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الملّخص

إن الهدف من هذه الدراسة هو تصوير مدى فعالية اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق وتوصياتها من 

البحث عن أهمية تحقيق املصالحة ودورها  البحرين. يكشف هذا  الوطنية يف  الطريق نحو املصالحة  أجل متهيد 

أن الحوار هو السبيل الوحيد ملعالجة األزمات  األسايس يف بناء السالم. ومن خالل تحليل الدراسات، يبدو واضحاً 

بشكل عام، وأزمة البحرين بشكل خاص.

منهجية البحث: تم إرسال استبيان لعرشة من السياسيني البحرينيني بشكل عشوايئ، لدراسة مدى  تأثري تقرير 

اللجنة  يف البحرين يف املصالحة الوطنية. تم تصميم االستبيان ليكون موجزًا ومبارًشا، طرح أسئلة بسيطة، والتمس 

تقديرات تقريبية لحاالت القضايا. أما بالنسبة لوحدات  القياس فهي كالتايل: اآلراء حول إنشاء اللجنة، درجة قبول 

اللجنة، النسبة املئوية لالتفاق مع تقريراللجنة، درجة تنفيذ توصيات اللجنة وخاصة تلك املتعلقة باملصالحة الوطنية، 

كام تم أيضا ذكر ارتباطها بحل األزمة يف البحرين.

باإلضافة إىل  السالم،  بناء  الوطنية يف  املصالحة  املشاركني، كان هناك إجامع حول دور  بالنسبة ألغلبية  النتائج: 

االندفاع نحو تأسيسها بهدف حل املشكلة السياسية الحالية. باملقابل، فقد كان هناك اختالف كبري يف اآلراء حول آلية 

تنفيذ توصيات اللجنة. وعىل الرغم من أن التوصيات كانت عادلة، إال أن عدم تنفيذها من قبل الحكومة هو ما يعترب 

غري عادل مام أدى إىل استياء العديد من الناس. يف حني اعترب البعض أنه قد تم انجازها بالكامل، إال أن هذا الترصيح 

قد القى رفضا قاطعا من آخرين. بالنسبة للمشاركني يف هذه الدراسة، رّصح  الغالبية )٪70( بأن املصالحة الوطنية 

هي الحل الوحيد لألزمة السياسية يف البحرين.

السبيل  أنها  الوطنية معتربين  املصالحة  األطراف يف  دليل عىل رغبة جميع  اإلحصائيات هي  إذا هذه  الخامتة: 

الوحيد للخروج من األزمة يف البحرين.
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المقدمة

يف فرباير/ شباط من عام 2011، قامت مظاهرات شعبية يف البحرين ضمت حوايل نصف السكان، احتجاجاً عىل 

مظاهر عدم املساواة والفساد والظلم، كام وطريقة متثيل الحكومة. شملت االحتجاجات كل من الشباب واملسنني، 

والشيعة والسنة. رداً عىل ذلك، قامت الحكومة بإخراج قوات األمن من أجل قمع االحتجاجات بعنف، مام قد أدى 

إىل حصول املئات من اإلصابات وعرشات الوفيات.

بعد قمع الحركة االحتجاجية، أنشأت حكومة البحرين يف يوليو 2011 لجنة البحرين املستقلة لتقيص الحقائق من 

أجل التحقيق يف هذه األحداث واإلبالغ عنها. كام كان الغرض من إنشاء هذه اللجنة هو الدفاع عن حقوق اإلنسان 

ووضع حد لالنتهاكات باإلضافة إىل إيجاد حلول لألزمة السياسية يف البحرين.

تألفت اللجنة من فريق ضم خرباء دوليني يف مجال حقوق اإلنسان، الذين رشعوا يف تحليل انتهاكات السلطات 

البحرينية. ثم رشعت اللجنة يف تقديم توصيات للحكومة حول كيفية منع حدوث مثل هذه األحداث يف املستقبل. 

قدمت اللجنة توصيات تتعلق بفهم وتقدير أفضل لحقوق اإلنسان مبا يف ذلك احرتام التنوع الديني والطائفي.

التقرير 26 توصية  النهايئ إىل امللك حمد بن عيىس آل خليفة. حدد  اللجنة تقريرها  يف نوفمرب 2011، سلمت 

لحكومة البحرين. تهدف التوصيات إىل إجراء إصالحات ذات معنى إلنهاء االنتهاكات املنهجية املستمرة يف اململكة.

من بني التوصيات، حثت اللجنة حكومة البحرين عىل وضع برنامج للمصالحة الوطنية ملعالجة شكاوى الجامعات 

التي تعترب نفسها محرومة من حقوق ومزايا سياسية واجتامعية واقتصادية متساوية مع املجموعات األخرى لسكان 

البحرين )بسيوين، 2011(.

بسيوين  بتوصيات  يتعلق  فيام  إنجازه  تم  ما  رئيسيتني:  قضيتني  حول  هو  البحرين  يف  حالياً  الدائر  الجدل  إّن 

واملصالحة الوطنية، والحوار السيايس بني الحكومة واملعارضة.

يعتقد الناشطون يف مجال حقوق اإلنسان والسياسيون واملهتمون بالشؤون البحرينية أن تنفيذ التوصيات هو 

الخطوة األوىل نحو معالجة األزمة السياسية الحالية، والتي هي أصل معظم املشاكل االجتامعية واألمنية.

وطاملا أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل أي مشكلة، عملت هذه الدراسة عىل البحث يف دور تقرير لجنة تقيص 

الحقائق لحصول مصالحة وطنية فعالة وحوار ناجح وبّناء.

وبناًء عىل ما سبق، أجريت هذه الدراسة من أجل تبيان أهمية تحقيق املصالحة، التي كانت بالفعل الحل للعديد 

من األزمات يف أكرث من بلد. فهل نفذت حكومة البحرين توصيات اللجنة؟ ما رأي السياسيني يف البحرين بهذا؟ ما 

هي األطراف املحلية أو األجنبية التي ميكن أن تساعد البحرين يف تأسيس قواعد الحوار؟
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الفصل األول: مراجعة أدبية

أوالً: إنشاء لجنة تقصي الحقائق

أنشأت اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق يوم 29 متوز/ يونيو 2011 يف مملكة البحرين مبوجب األمر 

املليك رقم 28 من قبل جاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة. وقد تم تكليف اللجنة مبهمة التحقيق والتقيص حول 

األحداث التي جرت يف البحرين يف الفرتة من فرباير 2011، والنتائج املرتتبة عىل تلك األحداث، كام وتقديم توصيات 

قد تراها مناسبة )األمر املليك رقم 28، 2011(.

