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غــادَر آيــة اللــه الّشــيخ عيســى قاســم -زعيــُم الّطائفة الشــيعّية يف البحريــن- بالَده 
يف يوليــو مــن العــام 2018م، متوّجهــا إىل العاصمــة البريطانّيــة لنــدن، ليبــدأ مــن 
هنــاك رحلتــه العالجّيــة بعــد تدهــور وضعــه الّصحــي نتيجــة الّظــروف واإلجــراءات 

األمنّيــة التــي تعــرّض لهــا داخــل البــالد.
ــة  ــيخ قاســم ونشــاطه يف ثالث ــوُر الّش ــراوح ظه ــدن؛ ت ــرة وجــوده يف لن خــالل فت

ــن أساســّية، وهــي: عناوي

 العــالج: وقــد خضــَع الّشــيخ قاســم لثالثــة عملّيــات طبّيــة، وهــي عملّيــة منظــار 
ــة أخــرى يف 24 يوليــو مــن العــام نفســه، واســتمرت  يف 14 يوليــو 2018م، وعملّي
لســاعات، وبقــى بعــد العملّيــة تحــت العناية المرّكــزة لمــدة 48 ســاعة. ويف 10 أكتوبر 

2018م، أجــرى عمليــة أخيــرة يف العيــن.

 الزيــارات الّدينّيــة واالجتماعّيــة: زار آيــة اللــه الّشــيخ  قاســم يف لنــدن جملــًة من 
المراكز اإلســالمّية الّشيعّية.

 بيــان تأبينــي: أصــدر آيــة اللــه الّشــيخ قاســم بيانــا يتيمــا أثنــاء فتــرة وجــوده يف 
لنــدن، وخّصــه بتأبيــن رفيــق دربــه العالّمة الّشــيخ عبدالحســين الّســتري.

أوال: المقدمة
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    يف أواخر شــهر ديســمبر من العام 2018م، تم اإلعالن عن مغادرِة آية الله الّشــيخ 
قاســم بريطانيا متوّجها إىل العراق. كان من الالفت أن هذه الزّيارة اســتغرقت شــهرين. 
وإضافــة إىل زيــارِة المراقــد المقّدســة، واســتقبال عــدٍد مــن الّسياســيين العراقييــن يف 
مقــر إقامتــه؛ فــإّن الحــدَث األبــرز للّشــيخ قاســم كان يف زيارتــه للمرجــع الّدينــي األعــى 

الّســيد عيل الّسيســتاني يف منــزل األخير بمدينــة النجف.

     يف اليــوم األخيــر لوجــوده يف العــراق، أي يف األّول مــن فبرايــر 2019م، أصــدَر 
آيــة اللــه الّشــيخ عيســى قاســم بيانــه الّسياســّي األّول منــذ محنتــه داخــل البحريــن، 
ومنــذ مغادرتــه لهــا. وحمــل البياُن عنــواَن »هــذه هي البحريــن«، وكان مقتضبــا، وأّكد 
فيــه الّشــيخ قاســم عــى اســتمرار المطالبــة باإلصالحــات يف البــالد. يف اليــوم الّتــايل، 
غــادَر الّشــيخ قاســم إىل إيــران، حيــث مقــرّ إقامتــه حتــى اليوم. مــن هنــاك، وإىل جانب 
اســتكمال العــالج؛ باشــَر آيــة اللــه الّشــيخ قاســم إصــدار البيانــات الّسياســّية، وكّثــف 
-مــن موقعــه األبــوي والقيــادي - نشــاطه الّسياســي والّدينــي الواســع، وعــى أكثــر 
مــن مســتوى ومناســبة. وكان أّول بيــان سياســّي ُيصــدره مــن هنــاك، هــو بيــان ذكرى 
14 فبرايــر يف العــام 2019م، وهــو البيــاُن الــذي نتناولــه يف هــذه الورقــة بالقــراءِة 

والّتحليل. 
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     يبــدأ آيــة اللــه الّشــيخ عيســى قاســم بيــان ذكــرى 14 فبرايــر مــن العــام 2019م؛ 
بإعــالن حاجــِة البحريــن إىل االســتقرار، ويوّضــح أّن ذلــك يتــّم بالّذهــاب إىل “واقٍع جديد 
صحيــح”، أساُســه “العالقــات العادلــة بيــن الّشــعب والحكومة”. يتطلّب ذلك، بحســِب 
البيــان، مبــادرًة مــن الُحكــم يف تغييــر نظرتــه إىل الّشــعب ويف تعاملــه معــه، وأن 
ُيظهــَر االحتــرام لــه، بمــا هو إنســاٌن لــه كرامة. وعنــواُن هــذا الّتغيير يكون -كمــا يكّرر 

