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ل �ق��د ت �ح��ول امل �ج �ن �س��ون إل ��ى  ٪20م��ن ال�س�ك��ان

على أقل تقدير ،وإذا كان الشيعة قد تناقصت
نسبتهم وب��ات��وا في ح��دود  ٪65كما تعكسها
الكتلة االنتخابية التي أدلت بصوتها لجمعية
ال ��وف ��اق ف��ي االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة  ،2010ف��إن
ال �س �ن��ة ال �ب �ح��ري �ن�ين األص �ل �ي�ي�ن ي �م �ك��ن ت �ق��دي��ره
ن�س�ب�ت�ه��م ب �ن �ح��و  ،٪25وم� ��ن امل ��رج ��ع أن ه��ذه
ال�ن�س�ب��ة آخ ��ذة ب��ال �ت��راج��ع مل�ص�ل�ح��ة امل�ج�ن�س�ين،
الذين يلقون دعمًا حكوميًا مثيرًا لغضب السنة
والشيعة.
إن ع�لاق��ة ال�س�ن��ة ب ��آل خليفة ت�ظ�ه��ر أن العائلة
الحاكمة ال تثق بالكثير بالسنة ب��ال�ق��در ال��ذي
ُيحاول الترويج له ،لذا تقوم السلطات بتجنيس
األغ��راب في املؤسسات األمنية ،وذل��ك قد يكون
م ��ن ب�ي�ن أس� �ب ��اب أن س �ل �ط��ات امل �ن��ام��ة ل ��م ت �ق��دم
وعودًا بالنظر في تطلعات السنة املهاجرين إثر
نزوحهم املثير للجدل ،بل مضت تهديدًا ووعيدًا،
واتهمتم بالخيانة وبالرضوخ لإلغواء القطري.
ورغ��م هذا التناقض الخليفي السني ،فإن قدرة
امل �ع ��ارض ��ة ع �ل��ى اس �ت �ث �م��اره ت �ب��دو م �ت��واض �ع��ة،
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن م �ض��ي ال �س �ل �ط��ات ف ��ي ال�ت�خ�ل��ي
عن كل شرعية شعبية محلية ،وتمسكها أكثر
باملجنسني سندًا ،وباملد الخارجي (السعودي)
عونًا ،وهذه وصفة كاملة لعدم االستقرار ،وربما
وللسقوط املدوي ،حني تنفجر فقاعة املجنسني،
وفقاعة السعودية.
إن استمرار النهج الحالي البحرين سيزيد من
ال �ن �ف��وذ ال �س �ع��ودي (ت ��م ت�ج�ن�ي��س ن�ح��و  ٤٠أل��ف
سعودي في البحرين) ،ويخل بالتوازن االقليمي
الهش ،ويحيل البالد على منصة لعدم االستقرار
ً
في منطقة ما عرفته أصال منذ عقود.
ك �م��ا س �ي �ق��ود ال��وض��ع امل�ح�ت�ق��ن ف��ي امل �ن��ام��ة إل��ى
تنامي الهجرة السنية ،والهجرة الشيعية ،حيث
يوجد املئات من الشيعة العرب كمهاجرين في
أوروبا واستراليا وبلدان شرق أوسطية ،بما في
ذلك بعض دول الخليج والعراق ولبنان وإيران.
أما زج قطر في قضية الهجرة السنية ،فال يعدو
أن ي �ك��ون اس �ت �ث �م��ارًا ل �ح��ال��ة ب�ح��ري�ن�ي��ة داخ�ل�ي��ة
فاقعة.
* إعالمي بحريني ـ لندن

