االحتجاج في زمن الصمت
سنوات االحتجاج وحقوق اإلنسان في البحرين
السيرة الحقوقية لعبد الهادي الخواجة ()2011-2001

عباس المرشد

اسم الكتاب :االحتجاج يف زمن الصمت
عباس املرشد
الطبعة األوىل ،بريوت نوفمرب 2015

© ال يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه يف نطاق استعادة
املعلومات أو نقله أو استنساخه بأي شكل من األشكال.

تعريف الكاتب:
عباس املرشد باحث وكاتب يف شئون الجامعات
السياسية ،مواليد البحرين  ،1975خريج جامعة الكويت
 ،1998صدر له عدة مؤلفات منها :االنفتاح السيايس
والدميقراطية الحزبية يف البحرين ،البحرين يف دليل
الخليج ،التنظيامت والجمعيات السياسية يف البحرين
وجدار الصمت :إنهيار السلطوية.
ISBN 978 - 9953 - 0 - 3423 - 2

تايوتحملا

المحتويات
اإلهداء 7.....................................................................................................................................................................................................
تمهيد :بوصلة عبدالهادي :الدفاع عن الناس 9.......................................................................................
تقديم11..................................................................................................................................................................................................
الفصل األول :عوامل تشكيل الرؤية الحقوقية وتاريخ حركة الحقوق 71..................

التشكيالت األولى للرؤية الحقوقية 17......................................................................................................
المدينة المناضلة 23..........................................................................................................................................................
تراكم اإلرث الحقوقي 25..............................................................................................................................................
فتح قوس الحقوق 31.......................................................................................................................................................
اإلصالح الزائف وحقوق اإلنسان35..................................................................................................................
االتفاقيات الحقوقية المعطّلة 39........................................................................................................................
حركة حقوق اإلنسان بين ثقافتين43.............................................................................................................
ُ
الفصل الثاني :منهجية بناء األطر الحقوقية عند الخواجة 51..................................................

أوالً :منهجية الخواجة في بناء األطر الحقوقية 53........................................................................
أ :السياق العام والمحددات المجتمعية55..................................................................................
ب :المقاربة المنهجية «منهج ضمان وتعزيز حقوق اإلنسان االقتصادية»60........
ج :استراتيجيات بناء األطر الحقوقية64.............................................................................................

3

ثانيا :الجهاز المفاهيمي لحقوق اإلنسان لدى الخواجة70.................................................
عالمية حقوق اإلنسان 72...................................................................................................................................
رؤية عبد الهادي الخواجة 75.........................................................................................................................
الفصل الثالث :االحتجاج الحقوقي :الممارسة المرئية لحقوق اإلنسان91...............

السياق المحلي والقانوني لالحتجاج 93......................................................................................................
االستراتيجية األولى :استراتيجية نزع الشرعية أو اإلفراغ القانوني 97................
االستراتيجية الثانية :تح ّدي القانون 108.............................................................................................
الفصل الرابع :مركز البحرين لحقوق اإلنسان 129...................................................................................

أوال :التأسيس واإلشهار131.......................................................................................................................................
ثانيا :الفاعلية النشطة وإدارة األزمة 140..................................................................................................
البعد األول :توفير السياج اآلمن 140.....................................................................................................
البعد الثاني :تمكين األقليات أو الجماعات المهمشة148............................................
البعد الثالث :التشبيك العالمي153........................................................................................................
ثالثا :اإلغالق والمنع 156..............................................................................................................................................
رابعا :تقييم التجربة بقلم الخواجة162......................................................................................................
الفصل الخامس :الملفات الحاسمة 167..........................................................................................................

أوال :ملف قانون التمييز غير المكتوب واالمتيازات 168......................................................
ثان ًيا :ملف الحقوق االقتصادية ومكافحة الفقر 189....................................................................
الفصل السادس :صناعة النشطاء وحمايتهم 203.............................................................................

أوال :قواعد البناء205.......................................................................................................................................................
ثانيا :آليات صناعة النشطاء 208.........................................................................................................................
أ :التدريب النشط209...........................................................................................................................................
ب :بناء القدرات212...............................................................................................................................................
4

الفصل السابع :المجال العمومي وإكراهات السلطة 247..............................................................

أوالً :تشخيص انحرافات المجال العمومي 249.................................................................................
ثانيا :اجتراحات المجال العمومي 253.......................................................................................................
االجتراح األول :من يسرق قوت الفقراء253..................................................................................
االجتراح الثاني :البيعة السياسية263....................................................................................................
االجتراح الثالث :العصابة الحاكمة265................................................................................................
ثالثا :إكراهات السلطة269........................................................................................................................................
االستهداف األمني واإلعالمي 271................................................................................................................
التشهير اإلعالمي280...............................................................................................................................................
االعتقال السياسي 284............................................................................................................................................
المالحق 307..........................................................................................................................................................................................

أوالً :شهادة منظمة فرونت الين في عبدالهادي الخواجة307.........................................
ثانيا :شهادة عبد الهادي الخواجة في مؤتمر حماية المدافعين عن
حقوق اإلنسان في ايرلندا 313..............................................................................................................................
ثالثا :ورقة ندوة «التمييز واالمتيازات في البحرين ..القانون غير
المكتوب» 315.......................................................................................................................................................................
رابعا :كلمة الخواجة في ندوة مناهضة التمييز 329....................................................................
خامسا :الكلمة الشفهية التي ألقاها الخواجة في ندوة الفقر 335............................................
سادسا :القضايا الملحة الكبرى واستراتيجيات التحرك السياسي 337........................

5

تايوتحملا

ثالثا :استراتيجيات صناعة النشطاء 215......................................................................................................
االستراتيجية األولى :التمكين الشخصي 215................................................................................
االستراتيجية الثانية :التأسيس واإلشراف 229.................................................................................
االستراتيجة الثالثة :التشبيك الحقوقي232......................................................................................
رابعا :حماية النشطاء 234......................................................................................................................................

سابعا :حماية الحقوق بين الخروج على الحكم والتحرك السلمي 346..................
ثامنا :كلمة الخواجة في الندوة الجماهيرية بشأن معتقلي الرأي 351...................
تاسعا :كلمة عبد الهادي الخواجة ليلة العاشر من محرم ( 1430يناير 355.........)2009
عاشرا :مراجع ومصادر عن عبد الهادي الخواجة363............................................................... :

6

اإلهداء:
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 سانلا نع عافدلا :يداهلادبع ةلصوب

تمهيد:
بوصلة عبدالهادي :الدفاع عن الناس
عندما كان عبدالهادي يف سن الرابعة عرش كان يكتب شعرا ً عن الغالء وعن
احتكار التجار للسلع الرضورية وكيف أن الفقراء يعانون من ذلك ،وكان يلقي
هذا الشعر يف مواكب العزاء يف عاشوراء ،وبسبب شكوى وتحذير أىت للوالد من
املتنفذين يف ذلك الوقت ،أنّبَه والدي وسأله "ملاذا تتدخل يف أشياء ال تخصك وال
تعاين منها أنت شخصيا؟ هل ينقصك يشء" رد عبدالهادي" عيل أن أدافع عن
الناس حتى ولو مل أكن أعاين مثلهم".
هنا وضع عبد الهادي بوصلته ورسم لنفسه طريقا مل يحد عنه أبدا .إن قريب الشديد
من عبدالهادي وصداقتنا غري العادية كأخوة ،ومعرفتي العميقة به وبأسلوب
تفكريه وأهدافه ،كل ذلك يجعلني أؤكد أن عبد الهادي ال يعمل شيئاً من دون أن
يكون له هدف متوافق مع بوصلته ،تلك التي وضعها لنفسه ليستنري بها خالل
رحلته يف النضال ،من أجل رفع مستوى وعي الناس بحقوقهم ،أو للضغط باتجاه
إلغاء قوانني مجحفة بحقهم ،أو للوقوف مع املظلومني واملضطهدين أينام كانوا.
سرية نضال عبدالهادي توثق القليل من الكثري من معاناته ومعاناة أرسته وجميع
أفراد عائلته املمتدة كام هو الحال مع الكثريين ممن عملوا يف مجال الدفاع عن
حقوق اإلنسان يف البحرين .يف كل مشاركة يف فعالية ،أو اعتقال أو حادثة رضب
تعرض لها ،أو إرضاب عن الطعام ،كان يهدف إىل توعية الناس مبا يحدث حولهم
ولفت انتباه العامل ملا يحدث يف البحرين.
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يف هذا الكتاب رسد الباحث القريب من عبادلهادي ،عباس املرشد بإسهاب الكثري
من الوقائع املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان يف البحرين ،تلك التي حدثت خالل
عرش سنوات منذ وصول عبدالهادي قادما من منفاه يف الدمنارك وحتى اعتقاله
والحكم عليه بالسجن املؤبد يف إبريل .2011
هذا الكتاب يوثق بالتفصيل املقاربة والنهج الذي انتهجه عبد الهادي والذي من
أهم نتائجه أن أسلوب التمكني الذي اعتمده كقائد يف مجاله ،نجح يف خلق قاعدة
كبرية من العاملني يف مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان ليس يف البحرين فقط،
ولكن يف املنطقة ككل مام يضمن استمرارية العمل يف هذا املجال.
مل مينع االعتقال عبدالهادي من أن يكون حارضا يف ذهن كل من عرفه بأفكاره
وروحه املتألقة دامئا واملتطلعة ملستقبل أفضل لألجيال القادمة يف وطنه ويف
املنطقة.
وكام يردد دامئا" لدي من الذكريات الجميلة مع الجميع ما يكفيني أن أقيض حيايت
الباقية كلها سعيدا ولو كنت خلف القضبان"
هدى الخواجة
شقيقة عبدالهادي الخواجة
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تقديم
من بني األسامء الكثرية املنخرطة يف مجال حقوق اإلنسان يف العامل العريب ومنطقة
الخليج ،يربز اسم الحقوقي عبد الهادي الخواجة عىل قامئة الحقوقيني يف منطقة
الخليج العريب ليس كمناضل حقوقي وحسب ،بل يحرض وبشكل دائم كمط ّور
ملنظومة حقوق اإلنسان يف دول الخليج العريب عموما ،ويف البحرين عىل وجه
الخصوص .فاملكانة التي شغلها الخواجة ،ت ُربز معها مرشو ًعا حقوقيًّا متق ّد ًما ضمن
مشاريع حقوق اإلنسان يف منطقة الخليج العريب ،من جهة ،ويتكامل هذا املرشوع
مع املرجعية الدولية والعاملية لحقوق اإلنسان بشكل يقطع صلته باملرجعيات
املحلية لدرجة ت ُثري قلق خصومه يف السلطة ،من جهة أخرى .بجانب ذلك فقد
انعكس هذا الوضع الجديل بشكل الفت يف عمله الحقوقي مع كربى املنظامت
الحقوقية مثل منظمة «الخ ّط األمامي للدفاع عن مدافعي حقوق اإلنسان» إذ
وحسب شهادة املنظمة نفسها أن عبد الهادي مل يكن سهال ،فقد كان يثري األسئلة
الصعبة حيال طريقة عملنا وتعاملنا مع بعض األمور ،كان يف بعض األوقات يرى
أنه كان ميكن لنا أن نكون أكرث ف ّعالية مام كنا» .وهذا ما جعل من عمل الخواجة
الحقوقي متعد ًدا يف صوره ومظاهره متح ًدا يف جوهره وهدفه.
مثل هذا الرتكيب املتداخل يجعل من نشاط عبد الهادي الخواجة الحقوقي
والسيايس موضوعا مث ًريا للجدل ،ويفتح عدة أبواب مؤصدة وغري مطروقة يف شأن
الحراك الحقوقي يف بلد صغري مثل البحرين .إ ّن ما يجعل من تجربة الخواجة
تجربة مه ّمة من تجارب الحرية ،هو سعيه الجاد لالنتقال بحركة حقوق اإلنسان
يف منطقة الخليج ،من مجال التوظيف السيايس والرؤية الفردية  -التي هيمنت
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عىل حقوق اإلنسان منذ منتصف مثانينات القرن املايض  -إىل مجال أكرث سعة
وأش ّد نض ًجا ،هو مجال أنسنة حركة حقوق اإلنسان والعمل عىل منحها كامل
االستقاللية .وهذا هو املجال الطبيعي لحركة حقوق اإلنسان ،أي أنسنتها وجعلها
حديثًا يصدر من مفهوم الشعب حيث التنظيم والفعالية والقصد بدالً من مفهوم
الجمهور الذي يقدم عىل تكرار فعله بشكل عشوايئ يصل للغوغائية يف كثري من
األحيان.
انطلق الحراك الحقوقي الذي قاده عبد الهادي الخواجه منذ  ،2001من منطق
التأكيد عىل أ ّن هناك أزمة الثقة بني الدولة كنظام سيايس وبني املجتمع ،وما
تعنيه تلك األزمة من وجود أطر استبدادية وسلطوية تتحكم باملجتمع والدولة
م ًعا .ومن وجهة نظر الخواجة فإ ّن مناهضة االستبداد والحكم األقيل أو ما يسميه
«حكم العصابة» يستوجب تقديم حلول جذرية ألزمة انعدام الثقة بني الدولة
واملجتمع ،قبل امليض يف أي خريطة طريق قد ال تخدم قضية الدميقراطية واحرتام
حقوق اإلنسان ،إن مل تكن تعمل عىل تكريس االضطهاد والحرمان واإلفالت من
العقاب كام حدث طوال عرش سنوات منذ اإلعالن عن خارطة طريق ميثاق العمل
الوطني.
يف الجانب األه ّم من مرشوع الخواجة نجد التأكيد الصارم عند الخواجة عىل أ ّن
املدخل األبرز لالنتقال الدميقراطي هو متكني حركة حقوق اإلنسان يف املجتمع
وتقوية روابطها ال كرافد أو مساند للعمل السيايس ،وإمنا كرشيك أسايس يف عملية
االنتقال الدميقراطي وترسيخ الدميقراطية .هذا املنظور أكّد عليه الخواجة كث ًريا
وباألخص عندما أثار قضية التص ّور الذهني املزيف لإلمام الحسني يف خطاب
ليلة عارش من املحرم «الغاية األساسية لنرش ثقافة حقوق اإلنسان هي اإلصالح
االجتامعي ،ولذلك يتم تدريب العاملني يف مجال نرش وتعزيز حقوق اإلنسان عىل
تأصيل مبادئ حقوق اإلنسان من خالل ثقافة املجتمع املتصلة بعقائده وتاريخه
وعاداته االجتامعية ،وتكون من مهام املصلح واملدافع تحفيز األفراد واملجموعات
عىل املبادرة والتحرك يف الدفاع عن حقوقهم وحقوق اآلخرين وذلك من خالل
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وتعكس رسالته يف نوفمرب  2005لرفيق دربه نبيل رجب يف قضية االعتداء عىل
الناشط موىس عبد عيل خالصة النهج الذي ثبته الخواجة يف الدفاع عن النشطاء
وقضاياهم فيقول يف رسالة بعثها من القاهرة لنبيل رجب« :ألنني ليس بيدي
وسيلة أخرى للتعبري عن الغضب واالحتجاج عىل ما تع ّرض له األخ الشجاع موىس
من اعتداء دينء وجبان ،وعىل ما تقوم به السلطة من اعتداءات مستمرة ضد
العاطلني ومسرياتهم السلمية ،فإنني سأبدأ منذ صباح الغد إرضابا مفتوحا عن
الطعام .وإننا جميعا نعلم بأن قضية موىس لن يتم التحقيق فيها بشكل حيادي؛
بكل ما نستطيعه
أل ّن املتورطني فيها هم يف أعىل ق ّمة هرم السلطة ،ولكننا سنقوم ّ
التحل
للدفاع عن رشفنا وكرامتنا وحقوقنا .أرجو إبالغ األخوة بأ ّن علينا جميعا ّ
بالصرب واإلرصار عىل مواصلة العمل االحتجاجي السلمي املنظّم ،مع عدم االنجرار
ملا تريده السلطة من عنف وفوىض ،وهذا ما ت ّم التعاهد عليه .وكذلك تركيز
الضغط عىل السلطة إلصالح األوضاع املعيشية وكشف ومعاقبة املتورطني يف
االعتداءات ،وعدم االنشغال بأية خالفات جانبية .وتضامنا مع األخ موىس فإنني
أنوي الذهاب لزيارته يف منزله س ًريا عىل األقدام ،وذلك يف أقرب فرصة بعد وصويل
إىل البحرين ،وهذا أقل ما أستطيع عمله تعب ًريا عن التقدير والتضامن .الناشطون
هنا يف مرص قد ر ّوعهم ما حدث لألخ موىس ،وهناك حملة تضامن سيقومون بها
يف القريب العاجل ،وهناك تحرك عىل املستوى الدويل أيضً ا»(((.
تعالج هذه الدراسة جز ًءا من سرية املناضل الحقوقي عبد الهادي الخواجة،
ومرشوعه يف بناء األطر االجتامعية لثقافة حقوق اإلنسان يف البحرين ،خالل عقد
((( عبدالهادي الخواجة «من نريد :الحسين الحقيقي أم الحسين المزيف؟» كلمة ألقيت ليلة العاشر من
المحرم  18يناير 2008في العاصمة المنامة ،وأنظر أيضا» إجابات الخواجة عن األسئلة المتعلقة بكلمته
ليلة العاشر من محرم بشأن الحسين الحقيقي والحسين المزيف.
((( عبد الهادي الخواجة ،رسالة شخصية لنبيل رجب من القاهرة بتاريخ  30نوفمبر 2005
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ميدقت

عرض قيم ومناذج مستقاة من تاريخهم وثقافتهم ،ما دام ذلك ال يتعارض مع
(((
أصول مبادئ حقوق اإلنسان القامئة عىل حفظ الكرامة وعدم التمييز والحرية»

كامل من العمل الجاد واملتنوع .ومل ّا كانت السري الذاتية خالية املعنى دون أن
تكون ملهمة وصانعة لألحداث ،فإنّه من الطبيعي أن تكون دراسة سرية الخواجة
أساسا عىل األطروحات واملشاريع واملواقف التي قادها الخواجة خالل
معتمدة ً
السنوات العرش التي قضاها منذ رجوعه البحرين سنة .2001
من الناحية املنهجية اعتمدت الدراسة عىل دمج الخربة امليدانية لتجربة عبد
الهادي الخواجة الحقوقية مع مزيج من التحليل والتوثيق التاريخي ،بهدف رصد
معامل املرشوع الحقوقي لدى الخواجة ومطابقته مع الفضاء العميل .أما الغرض
من االلتجاء لهذه املنهجية فهو التأكيد عىل أهمية الربط بني النظرية أو الخطاب
الكالمي وبني املامرسات واملواقف عىل أرض الواقع تعزي ًزا ملبدأ املصداقية والنضال
الحقوقي .ومن جهة ثانية هي التخلص من مأزق البعد الفردي يف تقييم وتحليل
نشاط نشطاء حقوق اإلنسان والنظر إليهم من منظور تاريخي واجتامعي يتفاعل
مع املجتمع املحيط بهم.
وانطالقًا من هذه الرؤية ،فقد ركّزت الدراسة عىل فكرة االحتجاج واالستعانة
بها كمحور أسايس وكفعل حقوقي يشمل الكثري من املامرسات ،ويتعلق بالعديد
من املطالب .فاملالحظ يف سرية الخواجة الحقوقية أنه دائم الرتكيز عىل رضورة
تعميق فعل االحتجاج وتطويره ونقله من املستويات السياسية املبارشة إىل
املستوى الحقوقي كإطار عام يدعم من خالله منظوره الخاص بحقوق اإلنسان.
ويف هذا الصدد يشكل مفهوم االحتجاج رك ًنا أساس ًيا يف عملية التحليل والرصد،
باعتباره أهم وسيلة من وسائل الدفع بحقوق اإلنسان وتطويرها يف وسط مجتمع
سيايس مغلق .فاالحتجاج هو مامرسة ضغط عىل السلطة السياسية ،لكنه مرتبط
مبدى الوعي السائد يف املجتمع ،تعامل الدولة معه يف املراحل التاريخية السابقة
متيز باملنع والقمع من خالل الحرص عىل أن تقدم مجتم ًعا يبدو بدون رصاعات
اجتامعية ،فأي انتفاضة هي مظهر من مظاهر وجود الرصاع.
يعالج كل من الفصلني األول والثاين الجوانب املعرفية واملنهجية لدى عبد الهادي
الخواجة .يقدم الفصل األول املعامل الرئيسية للبيئة السياسية واالجتامعية التي
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يف حني يعالج الفصل الثاين األطر العامة للفكر الحقوقي عند الخواجة وآليات
ترجمته عمل ًيا من خالل أطر اجتامعية ومؤسسات حقوقية عمل الخواجة عىل
تأسيسها أو دعمها .ويق ّدم هذا الفصل رؤية عامة حول األسس املرجعية الحقوقية
التي انطلق منها عبد الهادي الخواجة يف نشاطه الحقوقي ،من خالل انحيازه
لوجهات النظر املتعارضة داخل الحقل الحقوقي مثل العاملية (الطبيعي ،الكونية)
مقابل الخصوصية (الثقايف ،النسبي) أو من خالل التجاذب بني أصالة الحقوق أو
وضعيتها .فمثل هذه الثنائيات تعترب مبثابة املعايري التي تؤسس للنشاط الحقوقي
رغم خضوع أغلب وجهات النظر تلك ملا يعرف بالرشعية الدولية لحقوق اإلنسان
يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وسائر املعاهدات الحقوقية التي ناهز عددها
املائة معاهدة وميثاق حقوقي .ويحلل هذا الفصل منهجية الخواجة يف تثبيت
رؤيته العاملية لحقوق اإلنسان عرب أربع آليات رئيسية اشتغل عليها ألكرث من عرش
سنوات.
أما الفصل الثالث فهو عبارة عن دراسة تطبيقية للمفاهيم النظرية التي حملها
الخواجة .وسرنى خالل هذا الفصل والذي يليه مدى حضور فكرة ومفهوم
االحتجاج كأساس نظري وعميل يف مرشوع الخواجة الحقوقي .لذا سيعالج هذا
الفصل املامرسة الحقوقية لالحتجاج من خالل رصد مواقف الخواجة يف املفاصل
الحقوقية الكربى واستعراض مناذج من النضال الحقوقي يف هذا الشأن .أما الفصل
الرابع فهو استكامل لتطبيق املباين النظرية ولكن يف بعدها املؤسسايت حيث يسلط
الفصل الرابع الضوء عىل تجربة إنشاء مركز البحرين لحقوق اإلنسان باعتباره
املؤسسة األكرث نض ًجا واألكرث حضو ًرا يف مجال حقوق اإلنسان يف البحرين .ويف
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ميدقت

حاول الخواجة أن يعمل فيها ويثبت من خالل مشاريعه األطر االجتامعية لثقافة
حقوق اإلنسان الشعبية ،وذلك عرب استعراض العوامل املؤثرة يف تشكيل رؤية
الخواجة الحقوقية سواء العوامل املبارشة أو غري املبارشة .كام يق ّدم الفصل األول
رصا لسرية حقوق اإلنسان والتحديات التي واجهتها الحركة الحقوقية
رس ًدا مخت ً
والنظر إليها كمحفزات ملرشوع الخواجة الحقوقي.

الفصل الخامس حاولت الدراسة تسليط الضوء عىل أبرز وأه ّم امللفات الحقوقية
التي أثارها عبد الهادي الخواجة يف السنوات العرش ،وهي ملفات اعتربت وال تزال
من أه ّم وأخطر امللفات الحقوقية والتي من بينها ملف االمتيازات وملف الفقر
وملف التعذيب والقضاء.
يف الفصل السادس استعرض منهجية الخواجة يف ما يعرف بصناعة النشطاء
واالسرتاتيجيات التي اتبعها يف هذا الشأن .أما الفصل السابع فقد تم تخصيصه
لتتبع أثر الخواجة يف صناعة الرأي العام أو املجال العمومي وسعيه ألن تكون
املناقشات الحقوقية علنية وجامهريية.
ختا ًما ال ت ّدعي هذه الدراسة إحاطتها بأغلب التفاصيل الخاصة مبرشوع الخواجة
الحقوقي ،لكنها تحاول فتح نافذة ولو صغرية إلظهار ذاك املرشوع للنظر يف آلياته
ونتائجه.
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الفصل األول:
عوامل تشكيل الرؤية الحقوقية وتاريخ حركة الحقوق
يحاول هذا الفصل إعطاء ملحات أولية عن العوامل التي قد تكون أثرت بشكل
مبارش أو غري مبارش يف تشكيل رؤية عبد الهادي الخواجة الحقوقية وتشكيل
شخصيته العامة .وهي وإن كانت عوامل عامة إالّ أن لها خصوصية يف بلورة
شخصية عبد الهادي .كام يحاول هذا الفصل تقديم رؤية أولية للنشاط الحقوقي
يف البحرين وتطوره من البدايات البدائية إىل التنظيم والفاعلية وتأثري الحركات
والتنظيامت السياسية يف الرتويج لحقوق اإلنسان .ويخلص هذا الفصل إىل أن
الرتاكم السيايس واملحطات الحقوقية املتعرثة والتوظيف السيايس املحدود لدور
حركات حقوق اإلنسان قد أث ّرت بشكل مبارش عىل عبد الهادي الخواجة ،وساهمت
ألن يسعى الخواجة لطرح مرشوعه الحقوقي املستقل واملطور لإلمكانيات
والحدود التي وصلت إليها حركة حقوق اإلنسان يف البحرين .وسوف نتناول هنا
أه ّم وأبرز العوامل التي تأثر بها الخواجة.
التشكيالت األولى للرؤية الحقوقية

العائلة السياسية
ولد عبد الهادي عبد الله حبيل الخواجة يف  5أبريل  ،1961يف العاصمة املنامة
هائل من العمل
يف كنف عائلة متمكنة ومقتدرة اقتصاديًا ومتتلك رصي ًدا وخزانًا ً
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الوطني .حيث يرجع لقب عائلته الخواجة((( إىل املكانة التي شغلها جده األعىل
«الخواجة إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن إسامعيل بن تقي» يف فرتة االحتالل
الربتغايل للبحرين ( )1602-1523أما لقب الخواجة فهو لفظ فاريس مبعنى املعلم
أو الكاتب أو التاجر أو الشيخ أو السيد ،وقد استعمل يف العامل اإلسالمي كلقب
عام ،وكان اللقب يف استعامله يأيت أحياناً يف أول األلقاب.
إذ ينحدر نسب والده الحاج عبد الله الخواجة من خواجة إبراهيم الذي كان
نائب ووزير حاكم البحرين الرئيس كامل (جامل) الدين مسعود محمد شاه الذي
حكم البحرين يف الفرتة بني ( ،)1602 - 1577وقد ُع ّي خواجة إبراهيم ككاتب
يف دار السلطنة يف البحرين عام( ،)1596كأول بحراين (عريب شيعي من أهل
البحرين األصليني) يُعني من ِقبل حكام هرمز يف تلك الفرتة يف هذه الوظيفة .فقد
حكم ملوك هرمز البحرين ثالث مرات ،ويف املرة الرابعة حني أخذوا البحرين من
الجبوريني يف منتصف سنة 1521م واستمر حكمهم لها حوايل  80سنة حني أخذها
الصفويون سنة 1602م .وقد اقتضت سياسة الربتغاليني تعيني حاكم هرمزي سني
للبحرين ،وعليه تم تقليل دور العلامء الشيعة يف القضاء .ومن العلامء الذين
عرفوا يف هذه الحقبة الشيخ حسني بن مفلح الصريمي (تويف 1526م) والشيخ
حسني الغريفي (تويف 1592م) .إال أنه كانت توجد صيغة تفاهم بني الشعب
والحكومة الهرمزية وخاصة يف نهاية الحكم الربتغايل الهرمزي للجزيرة ،فقد تم
إعفاء جميع أمالك وأوقاف مسجد الخميس والذي كان يعرف باسم (املشهد ذي
املنارتني) يف ذلك الوقت من جميع أنواع الرضائب ،وقد كان هذا القرار يف غاية

((( كلمة (خواجة) كما هو رسمها في المصادر العربية والفارسية ،ينطقها اإليرانيون (خاجه) وهي فارسية ،لها
في األصل عدة معان متقاربة ،منها :المتقدم في السن ،والرئيس ،والعزيز ،والمعظم ،والغني ،والحاكم،
كما في قاموس (لغات برهان قاطع) الفارسي التركي ،ص  171ومنها كلمة (خوجه) بالتركية بمعنى
(أستاذ) وقد تطلق للتكريم (خوجه أفندي) وهي بالعربية العامية في مصر :بمعنى (مدرس) وتستعمل
في العامية السورية بحذف الواو (خجه) بمعنى معلمة األطفال .وكلمة زاده) تعني( :من بني) أو (من
آل) وقد تجيء بمعنى (ابن) وهي كثيرة الورود في أسماء العائالت التركية األصل أو المستتركة.
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ولعل هذا االنفتاح املحدود قد ساهم يف إعادة هيكلة النظام اإلداري يف البحرين
ّ
وربا كان تعيني الخواجة إبراهيم يف منصب
وإعادة االعتبار للقوى املجتمعية فيهّ .
كاتب دار السلطنة يف أوال هو خطوة من ضمن عدة خطوات تأسيسية تراكمت
الحقًا بعد التخلص من االحتالل الربتغايل من خالل نشاط نخبة وطنية استفادت
من التطورات اإلقليمية آنذاك لتحرير البحرين من االحتالل الربتغايل والوصول
لنواة حكم محيل.
وتشري بعض املصادر التاريخية((( إىل وجود عالقة صداقة قوية جمعت بني
الخواجة إبراهيم مع شاعر البحرين آنذاك أبو البحر جعفر الخطي بحكم قربهم
من نظام الحكم يف الفرتة التي تلت تحرير البحرين من االحتالل الربتغايل سنة
.1602ويبدو أ ّن الوزير محمود بن نور الدين بن رشف الدين وايل البحرين من
قبل الدولة الربتغالية امللقب بالركن املعظم ،كان قري ًبا من تلك النخبة الوطنية
والدينية حيث نجد له مد ًحا من قبل أبو البحر جعفر الخطي يف سنة  1593يقول
فيه هذه األبيات:
مــاذا يفيدك عــن ســؤال األربــع

وهي التي إن خوطبت ال تسم ُع

((( في سنة  1529م قام الملك الهرمز توران شاه محمد شاه ،ابن مظفر الدين مهار توران شاه ،بتعيين حاكم
قدير على البحرين وهو جالل الدين مراد محمود شاه والذي حكمها من سنة 1529م وحتى مقتله سنة
1577م .أسس جالل الدين أسرة حاكمة في البحرين باسم أسرة «برانغار» أي السواحلي ،وحكم من
بعده ابنه األول كمال «جمال» الدين محمود مسعود شاه حتى مقتله سنة  1602م ومن ثم ابنه الثاني
أمير يوسف شاه حتى مقتله في معركة ضد المحاولة األخيرة للبرتغاليين الستعادة البحرين سنة 1605م
أنظر :علي أكبر بوشهري :غزو العثمانيين للبحرين ،صحيفة الوسط البحرينية  -العدد  - 36السبت 12
أكتوبر 2002م
((( أعيانالشيعة ،ج ،2ص .213
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 قوقحلا ةكرح خيراتو ةيقوقحلا ةيؤرلا ليكشت لماوع

األهمية بحيث ت ّم نقشه عىل صخر كبري ،يعود تاريخه لعام 1582م (((.من بعدها
درج حكّام البحرين عىل تعيني ن ّواب لهم من البحارنة حتى وصول آل خليفة عام
 .1782ومن ضمن األعامل التي تنسب للخواجة إبراهيم بناؤه مسجد الخواجة
 1595الذي مازال قامئًا يف منطقة املنامة حتى اليوم.

ل ُـذ بــالــوزيــر ابــن الــوزيــر فإمنا
حييت يــا كــرى املــلــوك تحية

تــأوي إىل الكنف األغــ ّر األرف ـ ُع
ترىب عىل كرسى القديم وتُـ َّب ُع

وال تحدثنا املصادر التاريخية كث ًريا عن تاريخ الخواجة إبراهيم لوال ما أورده
صديقه املق ّرب أبو البحر جعفر الخطي .وأنه كان ح ًّيا حتى  .1614وينقل صاحب
أعيان الشيعة أ ّن العالقة بني الشيخ جعفر الخطي وبني الخواجة إبراهيم بن
محمد وبني الرشيف نارص العلوي املوسوي بلغت من األلفة والصحبة واألنس
والخلطة ما حمله «الخطي» عىل مدحهام وشكر صنيعهام فقال سنة 1022
هجري:
يل أن تــحــامــاين أخ وحميم
جاءت بهذا من قريش جحاجح
وهــا فتى فتيان هاشم نارص
ال مـــورد اآلمــــال يف كنفيهام
ان امـــرئ ســاواهــا بسواهام
هــــذا يــازمــنــي نــــداه كــأنــه
وجميل ذلــك ال يزايلني فيل
يــا خــر مــن لهج األنـــام بذكره
حتى رأيــت العرب تحسدها به
وأما مرفوع السقائف مثلام اعلوىل
نـــاء يــشــق عــى املــطــي بالغه
تستفرغ الجهد الركائب نحوه
الكــافــيــنــهــا بــكــل قــصــيــدة
يتهلل الــحــ ّر الــكــريــم مبثلها
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أخــــوان فضلهام عــي عظي م
وأتــــت بــهــذا مــن تــقــي قـــروم
وجــــال آل تــقــي إبــراهــيــم
رنــق وال مــرعــى الــرجــاء وخيم
الخـــو عــمــى أو كــاألغــر بهيم
يل حيث كنت من البالد غريم
مــنــه حــديــث صنيعة وقــدي ـم
فــحــدا بــذلــك ظــاعــن ومــقــيـم
عــنــد الــتــفــاضــل فـــارس والــــروم
عـــن الــفــحــل املـــســـن عــكــوم
فــظــل تــقــعــد دونـــــه وتـــقـــوم
فــلــهــن وخــــد دونـــــه ورســـيــم
عـــرض الــكــرام مبثلها مــوســوم
دعــــوى وإال مــثــلــهــا مــعــدوم

إلبــراهــيــم خــالــصــتــي وو ّدي
فتى مــا زال مــذ نيطت عليه
أغــــر عــلــيــه مــتــكــي إذا ما
ومـــا ألبسته حــلــل امــتــداحــي
أإبـــراهـــيـــم يـــا أدىن الـــرايـــا
شــكــوت إلــيــك إخــــوان الليايل
أبــــوا أال مــجــانــبــتــي ورمــيــي
أكــــان جــــزاء مــا ســـرت فيهم
بـــــرود ثــنــا مــضــاعــفــة كــأين
متى مــا أفــرغــت يــومــا عليهم
ولــو أنصفت حني بذلت نصحي
وكــابــدت الـــذي كــابــدت فيهم
فــلــوال أن يــقــولــوا جـــن هــذا
ملــا أغــضــيــت عــن أحـــد و إين
فيا بــن محمد بــن تقي اسمع
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وقال يخاطبه ويشكو إخوانه:
وصــفــو رسيـــريت ووفـــاء عهد ي
متــامئــه يــعــيــد نــــدى ويــبــدي
تــحــامــاين الــــورى و لــه مـــردي
لـــعـــارفـــة أؤمـــلـــهـــا ورفــــد
إىل عـــدوى وأبــعــد عــن تعدى
رشا مبــا صنعوه عندي
جـــزوا ًّ
عـــى و ّدي لــهــم بــقــى وصــد
مــن الكلم الــتــي يبقني بعدي
نسجت لهم بها حلقات رسد
وقــتــهــم بـــأس خــطــي وهــنــدي
لهم ومحضتهم اعـــاق ودوي
زووين بـــن أحـــشـــاء وكــبــد
وإين إن حــززت حــززت جلدي
أهــون بالشكاية بعض وجــدي
ثـــنـــاء مــــرز يف الــنــظــم فــرد

وفق زمن هذه القصيدة عارص الخواجة إبراهيم علامء أجالّء مثل الشيخ داوود
بن أيب شافيز والسيد ماجد الصادقي وأيب البحر الشيخ جعفر الخطي ،حيث
كانت البحرين يف ذلك العرص واحة لقوافل العلامء ومجم ًعا لهم .يف فرتة مملكة
هرمز يف عرص حكم الربتغاليني للبالد كان شيخ اإلسالم يف ذلك العرص (أي قايض
القضاة).
أما والد عبد الهادي الخواجة فهو الحاج عبد الله الخواجة ،ابتدأ حياته عصام ًيا
وبدأ حياته ككاتب يف فرضة املنامة ،ثم ترك العمل وانطلق إىل العمل الح ّر
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والتجارة ،ومت ّيز بإرصاره عىل التحصيل العلمي بجانب التجارة ،ودرس يف مدرسة
العجم ثم انتقل إىل املدرسة الجعفرية وبعدها فتح دكانًا لبيع لوازم صيد األسامك
وتاجر يف العقار ،واشتهر بذكائه وقدرة تواصله مع مختلف األعامر واألجيال إىل
جانب قول كلمة الحق والصدق والتي أخذها عنه أوالده وبناته .عرف الحاج عبد
حل األمور حيث يلجأ إليه املتخاصمون من األرسة واملنطقة .كام
الله بحكمته يف ّ
ُعرف عنه التزامه بحقوق املرأة يف فرتة مل تكن العادات والتقاليد االجتامعية تقلل
رص الحاج عبد الله عىل تعليم زوجته
من شأن املرأة وحقها يف التعليم والعمل فأ ّ
ومن ثم بناته.
أمىض عبد الهادي الخواجة طفولته يف الستينيات وبداية السبعينيات يف بيئة
تتكثف فيها وتتداخل العقائد الدينية بالعادات املجتمعية وبالشعائر الدينية
والرفض السيايس ،ثم جمع إىل ذلك منذ منتصف السبعينيات وحتى نهاية
الثامنينيات انتامئه إىل الحركة اإلسالمية التي أعادت قراءة الدين والتاريخ وإيجاد
النخب باتجاه إصالح األوضاع املجتمعية والثقافية والسياسية .تىل ذلك عرشون
عا ًما من التف ّرغ للعمل يف مجال حقوق اإلنسان ،مبا يتضمن ذلك من عمل
ميداين وإقليمي ودويل ،ومبا يتضمن من تأصيل وتنظري وتدريب يتعلق بنرش
مفاهيم حقوق اإلنسان ضمن مفهوم نضايل يسعى لتحقيق العدالة واإلصالح
االجتامعي .كانت عملية ربط املايض بالحارض ،وربط املعتقدات الدينية بالحقوق
املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية ،وربط العواطف واملشاعر باملواقف
واسرتاتيجيات التحرك للتغيري واإلصالح ،من ضمن املهام الصعبة التي أخذها
عىل عاتقه عبد الهادي الخواجة .لكن ذلك ليس نهاية الحكاية فخلف كل ذلك
يقع االنشغال الكيل بقضية املحرومني والضحايا ومسألة إعادة االعتبار لإلنسان
البحريني وانتشاله من واقع االنتهاكات املستمرة طوال عقود.
ومن الطبيعي إذن أن تحتاج هذه القضايا لرافعات متعددة يف أشكالها إال أنها
تجتمع يف مجال واحد هو االنتقال من االستبداد إىل الحرية والعدالة واإلنصاف
والتمكني .فلن تكون شعائر عاشوراء ذات الطابع املذهبي الخاص عائقا أمام
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المدينة المناضلة

كان من الطبيعي أن تؤثر بيئة مدينة املنامة عىل تكوين شخصية عبد الهادي
الخواجة وأن يتأثر بإرهاصاتها السياسية والفكرية املتنوعة والضاربة بعمقها
السيايس والعمل الوطني .فقد كانت هذه املدنية فتية يف العمل الوطني وتحتضن
أغلب رجاالت العمل الوطني والتنظيامت السياسية والفكرية التي كانت تنترش
رسي ًعا يف أغلب املدن العربية يف ذلك الوقت .كان تسارع األحداث السياسية
وتراكامت العمل الوطني سببًا ألن تشن السلطات األمنية حمالت تصفية وتشويه
لتاريخ العاصمة املتنامي ،وتحاول إفراغها من مخزونها السيايس والوطني ،فعملت
السلطات مبعاونة اإلدارة الربيطانية عىل محارصة عمل هيئة االتحاد الوطني
واعتقال زعامئها الوطنيني وعقد محاكامت صورية لهم يف منطقة البديع البعيدة
عن العاصمة ومقر الحلفاء من القبائل ،والحكم عليهم بالنفي يف  1956وشن
حمالت قمعية مل يسلم منها بيت يف البحرين طوالً وعرضً ا رشقًا وغربًا((( .كام
عملت بجهد قل نظريه عىل تفريغ ذاكرة هذه املدنية التاريخية وتحويلها من
ذاكرة وطنية مشرتكة لذاكرة ميتة وباهتة سواء يف عمرانها أو يف سكانها.
رسعان ما أعادت مدينة املنامة عصبها السيايس وخرجت يف أقوى انتفاضة شبابية
يف  1965قادها طالب املدرسة الثانوية الوحيدة يف العاصمة تضام ًنا واحتجا ًجا عىل
((( عبدالرحمن الباكر ،من البحرين إلى المنفى ،دار الكنوز األدبية ،بيروت.2003 ،
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تشكيل رؤية حقوقية ملعامل وأهداف ثورة اإلمام الحسني ،كام لن يكون انعدام
األطر املؤسسية والتنظيامت الحقوقية سببًا ألن يبقى مجال حقوق اإلنسان يف
البحرين محصو ًرا عىل النخب الحقوقية والتوظيف السيايس أيّا كانت أطرافه،
وقبل ذلك فاملطلوب هو تدشني رؤية جديدة لحقوق اإلنسان تتداخل فيها عنارص
النخبة والجامهري وتستلهم املرجعيات الدولية ملقاومة ما يعارضها من مرجعيات
محلية ،فاالنتصار لإلنسان ال يعني سوى إعادة االعتبار لحقه األصيل يف االحتجاج
الحق كأصل قبل القانون.
والنظر ملفهوم ّ

فصل رشكة النفط «بابكو» العديد من العامل ويف أثناء مواجهة انتفاضة 1965
ظهر الوجه القمعي الواسع للنظام وإقدامه الرسيع عىل انتهاك كافة األعراف
واألطر السياسية والحقوقية وكان األهايل يضمدون جراح الشباب ويستخرجون
طلقات الرصاص من األجساد الطرية يف داخل البيوت .جاءت نكسة حزيران
 1967لتزيد حزنًا عىل حزن العاصمة املنامة وتحفر يف ذاكرتها مفصالً جدي ًدا من
مفاصل تاريخها النضايل والسيايس ويف الوقت نفسه تضيف طيفا جدي ًدا عىل
أطياف العمل السيايس.
التنوع السيايس الجديد أفرز رصا ًعا اجتامعيًا حا ًّدا وانقساما سياسيًّا ال يقل حدة
عن االنقسام االجتامعي ،ورمبا تولدت بعض االتجاهات األحادية بحكم تدخل
أي تالقٍ ثقايف أو تنمية سياسية تصوغ العالقات التفاعلية بني
النظام السيايس ملنع ّ
القوى واالتجاهات السياسية صياغة تعددية ،فكان النظام يلجأ للتشطري العمودي
القائم عىل التمييز الطائفي والقبائيل تارة ،وطو ًرا ميارس سياسة الحظوة وتقريب
اتجاهات معينة أو إغفالها لفرتة ريثام ينتهي من مواجهة تيارات وتوجهات أخرى.
رغم ذلك كله فإن القضايا األساسية كانت واحدة وكانت الهوية الوطنية مع
اشتداد حاالت التصادم الفكري تقوي نفسها وترسخ وجودها كرشط تاريخي
لتحقيق الدميقراطية((( واالنتقال من أنظمة سياسية قامعة وفالتة ،ألنظمة تحرتم
حقوق مواطنيها وتنظر إليهم كمواطنني ال كرعايا .وسط هذه األجواء واألطياف
والحراك املتصاعد وجد عبد الهادي الخواجة نفسه مندم ًجا مع رؤية خاصة
للعمل السيايس ممزوجة بلون إسالمي يتالءم وطبيعة املجتمع البحريني ،رؤية
تقوم عىل مبدأ طاملا سيعمل عليه الخواجة الحقا وهو مبدأ املجاهرة باالحتجاج
واملدافعة لتحقيق املطالب.

(1) Dankwart Rustow, «Transitions to democracy: Toward a dynamic model, Comparative
Politics, Vol. 2, No.3 (April 1970), pp. 337363-
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يف نهاية ستينات القرن املايض بدأ التيار اإلسالمي بالظهور والتشكّل عرب تيارين
عريضني هام تيار حزب الدعوة وتيار الحركة الرسالية .التيار األول اتخذ من القرى
جل اعتامده عىل مدينة
األرياف مناطق انطالق ونفوذ له ،يف حني ركّز التيار الثاين ّ
املنامة يف التأسيس والتشكيل والحركة .وطبيعي أن يكون يف تلك فرتة تداخل
واسع بني القرى واملدينة بحكم الجغرافيا الصغرية والدميغرافيا املتجانسة من جهة،
وبحكم التطور املادي الذي طرأ عىل املجتمع البحريني وما أتاحه نزوح العديد من
أهايل املدينة العاصمة للمناطق الريفية دون قطع العالقات القرابية والتواصلية
مع املدينة العاصمة ،وهو ما وفّر للتيار اإلسالمي بشقيه مساحة كبرية للعمل
والتجنيد .شهد النصف األول من سبعينات القرن املايض (بُعيد االستقالل) معارك
سياسية ذات صبغة دستورية .فبعد مرحلة املجلس التأسييس ،1973الذي ِ
قوطع
من قبل القوى السياسية ،بسبب (تعيني) الحكم مجموعة نصف عدد املجلس
التأسييس بدالً من انتخاب الكل لوضع مسودة أول دستور للبالد ،تبعتها مبارشة
مرحلة انتخابات املجلس الوطني  ،1974األمر الذي كان من شأنه أن يح ّرك القوى
السياسية واملجتمعية ملجابهة التكتيك السليم لخوض تلك االنتخابات من عدمه.
انقسمت القوى الوطنية حول هذا األمر املستجد ،فالجبهة الشعبية يف البحرين
ارتأت استمرارية املقاطعة ب ِعلّة رسيان األحكام العرفية وعدم جدية النظام يف
التحول الدميقراطي ،أما جبهة التحرير البحرانية ،بجانب الشخصيات الوطنية
املستقلة ،فقد رست عىل مبدأ املشاركة اإليجابية رغم تحفظاتها عىل الوضع
والسياسات القامئة .تشكلت ومببادرة من جبهة التحرير «جتوب» مجموعة من
دستة من املواطنني التقدميني (خليط من أعضاء الجبهة وأنصارها من األصدقاء)
ُعرفت باسم «كتلة الشعب» واستطاعت الفوز بثامنية من أعضائها اإلثني عرش
إىل قبة املجلس الوطني.
مام يؤسف له أ ّن التجربة قد ُوئدت بسبب قرص النظر السيايس للحكم من جهة
وجشع الطبقة الحاكمة وبطانتها من جهة أخرى ،عىل إثر االرتفاع الكبري يف أسعار

25

 قوقحلا ةكرح خيراتو ةيقوقحلا ةيؤرلا ليكشت لماوع

تراكم اإلرث الحقوقي

النفط .ت ّم حل الربملان وتعليق الدستور يف صيف (أغسطس) عام  .1975ودارت
دوامة القمع والتنكيل :قُتل من قتل ،ا ُعتقل من اعتقل ونُفي من نفي.
من زواية تحقيب العمل السيايس والحقوقي فإ ّن االنتامء السيايس املبكر لعبد
الهادي الخواجة ألحقه فعليا بالجيل الرابع من أجيال عمر العمل السيايس
يف البحرين .وجد أفراد هذا الجيل ومن ضمنهم الخواجة ،أنفسهم أمام تركة
وموروث هائل من الرؤى واألفكار السياسية لكنها مطبوعة بختم االيدلوجيا
والربامج الحزبية الصارمة والجاهزة يف الكثري منها نظ ًرا الرتباط كتّابها ونارشيها
باألحزاب العاملية والعربية املهينة فرتة الخمسينات والستينات .نتيجة لذلك خلت
تلك األُطر التنظيمية والربامج السياسية من محددات حقوق اإلنسان كإطار
مستقل ،رمبا ألن حركة حقوق اإلنسان يف العامل العريب مل تتبلور بعد ،إال يف أشكال
بدائية تتخذ من مرجعية األعراف سن ًدا وذرا ًعا فرعية ألذرعها السياسية املمثلة يف
اتحادات ونقابات العامل واتحادات الطلبة والحلقات والخاليا الحزبية.
لقد كان بإمكان أفراد الجيل الصاعد آنذاك أن يع ّمق صالته الفكرية باألُطر
السياسية العامة النافذة وقتها دون أن يحرص نفسه يف توجهات عقائدية أحادية،
وأن يستلهم مفردات حقوق اإلنسان املنجزة يف ميثاق األمم املتحدة أو يف
املرجعيات الفلسفية القدمية مثل اإلعالن األمرييك  1767وإعالن الثورة الفرنسية،
وكتابات فالسفة عرص التنوير أمثال فولتري ولوك ورسو ،فإىل جانب حركات اليسار
التقليدية واليسار الجديد كانت حركة أيار  1967الطالبية وحركة الحقوق املدنية
الذي قادها مارتن لوثر كنج يف أمريكا وكانت برامج حقوق اإلنسان تصدح يف
أوربا بكل جغرافيتها .إال أن االيديولوجيات الحزبية سمحت ملفردات التحرر
الوطني والكفاح املسلح بالسيطرة عىل خطاب الحركات السياسية واعتربت تلك
أساسا ومرجعية ال ميكن تجاوزها مبفاهيم الدميقراطية والحريات العامة
املفاهيم ً
بل أنه ميكن التضحية بالدميقراطية لصالح املركزية الحزبية واالنضباط العقائدي.
وسط هذا الرتاكم جاءت الثورة اإليرانية سنة  1979لتزيد من حدة املفارقات
ولرتسخ العديد من املامرسات املعيقة لبناء حركة حقوقية مستقلة .فبالرغم من
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حل بسببه
مل يجد البحرينيون فرصة الختبار فاعلية قانون أمن الدولة الذي ّ
املجلس الوطني وعلّق النظام العمل بالدستور العقدي إال بعد العام  ،1979حيث
عملت أجهزة أمن الدولة املختلفة عىل مالحقة ومطاردة كل من يحمل فك ًرا
معارضً ا أو يتعاطف مع املعارضني .كان النظام يتحرك من موقع قوة يف بطشه
وعنفه واستبداده ما دام العامل مشغوالً بالحرب الدائرة ومتخوفا مام قد تفرزه
الثورة اإليرانية من تداعيات .فارتفع عدد املعتقلني السياسيني ألول مرة ألكرث
من ألف معتقل وشهدت أقببة السجون كل أنواع التعذيب والتفنن يف تشويه
األجساد لنزع اعرتافات كاذبة ،ومتددت فرتات االحتجاز التعسفي لفرتات تفوق
املدة التي يحددها قانون أمن الدولة نفسه وهي ثالث سنوات .ويف حاالت كثرية
كانت املحاكامت غائبة وإن وجدت تكون رسية وتصدر أحكاما قاسية أشبه ما
تكون بأحكام عسكرية.
لقد اعتقدت التيارات السياسية بقدرتها عىل مواجهة آلة القمع واستبدادية
النظام مبفردها وبقوة عقيدتها السياسية أيا كان غطاءها الخارجي .وكان من
الرائج أن تكون األطراف أو الجامعات غري املنطوية تحت عباءة الحزب أو مؤيدة
لربامجه عبارة عن كتلة هامشية ميكن إلحاقها بالنظام أو اعتبارها حلقة من ضمن
جل حركات
الحلقات التي يسهل التنازل عنها أو عدم االكرتاث لها .فقد اعتمدت ّ
االحتجاج ومعارضة أنظمة االستبداد املهيمنة عىل خطابات كليانية يسارية
وإسالمية وقومية مل تقدر عىل اقرتاح أمثلة لتطوير مجتمعاتها تنبني عىل ج ّر
الصاع األساسية وهي ساحة الحريات .أما حقوق اإلنسان فقد
األنظمة إىل ساحة ّ
كانت بالنسبة إىل حركات املعارضة أداة تستعملها بشكل غري منهجي وغري منتظم
وباألخص عند اعتقال مناضليها أو تعذيبهم أو محاكمتهم.
ال مينع ما تقدم من تل ّمس مبادرات حقوقية أولية تأسست عىل خلفية قضايا
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االتفاق عىل تأييد الثورة الصاعدة من قبل كافة التيارات السياسية إال أ ّن هذا
االجامع مل ينعكس عىل قضايا البحرين إال بعد أن تشتت اإلجامع وتعددت الرؤى
اتجاه الثورة يف منتصف مثانينات القرن املايض.

محدودة كام يف مبادرة لجنة الدفاع عن املعتقلني السياسيني يف البحرين 1982
التي ساهم الخواجة يف تأسيسها مع رواد الحركة الحقوقية يف البحرين مثل
عبد النبي العكري وهاين الريس ومحمد املرباطي .أو نتيجة الستهداف النظام
مجموعة سياسية محددة هي الجبهة اإلسالمية (التيار الرسايل) عىل خلفية اتهام
السلطة يف البحرين  73مواط ًنا بالتخطيط النقالب سيايس /عسكري مبساعدة
إيران ودعمها ،وقد شغلت هذه القضية الرأي العام املحيل والعاملي لكونها الرواية
رسي يعمل عىل
األوىل املق ّدمة من قبل النظام الدالة عىل اكتشاف تنظيم سيايس ّ
قلب نظام الحكم .فقد نشط التيار الرسايل يف الدفاع عن األفراد املنتمني إليه
خصوصا وأن األحكام التي
وجعل قضيتهم يف مقدمة القضايا السياسية والحقوقية
ً
صدرت يف حق ال  73كانت قاسية ج ًّدا وترتاوح ما بني  20و 15سنة فضالً عن
تعرضهم ألبشع أنواع التعذيب واإلهانة وتعرض بعضهم للموت بسبب التعذيب
الوحيش ،باإلضافة لذلك فقد قام النظام بحملة تهجري محدودة طالت البحرينيني
الشيعة املنحدرين من أصول إيرانية بحجة التخابر مع النظام الثوري يف إيران
وهو إجراء اتخذه نظام صدام حسني أيضا يف وقت مبكر من قيام الحرب العراقية
ـ اإليرانية ()1988-1980
رغم ما ميكن إسناده من مسؤولية الحركات السياسية عن تراجع وضعف الحركة
الحقوقية لفرتة السبعينات والثامنينات وتوثيقها مبا يتالءم والفضائع التي حدثت
فيها ،فمن املهم إضافة سببني أساسيني أسهام يف تراجع وضعف الحركة الحقوقية
يف البحرين واملنطقة عموما وهام:
وباألخص اهتامم املنظامت
السبب األول يتعلق بغياب االهتامم الخارجي
ّ
الغربية مبا يجري يف دول منطقة الخليج العريب اعتام ًدا عىل الرؤية املبسطة لهذه
املجتعامت ،واعتبارها مجتمعات تقليدية مستقرة وهادئة وإ ّن أوضاع حقوق
اإلنسان فيها محرتمة بفعل االستقرار السيايس واالقتصادي .فكان هناك جدار
صلب من الصمت والتعمية عىل أوضاع هذه املجتمعات ولعلّه من املناسب
اإلشارة هنا إىل أن أول بيان صدر عن منظمة العفو الدولية بخصوص البحرين
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السبب الثاين يعود إىل ضعف الحركة الحقوقية العربية عمو ًما ويف البحرين عىل
وجه الخصوص وافتقادها لألطر االجتامعية واملؤسساتية ،بل وحتى النظرية التي
متكن العاملني يف مجال حقوق اإلنسان من تأدية عملهم وثقتهم بنتائج ما يقومون
به .نتيجة لذلك ،ظلت قضايا عقد السبعينات والثامنينات رهينة الذاكرة الشفوية
حق املواطنني .وبلغة شعرية
ومل يتم العمل عىل توثيق االنتهاكات السائدة يف ّ
كانت قضايا حقوق اإلنسان ملفوفة بخرق الظالم الخارجي وخرق الظالم املحيل
يف حني كانت املبادرات الفردية يتيمة تجوب عواصم العامل بحثًا عن نوافذ الحرية.
يضاف إىل ذلك ما يذهب إليه عبد النبي العكري من رصامة قوانني املنظامت
وباألخص منظامت األمم املتحدة يف تسجيل املنظامت الحقوقية
الحقوقية آنذاك
ّ
حيث كانت تشرتط لقبول أي منظمة أن تكون مسجلة يف البلد املختصة فيه وهو
ما كان يُعد من املح ّرمات والتهم الكربى يف البحرين وال يزال كذلك أيضا((( .لذا
كان النشطا ُء الحقوقيني قلة ويعملون بطريقة رسيّة بل مفرطة يف الرسيّة ،أما
((( ويبدو أن الحاجة دعت إلى استمرار المجتمع الدولي لتعزيز مجاالت حقوق اإلنسان وتجاوز االنتقادات
حول اإلعالن العالمي فقد صدر كل من (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) و(العهد
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) وقد بدأ نفاذهما عام  1976ويضمن األول
منهما الحقوق المدنية والسياسية والحرية الدينية واالجتماعات السلمية وحرية التنقل ويمنع المعاملة
الحق في الحياة وفي محاكمة عادلة وينص على
غير اإلنسانية والتوقيف واالعتقال التعسفي ويؤكد ّ
وحق العمل والتعليم
حماية مختلف األقليات أما الثاني فيشمل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ّ
والعناية الطبية وما يرافق ذلك من فوائد اقتصادية .كما إن هناك أيضا البروتوكول االختياري الملحق
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبدأ نفاذه عالم  1976وتتعهد الدول المنظمة إلى
البروتوكول بتمكين اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان من القيام على وفق أحكام هذا العهد بتسلم ونظر
الرسائل المقدمة من األفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك ألي حق من الحقوق المقررة في العهد
والبروتوكول االختياري الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام الذي اعتمدته الجمعية العامة وبدأ نفاذه
عام  .1991فضالً عن كثير من الصكوك الدولية في شتى المجاالت.
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كان يف العام  1973إثر اعتقال السلطات األمنية سبيكة النجار لتصدرها نشاط
العريضة النسوية املطالبة بتضمني حقوق املرأة البحرينية السياسية يف نصوص
دستور  1973ومواد قانون االنتخاب.

من هم يف الخارج فكانوا ينطوون تحت عباءة منظامت مقبولة لالستفادة من
املشاركة يف املؤمترات أو األنشطة الحقوقية األخرى(((.
أيّا تكن أسباب تراجع حركة حقوق اإلنسان آنذاك فقد وجد أفراد جيل الخواجة
أنفسهم أمام مفارقات عديدة أنتجها الواقع السيايس املتقلّب ،فام بني الدعوة
واملجاهرة بالهوية الوطنية واملرشوع السيايس الكبري وما يتطلبه االنتظام الحزيب
من استحقاقات خاصة ،كانت قيمة اإلنسان البحريني تضيع وسط قمع النظام
ورشاسة أدواته ،أو يتحول اإلنسان من قيمة مستقلة لقيمة تابعة للتنظيم
والجامعة السياسية أو الجامعات الفئوية.
عملية تجاوز هذا الواقع املضطرب وإعادة موضعته وصهره مبا يتوافق ومتغريات
الوضع اإلقليمي والعاملي والعمل عىل بناء حركة حقوقية واضحة املعامل ،متتلك
بوصلة قادرة عىل تحديد اتجاهات دوامات السياسة العاتية املنبعثة من
الحكومات وأحيانا بنفس الدرجة من القوى والتيارات السياسية املعارضة ،ال شك
أنها ستكون أصعب عملية تحتاجها البحرين .وهي عملية تحتاج دو ًما لخربات
طويلة ومركّزة من العمل والتالقي .لكنها يف األساس تتطلب جيالً أكرث تحر ًرا من
الخطاب السيايس التقليدى السائد لعدة عقود ،وأكرث إدراكًا للحاجة الجذرية
للتحل بنظرة نقدية تستم ّد مرجعيتها من مبادئ حقوق
للتغيري ،وأكرث استعدا ًدا ّ
اإلنسان املعرتف بها عامليا برصف النظر عن أية خلفية سياسية خاصة ...فالتبشري
بحقوق اإلنسان مل يكن يكفي بذاته لبناء حركة لحقوق اإلنسان ،إ ّن ذلك كان
يحتاج مفردات خطاب حريك ومفاهيمي جديد ،يكون قاد ًرا عىل وضع التخوم
الهيكلية بني الحركة الوليدة والحركات السياسية األخرى ،وبني خطابها والخطاب
السيايس للحكومات وأيضً ا لقوى املعارضة العربية التي بدأت يف توظيف مفردات
خطاب الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف معركتها من أجل الحصول عىل موقع قدم
عىل الخريطة السياسية والحكم(((.
((( مقابلة شخصية للكاتب مع عبد النبي العكري بتاريخ  18مايو ( 2013الشاخورة – البحرين).
((( عبد الحسين شعبان مقدمة كتاب المنصف المرزوقي.
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انبثقت مشاريع حقوق اإلنسان يف منطقة الخليج من حضن العمل السيايس الذي
كان طاغيا طوال الثامنينات فقد ت ّم تأسيس الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان ،تلتها
لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان يف البحرين 1982وسجلت يف الدمنارك والتي انبثقت
عن لجنة أهايل املعتقلني يف البحرين املشكّلة يف  1981واملنظمة البحرينية لحقوق
اإلنسان  1992واللجنة الدولية لحقوق اإلنسان يف الخليج والجزيرة العربية والتي
كان لها نشاط يف أوروبا وأمريكا وكان لها العديد من اإلصدارات واألنشطة الف ّعالة.
وتعترب لجنة أهايل املعتقلني السياسيني املؤسسة يف بريوت النواة األوىل لتنظيم حركة
حقوق اإلنسان يف البحرين ،فعىل إثر تشكيل لجنة التنسيق بني الجبهة الشعبية
وجبهة التحرير البحرانية تم دمج لجنتي الدفاع عن حقوق اإلنسان (جبهة التحرير
الوطني البحرانية) والحريات العامة التابعة (الجبهة الشعبية يف البحرين) وتوحيد
أنشطتهام يف مختلف املجاالت ،وخصوصا العاملية والحقوقية ،ت ّم اإلعالن عن لجنة
(((
الدفاع عن حقوق اإلنسان يف البحرين يف العام  1982بعد الغزو اإلرسائييل للبنان
وسجلت رسم ًيا يف الدامنارك .وقد حملت اللجنة ملف الدفاع عن حقوق اإلنسان
إىل جنيف واستطاعت الحصول عىل عضوية يف الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان
يف العام  1984كام استطاعت اللجنة الحصول عىل مقعد للمشاركة يف أعامل
املؤمتر العاملي األول لحقوق اإلنسان يف فينا سنة  1993مبعاونة الدكتور غانم
النجار الذي كان عض ًوا يف منظمة العفو الدولية((( .كانت قضية أحمد الشمالن
هي القضية األبرز لطرح ملف حقوق اإلنسان يف البحرين ،حيث أ ّن آليات العمل
الحقوقي منذ تشكيل اللجنة يف  1982كانت منحرصة يف مراسلة املقررين الخاصني
((( يشار هنا إلى أسبقية كل من بدر ملك في قبرص ،وعبد الجليل النعيمي ويعقوب جناحي وعبد النبي
العكري ومحمد المرباطي وهاني الريس في هذا النشاط الحقوقي المبكر لحركة حقوق اإلنسان ويمكن
اعتبارهم بمثابة الجيل المؤسس لحركة حقوق اإلنسان في البحرين.
((( نشطت اللجنة في التواصل مع منظمات األمم المتحدة منذ  1991وكانت قبل ذلك تستعين بالمنظمات
الحقوقية العربية مثل المنظمة العربية لحقوق اإلنسان والرابطة التونسية من أجل التعاون وإثارة قضية
الحقوق اإلنسانية في البحرين.
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فتح قوس الحقوق

يف األمم املتحدة وجمع املعلومات من خالل األشخاص املسافرين من البحرين
وباألخص املحامني واملقتدرين ماليًا والطالب.
للخارج
ّ
رصا عىل كتابة رسائل إنقاذ األشخاص من
أما إنتاج اللجنة وغريها فكان مقت ً
التعذيب واملحاكامت وقانون أمن الدولة ومعالجات لالنتهاكات السائدة يف
املعتقالت ،وبحكم رسية العمل وصعوبة التواصل بني الداخل والخارج((( مل يكن
مبقدور النشطاء التأسيس الف ّعال لحركة حقوقية مستقلة ونشطة .مع ذلك فإ ّن
نشاط اللجنة استفاد كث ًريا من تعاليم الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان وباألخص
مبدأ «ال عداوة يف حقوق اإلنسان» حيث مكّنهم هذا املبدأ من التواصل مع
الغرب األورويب ومع املنظامت الدولية التي كان ينظر إليها حزب ًيا عىل أنها أدوات
لخدمة املصالح الغربية يف املنطقة.
الوالدة الحقيقة التي ميكن رصدها لحركة حقوق اإلنسان يف البحرين جاءت عقب
االنتهاء من حرب الخليج الثانية والتداعيات السياسية التي لحقت عملية تحرير
الكويت من االحتالل العراقي ،فقد سلطت الحرب األضواء عىل البنية االجتامعية
والسياسية لدول الخليج العريب وكشفت جبل الجليد املتخفي خلف النفط من
أنظمة قمعية وسلطوية وتفتقد ألبسط معايري حقوق اإلنسان .كان هذا الغطاء
مهم ج ًّدا لتحفيز الجامعات السياسية عىل مراجعة برامجها السياسية
اإلعالمي ًّ
(((
وخطواتها يف بناء املجتمع الجديد بعد الحرب .
يف الوقت نفسه أمثرت جهود الكويتيني يف توثيق ورصد مامرسات النظام العراقي
أثناء احتالله للكويت يف تنشيط الحراك الحقوقي يف املنطقة وتأسيسه مجد ًدا
عىل أرضية حقوقية مستقلة عن األرضية السياسية الحزبية((( .ويف هذا الصدد
((( مقابلة شخصية مع عبد النبي العكري(سبق اإلشارة إليها).
((( عباس المرشد ،التيارات اليسارية في البحرين ،منشور في صحيفة الوقت.
((( كان الوفد الحقوقي البحريني كان ضمن الوفد الحقوقي الخليجي برئاسة أحمد الخطيب ،والذي زار
البرلمان األوروبي في نوفمبر  1990لتسليط الضوء على واقع حقوق اإلنسان في الخليج وفي الكويت
على وجه الحصوص.
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تصاعد نشاط حركة حقوق اإلنسان البحرينية بشكل أكرب يف سنوات االنتفاضة
الدستورية ( ،)2000-1994وبرز جيل جديد من أجيال حقوق اإلنسان يف البحرين
مهتم بقضايا الحريات العامة والحريات السياسية واملطالبة بالدميقراطية واإلعالن
الفعيل عن تجاوز مرحلة الجيل األول القامئة عىل املناشدات والتقارير العاجلة(((.
كان العمل العلني والسلمي يف االنتفاضة الدستورية والعرائض الشعبية دعامة
العمل الحقوقي الجديد ،كام أسهمت تقنيات التواصل الجديدة مثل الفاكس
واالنرتنت يف زيادة عملية الرصد واملتابعة والتواصل بني الداخل والخارج ،مام
مكّن نشطاء حقوق اإلنسان من سهولة الحصول عىل املعلومات الدقيقة وتوثيقها
ومتابعتها مع املنظامت الحقوقية املختصة.
حملت مرحلة التسعينات معها بنا ًء سياسيًّا وحقوقيًا متمي ًزا عن املراحل السابقة
يف هذه املرحلة أخذ العمل الحقوقي يف الخليج مسا ًرا مستقالً عن العمل السيايس
((( عبد النبي العكري :مسيرة حقوق اإلنسان في منطقة الخليج محاضرة ألقيت في منتدى الثالثاء الثقافي
بالقطيف مساء الثالثاء  19ذي الحجة 1424هـ الموافق  10فبراير 2004م.
((( الجيل األول يتمثل باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام  1948الفردية البعد ،ثم الجيل الثاني المتمثل
بالعهود الدولية السياسية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية التي شملت حقوق فردية مطعمة بحقوق
جماعية واجتماعية مثل إعالنات حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق السكان األصليين ،ثم مع
التسعينات تدخل حقوق اإلنسان الجيل الثالث من حيث التركيز على حقوق مثل التنمية والحق في
البيئة النظيفة واألمر يحتاج أكثر الى أجيال رابعة وخامسة تعزز الحقوق الجماعية وبشكل متوازن مع
الحقوق الفردية.
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كان نشاط الجامعات العراقية يف مجال حقوق اإلنسان ومحاولتهم الواسعة يف
تعرية نظام صدام حسني عامالً ملهام من ضمن العوامل األخرى واملؤثرة يف
والدة الحركة الحقوقية يف البحرين ودول الخليج العريب .ومنذ  1993بدأ الوفد
الحقوقي البحريني املشرتك ،يشارك بانتظام يف اجتامعات هيئة حقوق اإلنسان يف
الربيع واللجنة الفرعية لحقوق اإلنسان يف الصيف من كل عام يف جنيف ،ويحرض
أه ّم املؤمترات الدولية لحقوق اإلنسان وفعالياتها ،مدش ًنا بذلك زيارات منتظمة
للربملان األورويب وبرملانات فرنسا وبريطانيا واسكندنافيا(((.

وخاصة يف التعاطي مع انتهاكات حقوق اإلنسان ورصدها وكذلك عرب إصدار
أدبيات متخصصة يف هذا املجال وتقارير سنوية توثق جميع األنشطة الحقوقية،
كام ت ّم تقوية العالقات مع املنظامت الحقوقية الدولية والتعاون معها وعىل رأسها
هيئات األمم املتحدة ومنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس واتش واالتحاد
األورويب وغريها ،وساهمت اللجان الحقوقية وعرب التنسيق بينها يف كشف أوضاع
حقوق اإلنسان يف املنطقة والدفع باتجاه التوقيع عىل أبرز املواثيق الدولية يف
هذا املجال.
جسد تعاون هذه اللجان مجتمعة وحدة وطنية أوصلت قضية حقوق
وقد ّ
اإلنسان البحريني إىل كافة املحافل الدولية وأروقة األمم املتحدة بشكل مسموع،
وبعي ًدا عن االستئثار السيايس .فعىل سبيل املثال عملت املنظمتان الحقوقيتان،
لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان يف البحرين ومنظمة حقوق اإلنسان يف البحرين،
عملتا يف تكامل عىل طرح امللفات الحقوقية واستطاعتا كسب املنظامت العربية
والدولية لتبني قضية شعب البحرين .وكان نتيجة ذلك أ ّن عرشات املنظامت
العربية والدولية (املنظمة العربية ،العفو الدولية ،الفيدرالية الدولية ،هيومن
رايتس ووتش واملركز الدويل للحقوقيني ،والحوار بني األديان ،ومناهضة التعذيب
ولجنة باريس وغريها) استندت إىل تقارير املنظمتني اللتني كانتا تعمالن يف تنسيق
كامل مع املحامني والحقوقيني الوطنيني يف الداخل.
لقد شكّلت انتفاضة  1994الدستورية بوابة ألن تكون مسألة حقوق اإلنسان قضية
قابلة لالنفصال عن القضايا السياسية العالقة وأن تكون ملفات حقوق اإلنسان يف
البحرين عرضة للمناقشة يف الربملان األورويب واملنظامت الحقوقية الدولية وهو ما
أمثر يف تزايد الضغوط عىل النظام السيايس يف البحرين واالستجابة ملطلب اإلرساع
يف طرح اإلصالح السيايس .ومن جهة أخرى سارعت االنتفاضة الدستورية يف تنمية
الوعي الحقوقي لدى قطاع واسع من الناشطني السياسيني ولدى قطاع واسع من
املواطنني .وكمثال عىل ذلك من امله ّم اإلشارة والتذكري مبا حققته حركة حقوق
اإلنسان البحرينية يف أغسطس  1996يف اجتامع لجنة الخرباء التابعة لألمم املتحدة
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تول حمد بن عيىس آل خليفة الحكم بعد وفاة والده عيىس بن
يف العام ّ 1999
سلامن ،وأبدى الحاك ُم الجديد رغبته يف إحداث تغيريات سياسيّة واالنتهاء من
مرحلة قانون أمن الدولة .وجرت مفاوضات بني األجهزة األمن ّية ،بقيادة رجل
االستخبارات الربيطاين هندرسون ومعاونه عادل فليفل ،وبني قيادات املعارضة
يف السجن ،ومت ّخضت تلك املفاوضات عن قبول األطراف السياسية مبيثاق
العمل الوطني الذي أُعلن عنه يف فرباير  .2001وانتهت بذلك صفحة االنتفاضة
ال ّدستورية ،حيث تحقّقت أبرز مطالبها ،وهي قبول نظام الحكم بالعودة إىل
السياسيني .ويف
دستور  ،1973وإلغاء قانون أمن ال ّدولة ،وإطالق رساح املعتقلني ّ
الواقع مل تستطع الحكومة مواجهة االنتفاضة الدستورية التي استم ّرت خمسة
أعوام متتالية ،وهو ما أ ّدى إىل تراكم االنتهاكات اإلنسانيّة ،ودفع القوى املراقبة
التخاذ موقف رصيح يطالب حكومة البحرين بالتوقّف عن حمالت القمع
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حيث استم ّر النقاش حول قضية البحرين مدة يومني متتاليني للتصويت عىل قرار
لجنة الخرباء حول البحرين وإلزام الحكومة بالقبول مبتطلبات حقوق اإلنسان
أو طرح القضية للتصويت عىل اجتامع الجمعية العمومية لألمم املتحدة .وقتها
استعانت الحكومة بخرباء لبنانيني ومغاربة واضطرت للدخول يف مفاوضات جانبية
للوصول لتسوية مرضية متنع طرح قضية البحرين للتصويت .وعرب جهود النشطاء
الحقوقيني البحرينيني ص ّوت  12خب ًريا من أصل  23ناقشوا وضع البحرين عىل
قرار يدين استخدام القوة الزائدة من قبل الحكومة ضد املتظاهرين واملحتجني
ويويص بطرح قضية البحرين عىل لجنة حقوق اإلنسان يف العام املقبل ما مل تحرز
البحرين تق ّدما يف مجال حقوق اإلنسان ،وقد سارت األمور حسب املفاضاوت
الجانبية إىل أن توقع حكومة البحرين عىل اتفاقية منع التعذيب مقابل رصف
النظر عن طرح قضية البحرين للتصويت .بعدها أصدر الربملان األورويب تقري ًرا
خاصا بالبحرين نتيجة للتنسيق بني النشطاء الحقوقيني يف العواصم الثالث (لندن،
ً
دمشق ،كوبنهغن).

واالستهداف الطّائفي للمطالبني بال ّدميقراط ّية .ويف هذا الشّ أن ،كان بيان االتحاد
األوريب يف عام  1997رصي ًحا وقويًّا .كام نرشت منظمة هيومن رايتس وتش يف
مفصال ،و ُع ّد األ ّول من نوعه ،أوضح حجم االنتهاكات التي
العام نفسه تقري ًرا ّ
متارسها الحكومة لقمع االحتجاجات ال ّدميقراطيّة.
يف  2000أظهر األمري الجديد رغبة يف طرح ميثاق عمل وطني لالستفتاء الشعبي
كبوابة للخروج من األزمة العالقة وفتح بداية جديدة تقوم عىل مبدأ اإلصالح
السيايس الشامل وبالفعل ص ّوت أغلبية املواطنني لصالح ميثاق العمل الوطني بعد
مداوالت عديدة بشأن ضامنات العودة لدستور  1973ووقّع األمري وثيقة يف هذا
الشأن يف مجلس العالّمة السيد علوي الغريفي تع ّهد فيها بالعودة لدستور 1973
كمرجعية حاكمة عىل ميثاق العمل الوطني.
عمل ًّيا ،مل تستمر فرحة أجواء ميثاق العمل الوطني أكرث من عام ،إذ قام امللك يف
الذكرى األوىل (فرباير )2002؛ بإصدار دستور جديد للبالد بصورة منفردة ،وبنا ًء
عىل تفسريات قانون ّية ال يبدو عليها التامسك .ويف الحقيقة ،فإ ّن صفحة مرحلة
الظالم الدستوري والقانوين مل تطو نهائ ًّيا .فبعد عام واحد من إمضاء ميثاق العمل
الوطني ،أصدر امللك حمد بن عيىس آل خليفة دستو ًرا جدي ًدا ،خالفًا ملا ت ّم االتفاق
عليه مع القوى السياسية ،حيث تق ّررت املوافقة بني الطّرفني عىل إجراء تعديالت
متس جوهر السلطة الترشيع ّية وصالحياتها .إال أ ّن الدستور الجديد
دستوريّة ال ّ
ق ّيد صالحيات السلطة الترشيعية من ناحية التمثيل ،وجعلها تتألف من غرفتني،
منتخبة ومعينة بالتساوي ،كام قلّصت نصوص ال ّدستور الجديد صالح ّيات السلطة
الترشيعية مقارنة بصالحياتها وفق دستور .1973
لقد ف ُّس هذا السلوك عىل أنه انقالب عىل نصوص ميثاق العمل الوطني ،وبداية
الرتكاب األخطاء القاتلة القدمية .تزامن ذلك مع قيام امللك بإصدار مراسيم
قوانني ،أسهمت يف تعميق األزمة مثل مرسوم بقانون رقم ( )56والذي مبوجبه
تم توفري الغطاء القانوين إلفالت مرتكبي جرائم التعذيب من املحاكمة والعقاب.
مع استمرار األزمة الدستوريّة ،ومقاطعة القوى السياسية لالنتخابات النيابية
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لقد صار من املألوف الحديث عن سياسة التّطهري الطائفي ،وعن تغيري الرتكيبة
الدميغرافية ،بدل الحديث عن التط ّور ال ّدميقراطي .تعرث اإلصالح كث ًريا ،و مل يعِ
ال ّنتائج املرج ّوة منه؛ ألنه مل يقارب املسائل األساسيّة بالشّ كل املالئم ،وأل ّن عد ًدا
السياسيني ال زالوا يتذ ّمرون من القوانني املق ّيدة
كب ًريا من املواطنني والفاعلني ّ
السيايس((( ،كام أن االلتزام الرسمي
لل ّدميقراطية ،وتراكم سجل ّ
التاجع يف األداء ّ
السيايس عىل مستوى املجتمع؛ بقي محدو ًدا ج ًّدا ،ال سيام وأ ّن هذا
بأطر التجديد ّ
املجتمع مل يحظ بتمثيل ٍ
كاف يف العملية السياسية.
منذ عام  2004تباطأت عمل ّية اإلصالح ،وأصبح من الواضح أنّه مل يكن املقصود من
السياس ّية املعلنة إقامة دولة دميقراط ّية ،وأ ّن ال ّنخبة الحاكمة ليست
اإلصالحات ّ
مستع ّدة لتقديم مزيد من التّنازالت ،وهو ما يعكسه لجوء ال ّدولة إىل القمع يف
إطار سيطرتها عىل املعارضة .ويف الجملة ،دخلت البالد يف مرحلة سياس ّية جديدة
تقوم عىل معركة استعادة ال ّدستور ،ومناهضة دستور  2002وإسقاطه.
أصل لجملة من التحديات الكبرية ،وكانت
السيايس الضئيل ً
لقد تع ّرض االنفتاح ّ
((( أنظر في هذا الصدد تقرير«مراسلون بال حدود» ترصد حظر المواقع االلكترونية البحرين تتراجع 23
نقطة على مؤشر الحريات الصحافية و بعد أن كان تصنيفها حرة جزئيا وفقا لمؤشر «الحريات في العالم
...»2010خلُص تقرير مؤسسة «فريدوم هاوس» األميركية بشأن مؤشر الحريات في العام  ،2010إلى
تراجع مستوى البحرين على مستوى الحريات المدنية والحقوق السياسية ،إذ صنف التقرير البحرين
ضمن الدول غير الحرة ،بعد أن كانت حرة جزئيا .وقد منحت «فريدوم هاوس» البحرين درجة 7 / 6
بالنسبة للحقوق السياسية وهو ما مثل تراج ًعا في هذا الجانب ،فيما بقت البحرين على الدرجة السابقة
ذاتها وهي  7/5بالنسبة لمجال الحريات المدنية .وتعتبر الدرجة  7أسوأ الدرجات فيما تمثل الدرجة
األفضل
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التي أجريت يف اكتوبر  ،2002بدأت معامل املرشوع اإلصالحي بالتّاليش ،ورشعت
األزمات تتكاثر مع تزايد حالة االحتقان األمني واالجتامعي .كان من نتائج ذلك،
ظهور تراجعات كبرية عىل مستوى الح ّريات العامة ،وعىل مستوى التّرشيعات،
لتحل مكانه مفاهيم
مام يصعب معها التّصديق مبفهوم املواطنة ،والذي أُزيح ّ
تسلّط ّية واستبداديّة.

سب ًبا يف تفاقم أزمة املرشوع اإلصالحي ،إذ لجأت الحكومة مج ّد ًدا إىل األساليب
القمعيّة القدمية ،وتع ّرضت ح ّرية التّعبري للمضايقة ،ومل تسلم شخصيات سياسيّة
ُمعارضة من االعتقال ،وتوجيه تهم اإلرهاب إليها .إضافة إىل اعتقال عدد كبري
من ال ّنشطاء واملدافعني عن حقوق اإلنسان .وكان اإلجراء األكرث وضو ًحا عىل
ارتداد املرشوع اإلصالحي؛ هو عودة التّعذيب بوصفه مامرس ًة ممنهج ًة تُ ارس
ض ّد املعتقلني السياسيني ،األمر الذي يوحي بفشل الحكومة يف معالجة اإلشكاالت
السيايس من جهة ،واإلشكاالت التي خلقتها الحكومة
التي تثريها مرحلة االنفتاح ّ
السيايس واملكتسبات
يف النظام السيايس والقانوين واإلجرايئ فيام يتعلق باإلصالح ّ
ال ّدميقراط ّية .وبدالً من تقديم فرص حقيق ّية للحوار والتّفاوض املستمر ،عادت
انتهاكات حقوق اإلنسان إىل الواجهة ،وتراجعت مؤرشات الحرية الصحافيّة،
ومستوى الدميقراط ّية.
تجدر اإلشارة إىل أ ّن البحرين كانت تص ّنف يف الفرتة ( )2008-2001عىل أنّها
ح ّرة جزئ ًّيا ،ولكنها تراجعت يف العام  2010إىل درجة غري ح ّرة ،وهي إشارة إىل
وصول طريق اإلصالح إىل نهايته ،واستنفاذ كافة مفاعليه التّفاوضية التي يقوم
عليها .وعليه ،فإ ّن وجهة ال ّنظر القائلة بعجز الحكومة عىل تنمية الثّقة وتعزيز
ال ّدميقراطيّة ،تبدو صحيحة إىل درجة كبرية.
السياس ّية،
وبنظرة فاحصة يف األساس القانوين لإلصالحات ،وضمن املامرسات ّ
فإ ّن ال ّنخبة الحاكمة ال تزال تحتفظ مبعظم سلطات صنع القرار يف يدها .إ ّن
السيايس ،فأهم الوزارات محتكرة
السلطة التّنفيذيّة ال تزال غري خاضعة للتّنافس ّ
ّ
ألفراد العائلة املالكة ،كام إ ّن السلطة الترشيعية ال تزال مؤسسة عىل املناصفة
والسياس ّية التي
(االنتخاب /التعيني) .وال تخفى محدودية مجال الحريات املدن ّية ّ
ويتبي أ ّن مامرسات النظام تقع يف حيز نظام
يكفلها ال ّدستور ،ومينعها القانونّ .
الحكم املنغلق ،وفشل دولة االستقالل وما بعدها يف ترسيخ مبادئ املواطنة عمل ًّيا،
حيث أ ّدت تلك الرتاكامت ومامنعة النظام يف إجراء حوار وطني حقيقي إىل تفاقم
السيايس ،وما ُع ّول عليه من قدرة
السخط الشعبي ضد النظام .ويف مسار االنفتاح ّ
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ّ
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لقد اعتربت الدولة أ ّن مطالب تداول السلطة ،وانتخاب رئيس الحكومة ،مسألة
تخص األمن الوطني ،دون األخذ بعني االعتبار أنها من مقومات اململكة الدستورية
ّ
التي ت ّم االتفاق عليها يف ميثاق العمل الوطني ،وبدالً من فتح باب الحوار حولها؛
فتحت العقيدة األمن ّية الجديدة أبواب سجونها للناشطني ،وسمحت ألجهزة األمن
رسعت طريق
بفعل ما تريد من مالحقات ومن عقاب جامعي ،ومن انتهاكات ّ
االنتفاض عىل نظام الحكم.
والحال أ ّن حكومة البحرين مل تخرج كث ًريا عن حال العديد من الحكومات التي
تتظاهر عىل النطاق الدويل بااللتزام باملعايري الدولية لحقوق اإلنسان وتوقّع
وتص ّدق عىل االتفاقيات واملعاهدات الدولية ،وذلك بهدف رصف األنظار فعليًّا
يل وتجميل
عن حقوق اإلنسان عىل املستوى الداخيل ولغرض االستهالك املح ّ
خصوصا وإ ّن التوقيع عىل االتفاقيات الدولية ال يلزمها مبواءمة ترشيعاتها
الصورة،
ً
الوطنية مع العهود واملواثيق الدولية ،أو أنها متهل نفسها أطول فرتة لتسويف
تجسد هذا األمر عىل نحو أكرث إلحا ًحا يف
هذه القضية وااللتفاف عليها .وقد ّ
التسعينيات وما بعدها ويف ظل النظام الدويل الجديد ،واتساع املطالبة باحرتام
حقوق اإلنسان واضطرار بعض البلدان إىل مسايرة املوجة العاملية بهذا الخصوص.
توسعت
فاسرتاتيجية «اإلصالح من أجل البقاء» مل تقترص عىل املجال السيايس بل ّ
وباألخص املجال الحقوقي ،إذ قررت حكومة
أيضً ا لتشمل املجاالت األخرى
ّ
البحرين أن تسلك خيار املرواغة يف االلتزامات الحقوقية ،فانضمت البحرين إىل
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أي
عىل تحقيق املواطنة ،جاء دستور  2002ليضع العربة أمام الحصان ،وليعيق ّ
تحول دميقراطي سلمي متد ّرج ،بل إن املامرسات املعيقة التي لحقت باملجتمع
يف فرتة مرشوع اإلصالح السيايس كانت أكرث مام هي عليه يف فرتة دولة االستقالل،
وبالتايل فإ ّن ال ّدولة يف عهد اإلصالح السيايس باتت أكرث رشاسة ،وأكرث عدائية
للمجتمع ،وأكرث حذ ًرا حيال الفئات السياس ّية التي تطالب مبزيد من اإلصالحات
والسياسيّة.
الدستوريّة ّ

ست من اتفاقيات األمم املتحدة الرئيسية السبع املعنية بحقوق اإلنسان ،بعد
تصلّبها يف رفض التوقيع قبل  .1999لكن حكومة البحرين تحفّظت عىل الفقرة
تنص عىل أ ّن
 5من املادة  9من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،والتي ّ
حق الرجوع إىل محكمة ليك
«ألي شخص ُحرِم من حريته بالتوقيف أو االعتقال ّ
تفصل هذه املحكمة دون إبطاء يف قانونية اعتقاله ،وتأمر باإلفراج عنه إذا كان
تنص
االعتقال غري قانوين» .كام تحفظت البحرين عىل الفقرة  7من املادة  14التي ّ
عىل أنه «ال يجوز تعريض أحد مجد ًدا للمحاكمة أو للعقاب عىل جرمية سبق أن
كل بلد»،
أدين بها أو ب ّرئ منها بحكم نهايئ وفقًا للقانون ولإلجراءات الجنائية يف ّ
تنص عىل:
ودعت إىل تطبيقهام يف حدود املادة  10من قانون العقوبات ،والتي ّ
«فيام عدا الجرائم الواردة باملادة السادسة ،ال تجوز إقامة دعوى عىل من ثبت أن
حكم نهائ ًّيا واستوىف جزاءه أو
املحاكم األجنبية ب ّرأته مام اتهم به أو حكمت عليه ً
كان الجزاء سقط بالتقادم» .وكانت حكومة البحرين من بني الدول التي اعرتضت
يف األمم املتحدة عىل أن يكون للمنظامت غري الحكومية والخرباء املستقلني دو ًرا
رئيسيًّا كمصدر رئييس ومبارش للمعلومات عند مراجعة سجالت الحكومات فيام
يرتبط بحقوق اإلنسان ،ودعمت يف مقابل ذلك االعتامد عىل الحكومات نفسها.
كام رفضت حكومة البحرين أن يتم تعيني املسؤولني عن آليات األمم املتحدة التي
ترصد حقوق اإلنسان عرب رئاسة املجلس من قامئة تقرتحها الحكومات والجهات
املعنية األخرى ،وإمنا أن يتم التعيني عرب ممثيل الحكومات فقط .ودعمت حكومة
البحرين قرا ًرا بإيجاد ميثاق رشف تقرره الحكومات ويلتزم به املسؤولون عن
آليات األمم املتحدة .ومل تدعم البحرين قرا ًرا بأن تكون لجنة األمم املتحدة إىل
دارفور مك ّونة من خرباء مستقلني بدالً من ممثلني سياسيني.
ومل تدعم البحرين قرار اإلبقاء عىل آليات األمم املتحدة املتعلقة بأوضاع حقوق
اإلنسان يف بلدان معينة ،وبنا ًء عىل ذلك فإنها كانت من املعرتضني عىل استمرار
فحص أوضاع حقوق اإلنسان يف البلدان التي كان قد ت ّم تعيني مقررين خاصني
فيها للفحص .كام رفضت البحرين مساندة اقرتاح بعقد جلسة خاصة لتقييم
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جدول ( )1االتفاقيات الحقوقية التي وقعتها حكومة البحرين
الرقم

االتقافيات الدولية

سنة االنضامم

 .1العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

2007

 .2العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

2006

 .3الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
 .4االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب.

1998

 .5االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي.

1990

 .6االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنرصي واملعاقبة عليها.

v

 .7اتفاقية منع جرمية اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها.

v

 .8اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.

2002

 .9اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة.
 .10اتفاقية حقوق الطفل الربوتوكول الخاص بوضع الالجئني.

1992

 .11االتفاقية الدولية حول الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

2007

 .12الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل الخاصني باشرتاك األطفال
يف املنازعات املسلحة ،وبيع األطفال واستغاللهم يف البغاء واملواد اإلباحية.

2004

((( لمزيد من التفاصيل أنظر
http://www.demcoalition.org/2005_html/undem_offic.html#Report2007
http://www.demcoalition.org/pdf/HRC%20Table%20of%20Indicators%20for%20
Year%20One%20-%20Full%20Chart.pdf
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األوضاع يف دارفور ،ورفضت مساندة قرار بتبني نتائج تقرير بعثة األمم املتحدة
املختصة بحقوق اإلنسان يف تلك املنطقة(((.

كام انضمت البحرين كذلك إىل أربع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثامين
املعنية بحقوق اإلنسان ،وهي:
 االتفاقيتان املرقمتان ( )29و( )105املعنيتان بالقضاء عىل السخرة والعملاإلجباري» 1998 ،1981( ،عىل التوايل).
 االتفاقية رقم ( )111بشأن منع التمييز يف العمل وشغل الوظائف» (.)2000 االتفاقية رقم ( )182املتعلقة بأسوأ أشكال تشغيل األطفال»(.)2001من جهة أخرى ،شكّل انضامم البحرين إىل مجموعة من املعاهدات واالتفاقيات
املختصة بحقوق اإلنسان واح ًدا من أهم عنارص الضغط التي ميكن استخدامها
من أجل إحداث تغيري حقيقي يف بنية القوانني ومستقبل الترشيعات وكذلك يف
املكافحة العملية النتهاكات حقوق اإلنسان ،فوفقًا للقانون الدويل يرتتّب عىل
الدول املوقعة عىل املعاهدات الدولية أن تعدل قوانينها الداخلية مبا يتالءم مع
روح االتفاقية أو املعاهدة التي انضمت إليها.فبحسب املادة ( )27من أتفاق ّية
فيي ّنا الخاصة بتفعيل االتفاقيات الدولية (Vienna Convention on the Law
تنص عىل أنه ال يجوز ألية دولة عضو اعتمدت أية اتفاقية
 )of Treatiesوالتي ّ
دولية أن تقوم بتفعيل قانون محيل يناقض بنود االتفاقيات الدولية .مع ذلك فإن
القوانني التي يتم العمل بها مثل قانون (العقوبات للعام  )1976وقانون الجمعيات
األهلية لسنة 1989أو مجموعة قوانني التي صدرت يف ( 2006-2005مثل قوانني
اإلرهاب و قانون التجمعات وقانون الجمعيات )...تتعارض كثري من موادها
ومواد تلك املعاهدات بل إ ّن بعض مواد تلك القوانني تحتوي عىل مواد مناقضة
متا ًما لالتفاقيات الدولية امللزمة التي وقّعت عليها حكومة البحرين واعتمدت
كترشيع صادر من الجريدة الرسمية .وتلعب مواد تلك االتفاقيات واملعاهدات
حاسم وحيويّا يف تصنيف القوانني والترشيعات من حيث
والربوتوكوالت دو ًرا
ً
توافقها مع املعايري الدولية مثل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
فضالً عن تضمني بعض االتفاقيات السامح ملراقبني دوليني بتفقّد أوضاع حقوق
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نتيجة لتلك الخيارات التي ميكن وصفها بالخيارات املتعرثة ،أصبحت هناك حاجة
رضورية ألن تؤسس حركة حقوق اإلنسان عىل أرضية مختلفة عن أرضية الحركات
والتنظيامت السياسية من جهة وأرضية النظام السيايس من جهة أخرى ،وبعبارة
ّ
أدق برزت الحاجة الفعلية ألن تكون مسألة حقوق اإلنسان مستقلة متاما ومعنية
يصح وصفها بأنسنة الحراك
باإلنسان كإنسان ومبا ت ّم مراكمته من خربات كونية ّ
الحقوقي وانتشاله من التعليب السيايس.
حركة حقوق اإلنسان بين ثقافتين

بطريقة ما كان االنفتاح السيايس املحدود سببًا ألن ترتسخ ثقافة حقوق اإلنسان
بصورة أكرث مام كانت عليه وأن تنضج حركة حقوق اإلنسان من خالل تنوع
االجتهادات والرؤى الحقوقية ليس من ناحية تنظيمية فقط بل أ ّن جوانب أعمق
مثل ركائز الثقافة الحقوقية ،كانت تستفيد من أجواء االنفراج األمني والطابع
املؤسسايت الهزيل يف داللة واضحة عىل أ ّن الثقافة الحقوقية لها ارتباط قوي مع
ظروف وتاريخ املجتمعات .مثل هذه العوامل ساهمت يف إبراز منظمومتني
ثقافيتني لحقوق اإلنسان يف البحرين هام ثقافة الحقوق الفردية وثقافة الحقوق
الجامعية .وقد عمل عبد الهادي الخواجة عىل تعزيز وتنشيط الثقافة الثانية
ملهم وجدي ًرا باالتباع لتعزيز حقوق اإلنسان يف البحرين
واعتبارها مصد ًرا
ً
كل ذلك كانت
واإلسهام يف تحقيق االنتقال الدميقراطي .عملية االستفادة من ّ
متعددة املسارات ومل تتخلص من تبعية حقوق اإلنسان للرؤية السياسية ،مبعنى
أن مسألة حقوق اإلنسان رغم ما أفرزته من نتائج إال أنها ظلت تابعة للخيارات
السياسية املختلفة سواء تلك املتعلقة بالنظام أو الجامعات والحركات السياسية.
فقد اختارت الحركات والجامعات السياسية املعارضة خيار االلتزام باملرجعيات
الدولية الحقوقية كأطر عامة ملطالبها السياسية ويف حركة مقاومتها ومعارضتها
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اإلنسان وكتابة تقارير مختصة ملناقشتها سواء يف لجنة حقوق اإلنسان السابقة أو
حل بديالً عن تلك اللجنة.
يف اجتامعات مجلس حقوق اإلنسان الذي ّ

لخيارات وقرارات السلطة القامئة يف البحرين وشكّلت لها ضمن تشكيالتها الداخلية
لجان خاصة بالرصد واملتابعة ألوضاع حقوق اإلنسان معتربة ذلك جز ًءا أساسيًّا من
أجزاء تركيبها التنظيمي حتى ولو مل تكن فاعلة أو قادرة عىل تلبية احتياجات
حقوق اإلنسان يف البحرين بالفعل .إال أ ّن الجزء األه ّم هنا هو ربط هذه الحركات
لحقوق اإلنسان بالقانون القائم بالفعل وإمضاء مرجعية الدولة عىل مرجعية
عاملية حقوق اإلنسان ،وهو ما خلق تناقضً ا يف معالجتها لقضايا حقوق اإلنسان
بحكم أن بقاء الجمعيات السياسية كأطر تنظيمية لتلك الحركات كان مرهونا وال
يزال بالقوانني النافذة ويصعب عليها بالتايل االحتكام ملرجعيات مضادة ملرجعية
الدولة .يحدث هذا يف ظل تراكم انتهاكات واسعة لحقوق اإلنسان يف فرتة االنفتاح
السيايس املحدود.
لقد م ّر معنا أن بدايات حركة حقوق اإلنسان البحرينية انطلقت متأثر ًة مبا يعرف
بالجيل األول لحقوق اإلنسان أو ما يس ّمى بالحقوق «الزرقاء» .حيث تهتم بشكل
رئييس بالرتكيز عىل الفرد كفرد وهي معنية بحامية الفرد من تجاوزات السلطة،
والحق مبحاكمة عادلة وحرية األديان وحقوق التصويت.
مثل حرية التعبري
ّ
وهي حقوق ساعدت يف تأسيسها وثيقة الحقوق يف الواليات املتحدة األمريكية
باإلضافة إلعالن حقوق اإلنسان واملواطن يف فرنسا يف القرن الثامن عرش((( .وغالبًا
ما كانت تصاغ هذه الحقوق بطريقة املنع والتجريم ،فاملطلوب من الحكومات
هو االمتناع عن التعذيب وعقد املحاكامت العسكرية ومايف حكمها .وقد تطورت
وباألخص مرحلة
ثقافة حقوق اإلنسان يف البحرين بتطور درجة الحراك السيايس
ّ
االنتفاضة الدستورية ( )2000-1994إذ أدرجت حركة حقوق اإلنسان يف البحرين
املطالب الحقوقية السياسية كحرية التعبري واملشاركة السياسية كحقوق إنسانية
ثابتة يجب عىل الحكومة التسليم بها.
((( تم اعتماد هذه الحقوق واالعتراف بها عالميًا وإعطائها صيغة رسمية ألول مرة في القانون الدولي من
خالل المواد  3إلى  21في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في  ،1948والحقًا في العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية في .1966
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يشري هذا التحليل إىل أهمية توفر أرضية اجتامعية وسياسية جديدة لالنتقال
بحقوق اإلنسان من إطارها الفردي إىل إطار آخر كاإلطار الجامعي ،الذي سيعمل
عىل تشكيله عبد الهادي الخواجة بشكل مكثف ،بل ميكن الذهاب هنا إىل أ ّن
االنقسام داخل الثقافة الفردية لحقوق اإلنسان يف شكلها املؤسسايت (الجمعية
البحرينية لحقوق اإلنسان) كان بسبب رغبة فريق من أعضاء املؤسسة بالتحول
ناحية حقوق اإلنسان الجامعية((( التي يعنى بها الجيل الثاين((( والجيل الثالث من
خصوصا تلك الحقوق املتعلقة بالحقوق االقتصادية
أجيال حقوق اإلنسان العاملية
ً
واالجتامعية والثقافية والعمل عىل ضامن ظروف ومعاملة متكافئة لفئات
وحق الحصول
حق الحصول عىل عملّ ،
املجتمع املختلفة وتشمل هذه الحقوقّ :
عىل الرعاية الصحية والسكن ،باإلضافة للضامن االجتامعي وإعانات العاطلني.
منهجيتان كان يتمحور حولهام مجموعة من النقاط :أبرزها فتح العضوية لعامة
املواطنني مقابل السعي للحفاظ عىل الطابع النخبوي والتقني ألعضاء الحراك
باألخص.
الحقوقي ،والثاين هو تحديد درجة التامس مع السلطة والسلطات األمنية
ّ
خالفا لثقافة املرحلة األوىل من حركة حقوق اإلنسان فإ ّن الثقافة الجامعية لحقوق
اإلنسان نشأت يف فرتة احتدام الرصاع بني الحركات االحتجاجية وبني عسف
السلطات وتجاهلها ملنظومة الحقوق كاملة فاملعركة التي خاضها هذا الجيل
((( مقابلة شخصية مع عبد النبي العكري بتاريخ  18مايو .2013
((( تم تضمين حقوق الجيل الثاني أيضً ا في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المواد  22إلى  ،27وأيضً ا
في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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من ناحية الظروف التي أسهمت يف تعزيز هذه الحقوق الرصاع السيايس املكشوف
بني القوى الوطنية والنظام السيايس ،فضالً عن وجود هذه الحقوق معززة
بنصوص تضمنها دستور  1973لكنها مل تجد طريقها للقوانني املطبقة أو املعمول
بها وبالتايل فإ ّن الحراك الحقوقي كان مرتك ًزا يف األساس عىل توفري ضامنة نقل
حقوق اإلنسان من الصيغ الدستورية للصيغ القانونية املحلية من جهة وااللتزام
مبضمون تلك الحقوق من جهة أخرى.

كانت مختلفة متا ًما ،فهي حركة تنطلق من املجتمع ناحية الدولة والبناء القانوين
والدستوري وتطالب بحقوق غري مدرجة يف الدستور السابق أو الدستور الحايل
دون أن تغفل حركتها ومطالبتها بتطبيق الجيل األول من الحقوق حيث يتم
انتهاكه بطريقة فاضحة .فرسالة حركة هذا الجيل ليست فردية بل جامعية تؤكد
عىل اقتسام املوارد واملشاركة فيها وإعادة توزيع موارد القوة االجتامعية لصالح
األفراد والجامعات والرثوات الوطنية.
بالطبع فإ ّن األجواء االحتجاجية التي م ّرت عىل عدة عواصم عربية مثل القاهرة
والدار البيضاء واملنامة وظهور الحركات االحتجاجية الجديدة فيها أسهم كث ًريا
يف تأطري الثقافة الجامعية لحقوق اإلنسان وأعطاها قوة عىل مقاومة التحديات
السياسية والحقوقية ،إذ تظل هناك سواء بالنسبة (لحقوق) األفراد أو الجامعات
يف الجيلني الثاين والثالث من املواثيق الدولية ،إشكالية السلطة املنوطة بالتنفيذ
وباملحاسبة وبالعقاب .فهذه اإلشكالية شأنها شأن اإلشكاليات القدمية بالنسبة
للجيل األول من مواثيق حقوق اإلنسان التزال عرضة للخالف األيديولوجي والخالف
بني منظوري الفقراء واألغنياء من بلدان العامل .من األمور الخالفية والسجالية يف
الحساس بني حقوق الفرد املرشوعة وواجبات الدولة
مجال حقوق اإلنسان التوازن ّ
يف حامية أمنها الداخيل والخارجي ،أي توفري األمن للجامعة أو املجتمع ككل .وقد
أفتى فقهاء القانون العام بجواز فرض (قيود مقننة) (.)Permitted limitations
وطبقا لهذه الفتوى فإنه ال توجد (حقوق مطلقة) إال فيام ندر؛ ومن هذه األخرية
تحريم التعذيب .فيام عدا ذلك فإ ّن معظم الحقوق قد يرد عىل مامرساتها أو
التمتع بها قيود أو تحفظات .والعادة أن يكون القانون املقيّد أو املنظم للحقوق
والحريات سابقا أو مصاح ًبا للقانون الذي يق ّر هذه الحقوق والحريات ،وأن يكون
املواطن عىل دراية بهام م ًعا ،حتى ال يختلط الحابل بالنابل ـ أي حقوق الفرد
ورضورات حفظ األمن والنظام يف الدولة ـ ويف ثقافة وتقاليد حقوق اإلنسان الب ّد
أن تثبت الدولة أن ما تقرتحه من قيود عىل حقوق األفراد له مربرات رضورية،
وميكن أن يتفق عليها (العقالء) من أبناء نفس املجتمع .وتكون هذه القيود عادة
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عىل أثر االنقسام الثقايف داخل حركة حقوق اإلنسان عىل مجمل العالقات وموازين
القوة عىل أرض الواقع فقد واجهت حركة حقوق اإلنسان يف البحرين مجموعة من
التحديات حالها حال حركات حقوق اإلنسان يف العامل العريب .وميكن اإلشارة هنا
لثالثة أمناط من التحديات التي واجهتها ثقافة حقوق اإلنسان الفردية والجامعية.
التحدي األول محاولة الحكومة تدجني أو احتواء أو تبهيت لون الثقافة الحقوقية،
وذلك عرب تطويعها أو التأثري عىل بعض قياداتها.
التحدي الثاين هو السعي إىل دفع الحراك الحقوقي نحو التوظيف االيديولوجي
أو االنتامء الحزيب ليك تكون واجهة سياسية ض ّيقة للجامعات والتيارات السياسية
مبا يؤدي للتأثري عىل استقالليتها ودخولها طرفا غري مبارش يف الحسابات السياسية
السائدة.
التحدي الثالث تشكيل الحكومة أو بعض الحركات السياسية والدينية لهياكل
منظامت باسم حقوق اإلنسان تكون تابعة لها ،بهدف التشويش عىل حركة حقوق
اإلنسان الحقيقية وخلط األوراق.
يضاف إىل هذه التحديات ٍ
تحد أكرث خطورة ويختزل الفوارق العديدة بني منظامت
وحركات حقوق اإلنسان وهو تحدي تحديد خ ّط التامس مع السلطة ،وما يعني
ذلك من حدود التعاطي واملواجهة معها يف بعض األحيان ،أو الدخول معها يف
مشاريع حوارية يف أحيان أخرى .خطورة هذا التحدي تلقي بظاللها ليس عىل
املوقف من السلطة وحسب بل حتى من الفقراء واملنافسني والعاملني يف الحقل
الحقوقي ،ففي دول االستبداد السيايس والقمع األمني والغنب االجتامعي ،تطل
إشكالية الحوار بني السلطة وبني منظامت املجتمع املدين ،العاملة يف مجال حقوق
اإلنسان ،بني آونة وأخرى ،كسؤال يختلف حوله العاملون يف هذه املنظامت.
فالذي يحدث عادة أن هذه األنظمة تقوم بانتهاكات منهجية ومستمرة لحقوق
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ألغراض (املصلحة العامة) ،وخاصة يف مجال الصحة العامة واألمن القومي ،وليس
مصلحة الحكومة أو الحاكم أو النخبة الحاكمة.

اإلنسان وهو ما يجعلها أمام استحقاقات صعبة من قبل الرأي العام الحقوقي
الداخيل والخارجي .ويف سبيل التخلص من تلك الضغوط تلجأ هذه األنظمة
للمناورة والبحث عن مخارج مؤقتة تعفيها من أكرب قدر من االستحقاقات
الحقوقية .أحد تلك املخارج هو انفتاحها عىل املنظامت الحقوقية املحلية ومحاولة
اسرتاضائها بهدف تجميل صورتها .وتدرك املنظامت الحقوقية أن قبولها للحوار
يجعل منها رشيكًا يف عملية تجميل وجه النظام بدرجة أو أخرى ،إذ ينبغي دراسة
ما يحيط بالدعوة من ظروف ومؤرشات من شأنها أوالً أن تتيح الخروج بنتائج
إيجابية وثانيًا أن تقلل من أو تستبعد إمكانية أن تكون املنظامت الحقوقية رشيكًا
يف غسل أيدي نظام مستبد من انتهاكاته الحقوقية(((.
فعىل غرار ما يسميه هنتغتنون «معضلة امللك» التي تتلخص يف كيفية التوفيق
بني التحوالت االجتامعية والثقافية ومنح املزيد من الحريات السياسية دون
إغضاب أنصار النظام وخلق قوى معارضة تواجه املنظامت الحقوقية مأزقها
الخاص يف كيفية التوفيق بني مسؤوليتها الحقوقية وبني الحصول عىل منافذ للعمل
بعي ًدا عن غضب السلطة ومحاربتها .يف الوقت ذاته فإ ّن تجربة العمل الحقوقي
يف املنفى أو الخارج فرضت نفسها عىل العديد من العاملني يف الحقل الحقوقي
ورغبة يف عدم الوقوع يف سلبيات هذا الوضع ميكن تفهم مسايرة بعض الحقوقيني
أساسا برصد تطورات حقوق اإلنسان يف
للسلطة وبحثهم عن إطار عمل يهتم ً
البحرين السلبية واإليجابية ،وتزويد املهتمني باملعلومة والتحليل ،وتقديم الرؤى
واإلستشارات للمنظامت الحقوقية وغريها من الجهات املعنية .وقد يضيف هؤالء
أنه ميكن لحركة حقوق اإلنسان أن تضطلع وتنشط يف إدارة حوار فكري معريف
بني التيارات املختلفة تحت راية حقوق اإلنسان .فجميع األطراف ميكن أن تلتقي
وتتحاور عند نقطة حقوق اإلنسان ،وهذا ما يجعل من مسألة االنفتاح عىل
السلطة له مربراته العملية والحقوقية .ويف الوقت ذاته يجب أن نتذكر بأنه
((( متى نحاور السلطة..وجهة نظر حقوقية ،الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان (ورقة موقف منشور
في  21فبراير .)2013
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يف املقابل فإ ّن فريقًا آخر من الحقوقيني يرون أ ّن الحديث عن منطقة رمادية يف
حقوق اإلنسان هو رضب من االبتعاد عن وظيفة حقوق اإلنسان الحقيقية ،وهي
الحق عىل أولية السلطة دون االنخراط يف الرصاع اآليديولوجي أو السيايس
أولية ّ
أو االنحياز إىل هذا الفريق أو ذاك .وكمثال عىل ذلك فإن أغلب التقارير التي
تصدر عن املنطقة الرمادية كانت تعتمد أسلوب ومضمون حذر شديد يف تعاطيها
مع القضايا الحقوقية الفردية والجامعية .وقد يفرس ذلك الخشية من تهمة الدفاع
ويتجل هذا الحذر يف اتباع أسلوب نقدي حذر لألجهزة
ّ
أو التعاطف مع الضحايا.
األمنية ،حتى ال يشعر املسؤولون األمنيون أنهم مستهدفون من طرف الجمعية.
ومن أساليب هذا التخفيف الوصفية املبالغ فيها يف وصف األحكام الصادرة عن
((( متى نحاور السلطة..وجهة نظر حقوقية ،الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان (ورقة موقف منشور
في  21فبراير .)2013
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عىل الرغم من وجود أوجه تشابه كثرية ومصالح مشرتكة بني جميع األنظمة
املستبدة فإ ّن تلك األنظمة ليست متامثلة سواء يف الخصائص األساسية لكل
دولة أو يف طريقة االحتفاظ بالسلطة .فعندما يكون تورط املؤسسة السياسية يف
التنصل منها ،يصبح يف
االنتهاكات املرتكبة مفضو ًحا ومباركتها لها علنية ال ميكن ّ
حكم املستحيل تقري ًبا أن تعرتف هذه املؤسسة بوجود انتهاكات يف األساس .فمثل
هذا االعرتاف يضطرها لدفع مثن سيايس باهظ ،ويع ّرضها ملزيد من الضغوط .يف
هذه الحالة فإ ّن أهداف السلطة من الدعوة إىل الحوار تكون محددة وضيقة
للغاية ،وتنحرص إما يف تجميل وجهها بشكل مجاين أو يف تحقيق ذلك مقابل مثن
ال يتعلق مبطالب حقيقية .ويف سبيل ذلك يغلب أن تلوح السلطة قبل مثل هذه
الدعوة بتهديدات مبطنة أو مفضوحة ملنظامت املجتمع املدين تنال من قدرتها
عىل العمل أو من وجودها نفسه ،فتصبح الدعوة إىل الحوار غطا ًء للمساومة عىل
وقف هذه التهديدات يف مقابل أن تتبنى املنظامت الحقوقية بشكل مبارش أو
غري مبارش تربيرات املؤسسة السياسية ملا تورطت فيه من انتهاكات ،أو أن تصمت
عليها(((.

القضاء ورسدها دون التعليق عليها مبا يلزم من إجراءات حقوقية بغية االتزام
بالحياد السلبي حيث يبدو أن هدف هذا األسلوب الحذر هو إقناع السلطات
العمومية باعتدال املنظمة ومهنيتها .إ ّن الخطاب واألسلوب املعتدل الذي حررت
به التقارير الحقوقية ال يلتزم فقط املوضوعية التي تقرتب من الخرب الصحفي،
وإمنا يرمي أحيانًا إىل تحقيق نوع من التوازن بني السلطة واملجتمع ،وهذا عزيز
التحقيق بل وقد يرض بالحياد اإليجايب املفروض يف مثل هذه التقارير ،وهذا ما
نجده يف تقارير البحرين املقدمة للعديد من املنظامت الحقوقية الدولية حيث
تسلك أغلب التقارير منهجية اإلشادة والتفاؤل بإمكانية البناء عىل ما ت ّم إنجازه
من تطورات قانونية أو عمالنية(((.

