
ومخالفة ما تضمنه الميثاق من نصوص وبنود تنظم كافة مناحي الحياة في البحرين ,ومنها

حق التظاهر والتجمع؛ وذلك من خالل الخروج في مظاهرات واحتجاجات غير مرخصة.
ورغم تأكيد الحكومة أن التعبير عن الرأي يجب أن يكون بأسلوب الحوار والتظاهر السلمي

المرخص ال التصعيد أو التأزيم ,إال أن جمعيات المعارضة بقيادة تالوفاقت رفضت ذلك ,مما
وحرصا من الملك على
أدى بطبيعة الحال إلى صدامات مع قوات األمن وسقوط ضحايا.
ً
تهدئة األمور كلقف ولي عهده يوم  03فبراير 2000بفتح حوار مع جميع األطراف ,غير أن
جمعيات المعارضة ومنها تالوفاقت رفضت الدعوة واستمرت في التصعيد ,ووضعت شروطًا
لبدء الحوار يصعب تحقيقها ,على رأسها استقالة الحكومة ,وتشكيل حكومة انتقالية جديدة,

وتغيير قانون االنتخابات ,واالتفاق على دستور جديد من خالل تشكيل جمعية تأسيسية,

وغيرها من شروط مما زاد من حالة االحتقان السياسي والفوضى األمنية.

بالمقابل اتخذت الحكومة ق اررات تهدئة ,أهمها :سحب قوات الجيش ووحدات األمن من

الشوارع ومنافذ دوار اللؤلؤة ,وأمر الملك بإطالق سراح عدد من المحكومين ,ثم أعلن ولي العهد

أن الحوار سيشمل الموضوعات التالية :مجلس نواب كامل الصالحيات ,حكومة تمثل إرادة
الشعب ,دوائر انتخابية عادلة ,موضوع التجنيس ,محاربة الفساد المالي والفساد اإلداري ,أمالك

()1

عباس المرشد ,)2002( ,البعد السياسي والميداني ..أزمة الوالء والتوافق الوطني ,ذكرت في :البحرين
التقرير االستراتيجي ,مرجع سابق ,ص 00 – 00
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الدولة ,معالجة االحتقان الطائفي ..إلخ .وبدالً من ترحيب جمعية تالوفاقت بإعالن ولي العهد
والجلوس إلى طاولة الحوار هي والجمعيات األخرى ,استمرت بالتحدي ووصفت مبادرة الحوار
بأنها تمؤامرة ضد الثورةت ,وهددت بالعصيان المدني في حال عدم االستجابة لمطالبها ,ورفعت

سقف مطالبها إلى إسقاط النظام(.)1

ثم اعتبرت القوى المعارضة التعديالت الدستورية  2002شكلية ,ال تمس مطالب الشعب

بتفعيل مبدأ الشعب مصدر السلطات لالنتقال إلى واقع ديمقراطي حقيقي ,كون أن هذه التعديالت

لم تحقق مطالب المعارضة الخمسة :حكومة منتخبة ,برلمان كامل الصالحيات ,قضاء نزيه,
دوائر انتخابية عادلة ,ومؤسسة أمنية تُمثل مكونات الشعب .في المقابل ,أيدت القوى السياسية
الموالية التعديل الدستوري ,واعتبرته تأكيداً على استمرار مسار اإلصالح الذي يقوده الملك ,وقد
صرح رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني :تأن التعديالت الدستورية تعزز من دور اإلرادة

الشعبية وزيادة الدور الرقابي لمجلس النواب ,وهي تعديالت جوهرية ومبادرة رائدة على مستوى

المنطقة والمجالس البرلمانية ,وقد أثبتت التجربة مرونة وامكانية اإلصالح والتطوير وفق اآلليات
الدستورية في المملكةت(.)2

واستكماالً للحوار الوطني الذي دعا له الملك حمد بن عيسى آل خليفة في يونيو

 ,2000أعاد الملك الدعوة يوم  20يناير  2002إلى حوار وطني ,اعتُمدت عدة معايير تكفل
نجاحه تتمثل في اختيار التوافق ال المغالبة العددية ,والوعود بتنفيذ مخرجات الحوار في إطار
من المؤسسات الدستورية ,والتأكيد على أن جلسات الحوار محددة المدة ,إال أن المعارضة
تعاطت مع تلك المبادرة بطريقة ال تختلف عن تلك التي اتبعتها في حوار التوافق الوطني في

يوليو  ,2000من خالل تصريحات ال تتفق مع شروط الحوار ,ومنها على سبيل المثال ,وصف
الحوار بأنه تخدعة وال ُينتظر منه شيءت ,والمطالبة بأن يكون الحوار بين الحكومة والمعارضة
فقط وليس مع كافة أطياف المجتمع .ورغم مشاركة المعارضة في الحوار ,إال أن المؤشرات
أظهرت وجود ما يعرقل الحوار ,كتراجع المعارضة عن التوافقات التي تم التوصل إليها في

جلسات الحوار السابقة(.)3

()1

()2
()3

تقرير عمر الحسن ولميس ضيف ,)2000( ,الوفاق والحوار الوطني في البحرين :من المشاركة إلى
االنسحاب ,مركز الجزيرة للدراسات ,الدوحة ,ص 6 – 2

عباس بوصفوان ,البحرين :تعديالت دستورية هشة ,مرجع سابق ,ص 3

عمر الحسن ,)2002( ,مسار الحوار الوطني وتطورات المشهد السياسي في البحرين ,مركز الجزيرة

للدراسات ,الدوحة ,ص  ,6 – 2أيضاً ,عبد علي محمد حسن ,)2004( ,الحوار السياسي في البحرين...

اإلشكاليات والمسارات ,مركز الجزيرة للدراسات ,الدوحة ,ص 02 – 6
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من خالل ما سبق ,يمكن القول إن السمة التي غلبت على طبيعة العالقة بين النظام
السياسي والقوى السياسية ,عالقة قائمة على التجاذب من حين آلخر ,وهذا األمر مستند على

جملة القضايا الخالفية بين النظام والمعارضة ,فالمعارضة ترى أن مطالبها مشروعة ضمن حدود
الديمقراطية ,في المقابل يرى النظام أن األساليب التي تتبعها المعارضة في المطالبة بحقوقها
واالعتراض على العديد من القضايا ,تؤثر على حالة االستقرار والتحول الديمقراطي ,وأن أي

تحرك للمعارضة تغديه الطائفية ,وهذا ينعكس بشكل سلبي على االستقرار داخل مملكة البحرين.

المطلب الثاني :أهم مالمح النشاط السياسي لمؤسسات المجتمع المدني
أُنشئ في البحرين عدد من األندية ذات النشاط الثقافي والرياضي كنادي البحرين 0527
ونادي العروبة واألهلي  ,0525وقد اختلفت هذه األندية من حيث التكوين االجتماعي
واالقتصادي ألعضائها .ومثلما شكلت األندية وجمعيات الخريجين والمعلمين ذات المحتوى

القومي ,األطر التي من خاللها نشط العمل االجتماعي والسياسي في حقبة الخمسينيات

والستينيات ,مثلت الجمعيات الدينية أو المهنية ذات النزوع الديني مركز الثقل في العمل األهلي
واالستقطاب الجماهيري في حقبة السبعينيات والثمانينيات وهي الواجهة التي من خاللها لجأت

جماعات اإلسالم السياسي الخليجية إلى الترويج .وتعتبر جمعية اإلصالح البحرينية أقدم

المؤسسات األهلية الدينية في الخليج ,إذ تأسست في عام  0540تحت اسم نادي الطلبة,
وسرعان ما تحولت في عام  0543إلى نادي اإلصالح(.)1

قد نظم المرسوم رقم ( )20لسنة  0535وضع المنظمات والجمعيات غير الحكومية(.)2

وفي عام  2002صدر مرسوم بقانون بتعديل قانون عام  0535بحيث يسمح بقيام االتحادات

في ما بين منظمات المجتمع المدني وانضمامها إلى المنظمات الدولية ,وجاء إنشاء و ازرة التنمية

االجتماعية واسناد مسئولية منظمات المجتمع المدني إليها ليؤكد اهتمام الدولة بهذه المنظمات,

فقد أصدرت و ازرة التنمية االجتماعية االستراتيجية االجتماعية أواخر عام  ,2004وشارك فيها

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة العمل الدولية ,وهدفت االستراتيجية إلى (تطوير الشراكة

وتوسيع خيارات المشاركة عبر تفعيل منظمات المجتمع المدني ,والعمل التعاوني ,وتحفيز الدور

()1

باقر النجار ,المجتمع المدني في الخليج والجزيرة العربية ,ذكرت في :سعيد بنسعيد العلوي وآخرون,

( ,)0552المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية ,مركز دراسات الوحدة العربية,

()2

بيروت ,ص  , 270 – 266ومنيرة فخرو ,مرجع سابق ,ص 005 – 52

تقرير وطني مقدم وفقا للفقرة ( 05أ) من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان  0/5البحرين ,مجلس حقوق

اإلنسان ,األمم المتحدة ,الدورة األولى ,جنيف  03 – 7أبريل  ,2003ص 02
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االجتماعي للقطاع الخاص)( .)1وقد ذكر بأن عدد الجمعيات المسجلة في ذلك الوقت بل في

عام 035 ,0555جمعية( .)2وأنه زاد عددها إلى  272جمعية عام  ,)3(2000ثم بل عدد

الجمعيات والمنظمات المسجلة في عام  2000ما يقارب  422جمعية( .)4وارتفع عام ,2000

إلى أكثر من  240جمعية أي أن عددها قد قفز إلى نحو ثالثة أضعاف ,خالل السنوات الخمسة
عشر الماضية(.)5

وقد اتخذ الشيخ حمد بن عيسى ,عقب توليه السلطة في مارس  ,0555عدداً من

الخطوات الدالة على الرغبة في تدشين عملية تحول ديمقراطي تحدث تغي اًر في طبيعة العالقة
بين الدولة والمجتمع( ,)6وكان من هذه الخطوات تنشيط دور مؤسسات المجتمع المدني ,حيث
أدت حالة الزخم الشديدة التي ميزت المشروع اإلصالحي في العام الذي تلى التصويت على

الميثاق الوطني إلى انعاش دور مؤسسات المجتمع المدني في البحرين ,حيث نشطت الجمعيات

المهنية في تدعيم دورها(.)7

وقد أ كد الخبير السياسي بمعهد البحرين للتنمية السياسية نزار الطحاوي أن ديمقراطية

مؤسسات المجتمع المدني تُقاس من خالل معايير عدة من بينها معدالت التغيير في عضوية
مجالس اإلدارة ,وآلية إصدار الق اررات ,وحجم العمل التطوعي ,ومشاركة المرأة في النشاط
واإلدارة .وقال الطحاوي :تإن المجتمع المدني هو عبارة عن مجموعة من المؤسسات المدنية التي
ال تمارس السلطة ,وال تستهدف الربح االقتصادي ,وتسهم في صناعة الق اررات من خارج

المؤسسات السياسية ,كونها المساحة التي تدور فيها التفاعالت االجتماعية العامة التي ال تتعلق

()1

عبد النبي العكري وآخرون ,حالة األدبيات الموضوعة حول المجتمع المدني في دول مجلس التعاون
الخليجي ,المركز الوطني للدراسات ,المنامة ,مملكة البحرين ,ص 02 – 00

()2

تقرير وطني مقدم وفقا للفقرة ( 05أ) من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان  0/5البحرين ,مجلس حقوق

()3

قراءة في أبرز أحداث البحرين عام  ,3100موقع أخبار الخليج ,العدد  ,02240الجمعة ,2002/0/6

()4

تقرير وطني مقدم وفقا للفقرة ( 05أ) من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان  0/5البحرين ,مجلس حقوق

()5

قراءة في أبرز أحداث البحرين عام  ,2000المرجع السابق

()7

أحمد منيسي ,البحرين من اإلمارة إلى المملكة ,المرجع السابق ,ص 023

()6

اإلنسان ,األمم المتحدة ,الدورة األولى ,جنيف  03 – 7أبريل  ,2003ص 02

للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://www.akhbar-alkhaleej.com/12341/article/1043.html :
اإلنسان ,األمم المتحدة ,الدورة األولى ,جنيف  03 – 7أبريل  ,2003ص 02
أحمد منيسي ,البحرين من اإلمارة إلى المملكة ,مرجع سابق ,ص 022
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مباشرة بالربح أو باختصاصات السلطة السياسية .وهي مؤسسات معنية بتجميع المصالح ,وحسم

وحل الصراعات ,وتحسين األوضاع ,وافراز القيادات الجديدة ,واشاعة ثقافة مدنية ديمقراطيةت (.)1

وتلعب مؤسسات المجتمع المدني دو اًر فعاالً ومؤث اًر في عملية التحول الديمقراطي ,فال

ديمقراطية بدون مجتمع مدني ,فهو األداة والوسيلة التي تجعل الديمقراطية تحقيقةت للناس ,ويتمثل
الدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني في التحول الديمقراطي في كونها تساهم في نشر ثقافة
حقوق اإلنسان في أوساط الجمهور كافة والدفاع عنها ,وفي توعية المجتمع بأفراده ومؤسساته,
بمزايا نظام الحكم الديمقراطي ,وفي تشجيع كافة مؤسساته على إجراء انتخابات دورية .كما
تساعد مؤسسات المجتمع المدني على نشر ثقافة التسامح وقبول اآلخر ,والتعددية ,والوعي بقيم

ومفهوم المواطنة وبيان أهميتها في الحفاظ على السلم المجتمعي وتوفير بيئة صحية لتطور
الدولة ,والتأكيد على أهمية المساواة في الحقوق والواجبات العامة ,ونبذ التمييز واالستبعاد
االجتماعي واإلقصاء سواء من قبل المؤسسات الرسمية أو األهلية .وال يستطيع أي متابع لدور

المجتمع المدني أن يغض الطرف عن دوره في فضح الممارسات غير القانونية في مؤسسات
الدولة أي دولة  ,كظواهر الفساد اإلداري والمالي ,والتعدي على الحريات العامة(.)2

وتستهدف مؤسسات المجتمع المدني تقوية النسيج االجتماعي ,ودعم قطاعات هامة ,أو

تخصصات معينة أو اتجاهات واهتمامات اجتماعية ,كالصناديق الخيرية هدفها مساعدة الطبقات

الفقيرة ودعم األعمال الخيرية العامة ,والجمعيات السياسية وهدفها طرح برنامج عمل سياسي
للحياة العامة وتبني قوائم معينة لدعمها في االنتخابات.

وتتشكل أولويات العمل المطروحة أمام مؤسسات المجتمع المدني الناشطة ,في عدة

اتجاهات السياسية منها ترتيب البيت الداخلي ,والتعاضد مع مؤسسات المجتمع المدني الحكومية
لحل مشكلة البطالة ,وتعزيز دور المرأة واشراكها بصورة فاعلة في اتخاذ الق اررات في الشأن
العام ,ومحاربة الفساد المالي واإلداري في المؤسسات المدنية الرسمية الحكومية ,ترسيخ مبدأ

الشفافية في التعامل بين مؤسسات المجتمع المدني الرسمية واألهلية ,وتوعية المواطن بالقيم
والمبادئ الديمقراطية وبحقوق اإلنسان ,والسعي الحثيث للتقريب بين المذاهب اإلسالمية ونبذ

الطائفية(.)3
()1

المجتمع المدني والتحول الديمقراطي ,ورشة عمل نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية ,موقع معهد

()2

علي جاسم البحار ,ال ديمقراطية حقيقية بدون مجتمع مدني قوي ,معهد البحرين للتنمية السياسية ,للتفاصيل

()3

ورقة عمل حول دور مؤسسات المجتمع المدني البحريني ,منشورة على موقع معهد الربيع العربي ,على

البحرين للتنمية السياسية ,2002/6/2 ,للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/GSd :
انظر الرابط التاليhttp://www.bipd.gov.bh/default.asp?action=article&id=1262 :
الرابط التاليhttp://s.v22v.net/uca :
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ولكن ال يمكن وضع جميع هذه المؤسسات في ذات اإلطار والتصنيف ,فبعضها امتداد

للجمعيات السياسية ,وبعضها ذات صبغة طائفية ,وعدد منها مفبرك من قبل الدولة لمناوئة

الجمعيات المثيلة ,وخصوصاً في مجال حقوق اإلنسان والشباب .ورغم محاولة إخماد وتسيس
واستتباع عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني ,فإن محصلة دورها إيجابي في النضال من

أجل الحريات العامة ,والديمقراطية واإلصالح(.)1

ويشدد ناشطو المجتمع المدني في البحرين على أن القوانين التي صدرت في السنوات

األخيرة ,ومنها قانون الجمعيات السياسية وقانون المسيرات وقانون اإلرهاب ,قد جاءت لتزيد من
وطأة الضغط على مؤسسات المجتمع المدني وتعمل على ترويضه ,كما تشكو مؤسسات

المجتمع المدني من ظهور مؤسسات غير مسجلة قانوناً وكذلك وجود نشاطات متمردة على

القانون ,األمر الذي شكل حالة من الشد والجذب بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

كما تشكو مؤسسات المجتمع المدني في البحرين من قضية التمويل الخاص بنشاطاتها

وفعالياتها ,وامكانية تدخل الحكومة في حجب التمويل عن بعض المؤسسات التي قد تمارس
نشاطات تعدها الحكومة منافية للقوانين الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني.

وعلى الرغم من وجود مثل هذه العوائق ,فإن مؤسسات المجتمع المدني في البحرين قادرة

على تعزيز وجودها من خالل العمل على تبني ُخطة أكثر فاعلية لحمل الحكومة على تبني
برنامج يقوم على إطالق الحريات العامة وتبني برامج لإلصالح السياسي والقضائي ,بحيث
تتمكن المؤسسات اإلعالمية والتشريعية والقضائية من القيام بدورها في حماية مؤسسات المجتمع

المدني ,وتفعيل الدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني على صعيد

تخليص العمل السياسي في البحرين من أُطره المذهبية وتحويل الحراك السياسي في البالد من
صراع مذهبي ,إلى تعاون تنافسي يفسح المجال أمام تحريك اآلليات الديمقراطية الموجود في

البالد وتطوريها ,بحيث تغدو مؤسسات ديمقراطية شكالً ومحتوى(.)2

()1

عبد النبي العكري ,عقبات االنتقال إلى نظام حكم ديمقراطي في البحرين ,ذكرت في :عقبات االنتقال إلى
نظم حكم ديمقراطية :دول عربية مختارة (السودان – البحرين – مصر – اليمن) ,ذكرت في ,لماذا انتقل
ايخرون إلى الديمقراطية وتأخر العرب ,دراسة مقارنة لدول عربية مع دول أخرى ,موقع الجماعة العربية

()2

للديمقراطية 2 ,مارس/آذار  ,2003ص 04

عالء عبد الرزاق ,المجتمع المدني في البحرين ودوره في تحقيق المصالحة الوطنية ,مجلة آراء حول

الخليج ,العدد  ,34سبتمبر  ,2000مركز الخليج لألبحاث ,ص  ,23 – 27أيضاً ,حماية مؤسسات

المجتمع المدني في البحرين ,الدفاع عن المجتمع المدني ,التقرير اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا,
رؤى قادة المجتمع المدني ,الحركة العمالية من أجل الديمقراطية ,أكتوبر  ,2007واشنطن ,ص 20 – 02
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وقد نجحت مؤسسات المجتمع المدني  ,رغم األحداث التي شهدتها المملكة خالل شهري

فبراير ومارس  2000وما ترتب عليها من انعكاسات ,ورغم عالقتها بالسلطة التنفيذية ,في
تجاوز التداعيات السلبية لألحداث ,واستمرت في أداء دورها كوسيط بين السلطة التنفيذية

والمجتمع ,وهو ما يمكن رصده على النحو التالي:

 -0تعزيز العالقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ,فقد وصل عدد المؤسسات التي

حصلت على منح مالية من الحكومة ,نتيجة لذلك ,إلى ( )60مؤسسة .وفي هذا اإلطار تم تنظيم
العديد من اللقاءات بين الوزراء والمسؤولين ومنظمات المجتمع المدني لبحث مختلف القضايا

التي تهم الطرفين .كما تبنت الحكومة رعاية المؤتمرات التي تقيمها مؤسسات المجتمع المدني.

 -3تطوير أداء مؤسسات المجتمع المدني فيما بين عامي  3101و ,3100وفي هذا اإلطار
تنوعت نشاطات الجمعيات االجتماعية ما بين البيانات والتصريحات والفعاليات التي أعربت من
خاللها عن مواقفها تجاه األحداث ,ومن هذه المواقف :دعوة جمعية البحرين الشبابية إلى إشراك

الشباب في عملية الحوار الوطني باعتبارهم الشريحة الكبرى من الناحية الديمغرافية(.)1

ويمكن القول ,من خالل ما سبق ,أنه قد كان لمؤسسات المجتمع المدني دور رئيس في

الحياة االجتماعية والسياسية ,وذلك من خالل تشكيل األندية الثقافية والفكرية واألدبية والسياسية,
كما كان لهذه المؤسسات دور فاعل في المسيرة الديمقراطية ,واالستقرار السياسي ,وتقوية روابط

النسيج االجتماعي ,وتعزيز روح الثقافة والمشاركة السياسية .وعلى الرغم من بعض التحديات
والقيود التي مورست على الجمعيات ,فإن دورها مازال حاض اًر وفعاالً حيث لعبت دو اًر في تقريب

وجهات النظر بين النظام والمعارضة أثناء الحركة االحتجاجية التي اندلعت مطلع عام .2000

()1

قراءة في أبرز أحداث البحرين عام  ,2000مرجع سابق
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الفصل السادس
آثار اخلالفات حول اإلصالح على الواقع السياسي
البحريني

المبحث األولي :آثار خالفات المشاركة السياسة على واقع اإلصالح السياسي البحريني
المطلب األول :أثر المشاركة السياسية على العملية الديمقراطية نفسها

المطلب الثاني :آثار تطور المشاركة السياسية على أداء النظام السياسي البحريني
المبحث الثاني :أثر خالفات حول اإلصالح على ملفي التجنس وحقوق اإلنسان

المطلب األول :معالجة ملف التجنيس السياسي

المطلب الثاني :حقوق اإلنسان البحريني بين التشريع وحق المعارضة

533

المبحث األول :آثار خالفات المشاركة السياسة على واقع اإلصالح السياسي
البحريني
المطلب األول :أثر المشاركة السياسية على العملية الديمقراطية نفسها
تظهر عالقة المشاركة السياسية بحقوق اإلنسان وحرياته من خالل تناول أهمية مفهوم

الديمقراطية التي تحوي كال المفهومين تالمشاركة السياسية وحقوق اإلنسان وحرياتهت ,فالديمقراطية

الحكام والمحكومين ,ونوع من المشاركة في إدارة
وسيلة تؤدي إلى إقامة نوع من الحوار بين ُ
الشؤون العامة وعمل المؤسسات ومراقبتها ,ونوع من المعارضة المقبولة والمشروعة للسلطة(.)1
وقد تجسدت الممارسة الديمقراطية في البحرين بعد استقاللها ,بإنشاء المجلس التأسيسي

بموجب مرسوم بقانون رقم ( )02لسنة  .0572وقد نصت مقدمة هذا المرسوم الخاص بـإنشاء

الحكم في البالد على أُسس قويمة من الديمقراطية والعدل,
المجلس التأسيسي على أن تإرساء ُ
وفي ظل نظام دستوري برلماني ,يوطد ُحكم الشورى ويتفق مع ظروف البالد وتراثها العربي
واإلسالميت .ومع ذلك لم يكتب لهذه التجربة أن تستمر إذ عاشت البحرين في ف ار دستوري حين

ُحل المجلس الوطني المنتخب عام  .0572وبعد ذلك ,لم يتم تفعيل مبدأ المشاركة الشعبية إال
عندما قررت القيادة السياسية ,تطبيق تجربة مجلس الشورى ,الذي أُنشئ بموجب األمر األميري

رقم ( )5لسنة .0552

وجاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمشروع إصالحي ليشمل ُمجمل أوجه الحياة,
ويقوم على إرساء دعائم العمل الوطني المشترك ,عبر تطوير الممارسة الديمقراطية وتعزيز
الشراكة السياسية بين الشعب والحكومة ,والفصل بين السلطات الثالث .وهو ما تجسد في ميثاق

العمل الوطني ,إذ يعتبر وثيقة سياسية تضمنت العديد من المبادئ والتوجهات التي تُشكل آلية
العمل الوطني المشترك .وبات من صالح مملكة البحرين أن تتكون السلطة التشريعية من
مجلسين ,األول منتخب انتخاباً ح اًر مباش اًر يتولى المهام التشريعية ,واآلخر ُمعين يضم أصحاب
الخبرة واالختصاص لالستعانة ب,رائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة.
وتحقيقاً لما جاء به الميثاق من مبادئ ديمقراطية تقوم على المشاركة الشعبية ,صدر

األمر األميري رقم ( )3لسنة  2000بدعوة المواطنين لالستفتاء على مشروع ميثاق العمل

الوطني ,حيث وافق الشعب على المشروع بما يحمله من رؤى وأفكار ديمقراطية ,وبلغت نسبة

()1

رعد عبودي بطرس ,أزمة المشاركة السياسية وقضية حقوق اإلنسان في الوطن العربي ,في :برهان

غليون وآخرون ,)0555( ,حقوق اإلنسان العربي ,مركز دراسات الوحدة العربية ,سلسلة كتب المستقبل

العربي ( ,)07بيروت ,ص 42 – 40
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الموافقة عليه ,كما ذكر من قبل ,%53.4 ,وهو ما يعني وجود إجماع وطني تام على تدشين

مرحلة جديدة من اإلصالح والديمقراطية.

وتطلب الحراك اإلصالحي والسياسي الذي شهدته مملكة البحرين من أجل تفعيل

المشاركة الشعبية في الشؤون العامة ,حل مجلس الشورى االستشاري ,ليشارك محله ممثلو
الشعب .وبناء على ذلك صدر األمر الملكي رقم ( )2لسنة  2002بإلغاء األمر األميري رقم

( )5لسنة  ,0552ليتاح بعد ذلك تكوين مجلسي الشورى والنواب وفق ما نص عليه الدستور
المعدل( .)1وصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يضمن سالمة العملية االنتخابية ,وقد
منح القانون حق التصويت لكل مواطن ومواطنة بحرينية يبل من العمر  20عاماً(.)2

وشـ ــهدت مملكـ ــة البح ـ ـرين خـ ــالل الفت ـ ـرة مـ ــن  20 – 24أكتـ ــوبر  ,2002أول انتخابـ ــات

برلماني ــة بع ــد غي ــاب ط ــال 27عام ــا .وحظي ــت ه ــذه االنتخاب ــات بأهمي ــة بالغ ــة ,ب ــالنظر إل ــي ع ــدة
اعتبارات أبرزها أنها أنهت حالة الف ار الدستوري التي عاشـتها البحـرين منـذ حـل المجلـس الـوطني

المنتخـب فــي عــام  ,0572ومـن ناحيــة ثانيــة ,أنهـت االعتمــاد علــى آليـة التعيــين لتشــكيل البرلمــان
علــى نحــو مــا كــان مــأخوذا بــه فــي تجربــة مجلــس الشــوري الــذي تأســس عــام  ,0552ومــن ناحيــة

ثالثة ,أنها أول انتخابات برلمانية تشارك فيها المرأة ترشيحاً وانتخاباً( .)3ويضاف إلى ذلك أن تلك
االنتخابات تعد الخطوة الثانية بعد االنتخابات البلدية في سـبيل تطبيـق المشـروع اإلصـالحي علـى

أرض الواقع ,لكن بعض مراسيم القـوانين التـي صـدرت لتنظـيم العمليـة االنتخابيـة أدت إلـى تعميـق

الخالف بين الحكومة والمعارضة.