م ��ا ه ��ي إذًا ه � ��ذه امل� �ن ��اب ��ع ال� �ت ��ي ت �ش� ّ�ج��ع ع�ل��ى
ال�ع�ن��ف ف��ي م�ج�ت�ع��ات�ن��ا ،وت�ش� ّ�ج��ع ع�ل��ى ال�ق�ب��ول
ّ
ب��ه وال��دف��اع ع�ن��ه؟ إن ك��ان��ت اإلح��اط��ة ب��األب�ع��اد
ّ
ّ
االج� �ت� �م ��اع � ّ�ي ��ة وال� �س� �ي ��اس ��ي ��ة واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة
ّ
ّ
ّ
األسري
تشجع وتحمي العنف
والتربوية التي
ّ
لهذه
أم �رًا يتجاوز مقالة واح ��دة ،ف��إن اإلش �
�ارة ّ
ً
األب�ع��اد ض� ّ
�روري��ة لتكتمل ال�ص��ورة قليال .إننا
ّ
مبني على العنف ضدّ
ّ
مجتمع
نعيش في ظل
ٌ
معنوي وم� ّ
ّ
األب��ري��اء .فهناك ع�ن��ف ت��رب� ّ
�ادي
�وي
ض� ّ�د التالميذ ف��ي امل ��دارس ،وه��و ال ي��زال قائمًا
ض��ور اإلع�ل��ام� � ّ�ي ف�ّ�ي
وق� ��د أخ� ��ذ ح � ّ�ي ��زا م ��ن ال �ح �
ٌ
ال�ع��ام امل�ن�ص��رم .وه�ن��اك ع�ن��ف س�ي��اس� ّ�ي يتمثل
ّ
ّ
قمعية
ديكتاتورية س��اف��رة ،أو أنظمة
بأنظمة
َ َّ
ّ
ُمقن َعة كما في لبنان ،حيث يتحكم السياسيون
ّ
ب�ح�ي��اة ن��اخ�ب�ي�ه��م وي�ع� ّ�ام�ل��ون�ه��م بتهميش ق��ل
نظيره ،ويمارسون بحق املواطنني ،وبالتعاون
وال �ت �ع��اض��د م ��ع امل �ت �م� ّ�ول�ي�ن ،ع �ن �ف��ًا اق �ت �ص� ّ
�ادي��ًا
ً
ي �ف��رض��ون��ه اس� �ت� �غ�ل�اال ي �ن �ه��ب ش �ع �ب��ًا ب �ك��ام�ل��ه
ّ
وي �س �ت �ع �ب��ده اق� �ت �ص ��ادي ��ًا (ول �ي �س ��ت م� �ح ��اوالت
ض��رب سلسلة الرتب وال��روات��ب ،وتركيع هيئة
ّ
على
التنسيق ال�ن�ق��اب� ّ�ي��ة ،إال دل�ي�ل�ين
بسيطني ّ
ّ
م ��ا ن � �ق� ��ول) .وه� �ن ��اك ال �ع �ن��ف ال ��دي �ن ��ي امل�ت�م��ث��ل
ّ
ّ
العسكرية
باألصوليات اإلس�لام� ّ�ي��ة
ليس فقط
املنحى ،ولكن أيضًا بالتعليم الديني األصوليّ
واملسيحي س� ً
ّ
ّ
الديني
�واء .فالتعليم
اإلس�لام� ّ�ي
ّ
ال �ظ��اه� ّ
�ري ف��ي ال��دي��ان �ت�ين ي�ت�ك��ل��م ب�ق�ب��ول اآلخ��ر
واالن� �ف� �ت ��اح ،ول �ك��ن م ��ا إن ت��دخ��ل ف ��ي ت�ف��اص�ي��ل
ّ ّ
وزن ،من
اليومي حتى ت��رى بعضًا ذا
التعليم
ٍ ّ
ّ
نقول كل
(وال
الديني
التعليم
هذا
على
مني
القي
ّ
ّ
ال�ق��ي�م�ين) ،ي�غ��رس��ون ف��ي أذه ��ان امل��ؤم�ن�ين أن�ه��م
يحتكرون الله في طائفتهم أو دينهم ،ويعلون
ق�ي�م��ة امل�ن�ت�س�ب�ين إل ��ى ط��ائ�ف�ت�ه��م ع�ل��ى اآلخ��ري��ن
املنتسبني إل��ى الدين أو الطائفة األخ��رى (فما
ّ
يتحول اآلخ��رون إلى
بالك بامللحدين) ،وهكذا
م �ج �ّ ّ�رد م �ج �م��وع��ات م ��ن ال �ك �ف��رة ال��ذاه �ب�ي�ن إل��ى
جهنم حتمًا ،مع ما يستتبع ذل��ك من تبخيس
ّ
ّ
الديني أيضًا موجود في
إلنسانيتهم .والعنف
ّ
ّ
املؤسسات الدينية نفسها ،إذ يقوم بعض رجال
ّ
الدين بممارسة سلطتهم الدينية لكي يحموا

