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المتابعة السياسية هي تحليالت ورؤى لباحثين ونشطاء عرب تصدر بشكل دوري كل شهر وتتناول قضايا اإلصالح أوراق 

  . المختلفة في األطر االجتماعية واالقتصادية والسياسية والقانونية

 

 البحرينوا%ص#ح الدستوري في  ا�حتجاجيةالحركات 

 *العكري النبي عبد

، دعت مجموعات من النشطاء البحرينيين الشباب ث في تونس ومصراحدا3 ، غداة2011في الرابع عشر من فبراير 
كانت مطالب  .ه بالقمع من قبل النظام البحرينيوما لبث ھذا الحراك أن امتد ووج .�عتصام في دوار اللؤلؤة بالمنامة

إلى حراك أكثر  الحراك المحتجين في البداية متمحورة حول ا%ص#ح، لكن تصلب الملك في ا�ستجابة لھا طور
  .راديكالية

وجميع من إذا كان سقفك السماء، وفراشك ا�رض "
 ".صدقاء فأنت في دوار اللؤلؤةيحيطون بك من ا�

جاءت الدعوة إلى ا6نتفاضة الشعبية في البحرين يوم 
ففي . في تاريخ ذي مغزى 2011فبراير، /شباط 14

ثاق نفس اليوم قبل عشر سنوات، تم ا6ستفتاء على مي
) ا�مير سابقاً (العمل الوطني، الذي توافق عليه الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة والمعارضة بعد أزمة سياسية 
. طويلة امتدت لربع قرن، وتعمقت خXل عقد التسعينات

لكن الحكم سرعان ما انقلب على الوثيقة التي تعتبر 
 .وع ا_صXح الدستوري بعد عام فقطا�ساس لمشر

فأقدم في ذكرى ا6ستفتاء على إصدار دستور جديد 
البحرين " مملكة"البحرين بموجبه إلى " دولة"تحولت 

التي يرأسھا الملك، الذي أعطى لنفسه صXحيات 
تشريعية وتنفيذية وقضائية وسياسية واسعة على حساب 

 . مجلس النواب  والسلطة القضائية

على ميثاق  انقXباً صريحاً  2002ويعتبر إصدار دستور 
العمل الوطني وعلى إرادة شعب البحرين الذي وافق 

، 1973، كمقدمة 6سترجاع دستور %98.4عليه بنسبة 
وھو الدستور الذي كافح شعب البحرين طوال ربع قرن 

 26قد ُعلِّق العمل به في من أجل استرداده، بعد أن كان 
 . 1975 آب/أغسطس

غيير اسم دولة ت: على تعديلين فقط ھماالميثاق وقد نص 
البحرين إلى مملكة البحرين وبالتالي تغيير لقب رأس 
الدولة من أمير إلى ملك؛ واستحداث مجلس شورى 
ُمعيّن لXستشارة فقط بينما تبقى السلطتان التشريعية 

وأعلن رئيس لجنة . والرقابية بيد مجلس النواب المنتخب
د ميثاق العمل الوطني، وزير العدل وا�وقاف الشيخ عب

هللا بن خالد الخليفة، في بيان متلفز أن الميثاق سيكون 
وثيقة استرشادية وأن الدستور سيكون ھو المرجعية 

 . ا�ساسية
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أن الشيخ حمد بن  لقد كان واضحا للمعارضة وللشعب
آذار /مارس 6تولى الحكم في  الذيعيسى آل خليفة 

كان يريد إضفاء الشرعية على حكمه، وتجديد  1999
وكانت المعارضة والشعب . م عائلة آل خليفةشرعية حك

مستعَدين لذلك مقابل ا6لتزام بخطة ا_صXحات 
 .الدستورية

ولكن الملك وضع المعارضة والشعب أمام ا�مر الواقع، 
وباغت بذلك المعارضة التي كانت خرجت لتوھا من 
العمل السري إلى العمل العلني، حيث سمح لھا بالعمل 

ولقد . ب كما كانت تطالبكجمعيات وليس كأحزا
استغرق ا�مر سنتين لكي تعيد المعارضة تنظيم 

 14صفوفھا في مؤتمر دستوري عقد أول دورة له في 
، ليؤسس لحركة واسعة تضم 2004شباط /فبراير

أحزاباً وشخصيات سياسية ومجتمعية تطالب بإصXح 
دستوري، وبدستور عقدي، يكون مرجعية ل�صXح 

ظام السياسي وا6قتصادي الشامل والجذري للن
 . وا6جتماعي للدولة والمجتمع

لقد كان من أبرز معالم الحركة الدستورية ا_صXحية 
 4لمدة  14/2/2004عقد المؤتمر الدستوري سنوياً  منذ 

