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عاشوراء البحرين

تقدمي

لعبـت عاشـوراء أدوارا سياسـية مؤثـرة يف كل املحطـات التاريخيـة للبحريـن ،ومنـذ
أواسـط التسـعينات «كان مـن املسـتغرب أن ال يُعتَقَـل ناشـط سـيايس واحـد على
األقـل على خلفيـة خطـاب حمايس مناهـض للحكومـة يف ذروة عاشـوراء وشـهر
ُم َحـ ّرم بأكملـه» كما يلخـص الباحـث األكادميـي جستن غينغلـر.
سـتثري عاشـوراء البحريـن جـدال يف كل عـام ،وسـتكون دامئا محل ترقّـب ،ليس فقط
مـن أجهـزة الدولـة ،بل من السـفارة األمريكيـة أيضا.
وبحسـب برقيـات ويكيليكـس ،فمنـذ العـام  2005عملـت السـفارة األمريكيـة يف
املنامـة على جمـع املعلومـات عـن عاشـوراء سـنويا للدراسـة والتحليـل مـن أجـل
تقديـم صـورة كاملـة للإدارة األمريكيـة ،يف شـكل تقريـر رسي!
رسبتهـا ويكيليكـس قبـل أعـوام ،إىل الفترة بين 2005
تعـود هـذه الربق ّيـات التـي ّ
و .2010كانـت السـفارة تراقب عاشـوراء يف البحرين بشـكل دقيـق ،وتبعث بتقارير
عما يجـري ،بشـكل روتينـي .كـم عدد من شـارك؟ مـاذا قال الشـيخ عيىس
ّ
مفصلـة ّ
قاسـم ،مـاذا قـال الشـيخ علي سـلامن ،وكيـف كان خطـاب عاشـوراء؟ كيـف كانت
األوضـاع األمنيـة؟ هـل كانـت هنـاك انتهـاكات ،هـل كان هنـاك تسـييس ،هـل ورد
اسـم الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف أي يشء؟ مـاذا يزعـج هـؤالء النـاس ،مـاذا
يغيظهـم ،وكيـف ميكـن أن يؤث ّـر إحيـاء عاشـوراء هـذا العـام عليهم؟
هـو وجـه مـن عمليـة جمـع املعلومـات ،التـي ميكـن حتـى أن تغفـل عـن رصدهـا
الحكومـة ،وترتاخـى يف توثيقهـا املنظّمات املدنيـة.
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لن تصل هذه الربقيات إىل الخارجية األمريكية فقط ،بل ستكون برسم القيادة األمريكية
املركزية يف الخليج ،وسرتسل بالطبع إىل وكاالت االستخبارات ،واملحللني ،والباحثني.
سـتضع السـفارة يف برقياتهـا كل تفاصيـل عاشـوراء الدقيقـة ،يف سـياقها الدينـي
واالجتامعـي والسـيايس .طريقـة القـراءة البعيـدة عـن االنفعـال لعاشـوراء البحرين
(حتـى لـو كان العلـم األمريكي فيهـا مرسـوما على األرض لتـدوس عليـه األقـدام)،
تجعـل مـن تقاريـر السـفارة األمريكيـة وثائـق مه ّمـة للتاريـخ.
يف العام  2008زار السـفري األمرييك السـابق آدم إيريل بنفسه احتفاالت ذكرى عاشوراء
يف املنامـة عـام  ،2008يصحبه مسـئولون يف السـفارة ،ضمن ما قالـت برقية إنها كانت
«مهمـة عمـل» الهدف منها تعزيز التواصل مع املجتمع الشـيعي يف البحرين!
هناك فريق ترسـله السـفارة سـنويا مـن موظفيها ملراقبـة هذه الفعاليـات ورصدها
بدقـة .وفضلا عـن ذلـك ،تجـري السـفارة اتصـاالت مبعارفهـا مـن الشـيعة للوقوف
على معلومـات أخرى.
عاشـوراء بالنسـبة للسياسـة األمريكيـة يذكّـر بإلهامـه العديد من الثـورات وحركات
املقاومـة الشـيعية يف املنطقـة ،بـدءا مـن إيـران ،وليـس انتهـاء بلبنـان .منـذ ذلـك
الوقـت ،والسياسـة األمريكيـة تسـأل نفسـها دامئـا ،إىل أيـن ميكـن أن ينتهـي هـذا
الحماس الشـيعي يف عاشـوراء يف البحريـن؟
تثبـت هـذه الربقيـات أن عاشـوراء ،بالنسـبة للسياسـة األمريكيـة ،ترتبـط بأمـن
الخليـج ،واسـتقرار أنظمة الحكم فيه ،واألسـطول الخامس ،والجـار اإليراين ،والصورة
األمريكيـة يف الذهـن الشـيعي.
بالتزامـن مـع إحياء ذكرى عاشـوراء لعـام  ،2015بـدأت «مرآة البحرين» اسـتعراض
هـذه الوثائـق الخطيرة ،وهـي تصدرهـا اليـوم مجموعة يف كتـاب ألول مـ ّرة ،وذلك
والتقصي ،ولفهـم وتحليـل العمـل الدبلومـايس األمريكي يف هـذا
ألغـراض البحـث
ّ
السـياق ،ورؤيتهـم لهـذه املناسـبة ومجرياتهـا املختلفـة كل عام ،وتعاطـي الحكومة
البحرينيـة مـع كل ذلك.
8
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يف هــذا الوقــت ،ال بــد أن تكــون الســفارة األمريكيــة منشــغلة بكتابــة تقريرهــا
الســنوي عــن إحيــاء ذكــرى عاشــوراء يف البحريــن!
تواصــل ويكيليكــس كشــف معلومــات رمبــا أراد كل أطرافهــا أن تدفــن بعيــدا ،وأن
ال تظهــر يف التاريــخ أبــدا ،مهــا كانــت الظــروف .اتصــاالت وترصيحــات ونقاشــات
وســباب وشــتائم وزيــارات ووعــود ،دون علــم أحــد ،إال اللــه ،والســفارة األمريكيــة!
رسبهــا موقــع ويكيليكــس ،أن الســفارة األمريكيــة يف املنامــة ،ترســل
تبـ ّـن برقيــات ّ
رسيــا بشــكل ســنوي لــوزارة الخارجيــة األمريكيــة ،عــن مجريــات إحيــاء
تقري ـرا ّ
ذكــرى عاشــوراء يف البحريــن!
رسبتهــا ويكيليكــس قبــل أعــوام ،إىل الفــرة بــن 2005
تعــود هــذه الربق ّيــات التــي ّ
و .2010كانــت الســفارة تراقــب عاشــوراء يف البحريــن بشــكل دقيــق ،وتبعــث
عــا يجــري ،بشــكل روتينــي .كــم عــدد مــن شــارك؟ مــاذا
بتقاريــر ّ
مفصلــة ّ
قــال الشــيخ عيــى قاســم ،مــاذا قــال الشــيخ عــي ســلامن ،وكيــف كان خطــاب
عاشــوراء؟ كيــف كانــت األوضــاع األمنيــة؟ هــل كانــت هنــاك انتهــاكات ،هــل كان
هنــاك تســييس ،هــل ورد اســم الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف أي يشء؟ مــاذا
يزعــج هــؤالء النــاس ،مــاذا يغيظهــم ،وكيــف ميكــن أن يؤثّــر إحيــاء عاشــوراء هــذا
العــام عليهــم؟
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هــو وجــه مــن عمليــة جمــع املعلومــات ،التــي ميكــن حتــى أن تغفــل عــن رصدهــا
الحكومــة ،وترتاخــى يف توثيقهــا املنظّــات املدنية.
بالتزامــن مــع إحيــاء ذكــرى عاشــوراء لعــام  ،2015تســتعرض «مــرآة البحريــن»
هــذه الوثائــق الخطــرة ،وتعرضهــا مرتجمــة ألول م ـ ّرة ،وذلــك ألغ ـراض البحــث
ـي ،ولفهــم وتحليــل العمــل الدبلومــايس األمريــي يف هــذا الســياق ،ورؤيتهم
والتقـ ّ
لهــذه املناســبة ومجرياتهــا املختلفــة كل عــام ،وتعاطــي الحكومــة البحرينيــة مــع
متابعاتهــم ،بــل وتزويدهــم باملعلومــات أيضــا.
يف هــذا الجــزء ،سنســتعرض قضيــة األعــام الســوداء ،وصــور القيــادات اإليرانيــة،
وقيــادة حــزب اللــه ،التــي رفعــت بكثافــة يف موســم عاشــوراء عــام  ،2005وخلقــت
منهــا حكومــة البحريــن أزمــة كبــرة ،اســتدعت عــى مــا يبــدو أن تجــري فيهــا
اتّصــاالت مكثّفــة مــع الســفارة األمريكيــة ،التــي تكتــب عــادة كل يشء ،وتبعثــه
فــورا لــوزارة الخارجيــة!
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برقيــة  :1حممــد عبــد الغفــار يصــف الشــيخ عيســى قاســم بأ ّنــه
عميــل إيــران ويخشــى مــن تأثــر حكومــة العــراق الشــيعية

م ّيــز عاشــوراء العــام  2005الحملــة التــي شــ ّنتها الحكومــة عــى االحتفــاالت،
بح ّجــة رفــع صــور وشــعارات مواليــة للجمهوريــة اإلســامية يف إيـران .وقــد أرســلت
الســفارة للخارجيــة األمريكيــة يف  28فرباير/شــباط  ،2005تقري ـرا يف هــذا الصــدد
عــن لقــاء عقــد بــن الســفري األمريــي ويليــام مونــرو ،ووزيــر الدولــة لشــئون
الخارجيــة يف حكومــة البحريــن ،محمــد عبــد الغفــار.
وكان األخــر قــد أبلــغ الســفري األمريــي قلــق حكومتــه العميــق ممــا سـ ّـاه
«تد ّخــل إيــران يف شــئون البحريــن الداخليــة» ،الــذي قــال إنّــه قــد بلــغ ذروتــه
يف احتفــاالت عاشــوراء األخــرة .وقالــت الربقيــة إن الوزيــر أطلــق أوصافــا
قاســية عــى الشــيخ عــي ســلامن ،والشــيخ عيــى قاســم ،ووصــف األخــر بأنّــه
«عميــل إليــران ،يعتقــد بأنهــا يجــب أن تحكــم كل دول اإلقليــم .إنــه رجــل
خطــر جــدا».
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واتهــم الوزيــر إيـران بـ»اخـراق املجتمــع الشــيعي» يف البحريــن .وقــال إن الكثــر
مــن احتفــاالت عاشــوراء ُسيّســت لصالــح إيــران ،ضاربــا بالشــيخ عــي ســلامن
والشــيخ عيــى قاســم أمثلــة عــى مــن يقــوم بذلــك .وركّــز الوزيــر يف ذكــره مظاهر
هــذا التســييس عــى تعليــق صــور ملؤســس الجمهوريــة اإلســامية اإلمــام الخميني،
واملرشــد اإلي ـراين الســيد الخامنئــي ،وذلــك بشــكل أكــر حجــا وأكــر عــددا مــن
املعتــاد.
الوزيــر قــال للســفري أيضــا إن هنــاك «مخ ّيــات نصبــت لتدريــب الشـ ّبان عقائديا»
واصفــا إيّاهــا بـ»الخطــرة جــدا» .وقــال إن الســلطات البحريــن وجــدت يف هــذه
املخيــات شــعارات حــزب اللــه ،وكذلــك أعــام أمريكيــة وإرسائيليــة ملقــاة عــى
األرض ليدوســها النــاس.
وقــال عبــد الغفــار أيضــا إنــه قلــق مــن أن حكومــات شــيعية يف الع ـراق وإي ـران
ميكــن أن تكــون تطــورا خط ـرا عــى البحريــن.
واعتــرت الربقيــة أن حكومــة البحريــن قلقــة ومتخ ّوفــة مــن التأثــر املحتمــل لنجاح
الشــيعة يف العـراق عــى البحريــن ،لكنهــا قالــت أيضــا إن هنــاك إشــارات عــى أن
«االنتخابــات الناجحــة» يف الع ـراق ،تســاعد عــى دفــع الشــيعة الذيــن قاطعــوا
االنتخابــات يف البحريــن ،إىل أن ينظــروا بشــكل جــاد إىل املشــاركة يف انتخابــات
 ،»2006معتــرة ذلــك تطــورا إيجابيــا للحكومــة.
برقيــة  :2حممــد بــن مبــارك :األيــادي اإليرانيــة أكــر وضوحــا يف
عاشــوراء وخامنئــي قائــد سياســي وليــس دينــي

يف  8مــارس/آذار  ،2005وبينــا ال ي ـزال النــاس يف موســم مح ـ ّرم وصفــر ،أرســلت
الســفارة برقيــة عــن لقــاء (أو رمبــا اتصــال) بــن الســفري األمريــي ووزيــر الخارجيــة
البحرينــي محمــد بــن مبــارك آل خليفــة ،تحـ ّدث فيــه األخــر عــن تداعيــات قضيّــة
الصــور والشــعارات يف عاشــوراء!
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بــدوره ،نقــل محمــد بــن مبــارك للســفري ،ترصيحــات عــن وزيــر الداخليــة راشــد
بــن عبــد اللــه آل خليفــة ،عــا سـ ّـاه «التد ّخــل اإليـراين يف احتفــاالت عاشــوراء يف
البحريــن» ،كان قــد أدىل بهــا إىل نــواب يف الربملــان.
وقــال محمــد بــن مبــارك إن «األيــادي اإليرانيــة كانــت أكــر وضوحــا بكثــر خــال
احتفــاالت عاشــوراء هــذا العــام مــا كانــت عليــه يف الســنوات الســابقة» حســب
قولــه ،ونقــل للســفري بــأن آيــة اللــه الشــيخ عيــى قاســم ألقــى خطابــه الجامهريي
محاطــا بصــور كبــرة للخمينــي والخامنئــي وأمــن عــام حــزب اللــه الســيد حســن
نــر اللــه ،وأنــه كان محاطــا بحراســة شــخصية.
وقــال بــن مبــارك إن الشــيعة يف املــايض «كانــوا يضعــون الصــور داخــل مآمتهــم،
لكنهــا هــذا العــام يف كل مــكان» وأضــاف «الشــيعة حاولــوا تغطيــة البحريــن
بأعــام ســوداء» .الســفارة علّقــت عــى ترصيحــه مبالحظــة قالــت فيهــا (الكثــر مــن
األعــام الســود توضــع يف مواقــع اســتفزازية بشــكل متعمــد ،مبــا يشــمل الشــارع
الــذي يقــع عليــه أكــر مســجد ســني يف شــال غــرب البــاد ،بقريــة ســار).
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الســفارة قالــت إن محمــد بــن مبــارك ا ّدعــى أن العديــد مــن البحرينيــن الشــيعة
جــاءوا للحكومــة يشــتكون مــن التدخــل اإليــراين يف احتفاالتهــم .وقــال «لقــد
احتجــوا عــى فــرض مبــدأ واليــة الفقيــه عــى البحرينيــن ،أو حكــم الرشيعــة»،
وأضــاف «خامنئــي ليــس قائــدا دينيــا ،إنــه قائــد ســيايس .إنــه القائــد األعــى
للجيــش اإليــراين».
وزيــر الخارجيــة عـ ّـر عــن قلقــه مــن أن «املتطرفــن يســيئون اســتخدام الحريــة يف
البحريــن» ،وقــال إن «اإليرانيــن كانــوا يســتخدمون عمــاء لتحريــض النــاس ،آملــن
أن يخلقــوا طابــورا خامســا داخــل البحريــن»« ...عــى الحكومــة أن تــرد اآلن ،قبــل
أن تصبــح األمــور أســوأ .لقــد واجهــت البحريــن تحديــات مشــابهة مــن قبــل ،مــن
الشــيوعيني والبعثيــن».
الوزيــر حــذّر مــن أن هــذه األنشــطة قــد تســمح للمتطرفــن بتدبــر أعــال
إرهابيــة داخــل البحريــن ،وقــال إن مصادمــات حصلــت بــن «الســنة والشــيعة
يف املحــرق بســبب وضــع األعــام والرمــوز الدينيــة األخــرى يف مواقــع
حساسة»وشــى محمــد بــن مبــارك مــن محاولــة مديــري موقــع «بحريــن أون
اليــن» ،الذيــن ســجنوا مؤخــرا ،إثــارة املشــاكل.
برقيــة  :3احلكومــة مل تضــع سياســة للتعامــل مــع التمكــن
الكامــل احملتمــل للطائفــة الشــيعية

يف  9مــارس/آذار ،أرســلت الســفارة تقري ـرا آخــر ،عنونتــه بـــ «حكومــة البحريــن
تــرد عــى الشــعارات األجنبيــة يف األنشــطة الشــيعية خــال احتفــاالت عاشــوراء»

التقريــر قــال إن الحكومــة البحرينيــة أطلقــت حملــة بشــكل علنــي وخــاص،
للتـ ّرم مــن «التد ّخــل اإليـراين» .وأضــاف أن وزيــر الداخليــة قــال علنــا إن «بعــض
األشــخاص نــروا رســائل كراهيــة بشــكل علنــي خــال إحيــاء ذكــرى عاشــوراء
يف فربايــر املــايض بإطالقهــم هتافــات وتعليقهــم الفتــات تثــر االنقســام داخــل
املجتمــع البحرينــي».
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ولفــت التقريــر إىل أن البحريــن هــي الدولــة الخليجيــة الوحيــدة التــي تســمح
بخــروج مواكــب عاشــوراء الدينيــة بشــكل واســع علنــا ،وقــال إن وســائل إحيــاء
الذكــرى املق ّدســة يف البحريــن تختلــف باختــاف املدرســة الفكريــة للمشــاركني،
املطبيــن) هــم أقليــة
مش ـرا إىل أن عــدد الذيــن «يقطّعــون أنفســهم» (يقصــد ّ
صغــرة جــدا يف املجتمــع الشــيعي البحرينــي.
وقال التقرير إن املواكب الدينية تسمع للشيعة بدفع التعبري العام.
الســفارة رأت أن حكومــة البحريــن قــد تكــون محقــة بــأن إيـران تغــذي النشــاط
يف املجتمــع الشــيعي ،ومــع ذلــك فــإن «نجــاح الشــيعة املكتســح يف انتخابــات
الع ـراق ،هــو بــا شــك مصــدر آخــر لتمكــن الشــيعة وثقــة الجمهــور بنفســه»
حســب وصفهــا.
وقــال التقريــر إن حكومــة البحريــن تشـ ّجع عــى مشــاركة كل قطاعــات املجتمــع
يف العمليــة السياســية ،لك ّنهــا قــد ال تكــون مســتعدة و»مل تضــع بعــد سياســة
للتعامــل مــع التمكــن الكامــل والنجــاح الســيايس املحتمــل للطائفــة الشــيعية»
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وهــي ليســت مرتاحــة «للتعامــل مــع جامهــر شــيعية تــزداد جــرأة وثقــة بنفســها
أكــر فأكــر».
ورأت الســفارة أن الحكومــة قــد تتخــذ إج ـراءات تضــع فيهــا حــدا توقــف عنــده
هــذا «النهــوض الشــيعي».
انتقــل التقريــر بعدهــا إىل تفصيــل اإلجـراءات التــي اتخذهــا رئيــس الــوزراء خليفة
بــن ســلامن آل خليفــة ،والتــي تعكــس صــدى غضــب الحكومــة البحرينيــة مــا
حــدث يف عاشــوراء.
ثــم انتقــل إىل وصــف شــامل ودقيــق ملراســم إحيــاء ذكــرى عاشــوراء ،وخلفياتهــا
الدينيــة والتاريخيــة ،وذلــك بحســب فهمهــا*
برقيــة  :4بــن وزيــر الداخليــة والســيد عبــد اهلل الغريفــي :قلــم
وعلــم

