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البحرين قلب 
اخلليج النابض 

عنق
 الزجاجة

في صحيح مسلم ان اهلل سبحانه وتعالى 
تعهد لنبيه الكرمي ژ اال يهلك املسلمني 

مبصائب عامة، وأال يجعل عدوهم يتغلب 
عليهم ويبيدهم، لكنه ـ جل وعال ـ جعل 
هالكهم بأن »يكون بعضهم يهلك بعضا« 

ويسبي بعضهم بعضا، وقوله گ 
يؤكد ان هذه األمة لن تضعف او متوت 
إال باالختالفات الداخلية التي تقود الى 

االحتراب والتنازع الشديد.
أضع يدي على قلبي هذه األيام وأنا أشهد 

صورا من االقتتال الطائفي املدمر في بعض 
بالدنا العربية، ولعلي اراه اسوأ بكثير مما 

كان عليه احلال في العراق عندما كان القتل 
والتشريد على الهوية الطائفية.

قد يقول البعض ان هذا االقتتال ال اثر له ـ 
حاليا ـ إال في البحرين وهو ايضا ال يكاد 

يذكر، هذا اذا جتاوزنا احلديث االعالمي من 
هذا الطرف او ذاك عن اعتداءات على افراد 

او ممتلكات، وكل فريق يعزو هذا الفعل 
للفريق اآلخر، وقد يقول هذا البعض ان كل 
البوادر تؤكد ان االختالفات في طريقها الى 

االنتهاء.
في هذا املقال املختصر لن احتدث عن 
تفاصيل كثيرة ألن هذه التفاصيل ال 

يستوعبها مقال اسبوعي، وقد ال يكون مهما 
احلديث عن تفاصيل كثيرة حاليا لكنني 

سأحاول رسم صورة تقريبية حلجم الفتنة 
الطائفية في عاملنا العربي والتي اعتقد انها 
تؤثر عليه كله، وقد تقوده لكارثة ال تعرف 

عواقبها في نهاية املطاف.
في البحرين طائفتان: سنية وشيعية 
تعايشتا معا منذ مئات السنني، واتخذ 

بعضهم من البعض اآلخر نسبا وصهرا، 
ولكن هذا التعايش الرائع اتخذ منحنى 

مغايرا ومؤملا بعد االحداث االخيرة، واصبح 

من الصعوبة مبكان اعادة االمور الى ما 
كانت عليه.

اصبحت هناك اتهامات متبادلة بني الطائفتني، 
الواحدة تتهم االخرى بأنها قتلت ابناءها، 
وأحيانا امتنعت عن مداواتهم حتى ماتوا، 
وثالثة هدمت ممتلكاتهم وروعت امنهم، 
واتهامات اخرى كثيرة يتبادلها الطرفان.
وبغض النظر عن صحة ذلك من عدمه 

فإن الشحن الطائفي على أشده، واجهزة 
االعالم تقوم بدور بغيض في هذا االجتاه، 
واملواطنون يتأثرون مبا يسمعون ودالئل 

ذلك واضحة مما ينقله االعالم من ابناء هذه 
الطائفة او تلك، في ظل هذه االوضاع هل 
نتوقع ان تعود االمور الى نصابها قريبا؟ 

كيف ومتى؟!
انتقلت العدوى الى الكويت، فطائفة وقفت 

مع شيعة البحرين واخرى مع سنتها، طائفة 
تطلب من الدولة ان تشارك في درع اجلزيرة 

واخرى ترى ذلك جرمية، واالختالف مهما 
كان حجمه ـ خاصة املذهبي ـ فسيبقى في 

النفس فترة طويلة.
وفي السعودية.. مشاعر الشيعة مع شيعة 

البحرين وكان هذا واضحا، لكن السنة كان 
لهم رأي آخر.

الشحن املذهبي جتاه ما يحدث في البحرين 
ظهرت آثاره في العراق ولبنان وايران ورمبا 

غيرها، وبدأنا نسمع اوصافا غير الئقة 
يطلقها أتباع كل فريق على اآلخر، كما ان 

التحريض بلغ مرحلة سيئة وكأن كل األزمنة 
الطيبة التي عاشتها الطائفتان أصبحت جزءا 

من املاضي، وكأن الوضع احلاضر اصبح 
بديال ال مفر منه.