شامالً  تسلسالً  قدم  حيث   ،2011 نوفمرب  الثاين/  ترشين   23 يف  صفحة   500 من  مؤلفاً  تقريراً  اللجنة  أصدرت 

لألحداث، واستوعب 9000 شهادة، و46 حالة وفاة موثقة، و559 حالة تعذيب، وأكرث من 4000 حالة فصل للموظفني 

بسبب مشاركتهم يف االحتجاجات. وانتقد التقرير قوات األمن يف العديد من الحاالت التي استخدمت فيها القوة 

واألسلحة النارية بطريقة مفرطة، والتي كانت، يف كثري من األحيان، غري رضورية وغري مناسبة وعشوائية )دينكسون، 

الحكومة  من  لكل  يكون  وبالتايل  متصاعدة،  عملية  نتيجة  كان  البحرين  يف  العنف  أن  التقرير  ذكر  كام   .)2011

واملعارضة نصيبها من املسؤولية )بسيونيي، 2011(. تلقى التقرير ترحيباً غري مسبوق وردة فعل ايجابية من قبل 

.BHRM, 2012(( املجتمع الدويل واملنظامت الحقوقية، مام يعكس الرغبة الجادة يف إعادة اإلزدهار للبحرين

اللجنة الربوفيسور رشيف  مبناسبة الذكرى السنوية الخامسة لتقديم تقرير لجنة تقيص الحقائق، أصدر رئيس 

بسيوين بياناً جاء فيه: »تألفت اللجنة من خمسة فقهاء عامليني معروفني. كان لديها حرية ترصف كاملة يف التحقيق 

فيام حدث، كام وتلقت التعاون الكامل من جميع املؤسسات الحكومية. وتجدر اإلشارة أن هذه اللجنة مل يسبق 

لها مثيل يف العامل العريب. ونال التزام وتفاين املفوضني واملوظفني اعرتافاً من جميع الفصائل عىل الصعيد الوطني، 

فضالً عن اإلعرتاف الدويل يف ذلك ومن بني أعضائها نذكر: الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية والسفري الكندي 

السابق فيليب كريش، الناشط العاملي املعروف يف مجال حقوق اإلنسان وأستاذ يف جامعة إسكس الدكتور نايجل 

روديل، املدير السابق لقسم التدوين باألمم املتحدة محنوش أرسنجاين، عميد كلية الحقوق يف جامعة الكويت سابقاً 

بدرية العويض« )بسيونيي، 2011(.

ثانياً: توصية اللجنة بالمصالحة الوطنية

رسم تقرير لجنة تقيص الحقائق صورة مفصلة النتهاكات السلطة من قبل قوات األمن البحرينية وعنارص النظام.

حدد التقرير 26 توصية لحكومة البحرين. تهدف التوصيات إىل إجراء إصالحات ذات مغزى إلنهاء االنتهاكات 

أفضل  بفهم وتقدير  يتعلق  فيام  التالية  التوصيات  اللجنة  اململكة )كوتس، 2013(. قدمت  املستمرة يف   املنهجية 

لحقوق اإلنسان مبا يف ذلك احرتام التنوع الديني والطائفي.
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بشكل عام، أوصت اللجنة حكومة البحرين بتطوير برنامج املصالحة الوطنية الذي يعالج شكاوى الجامعات التي 

تعترب نفسها،  محرومة من حقوق ومزايا سياسية واجتامعية واقتصادية مقارنًة مع الفئات األخرى يف املجتمع. 

إن نطاق التوصية الصادرة عن لجنة تقيص الحقائق كان واسعاً إىل حد كبري، حيث دعا إىل وضع برنامج للمصالحة 

التي  الرئيسية  املبادرة  املجتمع.  متكافئة لجميع رشائح  واقتصادية  لتوفري حقوق ومزايا سياسية واجتامعية  الوطنية 

اتخذتها الحكومة البحرينية هي الخطة الوطنية للمصالحة اإلجتامعية واإلقتصادية. يتضمن املكون االجتامعي للخطة 

ستة جهود واسعة، أولها هو حملة تهدف إىل توصيل فكرة أنه عىل الرغم من اإلختالفات املوجودة، يجتمع شعب 

البحرين للدعوة إىل الوحدة. وتشمل الجهود اإلضافية حلقات عمل تثقيفية لألطفال وبرامج إعادة التأهيل واالقرتاحات 

املتعلقة بالصحة والخطط التي تركز عىل الثقافة. يتكون العنرص االقتصادي من خمس حمالت، بعضها ينبع من توصيات 

سابقة بشأن التعويض. باإلضافة إىل ذلك، نصح البنك الدويل بإصالحات الرعاية االجتامعية، وتم تخصيص مبلغ 500000 

.)POMED, 2012( دوالر ملشاريع املنظامت غري الحكومية من أجل توفري قيمة حقيقية وملموسة لتنمية املجتمع

ثالثاً: ماذا تعني المصالحة؟

ال توجد خارطة طريق سهلة للمصالحة. و ال توجد طرق مخترصة أو حلول بسيطة لتضميد جراح وانقسامات 

املجتمع يف أعقاب العنف املتواصل. إن خلق الثقة والتفاهم بني األعداء السابقني هو تحد صعب للغاية. ومع ذلك، 

فهي أساسية للتصدي لعملية بناء سالم دائم. إن فحص املايض املؤمل واالعرتاف به وفهمه، وقبل كل يشء تجاوزه معاً، 

هو أفضل طريقة لضامن عدم حدوثه.

املصالحة مصطلح معقد، وليس هناك اتفاق يذكر عىل تعريف نهايئ لها. فهو موضوع ذو جذور عميقة، نفسية 

واجتامعية والهوتية وفلسفية، وجذور برشية عميقة، وال أحد يعرف حقا كيف يحققها بنجاح )غالتونك، 2001(. 

وقد الحظنا أن أحد األسباب الواضحة لالرتباك حول هذا املصطلح يرجع إىل التعاريف املتضاربة للمصالحة كعملية، 

أوكدولة نهائية أو هدف. عىل سبيل املثال، يدرك جون بول ليدراخ أن املصالحة هي مجموعة عمليات ديناميكية 

وبالنسبة  العالقات.  تعريف  وإعادة  تغيري  )ليديراك، 2001(، كام وهي عملية  والشفاء  البناء  إىل  تهدف  ومتكيفة 

ألودري تشامبان، »ميكن فهم املصالحة الوطنية عىل أنها عملية متعددة األبعاد وطويلة األجل )تشامبان، 2002(، 

وتشري إيرين ماكاندليس إىل أن فكرة أن املصالحة هي عملية لبناء العالقات أو تغيريها )ماكاندليس، 2001(. وعىل 

خطٍّ مواٍز، تم تقديم كتيب IDEA، واستقبل بشكل جيد إىل حد ما، كأداة براغامتية وموجهة نحو السياسة. وهذا 

ينطوي عىل تركيز واعي وحرصي عىل املصالحة كعملية، وال اهتامم حقيقي بها كهدف.
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)من؟(،  املعنية  الفاعلة  والجهات  )متى؟(،  والتوقيت  )ملاذا؟(،  العقل  قضايا  املرء  يواجه  ما  غالباً  تطبيقها،  عند 

واملكونات )كيف؟( ملثل هذا املرشوع.

عندما تبدأ، يجب أن متارس املصالحة من أسفل إىل األعىل ومن األعىل إىل األسفل. هذا النهج مكمل ومتصل 

ببعضه البعض ويدعم بعضه البعض )بلومفيلد، 1997(. يؤكد بلومفيلد كذلك عىل أهمية اتباع نهج من القمة إىل 

القاعدة يف املصالحة السياسية عىل نطاق واسع، يف حني أن النهج التصاعدي يبدو أكرث أهمية عىل املستوى الشخيص. 