البيــاُن يف أكثــر مــن موضــع- باالعتــراِف بحقوقــه، وعــى رأســها “الحّق الّسياســي”.
     يقــف البيــاُن يف أكثــر مــن محّطــة عنــد الّتعبيــر عن األلــم من واقــع “المواجهة” 
ــأّن هنــاك  ــد البيــاُن ب و”المتاعــب” التــي يعانــي منهــا الوطــُن والمواطنــون. ويؤّك
“متاعــب جّمــة” يف البحريــن، وســببها “المواجهــة القائمــة”، التــي ينبغــي أن تنتهي 

عبــر المعادلــة المذكــورة أعــاله.
      يشــّدد البيــاُن عــى رْفــض اســتمرار هــذه المواجهــة والّصــراع، ويذهــب إىل حــّد 
“تخويــن” و”تجريــم” مــْن يعمــل عــى جْعــل البحريــن “ســاحة صــراٍع دائــم ومتاعــب 
متراكمــة حتــى يحتــرق وجــود هــذا الوجــود”، ســواء مــن “الحكومــة أو غيرهــا”، أو من 
الــّدول األخــرى التــي “ُتِعيــن” عــى إبقــاِء “هــذا الّصــراع والمتاعب والخســائر”. ويشــّدد 
البيــاُن اإلفصــاَح عــن هــذا الموقــف؛ عبــر الّدعــوِة إىل النّظــر لمــْن يقوم بهــذا األمر عى 

أنــه “عــدو” للوطــن وأهلــه. 
     أّمــا الّســبيل لتغييــر هــذا الواقــع؛ فهــو “المشــاركة الّسياســّية الفّعالــة”، وهــي 

بحســِب البيــان؛ المصــداُق العمــيل لإلصــالح الجــاد.
      وُيعــّدد البيــاُن االنتهــاكات الّصارخــة التــي تعانــي منهــا البحريــن ومواطنوهــا، 
عــى مســتوى الّسياســة، والّديــن، وحريــة االعتقاد، واالقتصــاد، واألمن. ولكنه يشــّدد 
يف الوقــت نفســه عــى أّن “المواطنيــن المخلصيــن” يســعون إىل إنهــاِء مــا تعانيــه 
البــالُد مــن “متاعــب” و”اســتنزاف”، وأْن “يســتريح الوطــن”، اســتنادا إىل ضــرورِة أن 
تباشــَر الحكومــة دورَهــا الّطبيعــي يف خدمــِة الّشــعب، ليبــدأ بعــد ذلــك “االنســجام” 

و”التعــاون” لبنــاء الوطــن وإعمــاره.

ثانيا: خالصة البيان.. عناوين الرّؤية والموقف
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     يف البيــاِن الــذي أصــدره آيــة اللــه الّشــيخ عيســى قاســم -األب الرّوحــي 
للّطائفــة الّشــيعّية يف البحريــن- يف الذكــرى الثامنــة النطــالق المطالبــات 
ــن  ــر 2019م(؛ يمك ــي )فبراي ــام الماض ــن الع ــالِح يف البحري ــعبّية باإلص الّش
الوقــوف عنــد خطــوٍط عريضــة من الممكن اعتبارها، بشــكٍل أو بآخــر، تتجاوز 
بعــض أدبّيــات الّصــراع الّسياســي يف البحريــن، الممتــد منذ 14 فبراير/شــباط 
2011م، وحتــى اليــوم. يف هــذا البيــان الــذي نحتفــي بمــرور عام عى صــدوره؛ 
يدّشــن الّشــيخ قاســم منعطفــا جديــدا، وأفقا أكثــر رحابــة وإيجابّيــة ليومّياِت 
األزمــِة يف البحريــن، وذلــك بمــا يقترحــه البيــاُن مــن مســارٍ مغاير لمــا يجب أن 

تكــون عليــه مــآالت الواقــع المســدود يف البــالد.

ثالثا: تحليل عام لمضامين البيان

يؤكــد بيــاُن الّشــيخ قاســم عــى أنــه بــات “مطلوبــا جــّدا أن يتوّقــف الصــراع، وأن 
ــة يف  ــدم الرّغب ــح يف ع ــالٌن صري ــو إع ــن”، وه ــتريح الوط ــتنزاف، ويس ــي االس ينته
اســتمرارِ األزمــة، واإللحــاح عــى ضــرورِة العمــل عى وقف “االســتنزاف”، بما يــؤدي إىل 
“راحــة الوطــن”. تأسيســا عــى ذلــك، يعتمــد بيــاُن الّشــيخ قاســم عى تقديــم قيمتين 

اثنتيــن: -الوطــن -اإلنســان
ــام  ــة المشــتركة نحــو “قي ــُق، واألرضّي ــز، والمنطل ــا المرتك ــان هم ــان القيمت هات
عالقــٍة مــن نــوٍع جديــٍد بيــن طــريف الّشــعب والحكومــة”. وُيــراد مــن النقــاش حــول 
ثنائّيــة “الوطــن” و”اإلنســان”؛ تمهيــد الّطريــق إىل إعــادة بنــاِء الثقــة حولهما، حيث 
أّسســت عليهمــا مختلــُف األطــراِف ُجــلَّ خطاباتهــا وخياراتهــا الّسياســّية. إّن االنتقــال 
إىل هــذا األفــق، يتطلـّـب أن تتخطــى تلــك األطــراف هــذه الثنائّيــة ما يمكــن وْصفه 
بارتبــاكاِت اللّحظــِة، وجدراَن الّشــِك والتشــكيِك بين مختلف الالعبين الّسياســيين يف 

البحرين.