((( أنظر على سبيل المثال تقرير البحرين في «تقرير حقوق اإلنسان السنوي  »2010الصادر عن المنظمة
العربية لحقوق اإلنسان ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت .2011
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الفصل الثاني:
ُ
منهجية بناء األطر الحقوقية عند الخواجة
يعالج هذا الفصل جهود عبد الهادي الخواجة يف بناء أُطر مؤسسية لحقوق اإلنسان
بعيدة عن هيمنة الدولة وهيمنة الجامعات السياسية وهو بذلك يسعى ألن تكون
منظمومة حقوق اإلنسان العاملية وأدواتها االحتجاجية مستقلة يف قرارها ورؤيتها
دون أن تكون مستغلة أو مطوعة لجهات أخرى تخضع لنظام السوق السياسية.
وتربز يف هذا املجال أطر حقوقية رائدة كانت بصامت الخواجة واضحة يف عملها
وفاعليتها ،مثل مركز البحرين لحقوق اإلنسان واللجان األهلية وهيئة اإلنصاف
والعدالة ،كأطر عمومية ناضلت من أجل تعميق رؤية العهدين الدوليني لحقوق
اإلنسان وتعزيز وبناء القدرات لدى هذه املؤسسات .كام يحاول هذا الفصل تقديم
رؤية عامة حول األسس املرجعية الحقوقية التي انطلق منها عبد الهادي الخواجة
يف نشاطه الحقوقي ،من خالل انحيازه لوجهات النظر املتعارضة داخل الحقل
الحقوقي مثل العاملية (الطبيعي ،الكونية مقابل الخصوصية (الثقايف ،النسبي) أو
من خالل التجاذب بني أصالة الحقوق أو وضعيتها .فمثل هذه الثنائيات تعترب
مبثابة املعايري التي تؤسس للنشاط الحقوقي رغم خضوع أغلب وجهات النظر
تلك ،ملا يعرف بالرشعية الدولية لحقوق اإلنسان يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
وسائر املعاهدات الحقوقية التي ناهز عددها املائة معاهدة وميثاق حقوقي .هذه
األسس املرجعية تختلف عن ما سوف نعالجه يف فصل الحق تحت عنوان املعامل
الجديدة لحقوق اإلنسان ،باعتبار األخرية مثرات لتبني األسس الحقوقية التي ركز
الخواجة عىل ترسيخها يف مجال عمل الحركة الحقوقية يف البحرين.
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إ ّن اهتامم وتركيز عبد الهادي الخواجة عىل العهدين الدوليني لحقوق اإلنسان
أعطاه ميزة ليس يف نشاطه وعمله الحقوقي العام فقط ،بل إ ّن ذلك انعكس
عىل رؤيته لحقوق اإلنسان واألطر املؤسساتية التي يجب أن يتوافر عليها أي
عمل حقوقي ،حيث اعتمد يف بنائه األطر الحقوقية عىل دمج حقوق اإلنسان يف
التخطيط املجتمعي ووضع السياسات العامة والسياسات الشعبية ،وهذا ما مكّنه
من أن يؤسس لنفسه منه ًجا حقوقيًّا مغاي ًرا للمنهج الحقوقي السائد .منهج يقرتب
بصورة كبرية من الرؤية املجتمعية لحقوق اإلنسان ومنهجية التحليل السببي
الرابطة بني املقدمات والنتائج((( .يف السياق نفسه فإن مه ّمة تحليل املحددات
الهيلكية واألسباب الجذرية التي تقف خلف بناء األطر الحقوقية ،تعترب ذات
جدوى كبرية من حيث قدرتها عىل إعطاء مساحة واسعة للمقارنة بني األطر
الحقوقية الفاعلة ولتحديد فعالية األطر الحقوقية التي عمل عبد الهادي الخواجة
عىل تأسيسها وتقوية عملها وأنشطتها انطالقًا من ركيزة رضورة استقالل املجتمع
املدين عن هيمنة الدولة وعن تدخالت الجامعات واألحزاب السياسية.
السؤال الذي نبغي تقديم إجابات مقنعة له ،هو ما الذي يجعل من تجربة
الخواجة متميزة عن التجارب الحقوقية األخرى؟ وهل كان لدى الخواجة رؤية
يفرتق بها عن العاملني يف املجال الحقوقي؟ ثم إىل أين قادت هذه الرؤية وماهي
النتائج التي توافقت مع الرهان الذي طرحه الخواجة يف تأسيسه لألطر الحقوقية؟

((( تحدد هذه المقاربة القائمة على حقوق اإلنسان أصحاب الحقوق واستحقاقاتهم والمكلفين بواجبات
المناظرين لهم والتزاماتهم ،وتعمل على تدعيم قدرات أصحاب الحقوق على التعبير عن مطالبهم
والمكلفين بواجبات على الوفاء بالتزاماتهم .لمزيد من التفاصيل أنظر:
José Parra.The Human Rights-Based Approach: A Field of Action for Human Rights Education.
Cifedhop, Geneva.2012
Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR). APPLYING A HUMAN
RIGHTS-BASED APPROACH TO CLIMATE CHANGE NEGOTIATIONS, POLICIES AND
MEASURES «http://www2.ohchr.org/english/issues/climatechange/index.htm
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مت ّيز عبد الهادي الخواجة عن نظرائه من الحقوقيني بتبنيه فكرة (املجتمع املوازي)
أو (املضاد) كفضاء عام لألطر الحقوقية التي عمل عىل تأسيسها ورعايتها ،وبتقديم
نفسها بديالً ملا هو قائم من أطر حقوقية ،عرب تشكيل أطر اجتامعية مطلبية
تخصصية مستقلة ،تهتم باملصالح املبارشة لفئات محددة وتعمل عىل س ّن ترشيعات
منارصة لها من خالل الضغط والتأثري عىل صناع القرار .وذلك ضمن إطار حقوقي
يربط ما بني الخدمة واملهمة الحقوقية من جهة ،والبعد السيايس الرامي إىل زيادة
النفوذ الجامهريي لألطر الحقوقية بأبعادها السياسية والتنظيمية من جهة ثانية،
وهو ما يسميه الخواجة مبنهج ضامن وتعزيز حقوق اإلنسان االقتصادية((( .فمن
وجهة نظر الخواجة فإ ّن بناء أي إطار حقوقي ال ب ّد وأن يكون منطلقا من قناعة
ظل الظُّروف
أن لدي الناس قدرات ال يستهان بها للتعايش والتغيري ،حتى يف ِّ
الصعبة .من هنا فإ ّن أهمية وقيمة األطر الحقوقية تكمن يف قدرتها الفعلية عىل
َّ
دعم وتحفيز أصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم .وهذا يتطلب تحوالت رئيسة يف
املقاربة التي تتبناها العديد من األطر الحقوقية أثناء مامرسة أعاملها.
عىل أيّة حال ،فإن عملية بناء وتنمية األطر املؤسسية لحقوق اإلنسان ،تحتاج
إىل أوضاع سياسية منفتحة نسب ًيا وإىل بيئة سياسية مشجعة عىل أهمية اعتامد
مدخل لحقوق اإلنسان للتنمية والدميقراطية .قبل ذلك فإ ّن عملية االنتقال
من الهامشية إىل مرحلة التمكني واملشاركة واالستدامة ،ترتهن بداية إىل وجود
مؤسسات حقوقية متمكنة وقادرة عىل بناء القدرات وتحقيق حقوق اإلنسان يف
صياغاتها العاملية ،ومن ثم فهي بحاجة ملنهجية متقدمة عىل املنهجية التقليدية،
بعد أن تأكّد عجز األطر الحقوقية التقليدية عن مواكبة تطورات املجال الحقوقي،
وباألخص مقررات األمم املتحدة يف اعتامد حقوق اإلنسان مدخال أساس ًيا وأول ًيا
ّ
إلنجاز تقدم يف التنمية البرشية.
((( عبد الهادي الخواجة «مكافحة الفقر في البحرين :مبادئ واستراتيجيات التحرك «ورقة مقدمة في ندوة
الفقر والحقوق االقتصادية في البحرين  24 -سبتمبر  2004-نادي العروبة  -البحرين.
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ً
أوال :منهجية الخواجة في بناء األطر الحقوقية

وهذا يؤكّد عىل أن نجاح أي مؤسسة حقوقية ال يقاس بهيكلها التنظيمي فقط،
بل يقاس أيضا مبدى قيامها بإجراء مقاربات تعتمد عىل تحليل األسباب الفورية
أو األسباب الكامنة والهيكلية أو األسباب الجذرية للمساعدة عىل فهم مستويات
فهم لكيفية التأثري اإليجايب
السببية والروابط بني مختلف األسباب ،تحليل يتضمن ً
والسلبي للقوانني واألعراف االجتامعية واملامرسات التقليدية واالستجابات
املؤسسية عىل التمتع بحقوق اإلنسان ،و إلقاء الضوء عىل العوامل ذات الصلة
التي تؤثر عىل التحديات التي تواجه عملية متكني الناس من حقوقهم وتهيئة
املناخات لضامن أكرب قدر من املشاركة لهم يف عملية اتخاذ التدابري والقرارات
واإلجراءات املتعلقة بتحسني أوضاعهم املعيشية والسياسية.
بدوره استثمر الخواجة االنفراجات األمنية واالنفتاح السيايس املحدود يف عملية
بناء اإلطار العام لعمله الحقوقي وهو مركز البحرين لحقوق اإلنسان الذي سنأيت
عىل دراسة تجربته الحقا .كام استثمر هذه األجواء يف تعزيز العالقات الخارجية
وإقامة شبكات تواصل مع املنظامت الحقوقية العاملية من أجل توفري سياج أمان
لألطر الحقوقية التي سيعمل عىل تأسيسها من جهة والعمل عىل االستفادة من
خرباتها وإمكانياتها يف سبيل تنمية القدرات الحقوقية لجيل واسع من النشطاء
ولعل هذا االختيار ميثل ميزة تضاف للتاميزات التي جعلت من
من جهة ثانية(((ّ .
تجربة الخواجة متفردة وهي ميزة بناء التحالفات الخارجية كبديل عن هشاشة
التحالفات الداخلية وخضوعها ملنطق التوافق السيايس أكرث من الرؤية الحقوقية
املستقلة .وسنعالج فيام ييل بعض املحددات الهيكلية والجذرية التي أدت لربوز
األطر الحقوقية الجديدة التي عمل الخواجة عىل تجديد دورها وتشكيلها(((.
((( عبدالهادي الخواجة :المؤسسات الحقوقية« :مركز البحرين لحقوق اإلنسان» نموذجا «ورقة مقدمة لندوة
المؤسسات الحقوقية :اإلنجازات والمعوقات ( 5يونيو .)2004
((( سبق الحديث في الفصل الثاني من هذه الدراسة عن التطور التاريخي لحقوق اإلنسان في البحرين
والمعالم التي شكلت في النهاية طبيعة األطر الحقوقية العاملة خصوصا وأن بعض األطر الحقوقية
تحولت ألطر نخبوية وبعيدة عن التأثير الشعبي الواسع إال باستثناءات قليلة ،األمر الذي أبقي حرية
التحرك ضيقة في ظل أجندة ليست محددة بالضرورة داخلياً ،ولكنها على األكثر حصيلة توازنات وسطية
ما بين االجتهادات المحلية والتأثيرات العالمية.
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األطر المؤسسية لحقوق اإلنسان
كانت األطر الحقوقية واالجتامعية املتخصصة ،التي تشكلت منذ نهاية عقد
السبعينيات وبداية عقد الثامنينيات من القرن املايض ،امتدا ًدا للقوى السياسية
ذات التأثري الجامهريي ،إذ تعاملت القوى السياسية مع األطر االجتامعية كروافد
علنية وجامهريية لها يف إطار الرصاع الوطني ضد السلطة السياسية ،وكأداة
للتعبئة والتنظيم الجامهريي ،كام كانت وسيلة للمنافسة بني القوى املختلفة
باملعنيني الحزيب والربامجي ،والذي كان يعكس نفسه بالحضور والفعاليات ويف
اتحادات الطلبة وللحركة النقابية العاملية واملهنية املختلفة.
يف بداية تسعينيات القرن املايض جرت بعض االنفراجات يف العديد من البلدان
العربية ،وذلك عىل ضوء التحوالت الكونية وسيادة مفاهيم الدميقراطية وحقوق
اإلنسان كقيم إنسانية عاملية ،إال أ ّن تلك االنفراجات عرب السامح بالتعددية
((( أنظر في هذا الصدد مقال عبد النبي العكري المنشور على خلفية كلمة عبد الهادي الخواجة في ندوة
الفقر والتي اعتقل على إثرها .عبدالنبي العكري ،محنة حقوق اإلنسان في البحرين صحيفة الوسط
البحرينية  -العدد  - 761األربعاء  06أكتوبر 2004م.
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أ :السياق العام والمحددات المجتمعية
من شأن عملية التحول باألطر الحقوقية من رتابتها ومنهجيتها التقليدية إىل
خصوصا
حيوية جامهريية متجددة ،أن تخلق الكثري من العقبات والتحديات
ً
يف ظل التداخل العضوي بني منظومة الحقوق العاملية وبنود العهدين الدوليني
لحقوق اإلنسان ،وما بني التح ّول الدميقراطي والتنمية البرشية كام تقررها مواثيق
األمم املتحدة .ففكرة بناء «مجتمع موازٍ» أو مضاد للدولة مل تكن مستساغة متا ًما
ال من قبل السلطة وال من قبل الجمعيات السياسية التي رمبا نظرت يف ذلك
منافسة لها يف عملها ،لذا رسعان ما يت ّم توجيه إشكالية خلط العمل السيايس
بالعمل الحقوقي أو محاولة تقنني النشاط الحقوقي ضمن املقاربات التقليدية
لحقوق اإلنسان والقامئة عىل أن وظيفة الحقوقي هي التبشري والدعوة لحقوق
اإلنسان بشكل عام(((.

واالنتخابات وإجراء اإلصالحات بقيت إصالحات مقيدة وخاضعة إلرادة وهيمنة
السلطة السياسية املهيمنة عىل نظام الحكم يف إطار ما يعرف بالسلطوية
التنافسية ،بحيث ال تتجاوز تلك التحوالت رشوط وقواعد الحالة القامئة.
وباملثل فكام أ ّدت حالة االنفتاح السيايس املحدود لتنشيط األطر الحقوقية يف
بحثها عن دور جديد ووظائف تعترب جوهرية بالنسبة للعمل الحقوقي ،فقد أدت
حالة األطر االجتامعية ما بني تبهيت الدور ،واالندماج مبكونات السلطة (خاصة
األطر االجتامعية مثل االتحادات النقابية واملهنية واألطر الشبابية والنسوية)،
كذلك عدم االهتامم بالحقوق االجتامعية بسبب أولوية السيايس عىل االجتامعي
كل ذلك إىل ضعف
البنايئ والدميقراطي لدى العديد من القوى السياسية ،لقد أ ّدى ّ
الحراك الحقوقي وتضاؤل الثقة يف العاملني يف الحقل الحقوقي.
رغم ذلك فقد فتحت هذه التجربة آفاقًا أمام الحراك السيايس والحراك الحقوقي،
لتعزيز ظهور أطر حقوقية جديدة قادرة عىل الربط ما بني االجتامعي الحقوقي
واملطلبي والدميقراطي من ناحية ،والبعد السيايس الرامي إىل تغيري السلطة بآليات
الفعل الدميقراطي من ناحية أخرى ،مبا يضمن مصالح الفقراء واملهمشني بدالً
من استمرارية سيطرة التحالفات القدمية والسائدة وسط العديد من املحددات
السياسية واالقتصادية والثقافية.
الوضع السياسي
من الناحية السياسية ،فبالرغم من نجاح الحكومة البحرينية يف إيجاد آليات ولجان
حكومية ت ُعنى بحقوق اإلنسان ،وكذا إقبالها عىل مصادقة كثري من االتفاقيات
واملعاهدات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان ،حيث يالحظ أن الحكومة برعت
يف إنشاء اللجان ،والتوقيع عىل املعاهدات الدولية ،إال أن هذا التصديق واآلليات
بقيت ح ًربا عىل ورق ،أو ما يطلق عليه «تصديق دون تطبيق ratification
 »without implementationإذ فشلت يف تفعيل هذه اللجان ،وعجزت عن
تطبيق هذه املعاهدات.
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يؤثر الوضع املزدوج واملضطرب عىل أوضاع حقوق اإلنسان بشكل مبارش وبصورة
سلبية ،إذ ميكن القول أن هذه الوضعية من شأنها أن تعمل عىل تشجيع انتهاكات
حقوق اإلنسان واإلفالت من العقاب بحكم وجود مظلة خفية تارة ومظلة محمية
قانونيًا تارة أخرى ،تغطي سائر االنتهاكات الحقوقية إن مل تكن تعمل عىل تعزيزها
لخدمة الجانب الشخيص القائم عليه النظام السيايس .من جهة أخرى تجد ثقافة
التمييز واالحتكار بيئة مناسبة ألن تعزز من مكانتها بني املواطنني.
إ ّن مثل هذه املحددات الهيكلية الهشّ ة متارس دو ًرا واض ًحا يف تدين  -إن مل يكن
غياب -الثقة السياسية بني فرقاء العمل السيايس ،إضافة إىل تش ّبع النخبة الحاكمة
بثقافة االصطفاء السيايس أو العصمة السياسية ،وكذا تبني ثقافة نفي اآلخر
واستبعاده عرب تفضيل الحلول األمنية يف صياغة القوانني املؤطّرة لعمل حقوق
اإلنسان أو يف املامرسة اليومية املنتهكة ملبادئ ومواثيق املعاهدات الدولية.
واألكرث خطورة فيام يتعلق بأطر حقوق اإلنسان ،حيث تُستدعى املؤسسة األمنية
وأجهزتها االستخباراتية ،غال ًبا ،ويتم الركون إليها سواء للوصول إىل قمع الحراك
((( محمد محسن الظاهري ،مرجع سابق.
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يؤدى هذا الوضع املزدوج لربوز حالة من االضطراب الهيكيل داخل النظام السيايس
ويتسبب يف جعل العالقات السياسية واالجتامعية تتسم بالسيولة الهائلة بالقدر
الذي تفقد فيه السياسية للمعايري الواضحة والقواعد املتفق عليها .وهذا بدوره
يؤدي ألن يكون اإلطار السيايس ضعيف مؤسسيا يعتمد عىل السلطة الشخصية
يف توزيع الرثوة والقدرة كمخرجات خاصة بالنظام السيايس .إ ّن هذه املحددات
السياسية للنظام السيايس ،تولّد خطابًا رئاسيًا ينظر إىل السلطة أو الحكم عىل أنه
حق مق ّدس للحاكم الفرد من دون محكوميه ،وخاصة يف ظل ذيوع ثقافة
مبثابة ّ
التملك ،متلك العرش السيايس تحدي ًدا ،وشيوع ذهنية االستحواذ عليه ،وانتشار
قيم تضمر رفضً ا للتعددية السياسية وتداول السلطة سلم ًيا ،وتستبعد إمكانية
وجود معارضة فاعلة تحت حجة أو مقولة «ال يجتمع سيفان يف غمد واحد(((.

الحقوقي ،أو لإلبقاء عىل األوضاع السيئة واملخالفة ملعايري حقوق اإلنسان .يف
هذا السياق تنشأ ثقافة قتالية ،مت ّجد الحرب والقتال ويتم احتضانها من قبل
أدوات اإلعالم الرسمية لتأدية أغراض التشهري وحمالت الرأي العام املضادة .وتبدو
الطبيعة الحربية واضحة يف تحليل الخطاب الرسمي القائم عىل استدعاء فكرة
املؤامرة واكتشاف الخاليا املتتابعة لقلب النظام يف مقابل استدعاء التصفيات
السياسية واألمنية وبالتايل املبالغة يف الرتكيز عىل الجانب األمني ،بحيث تح ّول إىل
هاجس أمني وت ّم االقرتاب من أصحاب الثقة قبل أصحاب الكفاءة.
الوضع االقتصادي
من الناحية االقتصادية ،تتمتع البحرين بوضع اقتصادي متق ّدم مقارنة مع البلدان
النامية رغم أن اقتصادها يعترب متأخ ًرا إذا ما قيس باقتصاديات دول املنطقة
املجاورة كقطر والسعودية والكويت واإلمارات .وتحتل البحرين مراتب متقدمة
وفقًا ملؤرشات التنمية البرشية ،إال أنها تقع تحت خ ّط الفساد الدائم من حيث
تراجع مؤرشات الفساد الدولية حيث يأيت ترتيب البحرين ضمن الدول التي ينترش
فيها الفساد بشكل واضح ومؤثر عىل أمناط القدرة االقتصادية للمواطنني((( .ويف
هذا السياق ،ميكن القول إ ّن املحصلة النهائية لرتسخ الفساد يف بنية االقتصاد
حق التمتع مبستوى
البحريني يؤثر سل ًبا عىل حقوق اإلنسان ،حيث يتم انتهاك ّ
معييش مناسب ،وحق التحرر من الفقر ،حيث يعد اتساع الفقر مبفهومه الشامل
األش ّد فتكاً بحقوق اإلنسان ،كام أن تدين كفاءة التعليم ،ووجود اختالالت عميقة
يف قطاع الصحة واسترشاء ظاهرة الفساد ،بسبب تدين القدرة التوزيعية للنظام
السيايس ،من أه ّم شواهد انتهاك الحقوق االجتامعية للمواطن البحريني.
الوضع الثقافي
فيام يتعلق بالتأثري الثقايف ،فإن املحددات الهيكلية أو العاملية ال تعمل
لوحدها ،دون أن تكون هناك محددات جذرية أكرث عمقا تقوم بدور التهيئة
((( في هذا الصدد أنظر مؤشرات مكافحة الفساد العالمية ومؤشرات البنك الدولي الخاصة بالبحرين.
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بصورة عا ّمة تتسم الثقافة البحرينية بأنها ثقافة منقسمة بني ثقافتني إحداهام
تخص الطاعة العمياء والتسليم باألمور
الثقافة الرسمية وما تبلوره من مفاهيم ّ
للحاكم  -تحت عناوين مختلفة – إذ يتعني طاعته واالمتثال ألوامره ،والخضوع
لحكومته رغم تدين أدائها ،ومن ثم التخيل عن كثري من الحقوق والحريات در ًءا
للفتنة ،وتقوم هذه الثقافة يف عنارصها األولية عىل الحربية يف التعامل وانعدام
الثقة بني الرشكاء وعدم وضوح فكرة التعاقد االجتامعي وااللتجاء لنفي اآلخر
كطريقة فضىل يف الهروب من االستحقاقات .محصلة هذا النمط الثقايف أن تتحول
الدولة إىل دولة انتهاك الحقوق والحريات ،دولة تُختزل يف شخوص حكامها،
تبحث عن الغنائم وتعظيمها ال منح الحقوق والحريات ،دولة ضعيفة ،خائفة،
مذعورة تجاه الضغوط الخارجية والغرباء ،مستأسدة وقمعية ومستبدة تجاه
الداخل وتجاه مواطنيها.
تخل الثقافة غري الرسمية من بعض الثقوب أو التخوم املشابهة
يف املقابل مل ُ
للثقافة الرسمية ،فعىل الرغم من قيام هذه الثقافة عىل املعارضة وعىل املطالبة
بالحريات العامة إال أنها ونتيجة لغياب الدولة الحاكمة وشيوع اإلكراه السيايس
تظهر بني فرتة وأخرى مساوئ الثقافة الرسمية يف مامرسات الثقافة غري الرسمية
من قبيل نفي اآلخر واستبعاده لدى فرقاء العمل السيايس .وهذا كام يبدو ،قد
يعود إىل طبيعة مكونات الثقافة السياسية السائدة ،فهي ذات طبيعة رصاعية
مت ّجد العنف وتنفي اآلخر .وتبدو أحيانا مظاهر االنتقام من الخصم السيايس ،أو
محاولة استخدام املايض السيئ لبعض األحزاب كورقة ضغط والتشهري بها عند كل
خالف ينشأ بني بعض األحزاب.
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أو عىل األقل تتلمس مساحة للمسامحة والتجاوز .فاملحددات الجذرية تعمل
كبنية تحتية أش ّد صالبة من البنى الفوقية املمثلة يف الهياكل القانونية أو
الظروف الخارجية وحتى املامرسات اليومية .من هنا فإن محددات مثل
حاسم يف إنجاح األطر الحقوقية أو
الثقافة والهويات الفرعية تلعب دو ًرا
ً
محدودية أثرها.

عىل ضوء ذلك كله تبلورت توجهات جديدة مبنية عىل منهجية سببية تجمع بني
األسباب والنتائج وفق عملية متكاملة ومتداخلة بني الفعلية والتحليل والتقييم
(أنظر الشكل  )2كأسلوب عمل قائم عىل الحقوق االجتامعية والسياسية
كأولوية ومبني عىل أسس من املشاركة والدميقراطية وقادر عىل التأثري بالحيّز
العام عرب آليات الضغط والتأثري السلمي واملرتاكم والهادف إىل ضامن الحقوق
االجتامعية بصورة جامعية وقانونية بديالً ملنهج الفردية والزبائنية .فقد شكلت
هذه التحركات حاف ًزا لدى القوى املترضرة من حالة االضطهاد واالستغالل
واملطالبة بعامل أفضل ،وذلك بتشكيل العديد من املنظامت األهلية والحركات
سن ترشيعات وإجراءات
االجتامعية والنقابية ،يف إطار يرمي إىل الضغط باتجاه ّ
وسياسات من قبل الدولة لصالح الفقراء وامله ّمشني ،وتوسيع الحياة الدميقراطية
القامئة عىل حرية النقد والتعبري والتجمع واالحتجاج والصحافة((( .بيد أن ذلك
مل يعنِ بالرضورة املساهمة يف إعادة صياغة املعادلة عىل أساس ضامن الحقوق
وأولوياتها ،إذ شهدت املنظامت غري الحكومية ما بات يعرف بظاهرة الدكاكني،
حيث املحرك الرئييس هو املصلحة املبارشة والخاصة ،إضافة إىل رهن العديد
قسم آخر عاد
من هذه املنظامت أنشطتها وبرامجها بأجندة املمولني ،كام أن ً
واندمج من جديد يف بنية النظام السيايس من خالل الحصول عىل متويل من
املؤسسات الرسمية للسلطة.
ب :المقاربة المنهجية «منهج ضمان وتعزيز حقوق اإلنسان االقتصادية»
كان عىل عبد الهادي الخواجة أن يواجه تلك املحددات مجتمعة .وأن يصوغ رؤيته
الحقوقية ومرشوعه الحقوقي وسط ك ٍّم هائل من تلك التحديات انطالقا من
مأسسة مقاربة التنمية القامئة عىل حقوق اإلنسان التي أقرتها األمم املتحدة(((،
باعتبارها اإلطار الفكري أو املعياري لعملية التخطيط والربمجة املؤسسة عىل
((( محسن أبو رمضان ،دور المنظمات األهلية والحركات االجتماعية الفلسطينية بتكوين «التيار الثالث».
((( Annan, K(1999) Secretary-General’s Statement to the Commission on Human Rights.
.55th Session, Geneva, 7 April 1999
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((( لمزيد من التفاصيل حول هذه المقاربة يمكن الرجوع إلىUrban Jonsson, Regional Director, :
Unicef ESARO.Human Rights Approach to Development Programming,Unicef, Afric
.Reguonal office,2003
OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN
RIGHTS.FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ON A HUMAN RIGHTS-BASED
APPROACH TO DEVELOPMENT COOPERATION.HR/PUB/068/.New York and
Geneva, 2006.
United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization, A Human RightsBased Approach to Education , United Nations Children’s Fund. 2007
Lois Jensen«Editor».A human rights-based approach to programming. www.unfpa.org
December 2006.
((( تحدد المبادئ األساسية لمقاربة التنمية القائمة على حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا فيما يلي:
· الكونية :إن حقوق اإلنسان عالمية متأصلة في اإلنسان .لكل فرد حق التمتع بها في كل مكان في
العالم.
· الشمولية :حقوق اإلنسان غير قابلة للتجزيء ،سواء كانت مدنية أو ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو
اجتماعية ،فهي جزء ال يتجزأ من كرامة كل شخص .وبناء عليه ،فإن جميع الحقوق متساوية وغير قابلة
للتصنيف.
· المساواة وعدم التمييز :جميع األفراد متساوون في الكرامة المتأصلة في اإلنسان .ويجب أن يتمتع
كل األشخاص بحقوق اإلنسان دون تمييز بسبب اللون ،أو الجنس ،أو العرق ،أو السن ،أو اللغة ،أو
الدين ،أو الرأي السياسي ،أو األصل القومي أو االجتماعي ،أو اإلعاقة ،أو الملكية ،أو أي وضع آخر.
· المشاركة واإلدماج :لكل شخص الحق في المشاركة الفعلية والحرة في التنمية المدنية ،واالقتصادية،
واالجتماعية ،والثقافية والسياسية التي تتحقق في إطارها حقوق اإلنسان والحريات األساسية .وكما له
الحق في المساهمة في التنمية ،له كذلك االستفادة منها.
· المساءلة وسمو القانون :وكالء الحقوق والواجبات مسئولون أمام المواطنين والمواطنات واتجاه ذوي
وذوات الحقوق.
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تفعيل املعايري الدولية املعنية بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان((( .فمن خصائص
(الحق) بدالً عن (الحاجة)،
هذه املقاربة أنها معنية برسم السياسات عىل أساس
ّ
فالحق هو ما يستحق الشخص ،مبجرد
والفرق بني كل من منها واضح وشاسع،
ّ
كونه إنسانًا ،وميكن فرضه مبوجب القانون ،لكفالة حقه يف العيش بكرامة ،ويتم
الحق من قبل الدولة ،ويفرض عليها التزا ًما بذلك .أما (الحاجة) فهي
تنفيذ هذا ّ
تطلّع أو طموح قد يكون مرشو ًعا ،دون أن يكون مرتبطاً بأي التزام للحكومة ،أو
أي جهة أخرى((( .لوضع وكالء الحقوق أمام مسؤولياتهم اتجاه ذوي الحقوق .وأن
تقوم الحكومات بدمج قواعد ومعايري ومبادئ النظام الدويل لحقوق اإلنسان يف

إطار السياسات والربامج والعمليات التنموية لديها ويف خططها وعملياتها .ومن
شأن ذلك أن يساعد عىل تعزيز االستدامة ،وعىل متكني الناس أنفسهم (أصحاب
الحقوق) -خاصة األكرث تهميشا -من املشاركة يف رسم السياسات العامة للدولة،
وعىل مساءلة من يتحملون بواجب يف الترصف يف هذا الشأن (املكلفون بواجبات).
ولذلك ،يُركّز النهج عىل كل من اإلجراءات والنتائج عىل ح ّد سواء(((.

ومن امل ُه ِّم وفق هذه املقاربة أن يتم مع جميع األطراف الفاعلة تحليل ،العقبات
التي تحول دون مامرسة هذه املسؤوليات والبحث عن س ُبل للتغلب عليها .وذلك
عرب تحديد الجهة املسئولة عن تحقيق الحقوق هل هي جهات رسمية أو جهات
مدنية؟ وما هي أدوارهم املثالية والفعلية .وهذا يعترب متطلب مسبق أسايس
لحاميل املسؤولية حتى يتمكنوا من الوفاء مبسؤولياتهم ،وحتى ميكن حاميل/
مطالبي الحقوق القدرة عىل املطالبة بحقوقهم أوالً .وثان ًيا ،مراجعة الترشيعات
الوطنية التي تؤثر عىل األشخاص ،وتحديد الحقوق التي مل تتحقق واألسباب
املبارشة و الكامنة والجذرية وراء ذلك تتطلب الحقًا قياس الفجوات يف هذه
((( عبد الهادي الخواجة ،مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،تجربة فريدة عام من تصاعد النشاط الشعبي
والدولي بالرغم من اإلغالق الرسمي سبتمبر  - 2004سبتمبر 2005
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إ ّن ما مي ّيز هذه املقاربة عن املقاربات التقليدية هو احتوائها عىل البعد األخالقي
ليس من حيث ما يجب القيام به والنتائج املرجوة منه فقط بل تشري إىل ما يجب
اتخاذه انطالقا من التعاطف ،التضامن ،والرغبة يف العدالة؛ وليس مجرد اإلحسان
وس ّد الحاجات .فكام ال ميكن أن تكون هناك دميقراطية بدون الدميقراطيني ،ال
ميكن أن يكون هناك مجتمع قائم عىل حقوق اإلنسان دون األفراد الذين أدخلوا
أخالقيات حقوق اإلنسان ،والفلسفة ،والسياسة ضمن مجاالت عملهم الحقوقي
والتنموي((( .وبالنسبة لجميع حقوق اإلنسان ،ال ب ّد أن تتوفر لدى الدولة ليس فقط
اإلرادة السياسية ،بل القدرة عىل وضع اآلليات الترشيعية واإلدارية واملؤسساتية
الالزمة لتفعيل تلك الحقوق .فبالنسبة للحقوق االقتصادية واالجتامعية الواردة
يف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،عىل سبيل
املثال ،كالصحة والتعليم والسكن ،ينبغي عىل الدولة أن تتخذ فو ًرا الخطوات
الالزمة لضامن التمتع الفعيل (التدريجي) بتلك الحقوق «بأقىص ما تسمح به
مواردها املتاحة» ،وفق ما ورد يف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية ،وإ ّن إخفاق الدولة يف القيام بتلك الواجبات يشكل خرقاً
اللتزاماتها مبوجب نصوص العهد الدويل.
وينطبق اليشء نفسه عىل الحقوق املدنية والسياسية الواردة يف العهد الدويل
(1) Human Development Report 2000, published by UNDP, at p. 21.
(2) Urban Jonsson,Human Rights Approach to Development Programming,Unicef, Afric
Reguonal office,2003. Pp 2021-
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القدرات والعمل عىل إعادة تصميمها وبنائها مبا ال يتالئم ومتطلبات املعايري
الدولية لحقوق اإلنسان»((( .وإذا لزم األمر ،القيام بحشد ال َّدعم لغرض التَّغيري،
بحيث تكون هذه الترشيعات مطابقة لوثائق حقوق اإلنسان .فعرب ادماج «منهج
ضامن وتعزيز حقوق اإلنسان االقتصادية يف القيم املؤسساتية واملعايري اإلجرائية
ألي أطار حقوقي يتم تعزيز منهجيتها التشاركية وميكنها من االنخراط يف الدينامية
الوطنية من أجل تفعيل مبادئ حقوق اإلنسان يف السياسات العامة للدولة».

الخاص بها ،إذ تلتزم الدولة باحرتام واتخاذ الخطوات الالزمة لتعزيز احرتام وحامية
تلك الحقوق وتفعيلها .ويف هذا الصدد ،ينبغي اإلشارة أيضً ا إىل التكامل والرتابط
الحق يف الصحة ،عىل سبيل املثال ،قد يثري
بني مختلف حقوق اإلنسان ،فانتهاك ّ
كل األحوال ،تكون مهمة
أسئلة حول التعليم أو توافر املعرفة ،أو السكن ...ويف ّ
الرصد واملتابعة أساسية لتقييم التق ّدم املحرز ومكامن الخلل .وعىل الرغم من أن
املسئولية األساسية يف تفعيل الحقوق تقع عىل الدولة املعنية ،فإ ّن عىل املجتمع
الدويل التزام هام بتطوير التعاون الدويل الالزم لدعم القدرات واملوارد املادية
والفنية الالزمة ملساعدة الدول النامية(((.
ج :استراتيجيات بناء األطر الحقوقية
ال تختلف األطر الحقوقية كث ًريا يف انتامئها ملنظومة حقوق اإلنسان العاملية أو من
حيث مامرستها الحقوقية التبشريية والداعية ملزيد من االحرتام واملبارشة لحقوق
اإلنسان ،إال أن االختالف يقع دامئا يف فهم قواعد املقاربة الحقوقية ومامرسة
تطبيقها عىل أنشطة ومنطلقات األطر الحقوقية .وت ُشكل اسرتاتيجيات (قواعد)
بناء األطر الحقوقية واحدة من أهم مواقع التاميز واالختالف التي هيمنت عىل
شكل املنافسة بني األطر الحقوقية القامئة ،إذ تؤدي يف النهاية إلفراز مجموعة
يخص طريقة العمل وآليات التعاطي واالختيارات
كبرية من التاميزات فيام ّ
الخاصة للقضايا وما ميكن أن ينتج عنها من تداخل.
منذ بداية االنفتاح السيايس يف البحرين  2001برزت هذه القضية يف بناء األطر
الحقوقية واختار عبد الهادي الخواجة أن تكون األطر الحقوقية الجديدة قامئة
عىل املقاربة الحقوقية املقررة عامليا ،بدال من مقاربة س ّد االحتياجات أو املقاربات
التقليدية لعمل األطر الحقوقية .وبالتايل تركز عمل الخواجة عىل أن تكون كافة
األطر الحقوقية موحدة يف منهجيتها ومبادئها العامة وهي املبادئ التي تق ّرها
((( مفوضية االمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،المبادئ العامة والتوجيهية لنهج يرتكز على حقوق اإلنسان يتبع
في استراتيجيات الحد من الفقر ،ترجمة معهد جنيف لحقوق اإلنسان12/HR/PUB/06،
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من هنا فإن فهم الجانب العميل لعبد الهادي الخواجة يعتمد عىل فهم
االسرتاتيجيات التي جاهد كث ًريا ألن تكون حارضة يف أي إطار حقوقي أو سيايس،
فامله ّمة كانت تتطلب االنتقال بحقوق اإلنسان من املواقع الخلفية أو ما ميكن
تسميته باألذرع إىل املواقع املتقدمة والقيادية إلقرار السياسات املجتمعية
وباالخص املتعلقة بأوضاع األقليات والفئات املهمشة سياسيا واجتامعيا .سنحاول
ّ
فيام ييل استعراض اآلليات النظرية التي ركّز عليها عبد الهادي الخواجة يف عملية
بناء األطر الحقوقية وهي اآلليات املفرزة من مجموعة كبرية من مدونات التدريب
ومن رصد ميداين ألكرث من لقاء عقده الخواجة مع األطر الحقوقية الجديدة التي
أسسها أو ساهم يف دعم تأسيسها .وسرنى الحقا املضمون العميل لهذه التوجيهات
النظرية وانعكاسها عىل أرض الواقع وقد أشار الخواجة يف ورقة تقييم تجربة مركز
معتربا إياه نه ًجا جدي ًرا باملامرسة
البحرين لحقوق اإلنسان((( .إىل معامل هذا النهج ً
واالتباع لكونه األقدر عىل ضامن تطبيق أكرب قدر من حقوق اإلنسان وتوفري
بيئة مشجعة عىل االستدامة فيها وهنا ميكن استعادة تلك االسرتاتيجيات املقررة
عامليا واعتبارها اسرتاتيجيات تفرس جوانب كثرية من عمل عبد الهادي الخواجة
الحقوقي.

(1) United Nations Children’s Fund , A Human Rights-Based Approach to Education,
United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization, 2007
((( عبد الهادي الخواجة مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،تجربة فريدة عام من تصاعد النشاط الشعبي والدولي
بالرغم من اإلغالق الرسمي سبتمبر  - 2004سبتمبر .2005
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املقاربة الحقوقية املقررة لدى كافة برامج ومنظامت األمم املتحدة .وترتكز هذه
املقاربة عىل تفعيل وإبراز مبادئ املشاركة ومتكني األفراد واملجتمعات املحلية
وتشجيعهم إلحداث التغيري يف املجتمع،ومتكينهم من مامرسة حقوقهم وااللتزام
بواجباتهم .إذ ينبغي أن يتمثل الهدف الرئييس عند صياغة السياسات والربامج يف
الوفاء بحقوق اإلنسان(((.

استراتيجية التمكيـن
التمكني هو عملية يتم من خاللها قيام األفراد يف املجتمع بتحليل وضعهم ،وتعزيز
معرفتهم ومواردهم ،وتطوير قدراتهم عىل امل ُطالبة بحقوقهم ،واتخاذ اإلجراءات
الالزمة لتحقيق أهدافهم .ويف الوقت نفسه ،يتم االعرتاف بقدراتهم ومهاراتهم
من قبل اآلخرين .وبعبارة أخرى «التمكني هو العملية التي تنمو من خاللها
قدرات الناس للمطالبة واستخدام حقوق اإلنسان الخاصة بهم .فبدالً من مجرد
انتظار السياسات والترشيعات أو تقديم الخدمات ،فإنهم مينحون القوة للمطالبة
بحقوقهم .وينبغي أن تركز املبادرات عىل بناء قدرات األفراد واملجتمعات املحلية
عىل مساءلة املسؤولني ومحاسبتهم» فالهدف من التمكني هو إعطاء الناس
القدرة واإلمكانات لتغيري حياتهم الخاصة ،وتحسني مجتمعاتهم املحلية والتأثري
يف مصائرهم.
ولذلك ،يتطلب التمكني إحداث تغيري عىل املستوى الفردي املتصل بوعي األفراد
أو الفئات بحقوقهم ،وعىل املستوى الهيكيل املتعلق بالترشيعات والنتائج التي
ميكن لتلك الفئات أو األفراد تحقيقها من خالل النهوض واملثابرة .فالهدف هو
إعطاء املواطنني والفئات املجتمعية ،القدرة والقوة والكفاءة الالزمة لتحسني
حياتهم واالرتقاء مبجتمعاتهم والسيطرة عىل مصائرهم .لقد كان ينظر دامئا
ألوضاع األقليات عىل أنهم فئات تحتاج للعناية واملزيد من االهتامم ولكن مل ينظر
إليهم عىل أنهم أصحاب حقوق أصيلة ميكنهم املطالبة بها وإعادة االعتبار لهم
خصوصا وأن األقليات تعترب بالنسبة لألنظمة عىل أنهم مصدر قلق ليس إال ،ومن
جهة ثانية كان توسيع مفهوم األقليات من مجاله اإلثني ملجاالت أوسع مثل الفقر
والعمل واألجور والتعليم مفتاحا ألن تكون عملية التمكني عىل رأس أي إطار
حقوقي يتبنى ترجمة حقوق اإلنسان لسياسات مجتمعية.
املعنى األسايس لفكرة التمكني يقوم عىل أن يكون املستفيدون من حقوق اإلنسان
الحق مع التأكيد عىل أن اإلنسان محور ومرتكز
ُمالّكاً (ميتلكون) ومديرين لذلك ّ
عملية التنمية ،مبارشة أو من خالل من ميثله ،ومن خالل مؤسسات املجتمع
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استراتيجية المشاركة
إىل جانب اسرتاتيجية التمكني الب ّد من توافر األطر الحقوقية عىل قدر عا ٍل وواسع
من مشاركة الفئات املجتمعية املختلفة كمنظامت املجتمع املدين من جمعيات،
ونقابات وأحزاب سياسية وأجهزة إعالم ،واألقليات واملرأة والشباب واألطفال،
وخالفهم ،وينبغي أن تكون تلك املساهمة حقيقية وفاعلة وليست مجرد مظهر
أو إرشاك رمزي ،إذ من الرضوري إيالء االهتامم الكامل لالنفتاح والشفافية ،وإتاحة
الفرصة للفئات املختلفة أن تعلم بسياسات وخطط املنظمة ،والتعبري عن رأيها
وطرح منظورها وطموحاتها ،ما يعني الطرح العلني ملشاريع الربامج واألنشطة
املتعلقة بالتنمية واملؤسسات املعنية بها ونرش الوعي بها ،وسبل وآليات املعالجة
حق املشاركة عىل ما ورد يف
واإلصالح بالنسبة للمستفيدين والرشكاء .ويستند ّ
الحق يف التنظيم،
الترشيعات الدولية حول املساهمة يف الشؤون العامة من خالل ّ
والتج ّمع ،والتعبري والنرش ،ما يفرتض وجود نظام دستوري دميقراطي تعددي
حق االقرتاع والرتشح يف االنتخابات الح ّرة املبارشة ويؤكد مشاركة
يكفل للجميع ّ
الفئات الفقرية واملستضعفة يف صنع وتنفيذ القرار بالنسبة لجميع الحقوق.
استراتيجية المساءلة و المحاسبـة
يسعى منهج ضامن وتعزيز حقوق اإلنسان االقتصادية يف رفع مستويات املساءلة
يف عملية التنمية من خالل تحديد (أصحاب الحقوق) و (الجهات املسؤولة)
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املدين .فهذه الفئات ليسوا متلقني سلبيني بل مساهمني يف بناء السياسات
ومستفيدين منها ،وهذا يعني استهداف توعية العديد من الفئات املختلفة للقيام
بدورها املناسب يف املجتمع ،خاصة ذوي االحتياجات الخاصة كالفقراء ،والعاطلني
والنازحني ،واملعوقني وامله ّمشني كاألطفال والشباب والنساء ،وتأهيلهم ببناء الثقة
يف أنفسهم وتنمية قدراتهم لتحسني أوضاعهم الحياتية من خالل برامج وأنشطة
واقعية ،والتعامل املبارش معهم من أجل ذلك ،للحيلولة دون انفراد النخبة القادرة
بالتخطيط وسلطة اتخاذ القرار.

املقابلة وإىل تعزيز قدرات تلك الجهات املسؤولة عىل الوفاء بالتزاماتها .ويشمل
ذلك كال من االلتزامات اإليجابية لحامية وتعزيز والوفاء بحقوق اإلنسان ،فضال
عن االلتزامات السلبية باالمتناع عن انتهاكات حقوق اإلنسان .وباإلضافة إىل
الحكومات ،ينبغي لألطر الحقوقية الفاعلة أن تتحمل مسؤولياتها أيضا إلعامل
حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك األفراد واملنظامت املحلية والسلطات والقطاع الخاص
ووسائل اإلعالم والجهات املانحة ورشكاء التنمية واملؤسسات الدولية .كام يحمل
املجتمع الدويل أيضً ا التزامات لتوفري التعاون الف ّعال لالستجابة لنقص املوارد
والقدرات يف البلدان النامية .إ ّن النهج القائم عىل الحقوق يتطلب تطوير القوانني
واإلجراءات اإلدارية ،ومامرسات وآليات لضامن الوفاء باالستحقاقات ،وكذلك
فرص معالجة حاالت اإلهامل واالنتهاك .كام يدعو لرتجمة املعايري العاملية لصياغة
معايري محلية لقياس التق ّدم املحرز وتعزيز املساءلة .ويفيض هذا بالرضورة إىل
تبني القوانني ،والسياسات ،واملؤسسات ،واإلجراءات ،واملامرسات ،واآلليات الالزمة
للمعالجة واملحاسبة الالزمة إليصال االستحقاقات ،واالستجابة لدعاوى االنتهاكات
وضامن املساءلة ،مبا يف ذلك إعداد وتعديل الترشيعات الوطنية ،وإنشاء املحاكم،
وهيئات االنتصاف اإلدارية ،والتحكيم ،واللجان الخاصة واملفوضني وخالف ذلك،
مبا يؤكد ترجمة وتطبيق وانعكاس املعايري الدولية إىل وسائل محلية لقياس التق ّدم
املحرز يف حقوق اإلنسان ودعم محاسبة ومساءلة الجهات املسؤولة عن انتهاكات
حقوق اإلنسان.
استراتيجية المساواة وعدم التمييز
يكاد مبدأ املساواة وعدم التمييز يكون أحد أهم أركان حقوق اإلنسان ،وذلك
يحق
ألن جميع األفراد متساوون كبرش ،وبحكم الكرامة املتأصلة يف ّ
كل شخصّ ،
لهم الحصول عىل حقوقهم دون متييز من أي نوع .ولذلك ،فإن ضامن حقوق
اإلنسان يتطلب الرتكيز بشكل خاص عىل معالجة التمييز وعدم املساواة .وقد
يحتاج ذلك لتوفري ضامنات يتم تضمينها يف برامج التطوير لحامية حقوق ورفاه
مفصلة ،إىل أقىص ح ّد ممكن ،بحسب
الفئات املهمشة .ويجب أن تكون البيانات ّ
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ويحظر القانون الدويل أي متييز يف التمتع بحقوق اإلنسان ألي سبب كان ،كاألصل
العرقي ،اللون ،الدين ،الرأي ،اللغة ،امللكية ،النوع االجتامعي أو املولد .وعليه
فإن أي متييز بني البرش يعني ،بالرضورة ،وضع فئة منهم يف وضع أحسن حاالً من
الفئات األخرى ،وبالتايل االنتقاص من حقوق هذه األخرية ،ما يقتيض بالرضورة
إزالة القوانني واملؤسسات التي تتضمن متيي ًزا ض ّد أية فئة أو فرد ،وتوفري املوارد
الالزمة الستيعاب تلك الفئات أو أولئك األفراد يف االستفادة من الربامج والسياسات
املجتمعية .من هنا فإن منطلق التخطيط القائم عىل نهج حقوق اإلنسان يعني
إيالء االهتامم الكامل للمساواة بني الجميع ،خاصة الفئات امله ّمشة كاملرأة وذوي
االحتياجات الخاصة وضحايا الكوارث والسجناء وغريهم.
استراتيجية االستدامة
ال ميكن تقييم أي إطار حقوقي دون أن تكون جميع أنشطته تستهدف تحويل
الوضع املؤقت لوضع دائم ،وهذا يعني رضورة االنطالق من قاعدة البناء عىل
قدرات ومهارات أفراد املجتمع املحيل ،إلدارة هيكلية متثيلية وعادلة ُيكن أن
تستجيب لتوفري الحامية من املخاطر الفورية وطويلة األجل وتلبية االحتياجات،
ووضع الحلول ،مع احرتام الحقوق الفردية .لذا فإن مهمة األطر الحقوقية هي
السعي للحفاظ عىل االنجازات التي تحققت من أي دعم مقدم وضامن توفري
الحامية الفعالة لعملها والحلول التي تنوي القيام بتنفيذها .إضافة لذلك فإن
ضامن االستدامة يتطلب قدرا واسعا من التشاركية بني أعضاء املجتمع املحيل
واتفاقهم عىل القيام بخطوات الحل املقرتح أو الربنامج املوضوع للنقاش.
فاالستدامة فلن تتحقَّق إالَّ عندما تكون التدخالت عبارة عن استجابات لطلبات
املجتمع املحيل من جهة ،ومبنية عىل تحديد وفهم تلك القدرات وآليات التعايش.
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الجنس والدين والعرق واللغة ونوعية العجز ،من أجل إضفاء درجة من الوضوح
إىل املخاطر السكانية املحتملة .وعالوة عىل ذلك ،سيتم أيضا طلب جميع قرارات
التنمية والسياسات واملبادرات ،يف الوقت الذي تسعى فيه إىل متكني املشاركني
املحليني ،لحاميتها من اختالل توازن القوى أو املساهمة يف إنشاء مبادرات جديدة.

كام أنه من امل ُه ِّم أيضا أن نُدرك السياق السيايس األوسع((( ،الذي تتحرك فيه األطر
الحقوقية واملشاريع املنبثقة عنها .ولضامن استدامة أي مرشوع حقوقي فمن
املهم ألعضاء املجتمع املحيل االتفاق عىل تبني األطر الحقوقية املفاهيم األساسية
للعمل الحقوقي وهي:
رصف :حقوق اإلنسان هي حقوق عاملية غري قابلة
الشمولية وعدم القابلية للت ّ
التخل
كل مكان يف العامل .وال ميكن للفرد ّ
رصف ،ومستحقة لجميع الناس يف ّ
للت ّ
عنها طو ًعا ،كام ال ميكن لآلخرين منعها .وكام جاء يف املادة  1من اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان« ،يولد جميع الناس أحرا ًرا ومتساوين يف الكرامة والحقوق».
عدم القابلية للتجزئة :حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئة .وسواء كانت مدنية أو
ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتامعية ،فإنها جمي ًعا متأصلة يف كرامة كل
إنسان .وبناء عىل ذلك ،فإن أيا منها له نفس الدرجة باعتباره حقًّا وال ميكن ترتيبها
يف تسلسل هرمي.
الرتابط والتشابك :إن إدراك أحد الحقوق غالبا ما يعتمد ،كليًا أو جزئيًا عىل إدراك
الحق يف الصحة تعتمد عىل إدراك
بقية الحقوق األخرى .فعىل سبيل املثال ،إدراك ّ
الحق يف الحصول عىل املعلومات.
ّ
ثانيا :الجهاز المفاهيمي لحقوق اإلنسان لدى الخواجة

اشتغل الفكر الحقوقي منذ اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان سنة  1947بع ّدة قضايا
رئيسية تشكل صلب التفكري الفلسفي والسيايس لحقوق اإلنسان .وتأيت مسألة
الكونية مقابل الخصوصية أو الثقايف مقابل الطبيعي عىل قامئة تلك اإلشكاليات
املستمرة يف تجديد نفسها ليس عىل املستوى املعريف وحسب ،بل وعىل مستوى
املجتعامت املحلية وتطور الحراك الحقوقي فيها .وقد أعيد نقاش جدلية الثقايف/
((( مكتب المفوضية السامية لشئون الالجئين :النهج ُمجتمعي المنحى في العمليات التي تقوم بها المفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،ترجمة عبدالملك عبود ،مكتب سويسرا.2009 ،
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مل يخرج عمل الخواجة الحقوقي عن إطار ما يعرف بالرشعية الدولية لحقوق
اإلنسان ،لكنه انحاز لوجهات نظر مل يكن مألوفا العمل من خاللها يف املجتمعات
الخليجية والبحرين عىل وجه الخصوص .وهي وجهة النظر القامئة عىل العودة
ملفهوم الحقوق الطبيعية وأنسنتها .إذ يصل هذا الفصل لنتيجة منطقية تؤطر
عمل الحراك الحقوقي انطالقا من السعي ألنسنة حقوق اإلنسان وجعلها فوق
املعطيات التاريخية أو عىل األقل أن تكون هناك رضورة توفر ح ّد أدىن من اإلنسية
املجردة ،وإالّ تبقى الدعوة إىل حقوق اإلنسان غري مؤسسة وبدون معنى إىل األبد،
أو تبقى دعوة يراد منها رشعنة الوضع السائد.
الحق يف مقارعة القوة
فطوال عمل الخواجة الحقوقي كان يُعيل من شأن أولوية ّ
التي ميكن أن يكون القانون ولي ًدا مليزانها أو مظه ًرا ماديا لها .فالقوة هنا هي
أساسا من مفهوم فيزيايئ تصبح به قابلة ألن تنتج حركة لصالح طرف
مستلة ً
الحق هو مبدأ معياري غري قابل لالنشطار
ضد طرف أو مجموعة أطراف ،ولكن ّ
الحق عن جانب القوة التي يستفيد منها
والتوزيع ،دون أن يعني ذلك ،استغناء ّ
ليكون هو األكرث نفوذًا ومامرسة .فهذه املامرسة ميكن أن توصف برسعة ،كأساس
الحق أو لالعرتاض
صلب ملواجهة االضطهاد والنظام السيايس الشمويل عىل أرضية ّ
الحق سواء عىل مستوى العالقات الدولية أو عىل مستوى عالقة
عىل القوة باسم ّ
األفراد والجامعات بالدولة.
((( أنظر هيثم الم ّناع «حقوق اإلنسان بين العالمية والخصوصيات الثقافية» اللجنة العربية لحقوق اإلنسان،
فبراير 2009
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الطبيعي يف مؤمتر فيينا العاملي لحقوق اإلنسان الذي انعقد فيام بني  14و 26حزيران
(يونيو)  ،1993عندما ت ّوج بإصدار إعالن فيينا الذي يعد وثيقة تاريخية وبرنامج عمل
دويل يرسخ احرتام حقوق اإلنسان لصالح البرشية لوضع ح ّد ملعاناة ضحايا انتهاك
هذه الحقوق حيث أق ّر املؤمتر بشكل قاطع عدة أمور وهي :عاملية حقوق اإلنسان،
وترابط الحقوق وعدم جواز تجزئتها ،مؤك ًدا عىل أن عاملية حقوق اإلنسان ال تتعارض
مع التنوع الثقايف والخصوصية الثقافية التي هي أيضا من حقوق اإلنسان(((.

الحق ومقاومة قوة القانون عمل الخواجة عىل تأصيل
إىل جانب انحيازه املعريف لعودة ّ
الحقوق الطبيعة لإلنسان وجعلها مامرسة عملية تتجاوز مستوى الرصد واإلدانة وهو ما
ك ّرس نشاطه له يف مامرسة االحتجاج وتشكيل اللجان األهلية ويف تأصيل حق العدالة وما
يتفرع منه من حقوق الجيل الثالث لحقوق اإلنسان أو الحق يف االنصاف والعدالة القانونية
أو يف الدفاع عن نشطاء حقوق اإلنسان وترسيخ وجودهم كوجود مستقل ومعرتف به.
عالمية حقوق اإلنسان
كل البرش
يشري مصطلح (حقوق اإلنسان) ببساطة إىل (الحقوق) التي يُعتقد أ ّن ّ
ينبغي أن يتمتعوا بها لكونهم (آدميني) ،وينطبق عليهم الرشط اإلنساين .أي أن هذه
الحقوق ليست منحة من أحد ،وال يؤذن فيها من الدولة .وهذه األخرية ال متنحها وال
متنعها .فبينام قد تختلف األنظمة القانونية من دولة إىل أخرى ،فإن الحقوق املرصودة
واملقررة (لإلنسان) هي (استحقاقات) ال لبس وال غموض حولها يف القانون الدويل.
ومن ذلك عىل سبيل املثال حق اإلنسان يف محاكمة عادلة ،وهو استحقاق معرتف
به يف ظل القانون العام ( )Common Lawوالقانون املدين ( )Civil Lawوالقانون
الروماين ( .)Roman Lawأي أن كل دولة مطالبة بأن تكيف أنظمتها القانونية
بحيث تستوعب وتعكس وتطبق وتحرتم مواد القانون الدويل الخاصة بحقوق
اإلنسان((( .عاملية جميع حقوق اإلنسان وتداخلها وعدم قابليتها للتجزئة ،فحقوق
اإلنسان عاملية وغري قابلة لالنتقاص ،وهي مستحقة لجميع بني البرش وال ميكن لهم
االستغناء عنها أو للغري أن ينتزعوها .وهي غري قابلة للتجزئة سواء كانت مدنية أو
سياسية ،أو اقتصادية أو اجتامعية أو ثقافية ،وال ميكن تفضيل بعضها عىل اآلخر ،كام
أن تحقيق معظمها يعتمد عىل تحقيق األخرى .فمبدأ العاملية يعني انطباق جميع
حقوق اإلنسان عىل جميع بني البرش يف جميع األوقات ،كام تؤكد ذلك املواثيق
الدولية .وقد أمن عىل هذا املبدأ املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان املنعقد يف فيينا
يف  1993مع االعرتاف بوجود خصوصيات معينة بجب مراعاتها ،دون أي انتقاض
من املبادئ املذكورة ،وأن تكون تلك الخصوصيات مصدر إثراء ،وليس انتقاص ،من
((( سعدالدين إبراهيم اإلطار النظري والتطور التاريخي لمفهوم حقوق اإلنسان

72

االختالف حول عاملية حقوق اإلنسان أو خصوصيتها ليس خالفًا فلسفيًا وإن كانت
جذوره كذلك ،بل هو خالف عىل آليات عمل حقوق اإلنسان وتشكيل منظومتها ورؤيتها
داخل املجتمعات ،خصوصا يف ظل التنافس والرصاع بني منظامت حقوق اإلنسان
واألنظمة السياسية .فمن وجهة النظر النسبية أو الخصوصية فإ ّن «مفهوم حقوق
يعب عن قيم أخالقية عاملية بل هو مجموعة من اإلجراءات واالستخدامات
اإلنسان ال ّ
لذات تسعى للعاملية ولها لغتها ومنطقها يف التعبري عن حقوقها العملية والرباجامتية...
يربط باتساق مجموعة من الرشوط واألفكار التي تتسم بالعقالنية .بد ًءا من استخدام
فكرة التعاقدية  contractingثم فكرة املساومة وعوائقها barriers of bargaining
وأخ ًريا فكرة االعرتاف  confessionبالصفقة الرابحة يف إطار سياق ثقايف استقرت فيه
هذه املفاهيم واستخداماتها .مام يؤكد أنه ليس ملعنى أي مفهوم أي وجود مستقل
ولكنه يعتمد باألساس عىل التربيرات التي نستخدمها ونقوم ببنائها يف أزمنة وأمكنة
مختلفة ..وهكذا أصبح ما يحدث من تحول قوي يف مفهوم مثل حقوق اإلنسان
ال يرتبط بتوصيف الذات اإلنسانية موضع االهتامم ورؤيتها ملعاين الحق والواجب
والصواب والخطأ وإمنا يف قدرة ونفوذ أحد الذوات عىل تعدد االستخدامات املختلفة
يف توظيف تلك املعاين سواء بالتجاهل أو بالحرفية والرباعة واملكر أو الحصافة والذكاء
أو بالرتحيب أو بالتأمل والرفض ،وغريها من آآلف االستخدامات أو التالعب اللغوي
والتي تتعلق مبدى مالءمة القواعد الخاصة بحقوق اإلنسان من عدمه(((.
دون الدخول يف الجدل الفلسفي القابع خلف هذا االختالف املعريف ،فإ ّن ما تشري
إليه وجهة النظر السابقة يعكس الطابع الجديل املامرس لحقوق اإلنسان عىل أرض
وباألخص
الواقع وهو اتجاه ال يستطيع أن يتنكر لعاملية حقوق اإلنسان نفسها
ّ
((( أميمة عبود ،الخصوصية الثقافية وسياسات حقوق اإلنسان ،رؤية المجلس القومي لحقوق اإلنسان في مصر
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مبادئ حقوق اإلنسان األساسية .أما عدم قابلية حقوق اإلنسان للتجزئة فيعني أنها
متساوية وال ميكن ،عىل سبيل املثال ،تقديم الحقوق االقتصادية واالجتامعية عىل
الحقوق املدنية والسياسية ،أو العكس ،مهام كانت األسباب والذرائع.

تلك الحقوق ذات االمتداد الطبيعي الذي تح ّدث عنه فالسفة التنوير أمثال جان
متس طبيعة اإلنسان
جاك روسو وكانت ولوك ،حيث أن تلك الرزمة من الحقوق ّ
أين ما وجد وتحت أي سياق ثقايف يتحرك فهو يحتاج للحرية والعدالة واالنصاف
كفرد أوالً وكعضو مجتمعي ثانيا .إ ّن عاملية حقوق اإلنسان ال تعني سوى امتالك
رصف والتي ال ميكن إنكارها ،كام أ ّن
البرش منظومة من الحقوق غري القابلة للت ّ
الخصوصية ليست مناقضة للعاملية ولكنها إضافة وفتح طريق للوصول يف مجال
حقوق اإلنسان إىل أبعد ما ميكن أن يتفق عليه املجتمع الدويل من حيث الثقافة
العربية أواإلسالمية ،إال أن املالحظ حول من يطرح قضية الخصوصية عادة ما تكون
بعض الحكومات لإلفالت من االلتزامات الدولية ،أو لضعف القيمة الحقوقية يف
الدولة ،كام أنه ميكن أن يكون طريقا لالنتهاكات والجرائم اإلنسانية وهذا هو
املجال الرائج حاليا حيث تتحول منظومة حقوق اإلنسان لسلعة قابلة للعرض
والطلب حسب مزاج السوق وآليات السياسة الخارجية للقوى النافذة عامليا(((.
مع ذلك فإ ّن التحديد اإلجرايئ لعاملية حقوق اإلنسان يبقى مسألة مهمة ومل ّحة
يف املجال الحقوقي لكونه تحديد قادر عىل فصل التداخل بني العاملية والعوملة،
فاملقصود بعاملية حقوق اإلنسان هو «املنظومة من العهود واالتفاقيات املتعلقة
بحقوق اإلنسان» التي يتم التوافق بشأنها بني أعضاء املجتمع الدويل عرب آليات األمم
املتحدة وتعني بااللتزام باملفاهيم التي أقرها املجتمع الدويل واعتبار حقوق اإلنسان
كل ال يتجزأ مبعنى أن تكون الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية بجانب
ّ
الحقوق السياسية واملدينة ،وهي حقوق ال تقبل الرتاتب ،كام ال تعني التقليل من
سلطة الدولة بل إنها تضع التزامات معينة عىل الدولة وهي تحتاج إىل سلطة الدولة
لتنفيذ هذه االلتزامات .وبالتايل فإ ّن الفهم األكرث معقولية لعاملية حقوق اإلنسان
هو أنه قانون عاملي ال يقبل التحلل والتنصل من االلتزامات والحقوق الواردة به،
تحت ذريعة خصوصية الواقع الثقايف أو االجتامعي ،وهذا ال يعني إنكار وجود
متايزات اجتامعية وسياسية وثقافية بني شعوب العامل ،التي تتوجه إليها بالخطاب
(((
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رؤية عبد الهادي الخواجة
رمبا مل ينشغل الخواجه عىل إنتاج فلسفة خاصة لهذا املوضوع؛ حيث ال نجد يف
أدبيات الخواجة ما يدلل مبارشة عىل وجهة نظره الفلسفية وتأصيل ذلك معرفيا.
ولكن ال ميكن إغفال النظر عن وجود مستويات ومنطوقات خطابية أوسع من
الجانب اللغوي وما يشري إليه فوكو من كون الخطاب أوسع من اللغة ،ويشمل
كافة أنواع املامرسات اللفظية وغري اللفظية ،هو أمر مقبول ومنطقي .وهذا يعني
أن األطر التي سوف تحدد مرجعية الحراك الحقوقي لدى عبد الهادي الخواجة
((( هيثم المناع «حقوق اإلنسان بين العالمية والخصوصيات الثقافية» اللجنة العربية لحقوق اإلنسان.28-02-2009 .
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أحكام املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ومطالبة دولها وجامعاتها وأفرادها باحرتام
هذه الحقوق .فمنظومة حقوق اإلنسان العاملية ال تنفي الخصوصيات الثقافية
والدينية وحقوق التدين ،بل تعارض استخدامها واستعاملها لتربير ورشعنة
االضطهاد والتمييز وتحطيم كرامة اإلنسان رجال كان أو امرأة .فالدفاع عن مبادئ
عاملية لحقوق اإلنسان «ينطلق أوالً من مبدأ قبول الفروق املرئية وغري املرئية يف
الثقافات سواء كان األمر يتعلق مبحتوى الثقافة أو مبناهج تناقلها من جيل آلخر أو
مدى قدرتها عىل االغتناء يف الزمان واملكان والتفاعل مع اآلخرين .وثانيا من الحرص
عىل رفض توظيف ما يعرف بالعاملية أو الخصوصية سواء بسواء ألية غايات ترجح
القوة عىل روح العدالة وتحجم الحقوق لحساب املصالح أو اإليديولوجيات .فمهمة
املدافع عن «عاملية حقوق اإلنسان» تكمن برأينا يف إمكانية العثور عىل نقاط القوة
والتشابه يف منظومة القيم الثقافية واالجتامعية التي تسمح بالتقارب بني الشعوب
واكتشاف جملة مبادئ وقيم تسهم يف حامية اإلنسان والبيئة وضامن حقوق إنسانية
أساسية أصبح من الصعب تج ّنب الجنس البرشي للرببرية دون احرتام الح ّد األدىن
لها .إ ّن ما يزيد من هذه القناعة ،أنه يف التاريخ كام يف الواقع ،كان هناك تيارات
يجسدوا عرب عاملية العطاء العلمي والفلسفي والحقوقي
وأشخاص استطاعوا أن ّ
مكانا لهم ولثقافاتهم تحت شمس الثقافة العاملية ،وأن يقيموا الجسور بني تلك
الومضات الخالّقة التي تعطيها الشعوب والثقافات للخلود»(((.

ليست واحدة بل هي متعددة بحسب تعدد الحاالت الخطابية.
لقد كان عبد الهادي الخواجة واض ًحا ورصي ًحا يف انحيازه لفكرة عاملية حقوق
اإلنسان وكونها مرجعية دولية قابلة ألن توصل املجتمعات لدميقراطية راسخة
وقادرة عىل تلبية حاجات اإلنسان .يظهر هذا االنحياز يف مواضع عديدة تتقدمها
إشاراته املتكررة يف التقارير والبيانات التي كان يكتبها إىل املنظامت الحقوقية
الدولية ويستند فيها إىل املواثيق الدولية كإطار قانوين ملزم وكإطار خاص ملناهضة
القوانني املحلية وإكراهات السلطة املحلية ،وبالتايل فإن الخواجة يتجه مبارشة
كل
إىل اعتبار حقوق اإلنسان ليست سوى تلك الحاجات األساسية التي يحتاجها ّ
إنسان وإن اختلف شكلها من مجتمع آلخر .انحيازه ناحية عاملية حقوق اإلنسان
تظهر أيضا وبشكل واضح يف إغفاله املقصود باالستشهاد مرجعيات حقوقية أقل
عاملية أو شديدة الخصوصية كام يف ميثاق الجامعة العربية أو ميثاق حقوق
اإلنسان اإلسالمي لكونها تعرب عن خصوصيات غري متوافق بشأنها ضمن اإلطار
العاملي ،دون أن يشري إليها مبواقف سلبية.
هذا املوقف اللفظي املنحاز لعاملية حقوق اإلنسان كان يقف خلف مامرسات
عديدة تؤكد عىل االنتصار لعاملية حقوق اإلنسان من بينها املوقف من عدم
اعرتاف السلطة بقانونية ورشعية الجمعيات األهلية والجمعيات السياسية غري
املسجلة يف قانون الجمعيات األهلية الصادر يف  1989أو قانون الجمعيات
حل مركز البحرين
السياسية الصادر يف  2005وكذلك املوقف املتخذ من قضية ّ
لحقوق اإلنسان  2004وإرصاره عىل ّ
فك ارتباط عمل املركز بقانون الجمعيات
حق
الصادر يف  1989انطالقًا من «أ ّن تكوين التجمعات السلمية واالنتامء إليها ّ
أصيل وفقا لدستور البحرين واملواثيق الدولية ،وإن هذا الحق ال يجوز النيل منه
وتقييده بقانون صدر يف عهد القمع ويف غياب الدميقراطية .وإ ّن من حق نشطاء
حقوق اإلنسان العمل بحرية وأمان ورصد مامرسات السلطة التنفيذية وليس
الخضوع لهيمنتها .أما عن قبول مؤسيس املركز العمل ضمن قانون الجمعيات يف
الفرتة املاضية فكان ذلك لرفض وزارة العمل محاوالت املؤسسني خالل  10شهور
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بطبيعة الحال فإن تفسري هذه املواقف دون إرجاعها ألصولها املعرفية واملرجعية
يفقدها الكثري من مضامني الحراك الحقوقي الذي عمل الخواجة عىل تأسيسه
واالفرتاق به عن الحراك الحقوقي السائد .فمناهضة السلطات والقوانني املحلية
تواجه عادة مبفاهيم سيادة القانون ومرجعية الدولة وسيادتها ،استنا ًدا لفكرة
الخصوصية والنسبية الثقافية لحقوق اإلنسان وهي الفكرة التي مل يكن يف ذهن
الخواجة القبول بها .لذا كان عىل الخواجه أن يعمل بكثافة ومبزيد من التحدي
ألن يرسم معامل حركة حقوقية تستعيد مفهوم الحق كقيمة مقابل قيمة القانون
الوضعي املعرب عن خصوصية السلطة أو النظام و مناهضة التوظيف السيايس من
قبل السلطة لحقوق اإلنسان تحت عنوان الخصوصية وسيادة القانون.
«ولكن إىل أي مدى كان الخواجة يختلف يف انحيازه لعاملية حقوق اإلنسان عن
انحياز نظرائه من الحقوقيني وهل كانت الدعوة لحقوق اإلنسان ميكن أن تختلف
باختالف التوظيف العلمي ملسألة االنحياز؟»
بكل
بالرجوع لخطابات ومواقف الخواجة الحقوقية والسياسية ميكننا أن نقرر ّ
تأكيد عىل وجود اختالف واضح بني الخواجة والعديد من الحقوقيني العاملني
يف الوسط الحقوقي البحريني يف فهم االنحياز لعاملية حقوق اإلنسان وترجمته
علميا يف شكل أنشطة وفعاليات ومشاريع حقوقية .فإعادة االعتبار إىل النضال
عىل الواجهة القانونية -الدستورية وإىل الحق كقيمة ُعليا ،كان هو الخالف أو
االجتهاد الذي قاد الخواجة ألن يحاول إحداث تغيري نوعي يف مامرسة الدفاع عن
حقوق اإلنسان ،إذ ال يتعلّق األمر بالدعوة إىل مجرد تطبيق الحقوق التي يتض ّمنها
الدستور -حتى وإن كان هذا املطلب يشكّل الخطوة األوىل يف إطار نقد داخيل
((( بيان مركز البحرين لحقوق اإلنسان المؤرخ بتاريخ  5يناير http://bahrainrights.hopto.org/( 2005
)ar/node/1515
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لتأسيس املركز كمؤسسة خاصة ،ويف مقابل وعود  -مل تلتزم بها السلطات -بتعديل
قانون الجمعيات وعدم استخدامه يف تقييد نشاطات حقوق اإلنسان»(((.

لقوانني الدولة وللحق الوضعي -وإنّ ا هو يف عمقه واسرتاتيجيته دعوة ملرشوع
تح ّرري يتم باسم حقوق اإلنسان وهذا ما كان يختلف الخواجة فيه مع العديد
من العاملني الحقوقيني املنحازين أيضا لعاملية حقوق اإلنسان.
فبالرغم من االشرتاك العام يف تبني منظومة حقوق اإلنسان العاملية إالّ أن التباين
كان يقع يف مكان آخر وهو النضال الحقوقي بجانب الدعوة الحقوقية ،فقد اختار
الخواجة أن يكون مناضال بجانب كونه داعية حقوق إنسان ،وهو ما يعني مامرسة
الدعوة الحقوقية عىل أرض الواقع وخوض املواجهات وتلقى الرضبات من أجل
مبادئ حقوق اإلنسان وإعادة االعتبار للمحرومني حقوقيا أيًّا كانت قضاياهم.
التأكيد عىل كونية وشمولية هذه الحقوق ،فكونية حقوق اإلنسان تعني أ ّن تبلور
هذه الحقوق أو تضمينها يف الرشعة العاملية هو مثرة لكفاح اإلنسانية عرب التاريخ
يف مواجهة جميع أشكال الظلم ،ونتاج لتالقح وتفاعل الثقافات الكربى عرب الزما ن،
مبا يف ذلك الحضارة العربية – اإلسالمية، كام تعني كونية حقوق اإلنسان أيضا أنه
ال يجوز استثناء أحد ،يف أية منطقة يف العامل أو يف أي نظام ثقايف ،من التمتع بهذه
الحقوق ،فهي كونية ألنها ترتبط مبعني اإلنسان ذاته بالتجريد وبغض النظر عن أي
اعتبار. ومن املؤكد أ ّن كونية حقوق اإلنسان ال تعني إلغاء الخصوصيات الثقافية
لألمم والشعوب ،ويف الوقت نفسه ال يعني احرتام الخصوصية الثقافي ة االحتفاء
بكل ما هو سلبي فيها، بل أ ّن الخصوصية التي ينبغي االحتفاء بها هي تلك التي
ترسخ شعور املواطن بالكرامة واملساواة وترثي ثقافته وحياته وتعزز مشاركته يف
إدارة شؤون بالده .ومن جهة شمولية حقوق اإلنسان فإ ّن الرشعة العاملية تؤكد
عىل جدلية الرتابط بني الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية ،وقد
أكدت ذلك يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لعام  ،1948وكذلك يف العهدين
الدوليني للحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية لعام .1966
فعبد الهادي الخواجة يختلف يف فهمه لعاملية حقوق اإلنسان عن العديد من
الناشطني يف مجال حقوق اإلنسان من حيث تجاوز االنحياز لعاملية حقوق اإلنسان
التوظيف السلبي لها والقائم عىل تبني وجهة النظر العاملية واالكتفاء بالتبشري
78

بالطبع فإ ّن هذا االختالف العميل /املعريف لعاملية حقوق اإلنسان ،يقع ضمن
مجال أوسع قليال من ثنائية (العاملية /الخصوصية) وهو الجانب السيايس لحقوق
الحق تنبع من ارتباط هذا املفهوم يف مستوى
اإلنسان نفسها .فإشكالية مفهوم ّ
أول مبفهوم اإلنسان ويف مستوى ثانٍ مبفهوم الدولة .فاالنحياز ناحية اعتبار
االنسان كائ ًنا محكو ًما كغريه بسلطة هذا العامل وحتمياته ،يقود إىل أن الدولة
تعترب امتدادا طبيعيا لوجود اإلنسان كقوة تصارع غريها من أجل البقاء ،وسيكون
الحق حينئذ هو ما يتحصل من ميزان القوى املتصارعة يف الدولة وبالدولة .ومن
ّ
هنا فإ ّن عاملية حقوق اإلنسان تجد فضاءها ضمن التزامات الدولة وضمن منطق
ميزان القوى واألطراف املتنافسة فيام بينها ،فالحرية والعدالة مفاهيم عاملية
((( إبراهيم تيروز «مفهوم -الحق -في فلسفة حنا أرندت السياسية «الحوار المتمدن-العدد/2012 - 3913 :
. 16 / 11
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بها أو تذكري الدولة برضورة تطبيقها دون مامرستها عمليا عىل أرض الواقع،
إىل التوظيف اإليجايب القائم عىل أنسنة عاملية حقوق اإلنسان وصياغتها ضمن
مرشوع حقوقي متحرر من رقابة الدولة أو حتى مناهضتها إن لزم األمر .وبالتايل
فنحن أمام وظيفة مختلفة لعاملية حقوق اإلنسان ،هذه الوظيفة وإن كانت يف
جانب منها مرتبطة بالتحرر من احتكار الدولة يف وضع الحقوق وتقنينها ،إال أنها
يف جزئها اآلخر واألهم تقوم عىل رضورة التسلّح مبوقف الحذر إزاء الحق القائم،
أي الحق كام تح ّدده القوانني الوضعية ،والتي تبقى عالقته املتواطئة مع جهاز
الدولة واضحة ،حيث متنع السلطات من اتخاذه قيمة مرجعية للدفاع عن الفرد
أو املجتمع ضد هذه الدولة .فحتى يتس ّنى للحق أن يشتغل فعليا كقيمة مشرتكة
بني مختلف تنظيامت املجتمع املدين أو بني مختلف املجتمعات ،وليك يكون
مبثابة مرجع مشرتك للحوار والنقاش والتواصل يجب أن يظهر يف بعده الشمويل
وكشكل من أشكال الكونية يف ماوراء املصالح السياسية واإليديولوجية الخاصة
بهذا التنظيم أو ذاك ،بهذا املجتمع أو ذاك ،بعبارة أكرث تفصيال ،ال ميكن اعتامد
مرجعية الدولة كملجأ لحامية حقوق املجتمع واألفراد ضد نفسها(((.

لكنها قابلة للتخصيص والنسبية .أما االنحياز ناحية اعتبار اإلنسان كائ ًنا مستقال
عن العامل وقاد ًرا عىل فرض إرادته وحكمته وفضيلته عليه ،فسيقود إىل أن الدولة
تعترب تجسيدا لتلك اإلرادة ومسافة من التسامي والتعايل قطعها اإلنسان يف عالقته
الحق حينها هو ما يجب أن يكون وليس ما متليه
بالعامل وبالطبيعة ،وسيكون ّ
القوة ،بل ما متليه الحرية املمكنة للجميع .فالدولة رضورة ال محيد عنها ،وسيادتها
س ّد منيع ضد أي نكوص نحو الفوىض والتسيب ،ومن مثة يجب ضامن استمراريتها
وسيادتها ,غري أن الدولة إذا ما استقلت يف وجودها عن أغلبية املواطنني وانفصلت
عن إرادتهم ,ستتحول ال شك إىل مصدر لقهرهم وقمعهم وهضم حقوقهم ,فالحق
إذن هو ذلك الوسط العدل بني رذيلتني ميكن أن تقع فيهام الدولة أال وهام:
الطغيان واالستبداد من جهة والتسيب والفوىض وضعف السلطة من جهة .يضاف
رصا مشرتكا بني
إىل ذلك أن االنحياز لعاملية حقوق اإلنسان ميكن أن يكون عن ً
األنظمة ومنظامت الدفاع عن حقوق اإلنسان ،لكنه يحمل مفارقة أعمق من
عنرص االلتقاء الشكيل حيث يكون االفرتاق يف التطبيق وااللتزام العميل لتلك
الحقوق وهو أمر تعرف به األنظمة السلطوية التي تتلزم نظريا بحقوق اإلنسان
لكنها تخفي وجها استبداديا يف القانون املحيل أو املامرسات.
ووفق هذا املنظور ميكن فهم آليات عمل الخواجة يف تأصيله ملبدأ عاملية حقوق
الحق بدالً من هيمنة القانون الصادر من بنية استبدادية قاهرة
اإلنسان وأصالة ّ
تقوم عىل النفي العميل لحقوق اإلنسان رغم اعرتافها وتسليمها باملرجعية العاملية
لحقوق اإلنسان ورفعها شعارات حامية حقوق اإلنسان واإلصالح السيايس بل
وتضمني نصوص االتفاقيات الحقوقية الدولية يف الهياكل القانونية للدولة((( وهذا
يبني ،أن هم السلطة هو التوفيق بني أسمى قانون يف البالد وهو الدستور ،وبني
املعاهدات الدولية ،يف حني مل يتضمن الدستور البحريني الصادر يف  1973أو
الدستور الثاين الصادر يف  ،2002مادة رصيحة تعطي للمعاهدات املصادق عليها
بصفة قانونية قوة تعلو عىل القوانني الترشيعية املحلية وهو ما يجعل من انحياز
((( أنظر تقرير التمييز المقدم لألمم المتحدة أكتوبر .2005
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وسنحاول هنا استجامع بعض املالمح األساسية لعاملية حقوق اإلنسان لدى
ولعل ذلك هو ما ميكن أن يتيحه لنا الوقوف عند الجهاز املفاهيمي
الخواجةّ ,
الذي اشتغل الخواجة عىل إبراز فلسفته وتصوراته األساسية .وال نخفي صعوبة
فصل ذاك الجهاز املفاهيمي عن املفاهيم العامة لحقوق اإلنسان أو تداخلها مع
بعضها البعض إال أننا سنحاول هنا استعراض أولويات املفاهيم لدى الخواجة كام
مارسها نضاليا وتبشريا .وقد خلصنا إىل أن هناك أربعة مفاهيم رئيسية تشكّل
أرضية عمل الخواجة الحقوقي وصلب اهتامماته طوال عقد من الزمن وهي:
أوال :كسر احتكار الدولة لحماية الحقوق
يعتقد عبد الهادي الخواجة برضورة كرس احتكار الدولة يف تأسيس حقوق اإلنسان
عىل القانون املحيل أو القانون الوضعي الذي تنتجه سيادة الدولة عرب مجموعة
القوانني والترشيعات املختلفة .ومن وجهة نظره فإ ّن كرس احتكار الدولة يف
البحرين يتطلب مهمتني هام توصيف طبيعة النظام السيايس القامئة عىل ما يسميه
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السلطة لعاملية حقوق اإلنسان قضية تحمل طابع املراوغة والتوظيف السيايس
لحقوق اإلنسان .هذا فضال عن قيام السلطة بإرجاء تصديقها أو توقيعها عىل
العديد من بروتكوالت حقوق اإلنسان أو تحفّظها عىل املواد املهمة والفعلية فيها.
وهذا ما جعل عبد الهادي الخواجة يؤسس ملرشوع حقوقي يتجاوز الخطابات
السلطوية والفئوية أو حتى خطابات التيارات الشعبوية التقليدية وجعل كونية
حقوق اإلنسان أساسا ملواجهة نزعات االستغالل السيايس لالنتامءات القبلية
والعشائرية والعقائدية ،عرب تدشني ثقافة عمومية واسعة تعمل عىل ترسيخ
كل األذهان كمدخل أسايس لتجاوز التقليد والدخول إىل مرحلة
(عامليتها) يف ّ
التحديث الحقيقية وتحقيق الدميقراطية .كام من شأن هذا التأصيل أن يساهم
يف التخيل الرسيع عن العديد من السلوكيات االجتامعية واالقتصادية والسياسية
التي كرستها وتكرسها بعض الجهات لعرقلة الرشعية الحقوقية الجديدة املنفتحة
والقابلة للتطور والتجديد ،ويف الح ّد من تفاقم النزعات املصلحية االنتهازية التي
تدافع عن خصوصية حقوق اإلنسان ض ًدا عىل عامليتها.

بالعصابة الحاكمة وعىل رضورة تطبيق مبدأ الفصل بني السلطات كأسس عملية
لرتجمة عاملية حقوق اإلنسان .وهذا ما يخلق توت ًرا بينه وبني السلطات من جهة
وبعض الناشطني الحقوقيني من جهة أخرى .وهذا التوتر ينطوي يف ثناياه عىل رصاع
بني منوذجني من املجتمع :النموذج األ ّول هو سيايس -قانوين يف شكله ،حريب يف
عمقه؛ والنموذج الثاين هو اجتامعي -اقتصادي ،دميقراطي .فالدولة وفق النموذج
حق الترشيع وإعالن القوانني.
األول يجب أن تتوفر عىل سلطة مطلقة
متجسدة يف ّ
ّ
املتجسد يف القوانني هو التعبري امللموس عن هذه السلطة.
الحق
رشعّ ،
ّ
ّ
فالحق امل ّ
أ ّما النموذج الثاين فيدعو إىل الفصل بني السلطات بهدف تحقيق نوع من التوازن
الحق
بني الدولة واملجتمع املدين ،بني القوانني والحقوق السابقة عليها .فمكانة ّ
هنا غري قابلة لالختزال يف صورته القانونية ،حيث يت ّم التفكري فيه بكيفية تجعله
مرتبطا بالتص ّور األنرتوبولوجي لإلنسان أكرث من ارتباطه بالتصور القانوين للدولة أو
للمواطن .فاإلنسان يتحدد باعتباره الكائن الذي يتمتّع بحقوق من حيث هو كائن
اجتامعي بطبعه ،وبحكم ذلك فهي حقوق سابقة عىل الدولة والقانون .وواضح هنا
حق القانون الوضعي ،ألنّها حقوق ال ميكن
أ ّن حقوق اإلنسان ال ميكن تأسيسها عىل ّ
اختزالها إىل قوانني .فرشط قيام هذه الحقوق هو تعاليها عىل الوضعية الحقوقية،
أي تقتيض التمييز بني الحالة التي توجد عليها الحقوق يف الواقع الفعيل وبني ما
ينبغي أن تكون عليه الحقوق .ومثل هذا االختالف هو ما تقوم به الدولة املستبدة
الحق يف صورته القانونية ،لهذا شكّلت الدولة عائقا أمام ظهور
بإلغائه حينام يختزل ّ
خطاب حقوق اإلنسان كخطاب مستقل عن الدولة وكحقوق غري قابلة لالختزال إىل
القوانني .من هنا جاءت رضورة تحرير هذا الخطاب من احتكار الدولة وهيمنتها.
الحق
ثانيا :إعادة االعتبار لمفهوم ّ
معنى
تنطوي كلمة ّ
(حق) عىل مدلول أخالقي وتشديد أخالقي يحمالن بني طايتها ً
قويًّا من التربير يتجاوز مجرد التفويض الرسمي وبالخضوع لنظام فني من القواعد
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من وجهة نظر الخواجة فإن أصالة الحقوق أو حق الحصول عىل الحقوق بتعبري
أرندت يعترب جوهر العمل الحقوقي ،إذ أن حقوق اإلنسان تستهدف بناء املجال
((( دينيس لويد ،فكرة القانون ،ترجمة سليم بسيسو ،عالم المعرفة ( )47الكويت  1981ص .372
((( جيري بنتام ()Jeremy Benthamعاش في في الفترة( )1832-1784وعاصر بدايات المنهج التجريبي ويعتبر
بنتام مؤسس فكرة القانون الوضعي ضد القانون الطبيعي الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر ،وهو
مؤسس لعلم القانون الذي عمل تلميذ أوستن على تفصيله بصورة أكثر وقد خضعت أفكار بنتام لنقد
شديد من مفكري ما بعد الحداثة خصوصا ميشال فوك في كتابه الجريمة والعقاب.
((( دينيس لويد ،فكرة القانون ،ترجمة سليم بسيسو ،عالم المعرفة ( )47الكويت  1981ص .211
((( محمد سبيال ،الفلسفة الحديثة ومفهوم حقوق اإلنسان ()http://www.mohamed-sabila.com/maqal14.html
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القانونية((( وهذا ما جعل بنتام((( ( )benthamاألب الروحي للقانون الوضعي
يذهب إىل أ ّن السيادة للدولة ال تستمد من القواعد القانونية التي تخول هيئة ما
شخصا ما سلطة عليا ،ولكنها تستند إىل حقيقة السلطة االجتامعية((( .وعىل هذا
أو ً
االساس فإ ّن ما يشكل سندا ملنظومة حقوق اإلنسان هو النزعة اإلنسانية الحقوقية.
حق)
وهذه األخرية تتضمن وتؤسس لتصور اإلنسان كفاعل قانوين (أي كصاحب ّ
وكفاعل أسايس كمواطن ترشيعي سواء تعلق األمر بالذات الفردية أو بالذات
الجامعية (الشعب( .املدلول امللموس للنزعة اإلنسانية الترشيعية هو تحقق املواطن
كمشارك وفاعل سيايس والشعب كفاعل سيايس ،عىل املستويني النظري والعميل.
فحق الفرد يف حرية الرأي والفكر هو حقه يف أن يكون س ّيد أفعاله ومامرساته مثلام
ّ
(((
أن حق الشعب يتمثل يف أن يكون سيد مصريه وسيّد أفعاله وقراراته  .إذ ال ميكن
فهم عاملية حقوق اإلنسان دون أن يكون هناك مجال مفتوح وسلطة عليا للحق
كحق ثابت وأصيل ،مقابل القانون الوضعي أو القانون الذي تصدره الدولة .فخالفا
ملا أق ّر به هوبز من أ ّن كافة القوانني واجبة الطاعة وأ ّن املعيار الوحيد للعدل هو
القانون ذاته الصادر من جهاز الدولة ،يحتاج أي قانون يك يكون رشعيا إىل أن يرتبط
بقيم يؤمن بها املجتمع الذي تطبق عليه كالعدالة واملساواة يف التطبيق والشفافية
يف طرائق تنظيم القواعد املخصصة للسلوك وتجرميه ،وتكون هذه القيم يف أعىل
هرم الترشيع والسلطات املخولة لالشخاص أو الهئيات.

العمومي املتكافئ والقادر عىل تلبية احتياجات املواطنني وإعادة االعتبار لهم بعد
عزلهم وإقصائهم عرب ترشيعات مناهضة لحقوق اإلنسان أو عرب مامرسات تنتهك
القوانني الحقوقية ،وهذا يعني أن إعادة االعتبار ملفهوم الحق هو إعادة السلطة
املصادرة من قبل الترشيعات املتعارضة مع املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان،
وحق الحصول
الحق ّ
ألساسها الرشعي وهو السلطة االجتامعية .فمفهوم أصالة ّ
عىل الحقوق تعترب أساسا لتطبيق نظرية عاملية الحقوق وأنسنتها وكضامن وحيد
ملجتمع سيايس ولفضاء يسمح بظهور الحقوق وترجمتها عىل أرض الواقع .كام إن
الحق واإلرصار عىل نيله والتمتع به ليس
التنفيذ الفعيل للعاملية يقتيض مامرسة ّ
كأفراد فقط بل حتى حقوق الجامعات والفئات امله ّمشة أو املستضعفة من قبل
الدولة أو من قبل القانون الذي يعمل عىل عزلها وإقصائها(((.
وتعكس تجربة اللجان األهلية التي عمل الخواجة عىل تقويتها وتأسيسها
حق
وتنظيمها حقوقيا واجتامعيا ،مقدار اإلميان الذي يؤمن به الخواجة يف أصالة ّ
وحامية الحقوق من الضياع أو الحرمان .فاللجان األهلية تقوم عىل مبارشة أصحاب
الحقوق املضيعة أو املنتهكة بتجميع أنفسهم كجامعة وكأصحاب حقوق واملطالبة
بها منعا لضياعها أو انتهاكها .إ ّن ضياع حقوق اإلنسان يحول حسب أرندت دون
«حتى إمكانية النظام من أجل الحرية» ويؤدي إىل اإلقصاء من الجامعة ومن
السياسة ,وباألحرى فقدان «حقهم يف الفعل» وحقهم يف التمتع بحقوق من
الحق يف
الحق يف التعددية ،وفقدان ّ
األصل .ففقدان الحقوق إذن هو «فقدان ّ
الظهور أيضً ا» .لذا عمل الخواجة عىل إظهار أصحاب الحقوق للعلن ومساعدتهم
كحق
يف مامرسة ما يؤدي لنيل حقوقهم من خالل مامرسة حقوق أصيلة أخرى ّ
وحق الكرامة.
حق التجمع لضامن حق الحياة وحق العدالة ّ
التظاهر أو ّ
الحق هي القاعدة األساسية واألرضية الصلبة التي تنطلق
وهذا يعني أن أصالة ّ
منها حركة حقوق اإلنسان وإالّ فإ ّن هذه الحركة تصبح مغلولة ومنقادة لسلطة
((( إبراهيم تميزر ،مرجع سابق ،فلسفة حنا ارندت.
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ثالثا :تقوية المجتمع المدني وحيويته
املجتمع املدين «من حيث املبدأ ،نسيج متشابك من العالقات التي تقوم بني
أفراده من جهة ،وبينهم وبني الدولة من جهة أخرى .وهي عالقات تقوم عىل
تبادل املصالح واملنافع والتعاقد والرتايض والتفاهم واالختالف والحقوق والواجبات
واملسؤوليات .ثم إن هذا النسيج من العالقات يستدعي ،ليك يكون ذا جدوى،
أن يتجسد يف مؤسسات طوعية اجتامعية واقتصادية وثقافية وحقوقية متعددة.
كام يجسد املجتمع املدين مظه ًرا من مظاهر الدميقراطية الحديثة التي ترتكز عىل
الحرية واملساواة والعدالة والكرامة والحكم الرشيد واإلميان بحقوق اإلنسان»(((.
إذ ال ميكن للمجتمع املدين أن يشتغل إال يف مجتمع دميقراطي يحرتم حقوق
اإلنسان ويعمل عىل تثبيتها وتكريسها يف جميع املجاالت واألصعدة واملستويات.
وهذا يعني أن املجتمع املدين يقوم عىل مبدأ املنفعة أو املصلحة مفهومة فهامً
صحيحاً ،وعىل الحقوق يف الوقت ذاته ،وليس من تضاد بني النفع الخاص والنفع
العام .حرية الفرد وحقوق اإلنسان ،بوصفهام مقدمتني رضوريتني للمجتمع املدين،
مرشوطتان باملساواة وعدالة القانون الذي يوفر التوازن الكايف بني الدولة من
جهة واملجتمع املدين من جهة أخرى وبعبارة أخرى ضامن التوازن بني كفتني :كفة
كحق أصيل وكفة األمن والسلم كوظيفة من وظائف الدولة.
الحرية ّ
((( موسوعة مقاتل من الصحراء http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/
MogtMadani/sec01.doc_cvt.htm
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أدىن هي سلطة الحاكم أو سلطة النظام السيايس أو تحت رحمة القانون املناهض
لحقوق اإلنسان أو الخاضع مليزان القوى املتغري ،ومن جهة ثانية أخالقية فإن عدم
الحق ركيزة يف الحراك الحقوقي يعني إمكانية تحويل حقوق اإلنسان
اعتبار أصالة ّ
ملناقصات وسلع تتجاذبها طلبات السوق السياسية .نتيجة لذلك فإن استمرار الخواجة
الحق خلق له تحديات ومواجهات عديدة سواء مع السلطات
يف التأسيس ألصالة ّ
املحلية أو مع الواجهات والجامعات السياسية التي تنظر يف الغالب للقضايا من
زاوية املصالح السياسية واالسرتاتيجيات املقررة لدى القيادات املركزية لألحزاب.

بالرجوع ألعامل الخواجة وخطاباته نجد الرتكيز الشديد عىل رضورة العمل عىل
استقاللية املجتمع املدين وتحريره من قيود الحرمان املفروضة عليه من قبل
السلطات ،وهذا ما أك ّد عليه عبد الهادي الخواجة يف حراكه الحقوقي حيث
يصف قانون الجمعيات األهلية الصادر سنة  1989بالسيف املسلط عىل رقاب
مؤسسات املجتمع املدين وهو وصف يختزل وجهة نظره يف قانون الجمعيات
األهلية والنتائج التي تؤول إليه مفردات هذا القانون فهذا القانون يؤكد عىل املنع
والتدخل املبارش((( .فمواد القانون تحرم املواطن من القدرة ألن يكون مواطنا ح ًّرا
وأصيال وتحرمه من مامرسة الفعل االجتامعي والسيايس كحقوق أصيلة له قبل
إيجاد القانون الذي يصادرها بشكل تعسفي .فمهمة املدافع عن حقوق اإلنسان
واضحة يف هذا املجال ،فالحركة الحقوقية املنتمية لعاملية حقوق اإلنسان تعمل
عىل تقوية املجتمع املدين واعتباره رشيكًا ومراق ًبا ألعامل السلطة ،وباألخص يف
األنظمة االستبدادية واألنظمة السلطوية التنافسية .فأعضاء املجتمع املدين يف
هذه األنظمة يتعرضون لشكلني من الحرمان عىل األقل:
 - 1الحرمان من االنتامء الح ّر والطوعي للتنظيامت والتجمعات املدنية عرب وضع
أطر قانونية مشددة وتعسفية.
 - 2اإلقصاء من املشاركة الفعلية يف رسم السياسات واالسرتاتيجيات الخاصة بتنمية
املجتمع املدين والقضايا التي يشتغل عليها لتوفري أرضية املجتمع الدميقراطي.
والسؤال الذي حاول الخواجه اإلجابة عليه عمليا هو كيف ميكن ملؤسسات
املجتمع املدين وهي ممنوعة من الكالم أن تؤسس للحريات واإلصالح؟ وكيف
ميكن التوصل إىل اقرتاح الحلول والتوصيات دون التطرق إىل التجارب الذاتية
والواقع العميل الذي يعيشه أعضاء املجتمع املدين يف بلدانهم؟
الحق يف التمتع بحقوق املجتمع املدين بالنسبة للخواجة عرب سحب الرشعية
يتحدد ّ
((( عباس المرشد ،عبدالهادي الخواجة ،الجمعيات والتنظيمات السياسية في البحرين ،دار فراديس،2009 ،
ص .118
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رابعا :مناهضة القوانين السلطوية
إ ّن مناهضة القوانني السلطوية كمامرسة حقوقية هي العالمة الفارقة بني املناضل
الحقوقي والداعية الحقوقي الذي يكتفى بالدعوة أو الرصد أو التبشري ،فالنضال
الحقوقي يضيف إىل الدعوة مامرسة ومواجهة علنية ومفتوحة مع كافة انواع
أساسا،
الحرمان واملصادرة واإلقصاء فتصبح قضايا املواطنني وقضايا الناس قضاياه ً
ويحتمل يف سبيلها رمبا أكرث من أصحاب القضايا والناس املحرومني.
وتنشأ الحاجة ملثل هذه املامرسة من انحراف الدولة أو األجهزة الرسمية عن
وظيفتها األساسية وهي حامية مجال الحرية ومصالح املجتمع الداخلية والخارجية،
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من القانون القائم ومن اإلمالءات التي تفرضها السلطات عىل أعامل املجتمع
املدين وعند مساندة ودعم حق املشاركة من خالل جامعة ما ،ولحق املشاركة يف
السياسة ويف الفعل ويف الظهور ،وأن تكون رسالة الحقوقيني واضحة يف أن تجعل
مستحيل ،عرب إدماجهم
ً
الحرمان والعزل أو اإلقصاء ومن الفعل والظهور أم ًرا
يف الفعل الحقوقي ويف الفعل االجتامعي الذي يضمن لهم صيانة انسانيتهم.
وكنوع من الدعم املبارش ملناهضة القانون وبروتكوالت التوفيق بني السلطة
وأعامل حقوق اإلنسان حرص الخواجة عىل إرشاك اللجان األهلية باعتبارهم عينة
للمحرومني من التنظيم املدين يف مؤمتر املنتدى املوازي الذي انعقد يف البحرين
سنة 2005بعد تسوية الخالف مع اللجنة التحضريية للمنتدى حول االمتثال
للرشوط التي وضعتها وزارة الخارجية للموافقة عىل عقد املؤمتر يف البحرين،
وكانت وجهة الخواجة تقوم عىل أن موقف وزارة الخارجية البحرينية يفرتض
إال يكون مؤث ًرا عيل املؤمتر املوازي ،وذلك ألنه مؤمتر خاص مبؤسسات املجتمع
املدين ،وكذلك ألنه مؤمتر دويل إقليمي ،وهذا يتضمن بالطبع ضامن استقالليتها
وحريتها يف التنظيم ،وتوفري التسهيالت الالزمة لذلك .وأن اللجنة التحضريية قبلت
برشوط وزارة الخارجية يف عدم تبني املؤمتر املوازي ملحاور متطابقة مع محاور
املؤمتر الرسمي ،مثل عدم التعرض ألي دول أو ألفراد وشخصيات ،وأن القضايا التي
ستطرح فيه ليست القضايا املحلية يف البحرين.

فرسعان ما يستقل جهاز الدولة عن املجتمع ليصبح جهاز طبقة أو فئة معينة
يدافع عنها وعن مصالحها ،فالدولة كمجال للحرية ،تعرب عن سلطة اجتامعية نتاج
عقد اجتامعي تفوييض من قبل الجامعة املنضوية يف املجتمع املدين لذا تعترب
املدينة مجاال سياسيا واسرتاتيجيا تثبت الدولة فيه هيمنتها وفيه تتبلور الرصاعات
االجتامعية و السياسية.
تعرف السلطوية عىل أنها نقيض الدميقراطية ،يف حني تشري السلطوية التنافسية
إىل قدرة النظام االستبدادي عىل مامرسة إخفاء االستبداد تحت غطاء الدميقراطية
والقانون وتحت شعار اإلصالح السيايس أو التدرج يف التغيري((( .حيث متنح الدولة
حكم مطلقًا إستبداديًا متجاوزًا لطبيعتها التفويضية بل أنها تصطنع وتعيد إنتاج
ً
ما تسميه مجتم ًعا مدنيًا مبؤسسات ،جمعيات وأحزاب زائفة التمثيل مصطنعة
بغية منحها صورة دينامي ًة اجتامعي ًة وهمية.
ويلجأ بعض الباحثني لتفسري حركة االنحراف يف ظل موجات اإلصالح املرفوعة
رسا باعتبارها
عرب مفهوم (الدولة العميقة) لوصف السلطة التنفيذية التي تعمل ًّ
رسي ،وإذا ما
جز ًءا من الدولة ،وتقوم بأعامل وعمليات غري مرشوعة وبشكل ّ
ظهرت هذه العمليات الرسية للعلن ،ال أحد يتحمل مسؤوليتها ،فتحت الشكل
املعلن للمؤسسات السياسية واالجتامعية توجد قوة أكرب وأكرث نفوذًا وأش ّد حامي ًة
لنفسها ومصالحها ترفض امليض يف طريق اإلصالح والتنمية الفعلية وتعمل عىل
إبقاء الحرمان واإلقصاء واالنتهاك كثوابت لعملها الرسي .وهذا ما يستدعي أن
تكون املناهضة عمقية أيضا وال تكتفي بالظاهر واملعلن وقد يقتيض ذلك املبارشة
يف املواجهة لتلك القوة الخفية.
مل يتحرك عبد الهادي الخواجة من أجل تغيريات طفيفة يف النظام القائم ،فهو
((( هناك خمسة عناصر تقف في وجه تعريف عناصر تحديث السلطوية ،وهي :االحتواء على المجتمع
المدني واالستيالء عليه ،تنظيم المنافسة السياسية ،السيطرة على عوائد اإلصالح االقتصادي» االنتقائي،
السيطرة على وسائل االتصاالت الحديثة ،تنويع االرتباطات الدولية.
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وقد كان الخواجة واض ًحا يف نقده ملرشوع اإلصالح القادم من أعىل موض ًحا أ ّن
اإلصالح الحقيقي يتطلب إصالح الجسم املؤسسايت إصال ًحا حقيقًا وهذا يتطلب
أوالً تنمية مفاهيم حقوق اإلنسان وتقنني مبادئها دون مرواغة أو سعي للهروب
لألمام فالبعد املؤسيس حاسم يف تحقيق تنمية مستدامة مبا تنطوي عليه من
ضامن حقوق ملكية محمية بقواعد القانون وإنفاذ غري متحيز لاللتزامات
القانونية ،من خالل قضاء مستقل ولوائح حكومية تشجع املنافسة الرشيفة
ومشاركة فعالة ألفراد املجتمع يف إدارة شؤونه دون عوائق أو متييز ونظم مالية
واقتصادية وإدارية تعمل يف إطار الشفافية.
إ ّن قراءة رسيعة لخطابات الخواجة الجامهريية أو تلك التي كان يكتبها بلغة
حقوقية احرتافية ،تبني مالمح السلطوية التي كان يناهضها وهي مالمح وسامت
تقف أمام أي بناء حقوقي متكامل .فقد مارس عبد الهادي الخواجة هذا السلوك
يف أكرث من موقف إال أن موقفه من رئيس الوزراء خليفة بن سلامن وتحميله
مسؤولية اتساع رقعة الفقر وخروج الخواجة عن رتم ندوة مكافحة الفقر ،يعترب
بداية تلك املناهضة حيث تح ّول شعار تنحى يا خليفة لشعار جامهريي تلتف
حوله مجاميع شبابية ونخبوية عديدة ،كذلك كان خطابه الجامهريي الذي ناهض
فيه القوة الخفية املحركة لتدابري الدولة يف البحرين وأسامها بالعصابة الحاكمة
يكشف أيضا عن وجود هذا البعد يف حراك الخواجة الحقوقي.
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يرغب يف إعادة بناء النظام السيايس واالجتامعي والحقوقي من أجل محارصة
السلطوية والسلطانية املستحدثة دون أن يقع يف رشك الفوضوية أو ما يسمى
بالتيسري الذايت القائم عىل خلخلة النظام العام .فالحراك الحقوقي الذي قاده
الخواجة توجه إىل تغيري الطبيعة السلطوية القامئة عىل املركزية الشديدة ومن ثم
يتغري املجتمع املحكوم بالدولة التسلطية تدريجيا ،إىل مجتمع مدين حقيقي قائم
عىل مشاركة فاعلة من األفراد يف إدارة الشؤون العامة مع متتعهم بالتقدير والثقة
يف النفس ،ومبا يقلل فرص الفساد الذي يدمر بشدة آليات بناء النظام املؤسيس
الكفء ،ويهدد االستقرار االجتامعي ،ويقلل توقعات الناس بشأن جدوى اإلصالح.

الفصل الثالث:
االحتجاج الحقوقي :الممارسة المرئية
لحقوق اإلنسان
يف الفصل السابق استعرضنا اإلطار النظري واملعريف الذي تكون عليه عبد
الهادي الخواجة نظريًا واتقنه متا ًما ومن ثم عمل عىل تعليمه يف العديد من
ورش التدريب الخاصة والعامة وملا كانت منهجتنا قامئة عىل رصد اإلطار النظري
واملامرسة العملية فإنه من الالزم أن يكون هذا الفصل والذي يليه عبارة عن
دراسة تطبيقية للمفاهيم النظرية التي حملها الخواجة .وسرنى خالل هذا الفصل
والذي يليه مدى حضور فكرة ومفهوم االحتجاج كأساس نظري وعميل يف مرشوع
الخواجة الحقوقي .لذا سيعالج هذا الفصل املامرسة الحقوقية لالحتجاج من
خالل رصد مواقف الخواجة يف املفاصل الحقوقية الكربى واستعراض مناذج من
النضال الحقوقي يف هذا الشأن.
االحتجاج هو واحد من وسائل التعبري وإبداء الرأي املتمثلة يف وسائل فردية
ووسائل جامعية ووسائل شفهية وأخرى مكتوبة ،وهي وسائل رغم ما يبدو عليها
من انفصال عن بعضها ،فإنها عىل األخص ،يف حالة االحتجاج تتداخل بحيث يتم
الجمع بني التعبري الشفهي أو التصويري ،وذلك باإلضافة إىل أن االحتجاج يتم
مصحوبا بهذه الوسائل التعبريية يف الشارع العام ،يف شكل وقفة أو اعتصام أو
مسرية أو تجمع خطايب ،عىل مرأى ومسمع ممن حرضه .وبالتايل فإن االحتجاج
يشمل كل طرق التعبري املدرجة يف منظمومة حقوق اإلنسان العاملية مثل
االعتصام والتظاهر والتجمع والكتابة واإلرضاب وغريها .يصعب إيجاد تعريف
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دقيق ومحدد للحركة االحتجاجية ،لكن ميكن أن نصفها بـ (تحرك مجموعة من
الناس احتجا ًجا عل أوضاع اجتامعية واقتصادية وسياسية سيئة ومرفوضة) ،وغالبًا
ما تكون هذه الفئات املهمشة داخل املجتمع، والتى ال يسمعها أحد مام يجعلها
تعرب عن هذا الغضب ىف أشكال احتجاجية غري مؤسسية سواء أكانت سلمية أو
غري سلمية ىف شكل إرضابات واعتصامات أو تج ّمهر أو تظاهر أو قد يصل األمر
إىل استخدام هذه الفئات للمامرسات العنيفة مثل حرق أو قطع الطرق من أجل
التعبري عن مطالبها ومطالبة الحكومة بتنفيذها.
فاالحتجاج الجامهريي تعريفا هو وسيلة غري مؤسساتية ملحاولة التأثري عىل
السلطة ،إذ تتسم حركة االحتجاج يف الغالب بسعيها محاولة إحداث التغيري
االجتامعي والسيايس كليًا أو جزئيًا ىف منط القيم السائدة أواملامرسات السياسية،
أو التأثري يف صناعة القرارات العليا ورسم السياسات للدولة. منذ سنوات الستني
للقرن هناك تغري جذري يف قراءة املظاهرات االحتجاجية ،اذ أصبح االحتجاج
الجامهريي إحدى الوسائل الرشعية للتأثري واعترب أنه جزء من حرية التعبري.إ ّن ما
يجعل هذه االحتجاجات متفردة يف تكونها هو ابتكارها وتنفيذها ألشكال احتجاج
أقل مؤسساتية كام هو األمر مع االعتصام ،احتالل مقرات أو اإلرضاب عن الطعام،
كام يكمن االختالف يف القيم واملطالب التي ترافق التحرك ،وباألخص تشديدها
عىل مقاومة املراقبة االجتامعية والدفاع عن االستقاللية.
الفعل االحتجاجي يتحول بتعبري بيار بروديو إىل فرصة إلعادة كتابة التاريخ
عرب العالقات التي يخوضها ضمن ثنائيات متعددة ومتداخلة (الهامش /املركز،
املهيمنون /املهمني عليهم /النخبة ،الجامهري ،املؤسساتية ،التضامنية) ولهذا
تنطرح الحركات االحتجاجية الجديدة كوسيلة وحيدة السرتجاع الحرية .و بذات
النفس التحلييل يؤكد يورغن هابرمارس عىل أ ّن الحركات االحتجاجية هي اإلمكان
رمبا الوحيد لتحريك الفاعلني و غريهم من الخاضعني لهيمنة الدولة و السوق ،من
أجل بناء مجتمع تنتفي من جنباته كل مظاهر اإلقصاء و التهميش.
الحس االجتامعى أكرث من
لذا ميكن تعريف االحتجاج الحقوقي بأنه تعبري عن ّ
92

إ ّن تتبع املامرسات العملية وما تتلوها من خطابات سياسية وحقوقية تستوجب
منا معالجة مختلفة عن معالجة الرصد والتوثيق إذ نكون أمام أفعال عملية
ترى من هدفها خلق توترات معينة وتسعي عادة لتوسيع املجاالت التي تطرقها
وبالتايل فإ ّن املعالجة البحثية تركز كام هي املامرسة عىل تتبع حاالت التوتر
البنيوي التي تحدث يف مستويات عدة من بينها املستوى القانوين سلبا أو إيجابا
أو املستوى السيايس املعني بتوزيع القوة والنفوذ بني الجامعات ،واخ ًريا املستوى
الجمعي الذي يشري ملدى احتفاظ الدولة بسيادتها أو النيل من تلك السيادة
لصالح عاملية حقوق اإلنسان .وكنتيجة لهذه العملية ميكن تحديد بوصلة الفعل
االحتجاجي لدى عبد الهادي الخواجة وما الذي يستهدفه بالفعل وعىل أي آليات
كان يضع رهانه يف التغيري؟
السياق المحلي والقانوني لالحتجاج

مل تشهد البحرين ،يف السابق حركات احتجاجية بالشكل والصورة التي استقرت
عليها منذ  2002حيث تم خلق واقع جديد مختلف كليا عن الواقع التقليدي
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كونه تعبريا ً عن أزمة اجتامعية أو استعراض ملشكلة ما؛ ألنه فعل رشيد من
الجامعات املستبعدة لتحقيق نتائج سياسية معينة ومناهضة ألي سلطة تنتزع
أو ال توصل لذوي الحقوق حقوقهم سوا ًء كان ذلك الخطأ متعم ًدا من قبل هذه
خصوصا وأن نتائج هذا الحراك
السلطة أم ال ،بهدف املطالبة بالحقوق املرشوعة.
ً
سواء تحققت أهدافه أو مل تتحقق يقوم بإخراج النقاش السيايس واالجتامعي إىل
الفضاء العمومي أو الفضاء العام ،ويخلق مناقشات عمومية ال تستسيغها السلطة
أو بعض الجامعات املؤسسية األخرى .وهذا ما جعل فرانسوا شازل (François
 )Chazelأن يصف الحركات االحتجاجية عىل أنها مقاولة جامعية لالحتجاج
واملعارضة تستهدف فرض تغريات عميقة يف البنية االجتامعية والسياسية ،بالعودة
املكثفة لوسائل ال مؤسساتية .وهو ما يضع القنوات التقليدية للدميقراطية
التمثيلية موضع أزمة ،خصوصا يف فشلها عىل متثيل هذه الفئات أو إدماجهم يف
اإلطار العام للدولة وفق منظومة واضحة من الحقوق والواجبات أو املواطنة.

السابق ،واقع مساند وداعــم ومؤيد للفعل االحتجاجي املطالب بالحقوق
ومناهضة ترسانة القوانني املتعارضة مع حقوق اإلنسان .هذه الحركات كيفام
كانت مستوياتها ونتائجها فإنها شكلت قطيعة مع هواجس الخوف وأوضاع
االنتظار لتعطي االنطالقة إلصالحات سياسية واقتصادية واجتامعية .فقد متيزت
هذه الحركات بالرتكيز عىل املطالبة باإلصالح والتغيري ،ومحاربة الفساد واالستبداد
وإقرار نظام سيايس دميقراطي ،مستندة إىل قيم ومبادئ حقوق اإلنسان خاصة
منها حرية التعبري والرأي والتجمع والتظاهر واملشاركة يف تدبري الشأن العام.
إن السمة الرئيسية التي طبعت االحتجاج خالل العقد األخري أنه عرف قطيعة
مع فكرة االحتجاج املسلح أو املدعوم بأدوات بسيطة لكنها تحدث أذى يف
الناس ويف ممتلكات الخواص وممتلكات الدولة ،وبرزت أفكار الالعنف والسلمية
كعنوانني تحدد سري أعامل االحتجاج .وألن األمر يتعلق بانتقال ،فإن االنفالتات أو
االنزالقات ،سواء عىل مستوى األمن أو عىل مستوى أفراد من بني املحتجني ،تبقى
دامئا غري محسومة التوقعات.
وتأيت كرثة االحتجاجات الحقوقية يف سياقات محلية وخارجية متداخلة يصعب
الفصل بينها ،فعىل سبيل املثال ال ميكن فصل االحتجاج الحقوقي عن مساءلة
املجال العام ومدى قدرته عىل االستقاللية والتشكل كام هو الحال يف الدول
الدميقراطية واملبنية عىل وجود مجال عام للمناقشات والتواصل ،كام ال ميكن
إبعاد ضمور املجتمع املدين وتحول العديد من منظامته لرتف نخبوي غري ُم ٍ
جد
وغري فعال.
وبالفعل فإن ترسانة هائلة من األنظمة والقوانني املعيقة واملالحقة لنشطاء
الحراك الحقوقي من شأنها أن تحيط باالحتجاج الحقوقي .فأوال هناك ضعف
االرتباط بني الهيكل القانوين والرشعية الدولية لحقوق اإلنسان ،إذ ال يتوافر يف
انضامم البحرين للعهدين الدوليني مقصد االلتزام ،ومل ينعكس انضاممها بتأثري
يذكر يف القوانني والترشيعات الوطنية ،وحتى تلك التي قبلت مببدأ سيادة القانون
الدويل عىل الوطني مل توفر آلية تنفيذية لتطبيق هذا املبدأ.
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بجانب ذلك يجب التأكيد هنا عىل التوسيع املضطرد لسلطات أجهزة الدولة،
كاإلضعاف املتعمد لدور السلطات الرقابية ،بد ًءا بالرقابة القضائية ومرورا بالرقابة
الربملانية ،وانتها ًء بالرقابة اإلعالمية ودور الرأي العام .فقد جرى إدخال تعديالت
عىل الترشيعات املنظمة للسلطة القضائية متس استقاللها ،وحجبت عن النيابة
العامة صالحية اإلرشاف عىل السجون ،وبخاصة تلك الخاضعة إلرشاف أجهزة
أمن الدولة واملخابرات .كام جرى غرس أمناط من املحاكم مثل محاكم املحكمة
الجنائية الثالثة الكربى للحكم يف قضايا قانون مكافحة اإلرهاب مام فتح ثغرة
كبرية يف نظام العدالة .ويف ظل هذه الثغرات جرت وتجري العديد من املحاكامت
التي تفتقر إىل رشوط العدالة واإلنصاف وفقا للمعايري املتعارف عليها ،كام شهدت
البحرين أمناطًا من املحاكامت يصعب أن يتخيل لها مثيال يف أي مكان آخر من
حق الدفاع ،والحق يف العلنية ،ويقيض فيها قضاة غري متخصصني.
العامل ،يهدر فيها ّ

95

يئرملا ةسرامملا :يقوقحلا جاجتحالا

كذلك يكتظ الهيكل القانوين بالعديد من القوانني االستثنائية التي تتناقض أحكامها
مع ضامنات حقوق اإلنسان املقررة يف املواثيق الدولية واإلقليمية ،وتشرتك كثري
وتنص هذه التدابري
منها فيام يعرف باسم «التدابري املنعية» أو «قوانني االشتباه»ّ ،
عىل اتخاذ إجراءات إزاء أشخاص بدعوى منع الجرمية ،وتجيز السجن أو وضع
املشتبه بهم تحت رقابة أمنية ،وكال هذين اإلجرائني من العقوبات ال يقىض بهام
إال كجزاء عىل ارتكاب جرمية .وباملثل عانت الرقابة الربملانية من ضعف مامثل،
حيث افتقدت أغلب املجالس القامئة للدور الرقايب املضمون يف النظم الربملانية
كلية ،أو جرى تقييد هذا الدور بدرجات متفاوتة يف باقي املجالس الربملانية.
أما دور اإلعالم كجهاز رقايب ،فيعاين من ضعف مزمن حيث تفرض قيو ًدا عديدة
قانونية وتنظيمية ،تجمع يف معظمها عىل أن متتلك سلطة الدولة وسائل اإلعالم
املرئية واملسموعة ،وتفرض أنظمة ملراقبة الصحافة بدقة .كام تفرض قيودا عىل
املطبوعات ،وتراقب الكتب والصحف واملطبوعات الواردة من الخارج ،ومتنع
تداول بعضها .كام تجيز بعض القوانني إخضاع املراسالت واالتصاالت الهاتفية
للرقابة.