فق ــد رفضـــت جمعيـــة الوفـ ــاق الـــوطني اإلســـالمية وجمعي ــة التجمـ ــع الق ــومي ال ــديمقراطي,

وجمعي ــة العم ــل ال ــوطني ال ــديمقراطي ,وجمعي ــة العم ــل اإلس ــالمي ,وعرف ــت ه ــذه الجمعي ــات باس ــم
(جمعيات المقاطعـة األربـع) ,المرسـوم رقـم ( )25لعـام  2002الخـاص بتقسـيم الـدوائر االنتخابيـة,

وأصدرت في هذا اإلطار بياناً ,أكدت أن هذا المرسوم قسـم الـدوائر االنتخابيـة بشـكل غيـر عـادل.
وفي إطار األزمة التي نجمت عن رفض هذه الجمعيات لهذا المرسوم ,أعلنت تلـك الجمعيـات فـي

()1

علي عبد اهلل العرادي ,تقرير حول المسيرة اإلصالحية والديمقراطية في مملكة البحرين ,مقدم لألمانة العامة

لالتحاد البرلماني العربي من شعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية ,ص 6 – 0

 مرسوم بقانون رقم ( )04لسنة  3113بشأن مباشرة الحقوق السياسية ,موقع صحيفة الوسط البحرينية,
للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://ttt.tf/57xj :

()2

محمد سعد أبو عامود ,النظم االنتخابية :حالة بعض دول الخليج ,مجلة الديمقراطية ,السنة السادسة ,العدد

()3

محمد عز العرب ,النخبة واإلصالح السياسي في البحرين ,موقع األهرام الرقمي ,2000/00/0 ,للتفاصيل
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بيان أصدرته في  24أغسطس  2002مقاطعتها االنتخابات البرلمانية()1؛ ممـا سـاهم فـي تقلـيص

نسبة المشاركة إلى  ,%22.4وهي نسبة قليلة إذا ما قورنت بنسبة المشاركة أثناء االسـتفتاء علـى
ميث ــاق العم ــل ال ــوطني( .)2وق ــد عب ــر الش ــيعة ع ــن اس ــتيائهم بق ــولهم تإن الحكوم ــة توظ ــف الورق ــة

الطائفيـــة وتحـ ــاول إخ ـ ـراج العمليـــة الديمقراطيـ ــة عـ ــن مســـارها بالتالع ــب بال ــدوائر االنتخابيـ ــةت(.)3

وطالبت المعارضة بتوسيع نطاق قاعدة الناخبين واعادة تقسيم الدوائر االنتخابية .وهنا يالحظ أن
معظــم اآلراء الداعيــة إلجـراء هــذا التعــديل تنطلــق مــن اعتبــارات طائفيــة فــي األســاس ,وهــذا الواقــع

الطــائفي يحمــل فــي طياتــه العديــد مــن اإلشــكاليات أهمهــا ,االنقســام داخــل التيــار الطــائفي الواحــد,
واالنقسام بين السنة والشيعة ,واالنقسام بين التيار المتشدد والمعتـدل ,واالنقسـام بـين التيـار الـديني

والتيار الليبرالي والقومي(.)4

ولــذلك قــرر الملــك ,وســعياً منــه إلــى تهدئــة األج ـواء ,إعفــاء أف ـراد ق ـوات الــدفاع البحرينيــة,

والحــرس الــوطني والشــرطة واألجه ـزة األمنيــة مــن حقهــم فــي االنتخابــات ,وبــذلك أُزيــح عــن مســرح

االنتخابات ما ينـاهز خمسـة عشـر ألـف مقتـرع سـني .إال أنـه مـن جانـب أخـر لـم تسـتطع الحكومـة
االســتجابة لمطالــب الجمعيــات التــي قاطعــت االنتخابــات فــي تلــك الــدورة االنتخابيــة بعــد احتجاجهــا

المعــين حــق تعطيــل أي مشــروع يصــدر مــن المجلــس اآلخــر المنتخــب
علــى مــنح مجلــس الشــورى ُ
وهو مجلس النواب في حالة عدم موافقة الحكومة عليه.

وأس ــفرت االنتخاب ــات ,عل ــى أي ــة ح ــال ,ع ــن ف ــوز التي ــار اإلس ــالمي ب ـ ـ  05مقع ــداً ,وف ــاز

المسـتقلون ب ـ  03مقعــداً ,فيمـا حصـل علــى المقاعـد الثالثــة المتبقيـة التيـار الليب ارلــي واليسـاري ,أمــا

ع ــن التوزي ــع الط ــائفي فق ــد حص ــل الس ــنة علـ ـى  23مقع ــداً ,وحص ــل الش ــيعة عل ــى  02مقع ــداً(.)5
ويتضــح مــن ذلــك ,أن تشــكيلة المجلــس ,رغــم مقاطعــة بعــض القــوى السياســية ,قــد جــاءت لــتعكس

واقع التركيبة االجتماعية الطائفية الشيعية  -السنية(.)6

وحدثت ,في هذه الدورة ,خالفات بين المجلس وبين الحكومة بسبب عـدم تجـاوب األخيـرة

مع اقتراحاتـه فـي بعـض القضـايا ,ممـا دفـع إلـى وصـفه بالضـعف ألنـه عجـز عـن إقـرار أي قـانون
()1

أحمد منيسي ,التحول الديمقراطي ,مرجع سابق ,ص  020 – 020وأحمد منيسي ,البحرين من اإلمارة إلى

()2

عبد الهادي خلف ,حصيلة عشر سنوات ,مرجع سابق ,ص 2

()3

همسة قحطان ,مرجع سابق ,ص 063 – 066

المملكة ,مرجع سابق ,ص 072 – 070

 للتفاصيل ,انظر شحاتة ناصر ,مرجع سابق ,ص 240

()4

محمد سعد أبو عامود ,النظم االنتخابية ,مرجع سابق ,ص 002 – 002

()6

محمد سعد أبو عامود ,النظم االنتخابية ,المرجع السابق ,ص 002 – 002

()5

همسة قحطان ,المرجع السابق ,ص 063 – 066
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خــالل الســنة األولــى مــن مباش ـرة مهامــه .وقــد ذكــر تقريــر الشــرق األوســط رقــم ( )40لشــهر مــايو

 2002أنه بعد مرور أربع سنوات من إعالن الشيخ حمـد خطـة إصـالحية شـاملة ال ازلـت تتجربـة
البح ـرين الليبراليــة الهشــة مهــددة بــالجمود أو االنحــالل ,فتــداخل الن ـزاع السياســي واالجتمــاعي مــع

التوترات الطائفية ُيولد مزيجـاً قـابالً لالشـتعال( .)1وفـي هـذا السـياق رفضـت الحكومـة البحرينيـة فـي
 26أبريل  2006إقرار قانون الذمة المالية باسم (من أين لك هذا) الذي أقره مجلـس النـواب ,وقـد
ب ــررت الحكوم ــة رفض ــها ه ــذا بأن ــه ال ض ــرورة لتشـ ـريع مث ــل ه ــذا الق ــانون طالم ــا أن هن ــاك ق ــانون

للعقوبــات( .)2ويش ــار إل ــى أن التقري ــر الم ــذكور آنفـ ـاً ق ــد طال ــب باتخ ــاذ إجـ ـراءات عاجل ــة لتص ــحيح
العالقة بين الحكومة والمجلس ,وحذر مـن أنـه تإذا لـم تتخـذ الحكومـة خطـوات عاجلـة للتعامـل مـع

المشاكل االجتماعية الحادة في الدولة فإن البحرين يمكن أن تشهد أوقات عصيبةت .لذا كـان ل ازمـاً
على السلطة فـي البحـرين وهـي تواجـه مثـل هـذه الضـغوط الداخليـة والخارجيـة ,أن تبـدي نوعـاً مـن

المرونة والحوار مع الفئات المعارضة لسياستها تلك(.)3

وشـ ــهدت مملكـ ــة البح ـ ـرين ثـ ــاني انتخابـ ــات برلمانيـ ــة ,فـ ــي  22نـ ــوفمبر  ,2006الختيـ ــار

أعضاء المجلس الوطني البال عددهم ثمانين عضواً ,والذي يعين الملك نصـف أعضـائه .تنـافس

فــي هــذه االنتخابــات  207مرشــح ,مــن بيــنهم 06مرشــحة عل ـى  25مقعــداً ,حيــث فــازت تلطيفــة
القع ــودت بالمقع ــد األربع ــين بالتزكي ــة .وتمي ــزت ه ــذه االنتخاب ــات بمش ــاركة معظ ــم الق ــوي السياس ــية

الرئيسـية فـي الســاحة البحرينيـة

()4

التـي ســبق لهـا أن قاطعـت انتخابــات  .2002وقـد وصـلت نســبة

الن ــاخبين ف ــي ه ــذه االنتخاب ــات إل ــى نح ــو  %72ف ــي ظ ــل محاول ــة الحكوم ــة البحرينيـ ـة إبع ــاد ك ــل
االتهامــات عنهــا حــول وجــود نيــة لتزويــر االنتخابــات بعــد أن واجهــت اتهامــات عديــدة كاالتهامــات

التــي أطلقهــا المستشــار السياســي لمجلــس الــوزراء (صــالح البنــدر) عــن وجــود مخالفــات فــي هــذه
االنتخابــات وأن الحكومــة تــدفع أم ـواالً ألشــخاص لتقــويض تيــارات المعارضــة الشــيعية ,ممــا دفــع

الحكومـة إلــى طـرده خــارج الـبالد .وفــي المقابـل ســعت القـوى وجمعيــات المعارضـة إلــى اتخـاذ عــدد
مــن اإلج ـراءات والنش ــاطات التــي مــن ش ــأنها إحاطــة ســير العملي ــة االنتخابيــة بالرقابــة ,إذ طال ــب

األمين العام لجمعية الوفاق الوطني اإلسالمية الشيخ علي سلمان والذي قـاطع انتخابـات ,2002

بـــإجراء انتخابـ ــات نزيهـ ــة وشـ ــفافة محـ ــذ اًر مـ ــن أنـ ــه تإذا نجحـ ــت القـ ــوى المحافظـ ــة والمسـ ــتفيدة مـ ــن

األوضاع الفاسدة في إفشـال العمليـة اإلصـالحية؛ فـإن الـبالد ستشـهد مزيـداً مـن المشـكالت ومزيـداً

()1
()2
()3
()4

همسة قحطان ,المرجع السابق ,ص 065 – 063
همسة قحطان ,مرجع سابق ,ص 063 – 066
همسة قحطان ,المرجع السابق ,ص 065 – 063
محمد عز العرب ,النخبة واإلصالح السياسي في البحرين ,موقع األهرام الرقمي ,2000/00/0 ,للتفاصيل
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مــن االحتقــان .وســعت الحكومــة إلــى اتخــاذ بعــض اإلجـراءات إلظهــار ن ازهــة وشــفافية االنتخابــات,

وع ــدم الت ــدخل ف ــي س ــير العملي ــة االنتخابي ــة ,فقام ــت بنق ــل إدارة االنتخاب ــات واالس ــتفتاء إل ــى دائــرة
الشــؤون القانونيــة لتصــبح هيئــة مســتقلة عــن أجه ـزة الدولــة ,فضــال عــن إقــدام الحكومــة علــى إلغــاء
التصويت عن طريق البريد االلكتروني .وبذلك سعت الحكومة البحرينية وبوسائلها اإلصالحية أن

تكسب عدداً كبي اًر من معارضيها في الداخل والخارج(.)1

وتعتبر االنتخابات البلدية والبرلمانية التي أجريت في عام  2006التجربة الثانية التي

تشهدها مملكة البحرين في ظل اإلصالح السياسي .وبشكل عام اختلفت انتخابات  2006عن
سابقتها بسبب تغير الظروف السياسية ,وتكون خبرة سياسية على المستوى التشريعي والبلدي ,فقد

حظيت االنتخابات بمشاركة واسعة من قبل المواطنين وكافة القوى السياسية المختلفة ,وفي هذه

االنتخابات وصلت أول امرأة لعضوية مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني.

وقد أتيحت الفرصة أمام مؤسسات المجتمع المدني وممثلي المرشحين لمتابعة االنتخابات

واإلشراف على سالمتها في الفصلين التشريعيين ,وذلك إلى جانب اللجنة العليا لإلشراف على

سالمة االنتخابات ,وبذلك فتحت مملكة البحرين عهداً جديداً من اإلصالح والديمقراطية ,يقوم
على تفعيل مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني ,التي تنص على أن الشعب مصدر السلطات

جميعاً ,وعلى تحقيق المشاركة الشعبية ,وسيادة القانون والفصل بين السلطات مع تعاونها .وقد
أظهرت التجربة العملية للممارسة البرلمانية ,بأن إمكانية تمثيل جميع األطياف في العملية

السياسية ,يمكن تحقيقه من خالل نظام المجلسين ,مما ُيسهم في تحقيق االستقرار السياسي
والدفع بالعملية الديمقراطية قُدماً إلى أوسع مجاالتها(.)2
حصل في البحرين قبل االنتخابات التي جرت في عام  2000عدة تطورات علـى صـعيد

عالقة الحكومة بالمعارضة ,منها قيام الملك في مارس  2005بإصدار عفو عن أكثـر مـن 070

سجيناً كانوا متهمين بتعريض األمن القومي للخطر ,بما فيهم  22شيعياً بتهمة محاولة قلب نظام
الحكم ,ومن جانب آخر ألقت أجهزة األمن في أغسطس  2000القبض على أحد الرموز الشيعية
مع ثالثة ناشطين في مجال حقـوق اإلنسـان فيمـا عـرف بقضـية الخليـة اإلرهابيـة التـي أعلـن عنهـا

في ذلك الوقت .فضالً عن ذلك فقد أقدمت الحكومة على التضييق على بعض المنابر اإلعالمية
ومنظم ــات المجتم ــع الم ــدني المنتق ــدة للسياس ــة الرس ــمية ,مم ــا أث ــار مخ ــاوف المعارض ــة ,واعتب ــر

()1
()2

همسة قحطان ,المرجع السابق ,ص 070 – 065
علي عبد اهلل العرادي ,المسيرة اإلصالحية والديمقراطية ,مرجع سابق ,ص 5 – 7
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الــبعض ذلــك مؤش ـ اًر علــى أن البح ـرين تتجــه للعــودة إلــى الســلطوية التقليديــة بــدال مــن الســلطوية

التنافسية(.)1

وجرت التجربة الديمقراطية الثالثة في البحرين عام  ,2000على الرغم من وجود العديد

من المعوقات التي وضعتها الحكومة كما تمت اإلشارة إليها سابقاً .وفي هذه المرة شاركت
الجمعيات السياسية في االنتخابات( .)2وكان أبرز ما ميز هذه االنتخابات هو خسارة وتراجع
تاإلسالم السياسي السنيت بحيث لم يعد أنصاره كتلة قوية أمام جمعية الوفاق الوطني الشيعية,

وبرز المرشحون المستقلون الذين اكتشفوا أن الناخب البحريني ضاق ذرعاً بالجمعيات السياسية

الدينية(.)3

وهكذا يمكن القـول إن القـوى السياسـية والمجتمعيـة البحرينيـة لـم تكـن متفقـة علـى تفاصـيل

المس ــار ال ــديمقراطي وح ــدوده ,وربم ــا رأى الـ ـبعض ف ــي الديمقراطي ــة ذاته ــا خطـ ـ اًر عل ــى مص ــالحه
ووجــوده ,حيــث يعتقــد الــبعض بــأن المزيــد مــن الديمقراطيــة يعنــي ســيطرة فئويــة (للشــيعة تحديــداً)
ولــذلك لــم تقبــل بعــض األطـراف مســألة الحكومــة المنتخبــة ,ألنهــا ســتنتج حكومــة شــيعية أو ســيطرة

أكثرية شيعية عليها.

كما يمكن القول إن الحراك الشعبي في فبراير  2000ازداد نتيجة تأثيرات الربيع العربـي,

مترافقاً مع فشل في السلطة والمعارضة وأداء األجهزة الرسمية بما فيها األجهـزة الوليـدة كالبرلمـان.
ومـع هــذا فــإن وقــوع الحـراك قــد أنــتج معوقــات ضــخمة أمــام العــودة إلــى المســار الــديمقراطي ,حيــث

انســحبت المعارضــة مــن العمليــة السياســية ,ووقعــت انتهاكــات عديــدة لحقــوق اإلنســان .وكــان مــن
نتيجة الحراك وقوع شرخ اجتماعي طائفي كبير في البالد إلى جانب الشرخ السياسي ,وكلها أمور

زادت من حجم المعوقات(.)4

ويرى الباحث أنه ال يمكن المرور على التجربة الديمقراطية في البحرين دون اإلشارة

للمشاركة السياسية للمرأة البحرينية .فقد حصلت المرأة ,بصدور دستور مملكة البحرين في عام

 ,2002على كثير من حقوقها .ويعتبر ذلك مكسباً هاماً للمرأة البحرينية ويأتي هذا تتويجاً

()1
()2
()3

همسة قحطان ,مرجع سابق ,ص 072 – 070
همسة قحطان ,المرجع السابق ,ص 072 – 070
بدر عبد الملك ,قوة "اإلسالم السياسي السني" إلى تضاؤل ,انتخابات البحرين ودروسها ,مجلة آفاق

المستقبل ,تصدر عن مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ,العدد  ,5يناير/فبراير  ,2000السنة
()4

الثانية ,ص 22 – 20
تحدي اإلصالحيات السياسية في البحرين ,موقع المرصد البحرينـي ,للتفاصـيل انظـر
حسن موسى الشفيعيّ ,

الرابط التاليhttp://www.bahrainmonitor.com/magal/g-039-01.html :
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لمرحلة طويلة قطعتها المرأة في مجاالت متعددة ,كما أن هذه المكاسب تؤكد بأن مشاركة المرأة

في العملية التنموية هو أحد الدعامات األساسية لعملية التحول الديمقراطي.

وأصبح وضع المرأة القانوني يسمح لها أن تكون مؤثرة وفاعلة بشكل كبير ,فقد كفل لها

الدستور البحريني حقوقها السياسية والمدنية .ففيما يتعلق بالحقوق السياسية نجد الفقرة (هـ) من
المادة األولى تنص على حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسة للمواطنين
كافة للرجال والنساء بما فيها حق االنتخاب والترشيح .كما نصت المادة ( )03على المساواة في

الكرامة االنسانية وفي الحقوق والواجبات العامة دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.

وهكذا أتيحت للمرأة وللمرة األولى في تاريخها المشاركة السياسية(.)1

وشاركت المرأة ,مع تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم ,في االنتخابات

البلدية والبرلمانية بالترشح والتصويت .وشاركت في اللجنة الوطنية العليا إلعداد مشروع ميثاق

العمل الوطني ,وطالبت بتعديل قانون الجمعيات ,وازالة القيود التي تمنعها من المشاركة السياسية

في ظل غياب األحزاب السياسية( .)2ثم تم إنشاء المجلس األعلى للمرأة ,ليكون المرجع لدى
الجهات الحكومية الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة ,وهو يختص باقتراح السياسة العامة في

مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية .وهو يتبع للملك
مباشرة وتترأسه قرينته الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة(.)3

ولكن مازالت نسبة تمثيل النساء في المجالس التمثيلية ومؤسسات صنع القرار تتسم

بالمحدودية الشديدة ,فقد ترشحت ( )3سيدات في انتخابات المجلس النيابي لعام  2002لم ينجح
منهن أحد ,وفي انتخابات عام  2006ترشحت ( )3سيدات ,لم تفز سوى سيدة واحدة بمقعد

واحد( .)4في عام  2002ارتفع عدد السيدات في مجلس الشورى إلى  6نساء( .)5ومرجع ذلك إلى

()1

واقع المرأة البحرينية بين التطورات االجتماعية والتحوالت السياسية ,وكالة أخبار المرأة,2000/3/02 ,

()2

صندوق االمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ,التمكين السياسي للمرأة العربية :دراسة لدور البرلمان ووسائل

للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/vR9 :

اإلعالم في مصر واألردن والبحرين ,)3112( ,صندوق االمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ,عمان – األردن ,ص

052 – 033

()3

صابر بلول ,التمكين السياسي للمرأة العربية بين الق اررات والتوجهات الدولية والواقع ,مجلة جامعة دمشق

()4

صندوق االمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ,التمكين السياسي للمرأة العربية :دراسة لدور البرلمان ووسائل

للعلوم االقتصادية والقانونية ,المجلد  ,22العدد  ,2005 ,2ص 672

اإلعالم في مصر واألردن والبحرين ,)3112( ,صندوق االمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ,عمان – األردن ,ص

()5

052 – 033

إيمان بيبرس ,المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي ,جمعية نهوض تنمية المرأة ,القاهرة ,ص 02
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طبيعة المجتمع البحريني الذكوري بطبعه والشرقي في عاداته وتقاليده وأفكاره السياسية ونظرته

الضيقة لدور المرأة في المجتمع.

وأخي اًر ال بد من اإلشارة إلى بعض القيود التي المست التجربة الديمقراطية كما المست

قضايا الحريات والعمل السياسي ,ومن أهمها :
.0

إشكالية الخلل في التركيبة السكانية التي تعانيها غالبية دول الخليج ,والبحرين جزء منها,

.2

وبارز في تشكيل عناصر الوعي السياسي
ًا
عنصر هاما
ًا
االعتبارات القبلية التي ظلت
قيدا وربما معوقًا عن التوجه نحو مزيد
والثقافي بشكل عام ,ومثل تلك االعتبارات تمثل ً

.2

الهاجس األمني الذي كان من بين أبرز أدوات تشكيل السياسات البحرينية سواء على

عنصر غير إيجابي نحو مزيد من التحول الديمقراطي ,نتيجة وجود أعداد
ًا
حيث تمثل
هائلة من العمالة الوافدة خاصة اآلسيوية داخل تلك المجتمعات.

من االنفتاح والتطور السياسي.

قيدا على
الصعيد الداخلي أو الخارجي ,ومثل هذا الهاجس يصب في اتجاهات تمثل ً
عناصر توسيع المشاركة السياسية أو انتقاد للممارسة السياسية ,واألهم توجيه كافة رموز
وأدوات الدولة لمثل هذا األمر ,وخاصة في جانبه االقتصادي(.)1

.4

عدم جاهزية السلطة الحاكمة لتقبل نتائج التجربة الديمقراطية بغض النظر عن نتائجها

ألن ذلك يؤثر على الهوية السياسية واالجتماعية للبحرين ,كما يؤثر على المستقبل

السياسي للنظام الحاكم ,وعلى نحو يمكن أن يشكل نقيضاً تاماً لوجوده .وقد ترتب على
ذلك جملة من التطورات والممارسات السياسية الالفتة لالنتباه .فعلى المستوى السياسي,

تم تجاوز ما تم االتفاق عليه في ميثاق العمل الوطني منذ العام  ,2002وبخاصة فيما

يتعلق بضرورة تكريس قيم الديمقراطية والمواطنة الحقيقية في سلوك ومؤسسات الدولة,
وقيام سلطة تشريعية معبرة عن تطلعات وآمال المواطنين .أما على المستوى االجتماعي,

فقد ساهمت آلة اإلعالم الرسمية في شق المجتمع على أسس طائفية حتى قبل حراك
 04فبراير بعشر سنين ,واستمر تمكين ذوي الخطاب التحريضي والطائفي واإلقصائي
في المنابر الدينية وفي المناصب الرسمية .أما على المستوى االقتصادي ,فقد برزت هذه
السياسة في ملف عمليات التوظيف التي ظلت تتم في العديد من القطاعات على أسس
والئية طائفية وعرقية(.)2

()1

ياسر قطيشات ,التجربة الديمقراطية في البحرين ,موقع الحوار المتمدن ,العدد ,2000/2/26 ,2235

()2

خليل بوهزاع ,إرادة اإلصالح الحقيقية واعادة بناء الثقة ,صحيفة الوسط البحرينية ,العدد  ,2435الثالثاء

للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=247983 :
 ,2002/2/27للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/TOPI :
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ومن خالل ما سبق ,يمكن القول أن المسيرة الديمقراطية التي بدأت في البحرين ,كانت
معرضة للعديد من التحديات جراء التحركات الداخلية والتدخالت الخارجية ,فالمعارضة السياسية
لعبت دور في اثارة القالقل من حين آلخر ,العتراضها على العديد من القضايا ,كالتجنيس

السياسي وتقسيم الدوائر االنتخابية والدستور وتشكيل الحكومة ,فقاطعت انتخابات ,2002

وعادت وشاركت في انتخابات  2006و ,2000وأثارت حالة من عدم االستقرار منذ اندالع
الحركات االحتجاجية في البحرين ,فوقفت موقف غير واضح في جلسات الحوار الوطني .وكان

من أبرز ما ميز الحالة السياسية المعاصرة في البحرين ,على صعيد النوع ,هو إعطاء المرأة

حقها في المشاركة السياسية.

المطلب الثاني :آثار تطور المشاركة السياسية على األداء السياسي البحريني
لقد تم تقاسم السلطة بين ثالثة مراكز رئيسة ,حيث ظل الملك البحريني يضطلع بدور
أساسي في صنع السياسة الداخلية والخارجية للدولة .فقد ُمنح الملك في الدستور صالحيات
تشريعية واسعة تضاف إلى صالحياته التنفيذية ,مما مكنه من السيطرة على عملية صنع القرار

السياسي ,وفقاً لما نصت عليه المواد من ( )42 – 24من الدستور المعدل( .)1وهكذا بقي نظام

الحكم فردياً على نحو مطلق ,مع بعض التغيرات التي فرضتها ظروف التطور في المنطقة,

وكانت بعض تلك التغييرات بضغط الرأي العام ومنظمات حقوق اإلنسان ومراكز الدراسات ,إال

الحكم(.)2
أنها لم تغير طبيعة نظام ُ

أما الجهة التنفيذية األعلى التالية للملك فهي مجلس الوزراء ,حيث أصبح رئيس مجلس

الدولة رئيساً للوزراء وأصبح أعضاء مجلس الدولة وزراء في حكومته .الجدير بالذكر أن مداوالت
مجلس الوزراء سرية ,وأن ق ارراته تصدر بموافقة أغلبية الحاضرين ,وأنها ترفع إلى الملك

للتصديق عليها في األحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها.

أما الشريك الثالث في السلطة فهو السلطة التشريعية ممثلة في المجلس الوطني الذي

يتألف من مجلسين :مجلس الشورى ومجلس النواب .وهو يجتمع كل عام مرة ,في السبت الثاني

من بداية شهر أكتوبر ,وال يجتمع ثانية إال إذا قرر الملك دعوته لالجتماع قبل هذا الموعد,
وجلسات المجلس علنية ,وتصدر ق ارراته باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين(.)3

()1

ميثاق خير اهلل جلود ,مرجع سابق ,ص 253 – 252

()2

علي خليفة الكواري ,عوائق االنتقال الديمقراطي في بلدان مجلس التعاون ,مجلة المستقبل العربي ,العدد

()3

ميثاق خير اهلل جلود ,مرجع سابق ,ص 253 – 252

 ,402سبتمبر  ,2002مركز دراسات الوحدة العربية ,بيروت ,ص 022 - 042
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وقد صيغت الممارسة الديمقراطية لتكريس رؤية المواطنة واالبتعاد عن أي سياسيات

مخالفة كسياسة الفرز الطائفي ,وفقاً لما نصت المادة ( ,)03التي تؤكد على أن تالناس سواسية

في الكرامة االنسانية ,ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ,ال تمييز
بينهم في ذلك بسبب الجنس أو االصل أو اللغة أو الدين أو العقيدةت .ولكن الممارسة السياسية
على أرض الواقع لم تستطع أن تقتلع األسس المذهبية والقبلية المهيمنة على طبيعة المجتمع

البحريني .

واتضح من خالل متابعة سير االنتخابات وطريقة التحضير لها أن السلطة وجهازها

الحكومي كانت تتدخل بطريقة مباشرة لفرض تمثيل سياسي عبر تحكم السلطة في توزيع الدوائر
االنتخابية وعبر الصالحيات المحصورة للملك في التعيين(.)1

ويالحظ أن التطور البطيء للممارسة الديمقراطية ,وما انطوت عليه التركيبة المذهبية

والقبلية للمجتمع البحريني ,قد انعكس على االستقرار السياسي للحكومات البحرينية المتعاقبة.

فهناك أكثر من تسع تشكيالت حكومية تم تشكليها منذ  0570حتى  ,2000حيث إن
التشكيالت الحكومة التسعة كانت مبنية على أسس طائفية وقبلية ,وكانت الحصة األكبر في أي
تشكيل وزراي يجب أن تكون للعائلة الحاكمة ومن ثم يمكن توزيع الباقي مناصفة أو ما يقرب

إليها على السنة والشيعة .وتجدر اإلشارة إلى أن زيادة التمثيل الشيعي في بعض التشكيالت
الو ازرية له عالقة بحجم الضغوط السياسية النابعة من أرض الواقع ومن رغبة الحكومة في
امتصاص طاقة الغضب ومحاولة االستمالة لكسب مواقف أفراد الطائفة الشيعية ولكن دون أن
تصل نسبة التمثيل للحجم الذي عليه الشيعة في البحرين وبمقدار يتالءم والكفاءات المتعددة التي
يحوزها الشيعة والسنة معا(.)2

اء كان ذلك من
وسجلت فترة الدراسة تطو اًر كبي اًر للمعارضة السياسية في البحرين ,سو ً
حيث الحجم أم من حيث الممارسة أم من حيث القوة .ويرجع جزء كبير من تطوير المعارضة,

الرسمية وغير الرسمية ,واستراتيجيات الضغط التي تتبعها في مواجهة الحكم في البحرين ,إلى
سياسات تعامل الحكومة معها ,حيث يفيد تحليل استراتيجيات الحكومة في التعامل مع

المعارضة ,منذ احتجاجات فبراير  ,2000بأن الوضع ال يزال معقدا ,سواء من حيث طبيعة
األطراف المنخرطين في األزمة هناك ,أو من حيث طبيعة االستراتيجيات التي يتبعها األطراف

في إدارة الصراع بينهم .وربما ما يزيد األمر تعقيدا هو تعدي الصراع بين األطراف من كونه
صراعاً سياسياً إلى صراع له أبعاد أمنية ,وأخرى دينية.

