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«إهداء»
«الشهيد ال ينازع املوت ،بل الحياة»
إىل شهدائنا الذين ينازعون الدكتاتورية من أجل أن نحيا يف
وطن حر

«ا ال فتتا حية »

«أَ ْسام ُؤنا َش َج ٌر ِمنْ َكالم اإلله ،وط ٌري تح ّلق أَعْىل
من ا ْل ْبندُ ق ّية .ال ت ْقطعوا شجر االسم يا أ ّيها ا ْلقادمون
السهول»
من ا ْل ْ
بح ِر َح ْر ًبا ،وال َت ْن ُفثوا َخ ْي ُلك ْم َله ًبا يف ُّ
محمود درويش
أضاف امللك ساحة جديدة للرصاع مع نظامه الدكتاتوري .إنها ساحات التاريخ حيث الرشعية
والهوية واالعرتاف .أرادها امللك هكذا ،أن تتحول املعركة من ساحة الخصام إىل ساحة العداء،
من ساحة الخالف السيايس ،إىل ساحة احرتاب الهوية.
يف فرباير  2013افتتح متحفه العسكري الذي يؤرخ لتاريخ القبيلة العسكري ،ويف ديسمرب 2013
أعطى معنى واضحاً لغرض هذا املتحف ،إنه أرشيف 1783م أي أرشيف الغزو واإلخضاع
بالقوة وعدم االعرتاف باملهزومني .وبني فرباير وديسمرب ،زار يف مايو ،بالد املستعمر ،ليقول
لهم «هل طلب منكم أحد الذهاب؟» إنكم مل تستعمروا البحرين ،كنتم أصدقاءنا ،أصدقاء
الفاتحني .ويف فربايرّ ،
دشن امللك أوىل احتفاالته بالذكرى  200عىل استعامر بالده من قبل
بريطانيا ،باعتباره تاريخ امتنان وشكر ال تاريخ سيطرة وتحكم.
نضال شعب البحرين السلمي ،يف ساحات  2011و 2012جعل السلطة عارية إال من وقاحة
الرببري .مطالب سياسية عادلة وتوق شديد للحرية ،قبال دكتاتورية تستأثر بكل يشء .يف
 2013يجد الدكتاتور نفسه محارصاً ،فيذهب لساحة التاريخ الذي كتبته قبيلته .يريد أن يقرر
أنه صاحب الحق التاريخي يف استمالك هذه البالد ،يأتيه الرد رسيعاً :كل ما يف هذه األرض

ينطق بغري اسمك ،مساجدها التاريخية ،عوائلها املوغلة يف أرضها ،شواهد قبورها ،وثائقها
املحفوظة ،سري علامئها وكتبهم ومخطوطاتهم .كلهم هنا ،ال يعرفون مكاناً جاءوا منه ،كام ال
يعرف تراب هذه األرض املكان الذي كان فيه قبل أن يكون تراب أوال.
ال تاريخ لهذا الشعب يحتفل به كتاريخ لوصوله هذه األرض ،فهو هنا ضارب يف التاريخ.
باختصار  230عاماً ال ميكنها أن تهزم ما ال نهاية له من األعوام.
يف  ،2011كان الرببغي مسجداً فصار يف  2013معل ًام للهوية وساحة معركة ومجا ًال لالعرتاف،
صار دلي ًال ضد الطارئ والغازي والوافد ،ضد  230عاماً التالية ل  400عام.
فتح ساحة التاريخ بوقائعه املأساوية ،يؤكد أن النضال ليس من أجل لقمة العيش وحدها ،بل
إنه النضال من أجل االعرتاف والكرامة.
إنها السنة الثالثة من عمر الثورة ،وعمر حصادها ،سجل انتهاكات حقوق اإلنسان يتضاعف يف
حصاد السلطة ،وسجل اإلدانات الدولية من قبل املنظامت والدول يزداد ضد السلطة ،وسجل
تجربة النضال السلمي لشعب البحرين ترتاكم دروسه .يف حصاد هذا العام ما يفوق  50تقريراً
كتبت مبهنية عالية ،وهي تغطي جميع نشاطات الثورة املحلية والدولية ،كام ترصد تحرك
السلطة ضد هذه النشاطات.
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لسان حال النظام للشيخ علي سلمان:
بيدي أن أمحوك ،لكنني أحتاجك ،وأخافك

«اآلن ضاعفوا عدد املعتقلني وأوصلوهم  3آالف ،ال نريد معتقل آخر ،ولكن لدينا استعداد
أن يكون يف السجن  10آالف ونحن منهم ،و 20ألف لكن لن نتنازل».
الشيخ عيل سلامن يف  29ديسمرب 2013
ليس الوحيد ،لكنه األصعب عىل قرار السلطة .منذ  3سنوات والسلطة تروح وتجيء بغية
التخ ّلص من وجوده املربك لها ،مر ًة مبحاولة اغتياله ،كام حدث يف يونيو  ،2012ومرات بإلقاء
الغازات الخانقة يف بيته ،وتحطيم نوافذه ،وترويع عائلته ،ومرات بالتحقيق معه والتمهيد
العتقاله ،يف كل مرة تقرتب السلطة من اعتقاله مقدار خطوة ثم ترتاجع يف اللحظة األخرية.
أسباب الرتاجع كثرية.
تعلم السلطة أن بقاء أمني عام جمعية الوفاق الشيخ «عيل سلامن» يف الشارع ،خري لها من
وجوده يف املعتقل .فهو أحد أوتاد الشارع الحامية له من االنزالق يف دوامات العنف واالنفالت
الغاضب ،وتعلم أن أفعال (سلامن) وترصيحاته ليست من نوع (ردود األفعال) ،وأن الشارع ،ما
مل يتزن به (وتدٌ ) له احرتامه وتقديره عنده ،فإنه منحاز لرد الفعل أمام بطش السلطة وتعنتها
املسترشي.
تعلم السلطة ً
أيضا ،أن وجود سلامن ،وإن كان يربكها ويزعجها بحده األقىص ،إال أنه من جهة
أخرى يعد (الحضور) األقوى الذي ميكنها التفاوض معه ،والرأي األكرث اعتداالً للتحاور معه،
واألكرث قدرة عىل احتواء أطياف املعارضة مع توجهاتها املختلفة بسالم داخيل .باختصار ،تعلم
أنه الرجل الذي بقدر ما تبغضه ،فإنها تحتاجه ،فهو وسيلتها األخرية نحو الشارع عندما تنغلق
أمامها كل الطرق األخرى.
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 3سنوات مشحونة بحرب إعالمية ورسمية ضد سلامن ،استخدمت فيها شخصيات ساقطة
أخالق ًيا ،مل تهدأ دقيقة واحدة عن اللغو السفيف ،طالته بكل االتهامات اإلنسانية والدينية
واألخالقية ،ونسبت له الطائفية واإلرهاب ،ونيته يف تحويل اململكة إىل دولة دينية تابعة لوالية
الفقيه .لكن مل ينجح أحد من هؤالء ،ولو مرة واحدة ،يف استالل ما يفيد بذلك يف أي من خطاباته
املوزونة ،حتى يف أسوأ أوقات األزمة ،بل كل خطاباته تؤكد عكسها متا ًما ،ما يزيد غيظ السلطة
أكرث.
خطابات سلامن حتى (األش ّد منها) مل تنحرف عن مطالب الثورة الواضحة والرصيحة ،التي
تحد عن املبادئ الثابتة فيام يتعلق
أعلنتها الجمعيات السياسية املعارضة منذ فرباير  ،2011ومل ِ
تتغي مضامني
مبطالب الدولة الدميقراطية العادلة ،والعالقة املتساوية مع رشكاء الوطن .لهذا مل ّ
خطاباته طوال ال 3سنوات ،وإن تغريت نربتها وشدتها حسب الحدث واملوقف.
يف هذا الحصاد ،نرصد تخبطات السلطة يف تعاملها مع (وتد) سلامن خالل  ،2013كام نرصد
ً
هبوطا أو نزوالً أمام أحداث هذا العام.
وترية خطاباته
أو ً
ال :تخبطات السلطة

الهدوء النسبي الذي شهدته مناطق البحرين مع بداية العام ،بسبب دعوات التفاوض والحوار،
لساعات تسع،
رأسا عىل عقب عند نهايتها ،ففي  28ديسمرب /كانون األول عاشت البالد
ٍ
انقلب ً
غليا ًنا كاد ينفجر بركا ًنا من الغضب.
بداية القصة تعود لليوم السابق ،تحديدًا مسجد اإلمام الصادق يف منطقة الدراز ،سلامن يف
خطبة آخر جمعة لسنة  .2013أرادها أشبه بـ «جردة حساب» لحراك الثورة يف عامه الثالث،
ً
تحريضا عىل بغض طائفة من املجتمع ،وعىل كراهية نظام يستأثر بالحكم،
رأت فيها السلطات
فكان قرار استدعائه الثاين إىل املباحث الجنائية خالل أقل من شهرين .مثل سلامن ،يف اليوم
املحدد ،أمام مكتب التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية برفقة املحامي عبد الله الشمالوي ،بعد
تحقيق مقتضبُ ،طلب من املحامي املغادرة ،واإلبقاء عىل األمني العام لتحويله للنيابة العامة.
يف النيابة العامة ،التي وصلها مخفو ًرا بالرشطةُ ،أخضع سلامن لعملية أخذ البصامت والتصوير
رسا إلجراء غري معتاد متثل يف أخذ عينة من دمه،
بدون لوحة التعريف ،صاحب ذلك إخضاعه ق ً
بحجة فحص الـحمض النووي املعروف بفحص الـ  ،DNAدون متكينه من الرجوع إىل محاميه،
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رغم مطالبته بذلك.
معظم وسائل اإلعالم العاملية تابعت بشكل بارز خرب االعتقال ،سيام بعدما احتشد املئات من
املحتجني الغاضبني بالقرب من منزل األمني العام يف منطقة البالد القديم ،غري آبهني بالغازات
الخانقة التي أغرقت املنطقة ،جراء رميها بكميات كبرية من قبل الرشطة.
ازدياد عدد املحتجني وبيانات االستنكار املحلية واإلقليمية مع الوقت ،أجرب النيابة العامة عىل
إخالء سبيله بضامن محل إقامته مع منعه من السفر.
توجيه دعوى ثم سحبها!

يف خطوة غري مفهومة ،قام الديوان املليك يف أكتوبر بتوجيه دعوة لنواب سابقني عن كتلة الوفاق
لحضور افتتاح دور االنعقاد الرابع يف مكتبة عيىس الثقافية .ثم عاد ليطلب سحبها بعد فرتة
وجيزة .هذه الخطوة كشفت جان ًبا من التخبط الرسمي ،املستمر منذ  3أعوام ،يف التعامل مع
جمعية الوفاق تحديدًا.
سحب الدعوة اعتربه الوفاقيون «ال يسمن وال يغني من جوع» ،إذ أنه كان من املستبعد جدًا
قبولها ،السيام وأن كتلتهم النيابية ،التي شاركت يف انتخابات  ،2010كانت قد انسحبت من
الربملان بعد اندالع ثورة  14فرباير /شباط .2011
االعتداء على كامريات بيت سلمان

يف  31يوليو ،قامت مليشيات مدنية باالعتداء عىل منزل سلامن ،ضمن حملة شعواء تبنتها
وسائل اإلعالم يف التحريض عليه .وكشفت جمعية الوفاق عن «فيديو» تظهر فيه عنارص مدنية
ملثمة تقوم بإزالة جميع كامريات املراقبة املثبتة يف أطراف املنزل ،قبل أن تقوم بالفرار باتجاه
مركز رشطة الخميس ،الذي يبعد أقل من  500مرت عن املنزل.
وزارة الداخلية أعلنت عن مسئووليتها عن االعتداء امليلشياوي عىل سلامن ،متذرع ًة بأن
موجهة عىل الطرق ،وبأنه «من املرجح» أن يكون الهدف منها تصوير تحركات
الكامريات كانت ّ
قوات األمن .كان ذلك أشبه بإعالن الدولة تخليها عن األساليب الحضارية لصالح أساليب
العصابات املسلحة التي ترهب املواطنني.
جمعية الوفاق ردت رسي ًعا ،أن الثابت يف املشاهد التي التقطتها الكامريات قبل إزالتها أنها
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ليس الوحيد ،لكنه األصعب على قرار السلطة .منذ  3سنوات والسلطة تروح وتجيء بغية التخلّص
من وجوده املربك لها

موجهة لزوايا املنزل ،الذي «تكررت اعتداءات وزارة الداخلية عليه بالطلق املبارش واالستهداف
املتكرر طوال الشهور املاضية».
مرحب ًا بشرف االعتقال

حملة شعواء ،شنتها صحيفة الوطن ،القريبة من الديوان املليك ،خالل شهر يوليو ،وهو الشهر
الذي شهد دعوات لحملة مترد بحرينية بفعاليات سلمية شجعها سلامن دون أن يتبناها .الوطن
نرشت استطال ًعا لنواب موالني للسلطة طالبوا فيه باعتقال سلامن ،لوقوفه وراء دعوات التمرد
حسب زعمهم.
رحب بدوره باالعتقال ،وقال« :أنا إىل اآلن مل أنل هذا الرشف فمرح ًبا به» .ودعا إىل
سلامن ّ
استمرار الحراك الشعبي السلمي ،ومبا يتوافق مع القوانني الدولية العادلة ،مشددًا عىل أهمية
التظاهر يف العاصمة ،مع املحافظة عىل عدم قطع الطرق أو تعطيل مصالح الناس.
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يف اليوم التايل مبارشة 17 ،يوليو ،أعلنت وزارة الداخلية عن تفجري سيارة يف موقف سيارات
فارغ يف الرفاع ،رافقه تصعيد مفتعل ومبارش يف الخطابات الرسمية واإلعالمية ،مع توجيه أصابع
ً
متمثل يف الشيخ عيىس قاسم.
االتهام إىل الوفاق ،متمثلة يف سلامن ،واملجلس العلاميئ،
القوى الوطنية بدورها ،بينها الوفاق ،أصدرت بيا ًنا أدانت فيه التفجري ،رافضة العنف من أي جهة
كانت ،ومؤكدة «رفض ترويع اآلمنني يف مختلف مناطق البحرين ،مبا فيها املساجد والجوامع».
فست
تبع هذا االنفجار سلسلة من حوادث التفجري املفتعلة املصاحبة لحرب إعالمية رشسةّ ،
بأنها متهيد التخاذ خطوة باتجاه اعتقال سلامن أو اتخاذ إجراء ضده .بلغت الحملة اإلعالمية
ذروتها خالل شهري يوليو وأغسطس ،ثم خفتت فجأة!
مستشار_الرذيلة

هو (الهاش تاغ) الذي أطلقه مئات املغردين البحرينيني يف “تويرت”؛ للتعليق عىل تغريدات
مستشار امللك اإلعالمي ومالك جريدة األيام وشبكة «منامة برس» يف تويرت ،نبيل الحمر .وذلك
بعد أن وصف األخري سلامن باإلرهايب .وخاطبه يف تغريدة« :عيل سلامن ،أال تخجل عىل نفسك؟
كيف تصف مسرياتكم وتخريبكم وحرقكم يف الشوارع بالسلمية .عيل سلامن أنت وجامعتك ما
أنتم إال إرهابيون».
وسخرت مئات التعليقات من املستشار واعتربته مجرد «مهرج» ،إذ دأب عىل مهاجمة كل من
الشيخ عيىس قاسم والشيخ عيل سلامن ،وانطوت تغريداته عىل التهديد والوعيد ،وذلك ضمن
الحملة ّ
املنظمة التي أدارها الديوان املليك قبيل تظاهرات «مترد» الكربى يف  14أغسطس /آب
الجاري.
مصادرة متحف الثورة

يف  2نوفمرب /ترشين الثاين ،سلمت قوات مدنية وعسكرية تابعة للنظام البحريني استدعا ًء
لسلامن ،بعد إحاطة منزله ،للمثول للتحقيق يف قضية غري معروفة ،إذ مل تكن مذيلة يف
تبي الحقاً أنها حول متحف الثورة ،الذي أقامته الجمعية يف مقرها ،والذي اقتحمته
اإلحضاريةّ ،
رصحت الناطقة باسم الحكومة سمرية رجب ،أن
السلطات األمنية وصادرت كل محتوياتهّ .
التهمة التي ستوجه إىل سلامن هي إهانة وزير الداخلية من خالل املتحف الذي عرض انتهاكات
الرشطة لحقوق اإلنسان.
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مثل الشيخ سلامن أمام النيابة العامة بالعاصمة املنامة برفقة كل من املحامني :جليلة السيد،
حسن ريض ،محمد أحمد ،وعبدالله الشمالوي الذين شكلوا فري ًقا للدفاع عنه.
استمر التحقيق  5ساعات ،انتهى بإطالق رساح سلامن بضامن محل إقامته .ع ّلق سلامن بعد
خروجه« :الفكرة واضحة متا ًما ،السلطة تريد أن تقول أنها تستطيع وضع أي منّا يف السجن حني
تريد ذلك .وهذا هو مخططهم ،الضغط عىل املعارضة واستهداف قياداتها ووضعنا يف السجن أو
ترحيلنا قرس ًيا إىل خارج البالد وسحب جنسياتنا».
ثاني ًا :وتد سلمان الثابت

خالل مقابلة صحفية ،بعد يومني من انطالق الحوار الوطني يف  10فرباير /شباط ،اعترب سلامن
أن الحد األدىن من التغيري الذي ميكن أن تقبل به جمعية الوفاق «هو ما صغناه يف «وثيقة
املنامة» ،وأن من أبرز التنازالت هو أن امللكية موجودة والنظام موجود» ،مشددًا عىل أن
«املعارضة قادرة إذا ما أ ّلفت الحكومة عىل حل مشاكل البحرين».
ويف شهر سبتمرب /أيلول ،دعا سلامن عىل حسابه يف تويرت إىل استفتاء حر لشعب البحرين ،مش ًريا
إىل أن الغالبية العظمى تريد إقالة الحكومة وتشكيل أخرى متثل إرادتها .الح ًقا تحدى سلامن،
أمام أنصاره ،النظام يف أن يخوض انتخابات لرئاسة الحكومة ضد القيادي املعتقل خليل املرزوق،
مؤكدًا عىل أن املرزوق سيفوز بغالبية .70%
ترصيح سلامن األكرث تصعيدًا خالل العام  2013كان يف  24أيار /مايو ،يف الكلمة التي ألقاها
احتجاجا عىل اقتحام منزل الشيخ عيىس قاسم،
خالل االعتصام الجامهريي الذي أقيم بالدراز،
ً
هدد مبا قد ينهي حالة االحتجاج السلمية يف حال تعرض قاسم ملكروه ،قائ ًال« :إىل العقالءّ ..
وكل
خوف وقلق ،فال السلمية وال اإلصالح ميكن أن نضمنه لهذا الوطن بدون هذا الرجل ..فافهموا».
سلامن فتح يف ذلك الخطاب الذي ألقاه بنرب ٍة غاضبة أمام عرشات اآلالف من املعتصمني خيارات
املعارضة عىل االعتصام الدائم والتواجد يف املنامة والعصيان املدين ،مخاط ًبا من وصفهم بـ
«املتشددين” بالقول« :عليهم أن ال ميتحنوا هذا الشعب وأن ال يراهنوا عىل ان هذا التضامن
مجرد ردة فعل».
فيام أىت ترصيح آخر له بعد منع مسرية للمعارضة الجمعة  19يوليو /متوز ،متحد ًيا إجراءات
السلطة ً
قائل« :لن نتوقف عن املسريات واالعتصامات من أجل حقوقنا وإن تطلب الوضع أن
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نتلقى الرصاص والقمع سنفعل ويتحمل من يقوم بالقمع مسؤوليته» .وتابع «وأعيدها اآلن
برغم من كل القمع وطبيعة هذه املواجهة القاسية الشعب أقوى من النظام ،وسيستمر أقوى
من النظام» ،مش ًريا إىل أن واحدًا من مصادر هذه القوة أن النظام رغم كل ما يرصفه من ماليني
الدنانري لتلميع صورته عن طريق رشكات العالقات العامة وغريها ال زال العامل ينظر إليه عىل
أنه ديكتاتوري.
حكومة خارج الزمن

يف أواخر شهر يونيو /حزيران ،كتب سلامن يف حسابه عىل تويرت 42»:سنة نتكلم عن تنويع
مصادر الدخل ،وميزانية  2013تعتمد عىل النفط والغاز بنسبة  87%فأي فشل أوضح من هذه
الحقائق» ،مضي ًفا «منذ تويل الحكومة قبل  42سنة والخدمة الصحية ترتاجع بدل أن تتقدم
ويستمر املوت يف املستشفيات نتيجة لرتدي الخدمة وعدم وجود برامج رعائية».
وتعلي ًقا عىل الفيديو الذي ظهر فيه رئيس الوزراء يخاطب فيه أحد املع ِّذبني (الجالد بن حويل)
بأن القانون ال يطبق عليكم ،شكر الشيخ سلامن خالل كلمة ألقاها يوم  10يوليو /متوز رئيس
الوزراء عىل ما وصفها بـ «رصاحته» ،مشددًا عىل أن هذه العبارة هي «أصدق عبارة توضح
حقيقة النظام» .سلامن توجه إىل الدول الكربى متسائ ًال« :ما أنتم قائلون يا دول كربى عن هذا
الفيديو؟»
ويف خطبة الجمعة ليوم  27ديسمرب /كانون األول ،والتي استُدعي بسببها يف اليوم الثاين إىل
رشسا عىل النظام ،معت ًربا أنه ال جدوى من الرد عىل
التحقيق ،شنّ األمني العام للوفاق هجو ًما ً
«ثرثرته» طاملا أن ترصيحات كل رجاله السيام منهم رئيس الوزراء غري املنتخب «هي خارج إطار
الزمن».
حوار من أجل التطفيش

منذ الشهر األول من العام ،أعاد الشيخ سلامن وضع الحروف عىل النقاط ،محددًا للنظام
طريقني ال ثالث لهام إلخراج الوطن مام هو فيه :تفاوض وطني يفيض إىل التوافق ،أو حكومة
وحدة وطنية تقود إىل صيغة سياسية يف الحكم.
وحول التمثيل يف جلسات الحوار ،الذي بدأ يف  10فرباير /شباط ،قال سلامن« :إذا كان البد من
إرشاك الجميع يف هذا التفاوض فأعتقد أن حق والوفاء وشباب  14فرباير /شباط أحق بكثري
ممن سيجلس عىل طاولة الحوار لسبب أن هؤالء ميتلكون مساحة عىل الواقع الحقيقي وهم
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طرف بالبلد .وأنه إذا أرادت السلطة إرشاك الجميع يف الحوار فالرموز املعتقلني جزء من الجميع،
وعدم إرشاكهم هو إخالل يف مفهوم الجميع».
ع ّول النظام ،منذ بدء إطالق الحوار الثاين ،عىل انسحاب الوفاق مجددًا .عمل كل ما يف وسعه
من أجل تطفيشها ،لكنها كانت واعية متا ًما .يف تغريدة له عىل حسابه عىل تويرت ،كشف سلامن
أن «بعض من يف الحكم كان يراهن عىل أن املعارضة سرتفض دعوة التفاوض وبالتايل ميكن
أن يتهمها أمام العامل برفض الحوار ،وعندما فشلت هذه الخطة يراهن النظام عىل تطفيش
املعارضة».
الخطوة التي اتخذتها املعارضة وكررتها هي تعليق مشاركتها يف الحوار ،بدالً من االنسحاب ،ما
و ّرط السلطة أكرث ،وأوقعها يف الحفرة التي أرادتها للمعارضة .عن تعليق الحوار بعد اعتقال
مساعده خليل املرزوق ،قال يف لقاء صحفي إن «ليس اعتقال املرزوق هو سبب تعليق املشاركة،
فقد كتبت رسالة إىل السلك الديبلومايس قبل اعتقاله ،وساهم فيها هو ،توضح رأي املعارضة
التي ترى بأن مسار الحوار ال يؤدي إىل نتائج ،وكأن النظام يريد فقط استخدام انعقاد جلسات
الحوار ملامرسة املزيد من القهر ومحاولة الضغط عىل املعارضة ليك تستسلم».
طرحا مقبوالً يعود
ويف لقاء آخر أوضح سلامن «إن النظام مل يقدَّم أي طرح مقبول وإن قدم ً
ويسحبه».
شرعية 1783

كان الخطاب الذي ألقاه سلامن يف  29ديسمرب ،والذي استدعى مثوله للتحقيق يف النيابة العامة،
كام أسلفنا يف بداية تقريرنا ،هو األكرث وج ًعا للسلطة ،ليس ألنه قدم جردة حساب للثورة طوال 3
سنوات ،وال ألنه أظهر عجز السلطة وفشلها أمام صمود الشعب وإرصاره وقوته ،بل ألنه كشف
عن مأزق النظام الفاقد للرشعية« :اليوم ليس هناك عنوان للرشعية سوى العنوان الشعبي املعرب
عنه بصناديق االقرتاع الحرة ( )..أي نظام يفقد هذا العنوان يفقد الرشعية الشعبية ،وهذا الفقد
يشكل للنظام مشكلة كربى يف داخله ويف التعاطي مع اآلخرين» ،وأضاف « :النظام غري قادر عىل
مواجهة أي مؤمتر صحفي حر ،ال داخل البحرين وال خارجها ،ويعاين معاناة شديدة يف الخروج
للعامل ،ألن العامل ال يرحب باستقباله».
ودعا إىل مقاطعة ما يصدر عن النظام وأجهزته كنوع من املقاومة السلمية« :أنا ال أشارك يف
بهرجة افتتاح ،رقصة ،وال يف أي يشء شكيل ،انتخاب شكلية أو غريه ،إىل أن يعود النظام بأكمله
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إىل احرتامنا كشعب مصدر للسلطات».
ويف معرض رده عىل الكذبة التاريخية التي ابتدعها امللك حمد ،أعلن فيها أن البحرين تأسست
كدولة عربية مسلمة مستقلة يف  ،1783أي منذ غزو جده أحمد (الفاتح) لها ،وقام بالرتويج لها
خالل أكرث من فعالية رسمية خالل ديسمرب  ،2013ع ّلق سلامن برضبة موجعة أخرى« :معاناة
شعبنا الحديثة تبدأ سنة  ،1783وتصاعدت هذه املعاناة يف سنة  1971بعد االستقالل ،ودخلنا
مرحلة أزمة شديدة يف  14فرباير 2011م من تصعيد املعاناة لهذا الشعب ،هذا تاريخ معاناتنا».
يف إشارة ضمنية منه إىل عقدة القبيلة الغازية وعىل رأسها امللك ،واملتمثلة يف قرص عمرها
التاريخي بالنسبة إىل الشعب ،وأنها تعمل منذ تاريخ غزوها للبحرين قبل  230سنة ،عىل
طمس هوية الشعب األصيل ،وترسيخ وجودها عىل أنها األصل ،وهي« :عقدة تنفرز يف مكانات
مختلفة ،مسجد األمري محمد الرببغي ،يعود تاريخه إىل أكرث من  400سنة يشكل عقدة ،ألن
أنا عمري  230وهذا عمره  .»400ثم ختم سلامن ً
حاسم« :نحن يف البحرين ال ميكن محونا».
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لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.ca/news/13424.html
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شهيد ًا على قائمة  14فرباير :إصابات مباشرة أو الدهس أو
الغاز السام

»ما يصنع من الشهيد شهيدا هو القضية ال املوت«
نابليون بونابرت
ال تزال قافلة شهداء ثورة  14فرباير ترتاكم تصاعدياً ،ليرتاكم الثمن الذي يجب عىل النظام أن
يدفعه 15 .شهيداً قضوا يف العام  ،2013معظمهم بني العقد األول والثاين من أعامرهم .بعضهم
قىض عن طريق اإلصابات املبارشة من قبل قوات النظام أو االختناقات مبسالت الدموع أو
حوادث الدهس املتعمدة ،وبعضهم بطرق غامضة أو أثناء تجهيزهم الحتجاجات .اختلفوا يف
طريقة موتهم ،لكن اشرتكوا جميعهم يف أنهم ذهبوا وهم ميضون يف طريق قضيتهم التي يؤمنون
بها :الحرية والعدالة والدميقراطية ،وهذا ما جعل البحرينيون يحتسبونهم شهداء.
 27يناير /الطفل قاسم حبيب ( 8أعوام)

استشهد بعد تأثره مبضاعفات استنشاق الغازات املسيلة للدموع التي ألقتها قوات األمن عىل
منطقتهم الديه ويف منزلهم يف ( 17يناير /كانون الثاين) ما أدى إىل تعرضه لالختناق ،حيث إنه
مصاب بالربو ،وتم نقله مبارشة إىل املستشفى ،بقى هناك  8أيام حتى استشهد مساء  27يناير.

فيام قمعت قوات األمن البحرينية املتظاهرين البحرينيني أثناء تشييعهم الشهيد الطفل.
وفرقت مسرية انطلقت من قرية الديه إىل مسقط رأسه يف كرباباد ،غريب العاصمة املنامة،
وشارك فيها اآلالف .وحارصت أعداد كبرية من قوات األمن ،مصحوبة بتحليق مروحي مناطق
الديه وجدحفص والسنابس وكرباباد والقدم ،وفرضت نقاط تفتيش ،يف مسعى ملنع تدفق
املتظاهرين إىل تشييع الشهيد .واستخدمت قنابل الغاز املسيلة للدموع ،والرصاص املطاطي،
وطلقات الشوزن والقنابل الصوتية ،يف تصديها لتظاهرات غاضبة انطلقت يف مناطق الديه
وسنابس وكرباباد .وحاول املحتجون ،الوصول إىل دوار اللؤلؤة من عدد من املحاور ،قبل أن
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يرتاجعوا تحت القمع العنيف.
 14فرباير /الشهيد حسني الجزيري ( 17عام ًا)

استشهد يف الذكرى الثانية النطالق الثورة البحرينية ،بعد إصابته بالرصاص االنشطاري (الشوزن)
املحرم دولياً يف بطنه ورئته ومناطق متفرقة من جسده ،استشهد يف املستشفى بعد تعذر إنقاذه
بسبب شدة اإلصابة .وذلك إثر االحتجاجات التي شهدتها معظم مناطق البحرين تأكيداً عىل
بقاء ثورتهم مشتعلة .قابلتها قوات النظام باستخدام مفرط للعنف.
الشهيد من مواليد العام  ،1996وكان ما زال يف مرحلة الدراسة .وقد أصيب شباب آخرون
من منطقة الديه يف محاوالتهم إلنقاذ جسد الشهيد قبل وصول املرتزقة له .وأعلنت كل من
جمعية «الوفاق» الوطني اإلسالمية ،و«تيار الوفاء اإلسالمي» و«ائتالف شباب ثورة  14فرباير»
نبأ االستشهاد بشكل رسمي .وباستشهاد الجزيري ،عمت أجواء الغضب مناطق البحرين التي
صعدت من تحركاتها الثورية ،يف ظل إرضاب عام عن الدراسة والعمل نحج بشكل كبري اثر قيام
الثوار بإغالق كافة الشوارع.
 22فرباير /الشهيد محمود الجزيري ( 20عام ًا)

استشهد بإصابة عبوة غاز سامة أطلقها مرتزق مبارشة عىل رأسه يوم  14فرباير ،وتحديداً خالل
الجولة الثانية من إرضاب الكرامة الذي دعا له ائتالف ثورة  14فرباير ،مكث اسبوعاً كام ًال فاقدا
للوعي بسبب النزيف الداخيل املستمر.
الشهيد محمود الجزيري هو أحد مصوري ثورة  14فرباير ،شجاع ومقدام أصيب عدة مرات
بسبب جرأته ،تم اعتقاله مرتني ،ولديه أخ معتقل (حسن) محكوم ملدة عام.

استنفرت السلطات كل أجهزتها للتعليق عىل حادثة مقتل الشهيد .أصدرت  3جهات حكومية
بينها النيابة العامة ووزارة الصحة ،بيانات متناقضة حاولت التنصل من مسئوليتها عن الحادث،
رغم مقطع الفيديو الذي انترش عىل نطاق واسع مبيناً بوضوح استهداف الشهيد بطلقة مبارشة
يف رأسه من قبل أحد عنارص املرتزقة التي كانت تقمع االحتجاجات يف منطقة «الديه» (إحدى
ضواحي العاصمة القريبة من دوار اللؤلؤة) بشكل عنيف جدا ،ما أدى أيضا إىل استشهاد ابن
عمتّه «حسني الجزيري» يف اليوم ذاته.
ورفضت وزارة الداخلية تسليم جثامن الشهيد ألهله بعد تردد أنباء عن نيتهم دفنه يف منطقة
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الديه مسقط رأس عائلته ،وذلك خوفاً من انحراف مسرية تشييعه باتجاه الدوار املحارص منذ
عامني .وفرضت «دفنه يف النبيه صالح حيث مسقط رأسه» رشطاً لتسليم جثامنه .فيام أعلنت
عائلته «نحن من نحدد مكان دفن وتشيع ابننا ونرفض أي مساومات عىل ذلك» .وهددت أنها
ستقوم باالعتصام أمام مبنى األمم املتحدة يف حال أرصت السلطات البحرينية عىل عدم تسليمها
ابنها.
بقى جثامن الشهيد محتجزاً دون دفنه وتشييعه ،وسط ما أسمته جمعية الوفاق يف بيان لها
بتاريخ  27فرباير بـ»التعاطي االستفزازي» ،إذ أشارت إىل أن «الجهات األمنية يف البحرين تواصل
استفزاز املواطنني وأهايل الشهيد بترصيحات تفتقر إىل أبسط قواعد املرعاة واالحرتام ،وتزور
الحقائق من خالل إيهام الرأي العام بعدم وجود أي احتجاز من قبلها لجثة الشهيد» ،مشرية إىل
أن األجهزة «هي املسؤولة قانوناً وأخالقياً وإنسانياً عن قتل الشهيد يف جرمية موثقة بالكامريات،
وهي املسؤولة اليوم عن احتجاز جثامنه».
ويف مسرية الجمعيات السياسية  1مارس ،ش ّيعت جامهري غفرية نعشاً رمزياً للشهيد محمود
الجزيري ،وعلت هتافات الجامهري التي حملت ملك البالد املسؤولية الكاملة عن االنتهاكات
التي ميارسها نظامه ضد املطالبني بالحرية والعدالة ،قبل أن تندفع الحشود متوجهة نحو دوار
اللؤلؤة لتقابل بقمع مفرط من قبل قوات األمن ومطاردة لداخل املناطق املحيطة.
بعد  11يوما من استشهاده ،ووسط تعنّت النظام األرعن ،أصدرت عائلة الشهيد بياناً قالت فيه
«يف ظل التعسف الرسمي والظلم الذي مل تختلف تفاصيله ومل تتبدل يف كل املحطات ،فإن عائلة
الشهيد قررت ما فيه مصلحة الوطن قبل كل يشء ،وما فيه زوال حزن كبري عىل العائلة وخصوصاً
والدة الشهيد ،تشييعه يوم الثلثاء  5مارس /آذار  2013بجزيرة النبيه صالح الساعة  3عرصاً».
بدورها دعت جمعية «الوفاق» الوطني اإلسالمية وائتالف  14فرباير واملجلس العلاميئ إىل
املشاركة الحاشدة يف تشييع الشهيد الجزيري .ويف  5مارس شيع عرشات اآلالف من املواطنني
البحرينيني الشهيد الذي قىض بسبب عنف النظام ودمويته يف التعاطي مع التظاهرات السلمية.
وأكد املشيعون عىل القصاص من القتلة واملجرمني مهام علت مناصبهم ،وأكدوا عىل أن مطالب
شعب البحرين يف التحول نحو الدميقراطية هي مطالب ال ميكن أن تنتهي بأي طريقة مارسها
النظام .وردد املشيعون هتافات تطالب بالقصاص «مطلبنا رأس حمد ..يسقط حمد يسقط
حمد» ،فيام توزعت صور الشهيد عىل جدران بيوت الجزيرة التي تقع جنويب العاصمة املنامة.
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ال تزال قافلة شهداء ثورة  14فرباير ترتاكم تصاعدياً ،ليرتاكم الثمن الذي يجب على النظام أن يدفعه.
 15شهيداً قضوا يف العام 2013
 26مارس /الشهيد جعفر الطويل ( 35عام ًا)

استشهد نتيجة استنشاقه للغازات الخانقة التي رمتها قوات النظام بشكل مبارش عىل منزله يف
منطقة (القرية) بسرتة بكثافة يف  14مارس ،ما أدى إىل تدهور صحته يف اليوم نفسه ونقل إىل
املستشفى حتى قىض.

اآلالف شيعوا الشهيد يف  27مارس /آذار ،ونددوا باستمرار عمليات القتل والقمع واستخدام القوة
ضد املواطنني السلميني ،وطالبوا بالقصاص من قتلته وقتلة جميع الشهداء ،فيام قامت قوات
النظام التي تواجدت بشكل استفزازي يف محيط املنطقة ،بقمع املواطنني بعد انتهاء التشييع،
واستهدفتهم بالغازات القاتلة .وأشارت تقارير إىل وقوع عدد من االختناقات واإلصابات املتفرقة
شملت كبارا يف السن.
 1إبريل /الشهيد عبد الغني الريّس الدرازي ( 66عام ًا)

أغمي عليه يف مركز رشطة البديع ،إثر سامعه صوت ابنه أحمد وهو ُيع ّذب يف إحدى غرف
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املركز ،كانت قوات األمن اعتقلته قبلها بيوم .وكان الوالد قد توجه لالستفسار عن ابنه وأرص
عىل الدخول فوقعت مشادة كالمية بينه بني أحد الضابط الذي طرده ،لكن الوالد ظل يطالب
بالسامح له بالدخول الستنشاق الهواء من مربد الجو بعد إصابته بتشنج نتيجة سامعه صوت
ابنه ،ونقل فوراً إىل املستشفى الدويل بعد إصابته بحالة إغامء حيث تويف .وقد أدى نبأ استشهاد
الدرازي إىل خروج مسريات يف مسقط رأسه يف الدراز وبني جمرة.
وشاركت حشود املواطنني مبنطقة الدراز يف تشييع الحاج الريس ،ورفع املشيعون أعالم البحرين
كام رددوا هتافات تندد باستمرار البطش الرسمي والتنكيل باملواطنني .وكعادتها ،قمعت قوات
املرتزقة املشاركني يف مسرية التشييع بعد انتهائها.
 28مايو /الشهيد عمران حميد ( 31عام ًا)

استشهد نتيجة مضاعفات الغازات السامة التي تعرض لها قبل شهر ونصف من وفاته ،أصيب
بحالة اختناق حادة أدت إىل خروج الدم من فهمه وجعلته طريح الفراش أليام ،بعدها أصبح
ثقيل الحركة وعاىن من تعب .تيار الوفاء أعلنه شهيداً وذ ّكر مبا تعرض له من السجن  3أعوام يف
 ،2008بعد اتهامه وآخرون بقتل رشطي يف كرزكان.
من جانبه نعى «ائتالف شباب ثورة  14فرباير» ،يف بيان ،سيد عمران الذي اعتربه «شهيداً
ّ
واملحتل السعودي».
وشاهداً عىل جرائم النظام البحريني
 30يونيو /الشهيد حسني عبد اهلل ( 35عام ًا)

القائد امليداين لحركة ائتالف شباب  14فرباير حسني عبد الله ،لقى حتفه يف انفجار وقع يف منزل
عائلته .نرشت الصور املروعة لجثته املتفحمة عىل اإلنرتنت ،وبرزت ثالث نظريات تفرس سبب
موته1- :قتل بسبب انفجار ضاغط تكييف الهواء أو أسطوانة غاز يف ورشته الواقعة يف منزله
(يعمل يف إصالح املكيفات الهوائية )  - 2اغتيل من قبل بلطجية وزارة الداخلية  – 3توىف وهو
يصنع قنبلة.
ائتالف  14فرباير ،أيد النظرية الثانية ،الحقاً أعلنوا حسني شهيدًا .الثالثة صادرة عن وزارة
الداخلية ،التي أصدرت بيانا مقتضبا يقول إن حسني تويف وهو يصنع قنبلة محلية الصنع عىل
سطح منزله يف قرية سار.
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 29يوليو /الشهيد حسني منصور ( 33عام ًا)

كان منصور قد ذهب صباحاً ٳىل مركز مدينة عيىس للتبليغ عن هاتفه املرسوق ،احتجز هناك
بحجة ٲنه مطلوب ملركز سامهيج ،ونقل للمركز املذكور ،أعلنت بعدها الداخلية عن وفاة
موقوف إثر تدهور عربة أمنية تق ّله مع اثنني من عنارص األمن .شكك الناشط «محمد التل» يف
رواية وزارة الداخلية حول مقتل املعتقل «حسني منصور» وقال إنه قد يكون استشهد تحت
التعذيب ال يف تدهور سيارة كام أفادت الداخلية.

وزارة الداخلية قالت «بسبب وجود أعامل صيانة عىل الشارع وعدم عناية وانتباه السائق
وقيادته للسيارة برسعة تفوق الرسعة املقررة ،تفاجأ بوجود العالمات التحذيرية املوجودة يف
الشارع فحاول تفاديها مام أدى إىل اصطدامه بالرصيف وتدهور السيارة بعد ذلك».
عائلة منصور أكدت أنه من ذوي االحتياجات الخاصة ،ويعاين من إعاقة ذهنية بسيطة ،وأنها
ذهبت ملركز رشطة سامهيج إلعطائهم الشهادة الطبية التي تثبت ذلك ،وقالت العائلة إنها
قررت رفع قضية عىل وزارة الداخلية لكونها املسئول األول عن الوفاة.
آالف البحرينيني شيعوا يف اليوم التايل جثامن الشهيد .وسط شعارات مناهضة للملك حمد بن
عيىس آل خليفة وحملته مسؤولية قتل أكرث من  150شهيدا يف البحرين ،منذ انطالق ثورة 14
فرباير /شباط.
 1أغسطس /الشهيد محمود العرادي ( 20عام ًا)

حادث مروري مروع راح ضحيته محمود العرادي (املطارد منذ عامني) ومرافق له يف حادث
قرب دوار النويدرات .وكانت قوات النظام قد داهمت منزل العرادي الواقع يف سرتة أكرث من
 50مرة آخرها يوم وقوع الحادث ،للبحث عنه.
عائلتا العرادي ومرافقه البرصي رفضتا استالم جثامنيهام بعد أن تلقتا معلومات تفيد بأن سيارة
مدنية كانت تطاردهام وهو ما تسبب يف وقوع الحادث الذي توفيا فيه وطالبت بتسجيالت
الكامريات األمنية عىل الشارع ،لكن وزارة الداخلية رفضت تسليم األهايل التسجيالت واعتذرت
بأن ذلك يتطلب أسبوعني.
لكن فيديو تم نرشه للحادث بعدها بأيام ،أثار شكوكا بشأن تورط األمن البحريني مبقتل شابني
يف حادث مروري غامض .الفيديو أظهر دوريات أمنية تسري مرسعة بذات االتجاه الذي كانت
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تسري فيه سيارة الشابني محمود العرادي وعيل البرصي .كام أظهر سيارة سوداء تسري أمام
سيارتهام متاما قبل أن يخرج من النافذة العلوية شخص ربط املغردون بني ظهوره وتدهور
سيارة الشابني اىل خارج الشارع ما أدى إىل اصطدامها بشاحنة نقل كانت عىل جانب الطريق
األمر الذي أدى إىل وفاتهام.
 1سبتمرب /الشهيد صادق سبت ( 22عام ًا)

نعته املعارضة شهيداً ،بعد أن قام سائق بدهسه بينام كان يحتج يف إحدى الشوارع العامة
جنوب العاصمة املنامة  30يوليو /متوز .وأعلنت الوفاق املعارضة استشهاد صادق الذي كان
يرقد يف املستشفى منذ وقوع الحادث الذي تعرض عىل إثره لكسور يف الجمجمة جعلته فاقدا
للوعي لقرابة شهر كامل ،فيام أعلن «ائتالف الرابع عرش من فرباير» نبأ استشهاده أيضا.
ومل تتخذ الداخلية إجراء حيال السائق الذي قال شهود عيان أنه خرج من مساره يف االتجاه
املعاكس وتعمد دهس سبت قبل أن يلوذ بالفرار ،فيام اكتفت باإلعالن عىل تويرت أنها تلقت
بالغا بنقل مصاب يف حادث سري ملستشفى السلامنية وأنها اتخذت اإلجراءات الالزمة.
ويف موكب التشييع الذي شارك فيه عرشات اآلالف ،ردد املتظاهرون شعارات مناوئة مللك
البحرين حمد بن عيىس آل خليفة الذي حملوه مسؤولية مقتل املتظاهرين وتوعدوا مبحاكمته.
وكانت السلطات تالحق سبت بسبب قيادته لالحتجاجات ومعالجته الجرحى ،قبل أن يتعرض
لحادث الدهس املتعمد الذي أودى بحياته.
واعتدت قوات النظام عىل موكب التشييع باستخدام الغازات السامة ،فيام رد املشيعون
بالحجارة ،وكانت الداخلية البحرينية قد استنفرت قواتها يف محيط املنطقة تحسبا لتظاهرات
غاضبة.
 12سبتمرب /الشهيد محمد عبد الجليل يوسف ( 20عام ًا)

أعلن ائتالف  14فرباير يف بيان له نبأ استشهاد محمد عبد الجليل ،مشرياً إىل التحاقه بركب
شهداء الثورة املجيدة ،أثناء قيامه بنشاطه الثوري« ،وأنه كان يقوم بجهد لتأمني الحواجز لحامية
املتظاهرين من الدهس».

وقد نعته جمعية «الوفاق» يف بيان لها ،موضحة أنه «رحل عىل طريق املطالبة بالحقوق
والكرامة لشعبه ووطنه» .ودعت إىل املشاركة الواسعة يف مراسم تشييعه ودفنه ،مشددة عىل
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أن الوطن «يفقد شباب يف عمر الزهور عىل طريق املطالبة بالحقوق يف ظل متسك النظام
بالدكتاتورية والبطش والتسلط ،وامتناعه عن تسليم الشعب حقوقه الطبيعية يف كونه مصدر
السلطات جميعاً ومصدر الرشعية
 11أكتوبر /الشهيد يوسف النشمي ( 31عام ًا)

اعتقل يف منتصف أغسطس ،بعد أن تم اقتياده إىل سوق جدحفص واالعتداء عليه ،ثم أكمل
مسلسل التعذيب داخل السجن .تدهورت حالته الصحية وبقى محروماً من العالج ،ومنع عنه
أدويته التي يتعالج بها عن انفلونزا شبه دامئة .أدخل املستشفى يف حالة موت رسيري حتى
قىض.

مرصد البحرين لحقوق اإلنسان ح ّمل السلطات البحرينية مسؤولية استشهاده ،وقال «إنه نقل
إىل املستشفى بعدما أصبح من املستحيل إنقاذه واستمر محبوسا حتى بدأت محاكمته» ،معتربا
أن «وفاته شكلت استمرارا لسياسة منع العالج التي تنتهجها سلطات السجون يف البحرين والتي
أدت إىل فقدان أرواح أكرث من شخص خالل السنوات املاضية».
 19أكتوبر /حسني مهدي حبيب ( 20عام ًا)

قىض مطارداً من قبل السلطات ،ومحكوم بالسجن ملدة  15عاما يف قضية تتعلق بنشاطه الثوري،
قبل أن يعرث عليه مقتوالً بالرصاص الحي عىل ساحل يف املالكية ،جنويب املنامة .فيام أشارت
شهادة الوفاة إىل أن سبب الوفاة «اإلصابة برصاص حي يف البطن والورك األمين».