املرتكبني من رجال الدين زمالئهم على حساب
ض �ح��اي��ا ه� � ��ؤالء .وم� ��ن امل��رت �ك �ب�ي�ن ،م �ن �ح��رف��ون
يمارسون عنفًا من نوع خاص ،أال وهو العنف
ً
ّ
الجنسي ض� ّ�د أط�ف��ال وأح��داث وش�ب��اب .فمثال،
ّ
حتى اآلن ،ورغ��م الشكاوى والوثائق ،وجهود
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال�ع�ل�م��ان�ي�ين وال �ك �ه �ن��ة وامل �ط��ارن��ة،
تحمي إح��دى ال�ك�ن��ائ��س ،ك�م� ّ
�ؤس�س��ة ،منحرفني
ّ
ق��ام��وا ب�ع�ن��ف ج �ن �س� ّ�ي ب �ح��ق ب �ع��ض امل��ؤم �ن�ين،
ّ
ّ
املؤسسة الكنسية عنف سلطتها
وتمارس تلك
ّ
اللفظي مع الضحايا) من أجل
(وأحيانًا العنف
إلقاء غطاء من عدم االقتصاص على املرتكبني،
وذل� ��ك ب �ه��دف ع ��دم م�ح��اك�م�ت�ه��م أم� ��ام ال �ق��ان��ون
ّ ّ
ّ
الكنسي .كل هذا
املدني وال حتى أمام القانون
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واالقتصادي
والسياسي
التربوي
العنفي
الجو
ّ
ّ
ّ
وال� ��د ّي � �ن� ��ي ،ي ��رب ��ي ع �ل��ى ال� �ع� �ب ��ودي ��ة وال �ع �ن��ف،
ّ
ذهنية االستتباع واالرت�ه��ان
وي�غ��ذي ب�لا ش� ّ�ك
وال ��رض ��وخ وال �خ �ن��وع ،وم ��ن ي�خ�ض��ع ف��ي مكان
ّ
ّ
يتشجع على التسلط على أن��اس
م��ا ال ب� ّ�د أن
ّ
َ ْ
لكل ه��ذا الكمّ
ّ
يستضعفهم َّه��و ،وم��ن يتعرض
ُ َ ٌ
يمارس العنف على إنسان
من العنف مرشح أن ُ ْ َ ْ
َ
ف أكثر من الطفل
يستضعفه ،وما من مستضع ٍ
ّ
ّ
بالتدين.
تتبجح
واملرأة في مجتمعاتنا التي
ولكن ما من شيء يعذر اإلنسان ال��ذي يمارس
ّ
ُعنفًا أس� ّ
�ري��ًا ،إذ أن ّ
تشجع
نفسر العوامل التي
على العنف ال يعني أن نعطي ع��ذرًا ،فالعوامل
ل�ي�س��ت ح�ت�م� ّ�ي��ة وال ه��ي ت�ج�ب��ر ال َّ�ش�خ��ص على
ْ
يكون اإلنسان ُم َرشحًاَ ليمارس
ِفعل العنف .أن ّ
ُ
َ
ٌ
العنف ال يعني أن��ه م�ج��ب��ر على ممارسته ،بل
ّ
ّ
ّ
األسري
مسؤولية العنف
يتحمل أمام القانون
ّ
فإن دراسة العنف التربويّ
الذي يقترفه .هكذا،
ّ
ّ
ّ
ّ
واالجتماعي
واالقتصادي
والديني
والسياسي
ّ
وم��واج �ه �ت �ه��ا ف ��ي م �ي��ادي �ن �ه��ا ال �خ ��اص ��ة ،تبقى
ض� ّ
لفهم وم�ع��ال�ج��ةِ ه��ذه ال�ج��وان��ب التي
�روري��ة
ِ
ّ
تتجاوز العقاب ال�ق��ان��ون� ّ�ي ال �ض��روري لحاالت
ّ
ّ
العنف األس� ّ
الفردية .كما أن ّتطبيق أحكام
�ري
َ
القانون (وتحديث القوانني) ،بحق من يرتكب
ّ
العنف األس� ّ
ضروريًا من أجل الدفاع
يبقى
�ري،
ُ
ْ
تكبني.
عن املظلومني وردع املر ِ
* أستاذ جامعي