()1
()2

عباس المرشد ,)2002( ,مواطنون من الدرجة الثانية ,مرجع سابق ,ص 22 – 06
عباس المرشد ,)2002( ,مواطنون من الدرجة الثانية ,المرجع السابق ,ص 22 – 06
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وقد اتبعت الحكومة البحرينية منذ احتجاجات فبراير  ,2000أربع استراتيجيات رئيسة في

إدارتها للصراع مع المعارضة ,في محاولة منها لرفع تكلفة استمرار المعارضة في الصراع,
وبالتالي قبولها تقديم تنازالت للحكومة ,دون أن تضطر الحكومة لتقديم تنازالت مماثلة .إن ما

يحكم تعامل الحكومة مع المعارضة في البحرين ,حتى اليوم ,هو منطق إدارة النزاع وليس تسوية
النزاع.

تتمثل االستراتيجية األولى في االنتقائية في التعامل مع المعارضة ,حيث يرى النظام أن

المعارضة التي يدعوها للحوار هي تلك التي تمثلها الجمعيات المشهرة ,مثل جمعة الوفاق
اإلسالمية ,وال يتعامل مع الحركات المعارضة غير المنضوية في جمعيات سياسية.

أما االستراتيجية الثانية تتمثل في التشويه اإلعالمي للمعارضة بهدف إضعاف

تشرعيتهات ,من خالل آليتين ,تتمثل اآللية األولى في الحديث المستمر عن أن هناك تجهات
خارجيةت تحرك المعارضة في البحرين ,وتتمثل اآللية الثانية في استخدام وسائل اإلعالم المملوكة

للدولة ,أو تلك الموالية لها ,أو المرتبطة بها ,بهدف تشويه صورة المعارضة لدى الرأي العام
البحريني والخليجي ,وتصويرها على أنها تالفئة الضالةت.

وتتعلق االستراتيجية الثالثة بإرهاب المعارضة ,والتضييق عليها ,من خالل اتباع

سياسات تهدف لرفع تكلفة معارضة النظام ,ومن ذلك القرار األخير الخاص بسحب الجنسية من
عدد  20ناشطاً سياسياً ,بينهم نائبان سابقان في المجلس الوطني ,بسبب تإضرارهم بأمن الدولةت,

وفق بيان و ازرة الداخلية.

وتنصرف االستراتيجية الرابعة إلى تحسين صورة البحرين أمام المجتمع الدولي ,وذلك

من خالل التواصل مع المنظمات الدولية الحقوقية حول وضع حقوق اإلنسان في البحرين ,وهذا
ما عبر عنه تشكيل لجنة بسيوني في يونيو  ,2000ثم تشكيل الحكومة لجنة مستقلة لمتابعة
تنفيذ توصيات بسيوني ,وحرصها على المشاركة الفعالة في االستعراض الدوري الشامل ألوضاع

حقوق االنسان في البحرين ,الذي نظم هذا العام من قبل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
المتحدة .وقد كان لهذه االستراتيجيات تتداعيات غير مقصودةت ,قد يترتب عليها إطالة أمد
الصراع وتعقده ,وتعزيز حالة االنقسام الطائفي في المجتمع البحريني (.)1

وظلت حالة عدم االستقرار بين السلطة والمعارضة ,تنبئ عن وضع شديد التعقيد ,سواء

من حيث التفاعالت التي تتم فيها ,أو من حيث األطراف المنخرطين فيها .وعلى الرغم من ذلك
يمكن تحديد مجموعة من تالحقائقت حول الوضع السياسي في البحرين ,خالل فترة الدراسة.

()1

إيمان رجب ,استقرار ه  :استراتيجيات الحكومة إلدارة الصراع في البحرين ,مجلة السياسة الدولية,
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تتمثل الحقيقة األولى في أن جزءاً كبي اًر من الصراع في البحرين يدور حول من يملك

الشرعية .ويمكن هنا الحديث عن ثالث قوى أطراف في هذا الصراع ,تتمثل القوى األولى في
النظام الحاكم ,الذي يسعى إلثبات شرعيته الذاتية .وتتمثل القوة الثانية في المعارضة المنظمة

التي يعبر عنها ائتالف الجمعيات السياسية المعارضة ,وعلى رأسها جمعية الوفاق ,وتتبنى هذه
القوى استراتيجية الضغط على النظام من أجل الدخول معه في حوار وفق وثيقة المنامة التي
أعلنت عنها في أكتوبر  ,2000ووفق المبادئ التي أعلن عنها ولي العهد ,األمير سلمان بن

حمد في مارس  .2000وتتمثل القوة الثالثة في حركة تشباب  04فبرايرت ,والتي ترى ,وفق
شهادة عدد مهم ممن لهم صلة بهم ,أن شرعية النظام غير موجودة.

وتتعلق الحقيقة الثانية بأن النظام القائم يتجاهل اآلثار المترتبة على سياساته في إدارته

الصراع مع المعارضة بشقيها ,التقليدية وغير التقليدية ,وهو ما يعزز من حالة االحتقان لدى

أبناء الطائفة الشيعية ,لكونهم يمثلون أغلبية القوى المعارضة في البحرين .وهذه العملية المستمرة
من تراكم اآلالم واالحتقان لدى أبناء الطائفة الشيعية من سياسات النظام ,تتعزز بالمواجهات

المستمرة بين المحتجين وقوات األمن .وتنصرف الحقيقة الثالثة إلى أن رد الفعل على هذه
التفاعالت من قبل أبناء الطائفة السنية يجعل الوضع في البحرين شديد الخطورة(.)1

ومن خالل ما سبق ,يمكن القول إنه ومنذ أن تولى الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم

في البحرين ,وطرحه للمشروع اإلصالحي الشامل ,تعززت روح المشاركة السياسية في البحرين

وانعكست بشكل جلي وواضح على المسيرة الديمقراطية ,على الرغم من وقوف بعض الجمعيات

السياسية المعارضة الشيعية موقف االعتراض في المرحلة األولى من االنتخابات ,إال أن األمر

قد اختلف فيما بعد.

المبحث الثاني :أثر خالفات حول اإلصالح على ملفي التجنس وحقوق اإلنسان
المطلب األول :تطور الخالف خول قضية التجنيس السياسي
التجنيس السياسي واحد من أكثر القضايا إثـارة للتـوتر بـين نظـام الحكـم والجماعـات الشـيعية.

فهنــاك اتهامــات محــددة للنظــام الحــاكم فــي البح ـرين بأنــه ق ـام باســتقدام مســلمين ســنة ,وبتــوظيفهم

داخــل األجه ـزة األمنيــة والجــيش ,ومــنح عــدداً غيــر محــدود مــنهم الجنســية البحرينيــة ,فيمــا يعــرف
بالتجنيس السياسي ,وهـو مـا يمثـل سياسـة مخالفـة للـوائح والم ارسـيم الملكيـة التـي تتبعهـا الحكومـة.

هــذه السياســة تشــجبها المعارضــة الشــيعية بقــوة ,وتعتبرهــا تالعب ـاً بالتركيبــة الديموغرافيــة لمصــلحة
()1

إيمان رجب ,انقسام طائفي :دالالت استمرار العنف وعدم االستقرار في البحرين ,مجلة السياسة الدولية,
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الســنة .وان كــان الملــك حمــد بــن عيســى قــد تعهــد بعــدم التوســع فــي سياســات التجنــيس ومراجعــة

السياســات الحكوميــة المتعلقــة بهــا( .)1وقــد بــدأ الخــالف بنــاء علــى مــا نــص عليــه قــانون الجنســية
البحرينــي لعــام  0562فــي مادتــه السادســة* التــي تبــين أحكــام التجنــيس ,حيــث جــاء فيهــا إن مــنح
الجنسية مسألة جوازيه مرهونة بصدور أمر من الحاكم بناء على طلب يقدمه طالب التجنيس(.)2

أمــا أزمــة التجنــيس فقــد بــرزت حــين ســرت شــائعات ,فــي بدايــة تســعينات القــرن الماضــي,

تتحــدث ع ــن وجــود مخط ــط لتجنــيس  00آالف م ــن بــدو الس ــعودية ,وهــم متواج ــدون فــي أطــراف
المنطقة الشرقية منها وبين الرياض ,وينتمون إلى قبيلة الدواسـر .وبحسـب الروايـة فـإن السـلطة لـم

تُوفق إلغراء هؤالء واقناعهم بالقدوم إلى البحرين.
وبرزت مؤشرات قوية ,بـين عـامي  , 0554 – 0552علـى اسـتقدام مـواطنين مـن سـوريا
وتجنيسهم ,واشراكهم في الخدمات التي يتمتع بها المواطنون .وفي  0557 – 0556بدأت تتبلور

المــنظم تتوســع .وفــي هــذا التــاريخ
المســألة إلــى حــدود الظــاهرة العامــة ,وأخــذت عمليــة التجنــيس ُ
وصلت رسالة مـن و ازرة الخارجيـة البريطانيـة إلـى تاللـورد إيفيـريت ,رئـيس لجنـة حقـوق اإلنسـان فـي
مجلس اللوردات البريطاني ,تشير إلى جلب حوالي  3آالف مـن السـوريين للعمـل فـي و ازرة الـدفاع
وبنس ــبة أق ــل ف ــي و ازرة الداخلي ــة .وف ــي الفتـ ـرة ب ــين  0553 – 0554ب ــدأت أكب ــر عملي ــة تجن ــيس
للمســتقدمين الــذين تــم اســتيرادهم للعمــل فــي الــدفاع والداخليــة .وقــد تركــز األمــر علــى الجنســيات
األردنية واليمنية وبعضـها مـن البلوشـية الباكسـتانية ,كمـا كانـت هنـاك حركـة نشـاط لتجنـيس أعـداد

كبيرة من المدرسين المصريين والتونسيين وغيرهم.

وقد اعتبر أن مشـروع التجنـيس قـائم علـى هـز المجتمـع السياسـي البحرينـي وتفكيكـه علـى

المدى المستقبلي؛ وأنه ينبني علـى اسـتقدام كتـل بشـرية تحمـي احتكاريـة السـلطة وتُشـتت اتجاهـات
الفعــل الشــعبي المعــارض .فــي التجربــة المحليــة فــي البحـرين ,وهــو مــا اعتبرتــه المعارضــة الشــيعية
نموذجاً واضحاً على مفهوم اإلبادة الثقافية .فإدخال أعداد كبيرة من المجموعات السكانية الغريبة,
وبشــكل مقصــود ,ومــن غيــر م ارعــاة للتوازنــات الثقافيــة واالجتماعيــة والسياســية القائمــة ,هــو تهديــد

جدي للتشكيل الثقافي للبحرين ولهوية الشعب الوطنية(.)3
()1

*

محمد عز العرب ,األزمة السياسية في البحرين ,مرجع سابق.

للتفاصيل ,علي عبد اهلل العرادي ,المرجع التشريعي في النصوص المتعلقة بالطفل في التشريعات

البحرينية ,مجلس الشورى ,البحرين ,ص 5 – 3

()2

قاسم الفردان ,)2002( ,التجنيس السياسي في البحرين ,ورشة عمل "قضايا وطنية  ..برؤية شبابية",

()3

ندوة التجنيس السياسي في البحرين ,2002/7/06 ,الجمعيات السياسية (الوفـاق الـوطني ,العمـل الـوطني,

جمعية العمل الديمقراطي ,األحد  ,2002/3/04انظر/ http://tajnees.blogspot.com :
العمل اإلسالمي ,التجمع القومي ,الوسط العربي ,المنبر التقدمي) ,ص 2
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وقد كانت عمليات التجنيس مثار جدل وخالف كبيرين علـى السـاحة السياسـية البحرينيـة,

سواء قبل انتخابات  2002أو انتخابات 2006؛ فمن بين المبـررات التـي سـاقها الشـيعة لمقاطعـة
انتخابات  2002أن هناك مشروعاً سياسياً يؤثر مستقبالً في التركيبة السياسية للمجتمع البحريني
من خالل التوسع في عمليات التجنيس غير القانونية للسـنة مـن دول مختلفـة ,بغـرض التـأثير فـي

التركيبــة الســكانية فــي الــبالد .وقبــل انتخابــات  2006عبــر األمــين العــام لجمعيــة العمــل اإلســالمي
الشيعية عن هواجس الشيعة تجاه عمليات التجنيس بقوله تإن المعلومات المستخلصـة مـن جـداول

الناخبين تُشير إلى أن هناك زيادة في عدد الناخبين بمقدار  22ألف مواطن ,في حـين إن الزيـادة
الطبيعيــة حســب الد ارســات اإلحصــائية يجــب أال تتعــدى  26ألــف م ـواطنت .وفــي أكتــوبر ,2003
اتهمت جمعية الوفاق الوطني اإلسالمي السـلطات البحرينيـة بمحاولـة تغييـر التركيبـة السـكانية فـي

البحـرين ,عبــر تجنــيس  260ألــف نســمة بحلــول عــام  ,2000واصــفة هــذه الخطــوة الرســمية بأنهــا
تتجنيس سياسيت(.)1

في  27نوفمبر ,2007كان مجلس النواب على موعد مع مفاجأة من العيار الثقيل ,ففـي

رده علـ ــى س ـ ـؤال نيـ ــابي وجهـ ــه الشـ ــيخ علـ ــي سـ ــلمان ,رئـ ــيس كتلـ ــة الوفـ ــاق المعارضـ ــة بتـ ــاريخ 4

نــوفمبر ,2007إلــى وزيــر الدولــة (المســئول عــن الجهــاز المركــزي للمعلومــات) الشــيخ أحمــد عطيــة
اهلل الخليف ــة ,ح ــول ع ــدد س ــكان البحـ ـرين ونس ــبة النم ــو الس ــكاني ,رد ال ــوزير :تإن متوس ــط النم ــو

السكاني بل  %2,3سنوياً خالل العشر سنوات الماضية .أما عن أسـباب النمـو السـكاني ,فتُعـزى
إلى أسباب عدة ,يأتي في أهمها التطور االقتصادي الكبير ,وهـو مـا اسـتتبع زيـادة كبيـرة فـي عـدد

العمالــة الوافــدة .يضــاف إلــى ذلــك الزيــادة الطبيعيــة الناتجــة مــن حــاالت الـوالدة .أمــا فــي مــا يخــص

سؤال النائب عن تقدير عدد السكان حالياً ,فقد بل إجمالي عدد السـكان فـي شـهر سـبتمبر2007

حوالي  0,046,304نسمة ,منهم حوالي  225,446بحرينياً ,وحوالي  207,263غير بحرينيت.
وســبب المفاجــأة هــو أن التقــديرات المنشــورة عبــر الجهــاز المركــزي للمعلومــات حــول عــدد ســكان

البحـرين عــام  ,2006المبنـي علــى اإلســقاطات السـكانية ,قــدرت عــدد السـكان ب ـ 742,600نســمة
في نهاية  ,2006بينهم  425,000بحريني و  232,600غير بحريني.

عامالن هامان تدخال في الزيادة غير الطبيعية في عدد السكان خالل هـذا العقـد ,العامـل

األول ,كم ــا أش ــار إلي ــه ال ــوزير عطي ــة اهلل ,اقتص ــادي ن ــاتج م ــن تس ــارع النم ــو المص ــاحب للطفـ ـرة

النفطيــة ,الــذي أدى إلــى زيــادة كبيـرة فــي الطلــب علــى العمالــة الوافــدة .أمــا العامــل الثــاني ,فهــو ذو

()1

شحاتة ناصر ,مرجع سابق ,ص 240 – 223
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طــابع سياســي نتجــت عنــه عمليــة تجنــيس واســعة( ,)1الحكومــة ال تفصــح عــن األعــداد اإلجماليــة

للمجنس ــين ,ف ــوزير الداخلي ــة م ــثالً ف ــي رده عل ــى سـ ـؤال النائ ــب الش ــيخ حس ــن س ــلطان ح ــول ع ــدد
المجنسين أجاب بأن عددهم خـالل السـنوات الخمسـة الماضـية بلـ  7002بيـنهم  0052خليجيـاً,

 2240عربي ـاً 2255 ,آســيوياً ,و 73مــن دول أخــرى( ,)2وي ـرفض وزيــر الداخليــة اإلفصــاح عــن

العـدد الكلــي ,بحجــة أنـه غيــر مخــتص بــالتجنيس تاالسـتثنائيت ,الــذي يقــوم بـه الــديوان الملكــي وفقـاً

استثناء ,بتجنيس من تأدى
للفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الجنسية التي تسمح للملك,
ً
للبحـرين خــدمات جليلـةت( ,)3كمــا يـرفض إطــالع النـواب علــى الكفـاءات التــي يحملهـا المجنســون أو
أسمائهم ,بحجة أن هذا يمس خصوصيتهم .ويعتقد على نطاق واسع أن أغلب المجنسين هـم مـن

ذوي التعلــيم المــنخفض ,مــن العــاملين فــي قــوى األمــن والــدفاع ,باإلضــافة إلــى أعــداد كبي ـرة مــن
الم ـواطنين الســعوديين مــن بعــض القبائــل ,واألغلبيــة الســاحقة مــنهم مــن طائفــة إســالمية واحــدة –

السنة – األمر الذي يثير حساسيات مذهبية كبيرة(.)4

فقد برر النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي سياسـة الحكومـة فـي التجنـيس بـأن

الغاية منها تحماية أمن البالد التي أصبحت مهددة بصورة مستمرةت ,مؤكدا أنه تليس مع التجنيس
العشوائي الذي بدأ يؤثر بشكل سلبي على نصيب الفرد من الخدماتت ,وحذر من تانزالق البحـرين

إلــى ح ـوادث مشــابهة لمــا يجــري فــي الع ـراق حاليــات وحينهــا تلــن ينفــع أي إج ـراء ســيتخذ لوقــف تلــك

الفتنةت(.)5

ظلت الحكومة ولسنوات طويلـة تنفـي وجـود أي تجنـيس غيـر قـانوني فـي البحـرين إلـى أن

ج ــاء تصـ ـريح وزي ــر الداخلي ــة الش ــيخ ارش ــد ب ــن عب ــد اهلل آل خليف ــة م ــن أن ش ــرف حم ــل الجنس ــية

البحريني ــة ل ــن ينال ــه إال م ــن يس ــتحق ه ــذا الش ــرف وان ــه تف ــي ظ ــل المس ــتجدات األمني ــة والسياس ــية

()1

إب ـراهيم ش ـريف الســيد ,)2005( ,تففأثيرات الطفففرة النفطيففة الثالثففة فففي البحففرين ,ذكــرت فــي :إب ـراهيم ش ـريف
السـيد ,الطفرة النفطية الثالثة وانعكاسفات األزمفة الماليفة العالميفة حالفة أقطفار مجلفس التعفاون لفدول الخلفيج

العربية ,مركز دراسات الوحدة العربية ,منتدى التنمية ,بيروت ,ص 050 – 033

()2

وزيــر الداخليــة :تجنــيس  7002شخص ـاً فقــط خــالل خمــس ســنوات ,موقــع موســوعة محــامو البح ـرين ,العــدد

()3

قانون الجنسية البحرينية لعام  ,0562المادة ( /6فقرة  ,)2يمكن بأمر عظمة الحـاكم مـنح الجنسـية البحرينيـة

 ,2003/02/2 ,2275للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://q9r.me/3g0k :

لمــن يــأمر عظمتــه بمنحهــا لــه ,ويمكــن بــأمر عظمــة الحــاكم مــنح الجنســية البحرينيــة ألي عربــي يطلبهــا إذا أدى
()4
()5

للبحرين خدمات جليلة.
إبراهيم شريف السيد ,مرجع سابق ,ص 052 – 050
السعيدي :الحكومة مدفوعة للتجنيس ...و "أمن الدولة" ضفرورة ,صـحيفة الوسـط البحرينيـة ,العـدد ,0350

السبت  ,2007/00/00للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://q9r.me/b6b :
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واالقتصادية فإن و ازرة الداخلية تقوم بمراجعة سياسة مـنح الجنسـية ,وأن هـذا األمـر خاضـع للتقيـيم

من قبل الو ازرة وهذا يشمل إجراءات منح الجنسية واصدار الجوازاتت(.)1

تقول السلطة البحرينية إن كل عمليات التجنيس جرت قانونياً ,وتحدد رقمـاً ال يتعـدى 30

ألفاً ,شمل كل من يستحق الجنسـية بموجـب قـانون  0562وتعديالتـه فـي  0530و ,0535بيـنهم
عــدد ال بــأس فيــه مــن ذوي األصــول اإليرانيــة ,وبعــض ه ـؤالء ينشــط بقــوة علــى الســاحة السياســية

البحرينية(.)2

وفي أول موقف علني وصريح من قبل النظام الحـاكم فـي البحـرين حـول قضـية التجنـيس

السياســي يــأتي تص ـريح ملــك البح ـرين الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة ,حيــث أكــد خــالل افتتــاح

برلمــان  2000أن تال تجنــيس إال لمــن يتشــبع بــالروح الوطنيــةت .مشــدداً علــى أن واجبــات الن ـواب

كثيرة .أكد عاهل البحـرين الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة فـي كلمـة لـه أمـام افتتـاح دور االنعقـاد
األول مــن الفصــل التش ـريعي الثالــث لمجلســي الشــورى والن ـواب تأن الممارســة فــي مجــال التجنــيس

أثبتت أنه من غير المعقول أن ينتمي إنسـان إلـى بوتقـة الهويـة الوطنيـة البحرينيـة والتـي نعتـز بهـا
جميعـ ـاً ,إال إذا ك ــان متش ــبعاً ب ــالروح الوطني ــة البحريني ــة العالي ــة طبعـ ـاً وأخالقـ ـاً وس ــلوكاً ,ومحترمـ ـاً
للقــانون الــذي هــو أســاس تلــك الــروح العريقــة ,وأن يكــون لديــه انتمــاء ,والــوطن بحاجــة إليــه ,وفــي

أضـيق الحــدود عـدداً ,وذلــك مـا يجــب االلتـزام بــهت( .)3كمـا أعلــن ملـك البحـرين حمـد بــن عيســى آل
خليفــة أن بــالده ســتحد مــن عــدد األجانــب الــذين تمــنحهم الجنســية ,مؤكــدا ضــرورة الت ـزام مكتســبي

الجنسية البحرينية بـتالقانون والروح الوطنية واالنتماءت(.)4

هناك إجمـاع كبيـر بـين أوسـاط المعارضـة البحرينيـة حـول قضـية التجنـيس السياسـي التـي

تنتهجها الحكومة البحرينية ,من خالل تجنيس أعداد من السنة ,سواء من العـرب أو غيـرهم ,وهنـا
سوف نرصد موقف قوى المعارضة البحرينية من قضية التجنيس.

قالت قوى المعارضة البحرينيـة إن مشـاريع التـدمير والتخريـب للبحـرين لـم تتوقـف علـى يـد

المؤسســة الرســمية ,وفــي هــذا الصــدد جــاءت أنبــاء عــن تجنــيس مجــاميع بش ـرية جديــدة مــن بعــض
المناطق العربية التي تشهد اضطرابات ,وفق ما نقلت صحيفة تسـتراتفورت األمريكيـة ,وأكـدت قـوى
()1

تغيففففر موقففففف الحكومففففة مففففن التجنففففيس السياسففففي ,صـ ــحيفة الوسـ ــط البحرينيـ ــة ,العـ ــدد ( ,)2250السـ ــبت

()2

التجنفيس السياسففي يتهففدد البحففرين ,الملــك ي ارجـع الخطــأ بعـد بلــو الهـدف ,صــحيفة األخبـار اللبنانيــة ,العــدد

()3

ملك البحرين يدعو للتشدد في سياسة التجنيس ,موقع عدن برس ,2000/02/04 ,للتفاصيل انظر الرابط

()4

ملك البحرين يتعهد بتقييد التجنيس ,موقع الجزيرة نتhttp://q9r.me/ps6n :2000/02/02 ,

 ,2005/00/00للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://ttt.tf/57xg :

 0204الجمعة  ,2000/0/04للتفاصيل انظرhttp://q9r.me/ce8 :
التاليv.net/zUM22http://s.v :
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المعارضة (الوفاق ,وعد ,التجمع القـومي ,التجمـع الوحـدوي ,اإلخـاء الـوطني) علـى ضـرورة النـأي

بالمصالح الوطنية العليا عن التجاذبات السياسية ,قائلة أن مصلحة الوطن العليا ومصـلحة شـعب
البحـرين ال يمكــن أن تخضــع للحســابات السياســية والمصــالح الضــيقة ,وأن الرهــان علــى اإلض ـرار
بالبحرين هـو رهـان أكثـر مـن خاسـر ,ولـن يسـمح شـعب البحـرين ألي جهـة أن تعبـث بهويتـه التـي

عرفتها الشعوب بالطيبة والتكاتف بين مكوناته.