وبالتايل، فإن دور السلطات العامة هو أمر حاسم، ويجب عىل جميع الضحايا واملرتدين واملنتفعني والشهود املشاركة 

فيه )بلومفيلد، 2006(. مبادرة املصالحة الوطنية هي صياغة أو إظهار ملوقف أو سلوك من قبل الزعامء السياسيني 

الوطنيني )سواء كانوا من الحكومة أو املعارضة( يتسق مع املصالحة )برونيس، 2008(.

رابعاً: دور المصالحة في حل األزمة

هناك إجامع، من الناحية النظرية عىل األقل، داخل الحكام واملعارضة واملحايدون، بأن الحوار هوالطريق الوحيد 

للخروج  من األزمة. إال أّن طبيعة هذا الحوار هي موضع الخالف، وهذا ما يجب معالجته.

وليك يكون هناك حوار جدي ومفيد، يجب أن يكون هناك مراجعة جدية وتحديد للعنارص األساسية التي يجب 

أن يكون عليها إجامع أويل. يجب أن تكون العنارص الرئيسية لهذا الحوار عىل النحو التايل: هدف الحوار، أطرافه 

وآلياته وأنظمته )راضعي، 2012(. 

الشعبية  املطالب  املختلفة هو  التاريخية  األزمنة  والشعوب يف مختلف  الحكام  بني  الرصاع  إن حقيقة وجوهر 

القامئة عىل جانبني أساسيني:

1. املشاركة يف القرارات السياسية.

2. املشاركة يف إدارة الرثوة الوطنية، وضامن الرقابة عليها وتوجيهها إىل املصلحة العامة.

وليك يكون الحوار مثمراً يجب أن يشمل جميع األطراف الفاعلة من أجل التوصل اىل حلول من قبل املشاركني 

إليجاد طريقة لتنفيذه بأمان.

خامساً: تنفيذ المصالحة في البحرين

الحوار الوطني واملصالحة برعاية الدولة أ. 

بدأ »الحوار الوطني« األول يف 2 يوليو 2011، وذكرت الحكومة مشاركة ٪94 من املجموعات املجتمعية املدعوة 

لالنضامم، حيث شكلوا أقل من 300 مندوب.

حصلت كل مجموعة عىل خمسة مقاعد، بغض النظر عن تأثريها األوسع يف املجتمع، وتم تقديم العملية برمتها 
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بشكل حاسم كحوار بني العنارص املتضاربة داخل املجتمع، وليس عن طريق التفاوض بني املجتمع والدولة. بعد 15 

يوماً فقط من املحادثات، خرجت الوفاق من الحوار، زاعمة أن العملية كانت غري فعالة ألنه تم تهميش جامعات 

املعارضة عمداً)BNA، 2011(.  بعد 18 شهراً من استمرار اإلضطرابات، بدأ حوار التوافق الوطني الذي تقوده الدولة 

يف 10 فرباير 2013، وحرضه مثانية ممثلني من جامعات املعارضة. لكن الحكومة علقت رسمياً املحادثات يف 8 يناير 

2014 بسبب انسحاب ممثيل املعارضة )أف. يت، 2013(. 

يف سبتمرب من نفس العام، أعلن سلامن عن إطار من خمس نقاط لهيكلة املزيد من الحوار. إال أّن هذه العملية 

.)GDN، 2015( توقفت  أيًضا

باإلضافة إىل ذلك، أملح السفري األمرييك السابق يف البحرين توماس كراجيسيك يف يناير 2015 إىل أن إعادة تنشيط 

عملية الحوار من وراء الكواليس كانت جارية )أمانت،2011(. ومع ذلك، مل يتغري يشء يف الوضع السيايس.

ب.  مبادرات املصالحة من قبل املجتمع املدين

بسبب فشل الحوار الوطني الذي تقوده الدولة، أصبحت الجهود املجتمعية لبناء املصالحة مهمة بشكل متزايد، 

خاصة وأنها تشكل اآلن الطريق الوحيد للمشاركني يف عمليات الحوار السابقة لالجتامع ومناقشة اإلصالح )موريتز، 

2015 (. لذا قامت رئيسة جمعية علامء اإلجتامع يف البحرين هدى املحمود مببادرة تحت عنوان »البحرين توحدنا« 

محاولًة بذلك الحد من التوترات الطائفية )جمعية املرأة البحرينية، 2012(.

باإلضافة إىل ذلك، قام وزير الصحة والتعليم السابق عيل فخرو بندوة حول اللقاء الوطني عقدت يف نادي العروبة 

)الوسط، 2013(. 

الشوارع  وحركات  املوالني  من  الخالفية  الخطابات  تعوقها  املصالحة  لتعزيز  املجتمعية  املبادرات  إّن  بالقابل، 

الراديكالية التي تعارض املشاركة والتنازالت الرضورية ألي اتفاق للمصالحة )موريتز، 2015(.

سادساً: تقييم تنفيذ المصالحة الوطنية

POMED أ.  بواسطة

جاء  تقرير نرش يف نوفمرب 2012 من قبل مرشوع الدميقراطية يف الرشق األوسط )POMED( بعنوان »سنة واحدة 

يف وقت الحق: تقييم تنفيذ البحرين لتقريراللجنة »، أن التوصية 1725ب تم تنفيذها بشكل جزيئ، وهي التوصية 

أي جهد ذي مغزى ملعالجة عدم  فإن عدم وجود  واالقتصادية. ومع ذلك،  االجتامعية  املصالحة  املتعلقة مببادرات 

املساواة السياسية ال يزال يف قلب أزمة البحرين. ومن األهمية القصوى أن تقوم الحكومة بجهد مخلص إلجراء حوار 

مع جامعات املعارضة، مبا يف ذلك إطالق قادة املعارضة من السجن، ملعالجة عدد كبري من القضايا التي تواجه البالد.
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من قبل وزارة الخارجية األمريكية ب. 

يعتقد  التي  للجنة  األخرى  التوصيات  الكاملة من  املجموعة  إجراءات بشأن  اتخاذ  إىل  البحرين  تحتاج حكومة 

بأنها ستساعد عىل إرساء األساس لإلصالح واملصالحة عىل املدى الطويل. وتشمل هذه التدابري إسقاط التهم املوجهة 

إىل جميع األشخاص املتهمني بجرائم تنطوي عىل تعبري سيايس سلمي، مبا يف ذلك حرية التجمع، ومالحقة املسؤولني 

عن االنتهاكات املحددة يف تقرير لجنة تقيص الحقائق، وضامن إجراء محاكامت عادلة ورسيعة يف قضايا االستئناف. 

كام ينبغي االستمرار يف العمل إلضفاء الطابع املهني عىل قوات األمن يف البحرين وتنويعها بحيث تعكس طبيعة 

املجتمعات التي تخدمها )بوسرن، 2012(. 