سنوات، وانتخاب أمانة عامة تنظم وتنسق نشاطات 
المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على 

من أجل انتخاب لجنة تأسيسية كسب الدعم خارجياً 
وقد . 2002لوضع دستور عقدي جديد بد6ً من دستور 

وقفت السلطة بضراوة ضد المؤتمر الدستوري، إلى حد 
منع جميع الضيوف المدعّوين إلى مؤتمره ا�ول في 

  . من دخول البXد 14/2/2004

تطالب  2004وأطلقت عريضة شعبية في منتصف عام 
لب ا_صXح الدستوري، وقع الملك با6ستجابة لمط

ألف مواطن، لكن الملك رفض استقبال  85عليھا  نحو 
وفد يحملھا ورفض الديوان الملكي استXمھا بالبريد 

من عدداً ممن كانوا يجمعون المسجل، واعتقلت قوات ا�
كما نظم العديد من الفعاليات . على العريضة اتقيعالتو

مثل الندوات والمظاھرات وا6عتصامات لطرح مطالب 
 .ا_صXح الدستوري

وقد تبنت جميع أحزاب المعارضة وھي الوفاق الوطني 
، جمعية العمل الوطني الديمقراطي )وفاق(ا_سXمي 

، )المنبر(، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي )وعد(
، التجمع القومي )أمل(لعمل الوطني ا_سXمي جمعية ا

، التجمع الوطني الديمقراطي )تجمع(الديمقراطي 
في  –) إخاء(، جمعية ا_خاء الوطني )الديمقراطي(

مطلب وضع دستور  –برامجھا السياسية و ا6نتخابية 

عقدي للبXد وإدخال ا_صXحات الدستورية والتشريعية 
، بحيث تتحول مملكة والمؤسساتية في أجھزة الدولة

وكان في لب . البحرين إلى مملكة دستورية ديمقراطية
ھذه ا_صXحات الدستورية إعادة التوازن بين مختلف 
السلطات مع استقXلھا وتعاونھا، وأن يكون الملك رمز 

 .  سيادة البXد ووحدتھا فقط

، واستنادا إليه، 2002قام الملك، بعد صدور دستور 
ملكيا، خXل ا�شھر الثمانية التي  مرسوما 56بإصدار 

شباط /فصلت بين إصدار الدستور في فبراير
وقد تّم . تشرين ا�ول/وا6نتخابات البرلمانية في أكتوبر

من خXل ھذه المراسيم ھندسة الدولة، والتحكم بنظامھا 
للسنوات التالية، بحيث يستحيل إدخال أي تعديXت 

خال تشريعات دستورية أو إصدار دستور جديد أو إد
. جوھرية أو تغييرات في بنية الدولة دون موافقة الملك

ووفق ھذه المراسيم احتكر الملك صXحيات تعيين 
العسكريين  المسئولينرئيس الوزراء والوزراء وكبار 

كما يملك . والمدنيين والدبلوماسيين والقضاة وعزلھم
حق إصدار التشريعات والقوانين واللوائح في الفترات 

مجلس (ي  6 يكون فيھا  مجلسا السلطة التشريعية الت
 ويحتاج تعدي. منعقدين) النواب ومجلس الشورى

ثلثي أعضاء المجلسين في جلسة مشتركة  التنفيذية فلھا
برئاسة رئيس مجلس الشورى الشديد ) المجلس الوطني(

وھناك مواد في الدستور غير قابلة للتعديل . الو6ء للملك
لمجلسين، في حين يحتاج أي تعديل بما في ذلك نظام ا

دستوري إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلسين في جلسة 
مشتركة، ويستطيع الملك رد أي قانون، يقره المجلسان، 
ويحتاج إعادة إقراره إلى ثلثي أعضاء المجلس في جلسة 

 . مشتركة

فلھا ا�ولوية في تقديم مشاريع  ،أما السلطة التنفيذية
تعيد صياغة القوانين التي يتقدم بھا  القوانين، كما أنھا

  . أعضاء مجلس النواب في صورتھا النھائية

وقام الحكم بتقسيم مملكة البحرين انتخابيا إلى أربعين 
دائرة، متفاوتة في عدد الناخبين تفاوتاً شديداً بحيث 
ُمنحت الدوائر ذات الو6ء للحكم ثقXً مرّجحاً على معاقل 

المثال، فإن ستة عشر ألف ناخب على سبيل  للستة نواب
مثلھم نائب  في الدائرة ا�ولى في المحافظة عشر مقعدا

واحد، بينما يمثل نفس العدد تقريبا في المحافظة 
 .الجنوبية الموالية للحكم ستة نواب