وشـ ــددت علـ ــى أن عمليـ ــات التجنـ ــيس هـ ــي سياسـ ــية بامتيـ ــاز وتـ ــتم خـ ــارج إطـ ــار القـ ــانون

والدس ــتور ,وأنه ــا تس ــتغل فق ــر بع ــض الش ــعوب والمج ــاميع البشـ ـرية الس ــتخدامهم لمواجه ــة ش ــعب
البحرين الذي يطالب بحقوقه كباقي شعوب األرض فـي تشـكيل دولـة مدنيـة حديثـة يكـون فيهـا هـو

المصدر لجميع السلطات(.)1

فيمــا قالــت جمعيــة الوفــاق الــوطني اإلســالمية إن موضــوع هويــة البح ـرين والحفــاظ علــى

الجنسية البحرينيـة ألبنـاء البحـرين فقـط هـو مشـروع مـرتبط بالسـيادة الوطنيـة وال يحـق ألحـد العبـث

بالهوية الوطنية أياً كان ,وأي محاولة الستخدام النفوذ بشكل غير مشروع في توزيـع الجنسـية هـي

مح ــاوالت باطل ــة قانونيـ ـاً وأخالقيـ ـاً .ولفت ــت الوف ــاق البحريني ــة إل ــى أن التجن ــيس قـ ـرار غي ــر وطن ــي
واللجــوء إليــه بســبب غيــاب الشــرعية الشــعبية ,فمــن يملــك أدنــى شــعبية ال يلجــأ لسياســة التجنــيس
المجنونة لكسب جمهـور مـن أي مكـان فـي العـالم ,نتيجـة فقـدان الشـرعية الشـعبية مـن أبنـاء شـعب

البح ـرين .وطالبــت الوفــاق المجتمــع الــدولي بموقــف معلــن وص ـريح حــول االتجــار بالبشــر وش ـراء
الوالء المزيفة إلضفاء شرعية غير قانونية على نظام الحكم الديكتاتوري القائم الذي يفتقد للشـرعية

الشعبية ويبحث عنها بطرق مخالفة ألبسط حقوق اإلنسان(.)2

واتهم نائب كتلة الوفاق النيابية خليل المرزوق الحكومة بأنها تهدف من تجنيس األجانـب

والعــرب بأعــداد كبي ـرة إيجــاد طــوق أمنــي لحمايتهــا واإلمعــان فــي الفســاد ,مؤكــدا أن هــذه السياســية

ستفشــل فــي المســتقبل ألنهــا ال تحــل المشــاكل الرئيســية فــي الــبالد .وحــذر مــن أن التجنــيس يهــدف

إلــى تشــغيل المجنســين فــي األجه ـزة األمنيــة والمدنيــة وايصــال مــن تثــق بــه الســلطة إلــى البرلمــان,
حيث تصل نسبة المجنسين في بعض الدوائر االنتخابية إلى .)3(%60

()1

قوى المعارضة :التجنيس السياسي مشروع تفدميري وال يعبفر عفن رعايفة للمصفلحة الوطنيفة ,موقـع الوفـاق,

()2

التجنففيس ق فرار غيففر وطنففي واللجففوء إليففه سففببه غيففاب الشففرعية الشففعبية ,موقــع الوفــاق,2002/00/06 ,

()3

"المعارضففة" تؤكففد التجنففيس السياسففي و "الم فواالة" تنفففي وجففوده ,موقــع صــوت المنامــة,2005/02/22 ,

 ,2002/5/22للتفاصيل انظر الرابط التالي/ http://alwefaq.net/cms/2012/09/22/6985 :
للتفاصيل انظر الرابط التالي/http://alwefaq.net/cms/2013/10/16/23559 :

للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://manamavoice.com/news-news_read-1566-0.html :
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كم ــا اس ــتنكرت جمعي ــة العم ــل ال ــوطني ال ــديمقراطي اس ــتمرار سياس ــة التجن ــيس السياس ــي

المبــرمج رغــم النتــائج الكارثيــة علــى المجتمــع البحرينــي التــي بــدأت تتضــح فــي صــور متعــددة مــن
اســتنزاف مت ازيــد للخــدمات الصــحية والتعليميــة واإلســكان والبلديــة .موقفنــا – جمعيــة العمــل الــوطني

الديمقراطي  -من التجنيس نابع من رفضنا لمحاولة الحكم فرض أمر واقـع جديـد علـى المـواطنين
يقوم على تغيير ديمغرافي سكاني من خالل سياسة التجنيس الواسعة التي تعتمد أساسا علـى زرع

جسم غريب غير منسجم مـع محيطـه يوظـف لخدمـة النظـام ,بهـدف إطالـة أمـد االسـتبداد واحتكـار

الث ــروة وتجيي ــر بع ــض فئ ــات المجنس ــين لص ــالح النظ ــام السياس ــي الح ــاكم وب ــاألخص م ــن خ ــالل
تمكيــنهم مــن المواقــع األمنيــة والعســكرية التــي يمنــع أكثــر أهــل الــبالد مــن دخولهــا .لــذلك فإننــا ال

نعارض التجنـيس لـو تـم علـى أسـس قانونيـة وفـي الحـدود التـي يمكـن لبلـدنا الصـغير اسـتيعابها(.)1

ووصفت جمعية العمل الوطني الديمقراطي توعدت ,التجنيس السياسي الذي تقوم به السـلطات بأنـه
هدر للثروات في البالد(.)2

فيما أكد الحقوقي البحريني عبد الجليـل السـنكيس رئـيس مكتـب حقـوق اإلنسـان فـي حركـة

حــق البحرينيــة أن قضــية التجنــيس تمــس أمــن واســتقرار الشــعب الســعودي وشــعوب المنطقــة ولــيس

الش ــعب البحرين ــي فق ــط .وأع ــرب ع ــن أمل ــه بـ ـأن يس ــتجيب المل ــك الس ــعودي لطل ــب الشخص ــيات
البحرينيــة بمنــع مواطنيــه مــن التــورط فــي برنــامج التجنــيس الــذي تقــوم بــه الحكومــة البحرينيــة .وأكــد

السنكيس أن دور المجنسين في االنتخابات هو تزوير اإلرادة الشعبية وتهمـيش السـكان األصـليين
من لعب دور أساسي في العملية السياسية(.)3

وقــد اتهــم السياســي البحرينــي المعــارض القيــادي فــي حركــة أحـرار البحـرين ســعيد الشــهابي

حكوم ــة ب ــالده بمحاول ــة طم ــس وتغيي ــر الثقاف ــة التاريخي ــة ف ــي المملك ــة ,عب ــر تجن ــيس المزي ــد م ــن
األجانــب واســكانهم فــي الــبالد ,محــذ ار مــن أن ذلــك يجعــل البحـرين أمــام مشــكلة دســتورية وسياســية
وثقافية(.)4

()1

بيان جمعية (وعد) ,تحمل الحكم النتائج الكارثية لسياسة التجنيس السياسفي ,موقـع جمعيـة العمـل الـوطني

()2

جمعيففة وعففد :التجنففيس السياسففي يهففدر ثففروات البحففرين ,موقــع إســالم تــايمز ,2000/02/00 ,للتفاصــيل

()3

حقففوقي بحرينففي :قضففية التجنففيس تمففس اسففتقرار شففعوب المنطقففة ولففيس البحففرين فقففط ,موقــع قنــاة العــالم

()4

معففففارض بحرينففففي :التجنففففيس يضففففع المملكففففة أمففففام مشففففكلة سياسففففية ودسففففتورية ,موقـ ــع أهـ ــل الق ـ ـرآن,

الديمقراطي (وعد) ,2003/02/07 ,للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://q9r.me/mqu9 :
انظر الرابط التاليhttp://islamtimes.org/vdcdjn0x5yt0f56.422y.html :

اإلخبارية ,2000/4/05 ,للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://www.alalam.ir/news/9872 :
 ,2005/00/20للتفاصيل انظر الرباط التاليhttp://ttt.tf/57xh :
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يسـتطيع المتتبـع لتـاريخ العـرائض فـي البحـرين ودورهـا فــي التـأثير فـي الحكومـة ,أن يــدرك

أن استخدام العرائض في االحتجاج قد بدأ منذ الحقبة االسـتعمارية ,ومـع قيـام الحركـة اإلصـالحية
واع ــادة الحي ــاة النيابي ــة ف ــي البحـ ـرين ,أص ــبح للعـ ـرائض وض ــع خ ــاص ,إذ اعتب ــرت م ــن الحق ــوق

المشاعة للمواطن ,وفقاً للمادة رقم ( )22من الدسـتور البحرينـي ,التـي تـنص علـى أن حريـة الـرأي
والبحــث العلمــي مكفولــة ,ولكــل إنســان حــق التعبيــر عــن أريــه ونشـره بــالقول أو الكتابــة أو غيرهمــا,

كما توافق على ذلك ميثاق العمل الوطني.

وم ــا لبث ــت س ــت جمعي ــات سياس ــية ,وه ــي الجمعي ــات المتحالف ــة ف ــي قضـ ـايا كثيـ ـرة (وع ــد,

والوفــاق ,والمنبــر التقــدمي ,وأمــل ,واإلخــاء ,والتجمــع القــومي) مــع العــام الجديــد ( 2000وهــو عــام

االنتخابــات) أن دشــنت العريضــة الشــعبية لمناهضــة التجنــيس ,فــي  02ينــاير  ,2000فــي مقــر
جمعي ــة العم ــل ال ــوطني ال ــديمقراطي (وع ــد) ف ــي تعـ ـرادت (ف ــي جزيـ ـرة المح ــرق) بمش ــاركة مس ــئولي
الجمعي ــات وممثل ــي مؤسس ــات المجتم ــع الم ــدني ,وه ــي الوف ــاق ,ووع ــد ,وأم ــل ,والمنب ــر التق ــدمي,
والتجمع القومي ,واإلخاء .تأتي هذه العريضة ضـمن الحملـة الوطنيـة لمناهضـة التجنـيس ,بعـد أن

بل عدد المجنسين ,بحسب تقديرات قيادات الحملة  000ألف مجنس(.)1
.0

وهكذا يمكن القول إنه قد أثيرت عدة أمور حول قضية التجنيس السياسي ,منها:

العمل على تمكين المواطنين السنة وتقوية دورهم في المجتمع:
أب ــرز تتقري ــر ص ــالح البن ــدر

()2

ع ــام  2006تقريـ ـ اًر تح ــت عنـ ـوان تالبحـ ـرين ..الخي ــار

الــديمقراطي وآليــات اإلقصــاءت ,وقــام بتوزيعــه علــى العديــد مــن الســفارات األجنبيــة فــي المنامــة,

وعــرف إعالمي ـاً باســم تفضــيحة البنــدرت .وقــد تضــمن التقريــر الكثيــر مــن المعلومــات والوثــائق
ُ
المهمة التي اسـتطاع البنـدر الحصـول عليهـا بحكـم عملـه ,وتعلقـت بخطـة لتمكـين السـنة علـى
المســتويات السياســية واالقتصــادية والديمغرافيــة فــي مواجهــة الشــيعة .وقــد أورد التقريــر ,علــى

سبيل المثال ,وثيقـة ُوصـف بأنهـا تسـرية للغايـةت تحـت عنـوان تتصـور للنهـوض بالوضـع العـام
للطائفة السنية في مملكة البحـرينت ,وبتـاريخ سـبتمبر  ,2002تضـمنت العديـد مـن المقترحـات
الخاصة باالرتقاء بوضـع السـنة علـى مختلـف المسـتويات ,فـي مواجهـة تت ازيـد دور الشـيعة فـي

المجال السياسيت.

واقترحــت الوثيقــة :تحديــد جــدول زمنــي افت ارضــي يتعــادل فيــه الحجــم العــددي للطائفــة

الس ــنية والطائف ــة الش ــيعية؛ إنش ــاء مؤسس ــة وطني ــة لل ــزواج ل ــدعم زواج أبن ــاء الطائف ــة الس ــنية,
()1

هبة رؤوف عزت ,الحركات االحتجاجية في البحفرين" :الجديفد" ففي حركفة المجتمفع السياسفي ففي البحفرين,
التنففازع علففى المكففان والمكانففة ,ذكــرت فــي :ربيــع وهبــة وآخــرون ,)2000( ,الحركففات االحتجاجيففة فففي الففوطن

()2

العربي (مصر – المغرب – لبنان – البحرين) ,مركز دراسات الوحدة العربية ,بيروت ,ص275 – 274
هو بريطاني من أصل سوداني كان مستشا اًر في و ازرة شؤون مجلس الوزراء .
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والسعي نحو إدماج أبناء المجنسين من العرب في مختلف مؤسسات الدولة الرسمية واألهلية؛

زيادة عدد المجنسين العرب السنة الموجودين في البحرين؛ تشجيع المواطنين الخليجيين الذين
.3

يمتلكون عقارات في البحرين على الحصول على الجنسية البحرينية.

التففأثير فففي التففوازن الففديمغرافي :وذلــك مــن خــالل عمليــات تجنــيس وافــدين مــن الســنة
بهـ ــدف تحقيـ ــق الت ـ ـوازن مـ ــع األغلبيـ ــة الشـ ــيعية فـ ــي المجتمـ ــع .وفـ ــي ه ـ ـذا اإلطـ ــار تشـ ــير
المعارضــة الشــيعية إلــى وجــود ق اربــة  60ألــف مجــنس خــالل الفت ـرة .)1(2003 – 2000

.0

وترى المعارضة أن التجنيس يؤثر على التوازن الديمغرافي لألسباب التالية:

التغييففر الففديمغرافي :تعتبــر حركــة أح ـرار البح ـرين أن خطــة تغييــر التركيبــة الســكانية فــي
البحرين تعتمد على عدد من اإلجراءات في مقدمتها :إصدار الم ارسـيم الملكيـة التـي تتخـذ

صفة القانون وفرضها بقوة الحكم وتنفيـذها بالشـكل الـذي يـالءم العائلـة الحاكمـة ,وااللتـزام
بالسـ ـرية المطلق ــة ف ــي م ــا يتعل ــق بأع ــداد المجنس ــين م ــن األجان ــب وجنس ــياتهم األص ــلية,

واظهار هذه الخطة بشكل مناسب يختلف تمامـا عـن دوافعهـا التـي تنطلـق مـن الرغبـة فـي
إحــداث تغييــر جــوهري فــي التركيبــة الســكانية وذلــك لتك ـريس الحكــم المطلــق للملــك بــدون
الخش ــية م ــن معارض ــة حقيقي ــة .وأخيـ ـ ار ف ــأهم م ــا تنط ــوي علي ــه الخط ــة اس ــتغالل انش ــغال

البعض بالمشاريع الحكومية لتمرير هذا المشروع األخطر .فقد طرح الحكم في  04فبراير
 2002دسـتو ار مفصــال وفــق احتياجــات الحكــم متجـاو از الدســتور الشــرعي التعاقــدي ,وربــط
.3

ذلك بانتخابات لمجالس صورية مسلوبة الصالحيات(.)2

تغييففر الهويففة والثقافففة :إن أهــم مالزمــة وأثــر للتجنــيس يســتهدفها الحكــم فــي البح ـرين أو
الـذين وضــعوا خطـط وبـرامج التجنـيس للحكــم والحـاكمين بعــد تغييـر التركيبــة السـكانية هــو
تغييــر هويــة وثقافــة أبنــاء البلــد األصــليين ,أي تغييــر مجموعــة التقاليــد واآلداب واألخــالق

والمعــارف والفنــون وحتــى األســاطير وصـوالً إلــى المعتقــدات والقــانون وطريقــة التــدين التــي
.2

عليها شعب البحرين قرون من الزمن ,والتي جعلت منه مجتمعا متمي از(.)3

تغليفففب اعتبفففارات األغفففراض االنتخابيفففة :حيــث حاولــت الســلطة باســتمرار إيهــام الم ارقــب
والمهتم بشؤون المنطقة أن عدد الشيعة ليس أكثر من عدد السنة ,وهي التي تدار بعقليـة

رئيس الوزراء الذي كان يضيف عدد من السنة في الحصة المعينة للمجلس السابق الـذي
()1

شــحاتة ناصــر ,مرجــع ســابق ,ص  ,240 – 226لتفاصــيل أكثــر ,تصففور للنهففوض بالوضففع العففام للطائفففة

السففنية فففي مملكففة البحففرين ,ذكــرت فــي :تقريــر البنــدر :البح ـرين الخيــار الــديمقراطي وآليــات اإلقصــاء ,مركــز
()2
()3

الخليج لتنمية الديمقراطية (مواطن)

عبد اهلل مؤمن ,)2002( ,التجنيس والتغيير الديمغرافي في البحرين ,دار الفنون للنشر ,بيروت ,ص 7
عبد اهلل مؤمن ,المرجع السابق ,ص 00
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حل في سنة  0572ليبدو أن الطائفتين متسـاويتين تمامـاً فـي العـدد ,ولـم يغـب عـن أرسـه

المخاوف بأن التركيبة الديمغرافية في بلـد دكتـاتوري وطـائفي قـد تغيـر مـوازين القـوى ,هـذه
المخـاوف التـي غــذتها الـدوائر األجنبيـة والعناصـر الخارجيـة التــي أرادت التمسـك بمواقعهــا

وخاصــة فــي أجه ـزة األمــن ,انعكســت ســلباً علــى حقــوق الم ـواطنين ,وانعكســت ســلباً علــى
مســألة التجنــيس مــن أجــل تحقيــق تســاوي ظــاهري للطــائفتين اللــذين يتشــكل منهمــا شــعب

البح ـرين فــي حالــة إج ـراء أيــة انتخابــات ,وتــم علــى ضــوء هــذا التخــوف تجنــيس عش ـرات

اآلالف م ــن أبن ــاء الس ــنة عربـ ـاً وغي ــر ع ــرب الس ــتخدامهم وق ــودا ف ــي العملي ــة االنتخابي ــة
واســتغالل أص ـواتهم ف ــي بيــان التركيبــة الس ــكانية غيــر الحقيقيــة الت ــي يتــألف منهــا ش ــعب

البحرين ,وشل المجلس تماماً من أي معارضة شعبية(.)1

وي ــرى الباح ــث أن التجن ــيس السياس ــي ف ــي مملك ــة البحـ ـرين ,م ــن أكث ــر القض ــايا حساس ــية

وخالفية بين الحكومة البحرينية والقوى السياسية المعارضـة .فالمعارضـة تـذهب إلـى حـد القـول إن
التجنيس قائم على أسس مذهبية ,وعلى أسـس غيـر قانونيـة ,وال يسـتند علـى مـا نـص عليـه قـانون

الجنسية لسنة  ,0562مما ألحق أضرار بالغة وترك ترسبات عميقة في أوساط المجتمع البحريني
على اختالف مكوناته وطوائفه ,كونه ينتقص من الحقوق العامة للمواطن ,لصالح المجنس .غيـر
أن الحكومة ترى أن عمليات التجنيس التي تمت ذات طابع قـانوني بموجـب قـانون الجنسـية لسـنة

 0562وتعديالته ,وفي إطار آليات محددة لمنح الجنسية .وعليه يعتقد الباحث أن ملف التجنيس
قــد نجــم عــن ضــغوط داخليــة وأخــرى إقليميــة ,وأن قلــق النظــام مــن المخطــط األيــديولوجي اإلقليمــي

إليران قد دفعه إلى رفع وتيرة التجنيس ,ولكنه أدرك أن هذه العملية قد تكون مكلفة سياسياً وثقافياً
ومن ثم لجأ إلى بدائل أخرى من بينها التقارب مع بعض النظم الخليجية.

المطلب الثاني :واقع حقوق اإلنسان البحريني بين التشريع وحق المعارضة
نصت المادة ( )20من الدستور على أنه تال يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة

بناء عليه ,وال يجوز أن ينال
المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إال بقانون ,أو ً
التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحريةت .ومن هنا ,وافقت السلطة التشريعية على عدد من
القوانين ذات الصلة المباشرة بجوانب مختلفة من حقوق اإلنسان ,ومنها قانون حق مباشرة

الحقوق السياسية ,وقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ,وقانون الجمعيات السياسية ,وقانون

رقم ( )22لسنة  2006بتعديل بعض أحكام قانون رقم ( )03لسنة  0572بشأن االجتماعات
العامة والمسيرات والتجمعات(.)2

()1
()2

عبد اهلل مؤمن ,مرجع سابق ,ص 04
تقرير مملكة البحرين األول المقدم إلى لجنة حقوق اإلنسان العربية ,)2002( ,ص 03 – 5
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الحكم في البحرين ,على وضع
وقد عمل الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ توليه ُ
اللبنات األولى في صرح حماية حقوق اإلنسان في البحرين ,إذ أصدر األمر األميري رقم ()24
لسنة  0555بإنشاء لجنة حقوق اإلنسان في مجلس الشورى وتختص هذه اللجنة بالعديد من
األمور منها ,دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في البحرين من حيث ما يتعلق منها بمسائل
تدخل ضمن مجاالت حقوق اإلنسان ,واقتراح التعديالت التي قد تراها مناسبة بهذا الشأن,

ومتابعة مسائل حقوق اإلنسان والعمل على حمايتها واقتراح الحلول المناسبة لها ,والمشاركة في

الندوات واجراء البحوث والدراسات في مجاالت حقوق اإلنسان ,ومتابعة اجتماعات االتحاد
البرلماني الدولي فيما يخص مسائل حقوق اإلنسان(.)1

وشهد عام  2000مبادرة وخطوات عملية إيجابية من جانب الملك حمد بن عيسى آل

خليفة ,في اتجاه تطوير نظام الحكم وتحديث النظام السياسي في البحرين ,من خالل ميثاق
العمل الوطني .فقد تضمن الميثاق دالالت إيجابية بالنسبة لمستقبل حقوق اإلنسان في البحرين.

إذ تضمن على مجموعة من المبادئ الهامة في مجال حقوق اإلنسان ,وفي مقدمتها كفالة
الحريات الشخصية وضمانتها وصيانة حرمة المساكن والمراسالت ,والمساواة بين المواطنين أمام

القانون ومنع التمييز بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو العقيدة .نص الميثاق على حرية
العقيدة والرأي والتعبير ,وحرية تكوين الجمعيات األهلية والمهنية والثقافية ,والحق في المشاركة

في إدارة الشئون العامة ,كما أقر الحقوق السياسية للمرأة ترشحاً وانتخاباً ,لكن الميثاق تجاهل

حق التنظيم لألحزاب وحق اإلضراب والمساومة الجماعية ,وأحال تنظيم الحقوق المقررة إلى

القوانين .بدأت الصحف البحرينية تعالج بعض القضايا التي كانت محظورة في الماضي مثل
الديمقراطية وحرية االنتخابات وسيادة القانون وحقوق اإلنسان .في المقابل خطت الحكومة خطوة

إيجابية بالموافقة على إشهار جمعية أهلية لحقوق اإلنسان وهي الجمعية البحرينية لحقوق

اإلنسان(.)2

وشهد عام  2002اإلنهاء الكامل لمشكلة تالبدونت ,حيث أصدر ملك البحرين في أكتوبر

 2002أم اًر ملكياً يقضي بمنح الجنسية البحرينية لمن تبقى من المقيمين من تالبدونت ,وتسهيل
عودة جميع األشخاص المقيمين بالخارج من تالبدونت(.)3

()1

علي عبد اب العرادي ,تقرير حول المسيرة اإلصالحية والديمقراطية في مملكة البحرين ,مقدم لألمانة العامة

()2

تقرير المنظمة العربية لحقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان في الوطن العربي ( ,)3110المنظمة

()3

تقرير المنظمة العربية لحقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان في الوطن العربي ( ,)3112المنظمة

لالتحاد البرلماني العربي ,ص 00 – 00

العربية لحقوق اإلنسان ,القاهرة ,ص 52 – 37

العربية لحقوق اإلنسان ,القاهرة ,,ص 52 – 32
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ومن هنا ,أبدت الحكومة مرونة في مجال الترخيص للجمعيات والصحف وحرية التعبير

وعودة المبعدين وحل مشكلة تالبدونت ,كما أبدت و ازرة العمل والشئون االجتماعية استعدادها

إلشهار جمعيات تهتم بالشأن العام ,فضالً عن قرار إعادة فتح بعض الجمعيات المغلقة .وشهد

عام  2002عدة مظاهرات تأييداً للشعب الفلسطيني ,واالحتجاج ضد الحرب على أفغانستان,

فضالً عن اعتصام لخريجي الجامعات في البحرين ,للمطالبة بالتوظيف ,ووقف سياسة تجنيس
األجانب(.)1

وتم تأسيس عدد من جمعيات حقوق اإلنسان ,تهدف إلى الدفاع عن حقوق المواطن

والمقيم في البحرين ,ونشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان ,والعمل على وقف ما قد يحدث من

انتهاكات لحقوق اإلنسان أياً كان مصدرها والتعاون مع الجهات الرسمية المعنية لمنع حدوث مثل
هذه االنتهاكات ,ومناهضة التمييز بجميع أشكاله في الدولة والمجتمع(.)2

وتأسس في البحرين ,في األجهزة الحكومية والو ازرات المعنية بحقوق اإلنسان ,مؤسسات

ولجان هدفها حماية وتعزيز حقوق اإلنسان ,كالديوان الملكي ,حيث أنشأ إدارة التظلمات
والشكاوى للنظر في أي شكوى تقدم من قبل المواطنين أو المقيمين ,وتشكيل لجنة في و ازرة

الداخلية مختصة بمسائل حقوق اإلنسان برئاسة وكيل و ازرة الداخلية ,حيث تتواصل هذه اللجنة
مع المنظمات غير الحكومية ,وغيرها من اللجان داخل المؤسسات الحكومية .كما تم إنشاء

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان باألمر الملكي رقم ( )46لسنة  ,2005حيث تهدف إلى تعزيز
وتنمية وحماية حقوق اإلنسان ,والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها.

وصادقت البحرين على إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم والذي أقرته

منظمة المؤتمر اإلسالمي عام  .0550كما صادقت على الميثاق العربي لحقوق اإلنسان الذي
أقرته جامعة الدول العربية عام  .2004ومن الجدير بالذكر أن مملكة البحرين قد وقعت على 7

صكوك دولية من أصل  5صكوك معنية بحقوق اإلنسان ,وقد بدأت باتخاذ اإلجراءات الدستورية

لالنضمام إلى اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بحماية األشخاص من االختفاء القسري .علماً بأن
آخر االتفاقيات التي أصبحت البحرين طرفاً فيها هي اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي
صادقت عليها بموجب القانون رقم ( )22لسنة  2000بتاريخ  20يونيو .)3(2000

أما المنظمات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان التي انضمت مملكة البحرين إليها فهي:
()1

تقرير المنظمة العربية لحقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان في الوطن العربي ( ,)3113المنظمة

()2

علي عبد اهلل العرادي ,تقرير حول المسيرة اإلصالحية والديمقراطية في مملكة البحرين ,مقدم لألمانة العامة

()3

العربية لحقوق اإلنسان ,القاهرة ,ص 52 – 32
لالتحاد البرلماني العربي ,ص 00 – 00

تقرير مملكة البحرين األول المقدم إلى لجنة حقوق اإلنسان العربية ,)3103( ,ص 03 – 5
562

 .0اتفاقية حقوق الطفل

 .2اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
 .2اتفاقية مناهضة التعذيب.

 .4اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
 .2الميثاق العربي لحقوق اإلنسان.

 .6العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 .7العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(.)1
ومن الجدير بالذكر ,أن مملكة البحرين فازت بعضوية مجلس حقوق اإلنسان التابع

لألمم المتحدة ,وهي تعتبر الدولة العربية األولى التي تحصل على هذه العضوية وذلك عام
 2006واستمرت عضويتها إلى نهاية عام .)2(2000

وعلى الرغم من فرض قيود على حرية التعبير والرأي ,واستهداف رموز المعارضة من

الناشطين باالعتقاالت والمحاكمات ,إال أنه كان ُينظر إلى البحرين على أنها أكثر دول الخليج
تحر اًر .ولكن الوضع تغير مع تطور االحتجاجات منذ  04فبراير  ,2000حين نشطت

المعارضة للمطالبة بحرية أكبر وبتحقيق العدالة االجتماعية والقيام باإلصالح السياسي
والدستوري(.)3

أصدرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق نتائج تحقيقاتها في أواخر

نوفمبر 2000حيث انتهت إلى القول بأن قوات األمن استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين
السلميين واعتقلتهم تعسفاً وعذبتهم وأساءت معاملتهم وحرمتهم من المحاكمات العادلة .اقترحت
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق توصيات للتصدي لهذه االنتهاكات ,وللمرة األولى
حققت السلطات مع بعض مسؤولي األمن من الرتب الدنيا على صلة بادعاءات التعذيب .إال أن

الحكومة لم تنجح في تنفيذ التوصيات األساسية للجنة بالكامل ,ومن أبرزها اإلفراج عن قيادات
المدانين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي ,ولم تحقق مع
التظاهر ُ

()1

علي عبد اهلل العرادي ,تقرير حول المسيرة اإلصالحية والديمقراطية في مملكة البحرين ,مقدم لألمانة

()2

علي عبد اهلل العرادي ,حقوق اإلنسان في مملكة البحرين ,مجلس الشورى ,قسم البحوث والدراسات ,إدارة

()3

عام الثورات ,حالة حقوق اإلنسان في الشرق األسط وشمال أفريقيا ( ,)3103منظمة العفو الدولية ,ص

العامة لالتحاد البرلماني العربي ,ص 00 – 00
شئون اللجان والبحوث ,البحرين ,ص 5
26 – 22
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كبار المسؤولين المتسببين في االنتهاكات .في يوليو  2002صدر ُحكم محكمة طالبت به و ازرة
العدل بحل جمعية العمل اإلسالمي المعارضة (أمل)(.)1
ويشار إلى أن المعارضة السياسية قد اتهمت الحكومة البحرينية بتصعيد الهجوم على

منظمات حقوق اإلنسان ,وتعريض أبرز مدافعي حقوق اإلنسان لمالحقات ومحاكمات ,وأنها
أدانت إصدار قرار بسحب الجنسية بحق  20شخصاً في نوفمبر  ,2002بزعم إضرارهم بأمن

البالد( .)2كما أشارت إلى تدهور سجل حقوق اإلنسان البحريني في مجاالت أساسية خالل عام

 ,2002حيث استمرت قوات األمن في القبض على العديد من األشخاص تعسفاً ,وجاءت تقارير
التعذيب والمعاملة السيئة رهن االحتجاز المستمر متسقة مع نتائج اللجنة البحرينية المستقلة

لتقصي الحقائق لعام  .2000فيما لم يقم نظام القضاء – الذي يرأسه أفراد من العائلة الحاكمة –
بمحاسبة أي من كبار المسئولين على انتهاكات حقوق اإلنسان الجسيمة التي وقعت منذ عام

.)3(2000

ويمكن القول من خالل ما سبق ,إن حالة حقوق اإلنسان كانت وال زالت أحد أهم

محددات االستقرار السياسي في البحرين ,فقد عالج المشروع اإلصالحي مبدأ المساوة والعدالة
وحرية التعبير والمشاركة السياسية وغيرها من القضايا ,التي كانت تمثل عائق أمام أي عملية
تحول ديمقراطي ,فقد شكلت بيئة عمل حقوق اإلنسان دور رئيسي في التأكيد على مدى جدية

ال نظام السياسي في توفير البيئة المناسبة وعدم تعرض الشعب النتهاكات ,وذلك بالتوقيع على
جملة من المواثيق ,واصدار العديد من القوانين التي تكفل حقوق اإلنسان ,لكن ومع اندالع

االحتجاجات ,تم رصد العديد من حاالت انتهاك لحقوق اإلنسان ,وهذا أمر طبيعي في ظل
الفوضى التي عمت البحرين.
والخالصة ,شهدت مملكة البحرين منذ أن تولى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ,نقلة
نوعية في الحياة السياسية على وجه التحديد ,فتم طرح مشروع ميثاق العمل الوطني وتم التجاوب

معه بشكل كبير وجدي من قبل الشعب ,وكتطور طبيعي للميثاق تم اصدار الدستور البحريني

المعدل ,والذي حدد بشكل واضح طبيعة النظام السياسي في البحرين ,وانتقال البحرين من اإلمارة
()1

التقرير العالمي  :3102البحرين ,منشور على موقع  HUMAN RIGHS WATCHللتفاصيل انظر

()2

التقرير السنوي ( ,)3103آالم المخاض :حقوق اإلنسان في العالم العربي ,سلسلة قضايا اإلصالح

()3

التقرير العالمي  :3104البحرين ,منشور على موقع  HUMAN RIGHS WATCHللتفاصيل انظر

الرابط التاليhttp://s.v22v.net/Cjs :

( ,)22مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ,القاهرة ,ص 220 – 207

الرابط التاليhttp://www.hrw.org/ar/world-report/2014/country-chapters/122025 :
563

إلى المملكة ,للوصول إلى تحقيق الملكية الدستورية الديمقراطية ,فكان أبرز معالم هذا التطور

السياسي ,بروز الجمعيات السياسية للعمل بشكل علني بعد أن كانت تعمل في الخفاء وخارج
البالد ,لتضفي الزخم السياسي على العملية السياسية في البحرين ,باإلضافة إلى منح المرأة حقها

في المشاركة السياسية وممارسة دورها السياسي دون تمييز بينها وبين الرجل.

