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    شــِهد العالــُم يف العقــد األخيــر انتفاضــاٍت عــّدة، بعضهــا انتفاضــات اّتخذت منهَج 
ــداٌن  ــذي شــهدتُه بل الالعنــف باعتبارهــا اســتراتيجّية لهــا، كمــا هــو حــاُل الحــراك ال
مثــل تونــس ومصــر والبحريــن. وأبــرزت هــذه االنتفاضــات الّشــعبّية أهمّيــة النّضــال 
الالعنفــي، ومــدى قدرتــه عــىل مواجهــة الواقــع القمعــي، والقدرة عىل تفكيكــه، ومن 
ثــّم اســتطاعت رْســَم صــورٍة جديــدة يف الوعــي العربــي، عنوانهــا: »الّشــجاعة«، التــي 

تعنــي مواجهــة الرّصــاص بالّصــدر العــاري. 
     كذلــك أبــرزت لنــا حركــُة االحتجاجــات حقائــَق أخــرى، مــن قبيــل إمــكان الّتغييــر 
بواســطِة »المقاومة الالعنفية«، وأّن الّتغيير المدنّي الّســلمي قادر عىل إنجاز الّتغيير 
وإْن تطلـّـَب كفاحــاً ســلمّياً وتراكمــاً طويــَل األمــد. كمــا أثبتــت االحتجاجــاُت أّن طريــَق 
العنــف ال ُيوصــل إىل األهــداِف المرجــّوة، بــل إّن العنَف ُيولّد العنــف المضاد، وُيفضي 
إىل نتائــج ُتعيــق بنــاء الّســالم، إضافــة إىل أّن ارتــدادات العنــف الّداخــيّل تــؤّدي إىل 
الفوضــى، وتشــّظي المجتمــع وانقســامه، وبالّتــايل هــْدم كيــان الّدولــة برّمتهــا، كمــا 

حصــَل مثــالً يف ســوريا وليبيا.

المقدمة
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      كانــت االنتفاضــُة الّســلمية يف البحريــن، والزالــت، األكثــر إصــراراً عــىل 
ــك بالنّضــال الّســلمي، رغــم ممارســات الحكم يف القمع التعّســفي. ففي الّســياق  التمسُّ
الزّمنــي الممتــد منــذ ربــع قــرن؛ شــّكلت أحــداث الرابع عشــر مــن فبرايــر/ شــباط 2011م 
انعطافــاً سياســّية الفتــاً يف تاريــخ الحــراك الّسياســي يف البحرين، وذلك كمــا يبدو يف 

العالمــات الّتالية:
تمّيــز الحــراك الّســلمي بكثــرة أعــداد المشــاركين، التــي ضمــت مختلــف أطياف   -

الّشــعب وفئاتــه، ومــن شــّتى القــوى الّسياســّية الوطنّيــة واإلســالمّية.
عدالة المطالب اإلصالحّية التي رفعها المتظاهرون الّسلمّيون.  -

االلتزام بالحراك الالعنفي الذي آمن به المتظاهرون.  -
عــودة المتظاهريــن بشــكل ســلمي إىل دّوار اللؤلــؤة )مركــز االعتصــام الّســلمي(   -
بعــد الهجــوم الّدمــوي يف 18 فبراير/ شــباط 2011م، ومواجهة المتظاهريــن الّدّبابات 

بالّصــدور العاريــة.
أعداد الشهداء الذين سقطوا يف الّشوارع أو داخل الّسجون.  -

آالف المعتقلين والمعتقالت والمطاردين والمغتربين والممنوعين من السفر.  -
أعداد المفصولين والموقفين عن أعمالهم بشكّل تعسفّي ألسباب سياسّية.   -

مــا تعــرَّض لــه المتظاهــرون مــن روح الكراهّية، واالنتقــام، والّتشــفي، ومحاكم   -
“التفتيــش” عــىل الوســائل المرئّيــة وااللكترونّيــة، وخاصــة بعــد فتــرة إعــالن قانــون 

الّســالمة الوطنّيــة )الّطــوارئ(.
هْدم المساجد ودور العبادة الخاصة بالّطائفة الّشيعّية.  -

إقامــة المحاكــم العســكرّية، وصــدور أحــكام اإلعــدام وتنفيذ عدٍد منهــا، وتجريد   -
أعــداد كبيــرٍة مــن المواطنيــن مــن جنســياتهم األصيلــة.

ــر مــن االنتفاضــات  ــا، وعــىل نحــو أكث ــر؛ زاَد مــن تفاقــم أعــداد الضحاي ــا ُذك كل م
الّســابقة، وعــىل كّل المســتويات. لذلــك، فــإن الذاكرة البحرينية تختزن مشــاهد كثيرة 

مــن النضــال الالعنفــي ضــّد القمــع واالســتبداد. 
وعــىل ضــوء مــا يحــدث يف أنحــاء العالــم، ومــا نشــهده مــن أشــّد حــاالت العنــف؛ بــدأ 
العالــم يواجــه ابتعــادا عــن أخــالق المحّبــة والّتســامح والمثــل العليــا، باإلضافــة إىل 
التهــرُّب مــن االلتــزام بــكّل المعاهــدات واالّتفاقّيات العالمّية الّـــتي نشــأت للعمل عىل 
الّحــد مــن تلــك الّظواهــر المتجّســدة بكاّفــة أشــكال العنف، وهــو ما يعنــي يف خاتمة 

المطــاف أّن الوّضــع يــزداد ســوءاً. 