ج.  توم النتوس لجنة حقوق اإلنسان جلسة استامع

جاء يف التقرير الصادر عن لجنة توم النتوس لحقوق اإلنسان يف عام 2016 بشأن تقييم حالة حقوق اإلنسان 

يف البحرين: »منذ عام 2011، كانت هناك لحظات مفعمة باألمل حيث احتضن امللك 26 توصية للجنة البحرينية 

املستقلة لتقيص الحقائق، التي قدمت خريطة طريق جزئية لإلصالح، كام وتالها عملية بدء الحوار الوطني الذي أدى 

إىل تعديالت دستورية يف مايو 2012 ».

لكن خالل العامني املاضيني، توقفت اإلصالحات بشكل واضح. فقد تم تعليق الحوار الوطني منذ عام 2014. كام 

ويوضح أحدث تقرير لوزارة الخارجية حول وضع توصيات لجنة تقيص الحقائق أنه مل يتم تنفيذها بالكامل، وأن 

»املصالحة الوطنية التي تحدث عنها تقرير اللجنة مل تتحقق بعد« )توم النتوس، 2016(.
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الفصل الثاني: منهجية البحث

أوالً:  التصميم
كان التصميم املختار لهذه الدراسة تجربة مراقبة عشوائية )Randomized control trial(. إن تصميم تجربة 

التحكم العشوايئ هو تصميم دراسة يضع املشاركني بشكل عشوايئ. إن الهدف من هذه الدراسة هو تحليل مدى 

فعالية املحاوالت الوطنية للمصالحة يف مرحلة ما بعد األزمة يف البحرين. ولهذا السبب، تم إجراء استبيان يحتوي عىل 

عرشة أسئلة حول العالقة بني تقرير لجنة تقيص الحقائق.

ثانياً: معايير السكان واالختيار
عرشة من السياسيني البحرينيني تم اختيارهم لهذه الدراسة: خمسة من املؤيدين للحكومة وخمسة من املعارضة، 

وجميعهم وافقوا عىل املشاركة.

ثم تم توزيع املشاركني بشكل عشوايئ عىل كل من املجموعة املوالية واملعارضة. وشملت معايري االشتامل السياسيني 

من جميع التخصصات املتابعني للشأن البحريني.

ثالثاً: أخذ العينات
كانت عملية أخذ العينات املستخدمة هي أخذ العينات بطريقة مريحة. من خالل هذا األسلوب يتم اختيار عينة 

السكان بسهولة، وميكن الوصول إليها بسهولة للباحث أيضاً. استخدمت طريقة أخذ العينات هذه نظرًا لوجود قيود 

زمنية؛ وبالتايل، كانت أكرث الطرق مالءمة.

رابعاً: المواد والطرق
إرسال  تم  الوطنية،  املصالحة  عىل  البحرين  يف  الحقائق  لتقيص  املستقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير  تأثري  لتقييم 

استبيان لعرشة من السياسيني البحرينيني. تم تصميم االستبيان ليكون موجزاً   ومبارشاً، ويطرح أسئلة بسيطة ويلتمس 

تقديرات تقريبية.

ركزت الدراسة عىل دور لجنة تقيص الحقائق يف املصالحة الوطنية، ومدى عملها عىل تنفيذها. لذا كانت موضوعاً 

للمقارنة بني السياسيني املؤيدين للحكومة وغريهم من املعارضة. أما بالنسبة لوحدات  القياس فهي كالتايل: اآلراء 

حول إنشاء اللجنة، درجة قبول اللجنة، النسبة املئوية لالتفاق مع تقريراللجنة، درجة تنفيذ توصيات اللجنة وخاصة 

تلك املتعلقة باملصالحة الوطنية، كام تم أيضا ذكر ارتباطها بحل األزمة يف البحرين.

أجابت املجموعتني عن نفس األسئلة. تم ذلك من خالل استخدام تطبيق Monkey، وتم إرساله  عرب تطبيق 

WhatsApp. وكانت األسئلة باللغة العربية لتكون واضحة لجميع املشاركني.
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شملت اإلجابات مساحات للتعليق. تم تضمني جميع إجابات املشاركني يف النتائج. كان املقصود من األسئلة أن 

تعكس الرأي الخاص لكل منهم بناء عىل خربته يف تحليل الوضع يف البحرين.

تم تسجيل الردود عىل قاعدة بيانات الكمبيوتر للسامح بإحصائيات موجزة. أجريت املقارنات اإلحصائية عن 

طريق التحليل الذايت بسبب نوع السؤال املفتوح.

خامساً: مراعاة أخالقية

تم الحصول عىل موافقة املشاركني بتوقيع منوذج موافقة. يتمتع املشاركون بحرية الرتاجع عن الدراسة يف أي 

وقت. جميع املعلومات التي تم جمعها من املشاركني هي رسية.
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النتائج

بلغت نسبة املشاركني يف االستطالع ٪100. مام يظهر أّن جميع املشاركني قد فهموا بشكل جيد نسق األسئلة، كام 

تبنّي ذلك من خالل طريقة ردودهم.

أوالً، إن تأسيس اللجنة البحرينية لتقيص الحقائق هو مبادرة إيجابية لـ ٪90 من املجيبني، الذين اعتربوها مبادرة 

استباقية ومفعمة باألمل. واعترب بعضهم أنها إيجابية، إال أنه مل يتم استغاللها بشكل جيد من جهة، ومل يتم تطبيقها 

بشكل صحيح من جهة أخرى. تظهر النتائج يف املستند أدناه )املستند 1(.

 ةیقالخأ ةاعارم ً:اسماخ
 يف ةساردلا نع عجارتلا ةیرحب نوكراشملا عتمتی .ةقفاوم جذومن عیقوتب نیكراشملا ةقفاوم ىلع لوصحلا مت
 .ةیرس يھ نیكراشملا نم اھعمج مت يتلا تامولعملا عیمج .تقو يأ

 جئاتنلا
 ،ةلئسألا قسن دیج لكشب اومھف دق نیكراشملا عیمج ّنأ رھظی امم .٪100 عالطتسالا يف نیكراشملا ةبسن تغلب
 .مھدودر ةقیرط لالخ نم كلذ ّنیبت امك

 اھوربتعا نیذلا ، نیبیجملا نم ٪90 ـل ةیباجیإ ةردابم وھ قئاقحلا يصقتل ةینیرحبلا ةنجللا سیسأت نإ ً،الوأ
 ملو ،ةھج نم دیج لكشب اھلالغتسا متی مل ھنأ الإ ،ةیباجیإ اھنأ مھضعب ربتعاو .لمألاب ةمعفمو ةیقابتسا ةردابم
 .)1 دنتسملا( هاندأ دنتسملا يف جئاتنلا رھظت .ىرخأ ةھج نم حیحص لكشب اھقیبطت متی

 

 

 .ةیباجیا ةصرف قئاقحلا يصقتل ةلقتسملا ةنجللا ءاشنإ رابتعا ىدم لوح نیینیرحبلا نییسایسلا يأر :1 دنتسملا