إضافة إلى ذلك، استخدم الحكم أصوات منتسبي الجيش 
6عتبارات مجنسين حديثا وا�من والمخابرات وال

ة في إسقاط مرشحي المعارضة وترجيح سياسي
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وبذلك ضمن أغلبية في . المرغوب فيھم من الموالين
ولم تتمكن المعارضة متمثلة بجمعية . مجلس النواب

من  عشر مقعدامن الحصول على أكثر ثمانية " الوفاق"
أصل ا�ربعين مقعدا الذين يشكلون العدد الكلي �عضاء 

من % 64مجلس النواب، رغم أنھا حصلت على 
تشرين /مجموع أصوات الناخبين في انتخابات أكتوبر

ولم تحْز بقية تنظيمات المعارضة على . 2010ا�ول 
صمام ا�مان للحكم ھو مجلس على أن . أي مقعد

الشورى الُمعيّن من أربعين عضواً، ويتمتع بصXحيات 
تشريعية مساوية لمجلس النواب، في حين يتمتع رئيسه 

) المجلس الوطني(برئاسة الجلسات المشتركة للمجلسين 
الذي تدار جلساته حسب نظام مجلس الشورى ويكون 

 . صوت الرئيس مرّجحاً إذا تساوت ا�صوات

ھكذا بات ا�فق مغلقاً أمام أية إصXحات دستورية من و
ا6ستجابة إلى  موكما رفض الحك. خXل مجلس النواب

عريضة المعارضة المرخصة رفض 6حقا عريضة 
غير " حق للحريات والديمقراطية"شعبية أطلقتھا حركة 

المرخصة، وقع عليھا ما يزيد عن مائة ألف مواطن 
�مين العام ل�مم ، موجھة إلى ا2009خXل عام 

المتحدة تطالب ا�مم المتحدة  بتنظيم النظام الدستوري 
وقد تسلم ممثل عن ا�مين العام في . في البحرين

 .نيويورك العريضة، ولكن لم تتخذ أي خطوة بشأنھا

إن انسداد ھذا ا�فق ھو أحد أسباب ا_حباط من  العملية 
د من وقد أدى ذلك ا_حباط إلى أن العدي. السياسية

الناشطين السياسيين تخلوا عن التنظيمات السياسية 
طوا  في تنظيمات معارضة غير وانخرالمعارضة 

" حسن مشيمع"بزعامة " حق"مرخصة وھي حركة 
" عبد الوھاب حسين"بزعامة " الوفاء"وحركة 

المحكومين حالياً بالسجن مدى الحياة بتھمة الدعوة 
" Xميةأحرار البحرين ا_س"للجمھورية، وحركة 

المقيم في لندن، وكلھا " سعيد الشھابي. د"وزعيمھا 
جمعية "انشقاقات من التنظيم ا_سXمي الشيعي ا�م 

علي "وزعيمھا الشيخ " الوفاق الوطني ا_سXمي
 ". سلمان

) شباط(فبراير  14حتى  2006طوال الفترة من ديسمبر 
تصاعدت حركة ا6حتجاجات على نظام الحكم  2011

خاّصةً ا6حتجاج على مصادرة الحريات وسياساته و
العامة والتجنيس السياسي والتمييز الطائفي وا6ستيXء 

وشملت العديد من . على أموال الدولة وممتلكاتھا والفساد
التنظيمات السياسية والتنظيمات المدنية المرخصة وغير 

 .المرخصة، ومن شخصيات المجتمع المدني

 وريفبراير وا%ص#ح الدست 14حركة 

في ظل أجواء ا6حتقان التي كانت تعيشھا البXد وانسداد 
أفق العملية السياسية جاء ا_عصار المنطلق من تونس 
ليجتاح الوطن العربي عابراً الحدود ومستنھضاً 

وسرعان ما وصل إلى . الجماھير العربية الساخطة
عبر موقع البحرين، حيث دعت مجموعة من الشباب 

البحرين إلى تحرك  شباط/ايرفيسبوك في بداية فبر
، وتجاوب معھا ما يزيد 2011فبراير  14احتجاجي يوم 

وقد تطورت الحركة ا6حتجاجية . ألف مواطن 70عن 
لتتحول إلى حركة جماھيرية واسعة استطاعت أن 
تستقطب جميع القوى المعارضة المرخصة وغير 
المرخصة، والعديد من منظمات المجتمع المدني 

جماھير العادية المطالبة بالتغيير، والشخصيات وال
ولتنزل بالعشرات من ا�6ف ممن لم يسبق لھم أن 

 . شاركوا في العمل السياسي

وكان مھما مشاركة الشباب والنساء بشكل واسع في 
مختلف النشاطات ا6حتجاجية، مثل التظاھر وا6عتصام 
والندوات والمناظرات التي حفل بھا دوار اللؤلؤة على 