6

ويف هــذا الّصــدد، قــال المفــّوض الّســامي لشــؤون الاّلجئيــن، أنطونيــو غوتيريس: 
“العالم يف حالة فوضى، واألسوأ هو أّن العالم يظّن أّن بإمكان المساعدات اإلنسانّية 
عــالج هــذه الفوضــى. لكنـّـه لــم يعــد أمــراً ممكًنــا، وليســت لدينــا اإلمكانّيــات إلصــالح 
مــا ُفســد، أعــداد مــن يعانــون يف ازديــاد، ولألســف ال توجــد فرصــة لدعــم الكثيريــن 
منهــم” )بــي بــي ســي، 2015()1(. والجديــر ّذكــره هــو أّن مؤّشــر الّســالم العالمــي لعــام 
2018 قــد بّيــن تراجعــاً ملحوظــاً إذ أشــار إىل أّن المنطقــة العربّيــة هــي األقــّل أمانــاً 

حــول العالــم لهــذا العــام )كيــايل، 2018()2(.
ــّد  ــلمّية ض ــات س ــأت احتجاج ــة، نش ــهدتها المنطق ــي ش ــات الت ــالل االحتجاج وخ
الحكومــة يف البحريــن، مطالبــًة باإلصــالح الّسياســي واالقتصــادي واالجتماعــي. 
اتصفــت هــذه االحتجاجــات بمــا ســّمي بـ”المقاومــة الّســلمّية الاّلعنفّيــة”. هــذا النـّـوع 
مــن المقاومــة عرّفــه كل مــن “إيريــكا تشــينيووث” و”كاثليــن غاالغــر كننغهــام” يف 
مجلــة أبحــاث الّســالم، 2013م بأنــه: “تطبيــق ســلطة مدنّية غير مســلّحة بإســتخدام 
أســاليب العنفّيــة مثــل االحتجاجات واإلضرابــات والمقاطعات والتظاهــرات، من دون 

اســتخدام أو تهديــد بــاألذى الجســدي ضــد الخصــم”. 
وقــد أثبتــت تلــك المقاومــة الّســلمّية، عــىل مــدى العصــور، أّنهــا طريقــة ناجحــة، 
وتحقــّق أهــداف النـّـاس ومطالبهــم من دون اســتخدام القّوة أو اللّجــوء إىل أي نوع من 
أنــواع القــّوة. ومــن أجــل نجــاح وتحقيــق أهــداف أي ثــورة أو مقاومــة، يتّوجــب وجود 
قائــد للّتوجيــه واإلرشــاد، مثــال عــىل ذلــك: لوثــر كينــغ، نيلســون مانديــال، ومهاتمــا 

غانــدي، وهــم ثالثــة مــن أعظــم مــْن قــاَد مقاومــات ســلمّية العنفّيــة يف الّتاريــخ. 
    يف هــذا الصــدد، ذكــر األميــن العــام لألمــم المتحــدة بمناســبة “اليــوم العالمــي 
لاّلعنف”: “لقد أثبت غاندي أن الالعنف يمكن أن يغّير الّتاريخ، فلنســتلهم شــجاعته 
وإيمانــه بينمــا نواصــل عملنــا مــن أجــل النّهــوض بالّســالم والّتنميــة المســتدامة 
وحقــوق اإلنســان لجميــع شــعوب العالــم” )األميــن العــام لألمــم المتحــدة، 2007()3(.   
وعــىل ضــوء ذلــك، وضمــن المبــادئ األساســية لـ”جمعّيــة الوفــاق” يف البحريــن، 
كان موضــوع الســلمية بقيــادة أمينهــا العــام الّشــيخ عــيل ســلمان، صاحــب الصــوت 
المؤثــر عــىل جمهــوره، وقد دعــا إىل التظاهــرات الّســلمّية الاّلعنفّية يف البــالد، مّتهماً 
الحكومــة باســتخدام أســاليب العنــف لقمــع االحتجاجــات، إلســكات تلــك األصــوات 

المناديــة بالحقــوق واإلصــالح يف البــالد. 

 http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/06/150618_un_high_record_refugees )1(

     https://arabic.euronews.com/2018/06/07/peace-index-check-the-ranking-of-your-country )2(

http://www.un.org/ar/events/nonviolenceday )3(
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عرّفــت األمــم المّتحــدة العنــف عــىل أنــه “اســتخدام القــّوة للّســيطرة عــىل شــخص 
آخــر أو أشــخاص آخريــن، ويمكــن أن يشــمل أي إســاءة معاملة أو إكــراه أو ضغط بدني 
أو نفســي أو اجتماعــي أو اقتصــادي. ويمكــن أن يكــون العنــف صريحــاً  عــىل شــكل 
اعتــداء جســدي أو تهديــد بالّســالح؛ ويمكــن أن يكــون مســتتراً عــىل شــكل تخويف أو 
تهديــد أو غيرهمــا مــن أشــكال الّضغــط النّفســي أو االجتماعــي” )UNFPA- صنــدوق 

األمــم المّتحــدة للّســّكان ، 2011()4(. 
تزامنــاً مــع “اليــوم العالمــي لاّلعنــف” اعتبــرت األمــم المّتحــدة أّن مبــدأ الاّلعنــف 
المعــروف أيضــاً باســم “المقاومــة الالعنفيــة”، يرفــض اســتخدام العنــف الجســدي 
لتحقيــق تغييــر اجتماعــي أو سياســي )موقــع األمــم المّتحــدة، 2009()5(. ويســتخدم 
البروفيســورالباحث يف شــؤون المقاومة الالعنفية، جين شــارب، يف منشــوره “سياسة 
العمــل الالعنيــف” تعريــف آخــر لالعنــف. ويصفه بأنه “أســلوب يســتطيع بــه النّاس 
الذيــن يرفضــون الّســلبّية والخضــوع، والّذيــن يــرون أّن الكفــاح ضــروري، أن يخوضــوا 
صراعهــم مــن دون عنــف. والعمــل الالعنيف ليس محاولــة لتجنّب أو تجاهــل الصراع، 
بل هو اســتجابة لمشــكلة كيفّية العمل بفعالّية يف مجال الّسياســة، الســّيما كيفية 

اســتخدام القدرات)موقــع األمــم المّتحــدة، 2009(.  