وأكدت وزارة الداخلية يف بيانها أن املتوىف «هارب من التوقيف االحتياطي منذ  19مايو /أيار
 ،2013وأن املعلومات األولية تشري إىل تعرضه للقتل عىل ساحل منطقة املالكية» ،فيام قالت
قالت إنها قبضت عىل  5متهمني ،كام تم ضبط أداة ارتكاب الجرمية وهي عبارة عن سالح ناري،
مشرية إىل أنه «جار اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ،متهيدا إلحالة القضية إىل النيابة العامة».
بدورها نعت حركة الحريات والدميقراطية (حق) الشهيد ودعت إىل أوسع مشاركة يف تشييعه.
آالف الغاضبني شيعوا مهدي ،ورددوا شعارات مناوئة للملك حمد بن عيىس آل خليفة وسط
دعوات إليواء املطاردين واملطلوبني .وقال أحد أفراد عائلته ،إنهم يعكفون عىل متابعة الشق
القانوين املتعلق مبقتله مع املحامني ،حسب بيان لجمعية «الوفاق».
وأشارت النيابة العامة يف بيان لها أن املتهمني الخمسة اعرتفوا بإطالق النار عليه ،وذلك بسبب
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شجار قبل أن يلوذوا بالفرار ،ومل تحدد هوية املتهمني يف الحادث.
 23أكتوبر/الشهيد علي خليل الصباغ ( 17عام ًا)

استشهد بعد إصابته بطلقة مبارشة بقنبلة صوتية يف وجهه ،خالل تظاهرة شهدتها بلدة بني
جمرة غرب العاصمة املنامة  22أكتوبر /ترشين األول .وقال شهود عيان إن قوات األمن أطلقت
النار بشكل متعمد عىل املتظاهرين األمر الذي أدى إىل إصابة املتظاهر الصباغ بقنبلة صوتية
بشكل مبارش يف رأسه أدت إىل وفاته عىل الفور.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية عرب موقع التواصل االجتامعي «تويرت» عن تلقيها بالغا بوقوع
انفجار يف قرية بني جمرة ووجود شخص متويف يف املوقع .وأضافت« :انتقلت للموقع وطوقت
مرسح الجرمية كام تعاملت مع جسم غريب عرث عليه» .وقامت قوات النظام مبحارصة بني
جمرة بالكامل ومنعت األهايل من الوصول إىل منطقة الحادث ،وأطلقت الغازات السامة عىل
املتظاهرين الذين حاولوا الوصول إىل الشاب الذي بقي ملقا عىل األرض .واعتقلت القوات والد
الشهيد من أمام منزله ،فيام مل يسمح له مبعاينة جثة ابنه ومكان الحادث ،قبل أن تقوم باإلفراج
عنه ،لكنها استمرت القوات يف محارصة املنطقة وإطالق الغازات بعشوائية.
 30نوفمرب /الشهيد أحمد عبد األمري ( 15عام ًا)

ّ
توف إثر إصابته بحروق من الدرجة الثانية أصيب بها خالل التخطيط الحتجاجات .ائتالف
شباب ثورة  14فرباير أعلنه شهيداً وقال إن «املرتزقة تعمدت عدم السامح لسيارة اإلسعاف من
دخول بلدة السنابس إلسعافه ،ما أدّى لتدهور خطري يف حالته الصح ّية» .كام دعا تيار «الوفاء»
اإلسالمي إىل املشاركة يف مراسم تشييعه يف السنابس.
جمعية العمل اإلسالمي «أمل» بدورها نعت استشهاد عبداألمري ( 15عاما) ،وقالت إنه «بغض
النظر عن األسباب املادية الستشهاده ،فإن املسؤول االول عن قتله هي السلطة» .وأضافت
«(إن السلطة) هي من دفعت هؤالء الفتية الصغار للخروج لنيل حقهم يف تقرير مصريهم
ومستقبلهم ،هذا املستقبل الذي ال أمل فيه وسط سياسة القمع واالضطهاد التي مارستها
السلطة الغاشمة عىل مدى  230عاماً».
مواجهات عنيفة اندلعت بعد تشييع الشهيد .حشود كبرية من املشاركني توجهت ناحية دوار
اللؤلؤة ،قابلتهم قوات النظام بإطالق الغازات السامة والرصاص اإلنشطاري قبل أن تقوم مبالحقة
املتظاهرين .واقتحمت القوات قرية السنابس من عدة محاور ،لتندلع بعدها مواجهات عنيفة
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وسط القرية ،فيام قامت القوات بعقاب املنطقة بالكامل ،وأطلقت الغازات عىل مسجد السيد
إبراهيم وسط البلدة مام أدى إىل اختناقات للمصلني.

لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.ca/news/12668.html
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استهداف عوائل الشهداء:
الشهداء آباء آبائهم

من قال إن األبناء ال ُيع ّلمون آباءهم؟ في الحالة البحرينية ،اآلباء يسيرون على خطى أبنائهم
الشهداء .األبناء الشهداء يضيئون درب آبائهم ويمنحوهم -بقدر طاقة الفقد -القوة إلكمال
طريقهم الذي بدؤوه ،يحيلونهم ثواراً.
تسقط كاميرا الشهيد أحمد اسماعيل برصاصة القتلة ،فيلتقطها والده المفجوعُ ،يلبسها وجه
أحمد ،ويحملها معه إلى كل محفل احتجاجي ،ويصير مو ّثقاً مص ِّوراً على غرار ابنه .نعم،
الشهداء آباء آبائهم .هذا ما علمتنا إياه الثورة البحرينية .كثير منهم لم يكن له شأن بالسياسة،
قبل أن ُيص ّيره فتاه الشهيد مناض ًال ،ال يف ّوت احتجاجاً أو مسيرة إال ويصول فيها مطالباً بالقصاص
من القتلة والعدالة .كذلك باقي عوائل الشهداء .تح ّولوا إلى خناجر في قلب النظام القاتل.
في  2013ضاق النظام درعاً بآباء الشهداء وعوائلهم ،كان قبلها يتحاشاهم بفعل جريمته
الشنعاء فيهم ،لكن الوقاحة ال تعرف حداً .فيما يلي نعرض نماذج الستهداف السلطة لعوائل
الشهداء واعتقال آبائهم بهدف الترهيب والتخويف خالل هذا العام.
 20مايو /ترهيب عائلة الشهيدة بهية العرادي

داهمت قوات النظام بشكل مفاجئ ،وبأعداد كبيرة ،منزل الشهيدة بهية العرادي في العاصمة
المنامة ،ولسبب غامض أحضرت الداخلية مسرح الجريمة التابعة لها.
وتمت محاصرة المنزل نحو  5ساعات قبل أن يلقى القبض على أخوة الشهيدة بهية العرادي
(عقيل ،حبيب ،نجاة ،منى) .فيما نشر نشطاء صوراً توضح آثار تفتيش المنزل وتخريب
محتوياته .تم اإلفراج عنهم بعد ساعات.
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* بهية العرادي ( 51عاماً) من المنامة .استشهدت إبان قانون الطوارئ في  22مارس ،2011
إثر إصابتها بطلق ناري اخترق رأسها من األمام من قبل قوات األمن التي تدخلت لفض اعتصام
دوار اللؤلؤة ومرفأ البحرين المالي.
 16يوليو /استهداف والد الشهيد السيد هاشم

قامت مليشيات مدنية باختطاف السيد سعيد حسين والد الشهيد السيد هاشم من منزلهم في
مدينة حمد ،قبل أن تقوم بمصادرة هواتف وأجهزة كومبيوتر محمولة.

أفاد والد الشهيد بتعرضه لسوء معاملة وإهانة في التحقيقات الجنائية ،فبعد اختطافه تم
وضعه في غرفة باردة و صغيرة وهو مقيد ومصمد .تم التحقيق معه حول مشاركته في
المسيرات ،وأوضح أنه تم تهديده «باالعتداء الجنسي بواسطة الهوز في حال لم يعترف على
التهم المفبركة الموجهة له من قبل الضابط الملثم في التحقيقات» .أفرج عنه في اليوم التالي.
*الطفل سيد هاشم ( 15عاماً) من منطقة سترة ،استشهد بسبب تهتك األوعية الدموية ونزيف
نتيجة إصابته بالعنق بحسب ما أشار التقرير الطبي ،وذلك بعد مناوشات ساخنة شهدتها عدة
مناطق يوم  13ديسمبر .2011
 9أغسطس /استهداف والدة الشهيد محمود العرادي

ألسباب مجهولة ،أوقفت سلطات جسر الملك فهد والدة الشهيد محمود العرادي ،وذلك أثناء
ذهابها ألداء العمرة بعد  8أيام من فقد ابنها في حادث مشبوه .وكانت والدة العرادي قد
ظهرت في شريط فيديو تشرح معاناة ابنها المطارد منذ عامين ،وتعرض منزلهم للمداهمة
لعشرات المرات ،قبل أن يتوفى في الحادث.

* الشهيد محمود العرادي ( 20عاماً) المطارد منذ عامين ،توفى في حادث مروري مروع مع
آخر معه في السيارة في  1أغسطس  .2013فيما أثار فيديو تم نشره الحقاً للحادث ،شكوكا
بشأن تورط األمن البحريني بمقتل الشابين.
 11أغسطس /استهداف والد الشهيد يوسف موالي

اعتقل الحاج أحمد موالي ،والد الشهيد يوسف بمنطقة عراد ،خالل مشاركته في مسيرة احتجاجية
بمنطقة عراد وكان يحمل صورة ابنه الشهيد .اتهم الحاج (موالي) على إثرها بالتجمهر ،لكنه
فوجئ بتلفيق ثالث تهم أخرى له الحقاً ،أبرزها «انتهاك حرمة المقابر» ،و«اتالف ممتلكات
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الغير» و«التحريض على المؤسسات النظامية» .في حين هو من تقدم ببالغ إلى مركز المحرق
عن تعرض قبر ابنه الشهيد للتخريب أكثر من مرة .ومنذ لحظة اعتقاله منع من الحصول على
أدويته التي يحتاجها لمرض القلب المصاب به ،وقد سبق تعرضه لجلطة.
في  23سبتمبر أيدت المحكمة مواصلة حبس الحاج (موالي) قضى في المعتقل شهرين قبل
أن يخلى سبيله في  9أكتوبر.
*الشهيد يوسف موالي ( 24عاماً) اختفى في يناير /كانون الثاني  ،2012قبل أن يتم العثور على
جثته ملقاة عند ساحل منطقة أمواج شرقي المنامة .ادعت السلطات أن وفاته بسبب حادثة
«الغرق» ،فيما لم يتقدم أحد بأية شواهد تثبت غرقه ،ووجدت جثته مليئة بالكدمات وآثار
الضرب والتعذيب.
 22أغسطس/استهداف والد الشهيد علي مشيمع

مداهمات نفذتها قوات النظام لعدد من مناطق البحرين ،اعتقلت خاللها  12مواطناً بينهم عبد
الهادي صالح ( 50عاماً) والد الشهيد علي المشيمع.

تم تحويل مشيمع األب إلى النيابة التي أمرت بحبسه احتياطياً  45يوماً على خلفية مشاركته
في مسيرة سلمية بمنطقة عراد.
(الوفاق) وصفت اعتقال آباء الشهداء باإلجراء الوقح ،مؤكدة بأن ذلك يأتي ضمن سلسلة إنكار
حق هؤالء في المطالبة بالقصاص من قتلة أبنائهم ،فبدالً من االعتذار لهم وإنصافهم تذهب
الدولة إلى التنكيل بهم بمداهمة منازلهم واعتقالهم تعسفياً وإهانتهم.
وندد ائتالف شباب ثورة  14فبراير باالستهدافات التي يتع ّرض لها آباء الشهداء على ي ِد المرتزقة
تعسفي لِوالد
والتي وصفها بـ«اإلرهابية» .وقال في بيان خاص «ما جرى صباح اليوم من اعتقال ّ
الشهيد علي مشيمع ،يأتي بعد اعتقال والد الشهيد يوسف موالي ضمن سلسة استهدافات
يتع ّر ُض لها آباء الشهداء انتقاماً منهم على صمودهم وثباتهم في سوح الثورة وميادنيها» على
حد تعبيره.
أفرج عنه في  29أغسطس.

*علي مشيمع ( 22عاماً) ،هو أول من سقط شهيداً في ثورة  14فبراير  .2011بعد إصابته
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من قال إن األبناء ال يُعلّمون آباءهم؟ يف الحالة البحرينية ،اآلباء يسريون على خطى أبنائهم الشهداء.

بطلقات شوزن في ظهره من مسافة قصيرة على يد قوات األمن البحرينية التي عمدت لتفريق
االحتجاجات السلمية باستخدام القوة المفرطة.
 25سبتمبر /استهداف والد الشهيد أحمد اسماعيل

اعتقل والد الشهيد أحمد اسماعيل بعد اختطافه من قبل عناصر مدنية من منزله في سلماباد،
وسط استهداف متكرر آلباء الشهداء .وجهت له تهمة التجمهر وفق قانون العقوبات والمشاركة
في مسيرة غير ّ
مرخصة .قضى في السجن قرابة شهر كامل ،قبل أن ُيخلى سبيله بكفالة قدرها
 100دينار بحريني.
*المصور أحمد اسماعيل حسين ( 22عاماً) استشهد في  31مارس  ،2012بعد تعرضه لطلق
ناري مباشر من قبل قوات النظام أصابه في أعلى الفخذ األيمن أسفل البطن ،وذلك أثناء
تغطيته الحتجاجات في منطقته سلماباد في  30مارس.
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 10أكتوبر /استهداف أخ الشهيد محمد عبد الجليل

بعد أقل من شهر من استشهاد ابنه ،تفاجأ الناشط عبدالجليل يوسف رئيس لجنة الرصد
والتوثيق والمتابعة في الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان باقتحام قوات األمن منزله ،واعتقال
ابنه األكبر علي» 26عاما» .قوات أمنية ملثمة ومدججة بالسالح وبلباس مدني ،كسرت باب
المنزل ،ودخلت فرقة عنوة إلى داخل منزله ،أما الفرقة الثانية فتسلقت المنزل ودخلت من
الشرفة العلوية .توجهت القوات األمنية لغرفة (علي) بينما كان نائما ،وتم اقتياده ومصادرة
أجهزته االلكترونية.

الناشط عبدالجليل نقل عن تعرض ابنه لتعذيب شديد خالل أول يومين ،أجبر على الوقوف
طوال الوقت ،ومنع عنه الماء والطعام .أمرت النيابة بحبسه ستين يوما على ذمة التحقيق ،قبل
أن يتم اإلفراج عنه الحقاً.
* الشهيد محمد عبد الجليل ( 20عاماً) ،استشهد في  12سبتمبر  2013أثناء قيامه بنشاطه
الثوري» ،وفق ما أعلن إئتالف  14فبراير ،و»أنه كان يقوم بجهد لتأمين الحواجز لحماية
المتظاهرين من الدهس».
 17نوفمبر /استهداف والد الشهيد ياسين العصفور

استدعت وزارة الداخلية مجموعة من آباء الشهداء ،للتحقيق إثر مشاركتهم في مسيرة «قواسم
الشهداء» في قرية المصلى خالل موسم عاشوراء ،وهي فعالية ترمز إلى شهداء البحرين من
فئة الشباب الذين قتلوا على يد قوات النظام .وكان من ضمن هذه المجموعة والد الشهيد
ياسين العصفور ،ووالد الشهيد على مشيمع ،ووالد الشهيد سيد هاشم ،وقد استدعوا جميعا
هاتفيا من قبل مركز شرطة الخميس للتحقيق معهم ثم أخلي سبيلهم ،عدا والد الشهيد علي
مشيمع الذي أبقي عليه عدة ساعات لينقل إلى مركز شرطة النعيم ويحقق معه بشان مشاركته
في مسيرة غير مرخصة في المنامة ،وقد أخلي سبيله بعد يوم واحد.
أكد والد الشهيد بأنه سيواصل مشاركته في كل الفعاليات السلمية ولن يوقع على أي تعهد
يلزمه عدم المشاركة في هذه الفعاليات ،ورأى بأن هذا االستهداف ينبئ عن إجراءات قادمة
ستتخذ ضد آباء الشهداء بسبب نشاطهم الميداني المستمر.
*الطفل ياسين العصفور ( 14عاماً) المصاب بضيق تنفس حاد (الربو) ،استشهد إثر تنشقه
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الغازات السامة التي أطلقتها قوات النظام بالقرب من منزلهم في المعامير في  30ديسمبر
 .2011تطورت حالته سريعاً وقضى في العناية المركزة مصاباً بالتهاب رئوي حاد وانتكاسة
عنيفة أودت بحياته في  20يناير .2012
 21نوفمبر /استهداف عم الشهيد علي بداح

وفق ما أفادت عائلته ،اختطف قاسم بداح « 36عاما» من مقر عمله بمجمع السلمانية الطبي
على أيدي قوات األمن ،واقتيد لمكان مجهول .قاسم هو عم الشهيد علي بداح والمنسق العام
لرابطة شهداء البحرين في ثورة  14فبراير .أصدرت الرابطة بيان استنكار الختطافه محملة
النظام أي ضرر يحل به .فيما قدمت عائلته بالغا عن اختفائه إلى عدة مراكز شرطة إال أنها نفت
علمها بمكانه ،واتضح الحقا أنه محتجز في مكتب  99بمبنى التحقيقات الجنائية «العدلية».

واجه (بدّاح) من لحظة اعتقاله سيال من الشتائم والسباب الطائفية والحاطة بالكرامة ،على
مدى  36ساعة تعرض للجلد بالسياط والضرب بالحديد ،جرد من كامل مالبسه وتحرشوا به
جنسيا ،هددوه باالغتصاب ،عمدوا إلى إدخال قضيب في دبره ،هددوه باالعتداء على زوجته
وأهله ،وحاول المعذبون خنقه حتى انقطع نفسه وشارف على الموت.
ُح ّمل (بدّاح) على االعتراف بتهم مل ّفقة منها االشتراك في تفجيرات ،االنتماء إلى «منظمة
إرهابية تتلقى التمويل من الخارج» (رابطة الشهداء) ،االنتماء لـ»تيار الوفاء» ،االرتباط
بـ»ائتالف شباب  14فبراير» ،حيازة قنابل مولوتوف ،إدارة مجموعات ميدانية ،إيواء المطلوبين
أمنيا ،باإلضافة إلى معالجة الجرحى ،وتهريب األدوية ،وغيرها.
*الطفل علي بداح ( 16عاماً) ،استشهد في  19نوفمبر  2011بعد دهسه بسيارة تابعة لقوات
األمن البحرينية أثناء االحتجاجات البحرينية .واعترفت الحكومة البحرينية بتورط قوات األمن
بمقتله لكن تحقيقاً لم يفتح ،واكتفت بالقول إنه « قتل بعد انحراف سيارة أمنية جراء قيام
مجموعات تخريبية بسكب الزيت في الشارع مما أدى النحراف السيارة و اصطدامها بجسم
المجني عليه».
 24نوفمبر /استهداف والد الشهيد علي الشيخ

يعد هذا االعتقال الثاني لوالد الشهيد ،فقد سبق واعتقل إثر مشاركة له في مسيرة بالمنامة في
 21سبتمبر ،وأخلي سبيله بعد تعرضه للضرب المبرح.اعتقل «جواد الشيخ» والد الشهيد «علي
الشيخ» من مقر عمله بهيئة الكهرباء ،بعد أن تمت محاصرة اإلدارة بأعداد كبيرة من أجياب
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الشرطة ومدرعة ،وبدون استدعاء مسبق .وجهت له تهمة «التحريض على كراهية النظام»
بسبب الكلمة التي ألقاء بالعاصمة المنامة مساء التاسع من محرم الموافق  13نوفمبر/تشرين
الثاني .2013
وال يزال والد الشهيد معتق ًال حتى ساعة كتابة هذا التقرير بعد أن جددت النيابة العامة في 11
ديسمبر سجنه لمدة  30يوماً على ذمة التحقيق.
*الطفل علي الشيخ ( 14عاماً) ،استشهد في  21أغسطس  2011المصادف ليوم عيد الفطر.
إثر إصابته في الرأس بقنبلة غاز مسيل للدموع بصورة مباشرة من قوات األمن البحرينية أثناء
االحتجاجات البحرينية .2011
 26نوفمبر /استهداف والد الشهيد أبو تاكي

اعتقل الحاج مكي والد الشهيد محمود أبو تاكي بعد استدعائه لمركز شرطة النعيم ،تم تحويله
إلى النيابة العامة والتحقيق معه بتهمة «التحريض على كراهية النظام» ،قبل أن تأمر بحبسه
 15يوما على ذمة التحقيق.
وقد شكا أبو تاكي عبر اتصال هاتفي إلى عائلته تعرضه للضرب والشتم وسوء المعاملة من
ضابط السجن ،وأفادت عائلته أن إدارة سجن الحوض الجاف رفضت إعطاءهم تصريحا للزيارة
من دون ذكر األسباب.
ّ
النظام-البحريني-يشن-حملة-اعتداءات-منظمة-على-السجناء-السياسيين-داخل-المعتقالت.وال يزال أبو تاكي موقوفاً ،فيما انتشرت صورة حديثة له في مستشفى السلمانية بتاريخ  2يناير
 .2014وأعلن ابنه شاكر على صفحته في تويتر @ shaker3003بأنه ورد اتصال من شرطة
النعيم «يخبرونا بأنه قد تم اجراء عملية جراحية للوالد ورفضوا أالفصاح عن نوعها ونستغرب
أجرائها من دورن الرجوع لنا» .فيما لم تعرف تفاصيل أخرى حتى ساعة كتابة هذا التقرير.
*الشهيد محمود أبو تاكي ( 23عاماً) من منطقة سترة ،استشهد بعد تعرضه لطلقات رصاص
انشطارية إثر الهجوم الغادر على المعتصمين في دوار اللؤلؤة فجر الخميس الدامي  17فبراير
.2011
استهداف عائلة الشهيد هاني عبد العزيز

ظلت عائلة الشهيد هاني عبد العزيز مستهدفة منذ رفعها قضية في المحاكم البحرينية حول
جريمة قتل ابنها بدم بارد.إذ تعرض منزل العائلة إلى الطلق المباشر بعبوات الغاز السام
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والرصاص المطاطي عدة مرات .كما تم اعتقال  3من أخوة الشهيد هم :عبدالله ،ومحمود،
وعباس ونسبت إليهم مجموعة من التهم الكيدية.
* الشهيد هاني عبد العزيز ( 33عاماً) من البالد القديم .استشهد إثر إصابته بأربع رصاصات
إنشطارية من قبل قوات األمن البحرينية خالل فترة الطوارئ  25مارس  .2011وبعد توصيات
بسيوني تمت محاكمة القاتل ،وخفف الحكم الصادر بحقه من  7سنوات إلى شهرين ،وال يوجد
ما يثبت وجوده في داخل السجن حتى اآلن.

لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.ca/news/12707.html
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حمالت البحرينيني:

«عاصمة التعذيب»»« ،تمرد»« ،أوقفوا الشحنة»،
«مطلوبون للعدالة»
يف الوقت الراهن ،صار وجود أي ثورة يرتهن مبدى قدرتها عىل البقاء يف وهج الصورة العاملية،
ووهج الصورة يطلب الدم وال يكرتث بالسلمية ،عىل األقل هذا ما أثبته حال اإلعالم يف الربيع
العريب .يعرف البحرينيون أن ثورتهم هي الحلقة األضعف بني معادالت الرصاع اإلقليمي،
وأن والوهج اإلعالمي دامئاً مخطوف لحساب الثورات التي تسيطر عليها استقطابات القوى
املتحاربة ،وأن الثورة البحرينية متواطؤ عىل تعتيمها وتشويهها ،وأنهم ال ميلكون سوى حناجرهم
وأرواحهم يقدمونها بني يدي قضيتهم العادلة واملظلومة.
يرص البحرينيون عىل تحدّي الوهج الصاخب للدم بالضوء الثاقب للسلمية،
لكن رغم هذاّ ،
وترص أن ال تخرس أهدافها وال إنسانيتها
وتحدي رصاع القوى املتنافسة برصاع الحرية الفريدةّ ،
وال عدالتها ،مهام كلفها األمر من وقت وجهد وتضحيات.
لذلك ،يعمل البحرينيون عىل ابتكار ما يفرض قضيتهم عىل األضواء املشغولة بالدم واالستقطابات،
وينجحون يف تصدر عناوين الصحف العاملية وأخبارها وصفحاتها األوىل بني حني وآخر .متيز
العام  2013بعدد من الحمالت املتميزة التي نفذها البحرينيون لالستمرار يف لفت انتباه العامل
إىل قضيتهم :ال زلنا هنا نقاوم بصمود وسلمية استثنائيني.
التقرير التايل ،يعرض أهم حمالت البحرينيني يف املقاومة السلمية يف  ،2013التي كان لها صدى
واسع محلياً وعاملياً.
( )1حملة «كي ال ننسى نبيل»

نظم نشطاء حقوق اإلنسان يف البحرين ،حملة للتضامن مع رئيس «مركز البحرين لحقوق
اإلنسان» املعتقل نبيل رجب ،استمرت عىل مدى اسبوعني ابتداء من  21مارس وحتى  5إبريل،
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وذلك تحت شعار «يك ال ننىس نبيل رجب».
تضمنت الحملة عرض فيلم يتناول حياة رجب ،إضاء معها النشطاء يف مختلف أنحاء العامل
شمعة إىل جانب صورة رجب ،وقاموا بتصويرها ونرشها .وتم التحشيد عىل مواقع التواصل
االجتامعي الستهداف كبار الشخصيات الحقوقية للضغط عىل النظام بطلب اإلفراج عن رجب.
باإلضافة إىل مسرية جامهريية برعاية جمعية «الوفاق» تحت شعار «ليك ال ننىس» للمطالبة
باإلفراج عن رجب ،وتدشني أنشودة لرجب ونرشها عرب مواقع التواصل االجتامعي .باإلضافة إىل
مسريات تضامنية يف عدد من العواصم العاملية للمطالبة باالفراج عن رجب.
كام تم تنظيم حملة إبداعية تحت شعار «كن مبدعا» لدعم رجب يف مختلف املجاالت (الرسم،
الكاريكتري ،األشغال اليدوية ،القصائد واألغاين) ،وأقام مجموعة من النشطاء الكويتيني ندوة
وإرضاباً عن الطعام تضامناً معه.
منع القوة ال اإلرادة

وزارة الداخلية رفضت اإلخطار املقدم من قبل جمعية «الوفاق» للمسرية التضامنية تحت
شعار «يك ال ننىس نبيل» ،والتي تقرر لها يوم السبت  23مارس من دوار سار إىل منزل رجب
يف بني جمرة .املسرية أرصت عىل الخروج يف اليوم املحدد ،وتم منعها بالقوة .واكتفت وزارة
الداخلية بالتعليق عرب موقع التواصل االجتامعي (تويرت) ،قالت «مسرية غري مرخصة دعت لها
جمعية الوفاق عرص اليوم من دوار سار ،واملشاركة فيها مخالفة للقانون» ،دون أن ّ
توضح ما
هي املخالفة القانونية.
الحملة القت صدى محلياً ودولياً واسعني للمطالبة باإلفراج عن الحقوقي نبيل رجب.
يف اليوم الختامي للحملة  5ابريل ،تعهد الناشط نبيل رجب من معتقله باالستمرار يف طريقه
يف الدفاع عن كل البحرينيني ومواصلة كشف االنتهاكات والتصدي للظلم واالستبداد حتى نيل
الحرية والكرامة ،ونقلت عائلة نبيل هذه الرسالة عنه خالل كلمتها يف ختام فعالية «يك ال ننىس
النبيل» التي أقيمت بجمعية وعد بعد منع السلطات إقامتها يف عدة أماكن منها ساحة الحرية
باملقشع وساحة السهلة.
سلمان :األول بال منازع

شارك يف حفل الختام األمني العام لجمعية الوفاق الشيخ عيل سلامن ،الذي اعترب حملة «يك
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ال ننىس» نوعية أضافت أسلوبا جديدا من أساليب النضال السلمي الناجح داعيا إىل االحتذاء
بفكرتها وتوظيف الوسائل الحديثة لذلك .وقال سلامن إن نبيل رجب «الوحيد الذي ذكره رئيس
دولة عظمى إذ طالب الرئيس الفرنيس بإطالق رساحه ،أما شعبه فهو ال يحتاج حملة تحشيد
يك يشاهد العامل مدى حبهم له ويكفي أن يكون عدد متابعيه بحسابه بتويرت يفوق  200ألف
ليكون األول بال منازع يف وطنه من حيث عدد املتابعني».
وألقى القائم بأعامل النائب العام لجمعية وعد األستاذ ريض املوسوي كلمة أكد فيها بأن نبيل
رجب ومن سجنه يؤكد عىل أن الرأي األوحد والدولة األمنية ال تزال تبسط سيطرتها املطلقة
عىل مفاصل البالد وهو األمر الذي يفرس تراجع الدولة يف كل الحقوق االقتصادية والسياسية
واالجتامعية وحتى يف حفالت البحرين أوال.
وأوضحت رئيسة الحملة (جيهان كازروين) أن تجربة الحملة التضامنية النوعية وبالرغم من
املعوقات لكنها نجحت بجميع املقاييس ويكفي أن تصدر منظمة العفو الدولية بيانا تندد فيه
مبنع فعاليات الحملة لتكون الحملة ناجحة محليا وعاملياً».
مارسيل يحي نبيل

وعرض خالل الحفل كلامت مهداة من الفنان مارسيل خليفة للمناضل نبيل جاء فيها« :ال يشء
أعدل من الصديق نبيل رجب حيث يحول سجن هذا الليل األسود املتطاول إىل النور تحت
وابل اإلهانة اإلنسانية ( )....أيها السجان كم أنت وحيد وعاملك مقفر ،أيها النبيل كم أنت كبري
وعاملك رحب.
وعرض يف ختام الفعالية أوبريت خاص للناشط نبيل شارك فيه مجموعة من آباء وأبناء الشهداء،
إضافة إىل االحتفال ببلوغ عميد الحقوقيني األستاذ عبد الهادي الخواجة الثانية والخمسني،
ووضع نصب دوار اللؤلؤ رمز ثورة  14فرباير يف باحة الجمعية استذكارا لجملة نبيل املشهورة «
نبي نرجع الرندبوت».
وتضمنت الحملة التضامنية مع نبيل رجب أنشطة نوعية مختلفة أقيمت عىل مدى أسبوعني
متواصلني تعرضت معظمها للقمع من قوات األمن ورفضت اإلخطارات التي قدمت لكنها
حققت نجاحا فوق املتوقع إذ تضامن مع الحملة مجموعة كبرية من النشطاء والحقوقيني
العامليني ومنظامت حقوق اإلنسان كمنظمة العفو الدولية.
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تميز العام  2013بعدد من الحمالت املتميزة التي نفذها البحرينيون لالستمرار يف لفت انتباه العالم إىل قضيتهم

( )2حملة «البحرين عاصمة التعذيب»

أطلقت املعارضة البحرينية يف  8مايو ،حملة واسعة امتدت لعرشة أيام تحت عنوان البحرين
«عاصمة التعذيب» ( ،)Bahrain: Capital of Tortureوذلك عىل خلفية منع زيارة املقرر
األممي الخاص بالتعذيب خوان مانديز والتي كانت مقررة خالل شهر مايو.

جمعية «الوفاق» ،يف بيان لها أوضحت أن الحملة «تكشف كل مامرسات التعذيب التي يقوم
بها النظام وقواته ومرتزقته تجاه املعارضني ،ما أدى إىل قتل عدد منهم داخل السجون ويف
خارجها» .عرضت الحملة مشرية إىل أن «الحملة تعرض تقارير دولية ومتابعات ألكرث من 40
سنة من التعذيب املستمر يف البحرين ببيانات رسمية ،وتصاع ِد أعامل التعذيب من  14فرباير/
شباط  2013حتى مايو/أيار الحايل».
وأعلن مسؤول دائرة الحريات وحقوق اإلنسان بجمعية الوفاق السيد هادي املوسوي ،خالل

ساحات الثورة

46

مؤمتر صحايف عقد يف مقر الجمعية إلطالق الحملة ،أن االعتقاالت للمواطينن يف شهر أبريل
وحدها بلغت  300بينهم أطفال 4 ،نساء و 59حالة إصابة» ،مضيفا «هناك  135حالة مداهمة
يف الشهر املايض 105 ،حالة من العقاب الجامعي يف مختلف املناطق وأكرث من  50حالة تعذيب
وهي دعاوى وصلتنا وبعضها تأكدنا منه».
مرسوم  56حصانة املعذبني

أما عضو كتلة الوفاق املستقيلة عبد املجيد السبع ،فقد أوضح يف ترصيح صحايف ،أنه «ال ميكن
تصور كل عمليات التعذيب التي جرت وال تزال تجري يف الغرف املغلقة يف السجون ويف
الشوارع وعىل مرأى من الجميع ،إال وأنها قد صدرت بتوجيهات وأوامر عليا» ،مشددا عىل أن
«البحرين تستحق أن تكون عاصمة التعذيب ،ألن كل بيت يف البحرين ال يكاد يخلو من ضحايا
التعذيب واالنتهاكات» ،ولفت إىل أن «مرسوم  56أعطى الحصانة لكل الجالدين واملعذبني
فصار املعذبون من كبارهم وصغارهم يأمنون من االفالت من العقاب ،وهو ما سبب متا ٍد كبري
للمعذبني يف انتهاكات حقوق اإلنسان».
بعد أسبوع من انطالق الحملة ،أعلنت جمعية «الوفاق» يف  16مايو تعرض صفحتها «»Alwefaq
عىل موقع «إنستغرام» لالخرتاق ،وكانت قد عرضت عىل الصفحة الكثري من املواد اإلعالمية التي
تكشف مامرسة النظام للتعذيب يف البحرين .وأكدت «الوفاق» أنها ال تتحمل مسؤولية أي
تعليق أو صورة ترد عىل الصفحة املغلقة ،داعية إىل متابعة صفحتها الجديدة «»Al_wefaq
عىل «إنستغرام».
التعذيب :الرتكة الثقيلة

«منتدى البحرين لحقوق اإلنسان» و»مركز باحث للدراسات» ،نظام يف  24مايو ندوة حقوقية
يف بريوت بعنوان «عام بعد جنيف ،البحرين ..اإلصالح أو التعذيب بال نهاية» ،ضمن الحملة
الدولية «البحرين عاصمة التعذيب» ،مبشاركة القائم بأعامل األمني العام لجمعية العمل الوطني
الدميقراطي «وعد» ،ريض املوسوي والعضو يف «املرصد البحريني لحقوق اإلنسان» محمد
التاجر ،وحضور ممثلني عن القوى املدنية والسياسية والحقوقية يف لبنان.
وأوضح يوسف ربيع رئيس املنتدى يف مداخلته ،أنه «كلام كرث التعذيب كرث املتورطون منه
وبالتايل تكون محاولة تصفية الرتكة تصبح ثقيلة مام يؤثر يف النهاية عىل قرار املصالحة ،فيكون
الخوف من املالحقة دافعا إىل ازدياد التعذيب واتساع رقعته».
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القت الحملة تفاع ًال واسعاً من الشارع البحريني ،الذي استخدم بدوره وسائل التواصل االجتامعي
يف كشف مامرسات النظام للتعذيب يف البحرين وحامية وتربئة املعذبني.
( )3حملة «تمرد  14أغسطس»

يف األول من يوليو ،تبادل نشطاء بحرينيون عىل اإلنرتنت دعوة للتمرد عىل غرار حركة مترد
املرصية لتجديد ثورتهم التي تعرضت للقمع من قبل الجيش البحريني مبساعدة قوات من
الحرس الوطني السعودي التي اقتحمت البحرين مارس  .2011الدعوة تم تحديدها بتاريخ
 14أغسطس ،وهو التاريخ الذي تم فيه استقالل البحرين عن االنتداب الربيطاين ،فيام يرفض
النظام االحتفال به.
رسيعاً ما انترشت الدعوة يف مواقع التواصل االجتامعي وتكونت  4صفحات عىل تويرت تحت
هذا املس ّمى ،تم توحيدها وإصدار بيان مشرتك يدعو إىل اعتصامات سلمية يف يوم  14أغسطس
حتى تحقيق مطالب الشعب البحريني.
يف  4يوليو أعلنت حملة مترد البحرينية عرب بيان لها عن توجهات عامة قالت إنها متثل مطالب
الشعب البحريني بعيدا عن اختالفاته السياسية واملذهبية ،مشددة عىل التمسك بحق تقرير
املصري الذي مير عرب دستور دميقراطي يحدد طبيعة النظام السيايس البحريني .وأعلنت عن
التحرك بتاريخ  14أغسطس كـ «يوم لجميع البحرينيني باستقالل الوطن ،وتحرره من االستغالل
واالستعامر» ،ودعت إىل تكثيف التظاهر يف العاصمة املنامة مع االلتزام بالسلمية.
نشطاء بحرينيون أطلقوا يف يف  5يوليو بياناً عرب مواقع التواصل االجتامعي ،أعلنوا فيه دعمهم
وتأييدهم للحراك السلمي وحرية التعبري عن الرأي تحت شعار «مترد البحرين» داعني إلعادة
حراك الشارع البحريني يف  14آب /أغسطس املقبل والذي يصادف يوم االستقالل من املستعمر
الربيطاين يف العام .1971
إطالق حملة مترد ،ح ّرك املياه الراكدة وأجرب الالعبني الدوليني عىل التفاعل ،مبا يف ذلك الواليات
املتحدة واململكة املتحدة .وأما وسائل اإلعالم الدولية فقد التقطت القصة وبدأت تقاريرها
حول البحرين من جديد بعد أن شغلتها نضاالت دول أكرب يف الرشق األوسط .وقد تلقت الحركة
ً
دعم من معظم الجهات الفاعلة املناهضة للحكومة  -سواء تبنت رسم ًيا حركة مترد أم مل تتبنها.
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السلطة :الحملة املضادة

السلطة البحرينية بدورها ،بدأت باطالق حملة مضادة واسعة للقضاء عىل ّمترد ،مت ّثل يف خطوات:
األوىلّ :
وظفت السلطة صحافتها للنيل من الحركة ووصفها باالرهابية كام وصفها املسؤولني يف
الداخلية .ونرشت صحيفة الوطن القريبة من الديوان املليك يف  17يوليو دعوات العتقال أمني
عام الوفاق عيل سلامن بحجة وقوفه وراء دعوات التمرد .جمعية الوفاق نفت أن تكون وراء
رحب باالعتقال ،وأكد أن الوفاق تدعم أي تحرك شعبي برشط أن يتحرك
الحركة ،إال أن سلامن ّ
بسلمية ومبا يتوافق مع القوانني الدولية العادلة ،مشددا عىل أهمية التظاهر يف العاصمة ،مع
املحافظة عىل عدم قطع الطرق أو تعطيل مصالح الناس.
الثانية :بدأت السلطة باإلعالن عن حزمة مفاجئة من عمليات التفجري (اإلرهابية) وغري املسبوقة،
صنفها الشارع املعارض بأنها تأيت يف سياق سعي السلطة إليهام الرأي العام العاملي بعدم سلمية
الحركة االحتجاجية يف البحرين عموماً ،متهيداً لرضب مترد القادمة ،وتربير االجراءات والقوانني
القمعية التي ستواجهها بها.
كان أول هذه الحزمة هو ما ادعته وزارة الداخلية يف  18يوليو ،بوقوع «عمل إرهايب متثل يف
تفجري سيارة بواسطة أسطوانة غاز يف موقف أحد املساجد مبنطقة الرفاع ،دون وقوع إصابات».
ومن فورها ،قامت الجهات الرسمية وإعالمها ،بتفجري زوبعة إعالمية طائفية تحشيدية ضد فئة
معينة من الشعب ،واعتقال عدد من املعارضني بتهمة التفجري.
ويف  29يوليو اعلنت الداخلية حصول عمل إرهايب بإحراق سيارة مبنطقة ضاحية السيف ،وتم
اعتقال عدد آخر من املعارضني بالتهمة اآلنفة ،وذلك قبل أيام من موعد اطالق فعالية حملة
مترد.
ويف  3أغسطس أعلنت الداخلية عن وقوع عام أسمته «عمل إرهايب متثل بتفجري سيارة بواسطة
اسطوانة غاز يف منطقة البديع عند سور حديقة يرتادها أهايل وأطفال املنطقة ،دون وقوع
إصابات» .وتم بعدها اعتقال مجموعة أخرى من املعارضني عىل خلفية هذه التهمة.
الثالثة :كانت حزمة التفجريات املعلنة ،هي املقدمة املستخدمة لتربير عقد املجلس الوطني
(التابع للنظام) ملا أسامها الجلسة الطارئة ملواجهة االرهاب يف  28يوليو .أصدر فيها توصيات
تطلق يد امللك يف استهداف طائفة معينة من الشعب وسحب جنسياتهم والقضاء عىل كل
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رصح وزير الداخلية خالل جلسة املجلس
أشكال الحراك املعارض باسم مواجهة االرهاب .بدوره ّ
الوطني بأن “األجهزة األمنية أصدرت تحذيراً بشأن املشاركة يف دعوات التظاهر يف  14أغسطس،
وأن وزارته مستعدة ملواجهتها وأن اإلجراءات األمنية سوف تتبني عىل أرض الواقع مع مرور
الوقت.
الرابعة :امللك بدوره ،استخدم غطاء املجلس الوطني لتمرير حزمة جديدة من مراسيم القمع
والتهديد خالل االسبوع األول من أغسطس .ففي األول من أغسطس أصدر امللك مرسومني حول
ما أسامه «حامية املجتمع من اإلرهاب» و»تنظيم جمع املال لألغراض العامة» ،صب كالهام يف
تقييد الحراك الشعبي املعارض باسم االرهاب.
نصا عىل تعديل قانون االجتامعات العامة
ويف  6أغسطس  2013أصدر مرسومني آخرينّ ،
واملسريات والتجمعات وتعديل قانون األحداث ،وجاءا بشكل رسيع ليواكبا رسعة اقرتاب مترد
البحرين املقرر يف  14أغسطس .األول حظر كل أشكال التظاهر يف العاصمة املنامة ،والثاين هدّد
«من يتوىل تربية الحدث» بإجراءات عقابية يف حال شارك األخري يف تظاهرات ترتاوح بني السجن
والغرامة.
موجة االعتقاالت بلغت حد أقىص خالل تلك الفرتة ،ورغم احتجاب قادة هذه الحركة نظ ًرا
للداوعي األمنية ،فقد ألقي القبض عىل عدد من املدونني ونشطاء اإلنرتنت يف البحرين يف
أوائل هذا الشهر ،بتهمة االنضامم إىل الحركة ،بينهم املصور حسني حبيل الذي ال يزال يقيض يف
السجن ،واملدون محمد حسن ،أفرج عنه فيام بعد.
يف يوم  14أغسطس

ويف الصباح الباكر من يوم  14أغسطس ،مل يكن مفاجئًا الوجود املكثف للرشطة يف جميع
أنحاء البحرين .هذا الوجود الذي حال دون القيام باحتجاجات كبرية ولكن سكان بعض القرى
متكنوا من تنظيم االحتجاج داخل قراهم .خرجت عرشات التظاهرات السلمية يف مختلف
مناطق البحرين منذ ساعات الصباح األوىل ،وبلغت التظاهرات بحسب مصادر يف جمعية
الوفاق املعارضة أكرث من  60تظاهرة توزعت يف أكرث من  40منطقة بحرينية ،وأكد املواطنون
يف التظاهرات عىل حق الشعب يف تأسيس دولة العدالة واملساواة وإنهاء الدكتاتورية واالستئثار
بالسلطة من قبل فئة قليلة.
انتهى ذلك اليوم بـ  13إصابة أطلقت خالله الرشطة الشوزن والغاز املسيل للدموع عىل
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املتظاهرين .ويف الوقت نفسه ،كان هناك إغالق للمحال التجارية يف معظم أنحاء البالد ،وخاصة
يف القرى الصغرية ،تأييدًا لالحتجاج.
( )4حملة «أوقفوا الشحنة»

دشنت منظمة «بحرين ووتش» يف  17أكتوبر ،حملة عاملية واسعة لوقف مناقصة السترياد
معدات عسكرية ملكافحة املظاهرات السلمية من كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا إىل البحرين.
وأطلقت املنظمة موقعاً إلكرتونيا للحملة ( ،)Stop the shipmentعملت من خالله عىل
مخاطبة املسؤولني يف كوريا الشاملية وجنوب أفريقيا ،ومجالس إدارات الرشكات املصدرة ،من
خالل هواتفهم وعناوينهم وحساباتهم عىل شبكات التواصل ،يف مسعى للتأثري عليهم والتوقف
عن ّ
امليض يف هذه الصفقة.
جاء ذلك بعد أن كشفت «بحرين ووتش» عن وثيقة لوزارة الداخلية يف البحرين تظهر خطتها
السترياد  1,6مليون قذيفة و 90ألف قنبلة يدوية من مسيالت الدموع .الوثيقة أصدرتها دائرة
املشرتيات بوزارة الداخلية تبني أن القوات األمنية تعتزم تخزين كميات هائلة من مسيالت
الدموع ،رغم املخاوف الجادة التي أبدتها املنظامت الدولية ومجلس حقوق اإلنسان يف األمم
املتحدة .ووقع الوثيقة الوكيل املساعد «عبدالله بن أحمد آل خليفة» ،وهي تويص بتسليم
العروض املقرتحة بتاريخ «أقصاه  16يوليو  .»2013يف حني أنها غري موجودة عىل املوقع الرسمي
ملجلس املناقصات واملزايدات التابع للحكومة.
وجاء يف رسالة للمنظمة عرضتها للتوقيع عىل املوقع بأن حوايل « 39حالة وفاة يف البحرين
[سجلت منذ بدء احتجاجات العام  ]2011بسبب استخدام الغاز املسيل للدموع» .وأشارت إىل
أن أدلة أظهرت أن «كبار املوردين ملنتجات الغاز املسيل للدموع املستخدمة يف البحرين بني عامي
 2011و  ،2013هي رشكات « »DaeKwangو» »CNOمن كوريا الجنوبية و»»Rheinmetall
يف جنوب أفريقيا» .ولفتت املنظمة أن رشكتي « »DaeKwangو» »CNOقد صدرتا للبحرين
أكرث من «أكرث من  1.5مليون قطعة من الغاز املسيل للدموع إىل البحرين بني عامي 2011
و  ،»2012مشرية إىل أن «هذا هو أكرث من مجموع سكان البحرين» .واختتمت املنظمة
الرسالة باملطالبة بـ«التوقف فورا عن تصدير غاز  CSواملواد الكيميائية األخرى إىل البحرين التي
تتسبب يف قتل املتظاهرين يف البحرين».
محامون عامليون متعاونون

فريق قانوين من محامي حقوق اإلنسان الربيطانيني واألمريكيني قاموا بالتنسيق مع «بحرين
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ووتش» التخاذ اإلجراءات القانونية ،وذلك ملنع رشكة كورية جنوبية من تزويد الحكومة
البحرينية بأكرث من  1.6مليون عبوة من الغاز املسيل للدموع ،الكمية التي تفوق عدد سكان
البحرين.
وتكون الفريق القانوين من أحد أبرز محامي حقوق اإلنسان والحريات املدنية يف اململكة
املتحدة وهو مايكل مانسفيلد ،وكل من مارك ماكدونالد من دوائر مانسفيلد ودانيال كاري
من منظمة «غلني بريس دايتون للمحامني» وأحمد عيل من منظمة «بحرين ووتش» ،وجاميس
سوزانو من منظمة «أمريكيون من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان» .وقد حصل الفريق عىل
دعم منظمة «ريدريس» ومنظمة «أوميغا» للبحوث إضافة إىل منظمة «سريتس» (محامون
إيرلنديون من أجل حقوق اإلنسان).
وقال مانسفيلد« :إن فشل حكومة كوريا الجنوبية يف مراقبة تصدير الغاز املسيل للدموع
بشكل صحيح ،سمح لرشكات مثل «دايكوينغ» للكيامويات بشحن كميات ضخمة من الغاز
املسيل للدموع إىل أنظمة قمعية مثل سوريا والبحرين» .مشريا إىل أن «الفريق القانوين الجديد
سيستمر يف تحدي الحكومة الكورية الجنوبية عىل مستوى دويل إذا فشلت يف إيقاف املزيد من
شحنات األسلحة التي ُت َخ ّول القمع يف أماكن أخرى».
وقال فريق املحامني إن البحرين باستخدامها الغاز املسيل للدموع «قد انتهكت حقوق اإلنسان
املعرتف بها دولياً مبا يف ذلك حق الحياة وحق التجمع وحق عدم التعرض للتعذيب ،وغريه من
املعامالت والعقوبات غري اإلنسانية واملهينة والقاسية».
ناشطون يف الحملة أكدوا أن عدد رسائل الربيد االلكرتوين التي أرسلت إىل السلطات املعنية
بالشحنة فاق  31ألف رسالة ،وقد زاد هذا من أهمية الحملة التي تشمل دعوات من اتحاد
العامل الكوري الذي يطالب حكومة كوريا الجنوبية بحظر جميع صادرات الغاز املسيل للدموع
إىل البحرين.
من جانبه أرسل النظام البحريني وفداً (رفيع املستوى) إىل كوريا الجنوبية يف  25أكتوبر ،يقوده
وزير شؤون حقوق اإلنسان صالح عيل ،وقالت وكالة أنباء البحرين «بنا» إن الوفد يتألف من
رصح رئيس الوفد
مسئولني يف وزارة الداخلية والنيابة العامة ،إضافة إىل وزارة حقوق اإلنسانّ .
خالل إحدى لقاءاته مع املسؤولني الكوريني الجنوبيني بأن «املزاعم الكاذبة التي تنرشها بعض
منظامت حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم والجامعات املارقة إلفساد سمعة البحرين الجيدة
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وخاصة يف مجال حقوق اإلنسان» .ورغم أن «بنا» أشارت إىل أن الهدف من الزيارة هو «التنسيق
يف املجاالت الحقوقية وتبادل الخربات» ،إال أن منظمة «بحرين ووتش» توقعت أن هدف الزيارة
هو إقناع حكومة كوريا الجنوبية باملوافقة عىل شحنة الغاز املسيل للدموع.
إثر الضغوط العاملية التي تع ّرض لها النظام البحريني بسبب الحملة ،اعرتف بصحة ما كشفته
وثيقة «بحرين ووتش» ،ودافعت الناطقة باسم الحكومة سمرية رجب عن شحنة األسلحة،
معتربة أن «مسيل الدموع ُيستخدم بالشكل املعقول من قبل الرشطة البحرينية ووفقاً للقانون».
لكن عىل النقيض من ترصيحات الحكومة ،فقد قالت «هيومن رايتس ووتش» يف بيان لها 22
أكتوبر /ترشين األول املايض إن الرشطة «استخدمت مراراً وتكراراً الغاز املس ّيل للدموع عىل نحو
غري متناسب وأحياناً غري قانوين يف قمع املظاهرات املناهضة للحكومة».
ناشطون كوريون يتضامنون

ويف  31أكتوبر ،قام ناشطون من نقابات العامل الكورية وحمالت السالم وجامعات حقوق
اإلنسان باالحتجاج عىل تصدير الغاز املسيل للدموع إىل البحرين وذلك تلبية لدعوة حملة
«أوقفوا الشحنة» .وأصدروا بياناً بعنوان «ال دموع إضافية لشعب البحرين بسبب عبوات الغاز
مسيلة للدموع صنعت يف كوريا».

