
 *انعكاسات التحركات العربية من أجل الديمقراطية على البحرين

 الدكتور علي محمد فخرو

 بحريني مفكر وسياسي

تارٌخ بلدان الخلٌج العربً عبر القرن الماضً كله ٌؤًكد بأن تلك البلدان 

تأث ًرت بمختلف أحداث المشرق العربً السٌاسٌة وتفاعلت مع التغٌرات 

 0الوطن العربً كلًه الثقافٌة والفكرٌة فً 

ر ثورتً تونس ومصر الن ًاجحتٌن وامتداد  ثارهما إلى العدٌد من آبعد تفجُّ

رح السؤال اآلتً   :أقطار المشرق والمغرب العربٌٌن بنسب متفاوتة ، طُّ

هل ستتأث ًر مجتمعات الخلٌج العربً بذلك المدٍّ الثوري ؟ وقد جاء الجواب 

السعودٌة ، ثم فً مسقط ، المنطقة الشرقٌة  سرٌعاً ، أوالً فً البحرٌن ثم فً

وٌستطٌع األخوة األعضاء من تلك األقطار  0محدود فً الكوٌت  وإلى قدراً 

 .الحدٌث عن ذلك 

 حالة البحرين

 :كان تأث ًر البحرٌن أكبر بكثٌر من غٌرها ألسباب عًدة 

 فملفاتوجود إشكاالت وقضاٌا دستورٌة وقانونٌة ومعٌشٌة عالقة  -1

 إلىالمنحة بالمقارنة  2002من مثل الخالف حول شرعٌة دستور 

العقدي ، وملف قانون االنتخابات الذي تراه  1793دستور 

المعارضة منحازاً ضد تمثٌل أكثر عدالً للناخبٌن الشٌعة ، وملف 

 مجلسجلس التشرٌعً المنتخب وعالقته بسلطات واستقاللٌة الم

 

سوف تنشر هذه . 2011-6-7دبً ، مداخلة ربٌسٌة قدمت فً اللقاء التخصصً لمنتدى التنمٌة*

معالم نظام حكم "الورقة قرٌبا مع بقٌة األوراق وما جرى علٌها من نقاش فً كتاب بعنوان 

ٌقوم بتنسٌقه وتحرٌره الدكتور علً خلٌفه الكواري، "دٌمقراطً منشود فً دول مجلس التعاون  



 