توقُّف الّصراع واالستنزاف: الوطن واإلنسان
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يقتــرح بيــاُن الّشــيخ قاســم قائمة مــن األهداف البنّاءة، يف ســياِق صناعِة القواســم 
ــة المشــتركة، التــي يمكــن أن تكــون محــالّ للتوافــق بيــن مؤّسســة الُحكــم  القيمّي
والمعارضــة. إال أّن األكثــر أهمّيــة مــن ذلــك؛ هــو أن البيــان يؤّســس لرغبــٍة حقيقّيــة 
يف خلــق مناخــاٍت إيجابّيــة، تصلــُح أساســا لتجاوز حال التشــدُّد، والتمتــرس يف مواقف 
حــاّدٍة وخانقــة، وهــي الحــال المســتمرّة منــذ ســنوات. وأهمّيــة هــذا األمــر، هــو أنــه 
يصــدُر عــن رمــز دينــّي ُيعتبــر األكثــر حضــورا وتأثيــرا يف شــارع المعارضــة، وهــو خــارُج 
البــالد وليــس داخلهــا، كمــا يأتــي بعــد ســنتين ونّيــف مــن إجــراءات وسياســاٍت غيــر 
ســليمة، كان الّشــيخ قاســم أحــد أهــم موضوعاتهــا، وذلــك باإلشــارِة إىل قرار الّســلطات 
البحرينّيــة إســقاط الجنســّية عنــه يف 20 يونيو/حزيــران 2016م، ومحاصــرة منزلــه 
يف منطقــة الــدراز، قبــل أن يغــادر البــالد يف 9 يوليو/تمــوز 2018م لتلّقــي العــالج يف 

العاصمــة البريطانّيــة، لندن.

مناخات إيجابّية رغم ما حصل

  يقــّدم الّشــيخ قاســم فهَمــه وتفّهمــه لحصــاِد ثمانــي ســنوات مضــت، ومــا أعقبهــا 
مــن تداعّيــات مــرّة، وخســاراٍت متراكمــة، عــى مســتوى الوطــن )البحريــن(، واإلنســان 
ــِج المناخــات،  ــم يكــن بغــرض تأجي ــك ل )البحرينييــن( عــى حــّد ســواء. اســترجاُع ذل
والّدخــول يف دهاليــَز جديــدٍة، أو المضــي يف خيــاراٍت غيــر مدروســة، بــل يؤكــد الّشــيخ 
قاســم بوضــوٍح ال تأويــل فيــه أّن “كلَّ المخلصيــن للبحريــن مــن أبنائهــا وغيرهــم؛ 
يريــدون لهــا أن تســتريح مــن متاعــب المواجهــة الداخلّيــة، والّصــراع الّداخــيل، الــذي 
امتــّد طويــالً واســتنزف كثيرا، وأفــرز أضرارا بالغًة للوطــن ووحدته وأرضه وإنســانه”.

عى الحكم أن يخطو الخطوة األوىل
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     ثّمة داللة كاشــفٌة يف اســتعمال الّشــيخ قاســم لعبارة “اإلخالص” يف هذا ســياق 
الفقــرة أعــاله مــن البيــان. وهــو اســتعماٌل ينطــوي عــى الرّؤيــة الوطنّيــة يف مقاربــِة 
الشــأن الّداخــيل، حيــث إّن عنــواَن “المخلصيــن للبحريــن مــن أبنائهــا وغيرهــم”؛ يعني 
“الّســعي الحثيــث” )أي: “اإلرادة”( يف إنهــاِء “متاعــب المواجهــة الداّخلّيــة، والّصــراع 
الّداخــيل”، والــذي نتــَج بســبِب “االســتنزاف” الــذي خلّفــه، و”األضــرار” التــي أفرزهــا، 

عــى كّل مســتوياِت الوطــن: وحــدًة، أرضــا، وإنســانا.
     يف مقابــِل ذلــك، وألجــِل الخــروج مــن عنــق الزّجاجة؛ فإن الواقــَع الجديد والّصحيح 
الــذي يقّدمــه الّشــيُخ قاســم هــو إعادة االســتقرار للبــالد )الوطــن(، واســترجاع البحريني 
ــم، يف  ــف الحك ــح يف “موق ــر واض ــر تغّي ــك عب ــانّيته، وذل ــه وإنس ــان( كرامت )اإلنس
نظرتــه إىل الّشــعب، وتعاملــه معــه، بــأن يكــون تعامــال محترمــا للّشــعب، معترفــا له 

بإنســانّيته وكرامته”.