شخصا عىل األقل قد لقوا حتفهم يف
وأفادت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان أن 39
ً
البحرين بسبب الغاز املسيل للدموع منذ عام  2011وأن عدد القتىل الفعيل قد فاق الـ 200
قتيل.
ومع علمها بأن الحكومة البحرينية تيسء استخدام قنابل الغاز املسيل للدموع ،فإن عدة دول من
بينها الواليات املتحدة األمريكية حظرت تصديره اىل البحرين .ويف اآلونة األخرية ،حث مفكرون
معروفون مثل نعوم تشومسيك نورمان فينكلستاين واملخرج الشهري جون بيلغر ،وغريهم الكثري،
البلدان مبا فيها كوريا عىل وجوب ايقاف تصدير الغازات املسيلة للدموع إىل البحرين.
رصح
ومن جانب كوريا الجنوبية ،فإن بايك يون هيونغ املتحدث باسم حكومة كوريا الجنوبيةّ ،
يف  27ديسمرب لصحيفة آسيوية ،إن االحتامل «ضئيل» لتمرير الشحنة ،لكن القرار مل يتخذ بعد،
وأضاف «عىل الرغم من أن الغازات ليست من األسلحة الفتاكة ،إال أن أي خسارة يف األرواح
بسببها من شأنها أن ترض بسمعة كوريا الجنوبية أمام املجتمع الدويل» .وتابع «هذا هو السبب
يف الحديث عن االحتامل الضئيل ،لكننا مل نتخذ قرارا يف هذا الوقت» ،مضيفا «مل يكن هناك أي
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جدول زمني للتوصل إىل قرار بشأن ذلك».
( )5حملة «مطلوبون للعدالة»

ن ّفذ مركز البحرين لحقوق اإلنسان حملة «إنهاء اإلفالت من العقاب يف البحرين» يف الفرتة بني
 23-1نوفمرب ،الذي يصادف اليوم العاملي إلنهاء اإلفالت من العقاب.
استهدفت الحملة الكشف عن أسامء وصور املسؤولني عن االنتهاكات الحقوقية املستمرة
يف البحرين من صغار املوظفني يف الدولة حتى أكربهم .وتضمنت إصدار  59بطاقة تعريفية
باملسؤولني املتورطني يف االنتهاك والتعذيب يف البحرين ،تم طرحها عىل شكل دفعات يومية.
وبررت مريم الخواجة ،الرئيس التنفيذي ملركز البحرين لحقوق اإلنسان الحملة ،بأنه «حان
الوقت لكشف وجوه املسؤولني عن االنتهاكات» ،مشرية إىل أن االستمرار يف اإلشارة للمسؤولني
عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان منذ التسعينات وحتى اآلن باسم «حكومة البحرين»
أو «النظام» قد سمح لألفراد املسؤولني عن الإلنتهاكات باإلستمرار يف الحياة والسفر بكل حرية
دومنا محاسبة».
فيام أكد مسؤول الرصد مبركز البحرين لحقوق االنسان يوسف املحافظة يف لقاء مع صحيفة
واضحا أن القضاء أداة لدى امللك والنظام الحاكم الضهاد املعارضة،
«مرآة البحرين»« :لقد أصبح ً
فاألحكام املشددة ضد الناشطني وأصحاب الرأي ،مقابل تربئة املتورطني يف االنتهاكات الحقوقية
والقتل والتعذيب ،أو تربير جرامئهم .حتى اآلن فإن كل املسؤولني عن االنتهاكات ال يزالون
يف مناصبهم ،بل بعضهم حصل عىل ترقيات من ملك البالد ،وآخرون زارهم رئيس الوزراء يف
منازلهم؛ للتأكيد عىل سياسة اإلفالت من العقاب ،التي يقف وراءها رموز النظام الحاكم .هذا
باإلضافة إىل مرسوم قانون رقم  ،56الذي أصدره امللك يف العام  ،2002وأعطى حصانة للمسؤولني
عن االنتهاكات منذ حقبة التسعينات».
وأوضح أن الحملة طالت «كل املتورطني يف االنتهاكات الحقوقية بشكل عام من جهة ،ومن
قامو بالتسرت عىل االنتهاكات الحقوقية أو تربيرها من جهة أخرى .هناك من يتحمل املسؤولية
اإلدارية ،واألخالقية ،واألدبية ،والقانونية ّ
عم يحصل يف وزارتهً ،
وأيضا كبار املسؤولني ممن قامو
بإعطاء األوامر»
وتم إصدار آخر البطاقات يف يوم  23نوفمرب املصادف لليوم العاملي إلنهاء اإلفالت من العقاب،
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لتشمل كل من امللك وويل العهد ورئيس الوزراء.
تهديدات بالقتل

وأشار مركز البحرين لحقوق اإلنسان يف بيان له إىل أن حملته «تلقت الكثري من ردود فعل
املؤيدين للحكومة ،مبا يف ذلك الدعوة للمحاكامت واإلجراءات القانونية ضد مركز البحرين
لحقوق اإلنسان ،وتهديدات بالقتل ضد أعضاء مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،وال سيام نائب
الرئيس ،السيد يوسف املحافظة ،الذي ومنذ ذلك الحني قرر البقاء يف الخارج ألسباب تتعلق
بالسالمة».
وكان االعالم الرسمي وحسابات التواصل االجتامعي التابعة للنظام ،قد شنّت حملة رشسة
العتقال ومعاقبة املشاركني يف الحملة ،ال سيام املحافظة باعتباره الوجه املعروف الوحيد من
املركز الباقي خارج السجن يف البحرين.
املحافظة أعلن بعد انتهاء الحملة عن انشغاله «يف الخارج بالخطوات القانونية التي سنقوم بها
ملالحقة املطلولبني للعدالة ،وهذا العمل يتطلب مني التواصل مع املعنيني عن قرب يف بعض
الدول الغربية ،وسيكون هذا املرشوع هو أولوية عميل يف الفرتة القادمة».
( )6حملة «أنا حر»

أطلقت الناشطة روال الصفار يف يوم  6ديسمرب  ،2013الحملة الوطنية والدولية إلطالق رساح
معتقيل الضمري ،والتي تهدف إىل إفراغ السجون من معتقيل الرأي وإبقاء قضيتهم حارضة محليا
ودولياً.
تم االعالن عن الحملة خالل اعتصام حاشد للمعارضة بساحة املقشع ،خطط لها لتكون مواكبة
لحوار املنامة الذي بدأ يف اليوم نفسه .وهو حوار ينظم سنويا يف العاصمة املنامة يجتمع
فيه عرشات املسؤولني الرسميني ورجال األعامل والشخصيات الدولية واالقتصاديني والسياسيني
واملفكرين االسرتاتيجيني من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشاملية وأمريكا الالتينية وأوروبا ،وذلك
بهدف تبادل وجهات النظر إزاء التحديات األمنية.
فيام د ُّشنت الحملة يف جمعية وعد يف  18ديسمرب باطالق أغنية للحملة من كلامت الشاعر
أحمد العجمي وتلحني حسن حداد ،ونفذت وقفة تضامنية الوقفة التضامنية مع معتقيل الرأي
«رغم القيد انا حر» .وال تزال الحملة يف طريقها لبلورة برامجها بهدف لتعزيز املساندة الحقوقية
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املحلية والدولية إلطالق رساح املعتقلني ،وإىل االلتزام بالعهود واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق
اإلنسان التي تنص عىل احرتام حرية الرأي والتعبري.
( )7حملة  1000يوم على الثورة البحرينية

دشنت املعارضة البحرينية حزمة فعاليات مبناسبة مرور أكرث من  1000يوم عىل الثورة التي
انطلقت يف  14فرباير  ،2011مسجلة أن الثورة والزالت غالبية شعب البحرين متمسكة بالثورة
السلمية املطالبة بالتحول الدميقراطي يف البحرين ومصممة عىل االستمرار يف هذه الثورة
السلمية حتى الوصول للتحول الدميقراطي الحقيقي.
اختارت املعارضة شهر دميسرب للحملة تزامناً مع احتفاالت السلطة بعيد جلوس امللك يف 16
و 17ديسمرب .وأعدت باملناسبة حزمة من الفعاليات التي نفذتها خالل هذين اليومني تحديداً.
وشدّدت بعد أكرث من  1000يوم بأن الرضبة األمنية الهمجية التي تلقتها الثورة البحرينية،
باإلضافة للوحشية املنقطعة النظري من قبل قوات النظام يف سفك الدماء الحرام ،واالعتداء عىل
الحرمات واملقدسات واألطفال والنساء ،واعتقال الشخصيات السياسية والحقوقية واملهنية،
والقمع والتعذيب واملحاكامت املشددة ،كل ذلك مل يحول بني الثورة واستمرارها إىل اليوم ،ما
يعني أن كل خيارات كرس هذه الثورة قد فشلت فش ًال ذريعاً ،وتصاغرت أمام عظمة الصمود
الكبري الذي حققه شعب البحرين ،وهو انتصار تسجله الثورة البحرينية وتطبعه عىل تاريخ
الوطن والعامل بكل افتخار.
األمني العام لجمعية الوفاق الشيخ عيل سلامن ،أكد باملناسبة أنه «صمدنا  1000يوم سنصمد
 1000و 1000يوم حتى ننتزع حقوقنا العادلة» ،وحيا يف سياق حديثه الرموز املعتقلني وسجناء
الرأي والنساء املعتقالت والحقوقني واملتظاهرين إضافة إىل املحامني واملسعفني واإلعالميني.
يف  17ديسمرب ،تم عرض برنامج خاص ،تضمن كلامت قالها عرشات الناشطني البحرينيني يف
الداخل والخارج مبناسبة  1000يوم عىل الثورة.
املعارضة تكرب والسلطة تصغر

وقال الكاتب البحريني عيل أحمد الديري يف مقال له نرش باملناسبة« :خالل  1000يوم من
وعب أن السلطة تبدو يف اليوم 1000
عمر ثورة البحرين ،كربت املعارضة ،وصغرت السلطة»ّ .
من الثورة« :طف ًال صغريا يعاين من مرض التوحد ،ال تجيد الكالم مع شعبها ،تتلعثم يف الكالم مع
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جريانها ،تصاب بحبسة الكالم أمام املنظامت الحقوقية .ال تسمع غري جارتها الكربى وتجد فيها
أماً متنحها األمان الذي ال متتلكه .ترفض كل املبادرات التي تريد حل مرضها ،تقول مصطلحات
ومفاهيم سياسية ال تفهمها أبداً».
فيام وجد أن املعارضة كربت و»أنتجت خطاباً سياسياً مسؤوالً ،يعرف ما يريد ،ويعرف حدود ما
ميكن أن يحققه ،ويعرف الصعوبات التي تحول دون ما يريد ،ويعرف نقاط ضعفه» .وأن الثورة
صار لديها« :مخزون من املقاومة السلمية ،ما يجعلها مدرسة لكل الشعوب».
اآلالف يحتشدون احتفا ً
ال باأللف

بدورهم تظاهر اآلالف استجابة ملسرية دعت إليها املعارضة الوطنية الدميقراطية (الوفاق ،وعد،
الوحدوي ،القومي ،اإلخاء) يف  12ديسمرب ،مبناسبة مرور أكرث من ألف يوم عىل انطالق الثورة
البحرينية تحت شعار «عزمية ال تلني» ،أعلنت فيها أن« :ال عودة إال بالدميقراطية الحقيقية وإن
احتاج أكرث مام مىض» ،مشددة عىل أن «ألف يوم من الثورة تثبت أن كل خيارات النظام فشلت
والشعب مستعد لـ 1000يوم قادم من النضال».
وأكدت املعارضة ،يف بيانها الختامي أن «ال خيار أمام النظام إال االستجابة للمطالب التحررية
لشعب البحرين يف التحول الدميقراطي واقامة دولة العدل واملساواة واملواطنة املتساوية».
وحذرت من أن «الرهان عىل املتغريات وتقطيع الوقت وااللتفافات واملراوغات واالستمرار يف
الحلول األمنية ،هي رهانات خارسة مل تعد تنفع شيئاً يف ظل العزمية واالرادة واإلرصار الشعبي
عىل تحقيق املطالب» .ولفتت اىل أن «شعب البحرين بعد ألف يوم أصبح محل اعرتاف واهتامم
كل أحرار ورشفاء العامل ،وأصبح النظام هو من يحتاج اىل إثبات رشعيته وإمكانية استمراره».
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لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.ca/news/12716.html
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حصاد التجسس واالخرتاق:
جهاز أمن وطني يتتبع النشطاء ومنطاد يخرتق مناطقهم
ومخربون يخرتقون بيوتهم وبرامج تجسس إلكرتونية
تخرتق حواسيبهم

جهاز كامل بصالحيات مطلقة ،معني بالتجسس عىل النشطاء ورصد تحركاتهم وسكناتهم ،بد ًءا
من هواتفهم املحمولة حتى أدق تفاصيل حياتهم الشخصية .منطاد تجسس يح ّلق فوق رؤوس
املناطق التي تشهد احتجاجات ،يتضمن كامريات دقيقة لرصد كل شارد ووارد يف املنطقة.
مخربون وعمالء يتم رشاء ذممهم من األطفال واملراهقني والرجال والنساء من نفس املناطق التي
تشهد االحتجاجات اليومية .مجندات يتم غرسهن كناشطات الخرتاق املعارضني ومؤسساتهم.
الدخول القذر يف خصوصيات النشطاء بهدف التشهري .كامريات مراقبة وأجهزة تنصت يف أماكن
حيوية وبعض وزارات الدولة ومؤسساتها .برامج تجسس تخرتق أجهزة وحواسيب النشطاء عن
بعد يف كل مكان يف العامل.
هذا هو اختصار الواقع التجسيس يف البحرين ،مل يبدأ يف  2011ولن ينتهي عند  2013الذي نحن
بصدد تناول أبرز األحداث التجسسية التي وقعت فيه.
جهاز األمن الوطني

يعترب هذا الجهاز رأس األخطبوط الذي يقود عمليات التجسس وتتبع النشطاء يف البحرين.
يعتمد «جهاز األمن الوطني» يف أدواته عىل إعداد بنية معلوماتية شاملة عن املعارضني
والناشطني بفضل األجهزة الحديثة ،والتقنيات التي و ّفرها «جهاز اإلحصاء واملعلومات» التابع
له مبارشة.
كام يعتمد عىل «شعبة االتصال» ،املعنية بالتجسس واملز ّودة بأحدث أجهزة التنصت وتت ّبع
املعلومات والبيانات ،وتشمل كل املتعلقات الشخصية وحركة االتصاالت والعالقات الداخلية
والخارجية ،إضافة إىل اإلرشاف عىل «امليليشات املدنية» ،وهي ذراع هام يف عمليات الجهاز
امليدانية ،وقد ظهر دورها العلني مع قمع االحتجاجات السياسية خالل ديسمرب  2007وما بعدها.
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وقد و ّثق بسيوين يف تقريره حول املهام التي يقوم بها الجهاز األخطبوط« :لقد ثبت أن قوات
األمن العام ،مبا يف ذلك وحدات مكافحة الشغب والقوات الخاصة ،قد أسهمت يف عمليات
القبض والتفتيش باالشرتاك مع األجهزة الحكومية األخرى ،ويف معظم تلك العمليات ،تلقت
وحدات األمن العام األوامر مبساعدة عنارص جهاز األمن الوطني» الفقرة 148
كام و ّثق بسيوين أن الجهاز تدخل يف قرار إرجاع املفصولني يف رشكة طريان الخليج« :وذكرت
الرشكة ً
أيضا أنها أوقفت إعادة مثانية موظفني عىل األقل إىل العمل بسبب أوامر تلقتها من جهاز
األمن الوطني» .الفقرة 1426
ظهر هذا الجهاز مرتاف ًقا مع البوادر األوىل لألزمة السياسية عام  2002م ،بعد عام من االنفراج
األمنيُ .أ ّسس ً
بديل عن «اإلدارة العامة ملخابرات أمن الدّولة» مبرسوم رقم ( )14لسنة .2002
املرسوم جعل الجهاز تاب ًعا لرئيس الوزراء ،و ُمنح رئيسه درجة وزير ،ما معناه توسيع نطاق
الصالحيات والحامية من املساءلة بالقوانني املعمول بها محل ًيا .أي أنه ميكننا القول أن «أمن
الدولة» يسء الصيت ،عاد بثوب جديد ذي صالحيات أقوى ونفوذ أوسع.
يتكون الجهاز من مجموعة من اإلدارات ُّ
والش َعب ،وهو ما يوضح املهام املركبة التي يقوم بها،
فمن إداراته )1 :إدارة العمليات الخاصة )2 .إدارة الشؤون الدولية )3 .إدارة األمن السيايس)4 .
إدارة مكافحة اإلرهاب )5 .اإلدارة املركزية للمعلومات والتوثيق )6 .إدارة تقنية املعلومات)7 .
إدارة االرتباط والتنسيق )8 .إدارة الشؤون القانونية.
وقبل أن تبدأ لجنة تقيص الحقائق عملها ،قام جهاز األمن الوطني بنقل صناديق ،بعضها ورقية
وبعضها من البالستيك ،ونقلها عرب شاحنات ،وقد كانت الحراسة مشددة عليها ،وقد أثار االنتباه
أنها متت يف منتصف الليل ،يعتقد أنها تتضمن وثائق وأجهزة تجسسية مشبوهة.
الوشاية وزرع املجّندات

استعان جهاز األمن الوطني بوسائل التواصل االجتامعي كالفيس بوك واإلنرتنت للتوصل ألسامء
وعناوين النشطاء ،وتم تخصيص خط ساخن للتبليغ ،كام اعتمد عىل تجنيد بعض شباب «القرى»
واستدراجهم للعمل كعمالء لديه مع ضامن بعض االمتيازات املالية أو الحصول عىل وظيفة.
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ومع ثورة  14فرباير ،بدأ النظام لعبة هي األقذر يف تاريخه من خالل اقتحام صفوف القيادات
امليدانية والناشطني عرب نساء مجندات يعملن كمخربات لحساب الداخلية.
واعتمد جهاز األمن الوطني عىل سالح التدمري األخالقي القذر ،ومن مهامه التجسس والتلصص
عىل الحياة الخاصة للشخصيات ،معتمدًا عىل الرشكات املختصة يف تقنية جمع املعلومات
وترقيمها ،وكان املحامي محمد التاجر ،والناشط محمد البو فالسة أحد ضحايا هذا التجسس.
فواز والجهاز املركزي

وكان امللك حمد قد أصدر مرسو ًما منذ أبريل /نيسان  2011بإلحاق الجهاز املركزي للمعلومات
بوزارة الداخلية قبل أن ُيصدر بعد ستة أشهر مرسو ًما بإضافة االتصاالت للجهاز لتصبح تسميته
«الجهاز املركزي للمعلومات واالتصاالت» ،لتكون كل شؤون االتصاالت بذلك تحت سلطة
املخابرات يف وزارة الداخلية.
فيام أعلن وزير الدولة لشؤون االتصاالت الشيخ فواز بن محمد يف نوفمرب  2013عن بدء
عمل غرفة مختصة مبراقبة شبكات التواصل االجتامعي تنفي ًذا لتوصيات جلسة املجلس الوطني
االستثنائية يف يوليو ،والتي حثت عىل مزيد من التضييق عىل الحريات .وأكد أن «إدارة السالمة
االلكرتونية» بدأت يف مبارشة مهامها.
وكشف وزير الدولة لشؤون االتصاالت يف يونيو  2013عن دراسة أعدت لوضع ضوابط عىل
استخدام تقنية املكاملات عرب اإلنرتنت ،التي يستخدمها النشطاء عرب العامل هرو ًبا من تقنيات
التجسس ،مرب ًرا« :إن هذا اإلجراء يأيت العتبارات أمنية ،يف سياق جهود من دول مجلس التعاون
الست».
كامريات املراقبة

ويف ديسمرب  2013وافقت الحكومة البحرينية عىل اقرتاح بإنشاء شبكة « »C2مؤلفة من آالف
الكامريات ملراقبة املرافق الحيوية واملباين الحكومية ومراكز التسوق واملناطق والقرى ،وذلك
بهدف إنشاء شبكة قيادة وسيطرة ملحاربة الثورة وتعقب النشطاء والتضييق عىل التظاهرات.
ويف أغسطس  2013وقع ملك البحرين مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية مذكرة تفاهم إلنشاء
مركز السيطرة عىل األمن يف املدن ،وذلك إلنشاء شبكة أمن يف املنامة.
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أعلن وزير الدولة لشؤون االتصاالت الشيخ فواز بن محمد يف نوفمرب  2013عن بدء عمل غرفة مختصة بمراقبة
شبكات التواصل االجتماعي
منطاد التجسس

منذ مارس  2012الحظ البحرينيون تنفيذ محمية ضخمة خلف مبنى وزارة الداخلية يف املنامة
املعروف باسم (القلعة) ،عرف فيام بعد أنها كابينة خاصة إلخفاء «منطاد تجسس».
وفيام أعلنت وزارة الداخلية يف يوليو أن املنطاد هدفه «رصد نسبة مختلف أشكال التلوث
البيئي ولقياس أية مستويات إشعاعية ضارة باململكة» ،فإن املواطنني والنشطاء سخروا من هذا
تهريجا ر ًّثا ،خاصة أن املنطاد ال يقوم بالتحليق إال يف األماكن املتوترة ويف
الترصيح الذي اعتربوه
ً
أوقات اإلعالن عن فعاليات احتجاجية.
بدورها ذكرت وكالة أنباء «فلسطني اليوم» إن منطاد التجسس الذي أطلقته وزارة الداخلية
البحرينية تم رشاؤه من إرسائيل .وقالت إنه «يحتوي عىل كامريات بهدف التجسس عىل
الناشطني» .وأوضحت أن « املنطاد يشبه متا ًما املناطيد التي تستخدمها إرسائيل للتجسس عىل
املقاومني الفلسطينيني».
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االخرتاق لكشف هوية الناشطني

يف سبتمرب  2013كشفت وثيقة رسية صادرة عن موقع ويكيلكس أن رشكة عاملية متخصصة
يف مراقبة االتصاالت واملراسالت ساعدت النظام البحريني يف القبض عىل نشطاء وصحافيني.
وأظهرت أن رشكة « »Trovicorساعدت السلطات البحرينية يف إلقاء القبض عىل نشطاء
وصحفيني.
كام كشف موقع «أي يت يب» أن رشكتا «سيمنز» و»نوكيا ـ سيمنز» لإلتصاالت تساعدان السلطات
البحرينية يف التجسس عىل املكاملات ومالحقة الناشطني ورموز املعارضة .وذكرت إن رشكة
«تروفيكور» قامت بتزويد هذه التكنولوجيا إىل السلطات البحرينية.
وذكر تقرير صادر عن منظمة بحرين ووتش «منذ أكتوبر  ،2012أن السلطات البحرينية قامت
بسجن  11مواطن اتهمتهم بكتابة تغريدات باستخدام حسابات ذات أسام ٍء مستعارة فيها إهانة
للملك» .وأظهر التقرير أن السلطة البحرينية تقوم بالتعرف عىل هويتهم الحقيقية عن طريق
إرسال وصالت تجسسية لكشف رقم بروتوكول اإلنرتنت مرسلة عرب حسابات مزيفة عىل شبكات
التواصل االجتامعي تويرت و فيسبوك.
ويف سياق ذلك كشف الخبري التقني وعضو منظمة «بحرين ووتش» ،بيل مارك زاك ،أن حكومة
البحرين هي من يشغل عدة حسابات متطرفة يف «تويرت» تحض املتظاهرين عىل العنف وتتبنى
عمليات تفجري وغريها ،من بينها حساب «رسايا املقاومة» ،)@resistenceBhr( .كام أشار إىل
آلية التجسس التي استخدمتها حكومة البحرين يف كشف هوية بعض املغردين عىل تويرت ومن
ثم اعتقالهم.
كام ذكر الناشط «محمد املسقطي» رئيس جمعية «شباب البحرين لحقوق اإلنسان» أن رشكة
االتصاالت تستطيع تحديد موقع حامل الهاتف وتعقبه من خالل «رشيحة الهاتف» ( .)SIMمن
جهة أخرى فإن برج االتصاالت « »towerيستطيع ً
أيضا تحديد مكان الشخص ،مش ًريا إىل إمكانية
استخدام برامج مضادة للتجسس ملستخدمي الهواتف التي تعمل عىل نظام «أندرويد» بينام
هواتف «آيفون» مرتبطة بعدم القيام بعملية Jailbreak
حرب التجسس اإللكرتونية على الناشطني

«فني فيرش» هي إحدى برامج التجسس التي تبيعها مجموعة غاما يف اململكة املتحدة ،ميكنها
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رسا وعن بعد يف جهاز كمبيوتر ما ،ونسخ امللفات ،واعرتاض طريق مكاملات سكايب
التحكم ً
وتسجيل كل ضغطة مفتاح ،تباع للحكومات فقط ،وتستطيع رسقة كلمة املرور الخاصة بحساب
الربيد اإللكرتوين ،ومعرفة الحمض النووي الرقمي.
كشف ناشطون مؤيدون للدميقراطية ،أنهم تعرضوا للتجسس باستخدام هذه الربمجيات الضارة
يف واشنطن ،ولندن ،واملنامة وهم :
•آالء الشهايب « 31عا ًما»  :بريطانية وتحمل الجنسية البحرينية /دكتورة اقتصاد
•حسني عبدالله « 34عا ًما» :مواطن أمرييك وهو مدير «أمريكيون من أجل الدميقراطية
وحقوق اإلنسان يف البحرين» ،صاحب محطات وقود يف أالباما.
•شهاب جاسم « 29عا ًما» :يعيش يف لندن
التجسس اإللكرتوين الذي تقوم به الحكومة البحرينيةُ ،كشف بواسطة جهد مشرتك بني منظمة
«بحرين ووتش» ووكالة أنباء «بلومربج» ومخترب األبحاث «سيتزن الب» يف جامعة «تورنتو»
األمريكية يف شهر يوليو .2013
الالفت أن هذا الربنامج التجسيس كان حتى تلك اللحظة أحد األرسار التقنية التي عجز املختصون
عن كشفها أو الحصول عىل نسخة منها لتحليلها ،لكن أداء الحكومة البحرينية س ّهل ذلك كث ًريا.
فضائح تجسس الحكومة البحرينية إلكرتونيًا

كام كشفت وكالة «بلومربج» الدولية لألنباء يف تقرير شامل ،تفاصيل عملية التجسس اإللكرتونية
التي تقوم بها حكومة البحرين الخرتاق ناشطني معارضني يقيمون يف دول مختلفة.
فيام أعلن مركز األبحاث الكندي «سيتيزن الب» يف يونيو  2013أن عددًا من الدول ومن بينها
البحرين تتجسس عىل مواطنيها عرب اإلنرتنت من خالل رشكة «فني فيرش» الربيطانية املتخصصة
يف التجسس والتابعة لرشكة «غاما الدولية».
ونرشت مجلة «فورين بولييس» مقاال حول الرشكات الغربية التي «قامت بتزويد دول قمعية
مثل «البحرين» بربامج وأنظمة معلومات استخدمتها الدول هذه ملراقبة الناشطني ،بهدف
مواجهتهم بأدلة قامت عىل التنصت ،ومن مثن تعذيبهم ،يف حني أن الواليات املتحدة مل تتخذ
إجراءات لوقف هذا التزويد.
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كام كشفت صحيفة «أوبزيرفر» يف فرباير  2013أن رشكة بريطانية للتكنولوجيا تواجه تساؤالت
بشأن كيفية وصول برامجها املتخصصة بالتجسس عىل الربيد اإللكرتوين إىل البحرين.
رشكة “غاما» الربيطانية املصنعة لربنامج التجسس  ،FinFisherردت عىل البحث الذي أثبت
استهداف ناشطني بحرينيني بواسطة برنامجها ،ونفت بيعها الربنامج للبحرين ،كام رصح مديرها
إن رشكته ال تستطيع التثبت بعد فيام إذا كان الربنامج املح ّلل من قبل الباحثني هو يف الحقيقة
من منتجات “غاما».
النشطاء يلجؤون للدعاوى القضائية

ورصح الناشط السيايس املعارض واملقيم يف الواليات املتحدة األمريكية «حسني عبد الله» إنه
ّ
«ذاهب التخاذ أي إجراء قانوين بوسعه لحامية نفسه» وهو يدرس إقامة دعاوى قضائية وتقديم
شكوى إىل وزارة الخارجية األمريكية عن محاولة االخرتاق العابرة للحدود
يف حني أبلغ محامي مجموعة «الخصوصية الدولية لحقوق اإلنسان» الهيئة املسؤولة يف اململكة
املتحدة يف رسالة بتاريخ 12يوليو /متوز أنهم يخططون ملقاضاة الحكومة الربيطانية إلخفاقها يف
تطبيق القوانني التي تعطيها القدرة عىل منع الصادرات التي ميكن استخدامها النتهاك حقوق
اإلنسان.
كام رفعت الناشطة آالء الشهايب إفادة شهادتها إىل املحكمة العليا يف اململكة املتحدة يف مايو
 2013للنظر يف استخدام تكنولوجيا التجسس الربيطانية ضدها يف البحرين ،حيث دعا النشطاء
إىل مراجعة قضائية بشأن فشل اململكة املتحدة يف محاسبة الرشكات املسؤولة عن مبيعات
برامج التجسس إىل األنظمة القمعية.
فيام قامت مجموعة من منظامت حقوق اإلنسان يف يونيو  2013برفع شكوى إىل منظمة
التامسا
التعاون االقتصادي والتنمية ضد اثنتني من الرشكات األوروبية ملراقبة التكنولوجيا ،وذلك
ً
للتحقيق يف ما إذا كانت الرشكات متواطئة يف اإلساءة للمعارضني يف مملكة البحرين .وقد تم
قبول الشكوى يف الشهر نفسه ،ما يعني تحريك ملف الدعوى.
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لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12993.html
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إزالة مظاهر العسكرة عن «السلمانية» وتربئة معذبي
األطباء واستقالة مدير «اإليرلندية للجراحني»

ال يزال األطباء الذين عالجوا املصابني خالل  2011يعانون :اعتقاالً وفص ًال وتهميشاً .وما يزال
الحياد الطبي منتهكاً يف البحرين ،وأخالقيات مهنة الطب يراد لها االنحدار إىل الحضيض.
الكفاءات البحرينية مل يعد لها مكان يف وزارة الصحة ومج ّمع السلامنية الطبي واملراكز الصحية
الرسمية ،يتم إحالل كوادر أجنبية مكانها ،ما أدى إىل تردي مستوى الخدمات الطبية يف البحرين
بشكل عام .املحكمة برأت معذيب الكادر الطبي ،والحكومة منعت مؤمتراً حول أخالقيات مهنة
الطب من االنعقاد يف البحرين .أما عسكرة مستشفى السلامنية فقد أخذت شك ًال مختلفاً .فيام
ييل تقريراً بأهم األحداث التي م ّرت عىل الوضع الصحي يف البحرين والطواقم الطبية خالل
العام .2013
فصل الكفاءات وتهميشها

بدأ العام  2013بفصل 7أطباء من قبل وزارة الصحة تعسفياً يف نهاية شهر يناير ،من الذين
ساهموا يف عالج املرىض أثناء أحداث  .2011األطباء هم نادر ديواين استشاري األطفال والخدج،
ومحمود أصغر استشاري جراحة األطفال ،وعبد الخالق العريبي استشاري أمراض الروماتيزم،
وباسم ضيف استشاري جراح العظام ،وعيل العكري استشاري جراحة عظام األطفال ،وسعيد
السامهيجي اختصايص طب العيون ،وغسان ضيف استشاري جراحة الفك واألسنان واملمرضة
ضياء من قسم العناية القصوى.
فيام فوجئ استشاري قسم األورام مبجمع السلامنية الطبي “الدكتور شرب محمد” برسالة من
وكيل الوزارة املساعد يف  29مارس ،تفيد بفصله من عمله بسبب تغيبه ملدة أسبوعني ،األمر
الذي نفاه األخري وقدّم ما يثبت خالفه .وجاء فصل شرب بعد سلسلة استهدافات أوقف خاللها
عن عمله مرتني بسبب دراسة ميدانية أجراها لتقييم أداء قسم األورام والخدمات التي يقدمها
للمرىض ،وقبل أن يخرج بنتائج الدراسة حرض لقسم األورام ضابط رشطة وصادر صندوق
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استبانات املرىض املخصصة للدراسة.
ويف  5يونيو أعلنت وزارة الصحة أنها تعمل عىل استكامل متطلبات فصل الطب العام عن الطب
الخاص ،ما يؤدي إىل هجرة الكثري من االستشاريني من مجمع السلامنية الطبي ،األمر املرتبط
بتوجهات الوزارة غري املعلنة إىل املزيد من إقصاء الكفاءات من طائفة محددة.
بيانات مسربة من املعتقل

رسب الكادر الطبي املعتقل واملحاكم يف سجن الحوض الجاف بياناً ،مبناسبة إعالن
يف 17فرباير ّ
هذا اليوم خاصاً للدفاع عن الحياد الطبي .و ّقع عليه كل من :الدكتور سعيد السامهيجي
والدكتور عيل العكري واملمرض إبراهيم الدمستاين .تناول «االنتهاكات التي تعرضت لها الكوادر
الطبية إ ّبان االحتجاجات يف مثل هذا اليوم يف  ،»2011وأعرب عن تحفظه عىل «منح مستشفى
السلامنية االعتامد الكندي للخدمات الصحية من قبل املؤسسة الكندية للخدمات الصحية»،
مشرياً إىل أن «هذا املستشفى الذي تم احتالله من قبل الجيش تح ّول يف  2011إىل مكان
الحتجاز املصابني وتعذيبهم» .وطالب املؤسسة الكندية بـ«زيارة محاكمي الكادر الطبي يف
سجن جو ،لالستامع إىل شهاداتهم التي متت معاقبتهم عليها ،بسبب حفاظهم عىل قسمهم
الطبي إ ّبان فرتة األحداث».
إثر نرش هذا البيان الذي تم ترسيبه عرب صحيفة «مرآة البحرين» االلكرتونية ،عاقبت إدارة
السجن كل من الطبيبني سعيد السامهيجي وابراهيم الدمستاين عرب نقلهام إىل الحبس اإلنفرادي،
ونقل الطبيب عيل العكري إىل مكان مجهول.
معاقبة الكادر الطبي بسبب البيان السابق ،مل يثنه عن إصدار بيان آخر يف  15مارس ،الذكرى
الثانية الحتالل مستشفى السلامنية .جاء فيه“ :ما تعرض إليه الكادر الطبي من انتهاكات خالل
العامني املاضيني ،تخترص قصة البالد يف بعدها الزمني املمتد منذ بداية القرن العرشين ،وبعدها
األفقي املتمثل يف شعور معظم رشائح الشعب بالظلم والحرمان” .وطالب البيان بعدة توصيات
بينها اإلزالة الفورية لكل مظاهر العسكرة يف مجمع السلامنية الطبي ،ومحاسبة املسؤولني
املقرصين يف تحمل واجباتهم يف إدارة األزمة ،ومن ساهم يف تضليل الرأي العام بأخبار كاذبة
وتهم زائفة من خالل املؤمترات الصحافية التي عقدها كل من وزير العدل ووزيرة التنمية
ووزير الصحة األسبق .كام طالب بإعادة جميع العاملني ممن طالهم الفصل والتهميش إىل
مواقعهم الوظيفية السابقة ،واإلفراج الفوري عن معتقيل الكوادر الطبية.
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من قضى محكوميته ومن ينتظر..

يف  13مارس انتهت عقوبة استشاري األسنان الدكتور غسان ضيف ،الذي قىض حك ًام بالسجن
ملدة عام كامل ،لحقه استشاري العيون الدكتور سعيد السامهيجي يف  23ابريل .بينام تم إخالء
سبيل فنية األسنان حليمة الصباغ يف  25سبتمرب ،بعد أن قضت مدة محكوميتها ملدة سنة كاملة،
إثر اتهامها بـ”تهريب أدوية” لعالج املتظاهرين.
فيام بقى كل من استشاري العظام عيل العكري واملمرض ابراهيم الدمستاين واملمرض حسن
معتوق يكملون مدة حكمهم الظامل حتى اآلن.
وقد أقامت جمعية وعد بتاريخ  26مارس ،أمسية تضامنية مع املصور واملمرض املعتقل حسن
معتوق ،اعتقل إبان فرتة “السالمة الوطنية” من مستشفى السلامنية .مع عرض فيلم قصري يربز
شخصية املعتوق ونشاطه كمصور وممرض ،والتأكيد عىل أن ما ُوجه إليه هو افرتاء وانتقام من
“الكادر الطبي”.
يف  16مارس أطلق منتدى البحرين لحقوق اإلنسان «اليوم العاملي للحياد الطبي» يف بريوت
خالل حفل توقيع كتاب «شوكة األطباء ..محنة الكادر الطبي» الذي أصدرته «مرآة البحرين»
وحوى مجموعة من السري للكادر الطبي الذي القى التنكيل نتيجة لعالجه جرحى التظاهرات.
وشارك يف الحفل ممثلة املفوضية السامية لحقوق االنسان ندى دروزي ،وممثل نقيب األطباء يف
لبنان الدكتور أحمد صادق ،واملعتقلون يف السجون البحرينية سابقاً الدكتور نبيل متام ورئيسة
جمعية التمريض البحرينية روال الصفار .وقد أعلن خالل الحفل الذي أقيم يف«بيت الطبيب»
ببريوت عن «اليوم العاملي للحياد الطبي».
كتاب شوكة األطباء

ّ
دشن كتاب «شوكة األطباء ..محنة الكادر الطبي يف ثورة البحرين» يف  16مارس .حوى قصص
التنكيل التي لقيها بعض األطباء بعد احتالل الجيش البحريني ملجمع السلامنية الطبي عىل
ألسنتهم .وهو أول عمل توثيقي يقدّم باللغتني العربية واإلنكليزية سيناريو األحداث الدامية
التي عايشها الكادر الطبي منذ لحظة بدء الثورة البحرينية يف  14فرباير/شباط  .2011كام ُيع ّد
مرجعا مه ًام للمهتمني بأخالقيات مهنة ّ
الطب يف األزمات .وقد استغرق العمل عىل هذا الكتاب
مراحل ّ
متقطعة ،بدأت يف شهر إبريل/نيسان .2011
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ال وتهميشاً .وما يزال الحياد الطبي
ما يزال األطباء الذين عالجوا املصابني خالل  2011يعانون :اعتقا ًال وفص ً
منتهكاً يف البحرين ،وأخالقيات مهنة الطب يراد لها االنحدار إىل الحضيض.
استقالة مدير الجامعة اإليرلندية

ويف  24مارس ،أعلن املدير اإليرلندي لكلية الطب الرئيسية يف البحرين توم كولينز استقالته،
وذلك إثر إلغاء مؤمتر كبري يتحدث عن أخالقيات مهنة الطب يف البحرين .بعد أن قضىت
مجموعة أطباء بال حدود والكلية امللكية اإليرلندية للجراحني أشهراً ،يف محاولة إقناع النظام
البحريني بالسامح بعقد املؤمتر .الربوفيسور كولينز قىض أكرث من نصف مدة خدمته يف منصبه
يف الجامعة الطبية ،وقابل ويل العهد الشيخ سلامن الذي أعطاه موافقته الشفهية وفق قوله،
لكن إذناً كتابياً مل يصل.
وقال كولينز يف لقاء مع حركة البحرين للعدالة والتنمية إن أسباب استقالته تتلخص يف كون
 25%من خريجي الجامعة عاطلون ملدة عامني ،باإلضافة إىل استمرار اعتقال بعض األطباء،
القضية التي اعتربها مهمة جدا.

ساحات الثورة

70

لجنة قضايا التعذيب

يف  17ابريل استدعت النيابة العامة املمرض املعتقل ابراهيم الدمستاين ،التقاه وكيل النيابة
ابراهيم الكواري ليخربه أنه قد «تم تشكيل لجنة النظر يف قضايا التعذيب ،وأنها لجنة مستقلة
عن النيابة تم تشكيلها بناء عىل توصيات لجنة بسيوين» .وتم أخذ أقواله بشأن تعرضه للتعذيب.
ويف اليوم ذاته أبدى كل من استشاري جراحة األنف والحنجرة الدكتور نبيل متام ورئيسة جمعية
التمريض البحرينية روال الصفار ،تحفظهام عىل اللجنة املستحدثة يف النيابة العامة تحت مسمى
«وحدة التحقيق الخاصة» ،والتي هي ذاتها محل اتهام يف قضايا التعذيب واالنتهاكات .جاء ذلك
ورصح إن «موقفنا كان
بعد استدعاء كل منهام للمثول لدى وكيل النيابة العامة عدنان فخروّ .
عدم التقدم للتحقيق بشأن دعاوى التعذيب وذلك لعدم حيادية النيابة العامة ،مع االحتفاظ
بحقنا يف الدعوى».
السلمانية املعسكرة

خالل النصف الثاين من شهر إبريل أكدت مصادر يف مستشفى السلامنية أن السلطات األمنية
أزالت نقاط التفتيش املوجودة حول املستشفى وكل املظاهر العسكرية وحتى صورة رئيس
الوزراء .وأوضحت أن عنارص املخابرات التابعة إىل وزارة الداخلية “تحولوا إىل مرىض ومراجعني،
وهناك وجود لصحافيني يف املستشفى إلظهار عدم وجود عسكرة لها”
ويف  1أكتوبر ،أعلنت وزارة الداخلية عن مرشوع جديد يقيض بإلحاق خدمات اإلسعاف يف
البحرين إىل الوزارة األمنية.
ومع دخول شهر أغسطس وإعالن الدعوة إىل «مت ّرد» ،عززت الحكومة البحرينية سيطرتها األمنية
عىل وزارة الصحة ،وتم تسليم قسم اإلسعاف يف مستشفى السلامنيه إىل وزارة الداخلية منذ
تم تركيب كامريات أمنية جديدة بالصوت والصورة يف كل زوايا
الخميس  1أغسطس /آب .كام ّ
املراكز الصحية (عدا مركزي الحد والرفاع) باإلضافة لحواجز حديدية للنوافذ ،مشريا إىل أن
اإلجراء األخري يعد مخالفا لرشوط السالمة.
تربئة املعذبني

رسب املعتقل املمرض إبراهيم الدمستاين رسالة من سجن جو ،أبدى فيها تحفظه
يف  19مايوّ ،
عىل الحكم املقرر صدوره حول قضية التعذيب ،وقال إن «هناك تساه ًال من النيابة العامة يف
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عدة جوانب ،أولها حرص القضية يف  7حاالت فقط وتجاهل باقي الحاالت ،والثانية ترك املعذب
الرئيس مبارك بن حويل حراً طليقاً ،بل عدم اتخاذ أي إجراء إداري ضده» ،مشرياً إىل أنه «حتى
اآلن مل يتم حتى توقيفه عن العمل ،رغم كل شهادات الحاالت التي أكدت تلقيها التعذيب عىل
يديه يف التحقيقات األولية».
ويف  2يوليو ،برأت املحكمة كل من “مبارك بن حويل” ،مدير إدارة مكافحة املخدرات ،من
تهمة تعذيب األطباء باسم ضيف ،غسان ضيف ،وأحمد عمران وسيد مرهون الوداعي أثناء فرتة
اعتقالهم يف مارس وأبريل  .2011كام برأت املالزم “نورة بنت إبراهيم آل خليفة” ،وهي من
العائلة الحاكمة ،من تهم تعذيب الطبيبات زهرة السامك وخلود الدرازي أثناء فرتة اعتقالهام
يف مارس وأبريل .2011
املحامي سيد محسن العلوي قال إن النيابة العامة مل تقدم أدلة كافية تدين الضابطني عىل
التعذيب ،مام أدى إىل إصدار حكم الرباءة ،وهو مؤرش الشرتاك النيابة العامة يف سياسة التعذيب
املمنهج الذي متارسه األجهزة األمنية يف البحرين.
تدهور الخدمات الطبية

وجه الدكتور السامهيجي رسالة إىل رئيس الوزراء بشأن وفاة الطفلة فاطمة
ويف  9سبتمربّ ،
عيل التي فارقت الحياة يف مستشفى السلامنية بسبب خطأ طبي .قال فيها“ :الحل الوحيد
ملشكلة األخطاء الطبية هو أن تراجعوا أنفسكم وتتخذوا قراراً شجاعاً هاماً ومصريياً ملصلحة
الوطن واملواطن البحريني ،وذلك بإرجاع جميع الكوادر الطبية ذات الكفاءة العاليه والذين تم
فصلهم عن العمل ألسباب سياسية” .وأضاف “إذا كنتم تريدون حل املشكلة من أساسها فنحن
مستعدون إىل مواصلة خدمتنا وبذل كل الغايل والنفيس يف خدمة الشعب البحريني”.

لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12667.html
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 2013تسجل أكثر مواقف «جميل حميدان» دناءة ...حصاد
املفصولني :حكومة تجيد صياغة الوعود لكنها ال ّ
تنفذ شيئا!