ٌ ًن ، وملف ما الشورى  تسمٌه المعارضة بالتجنٌس السٌاسً ،  المع

وملف ملكٌة ومضاربات األراضً البحرٌة المدفونة ذات األحجام 

الكبٌرة وتأثٌره السلبً على السٌاسة اإلسكانٌة وذلك بوجود قوابم 

محدودي قد تمتد بأصحابها من  سكنانتظار طوٌلة للحصول على 

ة من أجل الحصول على بٌت الدخل إلى االنتظار لعشرٌن سن

 تلككل  0، وملف الفساد المالً واإلداريمتواضع أو قرض محدود 

ل  الملًفات ، وغٌرها العدٌد ، كانت تحتاج إلى حوار بشأنها والتوص ً

نٌن معلقة بانتظار  إلى حلول معقولة ، لكن ًها ظلُّت عبر العدٌد من الس ً

 0طرحها فً فترات الهٌاج السٌاسً 

ات سٌاسٌة نشٌطة وعلنٌة ولها أعضاء فً البرلمان وجود جمعٌ -2

نقابات تارٌخٌة  دكذلك وجو 0عالمٌة كبٌرة إوأنشطة مجتمعٌة و

مة ومرتبط بعضها بالجمعٌات السٌاسٌة  إضافة لذلك وجود  0منظُّ

ع  مؤسسات مجتمع مدنً مهنٌة وحقوقٌة ونسابٌة شدٌدة التنو ً

 0بالسٌاسة  واالرتباط

ٌ ًش وجود -3 سٌاسٌاً منذ خمسٌنات القرن الماضً وقابل  شارع مج

 0للحراك السٌاسً الجماهٌري الواسع والملتزم 

تصادف مرور عشر سنوات على العمل بالمٌثاق الوطنً وذلك  -4

ه لدى جاللة الملك والقوى  2011فبراٌر  14بتارٌخ  ، ووجود توجُّ

السٌاسٌة لتقٌٌم تجربة دٌموقراطٌة ما بعد المٌثاق ولفتح حوار 

 .دٌموقراطٌة أعلىتمعً بشأن تطوٌر تلك التجربة إلى مستوٌات مج

فبراٌر البحرٌنٌة فً قلب األحداث العربٌة  14ولما جاء ت مناسبة 

الكبرى كان طبٌعٌاً أن تتأث ًر بأطروحاتها وأهدافها ووسابلها 

االجتماعً وعلى قٌامها فً  عتمادها الكبٌر على وسابل التواصلوا

شباب غٌر المنتظم فً أحزاب سٌاسٌة ، مثلهم األساس على أكتاف ال

 0مثل زمالبهم الشباب فً مصر وتونس والٌمن وغٌرها 



أوالً إجراء جاللة الملك : من الممكن إضافة عاملٌن آخرٌن وهما  -5

اتصاالت ببعض القٌادات السٌاسٌة والتأكٌد لها بأنه شخصٌاً ٌفك ًر 

ق الدٌموقراطٌة ومن فً إجراء مراجعة تقٌٌمٌة لتجربة ما بعد المٌثا

وثانٌاً ، وجود أكثر من ثالثمابة  0ثُم تطوٌر العملٌة الدٌموقراطٌة 

منذ بضعة شهور وٌنتمون أساساً  ةمعتقل ٌنتظرون المحاكم

فً  االندماجعن الوفاق ، الجمعٌة األم ، ورفضتا  انشقتالجمعٌتٌن 

الشارع فً كثٌر من  تجٌشالحٌاة البرلمانٌة وآمنتا بضرورة 

 0ناسبات الم

تلك بعض من األسباب التً جعلت البحرٌن أكثر قابلٌة للتأثٌر 

  0بأحداث الوطن العربً المتعاظمة والواعدة 

 المراوحة بين أألمني والسياسي

بأن المظاهرات التً عرف عن قرار  انطباعوقد كان لدى الكثٌرٌن 

فبراٌر ستكون محدودة فً العدد وفً  14أصحابها الخروج ٌوم 

هم أن التوجٌهات كانت بالحرص فٌ و 0التأثٌر على األوضاع العامة 

الشدٌد على سلمٌة المظاهرات إلى أبعد الحدود ، فال ٌقذفون 

غٌر  إطارات السٌارات وال ٌرفعون أعالماً  نالحجارة وال ٌحرقو

الموضوعٌة تحتُّم القول بأن المظاهرات التزمت فً  0بحرٌنٌة 

ٌٌة لٌومها األول بالس مٌة وكان باإلمكان إعتبارها نوعاً من حر

لٌكن مقتل  0التعبٌر عن الرأي الذي ٌكفله الدستور والمٌثاق الوطنً 

متظاهر فً الٌوم األول ومقتل أخر ٌحضر جنازته فً الٌوم التالً 

ٌ ًر المشه لحراك بالدم ودخل موضوع ا دلقد تعمُّ  0د جذرٌاً غ

وكان الموضوع من  0 األحداثاألموات الشهداء على مسرح 

الخطورة بمكان بحٌث خرج جاللة الملك نفسه على شاشة التلفزٌون 

كما  0البحرٌنً لٌبدي أسفه لما حدث وٌعلن عن تكوٌن لجنة تحقٌق 

 0ر بالتحقٌق الفوري ا حدث وأمم  عقُدم وزٌر الداخلٌة اعتذاراً 

 