لقد ساهم المشروع اإلصالحي في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الحياة

السياسية وممارستها لدورها الطبيعي في المجتمع من خالل تعزيز روح المشاركة ونشر الثقافة
الديمقراطية ,وتعزيز األواصر بين مكونات الشعب البحريني ,انطالقاً من مبدأ المواطنة.

كما كان لطبيعة العالقة التي جمعت بين النظام السياسي والقوى المعارضة ,دور مهم

في تحديد مالمح الحياة السياسية ,والتأكيد على الحق في المشاركة واالعتراض لكن ضمن
النطاق الذي كفله الدستور ,وهذا األمر تعزز في التأكيد على أهمية الحفاظ على حقوق اإلنسان.

على الرغم من ذلك ,فقد شهدت البحرين وخالل عام  2000تحديدا حركة احتجاجية

أثرت بشكل مباشر على حالة االستقرار السياسي وعلى عملية التحول الديمقراطي ,وزادت من

حالة االحتقان السياسي بين النظام والمعارضة ,مما انعكس على حالة حقوق اإلنسان لما

تعرضت له من جملة من االنتهاكات التي رصدتها اللجنة المستقلة.
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الفصل السابع
مستقبل النظام السياسي يف مملكة البحرين يف ضوء
املتغريات احمللية واإلقليمية والدولية

المبحث األول :أبعاد اإلصالح السياسي بين السلطة والمعارضة

المطلب األول :مطالب اإلصالح عند بداية الحركات االحتجاجية 1855

المطلب الثاني :مطالب اإلصالح بعد تدخل قوات درع الجزيرة

المبحث الثاني :حدود تأثير النظامين :اإلقليمي والدولي على الواقع السياسي البحريني
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المبحث الثالث :السيناريوهات المتوقعة لمستقبل النظام السياسي البحريني

المطلب األول السيناريو اكتفاء األطراف بالحلول الوسطية

المطلب الثاني :سيناريو استمرار مسلسل الخالف السياسي

المطلب الثالث :سيناريو انتهاء حالة االحتقان السياسي
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المقدمة:
شهدت مملكة البحرين كغيرها من الدول ,حركة احتجاجية منذ مطلع عام ,2000

للمطالبة بجملة من المطالب السياسية واالجتماعية واالقتصادية ,إال أن الحركة االحتجاجية

تعرضت لحالة من الوقوف الحازم من قبل النظام السياسي ,مدعوماً بمواقف دول مجلس التعاون

الخليجي الذي شارك بقوات درع الجزيرة لحماية النظام السياسي البحريني ,والحفاظ على استقرار
المنطقة الخليجية بشكل كامل.

وكان للبعد اإلقليمي والدولي دور ذو أهمية في طبيعة التحركات وكيف كان للقوى

اإلقليمية والدولية ومكانتيهما في التأثير على كل من النظام السياسي والمعارضة.

المبحث األول :أبعاد اإلصالح السياسي بين السلطة والمعارضة
المطلب األول :مطالب اإلصالح عند بداية الحركات االحتجاجية 1122
مع بداية الحركة االحتجاجية في البحرين في  04فبراير  ,2000بدأت المعارضة ببلورة
مطالبها ,حيث كانت تُعقد اجتماعات بحضور ممثلي المجتمع المدني لالتفاق على قواسم
مشتركة ,وبلورت بعض قوى المعارضة مطالباتها اإلصالحية في المطالب التالية:
.0

إقالة الو ازرة والتي يرأسها الشيخ خليفة بن سلمان على مدار  42عام.

.2

تشكيل حكومة وفاق وطني منتخبة.

.2

انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد للبالد على قاعدة صوت واحد للناخب

الواحد ,وجعل البحرين دائرة واحدة.

.4

التحقيق في قضايا القتل واالنتهاكات الواسعة لحقوق اإلنسان من خالل لجنة مستقلة.

.6

إطالق سراح جميع المحكومين في قضايا سياسية واطالق الحريات العامة والحق في

.7

إيقاف اإلعالم الرسمي التحريضي ضد االنتفاضة ووضعه تحت قيادة وطنية.

.2

التحقيق في قضايا الفساد ونهب األموال واألراضي واستعادتها للدولة.
التنظيم والتجمع والتظاهر والتعبير.

لكن هذه المطالب لم ترق لبعض قوى المعارضة األخرى ,التي صعدت مطالبها باتجاه

شعار إسقاط النظام ,وبالتالي أصبحت المعارضة بين مطرقة النظام وسندان الشارع .من ناحية
أخرى .وكلف الملك حمد ولي العهد الشيخ سلمان بطرح مبادرة للحوار مع المعارضة للخروج من
األزمة .وقد تقدم ولي العهد بمبادرته بتاريخ  02مارس  ,2000وتضمنت ما يعرف بالنقاط

السبع لمحاور التفاوض مع المعارضة وهي:
.0
.2

حكومة تعبر عن اإلرادة الوطنية.

إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية لتكون أكثر عدالً.
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.2

تعديل صالحيات مجلس النواب ليمتلك سلطات تشريعية ورقابية أوسع.

.2

التحقيق في قضايا الفساد واتخاذ إجراءات مناسبة.

التحقيق في قضايا االنتهاكات وتعويض المتضررين.

.4

ضمان سالمة المحتجين السلميين بما في ذلك المعتصمين في دوار اللؤلؤة بشرط عدم

.6

إعاقة الحركة المرورية.

المصالحة الوطنية الشاملة(.)1

.7

وعكفت الجمعيات المعارضة على صياغة رؤية وأُسس إنجاح الحوار الذي أعلن عنه

ولي العهد ,حيث اشتملت على وجوب توافر إجراءات أولية تمثل شروطاً إلنجاح الحوار أهمها

التالي:
.0

التعهد بالحفاظ على حق المعتصمين في التواجد بدوار اللؤلؤة ,والحفاظ على حياتهم

.2

اإلطالق الفوري لسراح جميع المعتقلين السياسيين وشطب قضاياهم في المحاكم.

.2

التعهد بتحييد اإلعالم الرسمي للدولة وجعله منصة لإلعالم الحر لنقل آراء المواطنين من

.4

الشروع فو اًر بالتحقيق المحايد في أعمال القتل التي وقعت منذ  04فبراير 2000واحالة

.2

إقالة الحكومة.

.6

الحكم قبوله بمبادئ الحوار ,واعالنه في بداية جلسات الحوار وقبل الشروع في
أن يعلن ُ
التفاصيل ,االلتزام بالمبادئ التالية:

.0

إلغاء دستور  2002والدعوة إلى انتخابات مجلس تأسيسي ُينتخب على أساس تساوي
الصوت بين الناخبين ويقوم بوضع دستور جديد للبالد.

.2
.2

طوال فترة الحوار والمفاوضات.

مختلف مشاربهم بكل حيادية ومهنية ويساهم في تخفيف االحتقان الطائفي.
المسؤولين إلى المحاكمة.

حق الشعب في انتخاب مجلس للنواب ينفرد بكامل الصالحيات التشريعية ويكون انتخابه

على أساس تساوي الصوت بين المواطنين.

توفير الضمانات الالزمة لتحقيق التزام األطراف باالتفاقات والتعهدات التي تنتج من هذه
المفاوضات.

()1

عبد النبي العكري ,الحركات االحتجاجية واإلصالح الدستوري في البحرين ,أوراق المتابعة السياسية ,مبادرة

اإلصالح العربي ,2002/2 ,ص 2 – 4
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المطلب الثاني :مطالب اإلصالح بعد تدخل قوات درع الجزيرة
وفي خضم هذا العراك السياسي ,فوجئ الجميع (المعارضة والمحتجون) في  04مارس

 2000بدخول قوات درع الجزيرة ,وفي اليوم التالي  02مارس أصدر الملك المرسوم الملكي رقم
( )03لسنة  2000بشأن إعالن حالة السالمة الوطنية ,وتم تكليف القائد العام لقوة الدفاع سلطة

اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ حالة السالمة الوطنية( .)1وما أن رفعت حالة السالمة الوطنية حتى
بدأت المعارضة تنظم صفوفها وتعيد صياغة مطالبها ,فعادت جمعيات المعارضة السبع
لالجتماعات والتعاون في ظل تطورات جديدة منها انسحاب جمعية التقدمي من تجمع المعارضة

بسبب خالفات داخلية ,وغيرها من التطورات ,وطورت المعارضة من مطالبها وتحركها من خالل

طرح وثيقة المنامة( .)2فقد أطلقت الجمعيات السياسية توثيقة المنامةت في  02أكتوبر 2000
باعتبارها وثيقة تطالب بإقامة ملكية دستورية حقيقية ,يتم فيها تداول سلمي للسلطة ,وتعتبر

توثيقة المنامةت وثيقة مشتركة وقعت عليها الجمعيات السياسية (الوفاق ,وعد ,التجمع القومي,

اإلخاء ,التجمع الوطني) ,وتهدف لالنتقال بالبحرين تإلى الحرية والديمقراطيةت ,وأضافت عليها

تعديالت في  00نوفمبر  2002لألخذ ب,خر المستجدات على الساحة البحرينية.

وقد تلخصت مطالب الغالبية العظمى للقوى المشاركة في الحركة المطلبية ,في التحول

إلى الديمقراطية مع الحفاظ على الملكية تحت شعار تالشعب يريد إصالح النظامت ,وانطالقاً من

المبادئ السبعة التي أعلنها ولي العهد في  02مارس  .2000وتتمثل أهم مطالب هذه القوى
فيما يلي:
.0
.2
.2

()1
()2

حكومة منتخبة تتمثل اإلرادة الشعبيةت بدل الحكومة المعينة ويكون للمجلس النيابي

صالحية مسائلة أعضائها فرادى وجمعاً ممثلين في رئيس الحكومة.

نظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين والمبدأ

العالمي في االنتخابات تصوت لكل مواطنت.

سلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة ,وتنفرد بكامل الصالحيات التشريعية
والرقابية والمالية والسياسية.

حسين علي رضي ,مرجع سابق ,ص 25 – 27
عبد النبي العكري ,الحركات االحتجاجية ,مرجع سابق ,ص 6 – 2

 المبادئ السبعة التي أعلن عنها ولي العهد األمير سلمان بن حمد آل خليفة في  02مارس  ,2000هي:
مجلس نواب كامل الصالحيات ,وحكومة تمثل إرادة الشعب ,ودوائر انتخابية عادلة ,والتجنيس ,ومحاربة

الفساد المالي واإلداري ,وأمالك الدولة ,ومعاجلة االحتقان الطائفي ,للتفاصيل صحيفة الوسط البحرينية02 ,
 ,2000/2/العدد  ,2000انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/B4S :
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.4

قيام سلطة قضائية موثوقة ,يضمن استقالل جميع اإلجراءات القضائية عن أي من

.2

أمن للجميع عبر اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل األجهزة األمنية

.6

التنفيذ الكامل والشامل لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

السلطات.

والعسكرية المختلفة.

الصادر في  22نوفمبر  ,2000والتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق اإلنسان التابع
لألمم المتحدة في المراجعة الدورية الشاملة لحقوق اإلنسان في البحرين (توصيات جنيف

.)2002

وأكدت تلك القوى على أنه يجب معالجة ثالث مسائل بالتوازي مع اإلصالح السياسي المشار له
آنفاً ,وهي:
.0

التجنيس السياسي بحيث تشكل لجنة وطنية متفق عليها بين جميع مكونات المجتمع

.2

إيقاف سياسة التمييز القبلي والطائفي والسياسي السائدة ,واستبدالها بمبادئ المساواة

.2

التوافق على سياسية إعالمية وطنية جامعة تقوي اللحمة الوطنية(.)1

لدراسة حاالت منح الجنسية في العشرين سنة الماضية.
والعدالة وتكافؤ الفرص على قاعدة المواطنة.

من جهة أخرى ,أطلقت ثالث جمعيات سياسية هي (جمعية المنبر الوطني اإلسالمي,

وجمعية األصالة اإلسالمية ,وجمعية التجمع الوطني الدستوري) وثيقة سياسية بعنوان توثيقة
الفاتحت تحمل المبادئ والمرتكزات وبرنامج عمل سياسي مستقبلي يحمل مالمح اإلصالح

السياسي المنشود في البحرين .وأعلنت الجمعيات المشاركة فتحها الباب ألي من القوى السياسية
األخرى لالنضمام للوثيقة وتبنيها ,وتضم الوثيقة قسمين رئيسين هما قسم الثوابت والمرتكزات,
وقسم برنامج العمل( .)2ويمكن إجمال الثوابت والمرتكزات فيها على النحو التالي:
 .0الهوية العربية اإلسالمية واالنتماء للوطن.
 .2كرامة اإلنسان.

 .2الخيار الدستوري الديمقراطي ومكتسبات البحرين.
 .4الوحدة الوطنية والنظام السياسي.

()1
()2

وثيقة المنامة :طريق البحرين إلى الحرية والديمقراطية ,صادرة في  02أكتوبر 2000

"وثيقة الفاتح" :استمرار نظام الحكم ونبذ التمييز وحماية الناشئة ,موقع البالد ,2000/00/22 ,للتفاصيل

انظر الرابط التاليhttp://www.albiladpress.com/article121502-1.html :
521

والتزاماً بهذه الثوابت والمرتكزات دعت الجمعيات السياسية سالفة الذكر ,فئات الشعب

والقوى الفاعلة في البالد لدعم برنامجها هذا الذي يرتكز على ما يأتي:
.0

المحافظة على مكتسبات البحرين الديمقراطية وتعزيز اإلصالح الدستوري.

.2

احترام سيادة القانون ومساواة الجميع تحت طائلته.

.2

تعزيز هوية البحرين وسيادة الدولة.

.2
.4

مكافحة الفساد المالي والحفاظ على الثروات الطبيعية للبالد.

نبذ الطائفية والتمييز.

.6

حماية الطفل والناشئة من االستغالل.

.3

الوحدة الخليجية(.)1

.7

تنفيذ خطط اإلصالح.

ويرى الباحث ,من خالل ما سبق ,أن المطالب السياسية التي تقدمت بها القوى

السياسية المعارضة ,مطالب مشروعة ,فهي بمثابة تطور طبيعي للمتغيرات الجارية في البحرين,

ووفقاً لما تم اإلعالن عنه من قبل ولي العهد البحريني ,فهذه المطالب تركز على إصالح النظام

والسير قدماً نحو تحقيق الملكية الدستورية التي نادى بها النظام السياسي وأقره الدستور البحريني

المعدل لسنة  .2002كما يرى أن تبني النظام السياسي البحريني لمبدأ الحوار الوطني الشامل,
يعطي مؤش اًر على مدى حرص النظام على حالة االستقرار السياسي والحفاظ على المكتسبات

التي تم تحقيقها خالل الفترة السابقة من مشروع اإلصالح السياسي.

المبحث الثاني :حدود تأثير النظامين :اإلقليمي والدولي على الواقع السياسي
البحريني
المطلب األول :أثر متغيرات الموقف اإليراني على مستقبل الوضع السياسي
البحريني
 - 2احتماالت تمدد النفوذ اإليراني
لقد أدى سقوط العراق إلى غياب الدور العراقي الرادع لكل من إسرائيل وايران ,وتحول
الصراع بين هاتين الدولتين لملء الف ار الذي تركه العراق ,وبالتالي تمكنت إيران من أن تصبح

القوة اإلقليمية األولى في منطقة الخليج ,وهكذا بدأت تتحرك لتوسيع نفوذها في المحيط العربي.

فالعالقة بين إيران وسورية وحزب اهلل اللبناني والحركات الجهادية الفلسطينية ,هي أقرب إلى

التحالف الذي أملته مخاوف مشتركة ,فإيران ترى في عالقتها مع سورية قناة تستطيع مع خاللها
()1

وثيقة الفاتح ,ص 00 – 2
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أن تؤثر في التطورات في المحيط العربي ,ومن خالل ذلك تستطيع إدارة صراع النفوذ مع

إسرائيل أو مصر أو حتى السعودية ,كما أن حزب اهلل اللبناني بالنسبة إليران بمثابة رأس حربة
تخدم مصالحها االستراتيجية واأليديولوجية(.)1

لقد تعزز النفوذ اإليراني اإلقليمي نتيجة للضغوط الداخلية والمتغيرات اإلقليمية والدولية.

وكان هذا النفوذ أحد أوجهه التعبير عن المنظور اإليراني تجاه األمن الخليجي ,وذلك انطالقاً من

المؤشرات اآلتية:
.0

النفوذ اإليراني في العراق :فقد اتبعت إيران سياسة خارجية توصلت من خاللها إلى مد
نفوذها داخل العراق ,وكان من أبرز معالم هذه السياسة ,الحرص على التغلغل الرسمي

في أوساط القادة السياسيين في العراق وادامته ,وتطوير العالقات اإليرانية مع القيادات
الدينية العراقية ,والضغط على بعض التيارات السياسية الدينية المرتبطة بها بتنفيذ

.2
.2

سياسات معينة تتعلق بتأييد الحكومة التي يرأسها نوري المالكي.

التحالف اإليراني مع بعض األطراف العربية في المحيط اإلقليمي :وهو التحالف القائم
بين إيران وسوريا والرئاسة اللبنانية وحزب اهلل اللبناني وحركة حماس.

النفوذ اإليراني في منطقة الخليج العربي :حيث أصبح هناك العديد من الملفات والقضايا

الخالفية متمثلة في اآلتي :استمرار احتالل إيران للجزر اإلماراتية مما يبرز الطموحات
التوسعية إليران في المنطقة ,والتمدد الشيعي في منطقة الخليج العربي ,والملف النووي

اإليراني.
.4
.2

الرؤية اإليرانية لألمن اإلقليمي الخليجي.

تأثير التوجه النووي اإليراني في األمن اإلقليمي الخليجي(.)2
ولقد أدركت السياسة اإليرانية عجزها الكامل عن تغيير الخريطة السياسية للمنطقة وعن

تصدير ثورتها بالطرق التقليدية ,لكنها ظلت تعمل على تعزيز عالقاتها الوطيدة بالشيعة في

دول منطقة الخليج العربي ,وبخاصة في البحرين ,فهي ما زالت توظف الورقة الشيعية كلما
اقتضت حاجتها في تلك الدول .وبهذه العالقات التي ترتبط بموجبها إيران مع أبناء الطائفة
الشيعية في دول الخليج يمكن القول أن إيران باتت تملك أداة غاية في الخطورة لفرض سيطرتها

()1
()2

يوسف خليفة اليوسف ,مرجع سابق ,ص 253 – 252
طايل يوسف العدوان ,)2002( ,االستراتيجية اإلقليمية لكل من تركيا وايران نحو الشرق االوسط (3113

–  ,)3102رسالة ماجستير منشورة ,قسم العلوم السياسية ,كلية اآلداب والعلوم ,جامعة الشرق األوسط,

األردن ,ص 042 – 027
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على منطقة الخليج العربي ,وإلثارة القوى الشيعية ضد األنظمة الحاكمة ,وقد برهنت عالقاتها

بشيعة البحرين عن مدى قدرتها على ممارسة الدور الذي تسعى للقيام به ,ثم جني ثماره(.)1

وال شك أن إيران ونفوذها في المنطقة العربية وبشكل خاص في العراق ودول الخليج,

يجعل منها قوة استراتيجية إقليمية وقيمة دولية شبيهة باالتحاد السوفيتي إبان حقبة الحرب الباردة.
فقد استطاعت إيران أن تشكل لنفسها سياسة محيطة تد أر عنها التحديات ,وتدفع عنها األخطار
وتعتبرها مقدمة للمواجهة مع الخصوم .ويبرز في إطار ذلك دورها في بناء ما يعرف بـ محور

الهالل الشيعي ,ويتمثل في إيجاد أنظمة سياسية وتحالفات وقوى سياسية وعسكرية حليفة ,يكون
في مقدورها الضغط على دول المنطقة ,واقالق المشروع األمريكي واإلسرائيلي ,سعياً لتغيير
معادلة السيطرة ,إليجاد وضعية تفاوض وفرص تميز لكسب المزيد من الوقت واألرض

والمصالح .ويتمثل محور الهالل الشيعي في العراق وسوريا وحزب اهلل في لبنان وحركتي حماس

والجهاد في فلسطين وحركة الحوثيين في اليمن ,وهو يهدف إلى تطويق إسرائيل ومصر ودول

الخليج ,والقواعد األمريكية فيها التي تعتبرها إيران ممثالً لمنظومة في المحور األمريكي .وهذا

الهالل – أي الهالل الشيعي – يصل ما بين الخليج العربي والبحر المتوسط والبحر األحمر
وبحر العرب ,متيحاً لصواريخ إيران أن تواجه وتالمس مباشرة حدود إسرائيل واليمن والسعودية,
مع إعطاء حرية الحركة للقوة البحرية اإليرانية في البحار الشرقية (.)2

وقد أطلق الملك األردني عبد اهلل الثاني ,في مقابلة نشرتها الواشنطن بوست ,في 3

ديسمبر  2004تحذي اًر شديداً في تعليقه على االنتخابات العراقية ,التي كان من المزمع إجراؤها
في  20يناير  ,2002قال فيه :تإذا هيمنت األحزاب أو السياسيون الموالون إليران على الحكومة
العراقية الجديدة ,يمكن أن يبرز هالل جديد من حكومات يهيمن عليها الشيعة ,أو حكومات تمتد

في إيران إلى العراق وسوريا ولبنان ,وتعمل على تغيير توازن القوى التقليدي بين الطائفتين
اإلسالميتين الرئيسيتين وتشكل تحديات جديدة لمصالح الواليات المتحدة وحلفائهات .وأضاف بأن

بروز هالل شيعي جديد سيزعزع استقرار الدول الخليجية التي يشكل الشيعة جزءاً من السكان
فيها على الخصوص .وقال :تحتى المملكة العربية السعودية ليست بمنأى عن ذلك .ستكون
مشكلة كبيرة ,وستؤدي فيما بعد إلي زيادة احتمال اندالع صراع شيعي سني...ت.

بعد هذه المقابلة عبر قادة عرب آخرون عن مخاوف مشابهة ,حيث قال الرئيس

المصري األسبق حسني مبارك لقناة العربية الفضائية في  3أبريل  2006بأن تالعراق يملكه
()1
()2

راشد أحمد الحنيطي ,مرجع سابق ,ص 23 – 20
محمد الراشد ,)2002( ,إيران الدولة والشيعة الطائفة ,رؤية استراتيجية للتعامل مع المشروع اإليراني,

ص  ,247 – 246ذكرت في :صباح الموسوي وآخرون ,مرجع سابق
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الشيعة بالتأكيد ...فالشيعة يشكلون  %62من الشعب العراقي ,وهناك مجموعات شيعية كبيرة في
كافة هذه الدول ,والشيعة موالون إليران دائماًت(.)1

تحمل سياسة إيران اإلقليمية مالمح مشروع واضح المعالم يتكون من جملة مفردات

أهمها :مد النفوذ اإليراني على دول الجوار ,والتعامل مع ملفاته كأوراق تفاوضية مع الدول

الكبرى ,والحاق الشيعة العرب بإيران ,وتصدير قيم الثورة ,ونشر التشيع في المنطقة .وتتمثل
خطورة هذا المشروع في مستويات عدة ,أهمها :محاولة تقويض الشعور الوطني لدى الشيعة

العرب على وجه الخصوص لصالح الشعور المذهبي ,ومحاولة تحويله إلى أدوات لصالح إيران,
إضافة إلى إثارة االضطرابات واالنقسامات في المنطقة العربية ,ومحاولة تغزوت الواقع العربي

ثقافياً ومذهبياً ,وخلق صورة نمطية إيجابية عن سياسات إيران خالفاً للواقع .وال بد من القول إن

المشروع اإليراني يتحرك وفق ثالثة أنماط:

 .0نمط استراتيجي يهدف إلى مد النفوذ ,ومنع قيام جبهة عربية ضد إيران ,وركائزه تقوم على
أُسس التحالف مع سوريا ,ومع حركات المقاومة العربية ,كما يعتمد على دعم التنظيمات

الشيعية في العراق لتأمين دوام السيطرة عليه ,وعلى تقاطع المصالح مع تالقاعدةت في

استهداف الواليات المتحدة األمريكية.

 .2نمط إيديولوجي يهدف إلى بث التشيع ,ومحاولة سحب المذاهب الشيعية األخرى ,الزيدية

والعلوية تحديداً ,إلى المذهب اإلثني عشري المتبع في إيران ,ودعم الشيعة العرب وربطهم
بوالية الفقيه ,ومحاولة إقالة تهالل شيعيت في المنطقة العربية يبدأ من العراق وينتهي

جنوب لبنان ,إضافة إلى تطويق المملكة العربية السعودية بحزام من االزمات ذات الطابع
المذهبي ,ال سيما في العراق واليمن والبحرين.

 .2نمط اقتصادي يقوم على أساس تحويل إيران إلى قوة اقتصادية ,من خالل استفادة أكبر

من مصادر الطاقة ,وبناء أحالف اقتصادية كبرى في المنطقة ,وهذا النمط هو األقل

أهمية في السياسات اإليرانية(.)2
.0

ويتميز هذا المشروع بالعديد من السمات الخاصة ,وأهم هذه السمات ما يلي

االرتكاز إلى أُسس أيديولوجية تحمل أبعاداً دعوية ورسالية تسعى للتمدد واالنتشار
والهيمنة أكثر منها للبناء والتنمية والتعايش اإلنساني.

()1

مقال ,موشيه ماعوز ,الهالل الشيعي :الخرافة والواقع ,مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ,سلسلة

()2

فادية شامية ,)2002( ,المشروع اإليراني في ضوء الثورات العربية :ثوابت ومتغيرات ,حالة :تونس –

ترجمات الزيتونة ( ,)23مارس ,2003/ص 2
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.2

تقديس وتأليه العلماء ,والحضور األساسي لهم في المشهد االجتماعي والسياسي الدائم

.2

االستناد العقائدي إلى منظومة من قيم الخداع والمراوغة والتخفي والتي تعرف بمبدأ التقية

.4

االستناد إلى مفهوم اإلمامة كأساس ومرتكز من أهم مرتكزات الفقه السياسي الشيعي.

.2

إليران.

بمعنى التظاهر بخالف ما يعتقد المرء اتقاء لمكروه.

التمدد المتنوع بحسب طبيعة كل منطقة ودولة ,فتارة يستخدم التمدد الناعم بتأسيس أماكن
تجمعهم صغيرة للشيعة ليتم التواصل فيما بينها والتحول إلى منطقة تجمع خاصة بالشيعة

يتم السيطرة عليه سيطرة تامة كما حدث في لبنان والبحرين وحدث في سوريا ,وتارة

استخدام الضغط واإلكراه واستغالل الظروف الصعبة ,وضغط الحاجة للسكن والغذاء
والعالج(.)1

 - 1تطور النفوذ الشيعي في العراق
إن ما حدث في العراق مـن صـعود سياسـي شـيعي غيـر مسـبوق فـي تـاريخ الدولـة العراقيـة
الحديثة ,كان له أكبر تأثير وأعمق أثر فيما يتعلق بوضع الشيعة في المنطقة ,ومسـتقبل عالقـتهم
بالدول التـي يعيشـون فيهـا ,فـالتحول الـذي جـرى لصـالح الشـيعة فـي العـراق تـم فـي بلـد عربـي كـان

محكوم ـاً بنظــام محســوب علــى الســنة ,فــي ظــل أغلبيــة شــيعية تتعــرض لمظــاهر مــن االضــطهاد
والتضييق .وهذا ما أثار طموحـات الشـيعة فـي البحـرين ,وبخاصـة أنهـم يمثلـون األغلبيـة فـي حـين

تحكمهم أقلية سنية ,في وضع تنسخة طبق األصلت للوضع الذي كان في العراق.