 امك ،تاكاھتنالل دح عضوو ناسنإلا قوقح ةیامح وھ قئاقحلا يصقتل ةینیرحبلا ةنجللا ءاشنإ نم ضرغلا ناك
 قوقح تامظنم نعً الضف نادلبلا عیمج ةوطخلا هذھب تبحر دقو .نیرحبلا يف ةیسایسلا ةمزألل لولح داجیإو
 نمً اریبكً امعد ةنجللا تقلت .ةیطارقمیدلاو رارقتسالاو ةلادعلا میق قیبطتل يقیقحلا ىنعملا مجرتت اھنأل ،ناسنإلا

 لكشب .طقف ةضراعملا لبق نم وأ ،ةموكحلا لبق نم الإ اھلوبق متی مل ھنأ ربتعا مھنم ضعبلا نكل .فارطألا عیمج
 .)٪ 60( نییسایسلا ةیبلاغ لبق نم بیحرت عضوم ةنجللا تناك ، ماع

 ةیؤر نع قئاقحلا يصقت ةنجل فدھب قلعتی امیف لودلا ضعب فقاوم تاحیرصت فلتخت ال ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 .نیرحبلا يف نییسایسلا

 .فارطألا عیمج نم اھلوبق مت دق قئاقحلا يصقت ةنجل ءاشنإ نأ اوربتعا ٪60 نأ ىلإ هاندأ ينایبلا مسرلا ریشی
 مدخت اھنأل ةموكحلل ةالاوملا لبق نم الإ لبقت مل اھنأ نیكراشملا ةبسن نم %20 ریشت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 الك
10% 

 لماك لكشب
36% 

  يئزج لكشب
64% 

 معن
90% 

املستند 1: رأي السياسيني البحرينيني حول مدى اعتبار إنشاء اللجنة املستقلة لتقيص الحقائق فرصة ايجابية.

كان الغرض من إنشاء اللجنة البحرينية لتقيص الحقائق هو حامية حقوق اإلنسان ووضع حد لالنتهاكات، كام 

منظامت حقوق  عن  فضالً  البلدان  الخطوة جميع  بهذه  رحبت  وقد  البحرين.  يف  السياسية  لألزمة  حلول  وإيجاد 

من  كبرياً  اللجنة دعامً  تلقت  والدميقراطية.  واالستقرار  العدالة  قيم  لتطبيق  الحقيقي  املعنى  ترتجم  اإلنسان، ألنها 

جميع األطراف. لكن البعض منهم اعترب أنه مل يتم قبولها إال من قبل الحكومة، أو من قبل املعارضة فقط. بشكل 

عام، كانت اللجنة موضع ترحيب من قبل غالبية السياسيني )60 ٪(.

باإلضافة إىل ذلك، ال تختلف ترصيحات مواقف بعض الدول فيام يتعلق بهدف لجنة تقيص الحقائق عن رؤية 

السياسيني يف البحرين.

الحقائق قد تم قبولها من جميع األطراف.  إنشاء لجنة تقيص  اعتربوا أن  أدناه إىل أن 60٪  البياين  الرسم  يشري 
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باإلضافة إىل ذلك، تشري %20 من نسبة املشاركني أنها مل تقبل إال من قبل املواالة للحكومة ألنها تخدم مصالحهم، و 

٪10 يرون أنها مقبولة من قبل املعارضة ألنهم ضحايا وهم ينظرون إليها. وبالتايل فإن ذلك يشري أن كل منهم يضع 

املسؤولية عىل اآلخر ويرى أن الطرف الثاين من ييسء الفهم. إال هذا ال يعكس غالبية توجهات الشعب البحريني، 

حيث أن األقلية من عربوا بذلك )املستند 2(.

 كلذ نإف يلاتلابو .اھیلإ نورظنی مھو ایاحض مھنأل ةضراعملا لبق نم ةلوبقم اھنأ نوری ٪10 و ،مھحلاصم
 ةیبلاغ سكعی ال اذھ الإ .مھفلا ءيسی نم يناثلا فرطلا نأ ىریو رخآلا ىلع ةیلوؤسملا عضی مھنم لك نأ ریشی
 .)2 دنتسملا( كلذب اوربع نم ةیلقألا نأ ثیح ،ينیرحبلا بعشلا تاھجوت

 
 

 

 .فارطألا عیمج ىدل ةنجللا ةیلوبقم ىدم :2 دنتسملا

 صخلی ةحفص 500 نم اًریرقت قئاقحلا يصقتل ةلقتسملا نیرحبلا ةنجل تردصأ ، 2011 يناثلا نیرشت 23 يف
 بحاصل ریرقتلا میدقت مت .لیقثلا ةموكحلا درو 2011 سرامو ریاربف يف ةیبعشلا ةضافتنالاب ةقلعتملا اھجئاتن
 .ةیبرعلاو ةیزیلجنإلا نیتغللاب هرشن متو ةفیلخ لآ ىسیع نب دمح كلملا ةلالجلا

 تمدختساو ،ریخأت يأ نودو اھفینصت نم ءاھتنالا دعب اھتانایب ةدعاق يف ةدراولا تامولعملا عیمج ةنجللا تللح
 ةیبطلا تالاجملاو نیناوقلا فلتخم يف ءاربخلاو نیققحملا نم ریبك ددعو اھئاضعأ تاربخ لیلحتلا اذھ يف
 .ةیمالعإلاو ةیسدنھلاو

 ةفلتخم تاكاھتنا نع تانایبلا نم ریبك ددعو ىوكش 8110 تقلتو 2011 ویلوی 20 يف اھتاقیقحت ةنجللا تأدب
 ةیمالعإ تالاكوو تامظنم نم ریراقت ةنجللا تقلت ، كلذ ىلإ ةفاضإلابو .اھتیالوب ةلص تاذ ناسنإلا قوقحل
 امیف تامولعملا رداصم عیمجل ةنجللا لیلحت درو دقو .تانایبلا ةدعاق يفً اضیأ تلخد اھلكو ،ةیلودو ةینطو
 .ریرقتلا اذھ ماسقأو لوصف فلتخم يف ةیلودلا ناسنإلا قوقح كاھتنا تاءاعداب قلعتی

 ةموكح يلوؤسم عم عامتجالاو ،ىواكشلا يبحاص عم تالباقم ءارجإ :ةیلاتلا ةطشنألا ةنجللا ةیجھنم تنمضتو
 امك ،نیینیدلا ةداقلاو تائفلا فلتخم نم نیینھملاو ةضراعملا تاعامجو يندملا عمتجملا تامظنمو نیرحبلا
 )2011،ينویسب( عقاوملا نم اھریغو ةمدھملا ةدابعلا نكامأو تایفشتسملاو نوجسلا ىلإ ةینادیم تارایزب مایقلاو
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املستند 2: مدى مقبولية اللجنة لدى جميع األطراف.

يف 23 ترشين الثاين 2011، أصدرت لجنة البحرين املستقلة لتقيص الحقائق تقريرًا من 500 صفحة يلخص نتائجها 

املتعلقة باالنتفاضة الشعبية يف فرباير ومارس 2011 ورد الحكومة الثقيل. تم تقديم التقرير لصاحب الجاللة امللك 

حمد بن عيىس آل خليفة وتم نرشه باللغتني اإلنجليزية والعربية.