عنوان اإلخالص: إرادة إنهاء الصراع الّداخيل



10

مــرّ عــام كامــل عــى صــدورِ بيــان الّشــيخ قاســم، ورغــم ذلــك؛ مــن الّصعــب العثــور 
عــى موقــٍف واضــح وصريــح مــن الُحكــم يف البحريــن أو مــن المؤّسســات والجهــات 
المعّبــرة عنــه؛ تجــاه البيــان ومــا تضّمنــه مــن دعــوات ومبــادرات، يف حيــن كان مــن 
ــز البيــاُن عــى خلْــق تجــاوٍب إيجابــي مــن جانــِب  المتوّقــع – أو المفتــرض- أن ُيحّف
الجهــات الرّســمّية، والســيما يف العناويــن الوطنّيــة التــي رّســخها البياُن، ومــا اقترحه 
مــن مقاربــٍة تنطــوي عــى تمْوضــٍع حكيــٍم لمســاراِت األزمــة السياســّية يف البــالد. 

 بــدون شــك، يجــد الُحكــم يف البحريــن أن الّشــيَخ قاســم “رقــم صعــب” ال يمكــن 
تجــاوزه. وقــد كــّون الحكــُم، وخــالل عقــود ســابقة مــن اللقــاءات والمعطيــات التــي 
جمعتــه بالّشــيخ قاســم؛ أّن األخيــَر لديــه موقــف وطنــّي ثابــت، وحــّس إنســانّي كبيــر 

وصــادق، وهــو غيــر قابــل للمزايــدِة أو المســاءلة. 
إال أّن التحــرّك العمــيل مــن جانب الُحكومة ال زال بطيئا، وهناك العديد من األســئلة 
التــي ُتثــار حــول اآللّيــات الالزمــِة للبــدء يف خطــواٍت إجرائّيــة نحــو إعــادة الثقــِة بيــن 

مختلــف األطــراف، وتحقيــق تقــّدم حقيقّي عــى األرض يف هذا الشــأن.
يف هــذا الّســياق تحديــدا، ونظــرا لمحورّيتــه داخــل تشــّظيات الحكــم والمعارضــة 
ــدات  ــي- إىل أّن تعقي ــيخ قاســم -وإْن بشــكل ضمن ــاُن الّش ــواء؛ يضــيء بي عــى الّس
الموقــف البحرينــي، داخلّيــا وخارجّيــا، ويف ظــّل اختــالِف الــرؤى والتوّجهــات؛ فإّنه من 
الّضــروري أال يمنــع ذلــك مــن تحقيــق هــدٍف أويّل، وهــو “االنســجام” بيــن الّســلطة 
والمعارضــة. يقــول البيــاُن بأنــه مــع هــذا االنســجام “يتوّقــف الصــراُع بيــن الّشــعب أو 
األّمــة والحكــم، إّنمــا يبــدأ التعــاون الجــّدي من أجل اســتعادة الوطــن لعافيته وترميم 
مــا خلّفــه الّصــراع، وتــدارُك مــا ســّببه مــن خســائر، وتبــدأ اندفاعــة البنــاِء واإلعمــار 

لإلنســان واألرض، بأقصــى درجــٍة ممكنــٍة، وتحيــى األرض ويســعد اإلنســان”.

موقف الحكم من بيان قاسم
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بطبيعــة الحــال؛ تلعــُب رحــى األزمــة االقليمّيــة عــى أكثــر مــن صعيــد؛ دورا محورّيا 
وفاعــال، يف حاضــر البحرين ومســتقبلها. يتمثل ذلك، عى ســبيل المثال، يف اســتثمار 
وتلوين وتركيب الّصراع الطائفي )الّســنة – الّشــيعة( عى ضفاِف األزمة الْسياســّية 
يف البــالد. مــن هــذه الزّاويــة، يؤّســس بيــاُن الّشــيخ عيســى قاســم إىل التشــديد عــى 
أال يكــون لــدوِل الجــوار مــن دورٍ يف “بقــاء هــذا الّصــراع والمتاعــب والخســائر”. هــذا 
الموقــف المشــدد يتجلـّـى بوضــوح يف البيــان، الذي ُيفصــح عن إدانة بالغــٍة لمثل هذا 
الــّدور، داعيــا إىل التصــدي له باعتبــاره “خيانة” و”جريمــة”، وأّن أّي طــرٍف يتورّط يف 
اإلبقــاء عــى الّصــراع واالســتفادة مــن ذلــك، مــن “حكومــة أو غيرهــا”؛ إنمــا هــو بنظــر 

البيــان “عــدّو”، ألنــه يتســّبب يف تدميــر وجــود الوطــن كلّه.