وعلــى الــرغم مــن أن تــأثير التمكــين السياســي للشــيعة فــي الع ـراق كــان عام ـاً علــى مســتوى

منطقة الشرق األوسـط ,وعلـى دول مجلـس التعـاون الخليجـي بشـكل خـاص ,فقـد بـرز فـي البحـرين
بشكل واضح لسببين :األول أن نسبة الشيعة في البحرين إلى عدد السكان النسبة األكبر بين دول
الخليج العربية ,فهم يمثلون األغلبية السكانية في البحرين ,ويقطنون في منطقة نفطية ذات أهمية

اســتراتيجية كبيـرة فــي الســعودية .الثــاني أن أوضــاع الشــيعة فــي البحـرين ســاهمت فــي تــأثرهم أكثــر
من غيرهم في الخليج والمنطقة العربية(.)2

وكانت حالة الثورة التي شهدتها المنطقة العربية ,دافعاً وراء توجه العراق نحو تطوير

سياسة خارجية متمايزة ,وربما كانت األوضح منذ سقوط نظام صدام حسين .فالعراق لم يتبنى
سياسة خارجية واحدة إزاء الدول العربية التي شهدت ثورات شعبية أو اضطرابات سياسية ,بما

()1

إبراهيم الديب ,)2002( ,مرتكزات المشروع اإليراني "الصفوي" في المنطقة ,ص  ,222 – 222ذكرت

()2

شحاتة ناصر ,مرجع سابق ,ص 224 – 243

في :صباح الموسوي وآخرون ,مرجع سابق
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يسمح بالحديث عن تسياساتت خارجية للعراق موحدة تجاه الثورات العربية ,كما يالحظ أن
الحاالت التي عبرت عن مصلحة عراقية حقيقية ,هي التي كان حولها انقسام عراقي حول كيفية

التعامل معها ,وهذه المصلحة تتحدد بدرجة كبيرة استنادا العتبارات مذهبية ,ناتجة عن حقيقة
كون أغلبية النخبة الحاكمة في العراق اليوم تنتمي للمذهب الشيعي ,وعن حقيقة تأثرها بإيران في

مواقفها الداخلية والخارجية .وقد كانت حالة البحرين حتى اليوم الحالة الوحيدة التي عبرت عن

مصلحة حقيقية للعراق ,نظ ار لتشابه التركيبة المجتمعية بين البحرين والعراق من حيث وجود
أغلبية شيعية فيهما ,ولعل هذا يفسر اختالف موقف العراق من االضطرابات في البحرين.

وفي إطار هذه الرؤية صرح رئيس الوزراء ,نوري المالكي في  06مارس  2000بأن

سيعقد األوضاع في المنطقة وتيؤجج العنف الطائفيت .كما
دخول قوات درع الجزيرة الى البحرين ُ
صرح  ,بعد دخول القوات السعودية إلى البحرين ,بأن تدخل تأي دولة سنية في المنامة يمكن أن

يؤدي إلى حرب طائفيةت ,واعتبر المالكي في حديثه مع قناة الـ  BBCالبريطانية في  26مارس

 2000أن القضية في البحرين أصبحت قضية بين الشيعة والسنة ,وأوضح أن تدخول قوات من

دول عربية مصنفة على أنها سنية إلى جانب الحكومة السنية في البحرين ,وضع الشيعة أمام
حالة وكأنها عملية حشد سني ضد الشيعةت ,وأن هذه القضية ستكون تأشبه بكرة الثلج ..كلما

أهملت كلما كبرتت .وفيما يتعلق بموقف التيار الصدري ,فقد نظم التيار عددا من المظاهرات
يومي  06و 03مارس  2000في مدينة الصدر والنجف والبصرة ,للتنديد بـتاالنتهاكات التي
تطال الشعب البحرينيت ,واعتبر السيد مقتدى الصدر أن تالثورة في البحرين هي ثورة حق ,وثورة

شعبية ال يجوز قمعها على اإلطالقت .إلى جانب ذلك ,صرح وزير الخارجية العراقي هوشيار

زيباري أنه تال يبرر أي تصريحات غير مالئمة تكون قد صدرت ,وأن مرجعاً دينياً كبي اًر مثل

السيستاني كان له رأي في مسألة البحرين ,والحكومة استجابت لذلك ,وأطلقت بعض

التصريحات ,وربما كان هناك استفزاز ,لكننا في و ازرة الخارجية أصدرنا بياناً متوازناًت(.)1

ومع أن الحكومة العراقية بدت مترددة في التدخل في أي شأن خارجي عربي ,وانشغلت

بنفسها ,منذ سقوط نظام صدام حسين ,إال أن الموضوع البحريني أقحمها فيه مرغمة ,خالف

رغبة بعض أقطابها .حيث أبدت كتل برلمانية وبعض الشخصيات السياسية تعاطفها مع الشعب
البحريني ,ونددت بالقمع ,فيما حاولت المعارضة البحرينية أن تجعل من العراق وسيطاً لتسوية
مقبولة لدى أطراف الصراع(.)2

()1

إيمان رجب ,سياسة العراق الخارجية تجاه الثورات العربية ,موقع األهرام الرقمي ,2000/7/0 ,للتفاصيل

()2

حمزة الحسن ,)2002( ,الموقف الخليجي والعربي من أزمة البحرين ,ذكرت في :البحرين ..التقرير

انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/4YWS :
االستراتيجي  ,2002مرجع سابق ,ص 30 – 30
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المطلب الثاني :أثر مواقف الدول الخليجية على مستقبل الوضع السياسي
البحريني
 – 2حدود التدخل السعودي لحماية النظام السياسي في البحرين
توصف السياسة الخارجية السعودية تقليدياً بأنها تنتهج تالديبلوماسية الهادئةت ,وأنها

تحاول من خالل استخدام ثقلها الروحي وموقعها االستراتيجي وفوائضها المالية ,تحقيق أهداف

اء في الدائرة العربية أو اإلسالمية إن لم يكن
سياستها الخارجية في نطاقاتها المعروفة كافة ,سو ً
الدولية أيضاً ,من دون محاولة الدخول في مستنقعات النزاعات اإلقليمية .وكان الحفاظ على

تالوضع الراهنت ثم تطويره والبعد عن التصعيد في القضايا كافة أم اًر معروفاً عنها.

وقد شكل تنامي نفوذ إيران وتزايد طموح ونشاط تركيا تحدياً صريحاً لسياسة تالوضع

الدورن اإليراني والتركي في ظل الضعف الذي يعاني منه
ا
الراهنت التي تدعمها الرياض ,وساهم
النظام الرسمي العربي ,في دفع السعودية لممارسة ما أسماه وزير الخارجية السعودي تالف ار

االستراتيجيت ,الذي أتاح للقوى اإلقليمية األخرى لعب دور مؤثر والتدخل في الشؤون العربية(.)1

وتقوم السعودية اليوم بقيادة تيار عربي تمثله األنظمة الملكية ,وهي األنظمة الوحيدة في

نسبيا ,وذلك بهدف جعل تكتل كهذا عنصر أمان لكل
المنطقة التي ال تزال تحافظ على استقرارها ً
نظام .وترى السعودية أن التدخل الخارجي في المنطقة ووجود إسرائيل يمثالن حلقة كاملة قد يتم
سياسيا ,وهي بقيادتها لتحالف األنظمة الملكية
استغاللها من قوى دولية لتغيير وجه المنطقة
ً
تحاول جاهدة أن تُفشل أي مشروع دولي قد يستهدف هذه األنظمة؛ خاصة وأن السياسة الدولية
تجاه المنطقة قد أخذت طابعاً يتسم بالكثير من التردد والتخبط في بعض األحيان.

وتجد المملكة العربية السعودية نفسها اآلن محاطة بالعبين جدد أكثر قوة من الرؤساء

الذين سقطوا ,وهؤالء الالعبون الجدد هم الشعوب العربية الثائرة التي تمردت على أنظمة حكم
يتشابه معها نظام الحكم في المملكة السعودية .إن المملكة السعودية تجد نفسها اليوم أمام

خيارين ,األول يتمثل في مواصلة دورها الجديد والمحفوف بالكثير من المخاطر ,والثاني أن
تسلك مسار االنكماش لتعود كما كانت دولة إقليمية خليجية ذات تأثير محدود في محيطها

الخليجي فقط(.)2

()1

خالد بن نايف الهياس ,السياسة الخارجية السعودية في زمن الثورات العربية ,موقع العربية نت,

()2

فرج العكلوك ,السياسة السعودية تجاه ثورات الربيع العربي ,مركز الجزيرة للدراسات,2000/3/24 ,

 ,2000/3/03للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/svRE :
للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://s.v22v.net/Jq5a :
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وسط التغيرات الحاصلة في المنطقة كان على السعودية بمفردها أن تقرر االنكفاء على

نفسها وعلى العمل من أجل حماية مجلس التعاون الخليجي أو أن تعمل على استم اررية حضورها
في المشرق العربي بالطرق الدبلوماسية لحماية النفس واألشقاء وقضية االستقرار الضائعة .وعليه

تلعب السعودية المستقرة والنافذة دو اًر إقليمياً ودولياً مهماً ,وتعمل على مواجهة العديد من الملفات

الدولية ,والشؤون الداخلية ,باعتبارها شريكاً موثوقاً في الخارج دون أن تغفل عينها عن األمن

الداخلي لنظامها.

وهنا يمكن القول إن المملكة العربية السعودية تخوض مواجهة سياسية وعسكرية على

جبهات ست ,هي:
.0

استعادة مصر إلى الصف العربي ,وقد تحقق الجزء األول بتخليصها من اإلخوان

المسلمين بمبادرة من اإلمارات العربية وباندفاع قوي سعودي ماليا وسياسيا.

.2

إدارة الوضع في اليمن مهما تدهور باعتباره جبهة مفتوحة للمواجهة مع الحوثيين التابعين

.2

ضمان استقرار النظام البحريني بتدخل عسكري مباشر يضع حداً لالمتداد اإليراني الذي

.4

دعم الثورة السورية العاملة على الخالص من نظام دكتاتوري.

.2
.6

للسياسة اإليرانية.

يتستر بمطالب الشيعة البحرينيين.

اإلمساك بخيوط العالقات االقتصادية والسياسية كاملة مع فرنسا دعما لموقفها المغاير

للموقف األميركي من الوضع السوري.

إعالن التحفظ إن لم يكن الرفض للسياسة األميركية تبمفاجأةت التفاوض مع إيران حول

النووي

()1

وال شك في أن السعودية تعتبر البحرين شأناً سـعودياً ,أكثـر مـن أي دولـة خليجيـة أخـرى,

فالسـعودية تجــد نفســها معنيـة تجــاه مــا يجــري فـي كــل الــدول المجــاورة لهـا ,خاصــة فــي محــيط دول
مجلــس التعــاون الخليجــي ,وبشــكل خــاص البحـرين .وبــالرغم مــن أن النفــوذ الســعودي قــد بــدا عليــه

الت,كل حتى في المحيط الخليجـي ,ولـيس اإلقليمـي العربـي واإلسـالمي فحسـب ,وتشـعب الخالفـات

ـأن آخـر مـن وجهـة
مع الدول الخليجية ,فإن هذه الخالفات كلها ال تغير مـن حقيقـة أن البحـرين ش م
النظــر الســعودية ,تختلــف عــن بــاقي دول الخلــيج .وعليــه هنــاك نقــاط ضــعف اســتغلتها الســعودية

للنفوذ من خاللها في البحرين وهي:

()1

نهاد المشنوق ,السياسة التوسعية اإليرانية تعيد النفوذ اإلقليمي السعودي إلى المنطقة ,موقع صحيفة

العرب ,2004/2/05 ,للتفاصيل انظر الرابط التاليhttp://www.alarab.co.uk/?id=15744 :
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 .0العامل الديمغرافي :حيث األكثرية السكانية من الشيعة ,سـكان البحـرين األصـليين ,أو مـا
يعرفون بـالبحارنة.

 .2العامففل االقتصففادي :حيــث تعتبــر البح ـرين األقــل مــن جهــة الم ـوارد الماليــة بــين كــل دول
الخليج؛ مع أن الدعم السعودي والخليجي العام مكنها من أن يكون معدل دخل الفرد فيها
ف ــي بع ــض الس ــنوات أكث ــر م ــن نظيـ ـره ف ــي الس ــعودية نفس ــها ,م ــا أدى إل ــى فق ــد البحـ ـرين
ولصالح السعودية الكثير من قرارها المستقل سياسياً واقتصادياً.

وعناية السعودية بمجريات الوضع السياسي البحرين ترجع ألسباب عديدة ,منها:

 .0تعتب ــر البحـ ـرين األق ــرب إل ــى الم ارك ــز المدني ــة – الحضـ ـرية ذات الكثاف ــة ف ــي الس ــعودية؛

وشــعب البحـرين هــو األكثــر تواصـالً مــن الناحيــة الجغرافيــة والســكانية وغيرهــا مــع الشــعب
في السعودية ,ما يعني أن تأثيرات الثورة البحرينية أقرب ما تكون في الجوار السعودي.

 .2ازدياد تأثير الثورة على السعودية من خالل العامل الشيعي علـى جـانبي البلـدين .وهـو مـا
جعل السعودية تعتقد بأنها الدولة األكثر تأث اًر وتضر اًر بها.

 .2أن السعودية ,وخالف دول الخليج األخـرى ,معنيـة أكثـر بصـراع النفـوذ اإلقليمـي ,كونهـا
العب ـاً أساســياً فيــه ,وطرف ـاً متــأث اًر بعمــق مــن ارتداداتــه؛ ونجــاح ثــورة البح ـرين لــه ت ـأثيرات

سلبية على مكانة السعودية أكثر من دول الخليج األخرى(.)1

 – 1حسابات الموقف السياسي القطري
وعلى الجهة المقابلة ,تأتي دولة قطر ,تلك الدولة الخليجية التي تبل مساحتها ما يقارب
 00ألف كم  , 2فقد أدركت بعد مشاكل الحدود مع جارتها الكبرى المملكة العربية السعودية,
وسياسة إيران الجامحة نحو الهيمنة والنفوذ ,بأن الدبلوماسية والحوار السياسي يمكن أن يحل

الكثير من المشاكل واألزمات ويجنبها الكثير من التحديات .وسيمكنها من لعب دور أكبر في

إطار التسويات والحلول اإلقليمية والعربية ,وحتى في إطارها الدولي ,مستندة في ذلك إلى

إمكانياتها المادية وعالقاتها الخارجية والدبلوماسية التي ارتكزت على أُسس وثوابت سياستها

الخارجية.

وال شك في أن قطر تخطط للخروج من دائرة التأثير السعودية ,أو االنفالت من الدوران

حول القطب الذي تتزعمه الرياض ,ومن هنا كان من أولويات النظام السياسي القطري أن تفسح
المجال لعالقات متميزة مع الواليات المتحدة األمريكية وهو ما تجلى في موافقتها على تأجير

قاعدة السيلية وميناء العديد بموجب اتفاق الدفاع المشترك الموقع منذ عام  ,0552كما تجلى في
()1

حمـزة الحســن ,)2002( ,مسففتقبل انتفاضففة البحففرين :الففدور السففعودي والرهانففات اإلقليميففة والدوليففة ,مركــز

البحرين للدراسات ,لندن ,ص 5 – 2
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إقامة عالقات اقتصادية وتجارية ومالية مع إسرائيل ,وفي سعيها إلقناع كل األطراف اإلقليمية

والدولية بصحة منهجها السياسي الواقعي .وقد دفع االدراك البراغماتي للرهانات الجيوبولتيكية في

المنطقة ,القيادة القطرية إلى تبني سياسات متوازنة وغير عدائية ,عوضها عن الكثير من عوامل

ضعفها من منظار معايير القوة اإلقليمية(.)1

ويأتي التحرك الدبلوماسي القطري للعب دور محوري على الصعيد اإلقليمي انطالقاً من

الترابط القائم بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية .فقد شهدت قطر تحوالت على صعيد

سياستها الداخلية جعلتها أكثر تفاعالً وتداخالً مع العالم الخارجي ومؤسساته الدولية المتنوعة
وفي مقدمتها األمم المتحدة .فاتخذت قطر خالل السنوات األخيرة مجموعة من اإلجراءات على

طريق اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي ساعدتها على انتهاج سياسة خارجية نشطة

بما في ذلك العمل على تسوية العديد من النزاعات اإلقليمية( .)2وتستند السياسة الخارجية القطرية

إلى عدة مرتكزات أساسية وهي :المرتكز التاريخي ,ومرتكزات الجغرافيا السياسية ,والمرتكزات
البشرية ,والمرتكزات السياسية ,والمرتكز االقتصادي ,والمرتكز العسكري ,والمرتكز اإلعالمي(.)3

وتسعى قطر من خالل سياستها تحقيق جملة من األهداف التي تود تحقيقها في البيئة

الخارجية وذلك من خالل التأثير في النسق الدولي أو في الوحدات الدولية األخرى .وتنصرف
السياسة الخارجية القطرية بصفة عامة إلى الحفاظ على قطر من المهددات األمنية ,وتحقيق
المكانة اإلقليمية والدولية ,واستثمار موارد البالد وتوفير الموارد التي تحتاجها ,والعمل على

تعويض الخلل السكاني ,وفي سبيل تحقيق تلك األهداف تستخدم قطر مجموعة من األدوات وهي
كالتالي :الدبلوماسية الرسمية ,والدبلوماسية العامة ,واالستثمارات والمساعدات الخارجية ,والدخول

في أحالف وتكتالت ,واألدوات العسكرية(.)4

ويعتبر الدور الصاعد لقطر خالل الربيع العربي استمرار ,في الواقع ,لسياستها الخارجية
ُ
الفاعلة والمتنامية خالل العقد الماضي .وتصرفت قطر بطريقة مختلفة .لقد بدت بلداً متمي اًز في

المنطقة العربية في الترحيب باالنتفاضات ودعمها بتحفظ بدا قليالً .ويمكن القول إن القيادة
()1

أثير ناظم عبد الواحد ,دور السياسة الخارجية القطرية في ظل األزمات العربية واإلقليمية ,مجلة دراسات

()2

سامية بيبرس ,الدور القطري في تسوية األزمات اإلقليمية ,مجلة شؤون عربية ,مجلة شئون عربية ,العدد

()3

محمود سمير الرنتيسي ,)2002( ,السياسة الخارجية القطرية تجاه بلدان الربيع العربي والقضية

دولية ,العدد  ,42ص 020 – 007
 045ربيع  ,2000ص .072

الفلسطينية ,رسالة ماجستير منشورة ,برنامج الدبلوماسية والعالقات الدولية ,أكاديمية اإلدارة والسياسة
()4

للدراسات العليا ,فلسطين ,غزة ,ص 40 – 20

محمود الرنتيسي ,المرجع السابق ,ص 45 – 40
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القطرية اعتبرت الربيع العربي الفرصة التي كانت تنتظرها لتأكيد نفوذها وموقعها اإلقليميقين.
وكان الرد الفوري لقطر على االنتفاضات العربية النشر الفعلي لترسانتها اإلعالمية ,ونشاطها

الدبلوماسي ,ودعمها المالي ,وحتى دعمها العسكري إن طلبته بعض األطراف (كما في ليبيا

وسوريا)(.)1

أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية القطرية تجاه الحركة االحتجاجية في البحرين ,فتاريخ

العالقات بين قطر والبحرين يعود إلى عقود مضت ,وقد تطورت هذه العالقات إلى أن كاد

الخالف على جزر حوار عام  0536يؤدي إلى نزاع مسلح لوال تدخل الملك فهد بن عبد العزيز
لرأب الصدع بين البلدين ,ورغم الصراع القديم بين الدولتين فإنهما تقيمان عالقات دبلوماسية
بينهما .تعتبر البحرين من أكبر نقاط الضعف في الخليج العربي ,حيث كانت أكبر الخاسرين من
الربيع العربي ,وبدأت المطالب الشعبية األولى محقة ومشروعة ,وفي بداية االحتجاجات كانت

البحرين قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مطلب التحول إلى ملكية دستورية .تعتبر قطر أن ما

حدث في البحرين ليس ربيعاً ,بل هو مشروع عقائدي شيعي طائفي صفوي مدعوم من إيران
إلقامة دولة شيعية ,ويختلف عما حدث في تونس وليبيا ومصر ,وما حدث في البحرين ال يعبر

عن إرادة الشعب وانما يندرج تحت اإلرادة الخارجية .سعت قطر للوساطة بين المعارضة والنظام
في البحرين بعد األزمة ,ولكن لم يلق ذلك قبوالً من النظام ,ورغم حرص قطر على عدم إذاعة
قناة الجزيرة أي اخبار عن احتجاجات البحرين والتغطية الضعيفة لها ,فإن الجزيرة اإلنجليزية

حرصت على التواجد في البحرين.

ورغم الحديث عن خالفات سابقة وحالية بين قطر والبحرين وما أشارت عدة تقارير إلى

لعب قطر لدور ما في دعم احتجاجات البحرين في فبراير  ,2000وخاصة في ضوء الخالف
التاريخي بين قطر والبحرين كنوع من الرد على مشاركة البحرين في مؤامرة لقلب نظام الحكم في

قطر عام  ,0556إال أن قطر بددت ذلك وشاركت عسكرياً ضمن قوات درع الجزيرة لدعم النظام

الحاكم في البحرين ,وتدافع قطر عن مشاركتها العسكرية بالقول أن إرسال قوات درع الجزيرة

يأتي تطبيقاً لالتفاقيات الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي ,وفي ظل دعوة ولي عهد
البحرين الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى لحوار وطني في وضع دقيق وحساس .عملت قطر بعد

ذلك على تعزيز تعاونها االقتصادي مع البحرين ,وأكدت حرصها على تقوية العالقة مع البحرين

( )1مقال ,خالد الحروب ,قطر والربيع العربي ,ترجمة عبد الرحمن أياس ,موقع مؤسسة هينرش ُبل ,مكتب
الشرق األوسط ,2002/02/20 ,للتفاصيل انظر الرباط التاليhttp://www.lb.boell.org/web/50- :
1053.html
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والوقوف معها في مواجهة مشاكلها ,فقد تم عقد مجموعة من االتفاقات االقتصادية والتجارية التي

أكدت على عمق العالقات بين البلدين(.)1

 – 3خصوصية الموقف اإلماراتي
اتسم الموقف اإلماراتي ,كغيره من مواقف دول الخليج العربي ,بالقلق وخاصة إزاء مسألة
ما ُسمي بتصدير الثورة ويلعب المتغير اإليراني دو اًر أساسياً في تشكيل موقف اإلمارات من
تطورات الواقع السياسي البحريني .وقد شهدت العالقات بين البلدين تحسناً نسبياً في أعقاب

الغزو العراقي للكويت ,ليزداد مع وصول الرئيس اإليراني األسبق تمحمد خاتميت إلى سدة
الرئاسة ,مثل زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين ,حيث تُعد اإلمارات أكبر شريك تجاري
إقليمي إليران ,بالرغم من احتالل إيران للجزر اإلماراتية وتشددها في اإلصرار على مواصلة
السيطرة عليها .ويبرز ذلك من خالل عدة مؤشرات أهمها:
.0
.2

أكثر من عشرة آالف شركة إيرانية أو إماراتية  -إيرانية تعمل داخل اإلمارات.

أن إجمالي االستثمارات الخاصة باإليرانيين داخل اإلمارات يزيد عن  200مليار دوالر,
وأن هذه االستثمارات تلعب دو اًر مهماً وفاعالً في االقتصاد اإلماراتي عبر إيجاد اآلالف

من فرص العمل.
.2
.4

خالل عام ُ ,2007سجلت  27شركة اقتصادية مملوكة لإليرانيين في دبي ,بينما تعمل
 3000شركة إيرانية  -إماراتية داخل اإلمارات.

أكثر من  420ألف إيراني يعيشون في اإلمارات ,البال عدد سكانها  4.0مليون نسمة.

ومهما يكن من أمر فإنه ينبغي اإلشارة إلى أن العالقات بين اإلمارات وايران دخلت في

عهد محمود أحمدي نجاد في دائرة التوتر على المستويين السياسي واالقتصادي:

 .0فعلى المستوى السياسي :تصاعدت حدة الخالف حول أزمة الجزر الثالث ,خصوصاً بعد
تصريحات وزير الخارجية اإلماراتي الشيخ عبد اهلل بن زايد آل نهيان ,التي شبه فيها

االحتالل اإليراني للجزر باالحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية ,فعلى ضوء ذلك انطلقت
تهديدات إيرانية إلى اإلمارات بدأها قائد القوات البرية في الحرس الثوري الجنرال محمد
بابور ,الذي قال أن المرحلة الثالثة من مناورة تالنبي األعظم 02ت ,التي بدأت في  22ابريل

 ,2000تتضمن القيام بتدريبات للدفاع عن الجزر التي تحتلها إيران في مياه الخليج.

 .2وعلى المستوى االقتصادي :تقلصت العالقات االقتصادية بين الطرفين على خلفية انخراط

اإلمارات تدريجياً في االلتزام بتنفيذ العقوبات الدولية الصادرة ضد إيران بسبب الملف

النووي(.)1
()1

محمود الرنتيسي ,مرجع سابق ,ص 026 – 022
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وتتجلى محددات السياسة اإلماراتية تجاه تطور الواقع السياسي في البحرين ,في عدة أمور,
منها:

 .0إن كال الدولتين متشاطئتان للخليج العربي وشريكتان في حوضه.

 .2إن الروابط االجتماعية واالقتصادية التاريخية التي تجمع البلدين ,تفرض على الدولتين
صرورة التحالف لتحقيق الحد األدنى من األمن اإلقليمي.

 .2إن الدولتين تشتركان في طبيعة النظام السياسي القائم على نظام التوريث.

 .4إن كال الدولتين تشتركان في صياغة السياسة الخليجية المشتركة عبر مجلس التعاون
الخليجي.

 .2إن دولة اإلمارات تعتبر حليفاً قوياً للمملكة العربية السعودية.

 .6إن تغير نظام الحكم في البحرين سيؤثر حتماً على الحركة التجارية في اإلمارات ,وعلى
حركة تجارتها النفطية على وجه الخصوص

وبناء على ما سبق يتضح أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تتخوف من تغلغل النفوذ
ً
اإليراني في منطقة الخليج العربي ,وأنها تدعم نظام الحكم البحريني؛ ألنها تتخوف من انتقال
عدوى الحراك الشعبي ذي البعد الطائفي إلى داخل حدودها ,وألنها على يقين من أن فشل الحراك

الشعبي القائم على أساس طائفي أو مذهبي في البحرين سيؤدي إلى إقناع الطائفة الشيعية في

اإلمارات ,وفي السعودية أيضاً ,بأنه ال جدوى من التحرك على أساس مذهبي ,وأن عليها أن
تتوافق مع النظام القائم ال أن تنقلب عليه.