تعريف العنف 

 https://arabstates.unfpa.org/ar )4(

      http://www.un.org/ar/events/nonviolenceday/background.shtml )5(
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يف الحــركات االحتجاجيــة ذات المطالــب السياســية أو االجتماعيــة، غالبــاً مــا يتــم 
التركيــز عــىل لحظــات حيــة تجســد كفاحــاً ما، مثــال: الهجوم عىل مســيرة ســلمية خالل 
الصــراع يف ســبيل الحقوق المدنيــة األميركية، والمواجهة بين نشــطاء الديمقراطية 
ــم  ــدي وه ــتقالل الهن ــبيل االس ــطون يف س ــن، والناش ــات يف بكي ــة والدباب الصيني
يجتاحــون بــال عنــف أعمــال الملــح التــي احتكرهــا البريطانيــون يف دار ســانا )معهــد 

العالــم للدراســات، 2018()6(. 
ومــن ذلــك أيضــا، كان إصــرار المتظاهريــن يف البحريــن للعــودة مرة أخــرى إىل مكان 
االعتصــام يف “دوار اللؤلــؤة”، والوقــف أمــام الجيــش والدبابــة والرصــاص بصــدرٍ عــارٍ. 
كّل تلــك االحتجاجــات تســتخدم تكتيــكات غيــر عنفية، تظهــر من خــالل التظاهرات، 
ــام،  ــن الطع ــراب ع ــير، واإلض ــع المناش ــي، وتوزي ــان المدن ــات، والعصي واالعتصام
وإطفــاء األنــوار، والتوقــف عــن التبضــع يف أوقــات معينــة تعبيــراً عن الالتعــاون مع 

نظــام العنــف القائم.
كّل أســاليب المقاومــة هــذه ليســت مــن اختراعــات القــرن العشــرين. فعــىل ســبيل 
المثــال، يف طــور نشــوء الجمهوريــة الرومانيــة اســتخدمت الجماهيــر الرومانيــة )أي 
المواطنــون األحــرار الذيــن لــم يكونــوا جــزءاً مــن النخبة الحاكمــة( تقنيــات المقاومة 

المدنيــة المختلفــة مــن عــام 495 قبــل الميــالد إىل عــام 409 قبــل الميــالد)7(. 

الالعنف: عنوان النضال 

 http://alaalam.org/ar/society-and-culture-ar/item/743-742111118 )6(

http://alaalam.org/ar/society-and-culture-ar/item/743-742111118 )7(



9

مــن هنــا، حيــن يتم الحديــث عن الالعنف، يبرز اســمان مهمان قادا النضال الســلمي 
الحديــث، وهمــا: غاندي يف الهند، ولوثر كينغ يف الواليات المتحدة األميركية.

ويعتبــر “غانــدي” مؤســس تجربــة تعتبــر مــن أهــم التجــارب الالعنفيــة يف مقاومة 
االحتــالل البريطانــي والظلــم الــذي وقــع عــىل الهنــود. هــذه التجربــة خطــت “مبــادئ 
الالعنــف االســتراتيجي” والتــي اعتمدتهــا الحقــاً الكثيــر مــن التحــركات االحتجاجيــة 

ضــد االســتبداد وســلطات القمــع.
وتعتبــر التجربــة اللوثرّيــة، نســبًة إىل القــس “لوثــر كينــغ” تجربــة رائــدة يف مجــال 
الحصــول عــىل الحقــوق المدنيــة ضــد التمييــز العنصــري، وهــي الحركــة التــي ناضلت 

باجتثــاث هــذا التمييــز ليــس مــن باصــات النقــل العــام بــل مــن المجتمــع بأســره.
اآلن يف القــرن الحــادي والعشــرين، أصبحــت هــذه التكتيكات هي الســائدة. وأصبح 
اســتخدام الالعنــف شــائعاً لدرجــة أنه غــدا جزًء مفترضاً مــن ذخيرة أي حركة أساســية.*

الّشــيخ عــيل ســلمان، قائــد سياســي شــيعي 
ــعودّية  ــن، درس يف جامعــة الّس ــارز يف البحري ب
وحــوزات إيــران، ثــّم حمــل لــواء المعارضــة يف 
البحرين. ويف بداية ٢٠٠١م؛ شــارك يف تأســيس 
“جمعّيــة الوفــاق” وتولّــى قيادتهــا، وهــي 
الجمعّيــة التــي ســاهم يف تــويل دور أساســي يف 

قيــادة  المعارضــة يف البحريــن.
انخــرط الشــيخ ســلمان يف العمــل الّسياســي 
معارضــاً مــع بدايــة تســعينّيات القــرن الماضي، 
وعمــل مــع باقــي قــوى المعارضــة عــىل بلــورة 
اســتراتيجية موحــدة قائمة عىل مبــدأ “اإلصالح 
الملكيــة  مــن  باالنتقــال  أي  الديمقراطــي”، 
الدســتورية المطلقــة إىل الملكيــة الدســتورية 
المقيــدة حيث يمكــن تداول الســلطة وانتخاب 

الحكومــة بــدل تعينهــا مــن قبــل األميــر.

موقف الشيخ عيل سلمان من العنف
1. من هو؟

 http://alaalam.org/ar/society-and-culture-ar/item/743-742111118 *



10

وباشــر مــع آخرين برفع العريضــة النّخبوية المطالبة باإلصالحات الّسياســّية 
والحرّّيــات النّقابّيــة وغيرهــا مــن المطالبــات. وعمــل أيضــاً فيمــا بعــد، مــع الجمعيات 
السياســية، عــىل عــىل وضــع “اســتراتيجية ســلمية للحــراك الميدانــي” وعــدم تجــاوز 
حقــوق اإلنســان أو تجــاوز حقــوق اإلنســان واآلليــات الديمقراطيــة، وإدانــة العنــف 
مهمــا كان مصــدره. باعتبــار ذلــك مــن أفضــل الخيــارات المتاحة يف ظل تعقيــد الوضع 
الداخــيل وشراســة األجهــزة األمنية وقوتهــا المتعاظمة عبر إعالن “وثيقــة الالعنف”، 

وذلــك يف الســابع مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي 2012م.
ويف شــهر نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2018م، أصدرت محاكــم النّظام البحريني حكماً 
بالّســجن المؤّبــد ضــّد كل مــن الّشــيخ عــيل ســلمان، والنّائبيــن البرلمانّييــن الّســابقين 
الّشــيخ حســن ســلطان وعــيل األســود ملغّيــة حكــم البــراءة الصــادر يف نفــس القضّيــة 

)بــي بــي ســي، 2018()8(.

