
 

 !!ثارت البحرٌن وستنجح الثورة مع بقاء الملك

 

 محمد ضٌاء عٌسى العقابً

 

 : بوادر ثورة

ار دوّو )منها العاصمة المنامة فً  فً عدة مدن بحرٌنٌة وإعتصامات   مظاهرات إنطالقتواترت األنباء عن 

ار الشهٌد والبعض الذي أبدل الثوار إسمه إلى  اللإلإة  مطالبةًة  السلٌمانٌة،ومدٌنة ( حرٌةلسماه دوار اأدوّو

إمتدت و. ذكرت فضائٌة الحرة أن المتظاهرٌن هتفوا بسقوط النظام. إنها ثورة حقٌقٌة. دٌمقراطًنظام ب

. برصاص قوى األمن الملكً شهٌدان 15/2/2011 المظاهرات ألكثر من ٌومٌن وقتل حتى صباح ٌوم

.  المجلسذلك  نائباًة فً مجلس النواب البحرٌنً عضوٌتهم فً( 18)هذا وقد علّوق 

 ثورةبداٌة التظاهرات تمثل  أكاد أكون واثقاًة، بناءاًة على متابعاتً للشؤن البحرٌنً منذ فترة طوٌلة، أن

. سوف ال تتوقف حتى النصرحقٌقٌة و سلمٌة

منهما  أقدمُم  ، واقعاًة،أنهاغٌر الثورتٌن التونسٌة والمصرٌة رغم أن هذه الثورة إزدادت زخماًة بعد إندالع 

 ؛ واآلن جاء وقت نجاحها ال بسبب فٌسبوك وتوٌتر ولكن بسببالمتواصلة عشرات السنٌن إلىوتمتد 

العولمة التً أعقبت توقف الحرب الباردة وزوال التحدي عمقها الشعبً وعدالة قضٌتها وحنكة قادتها و

من  عدم الخوف هبإتجااإلشتراكً ما طمؤن الرأسمالٌة العالمٌة، وعلى رأسها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، 

 ٌنالبحر بثورة حٌبهاتر فً كل من تونس ومصر وأتوقع التغٌرات الدٌمقراطٌةب رحبتفالشعوب  حركات

.  أٌضاًة 

تشجعت  ضد الشعب الذي ٌنالمنفلت شلَّ أٌدي الحكام من إستخدام القوة والقمع و الذيهذا الترحٌب هإن 

.  الثورٌة مزٌد من شرائحه لإلنضمام إلى التظاهرات

. منذ زمن طوٌل وهكذا توفرت البٌئة المالئمة إلنطالق الثورات الحبٌسة

  :؟لثورةل هل البحرٌن مإهلة

إنقالباًة على " المجلس الوطنً للسٌاسات العلٌا"ال تجعلوا من )فً مقالً الذي نشرتُمه قبل أٌام بعنوان 

 .فً العالم العربً الدٌمقراطٌة الحقٌقٌةتُم فٌه البحرٌنَأ بٌن آخر من توقعتُم أن تسوده أَأدررْج ( الدٌمقراطٌة

من البحرٌن وهً قرٌبة من إٌران وأن العمود الفقري  الغربموقف أن شالسبب أن الشك كان ٌساورنً ب

 ،ولكنهم مهمشون ،هم الشٌعة الذٌن ٌشكلون األغلبٌة السكانٌة فً البحرٌن للحركة الدٌمقراطٌة هناك



خاصة وأن النظام الطغموي البحرٌنً  ،من قٌام ثورة دٌمقراطٌة هناك األمر الذي قد ٌثٌر المخاوف الغربٌة

جوا لفكرة والء الشٌعة إلٌران ،ومعه جوقة النظم العربٌة الدكتاتورٌة وقد قمع النظام البحرٌنً  .طالما روَّ

 إٌران حكومةها  تالمعارضة الدٌمقراطٌة فً بداٌة ثمانٌنات القرن الماضً بدعوى وجود مإامرة دبر

البحرٌنٌة  وقبل عدة أشهر من اآلن تكلمت الحكومة .لإلطاحة بالنظام بالتعاون مع المعارضة اإلسالمٌة

