
 1التطور السیاسي ونظریات العقد االجتماعي في البحرین
 

كررت ماضیتین تعلى خلفیة األزمة السیاسیة التي شھدتھا مملكة البحرین خالل السنتین ال
دعوات أطراف مختلفة لصیاغة وثیقة سیاسیة جدیدة تحكم العالقة بین السلطة والمجتمع، وذلك 
في محاولة لخروج بإجماع شعبي من خالل عملیة استفتاء تعید التأسیس لمنظومة سیاسیة 

 جدیدة.

لمنابر وتزامنت ھذه الدعوات مع ظھور كتابات أكادیمیة غربیة، وإلقاء خطب دینیة على ا
تشیر جمیعھا إلى أن المخرج الوحید لألزمة في البحرین یكمن في صیاغة وثیقة سیاسیة 
جدیدة، وذلك في إشارة إلى فكرة: "العقد االجتماعي" التي ظھرت لدى فالسفة الیونان قبل 

سنة، ثم تولى علماء االجتماع في أوروبا خالل القرنین السابع عشر والثامن  2500أكثر من 
ویرھا إلى نظریة تحلل وسائل تحقیق التوافق المجتمعي لحمایة المصلحة المشتركة عشر تط

س تطور لتعك -وفق رؤیة المنظرین الغربیین-عبر تأسیس سلطة حاكمة، وتأتي تلك النزعة 
المجتمع من البدائیة إلى النضج الذي یظھر في تنامي الحس الجماعي بوجود مصلحة مشتركة 

 دیة.تتغلب على المصالح الفر

م) وجون لوك 1679-1588وعلى الرغم من اختالف منظري الغرب مثل: توماس ھوبز (
م)، في تشخیص مستوى البدائیة لدى 1778-1712م) وجان جاك روسو (1632-1704(

النضج السیاسي"، وفي "المجتمعات، وفي تحدید نمط األنظمة السائدة في مرحلة ما قبل 
قتصادیة المفضیة إلى صیاغة "العقد االجتماعي"؛ إال أنھم الدوافع االجتماعیة والسیاسیة واال

ً یحكم العالقة  اتفقوا على أن التحوالت الكبرى في المجتمعات ال بد وأن تُنتج عقداً اجتماعیا
 بین السلطة والمجتمع.

وبناء على ھذا المفھوم؛ ظھرت في الصحافة الغربیة مجموعة من المقاالت التي تحلل الوضع 
البحرین وتدعو إلى صیاغة عقد اجتماعي یحكم العالقة بین السلطة والمجتمع، السیاسي في 

 ویمكن استعراض أبرز ھذه الكتابات فیما یلي:

یحلل فیھ الصحفي  2011فبرایر  21نشرت مجلة "كریستیان ساینس مونیتر" مقاالً بتاریخ  -
ود عقد اجتماعي غیر مشیراً إلى وج 2"ریموند باریت" أسباب األزمة السیاسیة في البحرین،

مكتوب بین المجتمعات واألسر الحاكمة في الخلیج العربي في الفترة الحدیثة، حیث تقوم 
السلطة بتوفیر الخدمات األساسیة كالسكن والرعایة الصحیة والتعلیم والوظائف مدى الحیاة، 
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أي تمثیل ب وذلك في مقابل: "تنازل الشعوب عن حقوقھا وقبولھا بأنظمة أوتوقراطیة ال تتمتع
 شعبي"! 

ورأى باریت أن: "فشل" السلطة السیاسیة في توفیر الخدمات األساسیة قد أدى إلى إضعاف 
 شرعیة ھذه األسر، كما أدى التدھور االقتصادي إلى تحرك الشعب للمطالبة بحقھ السیاسي!

ع في موال شك في أن باریت قد جانب الصواب في تحلیلھ لطبیعة العالقة بین السلطة والمجت
دول الخلیج العربي، وخالف التحلیالت االقتصادیة الرصینة التي رأت أن استقرار األوضاع 
االقتصادیة في الخلیج العربي ھي من أھم العوامل التي جنبت تلك الدول المضاعفات األسوأ 

 للثورات الشعبیة التي شھدتھا الجمھوریات في المنطقة العربیة.