يف  20مــارس/آذار ،ناقــش وزيــر الداخليــة البحرينــي راشــد بــن عبــد اللــه آل
خليفــة ،أحــداث عاشــوراء ذاتهــا ،مــع الســفري األمريــي ويليــام مونــرو ،وأرســلت
الســفارة تقريــرا عــن هــذا النقــاش يف برقيــة لــوزارة الخارجيــة األمريكيــة.
الوزيــر عــرض للســفري صــورا مــن إحيــاء عاشــوراء ،مــن بينهــا صــورة لــدوس العلــم
األمريــي ،واعتــر أن الهامــش الســيايس ألنشــطة عاشــوراء كان أكــر هــذا العــام
(لكــن الســفارة وضعــت مالحظــة قالــت فيهــا إن املنخرطــن يف هــذه األنشــطة
هــم أقليــة يف املجتمــع الشــيعي).
الوزيــر وصــف للســفري األمريــي قلــق الحكومــة مــن منــو االنقســام بــن الســنة
والشــيعة يف البحريــن «إذا مل يتخــذ إجـراء حاســم ضــد النشــاط الســيايس الشــيعي
خــال احتقــاالت عاشــوراء األخــرة» ،كــا اســتعرض معــه جهــوده يف ضبــط
«التط ـ ّرف الشــيعي» حســب وصفــه.
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التقريــر تحـ ّدث عــن لقــاء وزيــر الداخليــة شــخصيا مــع أحــد كبــار علــاء الديــن
يف البحريــن ،الســيد عبــد اللــه الغريفــي ،يف محاولــة لكســب تأييــده ،حســب
تعبــر الســفارة .مــن جانبــه ،طلــب الغريفــي مــن وزيــر الداخليــة الســيطرة عــى
املقــاالت واالفتتاحيــات املناهضــة للشــيعة يف الصحــف.
التقــى وزيــر الداخليــة أيضــا (بحســب مــا نقــل التقريــر) مبجموعــة مــن الس ـ ّنة
الذيــن قالــوا إنّهــم قلقــون مــن بــروز األعــام الســوداء يف كل مــكان بشــكل مفاجئ
(وقــد وضعــت الســفارة مالحظــة توضيحيــة قالــت إن األعــام الســواد متثــل حــداد
الشــيعة يف عاشــوراء) ،وقــال الوزيــر «يظهــر بــأن بعــض الشــيعة كان يســتخدمون
عاشــوراء كفرصــة سياســية» ،وأضــاف «الس ـ ّنة ينتظــرون مــن الحكومــة أن تفعــل
شــيئا مــا ،وإال فإنهــم ســيقومون بذلــك بأنفســهم» .لكــن الوزيــر قــال إنــه قــى
أمســيات عديــد يف مجالــس الحــد يحــاول تهدئــة العواطــف ،وأن يتيقــن مــن عــدم
اتخــاذ أي ردات فعــل ضــد الشــيعة ،حســب قولــه.
ويف موقــف غريــب ،نقلــت الربقيــة أن وزيــر الداخليــة قــال للســفري إن «البحريــن
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ال ترغــب أن تحــذو حــذو اململكــة العربيــة الســعودية التــي انتظــرت طويــا
قبــل أن تــرد بشــكل حاســم ضــد املتط ّرفــن الســ ّنة .وإذا انتظــرت الحكومــة
طويــا ،ســيكون هنــاك رد فعــل ســني مــن الس ـ ّنة ضــد الشــيعة .االســراتيجية
األفضــل ،هــي أن يقــوم قيــادات الشــيعة باحتــواء املشــكلة بأنفســهم» .الوزيــر
زعــم أيضــا إن وزارتــه كانــت تبــذل جهــدا لجلــب املزيــد مــن الشــيعة يف قــوات
األمــن.
الســفارة قالــت إن وزيــر الداخليــة يلعــب دورا بــارزا يف تعامــل الحكومــة مــع
هــذه القضيــة ،وأنــه ذهــب يف هــذا الصــدد إىل التشــاور مــع رؤســام املآتــم ،كــا
تواصــل مــع الســيد عبــد اللــه الغريفــي ،الــذي وصفــه بأنــه كان إيجابيــا ومتف ّهــا
ملــا تحــاول أن تقــوم بــه الحكومــة .قــال الوزيــر إن الغريفــي ق ـ ّدر زيارتــه ،وإنــه
فخــور بأنّــه بحرينــي ،وهــو يؤمــن بــأن الوحــدة مهمــة ،لك ّنــه عـ ّـر عــن قلقــه مــن
أن الحكومــة تركــت القصــة تكــر كث ـرا يف الصحــف .الســفارة نقلــت بــأن وزيــر
الداخليــة ،ورغــم أنــه قــال للغريفــي إنــه ال يســتطيع التح ّكــم يف الصحافــة ،لك ّنــه
قــال «إنّهــا مســألة َعلَــم وقلــم» ،مشــرة إىل أنــه لعــب عــى الطبــاق الناقــص
بــن الكلمتــن لغويــا! الوزيــر قــال للغريفــي «إذا قمتــم برفــع أعــام حــزب اللــه،
ســرفع األقــام .إذا أردتــم أن تتوقــف األقــام ،أنزلــوا األعــام».
بعدهــا نقــل التقريــر مقتطفــات نرشتهــا الصحــف مــن حديــث للســيد الغريفــي
ألقــاه يف  18مــارس/آذار ليلــة الجمعــة مبســجد اإلمــام الصــادق بالقفــول ،وقــد
تحــ ّدث فيهــا عــن الوحــدة واألمــن واالســتقرار وكونهــا خطوطــا حمــراء ،وعــن
رفضــه أي ســلوك يــر بهــذه املبــادئ.
الغريفــي ح ـذّر أيضــا مــن األقــام التــي تســتغل األحــداث إلثــارة العــداوة بــن
النــاس ،وتحريــض النظــام ضــد طائفــة رئيســية مواليــة يف املجتمــع ،داعيــا الحكومة
إىل إســكات هــذه األقــام ومحــذرا مــن كارثــة يف حــال اســتمرارها .وقــال الغريفــي
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إن وزيــر الداخليــة دعــاه لزيارتــه ،وإن موافقتــه ســتعتمد عــى مقــدار التغيــر
الــذي يـراه عــى األرض.
تقــول الســفارة إن وزيــر الداخليــة اعتــر املشــكلة ميكــن حلهــا والســيطرة عليهــا
«هنــاك متط ّرفــون مــن الجانبــن ،وهــم يحتاجــون ألن يضبطــوا مــن كال الجانبــن».
الســفري ،وبحســب الربقيــة ،ســأل وزيــر الداخليــة عن مامرســات التوظيــف يف وزارة
الداخليــة ،مش ـرا إىل أنــه ســمع شــكاوى مــن انتقــاص متثيــل الشــيعة فيهــا ،ورد
الوزيــر بــأن قــوات األمــن تحــاول اآلن بــأن تــرب مثــاال عــى التوظيــف مــن كل
الجانبــن ،وا ّدعــى بــأن  39مــن أصــل  40مــن الصــف الجديــد مــن ضبــاط الرشطــة
كانــوا شــيعة .وأشــار أيضــا إىل اإلعــان عــن توظيــف رشطــة الجمتــع ،وقــال إن
أعــدادا كبــرة مــن الشــيعة تق ّدمــت ،متوقّعــة بأنّهــا لــن تقبــل يف الوظائــف ،ولكــن
مــن بــاب إحـراج الحكومــة مــن جهــة البطالــة.
الوزيــر قــال «حــن وظــف عــدة منهــم فعــا ،رجعــوا إىل قراهــم وهــم يشــتكون
بأنّهــم اآلن عالقــون ألنهــم حصلــوا عــى وظائــف مل يكونــوا يريدونهــا يف رشطــة
املجتمــع».
برقيــة  :5األعــام احلمــراء والبيضــاء تظهــر يف مســرة اإلصــاح
الدســتوري

يف  28مــارس/آذار  ،2005أبرقــت الســفارة للخارجيــة األمريكيــة بتقريــر عــن
مســرة اإلصــاح الدســتوري ،التــي خرجــت يف  25مــارس/آذار .وقالــت الســفارة إن
زعيــم جمعيــة الوفــاق تحــدى وزارة الداخليــة وقــاد مجموعــة ق ّدرتهــا بــن 30-20
ألــف شــخص ،يف مظاهــرة ســلمية للمطالبــة باإلصــاح الدســتوري.

وجــاءت هــذه التظاهــرة ،يف ذات الفــرة التــي شــهدت أزمــة (الصور واألعــام) ،ويف
نهايــة موســم محــرم وصفــر ذلــك العــام .يف هــذا الســياق ،قــال التقريــر ،يف فقــرة
عنونهــا بـ(األحمــر واألبيــض ألــوان اليــوم) ،إن الشــيخ عــي ســلامن حــث املشــاركني
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قبــل االحتجــاج ،عــى االمتنــاع عــن حمــل أي أعــام أو صــور أو شــعارات أجنبيــة،
وذلــك يف «اســتجابة لتحذي ـرات الحكومــة العلنيــة عــن صــور وأعــام عاشــوراء»
حســبام جــاء يف تقريــر الســفارة.
وقال التقرير إن اللونني األحمر واألبيض غطيا التظاهرة بشكل بارز.
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خــال أزمــة الصــور واألعــام يف  ،2005وجــدت الســفارة األمريكيــة يف املنامــة
نفســها مضطـ ّرة لفهــم املزيــد عــن ذكــرى عاشــوراء ،وطريقــة إحيائهــا يف البحريــن،
وعليــه قامــت ببحثهــا ،وخرجــت بتقريــر مدهــش ،يف ظــرف أيــام.
يعــد هــذا التقريــر - 1الــذي أرســل هــو اآلخــر يف برقيــة للخارجيــة األمريكيــة
بتاريــخ  9مــارس/آذار  - 2005واحــدا مــن أهــم الوثائــق الرســمية ،التــي تظهــر
مــدى اطّــاع الدبلوماســية األمريكيــة عــى معــاين ذكــرى عاشــوراء وأبعادهــا
الثقافيــة والسوســيولوجية ،وعــى طقــوس ومراســم إحيائهــا يف البحريــن عــى
وجــه الخصــوص ،وكل التفاصيــل املحيطــة بهــا ،مبــا فيهــا التفاصيــل الدينيــة،
والعقائديــة.
تقـ ّدم الربقيــة خلفيــة عــن األســاس الدينــي والتاريخــي للمناســبة ،وعــن اختــاف
مفصــا
الشــيعة يف إحيائهــا بحســب مراجعهــم الدينيــة .يق ـ ّدم التقريــر رصــدا ّ
ملظاهــر عاشــوراء (يف البحريــن عــى وجــه الخصــوص) ،ووصفــا شــامال ودقيقــا
إىل حــد مــا للمراســم الدينيــة ،بــدءا مــن حضــور املأتــم ،اللطــم ،الحيــدر ،وحتــى
مواكــب الع ـزاء التقليديــة ،وتلــك الحديثــة ،التــي تســتخدم آالت موســيقية
1
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ربــا تكــون هــذه الربقيــة أشــمل وصــف توثيقــي غــريب صــدر عــن هــذه املراســم
ّ
الدينيــة ،وهــي بــا شــك تفتــح أســئلة كثــرة عــن ســبب اهتــام الســفارة بهــذه
التفاصيــل ،وكيــف تنعكــس عــى موافقهــا ،آرائهــا ،وفهمهــا للطائفــة الشــيعية،
ولألحــداث السياســية واالجتامعيــة بالبــاد .وعليــه قامــت «مــرآة البحريــن»
برتجمتهــا حرفيــا.
تقاليد إحياء ذكرى عاشوراء قدمية العهد

 .3أيــام االحتفــال بعاشــوراء لــدى الشّ ــيعة ،التــي يتــم فيهــا إحيــاء ذكــرى مقتــل
حفيــد النبــي اإلمــام الحســن يف كربــاء ،متتــد طيلــة األيــام العــرة األوىل من شــهر
محــرم بالتقويــم اإلســامي .وتصــل االحتفــاالت إىل ذروتهــا يف التّاســع والعــارش مــن
محــرم ،اللّذيــن يصادفــان يف  18و 19فرباير/شــباط مــن العــام الحــايل .نحــو 70
باملائــة مــن ســكان البحريــن مســلمون شــيعة ،والبحريــن هــي ال ّدولــة الوحيــدة
مــن بــن دول مجلــس التّعــاون الخليجــي التــي تســمح بإقامــة احتفــاالت علنيــة
واســعة ال ّنطــاق بعاشــوراء .شــيعة البحريــن فخــورون بوضعهــم الفريــد يف
املنطقــة :أحــد معارفنــا تفاخــر بــأن الشّ ــيعة حافظــوا عــى هــذه التّقاليــد لقــرون
(الســنية) الحاكمــة إىل الجزيــرة.
قبــل مجــيء أرسة آل خليفــة ّ
 .4تشــتهر عاشــوراء عــى األغلــب مبســرات ميــي فيهــا املؤمنــون يف مواكــب
بالســيوف وجــرح الــرؤوس والظّهــور
يغطيهــا ال ـ ّدم ال ّناتــج عــن رضب ال ّنفــس ّ
بالســكاكني (مــا يســمى بــ»الحيــدر» باللّغــة العربيــة) ،وهــو يرمــز إىل معانــاة
ّ
الحســن .ويف حــن كان هــذا املشــهد البــارز وال ّرهيــب ظاهـ ًرا يف وســط املنامــة،
بالتحديــد يف صبيحــة العــارش مــن محــرم ( 19فرباير/شــباط) ،أشــار البحرينيــون
الشّ ــيعة إىل أن احتفــاالت عاشــوراء تحمــل يف طياتهــا أكــر مــن إســالة ال ّدمــاء.
إنهــم يلفتــون إىل أنــه يف هــذا العــام تحديــ ًدا ،نظمــت التّجمعــات الشّ ــيعية
(املآتــم) يف كل مــن العاصمــة واملــدن األصغــر منهــا والقــرى ،محــارضات
منتظمــة حــول األحــداث والشّ ــخصيات املحيطــة بعاشــوراء ،و»مرسحيــات
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عاطفيــة» تصــف معانــاة الحســن ،وتربعــات بالــ ّدم لدعــم املستشــفيات
املحليــة ،ومجســات ورقيــة تشــر إىل شــهادة الحســن ،عــى غ ـرار مجســات
والدة الســيد املســيح .ويف مســاحة شــاغرة ،عــى جانــب الشــارع الــذي يقــع
عليــه مستشــفى اإلرســالية األمريكيــة املعــروف ،وســط املنامــة ،يق ـ ّدم علــاء
ديــن شــيعة ،مــن بينهــم واحــد عــى األقــل ذو أصــل إي ـراين ،محــارضات بلغــة
إنجليزيــة جيــدة ،لألجانــب املهتمــن.
مناذج خمتلفة من املشاركني يف طقوس املواكب

 .5عــى ال ّرغــم مــن كونهــا أقــل دمويــة ،فــإن مواكــب عاشــوراء يف ليــل التّاســع
مــن محــرم 18 ،فرباير/شــباط ،كانــت الفتــة مــن حيــث الحجــم والتّنــوع والحامســة
ال ّدينيــة .وباســتثناء مجموعــة مــن حــوايل عــرة شــبان رضبــوا ظهورهــم
والســكاكني ،مل يجــرح اآلالف الذيــن شــاركوا يف املســرة أنفســهم.
بالســيوف ّ
ّ
وقــد مشــت معظــم املجموعــات ،التــي نظمتهــا املآتــم ،يف صفــوف (مؤلفــة مــن
ال ّرجــال فقــط) ترافقهــم أحصنــة مــن دون ركاب ،وخطبــاء يلقــون أناشــيد عــر
أنظمــة صوتيــة محمولــة ،وطبــول ويافطــات ،والنعــش الرمــزي الخــاص باملناســبة.
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إحــدى املجموعــات رافقتهــا فرقــة يرتــدي أعضاؤهــا زيًــا موحــدا مــن الســاتان
األســود مــع أوشــحة ذهبيــة ،تشــابه مشــهد موكــب جنائــزي عــى موســيقى الجــاز
«ديكســيالند» يف مدينــة نيــو أورليانــز األمريكيــة.
 .6تعــرف (تسـ ّمى) املآتــم مــن خــال موقعهــا يف منطقــة مــا مــن البحريــن ،أو مــن
خــال األصــل العرقــي ألعضائهــا .هنــاك مآتــم للشّ ــيعة مــن أصــول بحرينيــة ،الذين
يدعــون بـــ «البحارنــة» ،ولــذوي األصــول الفارســية الذيــن يحظــون بجنســيات
بحرينيــة ،ويدعــون بـــ «العجــم» (بعــض هــذه العائــات موجــودة يف البحريــن
عــى مــدى أجيــال لكنهــا تُعتــر فارســية) ،وللعــال الوافديــن مــن شــبه القــارة،
الشقيــة الذيــن يســتطيعون
ومعظمهــم باكســتانيون ،وللســعوديني مــن املنطقــة ّ
مامرســة شــعائرهم ال ّدينيــة يف ظــل حريــة نســبية .وتــؤدي كل مــن هــذه
خاصــا مــن جلــد الـذّات يف انســجام تــام .ويــرب عــدد منهــم
املجموعــات منطًــا ً
صدورهــم بأيديهــم اليمنــى برفــق ،ويــؤدي آخــرون حــركات إيقاعيــة معقّــدة،
مشــابهة لل ّرقــص ،تنتهــي برضبــة عنيفــة عــى صدورهــم بــكال اليديــن ،فيــا
تــرب مجموعــات أخــرى بعنــف ظهورهــا بسالســل مجدونــة ،متصلــة مبقابــض
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خشــبية .هنــاك مســتوى معــن مــن «اللهــو» ،واملزايــدة املراهقــة يف الحــاس الذي
يظهــره بعــض املؤمنــن .أف ـراد مجموعــات صغــرة ،مكونــة مــن إخــوة وأقــارب
وأصدقــاء مقربــن ،عــى مــا يبــدو ،يحثــون بعضهــم البعــض عــى إظهــار املزيــد
ـراخ وال ّدعــاء واللطــم.
مــن الحامســة يف الـ ّ
 .7تصطــف عــى طريــق املوكــب أكشــاك أنشــأتها املآتــم ،يتــم فيهــا توزيــع
الســاخنة والبــاردة واألطعمــة املجانيــة لــكل الحضــور ،مبــن يف ذلــك
املرشوبــات ّ
الســفارة (الذيــن كان مــن الواضــح أنهــم غــر بحرينيــن) .املتطوعــون
موظفــي ّ
يف األكشــاك يبذلــون أقــى جهودهــم لجعــل األجانــب يشــعرون بأنهــم مرحــب
ـراب إىل أولئــك الواقفــن مبــارشة أمامهــم.
بهــم ،ويقدمــون شــخص ًيا الطّعــام والـ ّ
كــا أنهــم يتقدمــون باتجــاه املواكــب ملســافات قصــرة لتزويدهــم باملرطبــات،
متا ًمــا كــا يفعــل املتفرجــون عنــد تقديــم املرشوبــات إىل املتســابقني يف املاراثــون.
يشــاهد كثــر مــن ال ّنســاء واألطفــال املواكــب مــن جوانــب الطّرقــات أو مــن
ال ّنوافــذ ،يف إضافــة إىل األجــواء التــي تبــدو كرنفاليــة تقريبــا.
عرض علني لصور علماء ّ
الشيعة

