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الديكتاتوريات العربـ
ّ
رغم أنه طالب بإسقاط نظام آل خليفة ،فإن الزعيم البحريني املعارض
حسن مشيمع ،أبقى الباب مواربًا من أجل الحوار ،واضعًا إمكان قبول امللكية
الدستورية إن أرادها الشعب

المقابلة

أجرى الحوار شهيرة سلوم

حسن
مشيمع

ّ
ّ
للمعارضة
• إن ّها الفرصة الذهبية
ّ
ّ
•تدخل السعودية يدعو إلى تدخل إيران
ّ
• الشعب يختار آل خليفة أو الملكية الدستورية
¶ ما هو دور حركة «ح��ق» في تحريك شباب ثورة
 14شباط؟
ال أريد أن أعطي أنفسنا دورًا أبرز من غيرنا،
ل �ك��ن ه� ��ؤالء ال �ش �ب��اب اس �ت �ف ��ادوا م ��ن تجارب
الثورات التي اندلعت في املنطقة ،في تونس
وم�ص��ر .وه��م يملكون أدوات عصرية حديثة
ك� �ـ «ال �ف��اي �س �ب��وك» و«ت ��وي� �ت ��ر» أق � ��وى م ��ن تلك
ولديهم ب��ذل��ك ق��درة أوس��ع على الوصول
األدوات القديمة،
ً
إضافة الى أنهم ّ
تشبعوا من مبادئ الثورة
الى الجماهير.
نتيجة تراكمات ناشئة عن تسلط الحكم على م��دى عقود،
وبما أننا نتحدث بلغة ال�ش��ارع ونعكس همومه ،ف��إن ذلك
ّ
محركًا أساسيًا
جعلنا األق��رب إليه ،وم��ن هنا كانت «ح��ق»
لهؤالء الشباب.
¶ ملاذا اآلن؟
ّ
ومهيأة
ال � �ظ ��روف اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال ��داخ �ل �ي ��ة ب ��ات ��ت ن��اض �ج��ة
الحتضان مثل هذه الثورة؛ لقد ّ
ضحى الشعب البحريني في
ّ
محطات تاريخية متعددة كي يكون شريكًا في الحكم ،لكن
في حينها لم يكن هناك مفاوض قوي ،كما هو حاصل اآلن،
ل��ذل��ك ل��م ينجح ف��ي الحصول بعد على حقوقه .ف��ي أحداث
التسعينيات كان املطلوب العودة الى دستور  ،1970وتطبيق
ّ
امللكية الدستورية ،وملا أتت اإلصالحات السياسية قدمت،
لألسف ،أق��ل من املطلوب رغ��م التضحيات الكبيرة للشعب
البحريني .قبلتها بعض أطراف املعارضة ،ورفضناها نحن،
ذلك .أما
ألننا نؤمن بأن الشعب البحريني يستحق أكثر من
ّ
اليوم ،فالشباب هم امل�ب��ادرون ،وبعد م��رور سنوات تولدت
لدى هؤالء الشباب قناعة أكثر بضرورة التغييرّ ،كي يخلقوا
ح��دث��ًا ت��اري�خ�ي��ًا م�م�ي�زًا ك �ث��ورة  14ش �ب��اط ،م��ع تمكنهم هذه
امل��رة من استقطاب كل مكونات املجتمع ،بمختلف تياراته
ومذاهبه وطبقاته االجتماعية .ويختلف هذا التيار بدوره،
عن الجيل القديم الذي عاش ُعقدًا من النظام ّ
كبلته.
¶ م��ا ه��و م�ط�ل�ب�ك��م ال ��واض ��ح وال �ص��ري��ح :إس �ق��اط ال �ن �ظ��ام أم امللكية
الدستورية؟
قبل االنتفاضة ومنذ أن نشأت الحركة ،كنا نطالب باإلصالح
وتطبيق امللكية الدستورية ،لكن بعد تقديم ًه��ذا العدد من
ّ
ال�ش�ه��داء ف��ي ال �ث��ورة ،ال ��ذي ي�ع��د ك�ب�ي�رًا م�ق��ارن��ة ب�ع��دد سكان
البحرين الصغير؛ هذه التضحية ال يمكن أن تكون بأقل من
بإسقاط النظام،
إسقاط النظام ،من حق الشعب أن يطالب ً
وأن ال يثق ب��آل خليفة .لقد ارتكب النظام خطأ فادحًا حني
تعامل بوحشية مع التظاهرات وارتكب املجازر ،وأنا أتحدث
هنا بلغة الشارع ولغة «حق» ،وهي لغة واحدة.
لكن إذا توافقت إرادة الشعب على ملكية دستورية ًحقيقية،
كما في امللكيات الحديثة على النمط البريطاني مثال ،بحيث
تكون األس��رة امللكية شرفية وال تسيطر على الحكومة وال
يتولى أي شخص من آل خليفة منصبًا وزاريًا ،بل أن يجري
التعامل معه ك��أي مواطن ع��ادي ،ودون امتيازات ،فإننا في