. 15/2/2011عن وجود مإامرة خارجٌة ملمحةًة إلى تورط إٌران وذلك حسب فضائٌة الحرة ٌوم  ثانٌة

  

ٌَّنَأ أن الغرب وعلى رأسه أمرٌكاإذ لم ٌكن فً محله  يكّو غٌر أن شَأ   هوقفحسم أخٌراًة م تردد قصٌر،، وبعد تب

ومنها التغطٌة اإلعالمٌة لفضائٌة الحرة  ،إلى جانب الثورتٌن التونسٌة والمصرٌة وتشٌر الدالئل بالوقوف

ٌُمقال، أن الرأي العام ٌنر البحرٌنًاالثو عدم قمع إلى وقوفه إلى جانب  ،األمرٌكٌة ، علماًة، والحق 

ٌمقراطٌة البحرٌنٌة على طول الخط ؛ ولم ٌكن الموقف الرسمً البرٌطانً كان متعاطفاًة مع المعارضة الد

الجارٌة فً المنطقة فً  سؤناقش موقف الغرب من الثورات). لتلك المعارضةللحكومة البرٌطانٌة معادٌاًة 

(. حلقة منفصلة

 

: واقع حال البحرٌن

كالعراق إلى  مع هناك منقسمالمجتو.  إجتماعٌة مشابهة لظروف العراق –للبحرٌن ظروف سٌاسٌة 

وكال . وهم الطغموٌون لدٌمقراطٌةل نومناهضً وهم األغلبٌة الساحقة دٌمقراطٌٌن: معسكرٌن أساسٌٌن

.   بهذه النسبة أو تلك المعسكرٌن ٌضمان جمٌع طوائف وشرائح المجتمع البحرٌنً

ضد  همٌشٌةالت اإلقصائٌةو القمعٌة كما فً العراق، إستخدم النظام الملكً البحرٌنً نفس األسالٌب

 وإبعاد أهل البالد عن الوظائف الحكومٌة ؛الوالء إلٌرانو( 1)الطائفٌةب األغلبٌة الشٌعٌة كإتهام أتباعها

وتسلٌمها إلى األجانب كالباكستانٌٌن والبنغالٌٌن واألفغان ومنح الجنسٌة البحرٌنٌة  وخاصة القٌادٌة

  .لألجانب من أجل إحداث تغٌٌر دٌموغرافً

، بؤن "مإتمر البحرٌن لحقوق اإلنسان"مرٌم الخواجة، رئٌسة مكتب العالقات الخارجٌة فً ذكرت السٌدة 

هناك و التً تعرضوا إلٌها، لتعذٌباأسالٌب  بشاعة المعتقلٌن السٌاسٌٌن الذٌن تمت مقابلتهم قد وصفوا

. 15/2/2011المعتقلٌن حالٌاًة، وذلك حسب تصرٌح لها فً فضائٌة الحرة بتؤرٌخ  أولئك طفل بٌن( 100)

 ،أمٌر البحرٌن إلتفافٌة بعد أن ألغى اإلنتخابً والتمثٌلً بقوانٌن حق الشعب بحرٌنًالنظام ال صادركما 

 .على طول الخط الذي أصبحت إستعادته المطلب األول للمعارضة 1975دستور عام  ،الملك الحالً والد

ل البحرٌن من إمارة إلى  األمٌر اإلبن أجرى ملكة وذلك قبل بداٌة هذا القرن بقلٌل، متعدٌالت دستورٌة وحوّو

داًة من الغرب يَّ إَأ ولكنه أبقى الصفة اإلقصائٌة للدستور الذي فرضه بإستخدام أسلوب الترهٌب والترغٌب مُم 

فئتٌن فهناك من إنقسم الشٌعة إلى  ،بناءاًة على هذا. العربً وخاصة من السعودٌة الرسمً ومن النظام

التعاون مع الملك وحكومته وقاطع اإلنتخابات النٌابٌة؛ وهناك من رفض عارض التعدٌالت الدستورٌة و

