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 )9( 1970-1783العالقة بین الحكم والشعب في البحرین إبان الفترة 
 1)1970التفاعل الوطني لتحقیق السیادة واالستقالل (

 
ً استحق بھ تقدیر وإعجاب  1970في شھر إبریل من عام  وقف شعب البحرین موقفا

لفارسیة، واستعار الجدل الدبلوماسي بین المجتمع الدولي؛ ففي مواجھة االدعاءات ا
بریطانیا وإیران حول ھذه االدعاءات، قرر مجلس األمن االحتكام إلى شعب البحرین 

 2لتقریر مصیره، وتأكید ھویتھ.
 

والحقیقة ھي أن البحرین عربیة إسالمیة منذ فجر اإلسالم وظلت تشكل جزءاً من دول 
، وھیمن على مجتمعھا العنصر العربي الذي تعزز الخالفة اإلسالمیة أو إماراتھا المستقلة

م، وباإلضافة إلى ذلك كلھ فإن وضع البحرین كان 1783بتأسیس حكم العتوب فیھا عام 
موضع صراع بین دولتین ال تملكان حقاً قانونیاً الدعاء تملك الجزر أو التنازل عنھا لجھة 

 خارجیة. 
 

ة لجأت األطراف المتنازعة إلى شعب وعندما فشلت جمیع محاوالت التسویة الدبلوماسی
البحرین لیقرر مصیره بنفسھ، حیث حصل األمین العام لألمم المتحدة أوتانت على تفویض 
من قبل طرفي النزاع إلرسال مبعوث شخصي إلى البحرین للتعرف على رغبات أھلھا، 

س مار 30فبادر إلى إرسال فیتوریو وینسبیر كویكاردي الذي وصل إلى البحرین في 
 3على رأس لجنة تتكون من ستة أشخاص. 1970

 
ً أكد فیھ بأن بابھ مفتوح للذین  ومنذ وصولھ البحرین؛ أصدر مبعوث األمم المتحدة بیانا
یریدون أن یشرحوا لھ رغباتھم بشأن وضع بلدھم، وبأنھ: "على استعداد الستقبال كل من 

، اص في فندق الخلیجیرغب في مقابلتھ على انفراد وفي جو من الثقة في مكتبھ الخ
إبریل بین الساعة التاسعة  11وباستطاعتھم أن یفعلوا ذلك كل یوم ابتداء من یوم السبت 

 4صباحاً والثانیة عشر ظھراً".
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أنھى الوفد مھمتھ وغادر البحرین، ثم نشر تقریره في  1970وفي الثامن عشر من إبریل 
من التقریر إجماع شعب البحرین أبریل، وتض 30رسالة بعثھا إلى األمین العام بتاریخ 

 على نقطتین:
 أن الغالبیة الساحقة لسكان البحرین ترید إقامة دولة عربیة ذات سیادة. -أ 
 1أن تكون البحرین حرة في تقریر عالقاتھا الخارجیة. -ب
 

وعلى ضوء النتائج التي خرج بھا وفد األمم المتحدة؛ فإنھ ال بد من التأكید على جملة من 
، 1970إبریل  18و 1لھامة التي تجلت خالل األیام الثمانیة عشر الممتدة ما بین: الحقائق ا

 والتي یمكن إیجازھا فیما یأتي: 
فبعد فترة طویلة من النزاع الدولي  حماس الشعب البحریني وإقبالھ على إبداء رأیھ: -1

ین حق رالذي خاضتھ كالً من فارس وبریطانیا على الصعید الدبلوماسي أتیح لشعب البح
تقریر المصیر وإبداء رأیھ، وقد أثبت أھل البحرین رغبتھم في أن یكون مصیرھم بأیدیھم 
عن طریق المشاركة الواسعة والتجاوب الكبیر مع المندوب الدولي، فقد كان وفد األمم 
المتحدة قد زود بقائمة محدودة من الجمعیات واألندیة التي یتعین مقابلتھا في البحرین، 

جمعیة ومؤسسة ودائرة، إضافة إلى  150ئ بأن عدد ھذه الھیئات قد تجاوز ولكنھ فوج
المجموعات واألفراد من المواطنین الذین وفدوا إلى مكتب كویكاردي إلبداء رأیھم في 

 2ھویة البحرین وتقریر مستقبلھا.
فقد نص تقریر كویكاردي (الذي  تأكید عروبة البحرین وھویتھا العربیة اإلسالمیة: -2
)، بأن من اجتمع إلیھم من أھل البحرین: 1970إبریل  30ھ إلى مجلس األمن في رفع

"أجمعوا في الواقع على رغبتھم في دولة مستقلة استقالالً تاماً، وقالت األغلبیة الساحقة 
أنھا ترید أن تكون ھذه الدولة عربیة، وأضاف بأن معظم من قابلھم یرون أن البحرین 

بیر، واختتم تقریره بأن أكثریة سكان البحرین یریدون إقامة جزء من الكیان العربي الك
 3دولة عربیة بعد االستقالل".