البحرين واعتباره الحدث امل��دوي طائفيًا ،رغم
أن تقرير بسيوني ال��ذي قبله ملك البحرين أقر
أن الحدث البحريني كان استلهامًا ملا حدث في
مصر وت��ون��س وأن أسبابه داخلية وت�ع��ود إلى
امل�ظ��ال��م ض��د امل��واط �ن�ين ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك امل��واط�ن�ين
ال�ش�ي�ع��ة ال ��ذي ي�ش�ت�ك��ون م��ن التغييب ع��ن س��دة
ال� �ق ��رار ال �س �ي��اس��ي واالق� �ت� �ص ��ادي واألم � �ن ��ي ،بل
يعيشون كمواطنني من الدرجة الثانية.

أوضاع السنة

ّ
ً
صحيح أن السنة أفضل حاال بكثير من الشيعة في
البحرين ،بيد أنه مطلوب منهم مقابل ذلك الكثير،
مثل غ��ض البصر ع��ن كثير م��ن األوض ��اع امل��زري��ة،
وعلى رأس�ه��ا التجنيس ال��ذي تفاقم ف��ي املناطق
السنية ويكاد يغير هويتها على نحو شبه كامل.
وت �ق��وم ال �س �ل �ط��ات ب�ت��وط�ين امل�ج�ن�س�ين األغ� ��راب
ف��ي م�ن��اط��ق م�ن�ع��زل��ة ،م�ث��ل منطقة س��اف��رة ،التي
هي مدينة /غيتو /معسكر كبير يضم عشرات
اآلالف م��ن امل �ج �ن �س�ين ،خ �ص��وص��ًا م��ن ال�ب�ل��وش
الباكستانيني.
وإضافة إلى الغيتوات املتعددة ،تعمل السلطات
ع�ل��ى ت��رك�ي��ز أص �ح��اب ال�ج�ن�س�ي��ات ال �ج��دي��دة في
املناطق السنية ،وب��ات ه��ؤالء قوة عددية بالغة
ً
ال�ت��أث�ي��ر ف��ي م��دي�ن��ة ح�م��د م �ث�لا ،ب��ل وف��ي أح�ي��ان
ك�ث�ي��رة غالبية ع��ددي��ة واض �ح��ة ،ك�م��ا ف��ي بعض
مناطق البسيتني والحد في جزيرة املحرق ،وكذا
ف��ي ق��ري��ة ال ��زالق ،ال�ت��ي ه��ي ن�م��وذج ف��ج لياسات
آل خ�ل�ي�ف��ة .ف�ق��د ت�ح��ول��ت ه ��ذه ال�ق��ري��ة الصغيرة
مقرا للمنجسني على حساب اب��ن البلد ،ومحل
ل�ل�اس �ت �ث �م��ار ع �ل��ى ح� �س ��اب ال� �س� �ك ��ان ،وم ��وخ� �رًا
تشهد القرية احتجاجات ألنها من دون ساحل،
علمًا ب��أن ال�س��واح��ل ال�ع��ام��ة ف��ي ال�ب�ح��ري��ن تقدر
بنحو  ،٪١٤فيما يحتكر آل خليفة وم��ا يسمى
املتنفذين ،سواحل الجزيرة.
أم��ا ال��رف��اع ،وه��ي تقليديًا املنطقة التي يقطنها
آل خ �ل �ي �ف��ة ،ف� ��إن وج � ��ود امل �ج �ن �س�ين ف �ي �ه��ا كبير
وملحوظ ،وقد ّ
غير امللك حمد منطقة سكنه من
الرفاع إلى الصخير ،حيث بنى قصورًا متعددة.
وتحاط الزالق والرفاع باستثمارات ضخمة ،من