إدانة التحريض عى استمرار الّصراع: خيانة وجريمة
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  فيما يّتصل بتوصيف المشــهِد الّداخيل يف البحرين؛ ينطلق بياُن الّشــيخ عيســى 
قاســم مــن واقــع “اإلقصــاء الّسياســي” وآثــاره المدّمــرة عــى البــالد، ويــرى البيــاُن أّن 
هــذا اإلقصــاء هــو الّســبب الرّئيــس يف توليــد أهــّم المشــاكل، وأكثرهــا محورّيــة يف 
األزمــة الّسياســّية يف البــالد، وهــي “افتقــاد العدالــة يف التعامــل مــن جانــب الحكــم 
ــاُن إىل  ــو البي ــه، يدع ــا”. وعلي ــا واجتماعًي ــا واقتصادًي ــا وقضائًي ــًيا وحقوقًي سياس
اســتبداِل اإلقصاء “بالمشــاركة السياســية الفّعالة التي يســتحّقها الشعب والمدعومة 
دســتورًيا”. ومن شــأن هذه المشــاركة العودة بالّدولِة - رغم اختالفاتها يف المؤّسســات 
والّسياســات- اىل المســار الّصحيــح الــذي يطــوي صفحــة األمــس وأوجاعهــا، وباتجــاه 

عهــٍد جديــد قوامــه بنــاء “الوطــن” و”اإلنســان”.

المعضلة: إقصاء.. والحل: مشاركة فّعالة

يحــّدد بياُن الّشــيخ قاســم مســؤولّية الحكومة، األهــم، يف احترام اإلنســان، وتأمين 
حياتــه وســعادته، بمعــزل عــن مواطــن الخــالِف واالختــالف بيــن مؤسســة الُحكــم 
والمعارضــة. يســتنُد ذلــك عــى الرؤيــة التــي ينطلــُق منهــا البيــاُن بالقــول: “ال معنــى 
لوجــود أّي حكــٍم أو حكومــة يف أّي بلــد إال بالحفــاظ عــى إنســانية اإلنســان”. ومــن 
ذلــك، فــإّن المهمــة التــي يجــب تحفيــز الحكــم ودفعه إليهــا، هــو أن يدفَع “بإنســانّية 
اإلنســان إىل أقصــى مــدى مــن الحضــورِ الفعــيّل، والنّضــج والنّمــو”. والشــك أن ذلــك 
يلــزم الخــروج مــن ســاحة الّصــراع، ومــن فضــاء المواجهــة، إىل فضــاء آخــر يقــوم عــى 
االلتــزام بالمســؤوليات أمــام المواطنيــن، وعى رأس ذلك مســؤولية تأمين المشــاركة 
السياســّية الفّعالــة، والحيــاة الكريمــة لجميــع المواطنيــن، دون تمييــز أو امتيــازات 

غيــر عادلــة

مسؤولية الحكومة: اإلنسان
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ــالد، ويضــع  ــاكات الجســيمة يف الب ــد أشــكال االنته ــاُن يف تحدي       يســهُب البي
عالمــات واضحــة عــى مواطــن الخلــل والقصــور التــي تتحّمــل مســؤوليتها مؤّسســة 
الُحكــم، وهــي انتهــاكات تســّببت يف ســلْب كرامــة اإلنســان البحرينــّي، ومْنعــه مــن 
حقوقــه األساســّية يف الّسياســة والّديــن واالجتمــاع، وهــو مــا أّدى إىل احتــدام الّصــراع 
الّداخــيّل. رغــم ذلــك، فإّن البياَن يضــُع إطارا يف االنتقاِل بالّصراع الّسياســي إىل مناخاٍت 
أخــرى، وذلــك بــأن “تنســجم الّسياســة مــع الوظيفــِة الّطبيعّيــة الّصحيحــة ألّي حكــم 
وحكومــة تجــاه الّشــعب الــذي تحكمــه، واألمــة التــي تتولـّـى سياســتها، وهــي خدمــة 

الّشــعب واألّمــة، إنســانهما وأرضهمــا، وحاضرهمــا ومســتقبلهما”.

عملّيــا، يحتــاج ذلــك إىل تذويب “جليد” الّصراعات الّداخلّيــة بين الُحكم والمعارضة، 
وفــق أولوّيــة )الوطــن/ اإلنســان(، التــي ال تختلف عليهــا األطــراف المتصارعة، وهي 
ــا  ــزام به ــة االلت ــد مصداقّي ــدات لتأكي ــات وتعّه ــة تقتضــي – والشــك- التزام أولوّي

والتعبيــر عنها عــى المســتويات المختلفة.

يكتنــز بيــاُن آيــة اللــه الشــيخ عيســى قاســم وزنــا ثقيــال، عــى مســتوى )القــول( 
و)القائــل( معــا. وهــذا البيــان، رغــم مــرور عــام عليــه، إال أنــه ُيشــكل هيــكال أساســيا 
لشــكل المبــادرات التــي تحتاجهــا البحريــن، كمــا أّنــه ُيقــّدم خّطــا توجيهٌيــا لما ينبغي 
أن يكــون عليــه مســار األزمــة الّسياســية يف البــالد. ومهمــا اختلفــت أمزجــة المؤثرين 
يف األزمــة، داخــل مؤسســة الحكــم أو يف المعارضــة؛ إال أّن هــذا البيــاَن يختصــر عــى 
مختلــِف األطــراف الكثيــَر مــن الوقــت والّتفكيــر، خصوصــاً وهــو يقــّدم للجميــع مــا 
ــا مــن فضــاٍء رحــب،  ــا فيه ــاءة، بم ــادراِت البنّ ــوق المفتوحــة( مــن المب ُيشــبه )الّس

وأهــداٍف مشــتركة تصــّب يف صالــح البحريــن، الوطــِن واإلنســان.