أيًّا كانت تلك السياقات ودورها يف ترشيد الحراك الحقوقي االحتجاجي فإن هناك
جملة من األبعاد التي ميكن اإلشارة إليها ضمن خصائص االحتجاج الحقوقي يف
البحرين خالل العقد األخري.
البعد األول :إ ّن االحتجاج يف الظرف الحايل بقدر ما يتزامن مع توسيع هامش
الحريات بالنسبة لألفراد واملجموعات ،بقدر ما يظل مفتوحا عىل مختلف أنواع
تلك االنفالتات واالنزالقات وغريها من التجاوزات األمنية أثناء مراقبته أو تتبعه أو
مجابهته وكذا أثناء تداعياته األخرى اإلعالمية منها أو القانونية والقضائية.
البعد الثاين :إ ّن العديد من حاالت القلق والتوتر التي تسبق القيام باالحتجاج
أو تصاحب التحضري له أو تواكبه ،إمنا تعود يف أكرب نسبة منها إىل انعدام الثقة
بني السلطة الحكومية ذات الصلة وأجهزتها املكلفة بحفظ األمن وبني مواطنني
يبق لديهم سوى االعتامد عىل أنفسهم وإمكانياتهم الذاتية يف
يعتقدون بأنهم مل َ
إسامع أصواتهم والصدع بحاجاتهم السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية،
كام يستشعرونها هم يف استقالل عن الهيئات التي يؤهلها الدستور للنيابة عنهم
يف ذلك.
البعد الثالث :إ ّن االحتجاج يف البحرين كام يف غريه من البلدان ،مل يعد مجرد
ظاهرة آيلة للزوال يكفي مقارعتها باإلجراءات األمنية ،بل وسيلة متعددة األشكال
واألساليب للمشاركة املتساوية يف التعبري والجهر بالحاجات غري املشبعة وإلبداء
الرأي يف طرق وسبل معالجتها.
رغم طابع الكرثة والتكاثر الذي تبدو عليه حركات االحتجاج الحقوقي سواء
يف شكل تنظيامت غري مسجلة أو فعاليات غري مرخصة أو حتى تلك املنطلقة
من تنظيامت رسمية وتلتزم بقانون التجمعات ،رغم ذلك فإن سلوك واستجابة
الحكومة ملطالبها ال يشري إال إىل معطى واحد وهو وجود بنية استبدادية تدير
الشأن العام دون أن تكون محتاجة ألن تكيف استجاباتها ملعايري حقوق اإلنسان
وهي بنية تستغل اجواء االنفتاح السيايس لتكريس سلطوية تنافسية فعلية تزيح
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ويأخذ عبد الهادي الخواجة مهمة فضح هذا التناقض يف بياناته وتقاريره الحقوقية
ليعطى مجاال أوسع ألفعال االحتجاج التزاما منه بعاملية حقوق اإلنسان ويجعل
من ذلك مساحة ملناهضة السلطوية والتأسيس الفعيل (األمر الواقع) للفعل
االحتجاجي الحقوقي والسيايس عرب اشتغاله وفق اسرتاتيجيتني رئيسيتني:
االستراتيجية األولى :استراتيجية نزع الشرعية أو اإلفراغ القانوني
يجسد التعبري
ال ريب يف كون الحركات االحتجاجية السلمية متثل فعال حضاريا ّ
عن مطالب سياسية واقتصادية واجتامعية وثقافية كام أن هذه الحركات ال تخضع
دامئا للتأطري من طرف األحزاب السياسية أو النقابات ،لذلك فإن الحركة الحقوقية
مطالبة برصد مدى احرتام السلطات العمومية للقوانني الجاري بها العمل
للحق يف التظاهر ،والدفاع عن حق املواطنني والفئات عىل اختالف
والضامنة ّ
مشاربهم الفكرية والسياسية يف التعبري عن مطالبهم دون وصاية مع رضورة
احرتام املمتلكات العمومية وعدم اللجوء إىل العنف والتخريب.
تطلبت خطوات الخواجة يف بناء منظومة حقوق اإلنسان بشكل مغاير عن البناء
السابق ،وتطلبت منه تجديد أدوات الدفاع عن حقوق اإلنسان وتحويل التضامن
الحقوقي لحركة شعبية مؤطرة تنظيام إذ أسهمت ثقافة االحتجاج املامرسة يف
تطويع الرغبة الشعبية للخالص من االستبداد والسلطوية وكرس جدار الصمت،
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املضمون الدميقراطي لصالح شكليات إصالحية .فعىل سبيل املثال يق ّر دستور
 1973بحرية التجمع والتظاهر كحق أصيل وذا هرمية تراتبية ُعليا ،إال أن قانون
التجمعات الصادر يف العام الذي صدر فيه الدستور يلغي كافة مضامني حرية
التج ّمع لصالح السلطة التنفيذية وتشخيصات األجهزة األمنية .ومل يختلف الحال
نص عليه دستور  1973من أولوية الحقوق
نص عىل ما ّ
يف دستور  2002الذي ّ
الطبيعية ودسرتتها إذ جاء قانون التج ّمعات الصادر يف مايو  2006ليضع ح ًّدا
فاصال بني معايري حقوق اإلنسان العاملية واشرتاطات الحكومة يف االلتزام مبواد
العهدين الدوليني حيث انضمت إليهام البحرين.

االنتقال من تسييس حقوق اإلنسان إىل أنسنتها كان جوهر تجربة الخواجة
الحقوقية التي أطرت لنفسها معامل خاصة يصح وصفها باملعامل الجديدة .وباملجمل
فقد تركزت تجربة الخواجة عىل تأسيس أطر اجتامعية جديدة لحقوق اإلنسان
يف البحرين أبرزها:
 - 1إحياء املعرفة العملية بحقوق اإلنسان وتوسيع املتحدثني باسمها ومامرستها.
 - 2تحويل االحتجاج إىل رؤية تسعى للتأثري عىل وضع السياسات ورسمها
لدى السلطة.
 - 3بناء تحالفات واسعة وممتدة للدفاع عن الثقافة الجديدة.
 - 4بلورة تجارب حية ومعاشة تخترب فيها مفاهيم حقوق اإلنسان.
هذه الرؤية يعكسها عبد الهادي الخواجة يف موقفه من عدة قوانني أقرتها
الحكومة يف العقد األخري .إذ يتقوى االحتجاج الحقوقي واإلطار العام له املعرب
عنه بالحركات االحتجاجية أو الحركات االجتامعية ،من خالل بيئة سياسية منفتحة
وبيئة قانونية سلمية ال تحتوي إالّ عىل القليل من العوار الحقوقي أو العوار
الدستوري .أما يف البيئات السياسية املنغلقة واالسبتدادية أو السلطوية التنافسية
فإن تفريغ الحقوق العاملية من مضمونها ميثل عرثة كربى امام تحقيق نتائج
ملموسة من االحتجاجات ،لذا وبدال من توجيه األنظار ناحية قضايا املحرومني
واملترضرين من السياسات املتبعة تتحول األنظار ناحية مواجهة عواقب وآثار
ترسانة القوانني املقيدة أو املعدة سلفا ملواجهة أفعال االحتجاج.
وهذا الوضع األخري ينطبق متا ًما عىل البيئة السياسية والقانونية يف البحرين منذ
 2001مقارنة مع االنفتاح السيايس املحدود يف املغرب نهاية تسعينات القرن
املايض حيث أفىض االنفتاح الدستوري عىل حقوق اإلنسان لتهيئة مجال عمومي
مالئم لنمو الحراك االحتجاجي .تقوم حجة الدفاع الحقوقي عن االحتجاجات
(حق) التعبري بالتظاهر واالعتصام،
عىل أن الحريات العامة ،مبا فيها حرية ّ
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يف هذا اإلطار بادرت الحركة الحقوقية إىل استعامل الوسائل واإلمكانيات املناسبة
لدعم ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان باعتامد اآلليات الدولية والوطنية خاصة تلك
الحق يف الحياة ويف السالمة الجسامنية والحق يف الرأي والتعبري
املتعلقة بحامية ّ
والتظاهر .ويؤكد الخواجة موقفه من اسرتاتيجية اإلفراغ القانوين بقوله «إذا كان
هناك يف أي بلد خلال يف العملية الدميقراطية ،وقصو ًرا يف الترشيع أويف مرشوعية
القوانني ،يكون هناك فراغًا يفتح املجال لألمر الواقع ( )De Factoوكلام كان األمر
الواقع القائم ال يتعارض مع املعايري الدولية واملبادئ العامة واألعراف املتوافق
عليها محليا ،فإنه يحظى باملرشوعية .وهكذا فكام أن السلطة هي أمر واقع قائم
رمبا تتحصل أو تفتقد إىل املرشوعية الدميقراطية والقانونية كذلك فإن القوى
السياسية هي أمر واقع قائم أيضً ا يبحث عن مرشوعية قانونية ،ويعتمد وجودها
عىل قدراتها وإرادتها الذاتية ،وليس عىل أهواء ورغبات السلطة التنفيذية»(((.
((( مركز البحرين لحقوق اإلنسان «رؤية مقدمة للقوى السياسية بشأن موقفها من قانون الجمعيات
السياسية» بيان صادر بتاريخ  13أغسطس .)2005
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وحرية االجتامع (التجمع) وحرية التنقل ،تدخل يف نطاق القانون الطبيعي الذي
يحتضنها ويكرسها ،وبالتايل ال ميكن اختزالها أو إسقاطها حتى لو جرى تجاهلها
كلياً أو بصورة جزئية أو تقييدها بشكل أو بآخر يف النصوص الدستورية لدى
بعض األنظمة االستبدادية الشمولية وهي تبقى قامئة ونافذة وال سيام يف التطبيق
العميل ،وأمست من األعراف املستقرة والثوابت الدستورية .ففي الوقت الذي
ينص الدستور عىل دور املنظامت غري الحكومية كفاعل يف الشأن العام ،يسائل
ّ
الفاعل الحقوقي بخصوص مدى قدرته عىل التدخل والتأثري لحمل السلطات
عىل تفعيل املقتضيات الدستورية والقانونية الجديدة التي ترتقي بحامية حقوق
اإلنسان والنهوض بها ليس فقط عن طريق الرصد واملتابعة واملساءلة ،ولكن أيضا
من خالل تعزيز القدرات واملشاركة واالقرتاح والدفاع والرتافع .وهذا ما يؤكد عىل
أن تفعيل الدستور يف املجال الحقوقي يشكل إحدى املهام الراهنة وذات األولوية
املطروحة عىل املنظامت الحقوقية.

من جانب آخر يؤكد الخواجة عىل تأكيد تعارض القوانني التي يستهدف إفراغها
من رشعيتها ونصوص الدستور أو املعايري الدولية فاملادة ( 31من دستور )2002
الحق والحرية.
تنص عىل أنه ال يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر ّ
ّ
كام أ ّن مرشوعية القوانني يف البحرين ال ترتبط يف سقفها األعىل بالدستور فقط،
وإمنا ترتبط باملعايري الواردة يف االتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة
تنص املادة ( /121أ من دستور  )2002عىل أنه «ال يخل تطبيق
البحرين حيث ّ
هذا الدستور مبا ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية من
معاهدات واتفاقيات» ،ومن خالل االستعراض املفصل لعدة قوانني تتصل باالحتجا
ج والحريات العامة يصل الخواجة إىل استنتاج مفاده أنها قوانني تخل بكل من
الدستور وباملعايري الدولية .هكذا فإن القوانني املتعلقة بالحقوق وبالحريات الب ّد
أن تتوافق مع الحقوق الطبيعية لإلنسان ،وال ب ّد أن تتوافق مع املعايري الدولية
واملبادئ الدستورية ،وذلك ليك تتصف باملرشوعية .وهي تتميز عن بقية القوانني
بطابع خاص ،ولذا فاذا انتهكت القيود والقوانني أصل الحقوق والحريات ،ال تكون
مقاومتها والتمرد عليها خرقا للنظام العام ،وإنّ ا حقّا مرشو ًعا ،بل رضورة لحامية
تلك الحقوق والحريات .مع توافر هامش جيد من حريات التنظيم والتعبري
والنشاط السلمي ،فإ ّن التحرك املجتمعي الواسع واملنظم ،وحملة الضغط والتأثري
املتواصلة عىل أصحاب القرار ،كفيلة بإيجاد اإلرادة السياسية(((.
وكنتيجة ميكن القول بأ ّن عبد الهادي الخواجة كان يتوجه ملخاطبة املجتمع املحيل
والسعي به ملناهضة تلك القوانني من جهة ومخاطبة املجتمع الحقوقي الدويل
التخاذ ما يلزم من مواقف حقوقية أزاء التناقضات التي تفرضها الحكومة عىل
الهياكل القانونية والدستورية من جهة أخرى.
وسنختار هنا ثالثة مناذج قانونية عمل الخواجة عىل إفراغها من سلطتها ومن
رشعيتها باعتبارها متعارضة مع متطلبات العهدين الدوليني لحقوق اإلنسان
((( عبد الهادي الخواجة ،مكافحة الفقر في البحرين ،مبادئ واستراتيجيات التحرك ،ورقة مقدمة في ندوة
الفقر والحقوق االقتصادية المنعقدة في ( 24سبتمبر  )2004بنادي العروبة  /البحرين.
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النموذج األول :قانون الجميعات األهلية
اهت ّم عبد الهادي الخواجة كث ًريا بقانون الجمعيات األهلية ،وسلّط الضوء عليه
يف أكرث من مناسبة اعتقا ًدا منه أن هذا القانون ميثل األرضية التي تستند عليها
السلطة يف منع ومطاردة الحركة االحتجاجية ووضع العقبات أمام تشكّلها يف صيغ
مؤسساتية تكون قادرة عىل منافسة احتكار السلطة .ومل يخف الخواجة وهو
يدرس تجربة مركز البحرين لحقوق اإلنسان تقييمه لواقع املجتمع املدين وكونه
واقعا ضعيفا ومه ّمشا بفعل استناده وامتثاله لقانون الجمعيات األهلية حيث
يصفه الخواجة بأنه يقف عرثة رئيسية أمام الفعل االحتجاجي ويعترب سيفا مسلطًا
عىل رقاب منظامت املجتمع املدين((( باحتوائه عىل مجموعة مواد ال ينقصها العوار
الدستوري أو تعارضها الرصيح مع اشرتاطات العهدين الدوليني لحقوق اإلنسان.
فالقانون يفتقد املرشوعية سواء من ناحية اإلصدار والشكل ،أو من ناحية
املضمون الذي يتعارض مع الدستور واملعايري الدولية .فهو مجموعة من القيود
التي تتعارض مع أصل الحرية يف تشكيل التنظيامت السلمية وتستخدمه السلطة
يف تطويع مؤسسات املجتمع املدين إلرادتها ،وميكن للسلطة متى شاءت أن ته ّدد
بواسطته مؤسسات املجتمع املدين أو تغلقها .وهذا ما حدث يف السنوات األخرية
(((
للعديد من النوادي وللجمعيات السياسية املعارضة وللجمعيات الحقوقية.
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والتزامات املنظامت الحقوقية العاملية مفضال اعتامد ما يسميه باألمر الواقع.

فقد وضع القانون الذي تم إصداره (سنة  )1989يف فرتة أمن الدولة رشوطا مشددة
وقيو ًدا عىل عمل الجمعيات ،كام يعطي القانون للسطات اإلدارية صالحيات واسعة
تسمح لها برفض طلبات تأسيس أية جمعية ،ومتكنها من تقييد عمل الجمعية أو
حلّها يف أي وقت ضمن رشوط فضفاضة .إذ يحظر قانون الجمعيات رقم  21لعام
((( مركز البحرين لحقوق اإلنسان؛ قانون الجمعيات رقم  21لعام  ،1989السيف المسلط على رقاب
الجمعيات في البحرين .بيان صادر بتاريخ ( 10يناير .)2005
((( مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،رؤية مقدمة للقوى السياسية بشأن موقفها من قانون الجمعيات
السياسية ،بيان صادر بتاريخ  13أغسطس .2005

101

 1989عمل أية جهة غري مرخص لها .وقد جاء يف املادة  3من القانون بأن كل
جمعية تؤسس مخالفة للنظام العام تكون باطلة .وهو ما يتعارض مع ما تقيض به
املعايري الدولية من أن أية قوانني تتعلق بالحريات العامة يجب أن تصدر يف ظل
دميقراطية حقيقية ،وأن تكون متالمئة مع املعايري الدولية ،وتكون لتنظيم الحريات
وحاميتها من الحكومة ،وليست قوانني لتقييد هذه الحريات وجعلها تحت إرادة
السلطة التنفيذية .إىل جانب القيود املشددة التي يفرضها قانون الجمعيات عىل
الهيئات ذات الطابع الوطني ،فإن املادة ( )163من قانون العقوبات تعاقب كل
من أنشأ أو أسس أو نظّم أو أدار  -من غري ترخيص من الحكومة -هيئات أو
كل مواطن انض ّم أو اشرتك من
منظامت ذات صفة دولية أو فروعا لها .وكذلك ّ
غري ترخيص يف منظامت مقرها يف الخارج .وتنص املادة ( )164عىل أن للمحكمة
أن تأمر يف األحوال املبينة يف املادتني  159و  163بحل الجمعيات أو الهيئات أو
املنظامت أو الفروع املذكورة وإغالق أمكنتها .ويجوز لها أن تأمر بإغالق األمكنة
التي وقعت فيها الجرائم املنصوص عليها يف املادتني  160و .161وتأمر املحكمة يف
جميع األحوال املذكورة يف الفقرتني السابقتني مبصادرة النقود واألمتعة يف األمكنة
املخصصة الجتامع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو املنظامت أو الفروع ،كام
تقيض مبصادرة كل مال يكون داخال ضمن أمالك املحكوم عليه إذا كان مخصصا
للرصف منه عىل الجمعيات أو الهيئات أو املنظامت أو الفروع املذكورة.
وقد أدى التضارب بني قوى اإلصالح والتغيري  -التي أصبحت متتلك قوة فعلية
عىل األرض  -وبني الحكومة  -التي ال زال يسيطر عليها الحرس القديم  -إىل بروز
وضع يتميز بالتعارض والفراغ القانوين ،والذي يؤدي للتوتر األمني والسيايس بني
رص الحكومة عىل تطبيق ذات القوانني املتشددة التي تقيد
فرتة وأخرى .حيث ت ّ
الحريات ومتنع أي توجه حقيقي إلصالحها ،يف حني تتوجه قوى عديدة يف املجتمع
حق أسايس
حق التنظيم هو ّ
إىل تشكيل نفسها خارج إطار القانون ،باعتبار أ ّن ّ
كفلته املواثيق الدولية والدستور ،وال يجوز مصادرته أو تقييده أو املعاقبة عىل
مامرسته تنفيذًا لقانون إداري ت ّم صياغته يف غياب الدميقراطية .وكانت الوعود
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ورغم محاولة السلطة االلتفاف عىل هذه التعارضات عرب قيامها بإصدار نسخة
معدلة من القانون إال أن الخواجة يالحق تلك النسخة بأكرث مام الحق النسخة
القدمية ويفرد لها تقريرا مفصال مل تسلم منه مادة من مواده من معارضتها
مبنظومة حقوق اإلنسان العاملية .ويصل التقرير لنتيجة مقلقة حيث يقول «إن
إقرار مثل هذا القانون سييسء إىل سمعة مجليس الشورى والنواب ،وسيتم انتقاده
من قبل املنظامت الدولية واللجان املسؤولة عن تنفيذ االتفاقيات الدولية التي
انضمت إليها مملكة البحرين ،وإذا تم فرض هذا القانون عىل جمعيات حقوق
اإلنسان فذلك سيضاعف من النتائج والسمعة السيئة للقانون والجهة التي
أصدرته .وسيبقي مثل هذا القانون مؤسسات املجتمع املدين عاجزة عن القيام
بدورها كرشيك حقيقي ألجهزة الدولة يف التنمية الشاملة للدولة واملجتمع .إن
منع تشكيل الجمعيات إال بقانون هو من مخلفات عهود االستبداد والقهر .فال
مناص من إطالق حرية تشكيل الجمعيات والتنظيامت ،وإذا كان مثة قانون فهو
لتنظيم عمل الجمعيات وتسهيل عملها ودعمها وليس منعها» ((( .وهنا تربز الخربة
الحقوقية املستندة لتجارب عملية يف كشف مضامني املواد ومفرداتها املسبوكة
بشكل قانوين يصعب متييز أهدافها الحقيقية.

يئرملا ةسرامملا :يقوقحلا جاجتحالا

التي أطلقها ملك البحرين وويل عهده يف بداية توليهام للسلطة بإصالح القوانني،
قد دفعت مجموعات املعارضة وناشطي حقوق اإلنسان إىل تشكيل تنظيامت
تحت مظلة قانون الجمعيات املذكور ،إال أ ّن الحكومة عطّلت حتى اآلن إصالح
القوانني  -ومنها قانون الجمعيات -واستخدمتها بشكل فاعل للسيطرة عىل الحراك
املجتمعي .فالحكومة تقوم عادة بتعطيل أو رفض طلبات تشكيل الجمعيات حتى
يرضخ أصحاب الطلب لجميع رشوط قانون الجمعيات والئحته النموذجية(((.

((( مركز البحرين لحقوق اإلنسان األحزاب والتنظيمات السلمية حق وليس منحة حكومية» بيان صادر
بتاريخ ( 24أبريل .)2005
((( هل سيشرع النواب تقييد حرية الجمعيات األهلية؟ مشروع جديد يقيد تشكيل ونشاط الجمعيات
األهلية ومنظمات حقوق اإلنسان تقرير صادر عن مركز البحرين لحقوق اإلنسان  -يناير .2006
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النموذج الثاني :قانون مكافحة األعمال اإلرهابية
عىل إثر اقرتاح بقانون تقدم به رئيس الوزراء ملجلس النواب وأق ّره مجلسا النواب
والشورى ( )2006-2002صادق امللك عىل القانون رقم ( )58لسنة  2006بشأن
حامية املجتمع من األعامل اإلرهابية ،رغم الضجة واالعرتاضات الواسعة التي
الخاص
أثارتها املعارضة ومنظامت حقوق اإلنسان املحلية والدولية .وكان املقرر
ّ
املعني بحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية التابع لألمم املتحدة (مارتن
شينني) ،قد طالب من الهيئات الترشيعية والتنفيذية يف البحرين (إعادة النظر) يف
رض بحقوق اإلنسان يف البالد خصوصا
القانون ،معربا عن قلقه من أ ّن القانون قد ي ّ
وإ ّن البحرين عضو يف مجلس حقوق اإلنسان الجديد .وقانون مكافحة اإلرهاب
الذي يتخذ من اإلرهاب ذريعة لفرض ما يشبه قانون الطوارئ ويفرض عقوبة
اإلعدام واألحكام املتشددة عىل أفعال ال تتضمن بالرضورة استخدام العنف،
وكذلك قانون الحرمان من الحقوق املدنية والسياسية الذي يتيح للسلطة حرمان
خصومها من حقوقهم يف العملية السياسية بتلفيق أحكام قضائية يف قضايا قد
تتعلق بآرائهم ونشاطاتهم السلمية.
لقد وجد عبد الهادي الخواجة مسودة القانون بداية لحقبة سوداء مقبلة ،ووسيلة
خصوصا وأن القانون صدر يف
بيد الحكومة لرضب أي حراك حقوقي أو سيايس
ً
ظل تصاعد الحركة االحتجاجية وتحقيقها مكاسب اجتامعية وحقوقية .وبحسب
عنوان البيان الذي أصدره الخواجة عرب مركز البحرين لحقوق اإلنسان فإن القانون
يتطلب مناهضة فورية وسلمية قبل فوات األوان وقد حمل البيان وظيفتني هام:
الوظيفة األوىل :وهي إفراغ هذا القانون من رشعيته وتبيان تعارضه مع متطلبات
حقوق اإلنسان العاملية .فقد «توافقت املنظامت الدولية واإلقليمية غري الحكومية
خالل األعوام األخرية عىل معارضة إصدار أية قوانني إقليمية أو قطرية متشددة
تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب .وتضمنت تقارير هذه املنظامت بأن جميع
التجارب تدل عىل أ ّن الحكومات يف الرشق أو الغرب تستغل قضية اإلرهاب
كغطاء إلصدار الترشيعات التي تنتهك حقوق اإلنسان وتقيد الحريات كام إنها
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الوظيفة الثانية :هي كشف تنافضات القانون حيث احتوى مرشوع القانون عىل
نصوص تم صياغتها بشكل فضفاض وبعضها ليس لها عالقة باإلرهاب .فمثال تنص
املادة « »10عىل أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل
من استغل الدين أو دور العبادة أو األماكن العامة أو املناسبات الدينية يف بث
دعايات مثرية أو أفكار متطرفة أو رفع الفتات أو وضع رسوم أو ملصقات أو صور أو
شعارات أو رموز من شأنها إثارة الفتنة أو التحقري من األديان الساموية أو رموزها أو
الطوائف املنتمية إليها أو اإلرضار بالوحدة الوطنية أو السالم االجتامعي أو اضطراب
األمن أو النظام العام» .ومن ذلك يربز بشكل واضح بأن القانون قد يستخدم لقمع
حركة االحتجاج السلمي التي بدأت بالتصاعد مؤخ ًرا والتي تطالب بإصالح العملية
الدميقراطية ،وتنادي بوضع حلول عاجلة للتدهور املتزايد يف األوضاع املعيشية ألكرث
من نصف املواطنني ،وتزايد البطالة وأزمة السكن ،ويف املقابل انتشار الفساد املايل
واإلداري وتزايد الغني الفاحش لدى املتنفذين وكبار املسؤولني الحكوميني .إضافة
لذلك فإن عملية التفريغ هذه تتجاوز الوصف القانوين والحقوقي الجاف لتصل لبنية
الترشيع واملراقبة الترشيعة يف بنية النظام السيايس ،حيث يحمل البيان رئيس الوزراء
مسئولية التقدم باملقرتح من جهة وإمكانية االنحراف بالقانون من مجاله الخارجي
ملواجهة االحتدام مع الحراك الحقوقي الداخيل من جهة ثانية بقوله «ومام يزيد
من خطورة تلك القوانني والعقوبات أن النيابة العامة والقضاء يف البحرين يفتقد إىل
الكفاءة والنزاهة واالستقاللية عن السلطة التنفيذية التي اليزال يدير أجهزتها ذات
األشخاص الذين كانوا يديرونها يف فرتة القمع .وبذلك فليس هناك ضامنات لصحة
توجيه االتهام أو نزاهة التحقيق أوتأمني محاكمة عادلة للمتهمني»(((.

يئرملا ةسرامملا :يقوقحلا جاجتحالا

تتعسف يف استخدام هذه القوانني .و أوصت تلك املنظامت يف املقابل عىل أن
تكون املرجعية يف مكافحة اإلرهاب هي اتفاقيات األمم املتحدة املتعلقة مبكافحة
اإلرهاب واملنسجمة مع املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان».

((( بيان مركز البحرين لحقوق اإلنسان« ،مركز البحرين يدعو لتنظيم أعمال احتجاج سلمي للتصدي لقانون
«اإلرهاب» فلينهض الناس دفاعا عن حرياتهم قبل فوات األوان» بيان صادر بتاريخ بتاريخ(  13أبريل .)2005
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النموذج الثالث :قانون التجمعات والمسيرات
الحق
حق االجتامع والتظاهر إالّ أ ّن هذا ّ
بالرغم من أ ّن املبدأ العام هو حريّة ّ
ينص القانون عىل بعض
شأنه شأن بقية الحقوق ليس حقا مطلقا ،إذ ميكن أن ّ
املختصة بعقد
الحق كإخطار السلطة اإلداريّة
القيود برشط أن ال متس جوهر ّ
ّ
الحق
االجتامع ،أو إقامة املسرية أو املظاهرة أو التجمع ،أو وجوب مامرسة هذا ّ
من دون انتهاك حقوق وحريات اآلخرين ،وأن يكون طابعه سلميا ،وعدم االعتداء
الخاصة ،وحظر الدعوة إىل الكراهية أو رفع شعارات
عىل املمتلكات العا ّمة أو
ّ
طائفية أو أي شكل من أشكال التفرقة .فيام يتعلق مبامرسة حرية التظاهر فقد
شهدت البحرين طوال األعوام الثالثة املنرصمة املئات من املسريات االحتجاجية
والتظاهرات وكان الغالب أن تقوم أجهزة األمن باستخدام القوة املفرطة يف تفريق
املتظاهرين بحجة عدم وجود ترخيص لدى املتظاهرين وكث ًريا ما كانت تحدث
إصابات جسمية لدى بعض املشاركني أو عند تنفيذ سياسة العقاب الجامعي
وإغراق القرى والتجمعات السكنية بقنابل الغاز املسيل للدموع أو الرصاص
املطاطي .هذه املامرسة القمعية كانت وال تزال بنصوص ومواد قوانني مجحفة
ومتعارضة مع الحقوق األصيلة وبنود العهدين الدوليني لحقوق اإلنسان.
اعتُمد املرسوم املتعلق باالجتامعات واملواكب والتجمعات العامة (قانون التجمعات
الحق يف التجمع
واملسريات) يف يوليو/متوز  ،2006وهو يفرض قيو ًدا شديد ًة عىل ّ
ويف تكوين الجمعيات .ويقيض القانون برضورة إبالغ السلطات مسبقًا بأي اجتامع
عام ،وهو االجتامع الذي يعرفه القانون بأنه كل اجتامع يُعقد يف مكان عام أو خاص
يشارك فيه أشخاص مل تُوجه إليهم دعوة شخصية .ويفرض القانون عقوبات ،من
بينها السجن ،عىل أمور تتعلق بالخطب التي تُلقى خالل االجتامع ،دون أن يكون
فيها أي تهديد بالعنف أو الكراهية أو تحريض عليهام .ويفرض القانون قيودا ً عىل
حرية املواطنني البحرينيني يف التجمع ،من قبيل العقبات اإلدارية والقانونية لحرية
التجمع السلمي ،وترشيع األعامل االنتقامية ضد الذين يشاركون يف التظاهرات.
ففي شهر سبتمرب/أيلول  ،2008صدر قراران عن ديوان الخدمة املدنية يعززان
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يئرملا ةسرامملا :يقوقحلا جاجتحالا

هذه القيود عىل حرية التجمع السلمي .ويحظر عىل الطالب وعنارص الحكومة
املشاركة يف التجمعات غري املرخص لها .وتنفيذا لهذين القرارين عممت وزارة
الرتبية والتعليم عىل املدارس الحكومية واملؤسسات التابعة لها توجيهات من ديوان
الخدمة املدنية ،والتي تقيض باتخاذ اإلجراءات القانونية الصارمة ضد املوظفني
العموميني يف حال مخالفتهم القوانني واللوائح أو صدور أية إجراءات قضائية عليهم
نتيجة قيامهم بأعامل الشغب أو املشاركة يف تخريب املمتلكات العامة أو الخاصة
أو املشاركة يف التجمعات واالعتصامات غري املرخص بها وجميع األعامل التي تزعزع
األمن واالستقرار .وأوضح التعميم أن «كل من يدعو أو يشرتك أو يحرض عىل
اإلرضاب يف املرافق الحيوية ستكون عقوبته الفصل من الخدمة» ،كام أشار التعميم
إىل كل من «ينظم اعتصامات غري مرخصة أو غري مرصح بها أو الدعوة إىل االشرتاك
أو التحريض عىل ذلك فإن عقوبته الفصل من الخدمة».
ويوضح الخواجة يف نقده لقانون التجمعات واملسريات التعارض الدستوري ملواد
القانون ومدى العوار؟ الذي يعرتيه حيث أن «مجموع النصوص القانونية املشار
إليها والتي اشتمل عليها مرشوع قانون الحكومة أنّها تتضمن أحكاما تشكل انتهاكًا
صارخا للحقوق والحريات والضامنات التي حرص دستور  2002عىل تأكيدها،
حق التجمع السلمي مبا فيه تنظيم املظاهرة بل
وتشكل خروجا عن األصل يف أ ّن ّ
يف سائر الحقوق والحريات هو اإلباحة ،إذ ال يتطلب للقيام بها موافقة مسبقة
ونص الدستور عىل إباحتها ،وللخروج عن هذا األصل يقتيض
من الجهة
املختصةّ ،
ّ
النص الرصيح عليه يف الدستور ،وهو ما مل يفعله املرشع الدستوري ،لذلك فإ ّن أي
اشرتاط ينص عليه القانون -بأيّة طريقة وتحت أيّة ذريعة يقيض برضورة موافقة
السلطة التنفيذية عىل االجتامع قبل عقده أو عىل املظاهرة قبل إقامتها -يع ّد
اعتداء عىل حرية األفراد يف التجمع السلمي ويكون مشوبا بعدم الدستورية .كام
ال يخفى الخواجة قلقه من نصوص القانون التي تفتح الباب عىل مرصاعيه لقوات
لفض االجتامع أو املسرية أو التجمع بحسب رأيها ومزاجها ،من
األمن للتدخل ّ
دون تحديد واضح للمقصود بخروج االجتامع عن موضوعه ،أو املقصود باألمن
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أو النظام العام ،ومل تح ّدد هذه النصوص اآللية التي يتعني أن يتبعها رجال األمن
لفض االجتامع ،فضال عن ذلك فإنّها تحتوي عىل الكثري من املفردات واملصطلحات
التي تتصف بالضبابية والغموض والتي تحتمل أكرث من تفسري وتأويل.
حق التجمعات
يعاقب مرشوع الحكومة الناس ملجرد املشاركة يف مامرسة ّ
الحق الذي أباحه الدستور ،وكفلته املواثيق الدولية،
السلمية غري املرخصة ،وهو ّ
وهكذا يضع هذا املرشوع أعضاء مجالس إدارات النقابات والجمعيات واألندية
أو الهيئة الرياضية أو الرشكات يف مصاف املجرمني إذا سمحوا باجتامع غري مرخص
يف مقارهم ،يف حني أ ّن االجتامع ال يحتاج إىل الرخصة(((.
االستراتيجية الثانية :تحدّ ي القانون
من وجوه تبسيط الحراك االحتجاجي يف أسس انطالقته أو يف صورته العملية
التي يبدو عليها خارجيا ،ربطه بشخصيات محددة واعتبارها شخصيات محرضة
وخارجة عىل التوافقات االجتامعية أو الرتاضيات السياسية ،فالحراك االحتجاجي يف
البحرين يأيت يف سياقات اجتامعية وسياسية أوسع من املجال الضيق للشخصيات.
وتزيد الحاجة لفهم الحراك االحتجاجي يف أجواء معاقة سياسيا تقرتب من البيئة
السلطوية التنافسية حيث يفقد الناس الثقة يف املؤسسات والقوانني نظ ًرا لقيام تلك
األطر عىل واقع مزيف وغري ممثل ألغلب الفئات االجتامعية أو السياسية .وكام
أرشنا سابقا فإن تضخم مفهوم الدولة العمقية أو اليد الخفية أو العصابة الحاكمة
كام يصفها عبد الهادي الخواجة ،عىل حساب األطر واملؤسسات الدميقراطية
الشكلية ،يؤدي لنزوع الفئات املترضرة لالحتجاج خارج األطر املؤسسية ،وتلتجئ
ملرجعيات حقوقية وسياسية أكرث حرصا عىل تلبية مطالبها وحاجاتها املعيشية
أو السياسية .ومن هنا يلح العديد من الباحثني عىل رضورة إرجاع االحتجاج يف
الشارع إىل الظروف املولدة والتي تسمح له باالمتداد والتوسع أو االنحسار.
((( عباس المرشد ،عبد الهادي الخواجة ،التنظيمات والجمعيات السياسية في البحرين ،دار فراديس للنشر
والتوزيع ،البحرين.2009 ،
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هذا ال يعني أن كافة أفعال االحتجاج هي أفعال عقالنية وذات غايات حقوقية
وأنها مبنية عىل التفكري املتأمل والتخطيط املمنهج ،أو إنها غري وليدة شعور غاضب
أو لحظات أزمة يتأسس فعلها عىل العواطف .لذا فإن املقاربة املنهجية تقتيض
عزل تلك األفعال الغاضبة واملنطلقة من أزمات مؤقتة عن الفعل االحتجاجي
الذي نحاول دراسته هنا .وهذا ما يفرق بني األفعال االحتجاجية الجامهريية
العفوية وبني األفعال االحتجاجية الحقوقية التي عمل عبد الهادي الخواجة عىل
بلورتها وتأسيسها ضمن منطق اجتامعي وسيايس مختلف عن املنطق االجتامعي
والسيايس للجامعات السياسية والجامعات الحقوقية األخرى.
يقوم املنطق األول عىل مفاهيم عاملية كالتي سبق استعراضها وباألخص أصالة
الحقوق وكونيتها وهو منطق يسعى للتعبئة والحشد والضغط واملناهضة ويتجنب
مترير الحاالت وفق الرتاضيات والتوافقات أو التسويات غري املنصفة ،بغية الوصول
لـ «هدنة اجتامعية» أو «مخارج سياسية مؤقتة» و تؤرش كافة أشكال الحركات
االحتجاجية «السياسية /الحقوقية» عرب أشكال تنظيمها وأساليب تعبريها ،عن
جانب من جوانب «التحول املعاق» الذي أحدثه االنفتاح السيايس املحدود
( )2001والرتاجعات الرسمية عن تحقيق اإلصالح الحقيقي الجاد تشخيص املوقف
من مرشوع اإلصالح السيايس الرسمي ولد معه حالة مقلقة ومعاقة ،وجاء ذلك
كنتيجة لبداية تعارض بني املنطقني اللذين سادا داخل الحقل السيايس وداخل
الحقل االجتامعي .فبينام اتجه بعض الفرقاء وسط الحقل السيايس إىل منطق
التوافق مع السلطة ،بحثا عن تجاوز إيجايب «لألزمة املركبة» التي استقر فيها
مرشوع اإلصالح الرسمي ،نتيجة التحوالت العميقة التي مست الهيكل الدستوري
والقانوين بصورة ألغت معامل اإلصالح السيايس والحقوقي املتوقع .من رحم هذا
األزمة املركبة والحالة املعاقة تولد منطق املناهضة واملطالبة بالحقوق األصلية،
وهكذا اصطدم املنطقان ،ألن األول يستدعي نوعا من «الهدنة االجتامعية» بينام
الثاين ال يستقيم إال مع «تعبئة حاشدة وضاغطة» .ومناهضة رصيحة للقوانني
املقيدة واملعيقة لبناء الدولة املدنية الحديثة.
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املنطق األول قاده وال تزال تقوده ،النخبة السياسية املعارضة واملمثلة يف التشكيالت
الرسمية للجمعيات السياسية .أما املنطق الثاين فقاده نشطاء الحراك الحقوقي
منظمني أساسا ملرجعية عاملية حقوق اإلنسان والعهدين الدوليني لحقوق اإلنسان.
وقد كان الخواجة رصي ًحا يف نقده ملوقف الجمعيات السياسية حيث كان يرى أن
«الجمعيات السياسية نظرت لتصاعد تلك األنشطة بامتعاض ،ظنا بأنها تشوش
عىل أجندتها يف اإلصالح الدستوري وتنال من دورها القيادي يف الساحة وتدفع
السلطة للتشدد بسبب استفزازها للسلطة .وقد نجحت السلطة يف اإليحاء بأ ّن
اللجان تتعمد إثارة االضطراب األمني»(((.
التعارض بني كال املنطقني ،ال يعني سوى أن هناك ترددا أمام العبور إىل مجتمع
املواطنة ودولة الحق والقانون .فالحرية الفردية ،إحدى ركائز املواطنة ،هي
القاسم املشرتك بني التعرض ملسرية لبيك يا حسني يف  2005وأحداث مسرية
الديوان املليك يف  ،2005متمثل يف االعتداء عليها من قبل أجهزة أمنية تابعة
للدولة ،ومعتقدة أنها فوق القانون ،وبإمكانها خرقه وتجاوزه ،ولو أدى ذلك
بحق الحياة .فالقاسم املشرتك هو استبطان املحتجني لخوف كبري أمام
املس ّ
إىل ّ
التحوالت غري املتحكم فيها التي تعمل يف عمق املجتمع جراء السياسات األمنية
واملنتهكة ألبسط الحقوق واالختيارات الكربى للسلطة السياسية .ويف سياق هذا
املسار ناحية السلطوية التنافسية ،تضيق مساحة القانون وتتوارى ثقافة حقوق
اإلنسان .فالحق يف املعاملة املواطنة وسيادة مبدأ الرباءة إىل أن تتم اإلدانة قضائيا
والحق يف العمل والسكن الالئق وولوجه يف حالة انحسار العرض عىل قاعدة
الكفاءة واالستحقاق اصطدم باملامرسات السياسية واالجتامعية السائدة املؤسسة
عىل «ثقافة اإلسعاف» وعىل مركزية شبكات الزبونية يف نظام الحركية االجتامعية.
تأسيسا عىل ما تقدم ميكن فحص اسرتاتيجية تحدي القانون التي رسخها الخواجة
((( عبدالهادي الخواجة« ،اإلصالح الدستوري أوال أم االقتصادي؟ وبأية آليات؟ ،ورقة مقدمة في الحلقة
الحوارية( :العمل النيابي وآفاق اإلصالح الدستوري)  17يناير .2007
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المستوى األول :منطق االحتجاج الحقوقي
بإمكاننا إعادة قراءة كل األحداث االحتجاجية عىل ضوء هذا الفارق بني كال
املنطقني فام يقف وراء ذاك الحراك الحقوقي االحتجاجي منطق حقوقي يعتمد
التحشيد واملناهضة والتحدي لواقع مرتدد ملبدأ املواطنة الحقوقية واملواطنة
الدستورية .وهذا ما ميكننا تل ّمسه عرب استعراض قراءتني عقدهام الخواجة يف
الفرتة(.)2007-2004
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يف الفعل االحتجاجي من خالل مستويني .املستوى األول يهدف لفرز اإلطار
النظري للفعل االحتجاجي وتأصيله حقوقيا ،واملستوى الثاين التنفيذ العميل
لتح ّدي القانون.

كان عبد الهادي الخواجة يعتقد بشكل جازم بأن تطور النظام السيايس يف
البحرين نحو دميقراطية حقيقية ،تلبي متطلبات حقوق اإلنسان وما يتطلبه
العهدين الدوليني لحقوق اإلنسان من التزامات واستحقاقات ،رهني يف جزء كبري
منه بقوة الفعل االحتجاجي السيايس منه و االجتامعي املو ّجه ضد الحكومة
يف خياراتها القانونية والسياسية ،أو ما يستهدف انتقاد النظام السيايس برمته
يف فلسفته و رموزه .فالدميوقراطية تقتيض اسقاط الدولة العميقة أي الجهات
التي تحتكر سلطات واسعة بدون تفويض شعبي من أي نوع .والوصول لهذه
الدرجة من الدميقراطية الراسخة رهني بطبيعة الحال بتقوية نسيج املجتمع املدين
من جمعيات و هيئات مدنية تناضل من أجل الحقوق و الحريات و الكرامة،
باإلضافة إىل إرساء تقاليد عريقة يف االحتجاج السلمي كأرقى وسيلة حضارية
لتأطري الرصاع بني الفاعلني يف املجتمع بشكل سلمي و تحقيق التغيري و رفع
القهر االجتامعي بأقل خسائر ممكنة .يف الكثري من اللقاءات والجلسات الخاصة
بتنظيم اللجان األهلية التي عمل عىل تقويتها كان الخواجة يؤكد عىل رضورة أن
يكون من أهداف تشكيل أي لجنة هو النضال السلمي من أجل انتزاع الحقوق
االقتصادية و االجتامعية و السياسية للمواطن البحريني عرب االحتجاج السلمي
القائم عىل توعية الرأي العام باملشاكل املطروحة و جوانب القصور يف السياسات
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العامة املتبعة من قبل الحكومة وإيصال رأي الفئات املقهورة و املهمشة إىل مراكز
صناعة القرار(((.
قوة اعتقاده يف العمل االحتجاجي كانت تستند إىل تشخيص الواقع السيايس املبني
عىل حاجة النظام ملساحة إعالمية تغطي مساوئ املرشوع اإلصالحي املدشن منذ
 2001ورغبة النظام يف إمضاء اإلصالحات الشكلية وتعميق البنية االستبدادية يف
الوقت نفسه ،لذا فإن العمل االحتجاجي من شأنه أن يؤدي العديد من األغراض
الخاصة بحامية حقوق اإلنسان وتنميتها وتتجىل تلك الوظائف يف قدرة الفعل
االحتجاجي عىل:
أوالً :تحييد العنف بشكل مفرط مبا يؤدي لتقوية الحركات االحتجاجية وزيادة
ثقة الناس يف الخروج إىل الشارع الذي فقدت السلطة السيطرة عليه نهائيا
سواء قمعت التظاهرات أم ال.
ثانيا :تقوية الوعي السيايس عند عموم املواطنني خصوصا بعد إفالس وسائل
اإلعالم الرسمية و عجزها عن مواكبة قوة وسائل اإلعالم االلكرتوين البديلة.
ثالثا :االنفتاح عىل ثقافات الرشق و الغرب وتبني الخطاب الدميوقراطي
كأساس للتغيري يف املستقبل والتخيل عن التقاليد و األفكار املحبطة التي
دعم بها النظام سلطته لعقود من الزمن.
رابعا :املساهمة يف إثراء النقاش العام و بالتايل تقييم السياسات العمومية
وهو يف الحقيقة نقاش حول عمق املرشوعية املجتمعية للنظام السيايس
بشكله الحايل.
الحق كأصل لحقوق اإلنسان للواجهة واعتبار اإلحالة
نتيجة لكل ذلك برزت فكرة ّ
إىل حقوق اإلنسان كلحظة من لحظات السيايس ،سواء عىل املستوى النظري أو
((( أنظر كلمة عبد الهادي الخواجة في المؤتمر التأسيسي للجنة العاطلين ،في عباس المرشد ،مؤسسة العرش
وعنف البطالة دراسة توثيقة النتفاضة العاطلين عن العمل في البحرين (غير منشورة).
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يناقش الخواجة نظريا فكرة الحراك االحتجاجي وأهميته يف ضوء التطور املعاق
وانسداد املخارج السائدة وذلك يف ورقتني تعربان عن جوهر الفعل االحتجاجي
لدى عبد الهادي الخواجة .الورقة األوىل طرحها يف وقت مبكر جدا ( )2004وهي
عبارة عن مناظرة ق ّدمها يف ندوة مكافحة الفقر يف البحرين((( وأطلق من خاللها
حملة وطنية لتفعيل بنود العهدين الدوليني لحقوق اإلنسان .ويطرح الخواجة يف
بداية ورقته منهجية العمل التي ميكن انتهاجها لتأسيس أرضية الفعل االحتجاجي
من خالل إجابته عىل مجموعة أسئلة حول اسرتاتيجية العمل يف مجال حقوق
اإلنسان فاسرتاتيجيات وأساليب العمل يف مجال حقوق اإلنسان تعتمد «دامئا عىل
األهداف املحددة ،واألولويات ،واسرتاتيجية العمل املناسبة يف كل شأن .ويف املقابل
فإن إحداث اإلصالحات والتغيريات الحقيقية غري ممكن دون وجود اسرتاتيجيات
واضحة وأساليب للحامية معمول بها ،وهذه تتطلب روح إنسانية شجاعة
ومثابرة .ذلك أن القوى التي تقوم باالنتهاكات أو متنع اإلصالح والتغيري ،تكون
غالبا قوية ورشسة ومخاتلة يف حامية نفسها ومصالحها .بخصوص االسرتاتيجية
يذهب الخواجة إىل أنه (هناك نوعان من أساليب واسرتاتيجيات العمل املتبعة يف
مجال حقوق اإلنسان  -وخصوصا فيام يتعلق باالنتهاكات العميقة واملتجذرة – إالّ
أننا مل نتعود عليها يف البحرين لحداثة التجربة):
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العميل .وهذا يعني أن حقوق اإلنسان تظهر من مكونات الفضاء االجتامعي
الدميقراطي،وليس من املؤسسات الرسمية أو القانون الصادر من الدولة
االستبدادية التي يقوم مبدؤها عىل نفي الحق ،وبالتايل ليس من املهم التصدي
لها وتعريتها أمام شعبها وأمام الرأي العام العاملي وحسب ،بل إن املهم أيضا هو
إعداد مدافعني عن حقوق اإلنسان وتأسيس ثقافة حقوقية مستقلة تعرف ما
يجب فعله يف لحظات التحول نحو الدميقراطية.

األوىل :هي التحسيس العام ( .)Public Sensitizationالذي هو ليس مجرد
((( عبد الهادي الخواجة «مكافحة الفقر في البحرين ،مبادئ وإستراتيجيات التحرك ،ورقة مقدمة في ندوة
الفقر والحقوق االقتصادية في البحرين  24سبتمبر  2004نادي العروبة  -البحرين.
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نرش معلومات حول قضية ما ،ويف إطار ضيق من النخبة أو املهتمني،
وإمنا هو خلق التفهم والتفاعل مع املشكلة ،من قبل جميع فئات وأفراد
املجتمع ،وذلك بهدف إرشاك الجميع يف عملية التغيري ،ولالستفادة من
قدرات املجتمع يف فرض التغيري ومامرسته.
حل عادل(Creating a Crises
الثانية :هي خلق األزمة املؤدية للوصول إىل ّ
 )to reach a Solutionوهي اسرتاتيجية عمل ال بد منها عندما تكون
الفئات التي ترفض اإلصالح متلك كل السلطة والقرار ،وعندما تكون
املشكلة مستمرة دون ان تنفع معها الحلول االعتيادية .وبالطبع فإ ّن خلق
األزمة ليس هدف بح ّد ذاته ،كام أنه ال يعني الفوىض واستخدام األساليب
غري السلمية ،ألن ذلك غالبًا ما يزيد األرضار ،ويجعل النتائج عكسية.
وواقع الحال يف البحرين فإنه وبسبب هيمنة الحكومة عىل العملية الترشيعية
فإ ّن أصحاب النفوذ الذين يهيمنون عىل الحكومة والقطاع التجاري ،هم أيضا من
يتحكم يف العملية الترشيعية .ولذلك فمهام تم تقدميه من مشاريع قوانني ،ومهام
تم من مناقشات يف أروقة املجلسني فإن النتيجة النهائية لن تكون متعارضة مع
مصالح أصحاب النفوذ .والخارس األكرب هي الفئات الضعيفة التي تشكل القطاع
األوسع يف املجتمع.
أما منهج الحامية فإن منهج حقوق اإلنسان يف الحامية مبني عىل قاعدتني
أساسيتني:
األوىل :تطبيق معايري حقوق اإلنسان املتضمنة يف قانون حقوق اإلنسان
الدويل ،وما يتامىش معها من القوانني املحلية.
الثانية :توفري الحامية للفئات األضعف يف املجتمع أوال.
وبالتايل فإ ّن التحرك لتعزيز الحقوق االقتصادية يلزم أن ال يذهب بعي ًدا يف الجدل
والتنازع النظري ،وإمنا يضع نصب عينيه تحقيق الح ّد األدىن املالئم من الحقوق
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للفئات الضعيفة ،ويحمل السلطات املسؤولية لتحقيقها بشكل عاجل ومستمر
أيا تكن النظريات املعمول بها ،ومتكني الفئات األضعف من الدفاع عن مصالحها.
ونتيجة لهذا االستعراض يصل الخواجة لنتيجة عملية ونظرية قوامها «إن دور
هيئات مثل الجمعيات السياسية وجمعيات حقوق اإلنسان رضوري يف حامية
الفئات األشد استضعافا ،إال أنه ال يغني عن دور أصحاب القضايا أنفسهم .لذلك
البد أن يكون لهؤالء منظامت وأطر متثلهم وترعى مصالحهم ،وإال فإ ّن انعدام
التوازن يف القوى سيجعل من املستحيل أن تتنازل األطراف األخرى عن مصالحها.
مع توافر هامش جيد من حريات التنظيم والتعبري والنشاط السلمي ،فإن التحرك
املجتمعي الواسع واملنظم ،وحملة الضغط والتأثري املتواصلة عىل أصحاب القرار،
كفيلة بإيجاد اإلرادة السياسية .ولتوفري امليزانية البديل من إعادة النظر يف سلم
األولويات يف تخطيط امليزانية العامة للبالد ،ووقف الفساد والهدر يف األموال
العامة عرب املزيد من الشفافية والرقابة ،وإعادة األرايض الشاسعة التي تم
االستحواذ عليها بشكل غري قانوين إىل ملكية الدولة ،واالستفادة من الفائض الناتج
من االرتفاع يف أسعار النفط يف الفرتة األخرية»(((.
الورقة الثانية التي يستعرض الخواجة فيها منطقه الحقوقي جاءت بعد مخاض
للحراك الحقوقي والفعل االحتجاجي وبعد تجارب عملية وحقوقية متعددة
إذ أحدثت االحتجاجات الحقوقية يف الفرتة ( )2007-2004الكثري من النقاش
والجدال االجتامعي والسيايس ،ورمبا رأى البعض فيها خرو ًجا غري مربر تنقصه
الرؤية والخيارات املناسبة ،كام هو نقد الجمعيات السياسية للحراك االحتجاجي
يف الفرتة ( )2007-2005بالتحديد .من جهة ثانية فإن غلبة الرؤية الحقوقية عىل
طبيعة الحراك أربك الخطاب الحقوقي لجمعيات حقوق اإلنسان ،ووسعت من
عرض وطول عناوين الصحف اليومية واألسبوعية.

((( عبد الهادي الخواجة «مكافحة الفقر في البحرين :مبادئ واستراتيجيات التحرك «ورقة مقدمة في ندوة
الفقر والحقوق االقتصادية في البحرين  24 -سبتمبر  2004-نادي العروبة  -البحرين
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يناقش الخواجة مسار مرشوع اإلصالح يف ورقته((( املقدمة الحوارية« :العمل
النيايب وآفاق اإلصالح الدستوري» ويرى «إن التجربة يف البحرين وتجارب الدول
األخرى ،تثبت بأن التغيري الجذري يف شكل النظام السيايس واإلصالح الدستوري
الحقيقي ال يكون إال نتيجة ثورة أو انقالب ،أو تغري حقيقي يف موازين القوى ،أو
إرادة خارجية قاهرة ،أو مصلحة يرتئيها أصحاب القرار يف السلطة .وهذا كله غري
متأت يف واقع البحرين الحايل .خصوصا مع قرار جزء كبري من املعارضة الدخول
يف العملية السياسية واستخدام آليات املجلس القارصة يف ح ّد ذاتها عن تحقيق
نتيجة فعلية يف اإلصالح الدستوري الذي ال ترغب به السلطة» والذي حدث أن
الجمعيات السياسية أبدت تراجعا يف مسار الضغط الشعبي قادها ألن تتحول إىل
«سياسة التعاطي مع الدستور الجديد والتعامل من خالل املؤسسات املنبثقة عنه،
مع بقائها عىل املطالب الدستورية ،ولكن هذه املرة ليس تحت شعار اإلصالح
الدستوري أوال) ،ودون اسرتاتيجية واضحة لكيفية تحقيق املطالب الدستورية».
ويصل الخواجة ملسار منطقه الخاص يف الحراك االحتجاجي عرب دعوته ألن يقوم
«بالعمل عىل اإلصالح السيايس فاعلني متنوعني ضمن آليات وأسقف متنوعة.
ورضورة الفصل بني قيادة التحرك املعارض داخل مجلس النواب وبني التحرك
من خارجه« .فتن ّوع األدوار يف تنفيذ اإلصالح السيايس ضمن مطالب دستورية
وسياسية موحدة هو الحل املتاح يف الظروف الحالية» .ويستطرد الخواجة مفصال
رؤيته برضورة «اعتامد مسارين لتحقيق اسرتاتيجية اإلصالح ،أحدهام من خالل
آليات مجلس النواب وقنوات الدولة ،واآلخر عرب اآلليات السلمية غري التقليدية،
مع الفصل القيادي واملؤسيس بني املسارين» .فام دامت جمعية الوفاق تقود
الكتلة الربملانية ،فإنها يلزم أن ال تتصدى إىل قيادة و إدارة العمل خارج مجلس
النواب ،وبناء عىل ذلك:

((( عبدالهادي الخواجة« ،اإلصالح الدستوري أوال أم االقتصادي؟ وبأية آليات؟ ،ورقة مقدمة في الحلقة
الحوارية ،العمل النيابي وآفاق اإلصالح الدستوري  17يناير .2007
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الخروج باصطفاف سيايس حقوقي يقود العمل خارج الربملان يتكون من الجمعيات
السياسية املعارضة غري املمثلة يف مجلس النواب وحركة حق و النشطاء القانونيني
والحقوقيني.
وضع اسرتاتيجية عمل يف كال املسارين ولدي جميع الفاعلني يف عملية اإلصالح
تتناول معالجة امللفات الكربى (التمييز و التجنيس السيايس واسرتجاع األرايض
والفساد املايل و اإلداري ،وملفات العهد السابق ،و إصالح القوانني املتعلقة
بالحريات العامة ،و إصالح النظام االنتخايب ،والقانون البلدي..الخ) مع أعىل
مستوى ممكن من التنسيق.
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اعتامد اإلصالح الجزيئ املرحيل وفق ما تسمح به آليات وتحالفات املجلس الوطني،
ولكن بشكل متزامن مع التحرك العام النخبوي والشعبي الضاغط وباالستفادة منه

أما من ناحية األسباب املنطقية التي تقف خلف دعوة الخواجة لهذا الفصل
والعمل عىل استقاللية الحراك االحتجاجي الخارج عن األطر املؤسسية فهي يف
رأيه تتمثل يف عدة نقاط هي:
 اختالف الرشكاء ،ففي كل مسار نوع مختلف من الرشكاء الذين تتباينتوقعاتهم ومتطلباتهم.
 اختالف األولويات واألسقف املرحلية ،بناء عىل آليات وطرق اتخاذالقرارات يف املجلس الوطني.
 اختالف اآلليات وتعارضها أحيانا ،وسوف لن تتقبل السلطة استخداماملعارضة النيابية آلليات الضغط الشعبية والخارجية ،وقد أثبتت املرحلة
السابقة استجابة من ميثلون حاليا املعارضة النيابية لضغوط السلطة
عندما يصل األمر للتهديد واملواجهة.
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المستوى الثاني :تحدّ ي اإلكراه والعسف
ّبي الفيلسوف واملؤرخ ميشيل فوكو أ ّن مفهوم القوة الذي يحكم مؤسسة ما
يتحكم بوعي أفرادها أيضً ا .فاملقاومة والتح ّدي هام مبثابة مؤسسة خطابية
تقف أمام مؤسسات خطابية أخرى قد تكون منافسة أو عدوة لها .لذا كان
فهم
توجه عبد الهادي الخواجة هو االنطالق من مؤسسة خطابية قوية متتلك ً
واضحا لقضاياها وعملية ترجمتها عىل أرض الواقع .فأمام دراسة تجارب الحراك
االحتجاجي يف عدة دول تبني أن هناك عامل مشرتك هو وجود سلطة مطلقة
تستخدم كل سبل القمع مبا فيها القمع القانوين من أجل تقويض أركان املجتمع
املدين وشل حركته وانتزاع حقه األصيل واألسايس يف حرية التنظيم.
وهو ٍ
تحد يستدعي نضاال مشرتكا واستخدام كافة آليات النضال السيايس الدميقراطي
يف مواجهته .نضال يواجه عد ًدا من التحديات املنوط به التصدي لها يأيت عىل رأسها
توسيع دائرة املناضلني من أجل الحقوق الدميقراطية والتنسيق مع كافة عنارص
املجتمع املدين من نقابات وأحزاب ومنظامت غري حكومية ورضورة ارتكاز ذلك
النضال عىل قاعدة شعبية تؤمن بأنه ال تنمية بدون حريات ،وأن حرية التنظيم
املستقل وحق الناس يف تكوين منابرها املستقلة هو حق يأيت عىل رأس قامئة
تلك الحريات((( .دون أن نغفل ما تقوم به السلطات من ٍ
تعد سافر عىل حدود
حرية التعبري بحجة الرضورة التي يفرضها األمن القومي((( .وميكن أن تكون حامية
األمن القومي أرضية مرشوعة لتقييد حرية التعبري حسب املادة  19من العهد
الدويل الخاص بالحرية املدنية و السياسية إذا كانت حرية التعبري تشكل خط ًرا
عىل وجود الدولة أو وحدة أراضيها .و لكن ما يتكرر هو أن حامية األمن القومي
يستخدم كحجة لحامية الحكومة من الفضائح و منع كشف أخطائها ،و للتحفظ
عىل معلومات عن أداء مؤسسات الدولة و طريقة عملها ,أو لتعميق أيديولوجية
((( مؤتمر التنمية والديمقراطية والمجتمع المدني  30 - 27يناير  ،2000دار الخدمات النقابية والعمالية،
فندق فالمنكو  -القاهرة.
((( منظمة المادة  )ARTICLE 19(،19الشرق األوسط و شمال إفريقيا :فرصة تاريخية لحرية التعبير (2010
–  )2011تحليل قانوني.
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يثري هذا التحليل إشارة مهمة وجديرة بالدراسة وهي أن املعارضة السياسية
هي من خصائص ومكونات األنظمة الدميقراطية حيث حرية التعبري واإلعالم
والتنظم واستقاللية القضاء وشفافية ونزاهة االنتخابات .أما تحت الديكتاتورية
حيث ت ُصادر الحقوق والحريات وت ُحتكر وسائل اإلعالم لخدمة عصابة استولت
عىل السلطة واحتكرتها ويف ظل قضاء غري عادل وغري مستقل فال ميكن أن تكون
املعارضة إال ضعيفة ومهمشة أو مدجنة .لذا ،ال ميكننا الحديث عن معارضة تحت
نظام ديكتاتوري ،بل عن مقاومة للديكتاتورية ،مقاومة مدنية .لقد نجح الخواجة
وغريه من الناشطني يف تعرية طبيعة الديكتاتورية ،ورفع غطاء الدميقراطية وحقوق
اإلنسان الذي كانت تخفي به حقيقتها القمعية أمام كل املنظامت الدولية وأمام
الرأي العام املحيل والعاملي .ولكن هذا النجاح أو اإلنجاز يحتاج ملتابعة وتقييم
دوري ال من حيث الشكل والهيكل القانوين الذي ميكن ألي سلطة أن تجتازه بذكاء
ولكن املامرسة وإيقافها وكشف التعارض بينها وبني النصوص القانونية من جهة
وكشف اليد الخفية املتحكمة يف إدارة وتدبري الشئون السياسية واالجتامعية من
جهة ثانية.
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معينة ،بطرق عديدة تخالف املعايري الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان(((.

وسنحاول هنا استعراض مناذج من أمناط التح ّدي واملناهضة التي مارسها عبد
الهادي الخواجة عىل أرض الواقع وتع ّرض عىل إثرها لالعتقال أو االتهام أو تشويه
السمعة أو التضيق عليه شخصيا.
النموذج األول :مقاومة قانون التجمعات والمسيرات
تؤكد غالبية التقارير الحقوقية أن املساعي للقيام بنشاطات دون موافقة رسمية
يع ّرض األفراد املعنيني لخطر املضايقات الرسمية ،أو حتى املالحقة الجنائية بتهمة
((( منظمة المادة  )ARTICLE 19(،19مبادئ جوهانسبرغ الخاصة باألمن القومي ،حرية التعبير وحق
الحصول على المعلومات ،نوفمبر  .1996متوفرة علىhttp://www.article19.org/data/files/pdfs/ :
standards/joburgprinciples.pdf
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االنتساب لعضوية منظمة غري قانونية أو القيام بنشاطات دون موافقة مسبقة.
كام أن هناك مثة دور كبري تقوم به األجهزة األمنية يف تحديد أطر وإمكانات
مامرسة االحتجاج والتعبريعن الرأي .لذا ناد ًرا ما تق ّدم أجهزة األمن البحرينية سب ًبا
لرفضها طلب تنظيم مسريات أو مظاهرات أو احتجاجات ،ويف حني أن هذه اللغة
(املراوغة) تسعى إىل التق ّيد باملادة  22من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية ،إال أن تفسري السلطات لهذا األمر فضفاض إىل ح ّد مفرط ،ويؤدي
إىل نتائج ال تتسق بتاتاً مع املعايري الدولية .ففي الحاالت التي تعرض فيها سب ًبا،
فعادة ما يتعلق السبب (تهديد الوحدة الوطنية) أو (تنتهك النظام العام واآلداب
العامة).
يف  5يناير  2006قررت اللجنة األهلية للمعتقلني الخروج يف مسرية سلمية للمطالبة
باإلفراج عن املعتقلني عىل خلفية أعامل احتجاجية سلمية وقد تم إخطار السلطات
األمنية باملسرية وفق اإلجراءات املطلوبة وكان عبد الهادي الخواجة مع نبيل رجب
من ضمن الداعني للمشاركة يف هذه املسرية وقد وافقت السلطات األمنية عىل
خروج املسرية يف العاصمة املنامة .يقول عبد الهادي الخواجة يف شهادته التي تالها
يف مسجد اإلمام الصادق بتاريخ  6يناير أنه مل يكن مطمئنا متاما ملوافقة السلطات
األمنية عىل خروج املسرية وقد قام بتفقد الطرقات والشوارع التي ميكن أن تتمركز
فيها قوات مكافحة الشغب قبل انطالقة املسرية إال أنه مل يجد ما يثري الشك .وما
إن وصلت املسرية إىل مدخل العاصمة من الجهة الجنوبية حتى خرجت قوات
مكافحة الشغب بصورة مفاجئة واعتدت بالقنابل الصوتية وقنابل الغاز والرصاص
املطاطي عىل املتظاهرين األمر الذي أدى إلصابة العديد منهم .ورغم ذلك فقد
أعاد املحتجون تنظيم أنفسهم بعد صالة املغرب واجتمعوا يف مسجد الخواجة
وسط العاصمة وسط استنفار وترقب حذر وقد حاول أمني عام جمعية الوفاق
رص عىل
الشيخ عيل سلامن تهدئة املوقف واحتوائه ،إال أن عبد الهادي الخواجة أ ّ
تح ّدي القانون والخروج يف مسرية أخرى دون إخطار أو ترصيح وبالفعل خرجت
املسرية وجابت الشارع الداخيل ثم انتهت دون صدمات مع قوات مكافحة الشغب.
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بعدها عمل الخواجة عىل عقد اجتامع ألهايل املعتقلني ،لتشكيل لجنة تضم اآلباء
واألمهات واألخوة إضافة لبعض الناشطني ،وانتخاب لجنة للمتابعة ،ووضع خطة
للتحرك يف سبيل إطالق رساح أبنائهم املظلومني .وقد تضمنت الخطة مختلف
األساليب السلمية ومنها اللقاءات والعمل اإلعالمي واالتصال باملنظامت الدولية
وتنظيم الفعاليات االحتجاجية السلمية .وقد عقدت اللجنة اجتامعها العلني األول
يف مسجد اإلمام الصادق وتح ّدث الخواجة بكلمة طويلة قال فيها متحديا قانون
التجمعيات واملسريات واألجهزة األمنية «إننا لن نتوقف عن املطالبة بحقوقنا
السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتامعية أياً كان الضغوط والتخويف ،ولن
نتوقف عن مامرسة حقوقنا يف حرية التعبري والتنظيم والتجمع السلمي.
ونقول لهم بأن حساباتكم خاطئة جدا فيام يتصل بتقييم مواقف الجمعيات
وخصوصا إذا مل يتوقف الظلم
والرموز الرشفاء وستثبت لكم األيام القادمة ذلك،
ً
والبطش ومل يتم احرتام حقوق الناس وكرامتهم ،وإذا استمر النهب ورسقة األموال
واألرايض عىل حساب قوت الشعب وحاجاته األساسية أما عن أساليب العمل
واالحتجاج يف الفرتة القادمة ،فام دام أن السلطة تواصل االعتداء عىل املسريات
السلمية وتستخدم القوة املفرطة ،وتعتقل الناشطني وتسلبهم حقوقهم وتعرضهم
ملحاكامت وعقوبات ظاملة ،فال أحد يستطيع أن يطلب من الناس التخيل عن
حقهم يف االحتجاج السلمي والتجمع والتظاهر ،ورفع الشعارات التي تعرب عن
آرائهم ،ولهم يف ذلك اتخاذ جميع الوسائل واألساليب التي تحفظ سالمتهم
أمام قمع السلطة وبطشها ،مبا يف ذلك اختيار أماكن وأوقات التجمع واملسريات
بالطريقة التي يصعب عىل السلطات االعتداء عليهم فيها .فإذا منعت السلطة
التجمع بترصيح أو هددت املنظمني فلتكن املسرية بدون ذلك ،و إذا هاجمت
املشاركني يف األماكن املفتوحة فليختاروا الشوارع الضيقة ،و إذا منعوهم يف النهار
فليخرجوا يف املساء وختم كلمته بقوله «وإذا كانت حامية الحقوق والكرامة
تتطلب انتفاضة جديدة فإننا نبرشكم بواحدة ستأيت بطيئة رمبا ،ولكنها ستكون
شديدة البأس واملراس رغم سلميتها .وإذا مل تقبل الفئة الحاكمة بالتنازل اآلن
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عن القليل وإعطاء أبسط الحقوق والحريات فإنها ستضطر بعد حني لخسارة
الكثري ورمبا خسارة كل يشء ،وهي املسؤولة حينها عن جميع ما يحدث من
تطورات ..وحذرنا يف العامني املاضيني عرب تقارير مركز البحرين لحقوق اإلنسان
من تحرك املحرومني والعاطلني إن مل يتم تصحيح األوضاع املعيشية والسكنية
ومعالجة التمييز والفساد ،وقد رأينا التأزم الذي حصل طوال العام املنرصم بسبب
استمرار تلك األوضاع .وإننا نحذر اآلن من أن تكون اإلعتقاالت األخرية هي رشارة
االنتفاضة القادمة ولو بعد حني»(((.
ويف الواقع ،ميكن للمرء أن يالحظ منطاً من االستهتار بالقانون يف أماكن مختلفة
ومتعددة من البالد ،مبا يكفي ألن يشري إىل أن األمر يعكس سياسة يراد منها
إضعاف بعض الجمعيات وإبقائها مستضعفة .واملامرسة الرسمية التي تستخدم
أكرث من غريها هي تشويه غرض القانون من خالل رفض السلطات األمنية إصدار
إيصال استالم الوثائق التي يتعني عىل األفراد أو الجمعيات تقدميها كجزء من
عملية اإلخطار عن املسريات أو االحتجاجات .وكث ًريا ما يرفض املسؤولون استالم
الوثائق املقدمة عىل اإلطالق .وهذا األمر يتعارض مع القانون الذي ال مينح
السلطات القدرة عىل رفض استالم الوثائق املعنية أو رفض إصدار إيصال استالم.
((( كلمة عبدالهادي الخواجة رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان بشأن قمع مسيرة أهالي المعتقلين مسجد
الصادق بالقفول  -البحرين  6يناير  .2005وفي كلمته وضع الخواجة اإلرشادات العامة لحملة منهاضة
قانون التجمعيات والمسيرات من خالل المعايير التالية:
· مواصلة اعتماد األساليب السلمية ،والمحافظة بأقصى قدر ممكن على الممتلكات العامة والخاصة.
· الحذر من عناصر المخابرات المندسة التي قد تقوم بأعمال تخريب بقصد تشويه سمعة القائمين
بالفعاليات .مع محاولة التقاط الصور لرجال األمن الذين يقومون بالتكسير والتخريب لذات الغرض.
· إبعاد صغار السن ومنعهم من المشاركة في مثل هذه الفعاليات وخصوصا مادام احتمال التعرض
لالعتداء والقمع قائماً.
· العمل بطريقة المجموعات المنفصلة عن بعضها البعض في مختلف المناطق ،لكي ال تنجح السلطة
عبر االعتقال والتعذيب والمحاكمات غير العادلة في كشفهم ووقف حركة االحتجاجات السلمية
· عدم االستعجال في التحرك ،وذلك لضمان التقيد باألمور المذكورة سابقا ،ولضمان استمرارية التحرك
وتصاعده حتى يتم إطالق سراح المعتقلين ،وتوقف السلطات عن القمع ،والسماح بحق التعبير
والتجمع والتنظيم السلمي.
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ومن الواضح أن تحدي قانون التجمعات واملسريات يعني مواجهة العقيدة األمنية
التي تؤسس عليها األجهزة األمنية و دور الرشطة ،والحكومة ،وما هو الفكر
وااليديولوجيا املوجهان لهام .يف السياق البحريني ،ومن أجل محاولة فهم توجه
قوات الرشطة والحكومة مقابل أفعال االحتجاج السلمي ،هناك شكل أو مبنى
دميقراطي أي آليات بريقراطية دميقراطية مثل االنتخابات وغريها .إالّ أ ّن املضمون
الذي يتم صبّه يف هذا املبنى هو مضمون استبدادي وغري دميقراطي .فالرسالة التي
يراد من التح ّدي إيصالها ترتكز عىل أن قضية مهنية الرشطة تنطلق من أ ّن االحتجاج
رشعي ،وجزء من وظيفة الرشطة هو توفري االمكانيات ملامرسة االحتجاج .بناء عىل
هذا التوجه ،وظيفة الرشطة يف سياق التعامل مع االحتجاج تكون:
 إفساح املجال للمواطنني للتعبري عن آرائهم. منع مجموعات أخرى من تعطيل االحتجاج. إقامة وسائل اتصال مفتوحة ورصيحة بني الرشطة واملواطنني.أما أدبيات األجهزة األمنية البحرينية فهي مبنية عىل نظرية جوستاف للجامهري.
الذي يعترب املتظاهرين كمجموعة ُرعاع ،وإ ّن احتجاج الجمهور هو مسألة خطرة
ينبغي مواجهتها والح ّد منها أو القضاء عليها ،إ ّن ما مييّز جمهور االحتجاج وفق
جوستاف هو الالعقالنية واألسلوب غري املنطقي ،كام أ ّن املحتجني يحملون ويبثون
العواطف السيئة .وألنهم مجتمعون فهم يفقدون فرديتهم وقدرتهم عىل إصدار
أحكام قيمة مستقلة والتمييز بني الصواب والخطأ .والجامهري تفضل أن تكون
موحدة ،إال أنه باإلمكان تغيري مسارها وجذبها والسيطرة عليها من خالل أفراد
يعتربون قيادة جمهور املحتجني .نظرية قمع الجامهري واالستخفاف مبطالبها تؤدي
ألن يتدرب رجال الرشطة وقوات مكافحة الشغب عىل استعامل املصادر واملوارد
املتوفرة لدى الرشطة لرضب املجموعة املحتجة .املنطلق األسايس وفقا لهذا التوجه
هو رضورة كرس الجمهور أو تفرقته بالقوة ،حسب املهنية التي يتدرب عليها رجال
الرشطة ،وهي أن تكون الرشطة ناجعة من خالل إهدار أقل للموارد وأكرث فعالية يف
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منع االحتجاج والقضاء عليه ،وهذه املهنية تشدد عىل الذاكرة املؤسساتية ،واملبنى
الهرمي ،واملسؤوليات داخل املؤسسة .وبناء عليه تلجأ الرشطة لالستعامل التدريجي
للقوة ،وفصل املحتجني عن الجمهور العام ،وإلقاء القبض عىل قيادات االحتجاج،
تفسريا دقيقا لالستهداف املبارش
وإبعادهم عن سائر املتظاهرين((( .وهذا ما يعطي ً
الذي كان عبد الهادي الخواجة يتعرض له يف أغلب املسريات واالحتجاجات غري
املرخصة من قبل األجهزة األمنية التي يشارك فيها.
النموذج الثاني :المسيرة نحو الديوان الملكي
طاملا ا ُعتربت منطقة الرفاع منطقة مح ّرمة عىل الغرباء عنها أي من غري العائلة
الحاكمة ،نتيجة لذلك مل تظهر فكرة االحتجاج يف منطقة الرفاع لدى أي طرف من
أطراف املعارضة تحاش ًيا لردة فعل األجهزة األمنية غري املتوقعة ومتاش ًيا مع الرشوط
غري املعلنة للهدنة السياسية بني نظام الحكم واألطراف السياسية واالجتامعية .لذا
فإن فكرة االحتجاج أمام الديوان املليك حيث تدار تدابري البالد ليس تحديا لقانون
املسريات املكتوب فقط ،بل هو تحد للقانون غري املكتوب وتحد للسلطة غري
الرسمية .يف بداية األمر أثار الخواجة قضية التمييز يف التملك عرب مجاهرته بالسامح
للمواطنني الشيعة بالتملك يف منطقة الرفاع الغريب يف إشارة واضحة لوجود قانون
غري مكتوب يتم التعامل به يف إدارة شئون املواطنني .كان التحدي الفعيل هو
القيام باحتجاج حقوقي يسلط الضوء عىل وجود ما يتعارض ومواثيق العهدين
الدوليني لحقوق اإلنسان .كان التحدي األول عرب أنشطة وفعاليات لجنة العاطلني
عن العمل التي تم تشكليها من خالل مركز البحرين لحقوق اإلنسان يف يناير
 2005فقد سعت لجنة العاطلني عن العمل يف بداية انطالقها أن تؤسس لنفسها
سياجا قانونيا يحميها من التهم التي ميكن توجيهها إليها و أقوى مااعتمدت عليه
((( أحمد سعدي في مفهوم االحتجاج وعرضه من قبل لجنة اور ،مجلة عدالة اإللكترونية ،العدد السادس،
تشرين األول  .2004النص هو تلخيص لمحاضرة ألقاها د .أحمد سعدي في مؤتمر «أكتوبر  :2000ذاكرة
لإلحتجاج» ،والذي عقده مركز عدالة ،لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل ولجنة ذوي
الشهداء في الناصرة  -فلسطين ،بتاريخ ( 2اكتوبر .)2004
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كانت هذه الخطوة نوعية من حيث اختيار املنطقة ومن حيث الجرأة املطلوبة
منها فقد ظلت املسريات واالعتصامات منحرصة يف القرى أو العاصمة ومل تسجل
أي مسرية أو اعتصام يف منطقة الرفاع التي تعتربها الحكومة منطقة حساسة
وتج ّرم فيها التظاهر أو االعتصامات أيًّا كان نوعها .ويأيت اختيار لجنة العاطلني
عن العمل منطقة الديوان املليك تنفيذا لرغبتها يف طرق كافة األبواب والوسائل
السلمية من أجل الضغط عىل الحكومة لحل مشكلة البطالة .بتاريخ 6- 19-
 2005قام عدد من العاطلني بالتجمع((( أمام الديوان املليك لعرض قضية العاطلني
عن العمل عىل رأس الدولة ملك البالد حيث ارتأت اللجنة أن تعتصم سلمياً أمام
الديوان املليك ،لتوصل صوتها ومعاناتها لرأس السلطة يف البحرين.كان رد الحكومة
عرب أجهزتها األمنية قاسيًا وعنيفًا ج ًّدا عىل العاطلني الذين تجمعوا أمام الديوان
املليك ،إذ تعرضت قوات مكافحة الشغب وقوات الحرس الوطني للمعتصمني أمام
الديوان بالرضب املربح و إصابة بعض املعتصمني بإصابات بليغة نقلوا عىل إثرها
إىل مستشفى السلامنية لتلقي العالج.
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لحق العاطلني
لجنة العاطلني يف فعاليتها األساس الدستوري القايض بضامن الدولة ّ
عن العمل ورضورة توفري فرص العمل لهم ،واألساس الثاين حرية التظاهر السلمي
استنا ًدا عىل النصوص الدستورية وليس إىل القوانني املعمول بها يف هذا املجال
وكأن هناك رسالة خفية بعدم االعرتاف بالقوانني املقيدة للنصوص الدستورية
الرصيحة ،وعرب هذين العنرصين استطاعت اللجنة حامية نفسها وتأكيد حقها
يف العمل.

كان عبد الهادي الخواجة مؤم ًنا متاما بأ ّن تحدي القانون العريف خطوة يجب
تنفيذها ولو تطلبت تضحية ما ،وبالفعل فقد قاد الخواجة اعتصام الديوان املليك
منذ الصباح مؤكّدا دعمه لحقوق املواطنني يف عمل رشيف يضمن لهم حياة
((( وكالة رويتز ،لبحرين تعتقل  30متظاهرا طالبوا بتوفير فرص عمل ،بتاريخ  19يونيه ( 2005أنظر الجزيرة
نت على الرابط اإلنترنتي» -92b8-4c30-http://www.aljazeera.net/news/pages/427449b6-ae63
)« 53ee3dd549c2
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ح ّرة كرمية .وبعد اعتصام أكرث من  50من العاطلني عن العمل باغتتهم قوات
األمن ،مام حدا باملعتصمني بالجلوس عىل األرض ،فهجمت قوات األمن عليهم
بالرضب واعتقلتهم أجمعني ،وأخذتهم إىل مركز رشطة الرفاع الغريب .مرة أخرى
كان الخواجة يتحدى القانون غري املكتوب والقائم عىل االنتهاك والعنف ليقوم
باعتصام داخل مركز الرشطة مطالبا بفتح تحقيق ملا تعرض له املعتصمون من
عنف وباستدعاء أطباء محايدين لتوثيق اإلصابات من قبل قوات من الحرس
لتنقض عىل املعتصمني واملراجعني وكل
الوطني تهجم دون رحمة ،ومن غري متييز
ّ
املتواجدين يف بهو االستقبال يف املركز ،بعضهم رمته الهروات واألرجل بعيدا إىل
خارج املركز ،وبعضهم وجد نفسه خارجا من املركز عرب نافذة صغرية حيث تولت
القوات املتواجدة هناك رضبهم يف كل مكان ودون توقف ،ومجموعة أخرى
لوحقت بالرضب والشتم من بهو االستقبال مرورا باملمر الطويل الذي يضم غرف
التحقيق وانتها ًء بدورة املياه املركونة يف آخر املمر ،حيث احتشد بداخلها أكرث
من ثالثني مواطنا ،تالحقهم الهروات واللعنات واألرجل الباغية .مل يخرجوا من
مكانهم «اآلمن» –وهم امللطخون بالدماء -وأرصوا عىل الوقوف خلف الباب
مانعني اقتحام قوات آل خليفة ،رافعني شعار «املوت يف سبيل الكرامة شهادة»،
ومل يرضخوا للرضبات والتهديدات وأعلنوا أنهم لن يفتحوا الباب إال بوجود األستاذ
الخواجة أو األستاذ حسن مشيمع ،وهكذا كان ،حيث جاء األستاذ مشيمع وخرج
املواطنون من دورة املياه ،يف منظر ُصعق له األستاذ مشيمع نفسه .كانت املسألة
وقتها مسألة (كرامة) ،أن تكون كر ًميا أو ال تكون.
إنه درس الخواجة األكرب .واختار املواطنون (الكرامة) .فاعتصموا يف مكانهم ،يف
املمر الذي لوحقوا فيه وإليه بالهراوات واأللسن الالعنة .كان تواجد األستاذ مشيمع
والصمود األسطوري لألستاذ الخواجة ملهام لثبات مطالب (الكرامة) املرفوعة.
وحينام بدا أن قوات آل خليفة عىل استعداد لش ّن هجمة أخرى ،وتأكد لألستاذ
مشيمع –كام أخربه الضباط  -بأن األوامر العليا جاءت بشن هجوم أخري قد يسفر
عن «نتائج» غري متوقعة ،السيام مع كثافة قوات الشغب وتحليق املروحيات،
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كان الرأي النهايئ أن يتوجه كل املواطنني املعتدى عليهم إىل النيابة العامة لتقديم
بالغات مبا حدث .وهكذا كان حيث خرج الجميع محارصين بقوات آل خليفة
املدججة بالسالح مرفوعي الرأس وهتافات العزة ترتفع من شفاههم.كانت قوات
األمن وقوات الحرس الوطني تستهدف قيادة الحراك االحتجاجي وعىل رأسهم
عبد الهادي الخواجة وموىس عبد عيل الذي سيشعل اختطافه انتفاضة العاطلني
الحقا فهجمت قوات األمن عىل الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة ،وقامت
بحمله بالقوة ووضعه يف سيارة أمن والذهاب به بعيدا ً .وكان دعوى مسئويل
املركز بأن الخواجة سيؤخذ إىل النيابة العامة .ويف بيان صحايف عاجل((( نرشته
لجنة التضامن مع النشطاء ومعتقيل الرأي يف البحرين قالت فيه أن قوات األمن
البحرينية أفرجت عن معتقيل اعتصام العاطلني بالقرب من الديوان املليك مبا
فيهم الحقوقي نبيل رجب ،يف حني أن مكان عبد الهادي الخواجة الزال مجهوالً.
عملية تحدي القانون غري املكتوب أصبحت سهلة بعد هذه الحادثة فقد كرست
هيبة العرف القايس ،فردة الفعل القاسية هذه رسعان ما توارت ،وفتحت الحكومة
مجربة أبواب التفاوض مع اللجنة التي تشكلت بعد االعتصام والتي سميت بلجنة
معتصمني الديوان(((.
مرواغة األجهزة األمنية س ّهلت عمل الخواجة أيضا من خالل قيام عنارص من
جهاز األمن الوطني باختطاف موىس عبد عيل أحد قيادي لجنة العاطلني واالعتداء
عليه جنسيا ،وكان عبد الهادي الخواجة متواج ًدا يف القاهرة وبعث برسالة خاصة
((( لجنة التضامن مع النشطاء ومعتقلي الرأي في البحرين  19يونيو 2005م
((( كان الباعث على خطوة الحكومة هذه هو زيارة ملك المغرب للبحرين في نفس الفترة .لقد أصبحت
لجنة العاطلين أمام استحقاق جديد يقوم على إجادة التفاوض بعد أن كان الباب مؤصدا أمام اللجنة
منذ اإلعالن عن تأسيسها .وبرأي البعض ان اختيار لجنة العاطلين لمنطقة الدوان الملكي كان يقف من
ورائه خيط سياسي أيضا وهو اختبار قوة السلطة واخضاعها أمام اختبار حرية التعبير والتظاهر ومن هنا
بدأت لجنة العاطلين تعمل بالسياسية مع عملها المطلبي .رغم ذلك فقد دخلت لجنة العاطلين مرحلة
حساسة جدا في عملها فهي تقف أمام جهة تتقن فن التفاوض والمراوغة وال تهدف من حوارها سوى
تمرير الوقت .لمزيد من التفاصيل عباس المرشد ،مؤسسة العرش وعنف البطالة ،تويثق تاريخي النتفاضة
العاطلين عن العمل في البحرين،غير منشور،
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يتضامن فيها مع موىس عبد عيل ويقرر الخروج مبسرية تنطلق من منطقة السهلة
إىل الديوان املليك مشيًا عىل األقدام ،ومرة أخرى يقطع الطريق املؤدي ملنطقة
الرفاع ومينع الخواجة ومن معه من إمتام مسريتهم السلمية .جهود وإرصار
الخواجة عىل كرس العرف غري القانوين وبنود القانون القامع لحرية االحتجاج
تأججت يف أحداث  14فرباير وانطلقت أكرب االحتجاجات ليس أمام الديوان
املليك ،بل إن الجامهري حارصت قرص الصافرية بأكمله مطالبة برحيل امللك(((.

((( أنظر عباس المرشد ،جدار الصمت مدخل لتوثيق ثورة  14فبراير في البحرين.
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الفصل الرابع:
مركز البحرين لحقوق اإلنسان

يف العام  2002تم إشهار مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،بعد جدل كبري مع وزارة
العمل والشؤون االجتامعية ومناوشات مع الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان
مل تخل من تصفية حسابات سياسية قدمية((( .كان عبد الهادي الخواجة يتحرك
بحامسة شديدة من أجل تدشني مثل هذا املركز .ويرى فيه بوابة جديدة للعمل
((( دارت حجج وزارة العمل حول عدم إمكانية تسجيل المركز إال تحت إطار شخصي(تجاري للتدريب) وأخي ًرا
وافقت أن يخضع لقانون الجمعيات ( )1989الذي يمنع الجمعيات من االشتغال بالسياسة .أنظر «مركز
البحرين لحقوق اإلنسان مركز البحرين لحقوق اإلنسان يرد على إنذار وزارة العمل».
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السيايس الحقوقي((( ،إذ كان الهدف الثالث من النظام األسايس للمركز هو «تعزيز
الحقوق املدنية والسياسية واملساهمة يف تنمية قدرات هيئات املجتمع املدين».
استطاع الخواجة أن يبني له خربة واسعة يف مجال حقوق اإلنسان املدموجة
مع العمل السيايس ،وطرح وجهة نظره يف الجمع بني العمل السيايس والعمل
الحقوقي اعتامدا عىل محاولة تنفيذ بنود امليثاق العاملي لحقوق اإلنسان فإضافة
إىل عمله يف رصد قضايا االعتقال والتعذيب وامللفات املطروقة دامئا عمل عىل
تكوين الشبكات الخاصة وتوجيهها إىل تبنى جملة من الحقوق والدفاع عنها.
برسعة مذهلة شاع اسم مركز البحرين لحقوق اإلنسان وجذب إليه بعض
الناشطني يف جمعية الوفاق اإلسالمية مستعينا بسياسة الهجوم عىل الحكومة
بإطار حقوقي .عرض املركز أول تقاريره املخصص للتمييز الطائفي يف البحرين
مدعام بوثائق كثرية ومسح شامل ملواضيع التمييز الطائفي وصعد نجم املركز مرة
ثانية يف الندوة التي عقدها ملناقشة الفقر يف البحرين.
بحل مركز
اعتقل عبد الهادي الخواجة بعد الندوة وصدر قرار وزارة العمل ّ
البحرين لحقوق اإلنسان ،وكان اعتقال الخواجة سب ًبا رئيس ًيا يف شيوع شهرته
وذيوع اسمه كمناضل أخذ عىل عاتقه قضية عزل خليفة بن سلامن رئيس الوزراء.
كانت محاكمته محال لرشح معاناة أصحاب القضايا جمي ًعا (ضحايا التعذيب،
الفقراء ،العاطلني ،املترضرين من اإلسكان).
((( وجهت هند بنت سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للشئون االجتماعية بوزارة العمل ،رسالة إنذار
بغلق المركز وقد أشار الخطاب إلى قيام المركز ببعض األنشطة السياسية وإن ذلك يتعارض مع قانون
الجمعيات وخصوصا المادة  ،18ويتعارض مع أهداف المركز .وبأنه في حال مخالفة المركز لتلك األحكام
ستضطر الوزارة وفقا للمادة  50من القانون إلى سحب ترخيص المركز .وفي رده على وزارة العمل دعا
المركز «وزير العمل السيد مجيد العلوي إلى مناظرة علنية حول الفرق بين العمل السياسي والعمل في
مجال حقوق اإلنسان ،ليتضح للرأي العام رأي الطرفين حول الموضوع ،وسيساهم ذلك في نشر مفاهيم
وثقافة حقوق اإلنسان( .أنظر مركز البحرين لحقوق اإلنسان مركز البحرين لحقوق اإلنسان يرد على
إنذار وزارة العمل).
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املنحل قاموا بدورهم بعقد مسريات ومظاهرات احتجاجية عىل
ّ
أعضاء املركز
إعتقال الخواجة كان أقواها املسرية املطالبة بتنحية رئيس الوزراء ومسرية
السيارات((( .وقت صدور الحكم عىل عبد الهادي الخواجة كانت الناس تنتظر
وهي متوترة ج ّدا ،فصدر الحكم بسجنه سنة كاملة ومل متض ساعات حتى أفرج
وفست الناس ذلك بقوة أعامل االحتجاج والرفض العتقال
عنه مبكرمة ملكيةّ ،
الخواجة أو سجنه تحت أي مربر .خرج الخواجة وهو يحمل معه مرشوعا كامال
لحقوق اإلنسان الجديدة فقد أصبح يف وضع ميكنه من التأثري عىل القرار السيايس
يف البحرين سواء عىل الدولة أو الجمعيات السياسية.
أوال :التأسيس واإلشهار

قبل أن يتأسس مركز البحرين لحقوق اإلنسان كان هناك إطار حقوقي يعمل
منذ  2000تحت اسم «الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان» وكانت تضم أغلب
املشتغلني يف مجال حقوق اإلنسان،وبحكم الرتكة التاريخية فقد استطاع النشطاء
املنتمني للتيارات السياسية أن يديروا الجمعية بشكل كامل .وقد ظلت الجمعية
تعمل دون ترخيص رسمي حتى صدر بتاريخ  29مايو /أيار  ،2001قرار يحمل
رقم ( )10لسنة  ،2001عن وزارة العمل والشئون االجتامعية ،بشأن الرتخيص
بتسجيل «الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان» كمنظمة حقوقية تعمل تحت
قانون الجمعيات األهلية الصادر يف عام .1989
يف هذا الوقت ،كان عبد الهادي الخواجة قد عاد حديثا من منفاه ليستقر يف
البحرين ،وقرر يف البداية أن يعمل تحت اإلطار الحقوقي الذي تأسس يف الدامنارك
تحت اسم املنظمة البحرينية لحقوق اإلنسان ،األمر الذي مل يكن يحىض باملوافقة
((( خرجت يوم الجمعة بتاريخ مسيرة ضخمة شارك فيها أكثر من ثالثة آالف شخص من جامع رأس رمان
متجهة ناحية مبنى رئاسة الوزراء وكان الشعار األساسسي فيها المطالبة بتنحية رئيس الوزراء والمفيد هنا
أن بعض الشخصيات الدينية الكبيرة كالشيخ عيسى قاسم قد رفض تأييد المسيرة ،أما مسيرة السيارات
فقد خرجت بتاريخ  29أكتوبر  2004وتسببت في حدوث مصادمات مع القوات األمنية اعتقل على إثرها
بعض المشاركين وحجز كثير من السيارات.
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من قبل زمالء العمل الحقوقي خصوصا وأن أوضاع البحرين قد اختلفت كث ًريا عن
مرحلة قانون أمن الدولة .وبحسب تقديرات الخواجة لتلك الفرتة فقد تخىل عن
فكرة االستمرار يف عمل املنظمة البحرينية لصالح مرشوع حقوقي أكرب وأوسع،
وهو تأسيس مركز حقوقي يق ّدم خدماته لكافة منطقة الخليج العريب بدالً من
البحرين فقط .كانت هذه الفكرة بداية لالختالف والتاميز الذي صبغ تجربة عبد
الهادي الخواجة ،وهي البداية األولية للبدء يف التأسيس للمجتمع املوازي حيث
يقوم عىل فكرة التدريب العام عىل حقوق اإلنسان وتطوير العمل الحقوقي
املستند للعهدين الدوليني لحقوق اإلنسان.
يف الجانب التنظيمي شهدت جمعية البحرين لحقوق اإلنسان اختالفات واسعة
بني أعضاء الجمعية ،وتركزت تلك االختالفات بني قدماء النشطاء الحقوقيني وبني
النشطاء الجدد الذين كانوا يرون رضورة أن تكون توجهات الجمعية منصبة
عىل توسيع عضوية الجمعية وفتحها أمام الراغبني من املواطنني ،وعىل توسيع
مجال عمل الجمعية ليشمل منظومة الحقوق السياسية واالجتامعية بشكل
مبارش .ويف الواقع مل يكن بإمكان الجمعية استيعاب الخالفات بشكل تام ،مام
تسبب يف خروج النشطاء الجدد وبحثهم عن إطار حقوقي يلبي توجهاتهم .ويف
الواقع مل يكن الخارجني من الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان وحدهم بل إن
فاعلني ونشطاء تابعني للجمعيات السياسية الوليدة حديثًا أيضً ا كانوا يطمحون
ألن يرون إطار حقوقي جديد يتجاوز املقاربة التقليدية ويؤسس لوضع حقوقي
ينتهج املقاربة الحقوقية املقررة لدى األمم املتحدة .من هنا ميكن فهم األسئلة
التي كان يطرحها عبد الهادي الخواجة وهي أسئلة تصب يف منحى تجديد أطر
حقوق اإلنسان ،فعىل سبيل املثال كان عبد الهادي الخواجة يطرح مجموعة
األسئلة التالية أمام أي إطار حقوقي :هل التحشيد وافتعال األزمات جزء من
أساليب واسرتاتيجيات عمل حقوق اإلنسان؟ ما الفرق بني املنهج القائم عىل س ّد
االحتياجات وتقديم املساعدات الخريية واملكرمات ،وبني منهج ضامن وتعزيز
حقوق اإلنسان االقتصادية ؟ هل ميكن ضامن الحقوق االقتصادية يف ظل الخلل
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يف التوازن بني أطراف اإلنتاج؟ (الحكومة ،أصحاب العمل ،والعامل) هل ميكن
ضامن الحقوق يف ظل االختالل يف هيكل وكفاءة واستقاللية السلطة الترشيعية؟
هل ميكن حل أية واحدة من القضايا االقتصادية دون إيجاد حل للقضايا األخرى؟
ما هي آلية التحرك ،يف ظل تضارب النظريات واملصالح بني الفئات املختلفة؟ هل
تكون الحلول العاجلة ضحية الحلول بعيدة األمد؟ أو العكس؟ من يدافع عن
الفئات الضعيفة يف ظل تضارب املصالح؟ هل اإلصالح االقتصادي ممكن ،دون
إصالح السلطة التنفيذية؟ وماهي التحديات الرئيسية إليجاد الحلول وخصوصا
العاجلة؟ وكيف ميكن التغلب عىل هذه التحديات؟ كيف تساهم منظامت
املجتمع املدين وأفراد املجتمع واملترضرين يف معالجة األوضاع؟
تحت وقع هذه األسئلة (الكبرية) انطلقت فكرة تأسيس مركز البحرين لحقوق
اإلنسان كمؤسسة خاصة تقوم بالتدريب والتنمية ،ورفع األعضاء املؤسسون خطابا
بتاريخ ( 27أكتوبر  )2001إىل وزارة العمل لطلب تسجيل املركز كمؤسسة خاصة
تعمل يف مجال التدريب والدراسات .إال أن هذا الخطاب تم رفضه رسميا عرب
تراجع وزارة العمل عن تسجيل املركز كمؤسسة خاصة وذلك بتاريخ ( 20مارس
 .)2002وهنا ال ب ّد من توضيح نقطة أساسية وهي أن اللجوء إىل فكرة املؤسسة
الخاصة بدال من الجمعية أو املركز العمومي ،كانت تنطلق من املوقف النقدي
اتجاه قانون الجمعيات األهلية واعتباره سيفًا مسلطًا عىل رقاب منظامت املجتمع
املدين وصعوبة العمل وفق مواده الضابطة والشديدة التدخل يف املامرسات
والعمل ،وهي نقطة الخالف األساسية مع جمعية البحرين لحقوق اإلنسان
املنطوية تحت طائلة القانون.
عىل إثر مامنعة وزارة العمل ورفضها لتسجيل املركز كمؤسسة خاصة متحررة
نوعا ما من قيود قانون الجمعيات األهلية راسل املؤسسون الديوان املليك عرب
مستشاره لتجاوز عقبة القانون واملامنعة غري املربرة ،وبالفعل تم عقد لقاء جمع
عب امللك عن تأييده ودعمه
امللك باملؤسسني وذلك بتاريخ ( 13مايو  )2002حيث ّ
ملرشع املركز الذي كان قد اطلع عىل تفاصيله عرب مستشاره واملراسالت السابقة.
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رغم ذلك فإن وزارة العمل ظلت ترفض الرتخيص للمركز كمؤسسة خاصة مبا أكد
أن اللقاء مل يكن سوى عالقات عامة وأن األمر النهايئ سيظل قائم عىل الرفض.
هل كانت املرونة واملسايرة جز ًءا من مقاومة السلطة وهل يجب عىل األطر
الحقوقية الجديدة أن تبدي تنازال مبك ًرا يك تضمن لنفسها مجاال للعمل؟ ال
يبدو أن الظروف آنذاك كانت تسمح مبزيد من املقاومة يف ظل تزايد الحاجة
لبلورة األطر الجديدة وتأسيسها ملبارشة عملها وهذا ما حدث بالفعل يف االجتامع
الذي عقده املؤسسون يف نهاية مايو  2001واألخذ بفكرة املسايرة املؤقتة وإقرار
مسودة النظام األسايس لجمعية عادية ويوسع مجال عملها .وقد حددت اللجنة
التحضريية برئاسة عبد الهادي الخواجة((( ،رؤية املركز ( )Visionيف مجتمع
واع ،يتمتع بالحريات و الحقوق األساسية ،و خال من التمييز وانتهاكات حقوق
اإلنسان ،ورسالته ( )Missionتدور حول تعزيز الحريات والحقوق األساسية
(املدنية والسياسية واالقتصادية) ومكافحة التمييز ونرش ثقافة حقوق اإلنسان،
واملساهمة يف تقديم الدعم والحامية للمترضرين .وبحث وتذليل الصعوبات التي
تواجه تطبيق القوانني واملعايري الدولية.
أما األهداف التي كان املركز يصبو إىل تحقيقها فهي:
 التعريف باملبادئ الدستورية والترشيعات والقوانني الوطنية والدوليةاملتعلقة بحقوق اإلنسان.
 بحث وتذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق القوانني الدولية املتعلقةبحقوق اإلنسان ,والعمل عىل أن تكون الترشيعات والقوانني املحلية
منسجمة فيام بينها ومتالمئة مع املواثيق الدولية ذات الصلة .وبناء
مداخل فكرية وقانونية لحل اإلشكاليات املتعلقة بذلك ،واملساهمة يف
تطوير القوانني عىل الصعيد الدويل.
((( عبدالهادي الخواجة :المؤسسات الحقوقية ،مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،نموذجا ،ورقة مقدمة لندوة
المؤسسات الحقوقية ،اإلنجازات والمعوقات ( 5يونيو .)2004
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تعزيز الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ,وحثّ جهود التنمية املستدامة،
والسعي ألن يتوافق التحول نحو العوملة مع مبادئ حقوق اإلنسان.
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تعزيز الحقوق املدنية والسياسية ،واملساهمة يف تنمية قدرات هيئات املجتمع
املدين.

إعداد الدراسات والبحوث املتعلقة بحقوق اإلنسان واالنتهاكات املتعلقة بها،
واملساهمة يف جهود تطوير استخدام التقنيات الحديثة يف نرش املعرفة وتبادل
املعلومات بحقوق اإلنسان.
التعاون مع الهيئات واملؤسسات الحكومية وغري الحكومية فيام يرتبط بنطاق
عمل املؤسسة يف داخل وخارج مملكة البحرين.
مل تتأخر املوافقة الرسمية كث ًريا بعد املوافقة عىل التسجيل تحت قانون الجمعيات
األهلية،فبعد رفع الطلب يف ( 1يونيو  )2001جاءت املوافقة الرسمية صدور قرار
رقم  45لسنة  2002بشأن الرتخيص بتسجيل جمعية مركز البحرين لحقوق اإلنسان
ونرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية بتاريخ ( 4يوليو  ((()2002وهو ما سمح
للجمعية أن تعقد اجتامعها الرسمي األول عرب عقد الجمعية العمومية بتاريخ
( 31أغسطس  )2002وانتخاب أول مجلس إدارة للمركز .إذ تم انتخاب الدكتور
عبد العزيز أبل رئيسا ملجلس إدارة جمعية (مركز البحرين لحقوق اإلنسان) كام
متخض االجتامع الذي عقده مجلس إدارة املركز املوافق يوم السبت 2002/9/7
رس وحسن
عن اختيار نبيل رجب نائبا لرئيس مجلس اإلدارة وفوزية سلوم أمينا لل ّ
موىس أمي ًنا ماليًا .كام تم تعيني عبدالهادى الخواجة مدي ًرا تنفيذيا للمركز حيث
((( الجريدة الرسمية العدد ( ،)2540بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية( )46من األطباء والمحامين
واالقتصادين والصحفيين والناشطين في مجال حقوق اإلنسان والجمعيات النسائية .ويمثل المؤسسون
تيارات المجتمع الفكرية والسياسية المختلفة .وقد ازدادت نسبة النساء ونسبة الشباب بين األعضاء
الذين التحقوا بالمركز بعد التأسيس .ويعتمد المركز عليهم في مهام وأدوار هامة.
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تم تفويض املهام التنفيذية له .وتم تكليفه بتشكيل اإلدارة التنفيذية وإعداد خطة
العمل((( .وتم اعتامد طريقة العمل اإلداري املركزي بوجود مدير تنفيذي ،يرشف
عىل لجان وصل عددها اىل  16لجنة بعضها لجان إدارة ودعم ،وبعضها لجان
مواضيع وأخرى لجان قضايا .وهذا النظام اإلداري شهد تغيريات يف الدورة الثانية
إذ تم اعتامد توزيع املهام واللجان األساسية بني أعضاء مجلس اإلدارة ،مع تعيني
حوايل  20من األعضاء الفاعلني كمنسقني لكل مهمة أو لجنة أو ملف .وقد اق ّرت
الجمعية العمومية يف دروتها الثانية توسعة مجلس اإلدارة من خمسة إىل سبعة
أعضاء .أما نظام العضوية فقد تقرر أن يكون طلب العضوية العاملة مفتوح ألفراد
املجتمع بعد مرحلة  6أشهر من العمل التطوعي يف املركز(((.
يف ديسمرب  2002عقد املركز لقا ًء تعريفيًا لنشاطه تحدث فيه الخواجة بصفته
املدير التنفيذي للمركز واملسئول الفعيل عن أنشطته ويف هذا اللقاء .أوضح
الخواجة اسرتاتيجية عمل املركز يف هذه الفرتة مبي ًنا أن املركز استقطب أشخاصا
((( عقد االجتماع األول لألعضاء المؤسسين لجمعية مركز البحرين لحقوق اإلنسان بنادي العروبة بحضور
غالبية األعضاء وهم  24عضوا من أصل  26وحضور السيد سعيد فضل ممثل وزارة العمل والشئون
االجتماعية .وقد ترأس الدكتور نزار البحارنة االجتماع األول وتم اقرار مقرر الجلسة السيدة فوزية ربيعة
وذلك بتصويت غالبية األعضاء واشتمل جدول األعمال عددا من النقاط .وتم استعراض تقرير اللجنة
التحضيرية وذلك من قبل عبدالهادي الخواجه وحسن موسى ونبيل رجب وتم تزكية أعضاء مجلس اإلدارة
وهم الدكتور عبدالعزيز أبل وحسن موسى ،عبدالهادي الخواجة ،نبيل رجب وفوزية سلوم واألعضاء
االحتياط وهم فوزية ربيعة ،حسن النشيط ،علي حسين .وتم االتفاق على أن يجتمع مجلس اإلدارة في
مطلع األسبوع القادم النتخاب الرئيس ونائب الرئيس وتوزيع المهام اإلدارية األخرى.
((( وقد أقر المركز أن تكون هناك عدة من اللجان األساسية هي :قسم الشئون اإلدارية ِAdministration
 ،Sectionقسم العالقات العامة واإلعالم  ،Public Relation & Information Sectionقسم التدريب
والتطوير  ،Training and Development Sectionقسم المعلومات والتوثيق Information and
 ،Documentation Sectionقسم الحماية وتعزيز الحقوق والحريات Protection and Promotion
 ،Sectionلجنة العمال األجانب  ،Migrant Workers Groupلجنة الشباب .Youth Committee
وباإلضافة إلى منسقي اللجان الرئيسية المذكورة ،هناك منسقين للمهام الرئيسية في كل واحدة من
اللجان ،مثل المنسق القانوني ،ومنسق العالقات الدولية ،ومنسق العالقة بالجمعيات .كذلك هناك
منسقين لملفات القضايا والمواضيع مثل لجنة الدفاع عن سجناء الرأي ،ولجنة األحوال الشخصية ،وملف
التمييز ،وملف الفقر والحقوق االقتصادية.
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فاعلني يف املجتمع ،باإلضافة لزيادة عدد املتطوعني الذين بدؤوا يف االنضامم
للمركز تحت خطة تشغيلية دقيقية ،إذ مل يدخل عضو جديد إال ضمن برنامج
معني أو مجموعة عمل محددة ،ولن متر فرتة طويلة حتى يكتسب هؤالء األعضاء
املتطوعون العضوية الكاملة ،وذلك بتميزهم وعطائهم .وأشار الخواجه إىل تبني
املركز اسرتاتيجية دفع املؤسسات األخرى للمساهمة يف نشاطات حقوق اإلنسان
ومساعدة أصحاب القضايا لتنظيم أنفسهم وحمل قضاياهم بأنفسهم .وقد تم
تنفيذ هذه االسرتاتيجية عرب تأسيس مجموعة الشبكة التي تربط بني املركز
وجمعيات أخرى«وعرب إدماج ممثلني عن الجاليات األجنبية يف مجموعة العامل
األجانب ،وكذلك باملبادرة أو املساعدة يف تشكيل مجموعات أصحاب القضايا،
مثل جمعية املواقع االلكرتونية ،ولجنة أهايل املفقودين يف العراق ،واللجنة
الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب .وأوضح الخواجه أن املركز يتبنى اسرتاتيجية
«الالمركزية يف اإلدارة ،فام دام لدينا مهام كبرية وكثرية ومتنوعة ،ومادام مبقدورنا
استقطاب الكفاءات املناسبة ،فال ب ّد من إعطاء الفرصة ألكرب عدد ممكن للمشاركة
يف اتخاذ القرارات ووضع الخطط لتنفيذها .فكل مجموعة عمل أو لجنة تقوم
بنفسها بإعداد برنامج عملها واإلرشاف عىل تنفيذه ،بل وتنتخب لنفسها منسقا
ونائبا للمنسق يرشف عىل إدارة عملها(((.
مل يكن عمل املركز يف مرحلته األوىل خاليا من التحديات والعقبات التي تضعها
السلطة أمام أي بناء مدين مستقل ،األزمة مع السلطات اإلدارية والسياسية ،ظلت
مفتوحة وغري مغلقة رغم انتهاء أشد فقراتها صعوبة وهي قيام السلطات بإغالق
املركز بعد كلمة عبد الهادي الخواجة يف الندوة التي أقامها املركز حول الفقر
يف البحرين يف عام  .2004فبعد انتهاء جولة التسجيل بدأت جولة املقر حيث
عاش مركز البحرين لحقوق اإلنسان «مأزقًا حقيقيًا» ،يف البحث عن مق ّر مستقر
ودائم له ،وما ضاعف األمر سو ًءا أن نادي العروبة وهو املقر املؤقت للمركز
((( مركز حقوق اإلنسان يستعد إلى إطالق حملة وطنية لمكافحة الفقر ،صحيفة الوسط البحرينية  -العدد
 - 98الجمعة  13ديسمبر 2002م.
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والذي استقبله نحو سنة كاملة ،مل يعد قادرا عىل توفري بعض حجراته .يف الوقت
الذي تعطى فيه املقرات لجمعيات تأسست بعد تأسيس املركز من دون معايري
واضحة(((.
إال أن التحديات مل تقترص عىل الجانب الرسمي فقط وهو الشكل املفهوم يف ظل
سيادة السلطوية ورغبتها الدامئة يف اخرتاق منظامت املجتمع املدين والهيمنة
عليها ،فمبكرا واجه املركز تحديات املنافسني واملشتغلني يف مجال حقوق اإلنسان
ومن األطر الحقوقية األخرى أيضا .فعىل ضوء تقرير مركز البحرين لحقوق اإلنسان
واللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب املرفوع إىل لجنة مناهضة التعذيب
التابعة لألمم املتحدة وتضمني التقرير بعض اإلخفاقات التي واجهت مركز الكرامة
التابع للجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان ،نرشت الجمعية البحرينية لحقوق
اإلنسان يف الصحف املحلية ر ًّدا غاضبا وشديد اللهجة جاء فيه أ ّن الجمعية
البحرينية لحقوق اإلنسان «تأسف ورود معلومات خاطئة وعارية من الصحة
بشأن مركز الكرامة لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف الذى أنشأته الجمعية إذ
أ ّن هذه املعلومات قصد منها اإلساءة إىل منظمة أهلية غري حكومية مستقلة
تهدف إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحاربة االنتهاكات أيا كان مصدر مرتكبيها».لقد
اكتشف وفد الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان الذي شارك يف اجتامعات لجنة
مكافحة التعذيب عند وصوله إىل جنيف عدم إلغاء الفقرة التي تنتقص من مركز
الكرامة وطلب سحبها إال أنه اكتشف وصول النسخة األصلية لبعض أعضاء اللجنة
الذين تساءلوا عن ماهية مركز الكرامة .ولألسف مل يصدر املركز أو لجنة الشهداء
((( بشأن ذلك قالت مدير تنمية المجتمعات المحلية في وزارة العمل بدرية الجيب :لقد استنفذت كافة
المقرات (الشقق) فيما أكد مصدر (طلب عدم الكشف عن اسمه) أنه يوجد شقق شاغرة يمكن االستفادة
منها .وأضافت الجيب :تقوم وزارة العمل باستالم رسائل الطلب وإرسالها إلى وزارة المالية واإلقتصاد
الوطني ،ليتولى قسم أمالك الدولة توزيع المقرات حسب األولوية وأسبقية تقديم الطلب .وبينت الجيب
أن توفير مقر لجمعية دون أخرى ال يمر بإعتبارات المحسوبية و«الوساطة» ،واألولوية تكون للجمعيات
المهنية .ويذكر أن وزارة المالية تقوم باستقبال الرسائل مباشرة من الجمعيات للبت في أمرها« .صحيفة
الوسط البحرينية  -العدد  - 313األربعاء  16يوليو 2003م الموافق  16جمادى األولى 1424هـ.
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أي توضيح بهذا الخصوص ما ترك الباب مفتوحا للتساؤالت ..وأشار الرد إىل انتقاد
التقرير املرفوع من قبل مركز البحرين لحقوق اإلنسان «إنشاء مركز الكرامة عىل
أساس ترخيص من قبل الحكومة واعترب ذلك انتقاصا من دوره يف خدمة ضحايا
التعذيب والعنف ...وتناىس أن الجمعية كمنظمة حقوقية تعمل داخل البحرين
البد أن تلتزم بالقوانني الوطنية ،وإن عىل أية جهة ترغب يف فتح عيادة أو مركز
للعالج أن تحصل عىل ترخيص من وزارة الصحة .وأكد الرد عىل أن «مركز الكرامة
والجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان مؤسستان مستقلتان متاما عن الحكومة وال
تتلقيان أي دعم مادي من أي مصدر حكومي سواء داخل أو خارج البحرين.
وختمت الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان ردها بالقول «يف الوقت الذي يجب
عىل املنظامت الحقوقية العمل من أجل التصدي للتحديات التي تواجه العمل
الحقوقي بوجه عام ،والعمل عىل مواصلة الجهود من أجل نيل حقوق الضحايا
وإنصافهم ،فإنه من املؤسف أن تقوم جهة حقوقية مبثل هذه املامرسات غري
املسئولة واملخالفة ملعايري العمل الحقوقي اإلنساين والتي تزعزع من صدقية تلك
الجهة خصوصا يف املحافل الدولية(((.
مثل هذه األزمات من املمكن أن يواجهها أي إطار حقوقي يهدف ألن يكون
إطا ًرا مستقالً وخار ًجا عن إرادة الدولة وقوانينها املحلية ،كام إن ظروف هذه
األزمات ستكون أكرث حدة وأشد صعوبة أمام تراكم من األنشطة والفاعليات
التي تكشف عن الرغبة الحقيقية والعلنية لإلطار الحقوقي ،أي إقامة املجتمع
املوازي للمجتمع والدولة .وهذا ميكن تلمسه عرب استعراض بعضا من األنشطة
والفاعليات التي دشنها مركز البحرين لحقوق اإلنسان يف سنته األوىل ويف
بدء انطالقته التأسيسية من خالل اإلدارة التنفيذية التي قادها عبد الهادي
الخواجة.

((( الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان ،رد الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان بشأن مركز الكرامة لتأهيل
ضحايا العنف والتعذيب صحيفة الوسط البحرينية  -العدد  - 985األربعاء  18مايو 2005م.
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من خالل مراجعة أنشطة وفعاليات مركز البحرين لحقوق اإلنسان يف هذه املرحلة
(مرحلة ما قبل اإلغالق) ميكن الخروج بتصور ثاليث األبعاد أطّر عمل ونشاط مركز
البحرين وبالتايل كشف عن الرؤية التخطيطية التي بارشها عبد الهادي الخواجة
يف قيادته للمركز من خالل منصب املدير التنفيذي .هذه األبعاد الثالثة هي :توفري
السياج اآلمن ،التشبيك العاملي ،قضايا األقليات .وتشكل هذه األبعاد الثالثة ،يف
واقعها مبادئ منهج ضامن حقوق اإلنسان السياسية واالقتصادية ،إذ تندرج تحت
هذه الثالثية العديد من األنشطة من قبيل الحمالت الحقوقية وعمليات الرصد
والحامية أو تقديم املساعدة القانونية وعمليات التدريب ونرش الثقافة الحقوقية
وغريها من األنشطة واملجاالت التي سرنى كيف تعامل معها املركز يف مرحلة ما
الحل واإلغالق ()2005-2002
قبل ّ
البعد األول :توفير السياج اآلمن
املقصود بالسياج اآلمن قدرة اإلطار الحقوقي عىل توفري حامية ومساعدة
لألشخاص الذين يتم انتهاك حقوقهم وتعرضهم لإلجحاف ،من جهة ،وقدرة اإلطار
عىل متكني األفراد من املساعدة القانونية سواء عرب نرش الثقافة الحقوقية بني
الفئات املجتمعية ،أو عرب إفراغ القوانني املتعارضة مع مبادئ حقوق اإلنسان من
سلطتها ومحتواها القانوين من جهة ثانية.
من هنا فقد شكلت مسألة حامية الضحايا املنتهكة حقوقهم أو حامية املدافعني
عن حقوق اإلنسان ،أبرز شواغل عبد الهادي الخواجة عند تقلده منصب املدير
التنفيذي ملركز البحرين لحقوق اإلنسان ،وعرب خطواته العملية أو يف تقارير حقوق
اإلنسان التي يكتبها .لقد كان هذا البعد واضحا منذ الشهور األوىل لعمل املركز
وفق قانون الجمعيات حيث بادر املركز يف أكتوبر  2002بدعوة مجموعة من
الشخصيات الناشطة يف مؤسسات املجتمع املدين ،لبحث تشكيل شبكة تعنى برصد
انتهاكات حقوق اإلنسان ،الغرض منها إيجاد «إطار يلتقي فيه نشطاء من مؤسسات
املجتمع املدين املختلفة للتعاون وتبادل الخربة واملعلومات فيام يتعلق برصد
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انتهاكات حقوق اإلنسان املتنوعة و تنشيط مؤسسات املجتمع املدين ،واملساهمة يف
تقديم الدعم والحامية والتدريب فيام يتعلق بالنشاطات املتعلقة بحقوق اإلنسان
يف هذه املؤسسات((( .إذ أن الكثري من الحاالت التي تتعرض لالنتهاك كانت تفتقد
للمعلومات األساسية يف كيفية التعامل مع املوقف ،كام إن العديد منها كان غري ملم
بحقوقه وكيفية املطالبة بها أو استخدامها وقت حدوث االنتهاك وتحوله لضحية
من ضحايا القرس واإلرهاب األمني املامرس من قبل أجهزة الدولة األمنية.
برزت الحاجة ألن تبنى األطر الحقوقية الجديدة اسرتاتيجيتها عىل توفري السياج
اآلمن للحقوق واألفراد ،نتيجة زيادة الحاالت املعرضة لالنتهاك ونتيجة لبطء تنفيذ
االلتزامات الحقوقية املفروضة عىل الدولة وتدين االهتامم بالحقوق السياسية
واالجتامعية من قبل قوى املعارضة وانشغالها باملناورات السياسية .لقد شهدت
هذه الفرتة ( )2005-2001العديد من القضايا السياسية الكربى واألحداث األمنية
املتعلقة بها ولذا فإن وجود إطار حقوقي مهتم وقادر عىل مبارشة القضايا وتقديم
منظومة الحقوق عىل أساس الحق وليس الحاجة كان رضوريا .فعىل إثر تفجر
الرصاع الدستوري بعد  14فرباير  2002دخلت البحرين يف تجاذب سيايس علني
غذته األجهزة األمنية بانتهاكات رصيحة وعلنية .يف ضوء استمرار بقاء ملفات
حقوقية عالقة من بينها ملف املهجرين وملف ضحايا التعذيب .ويف املقابل فإن
تفجر األوضاع اإلقليمية بعد زيارة شارون ملحيط القدس الرشيف وقيام األجهزة
االستخباراتية اإلرسائلية باغتيال عدد من قادة حركة حامس عىل رأسهم الشيخ
أحمد ياسني تداعت الساحة البحرينية للتظاهر وتقديم الدعم السيايس للقضية
حق التظاهر والتعبري عن الرأي مع
الفلسطينية ،األمر الذي أدى إىل اصطدام ّ
الرؤية الرسمية املتحفظة أساسا .وعىل إثر ذلك نظمت فعاليات شعبية حركات
احتجاج أمام السفار األمريكية ُوجهت بالعنف وسقط نتيجة طلق ناري الشهيد
محمد جمعة الشاخوري .كام تحرك القطاع الطاليب يف مسريات منددة بجرمية
اغتيال الشيخ أحمد ياسني ،ووجه الطالب بحملة اعتقاالت ومواجهات أمنية .يف
كل ذلك كان مركز البحرين لحقوق اإلنسان يبادر رسيعا لتوفري الدعم القانوين
((( مركز حقوق اإلنسان يبحث تشكيل شبكة لرصد االنتهاكات صحيفة الوسط البحرينية  -العدد  - 32الثالثاء
 08أكتوبر 2002م.
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واملساعدة القضائية يف جميع تلك الحاالت وقد أمثرت تلك املساعدات القانونية
عىل إنجازات إيجابية فيام يخص اإلفراج عن املعتقلني أو الضغط عىل األجهزة
األمنية والقضائية إلصدار أحكام لصالح الضحايا كام يف قضية الشهيد محمد
جمعة الشاخوري وقضية الناشط السيايس أحمد السنيني وقضية فتيات بالد
القديم املتهم فيها أحد املنتفذين بالتحرش بقارصات .وسرنى الحقا كيف ميكن
االستفادة من املساعدة القانونية يف إبراز وإنجاح الحمالت الحقوقية املتصلة بها
كاسرتاتيجية فعالة لتثبيت الحقوق ونرش الثقافة الحقوقية واالهتامم بالفئات
واألقليات املتعرضني لالنتهكات الحقوقية.
من خالل رصد متغريات هذا البعد (السلطة ،املواطن ،القانون ،اإلطار الحقوقي،
مؤسسات املجتمع املدين) ميكن االنتهاء إىل مرتكزين ميثالن الحاجات األساسية
والقدرات التي كان عىل عبد الهادي الخواجة وضعها كأولويات رئيسية لخطته
التنفيذية ضمن محور السياج اآلمن وهام:
المسار األول :المساعدة القانونية
ال تعد الحامية القانونية ألغلب األفراد يف البحرين كافية؛ إذ عادة ما يحرم هؤالء
من حقوقهم يف الحامية القانونية .وتضم هذه الحقوق وصولهم إىل العدالة
وإنصافهم وحصولهم عىل املساعدة القانونية خالل إعداد دفاعهم .ومن بني
أسباب هذه الفجوة يف مجال الحامية ،نقص األموال العتامد محامي املساعدة
القانونية وغياب املحامني املتخصصني يف قضايا األقليات وقضايا التعسف القانوين
وقلة االهتامم بتناول مثل هذه القضايا وعدم قيام القضاة يف بعض الظروف
بتعيني املحامني كام يستدعي ذلك القانون .لذا فقد كانت املساعدة القانونية
تأخذ شكل التمثيل القانوين من حيث:
•حامية حقوق األشخاص املوجودين يف نزاع مع القانون.
•متثيل املتهمني بارتكاب أعامل سياسية أمام املحاكم القضائية.
•وضع قاعدة بيانات تشمل عدد القضايا املتلقاة واملعروضة واملحالة.
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•االتصال باملنظامت غري الحكومية وشبكات الحامية الدولية.
فقد قام املركز ،ومن خالل استعانته بأكرث من عرشة من املحامني للحصول عىل
االستشارة أو املتابعة القضائية للقضايا ذات الطابع االستثنايئ التي يتبناها املركز،،
باستقبال شكاوى ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ،ومتثيل املعتقلني يف السجون
البحرينية والدفاع عن ضحايا جهاز األمن الوطني واألجهزة األمنية األخرى،واملنع
من السفر ،باإلضافة إىل قضايا وشكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق أساسية مثل
العمل والسكن والتعليم والصحة ،وغريها من انتهاكات الحقوق االقتصادية
واالجتامعية .ويقوم قسم املعلومات والتوثيق وقسم الحامية وتعزيز الحقوق
والحريات بهذه املهمة ،من خالل طاقم من الباحثني امليدانيني املوزعني عىل
مناطق مختلفة ،يقومون برصد وتوثيق حالة حقوق اإلنسان وجمع املعلومات
الالزمة حول انتهاكات حقوق اإلنسان ،ال سيام الحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية ،التي ترتكبها أجهزة الدولة أو مؤسسات املجتمع.
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•زيارة األشخاص املحتجزين يف السجون لرصد أوضاعهم وجمع اإلحصائيات
والبيانات الالزمة ملتابعة قضاياهم أثناء االعتقال وبعد املحاكامت.