 – 4دعم الواليات المتحدة والغرب لإلصالح دون التغيير الجذري
تمارس الواليات المتحدة األمريكية تجاه الواقع السياسي البحريني ,سياسة االحتواء
المزدوج ,فهي ال تريد للنظام الحاكم أن يسقط ,ولكنها تدعم المعارضة في مطالبها في ذات

الوقت .ومهما يكن من أمر فإن تبني واشنطن في سلطتها التشريعية ومنظماتها السياسية
واإلعالمية مبدأ دعم المعارضة الطائفية في البحرين ينطلق من إيمان واشنطن بأن العنصر

الطائفي هو أحد قواعد اللعبة الجديدة(.)2

ومن المعروف أن الموقف األمريكي قابل للمطاوعة والتغير حسب تغير األجندة

والمصالح األمريكية .وهنا يبرز التقارب اإليراني األمريكي ,وتغير نغمة معظم الدول األوروبية
()1

تنامي الدور اإليراني وتأثيره على األمن القومي العربي ,موسوعة مقاتل من الصحراء ,للتفاصيل انظر

()2

مهنا الحبيل ,الصراع اإليراني – الخليجي :التوازن االستراتيجي "البحرين أنموذجات ,مجلة آراء حول الخليج,

الرابط التاليhttp://s.v22v.net/mNI :

العدد  ,32يوليو  ,2000مركز الخليج لألبحاث ,ص 22 – 20
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تجاه إيران بعد وصول الرئيس حسن روحاني إلى منصب الرئاسة .فالغرب يحتاج إليران على

عدة محاور ,من أهمها الوضع في أفغانستان بعد االنسحاب الكامل للقوات الدولية من األراضي
األفغانية ,والدور الكبير إليران في العراق في ظل الحكومة العراقية بقيادة المالكي ,حيث يحتاج

تحديدا -لخدمات إيران فيما يتعلق بالوضع األمني والسياسي على األراضي
الغرب  -وواشنطن
ً
أيضا في حاجة إليران بحكم التحالف
العراقية .أما فيما يتعلق باألزمة السورية ,فالواليات المتحدة ً
القوي بين طهران ودمشق ,فالدول الغربية تخشى أن تصل األسلحة الكيميائية التي يملكها النظام

في حالة سقوطه على أيدي الثوار إلى الجماعات اإلسالمية المسلحة وتنظيم القاعدة ,وبالتالي قد
يتم استخدام هذه األسلحة الخطيرة ضد مصالح غربية أو ضد إسرائيل .ولذا أصبحت إيران في

ظل حكومة روحاني ,تمثل بالنسبة للغرب أهمية كبيرة في منطقة الشرق األوسط(.)1

وتنظر دول مجلس التعاون الخليجي للتقارب اإليراني – األمريكي على أنه خطوة نحو

االستقرار واألمن في المنطقة ,أكثر منه تهديداً ,ومع ذلك ال تخفي أوساط دول الخليج غير

الرسمية خشيتها من أن ُيسفر هذا التقارب عن تصفقة مصالحت تمنح تسهيالت إقليمية إليران في
المنطقة بموافقة أمريكية ضمنياً ,وهو األمر الذي من شأنه أن يقلص هامش المناورة السياسية

لدول الخليج لصالح إي ارن ,التي ستبرز كقوة إقليمية مهيمنة ومسيطرة في المنطقة( .)2ويالحظ أن
عالقة الواليات المتحدة األمريكية مع دول الخليج العربي خاصة المملكة العربية السعودية ليست

في أفضل حاالتها في ظل ما يسمى بثورات الربيع العربي ,فقد برز تباين واضح في وجهات

النظر بين واشنطن والرياض حول ما يجري في سوريا ومصر ,وكذلك في البحرين ,وحول عملية
السالم في الشرق األوسط وفيما يخص التقارب اإليراني األمريكي .ظهرت حالة عدم الرضا

السعودية تجاه سياسات واشنطن في اعتذار المملكة عن قبول المقعد المؤقت في مجلس

األمن(.)3

()1

محمد بن صقر السلمي ,التحالفات الجديدة في الشرق األوسط :سيناريو معقد وتغيرات جذرية ,موقع

()2

محمد بدري عيد ,التقارب اإليراني – األمريكي وأمن الخليج :التداعيات المحتملة والخيارات المتاحة ,مركز

المجلةhttp://q9r.me/xiqw ,2002/00/23 ,

الجزيرة للدراسات ,2002/00/22 ,قطر ,الدوحة ,ص  ,2أيضاً ,محمد االحمري ,أبعاد الوفاق اإليراني

العالمي ,منتدى العالقات العربية والدولية2002/02/3 ,

( )3محمد بن صقر السلمي ,التحالفات الجديدة في الشرق األوسط :سيناريو معقد وتغيرات جذرية ,موقع
المجلةhttp://q9r.me/xiqw ,2002/00/23 ,
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لق ــد وض ــع الغ ــرب وأمريك ــا اس ــتراتيجيات لض ــمان الحف ــاظ عل ــى مص ــالحهم ف ــي المنطق ــة,

باإلضافة لتحقيق مخططاتهم ,وهذه االستراتيجيات هي :الفوضى الخالقة ,مشروع الشرق األوسط
الجديد ,تقسيم المنطقة ,أخي اًر الربيع العربي(.)1

وال شك أن ما تمت اإلشارة إليه اختصا اًر فيما يتعلق بالموقف األمريكي والغربي من

المسألة البحرينية ,يعتبر كافياً إلعطاء صورة عن الموقف األمريكي المحتمل تجاه الواقع
السياسي البحريني .ويمكن أن يستنتج الباحث من خالله أن المتغيرات السابقة كفيلة بأن تنعكس
على الموقف األمريكي من الواقع السياسي البحريني .ولذلك يمكن القول إن الواليات المتحدة,

ومع ها الغرب األوربي ,غير مستعدة للتخلي عن نفوذها في البحرين ,ومن ثم فهي مع المعارضة

في إطار اإلصالح ,ولكنها لن تكون مع أي مشروع قد ينتقص من هيمنتها على المنطقة ,أو

يضع حداً لسيطرتها على صناعة النفط ,أو يؤسس لسيادة إقليمية جديدة ال يوثق في مواقفها

المستقبلية ,وال يؤتمن جانبها أبداً تجاه حلفاء األمريكيين في منطقة الخليج العربي ,عامة ,وفي
البحرين على وجه الخصوص.

ويتضح من خالل ما سبق ,أن المتغيرات اإلقليمية التي حدثت في المنطقة بشكل عام,

وفي منطقة الخليج العربي بشكل خاص ,كان لها أثر كبير في صعود إيران كقوة إقليمية مستغلة

الضعف والف ار

العربي ,وبروز فاعلين جديد كجماعة اإلخوان المسلمين .وفي ضوء تلك

انتهاء باإلمارات تدعم
المتغيرات ,كانت ومازالت دول مجلس التعاون الخليجي بدءاً بالسعودية و ً
الموقف الرسمي البحريني ,وال يستثنى من ذلك سوى الموقف القطري الذي يبني موقفه على
حسابات خاصة تتأثر بعالقته التاريخية مع البحرين من جهة ,وبعالقة قطر مع إيران ومع دول

مجلس التعاون الخليجي ومع القوى السياسية الغربية المعنية بالخليج العربي ,وعلى رأسها

الواليات المتحدة من جهة أخرى .أما الواليات المتحدة وأوروبا الغربية ,فينحصر موقفها في

الرغبة في بقاء النظام السياسي البحريني ,وفي الضغط عليه من خالل دعم المعارضة في

مطالب الديمقراطية وحقوق اإلنسان وحقوق األقليات ,وذلك وفقاً ألجندة تلك الدول الخاصة
القائمة على حماية المصالح والرغبة في التفتيت واستبقاء التبعية السياسية للغرب.

المبحث الثالث :السيناريوهات المتوقعة لمستقبل النظام السياسي البحريني
وبناء على ما سبق يمكن للباحث أن يشير إلى عدد من السيناريوهات المحتملة فيما
يتعلق بالمستقبل السياسي في مملكة البحرين ,وذلك على النحو التالي:

()1

أسامة علي عبد القادر ,مرجع سابق ,ص 65
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المطلب األول السيناريو اكتفاء األطراف بالحلول الوسطية
بناء على ما تم اإلشارة إليه في الفصول السابقة ,وما تم اإلشارة إليه أعـاله ,يمكـن القـول
ً
بـ ــأن النظـ ــام السياسـ ــي البحرينـ ــي ,وفـ ــي ضـ ــوء التجربـ ــة الديمقراطيـ ــة التـ ــي خاضـ ــتها ,والتجـ ــارب
الديمقراطي ــة ف ــي دول الخل ــيج العرب ــي وتحدي ــداً الكوي ــت ,سيس ــعى إل ــى التوص ــل إل ــى نق ــاط تف ــاهم
مشـتركة بينـه وبـين المعارضـة ,فــي سـبيل الوصـول إلـى حالـة مــن االسـتقرار السياسـي فـي المملكــة

تجنبـاً ألي تــدهور فــي األوضــاع الداخليــة ,وتجنب ـاً ألي تــدخل خــارجي وفق ـاً للمصــالح الغربيــة ,قــد
يؤدي إلى تغيير شكل النظام ,وبالتالي فإن النظام السياسي قد يقوم باستنساخ التجربة الديمقراطية

الكويتيــة ,واالســتفادة مــن التعــديل الــذي جــرى علــى قــانون تنظــيم االنتخابــات الكويتيــة ,بــأن يكــون
صــوت واحــد لكــل ناخــب ,بــدل مــن  4أص ـوات ,حيــث يــتم تخفــيض عــدد المرشــحين الــذين يمكــن

للناخب االقتراع لصالحهم من  4إلى واحد في الدائرة االنتخابية ,وأن يكون للملـك صـالحيات فـي
مجلس النواب بأن يقوم بتعيين بعـض األعضـاء فـي المجلـس إلحـداث حالـة مـن التـوازن السياسـي
والطائفي ,حتى ال يتفرد التيار الشيعي بالسيطرة علـى أغلـب مقاعـد المجلـس ,وهـذا سـيدفع النظـام

إلى إعادة النظر في تقسـيم الـدوائر االنتخابيـة ,إلعطـاء مزيـد مـن الحريـة الديمقراطيـة ,مـع إعطـاء
مجلس النواب صالحيات أكثر وفقاً لما نص عليه الدستور ,مع تقليل نفوذ مجلس الشورى ,وذلك
ـاء علــى المبــادئ الســبعة التــي أعلنهــا ولــي العهــد
ـاء علــى التعــديالت الدســتورية فــي  ,2002وبنـ ً
بنـ ً
األمي ــر س ــلمان ب ــن حم ــد آل خليف ــة ,وم ــا ستفض ــي إلي ــه جـ ـوالت الحـ ـوار ال ــوطني ,وم ــدى تج ــاوب

المعارضة.

وقد يلجأ النظام السياسي البحريني ,إلى فـتح المجـال بشـكل متـوازن أمـام الطائفـة الشـيعية

لتــولي بعــض المناصــب غيــر الحساســة فــي الحكومــة ,واعطــائهم حقــوقهم دون تمييــز بيــنهم وبــين

السنة وذلك بتلبية بعض المطالب ,وذلك تحقيقاً لما تم طرحه في ميثاق العمل الوطني ,والدستور

المع ــدل  ,2002عل ــى ح ــد سـ ـواء ف ــي الوظ ــائف والس ــكن ,ورف ــع المس ــتوى االقتص ــادي ,وتحس ــين
المنــاطق التــي يقطنهــا الشــيعة .إلــى جانــب ذلــك ,ســيتم تعزيــز روح المواطنــة بــين أف ـراد ومكونــات
الشــعب البحرينــي ,وجســر فجــوة التمييــز بــين مكونــات الشــعب ,والســماح بشــكل منطقــي للطائفــة

الشيعية بممارسة شعائرهم الدينية وفقاً للقانون الذي يحكم البحرين.

وقــد يلجــأ النظــام البحرينــي فيمــا يتعلــق بقضــية التجنــيس السياســي إلــى اتبــاع نمــط جديــد

ضمن هذه السياسة ,بمعنى أنه لن يوقف التجنيس القائم على المذهب ,وانما سيكون هناك تقنـين

ـاء علــى مــا جــاء فــي قــانون الجنســية  0562فــي مادتــه السادســة,
ومعــايير يــتم االســتناد عليهــا بنـ ً
وذلك وفقاً لما أشار إليـه الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة حيـث أكـد خـالل افتتـاح برلمـان 2000

أن تال تجنيس إال لمن يتشبع بالروح الوطنيةت ,وأشار تأن الممارسة في مجال التجنيس أثبتـت أنـه
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مــن غيــر المعقــول أن ينتمــي إنســان إلــى بوتقــة الهويــة الوطنيــة البحرينيــة ..إال إذا كــان متشــبعاً

بــالروح الوطنيــة البحرينيــة العاليــة طبع ـاً وأخالق ـاً وســلوكاً ,ومحترم ـاً للقــانون الــذي هــو أســاس تلــك
الــروح العريقــة ,وأن يكــون لديــه انتمــاء ,والــوطن بحاجــة إليــه ,وفــي أضــيق الحــدود عــدداً ,وذلــك مــا
يجب االلتزام بـهت( .)1كمـا أعلـن ملـك البحـرين حمـد بـن عيسـى آل خليفـة أن بـالده سـتحد مـن عـدد
األجانب الذين تمنحهم الجنسية ,مؤكدا ضرورة التزام مكتسبي الجنسية البحرينيـة بــتالقانون والـروح

الوطنية واالنتماءت(.)2

وهذا ما يقود إلى أن حالة من التراجع النسبي سوف يتبعها النظام السياسي البحريني,

حفاظاً على االستقرار ,وحفاظاً على التجربة الديمقراطية ومشروع اإلصالح الذي بدء منذ تولي
الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم .وهذا التراجع لن يكون بقرار منفرد من قبل مملكة البحرين,

وانما سيكون ضمن إطار توافقي مع دول مجلس التعاون الخلجي وتحديداً المملكة العربية
السعودية ,مع عدم المساس ببقاء الكيانات القبلية الحاكمة في دول مجلس التعاون الخليجي,

وهذا التراجع سيكون بمثابة سد المنافذ عن التدخالت الخارجية اإلقليمية منها والدولية.

ويقوم هذا السيناريو على سياسة تسكين مؤقتة تتأثر بمتغيرات الداخل والخارج ,فهو لن

يعالج جوهر المشكلة الشيعية في البحرين ,حيث يرى الشيعة أن أي إصالح حقيقي يجب أن
يمنحهم حقوقهم المذهبية والسياسية واالقتصادية بما يتفق مع حجمهم العددي في المجتمع ,في

المقابل تعتبر السلطة أن ذلك بمثابة تهديد جدي لها ,وبالتالي ستبقى العقدة الشيعية هي فتيل أي

توتر قد ينشب في أي وقت .وبالتالي يصبح االتجاه العام هو المراهنة على تحول ديمقراطي في

سياق بطيء ,أو إصالح سياسي متدرج يحدد مالمحه ونسبته النخبة الحاكمة .إلى جانب ذلك

ُسبل تحقيق هذا السيناريو متوقفة على مدى جدية القوى السياسية المعارضة في المشاركة في
الحوار الوطني ومدى إمكانية التوصل بين أطراف الحوار إلى أرضية مشتركة وحلول وسطية

يمكن على أساسها معالجة القضايا الخالفية .فقد تلجأ الحكومة البحرينية لالستجابة ألحد
الخيارات التي طرحتها جمعية الوفاق ,وهي الدخول في حوار وطني شامل يفضي إلى حكومة

وبرلمان منتخبين ,أو تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون للمعارضة نصف حقائبها .إال أنه من

غير المتوقع أن يتم إدخال إصالحات جذرية على بنية النظام السياسي القائم ,أو أن تتخلى
األسرة الحاكمة عن مقاليد السلطة ,فالهدف من الحلول الوسطية هو الحفاظ على بقاء النظام
على ما هو عليه .ويفترض هذا السيناريو استمرار المظاهرات والضغوط الداخلية المطالبة

()1

ملك البحرين يدعو للتشدد في سياسة التجنيس ,موقع عدن برس ,2000/02/04 ,للتفاصيل انظر الرابط

()2

ملك البحرين يتعهد بتقييد التجنيس ,موقع الجزيرة نت,2000/02/02 ,

التاليhttp://s.v22v.net/Dyba :
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باإلصالح ,مع إدخال بعض التغيير على أسلوب المعارضة في هذا المجال ,مع بقاء السيطرة

في النهاية ألجهزة األمن.

المطلب الثاني :سيناريو استمرار مسلسل الخالف السياسي
ينطلق هذا السيناريو من إمكانية استمرار وتصاعد الحركة االحتجاجية واحتدام المواجهة
بين قوى المعارضة ونظام الحكم ,وذلك من خالل إصرار المعارضة على التمسك بكافة مطالبها

التي طرحتها ,دون إبداء أي تراجع عن المواقف تجاه القضايا األساسية ,إلى جانب االستمرار
في تعميق االستقطاب الطائفي بين السنة والشيعة ,من خالل وجود تيار متشدد داخل األسرة

الحاكمة يؤمن بضرورة اتباع نهج أكثر تشدداً ضد المعارضة ,مع وجود أجنحة متشددة داخل
المعارضة ترفض الحلول الوسط وتؤمن بضرورة التصعيد ضد النظام والبناء على الحالة الثورية

القائمة في المنطقة.

إن احتمالية تحقيق هذا السيناريو قائمة ,وذلك من خالل استمرار التدخل اإليراني

اإلعالمي واللوجستي لدعم الشيعة ,إلى جانب االستمرار في التدخل السعودي لصالح النظام
ومواصلة التأثير على القرار السياسي في البحرين ,خوفاً من حدوث تغير قد يفضي إلى زعزعة
االستقرار في المناطق الشرقية في السعودية .كما أن أبعاد الصراع اإلقليمي والدولي وانعكاساته

على الوضع في البحرين ستؤجل فرص الحل ,كون أن الحالة السورية ستمثل متغي اًر رئيساً في
الملف البحريني ,جراء التوجهات القائمة في الحالة البحرينية والسورية ,فالسعودية تدعم وتساند
القوى المعارضة للنظام السوري ,بينما تساند النظام السياسي البحريني .وفي الجانب اآلخر

إيران ,الداعمة للنظام السوري ضد القوى المعارضة السورية ,والداعمة إعالمياً ومالياً للقوى
المعارضة الشيعية المناهضة للنظام السياسي في البحرين .كما أن استمرار التدخل الغربي

واألمريكي ومواصلة الدعم اللوجستي للنظام السياسي واألسرة الحاكمة في البحرين ,والحرص

على استقرار المنطقة وأمنها وسالمة وصول الموارد النفطية ,سيساعد على استمرار الصراع بين
النظام والمعارضة من حين ألخر ,ألن دعم القوى األوربية للنظام  ,رغم مطالبتها باإلصالح,

سيدفع النظام للتلكؤ في اإلصالح وهو ما سيؤثر سلباً على قدرة المعارضة على االحتمال وارادة

الحفاظ على شعرة معاوية مع النظام.

وال شك في أن هذا السيناريو ُرهن بالتحركات التي تتبعتها المعارضة الرسمية وغير
الرسمية ,حيث يتوقف رد فعل النظام على طبيعة الممارسة السياسية للمعارضة  .وهو ما يمكن

أن يؤدي إلى استمرار النظام في سياسة استهداف النشطاء السياسيين والتعرض لهم واصدار
أحكام عليهم وفصلهم من الوظائف .وخير دليل على ذلك التوصيات التي أصدرها المجلس

الوطني في جلسته االستثنائية يوم  23يوليو  .2002ويضاف إلى ذلك أن تأرجح مواقف
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المعارضة في شأن الحوار الوطني ما بين المشاركة واالنسحاب ,واالستمرار في المظاهرات

واالحتجاجات الداعية لتشكيل حكومة جديدة تقوم بإصالح سياسي جوهري ,سيعزز من إمكانية
تحقيق هذا السيناريو .وال شك أن لهذا السيناريو آثاره السلبية على االستقرار الداخلي القائم على

التوازن الهش ,وهو ما يعني احتمالية جر البالد إلى مستويات مرتفعة من العنف الطائفي ,فضالً
عن اإلضرار التي ستلحق بالجانب االقتصادي .ويستند هذا السيناريو أيضاً إلى فشل القوى
المعارضة في تحقيق أهدافها من جانب ,وتصور البعض داخل نظام الحكم بأنه انتصر وحسم

الصراع السياسي لصالحه من جانب آخر ,إال أن هذا التصور ال يعالج األزمة بشكل نهائي.

المطلب الثالث :سيناريو انتهاء حالة االحتقان السياسي
هذا السيناريو يقوم على أن يتجه النظام الحاكم إلى معالجة األسباب الحقيقية لألزمة,
خاصة المشكلة الطائفية وتطبيق حزمة من اإلصالحات السياسية ,من حيث إنهاء كافة أشكال

التمييز الطائفي ,واعطاء الطائفة الشيعية جميع حقوقها السياسية واالقتصادية واالجتماعية,
باإلضافة لوقف سياسة التجنيس السياسي القائمة على التجنيس المذهبي ,واعادة تقسيم الدوائر
االنتخابية حسب الكتلة االنتخابية في كل دائرة ,وتعديل قانون النظام االنتخابي لتحقيق المساواة

بين المواطنين وفقاً لمبدأ تصوت لكل مواطنت ,وبالتالي الوصول إلى حكومة منتخبة تمثل اإلرادة

الشعبية ,واعطاء مجلس النواب صالحيات كاملة ,من خالل سلطة تشريعية مكونة من غرفة
انتخابية واحدة لها كامل الصالحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية .ما يعني اضطرار

النظام إلى تطبيق خطة لإلصالح السياسي الحقيقي ,يقوم على أساس إعالء رابطة المواطنة بين
الفرد والدولة ,وهذا سيكون نابع من إدراك النظام خطورة هذا التحدي على استقرار األوضاع

الداخلية واإلقليمية ,فضالً عن إدراكها لخصوصية مصادر شرعية النظام ,فالبحرين ال يمتلك

الوفرة المالية كباقي دول مجلس التعاون الخليجي يمكنها من مواجهة والتعامل مع التحديات
السياسية ومطالب اإلصالح ,األمر الذي قد ينتج عنه اقتناع النخبة الحاكمة بضرورة اتباع نهج

مختلف في التعامل مع مصادر األزمة ,مما سيقود الملك بالدعوة إلى وضع دستور جديد يعيد

تعريف وظيفة وطبيعة السلطة التشريعية المنتخبة ,وينزع الصالحيات عن مجلس الشورى

المعين ,ويسمح بقيام األحزاب السياسية ,إلى جانب إعادة رسم وتقسيم المناطق والدوائر

االنتخابية ,بما يعكس الحقيقة الديمغرافية والطائفية ,واختيار رئيس وزراء جديد يحظى بتوافق عام
بين القوى السياسية واالجتماعية المختلفة ,واإلعالء من مبدأ وقاعدة المواطنة كأساس لتوزيع

الموارد والقيم السياسية والعالقة بين المواطن والدولة ,وخضوع جميع المواطنين والمقيمين في
البحرين بمن فيهم أعضاء األسرة الحاكمة للمساءلة ,وتعزيز مبدأ الشفافية في التعامالت الحكومة
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المالية ,ووضع قوانين إعالمية واضحة ,وبالتالي سيقود إلى الوصول للملكية الدستورية والتحول

الديمقراطي ,كما نص عليه ميثاق العمل الوطني والدستور المعدل لسنة .2002

كما يفرض هذا السيناريو بدء حوار وطني بين النظام ومختلف القوى السياسية والتيارات

الفكرية ,واالبتعاد عن المناورات السياسية الجانبية التي تساهم وساهمت في استمرار المناخ
الحالي ,إلى جانب تخلي جميع األطراف عن مبدأ تالمباراة الصفريةت ,من خالل تبادل التنازالت
واالبتعاد عن المواقف المتصلبة ,وهذا األمر تجلى في دعوة الملك لحوار توافق وطني دون

شروط مسبقة ,وتكليف رئيس مجلس النواب أحمد الظهراني بمتابعة الحوار ومشاركة مختلف

القوى السياسية فيه ,ورفع حالة الطوارئ .إال أن هذا التصور محفوف ببعض الصعوبات ,خاصة
تمسك بعض القوى المعارضة وأبرزها جمعية الوفاق ,برفض فكرة الحوار ,والتحفظ على إسناد

مهمة الحوار إلى رئيس مجلس النواب لرفضه مناقشة الموضوعات المتعلقة باالنتخابات

البرلمانية والتعديالت الدستورية ,كما أن الحوار الوطني لم يشمل تالقوى المحركةت للرأي العام,

فلم يكن هناك تمثيل لحركة شباب  04فبراير ولحركة حق.

والبعد األخر في هذا السيناريو ,قائم على تراجع قدرة المعارضة السياسية عن االستمرار

في حركاتها االحتجاجية ,نظ اًر لوجود حالة من االنقسام وعدم التوافق على المطالب السياسية,
وذلك من خالل عدم تبني وجهة نظر موحدة جامعة لكافة قوى المعارضة ,حول كافة القضايا

الخالفية ,المتمثلة في تشكيل حكومة منتخبة ,والسلطة التشريعية ,ونظام االنتخاب ,وملف

التجنيس السياسي.

إلى جانب ذلك ,سيلعب البعد اإلقليمي دو اًر ملحوظاً في حسر قوة المعارضة ,في حال

التوصل إلى تسوية متوقعة تنهي الصراع اإليراني – الغربي ,وتؤدي إلى التوصل إلى تسوية في
الملف السوري .والى االتفاق بين أقطار دول مجلس التعاون ,وتحديداً السعودية ,للتوافق على
اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي ,بما يخدم المصالح العليا للدول الخليجية ,درءاً

لألخطار.

*

*

*

ويرى الباحث أن السيناريو األول القائم على الحلول الوسطية ,هو أكثر السيناريوهات
بناء على كافة المتغيرات الداخلية واإلقليمية
وأقربها إلى التحقق في المستقبل القريب ,وذلك ً
والدولية الجارية ,وعلى استشعار النظام السياسي البحريني لمدى خطورة التحوالت الجارية في
المنطقة ,وانعكاساتها على منطقة الخليج بشكل عام والبحرين بشكل خاص ,إذ أن هذا السيناريو

يراعي طبيعة المجتمع البحريني من حيث تركيبته الديمغرافية والمذهبية ,كما أنه يالئم طبيعة

األنظمة السياسية الخليجية ,وذلك رغم حالة عدم االستقرار السياسي في المنطقة العربية .وهذا

السيناريو بمثابة الخيار اآلمن لنظام الحكم ولقوى المعارضة ,والستكمال البناء على ما تم تحقيقه
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من مكتسبات وانجازات خالل الفترة السابقة ,والسير باتجاه تحقيق الملكية الدستورية وتحقيق

التحول الديمقراطي المنشود.
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اخلامتة
النتائج والتوصيات
أوال :النتائج


لقد ساهم الموقع االستراتيجي لمملكة البحرين في أن تكون محط أنظار القوى

االستعمارية وتنافسها من أجل السيطرة وبسط النفوذ على البحرين ,وذلك لما تتمتع به

البحرين من خيرات وثروة نفطية ,ولتوسطها للخليج العربي ,وهذا الموقع جعلها مطمعاً

للقوى اإلقليمية والدولية ,وشكل مجاالً حيوياً لمصالح القوى الغربية االستعمارية ,وذلك
لتحكم البحرين في مجال المالحة الدولية ,وهو ما جعل البحرين صمام األمان لمنطقة

الخليج العربي أمام التحديات اإلقليمية والدولية ,وعنص اًر أساسياً في أية ترتيبات أمنية

إقليمية ودولية.


لقد ساهم الموقع الجغرافي االستراتيجي للبحرين في أن تكون ملتقى لمختلف األعراق
والديانات والمذاهب والطوائف ,فتعرضت لموجات من الهجرة البشرية وخاصة من إيران,

حيث تأثر المجتمع البحريني بهذه الهجرات سواء على صعيد الطبقات أو المذاهب,

فتنوعت الطبقات وانقسم المجتمع البحريني إلى طوائف مذهبية – أقلية سنية وأكثرية

شيعية – وقد ساهم هذا االنقسام ولعب دو اًر في زعزعة االستقرار في البحرين وخاصة

في فترة الدراسة موضوع هذا البحث.



إن الواقع السياسي واالنقسام الطائفي والتدخالت الخارجية قد أثر على حالة االستق ارر,
فتعرضت البحرين للعديد من الحركات االجتماعية.



إ ن جملة المتغيرات التي شهدتها البحرين منذ االستقالل وما واكبها من تطورات
ومتغيرات على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي( ,حل المجلس الوطني وفرض قانون

أمن الدولة ,وحرب الكويت ,وموجة االنفتاح السياسي في المنطقة ,وأحداث 00

سبتمبر) ,دفعت الملك حمد بن عيسى إلى مواكبة الحالة الديمقراطية واعادة العمل
بالدستور ,وطي صفحة الماضي .فكان ميثاق العمل الوطني بداية االنطالق نحو

مشروع إصالحي شامل ,نتج عنه إجراء تعديالت دستورية على دستور  ,0572وبدأت

الحياة الديمقراطية تعود ,مع تغيير مسمى البحرين من إمارة إلى مملكة ,لتعزيز الملكية
الدستورية الديمقراطية.



إن الحياة السياسية في البحرين قد تعرضت ,منذ اصدار الدستور المعدل لمجموعة من
العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية ,التي أثرت على مسيرة التحول الديمقراطي,
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وأخرت من التحول إلى ملكية دستورية .وكان أبرز هذه العوامل هو انعدام الثقة بين
النظام والمعارضة ,في الكثير من القضايا الخالفية .وقد نتج عن حالة عدم الثقة امتناع

بعض القوى السياسية في المشاركة في انتخابات  ,2002إال أنها شاركت في انتخابات

 2006و 2000على الرغم من عدم حل تلك القضايا.