“وثيقة الالعنف”: انتهاج الحراك السلمي   .2
يف البحريــن، حيــن يبــدأ الحديــث عــن الالعنــف والســلمية؛ يبــرز اســم الشــيخ عــيل 
ســلمان الــذي أحــرج الســلطات بخطبــه وحراكــه الســلمي المدنــي، والــذي كاد أن يفقد 

حياتــه حامــالً الــورود )منصــة جمعيــة الوفــاق، 2012()9(.
اســتطاع الشــيخ ســلمان أن ُيمســك العصــا مــن الوســط، وبشراســة المقاتــل، يف 
ــداث 2011م،  ــد أح ــن بع ــخ البحري ــت يف تاري ــي حصل ــة الت ــات األمني ــب األوق أصع
حيــث كادت أوضــاع التشــطير االجتماعــي والقتــل خــارج القانــون وخطابــات الكراهية 
والتخويــن؛ أن تأخــذ البحريــن إىل منحــدر خطيــر، أكثــر عنفــاً ودموية. وتمكن الشــيخ 
ســلمان أن يحــول العنــف إىل الالعنــف، ويوجــه البوصلة أكثر نحو تحصيــن البحرين. 
جــرّاء ما شــهدته الّســاحة البحرينّية مــن تدهــور يف األوضاع الّداخليــة؛ باتت ظاهرة 
العنــف شــبه مألوفــة، يف حيــن أّن محــاوالت إســكات أصــوات الحــّق لــم تــأت بــأي 
نتيجــة، فلــم تجــد الّســلطات حــاّلً ألزمتهــا، ســوى العنــف والتالعــب بهــذه الورقــة. 
هــذا مــا بّينــه أميــن عــام جمعّيــة الوفــاق الّشــيخ عــيل ســلمان خــالل مواقفــه حــول 
مــا يجــري يف وطنــه. ويتحــرّك ذلــك تحــت إطــار أن الشــعب لــم يطلــب ســوى بأدنــى 
حقــوق ســنّتها لــه القوانين والّدســاتير العالمّية والمحلّّيــة. ورغم مطالباته الّســلمّية 
لهــا، لــم يلــق ســوى ارتــكاب أبشــع أنــواع الّتعذيــب واالّضطهــاد والعنــف بحّقــه. كّل 
ذلــك وســط واقعــة أن الحكومــة نســفت المعاييــر الرّاعيــة لحقــوق اإلنســان، وهــو مــا 
أدى أن مؤّشــر الســالمة بــات يدعــو إىل القلــق. والحصيلــة هــي أن البــالد ارتكبت فيها 

شــّتى أنــواع الجرائــم، خالفــا لإلنســانّية والعدالــة. 
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-46089604 )8(

https://www.youtube.com/watch?v=rZOtu9oVDjY )9(
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 https://drive.google.com/file/d/0B2hl12zNhDPBaENqLWpfSUQ0ZzdTOXM5X1ZLUnZKMWkxRFZj/view   )10(

   يف هــذا الســياق، أضحــى الّشــيخ عــيل ســلمان، يف نظــر الكثيريــن، نموذجــا عــن 
القائد السياســي الّذي يتكلّم بكّل شــجاعة، رغم كل الّتهديدات المحدقة به وبشــعبه، 
إال أّن ذلــك لــم يــزده إاّل اســتمرارا يف خياراتــه الســلمية السياّســة. وبهــذا المعنــى، دعــا 
الشــيخ ســلمان شــعبه إىل االســتمرار يف االنتفاضة الّســلمّية، وحرّم كل أشكال العنف، 
إدراكا منه أّن العنف ال يســتخدمه ســوى مْن ال يثق بخياره الّسياســي، وأّن الّســلمّية 

ال يســتخدمها ســوى مــْن هــو عــىل يقين بصّحــة خياره الّســلمي.  
يف إحــدى اللقــاءات، يبــدأ الّشــيخ ســلمان تعريــف نفســه بأنــه “مواطــن ســلمي، 
أرفــض اســتخدم العنــف، أنــا ال أمــارس العنــف، أنــا مواطــن ســلمي أمــارس حقوقــي”)10(.
ــي؛  ــه، أو أّي لقــاء تلفزيون ــيخ عــيل ســلمان، يف أّي خطــاب ل ودائمــاً مــا كان الّش
يؤكــد عــىل ســلمية المعارضــة ونبــذ العنــف. ويف هذا الّســياق، قــال يف لقــاء مع قناة 
)الــراي( الكويتيــة: “العنــف ُمــدان، نقطــة عــىل نهايــة الســطر، هذه مســألة واضحة، 
مــن أي طــرٍف كان، حتــى لــو جــاء مــن المؤيديــن لنــا”. كان يؤكــد مــرات  عــىل “أن 
االعتمــاد األساســي يف أي تغييــر هــو عــىل الشــعب وعدالــة قضيتــِه واســتمرارِه يف 

الحــراك المطلبــي الســلمي بشــكل فاعــل”.
ــه  ــي انتهجت ــي أكــدت مســار الالعنــف الت ــال إىل “وثيقــة الالعنــف” الت وباالنتق
المعارضــة، جــاء فيهــا “هــذا اإلعــالن يمثــل مبادئنــا التــي نؤمن بهــا، وقــد التزمنا بها 
منــذ تأســيس جمعياتنــا وأكدنــا عليهــا بعــد 14 فبرايــر 2011، ونعيــد التأكيــد عليهــا، 
باعتبــار ان الســلمية هــي النهــج االســتراتيجي يف عملنــا السياســي ســلوكاً وممارســة 
لتحقيــق مطالــب شــعبنا مــن خــالل مشــاركته الحقيقيــة يف صياغــة قــراره السياســي 
ورســم مســتقبل بالدنــا يف الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة االجتماعيــة والمواطنــة 
ــامح  ــررة للتس ــا المتك ــيل. وإن دعواتن ــلم األه ــي والس ــن االجتماع ــاوية واألم المتس
والتعدديــة والتنــوع نابعــة مــن قناعاتنــا الراســخة والصادقــة بأنهــا الطريــق األمثــل 

لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة بيــن أبنــاء شــعبنا بمكوناتــه المختلفــة”. 
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http://www.alwasatnews.com/news/714146.html    )11(

وتضيــف الوثيقــة “انطالقــاً من الحــق األصيل والحرية الكاملة المكفولة إنســانيا 
ودوليــا ووفــق المبــادئ الدســتورية المتعارف عليها، يف تحقيق المطالب المشــروعة 
السياســية واالجتماعية واالقتصادية عبر انتهاج الحراك الســلمي الحضاري والتمســك 
بالوحــدة الوطنيــة اللتيــن درجــت عليهمــا نضــاالت شــعبنا، وبواســطتهما حققــت 
االســتقالل السياســي وأنتجــت أول دســتور وبرلمــان للبــالد، نطلــق نحــن الموقعــون 
عــىل هــذا االعــالن، مبــادئ نؤمــن ونلتــزم بهــا، ونحفــز اآلخريــن عــىل األخــذ بهــا لتكون 
اإلطــار الجامــع لجميــع قــوى المجتمــع ومكوناتــه مهمــا بلغــت درجــة خالفاتهــم يف 
الــرؤى والمواقــف، ليبقــى اإلطــار الوطنــي الجامــع هــو االنتمــاء الوطنــي النابــع مــن 