شھر عاصف، وكذلك في صياغة المواقف امتداد 
السياسية وتحديد ا�ھداف، وفي اجتماعات قيادات 

وكان للشباب والنساء دور كبير في التأثير . المعارضة
على المفاوضات الجارية حينھا ما بين المعارضة 
والسلطة ممثلة في ولي العھد الشيخ سلمان بن حمد 

  .الخليفة

 رفبراي 14مطالب المعارضة وحركة 

التيار : تنقسم المعارضة البحرينية إلى ثXثين شھيداً 
. المعارض المرخص والتيار المعارض غير المرخص

يشمل ا�ول ا�حزاب والجمعيات ا�ھلية المرخصة، 
ويعمل في إطار القوانين السارية والمقيدة بشدة لحرية 

ويشمل الثاني عناصر سياسية . التنظيم والتجمع والتعبير
وية في التنظيمات الثXثة المذكورة وفي وحقوقية منض

وينتشر نفوذ ھذا . عدد من المنظمات واللجان الحقوقية
التيار بشكل خاص في أوساط الشباب وخصوصاً 
الشيعة، في ظل الفقر والتھميش لمناطقھم والبطالة 
المرتفعة في أوساطھم، علماً بأن الشيعة محرومون من 

برات، مع بعض ا6نضمام إلى الجيش وا�من والمخا
 . ا6ستثناءات في مناصب مدنية

ازداد نفوذ ونشاط ھذا التيار مع ا_حباط المتزايد من 
جدوى العملية السياسية وارتفعت المواجھات مع قوات 
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وجرت حمXت اعتقا6ت واسعة ترافقت مع . ا�من
انتھاكات واسعة لحقوق ا_نسان بما في ذلك التعذيب 

طالت العشرات طوال الفترة  وا6عتقا6ت الجائرة التي
ثابة المفجر 6نتفاضة ، وكانت بم2011إلى  2006من 
 . 2011 شباط/فبراير 14

وفي الوقت الذي يلتقي فيه التياران في الكثير من 
المطالب وا�ھداف، فإن التيار المرخص يطالب 
بإصXح النظام السياسي إصXحاً شامXً يھدف إلى إقامة 
نظام حكم ملكي دستوري ديمقراطي برلماني، بما 
يتطلب ذلك من إصدار دستور عقدي من خXل مجلس 

إلى مبدأ المواطنة  تأسيسي منتخب بالكامل استناداً 
المتساوية، وإدخال إصXحات عميقة دستورية 

واستخدمت الدولة جميع إمكانياتھا _ضعاف . وتشريعية
ھذه المعارضة المرخصة، سواء بشق ھذه التنظيمات، 
أو اجتذاب قياداتھا، أو التشھير بھا في وسائط ا_عXم 
 العامة والخاصة التي تھيمن عليھا الدولة، أو الھندسة
المسبقة لXنتخابات التي تمكن الدولة من إسقاط من تشاء 
من مرشحي المعارضة لتبقى أقلية في البرلمان، بينما 

 . ليس لھا أي ممثل في مجلس الشورى

فبراير ھم بالدرجة ا�ولى  14إن الذي أطلق حركة 
الشباب في التيار الثاني، وبعض من ينتمون لتنظيمات 

روا وسائل التنظيم والتعبئة ولقد طو. الوفاق ووعد وأمل
والحشد والدعوة لXحتجاجات، على امتداد خمسة 
أعوام، باستخدام وسائل التواصل ا6جتماعي فيسبوك 
. وتويتر ومجموعات ا6تصال والمواقع على ا_نترنت

فبراير  14وھي التي استخدمت بكثافة في إطXق حركة 
 .وقيادتھا) شباط(

مع تطور الحركة فبراير  14تطورت مطالب حركة 
ويمكن . ذاتھا وتفاعل الجمھور من خXل الحوارات

القول إن البحرين لم تشھد في تاريخھا الحديث ورشة 
فبراير،  14نقاش وجدل مثلما شھدت إثر انطXق حركة 

حيث كان دوار اللؤلؤة يعج بعشرات ا�6ف، من 
مختلف مناطق البحرين وطبقاتھا وفئاتھا ا6جتماعية 

وقد شاركوا في مناقشات  ،ا السياسيةواتجاھاتھ
ولم تكن . وحوارات تخصصية، وحضروا أھم الندوات

النشاطات لتتوقف إ6 ما بين الحادية عشرة مساء 
 . والتاسعة صباحاً 

على امتداد الفترة التي كان فيھا دوار اللؤلؤة يعج 
بالنشاط، والتي انتھت باقتحام قوات الحكومة المدعومة 