يسجل العام  2013أكرث مواقف وزير العمل البحريني جميل حميدان دناءة تجاه املفصولني،
ّ
لينال رضا رئيسه القابع عىل الحكم منذ  43عاما ،عىل حساب أكرث من  600عائلة ال تزال تعيش
الضنك بعد  3سنوات من قطع أرزاقها.
يف ذكرى صدور تقرير لجنة تقيص الحقائق ،الذي كشف عن فصل أكرث من  4500موظف عىل
خلفية مشاركتهم يف ثورة  14فربايرّ ،
يطل حميدان ،أحد الوزراء الشيعة األربعة يف الحكومة
البحرينية ،ليدّعي كاذبا أنه «ال يوجد مفصولون وال مربرات للحديث عن هذه القضية»!
ليس املفصولون وال اتحاد نقاباتهم من يك ّذب حميدان ،لكنّها ّ
منظمة العمل الدولية ،إحدى
مؤسسات ّ
منظمة األمم املتحدة ،التي ال تزال حتى اليوم تناقش الشكوى املقدمة من  12اتحادا
ّ
عمليا دوليا ضد حكومة البحرين عىل خلفية هذه القضية.
ير ّد عىل حميدان كذلك «االتحاد الدويل للنقابات» ،حني يصنّف البحرين ضمن أخطر  7دول
عىل حقوق النقابيني وحقوق العامل ،مؤ ّكدا أن  657عامال مل يعودوا إىل أعاملهم بعد فصلهم يف
أعقاب االحتجاجات املؤيدة للدميقراطية.
حميدان ومن خلفه رئيس الوزراء والجناح املتشدّد يف العائلة الحاكمة ،يتكالبون جميعا عىل
املفصولني وقضيتهم التي مألت الدنيا ضجيجا منذ العام  .2011إنه جزء من اضطهاد النّظام
للغالبية الشيعية املعارضة ،ومن حملة «التطهري» التي جاهر بها خليفة بن سلامن .هي ورقة
إنذار ّ
خطط لها أن تبقى لرتفع يف وجه كل من تس ّول له نفسه التفكري يف تنظيم إرضاب آخر
عىل شاكلة ما حدث يف فرباير/شباط ومارس/آذار .2011
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يح ّذر االتحاد الدويل للنقابات يف تقريره الصادر يف يونيو/حزيران من تصاعد التمييز الطائفي
ضد الشيعة يف البحرين بحرمانهم من الوظائف ،ويذكر بأن الرشكات يف البحرين تقوم بتوظيف
املواطنني السنة واألجانب والذين يحملون مؤهالت أدىن عىل حساب هؤالء ،وعالوة عىل ذلك،
يكشف التقرير أن الحكومة ضغطت عىل العديد من املقاولني لفصل العامل الشيعة من خالل
تهديدهم بحرمانهم من املناقصات!
بسيوني واملفصولني

كان الربوفيسور رشيف بسيوين رئيس لجنة تقيص الحقائق قد ذكر يف تقريره بأنه «كان ال بد
من التدخل الفوري من الجهات الحكومية البحرينية لتخفيف املعاناة التي كابدها األفراد الذين
كانوا رهن التوقيف ،أو يف املستشفيات ،وكذلك يف الحاالت التي تنطوي عىل فصل موظفي
القطاع العام والخاص» (الفقرة )38
كام ذكر بسيوين بأن مختلف املسئولني الحكوميني الذين أدانوا املظاهرات علنا هيأوا أجواء
االنتقام من األفراد الذين شاركوا يف املظاهرات واإلرضابات( .الفقرة  )1446وأكد التقرير أن
الدافع وراء عمليات الفصل كان يف حقيقة األمر االنتقام من املوظفني الذين اشتبه يف ضلوعهم
يف املظاهرات ،معتربا أن ذلك كان واضحا للغاية (الفقرة .)1550
ويف العام  ،2011فصل من القطاع العام  2075موظف بحسب تقرير بسيوين ،كام فصل من
القطاع الخاص ما مجموعه  2464موظفا ،ليكون عدد املفصولني ما قبل صدور التقرير 4539
موظفا يف القطاعني ،منهم  216موظف ميثلون القيادات النقابية ،و 175عضوا نقابيا.
استمرار امللف ومزيد من الفصل

مسلسل الفصل الذي بدأ يف مارس/آذار  2011ال زال مستعرا يف وزارات الدولة وهيئاتها
ورشكاتها ،وبالرغم من اإلدانات الدولية ،وتوثيق لجنة بسيوين لعمليات الفصل الجامعي ألبناء
الطائفة الشيعية إال أن عملية الفصل واإلبعاد والتهميش مل تتو ّقف يوما.
وتعترب وزارتا الصحة والرتبية األبرز يف عمليات التطهري الطائفي التي متارس ضد املواطنني
الشيعة ،كام أن بعض الرشكات اململوكة للحكومة والرشكات الخاصة ال زالت تقتفي النهج ذاته
وذلك لغياب دور وزارة العمل وتقاعس الوزير جميل حميدان عن فعل أي يشء ،بل وقوفه يف
وجه مطالبات ّ
العمل العادلة!
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يف يناير/كانون الثاين  2013أقدمت وزارة الصحة عىل فصل  7أطباء وهم :نادر ديواين استشاري
األطفال والخدج ،محمود أصغر استشاري جراحة األطفال ،عبد الخالق العريبي استشاري أمراض
الروماتيزم ،باسم ضيف استشاري جراح العظام ،عيل العكري استشاري جراحة عظام األطفال،
سعيد السامهيجي اختصايص طب العيون ،غسان ضيف استشاري جراحة الفك واألسنان
واملمرضة ضياء من قسم العناية القصوى.
وجاء فصل هؤالء بعد األحكام القضائية التي صدرت ضدّهم بسبب عالجهم املتظاهرين يف
العام .2011
ويف مارس/آذار تفاجأ استشاري قسم األورام مبجمع السلامنية الطبي «الدكتور شرب محمد»
بفصله من عمله بسبب تغيبه ملدة أسبوعني ،وذلك بعد أن تقدم رئيس قسمه بشكوى ضده،
يف حني أنه نفى غيابه مستشهدا بتوثيق جهاز «البصمة» للحضور واالنرصاف.
كام قررت وزارة الصحة إنهاء خدمات أخصايئ التمريض حسن املعتوق الذي يقيض حالياً حك ًام
بالسجن ملدة  3سنوات.
وأ ّكدت مصادر حقوقية أن معل ًام بحرينياً تسلم من وزارة الرتبية والتعليم قرارا بفصله من
عمله بسبب رأيه السيايس واعتصامه للمطالبة بحقوقه ،كام أقدمت الوزارة عىل فصل األستاذين
«املقالني من عضوية البلدية» عبدالرضا زهري وصادق ربيع ،وعللت الوزارة سبب الفصل بأنهام
مل يتقدما بطلب العودة إىل وظيفتهام السابقة يف التدريس خالل شهر من فصلهام!
وفصلت رشكة «يوكوجاوا» رئيس نقابة عامل الرشكة سامي عبدالعزيز ألسباب سياسية ،وملواقفه
الشجاعة يف الدفاع عن مصالح العامل ومتسكه بحقه الرشعي يف حرية الرأي والتعبري.
ورغم أن االستهداف بالفصل نال بشكل محدّد من أبناء الطائفة الشيعية ،إال أنه مل يستنث أيضا
عددا من املواطنني «السنّة» ملواقفهم املعارضة .من بني هؤالء رئيس نقابة عامل رشكة خدمات
مطار البحرين (باس) يوسف الخاجة ،الذي ال زال مفصوال عن العمل منذ  ،2011وقد أ ّكد
الخاجة يف ترصيح أن «عددا من القيادات النقابية ال زالوا مفصولني ،وغريهم املئات من العامل
أيضاً ،يف حني تقف وزارة العمل مكتوفة األيدي وال متارس أدىن سلطاتها القانونية يف إجبار
الرشكات عىل وقف هذه املهازل».
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مسلسل الفصل الذي بدأ يف مارس/آذار  2011ال زال مستعرا يف وزارات الدولة وهيئاتها وشركاتها ،وبالرغم من
اإلدانات الدولية
قضية مفصولي «ألبا» :البنعلي و 100مفصول

يف العام املنرصم ،كشف عن توظيف أكرث من  400شخص يف رشكة أملنيوم البحرين (ألبا) من
دون مراعاة ألنظمة التوظيف الخارجي للرشكة من بعد أحداث مارس/آذار  ،2011وذلك ملنع
توظيف أي مواطن شيعي.
ألبا التي كان لها نصيب األسد يف عمليات الفصل خالل  ،2011إذ فصلت أكرث من  500عامل،
خيت بعضهم بني قبول تسوية مادية مجحفة أو تحويل ملفاتهم للنيابة إبان فرتة السالمة
ثم ّ
الوطنية ،ال تزال تتم ّلص من إرجاع أكرث من  100مفصول حتى اليوم.
يف هذا السياق أكدت «النقابة العاملية لرشكة ألبا» (التي انش ّقت عن نقابة عيل البنعيل) يف
مارس/آذار أن العرشات من املفصولني ومن خلفهم املئات من عوائلهم يعانون من بقائهم خارج
العمل ،من دون اكرتاث من الرشكة باالتفاقية التي وقعتها بوجود منظمة «العمل الدولية»
ووزارة العمل يف العام .2012
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وبدل أن تقوم الرشكة بإعادة املفصولني قامت بالبدء يف توظيف دفعات من منتسبي الجهات
العسكرية وغريهم دون اإلعالن رسميا عن أية شواغر ،حيث وردت أنباء عن توظيف  300إىل
 400شخص ملرشوع خط الصهر السادس املزمع تنفيذه قريبا.
وأرشف عىل عملية التوظيف نقابة عامل ألبا ورئيسها عيل البنعيل بشكل رسي داخل الرشكة،
يف استكامل للدور الذي لعبه بتوظيف أكرث من  350عامال بعد ثورة  14فرباير/شباط ،2011
جميعهم من منتسبي الجهات العسكرية أو أقرباء لرئيس النقابة وأعضائها.
يف حني كشف املوظفون املفصولون من رشكة «ألبا» منذ  2011والذين يبلغ عددهم أكرث من
 ،100أن إدارة الرشكة عرضت وظائفهم ضمن إعالنات توظيف داخيل بهدف تفويت آخر فرصة
لعودتهم ،رغم إنكارها سابقا استمرار شغور هذه الوظائف.
واستنكر مفصولو رشكة (ألبا) «الغياب املتعمد لوزارة العمل عن أداء دورها يف العمل عىل إرجاع
املفصولني» متهمني الوزارة بأنها باتت «تغطي عىل الكثري من االنتهاكات والفساد املسترشي يف
الرشكة».
ودعا رؤساء  52نقابة عاملية بحرينية إدارة رشكة املنيوم البحرين (ألبا) يف سبتمرب/أيلول إىل
االعرتاف بالنقابة العاملية الجديدة يف الرشكة ،واحرتام قانون النقابات والتعددية النقابية،
وتتجاهل ألبا النقابة الجديدة وال تعرتف بها ،بسبب دفاعها عن حقوق العامل املفصولني.
ويف أحدث موجات الفصل االنتقامي فصلت «ألبا» بشكل مفاجئ  10موظفني من مواقع
مختلفة كانت قد أعادتهم إىل العمل ّ
مؤخرا.
وإزاء ذلك هددت منظمة العمل الدولية رشكة ألبا بعقوبات عاملية يف حال استمرت يف رفضها
إعادة املفصولني إىل أعاملهم ،فيام رفضت الرشكة لقاء بعثة منظمة العمل الدولية ممثلة برئيس
قسم معايري العمل الدولية «كليوباترا هرني» أثناء زيارتها للبحرين بحجة «ضيق الوقت»!
شركة نفط البحرين «بابكو» :ملاذا استقال الرئيس التنفيذي؟

أوقفت رشكة (بابكو)  12من موظفيها ،متهمة إياهم باخرتاق أنظمة الحامية الخاصة للشبكة
اإللكرتونية ،واضطرت إلعادتهم إىل العمل الحقا ،إذ مل تثبت عىل أي منهم هذه التهم ،مكتفية
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بإعطائهم «إنذارات كتابية» ،وجميع من ُألصقت بهم التهمة هم من الطائفة الشيعية الذين
طالهم الترسيح خالل فرتة الطوارئ ،إضافة إىل أحد املوظفني اآلسيويني.
ّ
وتكشف العام املايض السبب الحقيقي الذي دفع الرئيس التنفيذي السابق يف رشكة «بابكو»،
غوردن سميث ،إىل تقديم استقالته من منصبه ،وهو رفضه لقرار من الديوان املليك بتوظيف
عرشات الجنود من الجيش يف «بابكو» كموظفني مدنيني باإلضافة إىل التخ ّلص من املوظفني
الشيعة ،ويف سياق ذات ّ
املخطط ،أبعد الوزير الشيعي عبد الحسني مريزا عن وزارة النفط التي
ترشف عىل «بابكو» ،يف قرار مفاجئ ودون مقدّمات ،وأسندت الحقيبة إىل وزير املالية وهو من
العائلة الحاكمة.
معهد البحرين للتدريب :استمرار التطهري

عمدت وزارة الرتبية إىل نقل « »61موظفا من الطائفة الشيعية يف معهد البحرين للتدريب
بعيدا عن مناصبهم وتخصصاتهم ومواقع عملهم وإحالل من هم أقل منهم خربة وكفاءة يف
مناصبهم.
وشمل النقل موظفني يعتربون من مؤسيس املعهد ،كانوا قد أوقفوا يف عملية إعادة هيكلة كاملة
للمعهد بعد أحداث مارس/آذار.
فيام ثار موظفو املعهد ضد مديره املعني من قبل وزارة الرتبية ،محمد رشيف ،بعد تعميم
أصدره يف يونيو/حزيران  2013يهدد فيه بحرمانهم من رواتبهم إذا مل يحرضوا مللء استامرات
ديوان الخدمة املدنية ،معتربين هذا اإلجراء يقيض بإعادة توظيف الجميع بعقود جديدة ،ما
يعني نهاية كل سني الخدمة يف املعهد ،ومساواتهم باملوظفني الجدد.
وزارة الرتبية والتعليم

استمرت وزارة الرتبية والتعليم يف إيقاع جزاءات تعسفية بحق املعلمني ،وذلك عىل خلفية
مشاركتهم يف احتجاجات  ،2011حيث تسلم مجموعة من املعلمني أوراق التوقيف عن العمل
لـ  10أيام ،مع خصم الراتب مع بداية العام الدرايس 2014-2013
ويف ديسمرب/كانون األول تلقت الدكتورة «سكينة العكري» رسالة تفيد بإنزال رتبتها من
أخصائية إىل صفة معلمة أوىل يف مدرسة ابتدائية يف سياسة واضحة إلقصاء الطائفة الشيعية.
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ويف مقابل استهداف الطائفة الشيعية عمدت الوزارة إىل ترقية «يوسف الحمدان» ،وهو موظف
ساهمت وشاياته بفصل وتهميش موظفني يف الوزارة ،إىل رتبة مسؤول للمهرجانات واالحتفاالت.
يف يوليو/متوز أيدت محكمة التمييز أحكاما بالسجن ضد قادة نقابة املعلمني ،بعد أن أعلنت
عن نيتها االستعجال يف الجلسة ،وقضت بتأييد سجن نقيب املعلمني مهدي أبو ديب  5سنوات
فيام أيدت حبس نائبته جليلة السلامن  6أشهر كانت قد قضتها ،كام رفضت املحكمة طلبا من
فريق الدفاع بتجميد تنفيذ الحكم الصادر بحق أبو ديب.
وخالل سبتمرب/أيلول أعلن أبوديب من سجنه عن تشكيل نقابة املهن التعليمية ،مشريا إىل أن
النقابة الجديدة هي الوريث الرشعي والقانوين لجمعية املعلمني البحرينية التي كان يرتأسها،
معلنا أنه أول املوقعني عىل تأسيس النقابة ،ودعا املعلمني إىل اتخاذ العام الدرايس الجديد عاما
للتحدي والعمل عىل تشكيل نقابة املعلمني.
فصل البلديني

قضت محكمة التمييز البحرينية يف يناير/كانون الثاين بإسقاط عضوية  5من األعضاء البلديني
املنتخبني التابعني لجمعية «الوفاق» بشكل نهايئ عىل خلفية حراكهم ضمن ثورة  14فرباير/
شباط ،وذلك بعد أن قامت املجالس البلدية بإقالتهم يف العام .2011
ويف بيان استنكار قالت «الوفاق» إن األعضاء الخمسة جرى انتخابهم من قبل أكرث من  90ألفاً،
معتربة الحكم إهانة ألصوات الشعب البحريني الذي انتخبهم ،واعترب العضو املقال يف مجلس
بلدي املنطقة الوسطى صادق ربيع أن إقالته وزمالءه املنتخبني من املجلس «سابقة عاملية»،
ّ
بالتدخل.
وطالب األمم املتحدة
منظمة العمل الدولية

مل تتوقف منظمة العمل الدولية عن مساندتها ودعمها لقضية املفصولني عىل خلفية ثورة 14
فرباير ،وبذلت جهدا كبريا للتوصل إىل اتفاقية التسوية بني األطراف العاملية الثالثة لكن تعنت
الحكومة البحرينية وعىل الخصوص الجناح املتشدّد يف العائلة الحاكمة أفشل االتفاقية ،وكانت
املنظمة قد أمرت بتشكيل اللجنة الثالثية (الحكومة ،العامل ،أصحاب األعامل) ،يف نوفمرب/
ترشين الثاين  2011وذلك للبحث يف حاالت الفصل التي تعرض لها العامل.
ويف مارس/آذار ناقش مجلس إدارة منظمة «العمل الدولية» ،يف جنيف ،شكوى  12منظمة
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عاملية ضد الحكومة البحرينية بشأن عدم تق ُّيدها باتفاقية التمييز أو «التوظيف واملهنة».
وقد ص ّوتت جميع دول االتحاد األورويب و 8دول أخرى بينها الرنويج وسويرسا وكندا يف هذه
الجلسة ضد سحب الشكوى املقدمة ضد البحرين النتهاكها اتفاقية العمل الدولية ،وأيدت
الدول إرسال مبعوث خاص من مكتب العمل الدويل إىل البحرين لتقيص أوضاع العامل.
ثم يف دورته الـ 319بحث مجلس إدارة منظمة «العمل الدولية» يف  16أكتوبر/ترشين األول
ّ
الشكوى املقدمة من عامل البحرين ضد الحكومة البحرينية ،بشأن عدم التزامها باتفاقية رقم
 111الخاصة بالتمييز يف االستخدام واملهنة ،وأوىص بتأجيل قرار قبول الشكوى إىل مارس/آذار
.2014
ورفضت حكومة البحرين يف أكتوبر/ترشين األول التوقيع عىل اتفاقية عودة املفصولني يف
االجتامع مع وفد منظمة العمل الدولية الذي حرضه وزير العمل ووكالؤه ،وكبار املستشارين
القانونيني التابعني ملجلس الوزراء ،وذلك بعد تدخل رئيس الوزراء قبل ساعات من توقيعها.
وأعلن مئات املفصولني يف ديسمرب/ترشين الثاين رفضهم ملا رصح به وزير العمل جميل حميدان
بشأن عدم أهمية قضية املفصولني وعدم الحاجة لوجود الشكوى عند «منظمة العمل الدولية»،
فيام رأى املفصولون بأن عىل الوزير أن يتصدى إىل الهجامت التي يشنها املؤزمون والساعون إىل
تعميق االزمة و إدامتها بدل من تصديه للمفصولني و نكران آالمهم و السخرية من أوضاعهم.
وشن االتحاد الحر (املوايل للنظام) حملة شعواء ضد منظمة العمل الدولية وأحد مسئوليها
املعروفني وهو وليد حمدان ،الذي كان له دور بارز كمم ِّثل للمنظمة يف إبرام االتفاقية الثالثية
يف  11مارس /آذار  2012والتي عاد عىل إثرها املئات من املفصولني يف مختلف مواقع العمل
ومن أهمها رشكة ألبا.
ّ
ونظم االتحاد العام لنقابات عامل البحرين اعتصاما حاشدا أمام مقر مكتب األمم املتحدة يف
العاصمة املنامة رداً عىل ما وصفها «املواقف الالمسئولة لبعض األطراف تجاه منظمة العمل
الدولية».
االتحاد الدولي للنقابات

من جانبه أكد االتحاد الدويل للنقابات بأن قانون العمل يف البحرين فشل يف حامية العامل
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املفصولني بسبب دينهم/مذهبهم ،الفتاً إىل أن حكومة البحرين قامت يف العام  2012ومن
جانب واحد ودون إشعار بتعديل قانون النقابات العاملية يف محاولة إلسكات األصوات املستقلة
والدميقراطية لعامل البحرين ،يف االتحاد العام.
وصنّف االتحاد الدويل يف يونيو/حزيران البحرين ضمن أخطر  7دول عىل حقوق النقابيني
وحقوق العامل ،مشريا إىل أن  657عامال مل يعودوا إىل أعاملهم بعد فصلهم من أعاملهم يف
أعقاب االحتجاجات املؤيدة للدميقراطية فيام طالبت رئيسته «شاران بورو» السلطات يف
البحرين بإعادة العامل املفصولني إىل وظائفهم ،متهمة النظام بتقديم وعود «خاوية» حيال
ذلك.
ودان «االتحاد الدويل للنقل» ( )ITFانتهاكات الحقوق النقابية املتواصلة يف حق نقابة عامل
رشكة خدمات مطار البحرين (باس) ورئيسها من قبل إدارة الرشكة.
فيام أشادت السكرترية العامة التحاد املعلمني يف ليفربول بنائب رئيس «جمعية املعلمني
البحرينية» (سابقاً) جليلة السلامن ،مؤكدة أنها «منوذج ُيحتذى به كامرأة ونقايب».
وأدان «االتحاد العام التونيس للشغل» قبول املجلس املركزي لنقابات العامل العرب عضوية
«االتحاد الح ّر» الذي أنشأته السلطات يف البحرين ملواجهة «االتحاد العام لنقابات عامل
البحرين» ،املنحاز لنرصة قضايا عامل وشعب البحرين ،بحسب ما جاء يف بيان االتحاد التونيس.
وزارتا العمل والتجارة األمريكيتان

وزارة العمل األمريكية قالت يف تقرير إن البحرين «انتهكت فيام يبدو االلتزامات التي قدمتها
للواليات املتحدة بحامية حقوق العامل ،يف ردها عىل إرضاب عام للعامل البحرينيني يف مارس/
آذار ».2011
وأشارت إىل ّأن «عمليات إعادة املفصولني إىل العمل ُتثري أيضاً مخاوف إضاف ّية من انتهاك حرية
الشيعة ،وهو ما يعكس سياقاً
وطائفي ض ّد ّ
العمل ّ
سيايس
تكوين جامعات ،والتّمييز عىل أساس
ّ
ّ
أوسع لتدهور أجواء حقوق ّ
العمل يف البحرين».
فيام كتب وزيرا التجارة الخارجية والعمل األمريكيان؛ رسال ًة لنظرييهام البحرينيني حول التّمييز
واستهداف ّ
صحح الثغرات يف ترشيعاتها حول ح ّرية
العمل ،وقاال فيها إن حكومة البحرين «مل ُت ّ
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التّنظيم» ،وأعقب الرسالة ٌ
«هجامت محدّدة
بيان لوزارة التّجارة الخارج ّية تحدّثت فيه عن
ٍ
وواضحة» ض ّد النّقابيني ،وحصول متييز يف مكان العمل يقوم عىل «االنتامء الديني أو القناعات
السياسية» منذ اندالع حركة االحتجاج يف .2011
رسالة الوزيرين األمريكيني دفعت ا ّتحاد العمل األمرييك ال ّتهام حكومة البحرين علنا بتفكيك
الحركة ّ
العمل ّية.
اعتصامات

ون ّفذ املفصولون يف  2013العديد من االعتصامات واالحتجاجات املطالبة بإرجاعهم إىل العمل
بعد مرور أكرث من عامني عىل فصلهم.
ويف يناير/كانون الثاين أقامت جمعية «املنرب الدميقراطي التقدمي»فعالية تضامنية تحت عنوان
«أما آن ملعانات املفصولني أن تنتهي» ،تحدث فيها كل من الصحافية عصمت املوسوي وأحد
األعضاء يف لجنة املفصولني واألمني العام املساعد للترشيع يف «االتحاد العام لنقابات عامل
البحرين» عبد القادر عبد الكريم.
ويف مارس/آذار  2013أقام املفصولون اعتصاما أمام وزارة العمل شارك فيه مفصولو رشكة» ألبا»
ورشكة «يوسكو» التابعة ملجموعة «فوالذ» ،وأكد البيان الختامي لالعتصام أن وزارة العمل تتفرج
عىل الوضع غري قادرة عىل مواجهة املؤزمني ،وا ّتهم املفصولون الوزارة بأنها تقدم معلومات غري
دقيقة لكبار املسئولني الحكوميني عن واقع املفصولني وتعمل عىل تصغري األعداد.
ويف أبريل/نيسان اعتصم املفصولون أمام مقر األمم املتحدة ،وقال «االتحاد العام لنقابات عامل
البحرين» ،يف بيان ،إنه «يوجد رقم كبري من املفصولني ممن مل يعودوا إىل وظائفهم بعد عىل
الرغم من التوجيهات الصادرة من امللك حمد بن عيىس آل خليفة».
واختتم املفصولون العام  2013باعتصام آخر أمام وزارة العمل ،حرضته إضافة للعامل املفصولني،
شخصيات نقابية ،وسياسية ،واجتامعية ،و رفع املفصولون أقراص الخبز هاتفني بعدة شعارات
تطالب بالعودة للعمل ،ومعتربين عملية فصلهم جرمية.
االتحاد العام لنقابات البحرين

إىل جانب هذه االحتجاجات املستم ّرة التي ّ
نظمها املفصولون ،استمر االتحاد العام لنقابات
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عامل البحرين يف دفاعه القوي عن قضيتهم يف كل املحافل املحلية والدولية.
وأثارت الكلمة الرصيحة التي ألقاها األمني العام لالتحاد العام لنقابات عامل البحرين السيد
سلامن املحفوظ ،يف الحفل الرسمي لتكريم العامل الذي أقيم يف  1مايو/أيار ،حفيظة جهات
رسمية ،بسبب رصاحتها يف موضوع فصل العامل خالل الفرتة املكارثية التي شهدتها البحرين
من  16مارس/آذار  2011وما تاله.
وأكد «االتحاد العام لنقابات البحرين» يف بيان أن الفصل من العمل «عاد بعناوين مختلفة
مثل املفصولني بالتقاعد القرسي من «طريان الخليج» ،واملفصولني خالل سباق «فورموال واحد»
بذريعة عدم وصولهم إىل الرقم املستهدف للمبيعات.
ردود الحكومة

يف أبرز إرصار عىل اضطهاد العامل املفصولني وإبقاء ملفهم مفتوحا ،كورقة إنذار من تنفيذ أي
إرضاب آخر ،أوقف رئيس الوزراء البحريني ،خليفة بن سلامن آل خليفة ،اتفاقية كان من املزمع
توقيعها يف أكتوبر/ترشين الثاين ،تقيض بإعادة ما يزيد عىل  500عامال ما يزالون قيد التعطل منذ
أن فصلوا من أعاملهم عىل خلفية مواقفهم السياسية خالل ثورة  14فرباير /شباط.
وكانت االتفاقية ستنهي ملف املفصولني تحت رعاية منظمة العمل الدولية ،ومبشاركة وزارة
العمل البحرينية وغرفة تجارة وصناعة البحرين واالتحاد العام لنقابات عامل البحرين.
توجه رئيسه خليفة بن سلامن ،ليطلق ترصيحات
ومتاىش وزير العمل جميل حميدان مع ّ
مفاجئة يف نوفمرب/ترشين الثاين مدّعيا بأنه «ال يوجد مفصولون وال مربرات للحديث عن هذه
القضية» ،وك ّذبت جهات نقابية وزير العمل مؤ ّكدة أن مئات املفصولني ال زالوا خارج عملهم
«وآالف األفواه املحرومة من عوائلهم تكذب ترصيح الوزير وتدحض الصورة الوردية التي يريد
أن يرسمها».
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لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12667.html
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النشطاء الحقوقيون..
بني املعتقل أو الفرار نحو الخارج

ال فرق بني أن تكون ً
ناشطا سياس ًيا ،أو إعالم ًيا ،أو حقوق ًيا يف البحرين ،ليس هناك حق يحميك،
الكلمة أخت املعتقل وكذلك الصورة .األسامء الحقوقية البحرينية البارزة واملعروفة دول ًيا،
اختفت واحدًا وراء اآلخر من األرض خلف قضبان املعتقل ،فيام اختار عدد منهم حامية أنفسهم
ونشاطهم مبغادرة البحرين ،أو طلب اللجوء السيايس يف الخارج.
ً
أول :الناشط الحقوقي نبيل رجب

بعد أن أعلنت السالمة الوطنية يف  15مارس  ،2011اختفت معظم األصوات التي كانت ترصخ
فوق منصة دوار اللؤلؤة ،مكان احتجاج البحرينيني .قلة بقيت ترصخ رغم حصار السلطة،
نبيل رجب أحدها .بقي «يرصخ يف الظالم» قبل أن يعتقله النظام ألول مرة يف  20مارس 2011
ويضطر إلطالق رساحه بعد عدة ساعات.
بعد عام من ذلك ،يرسل نبيل رجب من زنزانته يف سجن جو املركزي رسالة شفهية للمنظامت
الحقوقية« :أنتم الجانب املرشق وامليضء يف هذا العامل الحر الذي يفضح هذا النفاق وازدواجية
املعايري التي نحن وشعوبنا ضحاياها ،ويؤسس للعدالة والسالم يف العامل ومنطقتنا الخليجية».

مرصا عىل موقفه الذي سجن بسببه« :املنامة عاصمتكم فهبوا إليها» ،وجدها دامئًا
بقي رجب ً
الوجع الذي عىل الشعب أن يواجه به الديكتاتور .من سجنه كانت الرسائل تصل تبا ًعا مع كل
زيارة عرب زوجته« :النظام البحريني راهن عىل عزيل عنكم ولكن تأكدوا ّأن ّ
خطته يف العزل
فشلت ،فها أنذا أخاطبكم من هنا وسأبقى أخاطبكم وحني أخرج سأكون وسطكم» .هكذا
أوصل الحقوقي املغيب خلف القضبان رسالته للنظام ،مل يغريين السجن ،أنا ثابت عىل ما آمنت
به ،وصويت سيظل يعلو مع كل انتهاك تقرتفونه.
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اعتمد «مجلس حقوق اإلنسان» التابع لألم املتحدة يف سبتمرب/أيلول قرارا يدين استخدام املرتزقة يف البحرين
كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري».

املنع من العالج هي طريقة االنتقام من الحقوقي املشاكس .رصح مركز البحرين لحقوق
اإلنسان يف أبريل  ،2013أن الحالة الصحية لرئيسه نبيل رجب تتدهور نتيجة النعدام الرعاية
آالم شديدة يف الظهر ،ورغم
الطبية املالمئة ،ومنعه من العالج يف املستشفى .ظل رجب يعاين من ٍ
توصية لجنة التحقيقات الخاصة التابعة للنيابة العامة بعرضه عىل االختصاصيني ،إال أن إدارة
السجن استمرت برفض نقله إىل املستشفى.
عرب تويرت دشن مغردون هاش تاج بعنوان« :أين_نبيل_رجب» ،وذلك بعد انتشار أخبار تؤكد
اختفاءه من زنزانته وتعرضه للتعذيب بعد محادثة هاتفية مع عائلته ،أكد خاللها أنه شهد
تعذيب مثانية معتقلني عىل خلفية األحداث يف سجن جو ،حيث يقيض عقوبة بالسجن لعامني،
وطلب لقاء الصليب األحمر لإلفادة بشهادته ،لكنه اختفى بعدها ،ومنعت عائلته من االتصال
به.
عزل رجب عن باقي سجناء الرأي والسياسيني ،ووضع يف زنزانة ليس فيها سوى محكوم بحريني
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واحد فقط ،يعاين بدوره من مشاكل نفسية .وما زال النظام ،بعد عام ونصف ،عىل يقني أن
خروج رجب يعني نزوله إىل الشارع مبارشة ،وإنعاش لزخم الشارع بحراكه السلمي غري ّ
املرخص.
لهذا يستمر النظام يف تغييبه ،رغم استكامله املدة املقررة يف القانون ،ما حدا بعدد من أهم
املنظامت الدولية يف العامل إلصدار بيانات تطالب بإطالق رساح الناشط الحقوقي املعروف ،فيام
جددت الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان انتخابه نائ ًبا ألمينها العام مؤخ ًرا ،كام أصدر السيناتور
األمرييك جون ماكغفورن بيا ًنا ً
مامثل.ثان ًيا :الناشطة زينب الخواجة
ثاني ًا :الناشطة زينب الخواجة

منذ  2011وحتى اآلن ،اعتقلت زينب  12مرة .عىل مدى األعوام الثالثة للثورة مارست الخواجة
احتجاجها بأوجه عدة؛ رصخت عند قضبان سجن والدها يف وزارة الداخلية باملنامة ،أقامت
احتجاجا يف أحد دوارات شارع البديع حمل اسمها فيام بعد ،اقتحمت دوار اللؤلؤة ،يف تحد
ً
للسلطة ،التي تحتجز امليدان منذ ثالثة أعوام ،قررت أن ترمي قرص امللك بالبيض ،مل يكن الصوت
كاف ًيا لها ،كانت بحاجة ملا يرتك آثار غضبها وصوتها عىل قرص امللك ،اعتقلت عىل خلفية ذلك
وأضيفت تهمة إتالف أموال ثابتة إىل مجموع التهم والقضايا العديدة التي تنظرها املحاكم باسم
ابنة الخواجة.
املحكمة ألغت حكم الرباءة الصادر يف حق زينب بتهمة «إهانة موظف عام» ،وقضت بحبسها
 3أشهر ،جاء ذلك عقب تأييد الحكم عليها بالسجن شه ًرا ،بتهمة دخولها منطقة دوار اللؤلؤة
املحظورة منذ إخالئها من قبل الجيش البحريني يف مارس /آذار  ،2011وقد تم يف أواخر يناير
 2014تحريك قضيتني جديدتني ضدها ،كانتا تقبعان يف األدراج ،فيام وصف محاميها محمد
الوسطي أن سبب ذلك هو قرب انتهاء فرتة حكمها يف فرباير موعد انطالق الثورة البحرينية.
من داخل سجنها الذي أريد ملدته أن تتم َّدد ،يك ُتعزل عن الناس وامليدان ،وجهت الناشطة
الحقوقية املعتقلة زينب الخواجة ،رسالة إىل الشعب البحريني تدعوه فيها إىل املشاركة الفاعلة
يف حركة مت ُّرد  14أغسطس.
رسبت الخواجة رسالة نرشتها صحيفة «نيويورك تاميز» ،قالت
فمن سجن مدينة عيىس للنساءّ ،
فيها« :عندما أنظر يف عيون املحتجني البحرينيني اليوم أرى ملرات عديدة ،تغلب املرارة عىل
األمل ،وهي املرارة نفسها التي رآها مارتن لوثر كينغ يف عيون مثريي الشغب يف األحياء الفقرية
يف والية شيكاغو عام .»1966
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رسبت الخواجة ً
مقال نرشته صحيفة «نيويورك تاميز» تحت عنوان« :البحرين
من جهة أخرىّ ،
حليف متوحش» ،أشارت فيه إىل أن ازدواجية املعايري تكلف أمريكا مصداقيتها يف أرجاء املنطقة
كافة ،فإذا كنت حلي ًفا ألمريكا ميكنك أن تنجو بأفعالك التي تنتهك حقوق اإلنسان.
تخترص زينب الخواجة وضعها داخل السجن ،تقول «تجربة السجن هي حياة من دون تغريد
طائر ،من دون رؤية الشمس والقمر والنجوم .إنه بقاء مجرد  -بارد ،قاس ،متدهور .رغم ذلك
تعلمت من الثوار أن أسقط فأقوم».ثال ًثا :الناشط ناجي فتيل
ً
ثالثا :الناشط ناجي فتيل

فجر الثاين من مايو  ،2013اعتقلت مجموعة من امللثمني الناشط ناجي فتيل من منزله ،واقتادته
إىل مكان مجهول ،وبعد عدة أيام نقل إىل عنرب  5يف سجن الحوض الجاف ،أفاد بأن أسالي ًبا
متطورة يف التعذيب استخدمت ضده ،وأنها من النوع الذي ال يخلف آثا ًرا عىل الجسم.
تع ّرض فتيل إىل الصعق الكهربايئ عىل أعضائه التناسلية وظهره وساقه اليرسى ،إضافة إىل الرضب
بالقدمني واليدين عىل ساقه ،والتهديد بنرش صور لزوجته كانت قد صادرتها قوات األمن لدى
اعتقاله من منزله ،باإلضافة إىل التعليق من يده يف سقف غرفة ،واإليهام بالغرق ،واإلهانة
باستخدام التعبريات الطائفية ،والتحرش الجنيس والتهديد باالغتصاب ،والوقوف لساعات طويلة،
وعدم السامح له بالنوم» حسبام ذكرت جمعية شباب البحرين لحقوق اإلنسان.
وكان أحد املعتقلني قال أن فتيل أخربهم أنه رأى املوت يف مبنى التحقيقات الجنائية يف إشارة
إىل حجم التعذيب الذي تعرض له.
وكانت النيابة العامة قد قررت حبس فتيل  60يو ًما عىل ذمة التحقيق ،بعد إجباره عىل توقيع
أوراق ال يعلم محتواها تحت تأثري التعذيب .وقال املحامي محمد املهدي «إن النيابة العامة
وجهت ملوكله تهمة تأسيس جامعه لغرض تعطيل أحكام الدستور»
وزارة الداخلية نرشت صو ًرا لفتيل لتأكيد عدم تعرضه للتعذيب ،وذلك بعد أن خلع مالبسه يف
املحكمة أمام القايض ،شاهد آثار التعذيب كام شاهدها محاموه ،ردت جمعية شباب البحرين
لحقوق اإلنسان عىل ذلك بنرش صور مرسبة للناشط فتيل من داخل سجن الحوض الجاف تظهر
آثار التعذيب عىل ظهره.
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وكانت الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان قد أكدت أن اعتقال قوات األمن لفتيل «يعد
عقا ًبا له عىل نشاطه الحقوقي ،ومشاركته يف توثيق وكشف االنتهاكات التي يرتكبها النظام
البحريني بحق مواطنيه وأنه استمرا ٌر ملالحقة النشطاء واملدونني يف محاولة من النظام البحريني
لتكميم األفواه املعارضة له والتعتيم عىل ما يرتكب من انتهاكات وحشية ضد املواطنني «.
رابع ًا :الحقوقي يوسف املحافظة

مسؤول الرصد واملتابعة مبركز البحرين لحقوق اإلنسان ،آخر املتبقني من أعضاء املركز البارزين
يف مواجهة الديكتاتور عىل األرض ،رغم ذلك هو اآلن خارجها بعد تلقيه تهديدات بالقتل،
بسبب إطالق حملة لتوقيف ومحاسبة املسؤولني عن التعذيب عرب وسائل التواصل االجتامعي
وتلفزيون البحرين ،وكان «مركز البحرين لحقوق االنسان» قد أطلق حملة «مطلوب للعدالة»
من  1ترشين الثاين /نوفمرب حتى  23ترشين الثاين /نوفمرب ،نرشت بطاقات تتضمن أسامء وصور
األشخاص املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف البحرين ،ذكر املحافظة يف حوار منشور أن
«الكثري من هذه الجرائم مر دون عقاب ،وأن جل ما يريده البحرينيون هو أن يرى العامل جرائم
هؤالء املسؤولني ومحاسبة مرتكبيها وتقدميهم إىل محاكامت عادلة» ،وقال يف مقابلة معه نرشتها
البولييس مايك «الحكومة تهتم باالختباء بدالً من معالجة انتهاكات حقوق اإلنسان كل ذلك ألن
لديها ثقافة اإلفالت من العقاب الذي يجب عليها معالجته اليوم ،وحان الوقت ليك يحاسبهم
املجتمع الدويل عىل ذلك»وخالل  2013-2011تعرض املحافظة ملضايقات قضائية واستدعاءات،
اعتقل لساعات عدد من املرات ،قبل أن تضطره األحداث التخاذ قرار عدم العودة للبحرين
ومواصلة نشاطه الحقوقي من الخارج.
وكانت النيابة العامة قد بارشت التحقيق يف بالغ وارد من إدارة مكافحة الجرائم اإللكرتونية،
ضد الناشط الحقوقي يوسف املحافظة تتهمه فيه بـ»نرش أخبار كاذبة» عىل «تويرت» ،بشأن
مواجهات قوات األمن مع متظاهرين يف املنامة».
ويف مارس  ،2013صدر الحكم برباءة املحافظة ،لكن النيابة العامة تقدمت بعدها بطلب
االستئناف.
وقد امتنع املحافظة عن املثول يف وحدة التحقيق الخاصة التي حددت جلسة  5نوفمرب /ترشين
الثاين للتحقيق معه بشأن إحصاءات نرشها تتعلق بدعاوى التعذيب ،مرب ًرا موقفه ذلك بـ «عدم
استقاللية الوحدة»ً ،
متهم إياها بـ «التورط يف االنتهاكات التي تحصل للمعتقلني واملختطفني».
وعرب مركز البحرين لحقوق اإلنسان يف بيان له عن قلقه من أن يتم استغالل وحدة التحقيق
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الخاصة كأداة ضد نشطاء حقوق اإلنسان.
خامس ًا :الناشط حسني برويز

أمرت النيابة العامة البحرينية بإيقاف الناشط الحقوقي حسني جواد برويز ،أمني عام املنظمة
األوروبية البحرينية لحقوق اإلنسان 15 ،يو ًما عىل ذمة التحقيق ،ونقله إىل سجن الحوض
الجاف .وكانت السلطات البحرينية قد أوقفت برويز بتهمة «التحريض عىل كراهية النظام» يف
خطبة سياسية أدىل بها خالل موسم عاشوراء.
وكان «املرصد اليمني لحقوق اإلنسان» قد أدان اعتقال الناشط واملدافع الحقوقي البحريني
حسني جواد خالل وجوده يف أحد أقسام الرشطة يف البحرين لإلبالغ حول قذف وتشهري وتحريض
يف حقه.
واستنكر املرصد ،يف بيان« ،هذه اإلجراءات ضد الناشط برويز واستمرار الحمالت املمنهجة ضد
ناشطي حقوق اإلنسان يف البحرين واعتقال العديد منهم ،والتضييق عىل حركتهم وحرياتهم»،
فيام أطلق أكرث من ً 50
ناشطا حقوق ًيا عرب ًيا وأجنب ًيا مؤيدًا للحريات حملة إلكرتونية عىل مواقع
التواصل االجتامعي تضامنًا مع جواد.
ّ
وبث النشطاء ،خالل الحملة ،التي أطلقت عىل هامش املؤمتر اإلعالمي التضامني مع «برويز»
يف مقر «الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان» يف املنامة ،رسائل دعم وتضامن باللغتني العربية
واإلنكليزية عىل املواقع ،و دعت «الوفاق» السلطة إىل «إيقاف الحملة البوليسية ضد ناشطي
حقوق االنسان واإلفراج عن املعتقلني منهم».
قميصا طبعت عليه صورته،
وكانت عائلة برويز قد منعت من زيارته بسبب ارتداء زوجته
ً
فيام قالت «املنظمة األوروبية ـ البحرينية لحقوق اإلنسان» إنها تلقت معلومات مؤكدة حول
مشاهدة أمينها العام املعتقل حسني جواد (برويز) يف مستشفى سجن «الحوض الجاف» ألسباب
غامضة.
تجدر اإلشارة إىل أن الحقوقي حسني جواد برويز هو ابن املعتقل السيايس جواد برويز املحكوم
بالسجن املؤبد عىل خلفية األحداث منذ  .2011أفرج عنه يف  9يناير  2014ويواجه محاكمة
بتهمة إهانة امللك.
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سادس ًا :الناشط نواف الهندال

تعرض الناشط الحقوقي الكويني وعضو منظمة «فرونت الين» لحامية املدافعني عن حقوق
اإلنسان إىل منع من دخول األرايض البحرينية ،قبل أن يتم التحقيق معه والسامح له بالعبور،
وسؤاله عن عالقته ببعض النشطاء الحقوقيني يف البحرين ،وتهديده بالفصل واالعتقال يف بلده
إن التقى أحدًا منهم ،كام تعرض الستيقاف لفرتة زمنية بسيطة عند خروجه من املنفذ الربي
ململكة البحرين ،ويتعرض النشطاء الكويتيون للمنع من الدخول إىل األرايض البحرينية كنوع
من العقاب عىل نقلهم ملعاناة الشعب البحريني وتضامنهم معه.
سابع ًا :الناشطة مريم الخواجة

تقيم الناشطة يف حقوق اإلنسان ،ونائب رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان مريم الخواجة
يف لندن ،متنقلة من بلد آلخر منذ تدهورت األوضاع يف البحرين ،وكانت السلطات البحرينية
قد فرضت من ًعا عىل الخواجة من استكامل رحلة العودة للبحرين ،حيث عمدت السلطات
الربيطانية إىل منعها من مواصلة الرحلة ،بناء عىل طلب من السلطات البحرينية ،وكانت
الخواجة قد قررت الدخول بجواز سفرها الدمناريك ،بسبب عدم تجديد جواز سفرها البحريني
مستفيدة من تأشرية سمة الدخول لألرايض البحرينية.
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لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15094.html
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قضية الرموز :دبلوماسيون غربيون يلتقونهم يف السجن،
و»املؤسسة الوطنية» تعرتف :إنهم رهائن الحوار!