الذھن ذكرى لقاء مع باحث أمریكي حاز على شھادة الدكتوراه  أعادت قراءة ھذا المقال إلى
عن البحرین من جامعة أمریكیة مرموقة، ولما ُسئل الباحث عن دوافع مخالفتھ لما كتبھ كبار 
الباحثین الغربیین منذ جون لوریمر الذي صنف كتابھ الشھیر "دلیل الخلیج"، أجاب ھذا الباحث 

 مع بكتاب "دلیل الخلیج" من قبل! أنھ ال یعرف لوریمر وبأنھ لم یس

وقد تضاعفت حالة الدھشة لدى الحضور عندما علموا أن ھذا الباحث قد أنشأ مدونة تتناول 
الحدیث عن المجتمع البحریني، وذلك على الرغم من عدم معرفتھ بوجود مصادر غربیة 

 أساسیة تتناول تطور المجتمعات الخلیجیة في القرن العشرین. 

ھذا العجز المفرط عن استیعاب طبیعة األزمة السیاسیة وخلفیاتھا؛ ظھرت في  وفي مقابل -
دراسة للباحثة البریطانیة "جین كینینمونت" بعنوان: "البحرین ما وراء  2012شھر یونیو 
والذي تتبعت فیھ أسباب اندالع األزمة السیاسیة، واستنتجت أن الوسیلة األنجع  3الجمود"،

من في تفاوض األطراف المتنازعة على تسویة سیاسیة ینتج عنھا عقد لمعالجة حالة الجمود تك
اجتماعي بین السلطة والمجتمع، شریطة أن یكون العقد االجتماعي: "جدیداً وشامالً"، وذلك 

، وفي میثاق 1973على نسق التجارب السابقة إلنشاء عقود اجتماعیة تتمثل في دستور عام 
تعین في ھذه المرحلة معالجة األخطاء التي وقعت في ، إال إنھ ی2001العمل الوطني عام 

الحالتین السابقتین والخروج بعقد اجتماعي "ثالث" یركز على تنفیذ إصالحات شاملة، ویرسخ 
 المساواة االجتماعیة، ویعالج قضایا التمییز، ویعزز سیادة القانون، ویسھم في إصالح القضاء.

ظام السیاسي في البحرین إال أنھا تتحدث عن: وعلى الرغم من اعتراف الكاتبة بتطور الن
"التفاوض على عقد اجتماعي جدید"، وتشیر إلى "فشل" العقود االجتماعیة السابقة مما یتطلب 
إلغاءھا والتوافق على بدیل لھا، ووفق ھذه الرؤیة فإنھ ال مانع من استحداث عقد اجتماعي 

مقراطیة كلما استدعى األمر، إذ إن الباحثة رابع وخامس، خارج األدوات البرلمانیة والنظم الدی
تشیر إلى إمكانیة تقدیم تنازالت مؤسسیة أو إلغاء عقود اجتماعیة سابقة دون النظر إلى مفھوم 
التطور السیاسي وأھمیتھ، وتدعو إلى: "تحقیق مكاسب سریعة" ال تتناسب بالضرورة مع 

                                                
3 Jane Kinninmont, ‘Bahrain: Beyond the Impasse’, Programme Report , 
Chatham House, June 2012. 



تلتفت إلى معضلة عدم استعداد بعض مفھوم التدرج في اإلصالح، كما أنھا في الوقت ذاتھ ال 
 . 2001القوى السیاسیة للعمل ضمن األدوات الدستوریة المتاحة التي تم التوافق علیھا عام 

أغسطس نشر "كریستوفر دیفیدسون" في صحیفة نیویورك تایمز مقاالً بعنوان:  29وفي  -
مجتمعات ومؤسسات رأى فیھ أن العالقة بین ال 4"أھمیة العقد االجتماعي غیر المكتوب"،

الحكم في الخلیج العربي تقوم على عقد اجتماعي غیر مكتوب من أھم مالمحھ: توزیع الثروة، 
وتوظیف اإلرث التاریخي والعنصر القبلي إلثبات الشرعیة السیاسیة، وتعزیز دور الدین في 

 ترسیخ السلطة.

ر ق بعدم قدرة األسورأى دیفیدسون أن المتغیرات األخیرة قد تؤذن بتحوالت كبیرة تتعل
الحاكمة في الخلیج العربي على االستمرار في توزیع الثروة فیما یحقق رضى المجتمع، كما 
أن ظھور نظریات دینیة منافسة ستؤدي بالضرورة إلى إضعاف النظریة التقلیدیة للسلطة 

 وعالقتھا مع الشعب.