س التعاون الخليجي نھائيا للدوار يوم من قبل قوات مجل
آذار، كانت تنظم مسيرات حاشدة في القرى /مارس 16

وسقط . والنواحي، انطXقاً من دوار اللؤلؤة أو باتجاھه
في المواجھات ما يقرب من ثXثين  شھيداً والمئات من 

وتحت ضغط الشارع جرى إطXق قيادات . الجرحى
حكم عليھم في ونشطاء حقوقيين آخرين ) حق(حركة 
وقد أسھم . بدعوى التآمر _سقاط النظام 2010العام 

ھؤ6ء بحماسھم وخطبھم والتفاف الناس حولھم في رفع 
وتيرة ا6حتجاجات والمطالب، وخصوصاً الخطابات 

 .النارية في دوار اللؤلؤة

  مطالب المعارضة لUص#ح الدستوري

، كانت 2011 شباط/فبراير 14على وقع حركة 
وكانت تُعقد اجتماعات . ة بشقيھا تبلور مطالبھاالمعارض

ماراثونية بحضور ممثلي المجتمع المدني أحياناً، 
وبلورت المعارضة . لXتفاق على قواسم مشتركة

المرخصة مطالبھا با_صXحات المطلوبة، على إثر 
مخاطبتھا من قبل ولي العھد، حيث طرحت المطالب 

 :التالية

والتي بقي رئيسھا، رجل  إقالة الوزارة الحالية – 1
النظام القوي الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة عم الملك، 

 .عاماً في الحكم) 42(اثنين وأربعين 

 .تشكيل حكومة وفاق وطني منتخبة – 2

انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد للبXد  – 3
على قاعدة صوت واحد للناخب الواحد، وجعل البحرين 

 .دائرة واحدة

تحقيق في قضايا القتل وا6نتھاكات الواسعة ال – 4
 . لحقوق ا_نسان من خXل لجنة مستقلة

التحقيق في قضايا الفساد ونھب ا�موال وا�راضي  – 5
 .واستعادتھا للدولة

إطXق سراح جميع المحكومين في قضايا سياسية  – 6
وإطXق الحريات العامة والحق في التنظيم والتجمع 

 .والتظاھر والتعبير

إيقاف ا_عXم الرسمي التحريضي ضد ا6نتفاضة  –7
 . ووضعه تحت قيادة وطنية

ولكن إعXن ھذه المطالب لم يرْق للمعارضة غير 
المرخصة، التي صعدت الموقف، باحتXلھا الطريق 

والمرفأ المالي ودعوتھا ) شارع الملك فيصل(السريع 
 إلى العصيان المدني، كما صعدت مطالبھا باتجاه شعار

وھكذا وقعت المعارضة بين مطرقة . إسقاط النظام
  .النظام وسندان الشارع



5 

 

ومن ناحية أخرى، كلف الملك حمد ولي عھده الشيخ 
سلمان بطرح مبادرة للحوار مع المعارضة للخروج من 

وقد تقدم ولي العھد بمبادرته بتاريخ . ا�زمة
، وتضمنت ما يعرف بالنقاط السبع لتكون 13/3/2011

محاور التفاوض مع المعارضة وذلك في حديث 
 : تلفزيوني مباشرة وھي

 . عن ا_رادة الوطنية حكومة تعبر – 1

 .إعادة تقسيم الدوائر ا6نتخابية لتكون أكثر عد6ً  – 2

تعديل صXحيات مجلس النواب ليمتلك سلطات  – 3
 .تشريعية ورقابية أوسع

التحقيق في قضايا ا6نتھاكات وتعويض  – 4
 .المتضررين

 .التحقيق في قضايا الفساد واتخاذ إجراءات مناسبة – 5

المحتجين السلميين بما في ذلك ضمان سXمة  – 6
المعتصمين في دوار اللؤلؤة بشرط عدم إعاقة الحركة 

 .المرورية

 . المصالحة الوطنية الشاملة – 7

بيد أن الدعوة استثنت قوى المعارضة غير المرخصة، 
ووجدت المعارضة المرخصة نفسھا تحت ضغط 

وزاد الموقف . الشارع والمعارضة غير المرخصة
حق (رةُ تيار المعارضة غير المرخصة تعقيداً مباد

إلى إعXن تحالف ) والوفاء ا_سXمي وا�حرار
الجمھورية والذي يدعو إلى استفتاء شعبي بإشراف 
ا�مم المتحدة على خيار النظام السياسي، بما في ذلك 

وقد أدى ذلك إلى نتائج سلبية عديدة، منھا . الجمھورية
لمعارضة، وانحياز تردد النظام في التعاطي مع مطالب ا