للخروج من واقع االنتهاكات: انسجام وظيفة الّسياسة
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االستقرار

أ - قائمة معجم البيان )أهم المفردات والمصطلحات(

“البحرين )..( محتاجة إىل االستقرار يف ظل واقع جديد صحيح، 
وعالقات عادلة بين شعبها وحكومتها”

“.. واقع وعالقات تتكّفل بتحقيق تقّدمها وازدهارها وأمنها 
واستقالليتها”

األمن واالستقالل

العز-الكرامة

األرض- اإلنسان

الحق السياسي

متاعب ومواجهة

ساحة صراع

“أّما أنت يا شعب البحرين الكريم فعى طريق العّز والمجد 
والكرامة والتقّدم والنجاح..”

“..وتحيى األرض ويسعد اإلنسان”

“..وكّل حقوقه ومنها حّقه السياسي الثابت”

“متاعب البحرين الجّمة بسبب المواجهة القائمة ال تنتهي إال 
بانتهاء هذه المواجهة”

“..ومن يعمل من أهل البحرين حكومة أو غيرها عى أن تبقى 
ساحة هذا الوطن ساحة صراٍع دائٍم ومتاعب متراكمة حتى 

يحترق وجود هذا الوطن فهو مدين بجرمه وخيانته”

“وعالقات تتكّفل بتحقيق تقّدمها وازدهارها”

“التغيُّر الواضح يف موقف الحكم يف نظرته إىل الشعب”

“..واختيار مصيره”

التقدم واالزدهار

التغير

المصير

رابعا: مالحق

شواهد من البيانالمفردات
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“وَمن أعان من دول أخرى عى بقاء هذا الصراع والمتاعب الخسائر
ا لهم” والخسائر فليس أوىل منه بأن يتخذه هذا الوطن وأهله عدوًّ

“..المشكلة األساس يف افتقاد العدالة يف التعامل” العدالة

اإلقصاء

األرض- اإلنسان

اإلصالح-المشاركة 
السياسية

الحرية

الظلم

“وما يمّكن من ذلك كلّه ويسّهله هو اإلقصاء السياسي ومن كل 
مواقع القوة للشعب”

“..وتحيى األرض ويسعد اإلنسان”

“..لن يتأّتى إصالح جاّد ألّي وضع من األوضاع، وعالٌج ناجٌع ألّي 
مشكلة من مشاكل الشعب ما لم يستبدل عنه بالمشاركة السياسية 

الفّعالة التي يستحّقها الشعب والمدعومة دستورًيا”. 

“..وخالف الوظيفة ومنكٌر شديٌد من الفعل أن يدوس كرامة 
الشعب، ويسلبه حرّيته”

“ومن الظلم الصارخ الذي تمارسه السياسة أن تمنع ُجنى الشعب 
من أن يصل إىل فيه”

“....والمخّططين لفنون الفساد واإلرهاب والتغطية عى الجريمة”

“إّنها الحرب الشاملة عى الشعب بأموال الشعب..”

“مطلوٌب جًدا أن يتوّقف الصراع وأن ينتهي االستنزاف ويستريح 
الوطن”

“أساسا ال معنى لوجود أّي حكٍم أو حكومة يف أّي بلد إال بالحفاظ 
عى إنسانية اإلنسان..”

الحرب

االستنزاف

اإلنسانية

الفساد -اإلرهاب-
الجريمة

الوطن

االنسجام

“إّنما يبدأ التعاون الجّدي من أجل استعادة الوطن لعافيته وترميم 
ما خلّفه الصراع”

“أن تنسجم السياسة مع الوظيفة الطبيعية الصحيحة ألّي حكٍم 
وحكومٍة تجاه الشعب الذي تحكمه..”

“مقدسات الشعب ومواقع اعتزازه الديني لم تسلم من جور السياسة 
وانتهاكها ومطاردتها الشرسة”

مقدسات
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بسم الله الرحمن الرحيم 
والصالة والسالم عى سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

ــتقرار يف  ــة إىل االس ــم محتاج ــي كري ــة وهــي وطــن إســالمي عرب ــن الحبيب البحري
ظــل واقــع جديــد صحيــح، وعالقــات عادلــة بيــن شــعبها وحكومتهــا. واقــع وعالقــات 
ــل بتحقيــق تقّدمهــا وازدهارهــا وأمنهــا واســتقالليتها، وعــزّة موقعهــا. وهــو  تتكّف
واقــع وعالقــات يتطلبــان بالضــرورة التغيُّــر الواضــح يف موقــف الحكــم يف نظرته إىل 
الشــعب وتعاملــه معــه بــأن يكــون تعامــالً محترًمــا للشــعب، معترًفــا لــه بإنســانيته 
وكرامتــه، وكّل حقوقــه ومنهــا حّقــه السياســي الثابــت ديًنــا وعقــالً وعقالئًيــا، وبلغة 

العلــم والعصــر والعــرف العالمــي المعــاش. 