حللت اللجنة جميع املعلومات الواردة يف قاعدة بياناتها بعد االنتهاء من تصنيفها ودون أي تأخري، واستخدمت 

يف هذا التحليل خربات أعضائها وعدد كبري من املحققني والخرباء يف مختلف القوانني واملجاالت الطبية والهندسية 

واإلعالمية.

بدأت اللجنة تحقيقاتها يف 20 يوليو 2011 وتلقت 8110 شكوى وعدد كبري من البيانات عن انتهاكات مختلفة 

لحقوق اإلنسان ذات صلة بواليتها. وباإلضافة إىل ذلك، تلقت اللجنة تقارير من منظامت ووكاالت إعالمية وطنية 

ودولية، وكلها دخلت أيضاً يف قاعدة البيانات. وقد ورد تحليل اللجنة لجميع مصادر املعلومات فيام يتعلق بادعاءات 

انتهاك حقوق اإلنسان الدولية يف مختلف فصول وأقسام هذا التقرير.
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وتضمنت منهجية اللجنة األنشطة التالية: إجراء مقابالت مع صاحبي الشكاوى، واالجتامع مع مسؤويل حكومة 

البحرين ومنظامت املجتمع املدين وجامعات املعارضة واملهنيني من مختلف الفئات والقادة الدينيني، كام والقيام 

بزيارات ميدانية إىل السجون واملستشفيات وأماكن العبادة املهدمة وغريها من املواقع )بسيوين،2011(

إال أنه وبحسب فخرو، مل تقدم اللجنة ما كانت تأمله العائلة الحاكمة، ومل  تريض أيضاً توقعات املعارضة السياسية 

والشعبية )فخرو، 2011(.

 ةضراعملا تاعقوتً اضیأ يضرت  ملو ،ةمكاحلا ةلئاعلا ھلمأت تناك ام ةنجللا مدقت مل ،ورخف بسحبو ھنأ الإ
 .)2011 ،ورخف( ةیبعشلاو ةیسایسلا

 

 .نیرحبلا يف نییسایسلا ىدل ریرقتلا ةیلوبقم ىدم :3 دنتسملا

 نودقتعیو ،ھیلع تاقیلعت مھیدل ٪50 ،ھیلع قفاو مل ٪25 :ریرقتلا فارطألا عیمج لبقت مل ،قبس ام ىلع ًءانبو
 .)3 دنتسملا( لماك لكشب نوقفاوم اوناك طقف ٪25 و ،اًمامت ةیقیقح تسیل اھنأ

 يف اوكراش نیذلا نییسایسلا نم ٪50 نإف ،نیرحبلا يف ةنجللا اھتدمتعا يتلا تایصوتلا ذیفنت ىلإ ةبسنلاب امأ
 لازی الو حیحص ریغ اذھ نأ نورخآ ربتعا امنیب ؛اھذیفنت مت دق تایصوتلا عیمج نأ نودقتعی ،ةساردلا هذھ
 .ناسنإلا قوقح تامظنمو يلودلا عمتجملا ھب بلاطی اھمظعم

 تاعومجملا جلاعی ةینطولا ةحلاصملل جمانرب دادعإب نیرحبلا ةموكح موقت نأب ةلقتسملا قیقحتلا ةنجل تصوأ
 .ھلمكأب ينیرحبلا بعشلا حلاصل كلذو ،ةیداصتقاو ةیعامتجاو ةیسایس قوقح نم ةمورحم اھنأ دقتعت يتلا

 ةحلاصملل يباجیإ وج قلخل قئاقحلا يصقت ةنجل ریرقت ةصرفب قلعتملا لاؤسلا نع تاباجإلا تناك ،انتسارد يف
 عورشم ءانبل ةمئالم ةصنم ءانبل ةیاغلل ةمھم ةصرف اھنأ نیكراشملا نم ٪60 ربتعا دقف ً.ابیرقت ةھباشتم ةینطولا
 نیرحبلل رھدزم لبقتسم ءانبلً ایوس طیطختلاو ،يضاملا لھاجتو حماستللةیقیقح ةصرفو امك ،ةینطولا ةحلاصملا
 .)4 دنتسملا(

 قفاوم ریغ
25% 

ً ایئزج قفاوم
50% 

  قفاوم
25%

املستند 3: مدى مقبولية التقرير لدى السياسيني يف البحرين.

وبناًء عىل ما سبق، مل تقبل جميع األطراف التقرير: ٪25 مل وافق عليه، ٪50 لديهم تعليقات عليه، ويعتقدون أنها 

ليست حقيقية متاًما، و ٪25 فقط كانوا موافقون بشكل كامل )املستند 3(.

أما بالنسبة إىل تنفيذ التوصيات التي اعتمدتها اللجنة يف البحرين، فإن ٪50 من السياسيني الذين شاركوا يف هذه 

اعترب آخرون أن هذا غري صحيح وال يزال معظمها  بينام  تنفيذها؛  التوصيات قد تم  الدراسة، يعتقدون أن جميع 

يطالب به املجتمع الدويل ومنظامت حقوق اإلنسان.

أوصت لجنة التحقيق املستقلة بأن تقوم حكومة البحرين بإعداد برنامج للمصالحة الوطنية يعالج املجموعات 

التي تعتقد أنها محرومة من حقوق سياسية واجتامعية واقتصادية، وذلك لصالح الشعب البحريني بأكمله.

للمصالحة  إيجايب  لخلق جو  الحقائق  لجنة تقيص  تقرير  بفرصة  املتعلق  السؤال  اإلجابات عن  كانت  دراستنا،  يف 

الوطنية متشابهة تقريباً. فقد اعترب ٪60 من املشاركني أنها فرصة مهمة للغاية لبناء منصة مالمئة لبناء مرشوع املصالحة 

الوطنية، كام وفرصة حقيقيةللتسامح وتجاهل املايض، والتخطيط سوياً لبناء مستقبل مزدهر للبحرين )املستند 4(.
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 .ةینطولا ةحلاصملل دیھمتلا يف قئاقحلا يصقتل ةلقتسملا  ةینیرحبلا ةنجللا ریرقت ةصرف ىدم :4 دنتسملا

 امف ، معن ةباجإلا تناك اذإ ؟ةینطولا ةحلاصملا لالخ نم نوكی نأ نكمی ةیسایسلا ةمزألل لحلا نأ دقتعت لھ"
 "؟ةحلاصملا هذھ يفً الاعفً ارود بعلت نأ نكمی يتلا بازحألا يھ

 عیمج ةكراشم ةلاحل دیحولا لحلا يھ ةحلاصملا نأ نیكراشملا نم ٪70 لاق ،لاؤسلا اذھ ىلع درلا يف
 نم نوكت نأ بجی ةحلاصملا نأ مھمظعم ربتعا .ةضراعملا تاعومجم عیمجو ةیلاوملا ةعومجملا :فارطألا
 وأ ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا لخدت نیب ىرخألا تاباجإلا حوارتت .يجراخ لخدت يأ نود اھسفن نیرحبلا
 ، ةیسایس ةلكشم تسیل هذھ نأ اوربتعا ، يبلس لكشب اوباجتسا نیذلا كئلوأل ةبسنلاب .ناسنإلا قوقح تاعمتجم
 .ةموكحلا لخدت لالخ نم اھلح نكمی يتلاو ، ةینمأ ةلكشم اھنكلو
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 الك امبر معن

نیكراشملا ةبسن

رظنلا ةھجو

املستند 4: مدى فرصة تقرير اللجنة البحرينية  املستقلة لتقيص الحقائق يف التمهيد للمصالحة الوطنية.

