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حدد عاملین غذیا نمو اإلثنوطائفیة كمحرك

 

 
سعید محمد: 

من بین العدید من الوثائق والصفحات المصورة، استعرض الباحث عمر ھشام الشھابي في محاضرة بعنوان «تاریخ تسییس الطائفة في البحرین» وثیقة من المكتبة البریطانیة بخط الید عنوانھا
«قرارات المؤتمر الوطني البحراني» موقعة بتاریخ 29 أكتوبر تشرین األول من العام 1923 وفیھا مطالب أعیان ورؤساء عشائر وعلماء وتجار یمثلون أھالي البحرین.

 
مطالب بوسائل مشروعة

 
وجاء في الوثیقة «اننا على ثقة تامة من أن بریطانیا عادلة منصقة ال ترضى بإھانة شعب مسالم، وال تسلم بما أجراه المیجر دیلي من نقض ما بیننا وبینھا من اتفاق ومعاھدة، حیث أنھ ال سبیل

إلى رجوع الحق إلى نصابھ إال بإعالن مطالبنا والثبات علیھا حتى تتحقق»، واحتوت الوثیقة على 6 مطالب منھا: استمرار حاكمنا وأمیرنا الشیخ عیسى في مباشرة األمور الداخلیة كما كان
سابقًا بدون مداخلة القنصل مع المحافظة على ما بیننا وبین بریطانیا من الروابط الودیة بغیر زیادة أو نقصان، فیما تنوعت المطالب الخمسة الباقیة بین اعتماد األحكام بحسب الشرع اإلسالمي،

ومجلس شورى ینظر في مصالح البالد، وتألیف ھیئة محكمة من 4 أشخاص للنظر في دعاوى الغوص، ووقف القنصل عند نص االتفاق الذي بین الحكومة البریطانیة وحكومة البحرین،
والنقطة السادسة ھي انتخاب 12 شخًصا للقیام بھذا األمر والمطالبة بتحقیقھا بكل الوسائل المشروعة.



 
ً لم یكن التیار الدیني موجودا

 
وضمن فعالیات الموسم الثقافي الثالث والستین لجمعیة تاریخ وآثار البحرین، تناول الباحث عمر ھشام الشھابي، وھو مدیر مركز الخلیج لسیاسات التنمیة في دولة الكویت، ومحاضر في

االقتصاد السیاسي في جامعة الخلیج بالكویت ومحاضر في كلیة أوكسفورد الجامعیة، وحصل على الدكتوراه في االقتصاد من جامعة أكسفورد، وعمل في البنك وصندوق النقد الدولیین وشركة
(مكنزي)، تحدث مساء األربعاء (19 مایو آیار 2017) عن تسییس الطائفة في البحرین قبل العام 1900، منوًھا إلى أن حدیثھ عن اإلثنوطائفیة أو الطائفیة بشكل عام ألنھا تأخذ بعًدا سیاسیًا

وتصبح ھي المحدد الرئیسي لألحداث في البالد وتفسرھا، إال أنھ أشار إلى نقطة مھمة وھي أنھ قبل ذلك العام لم یكن ھناك التیار الدیني الذي یحرك السیاسة دینیًا، إنما حدث تطور جذري
ارتبط بالحداثة وبناء الدولة.

 
ویوضح أكثر بالقول «عندما قرأت بعض الكتب التي ألفت في تلك الفترة مثل «قالئد النحرین في تاریخ البحرین» لناصر الخیري و»عقد الآلل في تاریخ أوال» لمحمد علي التاجر، و»ملوك

العرب» ألمین الریحاني و»التحفة النبھانیة» وھي كتب تناولت أحداثًا قبل العام 1900، بدا واضًحا أن السرد السیاسي یركز على قصص الحكام والغزوات والقبائل وخالفاتھا، ومناورات بین
امبراطوریات وبعض العوائل الحاكمة واالقتتال الداخلي، وقد تجد بعض التلمیحات للطائفیة واإلثنیة لكنھا لیست ھي المفسر الرئیسي لتلك األحداث.