في البحرین؛ یعجز وفي ھذه الرؤیة القاصرة عن استیعاب أھم مالمح التطور السیاسي 
دیفیدسون عن اإلشارة إلى وجود نص "مكتوب" في البحرین یحدد العالقة بین الشعب والحكم 

ً عن نزوع دیفیدسون   -اریتكسابقھ ب-متمثالً في میثاق العمل الوطني؛ وقد یكون ذلك ناتجا
مشاریع  عإلى افتراض جمود نظم الحكم الخلیجیة لمدة قرنین من الزمان، وعدم قدرتھ على تتب

 اإلصالح وبرامج التطویر التي تبنتھا ھذه األنظمة في العصر الحدیث.

ال شك في أن فھم خلفیة الباحث تساعد على استیعاب المنطلقات الفكریة لتدوین مثل ھذه النظرة 
السطحیة للعالقة بین السلطة والمجتمع، إذ إن كریستوفر قد دأب على نشر دراسات وأبحاث 

ط" الملكیات الخلیجیة، ولذلك فإنھ یعمد من خالل ھذه الدراسة إلى توظیف یبشر فیھا "بسقو
نظریة "العقد االجتماعي" للتدلیل على صحة نبؤاتھ التي تجد بعض من یتفاعل معھا في 

 الغرب.

یدعونا ذلك للتأكید على أن مثل ھذه الكتابات الغربیة غیر المتعمقة قد جاءت كنتیجة طبیعیة 
ي بحمالت إعالمیة ذات طابع سیاسي تحریضي، وقد ظھر الكثیر منھا بسبب لتأثر العقل الغرب

غیاب البحث العلمي الرصین في تطور النظم السیاسیة واالجتماعیة الحدیثة في الخلیج العربي 
 وسبل تطویرھا. 

وتكمن المشكلة الرئیسة لدى ھذه الكتابات في نزوعھا إلى تجاھل تطور النظم السیاسیة 
تراض البدائیة لدى المجتمعات الخلیجیة، كما أنھا تتجاھل تطور العالقة بین الحدیثة، واف

السلطة والمجتمع منذ تأسیس الدولة الخلیجیة الحدیثة في القرن الثامن عشر، ونتیجة لذلك فإنھا 
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تُغفل عناصر مھمة في التطور السیاسي واالجتماعي وخاصة فیما یتعلق بالمحركات اإلقلیمیة 
 للصراع.

قابل الرؤیة المعاصرة التي یطرحھا بعض الكتاب الغربیین ال بد من التأكید على أن وفي م
مملكة البحرین قد شھدت مسیرة طویلة من التطویر والتحدیث، وذلك منذ تأسیس حكم العتوب 

 .1783بھا عام 

وعلى الرغم من أن االعتراف بصعوبة اإلحاطة بمجمل تاریخ البحرین في ھذه الدراسة 
إال إنھ یمكن سوق العدید من نماذج التوافق المجتمعي مع السلطة الحاكمة من خالل  الموجزة؛

استعراض التطور السیاسي الذي شھدتھ نظم اإلدارة والحكم، ومن ذلك على سبیل المثال ال 
الحصر: ما أوردتھ الوثائق البریطانیة حول الموقف الشعبي في تحدید العالقة مع الحكم لدى 

؛ ففي خطاب أرسلھ المقیم السیاسي إلى 1869ى بن علي حكم البحرین عام تولي الشیخ عیس
أكد لویس بیلي أنھ: "كان ھناك ترحیب شعبي  1869دیسمبر  2حكومة الھند البریطانیة في 

 5بقدومھ ورفعت فور وصولھ األعالم في المدینة وعلى جمیع السفن".
: أن الشیخ 1869دیسمبر  11خ وورد في تقریر صادر عن حكومة الھند البریطانیة بتاری

ً على البحرین دون أي تدخل من جانب السلطات البریطانیة  عیسى بن علي: "نصب حاكما
 6ووسط مظاھر االبتھاج الشامل من أھالي البحرین".