عىل مدار عمر الثورة ،شغلت قضية الرموز الرأي العام املحيل والدويل ،فبني هؤالء زعامء كان
لهم الفضل يف إقرار ميثاق العمل الوطني واملوافقة عىل مبادرة امللك اإلصالحية يف العام 2000
بناء عىل دورهم الكبري يف انتفاضة التسعينات ،مثل أمني عام تيار الوفاء وأحد أبرز مؤسيس
جمعية الوفاق الوطني عبد الوهاب حسني ،وكذلك أمني عام حركة حق ونائب رئيس الوفاق
سابقا حسن مشيمع ،اللذان التقاهام امللك البحريني يف أكرث من مناسبة!
يضاف إىل هؤالء أحد أبرز املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين ،مؤسس مركز البحرين
لحقوق اإلنسان عبد الهادي الخواجة ،والذي كان أكرث الرموز تعرضا للتعذيب واالنتقام بسبب
سجله الطويل يف انتقاد ومهاجمة رموز النظام منذ رجوعه إىل البالد مطلع األلفية ،ومن بني
أبرز الرموز أيضا األكادميي املعروف عبد الجليل السنكيس ،والذي كان رئيسا لقسم الهندسة
امليكانيكية بجامعة البحرين!
من بني زعامء املعارضة املعتقلني يف قضية «قلب نظام الحكم» ،التي م ّثلت القضية الرئيسية
يف محاكمة املسئولني عن احتجاجات  14فرباير/شباط  ،2011من بني هؤالء إبراهيم رشيف
أمني عام جمعية العمل الوطني الدميقراطي (يسار) ،وهو الوحيد الذي ينتمي للطائفة السنية
الكرمية ،كام أنه إىل جانب الشيخ محمد عيل املحفوظ أمني عام جمعية العمل اإلسالمي،
الوحيدان اللذان حوكام من بني قادة الجمعيات السياسية الرسمية يف البالد.
يف جوار رشيف هناك خطيب املنرب املعروف الشيخ محمد حبيب املقداد والذي تع ّرض إىل
التعذيب بشكل مبارش من نجل امللك نارص بن حمد انتقاما من قيادته شخصيا بعض التظاهرات
املناوئة للملك.
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كان ميكن لإلفراج عن رموز املعارضة ،املعتقلني منذ مارس/آذار  ،2011أن مي ّثل عالمة عىل جدية
استجابة النظام البحريني إىل اإلصالح ،وإميانه بعملية الحوار ،ورغبته وضع ح ٍّد لألزمة التي
تعيشها البالد ،خصوصا بعد كل ما كشفه عنهم تقرير لجنة تقيص الحقائق نوفمرب/ترشين الثاين
 ،2011واعتبارهم سجناء رأي ال أكرث وال أقل.
مؤسسات املعارضة الوطنية ،إىل جانب املنظامت الدولية ،أعادت عىل مسامع النظام منذ اليوم
األول أنه «ال حل ألزمة البحرين ما مل يطلق رساح معتقيل الرأي أوالً»!
دبلوماسيون غربيون يلتقون عبد الهادي الخواجة

نهاية العام  ،2012كشف عضو الوفد الربملاين األورويب الذي زار البحرين وقتها ،ريتشارد هويت،
أن «املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان» ،التي تتبع النظام ،اعرتفت لهم أن السجناء السياسيني
سيتم اإلفراج عنهم بعد انتهاء الحوار مع املعارضة ،وقال إن وزير العدل البحريني أقر بأن هناك
بعض املعتقلني عىل خلفية حرية التعبري.
ويف أبرز موقف الفت يف قضية الرموز خالل العام املايض ،كشف مركز البحرين لحقوق اإلنسان
يف ديسمرب/كانون األول أن عبد الهادي الخواجة (وهو رئيس سابق للمركز وأحد الزعامء 13
املعتقلني يف ما يعرف بقضية الرموز) رفض عرضا لإلفراج عنه مقابل إدانته للعنف ،مشريا إىل أن
وسطاء غربيني لعبوا دورا يف التفاوض معه ،وقال الخواجة إن مساع قام بها دبلوماسيون ميثلون
دوال غربية كربى ومسؤولون بحرينيون بذلت لحثه ورفاقه يف السجن اإلعالن عن إدانة العنف
كسبيل لإلفراج عنهم ،واملساهمة يف حل األزمة يف البحرين.
وكشف الخواجة أن ذلك تكرر ذلك بشكل مبارش عىل لسان مفوض االتحاد األورويب لحقوق
اإلنسان أثناء زيارتها له يف السجن بتاريخ  27يونيو /حزيران  ،2013مؤ ّكدا أن الرموز رفضوا رفضا
قاطعا املساومة عىل حرياتهم بهذا الشكل لتحميلهم مسئولية األزمة يف البالد.
هيومن رايتس تنشر صور الرموز يف السجن

يف فرباير /شباط  2013نرشت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عىل شبكة اإلنرتنت صو ًرا
للقيادات املعتقلة أثناء زيارة لها إىل السجون البحرينية .الزيارة انتهت مبؤمت ٍر صحفي ،عُ قد يف
جمعية البحرين لحقوق اإلنسان ،دعت فيه املنظمة إلطالق رساح املسجونني بسبب الرأي .هذه
الدعوة جدّدتها «هيومن رايتس ووتش» أكرث من مرة خالل العام .مفوضية السياسة الخارجية
يف االتحاد األورويب كاثرين أشتون ،التي زارت املنامة أواخر شهر يونيو /حزيران ،طالبت بالتحرك

ساحات الثورة

94

لإلفراج عن الرموز السياسيني.
ٌ
منظامت كثري ٌة أخرى وضعت قضية اعتقال قادة املعارضة البحرينية عىل الئحة اهتامماتها
هذا العام ،ففي البيان الختامي ملؤمترها ،الذي أنهى أعامله يف شهر فرباير /شباط يف العاصمة
الربتغالية لشبونة ،أعربت «االشرتاكية الدولية» عن»خيبة أملها من فشل الحكومة البحرينية
يف تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقيص الحقائق ،وتوصيات مجلس حقوق اإلنسان التابع
لألمم املتحدة».
يف املقابل مل تحرك الحكومة البحرينية ساكنًا ،بل إن وزير العدل خالد بن عيل وصف يف شهر
متثيل للرموز املعتقلني يف السجن بـ «الغرائب».
مارس /آذار ما طالبت به املعارضة من ٍ
تأييد األحكام العسكرية

الشهر األول من العام كان كفي ًال لتبيان سوء نية السلطات الرسمية تجاه مسألة اإلفراج عن
املعتقلني املتهمني «بالعمل عىل قلب نظام الحكم» ،فقد أ ّيدت محكمة التمييز يف  7يناير
أحكا ًما بالسجن صادرة بحق  13قياديٍّ يف املعارضة يف جلس ٍة استمرت لدقائق ومل يحرضها أي
من املحكومني.
وكانت محكمة السالمة الوطنية ،وهي محكمة عسكرية استثنائية ُشكلت مبوجب حالة السالمة
تعسفية ،تصل إىل
الوطنية التي أعلنها ملك البالد مؤقتًا يف آذار/مارس  ،2011أصدرت أحكا ًما ّ
املؤبد ،بحق سبعة من املجموعة ،وهم :عبد الوهاب حسني (زعيم حركة وفاء الشيعية) ،وحسن
عيل مشيمع (رئيس حركة حق) ،ومحمد حبيب املقداد ،وعبدالجليل املقداد ،وعبد الجليل
السنكيس (حق) ،وسعيد مريزا أحمد النوري ،والناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة ،الذي
يحمل ً
أيضا الجنسية الدمناركية .فيام حكمت عىل عبد الهادي عبد الله مهدي حسن املخورض،
وعبد الله عيىس (مريزا) املحروس ،ومحمد حسن محمد جواد ،ومحمد عيل ريض إسامعيل
( 15سنة) ،وصالح عبد الله حبيل الخواجة ،وإبراهيم رشيف ،الذي هو السني الوحيد( ،خمس
سنوات).
الحلفاء يستنكرون أحكام الرموز

تأسفت
الجلسة التي انتهت إىل تأكيد األحكام الصادرة مسب ًقا بشكل نهايئ غري قابل للطعنّ ،
لها الواليات املتحدة األمريكية عىل لسان املتحدثة باسم وزارة خارجيتها فيكتوريا نوالند ،قالت
للصحفيني يف واشنطن« :نخىش أن يؤدي هذا الحكم إىل مزيد من التقييد لحرية التعبري ويفسد
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يف  17يوليو /تموز دشنت جمعية «وعد» كتاب «للحرية ثمن» الذي تضمن إفادة الشريف حول تعذيبه ،ومرافعته
التاريخية املشهورة أمام محكمة االستئناف.

الجو الالزم للمصالحة يف البحرين ».أما بريطانيا ،وهي حليفة غربية أخرى للبحرين ،فقد
أصابتها األحكام «بفزع بالغ» حسب ما جاء يف بيان وزيرها لشؤون الرشق األوسط أليسرت بريت.
وأعربت فرنسا عن «األسف» لحكم محكمة التمييز البحرينية ،ودعت السلطات يف اململكة اىل
«اتخاذ تدابري تشجع عىل التهدئة».
واعترب أمني عام الوفاق الشيخ عيل سلامن األحكام الصادرة عىل الرموز تزيدها زخام ،وقال يف
يناير/كانون الثاين «سيخرج السجناء وإن غدا لناظره لقريب» .كام اعتربت جمعية الوفاق يف
بيان األحكام الصادرة بحق زعامء املعارضة « 13أحكاما سياسية انتقامية» ،ورأت يف ذلك دليال
عىل استحكام القضاء وتوظيفه بيد النظام يف قبضة الرصاع السيايس ،مؤ ّكدة أنه يتعامل مع
املعتقلني كرهائن.
ً
مناقضا ملا خلصت إليه
بدورها اعتربت الجمعيات السياسية املعارضة يف البحرين أن الحكم كان
لجنة تقيص الحقائق ،التي اعتربت املعتقلني سجناء رأي عربوا عن آرائهم بشكل سلمي وينبغي
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اإلفراج عنهم فو ًرا .كام ندّدت بتجاهل املحكمة إلفادات املعتقلني حول التعذيب النفيس
والجسدي الذي تعرضوا له جمي ًعا ،قبل وأثناء االعتقال ،وهو ما يتناقض ً
تناقضا ً
صارخا مع كافة
املواثيق واالتفاقيات ذات الصلة بحقوق اإلنسان.
أما املنظامت الحقوقية املحلية والعربية والدولية فأجمعت عىل اعتبار هذه األحكام سياسة
انتقام بحق املعارضني ،حيث جاء يف بيانٍ مشرتك لكل من «منتدى البحرين لحقوق اإلنسان»،
و «املنتدى الخليجي ملؤسسات املجتمع املدين  -الكويت» ،و»املركز الدويل لدعم الحقوق
والحريات ـ مرص» ،أن أجهزة القضاء تحولت إىل أدوات لخدمة األهداف السياسية للسلطة ،ما
فاضحا لنصوص القانون الوطني والدويل.
يشكل انتها ًكا ً
رأي القيادات املسجونة

من جهتهم ،علق أصحاب القضية عىل الحدث عرب رسال ٍة نرشت يوم  14يناير /كانون الثاين،
أعلنوا فيها بطالن املحاكمة بعدما فشل االدعاء بتقديم أي دليل مادي يثبت االتهامات التي
ُو ّجهت لهم .ومام كتبه املعتقلون« :مل يقدم مسؤولو األمن الوطني – وهم الذين اتهمتهم لجنة
بسيوين مبامرسة التعذيب حتى املوت – أي دليل مادي فيام زعموا أنهم استقوا معلوماتهم من
«مصادر رسية» مل يفصحوا عنها ألنها مختلقة ووهمية».
الرموز أكدوا يف رسالتهم ،التي وجهوها إىل شعب البحرين وأحرار العامل ،استمرار نضالهم من
داخل السجن إىل جانب شعبهم املحق يف مطالبه ،كام قدموا الشكر ملحاميهم ولكل من وقف
إىل جانب أبناء البحرين يف محنتهم وانترص لقضيتهم.
استمرار االنتهاكات

رغم أن محاكمة الرموز مل تلتزم املعايري القانونية لجهة وجود اإلثباتات والدالئل ،فقد استمرت
السلطات البحرينية بانتهاك املزيد من الحقوق والتضييق أكرث عىل املعتقلني خالل العام .2013
أوىل املضايقات كانت يف شهر مارس /آذار ،من خالل َف ْرض الزي املوحد الخاص بالسجناء الجنائيني
عىل القيادات السياسية ،الذين رفضوا االنصياع لهذا القرار ،معتربين أنه يجب التعامل معهم
بطريقة تليق مبكانتهم املجتمعية املرموقة ،وأن توصيف الجنائيني توصيف كيدي سيايس يراد
به النيل من سمعتهم الوطنية ،وإلحاق صفة اإلجرام بهم ،بينام هم قيادات وسجناء رأي بامتياز.

فشلت إدارة السجن يف إجبار املعتقلني عىل ارتداء لباس الجنائيني ،مام دفعها إىل استخدام
أساليب ضغط جديدة ،كان أبرزها منعهم من الرشاء من دكان السجن ،ومن الحصول عىل
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األدوات الصحية ،ومن إجراء الفحوصات الطبية الرضورية التي تقتيض نقلهم إىل املستشفيات،
كام منعتهم أكرث من مرة من االلتقاء بأهاليهم الذين كانوا يقصدوا السجن وف ًقا لجدول الزيارات
املعتاد.
وملا استمر منع أهايل املعتقلني من زيارتهم ألكرث من شهرين ،اعتصم ٌ
بعض منهم يف شهر مايو/
أيار أمام بيت األمم املتحدة يف العاصمة املنامة ،وسلموا مدير مركز األمم املتحدة لإلعالم لبلدان
احتجاجا عىل سوء املعاملة التي يتعرضون لها.
الخليج العربية (نجيب فريجي) رسالة تضمنت
ً
احتجاجا عىل تلك االنتهاكات.
من جهتهم أعلن املعتقلون إرضابهم عن الطعام
ً
االحتجاجات هذه مل تج ِد نف ًعا ،فقد استمر التضييق عىل املعتقلني ،ولكن هذه املرة من خالل
ترصيح للمحامي محمد
انتهاك خصوصيتهم يف االتصال مع عائالتهم ومحاميهم ،فبحسب
ٍ
التاجر ،يف أوائل شهر يونيو /حزيران ،فإن إدارة سجن «جو» قامت مبراقبة مكاملاتهم وقط ِعها
عند الحديث عن األوضاع الداخلية.
رغم القيد

رغم القيود الكثرية والضغوطات الكبرية التي حاولت السلطات البحرينية فرضها عىل القادة
ملنعهم من مامرسة حقهم يف املشاركة يف الحياة السياسية ،إال أن املعتقلني الثالثة عرش استمروا
يف نضالهم من داخل السجن بوسائل شتى ،إذ اتخذوا من الكلمة واملوقف ورفض املساومة
سجانيهم.
ً
سالحا ملجابهة ّ
ففي األيام األخرية من العام  ،2012وجه الرمز املعتقل الشيخ محمد حبيب املقداد من سجن
“جو» ،حيث يقيم ،رسالة إىل املفوضية السامية لحقوق اإلنسان .الرسالة التي كانت مبثابة إفادة
حول تعرضه للتعذيب ،طالبت باإلفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيني وتعويضهم ماد ًيا
ومعنو ًيا ومحاكمة ذوي املناصب القيادية ممن تم التع ّرف عليهم أثناء التعذيب ،كنارص بن
حمد آل خليفة “ابن امللك».
أما عبد الهادي الخواجة فلم يرتك حد ًثا أو تطو ًرا سياس ًيا إال وأبدى رأيه فيه ،فقد اشرتط لنجاح أي
حوار بني املعارضة والسلطة عدم السامح للحكومة أو للمواليني لها بالهيمنة اإلدارية عليه تحت
سبت من السجن لعائلته يف أوائل شهر أغسطس /آب
عنوان «التنسيق» ،والح ًقا أعلن يف رسالة ُ ّ
عن دعمه لحركة مترد البحرين يف  14أغسطس /آب ،مؤكدًا أن «التغيري الحقيقي قادم ال محالة».

ساحات الثورة

98

عب عبد الوهاب حسني عن موقفه بطريقة أخرى ،إذ رفض مقابلة نائب رئيس
من جهته ّ
املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان عبدالله الدرازي ،الذي زار السجن يف  12نوفمرب /ترشين الثاين
لالطمئنان عىل صحته ،عىل اعتبار أن هذه املؤسسة هي إحدى املؤسسات الحكومية التابعة
للسلطات الرسمية.
 2013يف سجالت املعتقلني

• األمني العام لتيار «الوفاء» عبد الوهاب حسني (محكوم مؤبد)
يف  20مايو /أيار وافقت إدارة سجن «جو» مكرهة عىل اإلفراج املؤقت ملدة ثالثة أيام عنه من
أجل املشاركة يف تشييع والدته .وقد استقب َلته جامهري غفرية احتشدت يف مسقط رأسه مبنطقة
النويدرات رافع ًة شعارات« :بالروح بالدم نفديك يا بوحسني» و»يسقط حمد».

يف  6نوفمرب /ترشين الثاين تدهورت حالته كث ًريا ما استدعى نقله إىل املستشفى العسكري ،حيث
ظل ينتظر العالج قرابة خمس ساعات دون مراعاة لوضعه الصحي ،ليتم الح ًقا سحب كمية من
الدم الجامد من إحدى عينه ،ثم ُأرجع للسجن مرة أخرى دون إجراء بقية الفحوصات املتعلقة
مبرض التهاب األعصاب الذي يعاين منه .خالل األيام الالحقة ،استمر وضعه بالرتاجع حتى بات
ومعرضا ّ
ً
للشلل بسبب النقص املستمر يف نسبة دمه .وبالرغم من مطالبة عائلته
مقل ًقا جدًا
السلطات املعنية التحرك رسي ًعا ملعالجته وعرضه عىل مختصني ،وخروج مسريات تضامنية معه
يف أكرث من منطقة إال أن كل ذلك ذهب دون جدوى.
• ا ُملعتقل الشيخ محمد حبيب املقداد (محكوم مؤبد)
يف شهر نيسان /أبريل ُنقل إىل املستشفى العسكري إثر شعوره بآالم شديدة يف امل ِعدة منعته من
تناول الطعام ،وذلك نتيجة التعذيب الذي تعرض له .ورغم أن أعراض املرض كانت قد بدأت
بالظهور قبل حوايل العام إال أن السلطات األمنية كانت قد رفضت مرا ًرا السامح له بتلقي العالج.
الشيخ الذي رفض ارتداء مالبس السجن الخاصة با ُملتهمني بالقضايا الجنائية ،أعيد يف اليوم الثاين إىل
السجن رغم حاجته إىل املزيد من الفحوصات واألشعة وعملية منظار إليقاف آالمه.
• الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة (محكوم مؤبد)
يف  31مارس /آذار منع السفري الدامناريك من زيارته بسبب رفضه ارتداء زيّ السجناء الجنائيني.
وكان السفري قد أىت من العاصمة السعودية «الرياض» لغرض الزيارة بعد التنسيق مع وزارة
الخارجية البحرينية بشأنها ،إال أنه فوجئ عند وصوله يف املوعد املحدد بإلغائها.
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• األمني العام لحركة «حق» حسن مشيمع (محكوم مؤبد)
يف شهر مايو /أيار منع ألكرث من أسبوعني من الذهاب إىل املستشفى للعالج من مرض الرسطان،
بحجة رفضه ارتداء زي السجناء الجنائيني الذي تريد السلطات فرضه عىل الرموز ،وقد ح ّملت
عائلته النظام مسؤولية أي تدهور خطري يف صحته.
يف  19ديسمرب /كانون األول ألقت السلطات األمنية القبض عىل نجله محمد أثناء توجهه مع
عائلته إىل زيارته يف السجن .محمد ،الذي ُأطلق رساحه الح ًقا ،س ُيحال ،بحسب تغريدة ألخيه
عيل عىل تويرت ،عىل النيابة بتهمة حيازة صور ذات عالقة بالثورة.
• األمني العام لجمعية العمل اإلسالمي «أمل» الشيخ محمد عيل املحفوظ
يف أواخر نوفمرب /ترشين الثاين تم اقتياده من املبنى رقم  1يف سجن «جو» املركزي ،إىل جهة
مجهولة ،ومعاقبته عرب االعتداء عليه بالرضب ملجرد احتجاجه عىل إهانة سجني .الح ًقا أعلن
نجله حسني عىل حسابه عىل تويرت أن والده ُنقل إىل سجن انفرادي وبدأ إرضا ًبا عن الطعام.
• األمني عام جمعية العمل الوطني الدميقراطي «وعد» إبراهيم رشيف (محكوم بخمس سنوات)
يف  17يوليو /متوز دشنت جمعية «وعد» كتاب «للحرية مثن» الذي تضمن إفادة الرشيف
حول تعذيبه ،ومرافعته التاريخية املشهورة أمام محكمة االستئناف ،والتي تعرض فيها للجوانب
السياسية والحقوقية التي دفعته للمشاركة يف الثورة البحرينية .كام تضمن الكتاب الدفوع التي
قدمها فريق الدفاع عن الرموز السياسيني املحكومني بتهمة قلب نظام الحكم.
• عبد الجليل السنكيس أحد أبرز أعضاء حركة الحريات والدميقراطية
يف  15يوليو /متوز أعلن املحامي محمد التاجر أن ك ًال من أمني عام حركة الحريات والدميقراطية
حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس ،امتنعا عن ارتداء زي السجن الرسمي حتى بعد أن قرر
باقي الرموز ارتداءها تحت ضغط الحرمان من العالج والزيارات العائلية ،بعد أكرث من  4أشهر
من مامنعتهم قرار السجن .التاجر أشار إىل إن مشيمع والسنكيس لن يلبسا الزي وسيبقيان
عىل رفضهام ،ونقل عنهام قولهام «إننا سنتمنع عن لبس هذا الزي حتى لو حرمنا من الزيارة
إىل األبد».
لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12746.html
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الفورموال ضحاياها نفيسة وريحانة :نزاع سياسي يف
سباق رياضي لم يشهد له العالم مثيال

«الغالبية يف فورموال  1يرغبون يف عدم الذهاب لكيال نجعل األمر أسوأ بالنسبة للشعب».
دميون هيل بطل فورموال  1السابق

عىل عكس كالم منظمني والعبني ،أىت مال السلطة البحرينية متزامناً مع القوة والقمع لفرض
استضافة سباق السيارات الدويل «فورموال  »1عىل أراضيها من  19إىل  21أبريل/نيسان .2013
أراد النظام من ذلك تحصيل براءة ذمة تخفف من وقع ملفاته السوداء عىل الصعيد الحقوقي
وورقة يستفاد منها للتعتيم عىل األزمة السياسية املتعاظمة يف البالد ،لكنه فشل فشال ذريعا،
ومل يحصد سوى املزيد من تسليط الضوء عىل الرصاع السيايس واألزمة املتفاقمة لحقوق اإلنسان
يف البالد.
مل تقترص املواجهة بني النظام واملعارضة عىل الشارع ،إذ ن ّفذت مجموعة املخرتقني الدولية
املجهولة «أنونيموس» حملة إلكرتونية ضد عدد من مواقع حكومة البحرين وسباق «فورموال»1
عىل شبكة اإلنرتنت ،يف واحدة من أهم العالمات البارزة لسباق العام املايض.
مؤشر عاملي على االضطرابات السياسية

استمر النظام يف العمل بسياستني متوازيتني رغم فشله يف تحقيق أي إنجاز :إنفاق املليارات عىل
شبكة العالقات العامة ،وإطالق يد األمن للبطش!
يف العام  ،2011أعلن ويل العهد سلامن بن حمد آل خليفة ،إلغاء السباق املقرر يف البحرين
خالل مارس/آذار من العام نفسه ،تحت ضغط من االضطرابات السياسة الواسعة التي رضبت
البالد يف الفرتة التي شهدت فيها انطالقة ثورة  14فرباير واالعتصام املركزي يف دوار اللؤلؤة
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بالعاصمة املنامة.
يف العام  2012استشهد املواطن صالح حبيب ،أحد القادة امليدانيني الئتالف  14فرباير ،خالل
احتجاجات واسعة أيام إقامة سباق الفورموال ،وقتل حبيب بعد إصابته برصاص الشوزن
االنشطاري وتركت جثته عىل أحد أسطح املباين يف  20أبريل /نيسان.
ويف اليوم نفسه من العام املنرصم ( ،)2013اعتقلت الفتاتان نفيسة العصفور وريحانة املوسوي
خالل محاولتهام الدخول إىل حلبة البحرين الدولية للسيارات وهام تلبسان قميصني يحمالن
صورة الناشطني املعتقلني نبيل رجب وزينب الخواجة .واتهمت االثنتان بالتخطيط إىل تفجريات
داخل الحلبة ،كام اتهمتا الحقا باالنتامء عىل خلية «ائتالف  14فرباير» ،وقد تردد صدى القضية
حني كشفت ريحانة املوسوي أمام القضاء من تعرضها للتعذيب وإجبارها عىل التعري النتزاع
اعرتافات.
ونرش ساميون هندرسون الباحث يف معهد واشنطن تقريرا قبيل موعد السباق يف العام املنرصم،
قال فيه إن التوتر السيايس يف البحرين يشتد مع وصول الفرق املشاركة بالبطولة السنوية،
مضيفا أن الحكومة البحرينية ترى أن هذا الحدث املهيب واملربح تجارياً يعكس االستقرار.
عىل العكس من ذلك ،بات سباق الفورموال منذ الشهر األول النطالق الثورة مؤرشا عىل االضطراب
السيايس واألمني يف البحرين ،وعالمة عىل استمرار الحراك املناوئ للنظام الحاكم ،ولذلك فإن كل
التحليالت تشري إىل أن املحتجني عىل موعد مع جولة جديدة من املواجهة ،يف  6أبريل/نيسان
 ،2014مأخوذين بتاريخ طويل واستثنايئ للنزاع خالل الفورموال ،نزاع سيايس سنوي عىل هامش
سباق ريايض ...مل يشهد له العامل مثيال من قبل!
ديمون هيل قلق على سمعة البطولة

وقد عرب بطل فورموال  1السابق الربيطاين دميون هيل عن تحفظاته وقلقه عىل سمعة البطولة،
متسائ ًال «إذا ذهبنا إىل البحرين فهل سيؤدي هذا إىل تصاعد القمع الوحيش ضد الشعب باعتبار
ذهابنا قبوال بالطريقة التي يتم بها القمع» .وأضاف «يف العام  2012تبنيت فكرة أن تتأكد
البطولة واالتحاد الدويل من عدم التضامن مع االحتجاجات ألسباب خاطئة .اآلن بأمانة مل أعد
واثقا ..هل كان ذلك املوقف صحيحا؟».
وقبل يومني من السباق ،قال سائق «ريد بول» األملاين وبطل السباق سيباستيان فيتيل إنه «ليس
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رسا أن األوضاع قبل السباق الذي يقام بعد غد األحد متوترة» .من جهته ،قال سائق فريق
«فورس إنديا» األملاين أدريان سوتيل «هناك املزيد من نقاط التفتيش التابعة للرشطة وهو أمر
يدعو إىل الشك».
وقد رأى املرشح السابق لرئاسة االتحاد الدويل لسباقات سيارات فورموال الربيطاين «ديفيد وارد»،
يف حديث لـ «يب يب يس» ،أن الرئيس الحايل جون تود مذنب بتهمة «اتخاذ القرارات الضعيفة،
إلعطائه ضوءاً أخرض إلجراء السباق مع استمرار االضطرابات املدنية يف البحرين» ،وقال «وارد»
إنه قد يرصف النظر عن سباق البحرين «املثري للجدل بصورة كبرية» إذا تبني أن الوضع مستمر
يف التدهور».
ونرشت صحيفة «الليكيب» الفرنسية خرباً مفاده أن رئيس االتحاد الدويل للسيارات «جون
تود» سيغيب عن سباق «فورموال  »1يف البحرين الذي سيجري نهاية األسبوع الحايل ،بسبب
التظاهرات التي تشهدها البالد منذ أكرث من عامني ،وهو ما أكده رئيس مجلس إدارة حلبة
البحرين الدولية زايد الزياين يف حديث لصحيفة «أخبار الخليج».
ويف أسرتاليا ،نظمت «حركة الشباب البحرينية  -األسرتالية» اعتصاما أمام مكتب بطل سباقات
«فورموال  »1األسرتايل سائق فريق «ريد بول» رينو مارك ويرب يف مدينة سيدين ،احتجاجا عىل
مشاركته يف سباق البحرين ،وسلموا مكتبه رسالة تضمنت رشحاً حول انتهاكات حقوق اإلنسان
يف البحرين.
إيكلستون :حكومة البحرين غبية

وكان مالك الحقوق التجارية لسباقات «فورموال  »1بريين إيكلستون رفض إلغاء السباق مؤكداً
أنه ليس هناك ما يقلق يف البحرين ،وأن «دعم القيادة للسباق جيد وال توجد أية مشكالت»...
وقبل أيام من انطالق السباق قال إيكلستون إنه مستعد للتحدث إىل املحتجني حول املوضوع،
قائ ًال ال نريد «أن نرى الناس مكبوتة نتيجة السباق» ،مقراً يف الوقت نفسه أنه التقى املعارضة
البحرينية واستمع لها يف العام املايض يف لندن.
دعوة إيكلستون للتحدث للمعارضة البحرينية تلقفتها جمعية الوفاق الوطني ،التي أعلنت عىل
لسان أمينها العام – يف حديث لوكالة رويرتز -أنها عىل استعداد للقائه ،لرشح مطالب املعارضة
حول اإلصالح السيايس يف البحرين.

ساحات الثورة

103

ديمون هيل «إذا ذهبنا إىل البحرين فهل سيؤدي هذا إىل تصاعد القمع الوحشي ضد الشعب باعتبار ذهابنا قبوال
بالطريقة التي يتم بها القمع».

والحقا ،اضطر مالك الحقوق التجارية للسباقات إىل الرد عىل انتقادات طالته يف وسائل إعالم
بريطانية وأملانية ،وقالت إنه أدرج سباق الجائزة الكربى البحريني يف بطولة هذا املوسم متجاهال
الرصاع السيايس الدائر يف البالد .وكتب إيكلستون رسالة إىل عدد من املنظامت اإلنسانية يف
البحرين قال فيها «إنه ألمر شديد األسف أنني مل أحط علام عىل اإلطالق بهذا األمر (الرصاع)
قبل سبتمرب/أيلول  ،2012عندما تم إعداد جدول «فورموال واحد» ،اآلن بات الوقت متأخرا عىل
إجراء تعديالت».
وبعد أيام خرج ترصيح لـ»بريين إيكليستون» وصف فيه حكومة البحرين بـ «الغبية» الستضافتها
السباق ،معل ًال أنها بذلك قدمت «فرصة سياسية للمتظاهرين»!
الفورموال قبول بالقمع

وقبل انطالق السباق ،دعت «الفيدرالية الدولية لحقوق االنسان» السائقني املشاركني إىل االلتزام
بـ»دعم الحرية والعدالة يف البحرين» وذلك من خالل ترصيحاتهم وتعليقاتهم عىل الشبكات
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االجتامعية .وقالت يف رسالة مفتوحة «ميكنكم أيضا أن تهدوا علنا السباق إىل أحد سجناء الرأي
الكثريين املوقوفني ألنهم مارسوا حقوقهم يف التعبري والتجمع».
ويف  17أبريل/نيسان ،نرشت صحيفة اإلندبندنت الربيطانية مضمون رسالة وجهها  20نائباً
بريطانياً إىل مالك الحقوق التجارية للسباق بريين إيكلستون طالبوه فيها بإلغاء سباق البحرين
ألنه «يتسبب يف جذب الدعاية السلبية».
ولفتوا إىل أن «لجنة الشؤون الخارجية يف مجلس العموم» انتقدت يف سبتمرب/أيلول  2012قرار
حكومة اململكة املتحدة معارضة اإللغاء ،وأضافوا أن سباق البحرين «عُ قد يف السنوات األخرية
تحت رشوط قانون األحكام العرفية» ،فـ»معظم الناس التي تسعى إىل الدميقراطية سيكونون
يف حالة فزع إذا ُسمح بامليض يف بطولة «فورموال  »1يف خضم وجود أشنع االنتهاكات لحقوق
اإلنسان».
يف ذات الوقت ،ترددت أنباء عن رفض مديرة األعامل والعالقات العامة ملسلسل «حريم
السلطان» الرتيك «عائشة باريم» دعوة ملك البحرين لزيارة البالد وحضور سباق «فورموال .»1
صك براءة ورقص على جراح الشعوب

واعتربت قوى وجامهري املعارضة يف البحرين أن تنظيم السباق عىل األرايض البحرينية مينح
النظام الحاكم صك براءة من مسؤوليته عن قتل وجرح متظاهرين ومدنيني ،واعتقال آخرين
وتعذيبهم .ووصف ناشطون السباق الدويل بأنه «رقص عىل جراح الشعوب» .ويف حديث له مع
قناة «روسيا اليوم» قال مسؤول العالقات الدولية يف «مركز البحرين لحقوق اإلنسان» أحمد
الحداد إن «»تنظيم السباق يف البحرين يؤدي دورا كبريا يف تكوين صورة جيدة لدى املجتمع
الدويل بأنه ليست هناك أية أزمة سياسية أو حقوقية يف البحرين».
أما مسؤول الرصد واملتابعة يف مركز البحرين لحقوق اإلنسان سيد يوسف املحافظة فقد دعا
الصحفيني لتغطية سباق «فورموال  »1لرؤية الجانب الذي تخفيه السلطة ،من احتجاجات
تطالب بالحق يف تقرير املصري ،ومن أعامل قمع ،ومصابني يخشون الذهاب للمستشفيات
بسبب عسكرتها ،واعتقال مغردين عىل شبكة تويرت ،وغريها «مع بدء سباق الفورموال  ،1نحن
ندعوكم للنظر إىل ما وراء حلبة السباق ،ندعوكم لرؤية أولئك الذين يريدون الدميقراطية يف
سباق مع الزمن من أجل حياتهم والحرية».
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البحرين معسكرة...

بدوره حذر أمني عام الوفاق من أن السواح سريون البحرين معسكرة مثل «الضفة الغربية»
خالل سباق الفورموال «وجود نقاط التفتيش وانتشار العسكر يف الشوارع يوصل رسالة إىل الزائر
بأن هذا البلد مستبد».
واحتجزت السلطات البحرينية طاقم شبكة «آي يت يف» اإلخبارية لفرتة وجيزة قبل أن تقوم
برتحيلهم ملنعهم من تغطية السباق واألحداث املصاحبة له .من جهتها أصدرت لجنة حامية
الصحافيني بيانا يف  21أبريل/نيسان قالت فيه إن «يتعني عىل حكومة البحرين أن تسمح
للصحافيني مبامرسة عملهم بحرية ،سواء كان ذلك تغيري اإلطارات يف حلبة السباق ،أو حرق
اإلطارات داخل القرى».
ويف  15أبريل/نيسان أصدرت السفارة األمريكية تحذيراً للمواطنني األمريكيني من أن املظاهرات
واسعة النطاق واالشتباكات العنيفة بني قوات األمن واملتظاهرين قد تجعل التنقل عرب أنحاء
البحرين أمراً محفوفاً باملخاطر حتى يوم السباق.
التنسيق األمني كان عىل أعىل مستوياته ،ومتظهر يف لقاء أعلن عنه بني القائد العام لقوة دفاع
البحرين مع وزير الداخلية .والحقاً أعلن رئيس األمن العام طارق الحسن أن وزارة الداخلية
كثفت انتشارها بدءاً من  1أبريل /نيسان ،لتأمني استضافة البحرين للسباق ،وقال إن أكرث من
 8آالف من الضباط واألفراد التابعني لقوات األمن العام شاركوا يف عملية تأمني فعاليات السباق
داخل حلبة السباق وحولها ويف بقية مناطق البالد.
ونقل عن مصدر أمني قوله «إن األجهزة األمنية يف البحرين تعمل عىل افرتاض األسوأ» ومل
يف ّوت املصدر وصف الحراك الذي أعلنته الجمعيات السياسية بأنه «تصعيد سيايس درجت عليه
املعارضة ،يستهدف أي فعالية تستضيفها أو تنظمها البحرين».
وتحدثت وكالة األنباء الفرنسية عن حواجز التفتيش التي انترشت بكثافة عند مفرتقات الطرق
الرئيسية وخصوصاً تلك املؤدية إىل حلبة الصخري ،وعن متركز عدد كبري من آليات الرشطة
واملدرعات عىل طول الطريق الذي يربط بني املنامة والحلبة.
فورموال الدم

وس ّيت التظاهرات السلمية تعبرياً عن رفض سباق» فورموال
وعمت االحتجاجات يف البحرين ُ

ساحات الثورة

106

 ،»1واستثامرا للمناسبة يف التأكيد عىل استمرار الثورة ضد النظام الحاكم.
وقبيل انطالق السباق ّ
نظمت جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية ،كربى القوى السياسية املعارضة،
حملة عن املساجد املهدمة ،وأخرى تحت عنوان «مطلبنا الدميقراطية» .وقال أمني عام الجمعية
الشيخ عيل سلامن إن لدى املعارضة برنامجا حافال من االحتجاجات وقت السباق ،كام أطلقت
جمعية العمل اإلسالمي «أسبوع األسري البحريني» عشية إقامة السباق.
ويف أول أيام السباق تظاهر عرشات اآلالف من املواطنني غرب املنامة ،يف مسرية نظمتها قوى
املعارضة البحرينية .بدوره ّ
نظم «ائتالف شباب ثورة  14فرباير» احتجاجات واسعة يف العاصمة
ويف الساحات والشوارع الرئيس ّية والتقاطعات الحيو ّية يف البحرين يف إطار فعاليات «كال
لفورموال الدم».
وامتدت املواجهات يف حوايل  20قرية حول العاصمة ،وأغلق املحتجون عدداً من الطرقات
الرئيسية ،فيام ردد املتظاهرون شعارات من قبيل «سباقكم جرمية»« ،كال كال لفورموال الدم».
ورغم االنتشار األمني الضخم يف العاصمة أرص املحتجون عىل حقهم يف التظاهر والتعبري
السلمي ،وخرج شباب «ائتالف  14فرباير» يف العاصمة املنامة جولة وراء أخرى ،مسرية سلمية
تقمع وأخرى حاشدة تخرج من مكان آخر وسط السوق ،أو من داخل األحياء السكنية ،وسط
قمع شديد ومطارادات تلحقها اعتقاالت.
ولبى أهايل املناطق والقرى دعوة االئتالف إىل إغالق املحال التجارية وإطفاء األنوار الخارجية
الشعبي إلقامة السباق.
تعبرياً عن الرفض
ّ
رصاص حي ،وقنابل الغاز يف املدارس

وأغلقت مرتزقة النظام العديد من الطرق واملنافذ املتجهة صوب العاصمة ،وانترش هؤالء
بخوذهم وأسلحتهم وآلياتهم العسكرية وسط السوق وداخل أحياء العاصمة ،ومل توفر القوات
رصاصها لتفريق تظاهرات سلمية أرصت عىل الخروج للتعبري عن االحتجاج ،كام جرت أوسع
عمليات اعتقال شملت شباناً وأطفاالً اقتيدوا من مدارسهم ،يف خطوة استباقية.
وجرى تأكيد وقوع عدد كبري من اإلصابات بطلق ناري يف مختلف مناطق البحرين ،وقالت
«رويرتز» إنه جرى اعتقال العديد من النشطاء وسط اجراءات أمن مشددة قبل بدء بطولة
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«فورموال  »1للسيارات.
وأكدت الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان اعتقال أكرث من  86مواطنا خالل الحملة التي بدأت
قبل أسبوع ،الفتة إىل أن معظم االعتقاالت كانت عن طريق املداهامت الليلية ،وقد نفذها
مقنعون ال يحملون أوامر بالتوقيف أو البحث ،وقادها ضباط بأزياء مدنية.
وسجلت حالة إلقاء لقنابل الغاز السام يف مدرسة فاطمة الزهراء مبنطقة املنامة بالرغم من عدم
وجود احتجاجات باملنطقة ،مام تسبب يف اختناقات نقلت عىل إثرها طفلة مختنقة للمستشفى،
كام رمت عنارص األمن قنابل غاز عىل مدرسة ثانوية كان طالبها يحتجون ،وألقيت قنابل أخرى
عىل أحد املآتم يف منطقة سرتة ،يف حني أفاد شهود عيان عن استهداف مسلحني يف الثالثة فجراً
منازل بالرصاص الحي يف منطقة عايل.
إحصائية الوفاق عن انتهاكات «الفورموال»

وقد أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش بيانا انتقدت فيه بشدة الحملة األمنية املصاحبة
للسباق.
بينام قالت منظمة العفو الدولية إن عرشات من املتظاهرين اعتقلوا قبيل السباق ،ورأت أن
«السلطات تحاول استخدام سباقات الجائزة الكربى كمنرب لعرض التقدم الذي أحرزته زاعمة
ان أوضاع حقوق االنسان قد تحسنت يف حني تكثف القمع من أجل ضامن أال يؤثر يشء عىل
الصورة العامة» .وأضافت «ال نرى شيئا سوى حمالت قمع ولفتات رمزية لتحسني صورة البالد».
ويف  22أبريل /نيسان نرشت جمعية الوفاق تقريراً حقوقياً عن االنتهاكات التي ارتكبتها السلطة
عىل مدى  10أيام قبل وأثناء السباق ،أي يف الفرتة ما بني  22-13أبريل/نيسان .وأ ّكد التقرير
وقوع  132حالة اعتقال ( 105ذكراً 24 ،طف ًال ،وامرأتان) ،تم اإلفراج عن  40منها ،إضافة إىل
مداهمة  69منزال بحجة البحث عن مطلوبني.
كام و ّثق التقرير وقوع  27إصابة يف صفوف املدنيني تنوعت بني املتوسطة والخطرية ،وبعضها
أىت يف الوجه والرأس .وارتكبت قوات النظام  33حالة تعذيب ،كام تعرضت أكرث من 27
منطقة للعقاب الجامعي ،وذلك باستخدام قنابل الغازات املسيلة للدموع ،واالستهداف األمني
واملالحقات يف األزقة والطرقات والتواجد االستفزازي للقوات يف مناطق املواطنني وأماكن سكنهم.
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اإلدانات األممية :بيان ال  47دولة
ومجلس حقوق اإلنسان يدين « املفوضية » وانتقادات
استخدام املرتزقة

مل َ
يبق يف العام  2013منظمة معنية بحقوق اإلنسان أو دولة كربى إال وانتقدت أو أدانت النظام
البحريني وطالبته بوقف القمع واالنتهاكات وتنفيذ توصيات لجنة «تقيص الحقائق» وجنيف،
فصدر يف هذا السياق بيان أممي وبيانان لدول كربى ومطالبتان للمف َّوضة السامية لحقوق
اإلنسان وانتقاد ملسؤول يف املفوضية ومثانية مطالبات من منظامت دولية عدة ومطالبة من
 10منظامت حقوقية ،إدانة دولية للنظام ومن قايض دويل ،ودعوات من أعضاء يف الكونغرس
األمرييك.
مجلس األمن واألمم املتحدة

وشددت املف َّوضة السامية لحقوق اإلنسان نايف بيالي خالل لقائها يف مارس/آذار مع الوفد األهيل
البحريني يف جنيف عىل رغبة املفوضية يف فتح مكتب لها يف البحرين «ملراقبة االلتزامات الفنية
التصدي لكافة قضايا حقوق اإلنسان ،وكذلك النظر يف إمكانية التدخل لوقف التجاوزات».
وخالل شهر مارس/آذار املايض أبدت  44دولة بينها الواليات املتحدة وبريطانيا ،يف بيان مشرتك
ملفوضية حقوق اإلنسان ،قلقها من سحب الجنسية وسجن الطاقم الطبي وحرية مرتكبي
حقوق اإلنسان».
وأكدت رئيسة وحدة الرتاث العاملي فريونيك دويج خالل لقائها وفد «مرصد البحرين لحقوق
اإلنسان» يف باريس خالل شهر مايو/أيار املايض  ،2013أكدت أن «مراقبة تعاطي السلطة يف
البحرين مع الرتاث الحضاري واإلنساين والديني أصبح مهمة إنسانية وحضارية مناطة باملؤسسات
املعنية خصوصا بعد تجريف تالل عايل ،التي يعود عمرها إىل أكرث من  5000سنة وهدم مسجد
الرببغي الذي يتجاوز عمره  450سنة».
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واعرتاضا عىل قبول منظمة «يونيسكو» التمويل من ملك البحرين لدعم جائزتها «يونيسكو -
امللك حمد بن عيىس آل خليفة الستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصال يف مجال التعليم»،
وجهت منظمة «أمريكيون من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف البحرين» (،)ADHRB
يف مايو/أيار ،رسالة إىل األمني العام لـ»يونيسكو» إيرينا بوكوفا ،طالبتها بإعادة النظر يف مصدر
التمويل لهذه الجائزة.
التعسفي لألمم املتحدة ،يف قراره خالل دورته الـ 66والذي ُنرش
وأكد الفريق املعني باالحتجاز ّ
يف  25يوليو/متوز املايض ،أن احتجاز رئيس «مركز البحرين لحقوق اإلنسان» ونائب األمني العام
تعسفي.
لـ»الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان» ،نبيل رجب ،هو إجراء ّ
ويف بيان مشرتك خالل شهر سبتمرب/أيلول املايض ،طالبت  47دولة مبا فيها بريطانيا وأمريكا
البحرين باإلرساع يف تنفيذ توصيات اللجنة املستقلة لتقيص الحقائق وتوصيات املراجعة الدورية
الشاملة التي تعهدت البحرين بتنفيذها أمام مجلس حقوق اإلنسان نهاية العام املايض.
من جهته ،اعتمد «مجلس حقوق اإلنسان» التابع لألم املتحدة يف سبتمرب/أيلول قرارا يدين
استخدام املرتزقة يف البحرين كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة مامرسة حق الشعوب يف
تقرير املصري».
ثم انتقدت رئاسة املفوضية العليا لشئون اإلنسان يف األمم املتحدة بشدة خالل أغسطس/آب
منع السلطات البحرينية إجراء التظاهرات ومنحها الرشعية إللغاء الجنسية.
مقرر التعذيب

بعد تحديد وزير حقوق اإلنسان صالح عيل زيارة موهد زيارة مقرر التعذيب خوان مانديز
إىل البحرين يف مايو/أيار ،قال منديز ،يف ترصيح صحايف بتاريخ  25مارس/آذار ،إن زيارته
«ستكون محصورة يف مجال مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة ،وليست معنية مبواضيع حقوق االنسان األخرى مثل حرية الرأي والتعبري
أو حرية التجمعات».
لكن السلطات البحرينية أجلت يف أبريل/نيسان زيارة مانديز إىل وقت الحق مل تعلن عنه بعد.
وقد أثار هذا القرار ردود أفعال واسعة شملت منظامت دولية مثل «هيومن رايتس فريست»
ووزارات خارجيات دول اململكة املتحدة ،إضافة إىل هيئة األمم املتحدة اليوم التي أخرجت بياناً
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قويّ اللهجة يستنكر التأجيل.
كام اعتربت  13منظمة حقوقية ،يف بيان مشرتك بتاريخ  24أبريل ،أن إقدام السلطات البحرينية
عىل تأجيل زيارة مانديز إىل البحرين «يهدف إىل التسرت عىل الفظائع املؤملة يف أمناط التعذيب
املرتكبة بحق املطالبني بالتغيري السيايس والحقوقي ،ومحاولة إخفائها عن املراقبة الدولية».
بدوره ،عرب مانديز ،يف بيان عن خيبة أمله العميقة من القرار الذي اتخذته الحكومة البحرينية
يف تأجيل زيارته إىل البلد التي كانت مقررة من  8إىل  15من مايو /أيار .2013
وقال مانديز يف بيان بتاريخ  24أبريل/نيسان« ،هذه هي املرة الثانية التي يتم تأجيل زيارته
للبالد وخالل مدة قصرية جدا ،مشريا إىل أنه مل يتم اقرتاح أية مواعيد بديلة وليست هناك خارطة
طريق للمناقشة يف املستقبل».
وبتاريخ  10مايو ،أعرب مانديز ،أثناء استقباله وفد «املرصد البحريني لحقوق االنسان» والنائب
السابق مطر مطر يف مكتبه يف واشنطن ،عن استيائه الشديد لرفض السلطات البحرينية زيارته
الرسمية ،مؤكدا أن تأجيل الزيارة مرتني متتاليتني «هي سابقة يف تاريخ عمله» .وأضاف أن املنع
لن يحول دون مواصلته «بااللتزام مبتابعة ملف التعذيب يف البحرين».
ويف  13مايو ،رأى عضو الفريق القانوين يف «مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات» أحمد
جويد ،يف ترصيح نرشه موقع «النبأ» ،أنه لو مل تكن السلطات البحرينية تخىش من ظهور
الحقائق أمام الرأي العام بشأن حقائق التعذيب ،ملا ألغت زيارة املقرر األممي الخاص بالتعذيب
خوان مانديز مرتني توالياً.
ويف محاولة لتربير تأجيل الزيارة ،قال صالح عيل ،خالل لقائه بتاريخ  29مايو مع نايف بيالي عىل
هامش الدورة الـ 23ملجلس حقوق اإلنسان يف جنيف ،أن زيارة مانديز «تتوقف عىل التقدم يف
مسألة حوار التوافق الوطني».
ويف خطاب إىل ملك البحرين حمد بن عيىس آل خليفة يف يونيو/حزيران ،اعترب  20عضوا يف
الكونغرس األمرييك أن تأجيل مانديز «تتعارض مع التزامات البحرين الدولية» ،داعني امللك إىل
«الرتاجع عن قراراه مبنع مانديز ومراقبني دوليني آخرين من زيارة البحرين».
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اعتمد «مجلس حقوق اإلنسان» التابع لألم املتحدة يف سبتمرب/أيلول قرارا يدين استخدام املرتزقة يف البحرين
كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري».