  .على مضض وافق وتهادن مع النظام

وقد صرح  .لنظاماالسٌاسً ضد  هامن بٌن التنظٌمات المعارضة فً نشاط" جمعٌة الوفاق"لقد تمٌزت 

الشٌخ علً السلمان بؤن حركته ال تدعو إلى قٌام نظام دٌنً بل ترٌد نظاماًة دٌمقراطٌاًة  الشاب زعٌمها

. 16/2/2011حسبما نقلت عنه فضائٌة الحرة بتؤرٌخ 



 

حٌنما إبتدأ الحدٌث عن المباشرة بتؤسٌس نظام دٌمقراطً فً العراق بعد إطاحة النظام البعثً 

ندوة إشترك فٌها  البرٌطانٌة .(سً.بً.بً)ة أل ، عقد القسم العربً فً محطة إذاع(2)الطغموي

. وغٌره الستراتٌجٌة والسٌاسٌة  فً مركز اإلهرام للدراسات بعضهم ٌعمل متخصصون ومحللون عرب

على األغلبٌة الشٌعٌة فً اإلنتخابات  والتحاٌل كٌفٌة اإللتفاف اًة جوهره إنصب علىتناولت الندوة موضوع

ٌُمقتدى بها"المتحدثٌن المثلَأ البحرٌنً كتجربة  هنا طرح بعض. القادمة فً العراق   .!!!"ناجحة 

: سبب تؤخر إنطالق الثورة

 ومن ثم رفض التعدٌالت الدستورٌة 1975ورغم نشاط المعارضة البحرٌنٌة للمطالبة بعودة دستور عام 

إنطالقها فً كل من هم تؤخروا قلٌالًة عن إعالن الثورة بعد إال أن ستمرةمو ناضجة وسلمٌة بصورة الجدٌدة

إحتاجوا لبعض  بجمٌع فئاتهم وإنتماءاتهم أن الدٌمقراطٌٌنظهر ي. ، وعلى غٌر المتوقعتونس ومصر

وتضمن  توحٌد مواقفهم وشعاراتهم والتضامن فً حركة واحدة تقود الثورةل التباحث الوقت من أجل

قد إبتدأ منذ خطاب وزٌرة الخارجٌة  وال أستبعد أن تكون جهود التفاهم والتنسٌق بٌن هذه القوى  .نجاحها

الذي حذرت  2011األمرٌكٌة، السٌدة هٌالري كلنتون، فً العاصمة القطرٌة الدوحة فً شهر كانون ثانً 

تقدٌري، ب ل،فٌه ودعت حكومات المنطقة إلى إجراء إصالحات دٌمقراطٌة وإقتصادٌة؛ وهو خطاب مثَّ 

 التً فً عهد الرئٌس بوش اإلبن من جانب إدارة الرئٌس أوباما إلى سٌاسة المحافظٌن الجدد حذرةعودة 

.  ، ولكن بإتفاق أوربً هذه المرةالعراقً أطاحت بالنظام البعثً الطغموي دعت إلى دمقرطة المنطقة والتً

 أي إحتاجت قوى المعارضة إلى بعض الوقت للتفاهم فٌما بٌنها وتوحٌد صفوفها بالفعل وهذا ما حصل

تضم و سلمٌة بؤن التظاهرات 15/2/2011لفضائٌة الحرة ٌوم  مرٌم الخواجة ةصرحت السٌدإذ  ،ونجحت

من سنة وشٌعة وٌهود وأشخاص ال ٌدٌنون بدٌانة  السٌاسٌة والفكرٌة والطائفٌة جمٌع شرائح المجتمع

. معٌنة

: من اإلنطالق حتى نجاح الثورة

ار الإلإة"أعلن الثوار المعتصمون فً  بؤنهم سوف ال ٌغادرونها حتى تتحقق مطالٌبهم المتمثلة  "دوّو

أعتقد أن الحكومة قد توقعت مثل هذا التحرك منذ نجاح الثورة التونسٌة وإشتعالها . بإقامة نظام دٌمقراطً