وتؤكد روایات المؤرخین البحرینیین ما ذكرتھ الوثائق البریطانیة حیث أشار كل من: ناصر 
ر إلى أن عملیة تنصیب الشیخ عیسى بن علي تمت بإجماع شعبي، ومحمد علي التاج 7الخیري،

وفي ذلك یقول التاجر: "ثم إن المعتمد استشار أھل البحرین فیمن یختارونھ حاكماً علیھم فأجمع 
الكل على طلب الشیخ عیسى بن علي، فكتب إلیھ المعتمد... ولما التقى بالمعتمد البریطاني 

في تولیھ علیھم بعد أن عرض علیھ الشروط الالزمة  عرض علیھ ھذا رغبة أھل البحرین
لمصلحة دولتھ بریطانیا العظمى واتفق معھ علیھا، حینئذ قُلد إمارة البحرین بالتھلیل والھتاف 

 8من الجمھور وكان عمر سموه حینئذ إحدى وعشرون سنة".
اث حدوعلى إثر اإلجماع الشعبي على تولیھ الحكم؛ بادر الشیخ عیسى بن علي إلى است

ً یقضي على  إصالحات مھمة في القضاء، فعین الشیخ أحمد بن سلمان الشاخوري قاضیا
، وولى الشیخ محمد بن راشد الحسیني القضاء على المذھب 1870المذھب الجعفري عام 

المالكي، وخلفھ الشیخ قاسم بن مھزع المالكي، كما قام بوضع أسس الحكم الحدیث، واھتم 
یم اإلدارة الداخلیة وتحدیث المجتمع؛ ومن ذلك: تأسیس البلدیات، بالتطویر واإلصالح وتنظ

وتنظیم والیة العھد، وتأسیس دائرة الشرطة والمكتب الجمركي، وإصالح المحاكم، وإنشاء 
إدارة للتعلیم األھلي والنظامي للبنین والبنات، وإنشاء النظام الصحي والمستشفیات، كما شھدت 
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عیاً ملحوظاً فظھرت األندیة الریاضیة والعلمیة والثقافیة، منھا: البحرین في عھده حراكاً مجتم
، 1920، والنادي األدبي عام 1913، ونادي إقبال أول عام 1910النادي اإلسالمي عام 

 1928.9والمنتدى اإلسالمي عام 
ویمكن تتبع تطور العالقة بین الحكم والشعب من خالل استعراض نماذج أخرى في العصر 

، وذلك 1970أبرزھا دور المجتمع في تحدید الھویة السیاسیة للبحرین عام  الحدیث، ومن
بیر فیتوریو وینسعندما أوفد األمین العام لألمم المتحدة آنذاك "یوثانت" مبعوثھ الشخصي "

على رأس لجنة تم تشكیلھا لزیارة البحرین والتعرف على رؤیة أھلھا لمستقبل جیوشاردي" 
جمعیة ومؤسسة ودائرة،  150، فقابل الوفد نحو 1970مارس  30ي الكیان السیاسي للبحرین ف

إضافة إلى المجموعات واألفراد من المواطنین الذین وفدوا إلى مكتب اللجنة إلبداء رأیھم في 
 ھویة البحرین ومستقبلھا.

وبعد اإلقامة في البحرین لمدة تزید عن أسبوعین؛ استنتجت اللجنة في تقریرھا الذي رفع إلى 
أن أھل البحرین: "أجمعوا في الواقع على رغبتھم في دولة  1970أبریل  30األمن في  مجلس

مستقلة استقالالً تاماً، وقالت األغلبیة الساحقة أنھا ترید أن تكون ھذه الدولة عربیة، وأضافت 
أن معظم من قابلتھم من الشبان یرون أن البحرین جزء من الكیان العربي الكبیر، وختمت 

ریرھا بالقول أن أكثریة سكان البحرین یریدون إقامة دولة عربیة بعد االستقالل"، اللجنة تق
وأثنى التقریر على الطریقة التي استقبلت بھا اللجنة في البحرین والھدوء الذي خیم على البالد 
أثناء تواجدھا، وباألسلوب الذي عبر فیھ الناس عن آرائھم بنظام ودون تعصب، وأضافت أنھا 

مالھا في جو من الحریة حیث لم یتأثر أحد نتیجة للتعبیر عن رأیھ، ولم تحدث خالفات قامت بأع
تعكر األمن، كما ھنأ المندوب البریطاني في كلمتھ بمجلس األمن شعب البحرین الذي أظھر: 