قوى سياسية ومجتمعية سنية إلى النظام في مواجھة 
) تجمع الوحدة الوطنية(استحقاقات ا_صXح وتشكيلھا 

فبراير واستمالة النظام للدول  14المناوئ لحركة 
الغربية وخصوصاً الو6يات المتحدة وابتعادھا عن 

ولكن أسوأ النتائج كان وقوف دول مجلس . المعارضة
ن خلف النظام البحريني واستشعارھا بخطورة التعاو

 . الوضع عليھا

وسلم وفد يمثل ولي العھد مبادرته إلى تحالف المعارضة 
في اجتماع رسمي في مقر الوفاق، كما اجتمع مع 

. القيادات الدينية الشيعية ممثلة بالمجلس العلمائي ا�على
وقد قبل وفد المعارضة التفاوض على أساس ھذه النقاط، 

نه طالب بإيضاحات وضمانات خليجية أو دولية لك
. لضمان تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه وآليات التنفيذ

على أن ھذه المحاولة أجھضت باجتياح القوات 
واجتاحت قوات النظام دوار اللؤلؤة ين، السعودية البحر

واستولت عليه في ھجوم شرس كما ھاجمت مجمع 
قبل الضحايا المصابين، السلمانية الطبي، والذي كان يست

وأعلنت . وتحول بدوره إلى مركز للحركة ا6حتجاجية
مارس، وتم في ظلھا تفويض  14حالة الطوارئ مساء 

القائد العام لقوة دفاع البحرين بصXحيات الحاكم 
 .العرفي

وشھدت البXد حملة قمع 6 سابق لھا أطلق عليھا 
من كل حيث جرى ا6نتقام ) الغزو الثاني(بعضھم اسم 

من ساھم في ا6حتجاجات، واحتلت قوات الجيش 
وا�من بمشاركة قوات مجلس التعاون فعلياً البXد، 
وترتب على ذلك مقتل العشرات بالرصاص أو تحت 
التعذيب، واعتقال ا�6ف، وسوق المئات إلى المحاكم 

 . العسكرية

 المعارضة تجدد مطالبھا ا%ص#حية

وماً بالفشل، �نه وبعد كان الحل العسكري ا�مني محك
بات من المستحيل إخضاع  2011فبراير  14انتفاضة 

الشعب الذي تذوق طعم الحرية، ولم يعد مستعدا 
لذلك ما إن رفعت حالة . للخضوع لXستعباد مرة أخرى

، حتى بدأت 2011 آذار/مارس16الطوارئ يوم 
المعارضة تستعيد المبادرة مرة أخرى، وتنظم صفوفھا، 

غة مطالبھا، كما أنھا بدأت تحظى بالدعم وتعيد صيا
الغربي، بعد فضح انتھاكات النظام الشاملة وحملة 
ا6نتقام الشاملة وغير ذلك بما في ذلك تسريح أكثر من 
أربعة آ6ف مواطن ممن ساھموا أو لم يساھموا في 
ا6حتجاجات واستھداف الشيعة، وھم ا�غلبية، بشكل 

 .خاص

بع لXجتماعات والتعاون، عادت جمعيات المعارضة الس
في ظل تطورات جديدة منھا انسحاب جمعية التقدمي من 
تجمع المعارضة بسبب خXفات داخلية، ومراوحة 
جمعية العمل ا_سXمي ما بين تجمع المعارضة 
المرخصة والمعارضة غير المرخصة واعتقال غالبية 
قياداتھا، واعتقال معظم قيادات تيار المعارضة غير 

، الذين أصبحوا غائبين عن المناقشات المرخصة
  .والمفاوضات داخل المعارضة

 

  وثيقة المنامة لUص#ح
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الوفاق، (وطورت المعارضة ممثلة بالجمعيات الست 
) ووعد، والتجمع القومي، والتجمع الديمقراطي، وا_خاء

، تعبر عن 2011، تشرين أول/أكتوبر 12وثيقة بتاريخ 
الشعب يريد (عار مشروع المعارضة ل�صXح تحت ش

، "وثيقة المنامة"، التي عرفت باسم )إصXح النظام
قبولھا مناقشة المبادئ السبعة فيھا أعادت المعارضة 

تعتبره  وأعادت صياغة ما. التي طرحھا ولي العھد
مطالب القوى المشاركة في الحركة المطلبية التي بدأت 

 .فبراير 14في 

منتخبة تمثل  وھي حكومة: خمسة مطالب رئيسية: أو6ً 
ا_رادة الشعبية؛ نظام انتخاب عادل؛ سلطة تشريعية من 
غرفة واحدة منتخبة بالكامل تنفرد بكامل الصXحيات 
التشريعية والرقابية، سلطة قضائية مستقلة؛ وأمن 
للجميع عبر إشراك جميع مكونات المجتمع البحريني في 