 .8تنتــر عــدة صــور ،مبــا يف ذلــك صــور كبــرة جــدا للخمينــي والخامنئــي،
عــى طــول طريــق املوكــب يف قلــب املنامــة .ويوجــد عــى الجــدران ملصقــات
تحمــل صــور اإليرانيــن االثنــن وأيضً ــا أمــن عــام حــزب اللــه نــر اللــه .وعــى
الســفارة مل يــروا أي أعــام لحــزب اللــه ،غــر أن متفرجــن
ال ّرغــم مــن أن موظفــي ّ
آخريــن رأوا ذلــك .وجــاءت بعــض امللصقــات كاحتجــاج عــى املــادة الـــ  56مــن
دســتور البحريــن  ،***2002الــذي مينــح عفـ ًوا عا ًمــا ملجموعــة ،بينهــم عنــارص مــن
قــوات األمــن ،يتهمهــم الشّ ــيعة بتعذيــب وقتــل معتقلــن خــال رصاع منتصــف
التّســعينات .وتظهــر هــذه امللصقــات صــور أجســاد القتــى يف االشــتباكات مــع
قــوات األمــن وأثنــاء االعتقــال .وحمــل عــدد قليــل مــن املشــاركني يف املواكــب
شــارات كُ ِتــب عليهــا «املــوت ألمريــكا» و»املــوت إلرسائيــل» بالفارســية.
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ّ
الشريازيون يف أقصى احلدود

 .9وف ًقــا ملصــادر شــيعية ،فــإن الطّــرق املختلفــة يف إحيــاء ذكــرى عاشــوراء تعكــس
مــدارس عقائديــة مختلفــة يف املجتمــع الشّ ــيعي .يتبــع البحرينيــون الشّ ــيعة
اتجاهــات مختلفــة داخــل الطّائفــة الشّ ــيعية ،مبــا يف ذلــك اتجاهــات الخمينــي
والسيســتاين والشّ ـرازي .يف أواخــر الثّامنينيــات،
والخامنئــي والخــويئ وفضــل اللــه ّ
أصــدر الخمينــي فتــوى مفادهــا أن رضب الحيــدر وإســالة ال ّدمــاء «حـرام» أو غــر
ـدل مــن ذلــك .ومــا ت ـزال
مقبــول رش ًعــا .وأوىص بــأن يتــرع الشّ ــيعة بدمائهــم بـ ً
أغلبيــة شــيعة البحريــن تتبــع تعليامتــه .غــر أنــه ،وبعــد ســنتني فقــط ،عــارض ذلك
آيــة اللــه محمــد الشّ ـرازي (املتــوىف حال ًيــا) ،زعيــم الحركــة الشّ ـرازية األكــر تطرفًا،
وأفتــى بــأن رضب الحيــدر هــو أمــر مقبــول دين ًيــا .وتزامنــت فتــواه مــع االنفتــاح
الســيايس األكــر يف البحريــن ،الــذي أدت إليــه سياســات امللــك يف اإلصــاح ،ورسعان
ّ
مــا عــاود مؤيــدو الفلســفة الشّ ـرازية اســتئناف هــذه املامرســة ال ّدمويــة ،التــي
ينظــر إليهــا عــدد مــن الشّ ــيعة غــر الشّ ـرازيني بعــن االشــمئزاز.
 .10مأتــم القصــاب يف وســط املنامــة هــو مركــز الشّ ـرازيني يف البحريــن .وتديــره
أرسة آل العلــوي .وينتمــي إىل هــذه األرسة وزيــر العمــل واملعــارض املنفــي الســابق
مجيــد العلــوي ،ولكــ ّن عالقتــه غــر وثيقــة بفــرع األرسة املســؤول عــن مأتــم
القصــاب .وتقــول مصادرنــا إن كل ال ّرجــال الذيــن يرضبــون الحيــدر يف مواكــب
عاشــوراء هــم أعضــاء يف هــذا املأتــم .وقــد زعــم أحــد املصــادر أن عــد ّدا مــن
الســعوديني الشّ ــيعة الذيــن يأتــون إىل البحريــن خــال االحتفــاالت هــم أعضــاء يف
ّ
الحركــة الشّ ـرازية ويجرحــون أنفســهم أيضــا يف املواكــب الدينيــة.
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نظموا برامج مستفزّ ة يف عاشوراء!
سلفيون سنّة ّ
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بــدءا مــن  ،2005ســيصبح تقريــر الســفارة األمريكيــة يف املنامــة عــن إحيــاء ذكــرى
عاشــوراء ،تقريـرا روتينيــا ،حتــى لــو كانــت املناســبة خاليــة مــن األحــداث املثــرة،
وحتــى لــو مل يكــن لهــا أيــة تداعيــات عــى األرض .ســتصبح عاشــوراء يف البحريــن
حدثــا يف حــد ذاتهــا ،ينبغــي أن تراقــب ،وترصــد ،وترفــع عنهــا التقاريــر.
يف  ،2006وردت برقيتــان ذكــرت فيهــا املناســبة ،األوىل هــي التقريــر الســنوي
الــذي ســيصبح تقليــدا ،والثانيــة هــي تقريــر عــن اجتــاع مثــر عقــد بــن وكيــل
وزارة الشــئون اإلســامية فريــد املفتــاح ،والســفري األمريــي ويليــام مونــرو ،إلطــاع
األخــر عــى جهــود الــوزارة خصوصــا يف التقريــب بــن السـ ّنة والشــيعة ،مبــا فيهــا
تلــك الجهــود املبذولــة خــال مناســبة عاشــوراء!
عاشــوراء  2006كان أكــر هــدوءا مــن ســابقه ،وأكــر مــا تحــ ّدث عنــه تقريــر
الســفارة فيــه هــو خلــ ّوه مــن التوتّــرات ومظاهــر العنــف ،فضــا عــن قيــام
مجموعــات شــيعية بضبــط األمــن والحاميــة بنفســها يف منطقــة املواكــب باملنامــة،
التــي خلــت مــن أجهــزة األمــن الرســمية متامــا «ملــدة  10أيــام كل عــام ،نحــن
نســيطر عــى املنطقــة .الحكومــة تســيطر عليهــا يف األيــام الـــ  355األخــرى مــن
الســنة» ،تنقــل الســفارة عــن أحــد معارفهــا.
يف برقيــة الســفارة األمريكيــة أيضــا ،تقريــر عــن أنشــطة حركــة حــق خــال
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عاشــوراء ،وتقريــر عــن الجــدل الــذي أثارتــه الالفتــة التــي تحمــل كلمــة الشــيخ
عيــى قاســم عــن «معســكر الحســن ومعســكر يزيــد» ،وكذلــك وصــف بصياغــة
أخــرى لطقــوس ومظاهــر املناســبة الدينيــة ،التــي قالــت إنهــا شــبيهة مبــا يجــري
يف أعيــاد الكرســمس ،فضــا عــن إشــارة إىل األجــواء السياســية التــي كانــت تحيــط
بالحــدث ،وعــى رأســها اعتقــال مجموعــة شـ ّبان مــن مطــار البحريــن الــدويل بعــد
اعتصامهــم احتجاجــا عــى اعتقــال الشــيخ محمــد ســند.
وقــد ق ـ ّدرت الســفارة املشــاركني يف احتفــاالت عاشــوراء عــام  2006بـــ  150ألــف
شــخص ،بعضهــم مــن الســعودية والكويــت.
عاشوراء 2006

يف فرباير/شــباط  ،2006أرســل الســفري األمريــي باملنامــة ويليــام مونــرو ،تقريــره
الــذي ســيكون بــدءا مــن  2005ســنويا ،عــن إحيــاء ذكــرى عاشــوراء يف البحريــن.
بــدأ التقريــر بذكــر عــدد الذيــن شــاركوا يف مواكــب عاشــوراء الدينيــة يف مدينــة
املنامــة القدميــة ،وقــد ق ـ ّدره الســفري بـــ  150ألــف شــخص .ونقــل التقريــر عــن
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جميــع الشــهود ،مبــن فيهــم موظفــو الســفارة الذيــن حــروا االحتفــاالت ،أن
الحــدث مــى عــى نحــو ســلس جــدا ،بــا تقاريــر عــن مواجهــات أو عنــف.
وبصياغــة أخــرى ،ذهــب التقريــر ليصــف طقــوس عاشــوراء مجــددا «مجموعــات
كبــرة أغلبهــا شــبّان أعدادهــم بــاآلالف أحيانــا ،يســرون يف انســجام يف دائــرة
طولهــا عــدة كيلوم ـرات ،بينــا يرضبــون صدورهــم بأيديهــم بشــكل متناغــم ،أو
يرضبــون ظهورهــم بسالســل».
ويضيــف «تنظّــم املجموعــات عــن طريــق العديــد مــن الصــاالت الشــيعية الدينية/
االجتامعيــة يف املنطقــة ،والتي تدعــى املآتم».
وع ـ ّرج التقريــر عــى ذكــر األنشــطة األخــرى يف عاشــوراء تحــت عنــوان «أشــياء
لــكل النــاس خــال عاشــوراء» ،وقــد تح ّدثــت الفقــرة عــن املضائــف ،وعــن املرســم
الحســيني ،وحمــات التــرع بالــدم ،ومخيــم التوعيــة للجاليــات األجنبيــة الــذي
يعطــي محــارضات باإلنجليزيــة عــن عاشــوراء ،وكذلــك مرسحيــات عــن معركــة
كربــاء.
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«هنــاك الكثــر مــن العــروض املشــابهة ملشــاهد عيــد الكرســمس ،تنتــر عــى
مــدار املنطقــة ،تصـ ّور جانبــا مــن القصــة ،بعضهــا يطــل بشــكل مريــع يف التفاصيــل
التــي تلفتهــا».
مل يغفل التقرير أيضا ذكر موكب العزاء الذي تتق ّدمه فرقة موسيقية.
ووضــع التقريــر اقتباســا مــن ترصيــح رئيــس لجنــة املواكــب الحســينية ،حســن
العلــوي ،مشـرا إىل مشــاركة كويتيــن وســعوديني يف احتفــاالت البحريــن بعاشــوراء.
األعالم والصور يف 2006

وعطفــا عــى أزمــة األعــام والصــور يف  ،2005يشــر التقريــر إىل أن موظفــي الســفارة
مل يالحظــوا أحــدا مــن املشــاركني حمــل ملصقــات أو أعــام أو صــور لقــادة أجانــب،
مثــل آيــة اللــه الخمينــي ،والخامنئــي ،وأمــن عــام حــزب اللــه الســيد حســن نــر
اللــه ،لك ّنهــم رأوا الفتــة كبــرة ثابتــة عليهــا صــورة عــامل الديــن البحرينــي الشــيعي
البــارز الشــيخ عيــى قاســم ،إىل جانبــه نــر اللــه «كام نصبــت بعض املآتم شاشــات
تلفزيــون عــى الشــارع ،تبــث خطابــات واحتفــاالت بينهــا لنــر اللــه».
«وعلقــت عــى الجــدران منشــورات فيهــا صــور آليــة اللــه السيســتاين ،وعبــارات
طبيعتهــا دينيــة بالكامــل».

غياب رجال األمن وسيطرة الشيعة على وسط املنامة

والحــظ موظفــو الســفارة الذيــن حــروا املناســبة كمراقبــن ،بأنــه مل يكــن هنــاك
حضــور أمنــي بــزي رســمي يف املنطقــة ،ســوى لرجــال املــرور ،يف حــن كان هنــاك
متطوعــون مرتبطــون باملآتــم ،يلبســون شــارات ويحملــون أجهــزة اتصــال الســكلية،
منتــرون يف منطقــة املواكــب ،وينخرطــون بشــكل نشــط مــع الحارضيــن لتزويدهم
باملعلومــات واملســاعدة إذا احتاجوهــا.
الســفارة نقلــت عــن أحــد معارفهــا قولــه بــأن عاشــوراء هــي فــرة يحظــى فيهــا
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الشــيعة بحريــات ضخمــة «ملــدة عــرة أيــام كل عــام ،نحــن نســيطر عــى املنطقــة.
الحكومــة تســيطر عليهــا يف األيــام الـــ  355األخــرى مــن الســنة».
األجواء السياسية يف عاشوراء 2006

ورد يف التقريــر أيضــا ،األجــواء السياســية املرافقــة للذكــرى ،وهــي الحكــم بإدانــة
 12شــابا شــيعيا شــاركوا يف احتجاجــات مبطــار البحريــن الــدويل ،بعــد اعتقــال
رجــل الديــن املعــروف الشــيخ محمــد ســند مــن هنــاك( ،ديســمرب/كانون األول
 ،)2005وأشــار التقريــر إىل أن األحــكام أثــارت غضــب املجتمــع الشــيعي ،وكانــت
موضوعــا للنقــاش خــال أيــام عاشــوراء.
«الحــظ موظفــو الســفارة حشــدا مــن  500شــخص يســتمعون ملتح ـ ّدث يشــجب
ويســتنكر قيــام الحكومــة بإدانــة هــؤالء .ورغــم التوتــر ،مل يكــن هنــاك عنــف أو
صدامــات».
«املشــهد األكــر إزعاجــا هــو مجموعــة مــن  20شــابا يلبســون عصابــات ،وأقمصــة،
ورساويــل متويــه ،بهيئــة عســكرية ،يركضــون ببــطء يف انســجام ،ويهتفــون املــوت
ألمريــكا ،املــوت إلرسائيــل ،املــوت للدمنــارك ...ويف تطــور فريــد مــن نوعــه يف حدث
 ،2006مــى املشــاركون يف املواكــب الدينيــة عــى  20-10لوحــة حفــرت عــى
الطــرق ورســم عليهــا العلــم الدمنــاريك .هــذا باإلضافــة إىل مجموعــة مــن اللوحــات
رســم عليهــا ألــوان العلمــن األمريــي واإلرسائيــي».
وأشــارت الربقيــة أيضــا إىل اجتــاع وزيــر الداخليــة برئيــس هيئــة املواكــب
الحســينية ،حســن العلــوي ،وعضــو مجلــس الشــورى فــؤاد حاجــي ،والنائــب
عيــى بــن رجــب ،ملراجعــة الجانــب األمنــي للمناســبة .ولفتــت الربقيــة إىل أن
االجتــاع حــدث يف ذات الوقــت الــذي اتّهــم فيــه قــادة املجتمــع يف قــرى شــيعية،
الرشطــة ،بنــزع أعــام ســوداء غطــت مناطــق شــيعية مبناســبة عاشــوراء ،األمــر
الــذي احتــج عليــه أيضــا أعضــاء يف مجلــس بلــدي الشــالية.
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نشاط حركة حق :عريضة األمم املتحدة

أوردت الربقيــة أيضــا فقــرة عــن نشــاط حركــة حــق يف عاشــوراء (وهــو النشــاط
األول لهــا حيــث تأسســت يف العــام :)2005

«حركــة حــق (ميــن) ،مجموعــة متشــددة منشــقة عــن جمعيــة الوفــاق الشــيعية
املعارضــة ،أصــدرت بيانــا صحفيــا يف  6فرباير/شــباط تعلــن فيــه عــن عريضــة
ســتق ّدم إىل األمــم املتحــدة للدعــوة إىل دســتور دميقراطــي جديــد يصــاغ مــن قبــل
مجلــس منتخــب .داعمــو العريضــة وضعــوا طــاوالت وأكشــاك يف أقســام عــدة
مــن وســط املدينــة ،وعرضــوا فيديــو عــن فقــر الشــيعة يف البحريــن يف املحيــط
الخارجــي ألكــر مأتــم .املنظمــون أعلنــوا أن هدفهــم هــو الحصــول عــى 100
ألــف توقيــع عــى العريضــة خــال عاشــوراء ،أي يف الغالــب  25%مــن مواطنــي
البحريــن .حتــى اليــوم ،مل يعلــن عــن عــدد املوقعــن ،ولكــن مصــادر مطّلعــة قالــت
إن املجموعــة وصلــت إىل هدفهــا عــى األرجــح».
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الفتة الشيخ عيسى قاسم :معسكر احلسني ومعسكر يزيد

توث ّــق الربقيــة واحــدة مــن أهــم األحــداث يف عاشــوراء ،وهــي حادثــة الالفتــة
التــي نرشتهــا جمعيــة التوعيــة اإلســامية ،وتحــوي كلمــة قدميــة للشــيخ عيــى
قاســم ،أثــارت عليهــا جهــات مواليــة للنظــام جــدال واســعا ،أ ّدى يف النهايــة إلزالتهــا
مــن قبــل الســلطات ،ولشــن حملــة معاديــة للشــيخ قاســم وجميعــة التوعيــة يف
الصحــف ،وعــى ألســن املســئولني.
«الجدل األكرب انفجر بعد أكرث من أسبوع من نهاية عاشوراء» تصف الربقية.
تشــر الربقيــة يف البدايــة إىل أن إثــارة الجــدل عــى الالفتــة بــدأ مــن صحيفــة
الوطــن «التــي يقــال إنهــا عــى صلــة باملجتمــع الســلفي الســني يف البــاد» ،حيــث
نــرت خ ـرا يف  18فرباير/شــباط تهاجــم فيــه العبــارة التــي وردت عــى الالفتــة.
«تقــول عبــارة الشــيخ عيــى قاســم ،بأســلوب مــوار  -غــر مبــارش ،-إن البحريــن
تنقســم إىل معســكرين ،معســكر الحســن ومعســكر يزيــد (الــذي قتلــه جيشــه
الحســن وأتباعــه يف كربــاء)» بحســب الربقيــة.
تعلّــق الربقيــة «يف حــن تقــول تفسـرات متســامحة للعبــارة بــأن قاســم كان يقصــد
الفــروق بــن املســلمني الصالحــن ،املتقــن ،الواعــن ،واملســلمني الســاقطني ،إال أن
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الغالبيــة فهمــت بأنــه يقصــد بــأن الشــيعة هــم معســكر الحســن ،والس ـ ّنة هــم
معســكر يزيــد».
تذهــب الربقيــة بعدئــذ إىل رسد تداعيــات القضيــة ،مشــرة إىل دخول مســئولني كبار
يف الدولــة ،وأعضــاء يف الربملــان ،وكتــاب مقــاالت ،يف هــذا الجــدل بعمــق .ولفتــت
إىل أن مجلــس الــوزراء «أدان الالفتــات والشــعارات التــي تهــدد الوحــدة الوطنيــة،
وقــال إنهــا إســاءة اســتخدام للدميقراطيــة والحريــة» ،كــا وضعــت ترصيحــا يف
الســياق ذاتــه عــن رئيــس الــوزراء انتقــد فيــه «الالفتــات املثــرة للعــداء».
أمــا رئيــس مجلــس النــواب وقتهــا ،خليفــة الظه ـراين ،فقــد أدان الالفتــة ،بحضــور
رئيــس الــوزراء ،وقــال إنهــا بالــون الختبــار الحــدود املســموحة للخطــاب املقبــول،
بينــا هــ ّددت وزيــرة التنميــة وقتهــا فاطمــة البلــويش ،باتخــاذ إجــراءات ضــد
جميعــة التوعيــة ،يف حــن طالــب النائــب الســلفي جاســم الســعيدي بإزالــة جميــع
الالفتــات التــي تســبب االنقســام يف املجتمــع البحرينــي.
تع ـ ّرج الربقيــة بعدهــا عــى مقــال الصحافيــة املواليــة للنظــام ،سوســن الشــاعر،
ومقــاالت كتــاب آخريــن ،انتقــدوا فيهــا مــا أســموه «تســييس الدين بهــدف اإلرضار
بالوحــدة الوطنيــة» ،ثــم تــورد الربقيــة مــا قالــه منصــور الجمــري ،رئيــس تحريــر
صحيفــة الوســط ،مــن أن الشــعارات التــي تبعــث برســائل مش ّوشــة يجــب أن ال
تعلّــق لتــايف أي صدامــات ،حتــى لــو كانــت جمعيــات دينيــة أخــرى ،قــد وضعــت
يف الســابق الفتــات دينيــة سياســية ترهــب الطــرف اآلخــر.
تعليق السفارة اخلتامي على التقرير