وتوظف الوحدة هذه املعلومات املوثقة يف الدفاع عن حقوق اإلنسان بطرق
مختلفة ،مثل إحالة الضحايا إىل جهات االختصاص ،سواء داخل أو خارج املركز،
ونرش التقارير الدورية لفضح انتهاكات حقوق اإلنسان ،وإتاحة املعلومات
للمنظامت األهلية والدولية العاملة يف مجال حقوق اإلنسان .وقد تم رصد العديد
من الحاالت التي قام فيها املركز باملساعدة القانونية لضحايا االنتهاكات سواء من
قبل األجهزة األمنية أو من قبل أشخاص متنفذين يحتمون بالسلطات األمنية.
من املهم اإلشارة هنا إىل أن املساعدة القانونية التي كان املركز يقدمها اتسمت
بخصائص ومبادئ منهج ضامن حقوق اإلنسان وباألخص مبدأ املشاركة واملساواة
حيث كانت املساعدة القانونية تقدم يف إطار شامل من املشاورات وتوضيح
الخيارات والسبل التي ميكن لألفراد اتباعها والنتائج التي ميكن الحصول عليها.
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أما املساواة فتظهر يف انفراد املركز يف الدفاع عن املعتقلني البحرينيني يف غوانتاموا
وهم من الطائفة السنية((( حيث كان رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان نبيل
رجب ،يتابع قضيتهم بشكل مبارش مع املنظامت الدولية ومع األهايل املتواجدين
يف البحرين أو السعودية الذي شكا للصحافة املحلية من عدم الشفافية بشأن
«جهود حكومة مملكة البحرين لتسلم معتقليها من الحكومة األمريكية كام فعلت
دول أخرى بشأن التنسيق مع مكتب دوريس آند ويتني للمحاماة الذي يرتافع
عن املحتجزين البحرينيني يف غوانتنامو ،كام ننتظر أن تبادر حكومة اململكة كام
فعلت إىل التحدث مع املسئولني األمريكيني بشأن تسلمها ملعتقلينا ،لتبارش هي
التحقيق معهم ومعاقبة املخطئ وإطالق رساح من ال ذنب له»(((.
المسار الثاني :التوعية وبناء القدرات
ال تنهتي عملية املساعدة القانونية عند ح ّد الرصد وس ّد الحاجات إذ أن مهمة
املساعدة القانونية تعد أوسع من هذا الحجم وهي عملية مركبة أساسا تبدأ
بتنمية القدرات ومتر عرب املامرسة وتنتهي بإحداث تغيريات إيجابية يف النسيج
القانوين الحقوقي .فتنمية القدرات وتطويرها سواء ألفراد املجتمع أو األفراد
والفئات املعنية يعترب وظيفة عليا ورئيسية ألي إطار حقوقي.
بناء عىل هذه الرؤية حددت لجنة التدريب واملؤمترات((( مهامتها الرئيسية كام يأيت:
•تنفيذ املرشوعات التدريبية  -وضع برامج تدريبية داخلية لألعضاء العاملني
يف مركز البحرين لحقوق اإلنسان وذلك لرفع كفاءاتهم اإلدارية والتنفيذية
والتنظيمية
((( بيان صادر عن :لجنة صنعاء لمتابعة قضايا المعتقلين في «الحرب ضد اإلرهاب» بتاريخ  31يوليو 2004
((( «البنتاغون» تسمح للحقوقيين بمراقبة المحاكمات العسكرية أربعة من بحرينيي غوانتنامو أمام المحكمة
صحيفة الوسط البحرينية  -العدد  - 715السبت  21أغسطس 2004م.
((( شكلت لجنة التدريب والمؤتمرات في مركز البحرين لحقوق اإلنسان واختيرت هدى الخواجة منسقة
للجنة وسعيد عمر نائبا لها ،وتتألف اللجنة من عضوية كل من فايزة سعيد ،فوزية سلوم ،توفيق الرياش،
فوزية ربيعة ،رملة جواد» صحيفة الوسط البحرينية  -العدد  - 68األربعاء  13نوفمبر 2002م.
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•تفعيل املناسبات املحلية والدولية مثل اليوم العاملي لحقوق اإلنسان...
وغريها لتفعيل أنشطة املركز بحسب املناسبات املختلفة لخدمة أهداف
وبرامج حقوق اإلنسان.
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•رصد ومتابعة املؤمترات والربامج املتعلقة بحقوق اإلنسان يف داخل وخارج
البحرين واملشاركة فيها.

اتسمت الخطة التنفيذية األوىل ملركز البحرين لحقوق اإلنسان بكونها خطة شاملة
ويف نفس الوقت تأسيسية انطالقا من أن منهج ضامن حقوق اإلنسان يعترب منهجا
جديدا ومختلفا ويتطلب مهارات وقدرات حقوقية مختلفة عن متطلبات املنهج
التقليدي القائم عىل س ّد الحاجات .الفارق الذي يجب اإلشارة إليه هنا هو أن آلية
بناء القدرات حسب منهج ضامن حقوق اإلنسان ،تركز عىل الفرد  -أي اكتساب
املعرفة ،والقيم واملهارات التي تتعلق بتطبيق نظام ق َيم حقوق اإلنسان يف عالقة
الشخص مع أفراد عائلته ومجتمعه .وكذلك التأثري الذي ميكن ملثل هذا البناء أن
يحدثه يف مجال التح ّول االجتامعي .إذ يجب أن تكون عملية بناء القدرات مصممة
من الناحية االسرتاتيجية ليك تبلغ وتدعم أفرادا ً وجامعات ممن يستطيعون العمل
لتحقيق هذه األهداف وإحداث تغيريات يف املجال االجتامعي .فبناء القدرات
وتطويرها تعني األخذ بكل سبل التعلّم التي تؤدي إىل تطوير معرفة ومهارات
وقيم حقوق اإلنسان ،وربطها بتطوير املجتمع املدين والبنى التحتية املتعلقة
بسيادة حكم القانون وحامية حقوق األفراد واألقليات .إجامال ميكن القول بأن
اسرتاتيجية تنمية القدرات التي أقرها مركز البحرين لحقوق اإلنسان كانت تهدف
توعية الجمهور إىل نرش الربامج ،يف حني يتطلّب إيجاد الناشطني وبناء القدرات
التزامات أكرث صعوبة ومعاملة باملثل من قبل جميع املعنيني .كل املستويات تعزز
بعضها البعض ،ولكن بعض النامذج هو بالطبع أكرث تأثريا ً يف نرش وتعزيز التغيري
االجتامعي  -حسب وضع حركة حقوق اإلنسان داخل املجتمع املعني .يحتاج
أي برنامج إصالح اجتامعي إىل قيادة قوية تركز جهودها عىل اإلصالح املؤسسايت
والقانوين .ولكن التحرك يحتاج أيضاً إىل دعم عىل مستوى القاعدة ،حيث يكون
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الرتكيز عىل سبل دعم األفراد واملجتمع .لذلك ،يحتاج العاملون يف تعليم حقوق
اإلنسان إىل أن يأخذوا يف الحسبان لدى تصميم برامجهم الحاجات والفرص معاً.
قد يقرر أحد هؤالء تطبيق برنامج يستند فقط إىل قيمه الشخصية ،وتجاربه،
وموارده ومركزه االجتامعي .ولكن ميكن لهذا أن يأخذ يف الحسبان أيضاً عالقة
الربنامج الذي يعتزم تطبيقه بنامذج تعليم حقوق اإلنسان املذكورة يف هذا املقال،
وكيف ميكن للربنامج أن يدعم التحرك باتجاه تحقيق كامل لثقافة حقوق إنسان
يف املجتمع املعني.
من الناحية العملية اتسمت عملية التدريب وبناء القدرات بكونها ذات نهج
تفاعيل يعتمد عىل التشاركية والتحالف .فخطة التدريب التي أرساها املركز،
تتحدث عن كون هذا التعليم ينطبق عىل حياة الناس اليومية وعىل استخدام
أساليب تعليم تجعل املتعلمني يشرتكون يف اكتساب مهارات التعبري عن مواقفهم
كام تكسبهم مهارات لتطوير معارفهم .يعترب هذا النهج الذي يعتمد املشاركة بأنه
يحفز عىل التعلّم ويراعي النواحي اإلنسانية ،وبالتايل يعترب عملياً ألن هذا الشكل
من التعليم يتصل بتغيري املواقف والترصفات أكرث مام يتصل بالنهج الذي يكتفي
بإلقاء املحارضات.
وهنا ميكن رصد عدة مامرسات تؤكد عىل النهج التفاعيل يف مسار تنمية القدرات
وتطويرها ومن ضمن تلك املامرسات التشاركية يف التحليل تقييم النتائج
والتحالفات املحلية يف التدريب والتطوير .فعىل سيبل املثال تظهر التشاركية يف
مشاركة عبد الهادي الخواجة يف بعثة األمم املتحدة لتقيص الحقائق يف العراق
بشأن التزام قوات التحالف بواجباتها باعتبارها قوة محتلة للعراق ،ولالطالع عىل
أوضاع األرسى يف الحرب واالنتهاكات التي قام بها النظام السابق ومن ضمنها
اإلعدامات الجامعية ومصري املفقودين وبعد انتهاء عمل البعثة ،دعا مركز البحرين
لحقوق اإلنسان جميع أعضائه إىل حضور اجتامع داخيل يوم السبت املوافق
 17مايو  2003لالطالع عىل أهم ما جاءت به زيارة املدير التنفيذي عبدالهادي
الخواجة إىل جنوب العراق ،وعرض الخواجة يف االجتامع تقييام مفصال لألوضاع
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ومل تنحرص تنمية القدرات التي خطط لها املركز يف أنشطته الخاصة بل كانت هذه
االسرتاتيجية مفتوحة مع الرشكاء والعاملني املحليني والخارجيني معا فعىل سبيل
املثال ألقى عضو مركز البحرين لحقوق اإلنسان قاسم الفردان محارضة بعنوان:
«البيئة وحقوق اإلنسان» يف جمعية أصدقاء البيئة ،وتضمنت املحارضة التعريف
بالقوانني البيئية وبحقوق اإلنسان البيئية بصفتها قنوات رشعية يتبعها املحافظون
عىل البيئة يف وجه من يحاول تدمريها كام تضمنت قوانني الرشعية الدولية التي
حق األفراد والدول يف املحافظة عليهاّ ،بي فيها أهمية الحفاظ عىل
نصت عىل ّ
ّ
نصت عليه جميع املعاهدات واملواثيق
البيئة من منطلق حقوق اإلنسان وما ّ
العاملية((( .وكذلك الحال يف ورش العمل التدريبية الخاصة بحقوق املرأة اإلنسانية
التي نظمها مركز البحرين لحقوق اإلنسان بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة
اإلمنايئ للمرأة (اليونيفيم) يف ديسمرب  2002أي يف بداية التنفيذ الفعيل للخطة
التنفيذية للمركز حيث تنوعت جهات املشاركني يف الورش ما بني الجهات الرسمية
واألهلية ومنها الرشطة النسائية واملحامني والصحافيني وعدد من الجمعيات
النسائية ،أما معايري اختيار املشاركني يف الورش فهي أن يكونوا نشطاء فاعلني يف
قضايا املجتمع العامة خصوصا ما يتعلق منها باملرأة .وقادرون عىل نقل املعلومات
التي ستتيحها لهم الورش يف إيصالها لآلخرين إذ أنهم مستقبال سيديرون ورش
عمل مشابهة تسهم يف نرش الوعي الخاص بثقافة حقوق اإلنسان يف املجتمع
البحريني .كام صممت الورشة لتفتح مجاال واسعا للتفاعل بني املشاركني واملدربني
وسيلة لتبادل التعلم بينهام من خالل املحاورة والنقاش(((.
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الحالية من الناحية األمنية واإلنسانية والقضايا املتصلة بحقوق اإلنسان(((.

((( لالطالع على زيارة وفدهم للعراق أعضاء «البحرين لحقوق اإلنسان» يجتمعون غدا صحيفة الوسط
البحرينية  -العدد  - 252الجمعة  16مايو 2003م.
((( الفردان في محاضرة في جمعية أصدقاء البيئة ،الدستور أق ّر حقوق اإلنسان البيئية صحيفة الوسط
البحرينية  -العدد  - 741الخميس  16سبتمبر 2004م.
((( بمشاركة خبراء متخصصين وممثلين للمؤسسات الرسمية واألهلية مركز البحرين لحقوق اإلنسان ينظم
ورشا تدريبية خاصة بحقوق المرأة صحيفة الوسط البحرينية  -العدد  - 88الثلثاء  03ديسمبر 2002م.
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البعد الثاني :تمكين األقليات أو الجماعات المهمشة
ت ّعد قضايا «األقليات» ،بدءا من تعريف هذا املصطلح ،ومرورا بإقرار حقوق
أفرادها ،ووصوال إىل إيجاد آليات حامية لهذه الحقوق وتطبيقها ،من قضايا حقوق
اإلنسان األساسية والهامة والشائكة التي يسعى املجتمع الدويل ملعالجتها منذ
عقود طويلة((( .ويتنازع مفهوم األقلية ( )Minorityاتجاهان أساسيان ،أحدهام
يركز عىل قلة العدد مبعنى وجود جامعة ثقافية تختلف عن املجموع يف اللغة
أو الدين أو العرق أو الطائفة ومتثل نسبة محدودة من السكان .واآلخر يهتم
بتعرض الجامعة للتمييز السيايس أو االقتصادي االجتامعي أو الثقايف ضدها من
جراء اختالفها .ويفضل بعض املحللني استخدام املعيار الحريك الذي يعرف األقلية
من واقع عالقتها بالسلطة بحيث إذا تعرضت جامعة ثقافية معينة لالضطهاد
والتهميش ،كأن تحجب عنها مناصب معينة رغم توفر األكفّاء من أبنائها ،أو يحال
بينها وبني تعلم لغتها األصلية ،أو يبوء إقليمها بنصيب غري عادل من االستثامرات
الحكومية...الخ .فاألقلية وفقا لهذا الفهم هي جزء مام يعرف باسم الجامعات
املهمشة وهي الجامعات التي ال تحظى مبعاملة متساوية ألسباب متعددة .ونتيجة
هذا التعدد فإن مفهوم الجامعة املهمشة يعد أكرث اتساعاً من مفهوم األقلية ،بهذا
املعنى فإن مفهوم األقلية ينطوي عىل تحريك عالقات القوة السائدة يف املجتمع
لصالح وضعية التوازن اإليجايب القائم عىل مفهوم التمكني واملشاركة واملساواة
وتشكل كل ذلك يف يف أطر تنظيمية وأمناط متاميزة للتفاعالت الداخلية(((.
من هنا فإن جهود مركز البحرين كانت منصبة عىل متكني هذه الجامعات والفئات
املهمشة حقوقيا عرب االنتهاك الدائم لحقوقها املقررة دستوريا وقانونيا أو عرب غياب
الترشيعات الكفيلة بإنصافهم وضامن تلبية حقوقهم املقررة يف العهدين الدوليني.
وبخصوص الرؤية التي تقوم عليها حامية األقليات فهي تناهض أشكال مختلفة مثل:
((( محمد أمين الميداني ،تعريف األقليات وحماية حقوقها على المستوى اإلقليمي.
((( حول المواثيق الدولية وتفسيراتها ،أنظر :نص إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص المنتمين إلى
أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية اعتمدته الجمعية العامة في قرارها  135/47المؤرخ
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ضحايا التعذيب
وهم ميثلون األشخاص املترضرين من أفعال التعذيب والقتل خارج القانون الذي
تعرضوا ألسوء االنتهاكات الحقوقية فرتة قانون أمن الدولة ( )2000-1975ويق ّدر
عددهم بعدة آالف متنوعني يف توجهاتهم السياسية واالجتامعية .وتعترب لجنة
الشهداء وضحايا التعذيب أول لجنة وطنية تعنى بالدفاع عن ضحايا التعذيب إبان
حقبة أمن الدولة((( .وجاءت مببادرة من مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،وتم التحضري
لها مبشاركة عدد من ضحايا التعذيب والناشطني املهتمني مبعالجة آثار انتهاكات
حقوق اإلنسان .كام تم إقرار ومناقشة املبادئ والتوصيات التي تحكم عمل هذه
اللجنة وعىل رأسها تقديم العقيد عادل فليفل إىل املحاكمة وإلغاء املرسوم رقم ()56
حل وطني يريض
الذي يحمي من مارسوا التعذيب إىل جانب تبني اللجنة للوصول إىل ٍّ
الضحايا ويجرب األرضار ويغلق هذا امللف نهائيا ملا فيه مصلحة الوطن .وتبنى املركز
إطالق حملة وطنية للتعريف بحقوق هذه الفئة ومساندتها قانونيا وإعالميا وقد
تضمنت الحملة تنظيم العديد من املسريات واالعتصامات .كم تم رفع عريضة إىل
امللك للمطالبة بالعدالة وجرب الرضر ،وقع عليها أكرث من  33ألف مواطن ،معظمهم
ضحايا للتعذيب أو أقرباء للضحايا .امللفت هنا إىل أن تدخل املركز كان تدخال إيجابيا
من حيث انتهاجه مبدأ التمكني ومبدأ مشاركة أصحاب القضايا أنفسهم وتعزيز
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االستئصال واالستيعاب واالستئصال وتنحو ناحية تعزيز االندماج والتسامح والحامية
وتعزيز الهوية .مع االلتفات إىل ضامن أال يصبح اإلدماج استيعاباً غري مرغوب فيه
أو يقوض الهوية الجامعية لألشخاص .وكمثال عىل هذا االهتامم أوىل املركز اهتامما
خاصا بثالث فئات تعترب فئات أقلية أو جامعات مهمشة وهذه الفئات هي:

((( في خطوة هي األولى خليجيا انتخاب أول لجنة وطنية للدفاع عن ضحايا التعذيب صحيفة الوسط
البحرينية  -العدد  - 88الثالثاء  03ديسمبر 2002م.تم انتخاب  11شخصا من بينهم سيدتان بحرينيتان،
هما :صديقة الموسوي وليلى دشتي اللتان اعتقلتا في الثمانينات والتسعينات .وقد حصلت الموسوي
على  120صوتا بعد سيد جعفر العلوي الذي حصل على  140صوتا ،بينما حصلت دشتي على 105
أصوات .كما ضمت اللجنة التي تنافس عليها  17شخصا عضو المجلس البلدي لمحافظة العاصمة مجيد
ميالد الذي حصل على  99صوتا.

149

وجودهم كأقلية تعرضت وال تزال للتمييز واالنتهاك املستمر لحقوقها األولية وسرنى
الحقا كيف تأسست اللجنة واملعايري التي وضعتها لنفسها من أجل املشاركة يف وضع
السياسات العامة للدولة أو من حيث قدرتها عىل لفت أنظار الرأي العام لقضيتها.
لجنة العاطلين عن العمل
بجانب فئة ضحايا التعذيب ونظ ًرا لسياسات الحكومة املتعرثة عادت مشكلة
العاطلني عن العمل للواجهة .شكّل مركز البحرين لحقوق اإلنسان لجنة تابعة للمركز
تعنى بأمور العاطلني عن العمل واملحرومني من الضامن االجتامعي .واستمدت
اللجنة رشعيتها من عنرصين أساسيني أولهام أن يكون أعضاء اللجنة من العاطلني
عن العمل واملحرومني من الضامن االجتامعي ،والثاين أن تكون اللجنة تابعة إىل
مركز البحرين لحقوق اإلنسان .وابتدأت الحملة بعد أن عقد مجموعة من العاطلني
عن العمل عدة اجتامعات وبحضور مراقبني عن املركز .وسعت اللجنة إىل تحقيق
كل
عدة أهداف رئيسية من جملتها تطبيق نظام للضامن االجتامعي يحصل مبوجبه ّ
مواطن عىل دعم شهري مالئم ضد البطالة أو العجز أو الشيخوخة وذلك بناء عىل
البند الخامس من الدستور ،والحصول عىل عمل مالئم للعاطلني وفقا للامدة  13من
الدستور ويتضمن تطبيق نظام حد أدىن مالئم لألجور وتوحيد مزايا القطاعني العام
والخاص وتوفري التدريب الالزم ،مع تأمني املخصص املالئم والعمل عىل عدم تثبيت
املهنة يف البطاقة السكانية خالل الفرتة التجريبية .كام سعت اللجنة إىل تأسيس
اتحاد عام للعاطلني عن العمل واملحرومني من الضامن االجتامعي.
وقد قررت اللجنة يف اجتامعها أن تبدأ أعاملها يف عقد لقاءات مع املهتمني بالشأن
العام كافة للعاطلني عن العمل من الجمعيات السياسية واالتحادات العاملية
واملهنية والشخصيات الوطنية والدينية وعقد لقاء للتعريف باللجنة وأهدافها
مع جمهور العاطلني والجهات ذات العالقة بهذا الشأن .لقد كان الخواجة
يرى أن التحديات التي ستواجه اللجنة تتمثل يف «انعدام الثقة بني العاطلني
عن العمل يف تكوين لجنه منبثقة من العاطلني من دون مساندة أي مؤسسة
أهلية ،وذلك بعد أن جرب العاطلون تكوين لجنه خاصة بالعاطلني إال أ ّن هذه
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اللجنة تم توظيفها وتخلت عن باقي العاطلني» وهذا ما دعا إليه بعض العاطلني
لتكوين اتحاد للعاطلني يضمن استمرار نشاط العاطلني من دون أن يصاب بأي
خلل يف حال توظيف أي عضو يف االتحاد وذلك من خالل وضع أعضاء احتياط
لشغل مناصب من تم توظيفهم ومن أجل أن يستمر االتحاد يف تقديم خدماته
ونشاطاته للعاطلني .لذ كان انبثاق لجنة للعاطلني عن العمل من صلب مركز
البحرين لحقوق اإلنسان مقويا لشوكة العاطلني من خالل وجود جهة مساندة
لهم وتدعمهم ،بعد أن تخلّت عنهم جميع الجهات األهلية ما أدى ألضعاف
شوكتهم .خصوصا الدعم واملساندة التي رافقت تجربة لجنة الشهداء وضحايا
التعذيب التي انبثقت من صلب املركز وبدعم من املركز(((.
قضايا التمييز ضد المرأة
يف بداية انطالقة عمل املركز انشغل باإلعداد لورشة عمل عن حقوق املرأة تدور
حول محورين مهمني األول :اتفاق القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة
«سيداو» واملحور الثاين عن حقوق املرأة املهاجرة .وركزت ورش العمل التي قدمها
عبد الهادي الخواجة عىل واقع املرأة املهاجرة يف العامل العريب ووضع املرأة املهاجرة
العاملة ،وأسباب وأنواع مشاكل املرأة املهاجرة من بلد إىل آخر ومناذج مجهرية
من املهاجرات اللوايت خضعن لربنامج التدريب .ومناقشة أسباب وأشكال العنف
ضد املرأة املهاجرة ،وتحديد دور الدول يف حامية حقوق املرأة املهاجرة وكذلك
دور مؤسسات املجتمع املدين يف حامية حقوق هذه الفئة وتحدي اسرتاتيجيات
منع انتهاك حقوق املرأة املهاجرة(((.
من وجهة نظر الخواجة فإن أهمية هذا املحور تنبع من ارتباطه األسايس بنصوص
االتفاقية واعتبار املرأة الوافدة يف الخليج العريب تعيش ظروفًا استثنائي ًة حساسة،
((( مركز البحرين لحقوق اإلنسان تأسيس لجنة للعاطلين عن العمل والمحرومين من الضمان االجتماعي
صحيفة الوسط البحرينية  -العدد  - 223الخميس  17أبريل 2003م.
((( مركز حقوق اإلنسان يتوقف ليناقش التحفظ على اتفاق «سيداو»حقوق المرأة اإلنسانية والقضاء على
التمييز» صحيفة الوسط البحرينية  -العدد  - 103األربعاء  18ديسمبر 2002م.
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باعتبار املرأة املهاجرة أو العاملة يف املنازل من فئة النساء املهضوم حقهن ولكون
القانون ال يقدم أي نوع من الحامية لهن ،عىل رغم من عدم تقبل املجتمع مناقشة
مثل هذه املوضوعات((( .االهتامم بهذه الفئة املنتهك حقوقها ألنها تعترب من
أكرث فئات العاملة املعرضة لالنتهاكات والتحرشات ،ومن أقلها قدرة عىل التعبري
والدفاع عن حقوقها ،وهذا يرجع إىل أسباب متعلقة بالعاملة نفسها ،نظ ًرا إىل
الخلفية االجتامعية واالقتصادية املتواضعة ،وإىل ثقافة التمييز يف الدولة الحاضنة
أو الدولة األم ،وإىل عدم وجود قانون يحمي تلك الفئة من تلك االنتهاكات ،بل
أن غالبية هذه الفئة ال تعرف حقوقها وكيفية الحصول عىل املساعدة القانونية أو
االتصال واالجتامع بأفراد من جاليات بلدها أو مبن ميثلهم أو بسفارة بلدها ،وتبدأ
سلسلة االنتهاكات لحقوق هذه العاملة منذ مغادرتها بلدها وحتى وصولها إىل
البلد ،وعادة ما يتم معاملة اليد العاملة كسلعة تجارية من قبل بعض الكفالء من
بيعها وتحويلها وتأجريها وإجبارها عىل البغي أو أن تكون عشيقة للكفيل ،وقلام
يتم التحقيق يف ادعاءات العاملة النسائية املنزلية بجدية.
رضورة االهتامم بهذه الفئة وحاميتها وتقديم املساعدة لها ومتكينها قادت املركز
ألن يطرح مبادرة تضمن حقوق خدم املنازل ومتنع عىل أرباب العمل استغاللهم
انطالقا من اتفاقية منع التمييز بكافة أشكاله((( .حيث قاد املركز حملة هدفها
تبنى املؤسسات النسائية حكومية وغري حكومية قضايا النساء العامالت يف املنازل،
((( مركز البحرين لحقوق اإلنسان ينظم ورشً ا تدريبي ًة خاص ًة بحقوق المرأة .بمشاركة خبراء متخصصين
وممثلين للمؤسسات الرسمية واألهلية .صحيفة الوسط البحرينية  -العدد  - 88الثالثاء  03ديسمبر .2002
كما أكد المقترح ضرورة وجود مالحق عمالية مختصة في القضايا العمالية في سفارات الدول المصدرة
لتلك العمالة ،وذلك بغرض التعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لحل مشكالت
مواطنيهم في البلد المتلقي للعمالة ،ويجب التأكد من أن مكاتب االستقدام تستوفي الشروط والمعايير
اإلنسانية ،وسحب الترخيص لكل من تثبت انتهاكه لهذه الفئة الضعيفة وضرورة االهتمام بشكاوى
التحرشات واالعتداءات المقدمة من هؤالء العامالت ،وعدم إهمالها مع ضرورة وجود ملجأ تلجأ إليه هذه
العمالة في حال يجب البدء بتثقيف المجتمع لكيفية التعامل مع العمالة المنزلية واعتبار العاملة في
المنزل فردا ً ال يقل شأنا عن أي من أفراد األسرة ،وتغيير الثقافة التي مازالت تضع الخدم في مصاف العبيد
((( األمم المتحدة ،لجنة القضاء على التمييز العنصري ،االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري ،الدورة الثمانون ،فبراير .2012
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ورضورة وجود عقد عمل واضح فيه الحقوق والواجبات لجميع األطراف .وتقدم
املركز مبقرتح للحكومة بأن تتبنى صيغة عقد عمل يشرتك يف التوقيع عليه كل
من :الكفيل واملكفول والسفارة ومكتب الخدم ووزارة العمل .وإيجاد آلية رقابية
للتأكد من أن تلك العاملة تسلمت جميع رواتبها ومستحقاتها قبل سفرها ،وزيارة
هذه العاملة من قبل مفتشني ميثلون مؤسسات الدولة للتأكد من عدم حدوث
أي من أفراد أرسته .ولألسف فإن قانون العمل
تجاوزات قد يقوم بها الكفيل أو ٌ
البحريني يف القطاع الخاص يرتك تحديد املهامت وطبيعتها الجتهادات ومبادرات
الكفالء ،ولطبيعة الظروف املحيطة بالعامل .كام تقرر األرسة القيود عىل تحرك
العاملة ومكان سكنها وأوقات الراحة ،يف حني ال يتم تحديد عدد ساعات العمل
ما يجعلها متواصلة ومجهدة(((.
البعد الثالث :التشبيك العالمي
تحيل مفهوم التشبيك إىل التواصل وبناء الشبكات بني املنظامت املعنية بحقوق
اإلنسان من خالل أطر تعاونية مختلفة وظيفتها تقديم الدعم واملساندة واملساعدة
يف تبنى قضايا حقوق اإلنسان .أهمية التشبيك تعد حاسمة ورضورية ألي إطار
حقوقي خصوصا يف ظل سيادة أنظمة استبدادية قامعة أو أنظمة سلطوية تنافسية
تعمل عىل منع وتعطيل عمل املنظامت الحقوقية .وتزداد أهمية التشبيك كبعد
أسايس من أبعاد التخطيط االسرتاتيجي يف حالة تراخي التنظيامت السياسية عن
مامرسة حامية الحقوق واملطالبة بتنفذها ويف حالة قدرة النظام عىل اخرتاق األطر
الحقوقية وتهجني بعضها أو خلق واجهات حقوقية منافسة كام يف األنظمة السلطوية
التنافسية ولجوئها املستمر لخلق كيانات حقوقية داعمة ومؤيدة لسياساتها.
أيّا تكن األسباب والنتائج املرتتبة عىل تفعيل التشبيك ،فقد اعتمد املركز عىل
اإلعالء من هذا البعد يف خطته االسرتاتيجية والتنفيذية التي أقرها يف دورته األوىل
ودورته الثانية .عملية التشبيك ابتدأت مع تبني املركز ورشة العمل التي نظمها
((( اقتراح بعقد عمل جديد لخدم المنازل .صحيفة الوسط البحرينية  -العدد  - 424الثالثاء  04نوفمبر 2003م.
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مركز البحرين لحقوق اإلنسان مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة «اليونيفيم»
يف ديسمرب 2002عن حقوق املرأة السياسية والعامة عىل ضوء اتفاق «سيداو»
بعدها اتخذ بعد التشبيك مجاال أوسع عرب تبني املركز مؤمترا حقوقيا حول
تداعيات حوادث سبتمرب عىل حقوق اإلنسان العريب ،بالتعاون مع منظمة الربنامج
العريب لنشطاء حقوق اإلنسان ومقرها القاهرة حيث تم إعداد الدعوات لرؤساء
الجمعيات والشخصيات املهمة يف البحرين بانتظار موافقة السلطات البحرينية عىل
عقد املؤمتر (((.وللتدليل عىل أهمية التشبيك فقد تب ّدل املوقف الرسمي اتجاه عقد
املؤمتر حيث أكد نيبل رجب نائب رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان إ ّن اجتامعا
ُعقد مع وكيل وزارة الخارجية البحرينية يوسف املحمود ،وإن املؤمتر سيعقد يف
مارس  .(((2003ويف السياق نفسه فإ ّن املركز وعرب مديره التنفيذي كان قد شارك
يف لقاء عريب لتحديث امليثاق العريب لحقوق اإلنسان بإرشاف كل من الربنامج
العريب لنشطاء حقوق اإلنسان بالقاهرة ،ومركز املعلومات والتأهل لحقوق اإلنسان
بعمن .وشارك يف إدارة فعاليات املؤمتر مدير
باليمن ،ومؤسسة كونراد آديناور ّ
مركز البحرين لحقوق االنسان عبدالهادي الخواجة ،وحرض املؤمتر املمثل االقليمي
للمفوضية السامية لحقوق االنسان ،وممثل األمني العام لجامعة الدول العربية(((.
وكانت نتائج التشبيك مع منظمة العفو الدولية مثمرة إذ شارك مركز البحرين
((( للمرة األولى منذ عامين البحرين ترفض السماح بعقد مؤتمر إقليمي لحقوق اإلنسان» صحيفة الوسط البحرينية
 العدد  - 159األربعاء  12فبراير  .2003وقدأكد عبدالهادي الخواجة أن سفارة المملكة في القاهرة أبلغت«البرنامج العربي لنشطاء حقوق اإلنسان» اعتذار الجهة المعنية في المملكة عن استضافة مؤتمر ولكن الرد
جاء على غير المتوقع ومخيبا لآلمال» .وقال« :تعتبر هذه هي المرة األولى خالل العامين الماضيين التي ترفض
فيها السلطات البحرينية عقد مؤتمر أو نشاط يرتبط بحقوق اإلنسان .فالرفض لم يكن متوقعا ،ولم توضح
سفارة المملكة في ردها على «البرنامج العربي» األسباب التي دعت إلى رفض انعقاد المؤتمر ،وقال الخواجة:
إن «البرنامج العربي» أبلغ «مركز البحرين لحقوق اإلنسان» بأن البرنامج قرر التأجيل إلى نهاية مارس المقبل
للبحث عن دولة أخرى تستضيف المؤتمر وسيبدأ في البحث عن دولة خليجية أوال.
((( رجب« ،الخارجية» ستعمل على إنجاح مؤتمر مركز البحرين لحقوق اإلنسان صحيفة الوسط البحرينية -
العدد  - 166األربعاء  19فبراير 2003م.
((( مركز البحرين لحقوق اإلنسان يشارك في لقاء عربي صحيفة الوسط البحرينية  -العدد  - 135األحد 19
يناير 2003م.

154

اسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرم

لحقوق اإلنسان يف مارس  2003بوفد ضم نبيل رجب ورملة جواد يف االجتامع
التابع ملجموعة املنامة ( )1التمهيدي ملنظمة العفو الدولية يف اجتامع داخيل مغلق
نظمه الفرع املغريب للمنظمة بالتضامن مع األمانة الدولية ملنظمة العفو الدولية،
وتأيت مشاركة نبيل رجب بعد مشاركته مبارشة يف املؤمتر الدويل ملناهضة العبودية
واملتاجرة باألشخاص يف واشنطن يف الفرتة من  26 - 23فرباير /شباط املايض(((.
ويف فرتة الحقة (مارس  )2004عمد املركز لدعوة مدير قسم الرشق األوسط وشامل
إفريقيا يف منظمة (هيومن رايتس ووتش) جو ستورك لزيارة البحرين يف زيارة
تستغرق أسبوعا لتقييم تجربة اإلصالح والتغريات املتوقع حدوثها بعد ميثاق
العمل الوطني وبعد املرحلة اإلصالحية التي دشنت قبل ثالثة أعوام .ويبدو هنا
خربة عبد الهادي الخواجة يف تشبيك املركز مع أهم منظمة حقوقية تهتم بالبحرين
خصوصا وأن ستورك زار البحرين يف العامني  ،1997/96وكان له دور رئييس يف
إعداد التقرير املهم واملفصل الذي نرشته منظمة (هيومان رايتس واتش) آنذاك
تحت عنوان« :االنتهاكات والحرمان املنظم :الحقوق املدنية واألزمة السياسية يف
البحرين» وتبدو الخطوة هنا وكأنها استباق ناجح يف استرشاف املستقبل واعتامد
هيومن رايت وتش حليفا قويا لألطر الحقوقية التي ميكن تأسيسها الحقا ويف
الحمالت الحقوقية التي سينظمها املركز ،وهذا ما اثبتته املراحل الالحقة التي
أوضحت قوة هيومن رايت وتش الضاغطة(((.
((( مركز البحرين لحقوق اإلنسان يشارك وفد منظمة العفو الدولية في اجتماع المغرب صحيفة الوسط
البحرينية  -العدد  - 177األحد  02مارس 2003م.
((( بدعوة من مركز البحرين لحقوق اإلنسان ستورك في البحرين لالطالع على التجربة اإلصالحية صحيفة
الوسط البحرينية  -العدد  - 544األربعاء  03مارس 2004م الموافق  11محرم 1425هـ .يدير ستورك قسم
الشرق وشمال افريقيا وهي منظمة مستقلة تعنى بمراقبة أوضاع حقوق اإلنسان في العالم وتصدر تقريرا
سنويا وتتخذ من واشنطن مقرا لها .وعمل ستورك قبل التحاقه بالمنظمة رئيسا لتحرير مجلة «ميدل
ايست ريبورت» من العام  1971حتى العام  .1995وقام بالمشاركة في تمويل (مركز الشرق األوسط
لألبحاث والمعلومات) وهو واحد من المتخصصين في سياسات (الشرق االوسط) وتنشر مقاالته في
مجموعة من الصحف االميركية واألوروبية وخصوصا صحيفة (لوموند دبلوماتيك).
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إال أن الثمرة الحقيقية لجهود التشبيك العاملي أتت عرب إعالن مجلس الوزراء
البحريني عزمه توقيع العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية،
وإرجاء توقيع العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،إلتاحته إىل مزيد من
الدراسة .وكانت الحكومة أعلنت قبل أكرث من سنتني ،نيتها توقيع هذين العهدين.
األهم أن السلطات ال تبدو يف وارد توقيع الربوتوكول االختياري املرفق بكل عهد،
وهام الربوتوكوالن اللذان يعتربهام تقرير التنمية اإلنسانية أساسيني ،ذلك أن عدم
توقيع الربوتوكولني «يعرقل عمل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،واملنشأة مبقتىض
أحكام العهد ،ويحرصها يف النظر يف التقارير الرسمية ،التي تقدمها الدول بشأن
تطبيق أحكام العهد ،وال مينحها فرصة تقبل الشكاوى من قبل املواطنني مبارشة
حق من الحقوق التي أقرها العهد من
أو عن املنظامت غري الحكومية عند انتهاك ّ
(((
قبل دولة عربية غري مصدقة عىل الربوتوكول .
ثالثا :اإلغالق والمنع

بعد قرابة العامني من النشاط املكثف والخارج عن الخطوط الرسمية دخلت
السلطة يف تحدي مكشوف مع مركز البحرين لحقوق اإلنسان انتهت بقيام وزارة
العمل والشئون االجتامعية بإغالق املركز نهائيا وسحب الرتخيص الرسمي له.
وبذلك انتهت فرتة التجريب التي منتحت لقانون الجمعيات األهلية وقانون
العقوبات وكشف السيف الكامن يف موادهام والقدرة عىل استخدام السلطات
شبه املطلقة للوزير املعني بإنهاء أي عمل أهيل كلام عارض نشاطه التوجهات
((( يشار إلى الدور الواسع الذي لعبه المركز في إعداد تقرير موازي للتقرير الرسمي المقدم في مارس،2004
حين كانت اللجنة الدولية لمناهضة التمييز العنصري ،تناقش في جنيف ،التقرير الرسمي لحكومة
البحرين ،الذي يؤكد المساواة بين المواطنين ،فيما قدم مركز البحرين لحقوق اإلنسان «الذي حلته
الحكومة حديثا» ،تقريرا موازيا عما يعتبره تمييزا بين المواطنين على أكثر من صعيد .وبفضل ذلك ،فقد
طالبت اللجنة الدولية الحكومة بتصحيح بعض أوضاعها ،معتبرة الحديث عن عدم وجود تمييز أمر غير
منطقي ،إذ ال يوجد دولة في العالم أحوالها مثالية .وحثت اللجنة الحكومة بأن يتضمن تقريرها المقبل
إحصاءات وأرقاما بدال من االكتفاء بالنصوص الدستورية والقانونية ،وطالبتها باالنضمام إلى العهدين
الدوليين ،ووضع قوانين تجرم التمييز ،وإنشاء لجنة لمكافحة التمييز.
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الرسمية .معنى ذلك أن مثة أنشطة ومامرسات قام بها املركز أشبعت رغبة اإلغالق
لدى السلطة وفعلت ما كانت تهدد به عىل لسان وزير العمل آنذاك مجيد
العلوي .مع ذلك فإن حل مركز البحرين لحقوق اإلنسان جاء يف فرتة تصاعدت
فيها حدة الرصاع بني الدولة واملعارضة ،وكان واضحا فشل الحلول الرتقيعية التي
حاولت الحكومة أن تلوذ بها لإلجهاز عىل القوى املعارضة وتهجني القوى املوجودة
آنذاك عىل الساحة .يف السياق نفسه فإن الجدل املحتدم بني الجمعيات السياسية
املعارضة وبني النظام عىل خلفية إصدار دستور  2002وصل إىل نهاياته املغلقة
عرب الدخول يف مجال فرض األمر الواقع وطرح قانون الجمعيات السياسية من قبل
الحكومة والتهديد بإغالق الجمعيات ،التي لن تنطوي تحت سقف مواده ،كأداة
من أدوات العسف واإلكراه من جهة والتلويح بتمرير حزمة قوانني أشد مثل
قانون مكافحة اإلرهاب وتعديل بعض مواد قانون العقوبات لتكون أشد حسام
فيام يتصل بالحريات.
من هنا فإن سياسة رفع مستوى النشاط الحقوقي من قبل مركز البحرين لحقوق
اإلنسان عموما ونشاط عبد الهادي الخواجة عىل وجه الخصوص ميكن أن يفهم يف
أكرث من سياق من بني تلك السياقات:
سياق االنفتاح السيايس املحدود ووصوله ملستواه النهايئ من التنافسية ،حيث
يبدأ الرتاجع عن مستويات الحرية املمنوحة لصالح القوانني املقيدة للحريات
بدل من زيادة مستوى الدميقراطية .ومعنى ذلك أن
ولصالح العملية السلطوية ً
تصل اإلرادات السياسية لحاالت من الصدام العلني وفشل الكثري من التوافقات
والتسويات السابقة انطالقا من قاعدة استنفاذ الحلول والفرص.
سياق االنفراد يف التخطيط االسرتاتيجي ووضع قواعد التوافق السيايس والحقوقي
ما بني الجمعيات السياسية املعارضة والحكومة .األمر الذي يعني أهمية أن تكون
للجهات املستقلة مساحة أوسع من الكالم وطرح األفكار الخاصة مببادئ حقوق
اإلنسان والحريات العامة وهو الدور الذي بارشه املركز يف سلسلة متواصلة من
الندوات واملحارضات الخاصة بالتمييز والفقر والتجنيس وإرجاع أسباب ذلك
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لطبيعة النظام السيايس تارة كام يف تقرير التمييز أو إىل تسلط واستبداد الحكومة
ورئيسها رئيس الوزراء كام يف ندوة محافكة الفقر.
سياق الضغط الخارجي ،حيث بدأت اإلدارة األمريكية مببارشة الضغط عىل
النظام وعىل القوى السياسية املعارضة من أجل إنهاء حالة الرصاع املكشوف
والقبول بتسويات مرضية من بينها حث الجمعيات السياسية عىل إنهاء مقاطعتها
لالنتخابات الربملانية وقبولها مبدأ التغيري من الداخل .وقد استثمرت اإلدارة
األمريكية يف هذا الشأن العديد من الوسائل املبارشة وغري املبارشة .ورمبا كان
مهام أن تسمع هذه األطراف الضاغطة صوتا مختلفا عن األصوات املقرر لها
أن تتحدث وهو كام تسميه صوت الشارع وصوت غري املمثلني رسميا وصوت
املهمشني حقوقيا .ويف الواقع فإن هذا الصوت كان يقلق العديد من الدوائر
السياسية والحقوقية مبا يف ذلك بعض الشخصيات املحسوبة عىل مركز البحرين
لحقوق اإلنسان.
نتيجة لكل ذلك فإن إقدام وزارة العمل والشئون االجتامعية (سابقًا) عىل حل
مركز البحرين كان متوقعا خصوصا وأن بوادر هذا القرار ظهرت بعد أن زادت
وترية نشاط املركز بعد اعتقال مجموعة من القامئني عىل جمع توقيعات العريضة
الشعبية املطالبة بإلغاء دستور  2002يف األول من مايو ((( 2004وتبنى املركز
تشكيل لجنة أهلية ألهايل املعتقلني .ومن ثم إعالن املركز عن تنظيمه لندوة
التمييز األوىل تحت عنوان (التمييز يف العمل بني النص والتطبيق) وتنظيم املركز
لندوة التمييز الثانية (التمييز القانون غري املكتوب) والتي أثارت ردود أفعال
واسعة جدا طالت بنية مركز البحرين لحقوق اإلنسان نفسه حيث استقال
رئيس مجلس اإلدارة عزيز أبل وتم فصل موىس حسن شفيعي بعد انضاممه
لوفد الخارجية البحرينية يف زيارة للندن .كام شملت ردود الفعل ترصيحات
ساخنة للملك وحملة ضد املركز وأنشطته قادتها الصحف املوالية .وكان األبرز يف
((( النيابة العامة تأمر بحبس أربعة عشر مواطنا جمعوا توقيعات لعريضة المقاطعين.صحيفة الوسط
البحرينية  -العدد  - 604األحد  02مايو 2004م.
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تلك الحمالت هو ترصيح وزير العمل مجيد العلوي بأنه جاد يف تهديده بإغالق
مركز البحرين لحقوق اإلنسان ألنه ميارس أعامالً سياسية خالفًا لقانون الجمعيات
األهلية الذي ينظم عمل املركز .وعن مدى صحة اعتبار وزارة العمل والشؤون
االجتامعية مركز البحرين لحقوق اإلنسان «باملامرس للعمل السيايس» فإن املركز
مل ميارس دو ًرا سياس ًيا ،والخطأ يكمن يف تقييم وزارة العمل التي كانت منزعجة
ملا يقوم به املركز لذلك تتهمه ،إذ إنه دافع عن معتقلني تم احتجازهم ألسباب
سياسية ،ودفاعه عن املعتقلني باستامتة جعل الوزارة تلتفت له .وكانت ردة فعل
نائب رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان عبد الهادي الخواجة اقرتاح تبديل
صيغة السؤال من «ما الفرق بني العمل الحقوقي والسيايس؟» إىل «ما الفرق بني
العمل السيايس الحزيب ،والعمل يف مجال حقوق اإلنسان» ،وأشار إىل أن أهم
أهداف العمل الحزيب هو املشاركة يف السلطة ،بينام العمل يف مجال حقوق
اإلنسان ال يسعى إىل املشاركة يف السلطة بأي شكل من األشكال ،لكنه يف املقابل
يدفع باتجاه اإلصالح السيايس «ولفت إىل أن هناك خلطا ،إذ إن العمل من أجل
الحصول عىل الحقوق السياسية من صلب عمل حقوق اإلنسان» .ويف استعراضه
للفروق بني املجالني أشار إىل أن «مرجعية العمل الحقوقي ترتكز يف املواثيق
الدولية ،والقوانني الحامية للحقوق ،بينام مرجعية العمل الحزيب تكمن يف برنامج
الحزب» .وعن تنظيمهم للندوات وخصوصا ندوة التمييز األخرية ،وعام إذا كانوا
يزاحمون الجمعيات السياسية يف ذلك قال «الندوات ،والعمل اإلعالمي وإصدار
الكتب كلها من ضمن وسائل الضغط التي تلجأ إليها منظامت حقوق اإلنسان».
وكان املركز قد أرسل إىل وزارة العمل رسالة يدعو فيها الوزير مجيد العلوي إىل
يتلق
مناظرة عن «الفرق بني العمل السيايس والحقوقي» ،مش ًريا إىل أنه «لحد اآلن مل َ
ر ّدا بشأن ذلك» .إال ان اإلدارية يف وزارة العمل بدرية الجيب أكدت لـ «الوسط» يف
اتصال هاتفي« ،أن الوزارة مل تتسلم أية رسالة بشأن ذلك»((( وبدالً من ذلك ّرصح وزير
العمل مجيد العلوي لصحيفةـ «الوسط» أن وزارته« :جادة يف إنذارها مركز البحرين
((( صحيفة الوسط البحرينية  -العدد  - 637الجمعة  04يونيو 2004م.
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لحقوق اإلنسان ،وسنغلق املركز إذا ما استمر املركز يف القيام بأنشطة سياسية أعتقد
إن من أهم األمور ألية منظمة تعمل يف مجال حقوق اإلنسان أال تكون منحازة ألي
طرف ،وواضح من عمل مركز البحرين لحقوق اإلنسان إنه منحاز وإنه يعمل بصفته
جهة معارضة ،وهو ليس منحازًا فقط بل متطرف يف توجهه السيايس ،ثم أن املركز
عندما تم إنشاؤه كانت الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان قد أنشئت ،وكانوا ي ّدعون
أن املركز سيكون مخصصا للتدريب فقط ،وقد استقال مؤسس املركز حسن موىس
النحراف املركز عن أهدافه ،ثم استقال بعده رئيس املركز عزيز أبل ،وسنغلق املركز إذا
ما استمر يف القيام بأنشطة سياسية ،فقد أنذرناه مرتني سابقا ،ونحن جادون يف ذلك».
وعن تهديد مسئويل املركز باللجوء إىل العمل يف الخارج (واشنطن ولندن) رد العلوي
قائال« :نحن نعرف أن املركز يشتغل أصال من لندن ،وأمتنى إذا ما ذهبوا إىل واشنطن
ولندن أن يسألوهم هناك عن حقوق اإلنسان العراقي واإلنسان الفلسطيني»(((.
رغم ذلك فإن قرار اإلغالق ظل معلقا عىل أمل أن تكون التهديدات كافية وهو ما مل
يكن يف ذهن عبد الهادي الخواجة وأعضاء املركز حيث كان املركز معنيا بإمتام حملة
مكافحة الفقر التي ابتدأها منذ  2002وذلك يف سبتمرب من العام نفسه .وبالفعل
دعا مركز البحرين لحقوق اإلنسان لعقد ندوة «الفقر والحقوق االقتصادية يف
البحرين» والتي سبقها سعي حكومي إليقاف الندوة وتأميم مواد الندوة من خالل
عرضها املسبق عىل الجهات الحكومية ،إال أن مسئويل املركز أرصوا عىل عقد الندوة
وامليض فيها .وشارك فيها الناشط الحقوقي عبد النبي العكري ،والباحث اإلسالمي
السيد كامل الهاشمي ،ورئيس جمعية الوفاق اإلسالمية الشيخ عيل سلامن ،إضافة
إىل الحقوقي عبد الهادي الخواجة .تخلل الندوة عرض فيلم وثائقي ،يتضمن عينات
من حكايات الفقر يف البحرين ،باإلضافة إىل التقرير الذي أعده املركز حول موضوع
الفقر وما يتعلق به من قضايا .وفور االنتهاء من الندوة التي ألقى فيها عبد الهادي
الخواجة كلمة شفوية بجانب التقرير املطول واملفصل ألوضاع الفقر وأشار فيها
ملسئولية خليفة بن سلامن رئيس الوزراء عن أوضاع الفقر وانتشار البطالة وشيوع
((( العلوي :جادون في إغالق «مركز الحقوق» صحيفة الوسط البحرينية  -العدد  - 625األحد  23مايو 2004م.
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عبد الهادي الخواجة كان قد تقدم من بعد ندوة التمييز يف أكتوبر  2004باستقالته
من منصبه يف مركز البحرين لحقوق اإلنسان تحسبا لهذا االعتقال إال أن قرار
االعتقال تأجل عمليا ملا بعد االنتهاء من ندوة مكافحة الفقر ،حيث تم اعتقاله
بعد انتهاء الندوة مبارشة وقضت النيابة العامة بتوقيفه مدة ( )45يوم عىل ذمة
التحقيق ويف  30ديسمرب أصدر مجيد بن محسن العلوي وزير العمل والشئون
االجتامعية قرارا بشأن حل جمعية مركز البحرين لحقوق اإلنسان((( جاء فيه:
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استمالك األراىض العامة ملنتفذين ،فور ذلك صدر قرار النيابة العامة بإلقاء القبض
عىل عبد الهادي الخواجة وتوجيه تهم متس أمن الدولة له من قبيل تهمة ‹التحريض
عىل كراهية النظام وبثّ إشاعات مغرضة ودعايات كثرية من شأنها التسبب يف
اضطراب األمن العام وإلحاق الرضر باملصلحة العامة.

 مادة ( )1تحل جمعية مركز البحرين لحقوق اإلنسان. مادة ( )2يعني السيد نبيل الساعي مصفيا للجمعية ،ويستحق أجره بعد انتهاءمهمته ،ويقوم بتصفية الجمعية وتوزيع ناتج التصفية وفقا ألحكام القانون
والنظام األسايس للجمعية وذلك خالل ستة أشهر.
 مادة ( )3يحظر عىل أعضاء الجمعية والقامئني عىل إدارتها وموظفيها مواصلةنشاطها أو الترصف يف أموالها بعد صدور هذا القرار ،كام يجب عىل القامئني عىل
إدارة الجمعية املبادرة بتسليم املصفي جميع املستندات والسجالت الخاصة
بالجمعية ،وميتنع عليهم وعىل موظفيها وعىل املرصف املودع لديه أموال
الجمعية واملدينني له ،الترصف يف أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إال
بأمر كتايب من املصفي.
 مادة ( )4عىل املصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة عىل أموال الجمعيةوحقوقها وأن يستويف ما لها من حقوق من قبل املساهمني أو الغري ،وأن يقوم
بالوفاء مبا عليها من ديون مع مراعاة األحكام املقررة يف نظام الجمعية.
((( قرار رقم ( )46لسنة  2004بشأن إغالق مركز البحرين لحقوق اإلنسان.
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 مادة ( )5يقدم املصفي إىل الوزارة حسابا ختام ًيا عن أعامل التصفية. مادة ( )6يبلغ هذا القرار إىل الجمعية مبوجب خطاب مسجل. مادة ( )7عىل وكيل وزارة العمل والشئون االجتامعية تنفيذ هذا القرار،ويعمل به من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية.
الحل واجه رفضً ا من مختلف األطراف السياسية والحقوقية والدولية حيث
قرار ّ
اصدرت الجمعيات السياسية األربع بيانًا صحف ًيا أعربت فيه عن رفضها لقرار
الحل وأنه قرار غري قانوين وال يتفق ومنظومة حقوق اإلنسان العاملية كام أعربت
ّ
حل مركز البحرين لحقوق
الواليات املتحدة األمريكية يف  4يناير عن قلقها بعد ّ
اإلنسان وتوقيف نائب رئيسها ،موضحة أنها تخىش أن يشكل هذا اإلجراء تراجعا
يف مسرية الدميوقراطية يف البحرينِ  ،وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية
ريتشارد باوترش أن ‘تطورات إيجابية ج ًّدا سجلت يف السنوات األخرية يف البحرين
ونخىش أن يشكل ذلك تراجعا’ يف املسرية عىل طريق الدميوقراطية يف هذا ِ
البلد
حل مركز
ودعا باوترش الحكومة البحرينية اىل «تقديم معلومات أوسع» حول ّ
البحرين لحقوق اإلنسان وتوقيف نائب رئيسه عبدالهادي الخواجة
رابعا :تقييم التجربة بقلم الخواجة

ت ّم تسجيل املركز رسمياً من قبل وزارة العمل والشئون االجتامعية يف  6يوليو/
متوز  .2002ولكن املركز حصلت له هزات وطبات ،وبادرت وزارة العمل والشئون
االجتامعية إلراحته وحلَّته بتاريخ  28سبتمرب  .2004وليك ال تستوحش «الجمعية
البحرينية لحقوق اإلنسان» ،وليك ال تبقى لوحدها يف امليدان ،تم تأسيس من
يواسيها ،وعليه انطلقت (جمعية البحرين ملراقبة حقوق اإلنسان) يف  30نوفمرب/
ترشين الثاين .(1) 2004
((( منصور الجمري ،جمعية حقوق اإلنسان ...كان يا ما كان ،صحيفة الوسط البحرينية  -العدد  - 2984األحد
 07نوفمبر 2010م الموافق  01ذي الحجة 1431هـ.
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إن تجربة مركز البحرين لحقوق اإلنسان منذ إغالقه رسم ًيا يف  25سبتمرب
 ،2004تكشف أبعا ًدا متعددة من األوضاع السياسية والقانونية و أوضاع حقوق
اإلنسان القامئة يف البحرين .كام إن هذه التجربة الفريدة تقدم منوذجا ملؤسسة
حقوق إنسان تقع يف منطقة التجاذب بني العمل النخبوي التقليدي والعمل
الشعبي ،بني التثقيف والتدريب وبني الرصد ومتكني الضحايا من الدفاع عن
حقوقهم ،بني متتني العالقة مع أجهزة السلطة وبني التدافع معها ،بني الحقوق
املدنية والسياسية التي ينشغل بها الناشطون عادة وبني الحقوق االقتصادية
واالجتامعية ،وفوق كل ذلك بني املنع الرسمي واملالحقة القانونية وبني النشاط
العميل والعلني املتصاعد.
عندما قامت السلطات بإغالق املركز رسميا ،فقد خرس املركز مقره املتواضع يف
منطقة العدلية ،وبذلك افتقد التنظيم السكرتاري املركزي ،وضعف نظام املراجعة
اليومية يف القضايا الفردية .كام فقد املركز اإلطار القانوين الذي يسهل له التعامل
مع املؤسسات الرسمية وإجراء املعامالت املالية والتنظيمية مع الجهات األخرى.
كام إن بعض الجهات األهلية والسياسية املوالية للسلطة أو التي تخىش ضغوطها
قد فضلت تجنب التعامل مع املركز.
أما وسائل اإلعالم املحلية الحكومية وشبه الحكومية فقد فرضت حظرا كامال عىل
نشاطات وبيانات املركز ،وتبعتها يف ذلك بعض الجرائد غري الحكومية كام امتنعت
بعض الجمعيات والنوادي من تأجري مقارها لفعاليات املركز أو دعوته رسميا
للمشاركة يف فعاليات تديرها ،وذلك خشية التعرض لضغوط الحكومة.
ويف املقابل ،فقد تحرر املركز من قانون الجمعيات لعام  1989الذي كان يقيد
حركته ،وكان القانون املذكور هو األداة التي استخدمتها الحكومة لتهديده عدة
مرات ومن ثم إغالقه ،وذلك بعد قيامه مبجموعة من الندوات الجامهريية
الحاشدة والتقارير والدراسات التي تتناول قضايا التمييز واالمتيازات والفقر
والفساد ،وتنظيمه مجموعة من الحمالت الناجحة واالحتجاجات إلطالق رساح
معتقلني أو املطالبة بحقوق مجموعات مترضرة .وقد كان لكل ذلك النشاط أثره
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الشعبي والدويل ولذلك ما أن عمدت السلطة إىل إغالق املركز واعتقال مديره
التنفيذي حتى شهدت البالد سلسلة من االحتجاجات الشعبية املتواصلة وحملة
تضامن دولية واسعة أدت إىل إطالق رساح مدير املركز بعد  8أسابيع بالرغم من
صدور حكم بالسجن ملدة عام وفقا ملواد أمن الدولة من قانون العقوبات.
بعد نجاح تلك الحملة وذياع صيت املركز دوليا وإقليميا ،اتخذت جمعية املركز
العمومية قرا ًرا بفك االرتباط بقانون الجمعيات لعام  1989ومواصلة النشاط
برغم املنع الرسمي والتهديد بالسجن والغرامة وفقا للقانون ،كام قررت الجمعية
العمومية الطعن يف قرار إغالق املركز أمام القضاء البحريني بغرض اختبار فاعليته
وحياده ،متهيدا لرفع القضية للجهات الدولية.
وقد اثبت القضاء عدم الحيادية يف مثل هذه القضايا فقد تم رفض الدعوة يف
املحكمة االبتدائية ثم يف محكمة االستئناف وذلك استنادا إىل مواد قانون الجمعيات
املذكور ،والقضية حاليا أمام محكمة التمييز .أما قانون الجمعيات نفسه فإنه قيد
اإلصالح يف مجليس الشورى والنواب ،ولكن ذلك يجري تحت ضغوط الحكومة
التي أثبتت هيمنتها عىل العملية الترشيعية منذ تشكيل املجلسني عام .2002
لقد تم إغالق املركز ولكنه واصل النشاط عمليا ،ونشأت من رحمه مجموعة
من الجمعيات واللجان الشعبية تستحوذ عىل الجزء األهم مام يدور يف البالد
من نشاط حقوقي وتحرك شعبي مطلبي .فقد تحولت لجنة العاملة األجنبية إىل
جمعية مستقلة وهي التي تستفيد اآلن من املقر السابق للمركز .وتوسعت لجنة
الدفاع عن املحرومني من الجنسية لتشمل شخصيات وجهات أخرى .وبادرت
مجموعة من شباب املركز مع آخرين لتأسيس جمعية شباب حقوق اإلنسان .كام
تواصلت نشاطات لجنة ضحايا التعذيب وهي هيئة مستقلة متثل الضحايا ساهم
املركز يف إنشائها قبل ثالث سنوات.
أما فيام يتعلق بالحملة التي أطلقها املركز يف ندوة الفقر والحقوق االقتصادية
قبيل إغالقه فقد أسهم املركز يف تأسيس هيئة خاصة بالعاطلني ومتدين األجر
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كام قدم املركز العون للمترضرين من اإلسكان حيث تم تأسيس الهيئة األهلية
للمطالبة بالسكن املالئم وهي تقوم بحملة متصاعدة من الفعاليات االحتجاجية
السلمية واللقاءات مع جهات رسمية وأهلية.

اسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرم

قادت سلسلة من الفعاليات واالحتجاجات السلمية ونجحت يف شهور قليلة يف
وضع قضيتها عىل رأس األولويات لدى مؤسسات الدولة واملجتمع.

وبسبب هذا النشاط املتصاعد تع ّرض املركز إىل حملة تشويه داخلية وخارجية،
كام تعرض بعض أفراده وبينهم الرئيس ونائب الرئيس إىل االعتداء البدين أثناء
مشاركتهم يف فعاليات سلمية ،مام أدى إىل ردود فعل احتجاجية واسعة يف الداخل
والخارج .كام تعرض نائب الرئيس هو وأفراد من عائلته إىل التهديد وتشويه
السمعة عرب حملة واسعة مربمجة عرب الرسائل الربيدية والرسائل النصية ،وقد تم
تقديم شكوى عرب النيابة العامة دون طائل.
يف املقابل فقد ازدادت مشاركات أعضاء املركز اإلقليمية والدولية حيث شارك
وفد من املركز يف جنيف يف اجتامعات كل من لجنة األمم املتحدة ملناهضة
التمييز ،ولجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب حيث قدم تقارير موازية للتقارير
الحكومية التي تم مناقشتها وكانت قضية إغالق املركز ومضايقة نشطاء حقوق
اإلنسان من ضمن املداوالت.
كام تم يف القاهرة اختيار رئيس املركز كواحد من أربعة نشطاء تم تكرميهم عىل
املستوى اإلقليمي لهذا العام عرب الربنامج العريب لحقوق اإلنسان .وشارك ممثلون
عن املركز يف مؤمترات دولية وإقليمية يف دول مختلفة من بينها مؤمترات متعلقة
مبنتدى املستقبل يف املغرب وإيطاليا واليمن ،كام بعث املركز متدربني إىل كندا
وايرلندا واليمن والقاهرة للتدرب عىل قضايا مختلفة تتعلق بحقوق اإلنسان(((.
((( عبد الهادي الخواجة ،مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،تجربة فريدة عام من تصاعد النشاط الشعبي
والدولي بالرغم من اإلغالق الرسمي سبتمبر  - 2004سبتمبر .2005
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لقد ظلت قضية املركز وإغالقه قامئة رغم اإلفراج عن عبد الهادي الخواجة بعد
محاكمته وصدور حكم بالسجن ملدة عام تاله عفو مليك فقد ظلت املنظامت
الدولية واملؤمترات الحقوقية تطالب الحكومة برفع الحظر عن نشاط املركز الذي
مل يتوقف عمليا فعىل سبيل املثال أوىص املؤمتر املوازي ملنتدى املستقبل الذي
عقد يف البحرين يف نوفمرب  ،2005ضمن توصيات محور اإلصالح والدميقراطية
وحقوق اإلنسان بإعادة افتتاح مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،ودعوة مملكة
البحرين للمبادرة بتعويض ضحايا سجناء الرأي ،كقدوة لباقي الحكومات ((( .كام
قرر املجلس الدويل التابع للفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان يف باريس خالل
اجتامع عقده يف تاريخ  11يوليو /متوز  ،2010تعيني رئيس مركز البحرين لحقوق
اإلنسان (املنحل) نبيل رجب يف منصب نائب األمني العام ملنطقة الرشق األوسط
وشامل إفريقيا واملمثل الدائم للفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان يف دول مجلس
التعاون الخليجي .وبهذا التعيني أصبح نبيل رجب واح ًدا من أعضاء املجلس
التنفيذي واملجلس الدويل الذي يجتمع ثالث مرات سنويًا يف العاصمة الفرنسية
(باريس) أو إحدى العواصم األخرى .وإىل جانب منصبه الجديد ،شغل نبيل رجب
منصب رئيس منظمة كرم آسيا ،وهي منظمة إقليمية مقرها يف العاصمة املاليزية
(كواالملبور) ،وتعنى بالدفاع عن حقوق العاملة املهاجرة ،كام تم اختياره نهاية
العام  2009ليكون عض ًوا يف املجلس االستشاري لقسم الرشق األوسط وشامل
إفريقيا يف منظمة هيومان رايتس ووتش.(((..

((( ضمن توصيات «محور اإلصالح والديمقراطية» الموازي» يوصي بإعادة فتح مركز البحرين لحقوق اإلنسان
صحيفة الوسط البحرينية  -العدد  - 1160األربعاء  09نوفمبر 2005م.
((( رجب نائباً ألمين عام منظمة الشرق األوسط» لحقوق اإلنسان صحيفة الوسط البحرينية  -العدد - 2881
الثالثاء  27يوليو 2010م.
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الفصل الخامس:
الملفات الحاسمة
يحاول هذا الفصل قراءة تداعيات أهم امللفات والقضايا التي التي نظّمها عبد
الهادي الخواجة من خالل إدارته التنفيذية ملركز البحرين لحقوق اإلنسان،
والوقوف عند الدالالت التي كشفتها ردود األفعال املختلفة ،وما تنطوي عليه
من تو ّجهات ومو ّجهات .فطوال فرتة عمله كرئيس تنفيذي ملركز البحرين لحقوق
اإلنسان ( )2005-2003عمل عبد الهادي الخواجة عىل ترجمة بنود العهدين
الدوليني لحقوق اإلنسان (وهام العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
 ICCPRوالعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
 ).ICESCRإىل واقع عميل نشط ،ليس عىل طريقة الحقوقي الداعية فقط بل
والحقوقي املناضل أيضا وهو ما جعله يتصدر موقع الفرادة ضمن الناشطني
حقوقيا يف البحرين ومنطقة الخليج العريب.
رغم اإلمكانيات املتواضعة للمركز ،فإن نشاطه كان استثنائيا .وبرغم أنه حاول أن
ينأى عن الخالف السيايس بني قطبي الجمعيات السياسية (املشاركة /املقاطعة)
كام ظهر من تق ّبله لن ّواب  2002والتعاون معهم بل وإرشاكهم يف فعاليات مختلفة
من بينها ندوة التمييز األوىل يف يونيو  2003انطالقا من القاعدة الحقوقية القاضية
برضورة إرشاك املسئولني يف بحث القضايا الحقوقية وسبل وضع حلول لها .رغم
ظل األكرث حراكا يف املجال الحقوقي ،واألقرب إىل امللفات
ذلك إال أن عبد الهادي ّ
الشعبية املنسية ،وقد أنجز يف مجال الدفاع عنها أمو ًرا كثرية مل تفعلها الجمعيات
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السياسية قاطبة ،فضالً عن األطر الحقوقية األخرى .وما ينبغي تسجيله هنا ،هو
أن النشاط الدؤوب للمركز ،واحتكاكه املبارش بامللفات الساخنة (التي حاولت
السلطة اختصاصها بالسياسيني) منحه صفة رمزية داخل خط املعارضة .وهو أمر
أخاف بعض الذين تعاونوا مع املركز يف بعض امللفات ،ويف النتيجة فإ ّن املركز كان
مع ّرضً ا ألن يكون ضحية لتسوية خارج األنظار ،يتخىل مبوجبها عن «احتكاكه»
بامللفات الحرِجة ،ليستمر بعدها يف عمله (الحقوقي) البارد .وهذا ما يفرس أن
الضجيج الذي حصل مل يكن إال ردا عىل هذه الخطوة املتق ّدمة التي أقدم عليها
املركز بفتح ملف امتيازات العائلة الحاكمة وملف الفقر والحقوق االقتصادية
واألرايض املستملكة خالف القانون ،وبحسب العادة ،فإن فتح امللفات «املح ّرمة»
يستتبعه غضب مفتعل وانفعاالت طائشة ،ولكن رسعان ما تهدأ األجواء وتنجيل
الغربة ،ويبدأ (الالعبون) يف البحث عن طرائق جديدة للتعبري عن الرفض أو
الصدمة.
لقد فعل املركز ومن خلفه عبد الهادي الخواجة ،ما ينبغي أن تفعله أية جهة
حقوقية محرتفة ،ومستقلة .لقد كرس (ثالثة) خرافات كربى مرة واحدة .خرافة
الفصل بني السيايس والحقوقي .وخرافة السقوف الدنيا والعليا يف مجال املطالبة
بالحقوق .وخرافة امتيازات العائلة الخليفية .وبرغم تواضع إمكاناته ،وتع ّدد
خصومه ومناوئيه ،إال أن املركز خطى خطوات عملية ومؤثرة يف تعرية هذه
الخرافات ،التي تتلبس بأغلبية السياسيني والعاملني يف مجال حقوق اإلنسان،
وأرىس خطوات أولية للحقائق التي يتحايل عليها الكثريون ،أو يته ّربون من
مواجهتها.
أوال :ملف قانون التمييز غير المكتوب واالمتيازات

لطاملا اعترب التمييز البوابة الكربى النتهاكات حقوق اإلنسان،ولذا كانت اتفاقية
القضاء عىل التمييز العنرصي من اكرث االتفاقيات الدولية أهمية لكونها تشمل
مفردات ومواضيع عديدة للتمييز الذي يتسبب يف أن تتعرض فئات أو أفراد
لالضطهاد أو لخسارة حقوقهم وبالتايل فرصهم يف التنمية ونصيبهم من الرثوات
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الوطنية أو ينتج عنه حجب لقدراتهم وتفضيل آخرين عليهم دون وجه قانوين
معرتف به دوليا .وتبدو معضلة التمييز واضحة من جهة فيام يتعلق بوضع برنامج
من منظور حقوقي بقدر ضئيل بوضع قواعد ،وبقدر كبري بإدخال مجموعة من
املامرسات التي ،ليس فقط ،تتطور مع الخربة بها وتجريبها ،بل أيضا من الرضوري
تعديلها لتتالءم مع مختلف السياقات .ومن جهة ثانية أهم يف إمكانية إثباتها
والتحقق منها بصورة علمية وموضوعية بعيدة عن االدعاء واإلنشاء.
عىل هذا األساس تب ّنى عبد الهادي الخواجة قضية التمييز واالمتيازات يف البحرين
باعتبارها املدخل املبارش والحيوي بل والواقعي لبناء دولة حديثة تقوم عىل
الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان بشكل كامل .ورغم أن قضية التمييز يف
البحرين تعترب قضية تاريخية من حيث االمتداد الزمني وقضية حديثة من حيث
بقاء مفاعليها واالسرتاتيجيات الخاصة بها إال أنها ظلت تطرح من ناحية سياسية
وتحت عبارات مفتوحة وعامة ج ًّدا.
اعتربت املنهجية التي اتبعها الخواجة يف كتابة تقرير التمييز منهجية جديدة عىل
املستوى البحريني ،إذ كان التقرير هو األول من نوعه من حيث الدقة والوضوح
واملصداقية .فمنهجية التقييم والتحليل التي أدخلها الخواجة عىل قضية التمييز
حولتها من الوضع العائم والكالم املطلق إىل وضع محدد قابل لالختبار واملساءلة،
وضعية تتحدث باألرقام والدقة يف تحديد املسئولية بدالً من رمي القضية الجتهادات
شخصية أو حاالت فردية أو غريها من التربيرات التي تواجه أي قضية متييز .فحتى
ميكن وصف سلطة ما بأنها تعتمد التمييز كمنهجية وكاسرتاتيجية وليس وضعا
ناتجا من تدين القدرات أو انعدام الكفاءات فإنه من املهم أن تكون القضية واضحة
ومربهن عليها علميا وميكن ألي فرد التحقق من معطياتها .لذا فقد التجأ الخواجة
إلعداد تقرير إحصايئ يوضح حجم التمييز واالمتيازات السائدة يف إدارة الدولة
إلثبات فرضية أن الدولة تنتهج التمييز املعتمد فيام يخص الطائفة الشيعية وتعتمد
مبدأ تكريس االمتيازات فيام يخص العائلة الحاكمة(عائلة آل خليفة) .وتتفرع من
هذه الفرضية فرضية أخرى وهي أن التمييز واالمتيازات زادت وتريتها منذ بداية
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اإلعالن عن املرشوع اإلصالحي أي منذ  .2000واختار يف ذلك املناصب العليا يف
الدولة كعينة يتم اختبار التعمد من خاللها لكون هذه املناصب يصدر فيها أوامر
وقرارات من قبل امللك أو رئيس الوزراء ،وبالتايل ميكن محاسبة أصحاب أوامر
وقرارات التعيني وميكن وصف تلك القرارات واألوامر وهل هي تعتمد مبدأ التمييز
واالمتياز أم إنها وطنية وأن درجة الخلل فيها مقبولة بشكل عام.
التقرير اقتىض البحث يف ملفات ديوان الخدمة املدنية ويف ملفات هيئة الترشيع
والفتوى لجمع كافة أوامر وقرارات التعيني التي صدرت يف الفرتة املحددة
بالبحث .أدت عملية البحث والتوثيق إلثبات الفرضيات املشار إليها وأن وضع
التمييز واالمتيازات يتخذ طابعا ممنهجا ضد الطائفة الشيعية وهي الطائفة األكرب
عدد واألكرب حجام يف البحرين .مام يعني أن هناك سياسة متبعة تقوم عىل التمييز
الطائفي والتمييز القبيل وأن نتائج تلك السياسة تظهر يف األرقام واإلحصاءات التي
تم التوصل إليها عرب دراسة وتحليل الوثائق الرسمية .التقرير األويل الذي أعده
مركز حقوق اإلنسان واشتمل عىل استطالع لجميع الوظائف القيادية يف جميع
مؤسسات ووزارات الدولة ّبي بشكل واضح أنه بالرغم من وجود مبادئ دستورية
تناهض التمييز وتضمن املساواة وتكافؤ الفرص يف العناية الصحية وتوفري الضامن
االجتامعي والعمل لجميع املواطنني غري أن سياسة التمييز عىل أساس االنتامء
الطائفي واألرسي أصبحت مأمسسة و متأصلة ونهجاً متبعاً يف البحرين بشكل
عام ويف مامرسات العديد من الوزارات والدوائر الرسمية ،بل وحتى يف الرشكات
والبنوك التي للدولة نصيب فيها .ورغم التفوق العددي امللحوظ للمواطنني
الشيعة حيث تتجاوز نسبتهم  ،70%فإنهم يشغلون أقل من  % 20من مجموع
الوظائف العليا يف املؤسسات الحكومية ،مع وجود عدة وزارات وهيئات حكومية
تخلو من أي شيعي يف منصب قيادي .مع العلم إن هذه النسبة سوف تكون
أقل لو تم إضافة بقية املؤسسات والتي صعب الحصول عىل معلومات عنها.
وأن الطائفية بلغت ح ًّدا مبالغا فيه بحيث مل يعد األمر مخفيا عىل أحد مام
دفع الكثريين لالعتقاد بوجود سياسة غري معلنة للتمييز بني املواطنني عىل أساس
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املذهب .ولألسف ،فإن التوظيف يف األجهزة الحكومية ال يخضع ملعايري محددة
وواضحة بل تتحكم فيه العالقات األرسية والطائفية ويف ظل غياب آليات محاسبة
وتدقيق عىل هذه الظاهرة .ويف حني إن املادة  16ب من الدستور تنص عىل إن
(املواطنني سواء يف تويل الوظائف العامة) نجد عىل أرض الواقع إن تقلد الوظائف
يف الجيش والرشطة ال يتم عىل أساس الكفاءة والجدارة بل من خالل التعيينات
التي تعتمد عىل التمييز .ولألسف تعتمد البحرين عىل قوى عاملة أجنبية يف أمنها
الداخيل والخارجي يف حني يحرم املواطنون الشيعة من تبوأ تلك املناصب عىل
أساس انتامئهم الطائفي ،مام زاد من أعداد العاطلني عن العمل يف أوساط هذه
الطائفة والذين ميثلون أكرث من  95%من أعداد العاطلني عن العمل يف اململكة.
ويجب اإلشارة هنا بأن ليس كل أفراد الطائفة السنية تستطيع تبوأ املناصب
العليا يف الجيش بل حتى بعض أفراد هذه الطائفة تتعرض للتمييز أيضا من حيث
يحرم الكثري منهم من الوصول إىل املناصب العليا يف الجيش والرشطة حيث إنها
تقترص عىل عائلة امللك وبعض األرس والقبائل املقربة منها .الحكومة بدورها
مل تعرتف بوجود التمييز بل ظلت تنكر وجوده ،بل واتجهت من خالل آلتها
اإلعالمية إىل اتهام ووصم كل شخص أو مؤسسة حاولت طرح املوضوع بالطائفية
وذلك لتخويف وثني تلك الجهات عن محاولة إبراز هذا الخلل ومن ثم إصالحه.
وأوضح التقرير أن مظاهر التمييز القبيل والطائفي تفشّ ت بشكل مقلق نتيجة
للسياسات الحكومية القامئة عىل أساس التفضيل والتفوق .وتتمتع األرسة الحاكمة
باالمتيازات عىل بقية أفراد الشعب يف جميع أوجه الحياة بعيدا عن مبدأ الكفاءة
واملساواة وخالفاً للماملك الدستورية الذي وعد الشعب بها والتي يبتعد فيها
أفراد األرس املالكة عن العمل يف أجهزة الدولة التنفيذية والترشيعية والقضائية.
وتعتمد السياسة القامئة أيضا عىل تفضيل بعض األرس والقبائل حسب والئها
السيايس وقربها من األرسة الحاكمة عىل حساب بقية املواطنني يف تويل غالبية
املناصب املهمة املتبقية والحصول عىل االمتيازات مثل األفضلية يف التوظيف
والتسهيالت االقتصادية وكذلك املنح والعوائد املادية.مام أدى إىل إضعاف أداء
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الحكومة وتفيش الفساد فيها من جهة و تأجيج مشاعر الكراهية بني تلك األرس
وبقية املواطنني من جهة أخرى(((.
كل ذلك والبحرين موقعة عىل االتفاقية الدولية ملكافحة جميع أشكال التمييز
العنرصي ومن املفرتض أن تقدم الحكومة تقري ًرا كل سنتني للجنة متخصصة تابعة
لألمم املتحدة للتأكد من التزام البلد املوقع ببنود االتفاق(((.
عملية التحقق من البيانات وإظهار النتائج تصبح فاقدة املعني ما مل تكن متزامنة
مع عملية تحقيق نتائج إيجابية تح ّد من مسألة التمييز إن مل ِ
تقض عليه ،إال أن
الحديث عن قضية التمييز يف ظل نظام سلطوي تنافيس تحوطه العديد من املخاطر
واملعوقات((( ،إذ أن املطلوب هو إعادة بناء الرتكيبة السياسية واالجتامعية للدولة
وإعادة تنظيم موازين القوة بشكل عادل وبعيد عن التمييز العنرصي أو الطائفي
وهو ما تراهن عليه السلطة يف بقائها متسيدة وماسكة بزمام األمور .يف حني كانت
مطالب تقرير التمييز تتمثل يف متكني املجتمع املدين من خالل تطوير العملية
الدميقرطية ومؤسسات غري الحكومية ،وبإيجاد الترشيعات التي متنع االمتيازات
والتمييز ،وبإعادة تنظيم الدولة مبا يكفل إلغاء نظام االمتيازات ويعزز استقاللية
السلطات الثالث عن بعضها ،فعندئذ فقط سيكون الحكم يف البحرين مملكة
دستورية حقيقية تحكمها الدميقراطية والقانون .وهو السبيل إىل تحقيق مجتمع
العدالة والرفاه بعي ًدا عن االمتيازات والتمييز وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان.
((( نبيل رجب ««ورقة مقدمة إلى المؤتمر السنوي لالتحاد العالمي للمنظمات غير الحكومية «نحو مجتمع
عالمي أخالقي ومسؤول» تايلند من  25إلى  28سبتمبر
((( ندوة التمييز تفتح الملفات آن األوان لمكافحة التمييز .صحيفة الوسط البحرينية  -العدد  - 270الثالثاء  03يونيو
2003م وداخل في الندوة الكثير من الشخصيات كان من أبرزهم الناشطان علي ربيعة وأحمد الذوادي.
((( كشف النائب السابق في مجلس النواب( )2006-2002عبد النبي سلمان في الندوة األولى لملف التمييز
والتي شارك فيها «أنه حين طرحنا قضية التمييز داخل المجلس النيابي أمام وزير الدولة لشئون مجلس
الوزراء نفاها قطعيا بل وأصر على أننا نثير النعرات الطائفية كما قال» ،وأضاف سلمان أن «هذه التهمة
الجاهزة لدى الكثير من مسئولينا الذين تستثيرهم الكلمة الحرة ،فلغة األرقام هنا هي الرد على الوزير
وهي تتحدث بشكل واضح عن كل ما ذهبنا إليه» .كما شكف أنه ومجموعة من أعضاء المجلس في
صدد اإلعداد الستصدار قانون لتجريم التمييز».
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انتهت مشاورات أعضاء املركز إىل عقد ندوة جامهريية تشارك فيها مختلف أطياف املجتمع
والفاعلني السياسيني لنقل القضية من مجال الفئوية إىل مجال عمومي يستطيع التحدث
عنها بكل حرية ويطرح مجموعة الحلول الواقعية والحقيقية لواقع التمييز واالمتيازات.
الندوة األولى« :يونيو  »2003التمييز في التوظيف بين النص والتطبيق
يف مايو  2003أعلن مركز البحرين لحقوق اإلنسان عن تنظيمه لندوة بعنوان «التمييز
يف التعيينات بني النص والتطبيق» يحارض فيها كل من النائب السابق عبد النبي سلامن
والكاتب الصحفي السيد ضياء املوسوي ودعي إليها رئيس ديوان الخدمة املدنية الشيخ
عبدالله بن خليفة آل خليفة بصفته الرسمية إال أنه اعتذر عن املشاركة أما وزير الدولة
لشئون مجلس الوزراء محمد املطوع فلم يرد عىل الدعوة املوجهة إليه(((.
عقدت الندوة يف 3يونيو  2003وحاول املتحدثون أن «يعتذروا» يف بداية مداخالتهم
بأنهم ال يفجرون الوضع ،وإمنا يحاولون إطفاء الفتيل قبل أن ينفجر((( ،وحملت ندوة
«التمييز يف التوظيف بني النص والتطبيق» بشدة عىل انتهاج التمييز يف الوظائف بني
أبناء البحرين ،مستعينة بنتائج البحث الذي قام به مركز البحرين لحقوق اإلنسان.
استهل الندوة عبدالهادي الخواجة بالتذكري بأن حكومة البحرين وقعت االتفاقية
الدولية ملكافحة جميع أشكال التمييز العنرصي منذ العام 1990 ،وأن هذا يلزمها
بتقديم تقارير دورية كل سنتني إىل لجنة متخصصة تابعة لألمم املتحدة وذلك للتأكد
من التزام الدولة املوقعة عىل االتفاقية ببنودها .ثم استعرض الخواجة للجمهور عرب
شاشة عرض أعدت خصيصا للندوة النتائج التي توصل إليها البحث الذي قام به
املركز والذي شمل  28وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية ،واقترص البحث عىل الوظائف
القيادية بدءا من درجة وزير ومن يف حكمه ،ودرجة وكيل ومن يف حكمه ،ودرجة
الوكالء املساعدين واملديرين بأنواعهم ،وأظهرت النتائج أن هذه املناصب يشغلها
((( سلمان :األرقام ترد على الوزير ...الموسوي :قد ينقلب التمييز اليوم على أهله غدا ،صحيفة الوسط 4
يونيو .2003
((( غسان الشهابي ،في ندوة «التمييز» ...الساكت عن الحق كما الساكت عن الباطل صحيفة الوسط البحرينية
 -العدد  - 271األربعاء  04يونيو 2003م.
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 80يف املئة من العائلة الحاكمة وأبناء الطائفة السنية ،فيام يشغل النسبة الباقية
أبناء الطائفة الشيعية ،مع عدم األخذ بالوزارات والجهات املذكورة التي مل تتوافر
عنها معلومات مبارشة .وأوضح العرض أن الطائفة الشيعية تشغل  10مقاعد وزارية
مقابل  20مقعدا للطائفة السنية وأن  91يف املئة من الوكالء ينتمون إىل الطائفة
السنية و 9يف املئة للطائفة الشيعية وأن البحرين يوجد فيها  32موظفا بدرجة وكيل
مساعد ومن يف حكمه وأن عدد من ينتمون إىل املذهب الجعفري ويشغلون هذه
الوظيفة  3أشخاص بينام يعود  29إىل أبناء الطائفة السنية ،وأن عدد الذين يشغلون
وظيفة «محافظ» من الشيعة هي  1من أصل  5محافظني ،وأنه من أصل  148مدي ًرا
عاما يوجد  40مديرا من الشيعة و 108من السنة.
متيزت الندوة األوىل مبشاركة شخصيات رسمية وأعضاء من املؤسسة الترشيعية
وكانت هذه الخطوة تبدو مفارقة ملنهج الجمعيات السياسية والجامهري املنطوية
تحتها من حيث إعالن مقاطعة املؤسسة الترشيعية وممثليها اعرتاضا عىل إصدار
دستور  2002وعىل مجموعة القوانني املنظمة للعملية االنتخابية ،وهذا ما جعل
من صدى الندوة يبدو ضعيفا وغري مؤثر .كام مل تح َظ الندوة بتغطية إعالمية كافية
سوى تغطية صحيفة الوسط ومقال صحفي كتبه غسان الشهايب الذي علّق عىل
محتوى الندوة مبقال طويل جاء فيه «ال ميلك املتتبع ملا طرح يف ندوة «التمييز يف
النص والتطبيق» التي انعقدت يف نادي العروبة ،إال أن يقف احرتاما
التعيينات بني ّ
للكثري مام طرح يف أوراق تلك الليلة ،وللنوايا املعلنة بأن فتح ملف التمييز هذا أمر
البد منه حتى ال يبقى الجرح مخبو ًءا وبعيدا عن التطهري ...إن مسألة (التوظيف
يجر التوظيف) ،إذا ما تم إسنادها إىل أفراد ذوي جلود طائفية سميكة تعميهم
عن قليل من الحياء أمام ضامئرهم وأمام الرأي العام ،أو ذوي رقة متنعهم من قول
«ال» للضغوطات املجتمعية ،فإن هذا األمر ينتفي متاما يف مسألة «تعيني» ذوي
املناصب الرسمية ،ابتدا ًء من املدير وما فوق ،فهذا األمر يف يد السلطة التنفيذية
أوال وأخريا ،وأنه ال ميكن القول بأن التاميز العددي يف الوظائف العليا ـ التي يهجس
بها الناس ،وأكدتها األرقام املعروضة يف الندوة ـ قد أتت صدفة أو سهوا ،فإذا كان
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بعض املسئولني عن التوظيف قلييل الحساسية تجاه التوازنات التي يجب أن يسري
عليها املجتمع ،فإن أمر التعيينات العليا كان يجب أال يخرج ـ منذ البداية ـ عن
سيطرة الحكومة إن هي أرادت أال يبدو يف هذا الشكل املؤسف يف يوم من األيام،
وكأنها تريد أن تصفع الناس ومتنعهم أيضا من البكاء»(((.
لذا تلبورت فكرة إقامة ندوة جامهريية تشارك فيها شخصيات سياسية ذات ثقل
جامهريي ومتتلك رصي ًدا من الخربة والرصاحة السياسية وأن يلقي املركز بكامل
ثقله فيها من أجل إعطاء موضوع التمييز مساحة أكرب من املناقشة العمومية،
إدراكا منه أن هذا املوضوع هو العقبة البارزة األوىل يف طريق التقدم وإصالح
األوضاع يف البحرين ،وأ ّن كل املشاكل وملفات الفساد واالنتهاكات إمنا تكمن يف
«االمتيازات» الخاصة التي تحظى بها العائلة الحاكمة ،وتكون نتيجتها حرمان
املواطنني من حقوقهم ،وإخالل ميزان العدالة وقانون تكافؤ الفرص.
الندوة الثانية« :أكتوبر  »2003التمييز واالمتيازات في البحرين ..القانون غير
المكتوب
يف أكتوبر  2003أعلن مركز البحرين عن تنظيمه الندوة الثانية يف موضوع التمييز
بعد الندوة األوىل التي عقدها يف يونيو  2003ويشارك فيها كل من املحامية جليلة
السيد والنائب السابق عيل ربيعة يف املجلس الوطني ( )1975-1974وعبد الهادي
الخواجة ،ومداخالت مسبق األعداد لها لكل من سعيد الشهايب وعبد الهادي
خلف وغسان الشهايب ويدير الندوة :عبد العزيز أبل((( وحملت الندوة عنوان أكرث
تفصيال ومبارشة «التمييز واالمتيازات يف البحرين :القانون غري املكتوب»((( ميكن
القول بأن املركز نجح وبامتياز يف تحقيق هدفه يف هذه الندوة ،وفتح أكرب (تابوه)
يف العقل القبيل املحيل ،وفرض عىل موضوع (االمتيازات الخليفية) أن يكون مادة
((( غسان الشهابي في ندوة «التمييز» ...الساكت عن الحق كما الساكت عن الباطل صحيفة الوسط البحرينية
 العدد  - 271األربعاء  04يونيو 2003م.((( صحيفة الوسط البحرينية  -العدد  - 399الجمعة  10أكتوبر 2003م.
((( مرفقة مع التقرير المرفوع الى لجنة مناهضة التمييز العنصري التابعة لألمم المتحدة.

175

للنقاش واملساءلة الحقوقية .وهذا ُمنجز تدرك قيمته من أجل اإلصالح الجاد،
وتوفري اإلمكانات العملية والتجريبية للصعود يف سلّم اإلصالحات.
اعتمد عبد الهادي الخواجة يف ورقته عىل إعداد دراسة تاريخية مستلهمة من
دراسة الباحث االنرثلوبولجي فؤاد إسحاق الخوري الذي أعدها حول نظام
السلطة والقبيلة يف البحرين يف الفرتة ( )1975-1920وهو ما أكسبها طابعا علميا
بجانب االحصائيات والحقائق التي تضمنها تقرير مركز البحرين لحقوق اإلنسان
وخصوصا املتعلقة باالمتيازات التي يتمتع بها األفراد املنتمني إىل عائلة آل خليفة
وصول
لتناول بعض الحقائق واملقدمات املتعلقة باالمتيازات والتمييز يف البحرينً ،
إىل مجموعة من االستنتاجات ،مع تقديم مجموعة من التوصيات والحلول.
من خالل كل ذلك توصل الخواجة ملجموعة من االسنتتاجات املهمة واملثرية يف
الوقت نفسه ومن أبرز تلك االستنتاجات:
أوال :رغم التحوالت اإلدارية واالجتامعية واالقتصادية يف داخل البحرين
وخارجها منذ السبعينيات ،إال أن هناك مجموعة من أفراد عائلة آل خليفة
والتي كانت والتزال يف موقع القرار منذ أكرث من ثالثني عاما ،قد عملت عىل:
•مراكمة االمتيازات والنفوذ وتكريس ثقافة التفوق.
•ومضاعفة النفوذ يف اإلدارة التنفيذية والقضاء واألجهزة األمنية.
•االستحواذ عىل جزء هام من األموال واألرايض العامة.
•السيطرة عىل االقتصاد يف قطاعيه العام والخاص.
•الفساد اإلداري واملايل ومقاومة اإلصالح اإلداري.
•اإلمعان يف مامرسة التمييز العرقي والطائفي.
•اعتامد سياسة االستبداد والقمع تجاه املعارضني.
•استغالل السلطة يف منح الجنسية ألعداد كبرية من غري مستحقيها ،وحرمان ملستحقني.
•مقاومة التحول نحو الدميقراطية والتمثيل الشعبي الحقيقي.
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ثانيا :أدى النظام القائم عىل االمتيازات لصالح فئات محددة ،وسوء استفادة هذه
الفئات من تلك االمتيازات إىل تهميش سيايس واقتصادي للفئات األخرى وخصوصا
املختلفة طائف ًيا وعرق ًّيا .فنتيجة الستمرار ذلك النظام السيايس الطائفي لفرتة طويلة
فقد سادت ثقافة التفوق .وعندما تقتنع فئة من الناس بالتفوق وتكون ممسكة
بالسلطة فإنها لن تعطي لنفسها حق االستئثار بالسلطة والرثوات ،وعدم الخضوع
للقانون العام ،ومحاسبة املخالفني ومعاقبتهم وحسب ،وإمنا تتشكل لديها نظرة
التعايل عىل ثقافات الفئات األخرى .ويكون النتيجة إطالق العنان لسيطرة أفكار
هذه الفئة ومذهبها الطائفي عىل مناهج التعليم ووسائل اإلعالم كام هو حادث
فعال يف البحرين .بل يتم الرتويج ألفكار عنرصية معينة مثل أن سبب تهميش بعض
الفئات وانتشار الفقر بينهم وعدم وصولهم للمناصب العليا هو أصلهم العرقي أو
انتامئهم الطائفي .مام ينتج لدينا مجتمع متايز عنرصي .وإذا أضفنا لذلك التفاوت
االقتصادي وانتشار الفقر والبطالة بني تلك الفئات املهمشة يكون لدينا مجتمع قلق
مريض متعارض متضارب املصالح ،بدال من مجتمع متسامح متعدد الثقافات .وهذا
يفسح الطريق لربوز االضطراب األمني واالجتامعي بني الفينة واألخرى.

ةمساحلا تافلملا

•الفشل يف توزيع الرثوة مام أدى اىل تراكم الفقر والعطالة وتدين الخدمات.

ثالثا :أ ّن الفئة املسيطرة عىل الحكومة التي اصطدمت باملجلس املنتخب عام
 1975مام أدى إىل حلّه ،هي نفسها الفئة املسؤولة عن جميع االنتهاكات
واملخالفات والفساد اإلداري واملايل والتجنيس السيايس منذ ذلك الحني
وحتى اآلن .ومن غري املنطقي أن نتوقع بأن هذه الفئة ستسمح مبزيد من
الدميقراطية واملراقبة واملحاسبة ما دامت يف موقع القرار .ولذلك فقد آن
األوان إلجراء تغيري شامل وأسايس يف السلطة التنفيذية بد ًءا مبجلس الوزراء.
كل قوى التغيري يف السلطة واملجتمع،
وهو قرار صعب وبحاجة إىل تعاضد ّ
ألن عدم إجراء تلك التغيريات ستوصل املرشوع اإلصالحي إىل طريق مسدود
مام سيعيدنا إىل املربع األول من االضطراب السيايس واالجتامعي(((.
((( مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،ندوة االمتيازات والتمييز وحقوق اإلنسان.2003/10/16 ،
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تداعيات ما بعد الندوة الثانية
خالفا للندوة األوىل أثارت الندوة الثانية مجموعة رودو أفعال واسعة حقق من
خاللها املركز الهدف األول من حملته ضد التمييز وهو جعل التمييز مسألة قابلة
للنقاش العمومي ومسألة رأي عام من أجل الوصول للهدف الثاين الذي حددته
التوصيات املقرتحة يف الورقة التي ألقاها عبد الهادي الخواجة(((.
لقد فتحت ندوة التمييز((( ،باب رشق السهام واالتهام املبارش لنشاط عبد الهادي
((( التوصيات التي طرحها الخواجة في ورقته فكانت:
 .1اعطاء المجلس الوطني سلطات حقيقية في التشريع والرقابة ليقوم بدور حقيقي في تحقيق
المشاركة السياسية للشعب ،وليحقق التوازن مع السلطة التنفيذية.
 .2السماح بتشكيل أحزاب سياسية تمثل قوى المجتمع وتفعيل العملية الديمقراطية بشكل حقيقي ،مما ينجح
دور البرلمان ،ويمنع تحول االحتقان االجتماعي والسياسي إلى أعمال اضطراب وعنف خارج التنظيم والسيطرة.
 .3إيجاد تشريعات فاعلة تستأصل االمتيازات ،وتعاقب على ممارسات التمييز.
 .4تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة التمييز وذلك بأن يدخل ذلك كهدف ضمن برامج المؤسسات
والجمعيات بمختلف أنواعها ،مع تشكيل أطر ومنظمات غير حكومية تعمل بذلك االتجاه بشكل حثيث.
 .5العمل على تطبيق وتفعيل االتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري سواء من قبل السلطات
الثالث أو من قبل مؤسسات المجتمع المدني ،وبتشكيل هيئة وطنية مختصة بذلك.
 .6إنشاء هيئة وطنية مستقلة تعمل على مراقبة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ،لضمان
عدم ممارسة التمييز في التوظيف أو في السياسات والخدمات.
 .7الشفافية الكاملة في التوظيف واستمالك األراضي والمناقصات والبعثات الدراسية والخدمات ومنح
الجنسية وعموم سياسات المؤسسات الحكومية ،لضمان كشف ممارسات التمييز والفساد المالي
واإلداري ،وإعادة بناء الثقة بين مؤسسات الحكم والمواطنين.
 .8إعادة بناء قوات الجيش واألمن بعيدا عن النفوذ السياسي ألية فئة ،وفتحها أمام جميع المواطنين دون تمييز،
ليكون دور هذه المؤسسات حماية مصالح الشعب بشكل عام وليس حماية مصالح فئة ضد بقية أبناء الشعب.
 .9إعادة توزيع الثروات واألراضي العامة بما يحقق العدل والرفاه االجتماعي ،ويسهل توفير المسكن ،و
يحد من الفقر والبطالة ويزيد من فرص التنمية والتعليم لجميع المواطنين.
.10إعادة تنظيم الهيكل القضائي بحيث يحقق االستقاللية ويضمن حاكمية القانون على جميع األفراد
دون استثناء .وليس من المحبذ أن يكون في المناصب العليا في كل من السلطتين التنفيذية
والقضائية أفرادا من نفس العائلة أو تجمعهما مصالح شخصية أو عائلية.
 .11إعادة تنظيم اإلدارات الحكومية ابتداء بمجلس الوزراء واإلدارات العليا باالعتماد على الكفاءة وحدها،
وإن االعتماد في تشكيل الحكومة على غير ذوي النفوذ سيسهل عمليا تعاملها مع السلطتين التشريعية
والقضائية اللتان ستتمكنان بشكل حقيقي من بسط حاكمية القانون والرقابة على أعمال الحكومة.
((( هناك احتماالت في هذا الشأن .فمشاركة الدكتور الشهابي والدكتور خلف (بما يمثالنه من خطاب راديكالي
بالمقارنة مع الطروحات السائدة في الداخل) بحد ذاتها أثر على تلقي اآلخرين للندوة .فمداخلة الدكتورين كانت
تتحدث بوضوح عن «االمتيازات» الخليفية ،وتذكر األشياء بأسمائها في هذا الجانب .ومن المعروف أن الشهابي
وخلف يُنظر إليهما في اإلعالم الرسمي بكثير من التذمر واالمتعاض ،وهناك تلميزات وتغميزات وتصريحات
كثيرة طالتهما في أعمدة الصحافة .إن مشاركتهما كانت محل امتعاض الكثيرين ،خاصة في إطار محفل ينظمه
مركز حقوقي ،وفي ناد عريق مثل نادي العروبة .ولذلك كانت تهمة التسييس أسرع في االستباق إلى الذهن.
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من أبرز التهم التي طالت الندوة واملركز ،هي تهمة تسييس العمل الحقوقي التي
قادها وزير العمل آنذاك مجيد العلوي وهدد بإغالق املركز بها .وخصوصية هذه
التهمة تتمثل يف أمرين:

ةمساحلا تافلملا

الخواجة ونشاط مركز البحرين لحقوق اإلنسان((( .وما مت ّخض عنها من حوادث
دراماتيكية أغربها استقالة الدكتور أبل من إدارة املركز.

األول :أن أصحابها من أطراف عديدة ،معارضة سياسية و أطر حقوقية منافسة
وأدوات صحافية وغري ذلك.
الثاين :أن هذه التهمة تحمل صفتني متناقضتني ،املراوغة والوجاهة .وكأي مقولة
مفتوحة قابلة لالستعامل الح ّر ،كانت هذه التهمة «مطية» استخدمها الكثريون
لتمرير أو تربير مواقفهم املتحاملة عىل الندوة واملركز .يف حني أن إمعان النظر
يكشف أ ّن املوضوع مل يكن سوى «سفسطة» غري بريئة ،ومداراة عىل حقيقة
امللف الذي فتحته الندوة.
إىل جانب ذلك فإنّنا ال نستطيع أن نفصل ما جرى لندوة املركز عن األجواء املشحونة
التي تعيشها البالد ،ليس فقط إثر تفاعالت ندوة التجنيس وندوة لندن وحادثة
سرتة وحوادث مركز املعارض ..وإمنا أيضاً التفاعالت البينية التي تدور داخل أروقة
املعارضة املقاطعة (الجمعيات السياسية األربع) و املعارضة املشاركة (الجمعيات
املشاركة يف مجلس النواب  .)2006-2002فكل ذلك ح ّمس من تداعيات الحملة
عىل ندوة التمييز واالمتيازات ،وجعلها مادة لالنتهاز من قبل الجميع .ولذلك فإن
التهم األخرى التي ُرميت عىل الندوة ،من قبيل املزايدة السياسية واالنتهازية وما
((( على سبيل المثال أنظر بيان مجلس الشورى الذي جاء فيه «على جميع القوى الطامحة إلى دعم كل تلك
التحوالت اإلصالحية التي تجري في وطننا أال تدع الفرصة ألولئك الذين يعتبرون قذف اآلخرين والتعدي
عليهم واإلساءة إليهم أسلوبا من أساليب الحوار السياسي بل هي في واقع األمر إساءة إلى الديمقراطية
وإساءة إلى الحوار الديمقراطي الذي يجب علينا أن نحافظ عليه ونصونه ونتمسك به من أجل بناء
مستقبل قائم على التفاهم والبناء واالنفتاح والتسامح وإن كل تلك المحاوالت غير الديمقراطية لن تعيد
عقارب الساعة إلى الوراء.
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أشبه ذلك ،إمنا هي تهم مردودة عىل الكثري ممن أطلقها ونظّر لها .فالكثريون
(من أقىص اليمني إىل أقىص اليسار) انتهزوا العواطف الجيّاشة التي انطلقت يف
رحاب الندوة ،لتكون فرصة لوطء أقدامهم والدخول يف معمعة نيل الرىض وكسب
النقاط والزج مبشاريعهم الخاصة .كذلك فإن تط ّرق الندوة إىل موضوع «االمتيازات
العائلية» ع ّده البعض تسييساً للملف الحقوقي ،وكأن هذا البعض يريد أن يقول
بأ ّن إدراج هذا املوضوع مخالف للعمل الحقوقي ،وينبغي أن يُرتك للسياسيني.
معني برصد االنتهاكات والتنديد بها أيضً ا(((.
وهذه مغالطة ب ّينة للجميع ،فالحقوقي ٌّ
وليس خافيا أن انتهاكات حقوق اإلنسان يف البحرين هي إفراز لطبيعة النظام
الحاكم وتركيبته الخاطئة ،وبالتايل فإن التامس بني الحقوقي والسيايس يف أي ملف
خاص باالنتهاكات مام البد منه وال مهرب منه .إال أن جز ًء من املعرتضني ،يؤمنون
بأن طبيعة «املرحلة اإلصالحية» ال تتح ّمل مثل هذا الطرح ،ويعتقدون بأن يف ذلك
تهديد لها .إجامال ميكن القول بأن الضغط اإلعالمي الذي تع ّرضت له الندوة ،ومن
ورائها املركز ،أثر سلباً عىل الكثريين ،مع أن طبيعة هذا الضغط يف أكرثه كان مفتعالً،
أو ملتبساً بأهداف خاصة ،إال أنه ألقى بظالله العكسية عىل مسار الندوة ،وحركة
املركز .فملف التمييز القبيل والعائيل و»االمتيازات الخليفية» جرى خنقه بوسائل
خبيثة كثرية ،ومتّت إثارة تهم (التحشيد ،والطائفية ،والتعريض بالعائالت )..للتغطية
عىل سخونة امللف األصيل ومركزيته ،وإلهاء الرأي العام بالثانويات وتوافه األمور.
كذلك فإن اله ّزة التي تع ّرض لها املركز ال ميكن غض الطرف عنها .فهناك استقالتان
عىل األقل لها عالقة مبنحى املركز الخاص يف العمل الحقوقي .فاستقالة الدكتور
أبل ،واستقالة حسن موىس ،ترتبط باسرتاتيجية املركز يف احتضان امللفات الحقوقية
الكربى ،ولو المست «املح ّرمات السياسية» ،كام يف منوذج ندوة التمييز واالمتيازات،
حيث يتبنى موىس رؤية تختلف عن ذلك ،ويُفضِّ ل اجتناب هذه امللفات .ويف السياق
نفسه ،فإن إرساع املركز إلعادة ترتيب وضعه الداخيل ال ينفصل عن مجريات األمور
بعد الندوة ،حيث البد وأ ْن ترتك التفاعالت آثارها عىل كوادر املركز والناشطني فيه.
((( حول ذلك أنظر مذكرة المرافعة القانونية التي قدمها فريق الدفاع في قضية حل مركز البحرين لحقوق اإلنسان.
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ةمساحلا تافلملا

الحظ السيئ الذي يحيط مبركز البحرين لحقوق اإلنسان ،هو أن املختلفني معه،
رضرين منه متعددون ،ومنترشون يف مواقع مختلفة((( .فداخل النظام
والكارهني له ،واملت ّ
رشا ،حيث يوجد ضمن املركز عنارص لها «سوابقها»
يكرث الحانقون عليه واملرتبصون به ّ
الراديكالية مع السلطة ،إضافة إىل كونه يحتضن ويرعى عددا من امللفات الساخنة
التي تزعج رموزا كبرية من النظام (ملف التمييز واالمتيازات ،ملف القتلة والجالدين.)..
كذلك فإن أطرافا من املعارضني ،واملعارضني السابقني ،واملجموعات املتحالفة مع ِقوى
كل هؤالء يحملون أشكاال من الخالف والضدية مع املركز.
النظام األمنية والدينيةّ ..
لذلك مل تكن الحملة عىل قدر طاقة املركز الطبيعية ،ومل يكن من املتوقع أن ينجح
لوحده يف مجابهة كل هذه األطراف والدخول يف مناكفة متوازية معها .فالسلطة
الرمزية واإلعالمية لها اعتبارها ومعادالتها الحتمية ،واملركز ال ي ّدعي امتالكه اآللة
((( حول عدم تغطية صحيفة الوسط لمجريات ندوة التمييز والخالف الذي نشب حول موقف رئيس التحرير منصور
الجمري ،كتب منصور الجمري مقالً بين فيه وجهة نظره وجاء في المقال« :التوازن في الطرح يعتبر من أكبر
التحديات التي تواجه الصحافة المستقلة ،وهذا ما واجهناه عندما قررت هيئة التحرير تغطية ندوة التمييز التي
نظمها مركز البحرين لحقوق اإلنسان مساء الخميس الماضي .مراسل «الوسط» ومن يسانده في المكتب والمصور
ومسئول التحرير كانوا قد أخروا الصفحة التي تقرر نشر تفاصيل الندوة فيها حتى وقت متأخر من المساء .التغطيات
كانت متواصلة واكتملت مع العاشرة والنصف عندما تم تفريغ محتوى الرسالة الصوتية الواردة من موقع الندوة .بعد
ذلك اتصل اثنان من المحررين الموجودين في الندوة ليبلغا المحرر المسئول بأن تطورا مهما حصل في الندوة ،وإن
شعرا ألقي أمام الحضور وهتافات وخطابا حماسيا خارج إطار الندوة .الموقف كان صعبا بالنسبة إلينا ،فهل ننحرف
عن المحتوى األساسي للندوة الذي تم تغطيته  -قدر اإلمكان  -إليصال الرسالة التي سعى منظمو الندوة إرسالها إلى
من يعنيه األمر من دون االخالل بالضوابط المهنية ومن دون الدخول في أمور قد تقلب الموضوع إلى شيء آخر!.
فنحن صحيفة وطنية مستقلة ولكننا لسنا منظرين أكاديميين أو رافعي شعارات ثورية .ولذلك حرصنا على الرجوع
إلى المصدر األساسي وكان توجهنا بالدرجة األولى عكس وجهة نظر مركز البحرين لحقوق اإلنسان .رئيس المركز عزيز
أبل كان مستاء جدا وأخبرنا بأنه تعرض لإلهانة من قبل بعض الجمهور الذين وصفوه بأوصاف معينة ،ألنه اعترض
على حرف محتوى الندوة إلى شأن آخر يختلف تماما عما أراده المركز .وهذا ما أكده في المقابلة التي نشرتها
«الوسط» أمس عندما أشار إلى استيائه الشديد مما حدث .الخطاب السياسي بدأ في التشتت أخيرا وهذا مايهدد
المكتسبات التي حصل عليها الشعب خالل السنتين الماضيتين .ولو رجعنا إلى نهاية الثالثينات ومن ثم األربعينات
والخمسينات من القرن الماضي لوجدنا الخطاب أكثر اتساقا مع المرحلة .ربما ألن الذين تسلموا قيادة التحرك كانوا
مميزين واستطاعوا تأسيس أهم األندية آنذاك مثل نادي البحرين في  1937ونادي العروبة والنادي األهلي في1939 ،
الخ .كما شهدت تلك الفترة ريادة البحرين للعمل الصحافي على مستوى الخليج عندما أصدر المرحوم عبد الله الزايد
«جريدة البحرين» في الفترة ما بين  1939و 1944المؤسف أن البعض استغل ماحدث للهجوم على العمل الحقوقي
الذي قدمه مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،وأسوأ من ذلك قام بمهاجمة نادي العروبة ،هذا الصرح الوطني المهم الذي
ساهم منذ تأسيسه في العام  1939في رفد الحركتين الثقافية والسياسية بشخصيات مرموقة على مر ّالسنين .لقد
كان من األجدر حصر المشكلة في نطاقها وعدم التهجم على كل شيء ،فكما أن حرف الندوة عن مسارها األساسي
كان عمال غير صحيح كذلك األمر ذاته في التهجم على نادي العروبة والمركز معا .صحيفة الوسط  20أكتوبر .2003
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اإلعالمية والق ّوة الرمزية التي يستطيع بها مجاراة أو مطاولة إعالم وسلطة األطراف
املضادة .وهذا هو التحدي الذي قد يكون فاصال يف عمر املركز ،أو يف مصداقيته.
ر ّدة الفعل الرسمية
الحدث ال ّدال يف ردود األفعال األوىل ،هو ما أعلنته صحيفة «األيام» صبيحة يوم
الجمعة ( ،)2003/10/17أي يف اليوم التايل لعقد ندوة «التمييز واالمتيازات» .فقد
أذاعت الصحيفة عىل صفحتها األوىل خربا ً حمل املناشيتات التالية« :فعاليات نيابية
ومجتمعية وأندية تدين نادي العروبة :إساءة للوحدة الوطنية من خالل إثارة
علام أن
الطائفية والفتنة» .فقد جاء الخرب يف اليوم التايل مبارشة لعقد الندوة(((ً .
ف ّعاليات الندوة انتهت عند حدود الحادية عرشة مسا ًء ،ما يعني أ ّن هناك رص ًدا
خصوصا إذا علمنا أ ّن اإلطار العام للندوة
ُمسبقاً للندوة ،وتهيئة لحملة مب ّيتة ضدها.
ً
خصوصا يف إطار مناقشة موضوع «االمتيازات» الخاصة
مل يكن خافياً عىل املتابعني،
ً
للعائلة الحاكمة ،وعدم انسجام هذه االمتيازات «االستثنائية» مع دستور البالد
والقوانني .ولذلك كان متوقعا أن تع ّد السلطة لهجوم رسيع ،بهدف تقييد التعاطي
العام مع الندوة واألجواء التالية لردود األفعال وضبط إيقاعها وفقاً ملحتوى الهجوم.
وقد تحقق ذلك بدرجة كبرية ،عندما انساق كثريون للهجوم املربمج ،وتراجع البعض
((( أدانت األندية الوطنية بشدة ما حدث من أمور مؤسفة ليلة أمس في نادي العروبة والذي يتنافى وكل األعراف
والتقاليد المرعية والسماحة االجتماعية التي تسود البالد .ومن المؤسف أن ناديا عريقا مثل نادي العروبة
يسمح بمثل هذه المهاترات والتصرفات غير المسئولة واالنزالقات التي تسيء إلى المقدسات والثوابت
الوطنية التي تسهم في حدوث انشقاقات في الصف الوطني وتعرض وحدته للخطر ،وتسيء إلى رموز هذا
الوطن .فقد صدرت بيانات شجب واستنكار من العديد من األندية الوطنية لما حدث ليلة أمس .ومنها :نادي
المحرق ،ونادي المنامة الرياضي ،ونادي الحالة الرياضي ،حيث استنكرت جميعها بشدة محاوالت الخروج على
الشرعية والقنوات الدستورية في مناقشة قضايا وهموم الوطن من خالل لجوء بعض األفراد والجمعيات إلى
المزايدة على النهج اإلصالحي والديمقراطي الذي تنتهجه مملكة البحرين ،وذلك بإثارة المواطنين وتأجيج
المشاعر مما يعرض الوحدة الوطنية لكثير من المخاطر ،وبما يهدد بانقسام المجتمع ودخوله في مهاترات
وجدل عقيم ال يخدم قضايا التنمية والتقدم لهذا الوطن .وأعربت هذه البيانات عن بالغ األسف لما صدر من
آراء تخرج عن إطار التعبير السليم في ندوة نادي العروبة ليلة أمس .وأشارت بعض هذه البيانات بصراحة إلى
أن ما حدث في الندوة يثير الطائفية والفتنة ويسيء إلى الوحدة الوطنية في البالد ،ويزعزع األمن الوطني
ورخاء الشعب .وعاهدت األندية جاللة الملك على المضي قدما في دعم المشروع اإلصالحي بقيادة جاللته.
األندية الوطنية تستنكر ما وقع من أمور مؤسفة بندوة نادي العروبة ليلة أمس ،صحيفة األيام  17أكتوبر .2003
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خص الهجوم األويل نادي العروبة ،وجعله يف موقع اإلدانة .وهو اختيار مستهدف،
ّ
وله رسائله الواضحة إىل إداريي النادي ،خاصة إذا علمنا أنه استضاف أكرث من ف ّعالية
وطنية أغضبت السلطة ،كام وأُعلن عن استضافته القريبة لفعالية قادمة حول
التجنيس السيايس ،والتي ت ّم إلغاؤها فيام بعد دون إعالن األسباب ،وهو ما أُعترب
تقصدت النادي منذ البدء ،ووضعته داخل قفص االتهام.
واحد من نتائج الهجمة التي ّ

ةمساحلا تافلملا

عن مواقفهم املؤيدة سابقا لحركة املركز الحقوقية ،فيام انكفأ آخرون عىل أنفسهم
وارتأوا الصمت والتواري عن األنظار خشية التو ّرط مبوقف يتعارض مع اللعبة!