القيــم الســماوية واإلنســانية التــي ال تتجــزأ وال تتعــارض وال تصــادر”.  
ويف إطــار ترســيخ فكــرة الالعنــف يف الوصــول إىل المطالــب، جــاء يف الوثيقــة: 
“الالعنــف، والتســامح، واالحتــرام الكامل لجميع حقوق  اإلنســان، والحريات األساســية 
ــور  ــوع، أم ــرام  التن ــادل، واحت ــم المتب ــة، والتفاه ــة، والتنمي ــع، والديمقراطي للجمي
مترابطــة ويعــزز ويكمــل بعضهــا بعضــاً،  ومؤكديــن أن العنــف ال يمكــن أن يكــون 
وســيلة لتحقيــق مطالــب مشــروعة أو يســتخدم لمنــع تحقيــق مطالــب مشــروعة”.
ويف تفاصيــل الوثيقــة التــي أكــدت عــىل أن حــّق األفــراد والمجتمعــات اتخــاذ كافة 
ــة بهــذه الحقــوق  ــر وتجمــع وتنظيــم للمطالب ــلمّية مــن حريــة تعبي الوســائل الّس
األساســية، وال يجــوز ألحــد معارضــة ذلــك فضــال عن منعهــم خصوصا بالقــوة. وطرحت 

مبــادئ الالعنــف التــي تلخصــت بمــا يــيل:
)1(  أن نحترم الحقوق األساسية لألفراد والقوى المجتمعية، وأن ندافع عنها.

)2(  أن نلتزم بمبادئ حقوق اإلنسان والديموقراطية والتعددية
)3(  أن ال ننتهــج يف ســلوكنا أي مــن أســاليب العنــف أو تجــاوز حقــوق اإلنســان 

ــات الديموقراطية واآللي
)4(  أن ندين العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه.

)5(  أن ندافــع عــن حــق المواطنيــن يف حريــة التعبير والتجمع الســلمي وتكوين 
الجمعيــات، وفقــا للمواثيــق العالميــة المعتمــدة، ويف مقدمتهــا االعــالن العالمــي 

لحقــوق االنســان، والعهــد الــدويل للحقــوق المدنية والسياســية.
ــف  ــة الالعن ــا ايل ثقاف ــا وبرامجن ــا وخطابن ــو يف أدبياتن ــرس وندع )6(  أن نك

وانتهــاج الســبل الســلمية والحضاريــة )صيحفــة الوســط، 2017()11(.
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إّن دراســة ورصــد خطابــات ومواقــف الّشــيخ عــيل ســلمان، يف الفتــرة الممتــّدة مــا 
ــم الحديــث عــن العنــف إىل اّتجاهيــن  ــه قّس بيــن عــام 2011 و2016، تشــير إىل أّن
رئيســّيين: االّّتجــاه األّول يرّكــز فيــه عــىل المعارضة )وشــخصه(، واالتجــاه الّثاني يرّكز 
فيــه عــىل الّطــرف اآلخــر، أي حكومــة البحريــن. وقــد أدان الشــيخ ســلمان كّل أشــكال 
العنــف مــن األطــراف كافــة، إذ وصــف حركته بـ “الّســلمّية الاّلعنفّية”، أّما ممارســات 
الحكومــة فكانــت “عنيفــة متمّثلــة بكاّفــة أشــكال التعذيــب”، حســب وصفــه. وقــد 

قــّدم دالئــل وحــاالت عــىل ذلــك.  
ــد  ــاة الوحي ــق النّج ــلمان إّن “طري ــيخ س ــال الش ــام 2014م ق ــه ع ــث ل ــي حدي فف
لهــذا الوطــن هــو الّتــداول الّســلمي للّســلطة” )ســلمان، 2014(، مؤّكــداً حرصــه عــىل 
مبــادئ الاّلعنــف: “نحــن القــوى الوطنيــة المعارضــة وجميــع القــوى الوطنّيــة يف 
داخــل المعتقــل ويف خــارج المعتقــل ننتمــي إىل مبــادئ وأفكار الاّلعنــف يف المطالبة 
بالحقــوق الّسياســّية، وقــد انطلــق ربيعنــا البحريني ســلمّيا وسيســتمرّ ســلمّيا وصواًل 
إىل تحقيــق مطالبنــا وبنــاء دولــة اإلنســان الّتــي تحتضن جميــع أبناء البحريــن. ندين 
العنــف بكاّفــة أشــكاله وصــوره مــن أي جهــة كانــت، ونؤمــن بحرمــة الّدم مــن الجميع 
وبضــرورة الحفــاظ عــىل الممتلــكات العاّمــة والخاّصــة ونحّمــل الّســلطة المســؤولّية 
األكبــر يف بــدء العنــف واســتمرار العنــف لرفضهــا المطالــب المشــروعة لهــذا الشــعب 
وإصرارهــا عــىل مصــادرة الحرّّيــات العاّمــة وممارســة القمــع الممنهــج ضــّد المطالبيــن 
بالديمقراطّية، أقول هذه تشــخيصا للواقع وليس تشــجيعا لردة فعل عنف شــعبية، 

فنحــن نرفضهــا وال نقبــل بهــا.” )ســلمان، 2014()12(.