ــاء هــذه  ــة القائمــة ال تنتهــي إال بانته ــة بســبب المواجه ــن الجّم متاعــب البحري
المواجهــة التــي ال ســبيل النتهائهــا إال بــأن يصــار إىل قيــام عالقــة مــن نــوٍع جديٍد بين 
طــريف الشــعب والحكومــة، تعتــرف بموقعيــة الشــعب ومرجعيتــه يف أمــر توجيــه 
حياتــه واختيــار مصيــره، بــال أن يفــرض عليــه واقــع مــن صنــع يــٍد غيــر يــده، وخــارج 

إرادتــه، ورغــم أنفــه. 

ومــن يعمــل مــن أهــل البحريــن حكومــة أو غيرهــا عــى أن تبقى ســاحة هــذا الوطن 
ســاحة صــراٍع دائــٍم ومتاعــب متراكمــة حتــى يحتــرق وجــود هــذا الوطــن فهــو مديــن 
بجرمــه وخيانتــه. وَمــن أعان من دول أخــرى عى بقاء هذا الصراع والمتاعب والخســائر 
ا لهــم، ال تســمع لــه كلمــة، وال  فليــس أوىل منــه بــأن يتخــذه هــذا الوطــن وأهلــه عــدوًّ

يســمع منــه ملغيــة مــا قــد يدعيــه نصيحــة، وال مــا يريــد أن يفرضــه مــن أمر. 

ــاس يف  ــكلة األس ــن، المش ــاس يف البحري ــكلة األس ــى المش ــا ع ــع يدن ــوا نض تعال
افتقــاد العدالــة يف التعامــل مــن جانب الحكم سياســيًّا وحقوقيًّا وقضائيًّــا واقتصاديًّا 
واجتماعيًّــا ويف كل األبعــاد، والتضييــق الدينــي والعلمــي عى الشــعب وما يمّكن من 
ذلــك كلـّـه ويســّهله هــو اإلقصــاء السياســي ومــن كل مواقع القوة للشــعب، وهــو األمر 
الــذي لــن يتأّتــى إصــالح جــاّد ألّي وضــع مــن األوضــاع، وعــالٌج ناجــٌع ألّي مشــكلة مــن 
مشــاكل الشــعب مــا لــم يســتبدل عنــه بالمشــاركة السياســية الفّعالــة التي يســتحّقها 

النص الكامل لبيان آية الله الشيخ عيسى قاسم ب - 
       يف ذكرى 14 فبراير من العام 2019م
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الشــعب والمدعومة دســتوريًّا. 

إنَّ مقدســات الشــعب ومواقع اعتزازه الديني لم تســلم من جور السياســة وانتهاكها 
ــعيرة  ــالة وش ــينية والص ــجد والحس ــى المس ــدي ع ــد اعت ــة؛ فق ــا الشرس ومطاردته
عاشــوراء، وفريضــة الخمــس والــزكاة والمؤسســة الدينيــة، وطــوردت حركــة التبليــغ 

الدينــي، وُضيِّــق عليهــا أشــد التضييــق. 

أساًســا ال معنــى لوجــود أّي حكــٍم أو حكومــة يف أّي بلــد إال بالحفــاظ عــى إنســانية 
اإلنســان يف أّي شــعب واقــع تحــت ســيطرة أّي حكــم ونظــام وحكومــة. مســؤولية أّي 
حكــٍم الدفــع بإنســانية اإلنســان إىل أقصى مدى مــن الحضور الفعــيل، والنضج والنمو، 
والعمــل عــى المزيــد مــن عــزّة وكرامــة الشــعب الواقــع تحــت ســيطرته، والنهــوض 
بمســتوى فاعلّيتــه وانتاجّيتــه اإليجابيــة الخّيــرة، والتقــّدم بمختلــف أوضــاع حياتــه 

التــي تتطلبهــا راحتــه، وتقتضيهــا كرامته. 

ــرر  ــة وإال فقــدْت مب ــة والمادّي ــح الشــعب المعنوّي أيُّ حكومــٍة هــي خادمــٌة لمصال
ــة أو  ــح الشــعب مادّي ــأْن تضــاد السياســة مصال ــرى ف ــة الكب ــا المصيب ــا. أّم وجوده
معنوّيــة. وخــالف وظيفــة الحكــم أن ُيفقــد الشــعَب أمنــه. وخــداع قبيــح أن يمــارس 
الحكــم ذلــك باســم الحفــاظ عــى األمــن. وخــالف الوظيفــة ومنكــٌر شــديٌد مــن الفعــل 
أن يــدوس كرامــة الشــعب، ويســلبه حرّيتــه، وينكــر عليه حّقــه األســاس يف المطالبة 
بحّقــه السياســي، وينــزل بــه أقســى العقوبــات للمطالبــة بــه. ومــن الظلــم الصــارخ 
الــذي تمارســه السياســة أن تمنــع ُجنــى الشــعب مــن أن يصــل إىل فيــه، وتحرمــه من 
خيــر أرضــه، وثمــرة جهــده، ونتــاج عــرق جبينــه، وأن توظــف جهــود أبنائــه إلرهابهــم 

وتعذيبهــم، وتحويــل حياتهــم إىل شــقاء مقيــم، وجحيــٍم ال يطــاق.