«بالنظــر إىل خلفيــة املصادمــات املتقطعــة بــن الرشطــة وشــبان شــيعة منــذ
أواخــر نوفمرب/ترشيــن الثــاين  ،2005أحيــت عاشــوراء بخلــو مميــز مــن الت ّوت ـرات
أو العنــف .نائــب برملــاين شــيعي أكّــد ملوظفــي الســفارة أنــه لــن يكــون هنــاك
عنــف خــال الحــدث ،قائــا إن «الشــيعة يريــدون أن يظهــروا للحكومــة وكل
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البحرينيــن بأنهــم يســتطيعون حاميــة أنفســهم حــن يعطــوا الفرصــة» .اآلن وقــد
انتهــت عاشــوراء ،وعــادت أجهــزة األمــن البحرينيــة لفــرض ســيطرتها عىل الشــوارع
مجــددا ،فــإن هــؤالء الذيــن يســعون إىل إثــارة املواجهــات ،ال يشــعرون بالعوامــل
النبيلــة التــي كانــت تضغــط عليهــم ليترصفــوا كــا فعلــوا خــال أيــام الذكــرى .ويف
حــن كان املشــهد هادئــا يف الغالــب منــذ نهايــة عاشــوراء ،إال أن الجــو املشــحون
قــد يعــود حــن ينــزل مؤيــدو الشـبّان الـــ  19املعتقلــن إىل الشــوارع ،وحــن يقــرب
وقــت االنتخابــات الترشيعيــة والبلديــة».
 :2006وكيــل وزارة الشــئون اإلســامية :الحســن لــكل املســلمني ،وهــو يوحدهــم ضــد
التحديــات العاملية
وث ّقــت برقيــة أخــرى أرســلت بتاريــخ  19فرباير/شــباط  ،2006اجتامعــا جــرى بني وكيل
وزارة الشــئون اإلســامية الدكتــور فريــد املفتــاح ،والســفري األمريــي ويليــام مونــرو ،يف
 7فرباير/شــباط .2006
وخــال االجتــاع ،قــال املفتــاح للســفري إن وزارتــه تحــاول أن تنــر الوعــي بــن الســنة
41

ويكيليكس السفارة األمريكية

والشــيعة قبيــل مناســبة عاشــوراء «رتّبــت الــوزارة ظهــورا مشــركا لعلامء شــيعة وســنة
عــى برامــج تلفزيــون البحريــن ،ملناقشــة التعايــش ،التســامع ،التف ّهــم ،واالحــرام
لثقافــات اآلخريــن».
املفتــاح قــال للســفري إن معظــم الجامهــر تق ّبلــوا هــذه الرســائل ،لك ّنه قــال إن «بعض
السـ ّنة قالــوا إن عاشــوراء ليســت يومــا مق ّدســا لديهــم ،وعليــه فإنّهم ال يســتطيعون أن
يخطبــوا عنهــا» ،وقــد كان ّرده بــأن «اإلمــام الحســن هو لكل املســلمني وليس للشــيعة
فقــط .إنــه يســتطيع أن يخــدم يف توحيد املســلمني يف وجــه التحديــات العاملية».
املفتــاح أشــار للســفري بــأن بعــض مســاجد الســنة ،وتحديــدا تلــك التي تتبع التفســر
الســلفي األصــويل ،تقيــم برامــج للرتكيــز عــى الهويّــة السـ ّنية خــال عاشــوراء.

وملواجهــة هــذه األعــال التــي قــد تكــون مســتف ّزة ،ش ـ ّجعت الــوزارة الســنة
والشــيعة عــى االنخـراط خالل املناســبات اإلســامية« .لقــد نظّم زيــارات لرجال
ديــن سـ ّنة إىل مآتــم خــال عاشــوراء ،ليظهــروا التفّهــم ،وليقلّلــوا مــن الريبــة».
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43

ويكيليكس السفارة األمريكية

44

عاشوراء البحرين

فضــا عــن عكــس اهتاممهــا الشــديد مبتابعــة إحيــاء عاشــوراء يف البحريــن ،إىل
تقاريــر ســنوية ،زار الســفري األمريــي الســابق آدم إيــريل بنفســه احتفــاالت ذكــرى
عاشــوراء يف املنامــة عــام  ،2008يصحبــه مســئولون يف الســفارة ،ضمــن مــا قالــت
برقيــة إنهــا كانــت مهمــة عمــل الهــدف منهــا تعزيــز التواصــل مــع املجتمــع
الشــيعي يف البحريــن!
يف  1فرباير/شــباط  ،2007بعثــت الســفارة األمريكيــة مــا ميكــن أن يكــون التقريــر
الثالــث مــن نوعــه ،عــن إحيــاء ذكــرى عاشــوراء يف البحريــن ،منــذ أن بــدأت
تــويل اهتاممــا شــديدا باملناســبة يف العــام  .2005كان هــذا التقريــر موقّعــا مــن
ســوزان زيــادة ،نائبــة الســفري األمريــي وقتهــا ،والتــي تشــغل حاليــا منصــب الوكيل
املســاعد لوزيــر الخارجيــة األمريــي.
ويف  27يناير/كانــون الثــاين  ،2008أرســلت الســفارة األمريكيــة تقريرهــا العاشــورايئ
الســنوي ،موقّعــا مــن الســفري الســابق آدم إيــريل ،الــذي كان قــد عـ ّـن حديثــا.
ويف الواقــع ،ميكــن القــول ،إن لهجــة هــذه التقاريــر قــد تغـ ّـرت تجــاه البحرينيــن
الشــيعة منــذ العــام  ،2007حتــى ال نــكاد نجــد فروقــا بــن برقيــة العــام 2007
وبرقيــة العــام !2008
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 250ألف مشارك وتغطية تلفزيونية متواضعة

تقريــر الســفارة األمريكيــة يف  2007رصــد مشــاركة مــا بــن  150-100ألــف شــخص
يف املراســم الدينيــة التــي تســتذكر مقتــل «اإلمــام الحســن ،البطــل والشــهيد لــدى
الشــيعة» حســب وصفــه.
ولفــت التقريــر إىل أن عــدد الكويتيــن والســعوديني املشــاركني يف ذلــك العــام
كان كبـرا ،واصفــا ذلــك بأنّــه مفاجــئ ،وقــال إن هنــاك مأمتــا يتبــع الشــيعة الــذي
ينحــدرون مــن املنطقــة الرشقيــة بالســعودية ،ولفــت إىل أن شــيعة املناطــق
األخــرى لديهــم الح ّريــة يف املشــاركة باألنشــطة التــي ينظّمهــا أي مأتــم بحرينــي.
أ ّمــا برق ّيــة  2008فق ـ ّدرت عــدد املشــاركني يف املراســم الدينيــة بــن  250-200ألــف
شــخص ،مكــررة اإلشــارة إىل أن عــددا كبــر جــاء مــن الســعودية ،الكويــت ،واإلمارات.
مــن جهــة أخــرى ،نقلــت برقيــة  2007عــن مراقــب مطّلــع أنّــه قــال إن تلفزيــون
البحريــن خصــص تغطيــة صغــرة للمواكــب الدينيــة ،وإنّــه يف الحد األقــى عرضت
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نرشاتــه اإلخباريــة بعــض مقاطــع الفيديــو لهــذه املواكــب .يف حــن أشــارت الربق ّيــة
إىل أن محطــة «الزه ـراء» الفضائيــة ،التــي تركّــز عــى القضايــا الشــيعية الدينيــة،
والتــي يعــود جــزء مــن ملك ّيتهــا إىل بحرينيــن ،ق ّدمــت تغطيــة بــا توقّــف ،إلحيــاء
املناســبة يف البحريــن وكربــاء.
ال عداء علني ألمريكا وال صور للقادة اإليرانيني

يف ســياق آخــر ،قــال تقريــر  2007إنــه وعــى عكــس الســنوات املاضيــة ،مل تنتــر
يف الشــوارع صــور القــادة اإليرانيــن الســيد الخمينــي والســيد الخامنئــي ،وال صــورة
قائــد حــزب اللــه الســيد حســن نــر اللــه ،لك ّنــه قــال إن خطــاب نــر اللــه بــث
بشــكل مبــارش عــر شاشــة تلفزيــون وضعــت يف أحــد الشــوارع.

وقــال إن أغلــب األعــام والالفتــات التــي علّقــت كانــت تخــص القــادة الدينيــن
البحرينيــن فقــط.
ولفــت التقريــر إىل أن مــا خلــت منــه املناســبة يف ذلــك العــام أيضــا ،هــو املعــاداة
العلنيــة للواليــات املتّحــدة األمريكيــة .وقــال إن الخطبــاء تج ّنبــوا يف الغالــب
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االنتقــاد الرصيــح للواليــات املتّحــدة ،رغــم أنّــه كان هنــاك الكثــر مــن الحديــث
عــن «عــدو» غــر مح ـ ّدد.
أمــا تقريــر  2008فقــد أشــار إىل مــا سـ ّـاه نجــاح املنظّمــن مجـ ّددا يف تج ّنــب نــر
صــور القــادة اإليرانيــن أو قــادة حــزب اللــه ،لك ّنــه قــال إن بعــض الصــور الكبــرة
للخمينــي شــوهدت مــن قبــل موظفــي الســفارة داخــل عــدد مــن املآتــم ،ولفــت
التقريــر إىل أ ّن اإلعالميــن السـ ّنة كانــوا يشـكّكون يف والء الشــيعة خــال الســنوات
املاضيــة بســبب هــذه الصــور.
الشــيخ عيســى قاســم يف برقيــات الســفارة األمريكيــة 2007
و 2008

حتــى نظــرة الســفارة إىل الشــيخ عيــى قاســم ،يبــدو قــد تغـ ّـرت نوعــا مــا يف هــذه
الربقيات.
برقيــة  2007نقلــت أن «رجــل الديــن الشــيعي األبــرز يف البحريــن ،الشــيخ
عيــى قاســم» ،أقســم يف خطــاب ألقــاه يف  29يناير/كانــون الثــاين ،بهــذه
املناســبة ،إنــه لــن يقبــل أبــدا باضطهــاد أي س ـ ّني وإنّــه ســيقاتل إىل جانــب
الســ ّنة الســراجع حقوقهــم املرسوقــة يف أي مــكان بالعــامل .ونقــل التقريــر
أن قاســم اشــتىك مــن أن االنقســامات بــن املســلمني تنتــج مــن سياســات
الواليــات املتحــدة وأوروبــا.
أمــا برقيــة  2008فقــد أشــارت إىل أن الشــيخ عيــى قاســم «القائــد الروحــي
للمجتمــع الشــيعي يف البحريــن» ،قــاد موكبــا صامتــا لرجــال الديــن ،كان مــن
بينهــم رئيــس جمعيــة الوفــاق الشــيخ عــي ســلامن ،وذكــر بــأن املتف ّرجــن
الذيــن كانــوا يف الطريــق التزمــوا الصمــت حــن شــاهدوا الشــيخ قاســم عــى
رأس املوكــب.
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السياسة يف عاشوراء  2007و2008

ولفــت تقريــر  2007إىل قيــام املجلــس اإلســامي العلــايئ وقتهــا بتوزيــع نــرة
تدعــو إىل الوحــدة الوطنيــة ،والتف ّهــم ،بغــض النظــر عــن الطّائفــة ،يف وقــت تشــهد
فيــه املنطقــة توتــر العالقــات الطائفيــة بشــكل متزايــد.
ويف قســم آخــر مــن تقريــر  ،2007قالــت الســفارة إن أعضــاء الربملــان الشــيعة الذيــن
انتخبــوا حديثــا علّقــوا الفتــات يف الشــوارع ،كفرصــة للتواصــل مجـ ّددا مــع الناخبني.
وأشــارت الربقيــة إىل الفتــة علّقــت يف أحــد الشــوارع تســتذكر مقولة لإلمام الحســن
ـرت محل ّيــا بأنّهــا تعنــي
عــن رفضــه العيــش تحــت الظلــم أو االضطّهــاد ،والتــي فـ ّ
وضــع الشــيعة كونهــم يعيشــون يف ظــل حكومــة سـ ّنية ،بحســب التقريــر.
ولفتــت الربق ّيــة كذلــك إىل مــا ســ ّمته أبــرز قضيــة محل ّيــة ضاغطــة وقتئــد،
وهــي محاكمــة اثنــن مــن الناشــطني الشــيعية بســبب حيازتهــم وتوزيعهــم
«مطبوعــة غــر قانونيــة» ،قبيــل االنتخابــات ،وهــي كتــاب الدكتــور ســعيد
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الشــهايب الــذي يحــث فيــه عــى املقاطعــة وعــى التشــكيك يف رشعيــة أرسة آل
خليفــة الحاكمــة .وقــال التقريــر إن مؤيــدي الناشــطني رفعــوا صورهــم خــال
مراســم عاشــوراء ،وقــد أدانتهــم املحكمــة الحقــا وقضــت بســجن أحدهــم 6
أشــهر والثــاين ســنة.
توقّعــت الســفارة بــأن األحيــاء والقــرى الشــيعية ســتعود بعــد املناســبة إىل ســيطرة
الرشطــة وأجهــزة األمــن الحكوميــة ،كــا توقّعــت أن تظهــر مــن جديــد االحتكاكات
وســوء التفاهــم بال شــك.
تقريــر  2008قــال إن رجــال ديــن شــيعة ،ورؤســاء املآتــم الــذي ينظمــون املراســم،
عملــوا بشــكل كثيــف مــع الســلطات ليبقــوا السياســة بعيــدا عــن املناســبة،
حســب وصفــه .لك ّنــه قــال إن «الســلطات البحرينيــة ،وقــادة املجتمــع الشــيعي،
كانــوا قلقــن مــن قيــام حركــة حــق ،ذات العالقــة بأحــداث العنــف التــي وقعــت
يف الشــارع ديســمرب املــايض ،باســتخدام املناســبة للتحريــض عــى جولــة جديــدة
مــن االضطرابــات واالحتجاجــات عــى مقتــل عــي جاســم مــي».
ووثــق التقريــر قيــام حركــة حــق بنصــب ركــن خــارج مســجد الخواجــة (الــذي
وصفــه بأنــه مركــز املعارضــة السياســية الشــيعية مــن مــ ّدة طويلــة) ،وكذلــك
قيامهــا بنصــب مقـ ّرات يف  3أماكــن أخــرى لجمــع توقيعــات عــى عريضــة تنــادي
باســتقالة رئيــس الــوزراء «ويف حــن أن بعــض األشــخاص كانــوا يقفــون للتوقيــع،
متوســطة يف أحســن األحــوال» ،مســتنتجا يف الختــام بــأن
فــإن االســتجابة تبــدو ّ
حركــة حــق مل تلــق ســوى تجــاوب فاتــر مــع خطاباتهــا ،حســب وصفــه.
«احليــدر» يف برق ّيــات الســفارة األمريكيــة :أقــل مــن 10%

يؤ ّيدونــه فقــط

برقيــة الســفارة يف  2007روت بــأن مجموعــة متثّــل حســينية كويتيــة ،ق ّدمــت
بشــكل منفــرد عرضــا مخيفــا ،ســار فيــه حــوايل  100شــخص وهــم يحملــون
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الســيوف ،ويهتفــون «حيــدر ،حيــدر» ،اللفــظ الــذي يطلقونــه عنــد قيــام أحدهــم
بجــرح جبهــة رأســه بالســيف ،يف إحيــاء رمــزي ملقتــل اإلمــام الحســن وقطــع
رأســه .وقــال التقريــر نقــا عــن أحــد املصــادر أنــه يؤكــد بــأ ّن أقـ ّـل مــن  10%مــن
البحرينيــن الشــيعة يؤيّــدون مامرســة «الحيــدر».
القســم الثالــث مــن تقريــر الســفارة يف  2008كان تحــت عنــوان «حيــدر! حيــدر!»،
وجــاء فيــه إنــه مــن املحتمــل أن أكــر ميــزة سـيّئة الصيــت ملواكــب عاشــوراء هــي
«التطبــر» ،وذكــر أن هــذه املامرســة تصبــح أقــل شــيوعا ،إذ إن رجــال الديــن
الرئيســيني يســتنكرونها كل ســنة ،ويحثــون الشــيعة عــى الت ـ ّرع بال ـ ّدم بــدال مــن
ذلــك .ويف هــذا الســياق ،مل يغفــل التقريــر أن يشــر إىل أن اآلالف مــن البحرينيــن
اســتجابوا هــذه الســنة وشــاركوا يف حمــات التـ ّرع بالــدم يف مستشــفيات محلّيــة.
«مـع ذلـك ،ال يـزال عـدد قليـل مـن املآتـم ميارسـون التطبري ،مبيـل شـديد ،يظهرون
فيـه الرجولـة مبقـدار مـا يظهـرون فيـه اإلخلاص لإلمـام الحسين» ،وأورد التقريـر
مشـاهدات موظفـي السـفارة بهـذا الخصـوص ،وقـال إنّهـم رأوا مجموعـات ترضب
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نفسـها بالسـيوف وهـي تهتـف «حيدر! حيدر!» على وقع قرع الطبـول ،وعىل وقع
قصائـد كان يتلوهـا رجـل ديـن عراقـي متخصـص ،حسـب وصفه.
االختالط بني اجلنسني

وكان مــن الالفــت أن التقريــر أشــار إىل قيــام متط ّوعــن بعزل مســاحات مــن األرصفة
للنســاء ،لك ّنــه قــال إن ذلــك مل يــردع املراهقــن والعرشينيــن ،الذيــن ينظــرون إىل
التج ّمــع عــى أنــه فرصــة لــي يشــا ِهدون ،ويشــا َهدون ،حســب وصــف الســفارة.