لمواجهة التحرك، رغم أن قتل مواطنٌن إثنٌن برصاص  فً مصر، فإنتفعت من التجربة وأعدت العدة

. الشرطة ال ٌشٌر إلى إحكام اللعبة

 مهما ٌكن من أمر، أتوقع أن تلتزم الحكومة جانب الحذر والصبر وضبط النفس والتعامل مع المعتصمٌن

. وتهم خائبٌن؛ وفد تترك المعتصمٌن وشؤنهم فً المٌدان بؤمل أن ٌتعبوا وٌملّووا وٌعودوا إلى بًبطول نفس

غٌر أن الثوار أكثر دهاءاًة إذ سٌطلبون مزٌداًة ومزٌداًة من المعتصمٌن حتى ٌخرر معظم سكان البالد البالغ 

ملٌون نسمة وتكتظ الساحات والطرقات وقد تتوقف دوائر الدولة والمصالح الخاصة عن العمل وسط  1.2

.  تنهار وتنتصر الثورة سلمٌاًة حضور كثٌف لإلعالم العالمً إلى أن تفقد الحكومة أعصابها و

  .الثوار بالرصاص فتلك  هً نهاٌة عرشه أما إذا ركب الملك رأسه وواجه



وأنا أكتب هذه السطور بالذات وإذا بفضائٌة الحرة تُمظهر أن القوات البحرٌنٌة تهاجم المعتصمٌن لتفرٌقهم 

. على آخرٌن بالقوة دون سابق إنذار فقتلوا شخصٌن وجرحوا العدٌدٌن وألقوا القبض

إذا ما تمادت قواته باللجوء إلى العنف  قد أطاح بعرشه بنفسه إن عاجالًة أو آجالًة  ٌكون أعتقد أن الملك

. والقمع

: ماذا بعد نجاح الثورة؟

بناءاًة على إصرار الدٌمقراطٌٌن البحرٌنٌٌن المستدٌم منذ عشرات السنٌن على إقامة نظام دٌمقراطً 

ٌن كل سٌاسات الترغٌب والترهٌب، أتكهن بنجاح الثورة المحتممتَأحَأ  مدى جذرٌة هذه : لكنّو السإال هو. دِّ

إلى أي حد سٌتم إجتثاث الثورة؟ هل ستطٌح بالملكٌة؟ هل ستطٌح باألجهزة األمنٌة كما حصل فً العراق؟ 

؟   و المصرٌونعلى الطرٌقة العراقٌة أم حسب ما ٌطالب به التونسٌون أ: السابقٌنالمسئولٌن 

 نظامنظراًة لطبٌعة العالقات التً ربطت دول الخلٌج ببرٌطانٌا خصوصاًة والدول الغربٌة عموماًة، فإن ال

النظام البعثً الطغموي العراقً رغم أن  قسوةمن  هام وبؤي قدر قسوتهٌقترب أبداًة فً  البحرٌنً لم

 بل إن.  على درجات الوحشٌةبؤقمع  إنتار قادرة على ،كما هً العنصرٌة ،النظامٌن طائفٌان والطائفٌة

.  مصرو  تونس فً قمعالمستوى القمع فً البحرٌن لم ٌصل حتى مستوى 

وسٌكون  لذا فؤتكهن أن ٌحصل حل وسط ٌقدم الملك بموجبه التنازالت التالٌة مقابل بقاءه على سدة الحكم

: قترب مما ٌطالب به التونسٌوناإلجتثاث أخف مما جرى فً العراق وما ٌطالب به المصرٌون وربما ي

. 1975إلغاء الدستور والعودة إلى  دستور عام : أوالًة 

. حسب أحكام الدستور الجدٌد ةمراقَأبة دولًمع حرة نزٌهة  حل مجلس النواب وإجراء إنتخابات: ثانٌاًة 

وإنتهاك  تلوالق تطهٌر األجهزة األمنٌة وجهاز الشرطة من المفسدٌن والمتورطٌن بؤعمال التعذٌب: ثالثاًة 