»هل تعتقد أن الحل لألزمة السياسية ميكن أن يكون من خالل املصالحة الوطنية؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فام هي 

األحزاب التي ميكن أن تلعب دوراً فعاالً يف هذه املصالحة؟«

يف الرد عىل هذا السؤال، قال ٪70 من املشاركني أن املصالحة هي الحل الوحيد لحالة مشاركة جميع األطراف: 

املجموعة املوالية وجميع مجموعات املعارضة. اعترب معظمهم أن املصالحة يجب أن تكون من البحرين نفسها دون 

اإلنسان.  أو مجتمعات حقوق  األمريكية  املتحدة  الواليات  تدخل  بني  األخرى  اإلجابات  ترتاوح  أي تدخل خارجي. 

بالنسبة ألولئك الذين استجابوا بشكل سلبي، اعتربوا أن هذه ليست مشكلة سياسية، ولكنها مشكلة أمنية، والتي 

ميكن حلها من خالل تدخل الحكومة.

ــة الــــوطــــنــــيــــة16 ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ــصـ ــ ــمـ ــ الـ



المناقشة

الهدف من هذه الدراسة هو تصوير مدى فعالية لجنة تقيص الحقائق وتوصياتها من أجل دفع الطريق للمصالحة 

الوطنية يف البحرين. وبالتايل كان ال بّد من الكشف عن أهمية تحقيق املصالحة ودورها األسايس يف بناء السالم. وقد 

تم تأكيد ذلك من خالل تحليل دراسات سابقة، حيث أثبتت أن الحوار هو السبيل الوحيد ملعالجة األزمات بشكل 

عام، و أزمة البحرين بشكل خاص.

بناًء عىل ما تقّدم، ركزت الدراسة عىل دور لجنة تقيص الحقائق يف املصالحة الوطنية، ومدى عملها عىل تنفيذها. 

لذا كانت موضوعاً للمقارنة بني السياسيني املؤيدين للحكومة وغريهم من املعارضة. أما بالنسبة لوحدات  القياس 

تنفيذ  درجة  تقريراللجنة،  مع  لالتفاق  املئوية  النسبة  اللجنة،  قبول  درجة  اللجنة،  إنشاء  اآلراء حول  كالتايل:  فهي 

توصيات اللجنة وخاصة تلك املتعلقة باملصالحة الوطنية، كام تم أيضا ذكر ارتباطها بحل األزمة يف البحرين.

بالنسبة ألغلبية املشاركني، كان هناك إجامع حول دور املصالحة الوطنية يف بناء السالم، باإلضافة إىل االندفاع نحو 

تأسيسها بهدف حل املشكلة السياسية الراهنة. ومع ذلك، فقد كان هناك اختالف كبري يف اآلراء حول مدى تنفيذ 

تقرير اللجنة من قبل الحكومة.

كان الغرض من تأسيس اللجنة هو حامية حقوق اإلنسان ووضع حد النتهاكاتها باإلضافة إىل إيجاد حلول لألزمة 

السياسية يف البحرين. لذا فقد اعترب مبادرة ايجابية ألكرب عدد من املشاركني عىل الرغم من وجود عدة أخطاء يف 

املوضوع هو مؤرش  اآلراء حول هذا  توافق  وأن  اللجنة هادف،  تأسيس  أن  يؤكد عىل  فإن هذا  وبالتايل،  تطبيقه. 

إيجايب، حتى أنه بعيد عن التحيز. وقد رحب املجتمع الدويل بتقرير اللجنة كخطوة حاسمة محتملة نحو حل األزمة 

السياسية املتصاعدة يف البالد.

وبينام أثنى الجميع عىل إنشاء اللجنة، كان لدى البعض عدة تعليقات. من بينها  اعترب البعض أنهم الوحيدون الذين 

قبلوا ذلك وأن املعارضة مل توافق عليه، والعكس صحيح. والحقيقة هي أن معظم هذه التعليقات هي وهم وليس أكرث 

من ذلك. ويعّد هذا مؤرش جيد عىل أن غالبية املعارضة واملواالة )٪60( يعتربون اللجنة مقبولة من الجميع.

إال أنه ال ميكن تجاهل التعليقات األخرى املعارضة لهذا الرأي، ألنها تشكل جزءاً من آراء فئة يف املجتمع. حيث أّن 

أولئك الذين اعتربوه مقبوال من قبل املعارضة فقط قالوا هذا عىل أساس أن اللجنة سعت إىل إبراز ما تريد املعارضة 

توضيحه، خاصة فيام يتعلق بالعنف واستخدام القوة املفرطة.

من ناحية أخرى، اعتربت بعض أحزاب املعارضة أن تأسيس اللجنة كان فرصة للحكومة البحرينية إلسكات املجتمع 

الدويل والحكومات األجنبية. حيث سارع امللك إىل إنشاء لجنة بحرينية داخلية، يك ال يسمح ألي دولة أخرى بالتدخل 

أو إرسال لجنة دولية.
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عملت اللجنة بشكل احرتايف وأصدرت يف 23 ترشين الثاين / نوفمرب 2011 تقريرا بلغ 500 صفحة يلخص نتائجها 

املتعلقة باالنتفاضة الشعبية. كان هذا التقرير موضوعاً للعديد من األبحاث والتحليالت، بدءاً من القبول والرفض.

وقد كان أحد أكرث االنتقادات شيوعاً للتقرير هو أنه يف حني أن وثيقة األحداث التي وقعت يف شهر فرباير/شباط 

ومارس/ آذار 2011 كانت شاملة للغاية، فإن تقريره و توصياته الـ 26 لحكومة البحرين مل متتد إىل درجة كافية لحل 

أزمة البالد السياسية. ومع ذلك، كان املراقبون يف البحرين واملجتمع الدويل يأملون يف أن هذه التوصيات، إذا تم 

تنفيذها برسعة، وبإخالص وبشكل تام ميكن أن تهيئ الفرصة ملصالحة حقيقية، وعملية إصالح سيايس.

يف حني قال ربع املستجيبني أنهم يتفقون متاماً مع التقرير وتوصياته، أعرب الربع اآلخر عن رفضه التام، لكن 

أولئك الذين وافقوا واعتربوا أن عليه بعض التعليقات كانوا األكرثية.

وتجدر اإلشارة إىل أن التعليقات واملالحظات التي قدمت كمربر للرفض أو لعدم القبول الكامل كانت يف معظمها 

بسبب عدم تنفيذ التوصيات وتحميل املسؤولية للمعنيني.

وبالتايل، عىل الرغم من أن التوصيات كانت عادلة، إال أن عدم تنفيذها من قبل الحكومة هو ما اعترب غري عادل 

وأدى إىل استياء الناس. باإلضافة إىل ذلك، فإن اإلجابة عىل سؤال مدى تنفيذ الحكومة للتوصيات، يؤكد ذلك.