وقــال التقريــر نقــا عــن [مصــادر] إن الش ـ ّبان الشــيعة يســتخدمون احتفــاالت
عاشــوراء لالختــاط مــع الجنــس اآلخــر ،ونقــل عــن أحــد مراقبــي الســفارة إنّــه رأى
مراهقــا يرمــي ورقــة صغــرة يعتقــد أن فيهــا رقــم هاتفــه النقــال إىل مجموعــة مــن
 4فتيــات ،اللــوايت ضحكــن وابتعــدن.
يف تقريــر  ،2007قالــت الربقيــة نقــا عــن أحدهــم ،إن أهــم عمــل لــدى املنظّمــن
املتط ّوعــن هــو أن يضمنــوا أن ال يتحـ ّرش الرجــال املشاكســون بأي امرأة تحــر هناك.
الهو ّية الشيعية

ومجــددا لفتــت الربقيتــان يف  2007و 2008إىل أن الرشطــة البحرينيــة ورغــم
تطويقهــا منطقــة العـزاء لضبــط حركــة مــرور الســيارات ،بقيــت خــارج محيطهــا،
وأن التنظيــم كان بأكملــه بيــد متط ّوعــن شــيعة.
رأت السفارة يف  2007إن البحرينني الشيعة خلقوا صورة حميدة إلحياء ذكرى عاشوراء
بشكل مقصود ،مر ّجحني أنّها رمبا كانت محاولة ألن يثبتوا للحكومة والسلطات
األمنية بأنهم يستحقون القيام مبسئولية أكرب يف املجتمع ،وإنّهم مستع ّدون لذلك.
يف ختــام تقريــر  ،2008عــزت الســفارة نجــاح إحيــاء مناســبة عاشــوراء يف  2008إىل
قــادة التيــار الشــيعي الرئيــي ،وإىل انخفــاض التواجــد األمنــي .وأكّدت أن املناســبة
مل تشــهد تظاه ـرات وال عنــف ،وإن أكــر املشــاركني بــدوا راغبــن يف أن يتمتّعــوا
بفرصــة التعبــر عــن هويّتهــم الشــيعية إىل الحــد األقــى.
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خطبة اخلواجة يف عاشوراء :2009
«العصابة احلاكمة»
يف برقيات ويكيلكس وكتاب جسنت غينغلر
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القائــم بأعــال الســفارة األمريكيــة يف البحريــن ،كريســتوفر هنــزل ،أرســل مــن
املنامــة برقيــة إىل الخارجيــة األمريكيــة يف  13يناير/كانــون الثــاين  ،2009ص ّنفــت
رسيــة ،لك ـ ّن ويكيليكــس رفعــت الغطــاء عنهــا يف .2010
ّ
تناولــت الربقيــة بقلــق شــديد واحــدة مــن أهــم الخطــب السياســية يف تاريــخ
عاشــوراء البحريــن .خطبــة أثــرة بقيــت تداعياتهــا حتــى اليــوم ،واهتــم بهــا كثــر
مــن الباحثــن واألكادمييــن وعكفــوا عــى تفكيــك بنيتهــا وتحليــل ســياقها الســيايس
واالجتامعــي.
أكــر مــا أثــار أحــد الباحثــن يف الخطبــة ،وهــو املحلــل الســيايس املختــص بشــئون
البحريــن ،جســن غينلغــر ،أن الخطيــب مل يكــن رجــل ديــن .إمنــا حقوقــي ،يقــي
اآلن عقوبــة بالســجن املؤبّــد ،لــدوره يف ثــورة  14فرباير/شــباط .2011
عبد الهادي اخلواجة :خطيب عاشوراء املنامة 2009

إن تكــن خطبــة عبــد الهــادي الخواجــة ليلــة عاشــوراء يف املنامــة  7يناير/كانــون
الثــاين  ،2009تعـ ّـر عــن ذروة مشــاعر اإلحبــاط واألىس والقهــر الســيايس ،فهــي ال
شــك كانــت أحــد أهــم أدوات التعبئــة والتحشــيد التــي اســتخدمتها حركــة حــق
بزعامــة األســتاذ حســن مشــيمع ،الســتنهاض الشــارع والتمهيــد (غــر املربمــج)
لثــورة  14فربايــر.
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كانــت شــخصية الخواجــة مثــرة للجــدل منــذ رجوعــه للبــاد بدايــة مــا عــرف
باملــروع اإلصالحــي ( ،)2001مل يكــن حقوقيــا رتيبــا ،فقــد عــرف بحــس ثــوري
جــريء ال يتعــب مــن مواجهــة الظلــم والقهــر واالســتبداد ،وأثبــت التاريــخ أنــه ال
يخــى أي تبعــات.
صــارت شــخصية الخواجــة الجامهرييــة مثــرة للخــوف أكــر مــن أي وقــت مــى،
حســه الدينــي الرفيــع ،ليقــوم يف النــاس
منــذ هــذه الخطبــة ،التــي اســتغل فيهــا ّ
خطيبــا ليلــة «عاشــوراء» .كان حديثــا غاضبــا صارخــا عــن قيمــة التضحيــة يف
عاشــوراء ،والوقــوف يف وجــه الظــامل عنــد اإلمــام الحســن.
شــاءت الصــدف أن يكــون الكاتــب والباحــث األكادميــي جســن غينلغــر ،يف
البحريــن ،وقــت موســم عاشــوراء هــذا .حــر غينغلــر خطبــة الخواجــة بنفســه،
وأفــرد لهــا صفحــات طويلــة يف فصــل «الديــن والسياســة يف البحريــن» ضمــن
رســالته للدكتــوراه «رصاع الجامعــات والتعبئــة السياســية يف البحريــن والخليــج»*
قــام غينغلــر برتجمــة الخطــاب كامــا مبــا فيــه القصيــدة الحســينية التــي ألقاهــا
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الخواجــة .رسد وقائــع الخطبــة بشــكل موثّــق ،كــا اهتــم بتحليلهــا يف إطــار بحــث
تأثـرات الديــن عــى السياســة ،ليضعهــا يف ســياقها الســيايس واالجتامعــي والتاريخي.
خطبة اخلواجة يف كتاب جسنت غينغلر

يــدرك غينغلــر بشــكل حــاذق إن منتصــف ليــل عاشــوراء ،يف املنامــة ،هــا أفضــل
وقــت ومــكان ألولئــك الراغبــن يف اإلدالء بترصيــح ســيايس فاعــل ،خصوصــا أن هــذا
الوقــت يــأيت بعــد نهايــة مجالــس البــكاء والنحيــب عــى اإلمــام الحســن ،كــا أنّــه
أنســب وقــت لخطــاب مخيــف وغاضــب.
«منــذ أواســط التّســعينيات ،كان مــن املســتغرب أن ال يُعتَ َقــل ناشــط ســيايس واحد
عــى األقــل عــى خلفيــة خطــاب حــايس مناهــض للحكومــة يف ذروة عاشــوراء
وشــهر ُم َحـ ّرم بأكملــه».
ـيتول كلمــة عاشــوراء يف زاويــة
رسيــة الخطيــب الــذي سـ ّ
يشــر الكتــاب أيضــا إىل ّ
حركــة حــق عنــد مســجد الخواجــة يف املنامــة .وصــل الخواجــة الســاعة  2:30فجـرا،
وقـ ّدر غينغلــر عــدد الحضــور بألــف شــخص.
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«ال ي ّدعــي الخواجــة امتــاك ســلطة دينيــة ،وشــعبيته البــارزة هــي بشــكل أســايس
نتيجــة لــدوره األســايس املعــروف جيــ ًدا مــع مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان
وأكــر مــن ذلــك أيضً ــا ،لتهجمــه اللّفظــي املســتفز يف العــام  2004عــى األمــر
خليفــة بــن ســلامن»
الســيايس ال ال ّدينــي ،كان الخواجــة بحســب غينغلــر قــادرا مع
اســتنا ًدا إىل مخزونــه ّ
يتحصــل عــى جمهــور عــام مثــل هــذا الــذي اجتمــع يف تلــك اللّيلــة
ذلــك عــى أن ّ
البــاردة جــدا لالســتامع إىل كالمــه.
العصابة احلاكمة

حمــل خطــاب الخواجــة عنــوان «تضحيــات الحســن تفضــح العصابــة الحاكمــة
وتســقطها مــن الحكــم» ،وبــدأ باســتحضار استشــهاد الحســن ،وذكــرى واقعــة
عاشــوراء.
ثــم ذهــب إلســقاط قضيــة عاشــوراء عــى الواقــع الراهــن «حــن جــاءت األوامــر
مــن يزيــد بــن معاويــة ،إىل واليــه عــى املدينــة املنــورة بــأن يأخــذ البيعــة مــن
الحســن أو يقطــع رأســه ،أعلــن الحســن العصيــان الســيايس ورفــض املبايعــة،
وه ّيــأ نفســه للتّضحيــة بنفســه وأهــل بيتــه» .وقــال الخواجــة «إ ّن هــذا التّحــدي
الســيايس مل يكــن يســتهدف شــخص الحاكــم األمــوي يزيــد ،بــل كان يســتهدف
ّ
النظــام األمــوي برمتــه .فهــو حــن خاطــب جيــش العــدو ناداهــم بالقــول :يا شــيعة
آل ســفيان ..ومل يقــل يــا شــيعة يزيــد» ووف ًقــا لذلــك ،ختــم املُقَدمــة بالقــول إن
«نتيجــة تضحيــات الحســن يف واقعــة كربــاء كانــت ســقوط نظــام الحكــم األمــوي،
حيــث مل يُعمــر هــذا النظــام أكــر مــن تســعني عا ًمــا ،كانــت متــوج بالثــورات التــي
متخضــت عــن حركــة الحســن».
«يف هــذه املناســبة العظيمــة» ،توجــه بندائــه إىل «كل حــر مــن أي طائفــة أو
مذهــب ،مــن أي طبقــة اجتامعيــة ،غن ًيــا كان أو فق ـ ًرا» ،وطالبهــم جمي ًعــا كــا
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طالــب نفســه بـــ «الوقــوف ص ًفــا واح ـ ًدا لطلــب اإلصــاح ونــرة الحــق واألمــر
باملعــروف وال ّنهــي عــن املنكــر ،تيم ًنــا بالحســن».
طالــب الخواجــة النــاس «فــك االرتبــاط ال ّنفــي بنظــام الحكــم الظّــامل ،ورفــض
مبايعتــه وعــدم اإلق ـرار لــه بالحكــم عــى رقــاب ال ّنــاس ،مــا دام يغــدر ،ويخلــف
ّ
ويــذل النــاس ،ويســتعني باملرتزقــة مــن كل مــكان،
الوعــود ،ويســتأثر بالفــيء
ليفــرض نفســه عــى رقــاب العبــاد».
من هم شيعة احلسني؟ ومن هم اليزيديون؟

املقطــع الثّــاين مــن الخطــاب ،الــذي يحمــل عنــوان «االصطفــاف املذهبــي
واالصطفــاف الســيايس» ،يُحـذّر املســتمعني مــن االفـراض بأنهــم جــزء مــن الحــل،
وأنّهــم مشــاركون يف حركــة الحســن ،فقــط ألنهــم صــادف أن يكونــوا شــيعة .وقــال
«اعلمــوا بــأن الشــيعة يف حركــة الحســن هــم مــن وقــف معــه ونــارصه ضــد الظلــم
الســيايس واالجتامعــي ،وليــس كل مــن انتمــى إىل أهــل البيــت تاريخيًــا أو فقهيًــا
أو نفس ـ ًيا»
يــرى غينغلــر إن الخواجــة اســتخدم ذات محتــوى كلمــة الشــيخ عيــى
قاســم التــي أثــارت جــدال عــن «معســكر الحســن ومعســكر يزيــد» .قــال
الخواجــة إن « متايــز النــاس يف مجتمعنــا اليــوم إىل حســينيني ويزيديــن،
ليــس عــى أســاس املذهــب الــذي ورثــوه مــن اآلبــاء واألجــداد ...وإمنــا عــى
أســاس املوقــف الســيايس االجتامعــي املتمثــل يف األمــر باملعــروف والنهــي
عــن املنكــر ،وتــويل أهــل الحــق والخــر ،والتــرؤ مــن الظاملــن وأهــل
املنكــر».
ويضيــف «يتاميــز جميــع هــؤالء وينكشــف معدنهــم عندمــا يســتفحل الظلــم
وتنتهــك األعـراض أو تســفك الدمــاء ،فعندهــا إمــا أن يكــون مــن شــيعة الحســن
مبواقفــه وتضحياتــه ،أو أن يكــون مــن شــيعة آل ســفيان»
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يرى الكاتب أن هذا التّرصيح هو نظرية الخطاب بأكمله.
الدولة األموية ودولة آل خليفة

انتقــل عبــد الهــادي إىل الجــزء األطــول واألكــر جوهريــة يف خطابــه «العصابــة
الحاكمــة ورضورة اقتالعهــا مــن الحكــم مهــا كلــف ذلــك مــن جهــد وتضحيــات».

قياســا عــى الســالة األمويــة الفاســدة ،التــي ينتقــل فيهــا الحــق بالحكــم مــن
مــن األب إىل االبــن ،والتــي نهبــت الفــيء واألرايض وجعلــت مــال اللــه (بعبــارة
دول ،واســتعبدت النــاس ،سيســاوي الخواجــة كل هــذا بـــ
أخــرى املــوارد الطبيعيــة) ً
«العصابــة الحاكمــة» الحاليــة أي آل خليفــة الذيــن نهبــوا البحريــن والذيــن ي ّدعون
الحكــم عــى األســاس ذاتــه أي الخالفــة الوراثيــة.
قــال الخواجــة إن كال مــن الدولتــن «مل تكــن تقــوم عــى شــخص واحــد وإنّ ــا
عــى عصابــة ...تســيطر عــى العبــاد بالقهــر» ،ولذلــك «خــرج ابــن بنــت رســول
اللــه خائ ًفــا مــن املدينــة ثــم مــن مكــة ألنّــه يرفــض املبايعــة السياســية ليزيــد ،وال
رصا وال معي ًنــا ،ثــم يُقتَــل وتُســبى النســاء مــن أهــل بيــت النبــي» .وختــم
يجــد نــا ً
بــأن مثــل هــذه ال ّدولــة «اختــارت أن ال تقبــل املهادنــة والحلــول الوســط ،ولذلــك
ال ينفــع فيهــا إال االقتــاع ،فكانــت تضحيــة الحســن بنفســه وعيالــه هــي الوســيلة
القتــاع تلــك الدولــة.»..
ووصــل أخـ ًرا إىل مــا كان املســتمعون ينتظرونــه طيلــة تلــك اللّيلــة ،حســب وصــف
جســن غينغلــر ،فأعلــن أ ّن «العصابــة الحاكمــة يف البحريــن تتمثــل يف «مجلــس
شــخصا مــن كبــار العائلــة
الدفــاع األعــى» الــذي يتكــون مــن أربعــة عــر
ً
الحاكمــة ،وهــم امللــك وويل العهــد ورئيــس الــوزراء ووزيــر الديــوان وغريهــم مــن
كبــار الــوزراء واملســؤولني مــن األرسة الحاكمــة» .وأضــاف أنّــه ليــس بينهــم «أي من
أبنــاء الوطــن مــن الســنة أو الشــيعة ،فهــم ال يثقــون بأحــد ســوى أنفســهم .ومنــذ
إنشــاء هــذا املجلــس ،تــم فيــه إقـرار جميــع املؤامـرات التــي ُدبّــرت ضــد الشــعب:
60

عاشوراء البحرين

رسقــة آل خليفــة لــأرايض وتوزيعهــا ،تقريــر البنــدر واسـراتيجية التّطهــر الطّائفي،
اســتخدام عــرات آالف امل ُرتَ َزقــة الذيــن ينتهكــون حرمــة بيوتنــا ومســاجدنا..،
واســتخدام التّعذيــب....
عــى هــذا األســاس اتّجــه الخواجــة إىل أنّــه «ال بــد مــن أن يكــون املطلــب الرئيــي
هــو إســقاط هــذه العصابــة مــن الحكــم بــكل وســائل املقاومــة املدنيــة الســلمية،
واالســتعداد لبــذل التضحيــة يف ســبيل ذلــك ،متامــا كــا كانــت نتيجــة تضحيــة
الحســن إســقاط العصابــة األمويــة مــن نظــام الحكــم» .وأضــاف أنّــه «نحــن جيــل
الغضــب والتضحيــة ،ومــن تضحيتنــا ســيأيت جيــل يتحمــل مســؤولية اختيــار نظــام
الحكــم الــذي يناســبه ،بعيـ ًدا عــن الظلــم والفســاد والتمييــز الطائفــي».
كفى بك ذ ًلا أن تعيش مرغما

أنهــى الخواجــة خطابــه الطويــل بأبيــات مــن الشّ ــعر« .حــن طالــب الحــر بــن
يزيــد الرياحــي الحســن بــأن يرجــع مــن حيــث أىت وإال فإنــه ســيقتل- ،متا ًمــا كــا
قــد نُقتَــل نحــن[ ،املعارضــون البحرينيــون] ،ر ّد عليــه الحســن قائـ ًـا:
ســـأميض وما باملـــوت عار عـــى الفتى
إذا مـــا نـــوى خـــرا وجاهد مســـلام
وواىس الرجـــال الصالحـــن بنفســـه
وفـــارق مذمومـــا وخالـــف مجرمـــا
أقـــدم نفـــي ال أريـــد بقاءهـــا
لتلقـــى خميســـا يف العـــراء عرمرمـــا
مـــت مل أذم
فـــإن عشـــت مل أمل  ..وإن
ّ
كفـــى بـــك ذلً أن تعيـــش مرغـــا

حــن قــرأ البيــت الثــاين ،قــال الخواجــة مجــرم يف القــر ،يف إشــارة إىل امللــك.
أبيــات الشــعر التــي قرأهــا الخواجــة بصــوت كل تــأس ونعــي ،قوبلــت بهتافــات
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«فلتســقط العصابــة الحاكمــة!» وبهتــاف «املــوت آلل خليفــة!» ،وإن كان بصــوت
أخــف ،حســبام يــروي جســن غينغلــر.
خطــاب الخواجــة هــذا ،عــى حــد تعبــر جســن ،مل يبـ ُد بــكل القياســات إال نــداء
يدعــو إىل إعــداد الع ـ ّدة يف وجــه أرسة آل خليفــة الحاكمــة ،بــذات الصــورة التــي
جــاءت فيهــا ثــورة الحســن ،التــي أدت إىل تلــك األحــداث يف العــام  680للميــاد.
الصـور ال ّدينية والـكالم الرنّان،
يف إطـار نقـدي ،يقـول غينغلـر ،إنه تكمـن وراء هذه ّ
تعليمات أو وصفـات سياسـية أكثر قياسـا .ويـرى بأن التّضحيـات التـي يتكلم عنها
الخواجـة تتعـارض مـع ال ّنبرة العامـة للخطاب ،املعتدلـة والرباغامتيـة إىل حد بعيد.
ثــم ســيذهب للقــول «يســتطيع عبــد الهــادي الخواجة ،بعــد إمضائه حــوايل عقدين
والســجن ،الوقــوف يف شــوارع املنامــة واملطالبــة باإلطاحــة بــآل
تقري ًبــا بــن املنفــى ّ
خليفــة «بــكل وســائل املقاومــة املدنيــة وبال ّرغبــة بتقديــم التّضحيــات مــن أجــل
ذلــك ،»..حــن يكــون مثــل هــذا الشــخص جاهـ ًزا للقيــام بهــذه الخطــوة مــع علمــه
بــأن االعتقــال واألذى الجســدي ليســا بعيديــن عــى األرجــح ،عندهــا يكــون مــن
الســيايس ،يجــب أن يقــاس مبقابــل قــدرة
للســلوك ّ
ـر ّ
الواضــح أن «القمــع» كمفـ ّ
األفـراد املجابهــة عــى املعانــاة وحتــى تبنــي التّضحيــة مــن أجــل قضيــة سياســية».
مقابلــة غينلغــر مــع عبــد الهــادي اخلواجــة :يف نظــام دميقراطي
لــن يســتطيع آل خليفــة البقاء يف الســلطة

التقــى جســن غينغلــر ،بعبــد الهــادي الخواجــة بعــد حــوايل أربعــة أشــهر ،أي بعــد
اإلفـراج عنــه بعفــو ملــي ،إثــر اعتقالــه بُعيــد خطبــة عاشــوراء هــذه.