اتضح فيام بعد أ ّن الحرب التي شنتها األيام يف اليوم التايل للندوة ،كانت اإلطار
العام الذي ح ّدد ردود األفعال املعلنة ،سواء من ِقبل أجهزة اإلعالم والصحافة
الرسمية ،أم ردود الجهات والشخصيات القريبة من النظرة الرسمية ،أو املتاميلة
معها .إضافة إىل أ ّن هذا اإلطار كان املستند الذي اعتمده املنزعجون من ما ُعرِض
يف الندوة ،إضافة إىل أولئك الحانقني من مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،ألسباب
خاصة تتعلق بالتنافس يف املجال الحقوقي ،وهو بدا من التشنج غري املتوازن
من مسئويل جمعية البحرين لحقوق اإلنسان ،والتي أصدرت بيانا يُن ّدد بالندوة
وباملركز وتقريره ،وأظهر البيان اختالال كبريا ً يف الرؤية إىل حدث الندوة وتداعياتها.
بدوره مارس مجلس النواب نصيبا مفروضا من حملة التشهري ضد املركز وضد ملف
التمييز وأصدرت رئاسة مكتب املجلس بيانا باسم املجلس إال أن الخطوة املنفردة
كام وصفها بعض النواب((( عادت عىل البيان بأثر معكوس حيث تفاوتت ردود فعل
النواب بشأن بيان اإلدانة إىل ندوة «التمييز واالمتيازات :القانون غري املكتوب»
والذي صدر من دون علمهم جميعا ،فالبعض منهم رأى أنه إذا صدر البيان من
((( بيان المجلس المندد بـ التمييز تم من دون علم أعضائه ،صحيفة الوسط  8نوفمبر  2003قال النائب
عباس الشيخ :إن إصدار بيان مجلس النواب المذكور ال يتفق مع الدستور والقانون ويتعارض مع السيادة
القانونية للمجلس .وأضاف :إن الجهة التي أصدرت البيان مطالبة بتقديم إيضاحات وأن تعلن الجهة التي
أصدرته سواء كانت هيئة المكتب أو الرئاسة .واختتم آل الشيخ بيانه بمطالبة المجلس باحترام القانون
وعدم تجاوز الصالحيات ،وإال لن يكون في مقدوره مستقبال محاسبة أو مراقبة السلطة التنفيذية.
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هيئة املكتب ،فال إشكال يف ذلك ،حتى لو مل يعلم عنه شيئا ،فيام أرص البعض عىل
رضورة أن يكون أعضاء املجلس عىل علم بالبيانات ألنها تخصهم شخصيا.
خطاب الملك
ما ينبغي الوقوف عنده هنا هو خطاب امللك حمد الذي نرش يوم األحد 19
أكتوبر  ،2003أي بعد يومني من الندوة .لقد كان هذا الخطاب أو الترصيح،
كل ما صدر ض ّد
مؤرشا عىل تدهور العالقة بني السلطة واملعارضة .جاء ليؤيد ّ
(((
ندوة التمييز ،ومؤكّدا عىل االتهامات واألوصاف التي طالت الندوة واملركز .
((( نص الخطاب الملكي وفق الصحافة الرسمية :أعرب حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى في توجيه كريم عن سعادته للوعي الوطني الناضج الذي تجلى في مواقف الفعاليات
الوطنية على صعيد ممثلي الشعب والجمعيات واألندية واألقالم المسئولة حيال الممارسة الخاطئة لحرية
الحوار في إحدى الندوات التي استغلتها بعض األصوات وحرفتها عن موضوعها الذي أقيمت من أجله لالساءة
إلى سمعة عائالت وشخصيات من هذا الوطن .وقال جاللته إن ذلك أسلوب يقوم على التعدي والتجاوز
وال يمكن القبول به في أي مجتمع ديمقراطي يحرص على سيادة القانون كما يحرص بقوة قبل كل شيء
على التمسك بقيمه وأخالقياته في التخاطب والتعامل بين جميع أفراده وفئاته ،فإنما األمم األخالق ذلك
قائل :إننا كأب لألسرة البحرينية وقائد لمسيرتها وخاصة
هو القانون األسمى .وأكد جاللة العاهل المفدى ً
على طريق اإلصالح الديمقراطي الذي ارتضيناه ألنفسنا وتوافقنا عليه في أول وأهم استفتاء عام في تاريخ
البحرين ،كسبنا منه ميثاقًا وطن ًيا نحمله باعتزاز فهو ميثاق شرف للقول والفعل وكسب معركة المستقبل
مضيفا :إنني بهذه الصفة التي أعتز بها ولن أتوانى بإذن الله عن مسئوليتها ال أسمح باإلساءة إلى أسرتي
فما يسيئها يسيئني شخصيًا تما ًما مثلما يسيئني ويسيئكم التعرض ألي أسرة بحرينية دون وجه حق حيث
سنقف إلى جانبها دفعا لالساءة وقفة أي والد لها فليس من تعاليم ديننا وال من شيمنا العربية التخلي عن
رابطة األسرة فذلك من عقوق الوالدين الذي نهانا الله عنه وليس لنا إال قوتنا األخالقية والمعنوية المتمثلة
في هذا الترابط والتراحم الذي هو أساس التماسك في مجتمعنا ،فال بديل لنا عنه وبطبيعة الحال فلن يكون
المخطىء فوق القانون من أية أسرة فالجميع متساوون أمامه .وقال جاللته :اننا ال نسمح فقط بالحوار
الديمقراطي وانما نشجع عليه وندعو إليه وللجميع حرية مناقشة التمييز دستورا وقانونا .أما التعرض
للعوائل فإساءة إلى الديمقراطية قبل ان تكون اساءة اليهم ،ذلك ان الحوار البناء والباني لمستقبل األوطان
شيء واالثارة الهادمة والمسيئة عكسه تماما وعلى الضد منه وال تليق بالمواطنين األحرار فهي معول هدم
في بنائه كما أثبتت تجارب الماضي الذي لن نعود اليه ،مؤكدا جاللته أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء
فنحن جميعا حماة الديمقراطية ومعنا أحرار البحرين من مختلف المواقع وقد سمعنا أصواتهم المسئولة
والغيورة على مستقبل وطنهم فلم نملك إال التجاوب معهم في وقفة رجل واحد متفهمين ومقدرين
تقديرهم لرموزهم الوطنية .ودعا جاللة العاهل المفدى من جديد كافة أبناء البحرين للعمل على اإلرتقاء
بالحوار الديمقراطي حفاظا عليه وصيانة له دون إساءة إليه .وقال جاللته :ولنسر في طريق التسامح والبناء
واالنفتاح الذي اتسعت آفاقه أمامنا بال حدود نحو كل تقدم وتحسين وتطوير تجتمع حوله اإلرادة الوطنية.
وأكد إنه عبر هذا الطريق المشرف نستطيع أن نحسن إلى أنفسنا ونعمل لخيرها دون أن نسيء إلى أحد،
قائال جاللته :وإذا كنت ال أرضى بمثل هذه اإلساءة فإني ال أرضى ألي بحريني بأن تصدر عنه وستبقى يدي
ممدودة دائما آلخذ بيده إلى ملتقى الخير من أجل أن نتشارك معا في مسئولية بناء الوطن الواحد فتلك
هي المسئولية التي أدعو إليها باصرار كل البحرينيين» المصدر صحيفة أخبار الخليج  19أكتوبر .2003
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ةمساحلا تافلملا

وقد ظهر األمر وكأنه «احتفالية» مصغّرة ،أراد النظام من خاللها أن يعكس
(اإلجامع) عىل إدانة الندوة ،وبالتايل يُوقف أي تعليقات أو ترصيحات معاكسة
إليقاع الهجوم الذي عزفته صحيفة «األيام» .فامللك حمد ،حسب ترصيحه املنشور
يف الصحف املحلية« :أعرب عن سعادته للوعي الوطني الناضج الذي تجىل يف
مواقف الفعاليات الوطنية عىل صعيد ممثيل الشعب والجمعيات واألندية
واألقالم املسئولة حيال املامرسة الخاطئة لحرية الحوار يف إحدى الندوات التي
استغلتها بعض األصوات وح ّرفتها عن موضوعها الذي أقيمت من أجله لإلساءة
إىل سمعة عائالت وشخصيات من هذا الوطن» .فألول مرة يُص ِّدر امللك حمد
موقفًا معل ًنا من ملف وطني تق ّدمه املعارضة للرأي العام.
وداللة ذلك تظهر مع إدراكنا لحساسية ملف الندوة ،وارتباطه مبارش ًة
فس امللك حمد بهذا الترصيح مفهومه
بامتيازات العائلة الحاكمةّ .
للدميقراطية واإلصالح ،فحسب مفهومه الخاص يعترب فتح ملف العائلة
الحاكمة وامتيازاتها الخاصة ،من املامرسات الخاطئة «لحرية الحوار» ،وع ّد
ذلك إساءة له شخصياً .وهذه الجملة ألجمت الكثريين وأرعبتهم ،وجعلتهم
يُسارعون لركوب موجة التهريج ضد الندوة واملركز ،وضامن أسبقية يف
رفض وإدانة ما أقدم عليه .سمح الترصيح مبداولة موضوع «التمييز دستو ًرا
وقانونًا» ولكنه اشرتط عدم التع ّرض للعوائل .وهذه عبارة دعائية وشديدة
االبتذال من ناحية ،ومن ناحية أخرى تدل عىل نجاح املركز يف إيصال ملف
التمييز إىل أعىل جهة يف النظام .بعد إذاعة هذا الترصيح تعالت حدة اإلدانة،
وبرزت مواقف مضطربة ومتناقضة وبعضها كان أشد من الغرابة .وكل ذلك
أدى إىل زيادة الضغط عىل املركز وتطويق امللف الحقيقي للندوة ،وإثارة
الضوضاء مجددا ً من خالل مصطلحات ومفاهيم ممجوجة تتعلق بالطائفية
واالنتهازية السياسية واإلساءة إىل الرموز الوطنية واختالط العمل الحقوقي
بالسياسة واملزايدة وغري ذلك.
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الجمعيات السياسية
قد تكون جمعية الوفاق ،هي الجمعية السياسية الوحيدة التي أطلقت بيانا
خاصا مبوضوع التمييز ،قُبيل موعد ندوة املركز .املتابعون لحيثيات الوفاق
الداخلية ،يقولون بأن الوفاق أرادت أن تؤ ّمن الطريق للندوة ،ومتنحها دفعة
معنوية مق ّدما .ويضيف هؤالء بأ ّن املركز سعى قبيل عقد الندوة إىل إعطاء
صورة إيجابية للندوة ،وتأكيد خلفياتها املنسجمة مع خطى (اإلصالح) وبرغم أن
ذلك مل يكن ملحوظا لدى كثريين يف حينه ،إال أن املركز اجتهد إلظهار انسجام
وعب عن ذلك من خالل ترصيحات
طرحه للملف مع «إرادة امللك» اإلصالحيةّ ،
مل تجد كلها طريقها يف الصحافة ،مثلام أُه ِمل بيان الوفاق املشار إليه ،والذي
تض ّمن نربة حادة يف تناول التمييز واالمتيازات ،وإشادة رصيحة باملركز وبندوته
املقبلة.
ما حدث هو أن الضجيج املفتعل الذي انطلق من خالل صحيفة األيام ،استهدف
استدراج الجمعيات السياسية التخاذ موقف اإلدانة والتنديد بالندوة ،خاصة وأن
الضجيج ذاك نجح يف استهواء كثريين ودفعهم الستصدار ترصيحات وكتابات
ممجوجة ومتعسفة ومشحونة باإلدعاء والكالم الفارغ .وقد وقع عدد من قادة
الجمعيات يف هذا املطب ،السيام بعد صدور ترصيح امللك حمد املؤيد باملطلق
للضجيج .وقد كان بيان جمعيات التنسيق السدايس تتويجا لهذا االستدراج ،ودليال
عىل حجم الضغط النفيس الذي أحاط باملؤيدين املحتملني والحقيقيني لندوة
املركز.
ولذلك سارعت جمعية الوفاق وجمعية العمل اإلسالمي إلصدار بيانني
عب عن موقفهام املؤيد باملطلق للمركز وندوته ،وبهذا اتضح أن
منفردين ،يُ ّ
االفرتاقات حول ندوة التمييز مل تكن عدمية الصلة عن عاملني :اختالف أجندة
الفاعلني السياسيني ،وحجم الخضوع للحمالت املفتعلة بطرق ال تخلو من
الدهاء والتنظيم والفاعلية.
وقد بادر مركز البحرين لحقوق اإلنسان بإرسال رسالة شديدة اللجهة للجمعيات
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السياسية التي مل تعرتض عىل البيان املنشور وطالبها بتصحيح موقفها كام فعلت
كل من جمعية الوفاق وجمعية العمل اإلسالمي(((.

((( بعد صدور بيان باسم الجمعيات السياسية الست حول ندوة التمييز واالمتيازات ،أصدرت اثنتان من هذه
الجمعيات بيانات منفصلة بينت عدم تمثيل البيان المذكور للموقف الفعلي للجمعيتين .وكانت رسالة
المركز للجمعيات األربع تحمل النص التالي» فقد اطلعنا على بيانكم الموقع باسم الجمعيات السياسية
الست ،ووجدنا فيه بعد المقدمة العامة ،إدانة ضمنية مفصلة لما جرى بندوة التمييز واالمتيازات ،ثم
دفاع عن نادي العروبة ،ثم النظر بعين التقدير إلى كلمة ملك البالد .ونحن نستغرب عدم اإلشارة إلى ما
تم تقديمه في الندوة من إحصائيات وآراء وردت في تقرير المركز وفي المداخالت الرئيسية والتي بينت
جزء من واقع التمييز والظلم ،وألقت الضوء على االمتيازات التي يتمتع بها نفر من الناس منهم من أساء
استخدامها في سرقة ثروات البلد وقتل تعذيب وإبعاد المعارضين وترك الناس بدون اطمئنان أو قوت
يومي يسد حاجاتهم ويحفظ كرامتهم .ويحق لنا أن نتساءل :الم يستحق الذين نظموا الندوة والذين
قدموا أوراقها الدعم واإلشادة ولو بمقدار اإلشادة والدعم لنادي العروبة الموقر؟
وحيث أننا نتفهم بأن للجمعيات السياسية اعتباراتها ومصالحها وتخوفاتها وبرامج عملها المرحلية
واألساليب الخاصة بها في العمل ،لذلك فنحن لم نتوقع منكم أن تشيروا باالنتقاد الصريح إلى من
هو على رأس السلطة التنفيذية والمتضامنين معه المسؤولين عن كل االنتهاكات السابقة والحالية،
والذين تسمونهم بالحرس القديم وأنتم ونحن مدركين بأنهم السبب الرئيسي وراء تعطيل اإلصالحات
الديمقراطية ،وإنهم يتحينون الفرص للعودة باألوضاع إلى سابق عهدها ،إال إننا لم نتوقع أيضا أن تشاركوا
في الفزعة إلدانة من ال يتعامل بالحسابات السياسية ،ويحاول أن يضع النقاط على الحروف .فإذا لم يكن
بإمكانكم التضامن معنا ،فال أقل من أن تتركوا لنا أن نقوم بما ال تريدون القيام به ،فالعمل في مجال
حقوق اإلنسان فيه تنوع في األساليب ولكنه في طرح المبادئ والحلول ليس مضطرا للمناورة ومجارات
برامج العمل السياسية.ربما تختلفون معنا في األساليب أو التوقيت ،ولكن ذلك ليس مبررا كافيا إلدانة
الطرف األضعف والسكوت عن جرائم الطرف الذي يمتلك أسباب القوة ويسيطر على جميع وسائل
اإلعالم ويسبح بحمده الكثير ممن يستفيدون من ظلمه أو من بقائه .وإننا نطلب منكم هنا توضيح
رسمي ومفصل حول ما المقصود بالعبارات التالية التي وردت في بيانكم بخصوص الندوة...« :وتدعو
(الجمعيات الست) كافة مؤسسات المجتمع المدني إلى االبتعاد عما قد يثير الفتنة الطائفية البغيضة
وعلى أن تكون األطروحات في إطار المصلحة الوطنية العليا وبما يعبر عن كافة فئات المجتمع بدون
تمييز .والجمعيات السياسية تؤكد حرصها على أن يتم كل ذلك بأساليب متحضرة وهادئة بعيدا عن
التشنج واالنفعال واإلساءات إلى أحد وذلك في إطار النظام والقانون ،وبما يعكس المستوى المتحضر
للشعب البحريني ومجتمعه المدني ،وإذ تؤكد جمعياتنا حرصها على الضوابط الضرورية في األنشطة
الجماهيرية العامة .وإذا كانت أي من الجمعيات الست على غير علم بما جاء في هذا البيان أو غير
موافقة على بعض ما جاء فيه ،فإننا نرجو أن يتم وبشكل عاجل إصدار بيان علني بذلك ».مركز البحرين
لحقوق اإلنسان  25أكتوبر.
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استقالة عبد العزيز أبل
يعمل املركز من خالل آليتني .آلية إرشافية يتوالها رئيس مجلس اإلدارة ،وآلية تنفيذية
يقوم بها الرئيس التنفيذي للمركز .ومن املعروف أن الدكتور أبل (رئيس مجلس
اإلدارة املستقيل) مل يكن له دور عميل ،أو ميداين يف حركة املركز ونشاطاته ،وبحسب
املعلومات فإن دوره اإلرشايف كان رمزياً إىل ح ٍّد ما .ومن الواضح أن ذلك كان بإرادة منه،
حيث أُنيطت العملية التنفيذية كلها بالرئيس التنفيذي (عبد الهادي الخواجه ،الذي
استقال من منصبه استعدادا النتخابات مجلس اإلدارة القادمة) .ومن الواضح أيضاً
أن العمل بهذا التقسيم الوظيفي ،هو الذي ضمن للمركز فاعليته املتميزة ،وحضوره
الدائم والرسيع يف القضايا واألحداث الطارئة .واملشكلة كانت أ ّن توزيع الصالحيات
بني مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي مل يكن مكتوبا ضمن بروتوكول داخيل ،وهو ما
أتاح املجال لالجتهادات الخاصة والتفسريات غري املأمونة ،والتدخالت الشخصية رمبا.
وقد كان من الطبيعي أن يكون الجهاز التنفيذي هو املعني بتنظيم الندوة
وإعدادها .ويف حني سعى هؤالء لدعوة كافة األطراف الحكومية واملوالية
ألطروحاتها ،إال أنهم تلقوا إجابات سلبية يف العموم .واألمر الهام أيضاً ،هو أن
ملم
الدكتور أبل (مدير الندوة ،ورئيس مجلس إدارة املركز حتى حينه) ،كان ًّ
بفحوى أوراق الندوة ،وعىل إطالع باملؤدى العام للمداخالت لعلمه املسبق
بأصحابها ،ورغم أنه مل يكن حارضا (بإرادته أيضا) أثناء جلسات اإلعداد والتحضري
للندوة ،إال أن خلفياته عن املنتدين واملتداخلني تسمح له ببساطة معرفة ما
سيطرحون .والقصد ،أن الدكتور أبل كان (خارج التوقع) يف ردود أفعاله ،ليس
فقط ألنه صاحب املواقف العنيدة يف امللف الدستوري ،ولكن أيضاً إلدراكه مسبقاً
مبا س ُيطرح من أفكار وتو ّجهات .لذلك كان الدكتور أبل (سيئاً) يف إداراته للندوة.
وكان «أسوأ» يف ردود أفعاله الالحقة ،خاصة برقيته امللك حمد واعتذاره الضمني
والتأكيد عىل إجالل «كل» العائلة الحاكمة ،وهو ما يتعارض مع حقيقة أرقام
الندوة التي كشفت جز ًءا من فساد «بعض» العائلة الحاكمة ،وكذلك ردوده يف
الصحافة التي اتسمت بالغضب ،يف حني تأيت االستقالة لتت ِّوج مواقف الدكتور أبل
يف تعاطيه مع الندوة ،وافتقاده للتوازن الطبيعي أمام الضغوط التي تع ّرض لها،
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شخصيا أو بوصفه اإلداري يف املركز أو نادي العروبة .فقد جاءت استقالته ألسباب
مبارشة تتعلق بالندوة وما جرى فيها وبعدها ،وتسبّب يف فقدانه لبعض التقدير
لدى قطاع من الناس ،وقد انربى بعض العاطلني ـ الذين استاءوا وال يزالون من
رصف الدكتور الشخيص سابقا يف إيقاف ندوتهم الخاصة ـ لتأجيج الخالف مجددا
ت ّ
مع شخص الدكتور ،وهو ما أدى إىل ٍ
مزيد من ضياع البوصلة.
ً
ثانيا :ملف الحقوق االقتصادية ومكافحة الفقر

تعرضت البحرين لعديد من الهزات السياسية خالل الفرتة ( )2005-2003والتي
تم التعبري عنها شعبياً يف شكل مسريات واعتصامات ،ورسمياً باعتقاالت ،وأحكام
قاسية ،استنا ًدا لقوانني ت ّم ترشيعها يف غياب السلطة الترشيعية وسيطرة أجواء
أمن الدولة ،تبعها إفراجات اتسمت بتدخالت من رأس الدولة .وقد تناولت هذه
الهزات مواضيع حساسة منها التمييز الطائفي ،التجنيس السيايس ،التغيريات
الدستورية ،إال أن أكرثها تفاعالً ،عىل البعد الداخيل ـ شعبياً ورسمياً ،وعىل البعد
الخارجي ـ حقوقياً ودبلوماسياً ،هي تداعيات ندوة الفقر التي طالت احتجاجات
واسعة طالبت بقوة ،ويف العلن ،بتنحي رئيس الوزراء خليفة بن سلامن ،وهذا ما
مل يتم حدوثه يف البحرين ،طوال عمر املعارضة البحرينية.
فبعد حوايل عام من ندوة التمييز (أكتوبر  )2003سعى عبد الهادي الخواجة إلطالق
حملة وطنية ملكافحة الفقر والتوعية بحقوق اإلنسان االقتصادية التي احتواه العهد
الدويل للحقوق اإلقتصادية .كانت الخطوة األوىل هي إعداد تقرير يوضح مشكلة
الفقر يف البحرين اعتامدا عىل منهجية السببية والنتائج وهي منهجية سبق وأن
ارشنا إليها يف الفصل الثاين ضمن اإلطار املفاهيمي لدى الخواجة .ومرة أخرى كان
عبد الهادي الخواجة يعيد صياغة املطالب الشعبية العامة بلغة رقمية وبدالالت
موضوعية تحدد حجم املشكلة وخطورتها والتداعيات التي ميكن أن تنشأ من جراء
االستمرار يف املنهجية املتبعة والسائدة يف إدارة موارد الدولة االقتصادية .بحكم
التجربة التي ميزت ملف التمييز فإن الهدف من التقرير هو تعريف الناس بحقوقهم
االقتصادية وكيف يطالبون بها يف ظل االنغامس الدائم يف املشكلة الدستورية.
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منهجية التقرير
كان السؤال األول هو كيف نتعرف عىل حجم انتشار الفقر يف مجتمع نفطي ودولة
تصنف ضمن فئة الدول الغنية من جهة ويف ظل انعدام املؤرشات والدراسات
املسحية املختصة بالوضع االقتصادي واالجتامعي خصوصا وأن مؤرشات صندوق
النقد الدويل ال تعطي صورة حقيقية العتامدها يف تحديد مستوى الدخل عىل
مكونات الرثوة الوطنية (مدخوالت الدولة االقتصادية) دون أن تشري لعملية
التوزيع الفعيل لتلك الرثوة .كانت إجابة عبد الهادي الخواجة هي االستفادة من
املعلومات الرسمية غري املبارشة والتي تنرشها مؤسسات وإدارات الدولة من قبيل
عدد األرس التي تتلقى معونات مالية من وزارة العمل والشئون االجتامعية وتحليل
معايري تلك املعونات للوصول إىل نسبة األرس املحتاجة فعال .كام ميكن االستعانة
مبا تنرشه هيئة التأمينات االجتامعية من تقارير دورية تبني فيها مستوى األجور
وعدد العاملني املسجلني ضمن نظام التأمينات االجتامعية .فيمكن االستفادة من
هذه املعلومات للوصول إىل نسبة األجور واملعاشات ونوعية األعامل التي يشغلها
البحرينيون .وهكذا أصبح من املمكن جمع أكرب قدر من املعلومات املقر بها
رسميا ودون الحاجة لاللتجاء للشعارات والعبارات اإلنشائية.
التقرير الذي تم إعداده من خالل فريق عمل تلقى تدريبا مكثفا عىل أدوات
املامرسة الحقوقية نرشت خالصته يف بيان من قبل مركز البحرين لحقوق اإلنسان
جاء فيه(((« :أن حوايل نصف املواطنني البحرينني يعانون من الفقر واألوضاع
املعيشية املرتدية .وقد تم تقدير ذلك استنادا اىل إحصائيات ودراسات رسمية
لعدد العاطلني عن العمل ،ومتلقي املساعدات االجتامعية من العاجزين عن
العمل ،وأصحاب األجور املتدنية .فعدد العاطلني عن العمل وفقا لدراسة رسمية
يصل إىل عرشين ألفا بينام تقدره مصادر معارضة للحكومة بأكرث من ثالثني ألفًا.
علم بأن العاطلني وأرسهم ال يتلقون تأمني ضد التعطل كام يستوجب دستور
ً
((( االستقرار األمني واالجتماعي في خطر متزايد نصف المواطنين البحرينين يعانون من الفقر واألوضاع
المعيشية المتردية .مركز البحرين لحقوق اإلنسان .بيان صحفي بتاريخ  16أكتوبر .2004
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البالد .كام جاء يف التقرير بأن مجموع األرس غري القادرة عىل العمل والتي تتلقى
املساعدات من وزارة العمل والصناديق الخريية يتجاوز عرشين ألف أرسة ،وهو
ما قد يصل يف مجموعه إىل  80ألفًا من اإلفراد الذين يتلقى الواحد منهم مبلغ ال
يتجاوز  18دينارا يف الشهر .يف حني جاء يف دراسات وترصيحات رسمية بأن خط
الفقر لألرسة يف البحرين هو  309دينا ًرا شهريًا.
كام اعتمد التقرير عىل أرقام صادرة عن جهات رسمية تشري إىل أن قرابة ربع
( )16%السكان يعيشون دون مستوى  309دنانري .مام يجعل التقدير الكيل
للمواطنني الذين يعانون من الفقر وتدهو األوضاع املعيشية يفوق  200ألف وهو
ما يشكل تقريبا نصف عدد املواطنني .وتتطرق التقرير اىل أن قطاعا واسعا من
املواطنني يفتقرون اىل السكن املالئم .فالعاطلون ومتلقوا املساعدات االجتامعية ال
يتمكنون من الحصول عىل الخدمات والقروض السكنية التي توفرها الحكومة .يف
حني تنتظر  44ألف أرسة من أصحاب الدخل املحدود دورها للحصول عىل هذه
الخدمات لفرتات تتجاوز أحيانا  12سنة .كام كشفت إحصاءات رسمية عن وجود
 6آالف منزل آيل للسقوط ،بينام تم اإلعالن عن مرشوع إلعادة بناء أو ترميم 450
ألفا من هذه البيوت خالل فرتة قد تطول إىل مثان سنوات .وأشار التقرير إىل أن
انتشار الفقر رغم ارتفاع متوسط الدخل الفردي يف البحرين يكشف عن التفاوت
الكبري يف مستويات الدخل واملعيشة .ففي مقابل انتشار حاالت الفقر فقد كشف
مسح أجرته مؤسسة نقد البحرين عن وجود  5200شخص من األثرياء .وبني
املسح بأن معدل الرثوة التي ميلكها الفرد من هؤالء يبلغ  4,2ماليني دوالر ،وهو
ما يفوق املعدل العاملي الذي يبلغ  3,8ماليني دوالر .ويشري املسح إىل أن حجم
الرثوات الخاصة يف البحرين يرتاوح ما بني  20مليارا و 30مليار دوالر».
وأرجع التقرير تدهور األوضاع املعيشية للمواطنني رغم قوة اقتصاد الدولة إىل
سوء توزيع الرثوات ،وإهدار املال العام ،والفساد املايل واإلداري وسوء التخطيط،
واتباع سياسة إغراق السوق بالعاملة األجنبية الرخيصة التي تبلغ  60يف املئة من
مجموع القوة العاملة .وقال التقرير بأن استمرار مجموعة صغرية من املتنفذين

191

يف الهيمنة عىل االقتصاد يف القطاعني العام والخاص يقف حائال دون أية اصالحات
حقيقة .كام أشار التقرير إىل استحواذ هذه الفئة عىل مساحات شاسعة من
أرايض البحرين وخصوصا األرايض التي تم ردمها من البحر واملساحات التي
سيتم ردمها يف املستقبل .وقد أدى إصدار مرسوم بفتح االستثامر يف األرايض
لرؤوس األموال األجنبية إىل ارتفاع حاد يف أسعار األرايض بشكل كبري سيؤدي إىل
املزيد من تراكم الرثوات لدى املترصفني بهذه اإلرايض ،بينام أصبح من الصعب
حتى عىل أصحاب الدخل املتوسط رشاء أرض .وكذلك تراجعت قدرة املواطنني
عىل البناء بسبب التصاعد الرسيع ألسعار مواد البناء خالل السنوات األخرية.
وتطرق التقرير إىل اآلثار االجتامعية واألمنية النتشار الفقر ،وأورد إحصائيات
عن االرتفاع الحاد يف معدل جرائم الرسقة ،وازدياد معدالت الطالق والعزوف
عن الزواج ،وتزايد عمل النساء واألطفال يف ظروف ورشوط عمل غري مالمئة.
وحذّر التقرير من أن انتشار الفقر وتدهور الحالة املعيشة سينعكس حتام عىل
االستقرار السيايس واالجتامعي ،وخصوصا أن التقارير الرسمية نفسها تشري إىل
أن عدد العاطلني سريتفع من  20ألفًا إىل مثانني ألفًا خالل العقد القادم ،وأن
معدالت األجور ستنخفض مبقدار  ،19%وإن الطلبات للحصول عىل الخدمات
اإلسكانية سرتتفع إىل مثانني ألفا.
انعقاد الندوة
عىل الرغم من كل املضايقات من السلطات البحرينية بغية ثنيه عن إقامتها ،
متكّن مركز البحرين لحقوق اإلنسان من تنظيم ندوة «الفقر والحقوق االقتصادية
يف البحرين»،بنادي العروبة بالتزامن مع إطالق الحملة الوطنية ملكافحة الفقر
والتوعية بالحقوق االقتصادية للمواطنني والتي كان من املقرر لها أن تستمر
ملدة عامني ،الستنهاض مؤسسات املجتمع املدين والجهات املعنية واألفراد للدفع
باتجاه إيجاد الترشيعات واإلصالحات الالزمة .وشارك فيها الناشط الحقوقي عبد
(((

((( سبق الندوة سعي حكومي إليقاف الندوة وتأميم مواد الندوة من خالل عرضها المسبق على الجهات
الحكومية ،إال أن مسئولي المركز أصروا على عقد الندوة والمضي فيها.
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أثناء الندوة ،عرض مركز البحرين لحقوق اإلنسان فيلامً وثائقياً حمل اسم (غربة
يف وطن) وكان له األثر البالغ عىل الحضور واملنتدين عىل ما عرض من صور
ولقطات مأساوية لواقع متكرر لكثري من العوائل البحرينية .وقد تناول الفيلم
قصة الحاج عبدالله خلف ( 75سنة) من أهايل قرية كرانة غرب العاصمة املنامة
والذي اضطره وضعه االقتصادي للعمل يف الفالحة ،رغم كرب سنه .وقد نتج من
تلك الوضعية فقدان بعض أوالد الحاج عبد الله فرصة التعليم والدراسة وذلك
لشحة املال وااللتزام بالكد عىل العائلة ،التي تقطن أحد البيوت اآليلة للسقوط.
ويقطن الحاج عبد الله وعائلته منزالً ذا بناء قديم ج ًّدا و يتكون من دور واحد
بغرفتني ودورة مياه واحدة ،حيث ينام جميع األبناء يف غرفة واحدة وهي أيضا
تستخدم الستقبال الضيوف .ويشكل توفري األدوات واملتطلبات املدرسية ألبناء
الحاج عبد الله خلف هاجس آخر غري هاجس املنزل ،كام تعرب إحدى بناته ،يف
ظل راتب االبن األكرب الذي ال يتجاوز  82دينا ًرا بحرينيًا.

ةمساحلا تافلملا

النبي العكري ،والباحث اإلسالمي السيد كامل الهاشمي ،ورئيس جمعية الوفاق
اإلسالمية الشيخ عيل سلامن ،إضافة إىل الحقوقي عبد الهادي الخواجة.

ومن جانبه ،ق ّدم عبد الهادي الخواجة ورقة مكتوبة يستعرض فيها منهجية
النهوض املجتمعي يف مكافحة الفقر وكانت تحمل عنوان (مكافحة الفقر يف
البحرين :مبادئ واسرتاتيجيات التحرك) حيث تطرق فيها إىل منهج الضامن
االقتصادي وكيفية تعزيز حقوق اإلنسان االقتصادية والتحديات التي تواجه تلك
الحقوق لإلنسان البحريني وكيفية عالجها.
إال أنه مل يلقيها وفضل عليها إلقاء كلمة مبارشة أشار فيها اىل عدم إمكانية نجاح
مساعي إصالح بوجود الحكومة الحالية التي يرتأسها خليفة بن سلامن آل خليفة منذ
أكرث من ثالثني سنة ،واملسؤولة عن تدين الفقر املدقع ،وتردي األوضاع االقتصادية،
وانتشار الفساد اإلداري واملايل ،وطالب بتنحيته كام أشار إىل سوء الوضع وطالب
بالضغط وتغيري الحكومة مؤك ًدا أن نصف الشعب البحريني يعاين من األحوال
املأساوية وتساءل الخواجة :هل من املعقول أن تكون األرايض كلها مملوكة؟
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تداعيات ما بعد الندوة
رغم ما اثبتته ندوة الفقر والحقوق االقتصادية من أرقام وحقائق تبدو مفارقة
للصورة الرسمية التي ظلت الحكومة تر ّوج لها إذ كشفت األوراق التي قدمت يف
الندوة املحركات الفعلية إلدارة الدولة أو ما يعرب عنه بالدولة العميقة التي تقف
خلف الدولة الرسمية الظاهرة يف املؤسسات والوزارت((( .رغم أهمية ذلك إال
أن األثر األبرز واألهم جاء من بعدها وبالتحديد بعد قيام السلطة باعتقال عبد
وحل مركز البحرين لحقوق اإلنسان .فقد
الهادي الخواجة وغلق نادي العروبة ّ
سمحت هذه الخطوات التصعيدية ألن تتضح خطوط ومعامل الخطاب الحقوقي
الجديد وهو الخطاب القائم عىل معالجة امللفات العالقة بشكل عادل ونهايئ.
وعندما نقارن هذه الخطاب مع الخطابات األخرى التي تسود أوساط القوى
املوالية واملرتبطني بهيكلية النظام ندرك مستوى االفرتاق ،ونعرف أين يقع شعار
اإلصالح الحقيقي .فام يُطرح يف هذه األوساط من شعارات ،وادعاءات ،ومساع
طيبة ،ونوايا حسنة تتجه يف بعض حاالتها نحو التطبيل ملشاريع السلطة ،أو
التسليم بآلياتها واالعتقاد بإمكان (التطوير الحقيقي) من خاللها؛ كل ذلك ليس
سوى ،تكييف مع األوضاع الخاطئة وتعزيز ألجواء التعايش معها ،وبالتايل فإ ّن
طرح شعارات اإلصالح واملناداة بالحقوق وحلحلة ظروف الناس الصعبة ،ال تتعلق
إال باملستويات الجزئية ،وال عالقة لها برؤى اسرتاتيجية واضحة ،وإحاطة شاملة
لطبائع األمور.
خطاب معالجة امللفات العالقة نهائيا وبطريقة عادلة هو ما يتم ّيز به عبد الهادي
الخواجة .وهذا الخطاب ال يلتقي مع رؤى بعض الحقوقيني التقليدين الذين
يعملون عىل الحاالت الصغرية ،ويقترصون عىل تدبيج البيانات وتسجيل املواقف
الباردة .فرؤية الخواجة الحقوقية تستقي روحيتها من الخطاب الذي ألقاه يف
ندوة الفقر وهو رضورة تسمية األشياء مبسمياتها وترك املجامالت التي تعطل
((( اعتمدت هنا وفيما يلي بصورة كبيرة على الملف المتميز الذي نشرته مجلة الشاهد السياسي كموضوع
غالفها تحت عنوان «
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ةمساحلا تافلملا

إرجاع الحقوق أو تحد من متكني الناس من حقوقهم ،وهو ما مييل عليه أن يكون
قريبا من الواقع امليداين ،ويستقبل الحاالت (القضايا) ذات الصلة بكل أشكال
الفساد واالنتهاك.
بنا ًء عىل هذا الفهم ،تتب ّدد املغالطات التي أشيعت ضد الندوة واملركز .فاستخدام
قنوات الضغط الداخلية والخارجية (ما ي ُعرف لدى منظري االتهامات بالتحشيد
يحق للحقوقي اعتامدها
واالتصال بالخارج) هي من الوسائل الرشعية التي ّ
لتحقيق أهدافه الحقوقية .وهذا يعني أن هناك تشابها كبريا بني أدوات الناشط
السيايس والناشط الحقوقي ،بينام يفرتقان يف األهداف .فالحقوقي يهتم بالتصدي
مللفات الظلم واالنتهاك والتمييز والقمع ألجل معالجتها وإنهائها ،وال يخطط من
وراء ذلك للوصول إىل السلطة أو املشاركة فيها .كذلك فإنّه ليس معنيًا دامئًا
بحسابات السياسيني أو غريهم ،وال يضع االعتبار الكامل لألجندة الخاصة بهم
التي تُح ِّدد خطابهم أو تفرض عليهم لغة معينة تراعي توازن القوى وإرضاء هذا
وإغضاب ذاك .وبهذا املعنى ،فإن العمل الحقوقي لن يكتسب أصالته وسمته
الخالصة إال بتحقيق استقالليته عن إرادة النظام وأسقفه املفروضة خارج إطار
أي سلوك يتعارض مع حقوق الناس يف التعبري والحياة
القانون ،وكذلك تن ّزهه عن ّ
والعدل.
اعتقال الخواجة
بعد أربع وعرشين ساعة من مشاركته يف ندوة (الفقر والحقوق االقتصادية يف
البحرين) استدعت يف وقت متأخر من ذلك اليوم رشطة مركز «النبيه صالح»
جنويب العاصمة املنامة ،عبدالهادي الخواجة للمثول للتحقيق ،مع اإلرصار عىل
عدم االنتظار للصباح أو إخباره مبوضوع املساءلة .وبعد فرتة قصرية من وصوله
ملركز النبيه صالح ،تم نقله لسجن الحوض الجاف .مل توجه له أي تهمة حينها ،ومل
يسمح له بوجود أي محام معه ميكن أن يدافع عنه أمام النيابة العامة .من جانب
آخر ،ولدى محاولة زوجة الخواجة توصيل بعض املالبس واالحتياجات الشخصية
لزوجها ،تم إخبارها بأنه توجد أوامر من السلطات العليا ملنع أي تواصل معه
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كام ال ميكنهم استالم أي أغراض شخصية أو غريها لحني وصول أوامر أخرى.
وقد تعرض الخواجة لهجوم إعالمي عنيف متثل يف ترصيحات وزير اإلعالم يف
قناة العربية والصحف املحلية ادعت بأن الخواجة ـ «تفوه بقذف وسب لرموز
البالد ولشخصيات وأرس بحرينية» كام أنه «يحرض ويجيّش الشارع للقيام بأعامل
تخريبية».
يف صباح اليوم التايل وأمام النيابة العامة ،اعتصم العرشات من املواطنني والناشطني
والرموز الوطنية ليعربوا عن تضامنهم مع عبد الهادي الخواجة ،ومل يتم جلب
الخواجة للنيابة العامة ذلك الصباح ،بل ظل سجي ًنا دون أي تهمة حتى وقت
محام،
متأخر من ذلك اليوم (التاسعة مسا ًء) حيث حرض أمام النيابة العامة دون ٍ
وقد وجه النائب العام عبدالرحمن بن جابر الذي يعتربه البحرينيون أحد رؤساء
محكمة أمن الدولة سيئة الصيت تهمتني لعبد الهادي الخواجة مستندا ً لقانون
العقوبات لعام  1976املدان دولياً التهمة األوىل حسب املادة  165من القانون،
التحريض عىل كراهية النظام واالزدراء به وتصل عقوبتها إىل السجن ثالث سنوات
كحد أقىص .التهمة الثانية -حسب املادة  168من القانون نفسه ،بث إشاعات
ودعايات مثرية من شأنها التسبب يف اضطراب األمن العام وإلحاق الرضر باملصلحة
العامة وتصل عقوبتها إىل السجن ملدة سنتني كحد أقىص ،كام تم حبسه عىل ذمة
التحقيق ملدة  45يو ًما .ومل يتم التحقيق مع الخواجة حتى مثوله للمحاكمة يف
 16ترشين األول (أكتوبر) 2004م أي بعد أكرثمن أسبوعنب من اعتقاله (املحكمة
الصغرى الجنائية الثالثة  -قضية رقم 5079/70 :لسنة  .)2004وقد بقي معتقال
حتى قبيل الجلسة األوىل يف سجن انفرادي دون أن تسمح السلطات بالتقائه
مبحام أو التمتع بحقوقه الدستورية كمعتقل رأي وناشط حقوقي كفلها له إعالن
ٍ
األمم املتحدة للمدافعني عن حقوق اإلنسان .وقد رفضت النيابة العامة رغبة
عدد من املحاميني الدوليني للرتافع عن الخواجة ،األمر الذي بدا غري ًبا وغري قابل
للتفسري .وكانت جمعية البحرين لحقوق اإلنسان طالبت «برضورة وضع ح ّد
فاصل بني السلطات املختلفة ونشري بالتحديد هنا للسطلتني التنفيذية والقضائية
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والتي ثبت يف هذ القضية ،وقضايا سابقة ،تأثر الثانية بتوجهات وتوجيهات األوىل.
ففي حالة الخواجة مل يرد للنيابة العامة شكوى ممن يعتقد أنه ترضر من ترصيح
الخواجة يف ندوة الفقر ،بل تحركت القضية بنا ًء عىل أوامر الحكومة ،وهذ األمر
يتناىف مع قانون املرافعات الجنائية» ،وطالبت الجمعية يف بيانها بأن يتسع صدر
السلطة لالنتقاد واملحاسبة ،كونها قبلت أن تكون يف موقع املسئولية ،وأن ال تعمل
عىل تسييس املواقف ،وبرضورة اإلرساع يف إطالق رساح الخواجة وعودة مركز
البحرين لنشاطه املتم ّيز دون مضايقات أو تهديدات ،من أجل تهدئة األوضاع
وخلق جو هادئ يتم فيه التمعن يف سلبيات ما حدث ،وأخذ خطوات جريئة
تستهدف إزالة ما من شأنه إرباك برامج التنمية الحقيقية(((.
حرض الخواجة ثالث جلسات ،أعلن فيها مقاطعة الجلسات بعد ذلك لرفض
القايض ـ سيد محمد كفراوي ـ النظر يف الطعن الدستوري الذي تقدم به محامو
الخواجة يف مواد قانون العقوبات لعام  1976واعترب املحكمة غري عادلة والحكم
معروف سلفاً .القايض أعلن حكمه يف  21نوفمرب  ،2004مستن ًدا إىل قانون
العقوبات ،وكانت الحبس ملدة سنة متضمنة  57يوماً التي قضاها الخواجة قبل
النطق بالحكم .ويف مساء ذلك اليوم ،أصدر ملك البحرين مرسو ًما يلغي الفرتة
املتبقية من الحكم عىل الخواجة ،وأمر بإطالق رساح بقية املتضامنني معه.

((( أعربت جمعية حقوق اإلنسان في بيانها عن قلقلها البالغ من «ما آلت إليه األمور في البحرين بعد إقدام
السلطة على اعتقال الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة وحل مركز البحرين لحقوق اإلنسان إثر ندوة
«الفقر والحقوق االقتصادية في البحرين» .فقد قام مركز البحرين لحقوق اإلنسان ومعه الخواجة بأنشطة
حقوقية نوعية مشهود لها محلياً ودولياً شملت الدفاع عن حقوق المواطنين الدفع نحو حلحلة قضايا
السجناء ومتابعة حقوقهم ،إلى جانب مراقبة األداء الحكومي قبال مبادئ حقوق اإلنسان واإلتفاقيات التي
وقعتها ،إضافة إلى رصد التجاوزات واالنتهاكات الحقوقية كما تم استعراضها في ندوة «التمييز..القانون
غير المكتوب» ،وندوة الفقر األخيرة .ورأت الجمعية «إن الخطوات التعسفية التي أقدمت عليها السلطة
بغلق المركز واعتقال الخواجة تعرض التوجهات اإلصالحية في البالد إلى الضرر ،ويستشف منها رجوعا
إلى مسلكيات إتصفت بها حقبة تدابير أمن الدولة».
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إغالق نادي العروبة
يف وقت متأخر من مساء  26سبتمرب  ،2004ويف تطور خطري ينال الحريات العامة،
أصدرت املؤسسة العامة للشباب والرياضة ـ الجهة الرسمية املسؤولة عن األندية
الرياضية والثقافية ـ أم ًرا إدارياً بغلق نادي العروبة الثقايف ،وهو أحد األندية
العريقة يف البحرين ،ملدة  45يوماً وتجميد أرصدته ،وجاء استصدار أمر إغالق
نادي العروبة تحت دعوى أنه استضاف فعالية تعرضت لدولة شقيقة .وتجدر
اإلشارة اىل أن ما يشري اليه أمر الغلق هو ندوة عقدت يف نفس النادي قبل عدة
أيام من عقد ندوة «الفقر» تم فيها ذكر إحدى الدول الخليجية ،ومل يتم إتخاذ
أي إجراء ضد النادي حينها كام مل تتم اإلشارة إىل تلك الندوة يف أي من وسائل
اإلعالم الرسمية وغري الرسمية .من جانب آخر ،مل يسلم نادي العروبة العريق
خصوصا بعد احتضانه عدة فعاليات اعتربتها السلطات
من املضايقات الرسمية
ً
تحدياً لها ومنها الندوة الجامهريية الكربى إلعالن مقاطعة االنتخابات النيابية،
واألخرى الخاصة مبوضوع التجنيس السيايس يف البحرين إضافة الحتضانه املؤمتر
الدستوري بعد أن ضايقت السلطات منظميه وهي الجمعيات األربع املقاطعة:
جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية ،جمعية العمل الوطني الدميقراطي ،جمعية
التجمع القومي الدميقراطي وجمعية العمل اإلسالمي.
وقد تق ّدمت إدارة النادي برفع دعوى قضائية ضد القرار اإلداري بالغلق ،كام
خاطبت إدارته سلطات عليا ،إال أن املوضوع تم حله وديًا بني املؤسسة العامة
للشباب والرياضة وإدارة النادي بعد زيارة وفدها لرئيس الوزراء قبل  11يو ًما من
انتهاء فرتة الغلق ،وتم إعادة فتح النادي.
حل مركز البحرين لحقوق اإلنسان
ّ
يف  29سبتمرب  2004ومن خالل الصحافة ،علم املركز بقرار حلّه اإلداري من
قبل وزير العمل والشؤون االجتامعية .وقد تم قطع الكهرباء عن مقره وتجميد
حساباته يف البنوك يف اليوم ذاته .وحتى وقت بدء الندوة التي استغرقت أكرث
من ثالث ساعات ،تعرض املركز لتهديدات وزارة العمل والشؤون االجتامعية
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ووزارة اإلعالم ووزارة الداخلية متحورت حول منع املركز من عرض ندوته التي
حرضها آالف املواطنني واملعنيني مبوضوع الفقر والوضع االقتصادي يف البحرين.
وقد تع ّرض مركز البحرين لحقوق اإلنسان سابقاً ملضايقات شبيهة من السلطات
البحرينية منذ أن عقد ندوته أكتوبر  2003والتي تناولت موضوع «التمييز:
القانون غري املكتوب» ،حيث بدأ مسلسل اإلنذارات والتهديدات من قبل وزارة
العمل والشؤون االجتامعية البحرينية للمركز،هو ما جعل املركز والقضايا التي
يتبناها محل عناية واهتامم محيل ودويل وهو ما جعل السلطة يف البحرين
تتحسس منه وتوجه له اإلنذار تلو اإلنذار .وقد تكرر املوقف نفسه من السلطات
للمركز إبان املؤمتر الدستوري الذي نظمته الجمعيات السياسية املقاطعة وكذلك
بعد وأثناء تدشني العريضة الدستورية حينام تبنى ودافع عن معتقيل العريضة.
وقد تبع حل املركز تعرض رئيسه ـ نبيل رجب ـ لتهديدات علنية ،متثلت يف
ترصيحات وزير العمل يف الصحافة ،بسبب ترصيحاته اإلعالمية التي عرب فيها عن
األسباب الحقيقية وراء اعتقال عبدالهادي الخواجة وإغالق املركز .وقد اتخذت
وزارة العمل والشؤون االجتامعية إجراءات حل املركز وتصفية ممتلكاته ،عىل
الرغم من الدعوى التي رفعتها إدارته ضدر قرار وزارة العمل وعىل الرغم من
طلب محاميي املركز تأجيل إجراءات التصفية لحني االنتهاء من الدعوى املرفوعة
من املركز ،األمر الذي رفضه قايض املحكمة السيد محمد الكفراوي ،وهو القايض
نفسه املسؤول عن محاكمة عبدالهادي الخواجة .ويف مذكرة الدفاع الختامية إىل
هيئة املحكمة الكربى املدنية نفى املحامون اتهام وزير ووزارة العمل للمركز
بأنه مارس عمال سياسيا حينام نظّم ندوة التمييز واالمتيازات (عام  ،)2003ذلك
أن الدستور البحريني جعل نص حظر التمييز ضمن الباب الثالث بشأن الحقوق
والواجبات العامة ،وبالتايل فإن مسألة التمييز هي مسألة حقوقية ،وأضافوا
أن املركز مل يخالف االتفاق األمني الخليجي حينام جمع تواقيع عريضة لدعم
حقوق املرأة السياسية يف الكويت ،ذلك أن الحملة مل تكن من تنظيم املركز ،بل
نظمتها منظمة العفو الدولية ،ووقعها برملانيون بحرينيون وجمعيات ونقابات
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خاضعة لسلطة وزارة العمل .ودفع املحامون بعدم دستورية املرسوم بقانون
رقم  12لسنة  1989واملادة رقم  50منه ،وطالبوا بوقف قرار حل املركز وإلغائه.
وقالت مذكرة الدفاع الختامية« :إن القول بأن مركز حقوق اإلنسان جاوز أهداف
ترخيصه مبامرسة العمل السيايس قول ال سند له من الواقع» .ويف  8مارس 2006
ومع إعالن قرار محكمة التمييز النهايئ برفض االستئناف املقدم من املركز ضد
قرار الحل ،أعلنت وزارة الشئون االجتامعية بأنها ستطلب اتخاذ إجراءات قضائية
ضد أعضاء املركز إن واصلوا نشاطهم .ورغم ذلك يواصل مركز البحرين لحقوق
اإلنسان نشاطاته يف البحرين تحت طائلة قانون العقوبات البحريني لعام 1976
والذي تصل فيه عقوبة مواصلة النشاط إىل السجن ملدة  6أشهر.
اللجنة األهلية للدفاع عن الخواجة
إثر قيام االجهزة األمنية باعتقال الخواجة ،تكونت لجنة وطنية للتضامن مع
الخواجة قادت التحرك امليداين داخل ًيا وخارج ًيا ،تكونت من ناشطني حقوقيني،
ومحامني ورموز وطنية .اللجنة أعلنت يف مؤمترها الصحفي األول قيادتها للتحرك
امليداين داخل ًيا وخارج ًيا .فعىل الصعيد الداخيل ومنذ اعتقال الخواجة وحتى
اإلفراج عنه ،عقدت اللجنة عدة اعتصامات يف مناطق مختلفة متثلت يف اعتصام
عند النيابة العامة ،وثالثة وسط أكرب تجمع تجاري غرب العاصمة املنامة ،واثنني
بالقرب من مبنى رئاسة الوزراء ،أحدهام بالشموع وآخر بالصور .كام دشنت
عريضة شعبية تضامنية مع الخواجة وأهله ،بلغ عدد املوقعني عليها عرشة آالف،
وقد تم إرسالها لألمني العام لألمم املتحدة كويف أنان واملفوض السامي لحقوق
اإلنسان لويز آربور مطالبة إياهام بالتدخل لإلفراج غري املرشوط عن الخواجة
وإعادة فتح مركز البحرين لحقوق اإلنسان .كام صدرت عريضة نخبوية أخرى،
وقع عليها نشطاء حقوقيون ومحامون ،تطالب بنفس ما طالبت به العريضة
الشعبية.
كام متكنت لجنة التضامن من عقد ندوتني جامهرييتني مبنطقة البالد القديم حيث
عرضت يف األوىل فيلامً عبارة عن إعادة ملا قاله الخواجة يف ندوة الفقر لتثبت
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بأنه مل يتلفظ بأي سب أو شتيمة كام مل يوجه أي دعوة لعنف أو لتخريب ،كام
نرشت الصحافة عىل لسان املسؤولني ،ويف األخرى عرضت فيلامً وثائقياً يوضح
مالبسات مسرية السيارات الثالثة ،وحيثيات الهجوم املسلح من السلطات عىل
التجمع السلمي املتضامن مع الخواجة.
كام دعت اللجنة لخمس مسريات ،اثنتان منها س ًريا عىل األقدام ،انطلقتا من جامع
«رأس الر ّمان» يف وسط املنامة مرو ًرا بالقرب من مبنى رئاسة الوزراء ثم عودة
ملكان االنطالق .وقد اتسمت املسريتان بالشعارات املتضامنة مع الخواجة واملنددة
بالحكومة واملطالبة بتنحي رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلامن آل خليفة
الذي ظل يف هذا املنصب ألكرث من ثالثني سنة .أما مسريا ت السيارات ،فكانت
ثالثاً ،تم اعرتاضها جميعاً باستخدام القوة والسالح من قبل قوات الجهاز األمني
ومحارصتها ،بعد أن انطلقت ملسافة عىل الجانب األمين يف خط سري معروف .فقد
منع املشاركون يف تلك املسريات من حمل صورة الخواجة التي تم لصقها عىل
السيارات .وقد تسببت اعرتاضات قوات األمن لتلك املسريات السلمية يف شلل
كامل يف املرور وتعطيل حركته ألكرث من ثالث ساعات يف مناطق مختلفة من
العاصمة املنامة.
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الفصل السادس:
صناعة النشطاء وحمايتهم
اهتم عبد الهادي الخواجة من خالل عمله يف مركز البحرين لحقوق اإلنسان
مبسألة التدريب والتأهيل ،مستفي ًدا من الفرص التي توفرت له وباألخص منها
تكليفه من قبل برنامج «أكويتاس» الكندي لتعليم حقوق اإلنسان بتأسيس
شبكة إقليمية ملعلمي حقوق اإلنسان عام  ،2004وكذلك من خالل عمله يف
تدريب كوادر حقوقية يف البحرين والخليج العريب عامي ( )2007 - 2006لصالح
منظمة (فرونت الين) ،ووظف عضويته يف مختلف املؤسسات الحقوقية لتنسيب
املنظامت واألطر الحقوقية التي أسسها أو دعا لتأسيسها ،وربطهم بشبكات
حركات ومنظامت حقوق اإلنسان يف مختلف الدول الغربية والعربية ،وتنسيبهم
يف مختلف املنظامت الحقوقية.
ويف مجال صناعة النشطاء واملدافعني عن حقوق اإلنسان مل يقترص عمل
الخواجة عىل النطاق املحيل ،بل أصبح الخواجة عرب مامرسة التدريب مسئوال
إقليميا يناضل من أجل املدافعني عن حقوق اإلنسان ومتكينهم من أدواتهم
الحقوقية ،مام أتاح له فرصة تجميع خربات حياتية وتجارب متنوعة للنزعة
اإلنسانية وحقوقها املنتهكة .مل يكتف الخواجة بإعداد النشطاء وتدربيهم بل
ظل حاميا لهم ومدافعا رشسا عنهم ضد الهجامت األمنية التي يتعرضون لها
وتجلت هذه الحامية يف العديد من املواقف أبرزها دفاعه املستميت عن نشطاء
لجنة العاطلني وتقدمه يف مسريات وأنشطة لجنة أهايل املعتلقني السياسيني
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ودفاعه املستميت لنيل اللجان األهلية االعرتاف يف منتدى املستقبل الذي عقد
يف نوفمرب  2005يف البحرين .إجامال فإن صناعة النشطاء لدى الخواجة مرت
مبرحلتني أساسيتني هام:
مرحلة البناء :وهي الفرتة التي قضاها الخواجة يف تدريب النشطاء ومتكينهم من
املهارات الالزمة لوضع االسرتاتيجيات واملواءمة مع حاجات املجتمع .ومتتد هذه
املرحلة من  2001حتى .2006
مرحلة االستثامر :وهي عبارة عن توظيف نتائج املرحلة األوىل واختبار القدرات
الخاصة بهم وبالتايل حاميتهم والدفاع عنهم،ومتتد هذه املرحلة من  2006إىل
.2011
سنحاول يف هذا الفصل استعراض جهود الخواجة يف هذا املجال والرتكيز عىل
االسرتاتيجيات التي انتهجها يف هذا الصدد مع مراعاة التطور الزمني الذي مر به
مرشوع صناعة النشطاء وإىل أين انتهى.
أوال :صناعة النشطاء ومنهج التدريب من أجل التغيير
استطاع عبد الهادي الخواجة طوال العرش سنوات أن يؤسس جيال حقوقيا مدربا
عىل التعاطي مع حقوق اإلنسان بحرفية عالية ومبسئولية وفق قواعد عاملية
حيث انتهج عبد الهادي الخواجة يف متكني املتدربني عىل املنهجية السببية كإحدى
أهم املنهجيات يف معالجة موضوع حقوق اإلنسان .وتعتمد هذه املنهجية عىل
معالجة انتهاكات حقوق اإلنسان وفق مستويات متعددة تبدأ بالرصد ومتر
بالتحليل والتخطيط النشط وأخريا متابعة نتائج النشاط الحقوقي ومراقبة التغيري
يف املستويات الثالثة للتغيري (املستوى الفردي /املستوى التنظيمي /املستوى
املجتمعي) حيث ال تقف القضية عند رصد االنتهاكات الحقوقية وكتابة تقارير
مختصة يف شأنها بل تعتمد عىل تحليل الوضع املجتمعي وتحديد األسباب الكامنة
خلف تلك االنتهاكات وتشخيص مدى إمكانية التغيري فيها لحامية حقوق اإلنسان.
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وفق هذا املعنى تكون صناعة النشطاء(عملية تدريبهم ومتكينهم وحاميتهم)
تعني متكينهم من مامرسة التغيري املجتمعي املطلوب منهم وأن تكون عملية
تدربيهم معنية باملساهمة يف الوقاية طويلة األمد من انتهاكات حقوق اإلنسان
والرصاعات العنيفة ،وتعزيز املساواة والتنمية املستدامة ،وتعزيز املشاركة يف صنع
القرار داخل النظام الدميقراطي(((.
وكانت منظمة األمم املتحدة((( قد ناقشت خطة للعمل من أجل املرحلة الثانية
( )2014-2010من برنامج العامل للتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان وأصدرت
تعريفا يعد األكرث شمولية يف تدريب وتعليم حقوق اإلنسان،عرب الرتكيز عىل
بناء ثقافة عاملية لحقوق اإلنسان .ال تنطوي عىل تعليم حقوق اإلنسان وآليات
الحامية فقط ،ولكن يعني أيضا باكتساب و تعزيز املهارات الالزمة لتطبيق حقوق
اإلنسان يف الحياة اليومية ،وتنمية القيم واملواقف والسلوك التي تدعم حقوق
اإلنسان وكذلك اتخاذ إجراءات للدفاع عن و تعزيز حقوق اإلنسان .وبحسب
الخطة املصدرة من قبل األمم املتحدة فإن الرتبية عىل حقوق اإلنسان تستهدف
تطوير فهم الجميع للمسؤولية املشرتكة وجعل حقوق اإلنسان حقيقة واقعة يف
كل مجتمع ويف املجتمع ككل.
أوال :قواعد البناء

رغم أن عملية التمكني والتدريب تبدو واحدة ومتفق عليها بني املتنافسني يف
مجال حقوق اإلنسان ،إال أن مفهوم صناعة النشطاء هو من مختصات مرشوع
أساسا بتمكني النشطاء الحقوقيني من
عبد الهادي الخواجة .فهذا املفهوم معني ً
أن يصبحوا قادة للتغري االجتامعي والسيايس عرب استلهام منهجية ضامن الحقوق.
(1) Evaluating Human Rights Training Activities A Handbook for Human Rights
Educators,Equitas – International Centre for Human Rights Education and the Office
of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). 2011.pp(9)10
(2) Adapted from A/HRC/1528/, paras. 3 and 4. 30 September 2010. (resolution 1511/).
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فاملتوقع من عملية تحريك حقوق اإلنسان هو حصول تغيريات هيكلية وتغيريات
جذرية يف عالقات املجتمع وباألخص عالقة القوة مبا يجعلها عالقات متكافئة
تضمن جميع حقوق الفئات بشكل عادل ومتساو(((.
يف  2003وبعد ميض قرابة السنتني عىل تأسيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان
طرح الخواجة سيال من األسئلة أمام الجمهور يف يوم الصحافة العاملي وتركزت
أسئلته حول منهج التغيري املطلوب من قبيل «ما هي الوسائل واآلليات املتوافرة
لدى الذين ينشدون تعزيز وحامية الحريات األساسية وحقوق االنسان؟ وما مدى
قدرة هؤالء عىل حامية أنفسهم وبرامجهم؟ هل القوانني تخدم تجربة اإلصالح
أم تعيقها؟ ومن يتحكم فعال يف تنفيذ أو تعديل القوانني؟ وماذا عن دور وسائل
اإلعالم من محطات إذاعة وتلفزيون وصحف؟ من يتحكم بها؟ وأية قوانني
تنظمها؟ وهل هناك رقابة ومحاسبة حقيقية عىل من ميتلك النفوذ وميتلك أسباب
القوة االقتصادية واألمنية؟وماذا عن القضاء بوضعه الحايل ...هل هو ميثل فعال
وسيلة الحامية األخرية للمترضرين واملتظلمني؟وماذا عن املعاهدات واآلليات
الدولية؟ هل لها تأثري يف كل ذلك؟»(((.
عرب هذه األسئلة استطاع الخواجة أن يطور رؤيته الخاصة بصناعة النشطاء ومجال
عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان وهي رؤية تتضمن:
 - 1التوفر عىل وسائل وآليات تعزز حقوق اإلنسان.
 - 2حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان ألنفسهم وبرامجهم.
 - 3تقييم الواقع املحيل وتحليل املخاطر والتحديات والفرص املتاحة للنشاط
الحقوقي.
((( عبد الهادي الخواجة» اإلصالح الدستوري أوال؟ أم االقتصادي؟ وبأية آليات؟» ورقة مقدمة للحلقة الحوارية
حول «العمل النيابي وآفاق االصالح الدستوري» .2006
((( بمناسبة ذكرى «اإلعالن العالمي » الخواجة :قوانين «العقوبات» و«الجمعيات» و«الصحافة» تنتهك حقوق
اإلنسان ،صحيفة الوسط البحرينية  -العدد  - 462الجمعة  12ديسمبر 2003م
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بالطبع فإن التغيري االجتامعي يعترب هدفا معقدا خصوصا ،إذا ما متت نسبته ألثر
التدريب أو نشاط الحقوقيني مام يؤكد رضورة أن يكون تحديد التغيري االجتامعي
كهدف مبتغى أن يكون دقيقا ومحددا باملستويات املرتبطة بحقوق اإلنسان.
سيقابل عمل الخواجة بيشء من الرفض من قبل بعض الذين يعتربون أن وظيفة
الحقوقي هي عملية تنتهي عند حدود الرصد واملناشدة وأن تحرير اإلنسان
أو تحويله لفاعل يف التغيري االجتامعي والسيايس هي من مختصات مؤسسات
مجتمعية أخرى ،كام ستواجه عملية صناعة النشطاء من قبل الذين يعتربون
مناقشة عبد الهادي الخواجة للحقوق السياسية واالجتامعية عبارة عن نية
اسرتاجع التنظيامت الحزبية التي انتمى إليها بداية فرتة حياته السياسية وأخريا
فإن صناعة ناشطني حقوقيني مدربني تدريبا مختلفا عن توجهات السلطة سيجعل
األخرية ترى يف كل ذلك تهديدا لبقائها ومحاولة لتعكري صفو عالقاتها السائدة.
وإذا ما تجاوزنا هذا اإلطار العام فإن تحقيق التغيري املجتمعي يتطلب رؤية
اسرتاتيجية لصناعة النشطاء ،متتاز بقابليتها للتطبيق واالختبار واملساءلة .فبعض
الفئات تحتاج معرفة بالحقوق ودراية بها والبعض يضيف لتلك املعرفة الحقوقية
معرفة سياسية ،إال أن الفئة التي عمل الخواجة كث ًريا عىل تأهيلها والعمل معها
ميدانيا هي التي متتلك املعرفة الحقوقية والرؤية السياسية واملهارات الالزمة
لوضع االسرتاتيجيات الفعالة بحيث يصبحوا قادة للتغيري االجتامعي.
عمليا كان الخواجة قد ابتدأ فعليا بتنفيذ هذه الرؤية عرب زيادة عدد املتعاونني
مع مركز البحرين لحقوق اإلنسان إذ رفع عدد املنتسبني للمركز من حوايل
 25شخصا ألكرث من سبعني شخصا يف مدة قصرية من خالل توسيع عمل قسم
التدريب والتطوير يف املركز.كان عدد املتعاونني مع املركز يتزايد وهو ما خلق
تحديات عديدة من بينها صعوبة التوفيق بني العمل التطوعي وااللتزام مبعايري
العمل الحقوقي يف ظل خنق السلطة للعمل الحقوقي وتثبيط أنشطته من جهة
وقلة املنظامت الحقوقية الكفؤة ،لذا كانت اسرتاتيجية الخواجة تقوم عىل إحداث
توازن بني زيادة العدد ونوعية العمل الحقوقي وتوسعه ،فال يتم قبول عضو
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جديد إال ضمن برنامج معني أو مجموعة عمل محددة ،وقد استقطبت هذه
االسرتاتيجية أشخاصا فاعلني يف املجتمع أو ذوي اختصاص مثل املحامني واألطباء
واالقتصاديني والصحفيني مام يجعلهم إضافة نوعية للعمل الحقوقي وليس عبئا
عليه .االسرتاتيجية األخرى التي انطلق الخواجة منها يف صناعة النشطاء هي دفع
املؤسسات للمساهمة يف نشاطات حقوق اإلنسان ومساعدة أصحاب القضايا
لتنظيم أنفسهم وحمل قضاياهم بأنفسهم .وقد تم تنفيذ هذه االسرتاتيجية
عرب تأسيس مجموعة الشبكة التي تربط بني املركز وبعض جمعيات املجتمع
املدين مثل ادماج ممثلني عن الجاليات األجنبية يف مجموعة العامل األجانب،
وكذلك باملبادرة أو املساعدة يف تشكيل مجموعات أصحاب القضايا ،مثل جمعية
املواقع االلكرتونية ،2001ولجنة أهايل املفقودين يف العراق ،2002واللجنة الوطنية
للشهداء وضحايا التعذيب .2002فهذه الرؤية من شأنها أن تقود إىل إعطاء
الفرصة ألكرب عدد ممكن من النشطاء للمشاركة يف اتخاذ القرارات ووضع الخطط
لتنفيذها .فكل مجموعة عمل أو لجنة تقوم بنفسها بإعداد برنامج عملها واإلرشاف
عىل تنفيذه ،بل وتنتخب لنفسها منسقا ونائبا للمنسق يرشف عىل إدارة عملها(((.
ثانيا :آليات صناعة النشطاء

صناعة النشطاء الحقوقني أخذت طابعا ممي ًزا لدى عبد الهادي الخواجة بحيث أن
عملية التدريب مل تكن محصورة يف إعداد حملة شهادات تدريبية يف مجال حقوق
اإلنسان فقط ،بل نجد أن عبد الهادي سعى لتحديد املجموعات املستضعفة
واملهمشة حقوقيا .كخطوة أساسية تليها خطوة متقدمة وهي العمل عىل متكني
هؤالء وتشجيعهم عىل االنخراط كمشاركني ومطلقني للتغيري .كل ذلك ال بهدف
التأكد من أن مفاهيم حقوق اإلنسان وثقافة العهدين الدوليني لحقوق اإلنسان
االقتصادية والسياسية واالجتامعية تشمل الجميع فحسب فاملسألة أيضاً مسألة
متكني الناس من حقوقهم والتمتع بها وفق املعايري الدولية امللزمة للحكومات.
((( مركز حقوق اإلنسان يستعد إلى إطالق حملة وطنية لمكافحة الفقر ،صحيفة الوسط البحرينية  -العدد
 - 98الجمعة  13ديسمبر 2002م الموافق  08شوال 1423هـ
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كل الربامج واملواد التي أمكن مراجعتها ميكن القول بأن منهجية الخواجة
يف ّ
يف صناعة النشطاء كانت موزعة ما بني أهداف قصرية املدى (إدارك الحقوق،
نرش املعرفة الحقوقية ،تحسيس املجتمع بالقضايا الحقوقية) وأخرى طويلة
األمد (تعزيز الدميقراطية ،تنمية املجتمع ،التمكني ...الخ) ويف كل الحاالت فإن
هناك قدرا مشرتكا حرص الخواجة عىل تضمينه يف كال املسارين ،وهو أن يكون
هناك بناء متامسك من :فهم الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان (يقوم أساسا عىل
الحق يف معرفة حقوقنا) والتخطيط االسرتاتيجي للجهود املبذولة لتعزيز التمكني
االجتامعي ،وأخريا تقييم الربنامج واملشاركني .أما من ناحية األهداف واملخرجات
املتوقعة فيمكن القول بأن صناعة النشطاء مل تكن غاية لذاتها بقدر ما هي وسيلة
ألن يستطيع الخواجة أن يحدث تغيريا ملموسا يف:
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وبعبارة أخرى كان هدف الخواجة هو تنمية قدراتهم ومتكينهم من مامرسة
حقوقهم وفقا ملعايري حقوق اإلنسان ال معايري عالقات القوة السائدة.

•املواقف الشخصية أو الفردية والتزامها مبنظومة حقوق اإلنسان العاملية.
•تعزيز القيم الحقوقية كالكرامة اإلنسانية وحقوق املهمشني.
•تنمية املهارات املعرفية يف مسائل القانون والحكومة واملجتمع مثل تعلم
وفهم أحكام اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والصكوك الدولية األخرى.
•املساندة والتضامن مع ضحايا االنتهاكات اليومية أيًّا كان موقعهم ومكانهم.
•متكني األفراد من تلبية حاجاتهم األساسية والحاجات التي كفلتها لهم
صكوك حقوق اإلنسان.
وسنعمل هنا عىل استخالص آلتني رئسيتني يف عمل الخواجة وهام:
أ :التدريب النشط
ال ميكن يف أي حال من األحوال االستغناء عن التدريب املكثف واملحرتف يف عملية
صناعة النشطاء وإال فإن املخرجات لن تعدو أن تكون عبارة عن أشخاص ميدانيني
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يتحركون حسب رغبات قد ال تتفق مع أهداف وسياسيات حقوق اإلنسان .من هنا
فإن التدريب ونوعيته واالسرتاتيجيات املتبعة هي التي تحدد نوعية املخرجات
واملحصالت التي تركز عليها مقاربات األمم املتحدة يف تنفيذ صكوك حقوق
اإلنسان .إن صناعة النشطاء ال يجب أن تقترص فقط عىل بعض دورات حقوقية
بل يجب أن تكون محكومة بربنامج متكامل من األنشطة التدريبية املرتابطة التي
قد تشمل عىل سبيل املثال العديد من الدورات التدريبية وكذلك ورش العمل
والتخطيط والتقييم االجتامعات ،والزيارات امليدانية وموائد مستديرة.
ويفصل الخواجة جز ًءا من هذه العملية يف تقرير خاص عن عمل املركز أعده يف
 2004جاء فيه أن التدريب الذي خضع له األعضاء واألعضاء املتعاونني كان مقمسا
ألربعة أنواع هي:
 - 1التدريب الخارجي :عرب إرسال األعضاء للمشاركة يف دورات مكثفة يف
الخارج :حيث شارك أكرث من عرشة من األعضاء يف دورات تدريبية يف
بلدان مختلفة منها الواليات املتحدة وايرلندا واألردن وتونس وجنيف.
يف مواضيع متعلقة بحقوق اإلنسان مثل التخطيط االسرتاتيجي واملواثيق
واآلليات ،وهيئات مكافحة التمييز ،ونرش ثقافة حقوق اإلنسان.
 - 2التدريب املحيل :حيث تم تنظيم ست دورات تدريبية شارك فيها حوايل
 30من أعضاء املركز ،يف مجاالت املواثيق واآلليات الدولية ،وحقوق
السجناء ،والتخطيط االسرتاتيجي.
 - 3تدريب املؤسسات واألفراد :حيث تم تنظيم ورش عمل متعلقة باتفاقية
مناهضة التمييز ضد املرأة وكذلك مواضيع مثل ضحايا التعذيب واإلفالت
من العقاب ،املواثيق واآلليات الدولية ،ورصد االنتهاكات ،والضامنات
األساسية لحقوق اإلنسان ،كام تم تنظيم ورش عمل تتعلق بحقوق الطفل
ملربيات الحضانة .وقد شارك يف مجموع هذه الورش مايزيد عن 120
شخص من البحرين والخليج.
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لقد قدم الخواجة عرشات الورش التدريبية الخاصة والعامة وملختلف الفئات
انطالقا من عمله كحقوقي مختص ومسئول عن نرش املعرفة الحقوقية وترويجها
ألكرب قطاع من الناس ،وهو ال يختلف هنا عن سائر الناشطني الحقوقني الذين
يقدمون ورش عمل حقوقية يف موضوعات محددة((( ،إال أن ما متييز به عبد
الهادي الخواجة يف أغلب ورش التدريب العامة أو الخاصة هو تركيزه الشديد عىل
جعل التدريب مبثابة ورشة حوارية ال صفا للتلقني واالنتهاء من تعلم معارف أو
آليات أو اسرتاتيجيات((( .وبالطبع ال تنتهي عملية التدريب دون أن تكون قضية
التغيري ماثلة أمام النشطاء فمهمة املدرب الحقوقي من وجهة نظر الخواجة
ال تقترص عىل تعليم املعارف الحقوقية بشكل جامد ،فإضافة لذلك ،مثة حاجة
ألن يبذل الحقوقي جه ًدا صادقا لجعل موضوع التغيري قضية رئيسية للمتدربني.
فقد كانت طريقة إدارة ورش العمل ودورات التدريب ،بل وحتى االجتامعات
التنظيمية ،تقوم عىل املشاركة يف مناقشة الخربة الحياتية وتشجيع التفكري النقدي
للقيم واملعتقدات الشائعة بصورة مبنية عىل مبادئ االحرتام والتعلم املتبادل
وجمع األصوات مهام كانت خلفيات أصحابها بهدف الوصول لرتسيمة اسرتاتيجية
تبدأ بتغيري املستوى الفردي أو الشخيص وتنتهي بتغيري مجتمعي.
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 - 4التدريب امليداين :من خالل لجان الرصد والحامية :والذي يشارك فيه أيضا
أعضاء متطوعون وأصحاب قضايا(((.

وهذا يتفق مع ما يؤكده باولو فرايري((( من أن التعليم الذي يتناول قضايا
اإلنسان الفعلية يرفض أسلوب البيانات ويستعيض عنها بأسلوب الحوار وأن
التعليم الذي يستهدف الحرية يركز عىل اإلدراك أكرث مام يركز عىل نقل املعلومات
((( عبدالهادي الخواجة ،المؤسسات الحقوقية« :مركز البحرين لحقوق اإلنسان» نموذجا ،ندوة المؤسسات
الحقوقية :اإلنجازات والمعوقات 5يونيو .2004
((( نفذ عبد الهادي الخواجة عدة برامج تدريبية تتناول التعريف بحقوق اإلنسان ،منها دورة عن المعايير
الدولية لحقوق المرأة ومجابهة العنف ضدها ،والتشريعات الحقوقية الدولية)...
((( قد قدر للباحث أن يحضر عدد من االجتماعات والورش التدريبية بدعوة من عبد الخواجة نفسه
((( باولو فرايري ،تربية المقهورين ،دار القلم ،بيروت .1980
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فامدة التعليم يف هذه الحال تقف يف وضع وسطي بني املدرب واملتدرب وبذلك
تحل مشكلة التناقض بني املدرب واملتدرب ،فالعالقة الحوارية التي تنشأ بينهام
تساعدهام عىل الوعي مبادة التعليم ويف ظل هذا األسلوب فإن السلطة تكون
للحرية وليس ألية جهة أخرى حيث يبدأ املتدربون يف تطوير ملكتهم النقدية من
خالل طريقتهم يف الحياة ومعطيات العامل الذي يعيشون فيه فيضعون أنفسهم
أمام املشكالت التي تتحدى وجودهم وقدراتهم الفعلية واملمنوحة لهم وفق
منظومة حقوق اإلنسان العاملية.
ب :بناء القدرات
ميكن تعريف بناء القدرات عىل أنها العملية التي تستهدف متكني األفراد من
املعرفة املطلوبة وإدارك قدراتهم حولها من أجل توظيفها واستثامرها بشكل
مستمر ومتواصل .أما من وجهة نظر الخواجة فتنمية القدرات تعني أساسا وضع
السياسات والربامج التي ينبغي أن تعالج األسباب والفجوات يف القدرات التي
متنع بعض الناس من التمتع بحقوقهم .وهذه الرؤية تستند أساسا عىل قاعدة
رضورة نرش ثقافة حقوق اإلنسان وتعليمها بني الناس ،ألن قطاعات واسعة
من األفراد ،يجهلون معناها .وأن تعليم حقوق اإلنسان هو حق إنساين غايته
األساسية «خلق مواطن مسئول وملتزم وقادر عىل دمج القيم التي يتعلمها يف
حياته اليومية»(((.

((( سبيكة النجار ،األعمدة السبعة لتعليم حقوق اإلنسان ،الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان2007/3/29 ،
ومن بين التوصيات التي تم إقرارها أهمية نشر ثقافة حقوق اإلنسان في المناطق الريفية وبين الفئات
الخاصة كالمعوقين والمهاجرين والعمال األجانب والطبقات الفقيرة .إن تلك الفئات تعتبر أكثر الفئات
تعرضاً النتهاك حقوقها اإلنسانية .ولهذا فهي بحاجة لمعرفة تلك الحقوق عن طريق البرامج التعليمية.
تتعلق بأصحاب المهن التخصصية كالمحامين واألطباء والممرضين والقضاة واألخصائيين االجتماعيين
والصحافيين ورجال الشرطة والجيش .وتلك الفئات تحتاج إلى أن تتعلم حقوق اإلنسان سواء أثناء
الدراسة األكاديمية أو بعد التخرج .وإدخال مناهج حقوق اإلنسان في كافة التخصصات في الجامعات
والمعاهد العليا والكليات العسكرية.
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املرحلة األوىل :تنمية القدرة عىل الوجود واكتشاف الذات مقابل اآلخرين .ومتيكن
املتدربني من املعرفة الحقوقية الالزمة لهم يف حراكهم الحقوقي .وفقا لقيم
ومعايري حقوق اإلنسان.

مهتيامحو ءاطشنلا ةعانص

اتسمت عملية بناء القدرات عند الخواجة بكونها عملية متكاملة مكونة من ثالث
مراحل:

املرحلة الثانية :القدرة عىل الفعل ومامرسة الحقوق عىل أرض الواقع،عرب مامرسة
التحليل االجتامعي لعنارص القوة ونقاط الضعف ،وامتالك مهارات التخطيط
االسرتاتيجي.
املرحلة الثالثة :القدرة عىل االرتباط والتشبيك مع النشطاء اآلخرين.
يف السياق نفسه ميكن تتبع األسلوب املتميز الذي يتخذه الخواجة يف توصيل
مفاهيم التدريب وربطها وفق مستويات متداخلة بطريقة سلسلة ،فهذا األسلوب
كان هو األداة األكرث تأث ًريا من املعارف الحقوقية نفسها ،فأسلوب الخواجة يعتمد
كث ًريا عىل تحليل الواقع املعاش،تحليال موضوعيا يتكشف معه املتدرب مدى
التناقضات الواقعة ضمن الواقع ،ويف الوقت نفسه يتعرف عىل كمية القدرة التي
ميتلكها الفرد لتغيري هذا الواقع والتأثري عليه بحيث يستهدف إعادة رسم عالقات
القوة والسيطرة السائدة .فتنمية القدرات تتحول هنا إىل أداة نقدية لألوضاع التي
تتسبب يف وقوع انتهاكات حقوقية.
عادة ما يتوقف املدربني عن متابعة مرحلة ما بعد التدريب أو ما يطلق
عليها بالتقييم ،فهل يكفي توزيع استبيانات يف نهاية دورة تدريبية يف مجال
حقوق اإلنسان ملعرفة ما إذا تعلمت املشاركني يشء أو ميكن لعملية التقييم
أن تلعب دو ًرا أكرب من هذا؟ كان عبد الهادي الخواجة يهتم كث ًريا ج ّدا
باملخرجات واآلثار التي يرتكها التدريب عىل األفراد خصوصا أولئك املخصصني
لعملية التغيري االجتامعي ومامرسة أدوار قيادية حقوقية .فقد كان يرسم
صورة كبرية للقدرة التي يريد تنميتها للحصول عىل فكرة أفضل حول النتائج
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التي ميكن أن يحققها التدريب ،بشكل معقول .ويأخذ بعني االعتبار اإلجراءات
ذات الصلة بحقوق اإلنسان من أجل التغيري مبا يؤسس ملجاالت أوسع
للعمل يف مجال حقوق اإلنسان.فالتقييم من وجهة نظره هو أداة لتعزيز
معارف حقوق اإلنسان ووسيلة ألن تكون تنمية القدرات ،تهدف إىل إحداث
التغيري يف مختلف املستويات الثالثة (الفرد ،الجامعة،املجتمع) فالتقييم
الفعال للتعليم حقوق اإلنسان من شأنه أن يحدد ويصف مساهمة عمل
تعليم حقوق اإلنسان يف التغريات الفعلية التي تحدث يف هذه املستويات
الثالثة بصورة أفضل ،وسيمكن أيضا تحسني نوعية التدريب يف مجال حقوق
اإلنسان(((.
يف كل األحوال كانت األسئلة املحفزة هي الطريقة الفضىل لدى عبد الهادي
الخواجة لقياس أثر التدريب وتنمية القدرات وتحديدا األسئلة الثالثة حقوق من
مل يتم اإليفاء بها؟ من عليه مسؤولية الترصف؟ مالذي يحتاجه هؤالء األشخاص
ليك يكون مبقدورهم الترصف؟ (السلطة ،املهارات ،املوارد) وبالتايل فإن تقييم
القدرات يتجه عند الخواجة إىل مالمسة التغري يف أداء أصحاب الحقوق واملكلفني
بالواجبات ،وما الذي يفعله أصحاب الحقوق واملكلفون بالواجبات بشكل
مختلف؟ وإىل إحداث تغري يف قدرات أصحاب الحقوق واملكلفون بالواجبات من
حيث األنشطة واملامرسات والسلطة واملسؤولية ،واملهارات واملوارد التي تساهم
يف تنمية األداء .وبالتايل فإ ّن التغيري املراد تحقيقه والذي ت ّم التخطيط له وفق
هذه املقاربة ،يصبح حقيقة موضوعية ميكن قياسها .وهو تغيري هادف يشمل
املستويات التالية:
•املجتمع بالرجوع إىل أثره :املؤسسات ،القوانني والتدابري واإلجراءات.
•السلوك :املواقف والترصفات ألصحاب الحقوق وللقامئني بالواجبات.
((( .Evaluating Human Rights Training Activities A Handbook for Human Rights Educators ,pp 23
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تجسمه نتائج واضحة وموضوعية تتامىش ومقتضيات
وبذلك يكون تغيريا م ّركزا ّ
(((
حامية حقوق اإلنسان وثقافتها .
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•الحياة العملية والواقع املعاش :الفاعلية واملسؤولية والعالقة مع السلطة
واملوارد .ويت ّجسم من خالل اإلضافات أو التعديالت التي ته ّم الخدمات
واملعارف والكفاءات والقدرات ألصحاب الحقوق وللقامئني بالواجبات.

ثالثا :استراتيجيات صناعة النشطاء

إن مهمة املدرب الحقوقي ال تقترص عىل تزويد املتدربني باملعلومات واملعارف
فقط بل يجب أن تصل لحدود االلتحام مع قضاياهم وحاجاتهم والنضال إىل
جانبهم لتغيري الحقيقة املوضوعية التي جعلتهم يعيشون ضمري غريهم .ويتضح
من ذلك أن تبصري الناس بحقيقة دورهم يتطلب توضيحا وتوعية بطبيعة ذلك
الدور وهذا يفرض بالرضورة أن يعلم الناس عن العالقة التي تربط بني مسئوليتهم
وبني األهداف التي تنتظرهم ،فبقدر ما يستطيع الناس كشف القناع عن طبيعة
دورهم بقدر ما تكون كفاءتهم يف عملية التغيري ،فالناس يف مثل هذه الحال عىل
وعي مبا يلحق ترصفاتهم من تطورات يف املستقبل(((.
االستراتيجية األولى :التمكين الشخصي
لطاملا اعتربت مسألة متكني األفراد من حقوقهم من أهم أهداف املامرسة
الحقوقية،خصوصا يف ظل هيمنة أنظمة تعتمد سياسات ممنهجة النتهاكات
حقوق اإلنسان وما تؤديه تلك السياسات من شيوع وانتشار حاالت الخوف
من املطالبة بالحقوق أو الجهل بالحقوق نفسها أو ضعف الدافع نحو التحرك
الجاد ملناهضة تلك السياسات .لذا فإن دفع األفراد ناحية فهم حقوقهم املقررة
لهم من قبل مواثيق حقوق اإلنسان العاملية ،ومتكينهم من أدوات املطالبة بها،
((( دليل المتابعة والتقييم المرتكز على النتائج/www.undp.org/eo ،
((( باولو فرايري ،تربية المقهورين ،دار القلم ،بيروت .1980
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تعترب الخطوة األساسية ألي حراك حقوقي ،بل إن فلسفة التغيري االجتامعي
القائم عىل حقوق اإلنسان ال تزال تعتمد عىل مبدأ الفردية كأساس لالنطالق
للتغيري املجتمعي العام فمن خالل تغيري قناعات الفرد ميكن التأثري عىل أنظمة
املجتمع السلوكية واملعرفية .فالتمكني الشخيص يهدف يف بادئ األمر إىل مداواة
مشاكل املجتمع ،ومن ثم إىل تطوير ذلك املجتمع وبعد ذلك إىل تحقيق التحول
االجتامعي فيه .هذان الهدفان املرتابطان املتمثالن بالتمكني الشخيص والتغيري
االجتامعي يجعالن من بناء القدرات أمرا ً فريدا ً لدى مقارنته بالربامج الحقوقية
التقليدية األخرى(((.
يف هذا اإلطار اتسم عمل عبد الهادي الخواجة بالفاعلية املركزة وإعطاء مسألة
التمكني الشخيص لألفراد املزيد من الوقت والجهد الشخيص ،إذ كان يرص
دامئا عىل االلتقاء املبارش ومبارشة توضيح الخطوط العامة للحقوق وربطها
بشكل محكم بالعهدين الدوليني لحقوق اإلنسان خصوصا بعد توقيع البحرين
عليهام يف  2005األمر الذي وسع من دائرة التمكني الشخيص باالستفادة
من االلتزامات الدولية التي أقرها نظام الحكم عىل نفسه .ومن وجهة نظر
الخواجة فإن إعطاء املعلومات النظرية املجردة املعزولة عن الواقع االجتامعي
والسيايس ،ال تجتذب انتباه الناس ،وال ترتسخ يف أذهانهم ،وال يشعرون بقيمتها
وأهميتها يف حياتهم اليومية .وهذا ما يحتم االلتحام العميل وامليداين مع
أصحاب الحقوق ومتكينهم من آليات تساعدهم فعليا وتجذبهم ألن يصبحوا
نشطاء يف مجالهم.
ونظرا ملا ميتلكه التمكني الشخيص من أهمية سوف نتوسع قليال يف هذا املجال
مقارنة مع االسرتاتيجيات األخرى ،وهنا ميكن اإلشارة ملسارين لدى الخواجة يف
انتهاج اسرتاتيجية التمكني الشخيص:
((( فيليسا تيبيتس ،نماذج في طور البروز لتعليم حقوق اإلنسان مجلة انترناشيونال ريفيو أوف اديوكيشن
(العدد الخاص بتعليم حقوق اإلنسان لعام .)2002
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الثاين :التمكني الفردي وهو عبارة عن تكثيف الربامج والتدريب ملجموعة من
األفراد ألن يتأهلوا حقوقيا وميارسون العمل الحقوقي كأفراد ناشطني ضمن
قضاياهم وقضايا آخرين.
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األول :التمكني الجامعي لألفراد وهو عبارة عن تشكيل جامعة لألفراد
املتشابهني يف القضية والعمل عىل متكني كل فرد منهم مبا يالئم حاجاته،
وعادة ما تنتهي الجهود املبذولة معهم بانتهاء القضية التي انخرطوا أو أجربوا
عىل االنخراط فيها.

من ناحية عملية فإن التداخل بني كال املسارين يبدو واض ًحا ويصعب تحاشيه،
لكنه يف الوقت نفسه أعطى مساحة واسعة للخواجة ألن يعمل عىل فرز الحاالت
التي يتعامل معها وتحليل أوضاعها ،ومن ثم تحديد ما يلزمها أو إمكانية االستفادة
منها يف الحراك الحقوقي .وفقا لتجربة الخواجة فإن أكرث السبل فعالية للتمكني
تتمثل يف:
حمالت الرصد والحماية(((:
وتتعلق الحملة عادة مبجموعة من األفراد تعرضت حقوقها لالنتهاك ،فيتم
مساعدة أصحاب القضايا أو أهاليهم عىل وضع اسرتاتيجية للتحرك ،وعادة
يكون إطار التحرك هو لجنة مكونة من أعضاء املركز وأصحاب القضايا أنفسهم.
وتتضمن أية حملة عادة توثيق القضايا عرب جمع املعلومات وإجراء املقابالت
وإعداد امللفات الفردية ،وإصدار التقارير باللغتني العربية واالنجليزية ،والعمل
اإلعالمي ،واالتصال بالجهات الرسمية املعنية ،وتقديم املساعدة القانونية ،وتحريك
الجهات املعنية والجمعيات والشخصيات االجتامعية والدينية والنواب ،وتنظيم
االعتصامات واملسريات.
((( عبد الهادي الخواجة ،المؤسسات الحقوقية« :مركز البحرين لحقوق اإلنسان» نموذجا ،ندوة المؤسسات
الحقوقية ،اإلنجازات والمعوقات 5يونيو .2004
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ومن أهم الحمالت التي نظمها الخواجة فرتة عمله كمدير تنفيذي ملركز البحرين
لحقوق اإلنسان وحقق فيها نتائج إيجابية بارزة:
 املحاكمني يف قضية أحداث شارع املعارض يف رأس السنة امليالدية :2003حيث أفضت الحملة إىل إطالق رساح جميع األفراد الذين تم محاكمتهم
وإصدار أحكاما أولية ضدهم ،وتم إغالق القضية بعفو مليك.
 املحرومني من الجنسية :حيث أفضت الحملة املتواصلة إىل عودة املبعدين املحرومنيمن الجنسية ،ومنح الجنسية إىل أكرث من ألف من األفراد واألرس املستحقة.
 املواطنني املفقودين يف العراق :فبعد  12عا ًما من إهامل القضية ،قاداملركز واألهايل حملة مكثفة انضم إليها فيام بعد جمعيات أخرى وأعضاء
من مجلس النواب ،وساهمت الحكومة يف متويل بعثة تقيص حقائق إىل
العراق بعد سقوط النظام العراقي والتي توصلت إىل النتيجة املفجعة
بوفاة املفقودين األحد عرش.
 حملة تحسني أوضاع نزالء سجن جو :حيث قام املركز وأهايل املسجوننيبحملة مكثفة بشكل متزامن مع االرضابات التي قام بها املسجونون ،وقد
أدى ذلك إىل تحسني أوضاع السجن وحقوق السجناء بشكل كبري ،وأعلنت
الدولة عن قانون متطور جديد للسجون مل يتم إقراره بعد.
 حملة التضامن مع عبدالرؤوف الشايب 2004 :عضو لجنة الشهداءوضحايا التعذيب ،والذي تم تلفيق تهمة آداب له لتشويه سمعته .وقد
أدت حملة الضغط املتواصل إىل إطالق رساحه ،وتم كشف حقيقة املؤامرة
داخل وخارج البحرين.
مسجوين العريضة الدستورية :2005حيث قام املركز واألهايل بحملة مكثفة .وقد
تم إطالق جميع املعتقلني ،ويواصل املركز التحرك عىل إسقاط التهم وإغالق
ملفات القضايا.
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العمل الميداني في الرصد والحماية
الذي يعتمد عىل إرشاك أصحاب القضايا وأكرب عدد ممكن من الناس واملؤسسات.
وتبدو تجربة اللجان األهلية للمعتقلني مثاال جيدا لتبيان هذه التجربة(((.
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كام ساهم املركز يف الحملة التي أدت إىل االفراج عن الشيخ محمد صالح الذي
تم اعتقاله يف السعودية .وذلك عرب املشاركة يف اللجنة التي شكلها أهل الشيخ
وأصدقاؤه.

اللجان األهلية للدفاع عن المعتقلين
رغم إلغاء قانون أمن الدولة واملحاكم التابعة له ،إال أن االعتقاالت السياسية
مل تتوقف إال لفرتة وجيزة ثم عاودت نفسها مع بداية اإلعالن عن تشكيل
جهاز األمن الوطني يف  2002والذي اعتربته األوساط الحقوقية والسياسية
((( استخدمت السلطة في البحرين كل ما تملك من إمكانيات ونفوذ ضد المعتقلين وأهاليهم
والمتضامنين معهم في قضية المطار وتداعياتها .بل إن االجهزة األمنية قامت في أحيان كثيرة
بممارسات مبالغ فيها نجحت أحيانا في تحويل االحتجاجات السلمية الى أعمال شغب محدودة
قامت السلطة بدورها بتضخيمها عبر وسائل اإلعالم .كما أستغلت النيابة  -التابعة للحكومة فعليا
 سلطاتها المفتوحة إلبقاء المعتقلين في السجون لعدة شهر أثناء التحقيق والمحاكمات والمبالغةفي توجيه التهم والعقوبات المترتبة عليها ،رغم إن اإلثباتات المقدمة ضد معظمهم من قبل النيابة
العامة ال تتجاوز المشاركة في التجمعات ،ثم جاء دور قضاة المحاكم  -التي تفتقد لالستقاللية وفقا
للتقارير الدولية  -إليقاع اشد عقوبة ممكنة وكل ذلك ساهم في تأجيج القضية ألغراض سياسية
تبتغيها السلطة.
•تم اعتقال مجموعةمن الناشطين في اللجان الشعبية بغرض شل نشاط هذه اللجان وقد تم انتقاء
هؤالء من بين المئات من المشاركين البارزين في الصور وملفات التحقيقات.
•قامت السلطة بمحاولة تشويه صورة نشطاء حقوقيين في الخارج عبر اإليحاء بتورطهم في األحداث
األمنية وذلك للحد من قدرة هؤالء النشطاء على إحراجها دوليا في ملفات االنتهاكات والفساد.
•شنت السلطة حملة إعالمية واسعة ومنظمة لعزل التيار المعارض المتمثل في حركة «حق «والتي
كانت منشغلة بحملة واسعة لجمع التوقيعات على عريضة لألمم المتحدة تطالب بدستور جديد.
•عمدت السلطة على إحراج جمعيات المعارضة السياسية التي أعلنت نيتها المشاركة في االنتخابات
واإليحاء لها بإمكانية تأجيل االنتخابات بسبب الوضع األمني وذلك للضغط عليها وابتزازها وتخويفها.
•العمل على تمرير قوانين متشددة تتعلق بالحريات مثل مشروع قانون التجمعات والمسيرات الذي
أقره مجلس النواب بالفعل رغم االنتقادات المحلية والدولية وقانون مكافحة اإلرهاب.
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عودة لجهاز أمن الدولة بحلة جديدة((( .وبحسب تقارير منظامت حقوق
اإلنسان فإن جهاز األمن الوطني يعد املسئول املبارش عن الكثري من االنتهاكات
التي وثقها مركز البحرين لحقوق اإلنسان ومنظامت أخرى محلية ودولية
وخصوصا تلك املرتبطة بعمليات االختطاف واالعتداءات الجسدية والجنسية،
وهو املسئول أيضا عن وفاة الناشط عيل جاسم محمد يف ديسمرب 2007
وإصابة املئات من املواطنني بالجروح والخنق و(الشوزن) ويف االستخدام
املفرط للقوة يف الندوات واملسريات وغريها من أعامل االحتجاج ،واعتقال
املئات من الناشطني املدافعني عن حقوق اإلنسان ،والتعذيب املنظم الذي عاد
للبحرين مجددا منذ ديسمرب  ،2007وتلفيق التهم وتدبري فربكات ومرسحيات
أمنية لتبدو البالد وكأنها تتعرض لعمليات إرهاب أو تخريب من نسيج خيال
هذا الجهاز وكذلك إدارة حمالت إعالمية منظمة يف الداخل والخارج من
أجل تشويه سمعة املدافعني عن حقوق اإلنسان واملعارضة السياسية لتربير
حمالت االعتقال واملحاكامت غري العادلة واألحكام القضائية املتشددة ضد
املخالفني للنظام السيايس.

((( أنشئ جهاز األمن الوطني بموجب المرسوم الملكي رقم  14لسنة  2002المعدل للمرسوم األميري رقم 29
لسنة  1996بشأن تنظيم وزارة الداخلية ،وتبعا لهذا المرسوم فقد حل جهاز األمن الوطني محل اإلدارة
العامة ألمن الدولة و التي كانت تتبع وزارة الداخلية.ويرأس هذا الجهاز مدير يتساوى في الدرجة مع
درجة وزير بمجلس الوزراء .وقد كشفت الميزانية العامة للعامين  2010/2009عن زيادة في مخصصات
جهاز األمن الوطني بنسبة بلغت  34%عن سابقتها ،وتعد هذه أكبر نسبة زيادة لمؤسسة حكومية خالل
السنوات الماضية .وقد أطلق ملك البالد يد هذا الجهاز من خالل إعطائه صالحيات قضائية من خالل
المرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم  14لسنة 2002م والذي يقضي بمنح جهاز األمن الوطني
سلطة الضبط القضائي .وبذلك أصبح جهاز األمن الوطني مؤسسة أمنية مستقلة تماما عن األمن العام
والدفاع ،ولكنه يتمتع بصالحيات مزدوجة تجمع بين اختصاصات قوات األمن العام واختصاصات السلطة
القضائية .وال يمكن مالحقة أعضائه أمام القضاء الجنائي أو المدني وإنما أمام القضاء العسكري المفتقد
للشفافية واالستقالل ،مما يحرم المتضررين من انتهاكات هذا الجهاز من الحق في اإلنصاف أمام القضاء،
ويوفر ذلك األرضية المناسبة ألعضاء الجهاز الرتكاب االنتهاكات واإلفالت من العقاب.
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معتقلو العريضة الدستورية
ابتدأت فعالية جهاز األمن الوطني يف منتصف  2004بعد قيام عنارصه باعتقال
مجموعة من الناشطني( 15شخصا) يف جمع توقيعات شعبية لعريضة ضد إصدار
دستور  2002ومطالبة امللك بالعودة لدستور  .1973وخالل الفرتة التي أمضاها
املعتقلون يف االعتقال ( -18 4مايو  )2004تشكلت أول اللجان الشعبية للدفاع
عن املعتقلني .هذه اللجنة بقدر ما كانت بداية لتوسيع نطاق التمكني الحقوقي
كانت بداية اإلجهاز عىل مركز البحرين لحقوق اإلنسان من قبل وزارة العمل
والشئون االجتامعية وعرب تهديد وزير العمل بإغالق املركز معاقبة له عىل الدور
الذي سيبارشه يف متكني أهايل املعتقلني من حقوقهم.
يف الوقت نفسه فقد كانت خطوات الخواجة يف تشكيل لجنة خاصة ألهايل
املعتقلني سببا لنفور بعض الشخصيات السياسية من العمل الحقوقي أيضا
واعتبار ذلك تدخال يف مجال عملها خصوصا وأن املعتقلني كانوا محسوبني عىل
الجمعيات السياسية وهو ما يعني االلتزام األخالقي بقضيتهم من قبل الجمعيات
السياسية قبل كل يشء .بعد ثالثة أيام من حدث االعتقال قام عدد من النشطاء
البحرينيني يف مجال حقوق اإلنسان بتشكيل هيئة للتنسيق فيام بينها للدفاع
عن معتقيل العريضة الدستورية وعقدت الهيئة اجتامعها الثاين يوم الجمعة
2004/5/7م يف نادي العروبة يف السابعة مسا ًء ،وذلك بحضور ممثلني عن مركز
البحرين لحقوق اإلنسان والجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان وجمعية املحامني
البحرينية وجمعية الحريات العامة ودعم الدميقراطية باإلضافة إىل منسق لجنة
أهايل معتقيل العريضة الدستورية وبعض اللجان الحقوقية التابعة ملؤسسات
املجتمع املدين .وبارشت الهيئة بالتعاون مع عدد آخر من الحقوقيني والقانونيني
االتصال باملؤسسات الحقوقية والقانونية اإلقليمية والعاملية لهدف التحرك للدفاع
عن املعتقلني وإلقاء الضوء عىل تدهور مستوى حقوق اإلنسان يف البحرين عرب
االعتقاالت األخرية .وقررت الهيئة رصد وتوثيق كل ما يتعرض له املعتقل من
سوء معاملة وانتهاك لحقوقه ،وإعداد ملف خاص بذلك استعدادا لرفعه إىل
املنظامت العاملية املعنية باالعتقال التعسفي وحقوق اإلنسان .وقد ناقشت الهيئة
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دالالت وأبعاد اعتقال الـ  15شخصا ممن كانوا يجمعون التواقيع عىل العريضة
الدستورية ,ورأت أن اعتقال هؤالء وحجزهم يف السجن ملدة  45يوما يضيف
تأكيدا جديدا عىل استمرار السلطة بالعمل وفق أجواء الحقبة السوداء وحسب
قانون تدابري أمن الدولة(((.
ويف الواقع فإن اللجنة األهلية ألهايل املعتقلني التي شكلت من قبل بعض األهايل
أعامل احتجاجي ًة أزعجت السلطات
ً
ومركز البحرين لحقوق اإلنسان مارست
كثريا إذ كانت مؤرشا فعليا عىل أن التمكني الحقوقي قد يؤدي لنتائج ومخرجات
ال ترىض عنها السلطات وبطريقة غري مبارشة تحولت قضية املعتقلني ملا يشبه
لعبة الرهائن واملساومة عليهم من قبل السلطات .فالسلطة كانت تقع تحت
ضغط دويل هو األول من نوعه منذ  ،2001حيث أرسلت منظمة العفو الدولية
رسالة إىل السلطات البحرينية حول القضية ،كام أصدرت منظمة هيومان رايتس
واتش األمريكية بيانا طالبت فيه السلطات البحرينية بإطالق رساح املعتقلني فو ًرا،
وإنهاء التحقيق الجنايئ بحقهم .وقد اعترب بيان املنظمة الدولية املختصة بحقوق
االنسان ،بأن االعتقال وتوجيه التهم بسبب جمع توقيعات عىل عريضة تطالب
باإلصالح الدميقراطي ،قمع فاضح لحرية التعبري وحرية التنظيم .وتناول البيان
تهديدات السلطة إىل الجمعيات السياسية وإىل مركز البحرين لحقوق اإلنسان.
وخلص البيان إىل أن اإلجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية يف تلك القضية
تبني الحاجة املاسة إىل تغيري القوانني القدمية التي تقمع مامرسة الحريات املدنية
والسياسية.
ويف الوقت نفسه كانت اللجنة األهلية نشطة يف الحراك االحتجاجي ،فخالل
األيام العرشة من إنشائها ،قامت اللجنة بعمل متواصل ،متثل يف تنظيم أربعة
اعتصامات ،ونرش البيانات واألخبار الصحفية ،ومراسلة الجهات الدولية .وقد سلط
ذلك األضواء عىل قضية املتهمني ومظلوميتهم .وهو ما جعل من الحراك الحقوقي
((( هيئة التنسيق بين اللجان الحقوقية والقانونية للدفاع عن معتقلي العريضة الدستورية ،بيان صحفي
بتاريخ  8مايو .2008
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يبدو مستقال عن جهود الجمعيات السياسية التي حاولت أن تتدخل يف عمل
اللجنة وأن تبعده عن اإلطار االحتجاجي العام بهدف إنجاح املفاوضات إلطالق
رساح املعتقلني .وعىل خلفية هذا التباين اجتمع الخواجة مع أهايل املعتقلني
وأعلن حل لجنة أهايل معتقيل العريضة الدستورية تعبريا عن رفض املركز ألية
وصاية من الجمعيات السياسية األربع وتدخالتها يف قراراته وأنشطته ،وأشار
إىل أن هذا القرار كفيل برسم وإيضاح الخطوط للعمل السيايس والحقوقي.يف
املقابل أوضح الخواجة يف االجتامع أنه تم إقرار تشكيل لجنة مكونة من ممثلني
عن األهايل وأعضاء من املركز عىل أن يكون هدف اللجنة األسايس إطالق رساح
املوقوفني ،وإسقاط التهم عنهم إىل جانب تبني اللجنة أسلوب االحتجاج السلمي
املتمثل يف االعتصامات واملسريات ،إضافة إىل اتخاذ اللجنة قراراتها بشكل مستقل
عن الجمعيات السياسية وهو الرشط األسايس يف القضية.
وأشار إىل أن املركز سيواصل العمل يف قضية املعتقلني عرب تشكيل لجنة للدفاع
عن سجناء الرأي والتي ستواصل العمل عىل إطالق رساح املعتقلني وإسقاط
التهم عنهم والتحرك إلصالح القوانني املتعلقة بذلك وخصوصا قانون العقوبات.
حيث سيتم فتح اللجنة للمتطوعني منو ًها إىل أن اللجنة ستنفذ بعض الوسائل
املعربة عن االحتجاج السلمي كوسيلة للتوعية بالقضية وإعالن الرأي .وستكون
هذه اللجنة عىل اتصال بأهايل املعتقلني ،والتنسيق مع الجمعيات السياسية
وغريها من مؤسسات املجتمع املدين .وقد أبدى بعض رؤساء الجمعيات
السياسية األربع استغرابهم من هذا القرار ،فقد أعرب رئيس جمعية العمل
الوطني الراحل عبدالرحمن النعيمي عن استيائه من إقدام مركز البحرين
لحقوق اإلنسان عىل اتخاذ مثل هذا القرار ،مؤكدا عدم أحقية أي لجنة يف أن
تحل محل التحركات السياسية مش ًريا إىل جهود التحالف الرباعي لحل قضية
املوقوفني مع السلطة بالطرق الودية مع مراعاة جهود املركز الحقوقي يف هذا
الخصوص .يف حني أكد الشيخ عيل سلامن وجود مبادرات سياسية إلطالق رساح
املعتقلني ،مش ًريا إىل عدم إمكانية تقديم أية ضامنات أو تحديد مدة لذلك ،كام
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أكد عدم تأييده ألعامل االحتجاج السلمي إال بشكل محدود ويقترص عىل أهايل
املعتقلني فقط(((.
بعد مجموعة من الفعاليات التي قام بها أهايل املعتقلني ومركز البحرين لحقوق
اإلنسان ،إضافة إىل تحركات وضغوط عىل السلطة من الداخل والخارج((( .أبلغ
دبلوماسيون مركز البحرين لحقوق اإلنسان بأن اتصاالت قد جرت مع السلطات
البحرينية إلنهاء قضية املعتقلني باعتبار أنها تحرج النظام وتسيئ إىل السمعة التي
اكتسبتها البحرين عىل الصعيد الدويل يف الفرتة األخرية .وأنه سوف يتم إطالق
رساحهم جمعيا(((.
نظرا للنجاح الذي حققته اللجنة األهلية ألهايل املعتقلني بدأ من الواضح أن
التمكني الحقوقي ألصحاب القضايا يؤدي لوقف االنتهاكات الحقوقية ويساعد
عىل زيادة الحساسية ضد االنتهاكات ليس لدى أصحاب القضايا فقط ،بل قدرة
التميكن ألن يتحول لرأي عام يتقوى بالقضايا الحقوقية .فقد وجد أهايل املعتقلني
النتائج اإليجابية جراء متكينهم من حقوقهم وأدوات املطالبة بها وباملثل أوجدت
اللجنة منوذ ًجا ناج ًحا ملثل تلك الحاالت.
((( في أجواء وصفت بقرب االنفراج حل اللجنة األهلية لموقوفي العريضة،جريدة أخبار الخليج العدد ،9549
تاريخ  15مايو  2004م.
((( تم إرسال خطابات للعديد من الجهات الدولية منها مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان
والمنظمة الدولية للصليب األحمر ومنظمة العمل الدولية ومنظمة فرونت الين ،ومساعد األمين العام
لشئون االتصال واإلعالم باألمم المتحدة الذي زار البحرين في الفترة نفسها.
((( لجنة الدفاع عن سجناء الرأي مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،معتقلو العريضة الدستورية :رهائن في
داخل السجن وخارجه تزايد الضغوط على السلطة إلنهاء قضية المعتقلين ،تاريخ اإلصدار  18مايو .2008
أرسلت منظمة العفو الدولية رسالة إلى السلطات البحرينية حول القضية ،كما أصدرت منظمة هيومان
رايتس واتش األميركية بيانا طالبت فيه السلطات البحرينية بإطالق سراح المعتقلين فورا ،وإنهاء التحقيق
الجنائي بحقهم .وقد اعتبر بيان المنظمة الدولية المختصة بحقوق اإلنسان ،بإن االعتقال وتوجيه التهم
بسبب جمع توقيعات على عريضة تطالب باإلصالح الديمقراطي ،قمع فاضح لحرية التعبير وحرية
التنظيم .وتناول البيان تهديدات السلطة إلى الجمعيات السياسية وإلى مركز البحرين لحقوق اإلنسان.
وخلص البيان إلى أن اإلجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية في تلك القضية تبين الحاجة الماسة
الى تغيير القوانين القديمة التي تقمع ممارسة الحريات المدنية والسياسية.
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معتقلو حادثة المطار وتداعياتها
بدأت رشارة األحداث التي أعتقل عىل إثرها األشخاص الوارد ذكرهم يف هذا
التقرير ،بأعتقال الشيخ محمد سند وهو عائد يف مطار البحرين وذلك يوم 25
ديسمرب 2005م وذلك نتيجة مطالبته بإجراء استفتاء عرب األمم املتحدة عىل رشعية
النظام السيايس وعندما تجمع عدة مئات يف املطار الستقباله ثم املطالبة باإلفراج
عنه تم أستخدام القوة يف تفريقهم .رغم أن الشيخ سند تم اإلفراج عنه يف نفس
اليوم ،ثم تم استقباله بشكل رسمي من قبل نائب رئيس الوزراء فيام كان يعتقد
بأنه حل سيايس لألزمة ،إال أن السلطات تعمدت استدعاء من اتهمتهم باملشاركة
يف اعتصام املطار وتعمدت استمرار حبسهم أثناء التحقيق واملحاكمة ،ثم حكمت
عليهم بالسجن ملدة سنة واحدة رغم أن العقوبة وفقًا لقانون التجمعات ال
تتجاوز  3أشهر ،ورغم عدم توافر أية أدلة ضد املتهمني باستخدام العنف أو حتى
املشاركة يف تجمع تصدق عليه مواصفات التجمهر الذي يحظره ويعاقب عليه
قانون العقوبات.
بعد حادثة املطار تم تشكيل لجنة أهايل املعتقلني وانطالق سلسلة من األعامل
االحتجاجية السلمية الطالق رساح املعتقلني ،وكان عبد الهادي يشارك يف أغلبها،
إذ دعت اللجنة إىل عدة مسريات احتجاجية منها:
 - 1مسرية مرخصة قامت بها لجنة أهايل املعتقلني بتاريخ  5يناير 2006م.
 - 2بتاريخ  19يناير 2006م كانت لجنة التضامن مع املعتقلني قد دعت إىل
مسرية بالقرب من مسجد الخواجة ولتاليف االحتكاك بقوات األمن التي
غي املنظمون املكان فطافت املسرية بشكل
تواجدت قبل موعد املسريةّ ،
سلمي يف منطقة الديه والسنابس ولكن قوات األمن الخاصة حارصت
املنطقة وبدأت باستخدام مسيالت الدموع والرصاص املطاطي.
 - 3يف أثناء جلسة محاكمة املتهمني يف قضية املطار بتاريخ  23يناير 2006م
حارصت قوات األمن الخاصة مبنى املحاكم وقامت مبنع الشهود وأهايل
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املعتقلني من الدخول إىل املحكمة((( ،وبعد تلك الحادثة سمحت السلطات
ألهايل املعتقلني بالتواجد يف مبنى املحاكم ،ولكن دون أن تسمح لهم
بحضور الجلسات ومل يتم االستجابة ملطالبة رجال الدين املذكورين
بالتحقيق يف حادثة االعتداء ضدهم.
 - 4يف يوم  10مارس 2006م قرر أهايل املعتقلني االستفادة من تنظيم
البحرين لسباق الفورمال ،فقدموا إخطارا ً للسلطات بتنظيم اعتصام عىل
شارع خليفة بن سلامن املؤدي لحلبة السباق بالقرب من مجمع الدانة
التجاري وقد احتوى اإلخطار عىل موعد بداية االعتصام وهو العارشة
صباحاً وأبلغ املنظمون املسؤول األمني املختص بإن االعتصام سيستمر
حتى الغروب وقبل نهاية االعتصام بنصف ساعة تفاجأ املعتصمون  -وكان
بينهم عدد كبري من النساء واألطفال  -بهجوم قوات األمن الخاصة مام
دفعهم لالحتامء مبجمع الدانة التجاري القريب منهم.
 - 5قررت لجنة أهايل املعتقلني تنظيم مسرية احتجاجية سلمية يوم الجمعة
( 17فرباير  )2006تنطلق من أمام مسجد رأس رمان ،وذلك للمطالبة
بإطالق رساح جميع املعتقلني يف قضية املطار وتبعاتها ،ومحاسبة السلطات
واألجهزة األمنية التي تسببت يف تلك األحداث باعتقال الشيخ محمد سند،
واإلعتداء عىل املعتصمني يف املطار ،واعتقال األبرياء والحكم عليهم ظلام،
والتعامل مع الفعاليات االحتجاجية السلمية باستخدام القوة املفرطة ،مام
تسبب يف الكثري من اإلصابات(((.
((( قال الشيخ محمد حبيب المقداد في شهادته «اليوم الصبح ونحن آتين الشيخ محمد سند والسيد عقيل
الموسوي والشيخ علي بن أحمد الجدحفصي ومجموعة من الشباب تقريباً  10أشخاص عندما اقتربنا
من المحكمة اعترضت سبيلنا قوى الشغب وأمرتنا بالتفرق والرجوع فأجبناهم بأننا أتينا لندلي بشهاداتنا
فأجابنا الضابط بعنف بأن نرجع وكان يرتدي لباساً عسكرياً .ثم أنه ونحن راجعون وجه إلينا الرصاص
المطاطي حتى أن الشيخ سند ضرب في ظهره وأنا في ذراعي األيمن.
((( لجنة أهالي المعتقلين:لجنة األهالي ترحب بانضمام الجمعيات السياسية للتحرك على قضية المعتقلين
ومركز حقوق اإلنسان يواصل تحركه الدولي على القضية ،بيان صحفي بتاريخ  23فبراير .2006
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من بعد حادثة املطار تعددت الحوادث املشابهه مثل قضية مزرعة عطية الله
شخصا من كرزكان وقضية الرشطي ماجد بخش وقضية
املتهم فيها حوايل 20
ً
الحجرية وقضية  14أغسطس  .2010وتكرر سيناريو حاثة املطار يف سلسلة
الحوادث التي نتجت عنه ،فاألمر يبدأ عادة باعتصام أو مسرية سلمية للمطالبة
باإلفراج عن املعتقلني ،فيتم تفريق املشاركني باستخدام القوة املفرطة من قبل
«قوات األمن الخاصة «بحجة عدم الرتخيص أو بحجة استخدام شعارات مناوئة
للسلطة .ثم ينتج عن ذلك املزيد من أعامل االحتجاج التي تتطور إىل مصادمات
وأحداث شغب تتعامل معها قوات األمن بقسوة أكرب ،ويتم اعتقال املزيد من
املشتبه مبشاركتهم يف االعتصامات أو أعامل الشغب.
مواجهة الحراك السلمي االحتجاجي بالعنف والقسوة والقوة املفرطة كانت
تؤدي لزيادة أعداد املعتقلني خصوصا من بني أولئك املتضامنني مع املتعقلني
السابقني وهو ما يعني زيادة املجموعات املنخرطة يف الحراك االحتجاجي وبالتايل
توسع رقعة التمكني الحقوقي من أعداد أكرب خصوصا يف ظل خمول وتراجع
أداء الجمعيات السياسية واملنظامت الحقوقية األخرى وعدم قدرتها عىل تلبية
احتياجات هذه املجموعات وهو ما سمح لعبد الهادي أن يكون بارزا أمامهم
ومبهرا لهم حيث كان يشارك يف كافة االحتجاجات السلمية ويؤكد عىل رسم
اسرتاتيجيات طويلة األمد وقد تكون ذات كلفة مرتفعة مبدئ ًيا إال إنها ستقود
ملزيد من ترسيخ الحقوق وتعزيز القدرات لألفراد.
من ناحية تحليلية فإن قضية التمكني امليداين كام يسميه عبد الهادي الخواجة
جاء متكامال ومستفيدا من عدة جهود مبذولة سابقا مثل تشكيل لجنة العاطلني
ولجنة الشهداء وضحايا التعذيب باإلضافة لألجواء السياسية املتصاعدة آنذاك
فيام عرف باألزمة الدستورية وقانون الجمعيات السياسية والتهديد الرسمي
بإغالق الجمعيات السياسية التي لن تكييف أوضاعها مع القانون الجديد .لقد
وفرت هذه األحداث فرصة ألن يكون التمكني الحقوقي وسيلة ميدانية وعملية،
وأن يفرز نشطاء يطمحون إلضافة معارف حقوقية ألنشطتهم السياسية ،وبالفعل

227

أساسا عىل نرش
تكونت بعد ذلك نخبة من النشطاء امليدانيني الذي يعملون ً
التمكني الحقوقي يف أوساط األفراد األخرين ،ويلتحمون مع القضايا الحقوقية
لآلخرين شأنهم شأن الحقوقيني املحرتفني .لقد كان هؤالء الناشطني نواة لتوسيع
عددهم يف قضايا مامثلة واعتبارها اختبا ًرا جديًا ملسألة التمكني الحقوقي لألفراد
وتنمية قدراتهم يف مامرسة االحتجاج الحقوقي املتاح لهم واملقرر كحق من
حقوقهم اإلنسانية.
ويتمثل التمكني داخل هذه املجموعات بالتدريب عىل منظومة حقوق اإلنسان
العاملية وتوافق حاجاتهم ومطالبهم مع املرجعيات الدولية يف حني يقمعها
ويصادرها القانون املحيل وبذلك يعيش أفراد املجموعة تجربة قهرهم مبارشة من
خالل تعرفهم عىل حقوقهم املمنوحة لهم إنسانيا ،بعدها تبدأ مرحلة التعريف
بالقانون الحاكم عليهم وما يحتويه من مواد معيقة لحقوقهم بهدف تطوير
نظرتهم من قضية متس حاجة معينة إىل تحسيس عام بالوضع االجتامعي الذي
يأخذ طريقه للتحليل ومعرفة نقاط القوة واألدوات املمكن استخدامها وهي
األدوات السلمية باإلضافة للمساعدة القانونية املقررة سلفا .وعرب تشكيل اللجنة
يأيت دور التدريب عىل التخطيط اإلسرتاتيجي ورشح منهجية السببية كإطار ينظم
العمل ويحقق املساءلة الشاملة ويضمن أفضل النتائج املتوقعة.
هذا التدريب القائم عىل الحوار واملناقشة واكتشاف الخربات ال يلبث أن يجد
طريقا عمليا تقوده املجموعة ملجموعة األفراد املنطوين تحتها ،ولألفراد املؤيدين
لهم واملتعاطفني مع قضيتهم .إن معايري النجاح هنا ال تتمثل يف تحقيق الحاجة
املبارشة مثل اإلفراج عن املعتقلني فقط مثال بل إن عنارص أخرى مثل التمكني
الحقوقي وعنارص التغيري االجتامعي التي تظهر عمليا تكافئ نتيجة تلبية الحاجة،
فشعور األفراد بقدرتهم عىل التحرك وحقهم يف الحصول عىل حقهم كحق أصيل
هو من أهم املعايري التي كان الخواجة يجعلها ماثلة أمام املجموعات وأمام
األفراد.
نتيجة لذلك أصبح من املألوف دوما أن تبادر املجموعات بتكشيل نفسها ضمن
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االستراتيجية الثانية :التأسيس واإلشراف
ميثل مفهوم املأسسة الحقوقية مفهوما حاكام عىل اسرتاتيجيات عبد الهادي
الخواجة يف صناعة النشطاء وقد ظهرت هذه االسرتاتيجية بصورة جلية يف تأسيسه
للجان األهلية لتعكس طريقة عمله الحقوقي ومامرسة االحتجاج السلمي .إن
استخدام الخواجة لفكرة املأسسة ال يقترص عىل البعد التنظيمي أو الهيكيل
التقليدي حيث تتحول املؤسسة بعد ذلك لكائن جامد ميارس األداور املرسومة
له أو املحددة من قبل جهات خارجية ،وإمنا يتجاوز ذلك ألن تكون املؤسسة
الحقوقية عبارة عن مخترب حقوقي متحرك ومحرتف ومهتمة مبسألة إعداد الكوادر
الحقوقية النشطة ،لذا فإن اإلطار الهيكيل ما هو إال أداة ناظمة مقارنة باملهام
واألدوار التي يجب عىل املؤسسة الحقوقية أن تطلع بها أمام التحديات الصعبة
واملتكاثرة داخل املجتمع.فمن الرضوري أن تكون هناك مجموعة ملتزمة ال متلك
مج ّرد الرؤيا بل املعرفة السياسية أيضاً .وسيحتاج هؤالء القادة إىل املهارات الالزمة
لوضع أهداف محددة واسرتاتيجيات ف ّعالة تالئم الجو السيايس والثقايف السائد
لديهم لتحقيق التغيري االجتامعي .املأسسة هنا تشري للكيانات الحقوقية املستقلة
دون أن ترتهن للقانون املحيل املقيد للحريات كام يف قانون الجمعيات األهلية
الصادر سنة  1989والذي اعتربه الخواجة سيفا مسلطا عىل رؤوس الجمعيات
والتنظيامت املدنية .من ناحيته كان عبد الهادي الخواجة يهتم بأن تكون األطر
الحقوقية متعددة ومتنافسة فيام بينها وأن تكون أداة حقيقية لصناعة النشطاء
وحاميتهم .إن تأسيس الكيانات الحقوقية واالهتامم بها تأيت متفقة متاما مع
مفهوم صناعة النشطاء وحاميتهم ،وهي وسيلة أثبتت جدواها العملية وامليدانية،
لكن هذه االسرتاتيجية تبدو أكرث اتصاال باملجال العمومي والحراك الدائر للتأثري
عليه ،فأمام رغبة وقوة السلطة يف تنظيم ومراقبة املجال العام وفرض السلوكيات
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لجان أهلية ملتابعة قضيتهم وميكن التأكيد هنا عىل أن منهجية التمكني هذه أدت
ملثل هذه النتيجة ،ومل تنحرص ضمن إطار ضيق ،بل تحولت آللية عمل اجتامعية
تقود إىل التغيري املجتمعي.
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املقبولة واملتوافقة مع ثقافة السلطة ،تربز إرادة مضادة تسعى ألن تعيد ترتيب
املجال العام وتفرض مجموعة معايري جديدة قبال معايري السلطة ،ويف هذه الحالة
فإن التشكيالت الحقوقية التي عمل عبد الهادي الخواجة عىل تأسيسها ورعايتها
كانت تستهدف هذا املجال العام ومحاولة اخرتاقه ال بهدف السيطرة واملراقبة كام
هي السلطة ولكن بهدف إشاعة التمكني الحقوقي وحامية املكتسبات الحقوقية.
من جانب آخر فإن االمتداد الطبيعي للحراك الحقوقي لعبد الهادي الخواجة
منذ  ،2002يؤدي يف نهاية املطاف ألن تصبح تعددية الحراك الحقوقي وتعدد
واجهاته مسألة يف غاية األهمية إما لجهة صعوبة إدارة العمل املرتاكم واألفراد
املنطوين تحت إدارة مركزية واحدة وهو ما يحول الحراك الحقوقي لتنظيم إداري
يف حني يجب أن يبقى تنظيام حقوقيا ،وإما لجهة منح األفراد والنشطاء مساحة
من االستقاللية والحرية يف مامرسة العمل الحقوقي .يضاف إىل ذلك مستجدات
الوضع الحقوقي بعد إغالق مركز البحرين لحقوق اإلنسان وأهمية أن تكون هناك
أصوات أخرى بجانب صوت املركز الذي فضل العمل وتحدى قرار اإلغالق .وهكذا
تصبح مسألة مأسسة الحراك الحقوقي اسرتاتيجية متعددة األهداف .ويربز هنا
الدور التاميزي الذي م ّيز عمل الخواجة يف صناعة النشطاء عن أغلب األطر
الحقوقية األخرى ،فعملية تأسيس أطر حقوقية جديدة حتى وإن كانت تعمل
تحت عنوان مشرتك هو تفعيل الحراك االحتجاجي وتعددية األصوات املتنافسة،
مل تكن من صلب اهتامم األطر الحقوقية األخرى رمبا الكتفائها مبا هو مرسوم من
مساحات أو لعدم استفادتها من فكرة االمتداد العددي والنوعي ،ولكن الخواجة
وبحكم موضعه املحيل والدويل كان يستهدف صناعة نشطاء مستقلني يف قضاياهم
وإداراتهم الحقوقية لشئون املجتمع.
استطرا ًدا لهذه االسرتاتيجية فإن مأسسة األطر الحقوقية تار ًة تأخذ بع ًدا تنظيم ًيا
وهيكيل دائم كام يف جمعية شباب البحرين لحقوق اإلنسان ،وطو ًرا تكون مأسسة
مؤقتة وهي عبارة عن فرق تنظيمية تشكل بغرض معني يستهدف استثام ًرا
حقوقيا معينا مثل مراقبة االنتخابات أو مراقبة إعالم االنتخابات أو املؤسسات
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لذلك فإن مفهوم املؤسسة القائم عىل الهيكلة الدامئة يتم تجاوزه لصالح املفهوم
األوسع للمؤسسة وهي الجهة املعنية بإنتاج خطاب مجتمعي ويف هذه الحالة
مفعم بآليات االحتجاج واملجاهرة بأصالة الحق وثانوية
سيكون خطابًا حقوقيا
ً
القانون املخالف ملعايري حقوق اإلنسان العاملية .فقد بارش الخواجة النوع التقليدي
للمؤسسات الحقوقية يف تجربته األصيلة ممثلة يف مركز البحرين لحقوق اإلنسان
ويف إرشافه الفعيل عىل تأسيس أطر حقوقية مختلفة مثل جمعية شباب البحرين
ويف تحويل بعض اللجان األهلية لنقابات عاملية مسجلة رسميا ،إال أن حائط الصد
وسياج املنع القانوين كانا أقوى وأش ّد فتكا بفكرة البناء املؤسسايت املستديم حيث
ميكن لهذه األطر العمل عىل إعداد وصناعة نشطاء حقوقيني مستقلني .من هنا
استعاض الخواجة عنها بفكرة أكرث مالءمة للتحديات والعقبات التي تعرتض مسار
البناء الحقوقي القائم عىل أهداف التحول االجتامعي العام .فام دام الهدف هو
صناعة نشطاء فيمكن أن يتم إعداد نشطاء ميتلكون حرفية يف مجاالت محددة
أو مجاالت حقوقية معينة عرب استدامة الفرق الحقوقية والعمل عىل تخصيص
كوادرها يف أعامل حقوقية خاصة.
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السياسية والحقوقية الرسمية .يف كال النوعني تكون صناعة النشطاء هدفا رئيسيا
بجانب األهداف األخرى.