يعتبر التجنيس السياسي أبرز الملفات الخالفية بين النظام والمعارضة ,فقد ساهمت

عملية التجنيس السياسي القائم على المذهب ,على تعزيز حالة االنقسام الطائفي وعدم

الثقة بين النظام والطائفة الشيعية ,كما ساهمت في استبقاء حالة توتر مستمرة ,نظ اًر لما
يشكله التجنيس من تغيير في التركيب الديمغرافي في المجتمع البحريني ,ومن تغيير في

الهوية واالنتماء الوطني.


لقد أثرت حالة عدم الرضا والثقة بين النظام الحاكم والقوى السياسية المعارضة الشيعية

منها تحديداً ,وحالة عدم التوافق السياسي فيما بين الجمعيات السياسية حول جملة من

القضايا ,وعدم االتفاق على مسار ديمقراطي واضح ,وعدم التوصل إلى تحالفات بين
القوى السياسية ,وانقسام المعارضة فيما بينها والتركيبة الطائفية للبرلمان ,واالنقسام

الطائفي ,باإلضافة إلى التدخالت الخارجية في بيئة عمل النظام  --أثرت على عملية
التحول الديمقراطي وعرقلة الوصول إلى الملكية الدستورية.


كان للعامل االقتصادي دور مهم في التأثير على واقع الحياة السياسية في البحرين,
وبالتالي على حالة االستقرار وعلى مسيرة التحول الديمقراطي ,فالبحرين دولة نفطية
تعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط في إيرادات الدولة على الرغم من تعدد مصادر

ال دخل .وعلى الرغم من تعرض االقتصاد البحرين لعدة هزات ,إال أنه لم ينهر .وقد أدت
السياسة الحكومية القائمة على دفن البحر إلى ارتفاع أسعار األراضي ومصادر العديد

من المساحات ,إلى جانب سياسة التمييز الطائفي ,زيادة وتفاقم مشكلة السكن ,وارتفاع

معدالت البطالة تحديداً بين أبناء الطائفة الشيعية ,وهو ما أدى بدوره إلى زعزعة
االستقرار ,واندالع الحركة االحتجاجية مطلع عام .2000



إ ن التركيبة السكانية للمجتمع البحريني والتفاوت الطبقي بين مكونات الشعب وانقسامه
طائفياً بين أقلية سنية وأكثرية شيعية ,أفرزت حالة من االحتقان والتمييز الطائفي ,وقد
انعكس هذا األمر على واقع كافة مناحي الحياة ,وعلى الحريات الدينية بشكل أوضح,

من خالل وضع العديد من القيود.


إن السياسة اإليرانية تجاه منطقة الخليج العربي سياسة توسعية قائمة على مبدأ تصدير
الثورة ,ودعم الطائفة الشيعية .وتعتبر إيران الخليج العربي منطقة استراتيجية وتشكل أحد
أهم ثوابت سياستها األمنية ,مما منحها مكانة إقليمية متصاعدة .ويأتي التدخل اإليراني
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في الشأن البحريني منذ القدم ,من منطلقات تاريخية وديمغرافية ,وظهر بشكل واضح منذ

اندالع الحركة االحتجاجية في  ,2000ودعمها للشيعة وتشكيكها بشرعية النظام

البحريني.


إن السياسة السعودية في منطقة الخليج العربي قائمة على مبدأ الحفاظ على أمن
واستقرار المنطقة والتصدي لمحاوالت التمدد الشيعي والتغلغل اإليراني ,وحماية األنظمة

الخليجية السنية ,ومكافحة اإلرهاب ,ويأتي النفوذ السعودي في البحرين للحفاظ على
النظام الحاكم ,ومنع انتقال العدوى للمنطقة الشرقية في السعودية ,وهذا التدخل ينطلق

من اعتبارات أمنية وسياسية وايديولوجية وطائفية.



إن التنافس السعودي – اإليراني في منطقة الخليج بشكل خاص ومنطقة الشرق األوسط
بشكل عام ,قائم على اعتبارات سياسية وأيديولوجية ومذهبية ,من أجل بسط النفوذ
والسيطرة على المنطقة من خالل شبكة من الحلفاء ,وذلك بعد سقوط العراق ,وقد شكلت

البحرين ساحة لهذا التنافس نظ اًر لالنقسام الطائفي في البحرين.



إ ن المتغيرات التي تعرضت لها المنطقة العربية منذ سقوط العراق ,وصعود الدور

اإليراني في المنطقة ,في ضوء تراجع واضح للنظام اإلقليمي العربي السعودي والمصري

على وجه التحديد ,وقد ساهمت في إعطاء فرصة للتمدد الشيعي؛ كما ساهمت في

التأثير على واقع البحرين السياسي ,وعلى سياسة تعامل النظام السياسي مع القوى
السياسية الشيعية ,وكان لها أثر سلبي على عملية التحول الديمقراطي ,وتفجر الحركة

االحتجاجية مطلع عام .2000



إن السياسة األمريكية واألوروبية في منطقة الخليج العربي بشكل عام والبحرين بشكل
خاص ,تنطلق من مبدأ الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ,وتقديم الدعم المادي
والعسكري واالقتصادي للحلفاء ,والحفاظ على أنظمة حكمهم في منطقة الخليج ,وذلك

من أجل الحفاظ على المصالح السياسية واالقتصادية والتجارية في المنطقة ,وضمان
وصول الموارد النفطية للسوق األمريكية واألوروبية ,وللتصدي ألي محاولة نفوذ روسية
في المنطقة ,والتصدي لمحاوالت إيران في زعزعة أمن منطقة الخليج وتعريض المصالح

الغربية للخطر.



إن البحرين شهدت ,مع تولى الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم ,حالة من
االستقرار النسبي وبخاصة بعد انطالق المشروع اإلصالحي ,وبدء مسيرة التحول
الديمقراطي ,ما انعكس باإليجاب على الحياة السياسية من خالل نشأت الجمعيات

السياسية ,وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الحياة السياسية ,وفي سعيها

لتعزيز مبدأ المشاركة السياسية ودعم التحول الديمقراطي ,وعملية اإلصالح السياسي ,ما
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أنتج حالة من الزخم والتفاعل بين النظام الحاكم والقوى السياسية كافة ,وكيف كان لهذا
التفاعل أثره على واقع المشاركة السياسية والتأثير على العملية الديمقراطية واالستقرار

السياسي.


تعتبر المطالب السياسية التي نادت بها القوى السياسية المعارضة ضمن وثيقة المنامة

التي صدرت مع اندالع الحركة االحتجاجية مطلع عام  ,2000مطالب أساسية
ومشروعة ,وقد جاءت هذه المطالب منسجمة لما تم إعالنه من مبادئ من قبل ولي
العهد ,فكانت ركيزة لبدء حوار وطني شامل للحفاظ على ما المكتسبات التي تم تحقيقها

منذ انطالق المشروع الوطني ,والحفاظ على الهوية الوطنية.



إن التحوالت التي شهدها النظام اإلقليمي والدولي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على
مكانة القوى السياسية الفاعلة في المنطقة ,وقد تأثر النظام السياسي البحريني والقوى

المعارضة على السواء بهذه التحوالت والتطورات.

ثانيا :التوصيات
 ضرورة تفعيل وتطبيق ما تم التوافق عليه في ميثاق العمل الوطني وما تضمنه الدستور
المعدل لسنة  ,2002وذلك من أجل ترسيخ مفهوم المواطنة والتأكيد على العملية

الديمقراطية واإلسراع في تطبيق الملكية الدستورية ,وذلك من خالل تعزيز مبدأ الثقة بين

النظام والقوى السياسية المعارضة وكافية شرائح المجتمع البحريني ,وتعزيز مبدأ المشاركة

السياسية الحقيقية للجميع دون قيود.

 العمل على تحديد اختصاصات وصالحيات مجلس الشورى العتباره مجلس استشاري وال
يملك الحق في التشريع ,وتكريس مبدأ الشعب مصدر السلطات ,مع إعطاء كافة
الصالحيات واالختصاص لمجلس النواب ليكون له دور وسلطات تشريعية ورقابية أوسع,

وفي حالة وقوع خالف قانوني يكون لرئيس مجلس النواب كلمة الفصل في هذه الخالف.

 ضرورة وقف التجنيس السياسي العشوائي القائم على المذهب ,لما أحدثه من خلل في
التركيبة السكانية والثقافة والهوية الوطنية ,وتطبيق المادة ( )6من قانون الجنسية لعام

 0562وتعديالته في عملية التجنيس.

 ضرورة تكريس الحياة الديمقراطية بين مكونات الشعب البحريني ,وذلك بإعادة صياغة
المرسوم رقم ( )25لسنة  2002بشأن تحديد المناطق والدوائر االنتخابية في المملكة

ليتوافق مع الكتلة االنتخابية في كل منطقة وأكث اًر عدالً ,مع ضرورة الحفاظ على سالمة
العملية االنتخابية وتوفير األجواء المناسبة.
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 على النظام السياسي التوصل إلى حل مرضي فيما يتعلق بموضوع الحكومة المنتخبة مع
القوى السياسية ,والتأسيس على ما تم طرحه من قبل ولي العهد من مبادئ ضمن مبادرته.

 ضرورة حل قضية السكن والحد من مشكلة البطالة المتفاقمة ,وذلك بتفعيل برنامج التنمية
االقتصادية ,مع االعتماد على موارد الدخل االخرى في إيرادات الدولة دون االعتماد فقط

على عائدات النفط ,مع ضرورة تقنين عمليات دفن البحر ,وتفعيل المادة ( )00من

الدستور التي نصت على أن تالثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة تقوم
على حفظها وحسن استثمارهات .مع تفعيل الفصل الثالث من ميثاق العمل الوطني (األسس

االقتصادية للمجتمع).

 تطبيق المادة ( )03من الدستور بشكل أكثر فاعلية ,لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة وعدم
التمييز على أسس عرقية أو طائفية ,والحد من سياسية التمييز الطائفي بين مكونات

المجتمع البحريني.

 ضرورة وضع آلية محددة في سبيل مواجهة كافة التحديات والتدخالت الخارجية وصد أي
محاولة اختراق للمجتمع البحريني ,والعمل على تعزيز الروح الوطنية واالنتماء للوطن,

والتخلي عن البعد الطائفي في االنتماء.

 ضرورة تفعيل العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي من أجل مواجهة التحديات
التي تتعرض لها منطقة الخليج العربي في ضوء التحوالت اإلقليمية والدولية.

 ضرورة إبداء المرونة من قبل المعارضة الشيعية في التعاطي من القضايا محل الخالف
للوصول إلى حل وسط ,من خالل الحوار الوطني الشامل ,وتغليب المصلحة الوطنية على
حساب المصلحة الطائفية ,من أجل الحفاظ على أمن وسالمة الوطن ,وصد أي محاولة

للتدخل الخارجي في الشأن البحريني.

 العمل بشكل أكثر فاعلية فيما بين النظام والقوى السياسية لتحديد برنامج وطني شامل
لتحديد آليات العمل السياسي للحفاظ على المكتسبات الوطنية ,مع ضرورة إشراك كافة
القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنخب والقوى الفاعلة في المجتمع البحريني,

في صناعة القرار السياسي البحريني.
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أمن عربي إسالمي في الخليج ,مركز دراسات الوحدة العربية ,بيروت.
والقوى األجنبية ,مركز دراسات الوحدة العربية ,بيروت.

ثالثا – الدوريات
.0

ابتسام محمد عبد ,)2051( ,التطورات السياسية في البحرين بعد العام  ,0991مجلة
دراسات دولية ,العدد 14
أثير ناظم عبد الواحد ,دور السياسة الخارجية القطرية في ظل األزمات العربية

.2

أمين حطيط ,)2002( ,موقع البحرين في االستراتيجية األمريكية في منطقة الشرق

.4

أمين حطيط ,)2002( ,موقع البحرين في االستراتيجية األمريكية في منطقة الشرق

.2

إيمان بيبرس ,المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي ,جمعية نهوض تنمية المرأة,

.2

.6
.7

واإلقليمية ,مجلة دراسات دولية ,العدد .42

األوسط ,مركز البحرين للدراسات في لندن.
األوسط ,مركز البحرين للدراسات ,لندن.
القاهرة.

البحرين :أضواء على لجنة تقصي الحقائق في البحرين ,مجلة أبحاث استراتيجية,

مركز بالدي للدراسات واألبحاث االستراتيجية ,العدد  ,0يناير .2002

بدر عبد الملك ,قوة "اإلسالم السياسي السني" إلى تضاؤل ,انتخابات البحرين
ودروسها ,مجلة آفاق المستقبل ,تصدر عن مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية ,العدد  ,5يناير/فبراير  ,2000السنة الثانية.
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.3
.5

التطورات االقتصادية في البحرين ,)2002( ,مجلة الخليج  3102الثابت والمتحول,
مركز الخليج لسياسات التنمية ,الكويت ,ذكر في :عمر الشهابي (محرر).

التوازنات والتفاعالت الجيوستراتيجية والثورات العربية ,)2002( ,المركز العربي

لألبحاث ودراسة السياسات ,معهد الدوحة ,قطر.

 .00جودت بهجت وحسن جوهر ,عوامل السالم واالستقرار في منطقة الخليج في

التسعينيات :إرهاصات الداخل وضغوطات الخارج ,المستقبل العربي ,العدد ,200

سبتمبر .0556

 .00حبيبة محسن ,)2000( ,البحرين :ثورة أو فتنة؟ ,منتدى البدائل العربي للدراسات,
الجيزة.

 .02حسن على رضي ,أحداث البحرين :األزمة والمخرج ,مجلة المستقبل العربي ,العدد
 ,402أغسطس .2002

 .02حسين إبراهيم العطار ,)2005( ,اتحاد دولة اإلمارات العربية واستقالل البحرين وقطر

في الوثائق والمصادر الرسمية :دراسة للفترة ( ,)0970 – 0912مجلة الروزنامة,

العدد السابع.

 .04حماية مؤسسات المجتمع المدني في البحرين ,الدفاع عن المجتمع المدني ,التقرير
اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا ,رؤى قادة المجتمع المدني ,الحركة العمالية

من أجل الديمقراطية ,أكتوبر  ,2007واشنطن.

 .02حمزة الحسن ,)2002( ,مستقبل انتفاضة البحرين :الدور السعودي والرهانات اإلقليمية
والدولية ,مركز البحرين للدراسات ,لندن.

 .06حمزة حسن ,)2002( ,رؤية في الموقف اإلقليمي والدولي من االنتفاضة البحرينية,
مركز البحرين للدراسات ,لندن.

 .07رحيم جبر علي ,)2000( ,األهمية االستراتيجية لموقع البحرين وأثره في النقل
والمالحة ,دراسة في جغرافية النقل ,جامعة ذي قار ,كلية التربية ,قسم الجغرافية.

 .03سامح راشد ,دول الجوار اإلقليمي في عصر الثورات العربية ,مجلة شئون عربية ,العدد
 047خريف .2000

 .05سامية بيبرس ,الدور القطري في تسوية األزمات اإلقليمية ,مجلة شؤون عربية ,مجلة
شئون عربية ,العدد  ,045ربيع .2000

 .20سمير فاروق حافظ ,الجمعيات السياسية في البحرين في ضوء القانون الجديد ,مجلة
شؤون خليجية ,العدد  ,42خريف .2002
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 .20صابر بلول ,التمكين السياسي للمرأة العربية بين الق اررات والتوجهات الدولية والواقع,
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ,المجلد  ,22العدد .2005 ,2

 .22عام الثورات ,حالة حقوق اإلنسان في الشرق األسط وشمال أفريقيا ( ,)2002منظمة
العفو الدولية.

 .22عباس المرشد ,)2002( ,البعد السياسي والميداني ..أزمة الوالء والتوافق الوطني,
ذكرت في :البحرين التقرير االستراتيجي.

 .24عباس المرشد ,)2002( ,مواطنون من الدرجة الثانية :سياسات الفرز الطائفي في
البحرين ,مركز البحرين للدراسات ,لندن.

 .22عباس بوصفوان ,)2002( ,البحرين :تعديالت دستورية هشة تكريس األزمة وال تلقى
صدى محليا ودوليا ,مركز البحرين للدراسات ,لندن.

 .26عباس بوصفوان ,الصراع المكتوم :مستقبل والية العهد في البحرين ,مركز البحرين
للدراسات ,لندن.

 .27عباس بوصفوان ,)2002(,السيناريوهات المحتملة للتسوية ,البحرين التقرير
االستراتيجي  ,3102مركز البحرين للدراسات لندن.

 .23عباس مير از المرشد ,أزمة األيديولوجيا اليسارية في الربيع العربي "حالة اليسار

البحريني نموذجا" ,أوراق مؤتمر تاليسار والثورات العربيةت القاهرة  22 – 24أبريل
 ,2002منتدى البدائل العربي للدراسات ,الجيزة.

 .25عبد العزيز ابل ,)2000( ,المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجية,
السلطة التشريعية في مملكة البحرين ,اللقاء السنوي الواحد والثالثون ,منتدى التنمية,

البحرين.

 .20عبد الكريم جابر العيساوي ,ما هو األمن المتبادل بين دول الخليج العربية وأوروبا,
مجلة آراء حول الخليج ,العدد  ,20نوفمبر  ,2003مركز الخليج لألبحاث.

 .20عبد النبي العكري وآخرون ,حالة األدبيات الموضوعة حول المجتمع المدني في دول
مجلس التعاون الخليجي ,المركز الوطني للدراسات ,المنامة ,مملكة البحرين.

 .22عبد النبي العكري ,الحركات االحتجاجية واإلصالح الدستوري في البحرين ,أوراق
المتابعة السياسية ,مبادرة اإلصالح العربي.2002/2 ,

 .22عبد النبي العكري ,عقبات االنتقال إلى نظام حكم ديمقراطي في البحرين ,ذكرت في:

عقبات االنتقال إلى نظم حكم ديمقراطية :دول عربية مختارة (السودان – البحرين –

مصر – اليمن) ,ذكرت في ,لماذا انتقل ايخرون إلى الديمقراطية وتأخر العرب ,دراسة
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مقارنة لدول عربية مع دول أخرى ,موقع الجماعة العربية للديمقراطية ,مارس/آذار
.2003

 .24عبد الهادي خلف ,)2003( ,حصيلة عشر سنوات من محاولة اإلصالح السياسي في
البحرين ,أو ارق المتابعة السياسية ,مبادة اإلصالح العربي.

 .22عبد علي محمد حسن ,)2056( ,الحوار السياسي في البحرين ...اإلشكاليات
والمسارات ,مركز الجزيرة للدراسات ,الدوحة.
 .26عالء سالم ,)0556( ,اضطرابات الشيعة في البحرين :أبعاد أزمة الدولة الوطنية في
الخبرة العربية ,السياسة الدولية ,عدد .026

 .27عالء عبد الرزاق ,المجتمع المدني في البحرين ودوره في تحقيق المصالحة الوطنية,
مجلة آراء حول الخليج ,العدد  ,34سبتمبر  ,2000مركز الخليج لألبحاث.

 .23علي خليفة الكواري ,عوائق االنتقال الديمقراطي في بلدان مجلس التعاون ,مجلة
المستقبل العربي ,العدد  ,402سبتمبر  ,2002مركز دراسات الوحدة العربية ,بيروت.

 .25علي عبد اهلل العرادي ,حقوق اإلنسان في مملكة البحرين ,مجلس الشورى ,قسم البحوث
والدراسات ,إدارة شئون اللجان والبحوث ,البحرين.

 .40عمر الحسن ,) 0553 ( ,البحرين ومنطق التغيير ,مجلة الساسة الدولية ,العدد .020

 .40عمر الحسن ,)2002( ,مسار الحوار الوطني وتطورات المشهد السياسي في البحرين,
مركز الجزيرة للدراسات ,الدوحة.

 .42فتحي العفيفي ,الخليج العربي :التعددية السياسية ومشكلة البيروقراطية السلطوية –
دراسة في تحرير االحتكار ,مجلة المستقبل العربي ,العدد  ,222يوليو  ,2003السنة

 ,20صادرة عن مركز دراسات الوحدة ,بيروت.

 .42فراس أبو هالل ,)2000( ,إيران والثورات العربية :الموقف والتداعيات ,المركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسيات ,معهد الدوحة ,قطر.

 .44فالح عبد اهلل المديرس ,الشيعة في المجتمع البحريني واالحتجاج السياسي ,مجلة
السياسة الدولية ,عدد  ,020تشرين األول  /أكتوبر .0557

 .42قتيبة عبد الرحمن العاني ,الشراكة االقتصادية الخليجية – األوروبية "خارج نطاق
التغطية" ,مجلة آراء حول الخليج ,العدد  ,20نوفمبر  ,2003مركز الخليج لألبحاث.

 .46كايد الغول ,ورقة بعنوان "اليسار البحريني كقوة معتدلة وناضحة في وجه التطرف
واإلقصاء والدور المطلوب من اليسار البحريني إلنجاح الحوار الوطني" ,مقدمة إلى
مؤتمر البحرين من األزمة إلى االستقرار ..الخطوات اإليجابية والنواقص في مسيرة حقوق

اإلنسان ,المنعقدة في القاهرة ما بين  26 – 22أبريل .2002
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 .47كريس بامبرن ,)2002( ,البحرين واإلمبريالية البريطانية ,مركز البحرين للدراسات,
لندن.

 .43كريستيان كوخ ,حول تعزيز العالقات بين دول مجلس التعاون واالتحاد األوروبي ,مجلة
آراء حول الخليج ,العدد  ,20نوفمبر  ,2003مركز الخليج لألبحاث.

 .45محمد االحمري ,أبعاد الوفاق اإليراني العالمي ,منتدى العالقات العربية والدولية,
2002/02/3

 .20محمد البزاز ,)2007( ,السياسة الخارجية للبحرين :المحددات واالنجازات والتحديات,
مجلة التاريخ العربي ,العدد  ,42المغرب.

 .20محمد بدري عيد ,التقارب اإليراني – األمريكي وأمن الخليج :التداعيات المحتملة
والخيارات المتاحة ,مركز الجزيرة للدراسات ,2002/00/22 ,قطر ,الدوحة.

 .22محمد سعد أبو عامود ,النظم االنتخابية :حالة بعض دول الخليج ,مجلة الديمقراطية,
السنة السادسة ,العدد  ,20يناير .2006

 .22محمد عباس إبراهيم ,األبعاد االجتماعية والثقافية للتنمية الحضرية في مجتمعات
الخليج العربية ,مجلة التعاون ,سنة  ,4عدد ,04يونيو .0535

 .24محمد ياس خضير ,)2002( ,أمن الخليج في ظل التحوالت اإلقليمية الجديدة ,مجلة
دراسات دولية ,العدد .22

 .22مفيد الزيدي ,)2000( ,مؤشرات التحول الديمقراطي في البحرين :من اإلمارة إلى
الملكية الدستورية ,المستقبل العربي ,العدد .270

 .26مفيد الزيدي ,المعارضة السياسية وأنماط عالقتها بالنظم الحاكمة في دول مجلس

التعاون الخليجي ,مجلة المستقبل العربي ,العدد  ,220أكتوبر  ,2002السنة ,23
صادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية ,بيروت.

 .27مقال ,موشيه ماعوز ,الهالل الشيعي :الخرافة والواقع ,مركز الزيتونة للدراسات
واالستشارات ,سلسلة ترجمات الزيتونة ( ,)23مارس.2003/

 .23منيرة أحمد فخرو ,)0552( ,المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في البحرين ,مركز
ابن خلدون للدراسات اإلنمائية ,القاهرة.

 .25مهنا الحبيل ,الصراع اإليراني – الخليجي :التوازن االستراتيجي "البحرين أنموذجا",
مجلة آراء حول الخليج ,العدد  ,32يوليو  ,2000مركز الخليج لألبحاث.

 .60ميثاق خير اهلل جلود ,)2002( ,صناعة القرار السياسي في مملكة البحرين ,قسم
الدراسات السياسية واالستراتيجية ,مركز الدراسات اإلقليمية ,جامعة الموصل.
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 .60نبيل البكيري ,تمدد إيراني يمح فراغا خليجيا في اليمن ,مجلة المجلة ,العدد ,0232
يوليو  ,2002لندن.

 .62نفين مسعد ,جدلية العالقة بين الداخل والخارج في الحركة االحتجاجية البحرينية,
منتدى البدائل العربي للدراسات ,الجيزة ,مصر.

 .62همسة قحطان خلف ,)2002( ,االنتخابات البرلمانية البحرينية وأثرها على قيام
االنتفاضة الشعبية ,مجلة العلوم السياسية ,العدد .46

 .64يوسف عبيدان ,)0554( ,أجهزة الحكم الخليجية في ظل الحماية البريطانية ,مجلة
السياسية الدولية ,العدد .002

 .62يوسف عبيدان ,أجهزة الحكم الخليجية في ظل الحماية البريطانية ,مجلة السياسة
الدولية ,العدد  ,002يناير .0552

 .66يوسف مكي ,)2002( ,مظاهر التمييز الطائفي في البحرين ,مركز البحرين للدراسات,
لندن2 .

 .67يوسف مكي ,استقالل البحرين  : 0970 – 0912الموقف الشعبي ومواقف القوى
اإلقليمية والدولية ,مركز البحرين للدراسات ,لندن.

رابعا  -الرسائل العلمية
.0

أحمد محمود أبودية ,)2000( ,مشكلة األقليات في الوطن العربي دراسة مقارنة
لحالتي األقليات في البحرين و جنوب السودان ,رسالة دكتوراه غير منشورة ,قسم العلوم

.2

السياسية ,معهد البحوث و الدراسات العربية ,مصر.

أسامة على عبد القادر ,)2002( ,مقاربة الثورات العربية والمصالح األجنبية نموذج

"سورية والبحرين" ,شهادة الجدارة منشورة ,معهد العلوم االجتماعية ,الجامعة اللبنانية,
.2

لبنان.

راشد أحمد الحنيطي ,)2002( ,مبدأ تصدير الثورة اإليرانية وأثره على استقرار دول

الخليج العربي (الحوثيون في اليمن أنموذجا) ( ,)3102 – 0994رسالة ماجستير
.4

منشورة ,قسم العلوم السياسية ,كلية اآلداب والعلوم ,جامعة الشرق األوسط ,األردن.

شيماء عبد اهلل سلمان ,)2003( ,اإلصالح السياسي في المجتمع البحريني :دراسة في

ديناميكية النظام السياسي ( ,)3111 – 0999رسالة ماجستير غير منشورة ,قسم
العلوم السياسية ,كلية الدراسات العليا ,الجامعة األردنية ,عمان.
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.2

طايل يوسف العدوان ,)2002( ,االستراتيجية اإلقليمية لكل من تركيا وايران نحو

الشرق االوسط ( ,)3102 – 3113رسالة ماجستير منشورة ,قسم العلوم السياسية,
.6

كلية اآلداب والعلوم ,جامعة الشرق األوسط ,األردن.

عبد اهلل عبد الحليم ,)2002( ,الواليات المتحدة األمريكية والتحوالت الثورية في دول

محور االعتدال العربي ( ,)3100 – 3101رسالة ماجستير منشورة ,قسم التخطيط
.7

والتنمية السياسية ,كلية الدراسات العليا ,جامعة النجاح الوطنية ,نابلس ,فلسطين.

عبد اهلل فالح المطيري ,)2000( ,أمن الخليج العربي والتحدي النووي اإليراني ,رسالة
ماجستير منشورة ,قسم العلوم السياسية ,كلية اآلداب والعلوم ,جامعة الشرق األوسط,

.3

األردن

عبد المحسن الشمري ,)2000( ,مجلس التعاون لدول الخليج العربية و تحدي

الوحدة ,رسالة ماجستير منشورة ,قسم العلوم السياسية ,كلية اآلداب والعلوم ,جامعة
الشرق األوسط ,األردن.
.5

محمد العجمي ,)2000( ,اإلصالح السياسي في الكويت وأثره في التغير (– 0990
 ,)3101رسالة ماجستير منشورة ,قسم العلوم السياسية ,كلية اآلداب والعلوم ,جامعة

الشرق األوسط ,األردن.

 .00محمود سمير الرنتيسي ,)2002( ,السياسة الخارجية القطرية تجاه بلدان الربيع
العربي والقضية الفلسطينية ,رسالة ماجستير منشورة ,برنامج الدبلوماسية والعالقات
الدولية ,أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ,فلسطين ,غزة.

خامسا – التقارير
.0

تصور للنهوض بالوضع العام للطائفة السنية في مملكة البحرين ,ذكرت في :تقرير

البندر :البحرين الخيار الديمقراطي وآليات اإلقصاء ,مركز الخليج لتنمية الديمقراطية

(مواطن).

.2

تقرير البحرين الخيار الديمقراطي وآليات اإلقصاء ,تصور للنهوض بالوضع العام
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