(هيثم املوسوي)
هذه الحالة أيضًا سنعكس رغبة الشعب.

بعدما أرجعت
السلطات اللبنانية جواز
سفره مساء الجمعة،
عاد املعارض البحريني،
األمني العام لحركة
«حق» ،حسن مشيمع
(الصورة) ،من املنفى
في لندن عبر بيروت
الى بالده صباح السبت،
وقد سمحت السلطات
للمحتجني باستقباله
ّ
على املطار .وتوجه
مشيمع في املساء الى
ّ
دوار اللؤلؤة لالنضمام
الى املحتجني.

¶ هل يعني ذل��ك رفضكم الحوار الوطني ال��ذي دع��ا إليه ول��ي العهد؟
وماذا عن التشاور مع باقي أطياف املعارضة بخصوص ذلك؟
ُ
ليس هناك بعد أرضية ملثل هذا الحوار ،صحيح أن السلطة
أط �ل �ق��ت س � ��راح امل �ع �ت �ق �ل�ين وأس �ق �ط��ت ال �ت �ه��م ب �ح��ق املتهمني
السياسيني ،لكن ه��ذه اإلج ��راءات ال ترقى حتى ال��ى مستوى
حسن النوايا .على العكس ،فإن بقائي في بيروت واحتجاز
ج��واز س�ف��ري ألي��ام (بسبب ع��دم إس�ق��اط م��ذك��رة جلب دولية
بحقه ب�ع��د إس �ق��اط ال�ت�ه��م) ي ��دالن ع�ل��ى س��وء ن��واي��ا ل��دى هذا
ال� �ن� �ظ ��ام ،ألن ع��رق �ل��ة ع ��ودت ��ي ال� ��ى ب �ل��ادي ك ��ان ��ت م ��ن جانب
السلطات البحرينية .ه��ذا يثبت أن النظام ال يريد الحوار،
ل��ذل��ك ف��إن رج��وع��ي ه��و م��ن أج��ل م�ش��ارك��ة الشعب ف��ي ثورته،
لم أرج��ع ألدخ��ل في ح��وار من ه��ذا النوع ،وال أعتقد أنني قد
عال ،والظروف
أشارك فيه .السلطة ال تريد عودتي ألن سقفي ٍ
اليوم مؤاتية ملثل هذا السقف.
¶ كيف تتعاون فصائل املعارضة معًا لدراسة جميع الخيارات؟ وهل
هذه املعارضة منقسمة على نفسها؟
أنا أؤمن باالنفتاح على جميع القوى السياسية .ويجب علينا
ّ
جميعًا دراسة كل البدائل ،بحيث ال نقدم أي تنازل قد يكون
ّ
سببًا ألزمة مقبلة .أي خطوة يجب أن تحقق السقف األعلى،
وبالنسبة إل��ى فصائل املعارضة ،عليها أن تدخل في حوار
بعضها مع بعض ،وأرجو أن ال تكون منقسمة ،ألن هذه فرصة
ذه�ب�ي��ة م��ؤات�ي��ة لاّ للجميع ،وس�ن�ك��ون م�م��ن ي��دف��ع ب��ات�ج��اه هذه
الفرصة .يجب أ نعود الى النقطة الصفر ،وسأكون حريصًا
على ذلك .أرجو أن نتقدم جميعًا بعقلية انفتاح بعضنا على
التي تحمل الثوابت وال تتخلى عنها ،وأن
بعض ،لكن العقلية ّ
نكون يدًا واحدة وصفًا واحدًا من أجل تحقيق دولة القانون
واملؤسسات لجميع املواطنني دون تمييز.