خــال املقابلــة ،سيشّ ــدد الخواجــة بالفعــل عــى هــذه الحاجــة لــدى الشّ ــيعة
السياســية .قــال الخواجــة لغينغلــر «يف نظــام
العاديــن لتفــادي االســتاملة ّ
الســلطة ،وبالتّــايل فــإن هدفهــم هــو
دميقراطــي ،لــن يســتطيع آل خليفــة البقــاء يف ّ
الحيلولــة دون نشــوء هكــذا نظــام».
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مــن املثــر يف هــذا الســياق ،مــا ذكــره غينلغــر يف هامــش الكتــاب عــن حادثــة اإلفراج
عــن الخواجــة و 178ناشــط آخــر ضمــن عفــو ملــي يف ذلــك الوقــت ،إذ نقــل عــن
أحــد النــواب الس ـ ّنة (وهــو عيــى أبــو الفتــح) قولــه أ ّن رئيــس الــوزراء شــخص ًّيا
عــارض هــذه الخطــوة ،وكذلــك الســعودية ،التــي زارهــا خليفــة يف اليــوم نفســه الذي
ســبق إصــدار قـرارات العفــو .وقــال أيضــا إن امللــك الســعودي أبــدى عــن امتعاضــه
املعلــوم يف رســالة إىل امللــك حمــد ،ومــن ث ـ ّم أوقــف بشــكل مؤقّــت مــرور حــوايل
 300شــاحنة مقطــورة ُمرســلة إىل البحريــن عــى الجانــب الســعودي مــن الجــر!
وسرية
برقية ويكيليكس عاجلة
ّ

إذا كان كالم جســتني غينغلــر عــن خطبــة الخواجــة ســيصدر يف  2015مــن منظــور
بحثــي وأكادميــي ،فــإن مثــة منظــور ســيايس غــريب ســيتوقف عنــد خطبــة الخواجــة
ويراهــا بعــن األهميــة بحيــث يصــدر خــال أســبوع تقري ـرا سياســيا عنهــا برســم
الخارجيــة األمريكيــة ،ذلــك كان موقــف الســفارة األمريكيــة يف البحريــن ،والتــي
أثبتــت برقيــات ويكيليكــس أنّهــا تتابــع عاشــوراء البحريــن بكثافــة ،وتصــدر تقريـرا
ســنويا عنــه ،باعتبــاره موســا حــج ســيايس بدرجــة مــا هــو دينــي.
يف برقيتـه ،قـال القائـم بأعمال السـفارة األمريكيـة يف البحريـن آنئـذ ،كريسـتوفر
هنـزل ،إن الناشـط عبـد الهادي الخواجة دعا إىل اإلطاحة بـأرسة آل خليفة الحاكمة.
ويف فقــرة تحــت عنــوان عصابــة األرسة الحاكمــة» ،قــال التقريــر إن حركــة حــق
الشــيعية املتط ّرفــة اســتغلت املواكــب الكبــرة الســنوية يف عاشــوراء يف  6ينايــر/
كانــون الثــاين يف املدينــة القدميــة يف املنامــة للتّنديــد بــأرسة آل خليفــة الحاكمــة.
ومــع مــرور مواكــب عاشــوراء يف الطرقــات الضيقــة واملزدحمــةُ ،و ِّجهــت الخطابات
مــن خــال مك ـرات الصــوت إىل مزيــج كبــر يضــم آالف األنصــار.
«زعيــم حركــة حق حســن املشــيمع نــدد بـ «عصابــة الـــ  »16التي تحكــم البحرين،
وســمى امللــك وويل العهــد ورئيــس الــوزراء وآخريــن مــن آل خليفــة .املشــيمع،
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الــذي مل يــد ُع عل ًنــا لإلطاحــة بالحكومــة ،قــال إنــه عــى املعارضــن أن يطلبــوا مــن
الحكومــات األجنبيــة واملنظــات الدوليــة غــر الحكوميــة الدعــم»
أطيحوا بالعصابة احلاكمة

«عبــد الهــادي الخواجــة ..تحــدث أيضً ــا يف جنــاح حــق ،وأفــادت وســائل اإلعــام
أن الخواجــة وصــف الحكومــة «بالعصابــة الفاســدة واملســتبدة» وقــال إن «مطلبنــا
األول هــو اإلطاحــة بهــم والتخلــص منهــم ...علينــا اقتــاع جــذوره هــذه العصابــة».

وذكــرت الربقيــة أجـزاء مــن خطــاب الخواجــة «أشــار الخواجــة إىل معركــة اإلمــام
الحســن ضــد الخليفــة األمــوي يزيــد يف نــداء مســترت بالــكاد موجــه إىل شــيعة
البحريــن للوقــوف يف وجــه الحكومــة الســنية .وأنهــى خطابــه بتهديــد« :لقــد
فقــدوا أي فرصــة بالســام».
تعليق السفارة :ملاذا خطبة اخلواجة؟

ذيّلــت الســفارة برقيّتهــا بتعليــق ،أشــارت فيــه إىل أن حركــة حــق تؤثــر عــى
الشــباب الذيــن يشــتبكون غالبــا مــع قــوات مكافحــة الشــغب البحرينيــة ،ويبــدو
أنهــا تتجــه نحــو ن ـزاع مــع الحكومــة.

وقالــت «قــد يكــون خطــاب الخواجــة يف  6يناير/كانــون الثــاين قــد أُ ِعــد الســتفزاز
للســلطات لتتحــرك ضــده ،وهــو تطــور ســيزيد مــن نســبة التّعاطــف مــع حركــة
ّ
حــق يف املجتمــع الشــيعي .الحكومــة قاومــت حتــى اآلن ( 13ينايــر) رضورة
احتجــازه».
ختمــت الربقيــة بالقــول «جمعيــة الوفــاق املعتدلــة تظــل أكــر شــعبية مــن حركــة
حــق يف املجتمــع الشــيعي .وبهــدف الحفــاظ عــى مركزهــا ،تحتــاج الوفــاق إىل
إقنــاع الحكومــة البحرينيــة بتقديــم خدمــات اإلســكان والتوظيــف وإجـراءات ضــد
التمييــز ،هــي مــا يطالــب بــه الشــارع الشــيعي»
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يف موســم عاشــوراء األول عــام ( *2009يناير/كانــون الثاين  ،)2009أرســلت الســفارة
األمريكيــة يف املنامــة إىل الخارجيــة برقيتــن ،إحداهــا عــن خطبــة الخواجــة،
واألخــرى عــن خطــاب عاشــوراء املركــزي للزعيــم الدينــي األعــى ،آيــة اللــه الشــيخ
عيــى قاســم.
انظــر :خطبــة الخواجــة يف عاشــوراء « :2009العصابــة الحاكمــة» يف برقيــات
ويكيلكــس وكتــاب جســن غينغلــر «»5
وألن أحــد أهــم محـ ّددات املـزاج الســيايس الشــيعي هــو خطــاب عاشــوراء ،ظلّلــت
الســفارة األمريكيــة عــى ذات النســق مــن متابعــة إحيــاء الذكــرى ،وخطابهــا
املركــزي عــى وجــه الخصــوص.
ويف حــن أفــردت الســفارة برقيــة منفصلــة لخطبــة الناشــط عبــد الهــادي الخواجــة
باملنامــة ،جــاءت الربقيــة األوىل عــن خطــاب عاشــوراء املركــزي ،للشــيخ عيــى
قاســم ،والــذي احتــوى هجومــا عــى حكومــة البحريــن بســبب عالقاتهــا مــع
الواليــات املتحــدة ،وهجومــا عــى السياســة األمريكيــة بســبب موقفهــا مــن الحرب
عــى غ ـ ّزة (.)2009-2008
تداعيــات هــذا الخطــاب كانــت مثــرة للجــدل ،إذ انتهــت بربقيــات أمريكيــة أخــرى
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ذات صلــة ،تتح ـ ّدث بريبــة عــن مبعــوث إي ـراين للبحريــن بعــد دعــوة امللــك إىل
عقــد ق ّمــة طارئــة عــن حــرب غـ ّزة.
لقــد كانــت الســفارة األمريكيــة يف املنامــة قلقــة مــن تعــاون بحرينــي إيـراين ،مــا
اضطــر الخارجيــة البحرينيــة ألن تجاهــد يف نفــي هــذا االتهــام ،وتربئــة امللــك مــن
أي تنســيق مــع إيـران!
برقيــة :رجــل الديــن األعلــى يضــرب يف العالقــات البحرينيــة
األمريكيــة بســبب حــرب غــزة ومظــامل الشــيعة

برقيــة الســفارة األمريكيــة عــن عاشــوراء يف  8يناير/كانــون الثــاين  ،2009واملوقعــة
مــن القائــم بأعــال الســفارة  ،كريســتوفر هنــزل ،كان موضوعهــا الرئيــس خطــاب
الشــيخ عيــى قاســم يف عاشــوراء .حـذّرت الربقيــة مــا ورد فيــه مــن «هجــوم» عــى
السياســة األمريكيــة ،وسياســة الحكومــة البحرينيــة يف عالقتهــا مــع واشــنطن.
تعكــس الربقيــة كيــف كانــت الدبلوماســية األمريكيــة تنظــر بقلــق إىل خطب الشــيخ
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عيــى قاســم ،مــن زاويــة دورهــا كمصــدر رئيــس للتحفيــز والتحشــيد الســيايس يف
البحريــن ،ســواء عــى صعيــد القضايــا املحليــة أو الدوليــة.
تذكــر الربقيــة إن رجــل الديــن الشــيعي األعــى قــال ضمنيــا إن حكومــة البحريــن
باعــت نفســها عــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،مشــرة إىل أن مســؤوال رســميا عـ ّـر
عــن خوفــه مــن ردود فعــل شــعبية عــى مــا يحــدث يف غـ ّزة عقــب هــذه الخطبــة،
وطالــب الواليــات املتحــدة بالضغــط عــى إرسائيــل لحاميــة املدنيــن بشــكل أفضــل.
وتحــت فقــرة بعنــوان «رجــل الديــن األعــى يــرب يف العالقــات البحرينيــة
األمريكيــة» ،قالــت الربقيــة إن الشــيخ عيــى قاســم ،أشــهر رجــل ديــن شــيعي يف
البحريــن ،قــال يف خطبــة الســابع مــن يناير/كانــون الثــاين  ،2009إن صمــت أغلــب
الحكومــات العربيــة عــن غــزة يعــد اشــراكا مــع إرسائيــل وأمريــكا ،وإن بعــض
الحكومــات العربيــة باعــت نفســها بقبولهــا الحاميــة األمريكيــة يف مقابــل الصمــت.
الربقيــة أشــارت إىل أن الخطبــة غطّيــت يف الصحــف املحليــة ومواقــع اإلنرتنــت،
واعتــرت عــى نطــاق واســع بأنهــا اجتــازت خطــا أحمــر بانتقادهــا العالقــات
األمنيــة بــن البحريــن والواليــات املتحــدة.
غزّ ة ،كربالء ،ومظامل البحرينيني الشيعة

ويف تفســر غريــب ،قالــت الســفارة إن «هجــوم قاســم عكــس غضبــا صادقــا يف ردة
فعــل عــى أحــداث غـ ّزة ،ولكنــه قصــد أيضــا وضــع ضغــط عــى حكومــة البحريــن
ملعالجــة مظــامل البحرينيــن الشــيعة».
وعــن إحيــاء الذكــرى ،قالــت الربقيــة إن مواكــب عاشــوراء الكبــرة كانــت محافظــة
عــى النظــام ،لك ـ ّن عــدة خطــب تخلّلتهــا لقــادة متشــددين شــيعة ،ســاوت بــن
(قصــة كربــاء) ،وانتقــدت الحكومــة
معانــاة أهــل غـ ّزة وقصــة املعانــاة الشــيعية ّ
البحرينيــة عــى قضايــا محليــة.
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كــا كان هنــاك عــدة مظاه ـرات صغــرة غــر مر ّخصــة يف وقــت متأخــر مــن 8
يناير/كانــون الثــاين ،يف مناطــق تســكنها غالبيــة شــيعية ،يف حــن انطلقــت دعــوات
ســنية وشــيعية للتظاهــر يــوم الجمعــة احتجاجــا عــى مــا يجــري يف غ ـ ّزة.
وكانــت برقيــة ســابقة قــد توقّعــت أن تكــون هنــاك فرصــة لتصاعــد التظاه ـرات
املناوئــة إلرسائيــل والغــرب خــال موســم عاشــوراء ،مشــرة إىل أن تظاهـرات السـ ّنة
كانــت منفصلــة عــن الشــيعة.
وكانــت لجنــة تابعــة للســفارة تحــت مســمى لجنــة أعــال الطــوارئ ،قــد عقــدت
اجتامعــا لبحــث تأثــر ردود الفعــل املحلّيــة هــذه عــى األمــن.
عبدالعزيــز آل خليفــة للســفارة :قــادة البــاد يخشــون مــن ردة
فعــل الشــارع

ويف ســلوك يبــدو روتينيــا ،تبــادل املســئولون الحكوميــون االتصــاالت مــع الســفارة
األمريكيــة ملناقشــة التطــورات .ونقلــت الربقيــة أن وكيــل الخارجيــة البحرينيــة
عبدالعزيــز بــن مبــارك آل خليفــة ،أبلــغ القائــم بأعــال الســفارة األمريكيــة أن
الحكومــة البحرينيــة مصدومــة مــن درجــة معانــاة املدنيــن يف غــزة .وقــال إن قادة
البحريــن يخشــون مــن ردة فعــل الشــارع هنــا.
وقــال املســئول البحرينــي إنّــه بســبب ذلــك ،عقــد امللــك حمــد يف وقــت الحــق
مــن ذلــك اليــوم اجتامعــا غــر عــادي ملجلــس الــوزراء ،مــن أجــل إظهــار معارضــة
البحريــن لألفعــال اإلرسائيليــة يف غــزة بشــكل أكــر ،حســب قولــه.
ويف رد فعــل رســمي يبــدو محاكيــا أو مســايرا لغضــب الشــارع و(ملــا أثارتــه
خطبــة الشــيخ عيــى قاســم) ،طلــب وكيــل الخارجيــة البحرينيــة مــن القائــم
بأعــال الســفارة األمريكيــة ،أن تقــوم الحكومــة األمريكيــة بحــث إرسائيــل عــى
مامرســة ضبــط النفــس ،الطلــب الــذي وعــد الدبلومــايس األمريــي بنقلــه إىل
واشــنطن!
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ولكــن عبــد العزيــز آل خليفــة شـ ّدد يف املقابــل عــى أن البحريــن تدعــم بالكامــل
طريقــة مــر يف التعامــل مــع غـ ّزة ،وتقــف خلفهــا!
قمــة طارئــة والســفارة األمريكيــة :حماولــة
امللــك يدعــو إىل ّ
للتقليــل مــن الغضــب الشــعبي علــى احلكومــة

الســفارة األمريكيــة كانــت تتابــع عــن كثــب مواقــف حكومــة البحريــن مــا يجــري
يف األرايض املحتلّــة ،ويف برقيــة ســابقة وصفــت هــذه املواقــف بــأن الحكومــة
البحرينيــة تديــن إرسائيــل بأشــد األلفــاظ علنــا ،لكنهــا أكــر حــذرا وبراغامتيــة يف
نقاشــاتها الخاصــة مــع الدبلوماســيني ،وكانــت تأمــل أن تنجــح الجهود الدبلوماســية
يف تقليــل التعاطــف مــع حركــة حــاس ،وتقليــل الــرر الواقــع عــى الحكومــات
العربيــة املعتدلــة التــي تقــف مــع شــارعها.
ونقلــت يف برقيــة أخــرى أن الشــارع والصحــف اســتقبلت بشــكل جيــد مبــادرات
الحكومــة للتــرع وتقديــم املســاعدات والدعــم للشــعب الفلســطيني ،وعرضهــا
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تقديــم عــاج مجــاين للجرحــى داخــل البــاد ،ونقلــت أن حشــودا مــن املتظاهريــن
أشــادوا بامللــك بينــا أدانــوا إرسائيــل والواليــات املتحــدة ومــر.
يف  9يناير/كانــون الثــاين  ،2009أصــدر امللــك حمــد بيانــا دعــا فيــه إىل عقــد قمــة
عربيــة إســامية ملعالجــة األوضــاع يف غـ ّزة ،إن مل يكــن ممكنــا عقــد قمــة عربيــة.
برقيــة أخــرى مــن الســفارة األمريكيــة أشــارت إىل هــذا البيــان ،ووصفتــه بأنــه
محاولــة للتقليــل مــن الغضــب الشــعبي ،وخصوصــا يف أوســاط الغالبيــة الشــيعية.
مبعوث إيراين