ويف  19أكتوبر ،أكد مانديز يف مقابلة مع قناة «اللؤلؤة» أن الحكومة البحرينية ألغت عملياً
زيارته إىل البحرين «وليس كام تدعي السلطة بتأجيلها» ،مذ ّكرا بأنه دعي إىل زيارة البحرين يف
فرباير/شباط « ،2012وبعد بضع أيام وقبل زياريت طلبت الحكومة البحرينية تأجيلها».
مقررين آخرين

وأبدى املقرر الخاص باألشكال املعارصة للعنرصية والتمييز العنرصي موتوما روتريي يف يونيو
استعداده لزيارة البحرين للتحقق من التقارير الدولية التي تؤكد مامرسة البحرين التمييز
العنرصي (الطائفي) بصورة منهجية ضد أبناء الطائفة الشيعية.
وقدم فريق «بحرين ووتش» القانوين يف  11ديسمرب/كانون األول عددًا من الشكاوى إىل مجموعة
من املقررين الخاصني يف األمم املتحدة ،يف إطار حملة بدأت ساب ًقا ملنع إرسال شحنة من الغاز
املسيل للدموع من كوريا الجنوبية إىل البحرين .وقال املحام يف منظمة «غلني بريس دايتون»
للمحامني والعضو يف فريق «بحرين ووتش» القانوين ،دانيال كاري ،إن املقررين «قادرون عىل
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الضغط عىل الحكومات لالمتثال اللتزاماتهم الدولية حول حقوق اإلنسان ،والتي متنع الدول من
تصدير الغاز املسيل للدموع ،إىل الحكومات التي تستخدمها يف القتل وسوء املعاملة ،وأضاف
أن هذا هو دأب الحكومة البحرينية».
من جانبه ،طالب املقرر الخاص التابع لألمم املتحدة املعني باإلعدام خارج نطاق القضاء أو
بإجراءات موجزة أو اإلعدام التعسفي ،هينز كريستوف ،يف تقريره السنوي بتاريخ  16يوليو/
متوز الذي تناول مراسالته إىل الدول بشأن الشكاوى التي ترد إليه وردود الدول عليها ،طالب
الحكومة البحرينية بتزويده باملعلومات «التي تبني مدى توافق استخدامها للقوة مع مبادئ
القانون الدويل املتعلقة بالرضورة والتناسب يف استخدام القوة».
ودعت  10منظامت للدفاع عن حقوق اإلنسان ،يف خطاب خالل ديسمرب ،مقرر األمم املتحدة
الخاص املعني بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري ،فرانك ال رو ،واملقرر الخاص املعني
مبسألة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة غري اإلنسانية أو املهينة  ،خوان مينديز ،دعتهام إىل
التحقيق يف توقيف واعتقال وأفعال التعذيب التي مورست عىل ثالثة «فاعلني إعالميني من
البحرين هم :الصحايف محمد حسن ،املصور حسني حبيل ،واملصور التلفزيوين قاسم زين الدين».
ورش عمل وندوات

قال القايض الدويل والعضو يف اللجنة البحرينية لتقيص الحقائق السري نايجل روديل ،خالل ندوة
تحت عنوان «عامني عىل استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان» أقيمت بتاريخ  15مارس/آذار يف
«مجلس حقوق اإلنسان» التابع لألمم املتحدة ،عىل هامش انعقاد دورته الثانية والعرشين
يف جنيف ،قال إن «حكومة البحرين مل تنفذ توصيات اللجنة» مشددا عىل «رضورة محاسبة
املسئولني الكبار عن انتهاكات حقوق اإلنسان كالقتل والتعذيب يف البحرين».
وعىل هامش انعقاد الدورة الـ 24ملجلس حقوق اإلنسان يف سبتمرب بجنيف ،دعت منظمة
«هيومن رايتس ووتش» ،خالل ندوتها ملناقشة انتهاكات حقوق اإلنسان يف البحرين ،إىل إلزام
األخرية بتنفيذ توصيات بسيوين وتوصيات جنيف ،مؤكدة أن الحكومة «تكذب بشأن تنفيذ تلك
التوصيات».
ونظم وفد «مرصد البحرين لحقوق اإلنسان» إىل جنيف ندوة عن حالة حقوق االنسان بالتعاون
مع مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ،شارك فيها  4من أعضاء الوفد بتاريخ  18سبتمرب ،وذلك
لتسليط الضوء عىل االنتهاكات املستمرة يف البحرين.
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ويف  12فرباير ،استمع رئيس قسم الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف «املفوضية السامية لحقوق
اإلنسان» فرج فنيش ،من وفد من النشطاء الحقوقيني البحرينيني يف جنيف ،إىل رشح عن الوضع
الحقوقي املتدين يف البحرين وتصاعد االنتهاكات.
وقالت رئيس قسم املجتمع املدين يف مكتب املفوضة السامية لحقوق اإلنسان ،جون راي ،عىل
هامش ندوة أقيمت خالل آذار/مارس يف قرص األمم املتحدة بجنيف تحت عنوان «سياسة
اإلفالت من العقاب» ،إن «البحرين وبعد أن تطورت يف السنوات املاضية رجعت اآلن وتقهقرت
للوراء وهذا يبعث عىل األمل ،فالحكومات غالبا ما تجعل عمل الجمعيات صعبا للغاية».
وطالبت ثالث مؤسسات حقوقية هي «منتدى البحرين لحقوق اإلنسان» و»مركز الخيام لتأهيل
ضحايا التعذيب» و»املعهد العريب لحقوق اإلنسان» ،خالل وقفة تضامنية يف يوليو/متوز يف
بريوت أمام مبنى األمم املتحدة ،األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون «بإرسال نداء عاجل
إىل السلطات البحرينية لإلفراج الفوري عن ريحانة املوسوي التي ج ّردت من مالبسها يف مبنى
التحقيقات ،ومحاسبة املسئولني عن تعذيبها واعتقالها بشكل تعسفي».
وأبدى األعضاء التنفيذيني يف مكاتب املقررين يف األمم املتحدة اهتاممهم مبعرفة تفاصيل بشأن
حالة حقوق اإلنسان يف البحرل  ،خالل لقائهم يف  17سبتمرب/أيلول وفد املرصد وحاالت مخالفات
القانون الدويل خصوصا تعاظم استهداف الدولة لألطفال والتعديل عىل قانون األحداث الذي
يقيض بسجن والد الحدث ،فيام أكد الوفد البحرين اعتقلت نحو  6آالف مواطن منذ فرباير/
شباط  ،2011مشريا إىل أن ما يقارب  2800مواطن معتقلون حتى سبتمرب .2013
نداءات

وجهت منظمة «ريدرس» الحقوقية الربيطانية يف  31يونيو إىل املقررين الخاصني باألمم املتحدة
وفريقها العامل املعني باالحتجاز التعسفي لحقوق اإلنسان ،وجهت رسالة من أجل التحقيق
يف قضية تعذيب النائب السابق عن كتلة «الوفاق» واملسحوبة جنسيته عىل خلفية آرائه
السياسية ،جواد فريوز ،وذلك إلثارتها لدى السلطات البحرينية.
وأرسل «مرصد البحرين لحقوق اإلنسان» ،يف  26يونيو ،ندا ًء عاج ًال إىل األمم املتحدة بعد ميض
مرشوع يسعى إىل تحويل مسجد يفوق عمره  70عاماً إىل حديقة عامة.
حكومة البحرين يف
ٍ
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ويف  21يوليو/متوز ،دعا تجمع دويل مجلس حقوق اإلنسان لتشكيل لجنة أممية ملتابعة تحقيق
العدالة االنتقالية يف البحرين ،مؤكدا أن البالد الخليجية ضمن الدول التي تغيب اإلرادة السياسية
فيها لتحقيق مسار العدالة.
وأرسلت  5منظامت حقوقية بحرينية يف  6أغسطس/آب رسالة مفتوحة إىل األمم املتحدة
واملنظامت الدول ّية ووسائل اإلعالم تحثها فيها عىل زيارة البحرين يف أغسطس من أجل توثيق
مترد  14أغسطس /آب ،ورصد االنتهاكات التي قد ترتكبها قوات السلطات.
وتحت شعار «معاً من أجل الكرامة لشعب البحرين» دعت  10منظامت حقوقية ،يف 18
ديسمرب ومبناسبة إحياء الشعب البحريني لذكرى الشهداء يف مقر «هيومن رايتس ووتش» يف
لندن ،دعت املنظامت مجلس األمن إىل النظر يف ملف انتهاكات النظام البحريني ،كام وجهت
دعوة مامثلة إىل مجلس حقوق اإلنسان لعقد جلسة خاصة بامللف البحريني.
ويف ديسمرب أيضا ،دعت  10منظامت للدفاع عن حقوق اإلنسان مقرر األمم املتحدة الخاص
املعني بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري ،فرانك ال رو ،واملقرر الخاص املعني مبسألة
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة غري اإلنسانية أو املهينة ،خوان مانديز ،دعتهام إىل التحقيق
يف تعذيب  3صحافيني بحرينيني.
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لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12689.html
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«استهتار وقح»« ،مهازل قضائية» ،والنظام البحريني
«نازي» :..البحرين يف نطاق عمل  60منظمة دولية

ألن البحرينيني استمروا ،مل تتوقف املنظامت الدولية عن دعم حراكهم املطالب بالتحول السيايس
وحامية حقوق اإلنسان يف البالد ،وكان لكل مناسبة أو حدث أو تطور خالل العام  2013نصيبه
من البيانات والتقارير والتعليقات والترصيحات التي تديل بها هذه املنظامت بشكل مستمر،
عرب متابعتها الكثيفة ملجريات األمور يوميا.
جميع املنظامت الدولية بكافة أشكالها وتخصصاتها وجدت خالل السنوات الثالث املاضية
البحرين ضمن نطاق عملها دامئا.
وأدّت املنظامت الدولية دورا حاسام يف إحراج السلطات يف البحرين ودفع الدول الكربى
إىل الضغط عليها وإدانة أعاملها ،وإذا كانت وسائل اإلعالم الدولية قد تستسلم لضغوطات
الحكومات أو رشاواها ،فإن املنظامت الدولية أثبتت عىل الدوام نزاهتها وإنصافها وارتكاز عملها
عىل مبادئ ورسالة حقوق اإلنسان دون التأثر بأية سياقات أخرى.
وكام يف العامني املاضيني مل يقترص دور هذه املنظامت التي شكل بعضها لجان متابعة خاصة
بامللف البحريني ،عىل إصدار البيانات والتقارير ،بل امتد إىل إرسال بعثات املراقبة والتقيص،
وإقامة الندوات واملؤمترات ،والترصيح لإلعالم ،وكتابة املقاالت ،وإرسال الخطابات االحتجاجية
إىل ملك البحرين ،ورفع شكاوى لدى األمم املتحدة وغريها ضد النظام البحريني ،وتكريم
الناشطني البحرينيني ومؤسسات املجتمع املدين الفاعلة يف البحرين.
كام أنها استمرت يف تقديم اإلفادات والشهادات ألي لجان برملانية أو حكومية أو دولية حول
امللف البحريني ،لتلعب دورا مؤثرا وجوهريا يف التقارير الصادرة عنها.
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هذا التقرير

وحرص هذا التقرير ،ضمن كتاب حصاد الساحات  ،2013أكرث من  116بيانا و 6تقارير و3
ندوات ومؤمترات هي مجموع ما أصدرته أو عقدته  60منظمة دولية استمرت يف مراقبة الوضع
البحريني املتدهور عىل صعيد حقوق اإلنسان.
بيانات أخرى لهذه املنظامت وغريها أدرجت يف تقارير أخرى متخصصة داخل هذا الكتاب،
كالتقرير املعني باألطباء واملستشفيات ،والتقرير املعني باالنتهاكات ضد اإلعالميني ،والتقارير
املخصص عن القيادي خليل
املتعلقة باملفصولني ،املحاكم ،وقضية الرموز ،باإلضافة إىل التقرير
ّ
املرزوق ،ليصل املجموع الكيل لبيانات وتقارير املنظامت الدولية يف العام  2013إىل أكرث من
.200
اللهجة الشديدة كانت سمة جزء كبري من هذه البيانات والتقارير ،مثل تلك التي أصدرتها
منظمة «هيومن رايتس ووتش»« ،هيومن رايتس فريست»« ،العفو الدولية»« ،الفيديرالية
الدولية لحقوق اإلنسان» ،و»الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان» التي بلغ بها األمر إىل
درجة تشبيه النظام البحريني بالنازي.
ومل يتوقف سيل التقارير والبيانات عن البحرين من كل املنظامت العاملية املعروفة مثل «فرونت
الين ديفندرز» « ،الشفافية الدولية»« ،آفاز»« ،إيفيكس»« ،فريدوم هاوس» ،و»ريدرس».
وعىل الصعيد العريب استم ّرت منظامت مثل املركز العريب األورويب لحقوق االنسان ،الربنامج
العريب لنشطاء حقوق اإلنسان ،واملنتدى الخليجي ملؤسسات املجتمع املدين ،يف رصد ومتابعة
الحالة الحقوقية البحرينية عن كثب ،يف ظل تعتيم كبري عليها من قبل حكومات الدول والجامعة
العربية.
ّ
وتشكك يف نزاهتها
يف مشهد مثري :الحكومة تهاجم املنظمات الدولية

إىل ذلك ،مل ينعكس حجم هذا الضغط الهائل بتجاوب إيجايب من السلطات يف البحرين ولو عىل
صعيد مناقشة القضايا محل القلق واإلدانة ،بل جوبهت ّ
املنظامت الدولية املعروفة بسيل من
ردود األفعال العنفية من قبل النظام مت ّثلت يف مهاجمتها وانتقادها بشدة ،فضال عن اتهامها
ومحيا!
بعدم املصداقية والتشكيك بحياديتها ونزاهتها ،يف مشهد يبدو استثنائيا ّ
مجلس الوزراء البحريني هاجم رسميا منظمة «هيومن رايتس ووتش» بعد ترصيحات وفدها
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الذي زار املنامة يف مارس/آذار  ،2013واعتربت الحكومة الترصيحات «غري منصفة وغري حيادية»
وأنها «تحايب طرفا عىل آخر» مهددة بوقف التعاون مع املنظمة.
وأثارت بيانات املنظمة امتعاض السلطة ،فقال وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة،
يف ترصيح بتاريخ  5مارس/آذار  2013إن «عىل الرغم تعاون البحرين مع املنظمة كل هذه
السنوات مل ن َر منهم تقريراً يعرب بصدق وواقعية عن األحداث يف اململكة».
بدورها ،قالت وزيرة التنمية االجتامعية فاطمة البلويش ،يف مقابلة مع صحيفة «أخبار الخليج»
بتاريخ  7مارس إن أعضاء «هيومن رايتس ووتش» هددوها ومسؤويل الوزارة بشكل «مبطن»
بنرش أسامئهم بصورة سلبية يف تقرير املنظمة عن األوضاع يف البحرين.
من جهتها اتهمت وزارة الداخلية منظمة «هيومن رايتس ووتش» بـ»اتخاذ مواقف وقرارات
مسبقة قبل املجيء إىل البحرين» .وقالت إن بيانها جاء مناقضا لنفسه واحتوى العديد من
األخطاء ،كام قالت إن أعضاء املنظمة كانوا يجهلون العديد من التطورات والحقائق ،وأنهم مل
يقدموا سوى االستفزازات واالتهامات غري الحقيقية!
بدورها ،قالت وزارة التنمية االجتامعية إنه «من غري املمكن للوزارة فهم دوافع «هيومن رايتس
ووتش» من وراء إصدار تقرير ميلء باالتهامات» وزعمت أن ما جاء يف التقرير كان منحازا
وخادعا ويظهر الوضع بخالف الواقع.
من جهته رد رئيس النيابة العامة أسامة العويف عىل أحد بيانات منظمة «العفو الدولية» حول
الحكم عىل طفلني بالسجن ،بأن املنظمة يجب أن ال تنفعل ملعاقبة املجرمني عن جرائم مبثل
هذه البشاعة!
وخوفا من تأثري هذه املنظامت الدولية عىل سمعة النظام ومفاقمة أزماته الدولية ،استمر منع
الكثري من ممثليها من دخول البالد للوقوف عىل الوضع الراهن لحالة حقوق اإلنسان ،ورفع
التقارير عنها ،وكانت النائبة يف الربملان سوسن تقوي قد دعت يف مارس/آذار إىل «وضع ضوابط
أكرث رصامة فيام يتعلق بدخول املنظامت الحقوقية الدولية إىل أرض مملكة البحرين» بعد أن
طعنت مبصداقية منظمة «هيومن رايتس ووتش» واعتربت تقاريرها منحازة.
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«تقييد التظاهرات السلمية ووضعها تحت قبضة األجهزة األمنية لحرمان البحرينيني من ممارسة حقهم يف
التعبري عن الرأي واالحتجاج».
بيانات جماعية

صدر عن منظامت حقوقية عدة وأحزاب دولية بيانات ومطالبات جامعية تدين أو تستنكر
األحكام القضائية واملحاكامت السياسية ومنع الناشطني من دخول البحرين ،وغريها من
االنتهاكات الحقوقية التي صاحبت األزمة السياسية املتصاعدة.
طالب أكرث من مائة حزب ومنظمة عاملية دميقراطيون ويساريون من القارات الخمس ،خالل
املؤمتر الـ 36لـ»الحزب الشيوعي الفرنيس» الذي انعقد يف فرباير/شباط  2013يف باريس ،طالبت
النظام بالرشوع الفوري يف التفاوض الجاد ذي املغزى واملفيض مع املعارضة.
ويف  22مارس/آذار املايض ،أكدت خمس منظامت حقوقية عربية وآسيوية أن منع السلطات
املرصية النائب البحريني السابق محمد املزعل من دخول أراضيها خالل الشهر نفسه «هو
ٌ
مواصلة للعمل بالقامئة السوداء ألغراض سياسية مخالفة للمواثيق والعهود الدولية».
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ويف  10مارس قالت منظمة «الكرامة» املعنية مبكافحة التعذيب ومقرها سويرسا ،يف تقرير حول
أوضاع حقوق اإلنسان يف البلدان العربية ،إن امللك حمد بن عيىس آل خليفة مل يلتزم بتهداته
للجنة «تقيص الحقائق».
ويف  25أبريل/نيسان  2013أكدت  13منظمة حقوقية أن إقدام السلطات البحرينية عىل تأجيل
زيارة مقرر التعذيب الخاص لدى األمم املتحدة خوان مانديز إىل البحرين« ،يهدف إىل التسرت
عىل الفظائع املؤملة يف أمناط التعذيب املرتكبة».
وح ّذرت منظامت حقوقية بتاريخ  5مايو/أيار من تبعات االحتقان السيايس بعد صدور أحكام
شخصا فيام عُ رف بقضية «خلية  14فرباير».
جائرة بحق ً 50
بدورها ،أدانت  13منظمة حقوقية بتاريخ  29سبتمرب/أيلول  2013محاكمة الـ 50شخصا يف
قضية «خلية  14فرباير» ،مؤكدة أن هيئة املحكمة الجنائية الرابعة تجاهلت االستامع إىل إفادات
املتهمني بشان تعرضهم للتعذيب.
أدانت منظامت حقوقية عربية ودولية يف بيان بتاريخ  18نوفمرب/ترشين الثاين  2013عدم
تعاون السلطات البحرينية يف السامح بالدخول إىل البالد ملراقبة املحاكمة املدافع عن حقوق
اإلنسان ناجي فتيل اليوم اإلثنني.
الجمعية الدولية للمدعني العامني

طالبت «جمعية محامي ايرلندا لحقوق االنسان» (سريتاس) ،يف بيان بتاريخ  27يونيو/حزيران
 2013بطرد النائب العام البحريني من الجمعية الدولية ألعضاء النيابة العامة ،وذلك بسبب
تورطه يف االنتهاكات .وقد دعمت منظامت حقوقية بحرينية ،يف اجتامعها بداية أيلول/سبتمرب
 ،2013دعوة الجمعية اإليرلندية إىل طرد البوعينني من الجمعية الدولية.
املنظمات الربملانية الدولية

طالبت منظمة «برملانيون من أجل العمل العاملي» ومقرها نيويورك ،يف بيان بتاريخ  26سبتمرب/
أيلول  ،2013باإلفراج عن القيادي يف املعارضة البحرينية خليل املرزوق الذي اعتقل خالل الشهر
ذاته بتهمة «دعم األعامل اإلرهابية».
ويف بيان بتاريخ  11أكتوبر/ترشين األول  ،2011دان «االتحاد الربملاين الدويل» عدم وجود أدلة
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عىل تحقيق رسمي ف ّعال يف املزاعم املفصلة لسوء املعاملة التي يتعرض لها كل من النائبني مطر
مطر وجواد فريوز.
وبتاريخ  17أكتوبر ،قال رئيس برنامج حقوق اإلنسان يف االتحاد الدويل للربملانيني روجيه
هيوزنجا إن االتحاد الدويل ولجنة الخاصة بالحصانة للربملانيني «تتطلع إىل زيارة البحرين لبحث
قضية النائبني السابقني جواد فريوز ومطر مطر» .وأوضح هيوزنجا ،يف مقابلة مع قناة «اللؤلؤة»،
إن «الضغط الوحيد الذي ميتلكه االتحاد الدويل للربملانيني يف هذه القضية هو ضغط أخالقي».
وبتاريخ  29أغسطس/آب  2013دعا وزير خارجية الربملان الدويل لألمن والسالم واألمني العام
ملنظمة حقوق اإلنسان الدولية لألمم املتحدة ،هيثم أبو سعيد ،إىل اإلفراج الفوري عن املعتقلة
البحرينية نادية عيل فوراً ،مشددا عىل أن االنتهاكات يف البحرين «كثرية وموثقة وقبيحة».
ودان أبو سعيد ،يف ترصيح صحايف بتاريخ  9سبتمرب/أيلول  ،2013استمرار توظيف القضاء
البحريني ألغراض سياسية واعتقال معاون األمني العام لجمعية «الوفاق» خليل املرزوق .ويف
تاريخ  17سبتمرب ،أكد أبو سعيد أن «البحرين تخرق االتفاقات الدولية التي تحفظ حقوق
االنسان ،ال سيام حقوق املرأة والطفل وحقوق املسجونني».
منظمات متنوعة

وأصدرت  6منظامت متنوعة بيانات وعرائض تطالب النظام البحريني بوقف االنتهاكات.
وبتاريخ  7فرباير/شباط  ،2013وجهت منظمة «آيفكس» عريضة إىل ملك البحرين حمد بن
عيىس آل خليفة تطالب فيها بإطالق رساح جميع املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحافيني
واملدونني القابعني يف السجن .ودعت منظمة «آفاز» ملعالجة األزمات ،خالل فرباير ،إىل التوقيع
عىل عريضة ملنع استخدام الغازات السامة يف البحرين وإنقاذ أرواح األطفال.
وانتقدت منظمة «سفينسكا فريدز» السويدية للسالم ،يف بيان بتاريخ  21فرباير/شباط 2013
استمرار الصادرات السويدية من املعدات العسكرية إىل األنظمة يف البحرين والسعودية.
وقالت «اللجنة الدولية للحقوقيني» ،يف بيان بتاريخ  30أبريل/نيسان  2013إن إلغاء البحرين
زيارة كانت مقررة للمقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بالتعذيب ،خوان مانديز.
وخلص تقرير لـ»مرصد حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان» أصدره بتاريخ  14أكتوبر/ترشين
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األول  2013إىل وجود جملة من االنتهاكات للحق يف محاكمة رئيس «مركز البحرين لحقوق
اإلنسان» املعتقل نبيل رجب.
وصنّفت منظمة «آيفكس» يف  7نوفمرب/ترشين الثاين البحرين بني الدول األربعة األوىل عاملياً يف
مؤرشها لإلفالت من العقاب ،وهي :املكسيك ،الفيلبني ،روسيا والبحرين.
وطالبت منظمة «فريدوم هاوس» وزير الدفاع األمرييك تشاك هيجل ،بتاريخ  6ديسمرب/كانون
األول  ،2013طالبته باستغالل حوار املنامة للدعوة إىل اإلصالح يف البحرين.
العفو الدولية

وخصصت منظمة «العفو الدولية»  3تقارير و 21بيانا وحملتني بشأن االنتهاكات يف البحرين.
بتاريخ  26فرباير/شباط  ،2013قالت منظمة «العفو الدولية» إنه بعد ميض عا َم ْي عىل
احتجاجات عام  ،2011ال يزال سجناء الرأي خلف القضبان.
واعتربت املنظمة ،يف بيان بتاريخ  24أبريل/نيسان ،إن إلغاء السلطات البحرينية زيارة املقرر
الخاص للتعذيب دليل واضح عىل أنها «ليست جادة يف تنفيذ إصالحات يف مجال حقوق
اإلنسان».
وبالتزامن مع استضافة البحرين سباق الجائزة الكربى «فورموال واحد» ،قالت نائبة مدير برنامج
الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف املنظمة حسيبة حاج صحراوي ،يف بيان بتاريخ  2مايو/أيار
 ،2013إن «القتل واالعتقال والتعذيب هو واقع حقوق اإلنسان يف البحرين التي تتوارى خلف
واجهة اإلصالح الرباقة».
كام قالت صحراوي ،يف بيان ،إن «قرار محكمة التمييز يف البحرين رفض استئناف  13قيادياً من
املعارضة وتأييد أحكام السجن الصادرة بحقهم ،هي ديل آخر عىل أن نظام العدالة يف البالد ال
ميكن االعتامد عليه».
وأشارت املنظمة ،يف تقريرها السنوي حول حقوق اإلنسان يف العامل يف مايو ،إىل أن االنتهاكات
والتمييز منترشة بشكل واسع يف دول الخليج ضد املعارضني والوافدين والنساء واألقليات الدينية.
ويف تقرير عن الوضع الحقوقي يف البحرين لعام  2012يف  27مايو ،لفتت «العفو الدولية» إىل
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إن السلطات البحرينية واصلت حمالتها القمعية ضد االحتجاجات والرأي اآلخر واعتقال وحبس
املواطنني وتعذيبهم والتسبب بوفيات».
ويف نهاية مايو أطلقت املنظمة حملة عىل «تويرت» للمطالبة باإلفراج عن حدثني بحرينيني تم
الحكم عليهام مبوجب قانون اإلرهاب ،هام إبراهيم املقداد وجهاد الحبييش ( 15عاما) ،وعنونت
املنظمة حملتها بـ «سجن الكبار ال يصلح للصغار» .وقالت املنظمة ،يف بيان آخر يف نهاية إن
السلطات اضطرت لتفصيل بدالت مبقاس الحبييش واملقداد «ألن ثياب السجن غري متوفرة
بحجمهام».
وعن محاكمة رئيس جمعية املعلمني مهدي أبو ديب ،قالت املنظمة ،يف بيان بتاريخ  6يوليو،
إن البحرين مل تربز حتى نصف دليل يدينه يف حني شددت املنظمة يف بيان يف بداية يوليو/متوز
عىل أن «األمر سوف يكون مبثابة صفعة توجه إىل العديد من البحرينيني فيام لو اقترص مسؤولو
االتحاد األورويب عىل زيارة البحرين من دون أن يدعوا علناً لإلفراج عن سجناء».
وحثت املنظمة يف بيان بتاريخ  29يوليو السلطات البحرينية عىل توفري الرعاية الطبية لزعيم
حركة الحريات والدميقراطية حسن مشيمع .ويف بيان بتاريخ  17سبتمرب/أيلول ،قال املنظمة إن
مجلس حقوق اإلنسان «يكيل مبكيالني فيام يتعلق باالنتهاكات الخطرية الواقعة يف البحرين».
وبشأن اعتقال القيادي يف جمعية «الوفاق» ذكرت املنظمة ،يف بيان يوم  18سبتمرب أنها راجعت
خطاب الذي ألقاه املرزوق أمام حشد من أنصار املعارضة يف سار غرب العاصمة املنامة ومل تجد
فيه أي تحريض عىل العنف.
ويف  1أغسطس/آب ،حذرت «العفو الدولية» من اعتامد تعديالت مقرتحة من قبل السلطات
البحرينية عىل قانون مكافحة اإلرهاب ،مشرية إىل أن تلك التعديالت من شأنها أن تؤدي إىل
مزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان.
ودعت املنظمة رئيس الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون بتاريخ  6أغسطس /آب إىل واجهة ملك
البحرين حمد بن عيىس آل خليفة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان.
ويف  27سبتمرب أصدرت «العفو الدولية» بيانا أعربت فيه عن قلقها من الحكم عىل مواطن
أمرييك بالسجن  10سنوات يف محكمة بحرينية «افتقدت للعدالة» .وبتعبري «يوم مروع للعدالة»
وصفت املنظمة محاكمة  50معارضا يف قضية «ائتالف  14فرباير» ،فيام رأت املنظمة يف بيان
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بتاريخ  8أكتوبر/ترشين األول أن التهم املوجهة إىل املعتقل مهدي سهوان «ال تعترب جرائم
جنائية وتتناىف مع حرية التعبري والتجمع» ،وطالبت يف بيان يف  15أكتوبر السلطات البحرينية
مبحاسبة املتورطني يف تعذيب نادية عيل يوسف صالح ( 37سنة) الحامل.
وقدمت املنظمة تقريرها عن استمرار الحملة القمعية ضد االحتجاجات يف البحرين ،بتاريخ
 20أكتوبر ،أكدت فيه أن السلطات استمرت يف سياسة اإلفالت من العقاب والتعذيب وسوء
املعاملة.
ويف بيان يف  5نوفمرب/ترشين الثاين ،طالبت املنظمة بأن تلغي وزارة الداخلية البحرينية تجريد
 31عضوا من املعارضة من الجنسية البحرينية .وخصصت املنظمة بيانا يف  7نوفمرب لزعيم تيار
«الوفاء» عبد الوهاب حسني داعية السلطات البحرينية إىل توفري الرعاية الطبية املتخصصة له.
ويف اليوم التايل دعت املنظمة ،يف بيان ،إىل تحرك عاجل إلنقاذ حياة املعتقل حسني حبيل الذي
تدهورت صحته.
ويف بيان بتاريخ  10أغسطس ،قالت «العفو الدولية» إن كال من املدون البحريني واملرتجم
محمد حسن سديف (املعروف باملغرد «صايف») واملصور حسني حبيل قد تعرضا للتعذيب وغريه
من رضوب سوء املعاملة .وأشارت املنظمة أيضا إىل اعتقال محامي محمد حسن ،عبد العزيز
موىس ،يف  7أغسطس/آب لتغريدة قال فيها إنه رأى عالمات التعذيب عىل موكله ،كام كشف
فيها عن االتهامات التي يواجهها كل من املعتقلني.
ويف تاريخ  22أغسطس ،دعت «العفو الدولية» البحرين ،يف بيان ،إىل اإلفراج عن املعتقلة نفيسة
العصفور التي تعاين من الحرمان من الرعاية الطبية ،مشددة عىل رضورة التحقيق يف مزاعم
التعذيب الذي تعرضت له العصفور واملعتقلة ريحانة املوسوي.
ودشنت «العفو الدولية» بتاريخ  25أغسطس حملة ملطالبة السلطات البحرينية بإطالق رساح
الطفل الطفل سلامن مهدي سلامن ( 13عاماً) الذي اعتقلته السلطات يف  13أغسطس /آب
الجاري عىل مقربة من أحد مراكز التسوق الكائنة يف شارع ا ُلبديع غرب العاصمة املنامة.
وبتاريخ  15ديسمرب/كانون األول ،دعت منظمة «العفو الدولية» إىل كتابة مناشدات فورية
لحث السلطات البحرينية عىل إطالق رساح الناشطة الحقوقية زينب الخواجة .ويف بيان بتاريخ
 20ديسمرب ،أكدت املنظمة إن متديد فرتة احتجاز الفتى محمد عبدالنبي ( 16عاماً) ملدة أسبوع
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آخر يف سجن للبالغني إنه «انتهاك للمعايري الدولية للعدالة».
ويف  16ديسمرب قالت «العفو الدولية» ،يف بيان ،إن األطفال يف البحرين «يتعرضون للتعذيب
والتهديد باالغتصاب من قبل السلطات».
وأوردت املنظمة بتاريخ  20ديسمرب معلومات عن تعرض الطفل املعتقل عبدالله البحراين (13
عاما) للتهديد بالصعق بالكهرباء ،واعتربت يف بيان بتاريخ  21ديسمرب أن من شأن التقاعس
عن إخالء سبيل رئيس «مركز البحرين لحقوق اإلنسان» نبيل رجب يف الشهر نفسه «سيربهن
مبا ال يجعل مجاال للشك عىل أن حبسه ال يتعلق بتحقيق العدالة أو إنفاذ القانون ،بل مبحاولة
إسكات صوته».
الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان

وبتاريخ  11فرباير/شباط  2013دعت «الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان» ،يف بيان ،إىل املشاركة
يف يوم عاملي للتضامن مع املدافعني عن حقوق اإلنسان ،ومطالبة السلطات البحرينية باإلفراج
عن نبيل رجب وسجناء الرأي كافة ،ووضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان .ويف  12فرباير دعت
الفيدرالية السائقني املشاركني يف سباق «فورموال  »1يف البحرين إىل االلتزام بـ»دعم الحرية
والعدالة يف البحرين».
ويف  22نوفمرب/ترشين الثاين ،جددت الفيدرالية والية رئيس «مركز البحرين لحقوق اإلنسان»
نبيل رجب كنائب األمني العام للفدرالية.
هيومن رايتس ووتش

أما «هيومن رايتس ووتش» فأصدرت عن االنتهاكات يف البحرين تقريرا واحد و 10بيانات
واطلعت مرة عىل االنتهاكات من املعارضة وعقدت مؤمترا صحافيا يف املنامة ،يف مقابل ردود
واتهامات من السلطة للمنظمة بالتحيز.
واطلع وفد من منظمة «هيومن رايتس ووتش» زار البحرين بتاريخ  26فرباير/شباط  2013من
قوى املعارضة البحرينية مع االنتهاكات املستمرة يف البحرين.
ويف مؤمتر صحايف يف املنامة بتاريخ  28فرباير ،قالت مديرة «هيومن رايتس ووتش» يف الرشق
األوسط سارة يل ويتسو «لن يكون هناك إصالح حقيقي يف حال مل تتم محاسبة كبار املسئولني
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عن االنتهاكات واإلفراج عن معتقيل الرأي».
وردا عىل الترصيحات «الوقحة» التي أدىل بها السفري الربيطاين يف املنامة إيان لينزي الذي
أيد إجراءات سحب الجنسة ،قالت املنظمة ،يف بيان يف  3أبريل/نيسان« :املليار دوالر تربط
حكومتكم بالسطات البحرينية هي السبب».
وأكدت «هيومن رايتس ووتش» ،يف بيان أن هيئات السباقات الدولية املسؤولة عن تنظيم
سباق «فورموال واحد» يف البحرين «مل تتخذ أية خطوات للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان،
التي تبدو عىل صلة مبارشة بالسباق» .ويف السياق نفسه ،قالت املنظمة ،يف بيان بتاريخ 15
أبريل/نيسان  2013إن معلومات أفادت بتعذيب ناشط حقوقي وسيدتان كانتا تحتجان عىل
سباق «الفورموال واحد» ،مؤكدة أن هذا ميثل دلي ًال جديداً عىل أن نظام العدالة البحريني مالذ
آمن ملامريس التعذيب».
ويف تقرير أصدرته خالل شهر يونيو/حزيران  2013بعنوان «التدخل ،التقييد ،املراقبة :القيود
املفروضة عىل حرية تكوين الجمعيات يف البحرين» ،أكدت املنظمة أن «إصدار قوانني جديدة
وأحكام بالسجن لفرتات طويلة بحق النشطاء ميثل تهديداً خطرياً لحرية تكوين الجمعيات يف
البحرين».
وقال القائم بأعامل املدير التنفيذي لقسم الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف املنظمة ،جو ستورك،
يف بيان بتاريخ  15سبتمرب/أيلول  ،2013إن قوات األمن البحرينية تحتجز أطفاالً بشكل روتيني
من دون أسباب ،وتخضعهم إلساءة معاملة ميكن أن ترقى إىل مصاف التعذيب» .ووصفت
املنظمة ،يف بيان بتاريخ  19سبتمرب اعتقال املساعد السيايس لألمني العام لجمعية «الوفاق»
خليل املرزوق بأنه «تكتيك يتناقض مع ادعاء السلطة باإلصالح من خالل الحوار الوطني» ،كام
أكدت املنظمة يف بيان يف  29ستمرب أن «التهرب األخرق» األخرق لوزارة الخارجية يف واشنطن
من انتقاد اعتقال املرزوق «كان حت ًام مبثابة موسيقى عذبة يف آذان متشددي األرسة الحاكمة يف
البحرين ،العازمني عىل سحق أي نوع من أنواع املعارضة».
ويف  22أكتوبر/ترشين األول  2013قال نائب املدير التنفيذي لقسم الرشق األوسط وشامل
أفريقيا يف املنظمة «جو ستورك إنه «ال ينبغي ألية حكومة أن ترصح بشحن الغاز املسيل
للدموع إىل البحرين ،حتى تظهر السلطات هناك أنها لن تستخدمه لتهديد حياة األفراد».
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ويف  23نوفمرب/ترشين الثاين ،قال الباحث يف املنظمة نيكوالس ماكغيهان ،إنه «ينبغي لتقرير
بسيوين أن ال يكون تأريخا لوقائع مصطبغة بالدم».
فرونت الين ديفندرز

من جانبها ،أصدرت منظمة «فرونت الين ديفندرز»  4بيانات تدين اعتقال وتعذيب ناشطني
بحرينيني.
وأكدت املنظمة يف بيان بتاريخ  2مارس/آذار 2013إن الدافع من اعتقال السلطات البحرينية
الناشطة زينب الخواجة «هو فقط للتضييق عىل أنشطة حقوق اإلنسان واملدافعني عن املرشوع
والسلمي يف الدعوة إىل اإلصالح السيايس والدميقراطي يف البحرين».
وبتاريخ  10مايو/أيار  2013أدانت املنظمة اعتقال الناشط ناجي فتيل وتعرضه للتعذيب،
واعتربت أن ذلك «هو فقط بسبب عمله املرشوع والسلمي يف الدفاع عن حقوق اإلنسان»،
وأصدرت املنظمة بيانا ثانيا بتاريخ  2أكتوبر/ترشين األول  2013دانت فيه الحكم الذي أصدرته
محكمة بحرينية عىل فتيل بالسجن ملدة خمسة عرش عاما بتهمة «إنشاء مجموعة لغرض
تعطيل الدستور» ،مشرية إىل «وجود أدلة عىل صدور هذا الحكم يف ظل ظروف محاكمة جائرة
وتقارير ذات مصداقية بتعرضه للتعذيب».
وعقب اعتقال املدون واإلعالمي املعارض محمد حسن املشهور بـ»صايف» ،قالت املنظمة
الدولية ،يف  12أغسطس/آب ،إن سالمة «صايف» ومحاميه «يف خطر شديد».
وكشفت «فرونت الين ديفندرز» يف بيان بتاريخ  2أكتوبر أن هناك «أدلة مصورة عىل تعذيب
ناجي فتيل أثناء احتجازه».
وعربت «فرونت الين ديفندرز» ،يف بيان بتاريخ  3نوفمرب/ترشين الثاين  ،2013عن قلقها «إزاء
االستمرار يف مضايقة وتخويف املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يتعرضون بشكل روتيني
لالختفاء القرسي واالعتقال التعسفي واإليذاء الجسدي والنفيس أثناء وجودهم يف عهدة الرشطة
واألجهزة األمنية».
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هيومان رايتس فريست

وتطرقت منظمة «هيومن رايتس فرست» إىل األوضاع يف البحرين من خالل تقرير واحد
وخمس بيانات باإلضافة إىل عدد كبري من الترصيحات واملقاالت للمدير املختص مبلف البحرين
يف املنظمة «براين دويل» .تقرير واحد وخمس بيانات .فرأت املنظمة ،يف بيان بتاريخ  24أبريل/
نيسان  ،2013أن قرار البحرين بإرجاء زيارة مقرر األمم املتحدة الخاص بالتعذيب خوان منديز
ميثل «رضبة كبرية ملصداقية عملية اإلصالح يف البحرين».
ويف بيان يف الخامس من مايو/أيار  ،2013استنكرت «حقوق اإلنسان أوالً» قرار وزارة العدل
والشئون اإلسالمية واألوقاف البحرينية خالد بن عيل آل خليفة بشأن عدم التقاء الجمعيات
السياسية بالدبلوماسيني والتنظيامت األجنبية إال برخصتها.
وتعليقا عىل موافقة الحكومة عىل اقرتاح نيايب لوضع حد لتدخالت السفري األمرييك يف البحرين
توماس كراجسيك ،قال مدير برنامج حقوق اإلنسان يف املنظمة براين دويل ،يف بيان بـ 11مايو:
«هذا االقرتاح يجب أن يثري فعل أكرب من رفع الحاجبني يف واشنطن».
ويف  23مايو/أيار  ،2013دانت املنظمة أحكام بالسجن صدرت ضد نشطاء بحرينيني ،الفتة إىل
أن السجون «متتلئ بالسجناء السياسيني واملقرر األممي املعني بالتعذيب خارج البالد» .ورد
براين دويل ،يف بيان بتاريخ  25مايو ،عىل مقال لروب سبحاين تحدث فيه عن حاجة لإلصالح
يف البحرين ودعم الواليات املتحدة يف الوقت ذاته النظام كموطن لألسطول الخامس األمرييك
يف وجه النفوذ اإليراين ،قائال« :وأفضل وسيلة لضامن االستقرار يف اململكة ليس حامية نظامها
املتقلب عىل نحو متزايد ،بل عن طريق الدعوة إىل إصالح جذري عىل نطاق واسع».
ويف تاريخ  29يونيو/حزيران ،قال املسؤول يف املنظمة براين دويل ،يف بيان« ،أرسلت السفارة
األمريكية مراقبني لتلك املحاكامت وشاهدوا بأنفسهم كيف فشلت اإلجراءات للوصول إىل املعايري
القانونية الدولية» ،متابعا «لذلك يجب عىل الواليات املتحدة أن تدعو علنا إللغاء تلك األحكام،
وللبحرين إلحراز تقدم نحو االصالحات التي طال انتظارها يف مجال حقوق اإلنسان».
ويف تقرير تحت عنوان «املخطط «ب» للبحرين :ما هي الخطوة التالية التي يتوجب عىل
حكومة الواليات املتحدة األمريكية اتخاذها؟» صدر بتاريخ  16نوفمرب/ترشين الثاين ،2013
أكدت «حقوق اإلنسان أوالً» أن الواليات املتحدة «متارس سياسة معقدة مع الحكومة والشعب
يف البحرين ،والتي يظهر يف أغلب األحيان أنها تتضارب حول كيفية خدمة املصالح األمريكية».
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ريدرس

وأضاءت منظمة «ريدرس» عىل التعذيب يف البحرين يف ندوتني وبيان ،قدعت كل من منظمة
«ريدرس» و»املجلس الدويل إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب» ،يف بيان بتاريخ  20أبريل/نيسان
 ،2014الحكومة البحرينية إىل اتخاذ «املزيد من التدابري ملنع حدوث التعذيب وسوء املعاملة،
والتحقيق يف هذه القضايا ومحاكمة من ارتكبها يف السابق ،وضامن حصول الضحايا عىل اإلنصاف
وخدمات إعادة التأهيل».
وخالل ندوة نظمها حقوقيون وناشطون أجانب وبحرينيون يف لندن حول االنتهاكات املستمرة
لحقوق اإلنسان يف البحرين ،بتاريخ  25أبريل ،قال محامي قضايا حقوق اإلنسان يف «ريدريس»
كيفني ليو إنه «يتعني عىل البحرين معالجة تركة التعذيب وسوء املعاملة .إن تعويض الضحايا
وإعادة تأهيلهم يشكل استحقاقا وخطوة أوىل مهمة نحو إنهاء هذا امللف».
ويف افتتاح فعاليات أسبوع مناهضة التعذيب الذي يصادف يوم  26يونيو/حزيران من كل
عام ،الذي عقد يف مكتب «ريدرس» ،أكد املسؤول يف املنظمة كيفن يف مداخلته يف الندوة أن
التعذيب «مل يكن وليد اللحظة بل له تاريخ ،مطالبا برفع الحصانة عن املعذبني ومحاكمتهم».
الشفافية الدولية

وصنفت منظمة «الشفافية الدولية» البحرين من ضمن الدول املعرضة لخطر الفساد «بدرجة
عالية جدا» يف قطاع الدفاع ،وذلك ضمن مسح أجرته املنظمة شمل  82دولة يف كانون الثاين/
يناير .2013
املركز الدولي لدعم الحقوق والحريات

وأصدر «املركز الدويل لدعم الحقوق والحريات» ،العضو يف تحالف املحكمة الجنائية الدولية،
سبع بيانات عن االنتهاكات يف البحرين ومناشدة ،فطالب ،يف بيان بتاريخ  19ديسمرب /كانون
األول  ،2013البحرين بالتصديق واإلنضامم إىل املحكمة الجنائية الدولية «إذا كانت هناك رغبة
حقيقية يف حامية حقوق االنسان ومناهضة ثقافة اإلفالت من العقاب ،للمتورطني يف ارتكاب
االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان».
وبتاريخ  14فرباير/شباط  ،2013أدان املركز استمرار السلطات البحرينية يف ارتكابها جرائم إبادة
جامعية وجرائم ضد اإلنسانية يف حق املحتجني السلميني ،وآخرها يف الذكرى الثانية إلنطالق
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االحتجاجات ،وح ّمل املركز أيضا السلطات البحرينية ،يف بيان بتاريخ  20مارس/آذار مسؤولية
سالمة الناشطني عبدالهادي الخواجة وابنته زينب الذين كانا مرض َبني عن الطعام بسبب منعهام
من حق الزيارة.
ودان املركز ،يف بيان بتاريخ  9سبتمرب/أيلول قيام قوات األمن البحرينية مبداهمة منزل املدافع
عن حقوق اإلنسان عبدالجليل يوسف ،العضو يف «الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان» ،بطريقة
وحشية فجر أمس األول اإلثنني ،واعتقال نجله األكرب عيل.
ومجددا ،طالب املركز الحكومة البحرينية ،يف بيان بتاريخ  23أكتوبر/ترشين الثاين« ،بالتصديق
واالنضامم إىل املحكمة الجنائية الدولية» ،ودان ما يتعرض له املواطنون والنشطاء يف البحرين
من مامرسات تنحدر اىل مستوى الجرائم ضد االنسانية ،وعدم إصدار أحكام رادعة يف حق رجال
األمن املتهمني بقتل مواطنني».
ويف  12ديسمرب/كانون األول ،دان املركز ،يف بيان ،الحملة األمنية الرشسة لقوات األمن البحرينية
وجه املركز بتاريخ
يف منطقة بني جمرة واعتقال الناشط جعفر آدم واالعتداء عليه بالرضب ،ثم ّ
 12ديسمرب نداء إىل ملك البحرين حمد بن عيىس آل خليفة بالتدخل لإلفراج عن سجني الرأي
رئيس «مركز البحرين لحقوق اإلنسان» املعتقل نبيل رجب ،والذي استحق اإلفراج عنه يف تاريخ
 29نوفمرب/ترشين الثاين املايض ،وفقا للقانون البحريني الداخيل.
ويف  16ديسمرب ،دان املركز حكم املحكمة الصغرى الجنائية بالسجن عاما وغرامة  200دينار
للمعارض الدكتور سعيد السامهيجي ،بتهمة «إهانة ملك البحرين» ،مشددا عىل أن قضية
السامهيجي «تع ّد صورة واضحة لقلب يشء مباح إىل جرمية».
الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان

ورصدت «الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان» خالل العام املايض عددا من االنتهاكات
التي ارتكبها النظام البحريني وأصدر بشأنها  20بيانا وترصيحا واحدا ألحد مسؤوليها.