 كيــف ال يكــون منكــرًا شــنيعاً وظلماً فظيًعا أن تنفق السياســة مال الشــعب الذي 
بيدهــا يف بنــاء الســجون، واســتيراد األســلحة الفّتاكــة، والســموم القاتلــة، والمرتزقــة 
الوحشــيين، والمعذِّبيــن مــن خبثــاء الضمائر ومرضــى النفــوس، والمخّططين لفنون 
الفســاد واإلرهــاب والتغطيــة عــى الجريمــة، ويف تغذيــة إعــالم إجرامي مضلـّـل كاذب 

مجّهــل فّتــاك باألمــن واألخــالق معــاٍد للدين؟

 إّنهــا الحــرب الشــاملة عــى الشــعب بأمــوال الشــعب التــي أنتجهــا بعرقــه مــن أجــل 
قيمــه ومعنوياتــه وراحتــه ورفاهــه.

 ومن عداء السياســة للشــعب، وقســوتها عليه، رصد الميزانيات الضخمة، والخطط 
الخبيثة، وشــراء الضمائر المّيتة؛ إلشــعال نار الفتنة بين الطوائف الدينية والفئات 
المختلفــة، وتفتيــت وحدة الشــعب، وتمزيقــه التمزيق الذي ينهــك الجميع، ويعطي 

تأميًنا لجانب السياســة الغاشــمة من االجتمــاع عى معارضتها.
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 كلُّ المخلصيــن للبحريــن مــن أبنائهــا وغيرهــم يريــدون لها أن تســتريح من متاعب 
المواجهــة الداخليــة، والصــراع الداخــيل الــذي امتــّد طويــالً واســتنزف كثيــرًا، وأفــرز 
ــتنزًفا  ــدًّا، والزال مس ــانه، والزال ممت ــه وإنس ــه وأرض ــن ووحدت ــًة للوط ــرارًا بالغ أض

ومتســّبًبا يف األضــرار البالغــة.

 مطلوٌب جًدا أن يتوّقف الصراع وأن ينتهي االستنزاف ويستريح الوطن.

 والوصــول إىل هــذا الهــدف مســؤولية الحكــم والحكومــة، وال يحتــاج إىل أكثــر مــن 
أن تنســجم السياســة مــع الوظيفــة الطبيعيــة الصحيحــة ألّي حكــٍم وحكومــٍة تجــاه 
الشــعب الــذي تحكمــه، واألّمــة التــي تتولـّـى سياســتها، وهــي خدمــة الشــعب واألّمــة 
إنســانهما وأرضهمــا، وحاضرهمــا ومســتقبلهما، بعدما يكــون وجودها الفعــيّل بما هي 

حكومــة منبثقــة مــن إرادة األّمــة ورضاهــا وموافقتهــا. 

ومــع هــذا االنســجام ال يتوّقــف الصــراع بيــن الشــعب أو األّمــة والحكــم، إّنمــا يبــدأ 
التعــاون الجــّدي مــن أجل اســتعادة الوطن لعافيته وترميــم ما خلّفه الصــراع، وتدارك 
مــا ســّببه مــن خســائر، وتبــدأ اندفاعة البنــاء واإلعمــار لإلنســان واألرض بأقصــى درجٍة 

ممكنــٍة، وتحيى األرض ويســعد اإلنســان. 

أّمــا أنــت يــا شــعب البحريــن الكريــم فعــى طريــق العــزّ والمجــد والكرامــة والتقــّدم 
والنجــاح وبلــوغ المطامــح الخّيــرة، واألهــداف العاليــة، وإحــراز النصــر يف كّل الميادين 
مــا بقيــت عــى خــّط إســالمك وقيمــه وشــريعته وأهدافــه، وتتخلـّـق بُخلُقــه، وتتقّيــد 
بأحكامــه، وتقتــدي برســوله وأئمته عليهم الســالم، وترجــع إىل علمائه. أنــت إىل العز 
والنصــر والمجــد مــا دمــت تعمل يف ســبيل اللــه، آخــذاً بأمره ونهيــه، طالًبا عــزّة دينه، 
مســتهدًفا قيــام العــدل يف أرضــه، حريًصــا عى صــالح عبــاده، مخلًصا إلنســان وطنك، 

َّــِه الِْعــزَُّة َولَِرُســولِِه َولِلُْمْؤِمِنيَن…{. ولإلنســان يف األّمــة، واإلنســان كلِّ اإلنســان } َولِل

 عيسى أحمد قاسم
   14 فبراير 2019م