أبریل الحظ  24ففي تقریره المؤرخ في  تالحم الشعب باختالف انتماءاتھ وفئاتھ: -3
كویكاردي عدم وجود أي تفرقة طائفیة في البحرین، والحظ عدم اختالف في الرأي بین 

ف بأن معظم األقلیات من غیر العرب قد اندمجوا في البیئة المدینة والریف، وأضا
 4البحرینیة، ولم یختلفوا في آرائھم عن رأي األغلبیة في تأكید ھویة البحرین وعروبتھا.

وللتأكید على اشتمال مھمتھ لجمیع أفراد المجتمع؛ أكد كویكاردي بأنھ قابل ممثلین عن 
ً خاصاً األوقاف السنیة والجعفریة، وراعى الفروق ا لعمریة للمجتمع، وأبدى اھتماما

بتقصي رأي المرأة البحرینیة، كما ضّمن تقریره قائمة طویلة من ممثلي النوادي 
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والجمعیات الخیریة والمھنیة والریاضیة واالجتماعیة، ومسؤولي البلدیات ورؤساء 
 المجالس الرسمیة واألھلیة، وتحدث عن مقابالت مع جموع غفیرة من المواطنین في

المدارس والمجمعات الصحیة في مدینتي في المنامة والمحرق، وعن لقاءاتھ مع ممثلي 
واستنتج بعد ذلك بأن شعب البحرین یجمع على المطالبة بالسیادة  1قرى البحرین.

واالستقالل، ویؤكد تمسكھ بھویتھ العربیة واإلسالمیة، ویرفض أي ادعاءات فارسیة 
  2بالبحرین.

فقد كان اإلقبال الشعبي الكبیر على المشاركة  حریني حول قیادتھ:التفاف الشعب الب -4
في تقصي الحقائق وإنجاح مھمة وفد األمم المتحدة یعكس والء الشعب لقیادتھ، إذ أكدت 
جمیع أطیاف المجتمع البحریني رغبتھا في تشكیل دولة ذات سیادة مستقلة تحت حكم آل 

 .1783بحرین منذ عام خلیفة الذین یمثلون السلطة الشرعیة في ال
الذي تمثل في جو الھدوء الذي ساد البحرین في  األسلوب الحضاري والوعي الشعبي: -5

تلك الفترة، فقد أشاد تقریر وفد األمم المتحدة بالطریقة التي استقبل بھا في البحرین والھدوء 
ن آرائھم، لناس عالذي خیم على البالد أثناء تواجده فیھا، وباألسلوب الراقي الذي عبر فیھ ا

وأضاف بأنھ قام بعملھ في جو من الحریة؛ فلم یتأثر أحد نتیجة للتعبیر عن رأیھ، ولم تحدث 
خالفات تعكر األمن، كما ھنأ المندوب البریطاني كذلك في كلمتھ بمجلس األمن شعب 

وعبر رئیس الوفد بصورة  3البحرین الذي أظھر: "الوقار واللطف والثبات والثقة بالنفس".
خاصة عن إعجابھ بما القاه من حسن المعاملة على جمیع المستویات، وأبدى امتنانھ إلسھام 

 4أھل البحرین في إنجاح مھمتھ.
 

، وأصدر 1970مایو  10وأمام ھذه المعطیات انعقد مجلس األمن یوم االثنین الموافق 
على  والذي نصقراراً بالموافقة على توصیات الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة، 

 ما یلي: 
"یرحب المجلس بما استنتجھ وتوصل إلیھ التقریر، وخاصة النص الذي یقول: إن أغلبیة 
شعب البحرین الساحقة ترغب في الحصول على اعتراف بھویتھم في دولة مستقلة ذات 

 5سیادة وحرة في تقریر عالقاتھا بالدول األخرى".
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خلیفة بمناسبة مصادقة مجلس األمن على وفي خطاب ألقاه الشیخ عیسى بن سلمان آل 
استقالل البحرین، توجھ سموه بالشكر والتقدیر على مشاعر الوفاء التي أبداھا الشعب 
وإخالصھ لقیادتھ بطریقة أثارت انتباه المجتمع الدولي، واعتبره المراقبون مثاالً یحتذى 

 في ھذه المناسبة: بھ في حل المشاكل الدولیة بالطرق السلمیة، وكان مما قالھ سموه
"إنھا لمناسبة وطنیة غالیة أن نتوجھ إلیكم بالحدیث في ھذا الیوم األغر بعد أن اجتازت 
ً من أجلھا  قضیتنا أھم مراحلھا ووصلت إلى الغایة المرجوة التي توخیناھا وعملنا جمیعا

 جاھدین، أال وھي تأكید عروبة البحرین ودعم كیانھا وتوطید استقاللھا.
 

اطنون الكرام، في ھذا الیوم یطیب لنا أن نعرب عن تقدیرنا العمیق واعتزازنا أیھا المو
الخالص لما أبدیتموه من وعي وطني سلیم وإدراك أصیل تجاه قضیة الوطن وخاصة في 
مرحلة التعبیر عن آرائكم مما كان لھ أطیب األثر في النجاح الذي تكللت بھ جھودنا في 

 1ھذا المضمار".
 

الجھود الشعبیة بصورة إیجابیة في إعالن دولة البحرین، وما تبعھا من وقد انعكست ھذه 
ً لإلسھام الشعبي في تشكیل الدولة الحدیثة منذ  تطورات إداریة مثلت في مجملھا نموذجا

 . 1971عام 
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