 
المحرق والمنامة آنذاك

 
وحدد عاملین رئیسیین غذیا نمو اإلثنوطائفیة كمحرك أساسي للوضع السیاسي في البحرین؛ األول ھو التركیبة االقتصادیة االجتماعیة في البحرین والتي طرأت في القرن التاسع عشر

والتغیرات التي شھدتھا، والثاني ھو العالقة مع االستعمار البریطاني. فمثلما نعرف حدثت تغیرات كثیرة في ذلك القرن الذي أسماه إیریك ھوبزباوم (عصر رأس المال) في كتابھ الذي حمل
ذات العنوان، وعرض فیھ تحوالت الحیاة األوروبیة بین عامي 1789 و1848، حیث حصل فیھ نمو اقتصادي كبیر كالثورة الصناعیة التي دخلت أوجھا في ھذا العصر، وكان لھا تأثیراتھا في
الخلیج حیث كانت الطبقة الثریة الجدیدة ترید لبس اللؤلؤ وبھذا شھدنا قفزة اقتصادیة كبیرة، وكان المركز الرئیسي لتجارة اللؤلؤ في الخلیج ھي البحرین، وكان لذلك انعكاسات كبیرة على البلد،

ثم أن ھناك تطورات تكنولوجیة غیرت الوضع من ستینیات القرن (التاسع عشر)، حیث بدأت البواخر البریطانیة تصل إلى البحرین والخلیج العربي وأصبحت البحرین البحرین جزًءا من تجارة
المحیط الھندي واإلمبراطوریة البریطانیة، وانعكس ذلك على نمو البحرین وتحدیًدا على مدینتي المحرق والمنامة، وتحولت المحرق إلى عاصمة اللؤلؤ في الخلیج والعالم ألن سفن اللؤلؤ ترسو

بھا، فیما أصبحت المنامة العاصمة التجاریة وترسو فیھا البواخر البریطانیة، وبالعودة إلى العام 1860 فقد كان تعداد سكان المنامة حوالي 8 آالف نسمة قفز إلى حوالي 25 ألف في العام
1904، وشھدت حركة تجارة نشطة وتطورا مدنیا، لكن كان ھناك بیروقراطیة بسیطة كاالعتماد على الشیخ وأمیر السوق والفداویة ولم تكن ھناك ضرائب كبیرة.

 
دور اجتماعي وسیاسي

 
إال أن المحاضر الشھابي یشیر إلى أنھ ما بعد العام 1900 أصبح كل شيء یفسر تحت االثنیة والطائفة، ومع أن الطائفیة واإلثنیة كان لھا الدور االجتماعي والسیاسي، وكانت ھناك صور

للتفرقة والمعاملة الدونیة، لكن أقول أننا ال نستطیع قراءة ما قبل ذلك العام من باب اإلثنوطائفیة التي جاءت كمحرك رئیسي للسیاسة بعد ھذه الفترة، وھذا الجانب أشار إلیھ الباحث نادر كاظم في
كتابھ (استعماالت الذاكرة) بقولھ ان االستنتاج الذي نخلص إلیھ من ھذه الشواھد التاریخیة (قبل القرن العشرین) أنھ لم یكن ھناك مطابقة تاریخیة بین الطائفة والموقف السیاسي في البحرین)،

موضًحا الشھابي «بل أنا أزید وأقول ان قراءة المشھد أساًسا عبر اإلثنیة والطائفة ال یفي كثیًرا في فھم تلك المرحلة، فلم تكن الطائفة ھي الطریقة التي یتم فیھا التحشید السیاسي».

األفكار الواردة في األوراق والمداخالت والتعقیبات ال تعبر عن رأي الموقع وإنما عن رأي أصحابھا