 "الوقار واللطف والثبات والثقة بالنفس".
البحرین الس�����یاس�����ي ونظام وقد نتج عن ذلك اإلجماع الش�����عبي اعتراف األمم المتحدة بكیان 

 10الحكم القائم فیھ من خالل عملیة االس���تفتاء التي أقرھا مجلس األمن باإلجماع في الموافق 
، ونص القرار على: "الترحیب بما استنتجھ وتوصل إلیھ التقریر، وخاصة النص 1970مایو 

تھم في ویالذي یقول: إن أغلبیة ش��عب البحرین الس��احقة ترغب في الحص��ول على اعتراف بھ
 دولة مستقلة ذات سیادة وحرة في تقریر عالقاتھا بالدول األخرى".

وإذا افترض��نا غیاب ھذه الحقائق عن الكتاب والص��حفیین الغربیین لعدم اطالعھم على تاریخ 
البحرین؛ إال إنھ من الص����عب تبریر تجاھل كل من : "باریت" و"كریس����توفر" لمیثاق العمل 

لذي تم إقراره في  ماعیاً مكتوباً ینظم العالقة بین  2001فبرایر الوطني ا باره عقداً اجت باعت
 196.262الش�����عب والحكم، حیث بلغ مجموع المواطنین المش�����اركین في عملیة التص�����ویت 

وھي من  % 90.2مواطن تمت دعوتھم للتص������ویت، أي بنس������بة  217.579مواطناً من بین 
المواطنون على موافقتھم على ما  أعلى نسب المشاركة في الدیمقراطیات المعاصرة، وأجمع

، %98.4ص��وتاً أي بنس��بة  194.888ورد في المیثاق؛ إذ بلغ عدد األص��وات الموافقة علیھ: 
مما یدل على قناعة الش�����عب بما ورد فیھ من مبادئ نص�����ت على أن: "العدل أس�����اس الحكم، 

ن االجتماعي والمس������اواة وس������یادة القانون، والحریة، واألمن والطمأنینة، والعلم، والتض������ام
 وتكافؤ الفرص بین المواطنین، ھي دعامات للمجتمع تكفلھا الدولة".
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كما تضمن المیثاق بنوداً تتعلق بكفالة الحریات الشخصیة والمساواة بین المواطنین وضمان 
الحقوق األس���اس���یة لھم وأھمھا: حریة االعتقاد، وحق العمل والمش���اركة في الش���ؤون العامة، 

لى: س������یادة القانون واس������تقالل القض������اء، وإنش������اء برلمان مكون من ونص المیثاق كذلك ع
مجلسین، أحدھما یتم انتخاب أعضاءه عبر االنتخاب الحر المباشر، بمشاركة المرأة تصویتاً 
وترشیحاً، واآلخر یعین أعضاؤه من أصحاب الخبرة واالختصاص، والفصل بین السلطات 

 الثالث: التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة.
س���امیة؛ إال أن الملك حمد بن عیس���ى آل ومفاھیم على الرغم مما ورد في المیثاق من معان و

خلیفة قد أكد (لدى التص����دیق على نص المیثاق) على أن مس����یرة التطویر والتنمیة ال تتوقف 
عند ذلك المس�������توى، بل أعلن أن ھذه التجربة: "لیس�������ت نھایة المطاف وأن الدیمقراطیة في 

 متواصل".البحرین في تطور 
فما ھو المبرر لتجاھل ھذه الحلقات المھمة من التطور الس�������یاس�������ي الذي ینظم العالقة بین 
الس�������لطة والمجتمع لدى الباحثین الغربیین؟ خاص�������ة وأن كبار القادة الغربیین كانوا یؤكدون 
طوال العق��د األول من األلفی��ة الث��الث��ة على أن تطور نظ��ام الحكم في البحرین یمث��ل نموذج��اً 

 تذى بھ في المنطقة.یح
وھل یس�������وغ إلغاء ھذه المنجزات المھمة في مجال تطویر النظم وتحدیثھا في ظل فورة آنیة 
ترى الباحثة كینینمونت ض�����رورة القفز علیھا وص�����یاغة "عقد جدید" یمكن القبول من خاللھ 

 بتحقیق "منجزات سریعة" تھدف إلى تھدئة الجماھیر؟
 

 قد االجتماعي": سلطة المؤسسة الدینیة على الدولة المدنیةالتفسیرات المغایرة لنظریة "الع
 

یصعب تناول نظریة العقد االجتماعي في البحرین دون التعرض للدعوات التي تطلقھا بعض 
 الجھات الدینیة لتأسیس نظام تعاقدي یجعل للفقیھ السلطة على مؤسسات الحكم. 