غطاء القيم

وي �س �ت��ر أي� �ض ��ًا ه� ��ذا امل �س �ت �ب� ُّ�د ال �ع��ائ �ل� ّ�ي ع� � َ�اره
ال ��وج � ّ
�ودي ،ب�غ�ط��اء م��ن ال �ق �ي��م ،ف�ه��و ي�ن�ظ��ر إل��ى
ذاته نظرة خرافية فيرى ذاته عظيم الشأن في
قومه (عائلتهّ ،
حيه ،ضيعته ،حزبه ،طائفته،)...
فتراه ّ
ّ
ّ
يحدثك ،ولو وهميًا ،عن أهمية عالقاته،
ّ
وعدد الناس «املهمني» الذين يعرفهم ويعرفوه
ّ
بقضية
باالسم .وي��رى ّنفسه إنسانًا «ملتزمًا»
كبيرةّ ،
ملجرد أنه ينتسب باالسم إلى مجموعة
تحمل ش �ع� َ�ار ت�ل��ك ال�ق�ض� ّ�ي��ة .ف��إن ك��ان شيوعيًاّ
ّ
تحدث عن البروليتاريا والفقراء وال��دف��اع عن
ّ
ّ
ّ
املظلوم ،وإن كان مسيحيًا تكلم عن املحبة وعن
امل�س�ي��ح ب�ف�خ��ر ،وع ��ن امل�س�ي�ح� ّ�ي��ة ب�ت�ع� ّ�ص��ب .وال
ّ
السطحي للقضايا الكبرى
يفضح هذا االنتماء
ّ
واألح� � ��زاب واألدي � � ��ان ،إال ض�ي��ق ال�ق�ل��ب واألف ��ق
لصاحب ذاك االن�ت�م��اء ،والعنف األس � ّ
�ري ال��ذي
يمارسه.