الالعنف يف خطاب الشيخ عيل سلمان   .3

https://www.youtube.com/watch?v=9e_MBFulGis    )12(
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ويف خطــاب آخــر حــرص الّشــيخ ســلمان عــىل روح الّتآلــف والحيــاة المشــتركة 
بيــن األطــراف واألديــان يف البحريــن، قائــالً: “تعــال أّيهــا الشــجاع مــن أجــل كرامتــك 
وكرامتــي، تعــال مــن أجــل الوطــن، نحــن أحّبــة، إخــوة، لســنا يف حالــة عــداء أبــداً، لــم 
نكــن يف حالــة عــداء يف يــوم مــن األيــام ولــن نكــون يف حالــة عــداء يف حاضرنــا أو 
مســتقبلنا، فالحيــاة المشــتركة هــي القــدر الـّـذي علينــا أّن نعيشــه، إخــوة ديــن وإخوة 
وطــن يف البحريــن، الّســنّة والّشــيعة همــا قلــب هــذا الوطــن، ال يمكــن أن يشــّق هــذا 
القلــب، أو يقّســم هــذا القلــب أبــداً.. ســتبقى الّســنّة والّشــيعة قلبــاً واحــداً ينبــض يف 

هــذه الوطــن”)13(. 
ويعتبــر الّشــيخ ســلمان أن الحــوار هو الســبيل الوحيــد للوصــول إىل الديموقراطية، 
فخــالل مقابلــة تلفزيونّيــة أجرتهــا قنــاة الـــBBC قــال إن:” فكــرة دعوتنــا إىل وجــود 
حــوار وطنــي صــادق مــن أجــل الوصــول إىل إصــالح وتحــّول نحــو الّديمقراطّيــة، هــذه 
مطلــب للمعارضــة مســتمرّ، نحــن نفضــل هــذا الطريــق ومددنــا يدنــا نحــوه، إّننــا لــن 
نذهــب إىل حــوارات شــكلّية ولــن نذهــب إىل اّتفاقــات شــكلّية، لــم يعــد باإلمــكان عقد 
اّتفاقّيــات صورّيــة كمــا حــدث يف 2001 وإذا قبلنــا بهــا فإّننا نســيئ إىل بلدنا ونســيء 

  .)BBC, 2011( )14( ”إىل مســتقبل أبنائنــا

https://www.youtube.com/watch?v=9e_MBFulGis    )13(

https://www.youtube.com/watch?v=IiBMJJKYa6Q    )14(
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ويف لقــاء آخــر اعتبــر الّشــيخ ســلمان أّنــه مــا دام المواطــن لــم يســتخدم العنف فهو 
مــن حّقــه أن يطالــب بما يريــد )ســلمان ،2012()15(. 

وقــد كــرر مــراراً هــذا الموقــف من خــالل إدانته للعنــف من أي طــرف صــدر، والّدعوة 
إىل العمل الّســلمّي كخيار إســتراتيجي إلحداث الّتحّول الّديمقراطّي المنشــود، مضيفاً: 

“إّننــا ماضــون يف هذه الثــورة حّتى النّهاية )ســلمان، 2013()16( . 
وعــىل الرّغــم من ســجنه مــن ِقبل الحكومة البحرينية عام 2014 إال أّن الّشــيخ ســلمان 
واصــل إدانتــه للعنــف إذ قــال عبر حســابه عىل موقــع توتير: “لنناضــل أحّبتي بالاّلعنف 
ولنحمــل المحّبــة لخصومنــا الّسياســيّين ولتكــن أيدينــا نظيفــة وهــذا مــا فعلتــه حتى 
اآلن الغالبيــة العظمــى مــن الشــعب، ال نريــد أن نهزم أســماء وأشــخاص يف البحرين إّنما 

نريــد أن نهــزم الجشــع والّشــرّ وأن نعيــش أخــوًة وأحباباً عــىل هــذه األرض” )17( . 
ويف تغريــده أخــرى قــال: “ إّننــي مســتمر عــىل درب النّضــال الّســلمي حّتــى الوصــول 
إىل بحريــن ديمقراطيــة عــىل غرار الممالك الّدســتورّية العريقــة”)18(. ويف تأكيــٍد آخر عىل 
الّســلمّية غــرّد قائــالً: “ســأبقى أطالب بحق شــعبي يف الحرّّية والّديمقراطّية والمســاواة 
والعدالة االجتماعية متمّســكاً بالّســلمّية حتى ينتهي احتكار الّســلطة يف وطني”)19(. 
ويف إطــار حّثه المعارضة عىل االســتمرار يف النّضال الّســلمي غــرّد: “من بديهيات حقوق 
اإلنسان أن يتمّتع المواطنون بالمساواة والقدرة عىل تغيير حكومتهم بطريقه سلمّية 
وهــذا غيــر متحقق بالبحرين، ينبغي لشــعبنا أن يتمّســك بمطالبه العادلة والمشــروعة 
ويطالــب بهــا يف اإلطــار الّســلمي”)20(. ويف طرحه لفكرة الحوار مع الّســلطة لحــّل األزمة 
يف البحريــن غــرّد: “ الحــوار هــو الّســبيل األنســب لحــّل كل المشــاكل والخالفــات، الحــوار 
الجــاّد والمتكافــئ يكــون الجميــع فيــه رابــح، وأّمــا لغة البطــش والّتعايل فهــي ال تنتج 

إاّل الخــراب”)21(. 
ورأى الّشــيخ ســلمان يف خطــاب لــه يــوم جمعــة أّن الحكومــة البحرينّية مســتمرّة يف 
ممارســات الّتعذيــب والعنــف عــىل الرّغــم مــن محاوالتهــا إخفائهــا: “يف البحريــن أنكــر 
النّظام باســتمرار وجود الّتعذيب، ولكن أجســاد الّضحايا تتســاقط منذ الّسبعينات حّتى 
اآلن، شــاهدة عــىل عــدم صــدق النّظــام يف دعــواه عــدم ممارســة الّتعذيــب. واســتمرّ يف 
هــذا اإلنــكار يف انتفاضــة الكرامــة يف الّتســعينات، وخــرج جســد الّشــهيد االســكايف )17 
ســنة( بعــد أقــل مــن 48 ســاعة مــن اعتقالــه تحت نفــس الكذبــة المعتادة فشــل كلوي. 