يف  11يناير/كانــون الثــاين  ،2009برقيــة مــن الســفارة تصــل الخارجيــة األمريكيــة
لتنقــل توضيحــات مــن الخارجيــة البحرينيــة حــول زيــارة مبعــوث إيـراين إىل البالد،
عقــب دعــوة امللــك إىل عقــد قمــة إســامية طارئــة عــن غـ ّزة.
تنقــل الربقيــة أن املســئولني (ســعيد الفيحــاين وعبــد العزيــز آل خليفــة) نفيــا أن
تنســق مــع إي ـران يف هــذا الخصــوص ،وأن الزيــارة املنتظــرة للمبعــوث
البحريــن ّ
اإلي ـراين ليســت ذات صلــة.
وتضيــف أنهــا وصفــا مبــادرة امللــك بأنهــا لفتــة مــن جانــب واحــد للتعبــر عــن
قلــق البحريــن مــا يجــري يف غــزة ،ولتهدئــة الــرأي العــام املحــي.
تنســق مــع أي حكومــة
تقــول الربقيــة إن كال املســئولني «زعــا» أن البحريــن مل ّ
أخــرى وال مــع منظمــة التعــاون اإلســامي ،قبــل بيــان امللــك ،يف حــن أعــاد عبــد
العزيــز آل خليفــة التأكيــد عــى أن اإليرانيــن مل يبلّغــوا مق ّدمــا بفكــرة الق ّمــة التــي
جــاء بهــا امللــك .فضــا عــن ذلــك ،قــال املســئوالن إنهــا يظنــان أن مقــرح القمــة
اإلســامية لــن يالقــي الكثــر مــن الدعــم.
وإلحاقــا بهــذه املعلومــات ،تنقــل الربقيــة األمريكيــة أن الســفارة اإليرانيــة يف املنامة
أعلنــت أن مبعوثــا مــن طهـران ســيزور البحريــن واإلمــارات لتســليم رســائل حــول
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غــزة إىل قــادة البلديــن ،وإزاء ســؤال حــول مــا إذا كانــت هــذه الرســائل ردا عــى
دعــوة امللــك حمــد إىل قمــة إســامية ،قــال املتحــدث باســم الســفارة أن إي ـران
دامئــا تدعــم مثــل هــذه القمــم.
يف ختــام الربقيــة ،تعلــق الســفارة األمريكيــة بقولهــا إن «الحكومــة البحرينيــة رمبــا
هدفــت مــن مقــرح القمــة اإلســامية أن تهــدئ الــرأي العــام املحــي ،لكنهــا قــد
تكــون فتحــت مــن غــر قصــد بابــا إليـران».
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آخر برقيات ويكيليكس..
السفارة األمريكية عن خطاب مشيمع يف عاشوراء :2009
كان أكرث انضباطا وع ّبر بوضوح عن احرتام امللك
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رسبتهــا ويكيليكــس ،تعــود إىل أكتوبر/ترشيــن األول  ،2009عــن تأســيس
يف برقيــة ّ
«تيــار الوفــاء اإلســامي» ،بزعامــة الناشــط املعتقــل عبــد الوهــاب حســن ،تقــول
الســفارة األمريكيــة يف املنامــة إن احتفــاالت عاشــوراء التــي تشــهد احتشــاد عرشات
اآلالف مــن الشــيعة بشــكل مركــزي يف العاصمــة املنامــة ،مــن أجــل املواكــب
الدينيــة ،قــد تز ّودنــا برؤيــة وتقديــر لقــ ّوة ت ّيــار الوفــاء ،الــذي قــد يســتخدم
املناســبة الدينيــة ليثبــت أنــه الصــوت الجديــد للمجموعــات الشــيعية املهمشــة،
مثلــا فعلــت حركــة حــق يف الســنوات املاضيــة حــن حاولــت بــيء مــن النجــاح
تحويــل املناســبة إىل حــدث ســيايس ،حســب تعبــر الســفارة.
آخــر تقريــر عاشــورايئ عــن البحريــن مــن الســفارة األمريكيــة ،متكنــت ويكيلكيــس
مــن ترسيبــه ،هــو مــا جــاء يف الربقيــة رقــم ( ،)09MANAMA741_aعــن موســم
عاشــوراء الثاين يف ( 2009ديســمرب/كانون األول) .مل يظهر «تيار الوفاء» يف عاشــوراء
كــا توقعــت الســفارة ،بــل كانــت حركــة حــق هــي مــن ظــل يظهــر مـرا عــى
البعــد الســيايس للمناســبة ،وعــى صنــع موقــف ســيايس مغايــر لجمعيــة الوفــاق،
التيــار الشــيعي الرئيــس يف البحريــن.
لكــن خطــاب حركــة حــق الســيايس يف عاشــوراء هــذه كان مختلــف اللهجــة.
خ ّفــف زعيــم الحركــة حســن مشــيمع ح ّدتــه هــذه املــرة ،بعــد أن أثــار يف الذكــرى
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الســابقة اعتقــاالت وأزمــة سياســية .حتــى الســفارة األمريكيــة وجــدت التغـ ّـر يف
خطــاب مشــيمع ،الفتــا.
هــل شــهد عاشــوراء  2009تحــوال ممكنــا يف الخطــاب الســيايس لحركــة حــق ،هــل
أثبــت أنــه ليــس خطابــا متصلّبــا وميكــن أن يكــون خطابــا تفاوضيــا مرنــا ومتغـ ّـرا،
هــل أعطــى أمــا يف أن تســلك الحــركات السياســية املقاطعــة للنظــام خيــارات
أخــرى غــر الثــورة التــي ه ـ ّددت بهــا يف الذكــرى الســابقة؟
مل تــر الســفارة األمريكيــة ذلــك ،إال أنّهــا لفتــت إىل أن مشــيمع أبــدى بوضــوح
احرتامــا للملــك ،ومل يسـ ّم رئيــس الــوزراء عــى قامئــة زعــاء الفســاد يف الحكومــة،
عــى خــاف خطــاب العصابــة الحاكمــة!
برقيــة ديســمرب  :2009كــرة مــن العمانيــن ونســاء أقــل مــن
الرجــال

رسي ــة ،إىل الخارجي ــة األمريكي ــة ،يف 29
أرس ــل التقري ــر املصن ــف بأن ــه وثيق ــة ّ
ديس ــمرب/كانون األول ،موقع ــا م ــن الس ــفري آدم إي ــريل.
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يف امللخ ــص ،أش ــارت الس ــفارة إىل أن ق ــادة املجتم ــع (تأسيس ــا ع ــى التقالي ــد)،
أكّـــدوا عـــى أن ترتاجـــع السياســـة يف املناســـبة ،مفســـحة املجـــال للطقـــوس
الديني ــة.
وتح ــت عن ــوان «الش ــيعة يحي ــون ذك ــرى عاش ــوراء س ــلميا» قــ ّدرت الفق ــرة
األوىل م ــن التقري ــر الحش ــود املش ــاركة يف مواك ــب املنام ــة ( 28-27ديس ــمرب/
كانـــون األول  )2009مـــن  120-80ألـــف شـــخص .أشـــارت الربقيـــة أيضـــا إىل
مشــاركة عــدد مــن مواطنــي الســعودية والكويــت واإلمــارات وعــان وجنــوب
آس ــيا ،الفت ــة بش ــكل خ ــاص إىل أن أع ــداد العامني ــن الش ــيعة املش ــاركني كان ــت
أك ــر م ــن املعت ــاد خ ــال ذل ــك الع ــام.
وحتـــى ذلـــك الوقـــت ،وثـــق التقريـــر بـــأن الحضـــور األمنـــي الرســـمي كان
محـــدودا برشطـــة املـــرور ،وأن حـــي املخارقـــة الـــذي تخـــرج فيـــه املواكـــب
الرئيســـية خـــا مـــن أي حضـــور أمنـــي.
وضم ــن مالحظ ــات طاق ــم الس ــفارة ،قال ــت الربقي ــة إن أع ــداد الرج ــال فاق ــت
بش ــكل كب ــر أع ــداد النس ــاء يف الش ــوارع «الن ــاس الح ــارضات لبس ــن العب ــاءات
الســـوداء ،ووشـــاح الـــرأس ،والكثـــر اتخـــذن لباســـا عـــى طـــراز التشـــادور
(اإليــراين) ،ك ــا تقوق ــع العدي ــد منه ــن يف مس ــاحات مخصص ــة ،ع ــى ط ــول
مســـار املواكـــب الرجاليـــة ،أو يف رشفـــات بعـــض البيـــوت .مـــع ذلـــك شـــاهد
موظفـــو الســـفارة مجموعـــات مـــن النســـاء األصغر،الواثقـــات مـــن أنفســـهن،
يتحرك ــن وس ــط الحش ــود».
حشود أكرب ودم أقل

لفتـــت الســـفارة إىل أن املوســـم متيـــز بحشـــود أكـــر ودم أقـــل ،يف إشـــارة إىل
تراجـــع طقـــوس رضب القامـــة بالســـيوف «التطبـــر» .وقالـــت إن موظفيهـــا
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ومصـــادر أخـــرى أكـــدوا أن الشـــوارع بـــدت أكـــر ازدحامـــا مـــن األعـــوام
املاضيـــة ،وأن املواكـــب كانـــت منفعلـــة لك ّنهـــا منظمـــة.
«أغل ــب املع ّزي ــن الذي ــن كان ــوا يهتف ــون رضب ــوا صدوره ــم بقبضاته ــم بخ ّف ــة...
وش ــاهد موظف ــو الس ــفارة فق ــط القلي ــل م ــن املعزي ــن الذي ــن أس ــالوا دماءه ــم
خ ــال أك ــر م ــن  3س ــاعات م ــن س ــر املواك ــب ،وه ــو تغ ــر ملح ــوظ ع ــن
الس ــنوات املاضي ــة».
الربقيـــة وضعـــت مالحظـــة جانبيـــة عـــى هـــذه الفقـــرة قالـــت إن «القـــادة
الدينيـــن الشـــيعة كانـــوا يثنـــون النـــاس عـــى نحـــو متزايـــد عـــن مامرســـة
التطبـــر ...وشـــ ّجعوا عوضـــا عـــن ذلـــك عـــى املشـــاركة يف حمـــات التـــرع
بالـــدم يف ذكـــرى عاشـــوراء».
صور خامنئي وخطاب نصر اهلل

وع ــودا ع ــى قص ــة الالفت ــات املحتفي ــة برج ــال الدي ــن يف ح ــزب الل ــه وإيــران،
أش ــارت الربقي ــة إىل أن ذل ــك كان ش ــائعا يف مواس ــم عاش ــوراء ،ولك ــن من ــذ ،2006
ح ــن ق ــررت جمعي ــة الوف ــاق املش ــاركة يف االنتخاب ــات ،ص ــارت ه ــذه الالفت ــات
أق ــل ب ــروزا.
ونقلـــت الربقيـــة أنـــه كان هنـــاك القليـــل مـــن صـــور آيـــة اللـــه خامنئـــي
واإلم ــام الخمين ــي داخ ــل خي ــم تديره ــا مآت ــم .ك ــا أش ــارت إىل أن خيم ــة
الوفـــاق بثـــت خطـــاب زعيـــم حـــزب اللـــه الســـيد حســـن نـــر اللـــه
مبناســـبة ذكـــرى عاشـــوراء.
حركة حق :خطاب أكرث انضباطا وحتذير من حرب أهلية

ح ــول حرك ــة ح ــق ،ذك ــر التقري ــر أن ــه بالرغ ــم م ــن أن هن ــاك إج ــاع وس ــط
التي ــار الش ــيعي الرئي ــس ب ــأن مواك ــب عاش ــوراء يف العاصم ــة املنام ــة يج ــب
منص ــة يف
أن تبق ــى غ ــر مس ّيس ــة «نصب ــت حرك ــة ح ــق الش ــيعية املتشــ ّددة ّ
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كل مواس ــم عاش ــوراء املاضي ــة القليل ــة ،مقاب ــل مس ــجد الخواج ــة ،ال ــذي ميث ــل
نقط ــة مركزي ــة يف احتف ــاالت عاش ــوراء».
وقال ــت التقري ــر ،إن حش ــدا صغ ــرا م ــن ح ــوايل  300تج ّمع ــوا هن ــاك بع ــد
منتص ــف الليل ــة ،لالس ــتامع إىل خط ــاب زعي ــم حرك ــة ح ــق حس ــن مش ــيمع.
الكثـــرون منهـــم كان ميألهـــم الفضـــول يف أن يـــروا مـــا إذا كانـــت حـــق
ســـتكرر خطابهـــا يف الذكـــرى الســـابقة (يناير/كانـــون الثـــاين  ،)2009حـــن
وص ــم مش ــيمع املل ــك بأن ــه رج ــل عصاب ــات ،ون ــادى أعض ــاء آخ ــرون يف ح ــق
بالثـــورة.
لك ــن الس ــفارة قال ــت إن مش ــيمع ب ــدا خ ــال ه ــذا الح ــدث أك ــر انضباط ــا،
باس ــتثناء أن ــه ح ـذّر م ــن م ــن أن ي ــؤدي التجني ــس الس ــيايس يف نهاي ــة املط ــاف
إىل حـــرب أهليـــة ،وقالـــت الســـفارة إنهـــا تظـــن أن أغلـــب الســـ ّنة ســـيتلقّى
ه ــذه الكلم ــة كتهدي ــد أك ــر م ــن أن تك ــون تحذيــرا.
عـــر يف خطابـــه بوضـــوح عـــن احرتامـــه للملـــك
الربقيـــة ذكـــرت أن مشـــيمع ّ
حم ــد ،مس ــتنكرا الفس ــاد الحكوم ــي مبف ــردات عام ــة فق ــط .وقال ــت إن ــه يف
ه ــذا الس ــياق مل يســ ّم ك ــا يف الس ــابق رئي ــس ال ــوزراء ،ال ــذي يعت ــر هدف ــا
معت ــادا ملث ــل ه ــذه االتهام ــات.

ويف مالحظـــة ختاميـــة ،قالـــت الربقيـــة ،إن حـــق رمبـــا تكـــون ملهمـــة
لبع ــض الش ــيعة بخطابه ــا املتش ــدد يف عاش ــوراء ،لكنن ــا نظ ــن أنه ــا تن ّف ــر
عنهـــا أناســـا أكـــر يـــرون أنهـــا تســـتغل عاشـــوراء للسياســـة «أغلـــب
البحريني ــن الش ــيعة يث ّمن ــون تفاه ــا م ــع الحكوم ــة ميكّنه ــم م ــن إحي ــاء
عاش ــوراء بش ــكل أوس ــع م ــن أي مجتم ــع ش ــيعي آخ ــر يف دول مجل ــس
التع ــاون ...ش ــهدت الس ــنوات األخ ــرة ،مب ــا فيه ــا ه ــذه الس ــنة ،أس ــابيع
مـــن التخطيـــط والتعـــاون بـــن الحكومـــة والقـــادة الدينيـــن الشـــيعة
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يف التحضـــر لعاشـــوراء .وهكـــذا أنتـــج هـــذا التعـــاون احتفـــاال دينيـــا
جامهرييـــا ســـلميا للشـــيعة مـــن كل أنحـــاء املنطقـــة».
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ميتــد موســم الحــزن الشــيعي ،لشــهرين ،بــدءا مــن عاشــوراء ،مــرورا مبراســم
األربعــن ،وانتهــاء بذكــرى وفــاة النبــي محمــد (ص) .وعــى مــدار  7حلقــات،
اســتعرضت مــرآة البحريــن يف قـراءة بحثيــة برقيــات الســفارة األمريكيــة يف املنامــة
رسبتهــا ويكيليكــس عــام .2010
عــن احتفــاالت عاشــوراء يف البحريــن ،والتــي ّ
يبقــى الســؤال األكــر إلحاحــا ،ملــاذا تهتــم الدبلوماســية األمريكيــة بعاشــوراء
البحريــن؟
عاشــوراء السياســية :مــن اإلمــام اخلمينــي إىل القطيــف والنجــف
والنبطيــة

يف يونيو/حزيــران  ،1963خــال موســم عاشــوراء ،قُتــل آالف اإليرانيــن بعــد
خروجهــم يف تظاهــرات مناوئــة للشــاه ،اســتجابة لخطــاب يف ذكــرى عاشــوراء
ألقــاه مرجــع دينــي شــيعي ،أصبــح الحقــا مؤســس الجمهوريــة اإلســامية.
مل تنجــح الثــورة التــي قادهــا روح اللــه الخمينــي يف إيـران ،إال باســتخدام عاشــوراء
مجــددا .شــهدت الذكــرى يف أغســطس/آب  1978مجــ ّددا أضخــم تظاهــرات
الثــورة ،ومــا وصــف باملواجهــة النهائيــة والتحـ ّدي األخــر الــذي أخــرج البــاد عــن
الســيطرة ،وأطــاح بنظــام الشــاه بعــد ذلــك بأشــهر.
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مواكب عاشوراء يف املنامة ،مقابل املستشفى األمرييك ،أرشيف اإلرسالية األمريكية

كلــات اإلمــام الخمينــي عــن عاشــوراء أصبحــت جــزءا مــن الـراث الشــيعي «كل
مــا لدينــا مــن عاشــوراء» و«عاشــوراء ...انتصــار الــدم عــى الســيف».
تزامنــا مــع الثــورة اإليرانيــة ،شــهد نوفمرب/ترشيــن الثــاين  1979مــا عــرف
بـ«انتفاضــة محـ ّرم» ،يف القطيــف واألحســاء .أرص الســعوديون الشــيعة عــى إحيــاء
شــعائر عاشــوراء علنــا ،وخــرج الجامهــر إىل الشــارع ،بهتافــات سياســية مناوئــة
للتمييــز واالضطهــاد املذهبــي .أخمــدت االنتفاضــة مبحــارصة القطيــف ،بعــد أن
دارت صدامــات عنيفــة بــن املواطنــن الشــيعة والحــرس الوطنــي الســعودي ،راح
ضحيتهــا حــوايل  20قتيــا ،وعــرات الجرحــى واملعتقلــن.
تظاهرات يف عاشوراء  ،1979صفوى ،السعودية

وشــهد العــراق عــام  1977مــا عــرف بـ«انتفاضــة صفــر» ،التــي قاومــت منــع
الســلطات مسـرات املــي مــن النجــف إىل كربــاء يف ذكــرى «األربعــن» ،وانتهــت
نهايــة داميــة .تعتــر هــذه التظاهـرات مــن أبــرز الحــركات املناوئــة لحــزب البعث،
وقــد دعمهــا املرجــع الدينــي الراحــل محمــد باقــر الصــدر.
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تظاهرات يف عاشوراء  ،1979صفوى ،السعودية

لبنانيون يف النبطية يحرقون آلية عسكرية إرسائيلية خالل إحياء ذكرى عاشوراء 1983
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ويف لبنــان  ،1983شــهدت النبطيــة مواجهــات تاريخيــة بــن الشــيعة والجيــش
اإلرسائيــي ،خــال إحيــاء ذكــرى عاشــوراء ،أحــرق فيهــا املتظاهــرون آليــات
عســكرية إرسائيليــة ،وهاجمــوا عنــارص االحتــال بالســيوف.
لبنانيــون يف النبطيــة يحرقــون آليــة عســكرية إرسائيليــة خــال إحيــاء ذكــرى
عاشــوراء 1983
ضريبة عاشوراء يف البحرين :هيئة االحتاد الوطني

البحريــن ،هــي الدولــة الخليجيــة الوحيــدة التــي تعتــر فيهــا ذكــرى عاشــوراء
عطلــة رســمية .أحيــاء الســوق القديــم يف العاصمــة املنامــة ،هــي املوقــع املركــزي
التاريخــي لفعاليــات عاشــوراء ،ع ـرات األلــوف يحــرون إىل عاشــوراء املنامــة
حتــى مــن الــدول املجــاورة ،ولــذا تس ـ ّمى بـ«كربــاء الخليــج».
لطاملــا اعتــرت البحريــن مثــاال متق ّدمــا عــى الح ّريــات الدينيــة للشــيعة ،لكــن
تاريــخ اكتســاب هــذه الحريــات ،ووظيفتهــا السياســية ،هــو مــا يثــر الجــدل.
فقبــل اإلصالحــات اإلداريــة ،ينقــل املؤ ّرخــون أن الحاكــم كان يفــرض رضيبــة عــى
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الشــيعة إلحيــاء عاشــوراء ،بحســب مــا يــروي العــامل اللبنــاين فــؤاد خــوري ،يف كتابــه
القبيلــة والدولــة.
وحتــى قبــل الثــورة اإليرانيــة بع ـرات الســنوات ،تح ّولــت عاشــوراء يف البحريــن
تلقائيــا إىل منــر ســيايس ضــد العائلــة الحاكمــة ،وراعيهــا الربيطــاين ،مــع تراكــم
الظلــم عــى الغالبيــة الشــيعية .صــارت البــاد دامئــا يف حالــة ترقّــب ،وباتــت
املنامــة وطقوســها ،مبعــث رهبــة.
يف الخمســينات ،ورغــم أن عاشــوراء كانــت ســببا يف اصطدامــات وفتنــة طائفيــة ،إال
أنّهــا تح ّولــت إىل ســبب يف نشــوء أول كيــان ســيايس جمــع بــن الطائفتــن .ورمزيــا،
عقــد االجتــاع األ ّول لهيئــة االتحــاد الوطنــي ،يف حســينية (مأتــم) بــن خميــس.
وهكــذا صــار هنــاك شــبه إجــاع بــن السـ ّنة والشــيعة يف ذلــك الوقــت ،عــى أن
تســتغل عاشــوراء سياســيا للنضــال مــن أجــل الحقــوق والحريــات ،وكانــت املفاجأة
حــن وقــف شــاعر ينتمــي ألحــد أهــم القبائــل السـ ّنية (عبــد الرحمــن املعــاودة)،
خــال أحــد اجتامعــات هيئــة االتحــاد الوطنــي ،ينعــى الحســن يف ذكــرى األربعــن،
تأســيا بالحســن!
ويســتنهض الهمــم ملواجهــة الظلــم واالســتعامر ّ
كان ذلــك نجاحــا تاريخيــا لعاشــوراء البحريــن .مل يســتطع البحرينيــون الســ ّنة،
املناهضــون لالســتعامر ،مقاومــة إغــراء عاشــوراء .هــم كذلــك مل يجــدوا أفضــل
مــن منــر عاشــوراء لتحقيــق أغراضهــم السياســية املناوئــة للتسـلّط الربيطــاين ،مبــا
تبعثــه عاشــوراء مــن هيــاج وحــاس وإثــارة وتحشــيد ،سـ ّجلها املستشــار الربيطــاين
الســابق بلجريــف بإعجــاب يف مذكّراتــه ،وتابعتهــا املراســات الدبلوماســية
الربيطانيــة.
انتفاضة التسعينات :املعارضة يف قصيدة وقميص أسود