الخوف من ّ
الحرية

ّ
فإن الذي يمارس العنف األس� ّ
�ري ساعيًا
أخيرًا
ّ
إل��ى التحكم ب��اآلخ��ري��ن ف��ي عائلته ،ه��و إنسان
غ �ي��ر ق� ��ادر ع �ل��ى ال ��وق ��وف ب��ذات��ه ك�ش�خ��ص ح� ّ�ر
ٌ
�ان ق� ٌ
ّ
�ادر على
الحر هو إن�س�
م�س��ؤول .فاإلنسان
ّ
وخياراتهم ،أما هو فغير قادر
احترام اآلخرين
ّ
على ذلك .ومن هنا فإنه يحاول أن يذيب نفسه
ّ
ّ
دينية لكي ال يشعر بعبء
سياسية أو
في كتلة
ذات ��ه وح� ّ�ري �ت��ه ،وع ��بء اخ �ت�لاف اآلخ��ري��ن معه،
ّ
الذوبانية ال يوجد شخص وتمايز
ففي الكتلة
ّ
وحرية ،بل ذوب��ان في مجموعة وسيادة الرأي
ّ
ال ��واح ��د .وم ��ن ه ّ�ن��ا أي �ض��ًا ان�ف ّ�ع��ال��ي�ت��ه وان �ف�لات
ان �ف �ع��االت��ه ب �ح ��ق ال ��ذي ��ن ي �ع��ن �ف �ه��م .ف��االن ُ�ف�ل ِّ�ات
االنفعالي ال ّ
ّ
يعبر فقط عن عدم احترام امل َعنف
األس� ّ
�ري ألف��راد عائلته ،بل على ك��ون األخ��ت أو
ّ
األخ الذي أمامه ،خصوصًا إن كان ّ
ومفكرًا
حرًا
ّ
وق� � � ��ادرًا ع �ل��ى أن ُ ي� � ِّك � َ�ون ذات� � ��ه ب �ش �ك��ل م�س�ت�ق��ل
ُ
يضع امل َعنف أمام عجزه عن أن يكون
ومتمايز،
ّ
حرًا ومتمايزًا ،أي يضعه أمام فشله في تحقيق
ل� ّ�ب إن�س��ان� ّ�ي�ت��ه ،وم��ن ه�ن��ا ع��دوان� ّ�ي�ت��ه وال �ض��ربُ

من تظاهرة
مناهضة
للحكومة في
غرب املنامة
(محمد الشيخ
ــ أ ف ب)

ف�ن��ادق وحلبة البحرين للفورموال ،م��ن دون أن
يلمس امل��واط��ن تحسنًا ف��ي وضعه االقتصادي
واملعيشي ،وي�ظ��ل س�ن��وات ينتظر بيت إس�ك��ان،
ُ
ف�ي�م��ا ت�ع�ط��ى األول��وي��ة للمجنس ال ��ذي يحصل
على سكن بمجرد وصوله للبالد.
ل��ذا ،فإنه من السذاجة ،بل من السخف الحديث
ع��ن إغ� ��راء ق �ط��ري ل�ل�م�ه��اج��ري��ن ال�س�ن��ة وت�ج��اه��ل
أحوالهم املثيرة للجدل .ويمكن تصور مشاعر
ال�س�ن��ة وه ��ي ي�لاح �ظ��ون أن األغ � ��راب ب��ات��وا أه��ل
الدار.

دوافع الهجرة
ق��د ي �ك��ون ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي داف �ع��ًا ل�ل�ه�ج��رة
السنية ،وإذا صح ذل��ك ،ف��إن سببه السياسيات
االق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي أح��ال��ت ال �ب�لاد م��زرع��ة كبيرة
لصالح طبقة صغيرة .لكن معظم املهاجرين في

ّ
َ
الضرب (الذي أذى عني ُربى
الذي يقوم به ،إذ أن
وكاد أن يبلغ ّ
ّ
نوعًا
حد قتلها الجسدي)
يغدو َ ِّ
ّ
ُ
ّ
من اإللغاء املعنوي لآلخر الذي يشكل للمعنف
برهانًا ّ
حيًا على عجزه عن الحياة كإنسان ّ
حر.

ّ
البنيوي
العنف

ّ
ال ش� ّ�ك ف��ي أن اإلن �س��ان ال ��ذي ي�ق��وم بالتعنيف
ّ
ّ
ّ
ّ
مسؤولية شخصية عن العنف
األسري يتحمل
ّ
ال � ��ذي ي � ّم ��ارس ��ه ب� �ح ��ق أع� �ض ��اء أس� ��رت� ��ه .ورغ ��م
َ
ّ
املنابع
�روري أن نعي أيضًا
ذل��ك ،فإنه من ال�ض�
ّ
ّ
اال ّج�ت�م��اع� ّ�ي��ة وال�س�ي��اس��ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة التي
ّ
ّ
وتقدم له ّ اإلطار
الشخصي،
تغذي هذا العنف
ّ
يشجعه على العنف ،ويخفف َمن
ال�ع��ام ال��ذي
ً
ُ
فوجئت
،
لا
�
ث
�
م
�ى،
�
ب
ر
املجتمع.
�ي
�
ف
عنفه
ف��داح��ة
ِ
ّ
ً
ّ
ب � ��أن ع � ��ددًا (ق �ل �ي�ل�ا ل �ح �س��ن ال � �ح� ��ظ) م ��ن ال��ذي��ن