كانت الخطوتان مهًدبتٌن وحاملتٌن لمسؤولٌة قٌادٌة رفٌعة المستوى 

تلك تقرٌباً على ساعة  11لكن ما إن مُرت  0سٌاسٌاً وأخالقٌاً 

المتظاهرون فً دوار اللؤلؤة فً  الخطوتٌن الُرابعتٌن حتى هوجم

كان ذلك  0ساعات الفجر وأعلن عن وفاة أربعة من المعتصمٌن 

ومن أجل التهدبة أمر جاللة الملك  0مفاجبة وإشعاالً لفتنة طابفٌة 

بانسحاب القوات المسلُّحة وقوات األمن وسمح باالعتصام السلمً 

 0فً دوار اللؤلؤة 

 إلى الدوار عودة المعتصمون

 ً ٌ لٌول ًد ألف  قبرهفً  ت ٌظل ٌصرخلكن مع األسف فان الشهٌد الم

ًُ ٌتكلمون باسمه  ولمدة ثالثة أسابٌع التالٌة ظلُت األلوف  0ثابر ح

 0تتجُمع فً دوار اللؤلؤة وتجوب الشوارع فً مظاهرات صاخبة 

الدوار ، ومعهم فً فً هذا الجو المرتبك ارتكب المحتجون 

ٌمكن اعتباره  الجمعٌات السٌاسٌة الًراكضة تلهث من ورابهم ، ما

 :ٌلً  أُهمها ماٌا ، كان من أخطاء وخطا

جنحت بعض الخطابات الٌومٌة فً الُدوار نحو التجرٌح  -1

 0المبتذل لبعض شخصٌات الحكم الكبٌرة 

ارتفع سقف المطالب إلى حدود غٌر معقولة من مثل  -2

 0حكم العابلة الحاكمة  اطمطلب إسقاط النظام ، أي إسق

من أن هذا المطلب سٌعنى نسفاً لمحطات  بالرغموذلك 

البحرٌنً  االستقاللبعد  تارٌخٌة أساسٌة فً تارٌخ ما

ونسفاً لمواثٌق مجتمعٌة دستورٌة بٌن المجتمع والعابلة 

اء الذي قامت به هٌبة األمم فتمن مثل االست ةالحاكم

بعٌن ات وأٌكد عروبة البحرٌن ٌالمتحدة فً بداٌة السُّ

رة بحكم آل خلٌفة ، ومن مثل دستور وارتضاء غالبٌة كبٌ

ومٌثاق العمل  2002أو عام  1793البحرٌن عامً 

الل ًذان نُصا على أن الحكم ٌكون 2000الوطنً فً عام 

 0وراثٌاً فً عابلة آل خلٌفة 



ثم جاءت الًطامة الكبرى عندما طرح بعضهم شعار  -3

المطالبة باستبدال الحكم الملكً الحالً بنظام جمهوري 

ك صداماً مباشراً مع الحكم واجتٌازاً لخًط سٌاسً فكان ذل

ًٌا للعنف   0أحمر ٌه

ثم أضٌف لذلك إغالق شارع ٌمتُد من دوار اللؤلؤة إلى  -4

بالغ األهمٌة ألنه ٌمثل  رعمرفأ البحرٌن المالً ، وهو شا

 0العاصمة  وسطالمدخل الربٌسً للمنطقة التجارٌة فً 

ٌُّة  تلهنا انتق ٌ ًة التعبٌر إلى حر ٌمكن إالٌ  الفعل التً الحر

 0على مصالح الغٌر وحقوقهم  االعتداءأن تؤًدي إلى 

ٌ ًة ضدُّ  بالشكوىحدث إذ بدأ تجار البحرٌن  وهذا ما العلن

 0ما اعتبروه تهدٌداً لمصالحهم وأرزاقهم 

ته بأخذ قرار التظاهر فً قمً ووصل الفعل العبثً إلى  -5

غم من الملك وبالر جاللةمنطقة الرفاع ، أمام قصر 

التحذٌرات التً أطلقها الكثٌرون  من أن ذلك الفعل هو 

مكان له إالٌ أن بعض المتظاهرٌن ذهبوا  جنونً العبث 

مروعة مع أهالً الرفاع ومع  اصطدام حدثتإلى الرفاع و

 0قوى األمن 

كل ذلك بأن حدث اقتناع عند كثٌرٌن من  إلىإذا أضٌف  -6

ٌجري كان ٌتخُطاهم بل وقد ٌكون ضٌد  قادة السن ًة بأن ما

ع عشرات األلوف أمام جامع جم ً تمصالحهم ، وبالتالً 

مواقفه والفاتح للتأكٌد على أن الشارع السن ًى له مطالبه 

 االنشقاقأذا أضٌف ذلك  0000السٌاسٌة الخاصة به 

ًٌن لنا مدى تعقُّد الموضوع وانتقاله لٌصبح  المجتمعً ٌتب

 هنا أصبح الدوار أمام ساحة 0از أزمة مجتمعٌة بامتٌ

 0وأمام حكم  أخرى

هنا وصلت سلطة الحكم إلى اقتناع بأن الكٌل زاد عن و

 0حًده وأنه قد حان الوقت لحسم الموضوع 



مارس دخلت قوات درع الجزٌرة  16وهكذا بتارٌخ 

وأعلن عن تطبٌق إقلٌمً  راعوأصبحت البحرٌن ساحة ص

وار ( لطوارئقانون ا) قانون السالمة الوطنٌة  وأخلً الدٌّ

بالقوة ، بل ومسح نصبه من الوجود ، ودخلت البحرٌن 

لذي لم تعرفه فً جحٌم االنشطار الطابفً والمجتمعً ا