يف عام 2011، قبلت الحكومة البحرينية 26 توصية صادرة عن اللجنة. انقسم املشاركون إىل نصفني: اعترب البعض 

أن التوصيات قد تم إنجازها بالكامل، بينام رفض اآلخرون ذلك  متاماً. ولذلك، فقد لجأنا إىل الدراسات التي قيمت 

إنجازات الحكومة فيام يتعلق بتوصيات اللجنة.

وتجدر اإلشارة إىل أن الحكومة كانت قد أعلنت أنها ستصدر تقريرها الخاص بشأن تنفيذ توصيات لجنة تقيص 

الحقائق. لكنه مل يصدرها حتى اآلن.

مايو 2016، مستشهدة  والعرشين يف  الست  التوصيات  بالكامل جميع  نفذت  أنها  الحكومة  ادعت  ذلك،  بعد 

بترصيح رئيس مجلس إدارة اللجنة رشيف بسيوين. إال أن بسيوين رّصح يف 10 مايو/ أيار 2016 بأنه تم فهمه بشكل 

اإلصالحات »ذات  تتعامل مع  توصية ومل  توصيات من أصل 26  تنفذ سوى 10  الحكومة مل  أن  وأكد عىل  خاطئ 

األولوية« بشكل جيد، مثل تلك املتعلقة باملساءلة وسجناء الرأي.

إضافة إىل ذلك، خلص تقرير نرش يف نوفمرب 2012 من قبل مرشوع الدميقراطية يف الرشق األوسط )POMED( بعنوان 

»سنة واحدة يف وقت الحق: تقييم تنفيذ البحرين لتقريراللجنة »، إىل أن التوصية 1725ب تم تنفيذها بشكل جزيئ، حيث 

وضعت الحكومة مبادرات املصالحة االجتامعية واالقتصادية، إال أنها مل تنفذ بالكامل. ومن املجدي أن تقوم الحكومة 

.)POMED، 2012( بجهد مخلص إلجراء حوار مع جامعات املعارضة، مبا يف ذلك إطالق قادة املعارضة من السجن

واقرتح تقرير بسيوين تطوير مناهج اإلدارة الداخلية، مبا يف ذلك تعزيز العدالة والتعويض عىل املترضرين. واعترب 
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أن هذه املبادئ ال تزال بحاجة إىل إرادة قوية لتطبيقها، وبالتايل تحتاج إىل تضافر جهود جميع أطراف البحرين 

للعمل سوياً إليجاد أرضية مشرتكة واالتفاق عىل عدد من املبادئ و القوانني التي بإمكانها أن تدعم وتساعد يف تنفيذ 

التوصيات )اسحاق، 2011(.

لذلك، من الواضح أن الحكومة مل تكمل جميع التوصيات، وأن ما تم تحقيقه قليل جداً، مام يفرس عدم رضا 

الحاكمة، كام ومل يريض  تأمله األرسة  كانت  ما  اللجنة  تقرير  يقدم  لتقرير فخرو، مل  ولتأكيد ذلك، وفقاً  املعارضة. 

توقعات املعارضة السياسية والشعبية )فخرو وأولريشسني، 2012(.

وكان الرد نفسه عن تنفيذ املصالحة الوطنية، وقد تأكد ذلك يف تقرير POMED، حيث ذُكر أن التوصية 1725 

)باء( - املتعلقة باملصالحة - قد نُفذت جزئياً.

ويشار إىل أنّه تم استخدام مساعدة الخربة الدولية يف حل املشاكل الناجمة عن األزمة. وتشمل هذه الجهود 

تعزيز مبادئ املصالحة الوطنية من أجل التخلص من آثار األزمة وتعزيز الثقة بني املكونات اإلجتامعية املتنوعة. 

وتشمل هذه الخطوات أيضاً املبادرة التي اتخذتها وزارة الضامن االجتامعي مبجموع قدره مليون دوالر من أجل 

تعزيز دور منظامت املجتمع املدين التي تدخل يف مشاريع التوفيق املجتمعي. كان هناك أيضاً بعض املبادرات التي 

تهتم بدعم وحدة املجتمع البحريني من خالل تعزيز املواطنة والعيش املشرتك.

يف مقالتها، قالت فخرو: »نحن ندعي أن التدابري املحدودة التي تم اتخاذها ما بعد تقرير اللجنة مل تكن كافية 

حتى اآلن الستعادة الثقة يف عملية اإلصالح« )فخرو وأولريشسني، 2012(.

لألزمة  الوحيد  الحل  الوطنية هي  املصالحة  بأن   )70٪( الغالبية  اعرتفت  الدراسة،  للمشاركني يف هذه  بالنسبة 

السياسية يف البحرين. ومع ذلك، اعترب البعض أنه ال توجد أزمة سياسية، ولكن املشكلة هي فقط خلل يف األمن. لكن 

الحكومة تعرتف بأن هذا غري صحيح، وأن املشكلة هي سياسية وأمنية يف الوقت عينه.

كام ويعترب غالبية املشاركني أن املصالحة يجب أن تكون من البحرين نفسها دون أي تدخل خارجي. وترتاوح 

إجابات اآلخرين بني تدخل الواليات املتحدة األمريكية أو مجتمعات حقوق اإلنسان.

لذا فإن هذه اإلحصائيات هي دليل عىل رغبة جميع األطراف يف التصالح. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إىل أنه كانت 

هناك محاوالت إلقامة مصالحة وطنية ولكنها مل تكن ناجحة. لذلك، يجب إخضاع أي مبادرة الحقة لرشوط الحوار 

واملصالحة املذكورة يف بداية البحث.
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الخاتمة

من خالل هذه الدراسة، ميكن االستنتاج أن تقرير اللجنة كان شامالً ومقبوالً للجميع. ومع ذلك، فإن عدم تطبيقه 

خالل عدة سنوات من إطالقه، هو ما يتم رفضه من قبل غالبية الشعب البحريني.

لذلك نالحظ أن األغلبية تطالب بتنفيذ توصياتها. وتشمل هذه املصالحة الوطنية، والتي هي وفقا ألغلبية اآلراء، 

هي فرصة مثالية لحل األزمة يف البحرين وبالتايل بناء مستقبل أفضل للبالد.

القيود

كانت من ضمن القيود املفروضة عىل هذه الدراسة هي أن العينة التي تم استخدامها صغرية الحجم. ولذلك، 

فان استخدام حجم عينة أكرب قد يسمح مبراقبة أفضل للتغريات الهامة. إضافة إاىل ذلك، كان هناك حد زمني، حيث 

أن هناك عدد كبري من الدراسات التي قيمت تقرير اللجنة البحرينية وتنفيذها، مام استغرق وقتاً مهامً لقراءتها. 

المنظورات

توحي النتائج الواعدة بأن الدراسات األخرى ينبغي أن تنظر يف تفاصيل التقدم بطلب للمصالحة الوطنية، وميكن 

أيضاً استخدام مناذج البلدان التي نجحت فيها التسويات ومقارنتها مع الوضع الراهن يف البحرين.
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