. حقوق اإلنسان وتقدٌم من ٌستحق للمحاكمة

.  منافٌة للقانونالسٌاسٌٌن وأإلدارٌٌن المتورطٌن بؤعمال  ومحاكمة إبعاد: رابعاًة 

هل ستتدخل السعودٌة فً البحرٌن؟ 

على أعتاب المملكة العربٌة السعودٌة ذات النظام الشمولً  إن نجاح الثورة البحرٌنٌة سٌضع الثورةَأ 

الدٌنٌة  –إن الشراكة السٌاسٌة . الذي لم ٌتبقَأ مثٌل له فً العالم إال القلة النادرةو لحد التوحش المتخلف

أصبحت مشخصة فً العالم بكونها أهم مصدر لإلرهاب القائمة بٌن آل سعود وبٌن أئمة المذهب الوهابً 

علماًة أن الوهابٌٌن ال ٌشكلون األغلبٌة فً المجتع السعودي المقموعة بضمنها أتباع المذاهب والتطرف، 

لقد أشار مثقفو الثورة المصرٌة إلى الدور السعودي الرجعً فً الحٌاة المصرٌة العامة . السنٌة األخرى

إلنسان العالمٌة أعتقد أن منظمات حقوق ا. األمر الذي شكل أحد أسباب رفض نظام الرئٌس حسنً مبارك

قد ضاقت ذرعاًة من بقاء هذا النظام اإلستعبادي وصارت تمارس ضغوطاًة أشد وأعنف على حكومات الدول 

وأن ذرٌعة البعبع السوفٌٌتً قد  خاصةًة  للتخلص منه، القٌادٌة فً العالم وخاصة أوربا والوالٌات المتحدة



ها هً الدول المستهلكة له ألن مآل اعالم كلهعلى نفوط ال ال خوف إنتهت فال خوف على النفط السعودي بل

. ال غٌر

  .أبدى البعض تخوفاًة من إحتمال تدخل عسكري سعودي لقمع الثورة البحرٌنٌة

 ن وهم فً حالة من التنظٌميالبحرانً ة عنٌفة من قبلاومى مققلحصول مثل هذا التدخل ألنه سً أستبعدُم 

من جهة . تكبٌدها خسائر جسٌمة باألقلأو بالقوات السعودٌة تإهلهم إلنزال الهزٌمة  والمعنوٌة العالٌة

أخرى فإن العالم أجمع سٌقف ضدهم وربما سٌتم إخراجهم بالقوة من قبل األمم المتحدة وعندئذ سٌخسر 

.  آل سعود وآل خلٌفة عروشهم وإلى األبد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هم أتباع الطغم التً حكمت العراق وبدأت مفروضة من قبل اإلحتالل : ن والنظم الطغموٌةالطغموٌو(: 1)

الملكٌة السعٌدٌة : الطغموٌة بمراحل ثالث هًالبرٌطانً فً عشرٌنات القرن الماضً، ومرت النظم 

عراقً والطغموٌون ال ٌمثلون أٌا من مكونات الشعب ال. الصدامٌة-والقومٌة العارفٌة والبعثٌة البكرٌة

القومٌة والدٌنٌة والمذهبٌة بل هم لملوم من الجمٌع ، رغم إدعائهم بغٌر ذلك لتشرٌف أنفسهم بالطائفة 

والعنصرٌةَأ  مارستْج النظمُم الطغموٌةُم الطائفٌةَأ . السنٌة العربٌة ولإلٌحاء بوسع قاعدتهم الشعبٌة

بلغ اإلجرام . قبضة علٌها وعلٌهوالدكتاتورٌةَأ والدٌماغوجٌةَأ كوسائل لسلب السلطة من الشعب وإحكامال

البعثً الطغموي حد ممارسة التطهٌر العرقً والطائفً واإلبادة الجماعٌة والمقابر الجماعٌة والجرائم ضد 

والطغموٌون هم الذٌن أثاروا . اإلنسانٌة كإستخدام األسلحة الكٌمٌاوٌة فً حلبجة الكردستانٌة واألهوار