ولألسف فقد شارك اإلعالم في توسيع 
الهوة بني الطائفتني، فبدأنا نسمع تخوين 
كل طائفة لألخرى، وتكفيرها احيانا، وبدأ 

نبش التاريخ القدمي بغية اثبات ما يذهب إليه 
البعض في إثبات التهم التي يطلقها على 

الطائفة الثانية وهكذا.
هذا الوضع الذي وصلنا إليه هل سببه 

عوامل خارجية ام استعداد كامن في نفوس؟ 
يقول البعض ان هناك جهات خارجية تقوم 

بتحريك الفتنة الطائفية واملذهبية في العاملني 
العربي واالسالمي ألن هذه اجلهات حتب أن 
تضعف املسلمني والعرب، ألن هذا الضعف 

يصب في مصلحة إسرائيل.
ومع وجاهة هذا القول إال ان الذي يسعى 

عمليا للفتنة الطائفية هم من ابناء الطائفتني 
انفسهم وليسوا اعداء خارجيني، فإذا كان 

لألعداء مصلحة من تفرقة املسلمني فما هي 
مصلحة املسلمني انفسهم من هذا التفرق؟ 

الذي ال اشك فيه انه لوال االستجابة التي 
تالقيها هذه الدعوات ملا حدث ذلك التفرق 

الكبير الذي نراه اليوم، من العيب ان نرمي 
اخطاءنا على اآلخرين في الوقت الذي نقوم 

نحن بكل األعمال التي تفرقنا.
الذي اراه ان االجواء مهيأة حلرب طائفية 

غير مسبوقة في تاريخنا االسالمي، واذا لم 
يتحرك عقالء األمة من سياسيني وعلماء، 
ومثقفني، وكل من بيده قدرة على فعل ما 

يقرب بني الطائفتني، فإن املستقبل سيكون 
مظلما للجميع.

الصمت لن يحل املشكلة.. واالستهانة بهذه 
القضية يعقدها اكثر.. وما ميكن فعله اليوم 

قد يصعب غدا.
بطبيعة احلال ليس كل السنة وال الشيعة 
يحملون نفس االفكار التي اشرت إليها، 

لكنهم الغالبية حسب رؤيتي.
خطر االنقسام الداخلي من اسوأ انواع 
االنقسام واكثره خطورة.. وقد نفسح 

املجال لكل عدو ان يتدخل وبحسب رؤيته.

يبدو املشهد البحريني اليوم غائما، وأكثر غموضا من أي حراك 
سياسي آخر تشهده املنطقة العربية، وذلك لعدة أسباب منها أن 

البحرين هي الدولة اخلليجية الوحيدة التي يحدث فيها هذا الكم 
من األحداث على صغر مساحتها، فقد شهدت بعض دول مجلس 

التعاون األخرى أحداثا مماثلة، ولكن بوتيرة أقل ولم يقع فيها 
ضحايا. 

األمر اآلخر، ان املطالبات الشعبية في البحرين، تأتي مختلطة بني 
عمق عقائدي وسياسي وبعد اجتماعي، وهذا يجعل املسألة أكثر 
تعقيدا، وأشد وطأة مما لو كانت في اجتاه واحد، على الرغم من 
ان التركيبة السكانية في البحرين ليست هي األكثر تعقيدا في 

دول املنطقة التي تتعدد فيها شرائح أكثر اختالفا.
أمر ثالث، وهو أن البحرين، هي الوحيدة )تقريبا( من كل الدول 

العربية التي جرت فيها أحداث هذا العام، تكون عرضة للتدخالت 
من شتى األطراف احمليطة بها وبهذا فالقضية تأخذ اجتاها 
إقليميا أوسع، وهو ما يجعلها في خضم زوبعة كبيرة نأمل 

انتهاءها على خير، ألنها ان لم تتوقف عند هذا احلد، فستكون 
مبثابة عود الثقاب اذا ما ألقي فوق برميل نفط. 

وهنا تبرز التحديات احلقيقية التي تواجه مجلس التعاون 
اخلليجي، ويتمثل هذا التحدي في عدة جوانب أولها أن يتمكن 
هذا املجلس من تطبيق القرارات التي كانت تصدر سنويا ولم 

يأت مجال لتطبيقها حتى اآلن، وخصوصا الذي يتعلق بالتعاون 
املشترك ملواجهة األزمات. وال يكفي هنا الدعم املالي، بقدر ما 

يحتاج األمر الى إبراز حكمة سياسية من شأنها حتييد التدخل 
اخلارجي وحصر القضية في نطاقها احمللي.