وتجىل هذا األسلوب يف العمل يف تكوين الخواجة للفرق الخاصة مبراقبة إعالم
االنتخابات ومراقبة االنتخابات ومراقبة أداء املؤسسات السياسية واملجتمعية
األخرى .فالعنرص املتميز هنا أن هذه الفرق تكاد تكون واحدة رغم اختالف
التجارب العملية ،يأيت دور الخواجة كدور رئييس يف اختيار األفراد وتقديم الدعم
واملساعدة لهم وتدربيهم ومن ثم اإلرشاف عىل إنتاج الفريق ومراجعته وفق
رشا يف
معايري منظامت حقوق اإلنسان .فعىل سبيل املثال كان للخواجة دو ًرا مبا ً
كتابة تقرير إعالم االنتخابات يف  2006وكانت إلتفاتته ملضمون األغاين الوطنية
التي يبثها تلفزيون وراديو البحرين باعثا ألن يكون التقرير النهايئ قد أضاف بع ًدا
جدي ًدا يف كتابة تقارير مراقبة إعالم االنتخابات والدور الذي يجب عىل املراقب
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رصده بحرفية ودقة .ويف الوقت نفسه كانت عملية تدريب أعضاء الفريق تأخذ
طاب ًعا حواريًّا تشاركيًّا دون أن يكون هناك أث ًرا للوصاية أو فرض الرأي.
االستراتيجة الثالثة :التشبيك الحقوقي
يف مسار تتبع مفهوم صناعة النشطاء لدى الخواجة فمن املهم اإلشارة هنا للتشبيك
الحقوقي الذي كان ينسجه الخواجة بصورة مرنة وفعالة .فتكوين اإلئتالفات
والتحالفات  -ميكن لبناء القدرات أن يكون أداة إلعداد األفراد ملسؤولياتهم
القيادية .وتكوين اإلئتالفات والتحالفات يساعد الناشطني يف مجال حقوق اإلنسان
عىل إدراك إمكانية نجاح جهودهم املشرتكة يف تحقيق أهداف التغيري االجتامعي.
وتربز أهمية هذه االسرتاتيجية يف صناعة النشطاء عرب كونها األداة األكرث فاعلية ألن
تتم عملية تبادل الخربات والتشارك يف التخطيط وتقديم املساعدة .ومن جهة أخرى
أكرث أهمية ملا للتشبيك الحقوقي من أثر بارز يف تقوية املجال الخاص للنشطاء
وشعورهم بالتضامن املحيل والخارجي.لذ فإن خرباء التدريب يوصون دامئا بتكشيل
الشبكات بني املنظامت غري الحكومية لكونها توفر خصائص عديدة أهمها:
 إيجاد فرص للرشاكة والتضامن بني املنظامت ،إذ أن إقامة الشبكات منشأنه توحيد موارد و إمكانيات مختلف أعضاء الشبكة و تعضيد العالقات
والروابط بينهم مام يساعد عىل تحقيق األهداف املشرتكة.
 تعظيم وتوسيع نطاق فرص الوصول إىل عدد أكرب و متنوع من الجمهور،وبالتايل توسيع قاعدة الدعم ،فصوت منظمة واحدة ال يؤثر مثل صوت
الشبكة مجتمعة.
 توفري األمان واملصداقية لجهود الدعوة ،فالشبكة تضيف املزيد من القوةللمنظامت املختلفة مام يعود بالنفع عىل اﻤﻟﺠمتع.
 توحيد املوارد وتعبئة الجهود وحسن استخدام املهارات واملوارد املتاحة،وبالتايل زيادة فاعلية الربامج التي تقوم عىل تنفيذها.
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 تساعد عملية التشبيك عىل اكتشاف قيادات جديدة.أما عن كيف مارس الخواجة هذه االسرتاتيجية فتجدر اإلشارة هنا ملا سبق وإن
قدمناه يف األطر الحقوقية((( .ومن املهم هنا التأكيد عىل أهمية عملية التشبيك
نفسها وليس عىل مجرد إنشاء هيكل الشبكة ،فالتشبيك هو تلك العملية الحيوية
واملستمرة والتي تستلزم مجموعة من األنشطة واملامرسات الدامئة واملتجددة
(مثل تبادل املعلومات والتعاون املستمر) ،والذي يشجع عىل تدعيم الجمعيات
العضو واستقالليتها ،وليس التشجيع عىل االعتامد عىل الهياكل املؤسساتية ،لذا ال
ميكن أن نعترب مجرد وجود هيكل الشبكة واستمراره (دون عالقة تشبيك فعالة
بني األعضاء) نجاحا ،كام أنه ال يوجد شكل معني يعرب عن تلك العالقة (شكل معني
للشبكة) فال ميكن أن تأخذ كل صور التعاون و تبادل املعلومات شكل هيكيل
معني (شبكة معينة) ،ولكن يتطور هذا الشكل (الهيكل) بتطور العالقة ،ووفق
احتياجات أعضائها وأنشطتها(((.

مهتيامحو ءاطشنلا ةعانص

تساعد الشبكات عىل تجنب تضارب املصالح و املنافسة ,حيث ميكن من
خاللها إقامة عالقات ناضجة و مثمرة مام يزيد من قوة األعضاء و قدرﺗﻬم
عىل تحقيق األهداف ،وبالتايل تجنب إهدار املوارد وتفتيت الجهود.

ولكننا نضيف هنا أن التشبيك الذي حدث لبعض النامذج ،وأبرزها منوذج اللجان
األهلية ،حيث عمل الخواجة عىل التأسيس إلطار يشبك اللجان األهلية ليكون
أقرب التحاد حقوقي خاص .وبالفعل فمنذ  2006اتخذت اجتامعات اللجان
األهلية طاب ًعا جامعيًا بعد أن كانت تعقد بصورة منفردة .وتطور هذا اإلطار ألن
تكون هناك فرتة تقييم عامة ملراجعة أداء اللجان األهلية وتطوير عملها حسب
املتغريات واملستجدات كام م ّر معنا يف دراسة اللجان األهلية((( ،فإضافة لوظائف
((( أنظر الفصل الثالث من هذه الدراسة.
((( التشبيك و بناء الشبكات – مادة المتدرب مكتب دعم و تنمية المجتمع المدني - ،مكتب دعم و تنمية
المجتمع المدني ِمايو  2003مدينة القاهرة ،ص .8-2
((( أنظر الفصل الخامس من هذه الدراسة.
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التقييم واملتابعة كانت هناك وظائف أكرث عمقا تقود تلك االجتامعات وورش
العمل الخاصة وهي وظيفة تحديد قدرات األفراد واختيار بعضهم ألن يكونوا
نشطاء ميدانيني وحقوقيني يتجاوز عملهم عمل اللجنة التي يعملون من خاللها
وبالفعل متخض عن تلك االجتامعات مجموعة من النشطاء شكلوا الحقا الهيئة
العامة للجان الشعبية وكانت تضم أفضل العاملني يف اللجان األهلية البالغ عددها
 14لجنة أهلية وهو ما يعني أن التشبيك الحقوقي يقود عادة ألن يربز نخبة
حقوقية هم النشطاء الفعليني والذين يتمتعون بقدرات قيادية ورغبة متامسكة
يف التغيري االجتامعي.
إن خربة سنوات العمل الحقوقي قادت الخواجة ألهمية أن يكون الناشط الحقوقي
منتميا للعديد من املنظامت الحقوقية ليس انتام ًء تنظيميا ولكن يجب أن يكون
عض ًوا يف تحالف أكرب من إطاره الحقوقي الذي يعمل من خالله .إذ ال تقف عملية
التشبيك الحقوقي عند حدود املجال املحيل أو املجال الخاص ،بل نجد أن عبد
الهادي الخواجة سعى ألن يلتحم النشطاء مع املنظامت العاملية ذات القدرة عىل
مامرسة الضغوط واستثامر ذلك يف دفع الرأي العام الحقوقي ملامرسة ضغوط
قوية عىل نظام الحكم ودفعه ألن يلتزم مبعايري حقوق اإلنسان ويوقف االنتهاكات
املستمرة .وليس من قبيل الصدفة أن تكون فرتة ما بعد اعتقال الخواجة يف
مارس  2011تشهد أكرب تشبيك حقوقي عىل مستوى البحرين يضم أغلب النشطاء
يف حقوق اإلنسان وأكرث خربة يف مجال التعاطي مع رشاسة السلطات األمنية
والسياسية .ففي  2011تشكل تحالف حقوقي ض ّم ستة أطر حقوقية رئيسية
متنوعة التوجهات واالنتامءات وشكّل التحالف مرص ًدا مشرتكا لحقوق اإلنسان
لتغطية االنتهاكات الواسعة التي تلت اإلعالن عن تنفيذ قانون السالمة الوطنية.
رابعا :حماية النشطاء

تعترب حامية النشطاء والدفاع عنهم محليا ودوليا ،تجربة حقوقية منفردة وقد
تحتاج لدراسة خاصة بها الشتاملها عىل العديد من املفاهيم واآلليات الحقوقية
الجديدة واملتكاثرة بفعل التطورات الرسيعة التي رافقت تطور ثقافة حقوق
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اإلنسان يف البحرين ويف الكثري من مناطق العامل .قبل تجربة الخواجة الحقوقية
مل يكن من الشائع إطالق مصطلح املدافع عن حقوق اإلنسان وكان الغالب هو
النظر للفرد الناشط حقوق ًيا أو سياس ًيا عندما يتعرض للقمع أو االستهداف عىل أنه
ضحية من ضحايا اإلرهاب الرسمي ،إال أن الخواجة بذل جهدا مالحظا ألن يفرد
للنشطاء الحقوقيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان مكانة متميزة عندما يتعرضون
لالستهداف األمني وهو ما جعل من مصطلح املدافع عن حقوق اإلنسان ينترش
خاصا يف الثقافة
داخل األوساط الحقوقية والسياسية وأن يكون للنشطاء ح ّي ًزا ً
الحقوقية العامة للمجتمع .ويف الواقع ،ال تنفصل مسألة صناعة النشطاء عن
مسألة حاميتهم وباألخص يف بيئة تتسم بالسلطوية القامعة وتعمل عىل مطاردة
واستهداف املدافعني عن حقوق اإلنسان.
وتعرف منظمة فرونت الين املدافعني عن حقوق اإلنسان بأنهم» األشخاص الذين
يعملون ،بصورة فردية أو جامعية ،وبشكل سلمي ،نيابة عن اآلخرين من أجل
تعزيز حقوق اإلنسان املعرتف بها دولياً والدفاع عنها .يُ ْع َرف املدافعون عن حقوق
اإلنسان باألعامل التي يقومون بها ال مبهنهم أو وصفهم الوظيفي أو املنظمة التي
بها يعملون .ويواجه املدافعون عن حقوق اإلنسان يف كثري من البلدان مخاطر
شخصية َج َّمة ألنهم يدافعون عن حقوق الغَري ضد مصالح ذوي النفوذ((( .ووفق
اإلعالن العاملي لحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان فإن السلطات الرسمية
تتحمل مسئولية حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان إذ تنص املادة  2من اإلعالن
عىل:
 - 1يقع عىل عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسيان يف حامية وتعزيز
وإعامل جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،بعدة طرق منها
اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع اﻷوضاع الالزمة يف امليادين
االجتامعية واالقتصادية والسياسية وغريها من امليادين ،فضال عن إتاحة
(1) See more at: http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/21720#sthash.tTFx1maS.dpuf
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الضامنات القانونية املطلوبة لتمكني جميع األشخاص الخاضعني لواليتها،
مبفردهم وباالشرتاك مع غريهم ،من التمتع فعال بجميع هذه الحقوق
والحريات.
 - 2تتخذ كل دولة الخطوات الترشيعية واإلدارية والخطوات األخرى الالزمة
لضامن التمتع الفعيل بالحقوق والحريات املشار إليها يف هذا اإلعالن.
أما املادة  12من اإلعالن نفسه فتنص عىل:
الحق ،مبفرده وباالشرتاك مع غريه ،يف أن يشرتك يف اﻷنشطة
ّ -1
لكل شخص ّ
السلمية ملناهضة انتهاكات حقوق اإلنسان والحريات األساسية.
 - 2تتخذ الدولة جميع التدابري الالزمة التي تكفل لكل شخص حامية
السلطات املختصة له ،مبفرده وباالشرتاك مع غريه ،من أي عنف ،أو تهديد،
أو انتقام ،أو متييز ضار فعال أو قانونا ،أو ضغط ،أو أي إجراء تعسفي آخر
نتيجة ملامرسته أو مامرستها املرشوعة للحقوق املشار إليها يف هذا اإلعالن.
يحق لكل شخص ،مبفرده وباالشرتاك مع غريه ،أن يتمتع
 - 3ويف هذا الصددّ ،
يف ظل القانون الوطني بحامية ف َّعالة لدى مقاومته أو معارضته ،بوسائل
سلمية ،لألنشطة واألفعال املنسوبة إىل الدول ،مبا فيها تلك التي تعزى
إىل االمتناع عن فعل ،التي تؤدي إىل انتهاكات لحقوق اإلنسان والحريات
األساسية ،فضال عن أفعال العنف التي ترتكبها جامعات أو أفراد وتؤثر يف
التمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية(((.
إذا أين ميكن توفري الحامية للنشطاء وما هي املساحات التي ميكن أن يتحرك فيها
الخواجة للدفاع عن نشطاء حقوق اإلنسان؟
((( اإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
والحريات األساسية المعترف بها عالميا ،قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  144/53المؤرخ في 9 كانون
اﻷول /ديسمبر 1998.
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بطبيعة الحال فإن الحامية املحلية وفقا للقوانني املعمول بها مل تكن مجدية بل
إن تلك القوانني إن مل تجرم العمل الحقوقي ومتنع النشطاء فهي لن تكون يف
صالحهم باملطلق .حامية النشطاء واملدافعني عن حقوق اإلنسان ال تعني نفي
إمكانية وقوع الخطر عليهم أو عىل أقربائهم أو املحطني بهم ،إال أنها تعني
أساسا بتقليل نسبة الخطر نفسه إما عن طريق زيادة الوعي باملخاطر واتباع
ً
اسرتاتيجات حامية خاصة للنشطاء ،أو عن طريق االنخراط يف عالقات شبكية
متنح نفوذا ومناطق شبه آمنة من بطش السلطات واألجهزة األمنية((( .فعىل
سبيل املثال تعترب تهمة التحريض عىل كراهية النظام هي التهمة األوىل عىل
قامئة كل سجالت قوائم الناشطني لدى النيابة العامة أما مضمون هذه التهمة
فهو متكني األفراد من حقوقهم ودعوتهم للمطالبة بها مطالبة سلمية كالدعوة
لالحتجاج أو التظاهر أو الكتابة بلغة نقدية ملامرسات الحكومة واألجهزة األمنية.
خالل الفرتة ( )2011-2004تعرض العديد من نشطاء حقوق اإلنسان (عبد
الهادي الخواجة،نبيل رجب،ناجي فتيل ،حسن عبد النبي ،محسن عبدالله،
مريم الخواجة ،عبد الغني خنجر ،عبد الجليل سنكيس ،محمد سنكيس....،إلخ)
للعديد من التهديدات واملخاطر تبدأ عادة بحمالت تشهري يف الصحافة املحلية
ثم ترتقي لتهديدات باالعتداء وإلحاق األذي الجسدي بالنشاط أو أهله وتتواصل
املضايقات مبنع السفر أو االحتجاز عند منافذ الخروج والقدوم للبحرين ،وتصل
لحد االعتقال والتعرض للتعذيب الجسدي واإلساءة املمنهجة ،والقى املد ِّونون و
الناشطون اإلعالميون الذين يستخدمون اإلنرتنت من أجل تعزيز الوعي بحقوق
اإلنسان أو فضح االنتهاكات واالعتقال ،و املراقبة الشديدة(((.
و تدل ترصيحات وزير الداخلية البحريني ،التي نرشتها الصحف املحلية الصادرة
((( انريكي ايغورن و ماري كاراج,الدليل الجديد لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان.2008 ،
((( فرونت الين:من هم المدافعون عن حقوق اإلنسان.

()www.protectiononline.org

()http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/17229#sthash.stUcVGkY.dpuf
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يوم السادس من ترشين الثاين  ،2008والتي تدعو إىل تنفيذ املادة  134من
قانون العقوبات البحريني ضد أي مواطنٍ يحرض بغري ترخيص من الحكومة أي
ٍ
ٍ
ٍ
منظامت أو
ندوات أو مؤمترات خارج البالد ،أو يلتقي ممثيل دو ٍل أو
اجتامعات أو
ٍ
هيئات أجنبية بغرض بحث الشؤون الداخلية يف دولة البحرين عىل مدى املضايقة
والتهديدات التي تالحق الناشطني يف مجال حقوق اإلنسان ،واستند الوزير يف
تنص
ترصيحاته إىل املادة  134من قانون العقوبات البحريني لعام  ،1976التي ُّ
عىل أن «يُعاقَب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر ،و بالغرامة التي ال تقل
عن مئة دينار أو بكلتا هاتني العقوبتني كل مواطن ،أيًّا كانت صفته ،حرض بغري
ترخيص من الحكومة أي مؤمتر أو اجتامع عام أو ندوة عامة عقدت يف الخارج
بغرض بحث األوضاع السياسية أو االجتامعية أو االقتصادية يف دولة البحرين،
وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة املالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو
اعتبارها أو اإلساءة إىل العالقات السياسية بينها وبني تلك الدول» .وذكر الوزي ُر
أيضاً أ َّن العقوبة ذاتها تنطبق عىل أي مواطن «يعمد إىل نرش األنباء و الترصيحات
الزائفة ،و الشائعات التي تتعلَّق باألوضاع الداخلية يف البحرين عىل نح ٍو من شأنه
إضعاف الثقة املالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها أو اإلساءة إىل
عالقاتها الدبلوماسية».
وسط هذا املناخ امليلء بالتحديات واالنتهاكات املمنهجة كان عبد الهادي الخواجة
رص عىل أن تكون هناك حامية أكرب للناشطني مهام كانت أدوراهم ،إذ ميكن أن
ي ّ
يكونوا من بني القادة املجتمعيني ،و الصحافيني ،و املحامني ،و الزعامء النقابيني،
والطلبة أو أعضاء املنظامت العاملة يف حقوق اإلنسان .و من املمكن أن يدافعوا
عن حقوق النساء ،والحقوق البيئية ،وحقوق السكان األصليني ،و حقوق األطفال،
وحقوق األقليات ،وحقوق الالجئني أو حقوق األشخاص املثليني من النوعني
ومتحويل الجنس .ومع ما يوحيه هذا التوصيف من عمومية مطلقة وسعة قد
تكرب عن قدرات األفراد ،إال أن عبد الهادي كان يرص عىل متابعة تعرض تلك
الفئات للمضايقات أو التهديدات ويتالحم معها بصفته حقوقي دويل ويبعث
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ومرة أخرى يكون عمل الخواجة متمي ًزا عن نظرائه الحقوقيني يف هذا الشأن،
فقد اتسم عمل الخواجة يف هذا املجال بخصائص ال ميكن أن نقول بانعدامها
عند اآلخرين لكنها بالتأكيد كانت أقل من ناحية الكثافة ومن ناحية التأثري ،ورمبا
يعود ذلك لسبب رئييس هو أن أغلب الناشطني الذين تعرضوا للقمع والتهديد
واالعتقال هم من الجامعة التي صنعها الخواجة أو دعمها وشاركها مشاريعها،
وهو ما يعني تفعيل مبدأ أخالق املسؤولية ناحيتهم وتبني قضاياهم بحامسة
مختلفة عن حامسة الحقوقيني اآلخرين.

مهتيامحو ءاطشنلا ةعانص

التقارير املفصلة للحادثة للمنظامت الدولية بهدف الضغط عىل السلطات األمنية
لتخفيف قبضتها نحو املدافعني عن حقوق اإلنسان.

من أهم الخصائص التي متيز بها الخواجة يف مجال حامية النشطاء قيامه املتواصل
الحس األمني لدى املدافعني عن
بتدريب النشطاء عىل إدارة املخاطر ورفع مستوى ّ
حقوق اإلنسان عمو ًما وباألخص لدى النشطاء املستهدفني ،حيث عقد الخواجة
العديد من الدورات التدريبية الخاصة بالتخطيط اآلمن للعمل الحقوقي ،وميكن
االسرتشاد هنا مبخططات دليل املدافعني عن حقوق اإلنسان الذي طبق الخواجة
بعضا من بنوده فيام يخص تحليل التهديدات والرجوع ملا يعرف بالعجلة اآلمنة.
بجوار ذلك فإن توظيف انتامء الخواجة لبعض املنظامت املعنية بالدفاع عن
املدافعني يف حامية النشطاء يعد عمالً فري ًدا من نوعه مقارنة بالخربات األخرى،
فقد أصبح الخواجة ،منذ عام  2005عض ًوا وخب ًريا يف املجموعة العربية ملراقبة
أداء اإلعالم والتي قامت مبراقبة دور اإلعالم يف االنتخابات يف سبع دول عربية،
باإلضافة إىل كونه عض ًوا باملجلس االستشاري ملركز دمشق لحقوق اإلنسان ،كام
ت ّم انتخابه يف الدوحة كأحد ممثيل مؤسسات املجتمع املدين العربية للمشاركة
ىف منتدى املستقبل يف البحرين عام  .2005وتم اختياره منذ عام  2007كعضو
يف هيئة املستشارين مبركز معلومات االقتصاد وحقوق اإلنسان الذي ترأسه
«ماري روبنسون» مفوضة األمم املتحدة السابقة لحقوق اإلنسان ,وعمل
الخواجة خالل األعوام  2007/2006مع منظمة (فرونت الين ديفندرزFront /
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 ((()Line Defendersالدولية يف ترجمة الدليل اإللكرتوين للحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية ،وكذلك األدلة التدريبية املتعلقة بحامية نشطاء حقوق
اإلنسان ،إضافة إىل ترجمة موقع املنظمة اإللكرتوين والعديد من التقارير والوثائق
األخرى الصادرة عن املنظمة ,وقد تم تكريم الخواجة من قبل الربنامج العريب
لنشطاء حقوق اإلنسان «كناشط» املنطقة لعام  ،2005كام دعت منظمة فرونت
الين عبد الهادي الخواجة لتقديم شهادته كمدافع عن حقوق اإلنسان يف مؤمترها
الدويل يف دبلن عام  2006أمام املئات من ممثيل الحكومات والهيئات الدولية
واملدافعني عن حقوق اإلنسان .ومنذ  2008عينت املنطمة الخواجة منسقا
إقليم ًيا لها يف منطقة الرشق األوسط حيث أوكلت إليه مسئولية الزيارات امليدانية
والتعرف إىل الناشطني وظروفهم .والتعريف باملدافعني عن حقوق اإلنسان ،من
هم؟ كيف يعملون؟ واملعايري واآلليات الدولية املتعلقة بعملهم ،وكذلك إلقاء
الضوء عىل جهود فرونت الين يف هذا املجال .ويف أغلب زياراته امليدانية كان
((( فرونت الين ديفندرز هي المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان .تأسست فرونت
الين ديفندرز في دبلن عام ٍ ،2001
بغرض محدد وهو حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان ،وهم
األشخاص الذين يعملون بالطرق السلمية من أجل إحقاق أحد الحقوق التي ينادي بها اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان أو جميعها .و تسعى فرونت الين ديفندرز إلى التعامل مع بعض االحتياجات التي
حددها المدافعون عن حقوق اإلنسان أنفسهم .تسعى فرونت الين ديفندر إلى تقديم الدعم السريع
والعملي للمدافعين عن حقوق اإلنسان المعرضين للخطر ،بما في ذلك من خالل :المدافعة الدولية
بالنيابة عن المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين يواجهون األخطار .تقديم المنح لدعم االحتياجات
األمنية العملية للمدافعين عن حقوق اإلنسان .التدريب و المواد المصدرية المتعلقة باألمن و الحماية،
بما في ذلك األمن الرقمي .برنامج الراحة و التعافي ،بما في ذلك برنامج زمالة فرونت الين ديفندرز.
فرص التشبيك و التبادل بين المدافعين عن حقوق اإلنسان ،بما في ذلك أثناء انعقاد ملتقى دبلن كل
عامين .جائزة فرونت الين ديفندرز للمدافعين عن حقوق اإلنسان الذين يواجهون األخطار .توفير خط
هاتفي لالستجابة للطوارئ على مدار الساعة باللغات العربية ،اإلنجليزية ،الفرنسية ،اإلسبانية ،والروسية.
في حاالت الطوارئ ،يمكن أن تعمل فرونت الين ديفندرز على تيسير التغيير المؤقت لمحل إقامة
المدافعين عن حقوق اإلنسان .تعمل فرونت الين على تعزيز تقوية اإلجراءات الدولية واإلقليمية لحماية
المدافعين عن حقوق اإلنسان ،بما في ذلك دعم عمل ممثل األمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين
عن حقوق اإلنسان .تسعى فرونت الين إلى تعزيز احترام إعالن األمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن
حقوق اإلنسان.
)(http://www.frontlinedefenders.org/ar/about-front-line#sthash.hGTWN8Rf.dpuf
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يعمل ألن يكون العمل الحقوقي عمالً أصيالً وليس عمالً مسان ًدا عرب تشجيع خلق
أنشطة حقوقية من قبل أهل البلد العارفني بظروفهم واختيار أساليب العمل
واسرتاتيجياته املناسبة ضمن معايري حقوق اإلنسان ،بعد ذلك يأيت الدعم املعنوي
والفني من املنظامت ويكون أكرث فاعلية ،بعد ذلك تقوم مؤسسة فرونت الين
بالتدريب والتمكني .وبفعل توظيف هذه العالقات متكّن الخواجة من رصد كافة
االنتهاكات التي يتعرض لها النشطاء ،وكشف التهديدات التي تطالهم وميكن
الرجوع ألرشيف أي منظمة حقوقية مثل هيومن رايت وتش وفرونت الين ملعرفة
حجم التواصل الساعي لحامية هؤالء الناشطني .مع ذلك فإن بعض الحوادث
التي تتصل مبوضوع التهديدات واألخطار املحدقة بالنشطاء كانت غري دقيقة يف
تفاصيلها إال أن عبد الهادي تحمل مسئوليتها وحولها لتجربة ميدانية يستفيد
منها النشطاء.
وإذا ما كانت خاصية التدريب والتشبيك الحقوقي من مميزات عمل الخواجة
يف حامية النشطاء فإن السمة الثالثة تعترب الرتجمة األبرز وهي مبارشة الدفاع
والحامية للناشطني وتلقي النتائج الخطرية املرتتبة عىل هذا التالحم وهنا ميكن
اإلشارة لنموذجني أساسيني هام:
حماية نشطاء لجنة العاطلين
منذ اللحظات األوىل لتشكيل لجنة العاطلني عن العمل انخرط فيها العديد من
األفراد الناشطني اجتامعيا،لذا كانت عملية تدريبهم وإعداد العديد منهم كنشطاء
عملية ميرسة ويف الوقت نفسه محفوفة باملخاطر .فنتيجة لنشاط لجنة العاطلني
وتحقيقها حضو ًرا موازيا لحضور التنظيامت السياسية الكربى ولكونها تتبع منهجية
االحتجاج السلمي ،أصبح نشطاؤها محل مطاردة واستهداف من قبل األجهزة
األمنية التي يدخل يف صلب عملها متابعة النشطاء ومراقبتهم والعمل عىل الحد
من تأثريهم االجتامعي والسيايس .بعد تصاعد أعامل وأنشطة لجنة العاطلني عن
العمل كان من املتوقع قيام جهاز األمن الوطني باستهداف الناشطني ومنعهم من
مامرسة أدوارهم الحقوقية ،وزادت حدة هذه املخاطر بعد اعتصام الديوان املليك
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الذي أظهر الناشطني يف عمل اللجنة كقوة احتجاجية مؤهلة ألن تحدث تغريا
وشيكا يف ميزان عالقات القوة لصالح األطراف املجتمعية(((.
رشا
ابتدأت عملية االستهداف بعضو اللجنة محسن عبد الله الذي تلقى تهدي ًدا مبا ً
من قبل أحد الضباط ثم تجرأت عنارص أجهزة األمن الوطني عىل اختطاف الناشط
اآلخر موىس عبدعيل واالعتداء عليه جنسيا قبل تركه يف منطقة معزولة .كان
ميكن لهذا الحادث أن مير كحدث عادي ويتم التسرت عليه لكونه يالمس عقدة
مجتمعية يصعب التعامل معها سياسيا واجتامعيا ،إال أن معالجة وإدارك عبد
الهادي الخواجة لها كان مختلفا جدا .فتمرير الحادث والتسرت عليه يعني إعطاء
املعتدين حامية ،ورسالة مفادها القدرة عىل إحداث الرضر دون توقع ردود أفعال
وبالتايل إمكانية معاودتها واعتبارها طريقة فضىل يف التعامل مع كل النشطاء .لذا
جاءت ردة فعل الخواجة غري متوقعة ومتلؤها إرادة حقوقية قوية لحامية النشطاء
ومنع تكريس أعراف إجهاض عملهم وتطور دورهم الحقوقي واالجتامعي.
يف الوقت الذي كان الخواجة يحرض مؤمترا يف القاهرة أرسل رسالة شخصية لنبيل
رجب أكد فيها إرصاره عىل حامية النشطاء وتحريك كافة اآلليات االحتجاجية ضد
مامرسة عنارص جهاز األمن الوطني العدو اللدود لعبد الهادي الخواجة .احتوت
الرسالة عىل برنامج عمل احتجاجي سيقوم به الخواجة مشاب ًها ملا قام به غاندي
وهو املىش عرب القرى وجمع الناس يف مسرية سلمية لبيت موىس عبد عيل إلعالن
التضامن معه ومطالبة املجتمع بأخذ ردة فعل مناسبة وطبيعية للحدث .والغرض
من ذلك هو إحداث حراك احتجاجي يثري الرأي العام ضد مامرسة األجهزة األمنية
من جهة وإعطاء الناشطني مساحة من الحامية يجب أن يحصلوا عليها وقت
تعرضهم للعقاب األمني من جهة أخرى.

((( عباس المرشد ،مؤسسة العرش وعنف البطالة ،دراسة توثيقة النتفاضة العاطلين عن العمل  ،2005غير منشورة.
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حماية المشاركين في منتدى المستقبل
يف نوفمرب  2005تقرر عقد منتدى املستقبل يف البحرين وكان قد عقد املرة األخرية
يف مدينة الرباط باملغرب .وجرت األعراف أن يعقد منتدى مازاي ملؤسسات
املجتمع املدين ترفع توصياته للقادة املشاركني يف منتدى املستقبل .ونظ ًرا للخربة
الحقوقية التي يتملكها الخواجة يف مثل هذه املنتديات تقرر أن يكون للجان
األهلية التي شكلت منذ  2004دو ًرا بارزًا يف هذا املنتدى وإيصال صوتهم
الحقيقي لإلعالم املتابع ولتثبيت موقعهم عامليا وحقوقيا كجزء من خطة التمكني
التي قررتها اللجان األهلية.
(((
عملية املشاركة يف أعامل املنتدى مل تكن سهلة وميرسة باملطلق
خصوصا يف ظل
ً
اشرتاطات وزارة الخارجية البحرينية عىل اللجنة املنظمة للموافقة عىل انعقاد
املنتدى املوازي يف عدم تبني املؤمتر املوازي ملحاور متطابقة مع محاور املؤمتر
الرسمي ،ثم وبتاريخ  18أغسطس املايض ،قال رئيس اللجنة التحضريية للصحافة
املحلية «بأن املؤمتر املوازي لن يتعرض ألي دول أو ألفراد وشخصيات ،وأن القضايا
التي ستطرح فيه ليست القضايا املحلية يف البحرين›› .إال أن موقف الخواجة
كان مختلفا وأكد أن موقف وزارة الخارجية البحرينية يفرتض أال يكون مؤثرا عيل
املؤمتر املوازي ،وذلك ألنه مؤمتر خاص مبؤسسات املجتمع املدين ،وكذلك ألنه مؤمتر
دويل إقليمي ،وقد تعاهدت الدول املنظمة ملنتدي املستقبل والدول املستضيفة
ضامنة مشاركة مؤسسات املجتمع املدين بأفضل صورة ممكنة ،وهذا يتضمن
بالطبع ضامن استقالليتها وحريتها يف التنظيم ،وتوفري التسهيالت الالزمة لذلك.
جراء ذلك قام عبد الهادي الخواجة بحملة تقييمية انتقد فيها اللجنة التحضريية
لعقد املنتدى املوازي وكان نق ًدا قاس ًيا األمر الذي أعاد تنظيم املنتدى مرة أخرى
وتكاثرت الترصيحات الصحفية حول أعامل املنتدى والحدود التي سننطلق ضمنها
واملشاركني فيه ،أما حول أسباب استبعاد الجمعيات السياسية واللجان الشعبية

((( سنعتمد هنا على ما كتبه عبد الهادي الخواجة في رده على العكري الخواجة ،مشاركة اللجان بأسماء
أعضائها من اقتراح اللجان ونشره بتاريخ .2005/10/26
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والجمعيات غري املسجلة ،فقد نرشت الصحف بتاريخ  21أغسطس  2005ترصي ًحا
لرئيس اللجنة عبد النبي العكري بأنه «لن تتم دعوة جمعيات سياسية أو لجان
أو أعضاء منظمني ألية جمعية شبابية ،لتفادي خالفات مع الحكومة بشأن قضية
قانونية» .ثم عاد يف موضع آخر ليقول« :إن السبب يف عدم اختيار أية جمعية
سياسية يف املؤمتر املوازي أو اللجنة التحضريية ،ألنها تعترب أحزابا يف الخارج››.
وبحسب الخواجة ،فإن ترصيح رئيس اللجنة التحضريية السابق كان مستغربا،
فبالطبع ال يتطرق أي مؤمتر للشخصيات ،ولكنه تساءل :كيف ميكن مناقشة
اإلصالحات يف دول منطقة الرشق األوسط من دون التطرق للقضايا املحلية يف
تلك الدول؟ وكيف سيتوصل املشاركون إىل اقرتاح الحلول والتوصيات الالزمة دون
التطرق إىل تجاربهم الذاتية والواقع العميل الذي يعيشونه يف بلدانهم؟ وكيف
ميكن ملؤسسات املجتمع املدين وهي ممنوعة من الكالم أن تؤسس للحريات
واإلصالح؟ وأين هو املنتدى والحوار يف ظل املنع؟ واعترب الخواجة أن اللجنة
التحضريية تتعاون بشكل متواصل مع الجهات الحكومية ،إال أنها متارس االنتقائية
يف التعامل مع الجهات املحلية ،مبينا أن تواصلها مع املنظامت غري الحكومية يف
الدول األخرى محدود ،وقد امتنعت اللجنة التحضريية عن التواصل الفعال مع
منظامت إقليمية غري حكومية مثل مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،والذي
لديه خربة يف تنظيم مثل هذه املؤمترات ،والذي كان قد عرض أن يقدم دعام ماديا
وفنيا كان ميكن أن يجعل املؤمتر أكرث استقاللية وفعالية ،ومتثيالً ملؤسسات املجتمع
املدين يف دول املنطقة املختلفة .بدورها تقدمت اللجان الشعبية للمشاركة يف
املنتدى املوازي بصفتهم الشخصية ال كممثلني عن اللجان الشعبية منذ البداية،
إال أن هذا الطلب رفض عمليا ،ومل يتم اإلعالن عن القبول به إال يف ترصيح رئيس
اللجنة األخري بعد نرش انتقادات لعمل اللجنة».
لقد كانت اللجان األهلية بحاجة للحامية وتوفري الغطاء املالئم ليك تستطيع
املشاركة يف أعامل املنتدى املوازي وكان عبد الهادي الخواجة هو ذلك الشخص
الذي يستطيع أن يربمج الحدث لصالح اللجان األهلية حتى ولو تسبب ذلك يف
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عدم مشاركته الشخصية يف أعامل املنتدى .ال يقف دور الخواجة يف حامية اللجان
األهلية عند ضامن مشاركتها بل نجد أن إرصار الخواجة واستخدامه لنفوذه
الحقوقي كان خلف السجال الذي حدث وقت كتابة التوصيات النهائية ومحاولة
بعض أعضاء اللجنة التنظيمية ألعامل املنتدى إلغاء توصيات اللجان من البيان
خصوصا وأن مشاركة اللجان األهلية قد أحدثت نقاشً ا داخل الورش
الختامي،
ً
املقامة وشغلت أروقة املنتدى مبطالبها واحتجاجاتها السلمية .وبفعل حامية عبد
الهادي الخواجة وإرصار أعضاء اللجان األهلية عىل إدراج توصياتهم ومطالبهم تم
االستجابة ملا كانوا يطالبون به.
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الفصل السابع:
المجال العمومي وإكراهات السلطة

يعالج هذا الفصل مسألة املجال العمومي عند عبد الهادي الخواجة وكيف تعامل
معه من حيث السعي إلعادة تشكيله أو محاولة التأثري عليه وما هي اإلكراهات
التي تلقاها الخواجة جراء إرصاره عىل تعديل إنحرافات املجال العمومي .ففي
الحق ومرشوعية االحتجاج
سبيل ترسيخ املرشوع الحقوقي القائم عىل أصالة ّ
السلمي ،كان عىل عبد الهادي أن يبذل جه ًدا رئيس ًيا ألن يحصل عىل مساحة معتد
خصوصا يف ظل دعوته املتكررة ألن تكون هناك تعددية
بها يف املجال العمومي،
ً
يف العمل الحقوقي والسيايس حتى باسرتاتيجيات مختلفة ولكن يجب أن يكون
هناك قدر من االتفاق عىل تجاوز منطق السلطة الذي يفضل الخواجة أن يصفه
مبنطق العصابة الحاكمة ،وتفضل الجامعات السياسية تربيد املصطلح واستخدام
منطق االستبداد.
وسواء كان منطق السلطة ممثال يف مفهوم العصابة الحاكمة أو مفهوم االستبداد،
فإن النظر يف كال االسرتاتيجتني البد لهام وأن مترا حتام باملجال (الفضاء) العمومي
الذي يشكل محركه التحليل النقدي للوظائف السياسية للدولة .يف األنظمة املغلقة
واألنظمة الفردية يكاد تحديد املجال العمومي رضبا من اإلستحالة فاملحكومون
رسا ومن وراء الحاكم بتعبري سكوت الذي درس أشكال املقاومة الفردية
يتهامسون ّ
والجامعية لقوى السلطة يف كتابه «املقاومة بالحيلة» وحيث يبتكر الضعيف آالف
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األساليب يف حرضة القوي ،فإنها ليست استسالماً أو استكانة وأمنا نوع من التحدي
عرب الخطاب املسترت أو الصمت أو الحيلة.
وبعي ًدا عن االجرتاحات النظرية حول املجال العمومي فإن األخري كام يريد
هابرماس يقوم عىل قوة الرأي العام وبالتايل فهناك عنرصين أساسيني للمجال
العام تقع تحتهام الكثري من العنارص ،العنرص األول هو وجود رأي عام أي معرفة
متمكنة ومتعددة ومختلفة ويف الوقت نفسه معرفة صادقة وأخالقية ،العنرص
الثاين هو القوة املؤثرة التي تعرب عن نفسها من خالل مؤسسات رسمية ومؤسسات
املجتمع املدين وتقوم برسم العالقات السائدة وفق ما ميكن من إخضاع املصلحة
الخاصة للمصلحة العامة يف حالة تعارضهام ودخولهام يف ما يعرف بالتفاوضات
الخصامية قبال التفاوضات التكاملية.
وبالتايل فإن قوة املجال العمومي يف املجتمع تشري إىل استقالليته ومدى نفوذه
وقدرته عىل رسم السياسيات العامة وإضفاء الرشعية عىل التدابري العمومية عامة.
يف املجتمعات املفتوحة تكون القوة متعددة وخالية من اإلكراه والقرس ،معتمدة
عىل حجة اإلقناع أو املصلحة املتبادلة والتشاركية ،وهو ما يعني توزيع القوة
بني األطراف املجتمعية مبا مينع تشكل قوة مركزية متحكمة ومسيطرة عىل سائر
أصل إىل مفهوم القوة العمومية.
القوى األخرى فرشعية الفعل العمومي تستند ً
من وجهة نظر هابرماس فاملجال العمومي يتشكل عادة عرب وجود وتشكل الرأي
العام القادر عىل املناقشة واملداولة للقضايا املجتمعية ،فدعاية اإلعالم وخصوصا
اإلعالم السيايس مرتبطة أساسا بتحول يف رشعية النشاط السيايس ،هكذا تظهر
السلطة السياسية وهي خاضعة ملحكمة الرأي العقالين والرشعي .هذا الربط
الحيوي بني إشاعة الرأي العام وحريته وبني الرشعية السياسية تلحظه الحكومات
الفردية وتعمل عىل كبحه وتسميمه ومحاربة أفراده لكونه ميثل خط ًرا محدقا
باحتكار األقلية ملصادر اإلعالم ،وبالتايل املناقشة واملدوالة للقضايا العامة التي
ال تكون عامة وفق أعراف األقلية الحاكمة ،بل تنظر إليها عىل أنها قضايا
يحق للمواطنني املناقشة فيها ألنها متثل اإلرث
شخصية ومصالح خاصة بها ال ّ
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ً
أوال :تشخيص انحرافات المجال العمومي

تختلف انحرافات املجال العمومي باختالف املجتمعات نظ ًرا الختالف موازين
القوة واختالف طبيعة التنظيم السيايس واالجتامعي للدول .يف إطار التجاذبات
القانونية وتجاذبات النظام االجتامعي زيادة عىل الحالة التي هي عليها الدولة
الحديثة يف عالقتها باملجتمع مبعنى الدولة كممول واملجتمع كمستهلك لخدمات
املرفق العام ،يتعرض املجال العمومي للعديد من االنحرافات سواء يف صيغه
املؤسساتية عرب انحراف املؤسسات السياسية الرسمية وتشكيلها وفق قواعد
ال تخدم سوى السلطة املركزية أو من خالل مصادرة الحريات العامة وتقزيم
فاعليتها مبا يؤدي ألن تكون وجهة نظر السلطة املركزية هي السائدة واألكرث
حضو ًرا وتأث ًريا .تقود هذه االنحرافات ألن يتم استبدال مفهوم املواطن املستقل
واملواطن الح ّر مبفهوم املواطن الزبون واملواطن املستبعد ،مبا يحوله يف النهاية
عض ًوا يف جامعة ما يشرتي املنتج السيايس أو االجتامعي املعروض عليه دون وجود
بدائل أخرى .وهذا يقود بالتايل لتحطيم صورة الدميقراطية الحاملة ملجموعة
الحقوق والواجبات واستبدالها بصور منطية للحياة السياسية بعيدة ج ًّدا عن
جوهر الدميقراطية والحريات العامة.

ةطلسلا تاهاركإو يمومعلا لاجملا

املتوارث واالمتداد الطبيعي للحاكم وعائلته .فالرأي العام يفقد دوره النقدي
بسب خضوعه ملجموعة املصالح التي تستعمل تقنية اإلشهار ملصلحتها الخاصة
الستمرارية سلطتها.وتم تعويض الدعاية النقدية بدعاية الهتاف واملناورة .مام
يجعل الفضاء العمومي يتجه نحو فضاء التهليل والهتاف(((.

مثل هذه التحوالت أو االرتكازات ،تستدعي تغيري اسرتاتيجيات الفاعلني الساعني
نحو التغري السيايس واالجتامعي بفاعلني آخرين يؤثرون فعال عىل نقاشات املجال
العمومي ويلهبون فيه رياح التغيري ،من هذا املنطلق تتضح أهمية الخرباء وأهمية
((( هابر ماس ومفهوم الفضاء العمومي:

http://membres.multimania.fr/tomate/pdf/habermas.pdf
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تكوين شبكة من الخربة لطرح الحلول ملجموعة األزمات واإلشكاالت املطروحة ،وذلك
مبراعاة مدى التوافق ما بني الحلول املقدمة ومدى مالءمتها للوضع السيايس الراهن(((.
من وجهة نظر الخواجة فإن املجال العمومي للدولة خضع لسيطرة مطبقة
وكاملة من قبل السلطة السياسية ،وهي تحاول إكامل السيطرة عليه عرب أدوات
نصا مط ّوال للخواجة
واسرتاتيجيات أمنية وسياسية ونظ ًرا ألهمية هذه الرؤية ننقل ًّ
يصف فيه املجال العمومي يف البحرين وكيف تعمل السلطة عىل السيطرة عليه
فالسلطة «تعيش أزمة مرشوعية سياسية وحقوقية ،وال تستطيع أن تطبق اإلصالح
السيايس بشكل حقيقي ألن ذلك يهدد السيطرة املطلقة للفئة الحاكمة ويكشف
التجاوزات والفساد ،ويكشف التهميش السيايس واالقتصادي لفئات كبرية يف
املجتمع .وأمام هذا الواقع فليس أمامها إال اختالق أوضاع متأزمة تكون فيها هي
املنقذ وحامي األمن واالستقرار واملصالح األجنبية .فليس صحي ًحا أ ّن اعتصام هنا
وهناك أو حتى قيام مجموعات صغرية من الشباب بحرق اإلطارات يف الشوارع
هو ما يتهدد النظام ،وإمنا املتغريات العاملية واإلقليمية والتوقعات الخارجية
والداخلية بالتغيري الحقيقي هو ما تخشاه السلطة.
فالسلطة يف البحرين قد ضاقت ذر ًعا مبن يقومون باملطالبة بحقوقهم بأساليب
جريئة وإن كانت سلمية ،أو التعبري عن آرائهم مبا يتعدى الخطوط الحمراء التي
وضعتها هي يف شكل ثوابت وقوانني ليس لها أصل يف الرشائع الساموية وتتعارض
مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان .ولذا قررت السلطة أن تحتوي القطاع األكرب
من قواعد املعارضني واملحتجني عرب القوانني املتشددة والضغوط السياسية وبعض
الوعود الوردية ،ومن ناحية أخرى ترضب بيد من حديد أولئك الذين ال يتجاوبون
مع الضغوط .وهكذا تم إغالق مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،وتم تهديد
الجمعيات السياسية املعارضة باإلغالق ثم تم إجبارها عىل الدخول ضمن قانون
الجمعيات السياسية .كام ت ّم التع ّرض لفعاليات العاطلني واالعتداء عىل الناشطني
((( عبد اللطيف
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منهم ،وت ّم التعامل بعنف وقسوة مع تج ّمع املطار وبعض اعتصامات األهايل،
باستخدام قوات األمن الخاصة املكونة من قوات كبرية ج ًّدا من املرتزقة األجانب،
وتم استخدام وسائل اإلعالم املوجهة والخائفة بشكل يشوه ما يقوم به املحتجون،
وتم االستفادة يف ذلك أيضً ا من الجمعيات املوالية للنظام ومجلس النواب املعاق
التابع للحكومة ،وت ّم توظيف موجة الكراهية الطائفية ،وتم استخدام النيابة
العامة والقضاء غري املستقل إلنزال أش ّد العقوبات باملعتقلني .حتى بعض املعارضني
للنظام واملتعاطفني مع النشطاء املترضرين واملعتقلني وجدوا أنفسهم يف وضع ال
يحسدون عليه ،فمواقفهم وترصيحاتهم هي لحامية أنفسهم وإبعاد االتهامات
املوجهة لهم أكرث منها قراءة معمقة للوضع وأخذ مواقف مبدئية مام يحدث.
إن حملة القمع األمنية التي تقوم بها السلطة هي سبب وليست نتيجة .والسلطة
ضيقت عىل الفعاليات السلمية لتحتوي القوة املتزايدة للمجتمع املدين والقوى
الشعبية وتجعلها تحت السيطرة .وهي كانت تدرك بأن ذلك سيؤدي إىل ردود فعل
عنيفة وغري منظمة ،ولكنها تظن بأنها ستستفيد من ذلك يف املزيد من محارصة
الناشطني وترويض املعارضني وتخويف رموز املجتمع .وكذلك ترسل رسائل لإلدارة
األمريكية والجهات الغربية ،بأنها هي من يحفظ مصالحهم ويحفظ االستقرار
يف حني أن املعارضة واملدافعني عن حقوق اإلنسان «هم أناس يؤمنون بالعنف
ويهددون االستقرار ويرتبطون بقوى خارجية» ،وتلك السياسة ليست جديدة عىل
السلطة يف البحرين فقد تكررت مرة كل عرش سنوات منذ الخمسينيات وحتى
اآلن(((.
((( موقف الخواجة من األحداث األمنية األخيرة واالنتخابات النيابية القادمة» حوار منشور مع عبد
الهادي الخواجة في منتديات شهداء البحرين على الرابط االلكتروني(http://72.36.167.70/from/
 )showthread.php?t=8918والنص عبارة عن إجابة الخواجة عن األسئلة التالية :س  :1من هو المسؤول
عما يحدث في البحرين في الفترة األخيرة من مسلسل الحرائق و االعتقاالت ؟ و هل نعتبر التظاهرات
هي السبب ألعطاء فرصة للحكومة إلجراء حملة أمنية قمعية ؟ س  :2وقعت حوادث كثيرة على مدى
األسابيع واألشهر القليلة المنصرمة حيث ال جهة معروفة وال تبني من أحد لهذه األحداث وقد اشتملت
هذه األحداث على حرق اإلطارات وبعض إشارات المرور وحرق سيارات الشرطة وشهدت سترة حادث
من هذا النوع قبل أيام.والحكومة تحاول إلصاق هذه األحداث بحركة حق.
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النص املطول تتضح رؤية الخواجة بصورة واضحة حول املجال العمومي
عرب هذا ّ
واالنحرافات التي تتساكن مع مكوناته كام يتبني مدى االختالف يف طريقة تعديله
واألساليب التي تؤثر يف ذلك .فعملية ترويض املعارضني وتخويف رموز املجتمع
تقف عائقا أمام أي إصالح حقيقي للمجال العمومي الذي يخضع لخطوط حمراء
من قبل السلطة وهي خطوط تتعارض واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان األمر
الذي يجعلها عرضة للنسف والتحدي من قبل امللتزمني باملرجعية الدولية لحقوق
اإلنسان .ويذهب الخواجة عميقا يف تحليل آلية عمل السلطة املركزية ملواجهة
جهود تغيري املجال العمومي بقوله «إ ّن سياسة حافة الهاوية ،والرضبات املنتقاة،
ودفع الناس للضغط عىل بعضهم البعض ،هذه السياسات هدفها الحصول عىل
أكربالنتائج بأقل قدر من ردود الفعل الداخلية والخارجية وبأقل حجم من
اإلمكانيات املادية والبرشية من طرف أجهزة األمن .وكلام كان الناس يف داخل
الصندوق كانت هذه السياسات أكرث نجاحا»(((.
نتيجة لذلك تصبح فرص تعديل انحرافات املجال العمومي محتاجة إىل الحرية
يف الترصف واملغامرة زيادة عىل رصد األهداف والسعي نحو الوصول إليها عكس
األطراف التي ترى توخي للحذر سواء يف الفعل أو القرار ،وعدم الحرية يف النظر إىل
األشياء بحيث يكون الرجوع إىل السلطة العليا يف الهرم اإلداري هي السمة الغالبة(((.
يف املقابل فإن أي محاولة ملامرسة تعديل املجال العمومي تقابل عادة بحالة من الخوف
والشك والحذر من قبل الفاعلني داخل الفضاء الحقوقي ،إضافة للدور املعادي الذي
تقوم به عنارص مرتبطة بنظام عديم املردودية يعمل خصيصا إلرضاء أهواء السلطة
املركزية أو أشخاص مستفيدين من تسهيالت الدولة املتدخلة أو الدولة الراعية.
خصوصا يف مجال الحقوق يقتيض عقلية
بشكل عام فإن تغيري املجال العمومي
ً
مبادرة وجريئة ،وليس عقلية دفاعية فقط ،فالتغيري يقتيض تكامل البنيات
((( كلمة عبد الهادي الخواجة في تكريم معتقلي المواقع االلكترونية .2005
((( التدبير العمومي ،قراءة في المفهوم بقلم :د .عبد اللطيف الهاللي.
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قبل أن نتاول االجرتاحات التي مارسها عبد الهادي الخواجة للتاثري عىل املجال
العمومي فمن املهم اإلشارة إىل مجموعة الضوابط التي حكمت نشاط الخواجة
يف هذا الشأن ،والتي كان يركز عليها يف اجتامعاته الخاصة أو يف خطاباته العامة
ففي كل النامذج التي سنتعرض لها تاليا ميكننا مالحظة هذه املرتكزات:

ةطلسلا تاهاركإو يمومعلا لاجملا

املؤسساتية من أجل تلبية رغبات املستفيدين وذلك بأقل تكلفة ويف احرتام
تام للتنظيامت املعمول بها قانونا ،أخذا بعني االعتبار املبادئ األساسية للمعايري
الدولية ومواثيق حقوق اإلنسان املقررة لدى األمم املتحدة.

أوال :االلتزام الجاد باملرجعية الحقوقية الدولية واالسرتشاد التام بتوجيهات
األمم املتحدة ومواثيقها.
ثانيا :االلتزام بالسلمية يف سائر األنشطة واملامرسات االحتجاجية والخطابية
خصوصا ما وضعه جني شارب.
ثالثا :التعددية يف الحراك وعدم مصادرة رأي اآلخرين ضمن رؤية تعدد
الفاعلني واالسرتاتيجيات.
وسرنى فيام ييل منوذجا من االجرتاحات التي سعى الخواجة ألن يحدثها يف جدار
املجال العمومي املحكوم مبنطق العصابة وكيف تعامل الخواجة مع كل ذلك من خالل
اسرتاتيجية الشعار الحقوقي املعرب عن الحاجات والداعم لبناء القدرات يف الوقت نفسه.
االجتراح األول :من يسرق قوت الفقراء
حددت األمم املتحدة  17اكتوبر  /ترشين األول من كل عام يو ًما دول ًيا للقضاء عىل
الفقر .ومنذ عام  1993يتم االحتفال سنوياً باليوم العاملي للقضاء عىل الفقر ،وذلك
بهدف تعزيز الوعي حول الحاجة للحد من الفقر والفقر املدقع يف البلدان كافة
وخصوصا يف البلدان النامية ،فقد أصبحت هذه الحاجة إحدى أولويات التنمية.
ً
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ويف مؤمتر األلفية التزم زعامء الدول بتخفيض عدد الذين يعيشون يف فقر مدقع -
الشعوب التي يساوي دخلها أقل من دوالر يف الشهر  -إىل النصف بحلول العام .2015
كانت مسألة انتشار الفقر وسوء املعيشة واتساع رقعة املحرومني من حقوقهم
االقتصادية من أوىل املسائل التي سعى الخواجة ألن يعيد النقاش فيها داخل
املجال العمومي وقد سبق وإن تعرضنا لتقرير ندوة الفقر واآللية الجديدة التي
رسخها الخواجة يف طرح القضايا الكربى وهي آلية تحويل الحاجات الواقعية
ألرقام وحقائق قابلة للنقاش املوضوعي بدال من املناقشات العامة القامئة عىل
اإلدعاء فقط .إذ يؤدي انتشار الفساد وترسخه داخل مفاصل الدولة إىل إحداث
فجوات اجتامعية خطرية أبرزها الفقر والتمييز واإلقصاء أو ما يصطلح عليه
باالستبعاد االجتامعي ،وتؤكد التجارب التاريخية عىل أن الوقوف بحسم أمام
االستبعاد االجتامعي هو الوسيلة الفضىل الخرتاق صمت املجال العمومي باعتبار
أن ذاك االستبعاد يالمس حاجات األكرثية من الناس.
وقد يعتقد البعض أن الخواجة كان مترسعا يف رفعه لشعار» تنحية رئيس الوزراء خليفة
بن سلامن» يف ندوة مكافحة الفقر واعتبار خطابه يف تلك الندوة عىل أنه ارتجال يف غري
محله((( ،إال أن معطيات الوقائع تشري لخالف ذلك إذ كانت قضية الفقر هي القضية
األوىل التي انشغل بها الخواجة عقب اإلشهار الرسمي ملركز البحرين لحقوق اإلنسان
وأعلن يف أول مؤمتر صحفي أنه بصدد اإلعداد لتدشني حملة وطنية ملكافحة الفقر
((( آية الله الشيخ حسين النجاتي.خطبة الجمعة 2004/10/1م بعنوان :ندوة الفقر ،النتائج و الموقف الخطبة
الثانية من صالة الجمعة في م دينة المحرق – مملكة البحرين – جامع الحياك  2004/10/1 -م .العدد110 :
حيث قال النجاتي» لقد شهد البلد في األسبوع الماضي حدثاً لم يكن في صالحه ،ندوة الفقر التي أعلن عنها و
أقامها مركز حقوق اإلنسان في البحرين ،الندوة التي استهدفت شرح و توضيح أبعاد الفقر الذي تعيشه البلد،
و استهدفت رواية معاناة الفقراء و لفت نظر المسؤولين و الرأي العام واإلعالم الى هذه المشكلة االجتماعية
الكبرى .لكن  -ولألسف – لخطوة و كلمة غير مدروسة طرحت في الندوة ،برز حدث غطى بسحابة كثيفة
على مجمل الندوة و نشاطها و ما قدم و عرض فيها من بحوث و تقارير و ما بذل فيها من جهد ،و تفاقمت
حل مركز حقوق
األمور مما أدى إلى اعتقال األستاذ عبدالهادي الخواجة ،و اإلعالن من ناحية وزارة العمل عن ّ
اإلنسان ،و إغالق نادي العروبة الثقافي و العريق بالشمع األحمر .ثانياً :إننا نرى أن ما قيل في الندوة بشأن
هذا الدعاء لم يكن صحيحاً في ح ّد نفسه ،و لم يكن حكيماً في معالجة موضوع الفقر الذي ال شك في أن
الشعب يعاني منه ،و أن السلطة الرسمية تتحمل جزءا ً كبيرا ً من المسؤولية في ذلك .بل في الواقع إن ما قيل
تسبب في ضياع الجهد الذي بذل لتلك الندوة من أجل تسليط الضوء على مشكلة الفقر في البلد».
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يف البحرين((( .كان باإلمكان أن تكون تلك الحملة عادية ج ًّدا وأن يطالها النسيان إذا
ما بنيت عىل منهج س ّد الحاجات أو افتقدت لعنرص التمكني واملشاركة ،وبالتايل فإن
مكافحة الفقر يف ظل توصيف الواقع املحيل تتطلب قد ًرا كب ًريا من الحرية يف اتخاذ قرار
رفع الشعار الخاص مبكافحة الفقر .وهنا تربز املجاالت الجديدة التي طرحها الخواجة
ورسخ من املناقشات الجادة حول مسألة الفقر يف البحرين.
يف وسط املجال العمومي ّ
فحالة الفقر يف البحرين هي ليست نتيجة قلة املوارد الخاصة باالقتصاد أو نتيجة
للمعوقات السائدة يف البلدان الفقرية ،بل إن انتشار الفقر يف البحرين يرجع بشكل
مبارش لدوافع السلطة يف االستحواذ عىل املوارد والتحكم فيها وفق اسرتاتيجيات الضبط
السيايس واالجتامعي .وهذا يعني أن سياسات التنمية وسياسات القامئني عىل تنفيذها
هي صلب مشكلة الفقر يف البحرين ويشتد عمق املشكلة بتداخلها املبارش مع األزمة
السياسية املعلقة منذ عقود .ونتيجة لذلك فإن برامج اإلمناء املتبعة يف املجتمعات
الفقرية تكاد تكون عدمية الجدوى يف املجتمع البحريني.
إذن كان الوضع يتطلب تطوي ًرا جوهريا يف مناقشة قضية انتشار الفقر يف البحرين يتمثل
هذا التطوير يف توجيه أسباب الفقر ناحية الجهة املسئولة بالفعل وتحميلها املسئولية
أمام الرأي العام املحيل والخارجي وهو ما مل تق َو عليه منظامت املجتمع املدين العتبارات
خاصة بطريقة عملها يف حني أن الخواجة مل يكن مراعيا لدرجة كثرية لتلك االعتبارات
خصوصا يف إطار املعطيات التي تم الكشف عنها أثناء إعداد تقرير الفقر كحقائق وأرقام.
ابتدأ التأثري يف املجال العمومي يأخذ مداه بعد نرش خالصة التقرير والحقائق التي
يحتويها وهو ما جعل من السلطة الرسمية أن تسعى جاهدة ملنع إقامة الندوة
النص املكتوب كان مقلقا
رغم عدم علمها مبا هو خارج النص املكتوب ،إال أن هذا ّ
ومزعجا للسلطة الرسمية حيث بادرت((( وزارة العمل والشئون االجتامعية مبطالبة
املركز باستصدار ترصيح من قبل وزاريت الداخلية إلقامة الندوة ووزارة اإلعالم لعرض
((( هاني الفردان العاطلون عن العمل يجدون من يتبنى قضيتهم مركز البحرين لحقوق اإلنسان يدعو إلى
مؤتمر عام  ،صحيفة الوسط البحرينية . 19 - 3 - 2003
((( مركز حقوق اإلنسان ،الندوة ستقام تحت أي ظرف تقرير «الفقر» 30 :ألف عاطل ...وال تأمين ضد
التعطل ،صحيفة الوسط البحرينية تاريخ  25سبتمبر .2004
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املادة الفيلمية التي من املفرتض أن تعرض خالل الندوة .وكانت مديرة إدارة تنمية
املجتمعات املحلية بدرية الجيب طالبت املركز بااللتزام بإصدار ترصيح لعقد
الندوة من الجهة املختصة وإتباع اإلجراءات التي نص عليها القانون رقم ( )18لسنة
 1973بشأن االجتامعات العامه واملواكب والتجمعات كام طلبت الوزارة من املركز
مخاطبة وزارة اإلعالم بعد استصدار الترصيح بعقد الندوة من الجهة املختصة ألخذ
موافقتها املسبقة يف حال عرض مادة إعالمية طبقا للضوابط التي تضنمها القانون
رقم « »47لسنة  2002بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنرش.
ويتحدث نبيل رجب عن أن وزارة الداخلية أبلغته يف اتصال مبارش معه برضورة
أخذ رخصة إلقامة الندوة التي يرتبط السامح بإقامتها عىل موافقة وزارة اإلعالم عن
مضمون املادة الفيلمية التي سيعرضها املركز خالل الندوة ،وقد كان موقف نبيل
رجب متفقا مع موقف الخواجة من أن املركز يبعث بإخطار إىل وزارة الداخلية وال
يطلب رخصة منها ،حيث أن املوافقة عىل طلب وزارة الداخلية يعني أن يقوم املركز
بأخذ ترصيح من وزارة اإلعالم حني يصدر أي تقرير أو بيان يتعلق باملركز ،وهو ما
يعد «تأسيس لظاهرة خطرية» .من جهتها أعلنت الجمعيات السياسية املعارضة
دعمها لندوة املركز ،رافضة ومستنكرة تهديد وزارة العمل والشئون اإلجتامعية
بعدم سامحها بإقامة الندوة إال بعد استصدار املركز لترصيح إقامة الندوة.
كل املضايقات من السلطات البحرينية بغية ثنيه عن إقامتها،
عىل الرغم من ّ
متكّن مركز البحرين لحقوق اإلنسان من تنظيم ندوة الفقر والحقوق االقتصادية،
يف مساء يوم الجمعة املوافق  24أيلول (سبتمرب)  ،2004حرضها املئات من
املواطنني واملهتمني بالشأن الوطني والسيايس والحقوقي الذين اكتظت بهم
كل من الشيخ
الشوارع املجاورة ملقر نادي العروبة الثقايف .وقد شارك يف الندوة ٌّ
عيل سلامن ،رئيس جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية والناشط الحقوقي عبد النبي
العكري عضو الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان ،واملفكر اإلسالمي السيد كامل
الهاشمي باإلضافة إىل املدير التنفيذي وعضو مركز البحرين لحقوق اإلنسان
األستاذ عبد الهادي الخواجة .كان واض ًحا خالل عقد الندوة االختالف املنهجي يف
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معالجة موضوع الفقر بني املشاركني رغم اتفاقهم عىل وجود الفقر وخطورته فقد
تحدث عبد النبي العكري عن االتفاقيات الخاصة بالحقوق االقتصادية وأثرها عىل
الدولة واملواطن موضحاً أن لهذه االتفاقيات آليات للتطبيق وعىل الدولة أن تلتزم
بتنفيذها وتحويلها إىل واقع .وأكد العكري عىل أن دستور البحرين ال تتعارض
مواده مع الحقوق االقتصادية للمواثيق الدولية .وأضاف أن األمم املتحدة أنشأت
أجهزة متعددة ملساءلة الدولة .وأشاد العكري بخطاب ويل العهد البحريني الشيخ
سلامن بن حمد آل خليفة يف ندوة سوق العمل التي أقيمت قبل ذلك بيوم واحد
فذكر بأنه يف البداية كانت هناك عزمية لإلصالح اإلقتصادي من خالل لجنة تفعيل
امليثاق ولكن العزمية مل تستمر ووصلت إىل مقربة الفيلة واإلبقاء عىل ما هو
موجود ،وأضاف أن الذي يف ّعل اآلن هو دستور جديد وليس ميثاق العمل الوطني.
فليس هناك توجه فعيل للدولة ينعكس يف املجتمع لتغيري يحقق أهداف املجتمع.
ومن جانبه أكد السيد كامل الهاشمي اتفاقه مع تشخيص ويل عهد البحرين
للمشاكل والهموم التي تصيب املجتمع واملواطن البحريني ،مؤكدا ً عىل أن املشكلة
ليست يف التشخيص ولكن مع من ميتلك املخرج للحلول االقتصادية .وأشار
الهاشمي إىل وجود حالة من االزداوجية يف التقارير الدولية واملحلية ودعى ويل
العهد أن يدرك ذلك ،مستفرسا ً عن مدى لقاء بيان ويل العهد لالهتامم والتطوير.
ثم تىل ذلك ،ورقة الشيخ عيل سلامن التي أشار فيها إىل ترابط االستقرار السيايس
باالقتصادي ،يف اإلجابة عىل تساؤل طرحه بخصوص أهمية اإلصالح الدستوري
وأضاف أن الهدف من العمل السيايس تحقيق مسألة العدالة يف توزيع الرثوة
وعرب عنه بأنه رصاع ج ّدي وحقيقي يهدف باإلضافة إىل ذلك ،إيجاد قوانني
عادلة وأجهزة رقابية للتوزيع العام .وأكد عىل دور الجمعيات السياسية يف أن
تضع نصب أعينها اختيار حكومة منتخبة والضغط عليها من أجل أن يكون لها
برامج اقتصادية فعالة وقوانني تنظم سوق العمل .وأشار إىل أهمية قيام الدولة
واملؤسسات ،بجميع أنواعها الحقوقية والدينية واالقتصادية ،بالتعريف بالحقوق
االقتصادية ونرشها يف املجتمع عىل أنها حقوق ت ُعطى للمواطن وليست هبات
أو مكرمات من قبل الحاكم .أما عبد الهادي الخواجة فقد نحى منحى مختلفا
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ج ًّدا وفضّ ل ترك الخطاب املكتوب واستبداله بكلمة شفوية أشار فيها إىل عدم
إمكانية نجاح مساعي إصالح بوجود الحكومة الحالية التي يرتأسها الشيخ خليفة
بن سلامن آل خليفة منذ أكرث من ثالثني سنة ،واملسؤولة عن تدين الفقر املدقع،
وتردي األوضاع االقتصادية ،وانتشار الفساد اإلداري واملايل .وأكّد ذلك بقوله»
كل مرة نتحدث عن مشكلة رئيسية يف هذا البلد نجد أن نهاية الخيط تصل إىل
رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلامن آل خليفة .فإىل متى سيبقى عىل رقاب
أبناء هذا الشعب ،إىل متى؟ هذا الكالم الذي أتحدث عنه كالم يف حقوق اإلنسان,
كام هو كالم يف السياسة .إذا كانت الحكومة فشلت طوال الفرتة السابقة يف
إصالح أوضاع الناس وكلنا نتحدث عن ذلك ,حتى ويل العهد يتحدث عن ذلك،
عن الفشل ،عن املتنفذين ،ولكننا ال نواجه الحقيقة .الحقيقة هي أن بقاء رئيس
الوزراء واملجموعة التي معه يف مناصبهم عائق حقيقي لإلصالح»(((.
مل ميهل األمن الوطني عبد الهادي الخواجة كث ًريا فبعد أقل من  24ساعة من انتهاء
الندوة تم استدعاء الخواجة ملركز النبيه صالح للتحقيق معه وترحيله للنيابة العامة
وتوجيه مجموعة التهم له من قبل املدعي العام للدولة عبدالرحمن بن جابر الذي
يعتربه البحرينيون أحد رؤساء محكمة أمن الدولة سيئة الصيت ،حيث و ّجه تهمتني
لعبد الهادي الخواجة مستندا ً لقانون العقوبات لعام  1976املدان دوليا.
عىل إثر اعتقال الخواجة تشكلت مبارشة لجنة أهلية للتضامن مع الخواجة
ووضعت لنفسها برنام ًجا احتجاجيا يقوم عىل تفعيل شعار الخواجة الداعي لتنحية
رئيس الوزراء فكانت الوقفات االحتجاجية واالعتصامات التي تنوعت مظاهرها
ترفع شعا ًرا موح ًدا وهو «من يرسق قوت الفقراء من غري رئيس الوزراء» و» تنحى
يا خليفة» وقد خلقت هذه الشعارات تباينات واسعة داخل األوساط السياسية
التي رأى أغلبها يف الشعار تحديا غري مرحب به يف الفرتة الراهنة ،فقد تحفظت
الجمعيات السياسية عىل الشعار واعتربته خارج سياق املرحلة الراهنة رغم
((( الكلمة الشفوية لعبد الهادي الخواجة في ندوة الفقر في البحرين ،مجموعة الكاتب الخاصة.
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((( حذر الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة أمس «من فتنة طائفية تحركها مظاهرات ذات طابع سني،
وأخرى ذات طابع شيعي» .وعن اعتقال عبدالهادي الخواجة أكد ضرورة أن تكون المطالبة بفك اعتقاله
بأساليب «أكثر هدو ًءا» .واعتبر قاسم «المسيرات ذات الطابع الطائفي جريمة ال يصح أن يرتكبها المجتمع
بكل فئاته وقطاعاته الرسمية والشعبية» ،داعياً المركز صراحة إلى التخلي عن مسيرة الجمعة (أمس)
حفاظاً على الوحدة الوطنية ،ومؤكدا ً وقوفه مع فك اعتقال الخواجة .ومن جانبه ،طالب الشيخ حسين
النجاتي بما طالب به قاسم ،متوقعاً التعجيل باإلفراج عن الخواجة وفتح نادي العروبة والسماح لمركز
البحرين لحقوق اإلنسان بمعاودة النشاط ،في حين اعتبر رئيس جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية الشيخ
علي سلمان التضامن مع نادي العروبة ومركز البحرين لحقوق اإلنسان والخواجة عملية مشروعة ،مؤكدا ً
ضرورة اقتصار الشعارات على مسألة التضامن مع إنسان معتقل ،وأن يكون التضامن عبر اللجنة األهلية
المساندة للخواجة فقط ،كما شدد على ضرورة تجنب طالب المدارس لهذه المظاهرات .ودعا خطيب
جامع طارق بن زياد في المحرق صالح الجودر رؤساء الجمعيات السياسية إلى إدانة ما حصل في «ندوة»
الفقر بنادي العروبة ،إذ استنكر إشارات البعض إلى أن ما حدث من تطاول على رموز البالد هي حرية رأي
وديمقراطية وأشار الجودر إلى بعض ما سمعه عن ندوة الفقر ،إذ قال« :سمعت بعض األقوال التي تروج
إلى أن ما حدث في نادي العروبة إنما هي حرية رأي وديمقراطية ومتحضرة ،وهذا مثار استغراب ،ألن
الحرية إذا كانت بهذه الطريقة ،فدعونا نتالعن ونتسابب على المنابر وصفحات الصحف وفي الندوات».
من جهته ناشد رئيس جمعية المحامين األمين العام المساعد التحاد المحامين العرب عباس هالل جاللة الملك
وسمو رئيس الوزراء «تعزيز ثقتهما في المنظمات األهلية شريكاً في بناء المملكة الدستورية» وأمل في «مبادرة
كبيرة منهما بإصدار توجيهاتهما إلى وزارة العمل والمؤسسة العامة لحل األمور صلحاً».أما رئيس جمعية الوفاق
الشيخ علي سلمان فدعا في خطبته في جامع اإلمام الصادق ،إلى عدم تحميل كالم عبدالهادي الخواجة بأكثر
ما يحتمل ،وأوضح سلمان أن ما طرح في ندوة الفقر يمثل وجهة نظر الخواجة بشكل فردي ،ويجب أن تتخذ
اإلجراءات ويحاسب على ضوء هذه الحدود ،فإذا اعتقدت السلطة بأن هناك تجاوزا ً للقوانين بشكل فردي ،فعليها
اللجوء إلى القضاء ،مؤكدا ً أن المسألة ال تحتاج إلى التضخيم وال شغل الرأي العام ،وال مسيرات مؤيدة أو معارضة،
وال إغالق نادي العروبة أو حل مركز البحرين لحقوق اإلنسان .وحذر سلمان المواطنين سنة وشيعة ،وعلى
المستوى الرسمي والشعبي ،من تحريك أية ممارسة على أسس طائفية ،سواء اختلفتم أم اتفقتم ،إذ دعا صراحة
إلى إبعاد الطوائف واألعراق عن هذه المعارك الجزئية ،مؤكدا ً أن المعركة ليست معركة طائفية ،ويجب أال تتحرك
التأييدات واالعتراضات على أسس طائفية ،ألن الموضوع ال يحتمل ذلك ،فالطوائف محترمة ،وال نرضى أن تمس
الطائفة السنية وال الطائفة الشيعية .واعتبر سلمان أن التضامن مع نادي العروبة ومركز البحرين لحقوق اإلنسان
والخواجة عملية مشروعة لكنه أكد ضرورة اقتصار الشعارات على مسألة التضامن مع إنسان معتقل ،سواء
أوافقت على كالمه أم ال ،فعلى هذا األساس عولج اعتقال الستة في قضية الخلية ،فيجب االلتزام بروح القانون
ويجب أن تكون أية فعالية من اعتصام أو مسيرة منضبطة بالقانون ،وفي حدود التضامن .كما دعا سلمان إلى أال
تؤثر هذه القضية على الطلبة في المدارس والجامعات ،فهناك لجنة أهلية للتضامن مع الخواجة ،واتركوا المدارس
في تعليمها ،ال نعطي األمور أكبر مما يجب ،مؤكدا ً ضرورة أال تتكرر مسيرة مدرسة الجابرية التي خرجت يوم
األربعاء ،وأال تخرج أية فعالية من جهة غير اللجنة األهلية ،فهي جهة معلومة وتتحمل المسئولية ،ونتضامن
معها مادامت ملتزمة بإطالق سراح الخواجة .صحيفة الوسط البحرينية  -العدد  - 757السبت  02أكتوبر 2004م.
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تفاعلها وتضامنها الكامل مع عبد الهادي الخواجة ومطالبتها بإطالق رساحه(((.
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كان من الالفت هنا أن شعار «تنحى يا خليفة» ساعد كث ًريا ألن يتشكل مجال
عمومي جديد قادر عىل مناقشة القضايا بحرية ذاتية ويف السياق نفسه وفر
هذا الشعار سيا ًجا اجتامعياً وسياس ًيا للجامعات التي كانت تؤيد حراك الخواجة
وتجل ذلك أوال يف مسرية دعت إليها اللجنة األهلية للتضامن مع
الحقوقيّ ،
الخواجة بعنوان تنحى يا خليفة وهي األوىل من نوعها منذ  2001وكان موقف
القيادات الدينية غري مؤيد لها بدعوى وجود تهديدات أمنية رصيحة ملواجهة
املسرية أمام مبنى الحكومة يف منطقة رأس رمان ،إال أن األعداد التي شاركت يف
املسرية كانت فاقت التوقعات وبلغت أكرث من ثالثة آالف شخص حيث اعترب ذلك
البداية األولية للمجال العمومي الجديد(((.
االستثامر الذي لحق هذه األحداث كان بعد اإلفراج عن الخواجة ،حيث عقدت
ندوة جامهريية شارك فيها الخواجة بورقة «القضايا امللحة الكربى واسرتاتيجيات
((( انطلقت هذه المسيرة مساء2004/10/21 ،م ،انطالقاً من جامع رأس رمان ،تضامناً مع عبد الهادي الخواجة،
وتأكيدا ً على المطلب الشعبي بإقالة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان ومحاكمته .المسيرة تأتي في
األسبوع الرابع من فعاليات لجنة التضامن ،وقد تميّزت بحضور جماهيري كبير ،وخطّت طريقها باتجاه
مبنى رئيس الوزراء من الناحية الخلفية .كما تم ّيزت المسيرة باالنتظام ،والحفاظ على طريقها ،والتركيز
على الشعارات والهتافات التي تطالب بإقالة خليفة بن سلمان ،والتأكيد على مسئوليته الكاملة على
التدهور العام الذي تعانيه البالد والعباد منذ أكثر من  30عاماً.
ومن الشعارات التي رفعتها المسيرة الجماهيرية:
كل األمة.
 حكومة يا حكومة ..اهنتي ّ عبد الهادي نعيفه ...هيهات يا خليفة ق ِّد ْم يله استقالة ...خليفة يا خليفة. نهضتنا نهضة رائدة ..ضد الحكومة الفاسدة عمالة أجنبية ..تنح يا خليفة وزعتم الجنسية ..تنح يا خليفة وجودكم بلية ..تنح يا خليفة تمييز وطائفية ...تنح يا خليفةومل كل صبري ...تنح يا خليفة
 ّ قد ضاق كل صدري ...تنح يا خليفةاستقل بالفوري ..تنح يا خليفة
ْ
 هيا فسادكم مستشري ..تنح يا خليفة فلترفعوا األيادي ...تنح يا خليفة قالها عبد الهادي ...تنح يا خليفة وليصرخ المنادي ..تنح يا خليفةوقد ندّدت المسيرة بتصريحات محافظ العاصمة وباألقالم المأجورة في الصحافة التي اتهمت المتضامنين
بالغوغاء والتخريب ،كما ندّد الحضور باألقالم الصحافية التي تتحدث عن المكرمات ومناشدة الحكومة
لإلفراج عن الخواجة ،مؤكدين عدم القبول بالمكرمات ،وأن المطلب هو إطالق عبد الهادي الخواجة دون
قيد أو شرط ،ورد االعتبار إليه ،وإعادة فتح مركز البحرين لحقوق اإلنسان.
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هل نتوقع أن نصل إىل إصالح الدستور ومعالجة الفساد وتحقيق الدميقراطية
الحقيقية واستقاللية القضاء والحصول عىل برملان فاعل أو معارضة قوية مع
استمرار خليفة بن سلامن ومجموعته عىل رأس السلطة التنفيذية؟ إذا أجبنا عن
هذه األسئلة نكون قد اخرتنا بدون تردد شعار هذه املرحلة.
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التحرك السيايس والشعبي يف الفرتة القادمة» أكد الخواجة عىل العديد من النقاط
أبرزها:

لقد وفّر خليفة بن سلامن وحكومته علينا نصف الطريق ،فقد اكتسبوا الكراهية
بسبب القمع والفساد وظلم الناس بجميع فئاتهم وانتامءاتهم .وقد انكشفت
هذه الحكومة أمام العامل وانتهت صالحيتها ،وفقدت مرشوعيتها .ومل يبق إال
أن تتوفر اإلرادة الشعبية ،للضغط باتجاه اجتثاث هذه الحكومة التي ذويت
جذورها ،وتيبس جذعها وفروعها .فإذا بقيت فذلك مرده ليس إىل رشعيتها وقوتها
بل إىل ضعفنا وتهاوننا عن حقوقنا ،وخوفنا غري املربر من عودتها للبطش والقمع.
إن أقىص ما يجب أن تبقاه هذه الحكومة هو عامني من اآلن .ولكننا سنكون قد
وفرنا عىل أنفسنا الكثري من العنت واملعاناة إن استطعنا اإلطاحة بها قبل ذلك.
ولذلك يجب أن نبدأ الحركة اآلن وفو ًرا وبالطرق السلمية.
إذا كان مجلس العائلة (أي عائلة آل خليفة) هو إلدارة شئون األرسة نفسها
فذلك من شأنها ،أما إذا كان إلدارة شئون الحكم ،فذلك نقض للميثاق وللملكية
الدستورية ،واستمرار للحكم القبيل .وإن استمرار هيمنة خليفة بن سلامن
ومجموعته عىل الحكومة واالقتصاد ،ليس سوى داللة بارزة عىل استمرار مراكز
القوى والحكم القبيل .وإن اململكة الدستورية تستدعي الفصل بني أرسة ملك
البالد وبني السلطة التنفيذية .ليتمكن الشعب ونوابه من انتقاد ومراقبة الحكومة،
مساسا بهم.
دون أن يكون ذلك تطاوال عىل أفراد يف أرسة امللك أو ً
شكل ومضمونًا ،وشعار (خليفوه شيل
إ ّن شعار (املوت آلل خليفة) شعار خاطئ ً
إيدك )..شعار خاطئ يف الشكل وصحيح يف املضمون ،أما شعار (تنح يا خليفة)
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شكل ومضمونًا ،وال بد أن نستمر يف رفعه حتى يتحقق .ونحن
فهو الشعار املالئم ً
بحاجة البتكار مجموعة من الشعارات الفرعية املتعلقة بالوضع املعييش واإلصالح
الدستوري السيايس(((.
ويتضح التأثري الفعيل لشعار تنحى يا خليفة الحقًا وخصوصا يف سنتي -2007
 2008حيث تضاعفت الحملة ضد رئيس الوزراء خليفة بن سلامن سواء من
حق
الناحية الشعبية وخروج مسريات مناهضة لبقائه رئيسا للوزراء وتبنى حركة ّ
عريضة شعبية وقّع عليها أكرث من  80ألفا لرفعها لألمم املتحدة للمطالبة بعزله
وإلغاء دستور  .2002كام نظمت أكرث من ندوة لهذا الغرض كان مصريها القمع
واملنع((( .إال أن األثر الحاسم كان يف املجال الرسمي الذي حتمت عليه نقاشات
املجال العمومي الجديد أن يقلص من صالحيات رئيس الوزراء لصالح ويل العهد
سلامن بن حمد وأظهرت مراسالت خاصة بني ويل العهد وامللك مدى الخصام
والتفارق بينهام لدرجة أن يطلب ويل العهد من والده امللك مزي ًدا من الصالحيات
((( عبد الهادي الخواجة :القضايا الملحة الكبرى واستراتيجيات التحرك السياسي والشعبي في الفترة القادمة،
ورقة مقدمة للندوة الجماهيرية «ماذا بعد؟» مأتم مدينة عيسى –البحرين 4 -ديسمبر .2004
((( على سبيل المثال ندوة كرباباد ،الداخلية لمسئول المأتم :عليك بتحمل ما سيجري ،والداعون يجتمعون
غدا ( 24أبريل .)2008
تلقى مسئول مأتم كرباباد ،في تمام الساعة الثالثة ظهرا ،اتصاالً من أحد ضباط مركز شرطة المعارض
(الرائد المهزع) يسأله عن صحة عقد ندوة غدا بمأتم كرباباد حول العريضة المطالبة بتنحية رئيس
الوزراء ،ويحمله هو -مسئول المأتم -نتائج عقد هذه الندوة كونها ندوة غير مصرح لها .من جهة أخرى،
أفاد الدكتور عبدالجليل السنكيس ،أحد الداعين للعريضة المطالبة بتنحية رئيس الوزراء ،بأن الندوة ما
زالت قائمة ،وأن القائمين عليها والداعين لها سيجتمعون غدا عصرا لمناقشة هذه التطورات.
حشود أمنية كبيرة في البالد القديم منعا لندوة حول عريضة تطالب بتنحية رئيس الوزراء ( 5يونيو
.)2008
طوقت حشود أمنية كبيرة منطقة البالد القديم  -جنوبي غرب العاصمة المنامة -منعا لندوة كانت قد
أعلنت عنها اللجنة المنظمة للعريضة المطالبة بتنحية رئيس الوزراء ،وقد تركزت هذه الحشود عند
تقاطع المدخل الرئيسي للمنطقة فيما تواترت أنباء عن وجود ميليشيات مدنية تابعة للداخلة في
مداخل أخرى .وكانت اللجنة المنظمة للعريضة المطالبة بتنحية رئيس وزراء البحرين (والذي قد قضى
في منصبه ما يقارب ال 37سنة) قد أصدرت بيانا تصر فيه على إقامة ندوتها ،إال أن منع مناصريها من
دخول المنطقة وتوقع هجوم قوات األمن عليهم قد يحول دون اقامتها.
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ضد صالحيات رئيس الوزراء .فقد اقتنع الجميع مبا أكّده الخواجة من أن «وجود
االستئثار والفساد واستحواذ املتنفذين عىل الجزء األكرب من االستثامرات واملشاريع
التجارية و األرايض ،لن ميكن االستفادة بشكل مناسب من املوارد العامة املحدودة
إىل االحتياجات املتنوعة واملتزايدة للمواطنني ،وخصوصا يف مشاريع التنمية بعيدة
األجل .وسوف مينع املتنفذون املجلس الترشيعي من أية خطط وبرامج تحد
من سيطرتهم و مداخيلهم املرتاكمة ،أو سيتم إفشال هذه املشاريع حتى بعد
إقرارها»(((.
االجتراح الثاني :البيعة السياسية
يعد مهفوم البيعة السياسية مفهوما دينيا مشتقا من الثقافة اإلسالمية التاريخية
التي تؤكد مبايعة الناس للحاكم كرشط من رشوط الرشعية السياسية ،وقد درج
النظام السيايس يف البحرين عىل إحياء هذا املفهوم وتوجيهه سياسيا لصالحه
بعي ًدا عن كافة االشرتاطات املبثوثة يف املدونات الفقهية .ويف كل األحوال فإن
مفهوم البيعة يتداول كعالمة عىل الرضا عن الحاكم وعن السياسات التي تخططها
الحكومة ،وملا كانت ترسانة اإلعالم الرسمي قد ركزت كث ًريا عىل اعتبار ميثاق
العمل الوطني الذي تم التصويت عليه يف  14فرباير  2011عىل أنه بيعة سياسية
للملك كان عىل عبد الهادي الخواجة أن يثري عالمات النقاش حول مدلول البيعة
السياسية كام تتجىل يف املوروث الديني واستلهام مضمونها يف التثوير الحقوقي
الذي يعمل عىل أساسه .كانت براعة الخواجة يف هذا الشأن هي قدرته عىل ربط
الواقع املعارص بالرتاث التاريخي دون أن يكون الدين عائقا أو مانعا من تشكيل ما
يشابه الهوت التحرير يف أمريكا الجنوبية ،فجل خطابات الخواجة يف هذا الشأن
كانت تعتمد عىل إثارة البعد السيايس الثوري يف القضايا الرتاثية ذات الطابع
اإلسالمي والطابع الشيعي عىل وجه الخصوص بغية تحريرها من الفهم املذهبي
أو الطائفي ومحاولة إطالقها بصيغ عمومية تتالءم والعهدين الدوليني لحقوق
((( عبد الهادي الخواجة :اإلصالح الدستوري أوال؟ أم االقتصادي؟ وبأية آليات؟ ورقة مقدمة في الحلقة
الحوارية« :العمل النيابي وآفاق اإلصالح الدستوري»17يناير .2007
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اإلنسان .ففي خطابه ليلة العارش من محرم 18فرباير  2005يبدأ الخواجة خطابة
بتساؤل مثري لالستغراب وهو» هل ميثاق العمل الوطني هو نفسه صلح اإلمام
الحسن مع معاوية؟ وبعد أن يحلل واقع صلح اإلمام الحسن وربط تلك الحادثة
بحادثة ميثاق العمل الوطني يعيد الخواجة طرح مجموعة من األسئلة من قبيل:
• ما الذي حدث بعد التصويت عىل امليثاق ،أو الصلح مع معاوية؟
•هل صعب علينا اآلن أن نفهم ملاذا خرج الحسني ابن عيل  Qعىل
الدولة األموية؟
• ما الذي جعل إرادتنا وحقوقنا وكرامتنا مسلوبة إىل هذه الدرجة؟
•ماذا فعل الحسني بن عيل وأصحابه لتحمل املسؤولية؟
•ماذا نحن فاعلون ،ونحن أنصار الحسني؟
لقد خرجوا عىل النظام األموى الفاسد مطالبني باإلصالح ،وضحوا بأنفسهم
وأهليهم ،وأعلن الحسني مقولته الشهرية:
رشا وال بط ًرا وال مفس ًدا وال ظامل ًا ،إمنا خرجت لطلب اإلصالح يف
«أال وإين مل أخرج أ ً
أمة جدي رسول الله ،أريد أن آمر باملعروف وأنهى عن املنكر» أال ندافع عن كرامة
وحقوق املستضعفني والفقراء والعاطلني والعاجزين عن العمل؟ بل أال ندافع عن
حقوقنا وكرامتنا؟ وحقنا يف السكن املالئم والعمل املالئم ،والضامن االجتامعي؟
لقد قالوا لنا بأن من الحكمة والسياسة والعقل عدم مقاومة الدولة الفاسدة
املتسلطة بالقوة ،ألن ذلك قد يوقع رض ًرا أكرب ،ونتساءل :هل هذا هو منطق
الحسني بن عيل وأصحابه لوكانوا معنا؟ وإذا كان الجواب نعم ،فامذا مينعنا عىل
األقل أن ننظم أنفسنا يف لجان ومجموعات ونقابات ،ونبدأ حركة احتجاج سلمي
متنامية ال تستكني حتى يرضخ الحكام إىل مطالبها العادلة ،وتتخىل الدولة عن
طبائعها وسامتها األموية من نهب ثروات وأراض البالد ،وإفقار وإذالل العباد.
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الخواجة أعاد حديث البيعة بعد حوايل السنتني ولكن بطريقة حقوقية أكرث وذلك
بعد أن أفرغ املفهوم من محتواه الديني /املذهبي ليصبح مفهوما حقوقيا ومفهو ًما
سياس ًيا حيث أكد((( يف ديسمرب  2006عالنية «شعار العيد الوطني هو فرصة
للبيعة ،وتساءل« :هل نحن مجبورون أن نقبل بهذا النظام؟» واستشهد مبا جاء يف
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان من تأكيد عىل أن الشعب هو «مناط الحكم ،وهو
الذي يختار نظامه السيايس» وشدد الخواجة عىل نقض النظام لوعوده مستذك ًرا
ما جاء به امليثاق من وعود ،وأنهم «مل يفوا بها» ،داعيا إىل رفع شعار« :ال لتجديد
البيعة لهذا النظام معت ًربا أن «ال خالص للبلد إال بالخالص من هذا النظام القبيل
وبالوسائل السلمية».
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وقد واعدنا الله يف كتابه الكريم بتغيري أوضاعنا إىل األفضل ولكنه قال:ان الله ال
يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم» صدق الله العظيم فلنسعى ولنتحرك»(((.

االجتراح الثالث :العصابة الحاكمة
يعد مصطلح العصابة الحاكمة من ضمن املفاهيم الخاصة ج ًّدا بالخواجة فهو
الوحيد الذي أطلقها وحدد األشخاص الذين يعنيهم به وهم حسب رأيه  14فر ًدا
من عائلة آل خليفة .وقبل الدخول يف تفاصيل إطالق هذا الوصف تجدر اإلشارة
إىل أن مفهوم العصابة كتوصيف للنخبة الحاكمة قد استخدمه منصور أولسون
يف كتابه الرخاء والسلطة كإطار يفرس حاالت الفساد داخل األنظمة السياسية
وخصوصا ذات املؤرشات املرتفعة يف التنمية لكنها منخفضة عىل مؤرشات الحرية
والدميقراطية .فمن وجهة نظر أولسون فإن النخب الحاكمة تعمل وفق آليات
عصابات املافيا ووفق حسابات دقيقة تضمن لها السيطرة عىل املنطقة فعليا
وإسميا من جهة وكام تضمن لها أعىل مدخول ممكن وهي متارس من أجل ذلك
((( عبدالهادي الخواجة ،الحكم األموي بين االمس واليوم حماية الحقوق بين الخروج على الحكم والتحرك
السلمي خطاب ليلة العاشر من محرم  18فبراير .2005
((( عبد الهادي الخواجة،مشاركة في ندوة أزمة السكن ونهب األراضي والسواحل وطرق المقاومة المدنية
-المالكية  /مأتم السادة .بتاريخ 2007/12/6م.
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أعامال تنموية وخريية من أجل أن تكون املداخيل االقتصادية عالية مقارنة بلو
أُهملت مجاالت التنمية .فمن وجهة نظر أولسون أن املصلحة الجامعة للحكام
املستبدين املدفوعني مبصلحتهم الذاتية ميكن أن ت ُساق مع اعتبارات النمو
االقتصادي بل ومع التقدم الحضاري عموما(((.
عىل هذا األساس ميكن فهم استمرار النخبة الحاكمة يف توسيع دائرة اهتامماتها
اإلمنائية دون أن ترافق ذلك اهتاممات سياسية فهي متنع عىل اآلخرين مشاركتها
يف التحكم باملدخوالت االقتصادية لكنها يف الوقت نفسه تسمح لبعض الرثاء
والتنمية بغية الحصول عىل مدخول أعىل عرب املشاركة أو فرض مزيد من الرضائب
أو غريها من االستقاطاعات االقتصادية التي تدخل يف خزينتها الشخصية.
من هنا كان تشخيص الخواجة ملسألة الفساد االقتصادي وبقاء االستبداد واملركزية
السياسية قائم عىل أساس هذا املفهوم العلمي الذي وضعه أولسون.ففي اجتامع
حاشد وسط احتفاالت عاشوراء (ليلة العارش من املحرم 1430ه  -6يناير )2009ألقى
عبد الهادي الخواجة كلمة حدد فيها معامل املجال العمومي الجديد مخرتقا ضوابط
السلطة يف املناقشة والرأي العام فمن قلب العاصمة املنامة وصل الخواجة إىل
السقف األخري يف اإلصالح السيايس كجزء أسايس من منظومة العهد الدويل للحقوق
السياسية .فقد دعا عبد الهادي الخواجة إىل إسقاط من أسامها «العصابة الحاكمة
يف البحرين» بسبب ما وصفه بسياسة التطهري الطائفي الذي متارسه ضد الشيعة
والتجنيس السيايس والفساد وإقصاء املعارضني وتعذيب املعتقلني .وقال الخواجة «إن
العصابة الحاكمة يف البحرين تتمثل يف «مجلس الدفاع األعىل» الذي يتكون من أربعة
عرش شخصا من كبار العائلة الحاكمة ،وهم امللك وويل العهد ورئيس الوزراء ووزير
الديوان وغريهم من كبار الوزراء واملسؤولني من األرسة الحاكمة ،وليس بينهم أي من
أبناء الوطن من السنة أو الشيعة ،فهم ال يثقون بأحد سوى أنفسهم .ومنذ إنشاء هذا
املجلس تم فيه إقرار جميع املؤامرات التي دبرت ضد الشعب».
((( منصور أولسون ،السلطة والرخاء :نحو تجاوز الدكتاتوريتين الشيوعية والراسمالية ،ترجمة ماجدة بركة،
المنظمة العربية للترجمة ،بيروت ،2003ص.62
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وأضاف «لقد ضيعت العصابة الحاكمة فرصتها يف التوافق السيايس ،وضيعوا بذلك فرصة
السالم األهيل واالستقرار األمني الذي كان ميكن أن يقوم عىل أساس الحد األدىن من
املصالح والحقوق للشعب مقابل أن يبقى امللك فيهم ويف ذريتهم ،ولكنهم استأسدوا
علينا واستأثروا بالحكم وعمدوا إىل إذاللنا ،وانتهاك حقوقنا واعتقال أبنائنا وأحرارنا
وتعذيبهم والتعريض بهم باتهامات كاذبة» .وأوضح «لذلك ففي مقابل اسرتاتيجية
التطهري واإلقصاء ،من السذاجة السياسية االكتفاء بطرح مطالب اإلصالح الجزيئ،
واالستمرار عىل البيعة السياسية لهذه العصابة التي ال يضبطها مبدأ أو دين أو أخالق.
وال ميكن مواجهة سياسة اإللغاء والتطهري إال بشعار إسقاط العصابة الظاملة الطائفية.
إزاء هذه العصابة املنتهكة للحريات والحقوق ،املامرسة للتعذيب ،الفاسدة والناهبة
لألموال العامة ولألرايض ،البد أن يكون املطلب الرئييس هو إسقاطها من الحكم بكل
وسائل املقاومة املدنية السلمية ،واالستعداد لبذل التضحية يف سبيل ذلك»(((.
عىل إثر هذه الكلمة تناولت الفئات الشبابية واملنتديات شعار تسقط العصابة
الحاكمة كشعار مرحلة تحول يف املجال العمومي وبات من السائد مناقشة شكل
النظام السيايس وحق الناس يف تداول السلطة بعي ًدا عن االحتكار الفعال الذي
يسود نظام السلطة القائم.
بدورها قامت النيابة العامة باستدعاء عبدالهادي الخواجة يف تاريخ (2009/1/13م)
للتحقيق معه عىل خلفية الخطاب الذي ألقاه يف مساء 2009/1/6م ،ووجهت له
تهمة الرتويج لتغيري نظام الحكم ،والتحريض عالنية عىل كراهية نظام الحكم،
وبثّ شائعات ودعايات مثرية من شأنها اضطراب األمن العام واإلرضار باملصلحة
العامة .وكان الخواجة قد استبق التحقيق معه بترصيح صحايف قال فيه أنه
سيؤكد عىل آرائه التي عرب عنها يف خطابه ،موضحاً أنه لن يجيب عىل أية تساؤل،
ولن يوقع عىل أية إفادة ،متهامً النيابة العامة بأنها (غري نزيهة وإن القضاء غري
مستقل) وأضاف بأن الحكم القضايئ سيكون (نتيجة قرار سيايس ،وليس نتيجة
((( كلمةعبد الهادي الخواجة :تضحيات الحسين تفضح «العصابة الحاكمة» وتسقطها من الحكم المنامة –
قرب مسجد الخواجة ،ليلة العاشر من محرم ( 1430يناير .)2009
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إجراءات قضائية) حسب تعبريه ،وبالتايل (ال فائدة ترجى من الرد) عىل أسئلة
النيابة العامة .ووفق ثالثة محامني رافقوا الخواجة يف التحقيق ،فإنه رفض اإلجابة
عن معظم األسئلة ،كام نفى دعوته إىل استخدام العنف .وبناء عىل التحقيق،
الذي استمر لثالث ساعات ،رافقه اعتصام نحو  20شخصاً أمام مبنى النيابة العامة
احتجاجاً عىل التحقيق ،فإن النيابة أطلقت رساح الخواجة بضامن محل اإلقامة
ريثام يتم ترتيب ملفات الدعوى القضائية ض ّده ،وقد تحدد يوم 2009/2/8م
للنظر يف الدعوى يف جلسة أمام املحكمة الكربى الجنائية.
سبّب خطاب الخواجة حرجاً ألطراف كثرية ،لكنه كان محرجاً لجهتني أساسيتني:
الجمعيات السياسية البحرينية (أحزاب سياسية) ،والجمعيات الحقوقية البحرينية
واإلقليمية والدولية ،وكذلك منظامت املجتمع املدين األخرى .فقد رفع الخطاب
آنف الذكر سقف املطالب يف حدودها القصوى متجاوزا ً ما اعترب (ثوابت وطنية)
مع ما يتضمن من نسف جذري للعملية السياسية القامئة .واعتربت بعض تلك
الجمعيات السياسية ما جاء يف الخطاب خروجاً عن املألوف السيايس ،مع ما
يتضمنه من إشارات تحريضية عىل استخدام العنف(((.
((( تفاوتت اآلراء حول خطاب الخواجة ما بين غير مؤيد وآخر مناهض وعدائي فنائب رئيس كتلة الوفاق النيابية
خليل المرزوق ،أشار إلى الثوابت منذ استقالل البحرين عام 1971م ،وإلى دستور 1973م ،بحيث (لم نكن
في يوم من األيام ندعو إلسقاط نظام الحكم ،ولكنا طالبنا بإصالحات ديمقراطية وسياسية ومازلنا) .وأضاف:
(نطالب بحلحلة الملفات العالقة من تمييز وتجنيس ...ال توجد عندنا مطالب بإسقاط النظام ...نحن غير
معنيين بهذا الطرح ،وأي طرح خالف أهدافنا المعلنة وتحركاتنا السياسية من خالل النهج السلمي المتبع).
الشيخ محمد علي المحفوظ ،أمين عام جمعية العمل الوطني اإلسالمي ،علق على خطاب الخواجه بالقول أن
جمعيته تدعو إلى إصالح حقيقي ،و(أن كل شخص يتحمل رأيه ،وله أن يحدد اتجاهه وما يتبناه) .في حين
رأى حسن العالي ،األمين العام المساعد لجميعة التجمع الوطني القومي ،أن (المعارضة حسمت أمرها من
خالل توافقها على شرعية النظام الحاكم ،وهذا أم ٌر محسوم منذ أمد طويل) ..كما رأى في الدعوات األخرى
تشتيتاً لقوى المعارضة ،وشرخاً بين مكونات الشعب و (إثارة للفتنة) .وتابع بأن أطروحات إسقاط النظام
(ستعطي النظام مبررات إلتخاذ المزيد من اإلجراءات األمنية والقوانين المكبلة) رافضاً ما أسماه (المزايدات)
التي ال تخدم أحدا ً .جاسم المهزع ،أمين عام جمعية الوسط العربي ،وصف ما ورد في خطاب الخواجه من
دعوات بأنها (شاذة) (ومراهقة) سياسية ،وأنها (دعوة الى فتنة) .فيما وصف النائب المستقل عبدالعزيز أبل
خطاب الخواجة بأنه (غير منطقي وغير مسؤول) .أحد النواب ـ حسن الدوسري ـ دعا المنظمات الحقوقية أن
تستنكره (ألنه غير حقوقي) وأنه ال يسع أي منظمة حقوقية الدفاع عنه (صحيفة الوقت البحرينية ،شخصيات
سياسية:سنية وشيعية طرح الخواجة خارج عن الثوابت الوطنية(ويريد الفتنه في البالد) بتاريخ .)2009/1/12
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منظمة فرونت الين أصدرت بياناً يف 2009/1/10م حول تحقيق النيابة البحرينية
مع الخواجة ،ووضعت ما جرى يف إطار (القمع املامرس من قبل السلطات ضد
املدافعني عن حقوق اإلنسان ومنظامتهم يف البحرين) .ودعت املنظمة السلطات
يف البحرين إىل ضامن سالمة وحرية حركة الخواجة وحقه يف مغادرة البالد بالنظر
إىل موقعه الوظيفي يف املنظمة .كام دعت إىل وضع ح ّد لكل أشكال التمييز
والقمع ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان ،وأن تلتزم الحكومة باإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان ،وإعالن األمم املتحدة حول أولئك املدافعني
ثالثا :إكراهات السلطة

رمبا حان الوقت لنقرتب من قضية إكراهات السلطة وكيف عملت جاهدة
لإلنتقام من عبد الهادي الخواجة ليس ألنه ناشط حقوقي يثري قضايا حقوقية
غري مرغوب فيها وحسب ،بل ألنه بجانب ذلك مناضل حقوقي يؤصل يف عمله
ملنهج حقوقي قائم عىل أصالة الحقوق وثانوية القانون املحيل ويركز يف نشاطه
عىل الرصد امليداين املبارش والدقيق واستخدام ذلك للضغط عىل أجهزة الدولة،
ألن تستجيب ملعايري حقوق اإلنسان الدولية ،وباألخص مضامني العهدين
الدوليني لحقوق اإلنسان .هذا النضال الحقوقي الذي م ّيز مرشوع الخواجة عن
غريه من الحقوقني جعل منه هدفا تسعى السلطات إلصابته والنيل منه تحت
ذرائع عديدة وبأساليب مختلفة .رغم ذلك فمع كل حادثة استهداف تقوم
بها السلطات كانت قضايا عبد الهادي الخواجة تزداد توس ًعا وانتشا ًرا ويكرث
املؤيدون له وتغدو شعاراته وخطبه املادة األوىل ضمن نقاشات املجال العمومي
املحيل والعاملي .فعىل إثر اعتقال الخواجة يف  25سبتمرب/أيلول  ،2004النتقاده
رئيس الوزراء خليفة بن سلامن آل خليفة يف ندوة عامة ملسئوليته عن الحالة
االقتصادية املتعرسة يف البالد ،ولدوره يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف املايض.
رصحت سارة يل ويتسن ،املديرة التنفيذية لقسم الرشق األوسط وشامل أفريقيا
يف منظمة هيومن رايتس ووتش «إن اعتقال عبد الهادي الخواجه يشري إىل أن
رئيس الوزراء يعود إىل النظام التسلطي الذي طاملا انتقدت البحرين من أجله يف
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السابق ».وإثر الحادث أصدرت الحكومة البحرينية قرا ًرا بإغالق مركز البحرين
لحقوق اإلنسان ،لكن املركز استمر يف العمل متحديا القرار الحكومي.
ويف نوفمرب/ترشين الثاين  ،2004صدر حكم املحكمة ضد الخواجة بالحبس ملدة سنة،
لكن ملك البالد الذي كان وقتها عىل وشك القيام بزيارة للواليات املتحدة علق الحكم
الصادر ضد الخواجه وأمر بإطالق رساحه .أما عبد الهادي فقال إن احتجازه ملدة
شهرين زاد من تصميمه عىل الكفاح من أجل اإلصالح والعدالة االجتامعية يف البحرين.
ويف  15يوليو/متوز عام  2005قام الخواجة مع مجموعة من األشخاص بالتظاهر
بالقرب من جامع الفاتح رشقي املنامة احتجاجاً عىل البطالة .فهاجمتهم قوات
األمن ،وبعض من انضموا إليهم ،وأوسعتهم رضباً .وأثناء مظاهرة أخرى جرت
أمام الديوان املليك يف الرفاع يف  19يونيو/حزيران  ،2005ف َّرقت قوات األمن 50
متظاهرا ً سلمياً بالعنف واعتقلت  30منهم قبل أن تطلق رساحهم يف اليوم نفسه
من دون توجيه تهم إليهم .واستدعته النيابة العامة إىل جانب عدد آخر من
الناشطني للمثول أمام املحكمة يف 12مايو/أيار  2007بتهمة التحريض عالنية
عىل كراهية نظام الحكم واالزدراء به ،وإذاعة أخبار وشائعات من شأنها إحداث
االضطراب الداخيل باململكة والتحريض عالنية إىل عدم االنقياد للقوانني ومقاومة
السلطات ،حسبام ورد يف طلب النيابة.
ليس االعتقال هو األسلوب الوحيد الذي اتخذ ضد الخواجة فعادة ما تكون
إكراهات السلطة تجمع عدة أساليب مع بعضها البعض ليقينها بعدم قدرتها عىل
املواجهة بأسلوب واحد ،فكان سالح التشهري اإلعالمي وسيلة أخرى تضاف ألمناط
اإلكراه املامرس ضد الخواجة إلجباره عىل التخيل عن قضاياه وشعاراته وأنشطته.
ويف أعقاب ثورة  14فرباير وتحديدا يف  18مارس  2011نفذت وحدات عسكرية
خاصة من الجيش والحرس الوطني عملية اعتقال عبد الهادي الخواجة لتبدأ معه
جولة مقاومة حقوقية فريدة من نوعها مل تشهدها قضايا االعتقال السيايس يف
البحرين من قبل كام سرنى الحقا.
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االستهداف األمني واإلعالمي
مل تتوقف السلطات البحرينية عن استهداف عبدالهادي الخواجة بطريقة أو
بأخرى مادامت تعتقد بأنه يساهم بشكل أو بآخر يف توثيق ونرش انتهاكات
حقوق اإلنسان يف البحرين أو تقديم املشورة والعون للنشطاء البحرينيني الذين
عمل معهم أو قام بتدريبهم طوال السنوات السابقة .ولن يشفع له أنه يف وظيفته
الدولية األخرية ليس مسؤوال عن رصد االنتهاكات يف البحرين .إال أنه يبدو أيضا
بأن ما قام به الخواجة من نشاط وما جمعه من خربة يف العمل امليداين والدويل
وما كسبه من تأييد شعبي وعالقات دولية قد جعل منه حالة مستعصية عىل
الحكومة.
فمنذ عودته من املنفى عام  2001قام عبدالهادي الخواجة بتأسيس وإدارة مركز
البحرين لحقوق اإلنسان واملساهمة يف تأسيس اللجان الشعبية ،وقد تعرض
بسبب نشاطه يف الدفاع عن حقوق اإلنسان إىل سلسلة من االنتهاكات واملضايقات
وحمالت تشويه السمعة((( .ففي مارس عام  2002تعرض الخواجة لالعتداء الجسدي
والتوقيف من قبل القوات الخاصة بقيادة الضابط عيل املري عندما كان يحاول
اقناعهم بالتوقف عن رضب أحد املوقوفني لديهم أثناء تظاهرات مساندة لفلسطني.
(ورمبا تكون تلك الحادثة التي تناقلتها وسائل اإلعالم الخارجية هي السبب يف
استقبال امللك للخواجة ضمن مؤسيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان وإشهار املركز
فيام بعد) ويف عام  2003تعرضت زوجة الخواجة للمضايقة الهاتفية املستمرة ،تبني
يف مابعد أنها من هاتف نقال تابع ألحد الضباط يف قوة الدفاع ،وقد قدمت زوجة
الخواجة بالغا بالقضية مدعام باالثباتات إال أن النيابة العامة مل تحرك القضية وتم
التحفظ عىل القضية .وسنحاول هنا استعراض مناذج من تلك االستهدافات وفق
الحوادث التي سبق وأن تم ذكرها ضمن فصول هذا الكتاب سابقا.
((( أصدر مركز البحرين لحقوق اإلنسان تقريرا خاصا استعرض فيه أغلب ما تعرض له الخواجة من إكراهات
ومضايقات من قبل األجهزة األمنية نتيجة لنشاطه الحقوقي تقرير مركز البحرين لحقوق اإلنسان بتاريخ
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أوال :االعتصام أمام الديوان الملكي
يف 19يونيو  ،2005تعرض لالعتداء الجسدي من قبل مجموعة من القوات الخاصة
اثناء مشاركته كمراقب يف اعتصام للعاطلني عن العمل أمام الديوان املليك ،حيث
تعرض فكه وأسنانه للكرس ،وتم توثيق ذلك يف تقرير الطبيب الرشعي ومحرض
النيابة العامة التي مل تتخذ اي إجراء بشأن ذلك.
دعت لجنة العاطلني عن العمل إىل تكرار االعتصام أمام الديوان املليك مطالبني
بتوفري أعامل كرمية واحتجاجاً عىل املامطالت والتسويفات التي الزمت عملية
املطالبة .فقد تم اإليعاز لوزارة الداخلية باستقبال طلبات املطالبني بالعمل وتوفري
فرص عمل كرمية ،ولكن دون تحريك جدي يف ذلك مام دعى بالعاطلني إىل إعالن
االعتصام .وقد صاحب اعتصامات العاطلني الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة
وبعض الناشطني من جمعيات املجتمع األهيل ،مؤكدين دعمهم لحقوق املواطنني
يف عمل رشيف يضمن لهم حياة حرة كرمية .وبعد اعتصام أكرث من  50من
العاطلني عن العمل بصحبة الناشط الحقوقي الخواجة وبعض النساء من ضمنهم
الناشطة ليىل دشتي ،باغتتهم قوات األمن ،مام حدى باملعتصمني بالجلوس عىل
األرض ،فهجمت قوات األمن عليهم بالرضب واعتقلتهم جميعا ،وأخذتهم إىل مركز
رشطة الرفاع الغريب(((.
السلطات األمنية أفرجت يف وقت متأخر من مساء اليوم نفسه عن املعتقلني
ولكنهم رفضوا الخروج من مركز الرفاع قبل أن يتم الفحص عىل الناشط عبدالهادي
الخواجة ويف تلك األثناء تم الهجوم عىل املركز من قبل قوات الحرس الوطني،
فتفرق بعض املعتصمني ،بينام بقي البعض يف داخل مركز الرشطة مطالبني بـ:
استدعاء أطباء محايدين لفحص املعتقلني ،استدعاء النيابة العامة .ويرسد أحد
الشهود الذين تواجدوا أثناء الحادثة ما أمكنه رصده بعبارات معربة:
((( بيان صادر من قبل اللجان األهلية(لجنة التضامن مع النشطاء ومعتقلي الرأي في البحرين لجنة التضامن
مع الحقوقي الخواجة لجنة العاطلين (تحت التأسيس)) بعنوان السلطات البحرينية تعتقل الخواجة
ودشتي مع أكثر من  50عاطل عن العمل الدعوة لمسيرة باتجاه الديوان الملكي .2005/5/19
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بيد أن منظر األستاذ عبد الهادي الخواجة كان األكرث إيالما ،الناشط الحقوقي
املعروف دوليا وصاحب القلب الكبري والرؤية الصافية ،جالس عىل إحدى الدرجات
واضعا يديه عىل فمه .كان منظره وهو مكسور الثنايا مبثابة الشاهد األكرب عىل
إجرام هذه القبيلة املحشوة مبرياث الغزاة.
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يوم األحد  19يونيو  2005تم اعتقال املعتصمني ،وقامت قوات آل خليفة باالعتداء
عليهم بشكل وحيش ،ومصادرة «الكامريا الديجيتال» الخاصة بتغطيات بحرين
أون الين اإلعالمية .كان ذلك يف مركز قيادة أمن املنطقة الجنونية ،حيث تم
توقيف املعتقلني وهم بحاالت يرىث لها من االعتداء الوحيش .كانت الدماء تغطي
مالبس البعض ،فيام مل تسلم بقية املالبس من أيدي جالوزة آل خليفة املسعورين.
كانوا موقوفني هنا وهناك والجالوزة يكيلونهم بالسباب والشتم والبصاق.