هناك تفاهم بين دول الخليج على
طريقة التعامل مع الثورة وهذا يفسر
موقف قطر و«الجزيرة»
أنا أؤمن باالنفتاح على جميع القوى
السياسية .ويجب علينا جميعًا دراسة كل
أي تنازل قد يكون سببًا
البدائل ،بحيث ال نقدم ّ
ألزمة مقبلة

¶ كيف يجري التنسيق بني هذه الفصائل؟
ّ
من جهتي سأؤدي هذا الدور حتى نصل إلى املشترك لتحقيق
ّ
عنوان التناغم الوطني ،وكي ال يكون هناك أي عرقلة.
¶ كيف تنظرون الى الحركة الجديدة «التجمع الوطني» برئاسة عبد
اللطيف محمود ،التي طالبت باملشاركة في الحوار؟
ال أري��د أن أرس��ل رسائل سلبية ،فهذه الحركة هي ج��زء من
حركة النظام ،الذي يريد إجهاض حركة الشارع .وقد اعتاد
التكتيك خالل املراحل السابقة ،لكن
استخدام هذا النوع من ُ ّ
السنة أعلى شأنًا من ذلك ،وأن تكون
أرجو أن يكون اإلخوة
رسالتهم من أجل الوطن ال من أجل حماية العائلة.
¶ قبل أيام ّدعا االبن الرابع للملك حمد ،الشيخ ناصر ،إلى التحاور
والنقاش البناء وتقديم االق�ت��راح��ات بشأن مختلف القضايا ،كيف
تنظرون الى هذه الدعوة؟
ّ
م��ن! ناصر بن حمد (س��اخ�رًا) ه��ذا الشخص يقدم مبادرات
للحوار! نحن لم نوافق بعد على محاورة شقيقه ولي العهد،
أنوافق على محاورته؟
¶ كيف ترى التدخل السعودي في ث��ورة البحرين؟ وهل كان هناك
حقًا تدخالت؟
ال أستطيع أن أؤك��د أو أنفي حصول تدخالت عسكرية كما
ّ
ت�ح��دث��ت ب�ع��ض ال�ش��ائ�ع��ات ،ف��أن��ا ال أم�ل��ك أي م�ع�ل��وم��ات عن
ّ
ه��ذا األم ��ر ،ل�ك��ن أي ت�ح��رك س �ع��ودي ،أك ��ان ع�ب��ر إرس ��ال قوة
السلطة الحاكمة في
عسكرية أم وضع جيشها تحت تصرف
ً
البحرين كي تستخدمه في الداخل ،يعني تدخال في الشؤون
الداخلية للمملكة ،وخرقًا واضحًا للسيادة ،وبالتالي فهو
ي�خ��ال��ف ال �ق��ان��ون ال��دول��ي .وف��ي ه��ذه ال �ح��ال��ة ،قلتها سابقًا
ّ
وأكررها اآلن ،إذا قبل الجيش السعودي أن يتدخل في الشأن
الداخلي البحريني ،فعندها يصبح من حق الجيش اإليراني
أن ي�ت��دخ��ل ب � ��دوره .إذا ل �ج��أت ال�س�ل�ط��ة ال ��ى ط�ل��ب املساعدة
السعودية ،فمن ح��ق املعارضة أن تلجأ ب��دوره��ا ال��ى إيران
وتطلب تدخلها.
ً
ّ
ح�ت��ى إن ال�ت��دخ��ل امل�ع�ن��وي ي�ع��د ت��د ًخ�لا ف��ي ال �ش��ؤون ،فكيف
الحال في التدخل العسكري .وع��ادة هذا التدخل يجري من
خالل مجلس التعاون الخليجي.
¶ أال ت �ج��دون أن ال �ث��ورة ف��ي ال�ب�ح��ري��ن ل��م ت��أخ��ذ حقها ف��ي التغطية
اإلعالمية الفضائية كما جرى في تونس ومصر؟ وملاذا؟
هذا األمر ال ينطبق على كل الفضائيات .بعض القنوات كانت
تغطيتها شاملة واستقطب الحدث البحريني لديها اهتمامًا
بالغًا ،لكن بالنسبة إل��ى بعض املحطات العربية ،الحظنا
وج ��ود ازدواج �ي��ة ف��ي امل�ع��اي�ي��ر .أع�ت�ق��د أن ال�س�ب��ب ي�ع��ود الى
وجود تفاهم بني دول الخليج على ذلك؛ وهذا يشرح موقف
قطر وقناة «الجزيرة» في التعامل مع الثورة واالصطفاف مع
األسرة املالكة في البحرين ،لذلك الحظنا الفرق بني التغطية
اإلنكليزية والتغطية العربية للقناة.