أضف إلى ذلك أن يتمكن هذا املجلس من حتضير موائد للحوار 
بني حكومة البحرين واحملتجني على أساس عادل، يحصل فيه 

أصحاب احلق على حقوقهم، وفي الوقت نفسه يعرفون واجبات 
املواطنة املفروضة عليهم. وبذلك تتمكن البحرين من اخلروج من 

عنق الزجاجة دون ان تختنق او تنكسر الزجاجة.

malharfi@hotmail.comوجهة نظر

الفتنة الطائفية.. 
اخلطر القادم!

ال ميكن ملن عنده ذرة من عقل أن يصدق 
أن ما يحدث في البحرين هي ثورة شعب 

مظلوم، رمبا كانت في بدايتها كذلك، 
ولكنها ككل احلركات السياسية الشعبية 
في الوطن العربي هناك من يأتي ويركب 

موجتها، وهذا األمر حصل في مملكة 
البحرين، راكبو أمواج الثورات العربية أو 

ممارسو »الركمجة« السياسية يظهرون 
في آخر الفيلم أو في منتصفه، ولكنهم ال 
يطلقون الشرارة األولى كونهم دائما أجنب 

من أن يقدموا على أمر شجاع كهذا، في 
مصر ركبت حركات سياسية ثورة الشباب، 

في البحرين كذلك، ال أنكر وال أحد ينكر 
وال حتى األسرة احلاكمة في البحرين 

تنكر أن هناك إصالحات مستحقة، وهو ما 
تعهدت به القيادة السياسية في البحرين 
في احلوار الوطني الذي قبلت به، ولكن 

أهل الركمجة ركبوا موجة التظاهرات 
في البحرين وأحالوها إلى موج هائج من 

الطائفية املتالطمة، التي ضربت كل ما هو 
جميل في البحرين قبل أن تضرب جمال 

وسلمية املظاهرات األولى.
ما حصل في البحرين ال يقره عاقل، وال 

منصف، ومن ركب املوجة وأحالها إلى 
صراع طائفي ومظلومية تاريخية ضرب 

كل العقول في عرض حائط الطائفية، 
فأضاع كل شيء كان ميكن أن يأتي 

باحلوار واختار بل فرض اختيار لغة القوة 
والتي كانت السبيل الوحيد حلفظ أمن 

بوابة اخلليج الوسطى البحرين.
التافهون وحدهم أرادوا النفخ في نار 
مظلومية ال وجود لها، ونادوا بإسقاط 

النظام.
إيران نفسها التي أدانت تصرف السلطات 

البحرينية وصورت األمر كقضية اضطهاد 
طائفي، نظامها ذاته اضطهد الشيعة قبل أن 

يضطهد السنة، وأعتقد أن أحدا ال ينسى 
ضرب املعارضني واحملتجني الشيعة في 

طهران وقتل عدد العام املاضي في مشاهد 
هزت العالم، رغم تظاهرتهم السلمية 

ومسيراتهم األكثر سلمية، ها هي اليوم 
تدين وبشدة التعامل البحريني احلازم 
مع املتظاهرين البحرينيني الذين أحالوا 

تظاهراتهم من سلمية إلى ما هو عكسها 
متاما.

ال أنطلق في مقالتي من منطق طائفي 
ولكنه املنطق البسيط، إيران التي قمعت 

باحلديد والنار متظاهرين سلميني في 
طهران ومارست منذ 30 عاما القمع املنظم 

ضد الشيعة العرب في األهواز وضد السنة 
في بلوشستان، تأتي اليوم وتتحدث عن 

حقوق اإلنسان في البحرين، ولو أن األمر 
جاء من غيرها لفهمناه، ورمبا وجدناه أمرا 

»مبلوعا« أما أن يأتي من نظام ميارس 
القمع العلني والسري ثم يطالب باعتدال 

اآلخرين فهذا ما ال ميكن أن يصدقه عقل 
وال يقره منطق.