فضبوا وأهينوا ومل تسلم النساء من أيديهم السوداء.
كانوا يطلبون الكرامةُ ،
ثم طالبوا مبحاسبة املعتدين وتكبيل األيدي التي أطلقت (األوباش) لالعتداء
عىل املواطنني يف داخل مركز األمن .فكان الرد بليغاً أيضاً .قوات من الحرس
لتنقض عىل املعتصمني واملراجعني وكل
الوطني تهجم دون رحمة ،ومن غري متييز
ّ
املتواجدين يف بهو االستقبال يف املركز ،بعضهم رمته الهروات واألرجل بعيدا إىل
خارج املركز ،وبعضهم وجد نفسه خار ًجا من املركز عرب نافذة صغرية حيث تولت
القوات املتواجدة هناك رضبهم يف كل مكان ودون توقف ،ومجموعة أخرى
لوحقت بالرضب والشتم من بهو االستقبال مرو ًرا باملمر الطويل الذي يضم غرف
التحقيق وانتها ًء بدورة املياه املركونة يف آخر املمر ،حيث احتشد بداخلها أكرث من
ثالثني مواطنا ،تالحقهم الهروات واللعنات واألرجل الباغية.
مل يخرجوا من مكانهم (اآلمن) – وهم امللطخون بالدماء  -وأرصوا عىل الوقوف
خلف الباب مانعني اقتحام قوات آل خليفة ،رافعني شعار «املوت يف سبيل الكرامة
شهادة» ،ومل يرضخوا للرضبات والتهديدات وأعلنوا أنهم لن يفتحوا الباب إال
بوجود األستاذ الخواجة أو األستاذ حسن مشيمع ،وهكذا كان ،حيث جاء األستاذ
مشيمع وخرج املواطنون من دورة املياه ،يف منظر صعق له األستاذ مشيمع نفسه.
273

كانت املسألة عندها مسألة كرامة .ال شغل ،وال بطالة ،وال يشء آخر .أهينت
كرامة املواطن داخل مركز األمن ،وتوىل ضباط كبار الرضب واالعتداء عىل املواطنني
مبن فيهم ليىل دشتي ،إضافة إىل الشتائم والكلامت النابية .نعم ،كانت املسألة
وقتها مسألة «كرامة» ،أن تكون كرميا أو ال تكون .إنه درس الخواجة األكرب .واختار
املواطنون «الكرامة» .فاعتصموا يف مكانهم ،يف املمر الذي لوحقوا فيه وإليه
بالهراوات واأللسن الالعنة .املكان الشاهد عىل انتهاء كل يشء يف هذا البلد ،املكان
الحافل بتساقط أكذوبات اإلصالح التي يرفعها النظام ويتمتم بها «رموز» املعارضة
الرسميني .اعتصموا هناك مطالبني بالتحقيق يف الجرمية وإيقاف املسئولني عنها
ومحاكمتهم .استمر الوضع عند هذا الحال ،وكان تواجد األستاذ مشيمع والصمود
األسطوري لألستاذ الخواجة ملهام لثبات مطالب «الكرامة» املرفوعة .وحينام بدا
أن قوات آل خليفة عىل استعداد لشن هجمة أخرى ،وتأكد لألستاذ مشيمع –كام
أخربه الضباط -بأن األوامر العليا جاءت بشن هجوم أخري قد يسفر عن «نتائج»
غري متوقعة ،السيام مع كثافة قوات الشغب وتحليق املروحيات ،كان الرأي النهايئ
أن يتوجه كل املواطنني املعتدى عليهم إىل النيابة العامة لتقديم بالغات مبا حدث.
وهكذا كان حيث خرج الجميع محارصين بقوات آل خليفة املدججة بالسالح
مرفوعي الرأس وهتافات العزة ترتفع من شفاههم(((.
ثانيا :استهداف مسيرة المشي
يف  3ديسمرب  2005تعرض عبد الهادي الخواجة بشكل مقصود لسوء املعاملة
والتوقيف بسبب قيامه مبسرية فردية احتجاجية إىل الديوان املليك إثر تعرض
الناشط بلجنة العاطلني موىس عبد عيل لالختطاف واالعتداء الجنيس .وتم اعتقال
شخصا عند جرس (الكوبري)
عبد الهادي الخواجة و املشاركني معه وعددهم ً 20
املؤدي إىل مدينة عيىس حيث التواجد األمني املكثف من قبل الشغب و بعض
امللثمني من القوات الخاصة.
((( نادر المتروك ،لحظة من يوم األحد األسود ،يوم آخر من أيام همجية قوات آل خليفة على المواطنين،
منشور في مواقع االنترنت.
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«ذهبت بالسيارة مع أختي إىل املنطقة املقرر أن يقام بها االعتصام .الحظنا تواجد
أمني مكثف من كل النواحي .استدرنا جهة مجلس النواب ولكن الشارع كان مغلقًا
فتوجهنا إىل شارع الكورنيش .الحظنا وجود عدد كبري من قوات الشغب تتجول يف
املنطقة .أوقفنا السيارة بجوار الكورنيش ورسنا ولكن بوجود عدد كبري من قوات
(مكافحة) الشغب ،شعرنا بأنه من األفضل أن نكون مع مجموعة .انتظرنا قليالً
حتى تجمع عدد من املعتصمني منهم ليىل دشتي ،نبيل رجب ،عبدالهادي الخواجة
(والدي) ،عباس العمران ،حسن الساري ،عيل مشيمع ،حسن الحداد ،وعدد من
الشباب ال أعرف أسامءهم ،بدأنا بالسري عىل األقدام من فندق الخليج إىل مسجد
الفاتح .ما إن عربنا الشارع إال وقد أحاط بنا رجال األمن وقد أتوا يهرولون نحونا.
أىت ضابط وتكلم مع نبيل وقال له انرصفوا فرد عليه نبيل إننا هنا العتصام سلمي
وأشد ما تستطيعون عمله هو تفريقنا أو اعتقالنا .فرد الضابط بكلمتني (ترصفوا
وياهم) .ما إن قالها وإذا برجال قوات الصاعقة وكانوا ملثمني يهجمون بطريقة
وحشية عىل الشباب الذين كانوا محارصين وع ّزل .رأيت البعض منهم يُرضب
عىل الرأس والظهر وهو يرصخ من شدة األمل .جامعة عربت الشارع هاربة من
الرضبو أما نبيل فاستوحدته جامعة من الشغب امللثمني يف وسط الشارع وبدؤوا
ينهالون عليه بالرضب .كنت بالقرب منه وأسمع رصاخه وهم يرضبونه بالهراوات
عىل الرأس ويركلونه يف بطنه ويشتمونه إال أنني سمعت صوت أيب (عبد الهادي
الخواجة) وقد أخذته مجموعة من قوات الصاعقة امللثمني إىل الرباحة املقابلة
ملسجد الفاتح .كانت مجموعة أخرى قد أحاطت بعباس العمران يف نفس الرباحة
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ثالثا :مسيرة جامع الفاتح
يف 15يوليو  2005وقبل بدء مسرية للعاطلني ومتدين األجر التي كانت متوجهة
ملجلس النواب  -تعرض الخواجة لالعتداء الجسدي التي ظهرت آثاره بوضوح يف
أنحاء جسده يف الصور التي انترشت بعد تلك الحادثة .وترسد ابنة عبد الهادي
الخواجة أحداث تلك اللحظات من خالل إفادتها لتقرير نرشه مركز البحرين
لحقوق اإلنسان حيث تقول احدى بنات عبدالهادي:
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وكانوا يرضبونهم بدون رحمة بالهراوة وبالركل وكانوا يتعمدون الرضب يف الخارصة
واملفاصل .أحدهم رضب عباس بالهراوات عىل صدره فسقط يف حالة إعياء ومل
يستطع التنفس .وكان يرصخ وهم يواصلون رضبه بالهراوات ويركلونه ويقولون له:
«قوم اميش» .أما والدي (عبد الهادي) فاستلمه  3من قوات الصاعقة ،اثنان منهم
كانت لكنتهم بحرينية والثالث الحظت أنه باكستاين أو هندي الجنسية .فواصلوا
رضبه فحاولت حاميته من الرضبات الكثرية املوجهة إليه بينام كان هو يحاول
إبعادي عنه ملنع وقوع الرضر يب .وكان يكرر الطلب مني بالذهاب ولكنني رفضت
وحاول الوقوف ليبعدين عنه ولكن الرضبات جعلته يسقط مجددا ً.
حينها قمت بتغطية رأسه فتعمدوا رضبه عىل املناطق املكشوفة من جسمه
وحني حاولت أن أغطي املناطق التي كانوا يرضبونها رضبوه عىل رأسه وأحدهم
ركله يف خارصته ،فرصخت عىل أحدهم وقلت له أن يتوقف فسوف أحمله بعيدا ً،
فقال يل :ومن ِ
أنت؟ فرصخت يف وجهه وقلت له :أنني سوف أبعدهام (أي والدي
وعباس) إذا توقفوا عن رضبهم فبدأ يرصخ ويقول :قومي وإال سوف أرضبك ِ
أنت.
فكان عىل وشك أن يرضب وجه أيب بالهراوة فأنزلت رأيس فأتت الهراوة بالخطأ
عىل طرف نظاريت فانكرست ،ومن ثم شعرت برضبة عىل يدي كانت قد أتت من
أحد أفراد الصاعقة الواقفني خلفي وأنا كنت جالسة عىل األرض أغطي رأس أيب،
فقال يل أحدهم« :شيلوهم وإال رضبناهم مرة أخرى».
وخالل كالمه كان يركل عباس وكان اثنان قد قاموا بسحبه من يديه ورميه عند السور،
وكان ينئ من األمل .وكان أيب يحاول الوقوف وكلام وقف رضبوه ليسقط مرة أخرى
فقام وحاول حمل عباس وكان أحد أفراد الصاعقة يرصخ عليه أن (شيلوه) فكلام
حاول أيب أن يوقف عباس عىل رجليه رضبوه ورضبوا عباس وكان عباس ال يستطيع
التنفس بشكل طبيعي ،إال أن والدي حمله بقوة ووضع يده خلف ظهره ويد عباس
خلف عنقه وحاول سحبه مع استمرار رضب كليهام .عندما رأيت أن عباس كان
ال يقوى عىل السري حاولت أن أسنده من الطرف اآلخر ومشينا نحو مجموعة من
السيارات التي كانت واقفة نظرا ً إلعاقة أفراد الصاعقة لحركة السري بواسطة سيارة
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جيب .فتح أيب باب أحد السيارات وقال لنا أن ندخل وسوف يدخلون معنا ولكن
ما إن دخلنا رأى أن ليس هناك مجال فأغلق الباب وسحب عباس إىل سيارة كانت
خلفنا وكانت القوات تالحقهم فخرجنا ليك نطمنئ أنهم قد ركبوا السيارة ولكن
والدي وجهنا أن نصعد إىل السيارة وكان بادياً عليه أنه خائف جدا ً علينا .ركبنا من
جديد وكان هناك شابان يف املقاعد األمامية يف السيارة وكانوا قد طلبوا منا البقاء يف
السيارة لخطورة الوضع خارجها .فأىت أحد قوات الصاعقة وبدأ يطرق عىل النافذة
بقوة ويقول لهم أن يغلقوا النوافذ فقاموا بغلقها .التفتنا إىل الوراء للتأكد من ركوب
أيب وعباس يف السيارة فرأيناهم قد ركبوا يف سيارة عىل بعد مسافة قصرية منا .وما
شاب كان جالساً يف املقعد األمامي من
أن ركبوا حتى قامت قوات الصاعقة بسحب ٍ
تلك السيارة ويتهمونه بوجود كامريا لديه فقال لهم أنه ال ميتلك كامريا ولكنهم مل
يتيحوا له فرصة إلكامل كالمه فانهالوا عليه بالرضب املربح حتى متزق قميصه وكلام
سقط رفعوه ورضبوه من جديد وسحبوه إىل القرب من سيارتنا وكان يبيك ويرصخ
ولكن مل يبالوا حتى أدخلوه السيارة من جديد .سمعنا ضجيج عىل شامل السيارة
فرأينا شاب بالقرب من الشارع وقد اجتمع عليه عدة أفراد من قوات الصاعقة
وكانوا يرضبونه ويركلونه عىل رأسه وكان الدم ينزف منه وكان يطلب منهم التوقف
وبأنه سوف يذهب بعيدا ً فبعد أن سقط عدة مرات رموه فقام وهرب .ويف هذه
األثناء الحظت أن جميع األفراد الذين كانوا يف السيارات املجاورة كانوا يشاهدون
ما يحدث لهذا الشاب .توقفنا عند اإلشارة ملدة وما أن سمحت قوات الصاعقة
للسيارات باملرور حتى توجهنا إىل فندق الخليج ولكن أوقفنا رشطي املرور وقال
لنا (إذا تبون حياتكم ال تحاولون تدخلون هذه املنطقة) .وقد رأينا عدد كبري من
الشباب يركضون خلف منطقة الفنادق وقوات الصاعقة تالحقهم .بعدها توجهنا
إىل مستشفى السلامنية حيث كانت تضج باملصابني».
رابعا :المنع من السفر والمالحقة
يوم التاسع من شباط /فرباير  ،2010أُخرج عبد الهادي الخواجة من طائرة تابعة
للخطوط الجوية الرتكية وجهتها إسطنبول ،حيث كان مقر ًرا أن يحرض مؤمت ًرا حول
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حقوق اإلنسان .و بعد إخراجه من الطائرة ،زُع َم أ َّن الخواجة كان طرفاً يف مشادة
مع أحد موظفي مطار البحرين الدويل .وتم توقيف الخواجة أمام أنظار الركاب
الذين تم إنزالهم من الطائرة قبل إقالعها ،حيث كان الخواجة متوجها للمشاركة
يف تنظيم امللتقى الدويل للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف دبلن بايرلندا .وقد
أبلغ الخواجة مركز البحرين لحقوق اإلنسان بأنه قد تعرض للتهجم من قبل أحد
املوظفني باملطار وبأنه قد تحول من ضحية إىل متهم ،فقد تعرض إىل إلغاء رحلته
مرتني ،وتعرض للتوقيف بشكل مرسحي أمام املسافرين ،وإىل تشويه السمعة عىل
صفحات الجرائد ،واملطلوب منه أن يدافع عن نفسه أمام املحكمة بتهمة السب.
بتاريخ  1مارس تم التحقيق مع الخواجة ملدة ساعتني مببنى النيابة العامة بنفس
التهمة ،وأكّد الخواجة بأنه نفى أمام النيابة العامة تهمة السب ،وقدم دالئل عىل
أن القضية كيدية ،وأن أجهزة األمن قد وظفت القضية ضده العتقادها بأن له
دور يف إعداد التقرير الدويل الذي يتهمها بالتعذيب املنظم ،وظنا منها بأنها بذلك
توجه رسالة لتخويف املدافعني اآلخرين عن حقوق اإلنسان .وكانت حادثة توقيف
الخواجة مبطار البحرين قد وقعت يف اليوم التايل إلطالق منظمة هيومان رايتس
واتش الدولية لتقرير يتهم حكومة البحرين مبامرسة التعذيب املنظم ،والذي أشار
إىل دور مركز البحرين لحقوق اإلنسان الذي كان يرأسه الخواجة يف إعداد التقرير.
ويف يوم  16مارس تلقى الخواجة استدعا ًء للمثول أمام املحكمة الصغرى و ُوجهت
إليه تهمة «إهانة» ذلك املسؤول ،عىل نحو يخالف الفقرة الثانية من املادة ،92
و الفقرة األوىل من املادة  365من قانون العقوبات البحريني ،إذ تحدد أوالهام
الوسائل املختلفة التي بها ميكن القول بأن شخصاً أهان آخر ،مبا يف ذلك عن طريق
استخدام كلامت التحقري .وتنص املادة الثانية عىل أن عقوبة هذه الجرمية هي
الحبس ملدة أقصاها عا ٌم واحد ،أو فرض غرامة ال تزيد عن مائة دينار بحريني(((.
يوم التاسع والعرشين من آذار /مارس  ،2010مثل عبد الهادي الخواجة أمام
((( منظمة الخط األمامي ،البحرين ،استئناف محاكمة المدافع عن حقوق اإلنسان السيد عبد الهادي الخواجة
 8ديسمبر .2010
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املحكمة الجنائية الصغرى بالبحرين ،ودافع بكونه غري مذنب بالتهمة املنسوبة
إليه .أُجلت املحاكمة بعد ذلك حتى الرابع و العرشين من أيار /مايو  ،2010عندما
ق َّدم محامي عبد الهادي طلباً بتوجيه أسئل ٍة إىل املدعي و إىل أربعة من شهود
االدعاء .استؤنفت املحاكمة يوم التاسع من حزيران /يونيو  ،2010غري أ َّن املدعي
والشهود األربعة مل يحرضوا الجلسة .أُجلت املحاكمة إىل السادس و العرشين من
ترشين األول /أكتوبر ،و تكرر إخفاق املدعي والشهود األربعة يف حضور وقائع
الجلسة ،فكان أن أُجلت مجددا ً إىل التاسع من ترشين الثاين /نوفمرب .2010
يوم التاسع من ترشين الثاين /نوفمرب  ،2010انعقدت الجلسة الرابعة يف محاكمة
عبد الهادي الخواجة .و حرضت محامية بريطانية مؤهلة الجلسة ،بصفة مراقب،
مندوب ًة عن الخط األمامي .يُرجى االطالع عىل النسخة املرفقة ،باللغة العربية ،من
تقريرها ،الذي يتضمن تفصيالً لوقائع املحكمة.
يف يوم التاسع من كانون األول /ديسمرب  2010استأنفت محاكمة عبد الهادي
الخواجة .وهذه هي الجلسة الخامسة يف املحاكمة ،أمام املحكمة الجنائية
الصغرى بالبحرين.
وقد اصدرت منظمة فرونت الين بيانا أوضحت فيه اعتقادها بأن استهداف
املدافع عن حقوق اإلنسان عبد الهادي الخواجة إمنا هو نتيج ٌة لعمله املرشوع
والسلمي يف الدفاع عن حقوق اإلنسان .كام أرسلت مندوبا عنها لحضور الجلسات
يف املحكمة ونرشت تقريرا مفصال عن سري املحاكامت حيث اعتربتها إخالال واضحا
مبعايري التحاكم والتقايض(((.
ويف  26سبتمرب  2010منعت السلطات عبد الهادي الخواجة من الصعود عىل
منت طائرة مبطار البحرين الدويل .وقالت سارة ليا ويتسن ،املديرة التنفيذية
((( تقرير المراقبة المستقلة عن آخر جلسات محاكمة عبد الهادي الخواجة مرفق في مستند بي دي إف،
باللغتين العربية واإلنجليزية ،أدناه.
()http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/14287#sthash.RLj1mTj
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لقسم الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف هيومن رايتس ووتش« :السلطات تحاول
منع املدافعني عن حقوق اإلنسان من نرش املعلومات الخاصة بجولة االعتقاالت
األخرية بحق عنارص املعارضة .بدالً من هذا ،األحرى باملسؤولني البحرينيني أن
يحققوا يف املزاعم املوثوقة بوقوع أعامل تعذيب املحتجزين وسوء معاملتهم عىل
أيدي األجهزة األمنية البحرينية».
التشهير اإلعالمي
زعمت صحيفة الوطن املحسوبة عىل الديوان املليك حسب ما نرش يف عددها ليوم
2006/9/12م عن نية عبد الهادي الخواجة رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان
عن الرتشح للدورة املقبلة من االنتخابات النيابية بالدائرة األوىل من محافظة
العاصمة لينافس أمني عام جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية الشيخ عيل سلامن.
من جانبه نفى عبد الهادي الخواجة عرب سؤال و ّجه له من خالل اللقاء الذي
أجرته منتديات شهداء البحرين وضحايا التعذيب حول اإلشاعات التي نرشت يف
الصحافة والتي نسبت له أنه سريشح نفسه يف االنتخابات النيابية وقال الخواجة:
فيام يتعلق مبا نرشته الصحافة عن أنني سأرشح نفيس لالنتخابات النيابية القادمة،
فقد سبق أن نفيت ذلك ،وربطت املشاركة يف االنتخابات بوجود توافق بني القوى
التي تسعى لإلصالح مع وجود برنامج واضح لذلك ،ومن الواضح أن ذلك غري
موجود ،ولذلك فال صحة بتاتا لنيتي يف ترشيح نفيس.
يف مارس  2007تعرض لحملة تشهري واسعة يف وسائل اإلعالم الحكومية بعد عودته
من جنيف حيث قدم مداخلتان باسم منظمة دولية وأخرى إقليمية أمام مجلس
حقوق اإلنسان أثناء االستعراض الشامل ألوضاع حقوق اإلنسان يف البحرين.
ورغم انتقال الخواجة  -منذ أكتوبر  2008-للعمل الدويل وذلك كمنسق إقليمي
ملؤسسة فرونت الين الدولية واستقالته من رئاسة مركز البحرين لحقوق اإلنسان
وتوقف نشاطه عىل الصعيد الوطني ،إال أن استهدافه من قبل السلطة مل يتوقف،
فوفقا للتقرير الصادر عن مركز البحرين لحقوق اإلنسان:
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يف ديسمرب  2008تم اقحام اسمه يف عرض تلفزيوين ويف الصحافة شبه الحكومية
ضمن املتهمني باملسؤولية الرئيسيني عن شبكة لقلب نظام الحكم بالقوة فيام
عرف بقضية «الحجرية» ،ولكن أجهزة األمن عادت وحذفت اسمه من تلك القضية
بعد أن ألقى خطابا جامهرييا ف ّند فيه ادعاءات الحكومة بشأن الشبكة املزعومة
وقال فيه بأن التغيري الجذري لنظام الحكم بالطرق السلمية هو الوسيلة الوحيدة
إلصالح أوضاع حقوق اإلنسان يف البحرين ،ونتيجة لذلك شنت أجهزة السلطة
ووسائل اإلعالم التابعة لها حملة واسعة لتشويه سمعة الخواجة وت ّم منعه من
السفر وتقدميه للمحاكمة بتهمة التحريض .ولكن تم فيام بعد تعليق القضية
بقرار مليك بعد تحرك محيل ودويل.
ويف  24ديسمرب  ،2009ش ّنت الصحافة املقربة من الحكومة حملة للمطالبة
مبحاكمة الخواجة وسحب جنسيته بحجة أنه قام بزيارة رسية إىل إرسائيل .فيام
كشف الخواجة للصحافة املحلية بأن الزيارة التي قام بها قبل شهرين من نرش
الخرب كانت علنية وقام بها إىل الضفة الغربية والقدس بصفته منسقا إقليميا
ملنظمة فرونت الين الدولية؛ وذلك ألجل اللقاء مبنظامت حقوق اإلنسان وعقد
ورشة عمل تتعلق باملعايري الدولية وبرامج الحامية املتعلقة باملدافعني عن حقوق
اإلنسان ،والتي نرشت عنها وسائل اإلعالم الفلسطينية يف حينها ،وأوضح بأنه مل
يلتق أثناء الزيارة بأي شخص ذي عالقة بالسلطات اإلرسائيلية .وقال مركز البحرين
لحقوق اإلنسان يف بيان له بتاريخ  25ديسمرب بأن ما نرش ضد الخواجة ليس سوى
جزء من حملة منظمة تقوم بها الحكومة واألجهزة األمنية واإلعالمية التابعة لها،
تعتمد عىل تزوير الحقائق بغرض تشويه سمعة املدافعني عن حقوق اإلنسان.
ووفقا ملنظمة هيومان رايتس واتش األمريكية يف تقاريرها بتاريخ  7و 29سبتمرب
2010
ففي األول من سبتمرب  ،2010كانت صحيفة الوطن اليومية املوالية للحكومة قد
نرشت موضوعاً رئيسياً تزعم فيه أن رجب والخواجة عىل صلة بـ «شبكة إرهابية»
زعمت الصحيفة أنها مسؤولة عن مهاجمة األفراد واملمتلكات يف البحرين ،وكذلك
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تخطط لتنفيذ أعامل تخريب يف البالد .وإىل جانب املوضوع ،عىل الصفحة األوىل
والصفحات الداخلية للوطن ،يوجد رسم صحفي يضم صورا ً فوتوغرافية لهام
وصور ملشاركني مزعومني آخرين يف تلك الشبكة .وقال جو ستورك ،نائب املدير
التنفيذي لقسم الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف هيومن رايتس ووتش« :هذا
الهجوم الخشن الذي ال أساس له من الصحة عىل رجب والخواجة مقلق بشكل
خاص عىل ضوء التقارير الواردة من مركز البحرين لحقوق اإلنسان وجهات أخرى
عن استجواب املعتقلني عىل صلة بهذه الشبكة املزعومة.
وحول زيارة الخواجة للقدس شنت الصحف املوالية للسلطة حمالت تحريض
وتشويه سمعة فنرشت صحيفة الوطن عدة تحقيقات مربمجة لتحقيق هذا
الغرض فعىل سبيل املثال قالت الصحيفة يف موضوع خاص:
استنكر عدد من النواب زيارة الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة الرسية
إىل تل أبيب بجوازه الدمنريك ،مطالبني يف الوقت ذاته الحكومة بسحب الجنسية
البحرينية لكل من تورط يف خرق الترشيعات والثوابت الوطنية .وأجمع هؤالء
يف ترصيحات لـ(الوطن) عىل رضورة عدم السامح للخواجة وأمثاله بالدخول إىل
الدول العربية لتورطهم بالتعامل مع الكيان الصهيوين املعادي لإلسالم .وطالب
النائب السلفي املستقل جاسم السعيدي الحكومة بسحب الجنسية البحرينية
عن كل متورط يف خيانة الوطن ،وقال «عىل الحكومة التدخل رسيعاً يف القبض
عىل هؤالء عن طريق اإلنرتبول بدون إنذار» ،معتربا ً زيارة الخواجة لتل أبيب
خيانة عظمى .وكشف عن توجيهه سؤالني أحدهام لوزير الداخلية وآخر لوزير
الخارجية عن رضورة سحب الجنسية عن هؤالء خاصة وإن القانون البحريني
مينع ازدواجية الجنسية .من جانبه ،قال النائب عبدالله الدورسي «مل أستغرب
ومل أستنكر زيارة الناشط عبدالهادي الخواجة إىل تل أبيب» ،مضيفاً أنه يشء
متوقع ‘’ممن ال مبادئ لهم يف الحياة» حسب تعبريه ،وأوضح أن «مثل هذا
الشخص ميكنه القيام بأي يشء مقابل مصلحته» عىل حد قوله .وأبدى النائب
سامي البحريي استغرابه من زيارة عبدالهادي الخواجة إىل إرسائيل العدو األول
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للعرب ومحتل األرض العربية الغالية عىل قلوب املسلمني ،خاصة مع ادعائه
بأنه ناشط حقوقي يدافع عن املظلومني وهذا يظهر نوع من النفاق السيايس.
وأضاف البحريي« :ال أستغرب من رجل يحيك املؤامرات والدسائس للبلد
واإلشاعات املغرضة وإنكار املرشوع اإلصالحي لجاللة امللك رغم شهادة القايص
والداين للمرشوع» يف ذات السياق ،طالب النائب نارص الفضالة السلطات
البحرينية باتخاذ اإلجراءات الالزمة التي نص عليها القانون مبعاقبة ومحاسبة
من يذهب إىل دولة الكيان الصهيوين ،خاص ًة وأن املجلس أصدر مؤخ ًرا قانونًا
كل من يتعامل مع دولة العدو الصهيوين وهو استكامل لصورة القانون
يج ّرم ّ
القائم الذي يحوي بنو ًدا مبقاومة من يزور الكيان من مواطني البحرين.
وأكد النائب حسن الدورسي عدم استغرابه من خطوة الناشط عبدالهادي
الخواجة بزيارته للكيان الصهيوين ،وقال «هؤالء يعملون بغري ما يؤمنون به...
فهم ضد التطبيع ويدعون الوطنية والعروبة واإلسالم ،ولكنهم يقومون بطرق
ملتوية بعمل أمور أخرى» ،ورأى النائب خميس الرميحي أن قيام الخواجة
بهذه الزيارة لهو دليل دامغ عىل ازدواجية القيم واملبادئ التي ينادي بها،
وقال«كان األجدر بالخواجة أن يقوم بهذه املهمة ملناطق أخرى تعاين من
انتهاكات حقوق اإلنسان غري إرسائيل؛ خاص ًة وأن الخواجة يدعي بأنه مدافع
عن حقوق اإلنسان» .وبني الرميحي أن زيارة الخواجة إلرسائيل هي نقطة
سوداء يف تاريخه ،إن صح نبأ الزيارة .واستنكر النائب عبدالرحمن بومجيد
زيارة الخواجة إىل تل أبيب ،وقال «كل الشعب العريب املسلم يرفض التطبيع
مع العدو الصهيوين يف حني يقوم الخواجة بزيارة رسية لإلرسائيليني» .وقال
«توقعنا من الخواجة مثل هذه الخطوة ألنه بال مبادئ خاصة وأن يسعى
دامئاً لتشويه صورة بلده يف الخارج ،»...مطالباً بسحب الجنسية البحرينية من
الخواجة خاص ًة وأنه يتحايل عىل القانون(((.
((( أنظر تقرير صحيفة الوطن البحرينية:

http://www.alwatannews.net/index.php?m=newsDetail&newsID=51620&section=4
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االعتقال السياسي
من وجهة نظر السلطات القامعة فإن االعتقال أو الحبس هو أداة فريدة من
نوعها ملعاقبة الناشطني ومحاولة فرض اإلكراه عليهم واالستجابة ملطالب السلطات
األمنية .إال أن عبد الهادي الخواجة كان باستطاعته أن يحول عملية االعتقال
ملشهد سيايس وحقوقي يزعج السلطات األمنية أكرث من أن يريحها .إن مقاومة
االعتقال من وجهة نظر الخواجة هو أن تجعل من االعتقال كلفة باهضة تجرب
السلطات األمنية عىل مراجعة خطواتها قبل أي أمر اعتقال تنفذه ،وبالتايل فإن
املامرسة االحتجاجية التي كان الخواجة يطلقها يف كل حادثة اعتقال سيايس
ألي ناشط حقوق أو سيايس كانت تعني مزيد من القلق والضجيج الذي تحاول
السلطات أن تتحاشاه .وهذا عينه ما حدث له عدة مرات أثناء اعتقاله.
االعتقال األول :ندوة الفقر
مساء الجمعة  24سبتمرب أطلق عبدالهادي الخواجة مطالبه يف وقف االنتهاكات
الحقوقية ومحاسبة املسئولني عن الفساد اإلداري واملايل يف السلطة ،يف ندوة
(الفقر والحقوق االقتصادية يف البحرين) الذي نظمها مركز البحرين لحقوق
اإلنسان ،بعد أقل من  24ساعة وبالتحديد يف يوم السبت املوافق  25سبتمرب
قامت السلطات البحرينية باستدعاء الخواجة عن طريق مركز ميناء سلامن يف
حوايل الساعة  11ليالً و قد طلب الخواجة من املتصلني االنتظار حتى الصباح
و لكن تم رفض طلبه ،و يف اليوم التايل (األحد) تم تحويل الخواجة إىل النيابة
العامة .يف الوقت نفسه أعلنت مجموعة تضم الحقوقيني و املحامني و الناشطني
من املتضامنني مع الناشط الحقوقي إىل اعتصام تضامني أمام النيابة العامة وعن
رغبتها يف تشكيل لجنة للتضامن مع الخواجة.
بعد عرض الخواجة قام النائب العام بتجديد حبس الخواجة  45يوما عىل ذمة
التحقيق و تم توجيه له تهمة التحريض عىل كراهية النظام و بث دعايات مثرية
من شأنها اضطراب األمن العام و ألحاق الرضر باملصلحة العامة .عىل إثر هذا
الحكم وبالتحديد بعد  26سبتمرب توالت البيانات املنددة باالعتقال واملتضامنة
284

قضية اعتقال الخواجة أثارت ضجة ىف األوساط الحقوقية والسياسية ىف البحرين
والتي صاحبها موجة عارمة من االعرتاضات الشعبية عىل احتجاز عبد الهادي
الخواجة وإغالق مركز البحرين لحقوق اإلنسان .وظلت االعرتاضات تتواىل ىف كل
صورها من مظاهرات إىل اعتصامات إىل احتجاجات.
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مع الخواجة و قد أصدرت العديد من املنظامت العربية و األجنبية بيانات شجب
واستنكار و مطالبة بإطالق الخواجة و غريهم الكثري و قد تجاوز العدد 400
منظمة حقوقية حول العامل(((.

لجنة التضامن مع الخواجة
فقد شلكت عىل الفور لجنة التضامن مع عبد الهادي الخواجة ملامرسة الضغط
واالحتجاج عىل اعتقال الخواجة حيث توالت االعتصامات و املسريات و كانت
من أهم تلك الفعاليات (اعتصام بالقرب من مجمع البحرين يف  28سبتمرب –
مسرية جامهريية يف  1أكتوبر – اعتصام ثاين بالقرب من مجمع البحرين  4أكتوبر
– كرنفال السيارات يف  6أكتوبر – ندوة تداعيات اعتقال الخواجة يف  8أكتوبر-
شارك فيها الشيخ محمد محفوظ و األستاذ عبدالوهاب حسني و عبدالله الشمالن
ومحمد أحمد).
كانت فعالية كرنفال السيارات األوىل والثانية من أبرز الفعاليات النوعية والسلمية
حيث استطاع املشاركون أن يؤصلوا ملبدأ االحتجاج السلمي بصورة فريدة وهو
ما استدعى تعامال أمنيا صارما ملواجهة النتائج اإليجابية للفعالية .ففي كرنفال
السيارات الثاين الذي أقامته اللجنة قامت (إدارة املرور) وبالتعاون مع قوات
((( من تلك المنظمات (جمعية حقوق اإلنسان أوال -السعودية ،جمعية البحرين للحريات و دعم الديمقراطية
– البحرين ،مراقبة حقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية – بريطانيا ،الجمعية العراقية لحقوق
اإلنسان – الدنمارك ،وائتالف السلم والحرية الذي يضم عدد من الهيئات الثقافية والصحفية ونشطاء
الديمقراطية وحقوق اإلنسان مثل :جمعية أصدقاء الكتاب /النمسا والتجمع الدولي ألقليات الشتات/
أمريكا والمركزالعالمي للصحافةوالتوثيق /سويسرا,و تجمع نشطاء الرأي/ألمانيا وجمعيةالنهضة الثقافية
البلغارية).
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األمن بإطالق مسيالت الدموع و الرصاص املطاطي ضد املشاركني واعتقال أكرث
من  25شخص تواجدوا يف موقع الحدث بسلمية .وقد وجهت النيابة العامة
للمعتقلني  5تهم تصل عقوبتها  27سنة باإلضافة لتهمة خاصة باملرور.
وكام كان كرنفال السيارات مميزا فإن اختيار لجنة التضامن والتظاهر واالحتجاج
أمام مبنى الحكومة مقر رئيس الوزراء تحديا آخر ال يقل أهمية خصوصا وأن
شعاراتها كانت مستنبطة من خطاب الخواجة الداعي الستقالة رئيس الوزراء
خليفة بن سلامن ففي  2اكتوبر  2004خرج املئات يف مسرية تضامنية مع
عبدالهادي الخواجة ،التي نظمتها لجنة التضامن مع الخواجة ،من جامع رأس
الرمان إىل دوار فندق الشرياتون .وأكد املنظمون أن املسرية «سلمية ،وتسعى
إىل التعبري عن املطالبة باإلفراج عن الخواجة يف أرسع وقت ممكن من دون
رشوط» ،مؤكدين استمرار أنشطتهم إىل حني اإلفراج عن الخواجة .وجاء يف بيان
لجنة التضامن مع الخواجة أنه يكمل يومه السابع اليوم منذ أن تم اعتقاله يف
سجن انفرادي من دون أن تسمح السلطات له بالتقائه مبحام أو التمتع بحقوقه
الدستورية كمعتقل رأي وناشط حقوقي كفلها له إعالن األمم املتحدة للمدافعني
عن حقوق اإلنسان .كام أكد البيان تواصل التعاطف الدويل مع اعتقال الخواجة،
إذ صدرت عريضة وقعها  38منظمة حقوقية عربية تطالب باإلفراج عنه ،فضالً
عن جهود أخرى تبذلها منظامت دولية يف التواصل مع وزارة الخارجية يف عدد من
الدول الغربية .ويف السياق نفسه ،خاطبت أكرث من أربع منظامت حقوقية عاملية
السلطات البحرينية أو ممثليها يف الخارج ومنها ،منظمة العفو الدولية ،واملنظمة
العاملية ضد التعذيب ،ومنظمة حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان ،ومنظمة
الثقة (إنرت فيث)(((.

((( صحيفة الوسط البحرينية  -العدد  - 757السبت  02أكتوبر 2004م /صحيفة الوسط البحرينية  -العدد
 - 777الجمعة  22أكتوبر 2004م.
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غي منظمو التظاهرة مسارها
وأعيد تنظيم مسرية أخرى يف  22أكتوبر وقد ّ
لتتجنب املرور أمام مجلس الوزراء كام كان مقررا سلفا ،ومل تسجل أية حوادث
خالل املسرية .من جهته قال صالح الخواجة (شقيق املعتقل وأحد املرشفني عىل
لجنة التضامن) إن مسئويل وزارة الداخلية قد استجابوا لطلب اللجنة بعدم
متركز رجال األمن بكثافة بالقرب من خط املسرية ،ليك ال يعترب ذلك استفزازا
للمتظاهرين» ،منوها أن مظاهر االحتجاج السلمية «يكفلها الدستور والقانون
وكل املواثيق الدولية ،ونحن بذلك منارس حقا من حقوقنا» .وأضاف الخواجة
أن «املرشفني عىل اللجنة يؤكدون دامئا رضورة االلتزام بالنظام العام والقانون،
تحت شعار (الالعنف) ،فقضيتنا واضحة» .مستدركا «ولكن من يخرج عن تلك
ميت للجنة
الضوابط فإنه ميثل نفسه وبالتايل فإن ما يقوم به هو عمل فردي ال ّ
بصلة» .وكان الالفت هنا هو تحريك السلطة األدوات اإلعالمية ضد فعاليات لجنة
التضامن عرب إثارة البعد الطائفي وتحويل القضية لخالف بني السنة والشيعة
وهو ما دعا بعض املرجعيات الدينية الشيعية أن تدعو للرتيث وعدم االنجرار
كث ًريا يف الفعاليات التي ميكن استثامرها طائفيا .ومن جانب آخر أعلنت لجنة
التضامن إيقاف انشطتها حتى ال يتم إدخالها يف افتعال األزمات و يف الوقت
نفسه حاولت جاهدة يف دخول حوار مع الجانب الرسمي (وزارة الداخلية) حتى
يتم حل األزمة و لكن ضاعت جهود اللجنة مع الجانب الرسمي هبا ًء لعدم وفاء
األخري باالتفاقيات.
البدء في المحاكمة
قررت السلطات البحرينية ،وبعد املطالبات الدولية املتواصلة وسلسلة االحتجاجات
الداخلية والخارجية ،أن تحيل الحقوقي عبدالهادي الخواجة للمحكمة الجنائية
يف التاسعة صباح يوم السبت  16أكتوبر 2004م .يأيت هذا القرار بعد احتجاز ملدة
ثالثة أسابيع وتوجيه تهامً سياسية مستندة لقانون العقوبات لعام 1976م؛ األوىل
«التحريض عىل كراهية النظام» والثانية «بث إشاعات ودعايات مثرية من شأنها
التسبب يف اضطراب األمن العام وإلحاق الرضر باملصلحة العامة» وبينام تصل
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عقوبة التهمة األوىل إىل السجن ثالث سنوات كحد أقىص ،تصل عقوبة التهمة
الثانية إىل سنتني ..من جهتها أصدرت لجنة التضامن مع الخواجة بيانا يف 14
اكتوبر رأت فيه أن «هذا التوجه من النظام محاوالً أن يخلص نفسه من ورطة
تسببت فيها السلطة التنفيذية بالتنسيق مع اإلدعاء العام وبعض وزارات الدولة،
من جهة ،ومن جهة أخرى إرضا ًء لرئيس الوزراء الذي أعلن حربه ضد األصوات
التي أشارت إليه بالبنان كرئيس حكومة كرست الفساد وتسببت يف تدين الوضع
اإلقتصادي وتفيش حاالت الفقر يف بلد نفطي كالبحرين ويفيض السيناريو املحتمل
أن متيض قضية عبدالهادي الخواجة ،وكذلك مركز البحرين ونادي العروبة ،ليصدر
القضاء حكمه ،ويتدخل رأس النظام -الشيخ حمد بن عيىس -ليطلق مكرمته
ويعفو عمن صدر بحقهم حكم أو قرار ،وهذا يتضمن نادي العروبة ومركز
البحرين .لتأيت الدعوات بطي امللف عىل اعتبار أنه شخيص بني عبدالهادي ورئيس
الوزراء-كام يحلو لبعض األطراف تسميته .ومن هنا نؤكد بأن ما حدث يف األيام
املاضية ،مل يكن ثأ ًرا شخصياً ومل تكن قضية خاصة ،وإن تم إثارتها بصورة غري
مبارشة يف مجالس خاصة ويف ندوات أو ورش ،أو بشكل مبارش كام يف ندوة الفقر
األخرية .مل يرث الخواجة موضوع رئيس الوزراء ويسلط الضوء عىل مصدر إضعاف
االقتصاد والتفقري لهذا الشعب ،ليحصد شهرة أو يحقق مكاسب شخصية .إمنا
وضع األمر يف نصابه ،وتسمية األمور مبسامها ،وال مجال ألن تنتهي هذه القضية
ما مل يتم التعاطي معها بشكل جذري ونهايئ ،فبقاء العضو الفاسد ،بقاء ملرض
عضال ،ال ميكن أن يزول باملسكنات ،كام أثبتت التجارب(((.
وسط إجراءات أمنية مشددة((( ،قررت املحكمة يف  20أكتوبر تأجيل النظر يف
محاكمة عبد الهادي الخواجة إىل  25أكتوبر .وكان الخواجة قد رفض التهم املوجهة
إليه وعىل أنه غري مذنب ،ودفع برباءته من التهمة املوجهة إليه وهي «التحريض
((( بيان لجنة التضامن في الموتمر الصحفي :مسرحية محاكمة الخواجة تبدأ السبت القادم ،لجنة التضامن
مع الحقوقي الخواجة المنامة – البحرين  14أكتوبر 2004م.
((( البحرين :تأجيل محاكمة نائب رئيس مركز حقوق اإلنسان واستمرار احتجازه - -جريدة الشرق االوسط
العدد  21 9459-أكتوبر .2004
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وكانت الجلسة قد اقترص حضورها عىل عدد محدود من الحضور حيث تم منع
مجموعة من املعتصمني خارج الجلسة من الدخول إىل قاعة املحكمة ،وذلك
يف أعقاب حدوث فوىض من قبل املعتصمني يف جلسة املحاكمة السابقة ،وهو
األمر الذي دفع برئيس املحكمة إىل اقتصار حضور الجلسة عىل عدد محدود من
الحارضين.

ةطلسلا تاهاركإو يمومعلا لاجملا

عىل كراهية النظام» ،و«بث شائعات مغرضة ودعايات مثرية من شأنها التسبب
يف اضطراب األمن العام وإلحاق الرضر باملصلحة العامة» ،مؤكدا أمام املحكمة
أنه استخدم حقا من حقوقه ،وبالرغم من أن الدفاع قد قدم طلبا باإلفراج عن
املتهم ،وبعدم جواز استمرار الحبس االحتياطي قبل املحاكمة ،باعتبار أن التهم
املوجهة له هي جنح ،إال أن املحكمة رأت استمرارية احتجازه حتى موعد النطق
بالحكم يف القضية.

و من سجن الحوض الجاف أعلن الناشط الحقوقي الخواجة مقاطعته لجلسات
املحكمة نظ ًرا لعدم دستوريتها و يف الجلسة الثالثة 7نوفمرب يف حوايل الساعة
التاسعة والنصف من صباح األحد ،جلبت عنوة قوات األمن الناشط الحقوقي
عبدالهادي الخواجة ملحكمة الجنايات الصغرى وذلك مواصلة لجلسات محاكمته
التي أعلن الخواجة عن مقاطعتها وطلب من محاميه عدم الحضور أيضاً ،لتعارضها
مع الدستور واملواثيق الدولية .وكان من املفرتض أن تنعقد جلسة املحاكمة يوم
األربعاء  3نوفمرب لكن تم تأجيلها إىل اليوم بسبب العطلة التي أعلنتها البحرين
إثر وفاة رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة .وقد شهدت الجلسة حضورا ً
أمنياً كثيفاً داخل وخارج املحكمة ،كام منع الصحفيون ومراسلو وكاالت األنباء
واملصورون من حضور قاعة املحكمة.
من جانبه ،فقد اعرتض الخواجة أمام القايض عىل نقله للمحكمة مبالبس النوم
وباستخدام القوة ،كام نزع قميصه لريي آثار الرضب الذي تعرض له قبل مجيئه
إضافة إىل ما ظهر عىل وجهه من آثار كدمات ،األمر الذي مل يكن محل استنكار
القايض و مل يتخذ أي إجراء قانوين حيال ذلك .وبعد فرتة وجيزة ،أعلن القايض
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محمد الكفراوي تأجيل الجلسة ليوم األحد  21نوفمرب 2004م .وقد بعث الخواجة
برسالة من سجنه برسالة للعامل يوضح فيه رأيه و جاء فيها:
أو ّد يف البداية أن أتوجه بالشكر واالمتنان إىل جميع من تعاطف معي وساندين
من األهل واألصدقاء واملحامني والشخصيات الدينية والسياسية وأفراد املجتمع،
واملنظامت يف داخل البحرين وخارجها
وأتوجه بهذا الخطاب إىل كل من يعنيه األمر ،بغرض استعراض تطورات القضية
التي أنا موقوف من أجلها منذ  25سبتمرب املايض .حيث سأحاول تقييم األبعاد
القانونية والحقوقية للقضية ،وبنا ًء عىل ذلك سأبني موقفي بشأنها.
أوال :فيام يتصل مبوضوع التهمة وطريقة تحريك الدعوى القضائية ،فبالرغم من أن
الحكومة قد جندت نفوذها يف مؤسسات الدولة واملجتمع ويف وسائل اإلعالم
بحق شخص
التهامي وإدانتي أمام الرأي العام بـ’الشتم’ و’اإلساءة’ و’التجريح’ ّ
أو أشخاص آخرين ،وهي تهمة إن صحت فتقتيض أن يتقدم املترضر بشكوى
قضائية بعنوان القذف ليتم التقايض عىل أساس جنايئ رصف .إال أن الحكومة
_ بدالً من ذلك_ اختارت تحريك القضية عرب النيابة بتهمة ذات طابع سيايس،
متثل موضوعها يف نعت الحكومة ورئيسها بالفساد وإهدار األموال العامة،
وهو ما يجعل القضية ذات ارتباط مبارش بحرية التعبري عن الرأي.
ثانيا :لجأت الحكومة إىل استخدام النيابة العامة كذراع قضايئ لها .فقد
استفادت من قانون اإلجراءات الجنائية الذي رشعته بنفسها عام .2002
وهو قانون يصف النيابة بأنها جزء من القضاء إال أنه يضعها من الناحية
اإلجرائية بيد الحكومة .مام ميكن الحكومة من إساءة االستفادة من
الصالحيات املبالغ يف سعتها يف الضبط واالتهام وإجراءات التقايض .وقد
شاهدنا يف هذه القضية كيف تم استخدام تلك الصالحيات يف إصدار قرار
االعتقال ،واإلبقاء يف الحبس االحتياطي ملدة طويلة دون رضورة قانونية.
ثم كيف تم تشكيل االتهامات بخلفية سياسية .أما املرافعة املكتوبة
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ثالثا :نظ ًرا لعدم وجود شكوى شخصية بالقذف ،أي عدم وجود قضية جنائية
يتم التقايض االعتيادي عىل أساسها ،فلم تجد الحكومة أمامها سوى
االستعانة مبواد أمن الدولة من قانون العقوبات والذي رشعته بنفسها
يف حقبة أمن الدولة لتتمكن من تقييد الحريات وتجريم املخالفني لها.
وهي مواد طاملا انتقدتها هيئات األمم املتحدة املختصة ومنظامت حقوق
اإلنسان الدولية ،باعتبار أن هذه املواد فضفاضة وميكن استخدامها النتهاك
حقوق اإلنسان ومصادرة الحريات .وقد أضيف إىل ذلك ما قام به األساتذة
املحامني الذين تطوعوا يف قضيتي هذه من تقديم مذكرة رصينة تطعن
يف املادة  165من قانون العقوبات بأنها تتعارض مع حرية التعبري التي
نص عليها الدستور .وهذه املادة منوذج ملا يحتوي عليه القانون املذكور.

ةطلسلا تاهاركإو يمومعلا لاجملا

والتي تقدم بها رئيس النيابة إىل املحكمة فإنها مل تبق أية فرصة للنيابة
إلدعاء النزاهة واالستقاللية عن الحكومة ،فقد جاءت لغة املرافعة معبأة
بالتحامل املبالغ فيه ضد املتهم ،والدفاع عن الحكومة ورئيسها بخطاب
عاطفي بعيد عن املنطق ولغة القانون.

رابعا :باعتبار أن القضاء بشكل عام ال يزال يعاين من نفوذ اإلدارة التنفيذية،
وخصوصاً فيام يتعلق بالقضايا ذات الطابع السيايس ،لذلك مل يكن مفاجئاً
استمرار املحكمة يف متديد الحبس االحتياطي مرة بعد أخرى رغم انتفاء
الرضورة القانونية .كام مل يكن مفاجئاً مسارعة قايض املحكمة للدفاع عن
مرشوعية قانون العقوبات وسالمته القانونية ر ًّدا عىل قول املتهم بأن
القانون غري دستوري حيث صدر يف غياب الربملان يف حقبة أمن الدولة)
شخصا من املشاركني ىف مظاهرة
عىل إثر قيام السلطات البحرينية باعتقال عرشين ً
احتجاجية عىل محاكمة عبد الهادى الخواجة ،أعلن الخواجة أنه سوف يبدأ ارضابًا
عن الطعام من داخل محبسه .وكان عبد الهادي الخواجة بدأ إرضابه عن الطعام
واملاء منذ  14نوفمرب /ترشين الثاين الجاري احتجاجا عىل توقيف املشاركني يف
التظاهرة ضد توقيفه ومحاكمته.
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و أعلن شقيق عبد الهادي الخواجة «صالح الخواجة» أن عبد الهادي رفض التوقف
عن اإلرضاب عن الطعام رغم إدخاله املستشفى فرتة وجيزة بعد تدهور حالته
الصحية إثر اإلرضاب الذي بدأه .وقال صالح الخواجة إنه زار شقيقه يف املستشفى
الذي نقل إليه إثر تدهور حالته الصحية ،وأكد أن األطباء نصحوا شقيقه بفك
إرضابه عن الطعام ألنه يشكل خطرا عىل حياته ،مضيفا أن شقيقه أعيد إىل السجن
بعد تلقيه العالج وأوضح أن الخواجة كان يعاين من هبوط يف الضغط وهبوط
يف نسبة السكر يف الدم جراء إرضابه عن الطعام وأنه فك إرضابه عن املاء لكنه
سيواصل إرضابه عن الطعام حتى إطالق رساح موقويف مسرية السيارات والذين
تضامنوا معه وال يزال  12منهم موقوفني .وكانت النيابة العامة قد أفرجت عن
مثانية من بني  20متهام لعدم كفاية األدلة وجددت حبس  12آخرين من نفس
املجموعة ملدة أسبوعني الستكامل التحقيق معهم.
 21نوفمرب كانت البداية النهاية فقد حكم قايض املحكمة عىل عبد الهادي الخواجة
بالسجن ملدة عام واحد بعد أن أدانته بالتحريض ضد الحكومة ونرش معلومات
رضا يف
كاذبة يف القضية التي ارتبطت بانتقاده لرئيس الوزراء .ومل يكن الخواجة حا ً
الجلسة القصرية التي أعلنت فيها املحكمة الجزائية الثانية أن القايض ‘قرر حبس
الخواجة سنة واحدة’ .وقد هتف جمع من أنصاره شعارات تأييد له وضد رئيس
الوزراء.يف اليوم نفسه و بالتحديد يف الساعة السابعة مسا ًء أصدر ملك البحرين
عفو عن جميع املعتقلني من بينهم الخواجة.
االعتقال الثاني :ثورة  14فبراير
بعد قيام السلطات العسكرية يف البحرين يف  16أبريل  2011بإخالء دوار اللؤلؤة
الذي شهد أحداث الربيع البحريني ،الحقت قوات الجيش البحريني العديد من
الشخصيات الفاعلة يف تحريك أحداث الربيع البحريني ومن اعتربتهم محركيني
أساسيني لكل ما جرى يف ميدان اللؤلؤة بعد  14فرباير  .2011كان عبد الهادي
الخواجة املطلوب األبرز بجانب كل من عبدالوهاب حسني وحسن املشميع
لكونهم األكرث رمزية وشعبية واألكرث قدرة عىل تشجيع املقاومة املدنية ضد
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وكان الخواجة قد قدم استقالته من منظمة فرونت الين ليكون قريبا وفاعال يف
أحداث الربيع البحريني وعندما بلغ الحراك الشعبي ذروته يف البحرين يف فرباير
 2011أبلغ عبد الهادي الخواجة منظمة فرونت الين عن رغبته وقف عمله مع الخط
األمامي ،لالنخراط أكرث يف النضال يف وطنه البحرين ،إذ كان يفهم أن واجبه األساس
يحتم عليه االنخراط واملساهمة يف إيجاد حل إيجايب و سلمي لألزمة يف بالده.

ةطلسلا تاهاركإو يمومعلا لاجملا

العملية العسكرية التي قامت بها قوات الجيش البحريني مبساندة من قوات
درع الجزيرة العربية.

يف  8أبريل قامت وحدات خاصة من الحرس الوطني والجيش البحريني مبحارصة
شقة زوج ابنة عبدالهادي الخواجة وقامت باعتقاله بطريقة وحشية ج ًّدا تظهر
رغبة يف االنتقام أكرث من الرغبة يف االعتقال .ويف  10أبريل ،كتبت السلطات
البحرينية عىل موقع تويرت»::اعتقل الخواجة عىل خلفية تهم وجهت إليه .لكنه
رفض أن يعتقل فاضطر رجال األمن إىل استخدام القوة» .كام كتبت وزارة الداخلية
أن «(الخواجة) ليس إصالحيا ( )...لقد دعى إىل إسقاط النظام الرشعي» .ويف 20
أبريل  ،2011سمح للخواجة باالتصال بزوجته هاتفيا ملدة دقيقة واحدة .وأخربها
حينها أنه سيمثل أمام املحكمة العسكرية يف  21أبريل الساعة الثامنة صباحا.
وقبل أن يقوم بتلك املكاملة الهاتفية تلقت ابنته مكاملة من الجيش حيث طلب
منها إحضار ثياب لوالدها .عندما ذهب محاموه لحضور املحاكمة أمام املحكمة
العسكرية قيل لهم إن الجلسة لن تعقد يف ذلك اليوم .ومل يتمكنوا من الحصول
عىل أية معلومات أخرى وال من التحدث إىل موكلهم .وبعبارة أخرى كان االعتقال
انتهاكا رصيحا ألحكام اإلعالن الخاص باملدافعني عن حقوق اإلنسان الذي اعتمدته
الجمعية العامة لألمم املتحدة.
يف سبتمرب  2011تلقى مرصد حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان((( معلومات
((( مرصد حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان ،وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
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من مصادر موثوقة تفيد بأن عبد الهادي الخواجة ،ما زال محتجزا بشكل تعسفي
وموضوعا يف الحبس االنفرادي .وكان محاميه الشخص الوحيد الذي متكن من
زيارته يف  29و 30أبريل  2011وكان النائب العام العسكري موجودا أثناء اللقاءين.
وقد وصف تقرير اللجنة املستقلة املعروف بتقرير بسيوين تفاصيل اعتقال
الخواجة وما تعرض له تحت عنوان «الحالة رقم « 8وذلك بعد زيارة السيد
بسيوين ملجموعة الرموز يف سجن جو وأخذه إفادة من عبد الهادي الخواجة
وذلك بتاريخ  3اغسطس /آب  2011وألهمية ما وثقته اللجنة املستقلة لتقىص
الحقائق نورد نصها بالكامل:
تم القبض عىل املوقوف يف  8أبريل /نيسان  ،2011أثناء إقامتة مع بناته ،حيث
جاءت رشطة ورجال ملثمون يرتدون مالبس مدنية إىل منزله ليالًُ .دفع املوقوف
عىل األرض ،فتدحرج عىل السلم وركل ورضب بالعيص .وقيدت يداه خلف ظهره
وكان معصوب العينني .واعتقل صهراه أيضا .وبعد االعتقال مبارشة ،تلقى املوقوف
رضبة قوية عىل خده أسفرت عن كرس فكه والطرح به أرضا .فنقل إىل عيادة
وزارة الداخلية ثم إىل مستشفى قوه دفاع البحرين حيث أجريت له جراحة يف
الفك لعالج أربعة كسور وعظام يف وجهه.
أمىض املوقوف سبعة أيام تقريبا يف مستشفى قوة دفاع البحرين .وكان معصوب
العينني طوال الوقت ومكبل اليدين إىل الرسير باستخدام قيود ضيقة .وعندما
طلب من العاملني يف املستشفى التخفيف من إحكام القيود رفضوا ذلك .وهدده
أفراد األمن يف املستشفى باالعتداء الجنيس واإلعدام .ووجهوا له تهديدات جنسية
تخص زوجته وابنته .وقال الطبيب للموقوف إنه يف حاجة إىل ثالث أسابيع من
الرعاية ،ولكن اقتيد إىل سجن القرين بعد ستة أو سبعة أيام فقط .ويف سجن
القرين ،قىض املوقوف شهرين يف الحبس االنفرادي يف زنزانة صغرية مساحتها 2.5
 2xمرت تقريبا ،ومل يكن يعرف مكان وجوده أو يومه ،ومل يكن هناك أي هواء
نقي .كان يعصب العينني كلام ذهب إىل دورة املياه .وبعد مثانية أيام من الجراحة
التي أجريت له ،كان يُرضب بانتظام أثناء الليل .وكان الحراس امللثمون يسبونه
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ولهذا أرضب عن الطعام ألنه مل يستطع تحمل تلك الظروف .وبعد ثالثة أيام أصبح
ضعيفا لدرجة أنه اليستطيع الوقوف .وطلب منه التوقيع عىل ورقة تفيد أنه كان
يرفض تناول الدواء والغذاء املقدم له .ثم نقل إىل العيادة ووضع عىل «تروليل»،
وقيد كاحاله وأحد ذراعيه إىل «الرتوليل» وحقن مبحلول يف الوريد عىل الرغم
من رفضه هذا اإلجراء .وهدد باستخدام أنبوب أنفي معدي أو ( PEGأنبوب
يوضع جراحيا من خالل الجلد ليصل إىل املعدة) ،فوافق عىل إنهاء اإلرضاب.
يف اليوم التايل فحصه طبيب ،وشعر بأن أحد جانبي وجهه قد أصيب بالشلل.
استؤنف الرضب بعد ثالثة أيام واستأنف هو إرضابه عن الطعام .وطلب زيارة
جراح لعالج جرحه والشلل الذي أصيب به يف وجهه ،وأحرض الجراح لفحصه .وقد
نفذ املوقوف ثالثة إرضابات عن الطعام إجامالً ،وكانت ملدة ثالثة أيام.

ةطلسلا تاهاركإو يمومعلا لاجملا

ويرضبونه عىل رأسه ويديه ،مام تسبب يف تورم جسده .كام أدخلوا عصا بالقوة يف
رشجه .كام تعرض للرضب عىل باطن قدميه (بالفلقة ،وعىل أصابع قدميه.

كان املوقوف يتعرض للرضب بانتظام قبل وبعد االستجواب عىل يد رجال
ملثمني يرتدون مالبس مدنية .وأصيب بالكدمات يف جميع أنحاء جسده ،وكانت
املمرضات يزرنه .وجاء «طبيب رشعي» مع أحد الحراس امللثمني لفحصه بعد
بقائه رهن التوقيف ملدة ثالثة أسابيع تقريبا .ويف األيام الثالثة السابقة لزيارة
الطبيب ،مل يكن يتعرض للرضب أثناء االستجواب .وثق الطبيب إصابات قدميه
ورسغه األمين .ويف  4أو  5مايو /أيار ،أجرب عىل االعتذار للملك .ويف وقت ما اقتيد
إىل مكان آخر ،حيث وضع عىل الرسير وهدد .ووضع أحد الرجال قضيبه يف وجهه
وعىل مؤخرته .ورضب رأسه عىل األرض وأغيش عليه ،ثم فاق يف السيارة ،وعاد بعد
ذلك إىل زنزانته .وجاء جراح لفحصه وكان غاضبا ألن الجروح كانت قد أصبحت
أكرث تقرحا.
يف  8مايو /أيار ذهب للمحكمة وتعرض للسب والتحرش الجنيس يف السيارة عىل
الطريق ،واقتيد إىل جانب املحكمة املخصص «لإلعدام» وقال الحارس مل نعدم
أحدا منذ وقت طويل ،وأخرب املوقوف القايض عام تعرض له من تحرش جنيس
295

ورضب يف السجن ،فتعرض كنوع من العقاب ،لللكم والركل وترك يف الشمس ملدة
خمس وأربعني دقيقة معصوب العينني ويداه مرفوعتان .وحكم عليه بالسجن
مدى الحياة ،وعند هذه اللحظة رفع يده وقال»:سنواصل هذا النضال من أجل
حقوق اإلنسان» .وردا عىل ذلك تعرض للرضب من الحراس وقيدت يداه وراء
ظهره ورضب أنفه عىل الجدار ورضب عىل وجهه ومعصمه األيرس وساقه اليمنى.
ويف  22يونيو /حزيران اقتيد إىل غرفة الطوارئ يف قوة دفاع البحرين.
فقد املوقوف اثني عرش كيلوجراما من وزنه خالل الفرتة التي قضاها يف االحتجاز.
ويعاين اآلن من العديد من األمراض الجسدية مبا يف ذلك :أمل أسفل العمود
الفقري عند الجلوس وأمل يف الكوع األمين وأمل رباط الكاحل الوحيش األمين وأمل
يف الجانب األيرس من وجهه وتنميل وأمل يف اللثة واليستطيع فتح فمه بشكل
طبيعي .ويشعر بالفزع عندما يسمع صوت الباب .وال ينام إال ملدة ساعتني أو
ثالث ساعات فقط يف الليلة الواحدة ،وكانت أسوأ تجربة مر بها هي االستامع
ألشخاص آخرين يتعرضون للتعذيب يف حني مل يكن يف وسعه مساعدتهم ،وهذا
قد سبب له الشعور بالخزي(((.
أما زوجته خديجة املوسوي فقد كتبت((( قصة التعذيب التي تعرض له زوجها
منذ اعتقاله يف الثامن من أبريل  ،2011والتي رواها أمام قايض محكمة االستئناف.
وقامت زوجته بكتابتها ونرشها إذ جاء فيها:
«إنني املواطن البحريني عبدالهادي عبدالله الخواجة قد تعرضت منذ  9من
أبريل  2011لالعتقال التعسفي ،والسجن االنفرادي والتعذيب النفيس والجسدي
والتحرش الجنيس واملحاكمة غري العادلة دون أن ارتكب أي جرم استحق عليه
العقوبة القانونية فضال عام وقع بحقي من تعذيب وانتهاكات تجرمها القوانني
((( تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق صفحات .552 - 551
((( عبد الهادي الخواجة ،إنني المواطن عبدالهادي الخواجة ...وهذه حكايتي ،رسالة كتبتها زوجة عبد الهادي
الخواجة ونشرت على مواقع االنترنت.
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الدافع الفعيل وراء ما جرى عيل من انتهاكات حالية وسابقة هو أنني قد
اخرتت طريقا شائكا صعبا وهو الدفاع عن حقوق اإلنسان ،ليس فقد كاختصاص
ومهنة -بصفتي كباحث ومدرب يف هذا املجال -وإمنا وجدت من واجبي الوقوف
مع املظلومني والضحايا يف مختلف االنتهاكات التي يتعرضون لها دون النظر
إىل حجم املخاطر وردات الفعل التي سيقوم بها الذين يقومون بارتكاب تلك
االنتهاكات.

ةطلسلا تاهاركإو يمومعلا لاجملا

الدولية والوطنية .إنني ال أنتمي إىل أية جمعية أو جامعة سياسية ،وإن كان ذلك
ليس بجرم يف حد ذاته وإمنا حق طبيعي ألي إنسان.

تضمن نشاطي وعميل مواضيع خطرية مثل الفساد السيايس واملايل واالعتقال
التعسفي والتعذيب وامتيازات الفئة الحاكمة والتمييز الطائفي والعرقي إضافة
اىل مواضيع أخرى مثل الفقر والحق يف الكرامة اإلنسانية والوظيفة املناسبة
والسكن املالئم وحقوق العامل األجانب.
وجاء وقت االنتقام ،فبعد منتصف الليل من يوم  8أبريل  ،2011بعد  3أسابيع
من إعالن حالة السالمة الوطنية وإطالق يد الجيش واألجهزة األمنية يف القتل
واستخدام القوة املفرطة ويف االعتقال التعسفي والتعذيب الذي وصل يف بعض
الحاالت إىل املوت.
يف ذلك اليوم حيث كنت أقيض العطلة األسبوعية مع زوجتي وبنايت وأزواج بنايت،
جاءت قوات مدججة بالسالح لتحارص املبنى الذي تقع فيه الشقق التي تسكن
بها ابنتاي املتزوجتان وبدون سابق إنذار أو إذن قضايئ تم اقتحام املبنى وكرس
باب الشقة بالطابق الثالث لتستلمني مجموعة من رجال األمن امللثمني بالرضب
والركل يف جميع انحاء الجسد أثناء الدحرجة عىل سلم املبنى ومل يكتفوا بذلك بل
وبعد تقييد يداي إىل الخلف وتعصيب عيناي.
وقبل إدخايل يف إحدى السيارات تم توجيه رضبة شديدة إىل جانب وجهي األيرس
بأداة حديدية حيث أدى ذلك اىل وقوعي عىل األرض مع نزف شديد من جروح
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غائرة عىل طرف العني اليرسى وعدد كبري من الكسور بالفك والوجنة واألنف
مام استدعى نقيل إىل القلعة أوال ثم مبارشة إىل املستشفى العسكري حيث تم
قطب الجروح ثم إجراء عملية جراحية معقدة تم عربها لحم الكسور حيث تظهر
األشعة حوايل  18صفيحة وحوايل  40صمولة (برغي) مام يستخدم يف جرب الكسور.
يف املستشفى العسكري بقيت  6أيام كنت خاللها معصوب العينني ومكبل اليدين
إىل الرسير بشكل مؤمل ال ميكنني الحركة وكان يرتدد عيل مجموعة من األشخاص
كل ليلة يقومون بشتمي بأقذر الكلامت وتلمس مواقع من جسمي وإبالغي
بأنهم اعتقلو ابنتي زينب،وبعد أن فرغوا مام يريدون بها تم ترحيلها إىل سجن يف
السعودية .وقال أحدهم بأنه هو من وجه يل الرضبة عىل وجهي وإنني سأتلقى
املزيد من ذلك بعد أن يتم نقيل من املستشفى وإن هناك رشطيا ضخام النتظاري
ليعتدي عيل جنسيا.
وبدال من إبقايئ ملدة ثالثة أسابيع فرتة النقاهة باملستشفى تم نقيل يف اليوم
السادس إىل مكان بعيد علمت بعد حوايل شهرين بأنه سجن القرين العسكري.
ويف سجن القرين تم وضعي يف زنزانة انفرادية مظلمة ملدة شهرين تقريبا ،وكان
جميع الحراس واملمرضني يلبسون اللثام ومل يكن لدي أي اتصال بالعامل الخارجي
ومل يسمح يل بالخروج يف الشمس ،والهواء الطلق ،ومل يكن لدي يف الزنزانة سوى
اسفنجة بالية ووسادة وبطانية بالغة القذارة ومل يتم السامح يل باالستحامم اال
بعد  10أيام.
كانت آثار الدماء والكدمات يف رأيس وانحاء جسمي .كنت أثناء تلك الفرتة ال
أستطيع سوى تناول السوائل من خالل أنبوب وكنت أتناول األدوية املتعلقة
بالعملية الجراحية واآلالم الناتجة عنها ورغم ذلك فمنذ اليوم الثاين من وجودي
يف سجن قرين بدأت عمليات التعذيب الليلية.
يف كل ليلة يأيت مجموعة من األفراد امللثمني بعد منتصف الليل ويقومون
ببث الرعب عرب الرصاخ والشتم والرضب يف قضبان الزنازين ثم يدخلون
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كنت أسمع رصاخ موقوفني آخرين بالزنازين األخرى ،ولكن مل أمتكن من التعرف
عىل هويتهم .كان التعذيب الذي وقع عيل يف تلك الفرتة يتضمن :الوقوف
املتواصل مع رفع اليدين لساعات طويلة والرضب بأداة ثقيلة عىل مؤخرة الرأس،
والرضب بالقضبان عىل الظهر ،والرضب باستخدام قفل الباب عىل ظهر اليدين،
والرضب بكعب األحذية عىل ظاهر القدمني ،واإلجبار عىل تقبيل صور لحكام
البحرين والسعودية كان قد تم لصقها عىل جدران الزنزانة.

ةطلسلا تاهاركإو يمومعلا لاجملا

إىل زنزانة بعد أخرى حيث يتم التعذيب اللفظي والجسدي والجنيس عىل
املوقوفني وكان كل واحد منا يسمع رصاخ وآالم ومعاناة من هم بالزنازين
األخرى .من بني من عرفتهم يف الزنازين القريبة مني كل من :مهدي أبو
ديب رئيس جمعية املعلمني واملحامي محمد التاجر ورجل دين هو السيد
محمد املوسوي.

كام كنت أتعرض لنزع املالبس وادخال العيص يف الدبر ،والشتم البذيء والتعرض
للعرض واملقدسات الدينية ،واإلجبار عىل شتم النفس وإعالن الوالء للقيادة
السياسية ،وخصوصا رئيس الوزراء ورئيس قوة الدفاع تحت تهديد الرضب
واالعتداء الجنيس ،ونتيجة لذلك فقد ارضبت عن الطعام والدواء يف اليوم الثالث
بالسجن.
تعرضت بسبب اإلرضاب ملزيد من الرضب ،ويف اليوم السادس تم أخذي إىل مبنى
آخر من السجن حيث تم رضيب باملواسري البالستيكية عىل أصابع القدمني ،وعىل
باطن القدمني ،إلجباري عىل فك اإلرضاب أو التوقيع عىل ورقة بأنني أرفض تناول
الغذاء والدواء ،ثم بعد ذلك تم نقيل إىل مبنى آخر حيث تم ربط أطرايف بأطراف
حاملة مصابني موضوعة عىل األرض ،وتم حقني بكيسني من السائل املغذي عرب
الوريد ،وهددين شخص يتكلم بلهجة عربية غري بحرينية دكتور أو ممرض ،بأنه
سيقوم بإدخال أنبوب يل من األنف إىل املعدة أو سيثقب بطني إلدخال التغذية
مبارشة للمعدة إن مل أوقف إرضايب .انتهى.
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اإلضراب األطول في تاريخ سجون البحرين
بعد اعتقاله يف أبريل  ،2011خاض الخواجة أكرب سلسلة من اإلرضابات وأكرثها
طوال يف تاريخ البحرين.وهو اإلرضاب الذي عرف مبعركة األمعاء الخاوية حيث
أعلن الخواجة عن قيامه الدخول بإرضاب مفتوح بهدف إطالق رساحه ورساح
املعتقلني اآلخرين املحكومني بتهم متس حرية التعبري .فكان أول إرضاب له بعد
بعد اعتقاله يف أبريل  2011كام م ّر يف تقرير اللجنة املستقلة لتقيص الحقائق.
بعدها خاض يف السجن عدة إرضابات عن الطعام بدأ أحدها يف  29يناير 2012
مع  13سجيناً آخر واستمر أسبوعاً ثم بدأ يف  8فرباير إرضاباً فردياً عن الطعام .يف
 6أبريل وبعد  58يوماً من اإلرضاب نُقل الخواجة إىل املستشفى العسكري بعد
تدهور حالته الصحية؛ ويف  7أبريل طلبت الدمنارك من البحرين تسليم الخواجة
الذي يحمل الجنسية الدمناركية وقالت إن حالته «حرجة جدا ً»،لكن يف اليوم التايل
قالت البحرين إن مجلس القضاء األعىل رفض ذلك وأنه «بحالة جيدة» يف  28مايو
 2012وبعد  110يوما من اإلرضاب عن الطعام أعلن عبد الهادي الخواجة إنهاء
إرضابه عن الطعام وقال محاميه إن اإلرضاب حقق أهدافه بجلب االنتباه لقضية
املعتقلني يف البحرين.
سجل متكرر من االمعاء الخاوية
ومن املفيد هنا أن نؤكد عىل أن الخواجة كان ينظر لفاعلية اإلرضاب عن الطعام
عىل أنها وسيلة فاعلة ومؤثرة لصناعة رأي عام يف القضايا املرغوب بتحويلها
كل
لقضايا رأي عام وهذا يظهر يف مشاركته يف عدة إرضابات عن الطعام وشارك يف ّ
االعتصامات واإلرضابات الجامعية التي تم اإلعالن عنها ،وأهمها إرضاب مجليس
األستاذين مشيمع وعبد الوهاب حسني
اوال :إضراب العاطلين عن العمل :تأييد إضراب عبد الهادي الخواجة
يف  30نوفمرب 2005م ،أعلن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة إرضابه األ ّول
السلطة يف التعامل مع نشطاء لجنة
عن الطعام ،وذلك احتجاجا عىل أسلوب ّ
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العاطلني ،وهي اللّجنة التي رعاها الخواجة بالتوجيه واملساندة امليدانية .وكان
الخواجة قد أعلن عن إرضابه عن الطعام وهو يف خارج البحرين لحضور ف ّعالية
حقوقية ،وذلك فور سامعه نبأ االعتداء عىل الناشط يف لجنة العاطلني موىس عبد
عيل .وليك يضمن الخواجة إظهارا عاما لإلرضاب ،كونه أرضب عن الطعام فرديا،
وهو ليس معتقال يف حينه ،فقد أردف اإلرضاب بف ّعالية «امليش االحتجاجي» ،وهي
من الوسائل الجديدة التي أدخلها الخواجة ضمن وسائل االحتجاج املدين .وقد
مىش الخواجة إىل منزل موىس عبد عيل يف  2ديسمرب  ،2005وتاله ميش احتجاجي
آخر يف اليوم التايل إىل منطقة الديوان املليك ،حيث تع ّرض لالعتداء والرضب امل ّربح
من قبل القوات الخليفية .وكان لهذه الخطوة رسائل رمزية مبكرة ،رسعان ما
سيتم التأسيس عليها مع تبلور الحراك املامنع الحقا .وقد أعلنت لجنة العاطلني
عن العمل مساندتها إلرضاب الخواجة ،وأعلن ناشطوها دخولهم يف اإلرضاب
بتاريخ  11ديسمرب 2005م ،وقالوا يف بيانهم بأ ّن اإلرضاب هو «وسيلة ضغط
سلمية عىل الجهات الدولية».
ثانيا :اإلضراب عن الطعام :مجلس األستاذ حسن مشيمع
يف ديسمرب من العام 2007م ،أعلن األستاذ حسن مشيمع اإلرضاب عن الطعام ملدة
 3أيام يف مجلسه ،ابتدا ًء من  26ديسمرب .وجاءت الفعالية احتجا ًجا عىل مقتل
الشهيد عيل جاسم ورفضا لقمع السلطات ،وبغرض «تحريك امللفات العالقة»،
بحسب بيان املرضبني .وقد حظي االعتصام بحضور شعبي ونخبوي طيلة أيامه
الثالثة ،وقد ألقى األستاذ مشيمع يف ختام االعتصام بيانا يف مسجد اإلمام الصادق
ببلدة القفول أكّد فيه عىل تن ّحي رئيس الحكومة الخليفية ،وتدشني عريضة شعبية
للمطالبة بتنحيته ،كام ح ّمل البيان السلطة مسؤولية الجرائم واالنتهاكات.
ثالثا :اإلضراب عن الطعام :مجلس األستاذ عبد الوهاب حسين
يف  11فرباير 2007م ،أعلنت مجموعة من القيادات االعتصام يف منزل األستاذ عبد
الوهاب حسني واإلرضاب عن الطعام ابتدا ًء من  13فرباير من العام نفسه ،وذلك
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احتجا ًجا عىل تدهور األوضاع واملطالبة باإلفراج عن األستاذ حسن مشيمع والشيخ
محمد حبيب املقداد ومعتقيل القضية املعروفة حينها بقضية «الحجرية» .وقد شهد
االعتصام تواف ًدا شعب ًيا ،وحظي بتنظيم شبيه باعتصام التسعينات .وأفرز االعتصام
يف نهايته اإلعالن عن والدة تيار الوفاء اإلسالمي بوصفه اإلطار التنظيمي املامنع
الذي س ُيعيد األستاذ عبد الوهاب إىل العمل السيايس الحزيب ،إضافة إىل علامء دين
بارزين ،ومنهم الشيخ عبد الجليل املقداد تزامنت معركة األمعاء الخاوية مع دخول
سري محاكمة عبد الهادي الخواجة مراحل متقدمة يف االستئناف والتمييز .حوكم
عبد الهادي الخواجة أمام محكمة السالمة الوطنية ،التي أُنشئت بعد تعليق العمل
بالدستور يف آذار /مارس  .2011و قد قامت فرونت الين ديفندرز مبراقبة محاكمة
عبد الهادي مع مراقبني قانونيني دوليني آخرين ،و خلص املراقبون إىل أنها محاكمة
غري عادلة عىل نحو سافر ،و أنها ال تتفق و املعايري الدولية للمحاكامت العادلة .وقد
تأكد هذا الحقاً مبا توصلت إليه اللجنة املستقلة لتقيص الحقائق يف البحرين ،التي
ع َّينها امللك ،و توصلت إىل أنه «من الواضح أن قرارات محكمة السالمة الوطنية ،كام
نفذها املدعي العام العسكري ،تنايف النظام القضايئ الوطني املعمول به.
نهج من انتهاك اإلجراءات السليمة قبل املحاكمة و أثنائها ،حرمت معظم
وقد ُس ِّجل ٌ
املتهمني من اإلجراءات األساسية للمحاكامت العادلة» .بعد نرش تقرير اللجنة
املستقلة لتقيص الحقائق يف البحرين ،الذي قبلته الحكومة البحرينية كامالً ،ق َّدمت
هذه األخرية تأكيدات بأن توصيات التقرير ستُنفَّذ ،مبا يف ذلك مراجعة املحاكامت
غري العادلة .و يف الجلسة األخرية ،رفضت محكمة النقض اعتبار تقرير اللجنة جزءا ً
من األدلة املقدمة يف استئناف محامي الدفاع عن عبد الهادي .و قد قالت مديرة
فرونت الين ديفندرز ماري لولر التي حرضت الجلسة القصرية املنعقدة الشهر
املايض «إن هذا التأجيل يبني عزم الحكومة أن متاطل يف هذه القضية(((.
((( بيان صحافي الثالث و العشرون من نيسان /أبريل « 2012في اليوم الخامس و السبعين من إضراب عبد
الهادي الخواجة عن الطعام في البحرين» منظمة فرونت الين
See more at: http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/18173#sthash.gR13r0Rg.dpuf
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معركة األمعاء الخاوية
بعد  55يوماً من اإلرضاب عن الطعام ،دخل الناشط البحريني عبد الهادي
خواجة مرحلة الخطر بعد انتكاسته وإدخاله املستشفى .إذ أكدت رئيسة الوزراء
الدمناركية هييل ثورنينغ -شميت أن الناشط البحريني عبد الهادي الخواجة الذي
حكم عليه بالسجن مدى الحياة يف البحرين وبدأ إرضابًا عن الطعام قبل شهرين
بات يف حال «حرجة جدا» .ورصحت ثورنينغ شميت يف مؤمتر صحايف «استنا ًدا
إىل املعلومات التي بحوزتنا يف الوقت الحايل ،فإن حال الخواجة حرجة ج ًّدا»
مشددة عىل املطالبة باإلفراج عنه .وأضافت إن «الدمنارك تطلب اإلفراج عن
املواطن الدمناريك البحريني واملدافع عن حقوق اإلنسان الخواجة» .وقال متحدث
باسم الخارجية الدمناركية إن الخواجة كان حيًّا االثنني بحسب «مصادر مستقلة»
تعتربها الوزارة «ذات مصداقية» زارته يف اليوم نفسه .وأضاف املتحدث ر ًّدا عىل
سؤال فرانس برس إن الزيارة اليومية التي كان السفري الدمناريك يف البحرين يجريها
للخواجة منعت عنه األحد واالثنني .واألحد أعلنت وكالة األنباء البحرينية الرسمية
نقال عن مجلس القضاء األعىل عن رفض املنامة نقل الخواجة إىل الدمنارك التي
طلبت ذلك(((.
وحذّر ناشطون حقوقيون من حصول أي سوء لصحة الخواجة ،ألن من شأن
ذلك أن يزيد األوضاع سوءا ً ،وأُطلقت دعوات للتظاهر أمام مق ّر وزارة الداخلية
تضامناً مع الخواجة .وبالفعل لبّى الدعوة اآلالف ،يتق ّدمهم حقوقيون ،لكن رشطة
مكافحة الشغب تص ّدت لهم بالقنابل املسيلة للدموع والهراوات ،واعتقلت عددا ً
منهم .وأعلن أكرث من مصدر حقوقي أنه جرى إسعاف عبد الهادي الذي يحمل
الجنسية الدمناركية أيضاَ ،بعد تدهور صحته إىل مستشفى سجن القلعة .ونُقل
عنه أنه قال البنتيه ،مريم وزينب ،من املستشفى« ،انتبهوا لوالدتكم» .وأصدرت
ابنة خواجة ،مريم ،وهي بدورها ناشطة حقوقية معروفة ،بياناً قالت فيه إن
«حالة والدها الصحية حرجة جدا ً وهو عىل شفري الدخول يف غيبوبة بعد  55يوماً
((( قناة فرانس  24نشرت في.2012/04/10 :
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من اإلرضاب عن الطعام .وأشارت إىل أن «اثنني من األطباء كانا برفقته طوال الليلة
املاضية .وإنه قد جرى نقله إىل سجن القلعة بسبب نقص املعدات يف سجن الجو
املركزي» وكانت زوجة عبد الهادي ،خديجة ،قد أعلنت أن زوجها اتصل بها أول
أمس ليخربها أنه «توقف عن أخذ السكر ،وذلك ألن الوضع قد ساء أكرث مام كان
عليه يف وطننا الحبيب» .وأضافت «قال يل الطبيب من قبل إنه إذا توقف عن أخذ
السكر فإنه إن نام فلن يستيقظ وسيدخل يف غيبوبة».
طوال فرتة اإلرضاب عن الطعام بقيت حالة عبد الهادي الخواجة تتفاعل ،وقد
أشارت الصحف العربية والخليجية إىل رفض الحكومة البحرينية طلب الدمنارك
االفراج عنه .وقالت كل من صحف «القبس» الكويتية و«الخليج» و«االتحاد»
االماراتيتني و»اليوم السابع» املرصية أن «املجلس األعىل للقضاء يف البحرين أعلن
أن قانون اإلجراءات الجنائية بشأن تسليم املتهمني واملحكوم عليهم إىل الخارج،
ال يشمل حالة املحكوم عليه «الناشط» عبدالهادي الخواجة .وقال مصدر مسؤول
باملجلس أمس إن «قانون اإلجراءات الجنائية ،نظم تسليم املتهمني واملحكوم
عليهم إىل دول الخارج عند تقدمها بطلب برشوط معينة يتعني اتباعها وتحقيقها،
وليس من بينها حالة املحكوم عليه عبدالهادي الخواجة» .وأشارت هذه الصحف
إىل أن حكومة الدامنرك قالت إنها «تبذل قصارى جهدها» من أجل إرسال الخواجة
(الذي يحمل الجنسية الدامنركية أيضا) إىل الدامنارك لتلقي العالج الطبي.
كام أشارت الصحيفة اإليرانية إىل أن جمعية «الوفاق» طالبت األمني العام لألمم
املتحدة بان يك مون واملفوضة العليا لحقوق اإلنسان نايف بيالي بالتحرك الفوري
إلنقاذ حياة الخواجة .وأكدت الوفاق أن الخواجة يف حالة صحية حرجة ،مشرية إىل
أن تقرير بسيوين طالب باإلفراج عنه ألنه معتقل رأي وتعرض للتعذيب الشديد.
وشددت الوفاق عىل موقف عاجل وحاسم من املنظامت الدولية بهذا الصدد.
كام بعثت برقيات عاجلة إىل زعامء الدول الكربى واملستشارة األملانية ومفوضة
االتحاد األورويب تطالب بالتحرك العاجل لإلفراج الفوري عنه.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بياناً دعت فيه إىل اإلفراج عن الخواجة،
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مشرية إىل أنه يواجه «خطر الوفاة» .وقال مدير برنامج الرشق األوسط وشامل
أفريقيا يف منظمة العفو الدولية ،فيليب لوثر ،إنه «يتعني عىل البحرين ضامن
اإلفراج عن الخواجة فورا ً ،وبال قيد أو رشط» .وأضاف «فقد قطعت السلطات
البحرينية وعودا ً بأنها سوف تفرج عن األشخاص الذين سجنوا ملامرستهم حقهم
تبي عدم جديتها
يف حرية التعبري ،ولكن مواصلتها سجن عبد الهادي الخواجة ِّ
يف الوفاء مبا قطعته من وعود» .وأصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
مبشاركة عرشات املنظامت الحقوقية الدولية رسالة مشرتكة إىل ملك البحرين
حول عبد الهادي الخواجة((( جاء فيها :نطالب حكومة البحرين باإلفراج الفوري
ودون رشوط عن املدافع الحقوقي املعروف عبد الهادي الخواجة ،مؤسس مركز
الخليج لحقوق اإلنسان والرئيس السابق ملركز البحرين لحقوق اإلنسان ،عضو
آيفكس .الخواجة املدافع الشجاع عن حقوق الشعب يف البحرين وكذلك شعوب
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،يتعرض حاليًا لخطر املوت يف السجن ،بعدما بدأ
إرضابًا عن الطعام ،يوم  8فرباير /شباط  ،2012واآلن يعاين من تدهور صحته
ودخل أسبوعه الرابع دون طعام .وتعهد الخواجة يف خطاب مفتوح باالستمرار يف
اإلرضاب عن الطعام حتى «الحرية أو املوت ..لذا ،نحن وباحرتام نطالب باإلفراج
الفوري عن الخواجة ونقله إىل الدمنارك ،حيث أنه يحمل الجنسيتني البحرينية
والدمناركية ،للحصول عىل العالج الطبي الالزم نتيجة إرضابه الطويل عن الطعام،
باإلضافة إىل التعذيب الذي تحمله بينام كان رهن االعتقال ،وفق ما وثقته لجنة
تقيص الحقائق املستقلة ومنظامت حقوق اإلنسان.
االنتصار بالجوع
بعد  110يوما من اإلرضاب املتواصل عن الطعام أجرب الخواجة عىل تناول املغذي
بشكل قرسي يف مستشفى قوة الدفاع عرب إجراء ثقب إىل املعدة وكانت هذه
الطريقة فاعلة جدا يف محارصة إرضاب الخواجة الذي حدد أفقه باإلفراج عنه أو
((( مركز القاهرة لحقوق االنسان :رسالة مشتركة إلى ملك البحرين حول عبد الهادي الخواجة مارس 2012
البرنامج الدولي لحماية حقوق اإلنسان ،دول عربية.
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املوت فبإمكان هذه التغذية اإلجبارية إبقاءه عىل قيد الحياة ويف الوقت نفسه
إبقاءه معتقال.
وعندما تأكد للخواجة أن هدفه غري قابل للتحقيق اتخذ الخواجه قرا ًرا بإنهاء
اإلرضاب عشية جلسة جديدة يف محاكمته يف محكمة االستئناف ،وقال يف بيان له
إنه «حتى لو مل يحقق االرضاب عن الطعام الهدف النهايئ ،وهو نيل حريتي ،فقد
تم تسليط الضوء عىل قضية املعتقلني» .وأوضح الخواجه أن خياره مرتبط بنجاح
مؤيديه يف «تسليط الضوء عىل قضية املعتقلني يف سجون البحرين» ،معتربا ً ذلك
مبثابة الهدف األمثل .وأشار الخواجة إىل أن إنهاء اإلرضاب يأيت أيضاً يف ظل سياسية
الدولة يف فرض التغذية اإلجبارية التي فرضتها عليه ،مؤكدا ً أن تلك السياسة
انتهاك صارخ للقوانني الدولية يف هذا الشأن .وأضاف الخواجة إىل أن خطوته تأيت
استجابة لطلبات املتضامنني معه ،وإىل زمالئه يف املعتقل ،ووافق الخواجة عىل
الخضوع لربنامج طبي للعودة إىل نظام الغذاء االعتيادي.
وكان الخواجه ،الذي يتنقل عىل كريس متحرك ،بدا يف جلسة املحكمة هزيال
ومنهكا لدى مثوله أمام املحكمة للمرة األوىل منذ أن بدأ إرضابه عن الطعام .وقال
ملحكمة االستئناف التي مثل أمامها مع  12من املعتقلني معه حوكموا يف القضية
ذاتها« ،ليس هناك أي مربر قانوين إلبقايئ يف السجن».
من جانبها ،قالت وزيرة الدولة لشؤون اإلعالم يف الحكومة البحرينية ،سمرية رجب،
لـ CNNبالعربية ،يف تعليق لها عىل نبأ إنهاء الخواجة إرضابه عن الطعام ،الذي
بدأه يف التاسع من فرباير ،إنه «هو من بدأ اإلرضاب ،وهو من أنهاه بإرادته».
وشككت الوزيرة البحرينية يف حقيقة إرضاب الخواجة عن الطعام ،بقولها يف تساؤل
للموقع« :هل من املعقول ألحد أن يصدق بأن شخصاً أرضب  110أيام عن الطعام،
وبقى سليامً معاىف؟» وتابعت أن الخواجة «مل يكن مرضباً عن الطعام ،بل مارس
دور املرضب ،ولكنه يأكل ويتلقى العالج املغذي الطبي ،حفاظا عىل صحته وليست
حياته ،من أجل الجعجعة اإلعالمية ،ليحقق أهدافًا سياسية» ،بحسب قولها.
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ً
أوال :شهادة منظمة فرونت الين في عبدالهادي الخواجة

عبدالهادي الخواجه :رمز للنضال السلمي من أجل العدالة وحقوق اإلنسان
عرفنا عبد الهادي الخواجة كمدافع عن حقوق اإلنسان يف البحرين ،عام ،2004
عندما كنا ننظر يف مسألة رفض السلطات تسجيل مركز البحرين لحقوق اإلنسان
والذي كان عبد الهادي رئيسا له يف ذلك الوقت .بعدها أعتُقل عبد الهادي يف
سبتمرب من نفس العام فأصدرت منظمة الخط األمامي بيان مناشدة ونظمت
حملة دولية من أجل اإلفراج عنه .وعىل الرغم من احتجازه لشهرين ،ومن سوء
املعاملة ومن الحكم بسجنه عاما واح ًدا إال أنه أُطلق رساحه يف نوفمرب .2004
يف فرباير  2005قامت مؤسسة الخ ّط األمامي بزيارتها القصرية األوىل للبحرين،
مساعد املدير آندرو أندرسون التقى عبد الهادي و نبيل رجب وناقش معهام وضع
املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البلد ،الحقا ،يف العام نفسه ،حرض عبد الهادي
ملتقى دبلن الثالث لـ»ملدافعي حقوق اإلنسان تحت الخطر» حيث تعرفنا عليه
بصورة أفضل.
منذ الوهلة األوىل ،أثار إعجابنا ،ليس ملهنيته فحسب ،ولكن ،البتسامته الدافئة،
لروحه السمحة ولطفه مع اآلخرين .كان مدافعا عن حقوق اإلنسان مث ًريا لإلعجاب.
كان بالغ الحرص وشديد التدقيق حيال توثيق حقائق وحيثيات انتهاكات حقوق
اإلنسان ،وكان مدافعا بليغ الفهم واالطالع عىل القانون الدويل لحقوق اإلنسان،
لكنه كان أيضا شديد الحامس لتقديم الدعم واملساندة للضحايا والنضال من
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أجل تحقيق العدالة .وحتى يف تلك األيام األوىل لعالقتنا به ،كنا نعرف أن التزامه
بحقوق اإلنسان لن يتزعزع بسبب التهديدات وال بسبب تشويه السمعة وال
االعتقال وال سوء املعاملة.
شارك عبد الهادي يف منتدى دبلن الثالث للمدافعني عن حقوق اإلنسان الذي
انعقد يف أكتوبر  .2005أكرث من مئة مدافع عن حقوق اإلنسان من حول العامل
التقوا معا لتبادل الخربات ومناقشة سبل تعزيز التضامن وبناء قدرات واسرتاتيجيات
الحامية .كانت هناك بعض املداخالت والشهادات املميزة عن تجارب شجاعة يف
مجابهة التحديات .ويف الوقت الذي انشغل فيه كثري من املشاركني ،بشكل مفهوم،
بخلق وإيجاد الدعم املطلوب ألوضاع حقوق اإلنسان يف بلدانهم ،كان عبد الهادي
يتأمل املشهد وكان يستمع أكرث مام يتكلم ،وكان يبدى فهام وتعاطفا كبريين مع
نضاالت اآلخرين يف مناطق مختلفة من العامل.
عندما ك َُبت منظمة الخط األمامي وتطورت إماكنياتها ،وصار مبقدورنا ،للمرة
األوىل ،تعيني منسق لنشاطنا يف دعم وحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،كان حظنا كب ًريا أن عبد الهادي لديه االهتامم
للقيام باملهمة .كنا لألمانة ،قلقون من أن ال يتمكن من إيجاد املسافة الالزمة بني
التزاماته ،وبني نضاله من أجل حقوق اإلنسان يف البحرين ،وما إذا كان قاد ًرا،
بصورة فعالة عىل إعطاء الوقت الكامل ملهمة إقليمية كهذه ،لكن عبد الهادي،
فهم من تلقاء ذاته أن عليه أن يأخذ خطوة للوراء فيام يتعلق ونشاطه عىل
املستوى الوطني من أجل أن يأخذ خطوات لألمام للقيام مبهمته عىل املستويني
اإلقليمي والدويل.
عندما بارش عبد الهادي العمل مع «الخط األمامي» عام  2008كمنسق لربنامج
الحامية ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،كان عليه املجيء إىل مكتب
املنظمة الرئيس يف دبلن وقضاء شهر للتعرف إىل نظام العمل واإلجراءات املتبعة،
زيارته تلك وإقامته معنا كانت يف الوقت نفسه ،فرصة لنا لالستفادة من معرفته
العميقة وفهمه للتحديات التي يواجهها املدافعون عن حقوق اإلنسان يف املنطقة
308

حالملا

خالل ذلك الشهر وبعدها عرب زيارات تالية له لدبلن ،تعمقت معرفتنا بعبد
الهادي ،هدوءه وحسه العايل بالفكاهة ،عرفنا كم كان كرميا ومؤاز ًرا لزمالئه ،كان
دائم االعتزاز بعائلته وبناته عىل وجه الخصوص .تشاركنا وإياه وجبات الطعام،
أوقات لعب كرة القدم ،تحدثنا وتناقشنا وتبادلنا معه الرؤى واألفكار حيال قضايا
عديدة ،كام تشاركنا معه لحظات مرح عديدة.
واحدة من أوىل مهامه ضمن عمله مع «الخط األمامي» كانت االلتقاء مبدافعي
حقوق اإلنسان الذين يواجهون قمعا وحشيا يف منطقة الصحراء الغربية .يف هذه
املهمة ،أثبت عبد الهادي قدرة وفهام عميقني لألوضاع السياسية وحال حقوق
اإلنسان بالغة الحساسية والتعقيد ،كام لتعقيدات العالقة بني مختلف املنظامت،
والصعوبات األمنية التي تحيط التواصل وعقد االجتامعات .بدا لنا ،عىل الفور،
أن املطلوب هو التقدير السليم والرؤية املعمقة لألوضاع إىل جوار الدعم العميل
والتعاطف مع أولئك الذين يعانون قمعا وتعسفا بسبب نشاطهم السلمي يف
الدفاع عن حقوق اآلخرين.
يف غضون السنوات الثالث التالية ،واصل عبد الهادي تفانيه و احرتافيته املعهودة،
واصل لقاءاته مع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف مرص و إيران واألردن والكويت
واملغرب وفلسطني واململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة
واليمن .يف تلك الدول وغريها من دول املنطقة ،قدم عبد الهادي الدعم واملساندة
العاجلتني يف حاالت عديدة ،قام أيضا بصياغة البيانات وكتابة الطعون ،نسق
للعديد من عمليات املؤازرة ،وساهم ،عىل نحو حاسم ،يف تعزيز الحامية للمدافعني
عن حقوق اإلنسان ،خصوصا أولئك األكرث عرضة للخطر.
سهل ،كان يثري األسئلة الصعبة حيال طريقة عملنا
زميل ً
مل يكن عبد الهادي ً
وتعاملنا مع بعض األمور ،كان ،يف بعض األوقات ،يرى أنه كان ميكن لنا أن
نكون أكرث فعاّلية مام كنا .ولقد لعب دو ًرا حاسام ومحوريا يف الحصول عىل
املعلومات الصحيحة وبعض املواد باللغة العربية .كان مثة نقاشات مرحة مع
عبد الهادي وخالد إبراهيم حول الشكل األنسب الذي يجب أن تظهر به املواد
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باللغة العربية.
كنا دامئا نضع يف الحسبان أننا استعرنا عبد الهادي من ،و أبعدناه قليال،
عن حركة نضاله من أجل حقوق اإلنسان يف البحرين ،لكنا ،كنا نعلم أننا
محظوظون لوجود رجل بحكمة وقدرة والتزام عبد الهادي معنا .وعندما بلغ
الحراك الشعبي ذروته يف البحرين يف فرباير  2011أبلغنا عبد الهادي عن رغبته
وقف عمله مع الخط األمامي ،لالنخراط أكرث يف النضال يف وطنه البحرين .تلك
هي شخصية عبد الهادي ،كان قلقًا بشأن مواصلة عمله معنا ،كان يفهم أن
واجبه األساس يحتم عليه االنخراط واملساهمة يف إيجاد حل إيجايب و سلمي
لألزمة يف بالده.
يف واحدة من رسائله اإللكرتونية إىل الزمالء يف الخط األمامي ،كتب عبد الهادي:
«لقد كان من دواعي رسوري العمل معكم جميعا .لن أنىس أبدا هذه الفرتة من
حيايت .منظمة الخط األمامي منحتني فرصة مهمة للعب دور يف توفري الحامية
للمدافعني عن حقوق اإلنسان ،خصوصا يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
حاولت بذل قصارى جهدي وآمل أن أكون وفقت يف إحداث فرق ما .أحبكم
وأمتنى لكم جميعا كل التوفيق»
بالتأكيد ،ميكننا القول ،أن أبلغ تجلٍ للدور والفرق الذي أحدثه عبد الهادي هو
مقدار الحب والتضامن الذي لقيه من قبل مدافعي حقوق اإلنسان يف عموم
املنطقة .مئة وعرشون من مدافعي حقوق اإلنسان من املنطقة وقّعوا عريضة
تطالب باإلفراج عنه خالل أيام من اعتقاله يف أبريل  .2011لقد تلقينا سيال من
الرسائل التي تعرب عن القلق والتضامن معه من داخل وخارج منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا.
هنالك الكثري الذي ميكن أن يقال عن هذا الرجل ،هنا بعض مام قاله أصدقاؤه:
سعاد القديس وهي مدافعة شجاعة عن حقوق املرأة يف اليمن ،تقول:
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«أعرف عبد الهادي بشكل شخيص ،رجل مميز للغاية و ناشط حقوقي استثنايئ،
يعمل بصورة مستقلة عن أي طائفة أو حزب سيايس».
عمل عبد الهادي دون كلل من أجل اإلفراج عن املدافع الحقوقي السوري املخرضم
هيثم املالح والذي أجرب عىل االختفاء يف أبريل  ،2011لكنه يرغب هنا يف توجيه
هذه الكلامت لعبد الهادي «من املحزن ،هنالك ما هو مشرتك لدى كل األجهزة
األمنية يف العامل العريب ،إنه اضطهاد املفكرين والنبالء من الناس بسبب نشاطهم
وعملهم يف الدفاع عن حقوق اآلخرين .آمل أن يفرج عن السيد الخواجة يف أرسع
وقت ،وأن تغلق كل ملفات االحتجاز يف العامل العريب»
الدكتورة ماجدة عديل من مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف يف مرص تشاركنا
بعض من انطباعاتها حيال شخص عرفته.
«التقيتك للمرة األوىل يف منتدى الخط األمامي عام  ،2005وعندما تم تعريف
أسامئنا ،قلت لك (إذا أنت عبد الهادي الخواجة! ،كل عام كنا نتلقى تقريرا حول
منعك من السفر أو عن اقتحام منزلك ،وعىل الرغم من كل علميات الرتهيب التي
تتعرض لها فال زلت تبدو شابا وبهذه االبتسامة عىل محياك ،أهال عبد الهادي) لقد
رددت عيل بابتسامة هادئة وبعدها تجاذبنا أطراف الحديث لفرتة من الوقت»
ثم التقينا عدة مرات وواصلنا التواصل عرب اإلمييل ووسائط االتصال األخرى.
لقد كتبت إ ّيل وسألت عني وعن حالتي عدة مرات بعد تعريض لالعتداء من قبل
قوات األمن عام  ،2008كنت تتابع تطورات قضيتي وكنت تراقب وضع املدافعني
عن حقوق اإلنسان يف مرص .كنت دامئًا معنا ،حارضا بشجاعة وبطولة املدافع
الدؤوب عن حقوق اإلنسان وكنت ،عىل الدوام ،تخفي بطولتك خلف ابتسامتك
الهادئة ولكن مع حالة تأهب دامئة .عبد الهادي ،أنا دامئة البحث عن أي أخبار
تتعلق بقضيتك ،إن قلقي يتعاظم بشأن األعامل الوحشية واالنتقامية التي ترتكبها
السلطات البحرينية ضدك وضد املناضلني من أجل الحرية .إنني يف انتظار عودتك
إىل حركة الكفاح من أجل املستقبل الذي نتطلع إليه من أجل أوطاننا وشعوبنا.
سوف يأيت اليوم الذي يهزم فيه الظلم».
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تقول فاطمة الزهراء وهي مدافعة عن حقوق اإلنسان من الصحراء الغربية:
«أخونا املدافع عن حقوق اإلنسان عبد الهادي الخواجة بطل وفارس ميتطي
صهوة جواده يف معركة الحرية والكرامة .ال يحمل بندقية ،لكنه يحمل سالحا
أمىض وأشد فتكا من البندقية ،سالحا ال ميكن ضبطه ومصادرته من قبل نقاط
ودوريات التفتيش ،سالحا ال تعرفه قوائم املحظورات واملمنوعات ،سالحه القلم
الذي يُستخدم فقط من قبل التواقني إىل الحرية ورافيض كافة أشكال العنف
والتعسف وسوء املعاملة»
وقال شعوان جبارين مدير منظمة الحق للدفاع عن حقوق اإلنسان يف فلسطني:
«أكتب وأنا أعيش شعورا بالصدمة لسامع خرب اعتقال وتعذيب وتهديد حياة
عبد الهادي الخواجة .عرفته مدافعا أصيال عن حقوق اإلنسان ،قابضا عىل املبادئ
والقيم اإلنسانية األساسية .التهم املوجهة له إمنا هي الفاتورة التي يدفعها
املدافعون عن حقوق اإلنسان والذين يتحدون األنظمة القمعية التي ال تحرتم
حقوق اإلنسان .آمل أن يواصل نضاله ،وأنا عىل يقني أن حركة املطالبة بالحرية
ستسود يف نهاية املطاف ،ليس فقط يف البحرين ،بل يف عموم العامل العريب ،طاملا
وجد أشخاص مثل عبد الهادي يدفعون مبطالب الحرية إىل األمام».
منذ اليوم الذي أعتقل فيه عبد الهادي وتعرضه للتعذيب وهو ال يفارق قلوبنا
وعقولنا .أرسلنا العديد من الوفود إىل البحرين للضغط من أجل اإلفراج عنه،
قمنا برصد ومتابعة املحاكامت الصورية ،قمنا بتعبئة املجتمع الدويل من أجله،
شجبنا و استنكرنا التعذيب الذي تعرض له ،طالبنا بتقديم املسئولني عن هكذا
مامرسات إىل العدالة .تأملنا وال نزال ملعاناة عبد الهادي الخواجة وأرسته .أصابنا
الهلع والخوف عىل حياته لتعرضه للتعذيب يف األيام األوىل لالعتقال ومللحمته
النضالية بإرضابه عن الطعام يف  .2012إن شجاعة وصمود عبد الهادي الخواجة
مصدر إلهام .عبد الهادي الخواجة رمز للنضال السلمي من أجل العدالة وحقوق
اإلنسان .سوف لن يكون هناك أي تقدم لحوار وطني هادف يف البحرين ما مل
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يُطلق رساحه ويستعيد حريته.
ثانيا :شهادة عبد الهادي الخواجة في اختتام أعمال مؤتمر حماية
المدافعين عن حقوق اإلنسان في ايرلندا

االعتداء عىل مدافع عن حقوق اإلنسان يف البحرين شهادة من :عبدالهادي
الخواجة :رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان مقدمة يف :املؤمتر الثالث للمدافعني
عن حقوق اإلنسان( 15-13أكتوبر  - )2005قلعة دبلن  -أيرلندا
اسمي عبدالهادي الخواجة ،متزوج من السيدة خديجة املوسوي والتي كانت
مساندة يل دوما مبا يف ذلك  20عاما من العيش يف املنفى ،الفرتة التي كنت خاللها
ناشطا يف حملة متواصلة إلصالح األوضاع ولتعزيز حقوق اإلنسان يف البحرين .وقد
كنت مدي ًرا ثم أمينا عا ًما للمنظمة البحرينية لحقوق اإلنسان ومقرها الدامنارك
وذلك يف السنوات من  1989وحتى .2001
ونتيجة ألعامل االحتجاج الداخلية والضغوط الدولية ،أعلن حاكم البالد الجديد
العفو العام .وبناء عىل ذلك عدت إىل البحرين يف يونيو  2001ومعي زوجتي
وبنايت األربع والاليت افتخر بشجاعتهن ،وهن يساهمن أيضا يف العمل التطوعي
لصالح حقوق اإلنسان.
ويف البحرين ساهمت يف تأسيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،الذي اضطلع
بنشاطات متنوعة ويف مواضيع مختلفة مبا يف ذلك التدريب والحمالت ،وطرح
مواضيع تعترب حساسة من قبل املسؤولني بالدولة مثل االمتيازات التي يتمتع
بها أفراد العائلة الحاكمة ،والتمييز ،وكذلك مساعدة ضحايا التعذيب يف الفرتة
السابقة للحصول عىل حقوقهم.
ويف سبتمرب  ،2004بدأ مركز البحرين لحقوق اإلنسان حملة لتعزيز الحقوق
االقتصادية واالجتامعية .ويف ندوة جامهريية شارك فيها اآلالف من املواطنني،
أطلق املركز تقريرا عن تدهور األوضاع املعيشية يف البحرين .وبصفتي مدي ًرا
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للمركز قدمت ورقة لإلجابة عن أسباب تدهور األوضاع املعيشية لنصف السكان
يف دولة نفطية .وقد حملت رئيس الوزراء املسئولية لسوء اإلدارة والفساد اإلداري
واملايل طوال ثالثني عاما.
ويف منتصف الليل يف اليوم التايل ،تم اعتقايل ،ثم تم إغالق مركز البحرين لحقوق
اإلنسان .وقد ساعدت رملة جواد وهي امرأة شابة شاركت يف أعامل هذا املؤمتر
العام املايض ،يف نقل صناديق ثقيلة من الوثائق من مقر املركز وذلك ليك ال تقع يف
يد السلطات األمنية .ونتيجة لذلك تعرضت رملة لإلجهاض وخرست طفلها األول
وهي تقوم بحامية املعلومات املتعلقة بضحايا االنتهاكات.
لقد أثار اعتقايل وإغالق املركز سلسلة من أعامل االحتجاج ،مام أدى إىل اعتقال
عدد من الناشطني .وغدت القضية عىل نرشات األخبار والقنوات الفضائية .وقد
تدخلت يف القضية العديد من الجهات املحلية واإلقليمية والدولية .ويف نوفمرب
 ،2004وبعد شهرين من االعتقال ،صدر عيل حكام بالسجن ملدة عام ،ولكن تم يف
نفس اليوم إطالق رساحي ورساح بقية املعتقلني يف القضية ،وذلك بفضل الحملة
القوية عىل الصعيدين املحيل والدويل.
وبرغم اإلغالق ،واصل مركز البحرين لحقوق اإلنسان نشاطه و بوترية أكرب ،وقد
تضمن ذلك مساعدة العاطلني ،ومتدين الدخل ،واملحرومني من السكن املالئم ،الذين
قاموا بتشكيل لجان لهم وبدؤوا سلسلة من النشاطات والفعاليات االحتجاجية.
ويف يوم األحد  19يونيو  ،2005وأثناء اعتصام سلمي للعاطلني أمام الديوان املليك،
تعرضت لالعتداء الجسدي من قبل القوات العسكرية الخاصة ،وذلك بعد أن
تعرفوا عىل هويتي .و نتيجة لذلك ال أزال قيد العالج لكرس يف الفك ويف األسنان.
وبعد أقل من شهر ،يف يوم الجمعة  15يوليو ،و قبيل انطالق مسرية للمطالبة
بالضامن االجتامعي ألكرث من  30ألف عاطل عن العمل ،تعرضت مرة أخرى
لالعتداء الجسدي من قبل قوات الصاعقة العسكرية والتي كان أفرادها يرتدون
األقنعة السوداء .فخالل أكرث من  15دقيقة ،تعرضت للرضب املتواصل بواسطة
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ابنتي
الهراوات وخصوصا عىل الرأس والظهر وذلك أمام عرشات الناس وأمام ّ
فاطمة وبتول .وقد تعرضت فاطمة لإلصابة يف الوجه وهي تحاول أن تحميني
وأنا واقع عىل األرض .لقد عانيت نتيجة لذلك من آالم شديدة وإعياء جسدي ،وال
تزال آثار الرضب ظاهرة عىل جسدي .وال يزال خمسة آخرون من الضحايا يتلقون
العالج مبن فيهم نبيل رجب نائب رئيس املركز.
لقد تعرض أكرث من تسعني شخصا لالعتداء الجسدي يف تلك الحوادث ،مبا فيهم
شاب قارص وثالث نساء .وقد صادرت قوات األمن كامريات الفيديو والهواتف
النقالة من املشاركني واملراسلني .وقد سلمت باألمس إىل منظمة فرونت الين
الدولية قرصا مدمجا يحتوي عىل شهادات للضحايا وصور وتقارير طبية ،ولقطات
فيديو تم التقاطها وتهريبها من موقع الحدث .وقبل بضعة أيام تم رسميا تسليم
الوثائق نفسها إىل ملك البحرين عرب الديوان املليك.
ولغاية اليوم مل يتم التحقيق يف تلك الحوادث ،برغم املناشدات والعرائض املحلية
والدولية .ورغم ذلك فإن مركز البحرين لحقوق اإلنسان ولجنة العاطلني وجميع
اللجان الشعبية تواصل نشاطاتها يف البحرين بإرادة وتصميم أكرب ،وذلك بهدف
تعزيز حقوق اإلنسان ،بالرغم من املضايقات والتهديدات.
ويف الختام ،أو ّد أن اقدم شكري إىل جميع من تضامن معي ومع مركز البحرين
لحقوق اإلنسان ،وخصوصا منظمة فرونت الين الدولية.
ثالثا :ورقة مقدمة لندوة «التمييز واالمتيازات في البحرين ..القانون غير
المكتوب»

أكتوبر ومرفقة مع التقرير املرفوع إىل لجنة مناهضة التمييز العنرصي التابعة
لألمم املتحدة.
بعد استعراض االحصائيات والحقائق التي تضمنها تقرير مركز البحرين لحقوق
اإلنسان وخصوصا املتعلقة باالمتيازات التي يتمتع بها األفراد املنتمني إىل عائلة آل
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خليفة ...وباعتامد التقارير واألوراق السابقة التي تم تقدميها يف موضوع التمييز
ومدى تطبيق االتفاقية الدولية املتعلقة به ...تأيت هذه الدراسة لتناول بعض
الحقائق واملقدمات املتعلقة باالمتيازات والتمييز يف البحرين ،وصوال إىل مجموعة
من االستنتاجات ،مع تقديم مجموعة من التوصيات والحلول.
مالحظة هامة :لقد اعتمدت يف الجانب التاريخي من هذه الدراسة عىل بحث
ميداين رصني أعده الدكتور فؤاد إسحاق الخوري خالل الدراسة امليدانية التي
قام بها يف البحرين سنة  1975 - 1974ونرشها عام 1983يف كتاب باسم القبيلة
والدولة يف البحرين.
أوال :التحوالت األساسية في التاريخ السياسي االجتماعي الحديث للبحرين
(استعراض سريع):
يف عام  1783اي قبل حوايل  220عام قامت قبيلة آل خليفة بغزو جزر البحرين
قادمة من منطقة الزبارة يف شبه الجزيرة العربية ،وبعد سنوات من املعارك
الخارجية والداخلية وبالتعاون مع قبائل أخرى وبعض السكان املحليني متت لهم
السيطرة الكاملة عىل الجزر.
ابتداء من عام  1820ثم الحقا يف األعوام  1880و  1892دخل آل خليفة يف
معاهدات مع الربيطانيني أدت إىل توطيد السيطرة الداخلية لصالح آل خليفة،
وتحويل البحرين إىل محمية بريطانية.
ويف بداية العرشينات من القرن املايض ،أي قبل حوايل مثانني عام ،استفاد
الربيطانيون من حالة االضطراب الداخيل ،وخصوصا بني الحكم والشيعة ،لفرض
اإلصالح اإلداري الذي أدى إىل مركزية الحكم وإنشاء البلديات واملحاكم ،وإنهاء
نظام املجالس القبلية ونظام اإلقطاع والسخرة والفداوية .وهكذا تحول نظام
حكم القبيلة قبل اإلصالح اإلداري إىل نظام حكم قبيل تتداخل فيه مصالح ونفوذ
القبيلة مع النظام البريوقراطي ومصالح املجتمع ،األمر الذي عزز سلطان ونفوذ
العائلة الحاكمة .كام يقول الدكتور الخوري
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وقد «أمن التنظيم البريوقراطي للحكم وسائل حديثة وأكرث فعالية لحفظ األمن
والسيطرة ،كالرشطة والبوليس والجيش وقوات الشغب ،كام أمن له مجاالت
جديدة كاملناصب الحكومية واملخصصات املالية وغريها من املكاسب واملنافع
لتوزيعها ضمن العائلة عىل أساس التناسب» وكام ساعدت العائدات النفطية
التي جاءت بعد ذلك عىل تنمية الخدمات العامة يف الرتبية والصحة والضامن
االجتامعي ،وساهمت يف رفع املستويات املعيشية ،كذلك خلقت هذه العائدات
فروقات واضحة بني مختلف الفئات والطبقات ،فزادت بالتايل الشعور الجامعي
بالغنب والالمباالة.
ويف بداية السبعينات ،أدى انسحاب القوات الربيطانية من املنطقة ،ومطالبات
إيران بضم البحرين ،وظروف االضطراب الداخيل والخارجي .إىل إعالن البحرين
دولة مستقلة ،وإقرار دستور يرشع لنظام ورايث برملاين .ولكن رسعان ما تم تجميد
املشاركة الشعبية بعد عامني من البدء فيها ،بسبب اصطدام قوى املعارضة يف
املجلس الوطني مع الحكومة التي تسيطر عليها العائلة الحاكمة.
ويف التسعينات ،وبعد املتغريات العاملية واإلقليمية ،وبعد سنوات من االضطرابات
الداخلية التي بدأت عام  ،1994ومع تويل الشيخ حمد بن عيىس الحكم يف مارس
 ،1999تم اإلعالن عن بدء اإلصالح السيايس عرب التصويت الشعبي عىل امليثاق
الوطني ،وأق ّر نظام الحكم دستو ًرا جدي ًدا يرشع لنظام مليك برملاين مبشاركة شعبية
تقل عن ما كان يف دستور  .1973ويف الدستور الجديد يتمتع امللك بسلطات واسعة
منها تعيني الحكومة وكبار موظفي الدولة ،وتعيني أعضاء املحكمة الدستورية
واملجلس األعىل للقضاء ،وتعيني نصف أعضاء املجلس الوطني ،واملشاركة مع
املجلس الوطني يف الترشيع.
ملفات االمتيازات والتمييز وخلفياتها التاريخية:
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أوال :التمييز واالمتيازات في التوظيف:
«شهدت الوظائف والدوائر التي أنشئت يف البحرين تغريات عديدة ،ولكن األسس
االجتامعية للتوظيف كانت دامئا ومازالت ،تخضع لبعض املبادئ االجتامعية التي
مل تتغري بسهولة .فكانت ومازالت العائلة الحاكمة تسيطر عىل جميع الوظائف
التي ترتبط مبارشة باستعامل القوة الفعيل ،أو بالتهديد باستعاملها كصيانة
النظام والقانون وتوجيه السياسة املحلية والدولية ،أو تلك الوظائف التي ترتبط
بإعادة توزيع الرثوة والضامن االجتامعي .وتشمل هذه الوظائف الرشطة والجيش
والقوات الخاصة ووزارة العدل والداخلية والخارجية ودوائر الهجرة ...والجدير
بالتأكيد هو أن هذا التنظيم ..قد يتغري حسب األوضاع االجتامعية واالقتصادية
املستجدة وحسب األهمية السياسية للوزارة أو الدائرة املختصة .ففي اللحظة
التي يصبح لدائرة أو لوزارة ما أهمية خاصة يف ميزان القوى املحلية ،يف تلك
اللحظة بالذات ،تحال هذه الدائرة أو الوزارة إىل إرشاف آل خليفة املبارش».
«تدور سياسة التمييز يف املجتمع البحريني حول مؤسسات الحكم والدولة ،إذ
نجد أن آل خليفة وحلفائهم يتمركزون يف الوظائف الرسمية املتعلقة باألمن
والدفاع والنظام والعدل والقانون .ومام يجب التأكيد عليه أن اتباع هذه السياسة
يف (التمييز) ال ينعكس تلقائيا عىل التدرج يف اإلنجازات االقتصادية والرتبوية..،
فالواقع أن الفريق املفضل يف التوظيف الرسمي هم السنة القبليون أقل الفئات
إنجازًا يف التحصيل العلمي واملدخول.»..
االستحواذ على األراضي والمخصصات المالية:
«إن عملية تسلط آل خليفة عىل األرايض..حصلت تدريجيا عرب مرحلة زمنية
طويلة املدى بدأت يف مطلع القرن التاسع عرش وانتهت يف الثالثينات من القرن
العرشين بعد اكتامل مسح األرايض وتحديد ملكيتها» .و«من البديهي أن آل
خليفة مل ميتلكوا األرض يف البحرين قبل فتحهم لها ،وتشري األدلة أن ملكيتهم متت
تدريجيا بعد الفتح .ويقول البعض منهم إنهم صادروا ممتلكات معارضيهم وأبقوا
ممتلكات منارصيهم من الشيعة».
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وكان آل خليفة قد وزعوا أرايض السكان املحليني إىل مقاطعات يحكمونها« ،وإن
عد ًدا من املقاطعات التي حكمها وأدار شئونها يف تلك الفرتة أقرباء آل خليفة
البعيدون وحلفاؤهم انتقلت يف الوقت الحارض إىل ملكيات خاصة بأبناء وأحفاد
تلك العائالت» أما بالنسبة ألمالك آل خليفة فكانت كناية عن (إعالن هبات)
صادرة عن الشيخ عيىس (الحاكم يف ذلك الوقت) لألبناء واألحفاد واألخوة وغريهم
من ذوي القرىب».
وتظهر اإلحصاءات املأخوذة من سجالت امللكية إن أعىل نسبة امتلكتها العائلة
الخليفية هي يف بساتني النخيل مبعدل  23%من مجموع البساتني..وإن البعض
خاف أن يكون املسح الشامل مقدمة الستيالء آل خليفة عىل األرايض كلها ،فسكت
عن حقوقه املرشوعة .وعجز بعضهم اآلخر عن تقديم املستندات الرضورية إلثبات
امللكية ،فبقيت ملكا للحكومة التي عمدت إىل توزيعها كهبات عىل األقرباء أو بيعها
لهم بثمن رمزي ...أما العقارات املؤجرة للتجار يف األسواق والتي مل يطالب بها أحد من
أفراد العائلة الحاكمة ،فقد وضعت تحت ترصف محكمة العائلة وأضيف ريعها إىل
ميزانية العائلة .وتألفت ميزانية العائلة الخليفية من دخل إيجارات هذه العقارات
ومن ثلث مدخول النفط يف البالد (خفض يف السبعينات إىل السدس) فبلغت يف عام
 15 1974مليون دوالر أمرييك و«كان من أبرز نتائج االنتقال من النظام اإلقطاعي
إىل نظام السلطة املركزية ،أن أصبح عدد كبري من صغار شيوخ آل خليفة عاطلني
عن العمل..ففي النظام اإلقطاعي كانوا يستفيدون من مرتبتهم االجتامعية (بسبب
انتامئهم للعائلة الحاكمة) لكسب لقمة العيش ،أما يف النظام الجديد فلم يتسن لهم
ذلك خصوصا وأن معظمهم كانوا من األميني الذين ال يقرؤون وال يكتبون...ولذلك
رصدت امليزانية العامة سنة  1923مبلغ  30ألف روبية كمخصصات آلل خليفة..ويف
عام  1930خصص للعائلة الحاكمة  50%من املدخول العام الذي بلغ حوايل مليون
روبية ،وظل مبدأ إعطاء املخصصات معمول به..حتى يومنا هذا».
أجهزة األمن والشرطة والدفاع:
إن النظام السيايس االجتامعي القائم عىل االمتيازات والتمييز وسوء توزيع الرثوات،
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يكون عرضة بشكل دائم لالضطراب األمني ،ولذلك تسعى الفئة املستفيدة من
استمرار هذا النظام إىل تأمني االمتيازات وإدامة النفوذ ،عرب بناء قوة أمنية
لحامية نفسها من بقية الفئات .ومن الطبيعي أن تقوم هذه املؤسسات عىل
أساس السيطرة الكاملة لتلك الفئات عىل املناصب العليا يف الجيش والرشطة،
واالعتامد يف املناصب الدنيا عىل الفئات ذات الوالء السيايس ،واألجانب من أصول
وأعراق مضمونة الوالء .ولذلك نجد بأن مؤسسة الجيش والحرس الوطني متتنع
عن توظيف الشيعة وتجلب بدال منهم أبناء القبائل من األردن واليمن وسوريا.
«يف عام  1924تم تجنيد فيلق مؤلف من مئة عنرص بلويش جلبوا من مسقط
ووضعوا تحت قيادة ضابط بريطاين..وبعد تكرار حوادث الشغب من البلوش
حلت الحكومة الفيلق وأعادت أفراده إىل مسقط ،واستعاضت عنهم بقوة جديدة
مؤلفة من  54بنجابيا من قوات الجيش الهندي ،ولكنهم ال يتكلمون العربية مام
جعلهم يفشلون يف فرض هيبة القانون ..وبعد تأسيس قوة الرشطة يف عام 1932
استمرت السلطة متارس سياسة تجنيد األقليات يف قوة البوليس ،فأعطت األفضلية
يف الثالثينات واألربعينات لذوي األصول األفريقية ..وكان البحرينيون يشكلون
حوايل  20%من مجموع القوة التي كان يبلغ عددها آنذاك حوايل ألف رجل.
وكان الباقي من البلوش واليمنيني والعامنيني والباكستانيني والعراقيني وغريهم.
وبدأت هذه النسبة تتغري بعد االستقالل لصالح رعايا البحرين ..وأظهر املسح أن
معظم البحرينيني الذين دخلوا قوة الرشطة ينتمون إىل العائالت السنية العربية
األصل.»..
«يف الخمسينات نبه التحرك الشعبي الحكومة إىل عجز قوى األمن عن القيام
مبهامها ،فتشكلت يف عام  1955قوة خاصة مستقلة متاما عن رشطة األمن الداخيل،
اسمها فرقة الشغب ،التي يتألف أفرادها من حلفاء آل خليفة القبليني يف شبه
الجزيرة العربية .وتألفت هذه القوة من حوايل  200عنرص ،واشتهرت بقسوتها يف
مواجهة أعامل الشغب إذ أنها ال تنتمي اجتامعيا إىل أية مجموعة من املجموعات
التي تعيش يف البحرين .وقد تم تطوير هذه القوة وتحويلها إىل الحرس الوطني
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أما قوة الدفاع «فقد تأسس عام  1968عندما أعلنت بريطانيا عزمها عىل
االنسحاب من البحرين ،وتشكل بأغلبيته من التجمعات القبلية البحرينية أو
من ذوي األصول القبليية ،وينتمي أكرث الضباط أما إىل العائلة الحاكمة أو إىل
حلفائهم القبليني يف البحرين من أمثال آل مسلم من الحد ،وآل الغتم من الزالق،
وآل نعيم من الرفاع وانحرص استخدام سكان املدن والفالحني يف األعامل اإلدارية
غري القتالية».