 .تشكيل ا�جھزة العسكرية وا�منية

فيذ ھذه ا_صXحات، وضَع دستور جديد يقتضي تن: ثانياً 
يُعتمد بعد موافقة ا�غلبية من خXل جمعية تأسيسية 

 .منتخبة وعبر استفتاء شعبي

بالتوازي مع ذلك تتوجب المعالجة الفورية لقضايا : ثالثاً 
التجنيس السياسي، وإيقاف سياسة التمييز القبلي 

اواة والطائفي والسياسي واستبدالھا باعتماد مبادئ المس
والعدالة وتكافؤ الفرص على قاعدة المواطنة المتساوية، 

  .والتوافق على سياسة إعXمية وطنية

من أجل الضغط لتحقيق ھذه المطالب وكسب : رابعاً 
أكبر عدد من المواطنين وا�صدقاء يتوجب  ا6ستمرار 
في تبني ا�سلوب السلمي في المعارضة، الحراك 

مات والمظاھرات، الشعبي عبر المسيرات وا6عتصا
والحراك ا_عXمي، وتفاوض المعارضة مع السلطة، 

 .ورصد ا6نتھاكات وتوثيقھا ومخاطبة الجھات الدولية

 رؤية لبحرين المستقبل : خامساً 

دولة ديمقراطية متقدمة في ظل الملكية الدستورية  – 1
 . وترسيخ قيم الديمقراطية وممارستھا

 .افة دون تمييزتحقيق مصالح أبناء البحرين ك – 2

 .إيقاف كافة ا6نتھاكات ضد العمالة ا�جنبية – 3

ترسيخ وتطوير العXقات في إطار مجلس التعاون  – 4
 .الخليجي والجامعة العربية ومنظمة العالم ا_سXمي

ترسيخ وتعزيز العXقات مع الدول الديمقراطية  – 5
 .الصديقة

اقتصاد السوق تطوير المناخ ا6قتصادي القائم على  – 6
 .والعدالة ا6جتماعية

التطلع لتكون البحرين دولة ديمقراطية على طريق  – 7
 .تونس ومصر، وتمثل الدول الديمقراطية العريقة

بعد فشل محاو6ت إخضاع  :الطريق إلى الحل: سادساً 
 - الشعب وإسكات صوته، والحوار الشكلي الحكومي

جل التحول الحكومي، يظل الحوار الحقيقي والجاد من أ
الديمقراطي انطXقاً إلى المبادئ السبعة لولي العھد 
والمبادئ التي أعلنتھا المعارضة ھو الحل، مع عدم 

 .استبعاد أي مكون سياسي ومجتمعي حقيقي من الحوار

سيتجلى دور المجتمع  :دور المجتمع الدولي: سابعاً 
الدولي في تشجيع ا_صXحيين والمعتدلين في السلطة 

المتطرفين من المشھد السياسي، وفي دعم وإقصاء 
المعارضة الوطنية، ودعم الحل التفاوضي، ومن ثم في 

إن ا_صXح في البحرين ھو . دعم ا6قتصاد البحريني
لصالح ا6ستقرار في الخليج وإسھام في التحول 

  .الديمقراطي لكل العرب

  ا%ص#حات في نظر الحكم 

ضغوط الدولية استشعاراً من الحكم بضغط الشارع وال
المطالبة بحل تفاوضي _دخال إصXحات عميقة 
وجذرية وشاملة للنظام السياسي، طرح الملك مشروع 

وقد كلف ). تموز(بدءاً من أول يوليو ) الحوار الوطني(
الملك رئيس مجلس النواب المعروف بو6ئه التام للحكم 

وقام .  بالدعوة إلى الحوار الوطني وا_شراف عليه
طاقم للحوار من الجھات الحكومية شكيل الرجل بت

المعنية، مستبعدا وزارتي الدفاع والداخلية وجھاز ا�من 
وتمت دعوة الجمعيات السياسية ومنظمات . الوطني

وتمثلت المعارضة . المجتمع المدني وثXثمائة شخصية
على الطرف المقابل للحكم في ا�زمة بست وثXثين  

ات ا�غلبية الموالية وفي ظل التشكيلة ذ. شخصية فقط
للحكم لم يتم تحديد القضايا الجوھرية التي طرحتھا 

و رفعت مئات التوصيات التي تشمل . المعارضة
تغييرات تشريعية وانتخابية وبرلمانية ومؤسساتھا، لكنھا 

وكلف الملك مجلس . 6 تمس جوھر النظام السياسي
. الوزراء ومجلس النواب والشورى بتنفيذ التوصيات