املسألة ليست دينية وال طائفية، املسألة 
مسألة قياس بالعقل واملنطق، نظام يقمع 

متظاهرين سلميني بالرصاص احلي، 
ويطالب اآلخرين بضبط النفس أمام 

مد يتهدد أمن بلد خليجي، تلك لعمري 
مصيبة املصائب. ومن إيران إلى الكويت، 

هل يعقل أن نائبا يفترض به أن ميثل األمة 
الكويتية يتحدث نيابة عن طائفة سنية 
كانت أو شيعية ويصور األمر كمعركة 

بقاء النفس األخير، ثم يلقي بتصريحات 
أقل ما ميكن أن توصف به أنها غير 

مسؤولة.
إيران كنظام، وليست كبلد، قمعي وقد 

سجلت قبل 6 أعوام لقاءات مع عدد من 
رموز املعارضة األهوازية وجميعهم شيعة 
وأجمعوا على أن النظام اإليراني قمعي وال 

يعرف سوى السالح لغة مع املتظاهرين، 
فكيف لنظام كهذا أن يخرج علينا من 

ميثله ويطلب التعامل بإنسانية.
مملكة البحرين هي قلب اخلليج النابض، 

ومن ينادي بضرورة رحيل آل خليفة، 
هو شخص ينفذ أجندة ال عالقة لها 

بالبحرين وال مصلحة البحرين، هناك 
أخطاء وهناك ظلم في البحرين وال شك 
ولكن حلها على طاولة احلوار بني النظام 
احلاكم وأبناء شعبه، أما أن تأتي النصائح 
من جارنا في الطرف الشرقي من اخلليج 
فعليه أن ينصح نفسه أوال ويصلح شأن 
بيته ويرحم شعبه ثم يطالب مبظلوميات 

الشعوب األخرى.
توضيح الواضح: 222 نائبا إيرانيا من أصل 290 
هم أعضاء البرملان اإليراني طالبوا بإعدام 
مجدي كروبي ومير حسن موسوي بتهمة 

حتريض الشباب على التظاهر بدعوى 
إخاللهم باألمن، ولم أجد نائبا بحرينيا 

واحدا يطالب بإعدام من تسببوا بكارثة 
البحرين، وهنا املنطق البسيط يقول ان 
إيران تطلب اإلعدام ملن يخل بأمنها من 
أبنائها، وتسمح بأن يُعبث بأمن بلد اخر 

وتريد توفير الغطاء السياسي له، بل 
والطائفي إذا اقتضت الضرورة.

ختاما قاتل اهلل السياسة عندما تختلط 
بأوراق الدين أو املذهبية، ألنها تقتل 

املنطق وتغيب العقل على الوجهني السني 
والشيعي سواء بسواء.

مبدئيات

كلمات

د.خديجة المحميد

هيا الفهد

amam_14@yahoo.com

kalematnet@hotmail.com

أمير احلكمة 
واحلوار 

ثورة أهل 
السرة

في عالم تتفاعل فيه املتغيرات بشكل سريع في نظم وأساليب 
املعيشة واحلياة، جند أنفسنا أمام ثورة مواكبة في مبادئ وطرق 
التربية والتغيير لألفراد واملجتمعات، ففي حني أنه األسرة سابقا 
كانت حتافظ على قيمها ويديرها ربانها باألوامر الفوقية التي ال 

ميلك أفرادها مخالفته فيها، جند حاليا مثل هذا األسلوب ليس 
فقط غير مجد من اآلباء واألمهات مع األبناء، بل يولد العناد 

واإلصرار على املخالفة من اجليل اجلديد، أي ان االجتاه التربوي 
األسري حتول من اخلارج إلى الداخل في التوجيه ليحل محله 
أسلوب وطريقة أخرى تعمل على إدارة األفراد في األسرة من 
الداخل إلى اخلارج، أي التغيير مبالمسة عمق العقل والوجدان 
وهو ما تعتمد عليه أساليب ومهارات احلوار احلديثة،  كما هي 

القاعدة في األفراد جندها في إدارة وتوجيه املجتمعات.
بعد جتربتي الشعوب العربية في تونس ومصر، انطلقت إرادة 

الشعوب األخرى في املنطقة العربية في كل من ليبيا واليمن 
والبحرين تأبى إال أن تستحصل حقوقها املشروعة من احلياة 

الكرمية، وال تزيدها املمانعة من حكامها إال عنادا وإصرارا بحيث 
ال يرضيها إال أن تنال حقوقها املدنية غير منقوصة وال ينفع 

معها غير احلوار الصادق الشفاف، وحيث إن الكويت والبحرين 
دولتان من مجلس التعاون اخلليجي، وقد وقفت البحرين معنا 
حكومة وشعبا وفتح الشعب البحريني الكرمي للشعب الكويتي 