حالملا

بقيادة الشيخ محمد بن عيىس شقيق امللك.

إىل جانب تلك القوى فقد تم االعتامد عىل جهاز مخابرات متطور اتهم بالقيام
بأعامل القمع والتعذيب بشكل كبري .ورغم االنفراج األمني الذي حدث مؤخ ًرا
إال أن الهاجس األمني ال زال مسيط ًرا ،حيث تقاوم القوى املتنفذة أي تغيري يف
القوانني التي تقيد الحريات وتعاقب عىل مامرستها ،كام أن املؤسسات األمنية ال
زالت نفسها قامئة دون تغيري رغم مسؤوليتها ولفرتة طويلة عن سجل كبري من
انتهاكات حقوق اإلنسان ،إىل حد أن الدعاوى املتعلقة بالسجن والتعذيب بلغت
حوايل سبعة اآلف ،وحاالت اإلبعاد طالت أكرث من ثالمثائة عائلة ،وقتل أكرث من
خمس وثالثني من املواطنني سواء داخل السجون أو أثتاء قمع أعامل االحتجاج.
سياسة التمييز في منح الجنسية:
رغم وجود قانون للجنسية ،فمن ناحية التطبيق العميل فإن الجنسية يتم منحها
بناء عىل الواسطة والوالء السيايس .وقد لعب األصل العرقي واالنتامء الطائفي
دو ًرا أساس ًيا يف حرمان اآلالف من املواطنني من أصل فاريس من الحصول عىل
الجنسية رغم وجودهم يف البحرين لفرتات تتعدى الفرتة املحددة قانونيا .كام
استخدمت السلطات منح الجنسية وإلغائها كوسيلة لتهديد أو معاقبة املخالفني
لها .ويف املقابل عمدت الحكومة  -وبشكل غري معلن ومخالف للفرتة املحددة يف
القانون  -إىل منح الجنسية خالل التسعينات آلالف العرب من أصول قبلية ممن
جلبتهم للعمل يف قوات الدفاع واألمن .كام تم منح الجنسية لعدة آالف من ذوي
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األصول القبلية السعودين غري املقيمني أساسا يف البحرين.
الفساد اإلداري والمالي ،وسوء استخدام السلطة:
•لقد أ ّدت االمتيازات وتزايد النفوذ مع غياب املساءلة اإلدارية والقانونية،
يضاف إىل ذلك أحيانا ضعف الكفاءة واإلهامل ،إىل انتشار املحسوبية
وانتشار الفساد املايل واإلداري وخصوصا يف املستويات الحكومية العليا
والقطاعات املهمة ،ومن مظاهر ذلك:
•الجمع بني املنصب الحكومي وبني النشاط التجاري واملايل بشكل مخالف
للدستور.
•الواسطة واملحسوبية يف التوظيف يف الدولة ،والتمييز يف إعطاء التسهيالت
التجارية وتقديم الخدمات العامة.
•االستفادة من النفوذ واملناصب يف فرض الرشاكة يف األرباح أو العموالت
الكبرية عىل املشاريع واالستثامرات يف القطاع الخاص.
•السيطرة عىل املشاريع االستثامرية والرشكات الخاصة التابعة للدولة كليا
أو جزئيا.
•البقاء يف السلطة لفرتات طويلة مام يكرس الشخصانية والنفوذ ومينع
التطوير.
مقاومة التحول نحو الديمقراطية والتمثيل الشعبي الحقيقي:
يتشاءم الدكتور فؤاد خوري يف إمكانية تعايش النظام القبيل مع الدميقراطية
ويقول« :إن االنتخاب كوسيلة من وسائل التمثيل الشعبي كان ومنذ انتخابات
املنامة عام  1920وحتى انتخابات املجلس الوطني عام 1973مشكلة من
املشكالت األساسية يف البحرين..إن البحرين جربت عدة أنواع من املامرسة
االنتخابية وباءت كلها بالفشل» ويقول« :إن تجربة البحرين أثبتت بأن القبيلة
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يف الحكم قد تتبنى الكثري من األمور التحديثية..ولكنها ترفض التحديث السيايس
كالتمثيل الشعبي ..وهي أذ تفعل ذلك تحافظ عىل ذاتيتها كتحزب سيايس يخدم
مصالحه.»..
نتائج استنتاجات:
إذن فرغم التحوالت اإلدارية واالجتامعية واالقتصادية يف داخل البحرين وخارجها
منذ السبعينيات ،إال أن هناك مجموعة من أفراد عائلة آل خليفة والتي كانت
والتزال يف موقع القرار منذ أكرث من ثالثني عاما ،قد عملت عىل:
•مراكمة االمتيازات والنفوذ وتكريس ثقافة التفوق.
•ومضاعفة النفوذ يف اإلدارة التنفيذية والقضاء واألجهزة األمنية.
•االستحواذ عىل جزء هام من األموال واألرايض العامة.
•السيطرة عىل االقتصاد يف قطاعيه العام والخاص.
•الفساد اإلداري واملايل ومقاومة اإلصالح اإلداري.
•اإلمعان يف مامرسة التمييز العرقي والطائفي.
•اعتامد سياسة االستبداد والقمع تجاه املعارضني.
•استغالل السلطة يف منح الجنسية ألعداد كبرية من غري مستحقيها ،وحرمان
املستحقني.
•مقاومة التحول نحو الدميقراطية والتمثيل الشعبي الحقيقي.
•الفشل يف توزيع الرثوة مام أدى إىل تراكم الفقر والعطالة وتدين الخدمات.
االمتيازات كسبب الستفحال التمييز وديمومة االضطراب االجتماعي واالمني:
أ ّدى النظام القائم عىل االمتيازات لصالح فئات محددة ،وسوء استفادة هذه
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الفئات من تلك االمتيازات إىل تهميش سيايس واقتصادي للفئات األخرى وخصوصا
املختلفة طائفيا وعرقيا .فنتيجة الستمرار ذلك النظام السيايس الطائفي لفرتة
طويلة فقد سادت ثقافة التفوق .وعندما تقتنع فئة من الناس بالتفوق وتكون
ممسكة بالسلطة فإنها ليس فقط تعطي لنفسها حق االستئثار بالسلطة والرثوات،
وعدم الخضوع للقانون العام ،ومحاسبة املخالفني ومعاقبتهم ،وإمنا تتشكل لديها
نظرة التعايل عىل ثقافات الفئات األخرى .ويكون النتيجة إطالق العنان لسيطرة
أفكار هذه الفئة ومذهبها الطائفي عىل مناهج التعليم ووسائل اإلعالم كام هو
حادث فعال يف البحرين .بل يتم الرتويج ألفكار عنرصية معينة مثل أن سبب
تهميش بعض الفئات وانتشار الفقر بينهم وعدم وصولهم للمناصب العليا هو
أصلهم العرقي أو انتامئهم الطائفي .ورمبا ص ّدقت األجيال الالحقة من الفئات
املغلوبة ذلك االعتقاد وساهم ذلك يف تهميشها ،مام ينتج لدينا مجتمع متايز
عنرصي .وإذا أضفنا لذلك التفاوت االقتصادي وانتشار الفقر والبطالة بني تلك
الفئات املهمشة يكون لدينا مجتمع قلق مريض متعارض متضارب املصالح ،بدال
من مجتمع متسامح متعدد الثقافات .وهذا يفسح الطريق لربوز االضطراب
األمني واالجتامعي بني الفينة واألخرى.
طبيعة النظام السياسي الذي يحكم البحرين حاليا:
يق ّر دستور  1973وكذلك دستور  2002الحايل بأن نظام الحكم يف البحرين
دستوري ورايث ينتقل من الحاكم األب إىل ابنه األكرب ،ولكنه يق ّر أيضا بأن نظام
الحكم دميقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا .وبأن للمواطنني
حق املشاركة يف الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية مبا فيها حق االنتخاب
والرتشيح .ورغم أن الدستور ال ينص عىل أي امتيازات أو تفضيل ألفراد عائلة آل
خليفة الحاكمة فيام عدا امللك وويل عهده ،إال أنه ويف الواقع العميل ،ومن خالل
الحقائق واإلحصائيات التي وردت يف تقرير مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،فإن
النظام ال يزال مؤسسة قبلية تسيطر عليها عائلة آل خليفة بشكل محكم ،وتتمتع
فيها بامتيازات كبرية.
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االمتيازات والتمييز في العهد الجديد:
أمثرت األحداث الداخلية واملتغريات الخارجية ووصول الشيخ حمد بن عيىس إىل
السلطة يف تحقيق تغيريات هامة يف أوضاع حقوق اإلنسان والتي متثلت بإطالق
رساح املعتقلني والسجناء السياسيني ،وعودة املنفيني ،والسامح بهامش كبري من
حرية التعبري وإنشاء الجمعيات .كام تم إجراء انتخابات بلدية ونيابية أحدثت
حراكًا سياسيًّا كب ًريا.

حالملا

مالذي تغير في الفترة الحالية؟:

إال أن التحول الدميقراطي لقى عقبة أساسية متثلت يف التغيريات الدستورية التي
قللت من مستوى املشاركة الشعبية ،وصالحيات مجلس النواب .مام يعكس
ترجيح كفة الجهة املسيطرة عىل الحكومة ،ونجاحها بفرض واقع دستوري جديد
كرشط للسامح بإجراء انتخابات نيابية.
كام أخفقت الجهود حتى اآلن يف إصالح الترشيعات والقوانني املقيدة للحريات
وحقوق اإلنسان .مثل قانون العقوبات وقانوين الجمعيات والصحافة .ومل يتم
إحداث أية تغيريات تذكر يف املؤسسات األمنية واملسؤولة عن إنفاذ القانون.
ومل تنعكس التغيريات يف شكل إصالح إداري أو قضايئ حقيقي ،حيث استمرت
مؤسسات السلطة التنفيذية عىل حالها ،واستمر أصحاب النفوذ املسيطرين
عىل املؤسسات التنفيذية والقضائية يف مواقعهم .بل أخذوا مواقع يف املؤسسات
الجديدة .وساهموا يف اختيار أعضاء مجلس الشورى الذين عينهم امللك ليشاركوا
مجلس النواب يف صالحياته.
وفيما يخص االمتيازات:
فال تزال املناصب الرئيسية والحساسة حك ًرا عىل أفراد من آل خليفة ،ومن خالل
استعراض املراسيم التي صدرت يف العهد الجديد خالل السنوات الثالث األخرية
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يتبني أن هناك ارتفاع يف تعيني أفراد من آل خليفة يف مناصب عامة عليا .وال
يزال النظام يحجب املعلومات املتعلقة بحجم األموال التي يتم اقتطاعها من
امليزانية العامة كمخصصات شهرية ومصاريف للمئات من أفراد العائلة .ويتساءل
املواطنون عن من ميتلك املساحات الشاسعة من األرايض التي تم ردمها من البحر
ويتم حال ًيا بيعها لالستثامر الخارجي مبرسوم مليك.
وبخصوص التمييز:
فال تزال بعض املناصب واملؤسسات محرمة عىل فئات معينة ،مثل الدفاع
والداخلية والحرس الوطني ،ويبني تقرير مركز البحرين لحقوق اإلنسان كيف
أن التمييز يف التوظيف ال زال ميارس بشكل واسع حتى يف مؤسسات مثل النيابة
العامة ومجليس الشورى والنواب ،وهي مؤسسات حديثة اإلنشاء .وإن التمييز ال
يزال يطبق يف منح الجنسية ويف توزيع املناطق االنتخابية.
أما فيام يتعلق باألداء اإلداري فرغم إنشاء ديوان الرقابة املالية ،ورغم اإلعالن
عن نظام خاص للمناقصات ،فال يزال الناس يتحدثون عن استرشاء الفساد املايل
واإلداري ،وعدم وجود أية جهة قادرة عىل كشف حقائق ذلك ،فضال عن محاسبة
القامئني به؛ ألن النفوذ والسيطرة ال زالت ملن هم متورطني يف تلك املفاسد ،وعىل
رأسهم أعضاء مبجلس الوزراء.
استنتاج أخير:
إن الفئة املسيطرة عىل الحكومة التي اصطدمت باملجلس املنتخب عام 1975
مام إدى إىل حلّه ،هي نفسها الفئة املسؤولة عن جميع االنتهاكات واملخالفات
والفساد اإلداري واملايل والتجنيس السيايس منذ ذلك الحني وحتى اآلن .ومن
غري املنطقي أن نتوقع بأن هذه الفئة ستسمح مبزيد من الدميقراطية واملراقبة
واملحاسبة ما دامت يف موقع القرار .ولذلك فقد آن األوان إلجراء تغيري شامل
وأسايس يف السلطة التنفيذية بد ًءا مبجلس الوزراء .وهو قرار صعب وبحاجة
إىل تعاضد كل قوى التغيري يف السلطة واملجتمع ،ألن عدم إجراء تلك التغيريات
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ستوصل املرشوع اإلصالحي إىل طريق مسدود مام سيعيدنا إىل املربع األول من
االضطراب السيايس واالجتامعي.
التوصيات:
 .1إعطاء املجلس الوطني سلطات حقيقية يف الترشيع والرقابة ليقوم بدور
حقيقي يف تحقيق املشاركة السياسية للشعب ،وليحقق التوازن مع
السلطة التنفيذية.
 .2السامح بتشكيل أحزاب سياسية متثل قوى املجتمع وتفعيل العملية
الدميقراطية بشكل حقيقي ،مام ينجح دور الربملان ،ومينع تحول االحتقان
االجتامعي والسيايس إىل أعامل اضطراب وعنف خارج التنظيم والسيطرة.
 .3إيجاد ترشيعات فاعلة تستأصل االمتيازات ،وتعاقب عىل مامرسات
التمييز.
 .4تفعيل دور مؤسسات املجتمع املدين يف مكافحة التمييز وذلك بأن يدخل
ذلك كهدف ضمن برامج املؤسسات والجمعيات مبختلف أنواعها ،مع
تشكيل أطر ومنظامت غري حكومية تعمل بذلك االتجاه بشكل حثيث.
 .5العمل عىل تطبيق وتفعيل االتفاقية الدولية ملناهضة التمييز العنرصي
سواء من قبل السلطات الثالث أو من قبل مؤسسات املجتمع املدين،
وبتشكيل هيئة وطنية مختصة بذلك.
 .6إنشاء هيئة وطنية مستقلة تعمل عىل مراقبة املؤسسات والهيئات
الحكومية وغري الحكومية ،لضامن عدم مامرسة التمييز يف التوظيف أو يف
السياسات والخدمات.
 .7الشفافية الكاملة يف التوظيف واستمالك األرايض واملناقصات والبعثات
الدراسية والخدمات ومنح الجنسية وعموم سياسات املؤسسات الحكومية،
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لضامن كشف مامرسات التمييز والفساد املايل واإلداري ،وإعادة بناء الثقة
بني مؤسسات الحكم واملواطنني.
 .8إعادة بناء قوات الجيش واألمن بعي ًدا عن النفوذ السيايس ألية فئة ،وفتحها
أمام جميع املواطنني دون متييز ،ليكون دور هذه املؤسسات حامية مصالح
الشعب بشكل عام وليس حامية مصالح فئة ضد بقية أبناء الشعب.
 .9إعادة توزيع الرثوات واألرايض العامة مبا يحقق العدل والرفاه االجتامعي،
ويسهل توفري املسكن ،و يح ّد من الفقر والبطالة ويزيد من فرص التنمية
والتعليم لجميع املواطنني.
 .10إعادة تنظيم الهيكل القضايئ بحيث يحقق االستقاللية ويضمن حاكمية
القانون عىل جميع األفراد دون استثناء .وليس من املحبذ أن يكون يف
املناصب العليا يف كل من السلطتني التنفيذية والقضائية أفرادا من نفس
العائلة أو تجمعهام مصالح شخصية أو عائلية.
 .11إعادة تنظيم اإلدارات الحكومية ابتداء مبجلس الوزراء واإلدارات العليا باالعتامد
عىل الكفاءة وحدها ،وإن االعتامد يف تشكيل الحكومة عىل غري ذوي النفوذ
سيسهل عمليا تعاملها مع السلطتني الترشيعية والقضائية اللتان ستتمكنان
بشكل حقيقي من بسط حاكمية القانون والرقابة عىل أعامل الحكومة.
وختاما فإن متكني املجتمع املدين من خالل تطوير العملية الدميقرطية ومؤسسات
غري الحكومية ،وبإيجاد الترشيعات التي متنع االمتيازات والتمييز ،وبإعادة تنظيم
الدولة مبا يكفل إلغاء نظام االمتيازات ويعزز استقاللية السلطات الثالث عن
بعضها ،عندئذ فقط سيكون الحكم يف البحرين مملكة دستورية حقيقية تحكمها
الدميقراطية والقانون .وهو السبيل إىل تحقيق مجتمع العدالة الرفاه بعيدا عن
االمتيازات والتمييز وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان.
رابعا :كلمة الخواجة في ندوة مناهضة التمييز
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البالد القديم – البحرين –  20مارس 2005
يف البداية أود أن أشكر جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية عىل استجابتها ملقرتح
املركز بأن تتبنى تنظيم هذه الندوة .وكنا نتمنى مشاركة من ميثل الوفد الحكومي
الذي شارك يف املناقشات يف جنيف ،لنستمع إىل جميع وجهات النظر بشكل
مبارش .وقد وردتنا بعض االعرتاضات التي تعترب تنظيم الوفاق لهذه الفعالية مبثابة
تسليم ملف حقوقي إىل جهة سياسية معارضة متثل طائفة معينة .ونحن نقول بأن
العمل عرب االتفاقيات واآلليات الدولية هو عمل حقوقي مستقل ،ومن املصلحة
العامة أن يظل كذلك .فهذا العمل بحاجة إىل عمل اختصايص متواصل ،من جمع
املعلومات وتحليلها والدخول يف عمليات ضغط وإقناع عىل الصعيدين الدويل
واملحيل ،ووضع برامج ملتابعة تنفيذ توصيات اللجنة ،والتوعية العامة باالتفاقية
وأهدافها.
إال أن هذا ال مينع من أن تقوم أية جهة سياسية أو مجتمعية ،سواء كانت جمعية
الوفاق أو غريها ،بوضع قضية القضاء عىل التمييز ضمن أولوياتها وتقديم الدعم
واملساندة للجهات الحقوقية التي تعمل عىل القضية .بل إن حجم هذه القضية
وأرضارها الواسعة عىل سائر أبعاد الحياة ،وعىل جميع أفراد املجتمع ،يجعل من
امللح أن يكون هناك جهد وطني مشرتك .لذلك أكدت اللجنة الدولية يف توصياتها
ّ
عىل تشكيل مؤسسة وطنية يكون هدفها أو أحد أهدافها الرئيسية القضاء عىل
التمييز .واللجنة الوطنية حسب معايري األمم املتحدة هي مؤسسة مستقلة تتكون
من أعضاء عىل درجة عالية من النزاهة والقبول املجتمعي وتنشأ بقانون ،وتعطى
لها صالحيات مالمئة ،وتخصص لها ميزانية كافية لتقوم بواجبها يف الرصد والدفع
باتجاه إصالح املؤسسات والقوانني وإنصاف املترضرين.
لقد عمل مركز البحرين لحقوق اإلنسان منذ إنشائه وبشكل متواصل ،عىل ملف
التمييز وشكل له لجنة مختصة ،وعقد ثالث ندوات لعرض املعلومات والنتائج التي
توصل لها ،وقدم ثالثة تقارير مفصلة إىل اللجنة الدولية املختصة ،إضافة إىل دوره
الرئييس يف اجتامعات جنيف األخرية .وقد قرر مجلس اإلدارة يف اجتامعه األخري
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تشكيل لجنة ملتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الدولية برئاسة االخ نبيل رجب ،والتي
تخطط لتنظيم مؤمترا عاما بعد سنة واحدة لتقييم تنفيذ التوصيات .واملركز عىل
استعداد للتعاون مع أية جهة تسعى الستئصال التمييز ومعالجة آثاره السلبية.
يف هذه الورقة سأتطرق إىل املعلومات التي قدمها مركز البحرين لحقوق اإلنسان
إىل لجنة األمم املتحدة للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي ،وهذه
املعلومات شكلت املصدر غري الحكومي الوحيد للجنة .ثم سأتطرق لبعض القضايا
ذات العالقة مبوضوع االتفاقية والتحرك عىل مكافحة التمييز يف البحرين.
لقد كان مناهضة التمييز بكافة أشكاله من األهداف الرئيسية التي تضمنها
النظام األسايس ملركز البحرين لحقوق اإلنسان .لذلك – ومع تشكيل مجلس اإلدارة
األول يف أغسطس  - 2002تم إدراج قضية التمييز كأولوية يف عمل لجنة الدراسات
والتوثيق التابعة للمركز .ويف منتصف عام  2003كانت اللجنة قد جمعت
معلومات مفصلة حول االمتيازات والتمييز بغرض تقدميها للجنة األمم املتحدة
للقضاء عىل التمييز العنرصي .وقد عمل أعضاء ومتطوعني باملركز بشكل متواصل
ودؤوب لجمع وتنظيم هذه املعلومات ،وهم الجنود املجهولون يف هذه القضية.
املعلومات املذكورة تم إعدادها يف تقرير من  34صفحة بعنوان «التمييز
واالمتيازات يف البحرين :القانون غري املكتوب» وقد احتوى عىل حقائق وإحصائيات
وأرقام واستنتاجات تتعلق باالمتيازات والتمييز يف توىل الوظائف العليا يف الدولة،
والتمييز فيام يتعلق مبامرسة االعتقاد الديني وبناء دور العبادة .وقد كشف التقرير
بأن املرأة تشغل أقل من  7%من الوظائف العامة العليا ،والشيعة يشغلون أقل
من  18%من تلك الوظائف وغالبا يف مناصب غري حساسة .وأورد التقرير قامئة
بالوظائف العليا التي يشغلها أبناء العائلة الحاكمة والتي تشكل أكرث من 17%
وهي غالبا الوزارات السيادية والوظائف الحساسة يف الدولة .كام كشف التقرير
بأن املؤسسات الدميقراطية والقضائية التي تم إنشاؤها بعد املرشوع اإلصالحى،
وهي الشورى والنواب والنيابة العامة ،تم التوظيف فيها عىل أساس طائفي.

330

حالملا

وقد عرضت مسودة التقرير يف ندوة أوىل بنادي العروبة ،شارك فيها كتاب ونواب
وناشطني حقوقيني وسياسيني .ثم أرسل املركز التقرير إىل جميع الجهات الحكومية
للتعليق عليه .و يف أكتوبر  2003تم عرض الصيغة النهائية للتقرير مع مجموعة
من األوراق والتوصيات يف ندوة ثانية بنادي العروبة حرضها عدة آالف من
الجمهور وأعقبتها ضجة واسعة قامت بها الحكومة والجهات املحسوبة عليها.
وتلقى املركز حينها التهديد األول باإلغالق ،وكانت تلك الندوة والتقرير بالفعل
سببا رئيسيا يف إغالق املركز بعد ذلك بعام وفقا ملا جاء يف األوراق الرسمية املقدمة
للقضاء .إالّ أن تلك الضجة الكبرية قد أ ّدت إىل أن يصبح موضوع التمييز قضية
يتحدث عنها الجميع ،يف الصحافة وخطب الجمعة ومجلس النواب والذي فشل
يف ترشيع قانون يجرم التمييز بسبب ضعفه وضغوط الحكومة.
وقد ت ّم ترجمة التقرير املذكور وتقدميه إىل اللجنة الدولية ،كام ت ّم عرض التقرير
يف ندوة مبجلس اللوردات الربيطاين يف لندن يف ديسمرب  .2003ويف شهر مارس
 2004أصدر املركز تقري ًرا مفصال عن التمييز يف منح الجنسية ،مبينا الدوافع
السياسية وراء ذلك ،واألبعاد القانونية ،وتأثريات ذلك عىل حقوق اإلنسان واألمن
االجتامعي .كام تقدم املركز مبجموعة من التوصيات ملعالجة القضية .وقد تم
ترجمة التقرير ومن ثم تقدميه أيضا إىل لجنة األمم املتحدة للقضاء عىل التمييز.
ومبناسبة اليوم العاملي للقضاء عىل التمييز واملوافق 21مارس  ،2004رفع املركز
خطابا إىل ملك البالد ،أشار فيه إىل رسالة امللك إىل رئيس الوزراء يف أكتوبر
 ،2003والتي عد فيها ملك البالد التمييز من بني القضايا التي دعى الحكومة
مبختلف وزاراتها وأجهزتها إىل متابعتها .والتي أشار فيها للدور املتنامي للمنظامت
غري الحكومية ،وحث الحكومة عىل إفساح املجال ملثل هذه الهيئات الوطنية
للمساهمة يف بناء الوطن وتعزيز قدراته .وقد أطْلع املركز ملك البالد عىل الربنامج
الذي يتبناه خالل العام التايل والذي كان يتضمن توثيق األشكال املختلفة للتمييز،
والتوعية بها وبأرضارها ،والتحرك عىل استئصالها ،ورفع التقارير إىل الجهات
الدولية املعنية .وتم إلحاق الخطاب بالتقارير التي أع ّدها املركز.
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ويف نوفمرب املايض – أي بعد إغالق املركز -وجهت اللجنة الدولية للقضاء عىل
التمييز رسالة إىل املركز مرفق بها نسخة من تقرير حكومة البحرين إىل اللجنة،
وطلبت اللجنة الدولية من املركز تقديم التقرير غري الحكومي ألنه سيتم مناقشة
البحرين ضمن أعامل اللجنة يف مارس  .2005فأعد املركز تقري ًرا مكثفا من 12
صفحة ،وأبدت الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان استعدادها لتبني تقرير املركز
وتسهيل مشاركة ممثلني عنه يف اجتامعات اللجنة .والفيدرالية الدولية هي
منظمة مظلية تضم منظامت حقوق اإلنسان من مختلف العامل ومقرها يف فرنسا.
وكان تقرير مركز البحرين لحقوق اإلنسان إىل اللجنة الدولية يحتوي عىل
املواضيع التالية:
أوال :ويحتوي عىل مالحظات املركز حول التقرير الحكومي فيام يتعلق
بالقضايا املختلفة املتعلقة بتنفيذ االتفاقية يف البحرين ،وستجدون أن
معظم ما جاء يف هذا القسم من التقرير قد تم تبنيه من قبل الخرباء
سواء يف املناقشات أو التوصيات التي تبنتها اللجنة.
ثانيا :أورد التقرير تقييم موجز للخلفية التاريخية للنظام واألحداث السياسية
يف الفرتة املاضية.
ثالثا :تقييم موجز ألهم املامرسات واالنتهاكات املتعلقة بحقوق اإلنسان خالل
السنوات األخرية ،وخصوصا فيام يتعلق بالحريات العامة والقوانني.
رابعا :عرض موجز ملدى مامرسة املواطنني لحقوقهم السياسية ،مبا يف ذلك
التغيريات الدستورية ،وفاعلية املؤسسة الربملانية ،وتأثري التجنيس
السيايس ،وتقسيم الدوائر االنتخابية بشكل طائفي ،أثر ذلك عىل العملية
الدميقراطية.
خامسا :األوضاع املعيشية فيام يتعلق بالبطالة وتدين األجور ومشكلة السكن،
ومن هي الفئات األكرث ترضرا.
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سادسا :وهو القسم الثاين من التقرير :فكان يحتوي عىل ملخص لألرقام
والحقائق التي احتواها تقرير املركز املفصل حول االمتيازات التي تتمتع
بها العائلة الحاكمة يف الوظائف العليا والرثوات واألرايض ،والتمييز ضد
الطائفة الشيعية يف التوظيف وحرية مامرسة املعتقد الديني.
وقامت الفيدرالية الدولية بتبني التقرير بشكل مشرتك مع املركز بعد فحص
محتوياته والتحقق من مصادره .وقامت الفيدرالية الدولية بالتعاون مع منظمة
خدمات املعلومات املتعلقة بالتمييز ( )ARISبتنظيم لقاء ملمثيل املركز مع
الخرباء الدوليني األعضاء يف اللجنة الدولية وذلك قبل جولة املناقشات التي قاموا
بها مع الوفد الحكومي .وأثناء املناقشات التي متت بني الخرباء والوفد الحكومي
تقدم املركز بورقة إضافية ضمنها معلومات حول األصول العرقية للمجموعات
الطائفية يف البحرين ،والخلل يف العملية الدميقراطية الذي مينعها من أن تكون
أداة إلصالح الوضع.
أما عن القضايا املثرية للجدل يف طرح موضوع التمييز وخصوصا الطائفي فقد
واجهتنا خالل عملنا يف ملف مكافحة التمييز بعض االعرتاضات والتساؤالت
املهمة .كام حاولت الحكومة بكل ما تستطيع أن توقفنا عن تبني هذا امللف،
وعملت عىل إثارة شبهة الطائفية .كام عمد وفد الحكومة يف جنيف إىل إعطاء
معلومات غري حقيقية ألعضاء اللجنة الدولية بأنه ليس هناك أي نوع من أنواع
التمييز يف البحرين .وإنه ال يوجد مايسمى بالتمييز الطائفي.
إذن ..ملاذا التحدث عن طائفة معينة ،وليس عن املواطنني الذين يتعرضون للظلم
واالنتهاكات بشكل عام؟
الجواب :إن منظامت حقوق اإلنسان الدولية والوطنية ومنها مركز البحرين لحقوق
اإلنسان عندما تتعرض ملواضيع الحقوق والحريات العامة فهي التفرق بني الطوائف
والفئات وإمنا تدافع عن الجميع حسب املوضوع واالختصاص .ولكن عندما يكون
املوضوع متعلق باتفاقية القضاء عىل التمييز ،فالكالم هو عن مجموعات تتعرض للتميز

333

والظلم بسبب أصولها أو جنسها أو نسبها .ومجمعات تحصل عىل االمتيازات والتفضيل.
ونحن أمام التمييز الذي تتعرض له أية مجموعة أمام أحد أمرين :أما أن ندعي
بإن املشكلة غري موجودة ،أو بأنها حساسة واألفضل تجنب الكالم عنها .أو أن
نالمس املشكلة ونشخصها ونضع لها الحلول.
إ ّن شعور املظلوم بالظلم ال ميكن أن ُيحى ألن أناس آخرين ال يريدون أن
يتحدثوا عن قضيته ،بل بالعكس إنه ميكن أن يتحمل مظلوميته ويتسامح مع
اآلخرين إذا وجد اآلخرين هم الذين يطرحون مظلوميته ويدافعون عنه .إن هناك
من الطائفة الشيعية من شارك يف خدمة نظام القمع ومنهم من شارك يف التعذيب
ومنهم من يقتات من عرق الفقراء ،وإن من الطائفة السنية من يعاين من التمييز
والظلم والفقر ،ولكن هذا ال مينع من التحدث عن إن هناك طائفة تتعرض يف
معظمها للتمييز .ولكن رمبا الظلم والتمييز يظهر واضحا ضد أناس دون آخرين
كام ليس هناك يشء مينع من الدفاع عن الطوائف والفئات األخرى أيضا إذا كانت
تتعرض للتمييز بسبب انتامءاتها العرقية والطائفية.
إال أن األمر الذي يجب أن نضعه نصب أعيننا دوما إن التمييز يف البحرين هو
سياسة تقوم بها السلطة .وإن املوجود يف البحرين ليس كراهية مذهبية بني
الناس ،وإمنا هي سياسة تتبعها فئة معينة لتحافظ عىل مصالحها التي أخذتها بغري
حق .وإن هذه السياسة هي التي تورث العدوات بني الناس.
ولكن ماهو الحل :هل الحل يف توزيع الحصص يف املناصب العليا والطائفية
السياسية؟ بالطبع ال..فهذا تجذير لالنقسام يف املجتمع .وإمنا الحل يف ضامن تكافؤ
الفرص بني املواطنني ،وأن يكون لكل مواطن صوت كامل ،وذلك ال يتحقق بدون
حكم صالح وقضاء نزيه ودميقراطية حقيقية.
الحل ملعظلة التمييز التي نعاين منها ليس يف جنيف ،وإمنا هنا يف االبحرين.
وبأيدينا نحن .بالتعاضد وليس بالتفرق .وليس أيضا بكتامن الحقيقة وتجاهلها
وإمنا بإيجاد خطة وطنية وآليات محلية ،نحتاج فيها إىل االستعانة بالخربة الدولية
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وتجارب البلدان األخرى .وإن الظلم واالضطهاد الذى تجذر خالل عقود طويلة لن
يذهب بسهولة .ولكن البد من الصرب وبذل الجهد حتى نحرر أنفسنا وبلدنا من
شيطان التمييز يف داخلنا أوال ..ليك نحاربه يف املجتمع.
خامسا :النص الكامل للكلمة الشفهية التي ألقاها الخواجة في ندوة
الفقر

هناك ظاهرة يف البحرين الحظتها هنا أيضا يف هذه الندوة ،وتتكرر يف كل مكان.
وكمثال معرب الحظته أنا اليوم حني كنت ما ًرا عىل أحد املساجد بعد الصالة مبارشة،
وبعد الصالة كان الدعاء (اللهم من كان يف موته فرجا لنا ففرج عنا مبوته) .هناك
شخص معني يبدو أن كل الناس متفقني عىل أن املشكلة تتلخص فيه ،لكن ال أحد
يذكر اسم هذا الشخص أو منصبه .الجرائد والكتاب الصحافيني أصبحت عندهم
شجاعة ال تقاس بالسابق ،لدرجة أنهم يتعرضون اآلن لبعض الوزراء وللمسئولني
بشكل رصيح ج ًّدا ،ولكن عندما تصل إىل هذا الشخص تقف عند الحد .وآيت مبثال
لذلك الذي كان يحدث يف العراق أيام صدام حسني .كانت هناك جريدة يرتأسها
ابن صدام حسني ،وكانت تنتقد كل الوزراء واملسئولني والوزارات ,وكانت األكرث
انتشارا ً ،لكنها كانت نقطة قوة لبقاء صدام حسني.
هذا املنطق األعوج يجب أن ال نستمر فيه .إذا كان هناك مصدر أسايس للخلل
والخطأ يجب أن نشري إليه بالبنان .أما أن نلف حوله ,فأنا أعتقد بأن األمور ستبقى
مثل ما هي .يا جامعة ..كل مرة نتحدث عن مشكلة رئيسية يف هذا البلد نجد إن
نهاية الخيط تصل اىل رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلامن آل خليفة .فإىل متى
سيبقى عىل رقاب أبناء هذا الشعب ،إىل متى؟ هذا الكالم الذي أتحدث عنه كالم
يف حقوق اإلنسان ,كام هو كالم يف السياسة .إذا كانت الحكومة فشلت طوال الفرتة
السابقة يف إصالح أوضاع الناس وكلنا نتحدث عن ذلك ,حتى ويل العهد يتحدث
عن ذلك ,عن الفشل ,عن املتنفذين ،ولكننا ال نواجه الحقيقة .الحقيقة هي إن
بقاء رئيس الوزراء واملجموعة التي معه يف مناصبهم عائق حقيقي لإلصالح.
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إن ويل العهد أيًّا تكن نياته الحسنة ،وأيًّا تكن مخططاته وأفكاره الطيبة والجيدة,
وأيًّا تكن الدراسات املقدمة فإنها لن تحقق شيئا ولن تصل إىل نتيجة مادامت
السلطة التنفيذية ليست يف إمرته .السلطة التنفيذية هي يف إمرة شخص آخر
ال يؤمن بكل هذه األفكار الوردية وهذا اإلصالح الكبري ،ملاذا؟ ألنه (أي رئيس
الوزراء) ليس مسؤول سيايس فقط ،لو كان فقط سيايس لرأى بأن من املصلحة
حاليا إصالح االقتصاد ليك يبقى يف السلطة .ولكنه أيضا يسيطر عىل االقتصاد وله
مصلحة يف كل عمل اقتصادي يف هذا البلد .الحد األدىن لألجور يرض رئيس الوزراء
ويرض املتنفذين .أي يشء تريد أن تسويه يف هذا البلد سوف يصطدم مع رئيس
الوزراء واملجموعة املتنفذه التي معه.
لنكن رصيحني ،يجب أن تتوحد الجهود ونخاطب ملك البالد ,بأن أي إصالح يف
هذا البلد ,اإلصالح االقتصادي وإصالح أوضاع الناس ال ميكن أن يكون مع وجود
هذه الحكومة التي تسببت يف هذا الخراب .ثالثني سنة أو خمسة وثالثني سنة
هذه الحكومة بسياساتها ,بطريقتها ,بإهدارها املال العام ,بنزف املوارد .هل من
املعقول يا جامعة أن األرايض اليل تم دفنها حول البحرين ،واألرايض التي مل تدفن
بعد ،هل من املعقول أنها تصبح بقدرة قادر ملك لبعض األشخاص يف البلد ثم
تباع للحكومة ليك تنشئ عليها املشاريع اإلسكانية؟ هذا غري معقول .يعني بعد
كم سنة حتى إذا صار برملان حقيقي وسلطة ترشيعية حقيقية ,حتى إذا قالوا لنا
تفضلوا هذا برملان حر ويقرر كل يشء ,حتى إذا الشعب انتخب الحكومة ،لن
يكون هناك يف البلد يشء يرصف منه عىل الناس .األموال تؤخذ وتصدر إىل الخارج
وتشرتى بها جزر وأمالك .إن األرايض العامة استملكت وهي تباع كاستثامرات.
يعني نحن يف وضع سيىء ج ًّدا ,وكلام انتظرنا أكرث ،وقلنا نحن البحرينيني بكل
فئاتنا طبيعتنا الصرب ،بس هذا الصرب سيوصلنا إىل ما هو أسوأ ,هو الصرب السلبي
الذي أوصلنا إىل ما نحن فيه اآلن ،وسوف يوصلنا إىل ماهو أسوأ .أنا أعتقد هذه
فرصة لن تتكرر ،وجود قوى تؤمن باإلصالح وبالتغيري السيايس واالقتصادي ،فيجب
أن نستغل هذه الفرصة للمطالبة بتغيري الحكومة ومن يرتأس هذه الحكومة ،ال
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بد من أن نقوم بذلك .مل يعد الكالم بأن هناك ممنوعات ،و(ياجامعة ال تورطونا).
إىل متى؟ والتورط يف ماذا؟ اليل عنده بيت وعنده مدخول كاف من األموال مرتاح.
هو الذي ال يريد أن يتورط ,ولكن ماذا عن نصف شعب البحرين؟ تقرير مركز
حقوق اإلنسان يقول بأن نصف شعب البحرين يعاين من سوء األحوال املعيشية،
يف حني يوجد عدد كبري ج ًّدا من األثرياء الذي ميتلكون املاليني مبقدار يفوق أي
منطقة يف العامل من ناحية مستوى ما ميتلكونه ,فكيف نسمح بهذا الذي يحدث؟
سادسا :القضايا الملحة الكبرى واستراتيجيات التحرك السياسي
والشعبي في الفترة القادمة

ورقة عبدالهادي الخواجة يف الندوة الجامهريية «ماذا بعد؟» مأتم مدينة عيىس
–البحرين 4 -ديسمرب 2004
أوال :القضايا الكربى امللحة والخطرية فيام يتعلق بالفقر وتدهور األحوال
املعيشية للمواطنني (ومنها نختار أهداف وشعارات املرحلة):
 .1إن اإلسالم واملواثيق الدولية والدستور والعقل واملنطق ..جميعهم يحملون
الدولة مسؤولية ضامن املستوى املعييش املالئم والكريم للموظفني
والعامل الذين يعطون وقتهم وجهدهم الكامل يف الوظيفة والعمل.
فلامذا تسكت الدولة عن الرواتب الضعيفة واملتدنية التي يحصل عليها
معظم املواطنني؟
 .2إن اإلسالم واملواثيق الدولية والدستور والعقل واملنطق ..جميعها تحمل
الدولة مسؤولية توفري الضامن االجتامعي والتأمني ضد البطالة ،فلامذا
فشلت الدولة حتى اآلن يف تنفيذ ذلك؟ وإىل متى تعيش عرشات اآلالف
من العوائل ،عىل الصدقات املذلة واإلعانات الشحيحة من وزارة العمل أو
الصناديق الخريية؟
 .3إن اإلسالم واملواثيق الدولية والدستور والعقل واملنطق ..جميعها تقول
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مبسؤولية الدولة عن توفري الدخل املناسب ملن هم يف سن التقاعد ،فلامذا
يعيش الكثري من املتقاعدين مبداخيل متدنية ويف ظروف معيشية صعبة
بعد أن قضوا أعامرهم يف الخدمة والعمل؟ وإىل متى يستمر التمييز بني
املتقاعدين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص؟
 .4إن اإلسالم واملواثيق الدولية والدستور والعقل واملنطق ،جميعهم يحملون
الدولة رعاية املسنني ،فلامذا يوجد اآلالف من املسنني الذين يعيشون الفقر
املدقع ،أو يواصلون العمل رغم أعامرهم املتقدمة ،حيث يقوم الكثري منهم
باألعامل املرهقة يف ظروف سيئة ويعانون الفقر واملهانة وذل الحاجة؟
 .5إن اإلسالم واملواثيق الدولية والدستور والعقل واملنطق ،جميعهم يحملون
الدولة مسؤولية توفري املأوى املناسب ملن ال يحظون بذلك .فلامذا تنتظر
عرشات اآلالف من األرس من أصحاب الدخل املحدود لفرتات تزيد أحيانا
عن عرش سنوات ،لتحصل عىل القروض أو املساكن الشعبية ،رغم أنهم
سيدفعون أمثانها؟ بل السؤال اآلن :كيف ستبني الدولة املشاريع السكنية
الرضورية بعد استحواذ املتنفذين عىل معظم األرايض يف الرب والبحر؟ وماذ
سيفعل املواطنون بالقروض الضئيلة التي يحصلون عليها بعد االرتفاع
الجنوين ألسعار األرايض وتكلفة اإلنشاء والبناء؟
 .6ونتساءل بتعجب ،كيف تحرص الدولة خدماتها اإلسكانية عىل من ميتلكون
الوظائف والدخل؟ وماذا عن معدومي الدخل من العاطلني والعاجزين عن
العمل ،أو من ليس لهم دخل ثابت مالئم؟ أليس هؤالء مواطنني أيضا ولهم
ذات الحقوق الدستورية؟ بل أليس هم األحق بالحصول عىل دعم الدولة؟
 .7ونتساءل أيضا ،ملاذا يستحوذ كبار املسؤولني عىل املزيد واملزيد من األرايض
الشاسعة ،دون أن يدفعوا أمثانها؟ بينام ال ميكن توزيع مساحات صغرية
من األرايض مجانا عىل املواطنني ليبنوا لهم املأوى املناسب؟
 .8إن اإلسالم واملواثيق الدولية والدستور والعقل واملنطق ..جميعم يحملون
338

حالملا

الدولة تقديم الخدمات األساسية للمواطنني ،وعدم التمييز بني املناطق
املختلفة التي يقطنون فيها .فإىل متى تبقى العديد من املناطق والقرى
تعيش أوضاع اإلهامل والبؤس فيام يتعلق بالطرق وشبكات املجاري
والكهرباء واالتصاالت واملواصالت؟ أليس هؤالء مواطنني ومناطقهم جزء
من الوطن؟ أم إن األموال العامة ال تكفي إال لتطوير مناطق السكن
واملشاريع التجارية التابعة للمسؤولني والوزراء واألثرياء املرتبطني بهم؟
 .9وإىل متى تستمر االمتيازات والتمييز بني املواطنني يف التوظيف الحكومي؟
وملاذا اإلرصار عىل اإلبقاء عىل اآلالف من األجانب يف وظائف األمن
والدفاع ،واالستمرار يف تجنيسهم وتقديم الخدمات السكنية لهم ،فيام
يعاين املواطنون من شح الوظائف والسكن؟
إن القانون الدويل لحقوق اإلنسان يدرك ويؤكد مسؤولية املجتمع يف املساهمة
يف حل تلك القضايا إال أنه يضع املسؤولية األساسية عىل الدولة .فالدولة هي من
يهيئ الظروف لعمل املؤسسات األهلية االقتصادية والخريية والتعاونية ،وهي من
يهيئ الظروف للقطاع الخاص ليساهم يف حل تلك األمور .وإن أي فشل يف ذلك
هو فشل للدولة وترشيعاتها وأنظمتها وسياساتها العامة.
إن املسؤلية الدستورية للدولة يف البحرين عن كل تلك األمور ليست جديدة ،وإمنا
تم إقرارها منذ عام  .1973فلامذا تعجز الدولة بعد أكرث من ثالثني عام يف القيام
بواجباتها؟ أال تكفي خمسة أعوام من العهد الجديد ،وعامني من عمر املجلس
الوطني لوضع الترشيعات والربامج الالزمة لحل أزمات املعيشة والسكن املتفاقمة؟
ولن يقبل أي مواطن ،أو أي عارف بأوضاع البلد السياسية أو االقتصادية التعذر
بعدم وجود املوارد الالزمة لحل تلك االزمات واالحتياجات .فيكفي إرجاع جزء مام
تم االستيالء عليه من األموال واألرايض لسد حاجات املحرومني .وليس أقل من
إعادة تنظيم املوازنة العامة ووقف اإلهدار والتالعب املستمر فيها لـتأمني توفري
املوارد الالزمة لسد تلك االحتياجات.
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إن من يرفض قانون الحد األدىن لألجور يجب أن يضع البديل الفوري الذي يدعم
الرواتب املتدنية .ومن ال يريد البحرنة اإلجبارية فليضع حلوال فورية –وليس فقط
آجلة -لتوفري العمل للعاطلني ،أو تعويضهم بشكل مناسب .وأية مشاريع ونظريات
ال تستجيب لذلك ،وال تضع حلوال عملية عاجلة فهي مرفوضة ،ألنها مثالية وال
تضمن الحقوق أوتعالج املشاكل ،أوإنها مخادعة ومخاتلة تستهدف املحافظة عىل
مصالح املتسلطني واألثرياء عىل حساب املحرومني من عامة الشعب.
وإذا كانت الدولة ال تريد أن تفرض الرضائب عىل الدخل واالستثامرات وهو ما
تفعله جميع الدول املتقدمة ،فلتوفر البديل الذي يؤمن نظام مناسب للضامن
االجتامعي ،لتأمني حقوق الفئات الضعيفة يف املجتمع .املهم أن يتحقق ذلك اآلن
وليس بعد سنوات.
الوضع الحكومي القائم ،وشعار التغيري تغيري الحكومة:
لقد مرت عرش سنوات تقريبا منذ بدأت االنتفاضة يف ديسمرب  .1994وقد سبقتها
اعتصامات للعاطلني عن العمل .وكان هدفها اإلصالح السيايس والدميقراطي باعتبار
أن ذلك هو السبيل لضامن الحريات وحقوق الناس .السنوات الخمس األوىل
شهدت حوادث التحرك الشعبي والقمع وتصعيد الضغط الداخيل والخارجي عىل
حكومة خليفة بن سلامن ومجموعته .أما السنوات التي تلتها فقد شهدت تويل
الشيخ حمد بن سلامن والتصويت عىل امليثاق وإعالن اململكة الدستورية وإطالق
هامش الحريات .ولكن أين نحن اآلن من الدميقراطية الحقيقية واإلصالح القانوين
وإصالح األوضاع املعيشية؟
إن من غريب السياسة يف البحرين ،أن يتويل شخص جديد الحكم يف البحرين،
ويتم التصويت عىل ميثاق وطني ،ويتغري شكل الحكم إىل ملكية دستورية ،ويتم
اإلعالن عن انتهاء عهد القمع وبداية عهد اإلصالحات ،كل ذلك مع استمرار نفس
السلطة التنفيذية املتمثلة يف رئيس الوزراء وحكومته الفاسدة.
من كان املسؤول عن قرارات القمع والسجن والقتل والترشيد طوال  30عاما
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من أمن الدولة؟ ومن املسؤول عن ما وصلنا إليه من تردي األوضاع االقتصادية
وتفيش الفقر والبطالة؟ ومن هو املسؤول عن الفساد اإلداري واملايل املتفيش يف
املؤسسات واألجهزة الحكومية؟
وهل ميكن إصالح االقتصاد بشكل جذري وحل مشاكل الفقر والفساد مع وجود
حكومة خليفة بن سلامن تدير البالد وتتحكم يف العباد وتهيمن عىل االقتصاد
والقضاء والترشيع؟
وهل نتوقع أن نصل إىل إصالح الدستور ومعالجة الفساد وتحقيق الدميقراطية
الحقيقية واستقاللية القضاء والحصول عىل برملان فاعل أو معارضة قوية مع
استمرار خليفة بن سلامن ومجموعته عىل رأس السلطة التنفيذية؟ إذا أجبنا عن
هذه األسئلة نكون قد اخرتنا بدون تردد شعار هذه املرحلة.
لقد وفر خليفة بن سلامن وحكومته علينا نصف الطريق ،فقد اكتسبوا الكراهية
بسبب القمع والفساد وظلم الناس بجميع فئاتهم وانتامءاتهم .وقد انكشفت
هذه الحكومة أمام العامل وانتهت صالحيتها ،وفقدت مرشوعيتها .ومل يبق إال
أن تتوفر اإلرادة الشعبية ،للضغط باتجاه اجتثاث هذه الحكومة التي ذويت
جذورها ،وتيبس جذعها وفروعها .فإذا بقيت فذلك مرده ليس إىل رشعيتها وقوتها
بل إىل ضعفنا وتهاوننا عن حقوقنا ،وخوفنا غري املربر من عودتها للبطش والقمع.
إن أقىص ما يجب أن تبقاه هذه الحكومة هو عامني من اآلن .ولكننا سنكون قد
وفرنا عىل أنفسنا الكثري من العنت واملعاناة إن استطعنا اإلطاحة بها قبل ذلك.
ولذلك يجب ان نبدأ الحركة اآلن وفو ًرا وبالطرق السلمية.
إذا كان مجلس العائلة (أي عائلة آلخليفة) هو إلدارة شئون األرسة نفسها فذلك من
شأنها ،إما إذا كان إلدارة شئون الحكم ،فذلك نقض للميثاق وللملكية الدستورية،
واستمرار للحكم القبيل .وإن استمرار هيمنة خليفة بن سلامن ومجموعته عىل
الحكومة واالقتصاد ،ليس سوى داللة بارزة عىل استمرار مراكز القوى والحكم
القبيل .وإن اململكة الدستورية تستدعي الفصل بني أرسة ملك البالد وبني السلطة
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التنفيذية .ليتمكن الشعب ونوابه من انتقاد ومراقبة الحكومة ،دون أن يكون
ذلك تطاوال عىل أفراد يف أرسة امللك أو مساسا بهم.
إن شعار املوت آلل خليفة ،شعار خاطئ شكال ومضمونا ،وشعار «خليفوه شيل
إيدك »..شعار خاطئ يف الشكل وصحيح يف املضمون ،أما شعار تنح ياخليفة فهو
الشعار املالئم شكال ومضمونا وال بد أن نستمر يف رفعه حتى يتحقق .ونحن
بحاجة البتكار مجموعة من الشعارات الفرعية املتعلقة بالوضع املعييش واإلصالح
الدستوري السيايس.
مجلس النواب والقضايا المعيشية للمواطنين:
فإن الشهور القليلة القادمة ستكون الفرصة األخرية ملجلس النواب ملحاولة إصالح
الصورة البائسة التي هو عليها وذلك:
 .1بإقرار ترشيعات وأنظمة عاجلة تؤمن الضامن االجتامعي للفقراء والتأمني
ضد البطالة ودعم األجور ،وأن ال مترر امليزانية القادمة إال حسب تلك
األولويات .وإذا أق ّر مجلسا الشورى والنواب امليزانية القادمة دون أن
تتضمن ذلك ،فيجب أن يتم االحتجاج عىل ذلك مبختلف الطرق وأقرتح
مثال أن يتم محارصة مبنى املجلسني سلميا وقذفه بالطامطم والبيض
الفاسد.
 .2كام يلزم عىل النواب البدء فو ًرا مبقارعة فساد الحكومة ،عىل األقل عرب
كشف الحقائق املتعلقة بالذمة املالية ألعضاء الحكومة ،كام كان لديهم
عندما بدؤوا يف مناصبهم ،وكام لديهم اآلن .وأن يتم الكشف عن كيفية
االستحواذ عىل األرايض العامة.
 .3إنه من العبث املراهنة عىل مجليس النواب والشورى برتكيبتهام الحالية
يف ترشيع قوانني تحمي الحريات ،وتتالءم مع املقاييس الدولية .ولكن
يجب عىل املجلسني عىل األقل تجنب اإلنجرار وراء الحكومة يف ترشيع
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قوانني تقيد الحريات وتنتهك حقوق الناس .وأن يقف األعضاء مع الناس
ومؤسسات املجتمع املدين يف مواجهة استخدام قوانني العهد السابق،
ومامرسات الحكومة التي تنتهك حقوق اإلنسان.
إن استمرار فشل مجليس الشورى والنواب يف تحمل مسؤولياتهم ،يتطلب منهم
مواقف رصيحة وشجاعة ،تضع ح ًّدا لهيمنة الحكومة عليهم .فهم إما أن يؤ ّمنا
مطالب الناس وحقوقهم عرب الترشيع واملحاسبة ،أو أن يتقدموا باالستقالة ليخلوا
مسؤوليتهم عن التقصريوتردي األوضاع وانتهاك الحقوق.
ما هي أولويات المرحلة الحالية والقادمة:
إن مسارات التحرك السيايس والشعبي يف الفرتة القادمة البد وأن تضع األولوية
لقضيتني أساسيتني:
 .1مكافحة الفقر وتحسني األوضاع املعيشية.
 .2اإلصالح الدستوري السيايس.
عىل أن يكون التحرك يف هذه املسارات متناغام ،ولكن لكل مسار اسرتاتيجية
عمله ،ووسائله ،وفقا للجهات التي تتبناه كأولوية ضمن خطة عملها .وضمن
هذين امللفني يتم التعرض للملفات األخرى مثل الفساد الحكومي وإصالح
القوانني وغري ذلك.
فيام يتعلق باإلصالح الدستوري السيايس فإن الجمعيات السياسية ومجموعة
من القانونيني والرموز قد تصدوا بقوة لهذا امللف ،والبد من مؤازرتهم ودعمهم
من مختلف الفئات ومبختلف الوسائل .إلن اإلصالح الدستوري وإصالح مؤسسات
الدولة سواء التنفيذية أو الترشيعية أو القضائية هو الضامن األكرب للحقوق
والحريات .وهذا امللف هو األكرث تعقيدا ولن نصل فيه إىل نتائج حقيقية دون
تطوير وسائل الضغط التي تؤمن نجاح الحوار بني املعارضة والقيادة السياسية.
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أما فيام يتصل مبكافحة الفقر وتعزيز الحقوق االقتصادية وتحقيق العدالة
االجتامعية ،فإن مركز البحرين لحقوق اإلنسان كان قد أعلن عن حملة وطنية
تتعلق بذلك مدتها عامني ،وقد أدت ندوة الفقر وورشة عمل ماكنزي ،والتطورات
التي حدثت يف الشهرين املاضيني إىل تزايد االهتامم بهذا ااملوضوع .وقد برزت
مجموعات من الشخصيات والناشطني الذين يؤمنون بهذه القضية ويريدون
املبادرة للقيام بتحرك واسع ومنظم لبث الوعي العام وتنسيق الجهود باتجاه
حركة شعبية مطلبية ضاغطة باتجاه تحسني األوضاع املعيشية .ولذلك فقد تم
مبدئيا االتفاق عىل تشكيل إطار شعبي تحت اسم «لجنة مكافحة الفقر وتعزيز
الحقوق االقتصادية».
لقد تم إعداد مسودة برنامج عمل تحتوي عىل طرح فكري حقوقي ،وأساليب
للتحرك الشعبي املتعلق بتعزيز الحقوق االقتصادية والعدالة االجتامعية ،وسيتم
نرشها عىل شكل رسائل ،وعرضها للحوار عرب املنتديات والندوات .وذلك لالستفادة
منها يف التوعية والتحرك املجتمعي لتعزيز تلك الحقوق.
إن التحرك الشعبي بحاجة ليك يبدأ إىل وضوح يف الرؤية تعكسه الشعارات
واألهداف املرحلية .وكذلك هو بحاجة إىل حركة ذاتية تبدأ من مبادرات األفراد
يف التحرك لتشكيل املجموعات الصغرية ،وهو ما سيفرز النشطاء امليدانيني يف
املناطق واملؤسسات املختلفة ،وتقوم املجموعات الصغرية باالتصال ببعضها
وتعمد إىل التواصل والتشاور مع الرموز السياسية والدينية التي تحمل هموم
الناس ،ومحاولة إقناعها باملشاركة بصورة أو أخرى ،وتشكيل مجموعات ضغط
عىل املؤسسات واألشخاص الذين هم يف مواقع النفوذ والتأثري ،وبث الحيوية يف
الجمعيات السياسية والنقابية والشبابية والنسائية وغريها من املؤسسات التي
ميكن أن تتصدى لقضايا وهموم الناس بشكل أو آخر.
إن أساليب التحرك والعمل السلمي تتنوع بني بث الوعي العام عرب النرش والندوات
الجامهريية وورش املجموعات ،وكذلك أعامل التحشيد والضغط عرب اللقاءات
واالتصال يف داخل أماكن العمل ومع الدوائر الرسمية .وأعامل االحتجاج السلمي
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سواء املحدودة واملوضعية والرمزية أو ذات الزخم العايل والواسع كاالعتصامات
واملسريات واالرضابات العاملية العامة ،وصوال إىل أعامل العصيان املدين السلمي
إذا اقتىض األمر .يرتافق مع كل ذلك تطوير أساليب العمل الحقوقي من رصد
وتوثيق وحمالت يف الداخل والخارج ،إىل جانب العمل اإلعالمي .ومتثل املبادرات
الذاتية يف إبداع وسائل وأساليب جديدة دو ًرا كب ًريا يف رفد العمل الشعبي وتطويره.
ونشري هنا إىل الهاجس املسيطر عىل الكثريين ،والذي يتمثل يف احتامل انفالت
األوضاع وعودة االصطدامات والعنف املتبادل .وقد أدركت السلطة ذلك الهاجس
واستخدمتها بذكاء الحباط أي تحرك شعبي ،فام أن تشعر بأرهاصات أي تحرك
فاعل حتى ترسل التحذيرات عرب وكالئها بأنها ستستخدم القوة والقمع وفرض حالة
الطوارئ ،كام إنها تفتعل الصدام األمني او تضخم بعض الحوادث املعزولة لتغذية
تلك الهواجس واستخدامها يف إحداث االنقسام وإحباط أي تحرك شعبي .ونحن
نقول بأن املسؤولية تقع عىل عاتقنا نحن أبناء الشعب .فالتحرك الشعبي هو
خيارنا الوحيد للدفاع عن حقوقنا والضغط باتجاه اإلصالح .ولذلك البد أن نحرص
كل الحرص عىل أن تكون الفعاليات ووسائل العمل الشعبية بعيدة كل البعد عن
أي نوع من االصطدام والعنف .وهو ما سيخفف من الهواجس ،ويكسب الحركة
الشعبية مزيدا من التأييد يف الداخل والخارج.
ومن ناحية الربنامج الزمني فإن العامني القادمني  2006/2005هي فرتة مصريية
عىل الصعيد السيايس واالقتصادي اإلقليمي واملحيل .فالبد من التحرك فو ًرا
وتحقيق نتائج حاسمة خالل هذه الفرتة .وخصوصا إذا وضعنا يف االعتبار الرتدي
املتسارع لألوضاع املعيشية واالقتصادية ،واستمرار هدر األموال العامة واالستيالء
عىل األرايض وبيعها ،واالستحقاقات االقتصادية املتعلقة مبشاريع السلطة ،واتفاقية
التجارة الحرة مع الواليات املتحدة وبرنامج الخصخصة ،واالستحقاق االنتخايب
للبلديات والنواب ،ذلك إىل جانب الوضع اإلقليمي ومشاريع الدول الكربى.
وختاما فإ ّن الحقوق تؤخذ وال تعطى .وإن أصحاب الحقوق هم األوىل باملبادرة
بالتحرك ،ومغادرة حالة االنتظار السلبي والتواكل واالعتامد عىل اآلخرين .وإن
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التمنيات لن تحقق املطالب إال بالجهد والكفاح واملغالبة ،والشاعر يقول «وما
نيل املطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غالبا» .وإن التدافع بني قوى املجتمع
املختلفة يف املصالح واألهواء هو سنة من سنن الحياة إلحداث التوازن يف املجتمع
وإحقاق الحقوق ودرأ الفساد حيث يقول تعاىل{ :ولوال دفع الله الناس بعضهم
ببعض لفسدت األرض}((( صدق الله العظيم
والسالم عليكم ورحمة الله
سابعا :حماية الحقوق بين الخروج على الحكم والتحرك السلمي
كلمة عبدالهادي الخواجة ليلة العارش من محرم يف شارع اإلمام الحسني Q

 18فرباير  2005التي أغضبت الحكومة وكانت من األسباب الرئيسية لتصعيد
الضغوط عىل املآتم ومواكب العزاء.
هل ميثاق العمل الوطني هو نفسه صلح اإلمام الحسن مع معاوية؟
أوال :إن اإلمام الحسن مل يكن ليصالح معاوية لوال تخاذل الناس عن حقوقهم،
وضعفهم عن مقاومة الظلم.
ثانيا :إن اإلمام الحسن قبل ببقاء معاوية يف الحكم ،ومل يقبل بأن تتحول
السلطة إىل حكم ورايث يف آل أمية ،وإمنا اشرتط أن ترجع أمور الناس إىل
الزعامء الذين يحكمون بالعدل ويرتضيهم الشعب.
ثالثا :رغم الصلح فإن معاوية قد غدر بالحسن بن عيل ودس له السم ،ونكث
باتفاق الصلح ،وأرغم الناس عىل مبايعة ابنه يزيد.

((( سورة البقرة ،اآلية.251 :

346

حالملا

أما عن ميثاق العمل الوطني
فقد أقر الناس للحاكم الجديد بامللكية والحكم الورايث رغم إنها سابقة وخصوصا
يف تاريخ الشيعة.
وقد صدق الناس ما جاء يف امليثاق ،وصدقوا وعود الحاكم الجديد
صدقوا بأن الشعب سيكون له برملانا يدافع عن حقوقه ويراقب الحكومة
صدقوا بأن عهد االمتيازات والفساد والتمييز الطائفي قد أوشك عىل االنتهاء
وصدقوا بأن الشعب سيعيش أحىل أيامه يف ع ّز وكرامة وكل مواطن ميلك العمل
املالئم والسكن املالئم
لذلك ذهب الناس جميعا بتشجيع من زعامئهم ورموزهم الدينيني والسياسيني
للتصويت عىل امليثاق .كانوا يعتقدون بأن البحرين سيكون فيها ملك عادل
وسيكون الحكم للشعب ،وإن الدولة قد تخلت عن طبائعها األموية.
ولكن ما الذي حدث بعد التصويت عىل امليثاق ،أو الصلح مع معاوية؟
لقد حنث النظام بوعوده وغري الدستور ،وولد الدستور الجديد فأرا قبيحا اسمه
مجلس الشورى والنواب! ليس فقط عاجز عن مقاومة الفساد ومحاسبة الحكومة،
وعاجز عن تأمني العمل والضامن االجتامعي والسكن للمواطنني! وعاجز عن
تعديل القوانني الجائرة ..بل هو مجلس يساعد الحكومة يف مظاملها ،ويدافع عن
مصالحها ،ويقر قوانني جائرة جديدة.
أما امللكية الدستورية ،فهي ليست سوى شعار يف الدستور .فامللك إما عاجز عن
أن يحرر البالد من عمه وأفراد عائلته املتسلطني يف كل إدارة ومنطقة وتجارة ،أو
إنه ال يريد ذلك .وظلت البالد ملكية عشائرية أموية مل يغري فيها امليثاق شيئا.
لقد زاد يف العهد الجديد التعيينات الطائفية يف وظائف الدولة العليا ،ويف املؤسسات
الجديدة بدون استثناء .وزاد التجنيس السيايس الطائفي .وزادت السيطرة عىل
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األرايض العامة حتى استحوذ امللك وأبناءه وإخوانه وعمه رئيس الوزراء عىل
مساحات هائلة من األرايض الساحلية واألرايض القابلة للدفان! وهم يتوزعونها
بينهم ومينحون بعضها للموالني لهم ،ويبيعون أكرثها بأسعار باهضة إىل غري
البحرينيني! حتى تراكمت ثرواتهم لتصل إىل مليارات الدنانري يف البحرين وخارجها.
ويف املقابل ازدادت أزمة األرايض والسكن والبناء ،ليصل عدد طلبات السكن
الشعبي وقروض السكن إىل أكرث من أربعني ألفا ستتضاعف خالل السنوات
القليلة القادمة .والناس مكدسني يف بيوت قدمية آيلة للسقوط .وازاد عدد
العاطلني يف العهد الجديد حتى وصل إىل أكرث من  30ألفا ويبرشنا تقرير ويل
العهد بأن العدد سيصل إىل مثانني ألفا خالل عرش سنوات .وقل مستوى الرواتب
بدال من أن يرتفع ،وهو إىل مزيد من االنخفاض وفقا لنفس التقرير .وزاد الفقر،
وتنكرت الحكومة لدستورها ووعودها بتوفري الضامن االجتامعي للعاطلني
والعاجزين عن العمل.
وماذا كان جزاء الزعامء والرموزالذين شجعوا الناس عىل التصويت لصالح ميثاق
الصلح؟
يف مسرية التضامن مع الشعبني العراقي والفلسطيني ،صدرت األوامر بقمع املسرية
التي كان يتقدمها العلامء والرموز ،وكاد يخنقهم الغاز املسيل للدموع ،ومترغت
أجسادهم ومالبسهم يف الرتاب .وكان الجميع مندهش :ملاذا قامت السلطة
بذلك؟؟ والجواب واضح :إلعطاء هؤالء الزعامء والرموز رسالة واضحة :بأنكم ال
زلتم رعايا الدولة األموية ،التي متلك البالد والعباد ،ومتلك القوة والقرار والرشعية.
فال تطالبوا إال باملسموح ،وال تتجاوزوا الخطوط الحمراء.
أما جمعيات الشعب ورموزهم السياسية املعارضة :فهم وكل ما يجمعونه من
تأييد وتواقيع يهددهم وزير العمل بإغالق جمعياتهم ورميهم يف السجون ،وال
يستحقون أن يلتقي صاحب الجاللة امللك بهم ،أو حتى أن يستلم مطالبهم بالربيد.
هل صعب علينا اآلن أن نفهم ملاذا خرج الحسني بن عيل  Qعىل الدولة األموية؟
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ألنها دولة عشائرية وراثية ،ال تحكم بالعدل ،تنكث العهود واملواثيق ،وتستذل
الناس وتسلبهم حقوقهم .ولكن ما الذي جعل إرادتنا وحقوقنا وكرامتنا مسلوبة
إىل هذه الدرجة؟
يقول الحسني بن عيل :Q
« ..وما سلبتم ذلك إال بتفرقكم عن الحق ،واختالفكم يف السنة بعد البينة الواضحة،
ولو صربتم عىل األذى وتحملتم املؤونة يف ذات الله كانت أمور الله عليكم ترد،
وعنكم تصدر ،وإليكم ترجع ،ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم ،وأسلمتم أمور
الله يف أيديهم يعملون بالشبهات ،ويسريون يف الشهوات .سلطهم عىل ذلك فراركم
من املوت ،وإعجابكم بالحياة التي هي مفارقتكم ،فأسلمتم الضعفاء يف أيديهم،
فمن بني مستعبد مقهور ،وبني مستضعف عىل معيشته مغلوب ،يتقلبون يف امللك
بآرائهم ،ويستشعرون الخزي بأهوائهم .إقتدا ًء باألرشار ،وجرأة عىل الجبار ،يف كل
بلد منهم عىل منربه خطيب يصقع ،فاألرض لهم شاغرة وأيديهم فيها مبسوطة،
والناس لهم خول ال يدفعون يد المس.»...
فامذا فعل الحسني بن عيل وأصحابه لتحمل املسؤولية:
لقد خرجوا عىل النظام األموى الفاسد مطالبني باإلصالح ،وضحوا بأنفسهم
وأهليهم ،وأعلن الحسني مقولته الشهرية:
رشا وال بط ًرا وال مفس ًدا ،إمنا خرجت لطلب اإلصالح يف أمة
«أال وإين مل أخرج أ ً
جدي رسول الله ،أريد أن آمر باملعروف وأنهى عن املنكر»
وما هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟
يقول الحسني « :Qإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر دعاء إىل اإلسالم ،مع
رد املظامل ومخالفة الظامل ،وقسمة الفيء والغنائم ،وأخذ الصدقات من مواضعها،
ووضعها يف حقها» مل يكتف اإلمام الحسني بالدعاء واالنتظار ،بل بادر وعمل
وجاهد وضحى .ولذلك زالت الدولة األموية يف أقل من مائة عام.
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أما دولتنا األموية فهي مستمرة منذ أكرث من مائتي عام رغم كل ما عملته من
مظامل .والغريب إن دعاء املظلومني والذين انتهكت اعراضهم وحقوقهم مل يجد
االستجابة بالفرج وتيسري الحال وحفظ الكرامة وتحسني األوضاع املعيشية ،بل
األمور تزداد سو ًءا ،أتدرون ملاذا؟
قال اإلمام « :Qال ترتكوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيوىل عليكم
رشاركم ثم تدعون فال يستجاب لكم».
فامذا نحن فاعلون ،ونحن أنصار الحسني؟
أال ندافع عن كرامة وحقوق املستضعفني والفقراء والعاطلني والعاجزين عن
العمل؟ بل أال ندافع عن حقوقنا وكرامتنا؟ وحقنا يف السكن املالئم والعمل املالئم،
والضامن االجتامعي؟
لقد قالوا لنا بأن من الحكمة والسياسة والعقل عدم مقاومة الدولة الفاسدة
املتسلطة بالقوة ،ألن ذلك قد يوقع رض ًرا أكرب ،ونتساءل :هل هذا هو منطق
الحسني بن عيل وأصحابه لوكانوا معنا؟ وإذا كان الجواب نعم ،فامذا مينعنا
عىل األقل أن ننظم أنفسنا يف لجان ومجموعات ونقابات ،ونبدأ حركة احتجاج
سلمي متنامية ال تستكني حتى يرضخ الحكام إىل مطالبها العادلة ،وتتخىل
الدولة عن طبائعها وسامتها األموية من نهب ثروات وأراض البالد ،وإفقار
وإذالل العباد.
وقد واعدنا الله يف كتابه الكريم بتغيري أوضاعنا إىل األفضل ولكنه قال« :لن يغري
الله ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم» صدق الله العظيم فلنسعى ولنتحرك «وما
ضاع حق وراءه مطالب».
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ثامنا :كلمة الخواجة في الندوة الجماهيرية بشأن معتقلي الرأي

البحرين – جد حفص –  15مارس 2005
يف البداية أو ّد أن أطرح قضية مهمة وحساسة بعض اليشء:
فعندما تم اعتقال األخ عيل عبد اإلمام ورفاقه ،كان الحديث يدور عن اتهام
بالتعرض للذات امللكية .وهي تهمة وإن تم استبعادها الحقا ولكنها خطرية
وميكن التلويح بها يف أي وقت وضد أي شخص أو جهة.
هل ذات امللك مصونة وال متس؟
أنا أقول نعم ،فامللك إنسان ،وجميع األديان واألعراف تقيض بحفظ كرامة اإلنسان
وصون ذاته .وهكذا فإن كل واحد من الناس أيضا ذاته مصونة ويجب أن ال متس.
وإمنا يذكر ذلك يف بعض الدساتري باعتبار أن امللك رمز وحدة البالد وتوافقها
السيايس واالجتامعي ،وليس ألن ذاته تختلف عن ذات اآلخرين.
ومبا أن كرامة اإلنسان وذاته املصونة ال مينعان من محاسبته إذا أخطأ ،لذلك فإن
من ال يريد أن ينتقد أو يحاسب يجب أن ينأى بنفسه عن مواطن اتخاذ القرارات،
وخصوصا املتعلقة مبصالح ومصائر الناس .أو أن يقبل املحاسبة واملعاقبة كغريه
من البرش .وأعتقد بأن هناك من يحاول وسيحاول مجددا أن يستغل اسم امللك
وذاته لتقييد الحريات واعتقال الناس وتقدميهم للمحاكم.
إنني يف هذه األمسية أتوجه بالتهنئة إىل إخواين معتقيل الرأي عيل عبد اإلمام،
وحسني يوسف والسيد محمد املوسوي الذين تم اإلفراج عنهم مساء األمس بعد
 15يوما قضوها يف السجن بسبب تهم تتعلق بالنرش يف موقع ملتقى البحرين
االلكرتوين .وإين أهنئ إخواين ليس فقط لخروجهم من السجن ،وإمنا خروجهم من
الصندوق .بل إن خروجهم من الصندوق هو الذي أدى بهم إىل السجن ،والخروج
من الصندوق هو الذي جعل إراداتهم وإرادات أعضاء لجنة التضامن واملتعاطفني
مع القضية تهزم إرادات أصحاب عقليات أمن الدولة وتقييد حرية الرأي والتعبري.
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هل انتهت القضية؟ ال مل تنته .فالقضية مل تغلق بعد ،والقوانني املتشددة الزالت
نافذة ،وأجهزة أمن الدولة وعنارصها ال زالت هي ..هي ..منذ عهد القمع! فهل
تغري يشء إذا يف البحرين؟ .نعم لقد تغريت السياسات واألساليب وبقي التسلط
والزجر ،وهذا ما سأتحدث عنه اليوم .ولكن ماذا عن الصندوق؟ والخروج من
الصندوق؟
تقول القصة أن أحدهم اشتىك لصاحبه أن الكائنات التي يرعاها أصبحت عصية
عليه ،وكثرية الحركة والتململ ،وقد وصل األمر ببعضها أن تبتعد عنه فتنفلت،
أو تقرتب منه فتوشك أن تنهشه .فأشار عليه صاحبه أن يضع تلك الكائنات يف
صندوق كبري .ويصنع بداخله كل الوسائل املوجودة خارج الصندوق ،وأن يكون
بيده منافذ الغذاء والهواء ووسائل اإلضاءة وبيده أن يحدد الليل من النهار .وأن
يضع الصندوق عىل سطح متحرك فإذا عصيت عليه الكائنات ه ّز الصندوق هزة
فجعل حابلهم يختلط بنابلهم ،ويرضب بعضهم بعضا.فأعجب صاحبنا بالفكرة،
مبتسم:
ولكنه تساءل« :كيف سيقبلون بالبقاء يف الصندوق؟» فأجابه صاحبه
ً
«سيعتادون عليه إذا غلبوا عىل إمرهم ،أما أجيالهم القادمة فإنها لن تدرك بأنها
تعيش يف صندوق».
هكذا نحن ،نعيش يف صندوق صنعه الظلم والقمع ،واملصالح ووسائل اإلعالم،
والقوانني ومؤسسات السلطة جيالً بعد جيل ،وطال بنا األمد حتى مل نعد ندرك
بأننا نعيش يف صندوق ،بل إننا نرتدد يف الخروج منه حتى إذا اهرتأت جدرانه
وسنحت لنا الفرصة بالخروج.
لقد تخلت السلطة عن القمع الشامل واستعاضت عنه مبجموعة من السياسات
املاكرة الناجحة .فهناك سياسة الرضبات املنتقاة ،وهي سياسة معاقبة عدد محدود
من األشخاص بني فرتة وأخرى وجرجرتهم يف السجون واملحاكم ،وجعلهم أمثولة
لتأديب اآلخرين ،أي حسب مايقول املثل الشعبي «ارضب الكلب يتأدب األسد».
وهذا طبعا متييز يف تطبيق القانون والعقوبات ،ولكن متى اهتمت الحكومة
أوالقضاء التابع لها باملساواة يف تطبيق القانون .إذن فاآلن الحاجة العتقال كل من
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السياسة األخرى هي سياسة حافة الهاوية .فالسلطة تأخذنا إىل األعىل ولكن
متيش بنا عىل حافة هاوية ،أو ما تصوره لنا بأنه هاوية بواسطة وسائل اإلعالم
والوسطاء الذين يسبّحون بحمدها ويرجفون مبخاطرها .وتعطينا بعض القليل
القليل وبالقطارة ،ولكنها تشري لنا دامئا بأن البديل هو الوقوع يف الهاوية ،أي
الرجوع إىل االضطرابات أو القمع وأمن الدولة ،والعاقل طبعا يختار الفتات وال
يختار أن يرتدى يف األخطار.

حالملا

يتكلم أو يكتب ،وإمنا انتقاء أفراد قالئل بني فرتة وأخرى وجعلهم أمثولة لغريهم.

أما السياسة األخرى املكملة للسياستني السابقتني فهي دفع الناس للضغط عىل
بعضهم البعض ،بدالً من أن تتورط الحكومة يف ذلك .وميكن متثيل ذلك بتجربة
قام بها أحد العلامء إذ أىت مبجموعة من القرود وعلق لهم حبة من املوز .وعندما
يأخذ احد القرود املوز يرتك هو ولكن يتعرض باقي القرود للرضب من قبل الحارس
الواقف يف القفص .وبعد تكرار ذلك عدة مرات مل يكن هناك حاجة للحارس .فقد
رشع القرود أنفسهم برضب أي واحد منه تحدثه نفسه بأكل املوز.
وهذا ماتفعله السلطة بنا .فعندما يخرج أي شخص أو مجموعة من الصندوق.
تشن حملة تخويف عامة أو عرب الوسطاء ،فتجعل الجمعيات أو الشخصيات
االجتامعية أو رؤساء تحرير الصحف أو الكتاب أو رؤساء املواكب أوحتى بعض
الشخصيات الدينية هم الذين يتصدون بالضغط عىل كل من تس ّول له نفسه
إغضاب الحكومة .والتربير هو الخوف من السقوط يف الهاوية وهي عودة أمن
الدولة أو العنف.
أتصدقون إن تقوم إدراة نادي ريايض باملطالبة مبحاكمة ومعاقبة مشجعي ناديهم
ألنهم رفعوا شعارات أو صور؟؟ وهذه الحالة حدثت ملركز البحرين لحقوق
اإلنسان يف ندوته قبل عامني عن االمتيازات والتمييز ،وهو ما حصل له عندما
تحرك إلطالق معتقيل العريضة الدستورية ،وكذلك بعد ندوة الفقر .فمن تصدى
لنا وضغط علينا ليس السلطة وإمنا من نعتربهم رشكاء لنا وحلفاء يف السعي نحو
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اإلصالح السيايس والقتصادي .وهذا ما يحدث اآلن باسم رفع أعالم دولة أخرى أو
صور لقيادات دينية ،فاملطلوب هو أن يقوم أصحاب املآتم واملواكب ورمبا الرموز
بتكميم أفواه الناس ومصادرة حرياتهم باسم أن قضية اإلمام الحسني ال عالقة لها
بالسياسة .كيف ..والحسني نفسه خرج لإلصالح وإسقاط الحكم األموي العشائري
الورايث الذي ميلك العباد والبالد.
إ ّن سياسة حافة الهاوية ،والرضبات املنتقاة ،ودفع الناس للضغط عىل بعضهم
البعض ،هذه السياسات هدفها الحصول عىل أكربالنتائج باقل قدر من ردود الفعل
الداخلية والخارجية وبأقل حجم من اإلمكانيات املادية والبرشية من طرف أجهزة
األمن .وكلام كان الناس يف داخل الصندوق كانت هذه السياسات أكرث نجاحا.
إال أن ما يشاغب عىل سياسات الحكومة ويكاد يفشلها ،هو خروج بعض الناس من
الصندوق ،وكشفهم ألساليب السلطة ،وهكذا استطاعوا بإمكانيات مادية وبرشية
محدودة أن يحققوا نجاحا بعد آخر ،ويثبتوا للناس أن السلطة منر من ورق ما دام
ول عهد
األمر متعلق بحقوق ومطالب عادلة ،وإن القدرة بيد الناس أنفسهم وقد ّ
االستبداد والقمع .وهناك املزيد واملزيد ممن يخرجون من الصندوق ليصبحوا
أصحاب إرادة حرة متحررين من الخوف من املجهول.
وختا ًما ..أخاطب الظامل الذي يعتقد بأن حريات الناس وأموالهم ومصائرهم بيده،
وأنشد مع الشاعر أبو القاسم الشايب قوله إىل الطاغية:
لك الويل يا رصح املظامل ..من غد إذا نهض املستضعفون وصمموا
إذا حطم املستعبدون قيودهم وصبوا حميم السخط أيان تعلم
ويف صيحة الشعب املسخر زعزع تخر لها شم العروش وتهدم
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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تاسعا :كلمة عبد الهادي الخواجة ليلة العاشر من محرم ( 1430يناير
)2009

يف ذكرى استشهاد الحسني  ،Qابن بنت رسول الله  ،Pوسبط الرسول
وحبيبه يف ذكرى واقعة عاشوراء ،حيث قام النظام األموي الفاسد بقتل الحسني
وأصحابه من أهل بيت النبي محمد  Pيف هذه املناسبة العظيمة .أتوجه
بالنداء :إىل كل ح ّر ،وإىل كل صاحب ضمري حي ،من أي مذهب أو طائفة ،ومن
أية طبقة اجتامعية ،غنيا كان أوفقريا ،أتوجه إىل الشباب والنساء والشيوخ أتوجه
لهم جميعا ..وأطالب نفيس وأطالبهم بالوقوف صفا واح ًدا :لطلب اإلصالح ،ونرصة
الحق ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،تيمنا بالحسني بن عيل الشهيد Q
أتوجه لهم لفك االرتباط النفيس واملصلحي بنظام الحكم الظامل ،ورفض مبايعته،
وعدم اإلقرار له بالحكم عىل رقاب الناس ،مادام يغدر ،ويخلف الوعود ،ويستأثر
بالفيئ ويذل الناس ،ويستعني باملرتزقة من كل مكان ،ليفرض نفسه عىل رقاب
العباد .فحني جاءت األوامر من يزيد بن معاوية ،إىل واليه عىل املدينة املنورة بأن
يأخذ البيعة من الحسني أو يقطع رأسه ،أعلن الحسني العصيان السيايس ورفض
املبايعة ،وهيأ نفسه للتضحية بنفسه وأهل بيته .وقد حدد الحسني نهجه عىل
خطى جده -رسول الله  -Pحني قال يف كتابه ألهل الكوفة« :أما بعد ،فقد
علمتم إن رسول الله  Pقد قال يف حياته :من رأى سلطانا جائ ًرا ،مستحال لحرام،
أو تاركا لعهد الله ،ومخالفا لسنة رسول الله  ،Pفعمل يف عباد الله باإلثم
والعدوان ،ثم مل يغري عليه بقول وال فعل ،كان حقا عىل الله أن يدخله مدخله»..
ومل يكن الحسني يف عصيانه السيايس يستهدف شخص الحاكم األموي يزيد ،بل
كان يستهدف النظام األموي برمته .فهو حني خاطب جيش العدو ناداهم بالقول:
يا شيعة آل سفيان ..ومل يقل ياشيعة يزيد.
وكانت نتيجة تضحيات الحسني يف واقعة كربالء ،سقوط نظام الحكم االموي،
حيث مل يعمرهذا النظام أكرث من تسعني عاما ،كانت متوج بالثورات التي متخضت
عن حركة الحسني .Q
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االصطفاف المذهبي واالصطفاف السياسي
لقد صاح الحسني يوم عاشوراء بجيش أعدائه« :ويحكم يا شيعة آل سفيان :إن مل
يكن لكم دين ،وكنتم ال تخافون املعاد ،فكونوا أحرا ًرا يف دنياكم.»..
ونحن نعلم بأن من وصفهم الحسني بشيعة آل سفيان ،مل يكونوا من آل أمية أو أهل
الشام ،وإمنا كانوا من شيعة أبيه عيل بن أيب طالب ،وهم شيعته الذين دعوه إىل
الكوفة ،والذين يفرتض بأنهم تعلموا أمور دينهم وعباداتهم من مدرسة أهل البيت،
ودرست نساؤهم القرآن عىل يد السيدة زينب  Qأخت الحسني .Q
وكان انتامء أهل الكوفة النفيس والوجداين للحسني .ولذلك فإنه حني سأل برش بن
غالب «كيف خلفت أهل العراق؟» جاءته اإلجابة« :يابن بنت رسول الله..خلفت
القلوب معك ،والسيوف مع بني أمية».
وهكذا فإنهم عندما غريوا والءهم السيايس ،ووقفوا مع الباطل ضد الحق ،أصبحوا
عند الحسني :شيعة أيب سفيان ،دون التفات إىل املدرسة الفقهية التي يتبعونها أو
طريقة صالتهم وصيامهم وحجهم وزكاتهم.
وبهذا ندرك بأن الشيعة يف حركة الحسني هم من وقف معه ونارصه ضد الظلم
السيايس واالجتامعي ،وليس كل من انتمى إىل أهل البيت تاريخيا أو فقهيا أو
نفسيا .فأنت ميكن أن تكون عىل املذهب الجعفري من الناحية الفقهية ،أو
اثناعرشيا من الناحية العقائدية ،ولكن يف نفس الوقت قد تكون من شيعة آل
سفيان ،أو أية عصابة حاكمة تستعبد الناس وتسفك الدماء.
وهكذا فإن متايز الناس يف مجتمعنا اليوم إىل حسينيني ويزيديني ،ليس عىل أساس
املذهب الذي ورثوه من اآلباء واألجداد ،أو املدرسة الفقهية التي يتبعونها يف
عباداتهم الفردية ،وإمنا عىل أساس املوقف السيايس االجتامعي املتمثل يف األمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،وتويل أهل الحق والخري ،والت ّربؤ من الظاملني وأهل
املنكر.
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إن عامة الناس يف تعاملهم مع أية عصابة حاكمة عىل صنفني :فهناك من يضع
املبادئ والقيم أوالً ولكنه قد يتداخل مع الظامل يف كسب معيشته أو يف نشاطه
السيايس واالجتامعي ،ولكن هناك يف املقابل من يضع منافعه الشخصية أوالً ولو
عىل حساب الحق ومصالح الناس .ويتاميز جميع هؤالء وينكشف معدنهم عندما
يستفحل الظلم وتنتهك األعراض أو تسفك الدماء ،فعندها إما أن يكون من
شيعة الحسني مبواقفه وتضحياته ،أو أن يكون من شيعة آل سفيان .ولذلك فإن
معركة مثل كربالء رضورية لتكشف كل إنسان أمام نفسه وأمام اآلخرين .يقول
الحسني  :Qالناس عبيد الدنيا ،والدين لعق عىل ألسنتهم ،يحوطونه ما درت
معايشهم ،فإذا محصوا بالبالء قل الديانون».
العصابة الحاكمة وضرورة اقتالعها من الحكم مهما كلف ذلك من جهد وتضحيات
إ ّن العصابة األموية التي استأثرت بالحكم ،وجعلته عضوضا :ينتقل يف أرسة واحدة
من األب إىل االبن ،والتي نهبت الفيئ واألرايض وجعلت مال الله دوال ،واستعبدت
الناس وجعلتهم خوال ومستعبدين ،هذه الدولة مل تكن تقوم عىل شخص واحد
وإمنا عصابة تربطها العصبية القبلية واألرسية ،وتستعني بالرشوة والتخويف
لكسب املنارصة والوالء من أصحاب املصالح .فتسيطر عىل العباد بالقهر ،إىل درجة
أن يخرج ابن بنت رسول الله خائفا من املدينة ثم من مكة ألنه يرفض املبايعة
رصا وال معينا ،ثم يقتل وتسبى النساء من أهل بيت النبي
السياسة ،وال يجد نا ً
 .Pمثل هذه الدولة اختارت أن ال تقبل املهادنة والحلول الوسط ،لذلك ال ينفع
فيها إال االقتالع ،فكانت تضحية الحسني بنفسه وعياله هي الوسيلة القتالع تلك
الدولة ،واإلطاحة بالعصابة التي تديرها ولو بعد حني.
إن العصابة الحاكمة يف البحرين تتمثل يف «مجلس الدفاع األعىل» الذي يتكون من
أربعة عرش شخصا من كبار العائلة الحاكمة ،وهم امللك وويل العهد ورئيس الوزراء
ووزير الديوان وغريهم من كبار الوزراء واملسؤولني من األرسة الحاكمة ،وليس
بينهم أي من أبناء الوطن من السنة أو الشيعة ،فهم ال يثقون بأحد سوى أنفسهم.
ومنذ إنشاء هذا املجلس تم فيه إقرار جميع املؤامرات التي دبرت ضد الشعب.
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وليس أبناء امللك أو أفراد أرسته ممن يتولون املسؤولية بأفضل منه ،فهذا ويل
عهده سارق البحر والغارق يف االستثامرات باملليارات عىل حساب قوت الفقراء،
وذاك عمه الفاسد وقاتل النفس املح ّرمة منذ أربعني سنة ،وهناك أفراد عائلته
اآلخرين الذين يتسابقون عىل املناصب العليا حتى مل يرتكوا منصب وزير وال
ضابط جيش أو أمن ،ومن خاللها يرسقون األرايض وميلؤون جيوبهم باملال الحرام،
وميعنون يف إذالل الناس وميارسون الطائفية .ويف كل ذلك هم يتسرتون عىل جرائم
بعضهم البعض ،ثم يتظاهرون باالختالف ليك يوهمونا بطيبة أو صدق بعضهم.
إن من يخدع ويخون ويكذب ويظلم ،ال يصلح ان نأمتنه عىل دمائنا ومصالحنا
وأجيالنا القادمة ،واذا فعلنا ذلك فيجب أن ال نلوم إال أنفسنا ،فمن جرب املجرب
حلت به الندامة.
وتقود العصابة الحاكمة حملة قمع لجميع معارضيها ،وقد تبنت اسرتاتيجية تطهري
طائفي تقوم عىل التبشري بأن العدو االسرتاتيجي هو الشيعة بجميع مؤسساتهم
ومواقع نفوذهم وشخصياتهم .وإن الخطة التي كشف عنها مستشار الحكومة
السابق عام  2006ليست سوى جانب من ذلك املخطط ،وإن ما انكشف من
شخصيات الشبكة الرسية ليست سوى قاعدة الهرم وليست رأسه ،وإمنا رأسه
مجلس الدفاع األعىل .وإن التجنيس الطائفي املتسارع وتطهري املناصب العليا،
وإقصاء وتسقيط الرموز والقيادات الدينية والسياسية ،وتهميش دور الجمعيات
السياسية وإفشال برامجها ،كل ذلك يصب يف اسرتاتيجية اإلقصاء والتطهري.
وقد رأينا كيف جاءت هذه العصابة بعرشات اآلالف من املرتزقة من مختلف
الديار لتعتدي بهم عىل تجمعاتنا ،وتنتهك بهم حرمة بيوتنا ومساجدنا ،وتم
تسخري أجهزة األمن والقضاء ليعذب أبناءنا بصنوف التعذيب ثم تتم محاكمتهم
وسجنهم ليجعلهم أمثولة ملن يتجرأ عىل املخالفة .وقد يرتك بعض من هؤالء
األبرياء بعد أن يفعل جالوزته كل أفعالهم ليك نصفق له عىل مكرمته .وال يزال
العرشات من الشباب األحرار الذين وطنوا أنفسهم عىل الدفاع عن حقوقهم
وحقوق غريهم يف غياهب السجون.
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ومنذ ديسمرب العام املايض حني قتلت قوات األمن الخاصة الشاب الناشط عيل
جاسم محمد ،والعرشات من هؤالء الشباب يعانون أشد صنوف التعذيب ،ضمن
مرسحيات أمنية مفربكة متتالية تدعى قيامهم بأعامل عنف فشل النظام يف إثبات
أي منها .ونتذكر هنا حسن عبدالنبي واملجموعة التي اعتقلت معه من أعضاء
اللجان الحقوقية .ثم العرشات من الناشطني من منطقة كرزكان واملناطق القريبة
منها .وصوال إىل مرسحية الحجرية األخرية التي ال زالت فصولها تزكم األنوف ،وال
زال الضحايا يتعرضون للتحقيق بالتعليق كالذبائح ،والصعق بالكهرباء.
لقد ضيعت العصابة الحاكمة فرصتها يف التوافق السيايس ،وضيعوا بذلك فرصة
السالم األهيل واالستقرار األمني الذي كان ميكن أن يقوم عىل أساس الح ّد األدىن
من املصالح والحقوق للشعب مقابل أن يبقى امللك فيهم ويف ذريتهم ،ولكنهم
استأسدوا علينا واستأثروا بالحكم وعمدوا إىل إذاللنا ،وانتهاك حقوقنا واعتقال
أبنائنا وأحرارنا وتعذيبهم والتعريض بهم باتهامات كاذبة.
لذلك ففي مقابل اسرتاتيجية التطهري واإلقصاء ،من السذاجة السياسية االكتفاء
بطرح مطالب اإلصالح الجزيئ ،واالستمرار عىل البيعة السياسية لهذه العصابة
التي ال يضبطها مبدأ أو دين أو أخالق .وال ميكن مواجهة سياسة اإللغاء والتطهري
إال بشعار إسقاط العصابة الظاملة الطائفية .إزاء هذه العصابة املنتهكة للحريات
والحقوق ،املامرسة للتعذيب ،الفاسدة والناهبة لألموال العامة ولألرايض ،البد
أن يكون املطلب الرئييس هو إسقاطها من الحكم بكل وسائل املقاومة املدنية
السلمية ،واالستعداد لبذل التضحية يف سبيل ذلك ،وهكذا فقد كانت نتيجة
تضحية الحسني  Qإسقاط العصابة األموية من نظام الحكم .ويف سبيل ذلك
البد من تنسيق الجهود ،ونبذ االختالف الطائفي والفئوي ،وتجنب دعم مؤسسات
النظام أو املشاركة فيها.
إ ّن النهضة ضد الظلم واجبة لذاتها ،وإن من سيحكم بدل هؤالء العصابة قد ال
يكون من بني من هم موجودين يف هذا الجيل ،فإن كل من يؤمنون بالحقوق
والحريات يف هذا الوطن ليس أمامهم أن ينشغلوا بالتفكري يف غنائم أو حكم ،بل
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يف العمل عىل قطع جذور حكم هذه العصابة من األرض الطاهرة ،فنحن جيل
الغضب والتضحية ،ومن تضحيتنا سيأيت جيل يتحمل مسؤولية اختيار نظام الحكم
الذي يناسبه ،بعيدا عن الظلم والفساد والتمييز الطائفي.
مشروعية العنف وضرورة االحتجاج السلمي
لقد أعطت العصابة الحاكمة يف البحرين كل املرشوعية والتربير ملعارضيها
وضحاياها يف استخدام العنف .ولكن الشعب بكل فصائله وشخصياته قد أحجم
عن استخدام العنف كاسرتاتيجية للدفاع عن الحقوق .ولن تنفع املرسحيات التي
تخرجها السلطة بني الفينة واألخرى لتغيري هذه الحقيقة ،ولن ينفع تضخيم ما
يقوم به بعض الصبية من حرق اإلطارات أو حاويات القاممة أو التصدي لقوات
املرتزقة األجنبية بالحجارة.
فعندما نقول بأن العصابة الحاكمة قد أعطت املرشوعية واملربر الستخدام العنف،
ذلك أنها ثبتت يف املناهج الدراسية التي فرضتها عىل املدارس الحكومية بأن
أجداد هذه العصابة قد أخذوا الحكم بالقتال وسفك الدماء ،كذلك فإنها دأبت
يف وسائل اإلعالم العامة التي تسيطر عليها عىل نرش األشعار واألغاين التي تسمى
بالوطنية وهي تتباهى بالقوة والسيف ،وهكذا يف شعر وزير الديوان املليك يف
قصيدته الطائفية أبناء شرب ومرهون .والتي يهدد فيها الشيعة املعارضني لحكمهم
بسيف «صارم يلمع وصقيل ومسنون ..ينرث دماهم من عليهم سكايب».
ثم رأينا الشهر املايض بعد املرسحية «املمنتجة» التي عرضها جهاز األمن الوطني
عرب التلفزيون الحكومي ،والذي يتهم فيها مجموعة صغرية من الشباب مبخطط
إرهايب مزعوم ،كيف عرض التلفزيون بعد ذلك مبارشة ،تصوير بالفيديو البن امللك
 نارص بن حمد -وهو يركب حصان الحرب ويتقلد السيف وينشد شع ًرا يقولفيه عن نفسه وعن أرسته «ياما حذفنا الروس من فوق االمتان» أي «ياما قطعنا
الرؤوس من األجساد» .فمن يدعوا إىل العنف وميارسه؟ العصابة الحاكمة صغريها
وكبريها؟ أم أبناء الشعب؟
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كذلك فإن العصابة الحاكمة قد أعطت املرشوعية الستخدام العنف عندما منعت
الناس من وسائل التعبري السلمي ،واستخدمت يف ذلك الترشيعات وأجهزة األمن
واملرتزقة والسجن والتعذيب ،وبذلك فهي تدفع الناس دفعا أن يختاروا بني
االستسالم والقبول بالذلة ،أو الركون إىل العنف.
ورغم كل ذلك ،مل تلجأ أية جهة الستخدام القوة والعنف يف حامية حقوقها
وكرامتها ،بل إن أقىص ما وصلت اليه بعض املجموعات هو الدعوة إىل نهج
االحتجاج السلمي والعصيان املدين ،مع ما يتطلبه ذلك من استعداد للتضحية.
إننا نقول وبأعىل صوت :ال خيار لنا إال املقاومة التي تحفظ كرامتنا ،وال بد لنا
من القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،لتحقيق اإلصالح ،والبد من
التويل والتربي ،والبد لنا من حجب البيعة أوالً ،بد ًءا باملوقف النفيس ثم باإلجهار
واالحتجاج العلني .ونقول بأنه ال خالص لهذا البلد إال بالخالص من هذه العصابة
الحاكمة ،ولكن بأساليب االحتجاج السلمي وباالستعداد للتضحية ،فهم قد يزيدون
من أعداد املعتقلني واملعذبني ،وقد يسفكون بعض الدماء قبل أن ينتهي عهدهم
ويويل إىل األبد ،وهكذا هي قضية الحسني ،وهكذا انتهى حكم العصابة األموية
ترشيد الشعارات وتفعيلها
وإننا عندما نرفع شعا ًرا فيجب أن نختاره بعناية وأن نعي مضامينه وأن نجعله
حقيقة فاعله يف خياراتنا وحياتنا اليومية.
فعندما نرفع شعار مثل «هيهات منا الذلة» فمن األفضل أن النطلقه وكأنه شعارنا،
وإمنا نقول «قال الحسني :هيهات منا الذلة» .أما إذا أردنا نحن أن نرفع الشعار
نفسه تي ّم ًنا بالحسني بن عيل  Qفيجب أن يكون له مصاديق يف خياراتنا
السياسية والحركية .فالحسني رفض مبايعة يزيد حتى وإن أدى ذلك به إىل القتل،
وقال «إن الدعي ابن الدعي قد ركز بني اثنتني :بني السلة والذلة :وهيهات منا
الذلة» ،وقال ألخيه محمد بن الحنفية عند مغادرته املدينة« :ياأخي! والله لو مل
يكن يف الدنيا ملجأ وال مأوى ملا بايعت والله يزيد بن معاوية أب ًدا »..إذن فهو
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يتحدث عن خيار صعب أوله العصيان السيايس وآخره القتل ،ولكنه يختاره ألنه
يحفظ له كرامته ويعرب عن قدرته عىل االختيار السيايس وتحمل النتائج .وهكذا
فان شعار «هيهات منا الذلة» هو نهج سيايس ال يساوم عىل الكرامة أيًّا كانت
التهديدات ،ومهام تطلب األمر من تضحيات .فإذا كنا سرنفعه ونهتف به فال ب ّد
أن نع ّد له ونستعد ملتطلباته ونتائجه بشكل واع .أما شعار سيايس مثل «املوت
آلل خليفة» :فهو شعار ميلء بالغضب ظاهره القوة ،ولكنه شعار سلبي وغري
واقعي ،وهو شمويل يركز عىل اسم قبيلة دون أن يركز عىل فعلها ودورها ،كام إنه
شعار غري دينامييك ال يحمل رافعه أي دور أو مسؤولية ،ولكن رمبا لو كان الشعار
«لنسقط العصابة الحاكمة» فإنه يركز عىل من بيده الحكم ،ويصفهم بالعصابة
بسبب سياساتهم ونهجهم ،ويحدد الهدف :وهو إزاحتهم من الحكم ،كام يركز
عىل دورنا ومسؤوليتنا.
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