ن الحوار انتھى كحفلة عXقات عامة، وعادت ولك
 .  ا�زمة إلى المربع ا�ول

 ا%ص#حات الدستورية كما تراھا المعارضة
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ترى المعارضة ا_صXحات الدستورية، كما طرحتھا 
وثيقة المنامة، مدخXً إلى القاعدة التي ستبنى عليھا، 

: وتنطلق منھا، باقي ا_صXحات الشاملة والجذرية
6زم لذلك، ينبغي إقالة الحكومة الحالية وكمدخل 

وتشكيل حكومة تمثل ا_رادة الوطنية أو حكومة توافق 
ويفھم . وطني تشارك فيھا ا�سرة الحاكمة دون استئثار

أن المعارضة تقبل بولي العھد كرئيس لھذه الوزارة، 
التي يتعين عليھا القيام بالخطوات التي أقرتھا وثيقة 

ح الدستوري فيتم من خXل إقرار أما ا_صX. المنامة
دستور جديد ومؤسسات دستورية جديدة، تعيد توزيع 

وا6ختصاصات، بحيث يصبح الملك ملكا  الصXحيات
دستوريا يملك و6 يحكم، وھو رمز وحدة البXد، وھو 

ذاته مصونة ما . رأس السلطات وليس رئيس السلطات
 .دام 6 يتدخل في تسيير شؤون الحكم

، 2002تعديX جذريا دور الملك في دستور وھذا يعدل 
ملك شبه مطلق، وسلطته أعلى من باقي فيه وھو 

وھو يتصرف . السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
بجميع ا�راضي غير المملوكة ل�فراد، ويمنحھا لمن 

و6 تخضع . ويمارس الملك السلطة التشريعية. يشاء
ميزانية الملك لمناقشة وإقرار السلطة التشريعية، 

 . عامة للدولةومعظمھا 6 يدخل في الميزانية ال

وتستأثر ا�سرة الحاكمة بالسلطة والثروة كأمر واقع، 
ويحتل أفراد ا�سرة الحاكمة المناصب القيادية في 
الدولة العسكرية وا�منية والمخابراتية والمدنية، 
ويشكلون نخبة الطبقة التجارية والشريك للعائXت 
التجارية والمشاريع التجارية والصناعية، ويتفوقون في 

يحتل أفراد ا�سرة الحاكمة مناصب و. الملكيات العقارية
رئيس الوزراء والقيادة العليا للقوات المسلحة 
والوزارات السيادية والمناصب القيادية في القطاع 
الحكومي بما في ذلك الشركات المملوكة كليا أو جزئيا 

ويتمتع أفراد ا�سرة . للدولة وكذلك تملك شركات كبرى
 .ة ا�مر الواقعالحاكمة بحصان

وقد تعززت خXل حكم الملك حمد ظاھرة التبجيل 
المفرط للملك ومفاھيمھا حيث الشاخصات العمXقة 
لصوره في مختلف ا�وضاع في الشوارع وعلى المباني 
الحكومية وحتى الخاصة، وإقامة بانوراما خاصة 
با�سرة الحاكمة، وا6ستعراضات وا�غاني وا�ناشيد 

Xم المكرمة لشخصيته الخارقةوالكتب وا�ف. 

: لى جانب الملك ھناك ما يدعى برمز البXد الثXثيإو
الملك ورئيس الوزراء وولي العھد، الذين تتصدر 

وبرز من خXل . صورھم كذلك الفضاء العام والخاص

ا�زمة ا�خيرة رئيس الوزراء وھو يقود الحملة ضد 
 .ا6نتفاضة

  الخ#صة

الدستوري في البحرين  ھذه بعض إشكا6ت ا_صXح
والتي يبدو أنه دون ھذه ا_صXحات عقبات كأداء 

تحاول المعارضة البحرينية منذ عقود . ومعاناة ستطول
التوصل على حل إصXحي مع الحكم يقوم على أساس 
إصXح دستوري يحقق العدالة ويساوي بين جميع 
المواطنين ويحارب الفساد، ويجعل من الملك رمزا 

بيد أن إصرار الملك . ما بين القوى المتنافسةللبXد وحك
على الحفاظ على جميع مكاسبه السياسية وا6قتصادية، 
ورفض النظام التنازل عن أي من امتيازاته أو امتيازات 
العائلة المالكة جعل من المستحيل التقدم خطوة في ھذا 

ولكن ما ھو أكثر أھمية أن سلوك النظام يدفع . المجال
إلى رفض ا_صXح وتبني مطالب أكثر بالبحرينيين 
  .ل مطلب تغيير النظامجذرية من مث

  

  

  



 

 