ويف تاريخ  16يناير/كانون الثاين ،استنكرت الشبكة اعتقال قوات األمن البحرينية لالعب
املنتخب البحريني لكرة اليد حسني يعقوب ،واعتربت اعتقاله «استمراراً ملالحقة الرياضيني
املؤيدين لالنتفاضة البحرينية» .وقالت الشبكة ،يف بيان بتاريخ  29يناير ،إن «استمرار السلطات
البحرينية يف استخدامها لسياسة القمع مع املعارضة يربهن مبا ال يدع ً
مجال للشك عدم جدوى
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املبادرة ،التي تم طرحها للتفاوض بني املعارضة والسلطات للخروج من األزمة السياسية التي
تشهدها البحرين».
وحملت الشبكة ،يف بيان بتاريخ  24فرباير ،السلطات البحرينية املسؤولية عن نية تصاعد
حدة العنف الذي تشهده البحرين خالل اآلونة األخرية ،نتيجة تعنتها يف تسليم جثامن الشهيد
محمود الجزيري الذي تويف يوم الجمعة  22فرباير /شباط نتيجة تأثره بجراحه التي أصيب بها
يوم  14فرباير /شباط  2013من جراء إصابته قنبلة مسيلة للدموع يف الرأس بالقرب من األذن
من قبل قوات األمن البحرينية.
ودانت يف بيان يف  27فرباير الحكم الصادر من املحكمة الكربى الجنائية األوىل والقايض بالسجن
ملدة  5سنوات لـ  6أشخاص يف قضية تجمهر وحرق إطارات يف منطقة العكر.
كام أدانت ،يف بيان بتاريخ  12مارس/آذار  ،2013تعنت السلطات البحرينية مع زينب الخواجة
وحرمان أرستها ومحاميها من التواصل معها بحجة رفضها ارتداء املالبس املخصصة لنزيالت
السجن ،مشرية إىل أن املنع يعد انتهاكاً رصيحا لحق الناشطة يف الزيارةً ،
وأيضا انتهاكاً لحقها يف
التواصل مع محاميها يف املراحل املختلفة من القضية».
ورأت ،يف بيان بتاريخ  3أبريل/نيسان  2013إن استئناف النيابة البحرينية حكم الرباءة الصادر
بحق الناشط الحقوقي سيد يوسف املحافظة «يربهن بأن النيابة أصبحت أداة يف يد النظام
لتكميم أفواه معارضيه» ،وأدانت الشبكة ،يف بيان يف  12أبريل قيام قوات األمن البحرينية
بحملة اعتقاالت عشوائية لعدد من املعارضني للنظام بعد مداهمة منازلهم لي ًال ،وذلك قبيل
انطالق سباق «فورموال واحد» يف البحرين.
واستنكرت الشبكة ،يف بيان بتاريخ  24أبريل ،منع السلطات نبيل رجب من تلقى العالج الطبي
آلالم الظهر ،بسبب تعرضه للرضب من قبل رجال األمن ،وطالبت «بالسامح لنبيل رجب بتلقي
العالج الطبي عيل يد اطباء متخصصني ،واإلفراج الفوري عنه.
ويف بيان بتاريخ  9مايو/أيار  2013ذكرت الشبكة أن موافقة مجلس النواب البحريني عىل
تعديالت قانون التجمعات السلمية واملسريات ،تهدف إىل «تقييد التظاهرات السلمية ووضعها
تحت قبضة األجهزة األمنية لحرمان البحرينيني من مامرسة حقهم يف التعبري عن الرأي
واالحتجاج» .وبعد ذلك أدانت الشبكة ،يف بيان بتاريخ  21مايو ،قيام قوات األمن البحرينية

املنظمات الدولية

134

باعتقال أشقاء الشهيدة بهية العرادي ومداهمة منزل الشيخ عيىس قاسم من دون أسباب
معلومة ،واعتداءات القوات ضد املتظاهرين السلميني يف الشهر نفسه.
كذلك أدانت يف بيان بـ 27مايو األحكام الصادرة من محاكم بحرينية بسجن ثالثة من النشطاء
الحقوقيني البارزين يف البحرين ،بينهم نبيل رجب وزينب الخواجة ،مؤكدة أن السلطات «تحاول
الزج بالنشطاء البارزين وأصحاب االصوات املسموعة يف السجون بتهم ملفقة كعقاب لهم عيل
نشاطهم السلمي».
ودانت يف بيان أصدرته بتاريخ  9يونيو/حزيران  2013الحكم الصادر بحق املدرسة البحرينية
خديجة سعيد والذي يقيض بتأييد سجنها ملدة ستة أشهر بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبري،
وطالبت النظام البحريني «باإلفراج الفوري عن النساء املعتقالت عىل خلفية تعبريهم عن
أرائهم بصورة سلمية».
ودانت «الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان» ،يف بيان بتاريخ  12أغسطس/آب ،2013
منع السلطات البحرينية دخول الناشطة الحقوقية مريم الخواجة من دخول البحرين ،مشددة
عىل أن املنع «استمرار للخطوات االستباقية والتعسفية بحق أصحاب الرأي والنشطاء والتي
تشنها السلطات البحرينية يف اآلونة األخرية ،يف محاولة لتكميم األفواه وتحجيم فعالية حركة
مترد البحرينية».
ويف بيان بتاريخ  21أغسطس/آب ،دانت اعتداء قوات األمن البحرينية لعدد من املعتقلني
السياسيني يف سجن «الحوض الجاف» ،والذي أدى إىل إصابة عدد منهم بجروج وكدمات بالغة.
واستنكرت أيضا ،يف بيان بتاريخ  2سبتمرب/أيلول  ،2013اعتداء قوات األمن البحرينية عيل
مشيعي جنازة الشهيد صادق سبت ،واعتقالها يف  30أغسطس/آب املايض كل من الشاب السيد
أحمد السيد عبدالله ( 22عا ًما) من قرية السهلة الجنوبية ،وزميله محمد سعيد الذي كان
برفقته أثناء توجهام إىل منطقة بحر الدراز».
وتابعت الشبكة إداناتها لتامدي النظام البحريني يف استخدام القوة املفرطة يف التعامل مع التظاهرات
السلمية واستمرار استهداف الصحافيني واإلعالميني ،وتساءلت ،يف بيان بتاريخ  16سبتمرب/أيلول،
«كيف تطالب السلطات البحرينية باستضافة مقر املحكمة العربية لحقوق اإلنسان يف الوقت الذي
تنتهك فيه الحقوق والحريات التي كفلتها املعاهدات واملواثيق الدولية للمواطنني؟».
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ويف بيان وطالبت الشبكة السلطات الكويتية «بعدم مساندة النظام البحريني يف قمع مواطنيه
والتعتيم عىل الثورة البحرينية واالنتهاكات التي يتعرض لها الشعب البحريني الطامح إىل
الحرية» .ثم طالبت الشبكة السلطات الكويتية ،يف بيان بتاريخ  29سبتمرب« ،بعدم مساندة
النظام البحريني يف قمع مواطنيه والتعتيم عىل الثورة البحرينية واالنتهاكات التي يتعرض لها
الشعب البحريني الطامح إىل الحرية».
ويف تعليق عىل اعتداء قوات األمن البحرينية بالرضب عىل «أم قيس» والدة املعتقل قيس
عباس أثناء اقتحامها منزلها يف منطقة عايل بتاريخ  28نوفمرب/ترشين الثاين  ،2013واعتقال
رئيس املنظمة «األوروبية ـ البحرينية لحقوق اإلنسان» قالت الشبكة ،يف بيان يف اليوم التايل،
إن «استمرار السلطات البحرينية يف استخدام األساليب األمنية ،والقوة املفرطة يف التعامل مع
املتظاهرين لن يجدي نف ًعا ،ولن يكون حال لألزمة التي تشهدها البحرين منذ فرباير/شباط
 ،2011بل سيزيد من متسك املواطنني مبطالبهم املرشوعة يف الحصول عيل الحرية والدميقراطية».
ويف  18ديسمرب/كانون األول ،طالبت الشبكة ،يف بيان ،السلطات البحرينية باإلفراج عن مقدمي
إخطار تظاهرة دعت إليها قوى املعارضة البحرينية يوم الجمعة املايض يف شارع البديع.
وش ّبه رئيس لجنة «مناهضة التعذيب يف البحرين» رودين شكسبري ،يف حديث إىل قناة «العامل»
بتاريخ  30ديسمرب ،النظام البحريني بـ»النظام النازي الذي كان سائدا يف أملانيا الرشقية».
املنتدى الخليجي ملؤسسات املجتمع املدني

وتطرق «املنتدى الخليجي ملؤسسات املجتمع املدين» إىل األزمة يف البحرين يف أربع بيانات
ونظم مؤمترا يف بريوت عن الدميقراطية يف العامل العريب.
وح ّمل املنتدى ،يف بيان بتاريخ  12فرباير/شباط  2013الحكومات الخليجية وخاصة األجهزة
األمنية املسؤولية عن السالمة الجسدية والنفسية لسجناء الرأي املرضبني عن الطعام يف سجن
«سامئل» املركزي (يف عُ امن) وعددهم  17بينهم ناشطتني ،هام بسمة الكيومي وباسمة
الراجحي ،ويف سجن «جو» يف البحرين وسجون دول الخليج» األخرى.
وبتاريخ  21مارس/آذار  2013دان «املنتدى الخليجي» ،يف بيان ،منع مواطني دول مجلس
التعاون من دخول الدول ،وآخرهم الناشط الحقوقي الكويتي نواف الهندال الذي منع من
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دخول البحرين ُ
وطلب منه عدم محاولة الدخول مرة أخرى ،فيام طالب رئيس املنتدى أنور
الرشيد ،يف بيان بتاريخ  27مارس ،بتسمية يوم  25مارس من كل عام بـ»يوم املعتقل الخليجي»،
ُيسلط فيه الضوء عىل معاناة املعتقل الخليجي وأرسته.
وطالب املنتدى ،يف بيان بتاريخ األول من أبريل/نيسان  2013بإلغاء الحكم الصادر بحق 21
مستأنفا من «الكادر الطبي» والقضاء برباءتهم مام نسب إليهم ،مؤكدا أنه يجب أن يكون
«خطوة نحو معالجة ملف الكادر بالكامل ووقف االنتهاكات والتنكيل بأفراده».
وأقام املنتدى مؤمتره السنوي السابع تحت عنوان «مستقبل الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف
دول الخليج العريب» بتاريخ  13و 14من شهر ديسمرب /كانون األول املقبل يف العاصمة اللبنانية
بريوت.
كام دعا الدول املشاركة ،يف بيان يوم  10ديسمرب/كانون األول ،يف القمة الخليجية الـ 34املنعقدة
يف الكويت إىل الدفع بحل هذه األزمة البحرينية «بنظرة عقالنية وموضوعية ،فالعنف مبعالجتها
لن يؤدي إىل نتيجة».
خطابات وعرائض وضغوط

دعت «اللجنة األهلية الدولية للتضامن مع شعب البحرين» ،يف بيان بتاريخ  25يناير/كانون
الثاين  2013مع اقرتاب الذكرى السنوية الثانية النطالق الثورة البحرينية ،دعت شعوب العامل
واألمة العربية واإلسالمية إىل التضامن مع شعب البحرين باملسريات واالعتصامات أمام سفارات
البحرين أو الواليات املتحدة وبريطانيا والسعودية« ،باعتبارهم أهم حلفاء للنظام البحريني».
اعتربت «السكرتارية الدامئة ملنظمة تضامن الشعوب األفريقية اآلسيوية» ،يف بيان بتاريخ 9
فرباير/شباط ،أن دعوة ملك البحرين حمد بن عيىس آل خليفة إىل استئناف الحوار الوطني
«فرصة كبرية من الرضوري استثامرها للخروج من األزمة واالحتقان السيايس ،من قبل القوى
السياسية املختلفة يف البحرين».

أكد «املجلس الدويل لدعم املحاكمة العادلة وحقوق اإلنسان» ،يف بيان بتاريخ  12فرباير ملناسبة
الذكرى السنوية الثانية النطالق الثورة البحرينية ،أن التفاوض يف البحرين بني السلطة واملعارضة
«ينبغي أن يكون متكافئا ويتم بعد اإلفراج عن القادة الرموز املعتقلني ،ليكونوا ضمن فريق
املعارضة املفاوض».
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من جهته ،ذكر مسئول الرصد واملتابعة يف «مركز البحرين لحقوق اإلنسان» يوسف املحافظة،
يف ورقة قدمها خالل مؤمتر صحايف عقده «مركز الخليج لحقوق اإلنسان» بتاريخ  21فرباير
يف القاهرة حول وضع حقوق اإلنسان يف البحرين ،ذكر أن «التقرير الذي سلمتة الحكومة
البحرينية إىل الجامعة العربية مل يتطرق إىل جل االنتهاكات يف البحرين».
طالب سفري النوايا الحسنة لـ»املركز العريب األورويب لحقوق االنسان» يف الرشق األوسط عبد
العزيز طارقجي ،يف ترصيح صحايف يف  20مارس/آذار الحكومة البحرينية باإلفراج الفوري عن
الناشطني الحقوقيني والصحافيني واألطباء املحتجزين بصورة تعسفية ،وعىل رأسهم الناشطني
الدوليني عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب وزينب الخواجة.
بدوره ،أكد «الربنامج العريب لنشطاء حقوق اإلنسان» ،يف بيان بتاريخ  5أبريل/نيسان ،أن صمود
الناشط الحقوقي املعتقل املرضب عن الطعام عبد الهادي الخواجة يف سجنه «يؤكد الدور الهام
الذي يقوم به هو وزمالؤه ،يف سبيل متتع املواطنني مبامرسة الحقوق والحريات».

لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12714.html
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قضية البحرين تدخل «هارفرد» و  ...MITمراكز األبحاث
الدولية :نظام البحرين مشكوك يف شرعيته ،وامللك وولي
عهده مرتددان!

مراكز دراسات ،معاهد أبحاث ،محللون ،باحثون ،أكادمييون ومفكرون ،تناولوا األزمة البحرينية
بعمق يف العام  ،2013محاولني تفكيك بنية الرصاع السيايس الدائر منذ  14فرباير/شباط ،2011
تحليل تطوراته ،ومعرفة مآالته وتأثريه عىل مستقبل البالد واملنطقة ،وكذلك القوى الكربى،
باإلضافة إىل تصور الحلول املمكنة.
ر ّكزت كثري من هذه الدراسات والتحليالت عىل دور الواليات املتحدة األمريكية كحليف
للبحرين ،ورأى بعضها رضورة تدخل الواليات املتحدة الحازم يف األزمة عرب الضغط عىل النظام
لتقديم تنازالت ،حتى لو كان ذلك بفرض عقوبات عليه.
ندوة يف تشاتم هاوس

وعقدت حلقة نقاشية يف أبريل/نيسان  2013مبركز األبحاث الربيطاين «تشاتام هاوس»
« »Chatham Houseيف لندن حول وضع الحريات الصحافية يف البحرين ،ونرش أحد الحارضين
من «املواالة» مقاال أفاد فيه بأنهم طلبوا من الخرباء الربيطانيني التعلم من تجاربهم «عن كيفية
تطوير األداء املهني يف مجال الحريات ،وإبعاد األجندات الطائفية والحزبية والفئوية عن العمل
النقايب الذي نقوم به» ولكن الحديث انقلب مبجمله عن الواقع البحريني «وأخذوا يسألوننا عن
الوضع الصحايف ووضع حرية التعبري يف البحرين».
يف أول ظهور لها بعد الحادثة ،قدمت الباحثة األمريكية إيرين كالربايد ،التي طردتها السلطات
من البحرين يف  2013لكتاباتها مقاالت عن حقوق اإلنسان يف البحرين بدعوى أنها عىل اتصال
بـ»حزب الله» اللبناين ،قدمت بحثا شيقا عن إشكالية الهوية يف البحرين ،وذلك يف منتدى
«العبور بالخليج» الذي أقامته جامعة إكسرت الربيطانية يف  26أكتوبر/ترشين األول .2013
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وعرضت كالربايد ملخطط التجنيس السيايس الواسع «الذي يراد به تغيري الرتكيبة السكانية
وتحويل األغلبية ألقلية ،وليس إصالح النظام السيايس وبالتايل إعادة الوئام ملكونات الشعب».
كام عرضت لجانب آخر من «االنتقاص من هوية الغالبية واملعارضة باتهامها بالعاملة لقوى
خارجية تنوعت عىل امتداد التاريخ الحديث من النارصية والشيوعية وأخريا اإليرانية».
هارفرد و MITيبحثان البحرين!

دعت دراسة أعدها الربوفيسور باري بوسن ،أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج دراسات
األمن يف معهد ماساشيوستس للتكنولوجيا  ،MITوهو من أرفع الجامعات يف الواليات املتحدة،
دعت إىل انسحاب القوات األمريكية من منطقة الخليج ،مشرية إىل أن وجودها يف هذه املنطقة
يثري العداء للواليات املتحدة ويربطها بأنظمة أوتوقراطية مشكوك يف رشعتيها.
وأثار رأي «بوسن» الكثري من الجدل عىل الساحة األمريكية بعد نرش املقالة ،نظرا لكونه خبريا
شهريا يف الدراسات األمنية ،وتناقلت عرشات املواقع بعضها منتديات عسكرية دراسة «بوسن»
التي جاءت عىل شكل مقال مط ّول نرش عىل موقع «فورين أفريز» املتخصص يف السياسة
الخارجية للواليات املتحدة األمريكية ،وتك ّون من  17صفحة.
وقال بوسن «إن جنود الواليات املتحدة مل يعودوا بحاجة إىل العيش يف دول الخليج ،حيث
يحرضون عىل العداء للواليات املتحدة ويربطون حكومة الواليات املتحدة باألنظمة االستبدادية
ذات الرشعية املشكوك فيها».
مضيفا «عىل سبيل املثال ،البحرين تعاين اضطرابات داخلية كبرية ،األمر الذي يثري تساؤالت
حول جدوى مستقبل الوجود العسكري للواليات املتحدة املتزايد هناك» ورأى بسون أن حرب
العراق أثبتت أن محاولة تثبيت األنظمة الجديدة يف البلدان العربية تفكري ساذج ،لكنه قال إن
«املدافعة عن األنظمة القامئة التي تواجه متردا داخيل لن يكون أسهل»!
وقال بوسن إن «عىل املؤسسة العسكرية (األمريكية) إعادة تقييم التزاماتها يف الخليج ،إذ يجب
عىل الواليات املتحدة أن تساعد الدول يف هذه املنطقة عىل الدفاع عن نفسها ضد هجامت
تحمل مسؤولية الدفاع عنها ضد متردات داخلية».
خارجية» ،مستدركا «لكن ليس يف وسعها ُّ
واستعرضت ورقة بحثية من جامعة «هارفرد» األمريكية العريقة ،يف يناير/كانون الثاين ،2013
أعامل لجنة تقيص الحقائق يف البحرين ،نتائجها ،وتل ّقياتها عىل مختلف الصعد ،إىل جانب ما
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أضافته إىل تجارب التحقيق يف األزمات الحقوقية والدروس التي ميكن تعلمها من هذه التجربة.
وخلصت هذه الدراسة املستفيضة عن لجان التحقيق وتقيص الحقائق يف كل من البحرين
وسوريا خالل «الربيع العريب» ،إىل تعرض اللجنتني إىل التسييس بدرجة عالية ،عازية األسباب
إىل املفاهيم الخاطئة عن تكليف ووظائف بعثة التقيص ،عدم وجود مبادرات مؤثرة أخرى لحل
األزمة ،والتصورات حول أن البعثة مل تلتزم الحياد واالستقالل مبا فيه الكفاية .وأشارت الدراسة
والتقص حتى خالل
توجه جديد يف تنفيذ آليات التحقيق
ّ
إىل أن هذا النوع من اللجان هو ّ
األزمة وليس بعد انتهائها كام كان سابقا ،الفتة إىل أن ذلك بحاجة إىل دراسة وتطوير.
مركز األمن األمريكي الجديد

خدمة أبحاث الكونغرس « »CRSقدّمت دراسة إىل الكونغرس األمرييك يف نوفمرب/ترشين الثاين
عن أحوال البحرين واالنتفاضة منذ بدئها ،مؤكدة أن امللك حمد بن عيىس آل خليفة «فشل يف
إرضاء مطامح الشيعة يف البالد» ،مشرية إىل وجود قيود يف حقوق العامل والنقابات العاملية.
وتناولت الدراسة التي أعدها الباحث املتخصص يف شؤون الرشق األوسط كينيث كاتزمان ،تاريخ
العالقات األمنية األمريكية ـ البحرينية وقال إن هذه العالقات قد شابها التوتر منذ انتفاضة
 ،2011كام أكد أن هذا التوتر شمل العالقات السياسية أيضا.
ويف تقريره حول «التكيف االسرتاتيجي» للواليات املتحدة يف الرشق األوسط نرش يف يناير/كانون
الثاين  ،أكد «مركز األمن األمرييك الجديد»  CNASأن «الروابط اإليرانية محدودة لدى الجزء
األغلب والشيعة البحرينيني ينتمون إىل الهوية العربية البحرينية» ورأى تقرير املركز املق ّرب
من الرئيس األمرييك باراك أوباما أنه «ما مل تضغط الواليات املتحدة إىل أقىص حد يناسب أن
واشنطن ترى أن مصالحها سوف تخدم بشكل أفضل عرب أولوية اإلصالح السيايس ،فإنها سوف
تدمر النفوذ الذي متلكه».
وذكر التقرير أن «عىل الواليات املتحدة أن تكون مستعدة لخطة طوارىء للمكان الذي سوف
تحرك إليه األسطول الخامس يف اللحظة التي يصبح فيها وجود القوات األمريكية يف البحرين
متعذر الدفاع عنه نتيجة لالضطراب املنترش يف البحرين».
وتحت عنوان «أزمة واشنطن القادمة يف الرشق األوسط» ،نرش مركز « كيتو أت ليربيت» لألبحاث
مقاالً بتاريخ  16يوليو/متوز جاء يف خامتته «إن التوترات املتنامية يف البحرين قد تجرب عام قريب
املسؤولني األمريكيني بأن يقرروا ما إذا كان التزامهم املعلن بنرش الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف
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كتب سايمون هندرسون مدير «برنامج الخليج وسياسة الطاقة» «برغم حديث امللك وولي العهد البحرينيني يف املاضي
عن إنشاء ملكية دستورية تشبه امللكية الربيطانية إال أنهما على ما يبدو مرتددان يف التنازل عن سلطات حقيقية»

الرشق األوسط هو هدف جاد أو مجرد موقف دبلومايس .فإذا كان األول ،فإنه قد يعني فقدان
الوجود العسكري األسايس يف املنطقة».
ويف مقال نرشته مجلة «فورين بولييس» بعنوان «الخليج الطائفي مقابل الربيع العريب» بتاريخ
 8أكتوبر/ترشين األول  ،2013قال الباحث تويب ماتيسن إن دول الخليج قادت «ثورة إقليمية
مضادة ونرشت خطاب الكراهية الطائفية البغيض الذي ُي َقولِب خطاب وأعامل املتمردين يف
سوريا ،ويف الوقت نفسه مينع الشيعة والسنة يف الوطن من التوحد يف دعوات اإلصالح .وقد أدت
شيطنة دول الخليج للشيعة إىل خليج طائفي افرتايض».
امللك وولي عهده مرتددان يف التنازل عن السلطة

كتب ساميون هندرسون مدير «برنامج الخليج وسياسة الطاقة» يف «معهد واشنطن لسياسات
الرشق األدىن» ،مقاال نرش عىل موقع املعهد ويف صحيفة «فايننشال تاميز» بتاريخ  18مارس/
آذار  ،2013قال فيه إنه «برغم حديث امللك وويل العهد البحرينيني يف املايض عن إنشاء
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ملكية دستورية تشبه امللكية الربيطانية إال أنهام عىل ما يبدو مرتددان يف التنازل عن سلطات
حقيقية» ،مردفاً «حدد بعض املراقبني املحليني ما ال يقل عن أربعة فصائل للعائلة املالكة .مشريا
إىل أنه «عىل اليسار يوجد ويل العهد سلامن ،وهو األكرث استعداداً إلجراء محادثات مع سياسيي
املعارضة» ولفت هندرسون إىل أنه ليك تتجنب واشنطن «اكتساب فصيل «الخوالد» املتشدد
يف البحرين املزيد من الجرأة ،ينبغي عىل واشنطن مقاومة إغراء املناقشة العلنية ملقر قيادة
األسطول الخامس.
ويف دراسة أخرى تناولت احتجاجات «مترد» يف البحرين ،وصف ساميون هندرسون العالقة بني
البحرين وأمريكا بـ «املتآكلة» .وقال «يجب عىل واشنطن طلب املساعدة من اململكة العربية
السعودية مع تسهيل حدوث انفراجة سياسية يف البحرين» مبينا «عىل الرغم من كراهية
الرياض للمظاهرات السياسية ولحقوق الشيعة ،إال أنها تشعر باإلحباط بسبب عدم إحراز تقدم
يف البلد املجاور» .وقال هندرسون إنه يبدو أن امللك حمد يف مأزق ،فهو يثمن الروابط مع
الواليات املتحدة ولكنه غاضب من جهود السفري توماس كراجيسيك املتمثلة بتشجيع قيام حوار.
كام اعترب هندرسون ،يف مقال نرشه موقع املعهد ،قرار وزارة العدل البحرينية خالل سبتمرب/أيلول
املايض بشأن وضع ضوابط لالتصال بني الجمعيات السياسية واملجتمع الدويل بأنه «يستهدف
جامعات املعارضة الشيعية» ،مردفا «يبدو أن الحكومة البحرينية قد قررت أن الوقت كان
سانحاً للمجازفة بإثارة غضب واشنطن».
البحرين تغرق وعلى أمريكا فرض عقوبات

كبري الباحثني يف برنامج الرشق األوسط يف معهد «كارنيغي للسالم الدويل» ،فريدريك ويري،
وصف البحرين بأنها «حليف غري مستقر» للواليات املتحدة األمريكية ،وقدّم يف دراسة مستفيضة
نرشت بتاريخ  6فرباير/شباط ،مجموعة من التوصيات لإلدارة األمريكية من أجل الخروج من
ما سامه امتحانا مهام لقدرات الواليات املتحدة ،وكانت هذه الدراسة هي الثالثة لـ»فريدريك
تفجر الثورة يف البحرين.
ويري» منذ ّ
وحلل ويري مجموعة ديناميكيات كامنة وراء املأزق البحريني ،الفتا إىل أن البحرين تغرق يف
عنف مستع ٍر وانقسامات اجتامعية ،وأن عدد املتشدّدين تجاوز عد َد الرباغامتيني يف البالد.
ٍ
وأوىص ويري الواليات املتحدة باالستفادة من أدوات السياسة للضغط عىل النظام البحريني،
مثل إعادة النظر يف العالقة الدفاعية ،توجيه انتقادات علنية عامة ،وفرض عقوبات عىل النظام
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من خالل اتخاذ تدابري اقتصادية ،كام رأى أن عىل اإلدارة األمريكية وضع خطط طوارئ بعيدة
املدى!
ويف مقال بعنوان «رمال البحرين املتحركة» نرشه موقع املعهد بتاريخ  13فرباير/شباط ،2013
قالت الباحثة يف املعهد سارة تشايز إنه «لن يكون هناك حل لألزمة الحالية بني األرسة الحاكمة
يف البحرين ،والجامعات السنية املتشددة ،واألغلبية الشيعية اذا مل تعالج تشوهات االقتصاد
السيايس يف الدولة» مستعرضة مبعونة النائب السابق مطر مطر الوضع االقتصادي الخطري الذي
متر به البالد ،ومؤكدة عىل أنه ليس من الحكمة إغفال هذه املسألة اليوم.
ويف مقال نرشه معهد «كارنيغي» بتاريخ  19فرباير/شباط  ،2013قالت الباحثة يف «املركز الوطني
للبحوث العلمية» يف باريس لورن لوير إنه «لو أمثر الحوار الجديد بعض النتائج ،فإن إعادة بناء
الثقة بني أطراف املجتمع البحريني الذي يعاين من االستقطاب الشديد تحتاج إىل مقاربة أكرث
جذرية ملشاكل البالد ،قد يكون املسؤولون يف النظام غري مستعدّين ال ّتخاذها».
االنتماء الوطني ليس خبزا

وتحت عنوان «يف البحرين ...االنتامء الوطني ليس خبزًا» ،قالت الباحثة يف معهد «بروكينغز»
بسمة مومني ،يف مقال نرش بتاريخ  6يونيو/حزيران  ،2013إن عىل «النظام املليك البحريني
إيجاد وسيلة لتعزيز االنتامء الوطني واحرتام جميع مواطنيه».
واعتربت مومني «النموذج البحريني ميكن أن يكون شهادة إيجابية للتغيري يف الرشق األوسط
رشيطة أن يرتكز عىل املفاوضات الصادقة ،واإلصغاء ،والحل الوسط ،وحب الوطن».
خلل سياسي مزمن

وصدرت العديد من الدراسات واملقاالت عن «مركز الخليج لسياسات التنمية» ،الذي يديره
األكادميي البحريني عمر الشهايب من الكويت ،وقال إحدى الدراسات التي صدرت بعنوان
«الخليج  :2013الثابت واملتحول» أن دول مجلس التعاون الخليجي الست «تعاين من خلل
سيايس مزمن» ،محذرا من بروز «بوادر انقسام طائفي وشقاق مجتمعي حاد يف كثري من أقطار
املجلس ،ومن بينها البحرين التي عملت سلطاتها عىل تغذيته»
ورأى املركز أنه من ا ُملتاح تصنيف أغلب التيار «الشيعي» بأنه من مؤ ّيدي حراك  14فرباير
املعارض ،وأن أغلب التيار «السني» يتخذ موقفاً مناوئاً لهذا الحراك ،وأن هناك رشخاً وفجوة ثقة
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كبرية بني التيارين ،مبينا أن احتاملية بروز حراك سيايس جامع بني الطرفني متد ّنية يف املستقبل
القريب.
أسباب االنتقام من الناشطني

بدوره ،اعبترب «مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان» ، ،يف تقرير أصدره يف  12مارس/آذار
تحت عنوان «مبعزل عن العامل :االنتقام من املدافعني عن حقوق اإلنسان لعملهم مع األمم
املتحدة» ،اعترب أن «التصعيد الحايل واتخاذ اجراءات صارمة ضد املدافعني الحقوقيني يف منطقة
الخليج من جراء تعاونهم مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان ،نابع من غياب املساءلة حول
غالبية الحاالت التي تم اإلبالغ عنها يف السابق ،والتي تعرضت لعمليات انتقام».
تحوالت سياسية كربى يف انتظار املنطقة

يف مقال بعنوان «األرسة الحاكمة وقواعدها الجديدة» نرشه موقع «ذا كايرو ريفيو» بتاريخ 27
فرباير/شباط ،قالت األستاذة املساعدة يف علم االجتامع يف الجامعة األمريكية يف القاهرة ،هوملز
أوسنت ،والتي منعت من دخول البحرين ،قالت إن «البحرين عادت لعصيانها .ليس ألن املعارضة
صغرية أو مقسمة .بل ،كام أرى ،ألن النظام قد ناور لضامن أنه مهام كانت نتائج الحوار الحايل،
فاألرسة الحاكمة سوف تستمر يف الحكم».
ورأى مؤلف كتاب «بعد الشيوخ» األستاذ الباحث يف جامعة درهام الربيطانية ،كريستوفر
ديفيدسون ،يف مقال بعنوان «آخر املشايخ» نرشته صحيفة «نيويورك تاميز» بتاريخ  18أكتوبر/
ترشين األول  ،2013أنه «عندما تستنفد استثنائية املاملك الخليجية قوتها ،وسوف تفعل ،فإن
شعوبها سوف تتوىل املشاركة يف التحول األكرب للمنطقة بأرسها يف النظام السيايس».
من جهته ،قال األستاذ يف جامعة والية نيو مكسيكو ومؤلف كتاب «البحرين :التنمية السياسية
مجتمع يسري نحو التحديث» ،إميل نخلة ،يف مقال نرشته وكالة «آي يب يس» بتاريخ  4أكتوبر/
يف
ٍ
ترشين األول ،إنه «مهام كانت اللعبة التي يلعبها امللك فإن مصريها سوف يكون الفشل عىل
املدى الطويل .لن يستطيع تصور وضع مستقر وسلمي يف البحرين إذا واصل سامحه لفصيل
سني متطرف ومعاد للشيعة داخل أرسته بإدارة البالد».
وقال الباحث يف شؤون الرشق األوسط نيكوالس ماك جني ،يف مقالة نرشها موقع منظمة
«هيومن رايتس ووتش» غداة الذكرى الثانية لصدور تقرر بسيوين نوفمرب/ترشين الثاين ،أنه إذا
كان لهذا التقرير «أن يتجاوز كونه مجرد تسجيل تاريخي لوقائع مصطبغة بالدم ،وإذا كان من
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شأنه أن يحمل أي أثر تعوييض ويفيض إىل إحداث تغيري وهو ما كان الغرض املفرتض له ،فإن
حكومة البحرين بحاجة إىل تنفيذ توصياته».
من جانبه ،قال الباحث األمرييك بريان ويتيكر ،يف مقال بعنوان «البحرين :قرن من الوعود
باإلصالح» نرشه موقع «الباب» ،إن «لألرسة الحاكمة يف البحرين تاريخ طويل من الوعود
باإلصالح ،وتاريخ طويل من الفشل بتنفيذها .شاهدنا ذلك مؤخ ًرا يف لجنة البحرين املستقلة
لتقيص الحقائق ،حيث ال تزال التوصيات الرئيسية دون تنفيذ .ولكن هذا ليس باليشء الجديد:
فالجدل الدائر حول اإلصالح ما زال يهدر منذ قرن من الزمن تقري ًبا».
 8بحوث وتقارير

يف شهر يناير/كانون الثاين ،أصدر «مركز البحرين للدراسات يف لندن» ،وهو مركز يضم مجموعة
من الباحثني البحرينيني وآخرين عرب وغربيني ،أصدر تقريراً تحت عنوان «البحرين ..التقرير
االسرتاتيجي  »2013يتضمن قراءة تحليلية لصورة جانبية من الحالة البحرينية وآفاقها يف العامني
 2013و ،2014وجاء يف التقرير أن «سيناريو اإلصالح الحكومي من طرف واحد املكلف من دون
مردود وسيناريو إنجاز «أوسلو» بحريني جديد قد يقصم ظهر الحراك الشعبي ويؤثر سلبا عىل
جمعية الوفاق».
واعترب الكاتب والصحايف جواد عبدالوهاب ،يف تقرير نرشه «مركز البحرين للدراسات يف لندن»
بعنوان «وثيقة املنامة وإمكانات التطبيق» يف مارس/آذار ،أنه يجزم مع كثريين غريه «أن ال
مشكلة يف املطلب ،بل املشكلة يف الرهان والتعويل عىل أن آل خليفة ومن يدعمهم إقليميا
ودوليا ،جاهزون اآلن لالستجابة إىل هكذا مطلب».
وذكرت ورقة صادرة عن املركز بعنوان «ورقة الركود املعريف يف ثورة البحرين» ،بتاريخ  22يونيو/
حزيران ،أن الثورة تراوح محلها وتعاين من اضطرابات سياسية وأمنية واجتامعية ،وهناك نقص
يف جانب املخططني االحرتافيني ،فرغم وجود ثوريني أال أنه ال يوجد مخططني».
ويف ورقة بعنوان «رؤية يف املوقف اإلقليمي والدويل من االنتفاضة البحرينية» نرشها املركز
يف مارس/آذار ،أشار الباحث السعودي د .حمزة الحسن إىل أن واشنطن تربط الحل لألزمة
البحرينية بتسلميها بالحل السلمي للملف السوري ،مشريا إىل أن السعودية لن تقبل بحوار جاد
يف البحرين دومنا ضغط أمرييك.
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وأكدت دراسة أخرى نرشها املركز يف يونيو/حزيران أن املؤسسة العسكرية واملؤسسات األمنية
يف البحرين «مل تسهم يف بناء الهوية الوطنية املوحدة» ،مشرية إىل أن «العقيدة العسكرية
للقوات املسلحة مبنية عىل الوالء املطلق للعائلة الحاكمة ،إال أن تنوع مصادر القرار قد يقود
إىل تفتتها».
وأصدر املركز دراسة يف يونيو/حزيران تحت عنوان «مظاهر التمييز الطائفي يف البحرين»،
للباحث البحريني يف علم االجتامع يوسف ميك ،أكد فيها أن «القضية سياسية تعود إىل النظام
وطريقة تعامله مع مكونات الشعب» ،داعيا إىل «تغيري النظام لوقف هذا التمييز».
من جانبه ،رأى العميد الدكتور أمني حطيط ،يف دراسة نرشها «مركز البحرين للدراسات يف
لندن» بتاريخ  12أغسطس/آب ،أن «حل أزمة البحرين قبل األزمة السورية يف الواقع املتشكل
اليوم يبقى أمنية صعبة املنال».
ويف تقرير بعنوان «االنتخابات وفرص تصحيح األوضاع يف غرفة التجارة البحرينية» نرش بتاريخ
 23أكتوبر/ترشين األول ،أكد «مركز البحرين للدراسات يف لندن» أن إدارة غرفة تجارة وصناعة
البحرين «تواجه تحديات الحاجة املاسة لإلصالح والخوف من القادم الجديد ،بعد أن أضطر
الثنايئ عصام فخرو وإبراهيم زينل إىل الرتجل من عىل ظهر الغرفة ،الذي تربعا عليه حوايل ربع
قرن».
حل األزمة بيد امللك أوال وأخريا!

أكد املستشار القانوين والوزير السابق حسني البحارنة ،يف ورقته مبؤمتر «التغيري الدميقراطي يف
البحرين» إن «الحل املنشود لألزمة الدستورية القامئة بشأن املقرتحات بالتعديالت الدستورية
املقدمة من الجمعيات السياسية املعارضة ،هو أوالً وأخرياً بيد امللك الذي هو رأس الدولة ،يف
مثل هذا الخالف الدستوري الخطري القائم بني الشعب والسلطة التنفيذية يف اململكة الدستورية
التي أنشأها».
وذكر البحارنة يف ورقته املثرية التي جاءت تحت عنوان «التطورات الدستورية يف البحرين
وميثاق العمل الوطني» ،إن (امللك) «ميلك وحده أن ُيط ِّوع آلية التعديل الدستوري الجامدة
لصالح التعديالت الدستورية الجوهرية املطالب بها».
من جهته ،رأى الباحث واألكادميي البحريني نادر كاظم ،يف حوار مفتوح معه يف ملتقى «مجاز»
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بصالة البارح ،مبناسبة صدور آخر كتبه «إنقاذ األمل :الطريق الطويل إىل الربيع العريب» ،رأى
أن البحرين «تجاوزت مرحلة االضطراب الكبري إال أن األزمة مازالت متحركة ،ومسبباتها مازالت
قامئة».

لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12854.html
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سقوط املؤشرات الدولية ...البحرين ناشز :األعلى دون منازع
يف نسبة الشرطة إىل السكان ،ومقاس امللك حمد بني 30
دكتاتورا!

خرجت البحرين خارج نطاق املقياس الدويل ،وشطحت لوحدها بعيدا ،فوق «الحد» الذي
يعرفه ويفهمه مقياس «نسبة الرشطة إىل عدد الس ّكان» .خارج القراءات املمكنة عىل املقياس،
مل يجد تقرير «معهد السالم واالقتصاد» من حل لهذه املعضلة سوى أن يشري إليها كحالة
منفصلة :عذرا ،مل نجد مقياسا يستوعبها!
باتت البحرين بعد  14فرباير/شباط  2011تحتاج إىل تفصيل معايري دولية عىل مقاس جاللة
امللك حمد ،الذي سقط هو اآلخر يف ذيل قامئة «الديكتاتوريات الثابتة يف العامل» ،التي تصدرها
شبكة «يس يب إس نيوز» األمريكية.
صنّفت هذه القامئة امللك حمد من بني  30دكتاتورا يف العامل ،منذ العام  ،2011ليكون شقيق
القذايف واألسد ومبارك وغريهم ،وقالت الشبكة إن هؤالء الحكام الديكتاتوريني بذلوا كل ما
بوسعهم من قتل وقمع وتعذيب ،ملنع اإلطاحة بهم!
مؤشر السالم العاملي

صنّف «مؤرش السالم العاملي»  GPIيف يونيو/حزيران  2013البحرين ضمن أكرث  10دول يف العامل
شهدت تراجعاً حادا يف مستوى «السالم» ،بني العامني  2009و.2013
وبعد أن بلغ أفضل مستوياته يف العام  2010مبعدل  1( 1.78األفضل 5 ،األسوأ) ،مؤرش الساقطني
ذريعا إثر انطالق احتجاجات  14فرباير/شباط ،ليصل إىل  ،2.192وكانت البحرين مصنّفة عىل
أنها الدولة  47من حيث انتشار السالم عىل مستوى العامل ،لكنّ هذه املرتبة تدهورت بحدة
لتصل إىل ذيل القامئة ( 99من  )162يف العام  ،2011و 95حسب آخر مؤرش (.)2013
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ويصدر املؤرش الدويل عن «معهد االقتصاد والسالم» يف لندن ،وهو يصنف الدول وفقاً ملستوى
السالم فيها ،حيث يقيس ثالث مسائل رئيسية وهي :مستوى السالمة واألمن يف املجتمع ،مدى
تأثر الدولة بالرصاع الداخيل أو الدويل ،ومستوى «العسكرة» يف الدولة.
وقالت ّ
املنظمة يف تقريرها العام املايض إن البحرين من بني النظم االستبدادية التي تعاملت
بعنف مع موجات «الربيع العريب» ،وصل إىل فرض حظر عىل املظاهرات العامة ،ما أدى إىل
انهيار مؤرشها يف التصنيف العاملي.
ويبني املعهد مقياسه للسالم عىل  22مؤرشا فرعيا مختلفا ،أهمها :عدد ضباط األمن وعنارص
الرشطة بالنسبة لعدد السكان ،الرصاع الداخيل املنظم ،املظاهرات العنيفة ،عدم االستقرار
واملهجرين بسبب
السيايس ،اإلرهاب السيايس ،وعي املجتمع بالجرمية ،عدد القتىل واملعتلقلني
ّ
االضطرابات السياسية ،ونفقات التسليح.
ويقوم عىل املرشوع مجموعة من الخرباء الدوليني يف «معهد السالم واالقتصاد» الشهري ،وباإلضافة
إىل بيانات األمم املتحدة ،يعتمد املقياس يف معلوماته عىل بيانات وحدة املعلومات مبؤسسة
«اإليكونومست» االقتصادية.
وبالتزامن مع مؤرش السالم العاملي أصدر املعهد الدويل «مؤرش السالم اإليجايب» ،وهو مقياس
للمواقف ،السلوكيات ،املؤسسات ،والبنى التي تحدد قدرات الدول يف خلق مجتمع مسامل
مسجلة  2.706نقطة من 5
والحفاظ عليه ،وقد جاءت البحرين يف املرتبة  46عىل هذا املقياس ّ
املتوسط العاملي الذي يبلغ .2.809
( 1األفضل 5 ،األسوأ) ،وهو كذلك دون
ّ
ويقيس هذا ّ
سجلت البحرين فيه
املؤش عدة عوامل من بينها «األداء الحكومي الجيد» ،والتي ّ
 2.992نقطة ( 1األفضل 5 ،األسوأ) ،ومن هذه العوامل أيضا «قبول حقوق اآلخرين» وكانت
نقاط البحرين فيه متدنية جدا  ،3.376تدفق املعلومات بحرية  ،3.533مستويات عالية من
رؤوس األموال البرشية  ،3.015مستويات متدنية من الفساد .3.304
أعداد عناصر الشرطة

ويف أهم كارثة عىل صعيد انهيار املؤرشات الدولية للبحرين ،قال تقرير معهد السالم واالقتصاد

املنظمات الدولية

150

سجلت معدّال شاذا واستثنائيا يف نسبة أعداد الرشطة إىل عدد الس ّكان ،لتكون األعىل
إن البحرين ّ
يف العامل دون منازع!
وقال التقرير إن البحرين تعترب «ناشزا» عىل املقياس بأكمله ،حيث بلغ مؤرشها هذا  6أضعاف
املتوسط العاملي ،الذي يبلغ  361رشطيا لكل  100ألف شخص! وبحسب املؤرش فهناك يف
ّ
البحرين  2166رشطي لكل  100ألف شخص!
وفاقت البحرين الحد األعىل يف هذا املقياس بكثري ،إذ يبلغ سقف املقياس  800رشطي لكل 100
ألف شخص ،وهو أكرث ما وصلت إليه بلدان العامل األخرى ( 5بلدان فقط) ،لتشطح البحرين
وحدها خارج حدود املقياس بعيدا جدا!
ويف حني أعطيت البلدان التي وصلت للحد األعىل  5نقاط عىل املؤرش ( 1األفضل 5 ،األسوأ)،
تساوت البحرين معها بنفس الرصيد  ،5كون املقياس ال يستوعبها ،ما استوجب التنويه يف
التقرير!
ّ
ويوضح التقرير أن عنارص األمن املعنيني هم أجهزة الرشطة املحلية فقط ،أي املسئولون عن
والرتصد والتحقيق ،وال يشمل املقياس عنارص الحرس الوطني أو الجيش!
القبض
ّ
ويشري التقرير إىل أن البحرين كانت كذلك من بني أكرث  10دول يف العامل تأثر معدّل ناتجها
اإلجاميل ّ
املحل مبشرتيات التس ّلح ،إذ بلغ التأ ّثر  10%من الناتج اإلجاميل املحايل بالنسبة للفرد.
مؤشر اإلفالت من العقاب

صنّفت منظمة «آيفكس» البحرين بني الدول األربعة األوىل عاملياً يف مؤرشها لإلفالت من
العقاب ،واألخرى هي :املكسيك ،الفيلبني ،وروسيا.
وأطلقت «آيفكس» الحملة السنوية الثالثة إلنهاء اإلفالت من العقاب ،مشرية إىل أنه «مشكلة
عاملية منترشة متاماً وميكن العثور عليها يف أي مكان يف العامل ،كام ميكن أن تتخذ أشكاال عديدة».
انسيابية تقديم الشكاوى

نقل رئيس لجنة الرصد الحقوقية بجمعية الوفاق الوطني اإلسالمية ،عن مسئولني يف منظمة
األمم املتحدة ،أن البحرين تحتل املركز الثالث عاملياً يف انسيابية تقديم الشكاوى ضد االنتهاكات
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املتوسّط العاملي يبلغ  361شرطيا لكل  100ألف شخص! وبحسب املؤشر فهناك يف البحرين  2166شرطي
لكل  100ألف شخص!