 tps://www.youtube.com/watch?v=DnhDglQJ7cA    )15(

https://www.youtube.com/watch?v=rmeyWm_-N-4    )16(

https://twitter.com/WefaqGS/status/689547596780670983    )17(

https://twitter.com/WefaqGS/status/681179716410327040    )18(

https://twitter.com/WefaqGS/status/652123908162908160    )19(

   https://twitter.com/WefaqGS/status/644061447354388481    )20(

https://twitter.com/WefaqGS/status/620936333180055552    )21(
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وخــرج بعــد قرابــة الـــ24 ســاعة من اعتقاله “الســّيد عــيل الّســّيد أمين” )شــاب عمره 
21 ســنة(، وخــرج نــوح آل نــوح وهــو يف العشــرينات مــن عمــره بعــد أيــام قليلــة مــن 
اعتقالــه، خرجــوا يحملــون آثــار الّتعذيــب عــىل أجســادهم، ولــم تكــن هــذه األجســاد 
الوحيــدة الّتــي ُســّجل عليهــا ودّون عليهــا الّتعذيــب الممنهــج، قبلهــم الّشــهيد جميــل 
العــيل يف الّثمانيــات وعشــرات المواطنيــن الّذيــن دخلــوا للمعتقــل بحيث أنــك تنكر! 
هــذا الشــعب، أكثــر مــن نصفــه إّمــا رأى الّتعذيــب يف جســده، أو أن واحــد مــن أقربائــه 
تعــرّض للّتعذيــب. وأنــت تنكــر عــىل مــن؟ فهــذا الّشــعب قــد عانــى مــن الّســياط مــن 

عشــرات الّســنين ومحاولــة اللـّـف عليــه ال تجــدي” )22(. 
ويف إشــارة منــه إىل المســار الــذي ســلكته الســلطة للتهــرب مــن االلتــزام بالقوانيــن 
والتشــريعات الدوليــة التــي تحــرم العنــف، قــال:” يف الّتســعينات يف ســنة 1998، 
تحــت بعــض الّضغوطــات الّدولّيــة ومنهــا قــرار البرلمــان األوروبــي، اضطــرّ النّظــام 
إىل الّتوقيــع عــىل اّتفاقّيــة مناهضــة الّتعذيــب، هــو مكــره ال يحــّب أن يوّقــع عــىل 
مثــل هــذه االّتفاقّيــات ولكــن المحاصــرة والّضــرورات تكرهــه عــىل ذلــك. وقــع الحكــم 
ــاّدة )20(  ــاّدة )1( والم ــظ عــىل الم ــب يف 98 وتحّف ــة مناهضــة الّتعذي عــىل اتفاقّي
الّتــي تتعلـّـق بمحاولــة الّتحقــق مــن الّتعذيــب وحاســبة من يقــوم بممارســة الّتعذيب 
واضطــرّ بعــد ســنة إىل رفــع هــذه الّتحّفــظ بعــد ضغــط دويل آخــر، إّن سياســة النّظــام 
هكــذا عندمــا يرى نفســه محاصــراً يقول أنا ســأنّفذ. وقد جــاء تقرير موّســع إىل هيومن 
رايتــس وتــش تحــت عنــوان )عــودة الّتعذيــب( مــا يعنــي أّن الّتعذيــب كان موجــودا 

وتــّم الّتوقــف عنــه فتــرة معّينــة ومــن ثــّم يف 2007 )عــودة الّتعذيــب(.

 https://www.youtube.com/watch?v=kCj1yFGOFVU    )22(
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يف بدايــة ربيــع البحريــن، أنكــر النّظــام وجــود الّتعذيــب، ولكــن أجســاد الّضحايــا 
حســن جاســم والعشــيري الـّـذي اّدعــى النّظــام أّنهمــا توّفيــا نتيجــة الســكلر والّشــهيد 
فخــراوي الـّـذي توّفــي وفقــا إىل دعــوى النّظــام إىل فشــل كلــوي وعــيل صفــر ألّنــه 
قــاوم الشــرطة وغيــره مــن ضحايــا الّتعذيــب وخرجــت أجســادهم تحمــل آثار الوحشــّية 
ــة والبعــد عــن اإلنســانّية. وثّبـــ ذلــك تقريــر بســيوني  مــع إضافــة مئــات  والهمجّي
الحــاالت الّتــي وّثقهــا الّســّيد بســيوني وتأّكــد مــن صّحتهــا وطالــب بفتــح تحقيــق  
يف كل حالــة مــن هــذه الحــاالت ومعاقبــة مــن قــام بذلــك وعاقبــة مــن أمــر وفقــا إىل 

سلســلة المســؤولّيات”)23(.
واعتبــر الشــيخ ســلمان أنــه “ ال يــزال اإلنــكار الرّســمي عــىل حالــه وال زالــت الّتقاريــر 
تخــرج عــىل أجســاد الّضحايــا وعــىل ألســنتهم وبتوثيــق المجتمــع الــّدويل مــن اســتمرار 
الّتعذيــب الممنهــج يف ســجون البحريــن. ومــا منع المقــرر الخــاّص بالّتعذيب مــن زيارة 
البحريــن إاّل إلخفــاء جريمــة الّتعذيــب، أّمــا االّدعــاء بــأّن هــذا يؤّثــر عــىل الحــوار فهــي 
نكتــة “بايخــة وســمجة “. ليــس هنــاك مــن ســبب لمنــع المقــّرر الخــاص بالّتعذيــب 

ســوى محاولــة إخفــاء جريمــة الّتعذيــب المســتمرّة.  )ســلمان، 2014()24(.

https://www.youtube.com/watch?v=kCj1yFGOFVU    )23(

https://www.youtube.com/watch?v=kCj1yFGOFVU    )24(
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كان يدرك “الشــيخ عيل ســلمان” وكل النخب والمشتغلين معه بالسياسة والراغبين 
باإلصالح يف البحرين؛ أن طريق العنف هو تهديد للِســلم األهيل، وأن ثقافة الالعنف 
تحتــاج إىل بنــاء طويــل ألمــد، ومبــادرات جســورة وشــجاعة لتبنــي الجديد مــن خيارات 

التغيير.
وأن الالعنــف ليــس بنضــال يقــوم عــىل الوهــن، بــل هــو طريــق طويــل، وشــاق 
ومكلــف تخوضــوه الشــعوب ضــد األنظمــة المســتبدة والالعنــف يقــوم عــىل االبتكار 
يف مواجهــة القمــع، والقــدرة  عــىل الصمــود و الصبر للوصــول إىل مجتمــع أفضل، أقل 

عنفــاً و أقــل قمعــا.
وختامــاً لمــا قــد طرحنــاه ســابقاً، فإّنهــا تجــدر اإلشــارة إىل أّن جميــع التقاريــر الّدولّية 
الّتــي تعّبــر عــن مواقــف حيــال قضّيــة البحريــن اليــوم تعتبــر أّن الحــّل الوحيــد لهــذه 
األزمــة يكــون يف المصالحــة الوطنّيــة، الّتي تعطي فرصة لــكال الّطرفين بأن يعيدوا 
المجــد إىل البحريــن، فجميعهــم أبنــاء وطــن واحــد، الوطــن الـّـذي حضنهــم وحضــن 
آبائهــم وأجدادهــم، وحمــل تاريخهــم وتراثهــم، هــذا الوطــن يســتحّق أن نناضــل مــن 
أجلــه ونقــوم بمــا يصــّب يف مصلحتــه، والمصالحــة الوطنّيــة هــي الخيــار األنســب 

لعــالج األزمــة القائمــة يف البحريــن.    