حًا
رش َ
أن يكون اإلنسان ُم ّ
ليمارس العنف ال يعني أ ّنه
جبر على ممارسته
ُم َ

ّ
عرفوا أن أخاها اعتدى عليها بالضرب وأذى
عينها ،ل��م يشعروا بفداحة األم��ر ،ب��ل تحدثوا
ببساطة ع��ن «ط�ب��ع» نبيلّ .أم��ا أخ��وت�ه��ا الذين
ّ
�أن ال �ض� َ
�رب
ش �ه��دوا االع� �ت ��داء ف�ل��م ي��وق � ّف��وه ،وك� �
أم� ٌ�ر ع � ٌ
�ادي وط�ب�ي�ع� ٌ�ي ،ب��ل إن�ه��م ق��ام��وا بتوجيه
ً
ّ
ّ
ال�ل��وم ل� ُ�رب��ى ألن «مشكال» «وق ��ع» ،وك��أن م��ا من
ّ
ُ َ
َ
ُ
وم� ْ�ع��ت��دى عليه ،وه� ْ�م ل��م ي�ح��اول��وا حتى
ُم� ْ�ع��ت� ٍ�د
ّ
االتصال بها للسؤال عن ّ
صحتها بعد االعتداء،
ّ
ّ
ّ
معبرين بذلك عن عدم ّاكتراث قل نظيره ،وربما
ّ
�ذاره،
عبر ذل��ك أيضًا عن تبنيهم
للمعتدي وأع� ُ
ّ
ٍّ
وهو تنب غير مفاجئ إذ طاملا تبنى املسحوق
وج�ه��ة نظر ال�س��اح��ق وأع� ��ذاره ،ول�ط��امل��ا تعامل
األف� ��راد وال �ج�م��اع��ات م� ْ�ع ح�س��ده��م م��ن شخص
ُ
ما ،ومع الغضب الذي ُيش ِع ُرهم به ذلك الحسد،
بالتضحية بذاك الشخص ككبش محرقة ،كما
ّ
بينت كتابات رينيه جيرارد.
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أح ��وال ت�ك��اد ت�ك��ون م�م�ت��ازة أو م�ت��وس�ط��ة( ،مثل
النائب السلفي املنتخب السابق حمد املنهدي،
وشقيقه رئيس بلدي الجنوبية املنتخب علي
املهندي ،وكالهما هاجرا إلى قطر).
إل��ى ذل ��ك ،ف��إن ال �س��ؤال ذات ��ه ينطبق ع�ل��ى عموم
الحالة البحرينية .فطاملا تساءل بعض العرب:
ل� � َ�م ي �ث ��ور ال� �ن ��اس ف ��ي ب �ل��د ن �ف �ط��ي ك��ال �ب �ح��ري��ن؟
والجواب هو ذات��ه :ملاذا يهاجر السني ووضعه
ج�ي��د؟ ف��ي ال��واق��ع ،ف��إن البعد االق�ت�ص��ادي ليس
إال ج��ان��ب م��ن ال�ق�ض�ي��ة ال�ش��ائ�ك��ة ف��ي ال�ب�ح��ري��ن.
ولعل غياب الكرامة والعدالة سببًا لالنتفاضات
الشعبية املتتالية ،فيما قد يكون غياب الحظوة
سببًا إضافيًا لهجرة عوائل تعد مرموقة.

عالقة آل خليفة بالسنة