تغلٌب الحلول  إلى، كما انتقلت البحرٌن طٌلة تارٌخها

لقد قبض على الكثٌرٌن  0األمنٌة على الحلول السٌاسٌة 

م وتحقٌر كرامتهم ء تعذٌبهاالذٌن جأروا بالشكوى من جر  

وفٌهم الكثٌر من النساء ، وقُّدم الكثٌرون إلى المحاكم 

العسكرٌة ، وصدرت أحكام باإلعدام والسجن المؤبد ، 

بفرز الناس عند نقاط التفتٌش حسب أسمهم وقام ملثمون 

 الخ 00الطابفً ومناطق سكنهم 

 هل كان باإلمكان أفضل مما كان

 :تُم ماٌلً  ونعم ، كان باإلمكان لهل كان باإلمكان تجنٌّب ذلك ؟ 

مد  -1 عدم التصدي بالقوة للمظاهرات فً األٌام األولى األمر الذي عُّ

م  0الحراك السلمً بالدٌّ

 0عدم طرح الشعارات الخاطبة التً سبق ذكرها  -2

ض لمصالح الناس  االعتصامعلى  االقتصار -3 فً الدوار وعدم التعر ً

 0المعٌشٌة الٌومٌة

الحكومً األساسً ، مستشفً السلمانٌة فً  عدم إقحام المستشفً -4

وار وشوارع موضوع  راع السٌاسً الذي كان مكانه الدُّ الص ً

 0المظاهرات السلمٌة غٌر المربكة لحٌاة المواطنٌن 

و الجمعٌات السٌاسٌة فً الدخول فً الحوار الواعد الذي  -5 عدم تلك ً

وكان سموه قد طرح  0طرحه سمو ولً العهد وباركه جاللة الملك 

وهنا ٌجب القول بأن خوف  0نقاطاً هامة كجدول أعمال للحوار 



 تفقدفقدان الشارع فً الحاضر والمستقبل جعلها من الجمعٌات السٌاسٌة 

ل ا  0لتكتٌك على االستراتٌجً توازنها وتفض ً

 

المطالب واقتصارها على مطلب تعدٌالت وتصاعد عدم تشتُّت  -6

المنتخب مؤسسة  دستورٌة معقولة وإصالحات أساسٌة لجعل المجلس 

 0قادرة على تحقٌق إصالحات معٌشٌة كثٌرة ومستقلةفاعلة 

ٌُّة أكبر وبفهم أعمق إلجراء تفاهم متوازن بٌن مطالب دوار  -9 العمل بجد

راً االلؤلؤة وساحة جامع الفاتح الكبٌر وذلك من أجل جعل الحوار حو

أة لقبول الكثٌر من  ٌُّ بٌن مجتمع متفاهم متعاضد وسلطة حكم كانت مه

 0الحلول اإلصالحٌة 

 

إٌبان فترة  وذلك حدث سابقاً  التعامل من قبل مختلف الجهات مع ما -1

الناس اإلنسانٌة  وحفظ صارم لكرامة، قانون السالمة الوطنٌة ، بتسامح 

األساسٌة ، والٌرفض التام لمشاعر الكراهٌة والحقد األعمى والتحًدي 

، وتغلٌب الحلول المدنٌة على الحلول األمنٌة العسكرٌة ،  ًالطفو ل

وممارسة حساسٌة إنسانٌة شدٌدة لروح ومنطوق قوانٌن الحقوق 

ٌن ورتاإلنسانٌة فً التعامل مع أي مُتهم ـ وعدم الٌسماح لبعض المو

 0الفتن الحارقة للجمٌع  بإشعال

 لالنتقاللقد أرتكب الجمٌع أخطاء وخطاٌا وأضاعوا فرصة تارٌخٌة 

 0األمام إلى  الدٌمقراطٌة بصٌرورة

 

 المستقبل أولى 

اآلن وقد أوقف قانون السالمة الوطنٌة وطرح جاللة الملك شعاري إعادة بناء 

تحتاج  00اللحمة الوطنٌة والرجوع إلى طاولة الحوار غٌر المشروط 

الجمعٌات السٌاسٌة وغٌرها من الفاعلٌن الرسمٌٌن وغٌر الرسمٌٌن فً حقل 

ٌنالسٌاسة  بمسٌرة  للبدءوذلك  .من دروس وعبر تلك التجربة لالستفادة والدٍّ



األلف مٌل بعد أن كانت تلك المسٌرة منذ بضعة شهور أقصر من ذلك 

 ثٌرــــبك

والمهاترات ، تحتاج البحرٌن اآلن أن تصعد فوق الطابفٌة والقبلٌة والعابلٌة 

ٌٍّقة  ،  اإلعالمٌة وجنون الموتورٌن واالنتهازٌٌن وأصحاب المصالح الض

راعات اإلقلٌمٌة المذه تمماحكاو تحتاج أن ترتفع  0000بٌة والسٌاسٌة الص ً

ٌن الجامع والعٌش التارٌخً  ٌُة الجامعة والد ً فوق كل ذلك وتغلُّب الوطن

المشترك ومبادئ الدٌموقراطٌة لتصبح البحرٌن واحة عٌش وسالم لجمٌع 

 0أهلها ضمن عروبتها وإسالمها ووطنها العربً الكبٌر

 

 0قالء كثٌرون هذا تحًد تارٌخً ٌجب مواجهته وفً البحرٌن ع
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