ال بد من إشراف ھیئة دینیة على  ولتحقیق ھذه الصیاغة الجدیدة فإن ھذه الجھة ترى بأنھ
صیاغة العقد االجتماعي الجدید، وتضفي علیھ الشرعیة وتلزم مؤسسات الحكم على العمل 

 بمقتضاه.
والحقیقة ھي أن نظرة ھذه الفئة إلى دور المجلس الدیني في الوصایة على مؤسسات الحكم 

نیة الحدیثة، حیث یحاول ھي أقرب إلى أساطیر القرون الوسطى منھا إلى واقع الدولة المد
یاسیة س-منسوبوھا إضفاء قدسیة على المجلس مبالغ فیھا، ومنح رجال الدین سلطة كھنوتیة

 من خالل الحصول على توكیالت وتزكیات من إیران والعراق ولبنان.
ونتیجة لھذه الرؤیة المغلقة فقد رفضت ھذه المجموعة مسار الدولة المدنیة منذ المراحل األولى 

قتھا عقب إقرار المیثاق، وعملت على إصدار البیانات التي تحرم المشاركة في العملیة النطال
السیاسیة، وعرقلت مشاریع اإلصالح والتحدیث من خالل فتاوى تصدر عن مجلس ال یتمتع 

 بالشرعیة وال یُلزم أتباع المذھب الواحد فضالً عن أتباع المذاھب األخرى في المجتمع.
تصریحات والبیانات الصادرة عن ھذه الجھة، یمكن مالحظة قیامھا بربط ومن خالل متابعة ال

أي حوار في البحرین مع شرط تشكیل مجلس تأسیسي یخضع إلشراف رجال الدین، وھي 
مناورة كالسیكیة تھدف إلى رھن زمام المبادرة السیاسیة تحت سیطرة الفقیھ، وتنطلق من 



م وتطورت في الحوزات الدینیة بالنجف وقم، رؤیة متشددة نشأت في ستینیات القرن المنصر
 وتولى المجمع العالمي ألھل البیت في طھران التسویق لھا.

وفي الوقت الذي تتقدم فیھ مختلف القوى السیاسیة بأطروحات ذات طابع حداثي یتناسب مع 
راوح یالمستجدات التي طرأت في األلفیة الثالثة؛ إال أن الوعي السیاسي لھذه المجموعة ال زال 

 عند مرحلة تكون منطلقاتھا النظریة في نھایة الستینیات من القرن المنصرم.
ومن المثیر لالنتباه ھو أن ھذه المجموعة الدینیة كانت أكثر المستفیدین من مشروع اإلصالح 
السیاسي في البحرین خالل العقد الماضي؛ فقد استفاد زعماء ھذه المجموعة من مراسیم العفو، 

 اح السیاسي واالجتماعي، ومن قوانین حریة التعبیر لتشكیل سلطة دینیة افتراضیة.ومن االنفت
إال إنھ من غیر الممكن القبول بالدعوات التي تطلقھا ھذه المجموعة لصیاغة "عقد اجتماعي" 
من منظور دیني یفرض رؤیة أحادیة، وذلك من خالل مجلس غیر شرعي یلغي المكونات 

 صایة على مؤسسات اإلدارة والحكم.األخرى للمجتمع ویدعي الو
یرى جان جاك روسو أن الدوافع الحقیقیة للمنادین بمفھوم "العقد االجتماعي" تكمن في ظھور 
فئة منتفعة جدیدة نجحت في تحقیق جملة من المكتسبات التي ترید أن تحافظ علیھا وتصونھا 

ن في حقیقة األمر ال یعدو أمن خالل تأسیس "عقد" ینّص على توفیر الحریة والمساواة، لكنھ 
 یكون أداة سیاسیة تمّكن ھذه المجموعة الجدیدة من الھیمنة على مؤسسات الحكم