، ومار سوا اإلرهاب بعد سقوط النظام البعثً الطغموي فً الطائفٌة العلنٌة، بعد أن كانت مُمبَأ  ةًة قعَأ  2003رْج

. وإستفاد اإلحتالل من كال األمرٌن، فؤطالوا أمد بقاءه فً العراق بعد ثبات عدم وجود أسلحة الدمار الشامل

كان ومازال الطغموٌون ٌتناحرون فٌما بٌنهم غٌر أنهم موحدون قً مواجهة الشعب والمسؤلة 

طٌة؛ كماإنهم تحالفوا مع التكفٌرٌٌن من أتباع القاعدة والوهابٌٌن لقتل الشعب العراقً بهدف الدٌمقرا

. إستعادة السلطة المفقودة

أحدهما عقائدي وهً طائفٌة مشروعة إذ تبٌح الئحة حقوق اإلنسان : للطائفٌة معنٌان :الطائفٌة :(2)

ومعتقد دٌنً أو سٌاسً أو إٌدٌولوجً  الصادرة عن األمم المتحدة حق إعتناق أٌة دٌانة وأي مذهب

إن محاولة توحٌد أصحاب المذاهب من الدٌانة الواحدة . شرٌطة أال ٌدعو إلى الكراهٌة والعنف والحرب

فالطرٌق األسلم والحل الصحٌح هو أن ٌحترم كلُم شخٍص قومٌةَأ ودٌنَأ ومذهبَأ وفكرَأ . هو ضرب من الخٌال

ء أو تهمٌش أو إكراه على التغٌٌر القسري؛ وٌتم كل ذلك فً اآلخر على ما هو علٌه دون قمع أو إقصا

أما الطائفٌة المقٌتة  .إطار الدولة المدنٌة الدٌمقراطٌة التً ٌتساوى فٌها الجمٌع فً الحقوق والواجبات

والمدانة فهً الطائفٌة السٌاسٌة، بمعنى إضطهاد وإقصاء وتهمٌش طائفة على ٌد طائفة أخرى أو على ٌد 

لو تعمقنا فً موضوع الطائفٌة السٌاسٌة لوجدناها ترتبط . ة ال تمت بصلة ألٌة طائفةسلطة طغموي

طائفٌة السلطة  .والطائفً هو من ٌمارس الطائفٌة بهذا المعنى أو ٌإٌدها أو ٌدعو لها. بمصالح طبقٌة

عارفً الطغموٌة ضد الشٌعة وغٌرهم هً التً حصلت فً العراق إبان العهد الملكً السعٌدي والقومً ال

وعلى ٌد تلك النظم الطغموٌة . الصدامً؛ ولم ٌحصل إضطهاد طائفة لطائفة أخرى -والبعثً البكري



مورست العنصرٌة، أٌضا، ضد األكراد والتركمان والقومٌات األخرى، كما مورس إضطهاد األحزاب 

ب أفكارها الدٌمقراطٌة والٌسارٌة وخاصة الحزب الشٌوعً العراقً والحزب الوطنً الدٌمقراطً بسب

وقد حوربت األحزاب الدٌنٌة الدٌمقراطٌة بوحشٌة خاصة أثناء الحكم . الدٌمقراطٌة والوطنٌة والتقدمٌة

الحل الصحٌح للقضاء على الطائفٌة السٌاسٌة ٌكمن بإعتماد الدٌمقراطٌة بكامل  .البعثً الطغموي

ال نجد الٌوم فً الدستور العراقً  .مواصفاتها اساساًة لنظام الدولة وعدم حشر الدٌن فً الشئون السٌاسٌة

وهو أمر . وحتى برامج األحزاب الدٌنٌة ال تحتوي على هكذا إتجاهات. والقوانٌن ما ٌنحو بإتجاه الطائفٌة

ٌدعو إلى التفاإل والتشجٌع، آخذٌن بنظر اإلعتبار ضرورة التمٌٌز بٌن ما هو شؤن سٌاسً وما هو شؤن 

. شكاله الطقوسٌةثقافً تراثً شعبً قابل للتطوٌر فً أ

 

    

 

 

 

 

 