الخاتمة
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لطالمــا كان الّشــيخ عــيل ســلمان داعيــاً إىل هــذا الخيــار مــن أجــل حــّل تلــك األزمــة 
ــن أّن المعارضــة تّتبــع نهــج  ــة جميعهــا تبّي القائمــة يف البحريــن، والّتقاريــر الّدولّي
ــا بوضــوح موقــف  ــة. فيتّبيــن هن ــلمّية يف المظاهــرات والّتحــرّكات الجماهيرّي الّس
الّشــيخ عــيل ســلمان مــن العنــف، إذ يرفضــه رفضــاً قاطعــا وذلــك مــن خــالل تحريمــه 
ومنــع اســتخدامه مــن قبــل جماعــات المعارضــة أّوالً، ومــن خــالل إدانــة أشــكاله الّتــي 
وّثــق أّنهــا وقعــت مــن قبــل الّســلطة يف البحريــن ضــّد الجماعــات المعارضــة ثانيــاً. 
ــاء،  ــفك دم ــا تس ــانّية، فيه ــىل اإلنس ــة ع ــت بمألوف ــرة ليس ــو ظاه ــف ه إّن العن
ويضطهــد أفــراد، وفيهــا تخــرّب أرض وتــراث لطالما ســعى األفراد عــىل الحفاظ عليها 
ذكــراً للّتــراث الـّـذي أتــى بهــم إىل هــذه األرض. يجــب عــىل كّل األطــراف نبــذ العنــف 
ــام الجاهلّيــة،  ومحاســبة كل مــن يقــوم بــأي شــكل مــن أشــكاله، فكفــى تمّثــالً بأّي
إّننــا بشــر سواســية خلقنــا اللــه مــن أجــل المحّبــة والّتســامح، هــذه القيــم ترّســخت يف 
أذهاننــا منــذ الّصغــر، فــال يهــّم انتمــاؤك الّدينــي أو المذهبــي أو الّسياســي أو حّتــى 
الّطبقــة االجتماعّيــة الّتــي تنتمــي إليهــا، نحــن جميعنــا أحباء وبيننــا تآلــف ديني إذ 
أّن كّل األديــان تدعــو إىل المحّبــة والّتســامح، فلنتمّســك بهــذا القاســم المشــترك الّذي 
يجمعنــا، ولنجعــل المحّبــة والّتســامح والّتآلــف رفيــق دربنــا، ولنعــش بســالم رافضين 
العنــف ألّن هــذا الّشــعب قــد تعــب مــن الّدمــاء والرّثــاء، حــان الوقــت كــي نســتبدل 

األحــزان باألفــراح واألعــراس. 
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ومــن ثــم أعلنــت انســحابها مــن المجلــس بعــد أحــداث فبرايــر العــام 2011.
- يف 11 أكتوبــر 2014، أعلنــت »الوفــاق« مــع الجمعيــات السياســية المعارضــة مقاطعتهــا لالنتخابــات النيابيــة والبلديــة التــي جــرت يف 

نوفمبــر 2014، ووصفــت االنتخابــات بأنهــا بــال جــدوى بحســب بيانهــا.
- يف 28 ديســمبر 2014، تــم اســتدعاؤه للتحقيــق مــن قبــل وزارة الداخليــة، ويف 30 ديســمبر 2014 صــرح المحامــي العــام بــأن النيابــة 
واصلــت اســتجوابه بشــأن مــا نســب إليــه مــن ترويجــه لتغييــر النظــام السياســي بالقــوة والتهديــد، والتحريــض عــىل عــدم االنقيــاد للقوانيــن 

وعــىل بغــض طائفــة مــن النــاس وإهانتــه عالنيــة هيئــة نظاميــة، وتــم حبســه بعــد ذلــك عــىل ذمــة التحقيــق.
- يف 16 يونيــو 2015 قضــت المحكمــة بحبســه 4 ســنوات بتهــم التحريــض عــىل بغــض طائفــة وعــدم االنقيــاد للقوانيــن وإهانــة وزارة 

الداخليــة. 
ــر مــع قطــر بعدمــا برأتــه محكمــة الدرجــة  ــد عليــه بتهمــة التخاب ــا بالســجن المؤب ــر 2018 قضــت محكمــة االســتئناف العلي -يف 4 نوفمب

ــة ــن ذات التهم ــو 2018 م األوىل يف 21 يوني

https://youtu.be/rZOtu9oVDjY22 9  يونيــو 2012 يف منطقــة البــالد القديــم  الذي خرج من منزله بكل ســلمية حاماًل الورد

https://drive.google.com/file/d/0B2hl12zNhDPBaENqLWpfSUQ0ZzdTOXM5X1ZLUnZKMWkxRFZj/view?usp=sharing
 

جريــدة الوســط، العــدد 3714 - الثالثــاء 06 نوفمبــر 2012م الموافــق 21 ذي الحجــة 1433هـــ، وثيقــة الالعنــف، الجمعيــات السياســية 
الســت الموقعــة: جمعيــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي وعــد، جمعيــة الوفــاق الوطنــي اإلســالمية جمعيــة التجمــع الوطنــي الوحــدوي 

ــي. ــي الديمقراط ــع القوم ــة التجم ــي جمعي ــاء الوطن ــة اإلخ ــي جمعي ــر التقدم ــة المنب جمعي
www.alwasatnews.com/news/714146.html

2015-12-27: داخل الّسجن.
 https://twitter.com/WefaqGS/status/681179716410327040

 2015-10-08: داخل السجن. 
https://twitter.com/WefaqGS/status/652123908162908160 13