«منــذ أواســط التّســعينيات ،كان مــن املســتغرب أن ال يُعتَ َقــل ناشــط ســيايس واحد
عــى األقــل عــى خلفيــة خطــاب حــايس مناهــض للحكومــة يف ذروة عاشــوراء
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وشــهر ُم َحــ ّرم بأكملــه» ،يقــول جســن غينغلــر ،يف كتابــه «رصاع الجامعــات
والتعبئــة السياســية يف البحريــن ودول الخليــج».
خــال انتفاضــة التســعينات ،اعتقلــت الســلطات خطيــب املنــر الحســيني الشــيخ
رسيــة قامــت
عــي النجــاس ،ورغــم أنــه رجــل ال يبــر ،إال أن أجهــزة األمــن ال ّ
بتعذيبــه حتّــى املــوت .كان الســبب بالطبــع ،تجــرؤه املتكــ ّرر عــى العائلــة
الحاكمــة مــن عــى منــر الحســن.
مت ّيــزت انتفاضــة التســعينات يف البحريــن باســتغالل كثيــف لعاشــوراء وأدواتهــا:
منابــر املآتــم ،واملواكــب العزائيــة ،يف بــث الخطابــات السياســية املعارضــة،
والتحشــيد ضــد النظــام الحاكــم .زعيــم الحركــة آنئــذ ،الشــيخ عبــد األمــر الجمــري،
كان هــو اآلخــر خطيــب منــر مفـ ّوه .إحــدى رســائل الجمــري وث ّقــت الــدور املهــم
واملمنهــج ألدوات املنــر الحســيني ،قــال يف الرســالة آســفا إن الســلطات اعتقلــت
أغلــب منشــدي الع ـزاء «الرواديــد» ،كان هــؤالء مبثابــة «تويــر» اليــوم :املح ـ ّرك
اإلعالمــي الوحيــد للمعارضــة.
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وطــوال تاريــخ البحريــن الحديــث واملعــارص كان أي «رادود» يطــرح محتــوى ســيايس
يتع ـ ّرض هــو موكبــه ملالحقــة األمــن ،ولذلــك ظهــر مــا عــرف بـ«موكــب الشــهيد»
ري ،الــذي ال ينتمــي ألي مؤسســة حســينية ،وال يعــرف القامئــون عليــه ،وال يعلــن
الـ ّ
ال عــن مــكان وال زمــان انطالقــه ،وفيــه تطلــق الشــعارات السياســية عــى أوجهــا.
يف التســعينات مل تكتــف قــوات األمــن باقتحــام املآتــم والتعــدي عــى مواكــب
الع ـزاء ملجــرد هتافــات سياســية مناوئــة للنظــام ،بــل اســتهدفت كل مــن يلبــس
القميــص األســود ،مــن طــاب الجامعــة عــى ســبيل املثــال.
بعد  :2001السياسة من رحم عاشوراء

الصعــب معرفــة
«بال ّنســبة ملراقــب خارجــي إلحيــاء ذكــرى عاشــوراء ســنويًا ،مــن ّ
مــا إذا كانــت املواكــب التــي ال تُعــد وال تحــى واملرسحيــات املشــحونة بالعاطفــة
ـراع
والخطــب ،تــروي املعركــة مــع الخليفــة األمــوي يف العــام 680م ،أو تــروي الـ ّ
الحــايل ضــد ســالة آل خليفــة» يســتمر غينغلــر يف وصــف مشــاهداته لعاشــوراء
 ،2009التــي حرضهــا يف البحريــن.
موســم عاشــوراء البحريــن ،الــذي ال ينتهــي يــوم العــارش مــن املحــرم ،بــل ميتــد
طيلــة شــهري محــ ّرم وصفــر ،ظــل يشــتغل سياســيا حتــى بعــد االنفراجــات
السياســية ومــا عــرف باملــروع اإلصالحــي ،الــذي دشّ ــنه امللــك حمــد بــن عيــى،
عــام .2001
سنشــهد مجــ ّددا عــودة «الرواديــد» والخطبــاء إىل توظيــف املنــر والقصيــدة
الحســينية يف خطابــات سياســية مثــرة ،عــن الشــأن املحــي والــدويل .ســرى نقــدا
أدبيــا الذعــا ال يتوقّــف للحكومــة والوضــع الســيايس والقوانــن الجديــدة ،كــا
ســرى تحشــيدا عاطفيــا لالصطفــاف وراء الزعامــات العليــا ،وكذلــك حضــورا مبارشا
لقضايــا األمــة الكــرى وقتئــذ :فلســطني والع ـراق.
هكــذا ،ومــع مســاحة علنيــة أكــر ملامرســة الشــعائر الدينيــة ،ســتربز يف هــذه
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املرحلــة الصــاة املركزيــة وخطــاب عاشــوراء للشــيخ عيــى قاســم يف املنامــة.
كــا ســتخرج أيضــا مــن رحــم عاشــوراء ،الخطابــات األكــر تشـ ّددا مــن جامعــات
املعارضــة املنشـقّة عــن جمعيــة الوفــاق ،بعــد قبــول األخــرة الدخــول يف الربملــان.
يف عاشــوراء ،ســتنصب حركــة حــق ،املنشــقة عــن الوفــاق ،والتــي يت ّزعمهــا الناشــط
املعتقــل حســن مشــيمع ،ركنــا ومنصــة يف وســط املنامــة ،ويف املنامة أيضا ســتنصب
خيمــة للجنــة الشــهداء وضحايــا التعذيــب .كانــت عاشــوراء بالنســبة لــكال الجهتــن
أهــم منــر للتحشــيد الســيايس وكســب األنصــار والتعاطف.
وفضــا عــن ذلــك ،صــارت الجمعيــات السياســية اليســارية (تضــم خليطــا مــن
علامنيــن سـ ّنة وشــيعة) تصــدر بيانــات ســنوية مبناســبة عاشــوراء .وهــذه البيانات،
بحســب الدكتــور عبــد الرحمــن خليفــة «كانــت تزيــن الصفحــة الرئيســية مــن
نــرة الجامهــر» ،التــي تصدرهــا جبهــة التحريــر الوطنــي البحرانيــة ،وهــي
املنظّمــة التــي ّأسســها اليســاريون أنفســهم يف الخمســينات.
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مــن هنــا ،ســتثري عاشــوراء جــدال يف كل عــام ،وســتكون دامئــا محــل ترقّــب ،ليــس
فقــط مــن أجهــزة الدولــة ،بــل مــن الســفارة األمريكيــة أيضــا.
مهمة عمل
ويكيليكس عاشوراء :السفارة األمريكية يف
ّ

تجعلنــا برقيــات ويكيليكــس واثقــن مــن أن الســفارات األمريكيــة يف العــامل ،حتــى
تلــك التــي ليــس فيهــا محطــة اســتخبارات ،تعمــل عــى األرض مــن أجــل جمــع
املعلومــات وتحليلهــا .ويف مقابــل طريقــة رصــد أجهــزة املخابــرات الحكوميــة
ومتابعتهــا إلحيــاء الشــيعة البحرينيــن ذكــرى عاشــوراء ،والتــي ال تهــدف ســوى
إىل الرقابــة واملعاقبــة والضبــط ،تعمــل الســفارة األمريكيــة يف املنامــة عــى جمــع
املعلومــات عــن عاشــوراء ســنويا للدراســة والتحليــل مــن أجــل تقديــم صــورة
كاملــة لــإدارة األمريكيــة ،يف شــكل تقريــر رسي!

رسيــة؟ مــا هــو
ملــاذا تكــون برقيــات الســفارة األمريكيــة عــن عاشــوراء البحريــن ّ
املهــم والخطــر يف خطابــات الشــيخ عيــى قاســم ،أو خطابــات األســتاذ حســن
ري
مشــيمع ،أو عبــد الهــادي الخواجــة ،بالنســبة للدبلوماســية األمريكيــة؟ مــا الـ ّ
يف مراســم وطقــوس إحيــاء ذكــرى عاشــوراء اجتامعيــا ودينيــا يف البحريــن ،ويف
الجــدل الطائفــي الــذي تخلّفــه أحيانــا؟ هــل هنــاك مثــة توجيهــات أو قــرارات
ربــا حاجــة
أو ردود أفعــال قــد تأخــذ بنــاء عــى هــذه التقاريــر؟ أو أن هنــاك ّ
الســتخدامها يف خطــط وتص ـ ّورات اس ـراتيجية لألمــن والسياســة يف املنطقــة؟
لــن تصــل هــذه الربقيــات إىل الخارجيــة األمريكيــة فقــط ،بــل ســتكون برســم
القيــادة األمريكيــة املركزيــة يف الخليــج ،وسرتســل بالطبــع إىل وكاالت االســتخبارات،
واملحللــن ،والباحثــن.
ســتضع الســفارة يف برقياتهــا كل تفاصيــل عاشــوراء الدقيقــة ،يف ســياقها الدينــي
واالجتامعــي والســيايس .طريقــة القـراءة البعيــدة عــن االنفعــال لعاشــوراء البحرين
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(حتــى لــو كان العلــم األمريــي فيهــا مرســوما عــى األرض لتــدوس عليــه األقــدام)،
تجعــل مــن تقاريــر الســفارة األمريكيــة وثائــق مه ّمــة للتاريــخ.
عاشــوراء بالنســبة للسياســة األمريكيــة يذكّــر بإلهامــه العديــد مــن الثــورات
وحــركات املقاومــة الشــيعية يف املنطقــة ،بــدءا مــن إيـران ،وليــس انتهــاء بلبنــان.
منــذ ذلــك الوقــت ،والسياســة األمريكيــة تســأل نفســها دامئــا ،إىل أيــن ميكــن أن
ينتهــي هــذا الحــاس الشــيعي يف عاشــوراء يف البحريــن؟
تكشــف هــذه الربقيــات ،التــي يبــدو أنهــا أخــذت تصبــح مه ّمــة ســنوية بــدءا مــن
 ،2005أن الدبلوماســية األمريكيــة ال تنظــر إىل عاشــوراء كمناســبة دينيــة تشــهد
احتفــاالت عابــرة مــرة كل عــام .إنهــا تثبــت أن عاشــوراء ،ترتبــط بأمــن الخليــج،
واســتقرار أنظمــة الحكــم فيــه ،واألســطول الخامــس ،والجــار اإلي ـراين ،والصــورة
األمريكيــة يف الذهــن الشــيعي.
يف العــام  2008زار الســفري األمريــي الســابق آدم إيــريل بنفســه احتفــاالت ذكــرى
عاشــوراء يف املنامــة عــام  ،2008يصحبــه مســئولون يف الســفارة ،ضمــن مــا قالــت
برقيــة إنهــا كانــت «مهمــة عمــل» الهــدف منهــا تعزيــز التواصــل مــع املجتمــع
الشــيعي يف البحريــن!
هــذا االطّــاع املكثّــف ،ليــس مزحــة .هنــاك فريــق ترســله الســفارة ســنويا مــن
موظفيهــا ملراقبــة هــذه الفعاليــات ورصدهــا بدقــة .وفضــا عــن ذلــك ،تجــري
الســفارة اتصــاالت مبعارفهــا مــن الشــيعة للوقــوف عــى معلومــات أخــرى.
عــى صعيــد الداخــل البحرينــي ،تنظــر الســفارة إىل عاشــوراء عــى أنّهــا فرصــة
كبــرة لقيــاس حضــور القــوى السياســية ،وتأثريهــا ،وتحديــد املـزاج الســيايس العــام،
وات ّجاهاتــه .تقــول الربقيــات إن هــذه االحتفــاالت تز ّودهــا برؤيــة وتقديــر لق ـ ّوة
التيــارات والجامعــات واألفــكار.
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املستعمر الربيطاين أيضا

وإذا كانــت برقيــات ويكيليكــس قــد أعطتنــا تص ـ ّورا واضحــا للمــدى الــذي تتابــع
فيــه الســفارة األمريكيــة يف املنامــة بــكل ج ّديــة هــذه التظاهــرة امله ّمــة ،وإىل أي
حــد تــأيت ضمــن نقاشــاتها حتــى مــع املســئولني البحرينيــن ،فــإن وثائــق أخــرى
مــن األرشــيف الربيطــاين تثبــت أن لنــدن كانــت عــى ذات الدرجــة مــن االرتيــاب
والرتقّــب وتقــوم هــي أيضــا بواجــب الرصــد واملتابعــة الحتفــاالت عاشــوراء.
تقــول وثيقــة إن املعتمــد الربيطــاين غولــت طلــب يف أغســطس/آب  1955مــن
الخارجيــة الربيطانيــة توفــر غطــاء عســكري يف الخليــج وســعى إلقنــاع حاكــم
البحريــن الشــيخ ســلامن بــن حمــد بإنــزال عــدد مــن القــوات مــن املدمــرة
«فالمينجــو» يف قاعــدة الجفــر ،كــا طلــب مــن املدمــرة «لــوخ لومونــد» التوجــه
مــن الكويــت إىل البحريــن ملواجهــة مــا قــد يحــدث يف ذروة عاشــوراء ،خوفــا مــن
اضطرابــات وانفجــار شــعبي كبــر ،إثــر تهديــدات مــن هيئــة االتحــاد الوطنــي
بتنظيــم مظاه ـرات ،وإثــر شــائعات عــن تنظيــم إرضاب ،والتخطيــط ملواجهــات.
تقــول الوثيقــة إن غولــت كان يعتــر عاشــوراء فــرة صعبــة تكــون فيهــا املشــاعر
هائجــة.
ســرى أيضــا أن األمريكيــن ،حتــى قبــل أن تكــون لهــم ســفارة يف البحريــن ،كانــوا
يحرصــون عــى متابعــة احتفــاالت عاشــوراء ،ولــو مــن زاويــة ثقافيــة .وتفتخــر
ربــا تكــون
الســفارة األمريكيــة يف االحتفــاالت التــي تقيمهــا بعــرض صــور نــادرة ّ
األقــدم ملواكــب ع ـزاء التقطــت قــرب دار اإلرســالية األمريكيــة يف العــام .1908
ملاذا مل تدرس السعودية عاشوراء؟

يــرى جســن غينغلــر إن لشــخصيات وأحــداث هــذه األيّــام التاريخيــة ،قــدرة
الســيايس عنــد إدخالهــا يف الطّقــوس
عــى «اســتحضار ذكريــات قويــة عــن الظّلــم ّ
السياســية ذوي الــذكاء
والتّقاليــد -حــن توضــع لالســتخدام الجيــد مــن قبــل ر ّواد ّ
الحــاد ،الذيــن يتطلعــون لحشــد الجمــوع».
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لــدى عاشــوراء قــدرة عــى الشــحن العاطفــي والســيايس ،ومتتلــئ شــعائرها
ومراســمها بالرمزيــة السياســية.
يف صفحــات طويلــة أفردهــا ملناقشــة توظيــف ذكــرى عاشــوراء سياســيا يف البحرين،
السياســية دوافــع لــدى
يقــول غينغلــر يف تحليلــه «قــد تشــكل املبــادئ ال ّدينيــة أو ّ
عــدد مــن املواطنــن بحيــث يرغبــون باملخاطــرة بحياتهــم وأنفســهم مــن خــال
للســلوك
االنخــراط يف نشــاطات تحديًــا لل ّدولــة» ويضيــف «القمــع
كمفــر ّ
ّ
الســيايس ،يجــب أن يقــاس يف مقابــل قــدرة الخصــم عــى املعانــاة وحتــى تبنــي
ّ
التّضحيــة مــن أجــل قضيــة سياســية».
مــع كل هــذا الزخــم الــذي تأخــذه ذكــرى عاشــوراء ،وموســم الحــزن الشــيعي يف
شــهري محـ ّرم وصفــر مــن كل عــام ،إال أنّنــا مل نقــرأ يومــا عــن قـراءة سياســية غــر
منفعلــة لهــذه التظاهــرة وهــذه الشــعائر ،مــن قبــل مؤسســات الحكــم يف دول
الخليــج ،أو املراكــز البحثيــة واألكادمييــة التابعــة لهــا ،رغــم أنهــا تدخــل عميقــا يف
تكويــن املواطــن الشــيعي ،ورغــم أنّهــا أثبتــت إمكانيــة الوصــول بتأثريهــا حتــى
عــى املنتمــن ملذاهــب ومــدارس فكريــة أخــرى.
ملــاذا مل تــدرس األنظمــة يف الســعودية والبحريــن عاشــوراء بعيــدا عــن الــراع
اآليدولوجــي؟ ملــاذا مل تحــاول أن تفهــم مواطنهــا الشــيعي مــن بــاب عاشــوراء؟
ملــاذا مل تف ّكــر دول الخليــج يف تأثــر عاشــوراء عــى اســتمرار نظــام الدولــة الريعيــة،
كــا بـ ّـن جســن غينغلــر ،وكــا رسد فــؤاد خــوري ،ولورنــس لويــر ،وغريهــم؟ ملــاذا
مل تحــاول أن تســتميل املواطــن الشــيعي وتســتفيد مــن تكوينــه للــم الشــمل بــدال
مــن التفرقــة والتشــكيك يف والئــه؟
وملــاذا أيضــا مل نــر كتابــا عــن عاشــوراء مــن زاويــة سوســيولوجية أو إنرثوبولجيــة
مــن أكادميــي يف الخليــج؟ ملــاذا يتعــاىل املثقــف الخليجــي عــى ظاهــرة ال يف ّوتهــا
ص ّنــاع السياســة األمريكيــة؟
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عاشــوراء يف الخليــج والبحريــن ،وطبقــا لربقيــات الســفارة األمريكيــة ،هــي أضخــم
تجمــع بــري ،وهــي أفضــل مقيــاس ملحــددات الســلوك الســيايس للمواطــن
الشــيعي ،وقــد أثبتــت عاشــوراء أيضــا أنهــا ببعدهــا الثقــايف والتاريخــي ميكــن
أن تتح ـ ّول مــن بــاب إلثــارة التصــادم وال ـراع الطائفــي واآليدولوجــي ،إىل بــاب
للتنظيــم الســيايس املبنــي عــى قيــم ومصالــح مشــركة ،حتــى لــو كانــت أداتهــا
التضحيــة ،كــا رأينــا يف تأســيس هيئــة االتحــاد الوطنــي.
مــع أن الســفارة األمريكيــة شــ ّبهت عاشــوراء يف مقاربــة تصويريــة باحتفــاالت
الكريســمس ،إال أنــه ال يوجــد أي احتفــال دينــي ينافــس عاشــوراء يف م ّدهــا
وتأثريهــا واســتقطابها الســيايس .عاشــوراء البحريــن تظــل تهــز الخليــج حتــى بعــد
رسبتهــا ويكيلكيــس عــن الســفارة األمريكيــة
 ،2011وإذا كان حبــل الربقيــات التــي ّ
انقطــع مــع نهايــة العــام  ،2009فــا يوجــد أدىن شــك مــن أن هــذه امله ّمــة
الســنوية مســتم ّرة.
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