املنكوب خالل محنة االحتالل الصّدامي بيوته بسخاء عجيب 
دون أن يسأل عن مذاهبنا وال طوائفنا، فحقه علينا أن جنزيه 
باإلحسان لنا إحسانا، وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان؟!.. لذا 
ليس فقط نحمد اهلل على حكمة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظه اهلل، باالمتناع عن إرسال قوات كويتية 
لقمع الشعب البحريني، بل نطمع ونناشد سموه وهو أمير 

احلكمة واحلوار أن يتصدر بنفسه احلوار الهادف الذكي بني 
جاللة ملك البحرين وشعبه الطيب ويرسي بينهما التراضي على 

احلقوق املشروعة للشعب وأمن وسيادة مملكة البحرين الشقيقة، 
وجناحات سموه السابقة في مواقف مشابهة وآخرها في سلطنة 

عمان تنبئنا بأنه مالها غير بو صباح.

مع كل الثورات العربية ضد اجلهل والظلم وتردي األوضاع تعاطف 
أهل السرة وقرروا إعالن ثورتهم، فاملنطقة النموذجية والتي يرغب 
في أهلها التمتع بخدماتها والعيش فيها بسالم لم يعودوا يحصلون 
على أدنى مقومات احلياة احللوة فيها.. شوارعها الكئيبة واالزدحام 

املفروض فيها لدرجة أنها أصبحت ممرا ومعبرا لساكني منطقة 
اجلابرية.نظرة فاحصة لكل الداخلني واملغادرين من املنطقة وإليها 

في دوار شارع علي بن أبي طالب تراهم إما قادمني من اجلابرية أو 
مغادرين إليها. أهل السرة يعلنون اليوم ثورتهم فقد طفح الكيل، 
فاخلروج منها للدوام يأخذ أكثر من نصف الساعة حتى يخرجوا 

من السرة فقط، الشوارع التي تلفت بفعل الزحمة واالستخدام 
املستمر لها من كثافة غير معقولة.

اليوم يعلن األهالي ثورتهم وقد يعتصمون في دوار اجلمعية مثال، 
إعالنا للرفض والتذمر أو لتفرض رسوما ما على املارين فيها من 
غير سكانها. ألن الواضح أن املنطقة غدت ممرا مريحا لآلخرين 

ومزعجا لسكان املنطقة.
التذمر الواضح من قبل األهالي يقابله صمت من جهات 

االختصاص، فقد يقول البعض ان اجلسر حال لزحام اجلابرية 
ومنفذا لها ولكن من املمكن إيجاد منافذ أخرى بعيدة عن منطقة 

السرة على شارع املغرب مثال أو مخرج جديد على اخلامس.
املزعج في األمر أن أهالي السرة ال يعرفون ملن يتقدمون حلل 

هذه املشكلة التي أكلت األخضر واليابس فأعضاء مجلس األمة هم 
أنفسهم في اجلابرية والسرة.

إن احلل يكمن في مختارية املنطقة فيجب االستماع للسكان ويجب 
منع االزدحام وإيجاد حلول بديلة للقضاء عليه ويجب دراسة قلة 

اخلدمات فيها وضعف معاجلتها ويجب السعي لكسب سكانها 
والقضاء على مخاوفهم في انحدار أسعار البيوت.

اليوم هل يحق لسكان منطقة السرة الثورة أسوة بشعوب الدول 
العربية؟

اآللية اجلديدة ملختارية منطقة السرة يجب أن تعمل بجدية حلل 
هذه املشكلة، من حق أهالي السرة على املختارية إيجاد احلل؟ 
من حق األهالي التمتع باملنطقة وأن تعود كما كانت في جمالها 
ومثاليتها، من حقهم التمتع بشوارع نظيفة ومزروعة وخدمات 
كاملة، من حقهم كسب الهدوء املفروض في املناطق النموذجية، 

إن مدة اخلروج من املنطقة في جميع مخارجها خاصة في الفترة 
الصباحية تزيد على النصف ساعة.

فهل هذا أمر معقول أو مقبول؟ فمخارج السرة على الدائري 
الرابع وعلى شارع دمشق شبه مستحيلة وغالبية السيارات هي 
القادمة من منطقة اجلابرية ذات الكثافة السكانية العالية ومتعددة 

اجلنسيات والتي ال تلتزم بقانون املرور خاصة في الدوار.
هل ينتظر املسؤول هذه الثورة باعتصام في دوار أو إغالق اجلسر 

الرابط بني السرة واجلابرية؟ البد من حل.