للمنظمة.
ويشمل ذلك تقديم الشكاوى للمقررين الخاصني باألمم املتحدة ،وللمفوضية السامية لحقوق
اإلنسان ،وغريها من أجهزة ّ
املنظمة.
وجاء ترصيح املوسوي عىل هامش الدورة  22ملجلس حقوق اإلنسان التي حرضها يف جنيف
مارس/آذار  ،2013وقال املوسوي إن هذ التصنيف يعكس حجم االنتهاكات العايل ،وازدياد عدد
الناشطني املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البالد.
مؤشر األنظمة القمعية

عىل املستوى السيايس ،استمر تصنيف البحرين ضمن الدول الخطرة سياسيا يف تقرير»أطلس
املخاطر السياسية» ،الذي أصدرته املؤسسة الدولية املتخصصة يف قياس املخاطر «مابل كروفت»
يف ديسمرب/كانون األول ( 2013الدول متوسطة الخطر ،بني  6.25 - 5نقطة).
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ويف تصنيف خاص ،وضع «األطلس» البحرين يف قامئة أكرث الدول تفاوتا بني الحريات السياسية
واملكاسب االجتامعية ،والتي تواجه يف نفس الوقت أعىل احتامالت لتغيري النظام عرب فرضه من
املجتمع ،ويف هذا السياق ،جاءت البحرين يف املرتبة  24عىل مؤرش األنظمة القمعية من «مابل
كروفت».
ومابل كروفت هي رشكة استشارات متخصصة يف املخاطر العاملية واالسرتاتيجية مقرها بريطانيا،
ويشمل عملها تحليل املخاطر السياسية واالقتصادية واالجتامعية والبيئية التي تؤثر عىل قطاع
األعامل واملستثمرين ،ويرجع إىل تقارير «مابل كروفت» يف الكثري من وسائل اإلعالم الدولية
باستمرار.
مؤشر الحكم الصالح

وسجلت البحرين أيضا تراجعا ملحوظا يف مؤرشات «الحكم الصالح» التي تصدر سنوياً عن البنك
ّ
الدويل ،حسب تقريره األخري الذي صدر يف سبتمرب/أيلول .2013
ويقيس البنك الدويل «الحكم الصالح» من خالل عدة مؤرشات رئيسية ،أهمها مؤرش «التمثيل
سجلت البحرين أدىن معدّل فيه منذ  ،1996إذ بلغ  11.91%منخفضا
السيايس واملحاسبة» ،وقد ّ
أكرث من  17%عن .2002
ومن بني الحكم الصالح مؤرش «االستقرار السيايس وغياب العنف» ،والذي انحدرت فيه البحرين
إىل  15.64%بعد أن كان  39.81%يف العام .2009
وح ّقت البحرين تراجعا آخر عىل صعيد مؤرش سيادة حكم القانون ،الذي وصل إىل 61.61%
بعد أن كان  72.73%يف .2004
مؤشر الديمقراطية العاملي

بحسب مؤرش الدميقراطية العاملي  ،2012الذي أصدرته العام املايض وحدة البحوث واملعلومات
التابعة ملجلة اإليكونوميست الربيطانية  ،EIUاحتلت البحرين املرتبة  150من بني  167دولة،
لتجدد مكانها بني الدول املتس ّلطة (املستبدة) يف العامل يف ذيل القامئة ،وصنّف النظام يف البحرين
عىل أنه من «امللكيات املطلقة».
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ويستند ّ
املؤش املعروف دوليا عىل  60مؤرش فرعي ،ومقياس نتائجه (من  0إىل  ،)10وهو يعترب
أهم وسائل قياس مستوى الدميقراطية يف البلدان.
وتصنّف األنظمة بحسب املؤرش إىل «دميقراطي بصورة كاملة ( 8إىل  10نقاط)»« ،دميقراطي
بصورة معيبة ( 6إىل  7.9نقطة)»« ،نظام مهجن ( 4اىل  5.9نقطة)»« ،نظام متس ّلط ( 0اىل 3.9
نقطة)».
يذكر أن مؤرش البحرين للدميقراطية بلغ  3.49نقطة يف العام  ،2010ثم هبط يف العام  2011إىل
 ،2.92وهكذا إىل أن وصل إىل أدىن مستوياته العام املايض ،برصيد  2.53نقطة.
ويف تفصيل املؤرش ،أحرزت البحرين  1.25نقطة من  10يف مؤرش «العملية االنتخابية والتعددية»،
 1.76نقطة من  10يف «الحريات املدنية» 2.5 ،نقطة من  10يف مؤرش «أداء الحكومة»2.78 ،
نقطة من  10يف مؤرش «املشاركة السياسية» ،و 4.38نقطة من  10يف مؤرش «الثقافة السياسية».
ومبوازاة املؤرش اعتربت «اإليكونومست» املشهد السيايس يف البالد ال يزال غري مستقر وسيظل
كذلك يف العام  2014ورمبا حتى العام  ،2018وذلك يف ظل استمرار االحتجاجات ضد حكم
عائلة آل خليفة املالكة ،متو ّقعة أن الحكومة ستحتفظ بخط متشدد يف التعامل مع االضطرابات.
الرتتيب الديمقراطي العاملي

صنّفت البحرين من بني أسوأ عرش دول يف العامل من حيث الرتتيب الدميقراطي ،وذلك بحسب
مقياس «الرتتيب الدميقراطي العاملي» ،املقياس السنوي الذي تصدره Democracy Ranking
 Associationوهي منظمة غري ربحية مقرها النمسا.
وح ّلت البحرين يف املرتبة ( )106برصيد  ،39.4%لتكون كعادتها يف ذيل القامئة إىل جانب كل
من سوريا ،اليمن ،الصني ،باكستان وغريها ،وهبطت البحرين عن تصنيفها السابق بـ  9درجات
حسب هذا املقياس.
وقد عكفت املنظمة ،التي تتخذ من «فيينا» مقرا لها ،الدميوقراطية .ويف املؤرش األخري شمل
التقييم ما مجموعه  115بلدا باستخدام نهج علمي متعدد األبعاد يدمج الجوانب السياسية
وغري السياسية للمجتمع ،مثل الحرية ،املساواة بني الجنسني ،االقتصاد ،املعرفة ،الصحة ،والبيئة.
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ويف التفاصيل الفرعية ،حصلت البحرين يف قياس مؤرش «النظام السيايس» عىل  26.2%بعد أن
مسجلة هبوطا كبريا.
كانت نتيجتها سابقا ّ ،34.7%
وصدر هذا املقياس نهاية العام  ،2013لكنّه يقيس الدميقراطية يف العامني  2011و ،2012وير ّكز
عىل جودة الدميقراطية يف كل بلد .والقت نتائج املقياس منذ صدوره صدى يف املحارضات
األكادميية ووسائل اإلعالم الدولية.
ويعتمد املقياس عىل املؤرشات التي نرشتها املنظامت الدولية الشهرية مثل منظمة فريدوم
هاوس ،منظمة الشفافية الدولية ،وهو يستخدم معادلة مبتكرة لتقييم الدميقراطية يف كل بلد،
وتنرش ّ
املنظمة النتائج التفصيلية للتقييم عىل موقعها.
مؤشر الحقوق السياسية

تقرير منظمة «فريدوم هاوس» للحرية صنّف البحرين مجددا ضمن الدول «غري الحرة» يف
ّ
مؤشه للحريات املدنية والحقوق السياسية لدول العامل للعام  ،2013كام اعتربها ضمن أكرث
دول العامل تراجعاً يف الحرية ما بني العامني  2009و.2013
والدول «غري الحرة» بحسب تصنيف «فريدوم هاوس» ،هي الدول التي تغيب عنها الحقوق
السياسية وينترش فيها عدم احرتام الحريات املدنية بصورة واسعة.
وحصلت البحرين عىل  6نقاط ( 1األفضل 7 ،األسوأ) عىل مقياس الحريات املدنية ،والدرجة
ذاتها عىل مقياس الحقوق السياسية ،وهي النتيجة األسوأ التي تحققها البحرين يف املؤرش .
وأشار التقرير إىل أنه وللعام الثاين عىل التوايل ،تقوم البحرين مبحاكمة النشطاء وبالسجن لفرتات
طويلة للغاية يف بعض الحاالت ،كام أن الحملة األمنية مستمرة منذ العام .2011
ويعتمد مؤرش «فريدوم هاوس» ،الذي يصدر سنويا ،عىل الدراسة االستقصائية لتقييم مدى
التقدم أو الرتاجع يف الدميقراطية يف البلدان ،وهو من أقدم املؤرشات السياسية الدولية ،حيث
بدأ العمل به يف العام .1972
وتستند تصنيفات الحقوق السياسية عىل تقييم «العملية االنتخابية»« ،التعددية السياسية
واملشاركة» ،و»أداء الحكومة» .يف حني تستند تقييامت الحريات املدنية عىل تقييم «حرية
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التعبري واملعتقد»« ،حق التجمع واالنتساب للتنظيامت»« ،سيادة القانون»« ،االستقاللية
الشخصية والحقوق الفردية» ،وقد سقطت البحرين يف كل هذه املؤرشات سقوطا ذريعا.
مؤشر الحرية على اإلنرتنت

يف مؤرش الحرية عىل اإلنرتنت  ،2013صنّفت منظمة «فريدوم هاوس» البحرين مجدّدا ضمن
قامئة الدول «غري الحرة» يف اإلنرتنت ،وحصلت البحرين عىل  72نقطة من  100( 100هي
األسوأ 0 ،هي األفضل) ،مرتاجعة بذلك نقطة واحدة عن مؤرش العام  ،2012بسبب تصاعد
حمالت القمع اإللكرتوين ،حجب املواقع ،مراقبة النشطاء ،والهجامت اإللكرتونية ،حسب ما جاء
يف تقرير املنظمة.
وجاءت البحرين ،من بني  28دولة شهدت تراجعاً يف مؤرشها عن العام املايض ،لتكون ثامن أسوأ
دولة عىل مقياس الحرية يف اإلنرتنت ،متفوقة يف هبوطها حتى عىل اململكة العربية السعودية!
كام أن هذا التصنيف جعل البحرين ثالث أسوأ دولة يف الرشق األوسط بعد سوريا وإيران!.
ويجري تقييم الدول بحسب املؤرش بناء عىل  3عوامل ،هي :إعاقة الوصول ملواقع اإلنرتنت ،وكانت
نتيجة البحرين فيه  11نقطة ( 25األسوأ 0 ،األفضل) ،والعامل الثاين هو :القيود عىل محتوى
اإلنرتنت ،وقد حصدت البحرين فيه  26نقطة ( 35األسوأ 0 ،األفضل) ،والثالث هو االعتداءات عىل
حقوق مستخدمي اإلنرتنت ،وكانت نقاط البحرين فيها  40( 35األسوأ 0 ،األفضل).
ولفتت «فريدوم هاوس» إىل أنه بعد حملة القمع الحكومية بدأ املزيد من املستخدمني
مبامرسة نوع من الرقابة الذاتية عىل أنفسهم ،كام أشارت إىل محاكمة  8ناشطني عىل اإلنرتنت،
فضال عن اعتقال وترهيب الكثري من املغ ّردين يف «تويرت».
وجاء يف التقرير أن السلطات خالل فرتة القمع يف  2011أجربت العديد من مرشيف املنتديات
اإللكرتونية قرسا ،من خالل االعتقاالت والتعذيب ،عىل غلق منتدياتهم بشكل دائم ،وأدى ذلك
إىل فقدان كمية كبرية من املعلومات عن تاريخ البحرين ،التي تم توثيقها من قبل املستخدمني
عرب اإلنرتنت.
كام أكد التقرير انخفاض مستوى التغريدات التي تحمل هاشتاغ البحرين منذ نوفمرب/ترشين
الثاين  ،2012بعد محاكمة  4من مستخدمي اإلنرتنت ،الفتاً يف الوقت نفسه إىل أن بعض
مستخدمي «تويرت» اضطروا مؤقتاً لوقف تغريداتهم بسبب تلقيهم تهديدات لسالمتهم.
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مؤشر الصحافة العاملي

يف مايو/أيار  2013جدّدت منظمة «فريدوم هاوس» تصنيف البحرين ضمن الدول «غري الحرة»
يف مؤرش حرية الصحافة للعام  ،2012وحلت البحرين يف املرتبة  188لتكون ضمن أسوأ  10دول
يف العامل ،ويف أدىن الدول العربية بعد سوريا ،وأدىن الدول الخليجية إطالقا!
كام اعتربت املنظمة البحرين ضمن أكرث  10دول تراجعا يف املؤرش خالل خمسة أعوام (– 2008
 ،)2012إذ خرست  15نقطة ،لتكون نتيجة تقييمها الحالية  100( 86األسوأ 0 ،األفضل) ،وذلك
بسبب تكثيف الحكومة رقابتها عىل اإلعالم ،وتخويفها الصحافيني ،باإلضافة إىل منع الصحافيني
األجانب من دخول البالد ،حسبام جاء يف تقرير «الحرية الصحافية» الذي تصدره «فريدوم
هاوس».
وتق ّيم ّ
املنظمة الحريات الصحافية يف كل دولة بناء عىل  3عوامل :البيئة السياسية :وقد حصدت
فيها البحرين  37نقطة ( 40األسوأ 0 ،األفضل) ،البيئة القانونية :وكان رصيد البحرين فيها 28
نقطة ( 30األسوأ 0 ،األفضل) ،البيئة االقتصادية وكانت نقاط البحرين فيها  30( 21األسوأ0 ،
األفضل).
واعتربت ّ
املنظمة أن هناك فارقا كبريا يف سياق الحريات الصحافية فيام بعد احتجاجات 14
فرباير/شباط  ،2011وأن ما حدث من قتل وانتهاكات بحق الصحافيني واملصورين جعلهم
ميارسون قدرا أكرب من الرقابة الذاتية.
املؤشر السنوي لحرية الصحافة

يف املؤرش السنوي لحرية الصحافة ،الذي تطلقه منظمة «مراسلون بالحدود» ،استمر تصنيف
البحرين ضمن الدول التي ال تزال تشهد قمعا للصحافيني ،جنبا إىل جنب مع سوريا (التي
صنفت يف املرتبة  ،)176كونهام ال يزاالن يشهدان أحداثا وقمعا.
وحلت البحرين يف ذيل القامئة مجدّدا يف املرتبة  ،165وقالت املنظمة إن تصنيفها كان مبنيا عىل
وقع أحداث ثرية ميزتها حركات الربيع العريب وجرى خاللها وضع حصيلة الثمن الباهظ الذي
دفعه اإلعالميون يف تغطيتهم للحركة االحتجاجية .وبناء عىل تقدير أفضل ملواقف ونوايا األنظمة
تجاه الحرية الصحفية عىل املديني املتوسط والبعيد.

املنظمات الدولية

157

ووضع املؤرش البحرين والسعودية ضمن البلدان التي تنعدم فيها حرية التعبري للصحافيني.
البحرين السابعة بني الدول املعادية لـ»تويرت»

ح ّلت البحرين يف املرتبة السابعة عىل قامئة مجلة ( )Buzzfeedألكرث  11دولة معادية لشبكة
التواصل االجتامعي (تويرت) ،وجاء ترتيب البحرين بعد السعودية وإيران والصني وكوبا وكوريا
الشاملية وبورما.
وقالت املجلة األمريكية إن تويرت كان أداة حاسمة لنرش املعلومات عن الثورة البحرينية التي
اندلعت يف شهر فرباير/شباط  ،2011واستمرت منذ ذلك الحني.
وأشارت إىل تقارير حقوق اإلنسان العاملية التي أكدت أن الحكومة اعتقلت واحتجزت وعذبت
العديد من البحرينيني بسبب مشاركاتهم يف تويرت التي تدعم الثورة وتنتقد الحكومة ،مشرية يف
هذا السياق بشكل رئييس إىل اعتقال املناضل نبيل رجب ،رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان .
واستندت املجلة يف تصنيفها إىل التقرير الصادر عن منظمة فريدوم هاوس يف  2013عن
الحريات عىل اإلنرتنت.
البحرين من أخطر  7دول على النقابيني

ويف ّ
مؤش آخر عىل انهيار سمعة النظام عامليا ،صنّف االتحاد الدويل للنقابات البحرين ضمن
أخطر  7دول عىل حقوق النقابيني وحقوق العامل.
ولفت االتحاد إىل أن حكومة البحرين قامت يف العام  2012ومن جانب واحد بتعديل قانون
النقابات العاملية يف محاولة إلسكات األصوات املستقلة والدميقراطية لعامل البحرين ،يف االتحاد
العام.
واعترب االتحاد مترير هذه التعديالت انتقاماً واضحاً وغري قانوين ملامرسة النشاط النقايب من
قبل الحكومة ،وقال إن الغرض من هذه التعديالت هو املزيد من التقويض عىل االتحاد العام،
وبالتايل القضاء عىل األصوات املنادية باإلصالح االقتصادي واالجتامعي يف البحرين.
وقال التقرير إن وضع البحرين هو كالتايل :رؤساء نقابات يف السجن ،باالضافة لعدم إعادة
العامل إىل وظائفهم ،والقيام بهجامت نقابية جديدة عىل االتحاد العام لنقابات البحرين واتحاد
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النقابات الدويل ومنظمة العمل الدولية ،وتعديالت عىل قانون النقابات ،وتصاعد التمييز
الطائفي.
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لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12991.html
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حصاد «حزب اهلل» والبحرين :2013
إىل هذا الحد بصماتنا تصل إىل هناك؟!

املوجهـة للمعارضـة يف البحرين مبنية عىل التنسـيق
منـذ تسـعينات القـرن املـايض ،وكل التهـم ّ
والتخابـر واالتصـال مـع حزب اللـه اللبناين.
بلـغ األمـر بالنظـام الحاكـم يف البحرين ،أن يختلـق مخططا وهميا لقلب نظـام الحكم يف البالد،
ويزعـم أن وراءه فرعـا عسـكريا لحـزب الله اللبناين ،تحت اسـم (حزب اللـه البحرين) ،وذلك يف
يونيو/حزيـران  ،1996وقالـت السـلطات البحرينيـة وقتهـا إن أعضـاء هذه املنظمـة ،قد تدربوا
يف إيـران وجنـوب لبنان ،على أيدي عسـكريني يف حزب الله.
ويف  2011ا ّتهـم زعيـم حركـة «حـق» املعارضة ،حسـن مشـيمع ،بالتواصل مع حـزب الله لقلب
نظـام الحكـم يف البحريـن ،وذلـك إثـر مـروره بلبنان يف طريـق عودته للبالد قادمـا من لندن.
مـا يثير العجـب أن وثيقـة الحكـم الصـادر عـن املحكمـة العسـكرية ضـد مشـيمع قالـت إ ّنـه
أ ّكـد يف إفادتـه حـدوث اللقـاء بينـه وبين أمين عـام حـزب اللـه السـيد حسـن نرص اللـه خالل
مـروره بلبنـان ،وأنـه أبـدى لنصر اللـه رغبتـه يف الدعـوة إىل إسـقاط النظـام «فيما طلـب منه
األمين العـام التنسـيق مـع التيارات السياسـية سـيام جمعية الوفـاق حتى ال تتشـتت وتضعف
املسـاعي يف هـذا الصـدد» بحسـب مـا تؤكـد الوثيقـة نصا!
العـام  2013شـهد تطـورات اسـتثنائية يف العالقـة بين النظـام وحـزب اللـه ،ففـي بدايـة العـام
قـرر النظـام إدراج «حـزب اللـه» عىل ما سماها قامئة «املنظمات اإلرهابية» ،لتسـجل البحرين
بذلـك كأول دولـة عربيـة تقـدم على هـذا اإلجـراء .ثم أصـدر وزير العـدل قرارا يحظـر مبوجبه
على الجمعيـات السياسـية االتصـال بحـزب للـه ،ومـن على منبر األمـم املتحـدة ،طالـب وزير
الخارجيـة البحرينـي بـإدراج حـزب اللـه عىل قامئـة اإلرهاب ،وتل ّقت وسـائل اإلعالم باسـتغراب
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كبير الشـتائم التـي أطلقهـا وزيـر الخارجيـة ضـد أمين عام حزب الله السـيد حسـن نصر الله،
حين هاجمـه مـن عىل حسـابه يف «تويتر» واصفـا إياه بأنـه «مجـرم» و»إرهايب».
بـدوره مل يو ّفـر أمين عام حزب الله مناسـبة إال ألقـى فيها الضوء عىل قضيـة البحرين ،وحملت
خطاباتـه هجومـا شـديدا على سياسـات النظـام ،ووصـف يف إحداهـا حـكام البحريـن باألقزام،
يف حين تبرأ الحـزب مـن اعتـذار قناة «املنـار» عن تغطيتهـا لقضيـة البحرين ،وأصـدر بيانا أكد
فيـه أن االعتـذار يجـب أن يكون للشـعب البحريني!
يف أكتوبر/ترشيـن األول  ،2013كتـب الصحـايف البحرينـي غسـان الشـهايب مقـاال قـال فيـه «إذا
كانـت العالقـات البحرينيـة  -اإليرانيـة الرسـمية متر بحاالت من املـد والجزر ...فـإن العالقة مع
حـزب اللـه بالعكـس مـن ذلـك مل تشـهد يومـا أي نوع مـن التقـارب» معتبرا عالقة حـزب الله
باملعارضة أسـطورة لهـا بصامت!
البحرينيون وحزب اهلل

وظـل البحرينيـون يرتقبـون بشـوق إطاللـة األمين العـام لحـزب اللـه السـيد حسـن نصر الله،
يف أي خطـاب أو لقـاء تلفزيـوين ،منتظريـن إشـارة منـه للبحريـن .جامهير تيـار املعارضـة ،ذو
املكـون الشـيعي الغالـب ،تعتبر حـزب اللـه اللبنـاين ،أهـم حليـف ومنـارص يف املنطقـة ،إن مل
يكـن الحليـف الوحيـد ،هـو يف نظرهـم أبرز جهـة يف العامل تدعـم حراكهم السـيايس علنا ،وتربز
قضيتهـم يف مختلـف املناسـبات .موقـف الحـزب مل يكـن تضامنـا ومسـاندة فحسـب ،لكنه كان
وقوفـا ودعما كاملا للشـعب البحرينـي ،وال أحـد يشـك أنـه ميكـن أن يغير أو يبدل!
ويف ظـل قلـة النـارص واملعني ،تربز مواقف حزب الله مبفعولها السـيايس الضخم مسـاندة للثورة
يف البحريـن ،مواقـف لهـا ثقلهـا الـدويل واإلقليمـي ،ولهـا رونقهـا الـذي يستسـيغه البحرينيـون
كثيرا ويتناغـم مـع أهوائهـم واتجاهاتهـم السياسـية .قيمـة هـذه املواقـف السياسـية أعـادت
التـوازن لقضيـة البحريـن على املسـتوى الـدويل واإلقليمـي ،ورسـمت طريقـا صعبـا ملسـتقبل
الصراع السـيايس مـع النظـام الحاكـم ،وزادت مـن أزمـات ومـآزق النظـام حين ربطـت قضيـة
البحريـن بقـوة بـكل متغيرات اإلقليم.
أمين عـام جمعيـة الوفـاق الشـيخ علي سـلامن اختـار قنـاة املنـار التابعـة لحـزب اللـه ليلقـي
خطابـه األول للجامهير مـع بدايـة حملـة القمـع املنظمة ضـد تيـار املعارضة منتصـف مارس/
آذار  ،2011الدعـم السـيايس واإلعالمـي كان حـارضا بوضـوح منذ ذلك الحني ،قيـادات املعارضة
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البحرينيـة كانـت قـد التقـت قيـادات حـزب اللـه عالنيـة فيام قبـل تاريـخ الثـورة ،وكان علامء
الديـن يف البحريـن قـد أرسـلوا خطابات علنية مسـاندة للحـزب خالل حرب متـوز ،كام انطلقت
العشرات مـن التظاهـرات املؤيـدة للحزب خالل حـرب متـوز واالنتفاضة الفلسـطينية.
سمرية رجب :نمتلك األدلة!

ورغـم أن أحـدا مل يسـمع بقامئـة «املنظمات اإلرهابية» لدى النظـام البحريني مـن قبل ،إال أنه
فجـأة ويف  8أبريل/نيسـان أعلـن عـن هـذه القامئة ،وكان أول مـن أدرج فيها «حـزب الله» ،كام
أنـه يبدو الوحيـد فيها!
وزعمـت الناطقـة باسـم الحكومـة البحرينية سـمرية رجب أن حـزب الله «مـارس اإلرهاب ضد
البحريـن مـن خلال تدريب عنـارص بحرينيـة وتحريضهم عىل العنـف» ،متحدثة عـن «امتالك
املنامـة األدلـة التـي تؤكـد صحـة اتهاماتهـا للحزب» يف حين اعتربت جهـات معارضة كــ «املنرب
التقدمـي» وجمعيـة «وعـد» القـرار بأنه «هـروب» و»تصدير املشـاكل للخارج».
ونفـت وزيـرة اإلعلام البحرينيـة وجـود عالقة بني قـرار الحكومة وبين األحداث التي تشـهدها
سـوريا ،زاعمـة أنـه أىت «بعـد توفـر أدلـة قويـة عىل عالقـة الحـزب بالخاليـا اإلرهابيـة ،التي تم
اكتشـافها مؤخراً عنهـا يف البالد».
وتابعـت أن حـزب اللـه ،الـذي ميثـل القـوة العسـكرية واملاليـة والتدريبيـة املواليـة إليـران يف
املنطقـة حسـب تعبريهـا ،سـاهم يف تدريـب خاليـا عسـكرية أعلنـت الحكومـة كشـفها مثـل
«تنظيـم  14فربايـر وجيـش اإلمـام» ،ولذلـك فهـي تعمـل تحـت مظلتـه.
املشري :هو حزب الشيطان

مـن على حسـابه يف «تويتر» وصـف وزير الخارجيـة البحريني خالـد بن أحمـد آل خليفة أمني
عـام حـزب الله اللبناين السـيد حسـن نصر الله بـ «اإلرهـايب» ،قائ ًال إن نرص اللـه «أعلن الحرب
على أمتـه ..إيقافـه وإنقاذ لبنـان من براثنه واجـب قومي و ديني علينـا جميعا».
والحقـ ًا ،أوردت صحـف خليجيـة قـول الوزير إن «شـعب البحرين أرشف وأكـرم من أن يخاطبه
مجـرم تلطخـت يداه بدمـاء األبرياء يف سـوريا ولبنان والعراق» حسـب تعبريه.
ويف أواخـر شـهر يوليـو ،طالـب خالـد بن أحمـد آل خليفة األمـم املتحدة إدراج حـزب الله عىل
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بدوره لم يوفّر أمني عام حزب اهلل مناسبة إال ألقى فيها الضوء على قضية البحرين ،وحملت خطاباته هجوما
شديدا على سياسات النظام ،ووصف يف إحداها حكام البحرين باألقزام

قامئـة اإلرهـاب ،أسـوة بغريه مـن األحزاب املامثلة على قامئة اإلرهـاب الدولية.
مـن جانبـه قـال قائـد الجيـش البحرينـي املشير خليفـة بـن أحمـد آل خليفـة إنـه «إذا مل يهزم
وسـطاء إيـران يف سـوريا فسـيأتون إىل منطقـة الخليـج» معتبرا أن البحرين مل تبـادر إىل العداء
مـع حـزب اللـه الـذي وصفه بــ «حزب الشـيطان».
 7أشهر من حصر مصالح حزب اهلل والنتيجة صفر

يف  27مايـو ،أصـدر وزيـر العـدل والشـؤون اإلسلامية واألوقـاف البحرينيـة خالـد بـن علي آل
خليفـة قـراراً يحظـر على الجمعيـات السياسـية «االتصـال بـأي شـكل مـن األشـكال بـ»حـزب
الله».
ومـع بدايـة شـهر يونيو/حزيـران أعلـن وزيـر الداخلية البحريني راشـد بـن عبداللـه آل خليفة
أن بلاده بـدأت يف حصر مصالـح حـزب اللـه يف البحريـن ،مـن اسـتثامرات وأعمال تجاريـة
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واقتصاديـة وأنشـطة تأخـذ غطـاء األعمال الخرييـة والحسـابات البنكيـة والتحويلات املاليـة
واألشـخاص الذيـن ينتمـون إليـه ،متهيـداً التخـاذ اجـراءات قانونيـة حيالهـا ،إال أنـه مل يعلن عن
ضبـط يشء مـن ذلـك حتـى هـذا الوقـت!
ومـن فرنسـا حـذر سـفري البحريـن نـارص البلـويش مـن أن حـزب اللـه يشـكل خطرا على حياة
اللبنانيين ومصـدر رزقهـم يف البحريـن.
أمـا فيما يتعلـق مبجلـس التعـاون الخليجـي ،وبعـد رفـض مجلسـه الـوزاري الطلـب البحريني
بـإدراج حـزب اللـه على الئحـة االرهـاب بحجـة أنـه يتطلـب مزيداً مـن الدراسـة  ،هـدّد بيان
آخـر صـادر عـن األمانـة العامة من أن املجلس الوزاري سـيتّخذ «إجراءات ضد املنتسـبني لحزب
اللـه يف دول املجلـس سـواء يف إقاماتهـم أو معامالتهـم املاليـة والتجاريـة» ،مرجعـاً سـبب ذلك
إىل الـدور الـذي لعبـه يف سـوريا ،وهـو مـا شـكل تناقضاً مـع مواقف وزيـرة اإلعلام البحرينية،
خصوصـاً بعـد اسـتنكار ملـك البحريـن حمـد بـن عيسى آل خليفة تدخـل الحزب يف سـوريا.
ومل تقتصر املواقـف الخليجيـة والبحرينيـة على ذلـك ،فقـد أقدمـت السـلطات على حجـب
موقـع قنـاة املنـار ،التابعـة لحـزب اللـه .كما أبعدت السـلطات مدرسـة ريـاض أطفـال أمريكية
قـال وزيـر الدولـة لشـئون االتصـاالت فـواز بـن محمـد آل خليفـة إنهـا متهمـة بالتواصـل مـع
حـزب اللـه ،ونشرت السـلطات صـوراً لغرفـة املدرسـة أظهـرت رفـع علـم للحـزب اللبنـاين.
كما زعمـت وزارة اإلعلام البحرينيـة أنهـا عرثت على مجموعة كبرية مـن الكتـب التابعة لدور
نشر تنتمـي لحـزب اللـه يف معـرض األيـام للكتـاب ،معتبرة أنهـا متثـل تهديـدا مبـارشاً ألمـن
واسـتقرار مملكـة البحرين.
حزب اهلل عن حكومة البحرين :تجاوزت كل الحدود

ال يندفـع «حـزب اللـه» ملقابلـة مواقف الحكومـة البحرينية مبثلهـا ،إال أن خطابـه أخذ يتصاعد
شـيئاً فشـيئاً ،معتبرا أن مـا يجـري يف البحريـن تجـاوز كل الحـدود ،وبـدت مواقـف الحـزب
متناغمـة مـع توجهـات الجمعيـات السياسـية املعارضـة ،ومؤيـدة لهـا بشـكل واضـح ،وأكـدّت
أدبيـات الحـزب أكثر مـن مـرة على اسـتقرار البحريـن وعـدم نـزوح األزمـة إىل منعطفـات
ومنزلقـات خطيرة.
تعليقـاً على الهجـوم الـذي نفذته مرتزقة النظـام عىل منزل عـامل الدين البحريني األبرز الشـيخ
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عيسى قاسـم ،أصـدر الحـزب بيانـاً رأى فيـه ذلـك «تجـاوزا سـافرا وانتهـاكا خطيرا للحرمـات
الدينيـة واملقامات اإلسلامية».
ويف بيـان الحـق ،دان حـزب اللـه ترصفـات السـلطات البحرينيـة بشـدة .وجـاء يف البيـان «لقـد
تجـاوز مـا يجـري يف البحريـن كل الحـدود» .وتابـع أن سـلطات البحريـن «ال تراعـي أبسـط
حقـوق اإلنسـان واملواطـن».
وقـال إن النظـام يرتكـب االنتهـاكات ضـد الشـعب «بسـبب اعرتاضـه على سياسـات الدولـة
وهضـم حقـوق النـاس» وأشـار إىل أنـه يهـدم املسـاجد ويهني املقدسـات ويعتقل على املوقف
األطفـال والنسـاء وكبـار السـن واملرىض ،مشيرا إىل أن «كل الذنـب لهذه الرشيحة الواسـعة من
املجتمـع البحرينـي أنهـا تريـد إنصافـاً يف املشـاركة يف السـلطة عـن طريـق االنتخابـات الحـرة
والشعبية».
كما دان الحـزب «صمـت املجتمـع الـدويل الذي يدّعـي حرصه على العدالة الدولية» ،مشـددا
على أن «مـا فعلتـه السـلطة البحرينيـة مـع شـعبها يتجـاوز مجـرد اإلدانـة العاديـة إىل رضورة
الضغـط السـيايس الحترام كرامـة وحقـوق النـاس يف البحرين».
مـن جانبهـا أدانـت كتلـة «الوفـاء للمقاومة» النيابيـة اللبنانية اعتقال املسـاعد السـيايس لألمني
العـام لجمعيـة «الوفاق» خليـل املرزوق.
وردا على االتهامـات املتكـررة للحـزب بالوقـوف وراء تفجيرات أو خاليـا إرهابية يدعـي النظام
كشـلفها يف البلاد ،أصـدر «حـزب اللـه» عـدة بيانـات تسـتنكر الـزج باسـمه يف هـذه القضايـا،
رافضـا «أيـة إشـارة إليـه مـن قريـب أو بعيد» .معتبرا ذلك محاولة فاشـلة من نظـام آل خليفة
للتعميـة على حقيقـة الثورة الشـعبية املدنيـة والسـلمية « .ورأى الحزب أن «أصابـع مخابرات
السـلطة البحرينيـة وراء هـذه التفجيرات لتتخذهـا ذريعـة لالعتـداء على املعارضـة السـلمية
والتهـ ّرب مـن االسـتجابة للمطالـب املحقة».
ع ّلـق «حـزب اللـه» على «األحـكام القضائيـة بحـق زعماء املعارضـة يف بيـان قـال فيـه إنهـا
«تبين مـدى اإلفلاس السـيايس لـدى السـلطة البحرينيـة» ،ونهايـة العـام املنصرم ،أدان حـزب
اللـه اعتقـال أمين عام الوفاق الشـيخ عيل سـلامن ووصفه بـ «اإلفالس السـيايس» ،مشيرا إىل أن
النظـام البحرينـي يغـرق يف معـاداة الشـعب معتمـدا على دعـم قـوات خارجيـة».
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يف أول خطاب له عن البحرين...

منـذ قمـع الثـورة يف البحريـن مـارس/آذار  ،2011بـرزت بقـوة مواقـف أمين عـام حـزب اللـه
السـيد حسـن نصر اللـه يف خطاباتـه ولقاءاتـه اإلعالميـة ،مكررا أن على النظـام يف البحرين أن
ال يتصـور بـأن يصمـت العـامل على اسـتمراره يف الهتـك والقمع.
يف خطـاب الفـت خلال مـارس/آذار  ،2011تو ّقـف السـيد نرص اللـه طويال عند قضيـة البحرين
مؤكـدا أن هنـاك مظلوميـة خاصـة للشـعب البحرينـي ،وتحـدّث نصر اللـه عـن املفارقـات يف
موقـف الجامعـة العربيـة مـن قضيـة البحرين ،وسـكوتها عن إرسـال الجيوش للدفـاع عن نظام
غير مهـدد بالسـقوط ً
أصلا وقـال إنهـم «داهموا حتـى املستشـفيات واعتـدوا على الجرحى...
ضـاق صـدر الحكام حتـى مـن دوار اللؤلـؤة فهدموه».

وتسـاءل نصر اللـه «ملـاذا السـكوت عـن الظلـم الالحق بشـعب البحريـن؟ ملاذا السـكوت عن
حقهـم يف املطالبـة السـلمية بالحقـوق؟ بـل الذهـاب أبعـد مـن ذلـك ،إدانـة تحركهـم ،اتهـام
هـؤالء الشـهداء وهـؤالء الجرحـى ،هـل فقـط ألنهـم شـيعة؟...هل انتسـاب غالبيـة املعارضـة
ـ وليـس كل املعارضـة يف البحريـن إىل املذهـب الشـيعي ،يجعلهـا معارضـة مسـلوبة الحقـوق
ومسـتباحة الدمـاء ومهـدورة الكرامـة ،وتصـدر يف حقهـا الفتـاوى و ُتنشر يف حقهـا االتهامـات؟
أيـن هـو الحـق واإلنصـاف يف هـذا؟»
واسـتغرب نصر اللـه كيـف يدعـو البعـض ويقـف ويقـول يجب على أهل مصر أن ينزلـوا إىل
الشـارع ،ثـم يف ليبيـا يقـف ويقول لهـم اقتلوا القـذايف ،ولكن عندمـا تصل املسـألة إىل البحرين
حيـث ال يريـد أحـد يف املعارضـة أن يقتـل أحـداً ،ينكسر القلـم ويجـف الحرب وتخرس األلسـنة
ويصبـح الكيـل مبكيالني.
وتسـاءل «مـا هـو الفـارق بين نظـام آل خليفـة ونظـام آل مبـارك؟ مـا هـو الفـارق بين نظـام
آل خليفـة يف البحريـن ونظـام آل القـذايف يف ليبيـا مـا هـو الفارق؟ هـل هنـاك دميقراطية ،هل
هنـاك مراعـاة حقوق إنسـان؟»
ودعـا نصر اللـه البحرينيين إىل عـدم التأثـر بأصـوات الطائفيين ،مؤكـدا أن «هنـاك علماء
وأصـوات كبيرة يف العـامل اإلسلامي مـن إخوانكـم أهـل السـنة يقفـون إىل جانبكـم ويدعمـون
حقكـم» وأضـاف «أقـول إلخواننـا وأخواتنـا يف البحريـن :اصربوا وصابـروا واثبتـوا يف الدفاع عن
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حقوقكـم ...لديكـم قيـادة حكيمـة وعاقلـة وشـجاعة يف نفـس الوقت فاسـمعوا لها وانسـجموا
معهـا ...إن دماءكم وجراحكم سـتهزم الظاملني والطواغيت وسـتجربهم على االعرتاف بحقوقكم
املرشوعة ،وما أنتم عليه اليوم يسـتحق التضحية ويسـتحق الشـهادة ويسـتحق العمل الدؤوب
وإن طالـت املدة».
مجموعة أقزام

يف خطاباتـه الالحقـة ،وصـف نصر اللـه حكومـة البحريـن بأنهـا هزيلـة وفيهـا مجموعـة أقزام
ِضعـاف أمـام إرادة الشـعب البحرينـي «الذي نراهن عىل عزمـة وقوته وصبره لتحقيق مطالبه
ووجـه نصر اللـه خطابـات الذعة للنظـام البحريني مؤكـدا عىل أن الخيار العسـكري
العادلـة»ّ ،
لـن ينفـع يف البحرين «واتركـوا أحقادكم».
وتحـدث نصر اللـه يف مختلـف خطاباتـه عن هـدم املسـاجد يف البحرين ،والزج برجـال دين يف
السـجون ،وسـحب الجنسـيات مـن آخريـن ،وقـال إن حكومـة البحريـن تقمـع شـعبها وتطلب
مـن الخارج السـكوت.
أكـد نصر اللـه عدم تدخـل حزبه أو إيـران يف أحداث البحريـن ،مؤكدا أن قـرار املعارضة «ذايت
وداخلي ومسـتقل بـكل مـا للكلمة من معنـى وال يتبع ألي دولـة أو أي جهة»
وقـال يف خطـاب آخـر إن «السـلطة يف البحريـن لديهـا مشـكل حقيقـي مـع سـلمية املعارضـة
البحرينيـة ،وتبحـث عـن ذريعـة لضرب ،لقتـل ،العتقـال ،لسـجن املعارضين ،ألن املعارضـة
السـلمية أحرجتهـا»
وتطـرق إىل اتهـام السـلطة البحرينية للحزب بالوقـوف وراء تفجريات املنامة فتسـاءل «إىل هذا
الحـد بصامتنا تصـل إىل هناك؟»
وفيما يتعلـق ببحـث قضيـة البحرين يف القمـة العربية ببغـداد العام املايض ،قال نصر الله إنه
«مـن غير الطبيعـي أن ال تكـون البحريـن نقطـة عىل جـدول أعامل القمـة العربية ألن شـعب
البحريـن شـعب عـريب مصر على الخيار السـلمي ولكنه يقتـل يف كل يوم» .وكشـف أن «بعض
الـدول العربيـة هـددت مبقاطعـة القمة إذا وضعـت قضية البحرين عىل جـدول األعامل ،ولكن
هـذا التجاهل يزيـد املظلومية»
ويف حديـث لقنـاة املنـار ،اعتبر حسـن نصر اللـه حركـة الشـعب يف البحريـن «سـلمية كثيرا»
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وقـال «مل نـر يف املعارضـة (البحرينيـة) ال مسـدس وال عبـوة وال سـيف وال حتـى حجـراً» مردفاً
«يف النهايـة إرادة الشـعب وقيـادة الحـراك هـي التـي تحـدد طبيعـة التحـرك».
ردود أفعال

ورسـميا ،نـدّدت املعارضـة البحرينيـة بتطـاول وزيـر الخارجيـة البحرينـي عىل السـيد نرصالله،
ونقلـت صحيفـة «الوفـاق» االيرانيـة ،الناطقة باللغـة العربية ،عن رئيس شـورى جمعية الوفاق
اإلسلامية املعارضـة ،سـيد جميـل كاظـم ،قولـه إن موقـف النظـام مـن حـزب اللـه هـو «دليل
فشـل ويـأس واالنفعـال الـذي أصابـت بعـض األنظمـة مـن انقلاب موازيـن القـوى يف املنطقة
لغير صالحها»
القيـادي يف جمعيـة الوفـاق سـيد هـادي املوسـوي أكـد بـدوره تعليقـاً على القـرار الحكومـي
مبنـع الجمعيـات السياسـية من االتصـال بحزب الله أن «همـوم الوفاق داخليـة وال تحتاج منها
االتصـال بأحد».
وحـول ترصيحـات وزيـر الخارجيـة البحريني عن السـيد حسـن نصر الله رد املوسـوي« :أعتذر
بأننـي أسـمع هـذه الكلمـة بشـأن هـذا الرجـل الوطنـي واملقـاوم يف بلـده والـذي ركـز يف كل
حياتـه على الدفـاع عـن بلـده مـن االعتـداءات واالحتلال الصهيوين» .
وبشـأن مزاعـم أحـد الدبلوماسـيني األمريكيين عـن العالقـة بني حـزب اللـه والوفاق ،قـال بيان
صـادر عـن األخيرة إن ترصيحـات حـزب اللـه عما يجـري يف البحريـن ،متشـابهة إن مل تكـن
أقـل مـن ترصيحـات كثير مـن اإلدارات والزعامـات الدولية واملؤسسـات األممية ،وشـدد البيان
على أن الثـورة البحرينيـة بنـت استراتيجياتها على الحـراك السـلمي ،فلا تحتـاج إىل تدريبات
وإمـدادات عسـكرية مـن أي جهة
ويف أول تعليـق رسـمي على قـرار الحكومـة البحرينيـة منع االتصال بحـزب الله ،أسـفت إيران
على لسـان املتحدث باسـم وزارة خارجيتها عباس عراقجي للقرار ،ودعـت البحرين إىل «تجنب
تحويل مسـؤوليتها يف املشـاكل الداخليـة إىل مجموعات أجنبية».
وعـادت إيـران عبر مسـاعد وزيـر الخارجيـة اإليـراين أمير حسين عبداللهيـان لتحـذر البحرين
مـن اتخـاذ إجـراءات مترسعـة ضـد سـوريا وحـزب الله.
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بـدوره اعتبر وزيـر الخارجيـة اللبنـاين عدنـان منصـور أن «حـزب اللـه» حزب سـيايس وال ميكن
التعامـل معـه على أنـه حزب إرهـايب بأي صـورة مـن الصور.
أمـا املتحدثـة باسـم وزارة الخارجيـة اإليرانيـة مرضيـة أفخـم ،فعلقـت على ترصيحـات وزيـر
الخارجيـة البحرينـي ضـد السـيد نصر اللـه معتربة أن فيهـا «نوعا مـن املواكبـة يف الخطاب مع
الكيـان الصهيـوين وترويجـا إلرهـاب الدولة».
وتعليقـاً على تصنيـف النظـام لحزب اللـه كمنظمة إرهابيـة دان «الحزب الدميقراطـي اللبناين»
قـرار الحكومـة البحرينيـة ً
قائلا إن «رئيـس األركان اإلرسائيلي الجديـد رصح باألمـس القريـب
أن «حـزب اللـه» هـو حـزب «إرهـايب» فتبنـت البحريـن ترصيحـه ،ورسـمته مـن دون حيـاء أو
خجـل» ،مضيفـا «قـد تكـون البحريـن قـد باحت مبـا تخجـل حكومـات عربية البـوح به».
أمـا رئيـس تحريـر صحيفـة «رأي اليـوم» اإللكرتونيـة عبدالبـاري عطـوان فوصـف ترصيحـات
خالـد بـن أحمـد آل خليفـة بحـق السـيد حسـن نصر اللـه ،بأنهـا «خارجـة عـن كل األعـراف
الدبلوماسـية» وقـال إنـه «ليـس من عـادة املسـؤولني يف دول الخليج ،والصغيرة منها عىل وجه
الخصـوص ،الهجـوم على إيـران وحلفائها مثل حـزب الله مبثل هـذه اللهجة القويـة الواضحة».

لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12664.html
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الربملان الربيطاني وحكومته :تسمية البحرين «دولة مصدر
قلق» إذا لم تحسن وضعها السياسي ،والربيطانيون:
الحكومة تدعم ديكتاتوريات الخليج

ال يفتـأ النظـام البحرينـي ُيحـرج حليفـه الربيطـاين ،مل يبـق لألخير مـا يدافـع بـه عـن وجـه
الديكتاتـور املبالـغ يف التعنت واالسـتعالء ،واملقـاوم ألي خطوة حقيقية باتجـاه اإلصالح .ال يزال
النظـام الحليـف يتغـاىض «يف دعـم واضح للمكاسـب واملصالح ،عىل حسـاب حقوق اإلنسـان»،
هكـذا يـرى الربيطانيـون الغاضبـون على حكومتهم ،فيما ّحذر الربملـان حكومته مـن «مخاطر
فقـدان اململكـة املتحـدة مصداقيتهـا إذا سـمحت لنفسـها أن تصبـح مشتركة يف املشـاكل بـدالً
مـن الحلـول يف تلـك الدولة».
ً
متمثلا يف لجنة الشـؤون الخارجيـة ،والتي قامت بالتحقيـق يف عالقات لندن
الربملـان الربيطـاين،
مـع كل مـن الريـاض واملنامـة ،قـرر يف  2012عقد جلسـة اسـتامع ملراجعـة سياسـات الحكومة
الربيطانيـة يف منطقـة الخليـج ،تحديدًا يف السـعودية والبحرين.
تتكـون اللجنـة مـن  11عض ًوا ميثلون مختلف األحـزاب الربيطانية ،دورها بحـث العالقة الثنائية
بين بريطانيـا والبحريـن ،وكيفيـة تعامـل الحكومـة الربيطانيـة مع موجـة االحتجاجـات األخرية
يف البحريـن .الهـدف هـو التوصـل إىل مـدى فعاليـة الحكومـة الربيطانيـة يف اتباع نهـج متوازن
يحافـظ على مصالـح اململكـة املتحـدة يف األمـن والدفـاع ،والتجـارة ،وأمـن الطاقـة ،ومكافحـة
اإلرهـاب ،وحقـوق اإلنسـان ،وفيما إذا كانـت السياسـة الربيطانيـة نحـو الخليج قـد نجحت يف
إنشـاء رشاكـة استراتيجية يف املنطقة ككل.
يف ينايـر /كانـون األول  ،2013بـدأت جلسـة االسـتامع األوىل فيما يخـص الوضـع البحرينـي.
تواصـل عمـل اللجنـة حتـى  21نوفمبر /ترشين الثـاين ،وهو تاريـخ إصدارها للتقريـر الختامي.
مـاذا حـدث يف وقائـع الجلسـات؟ وأي الشـهادات تـم اسـتبعادها وأيها تـم االسـتامع إليها؟ وما
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هـي خالصـة التقريـر الختامـي؟ ومـا ردود الفعـل املحليـة والعامليـة حـول التقريـر؟ هـذا مـا
نحصـده يف هـذا التقرير.
أو ً
ال :وقائع جلسات لجنة التحقيق:

يف  22ينايـر /كانـون الثـاين  ،2013عقـدت لجنـة الشـؤون الخارجيـة التابعـة ملجلـس العمـوم
الربيطـاين أول جلسـة اسـتامع لها ،اسـتمعت لشـهادة منـدويب املؤسسـتني البحثيتين املرتبطتني
بـوزارة الخارجيـة (تشـاتهام هـاوس) ،ووزارة الدفـاع (رويس) ،باإلضافـة إىل اثنين مـن السـفراء
الربيطانيين السـابقني يف البحريـن ،وهما :روجـر تومكيـس (كان سـف ًريا بين  1981و،)1984
وروبـن المـب (كان سـف ًريا بين  2003و.)2006
أجمعـت الشـخصيات األربـع ،على أن بريطانيا لـن تنفع حلفاءها يف الخليـج إذا مل تكن صادقة
معهـم بشـأن الحاجـة إىل اإلصالحـات .كما كشـفت اإلفـادة التـي قدمتهـا وزارة الخارجيـة أن
وقـت سـابق بإلغـاء  23رخصـة تصديـر ملعـدات مسـتخدمة يف
حكومـة اململكـة أوصـت يف ٍ
مكافحـة الشـغب وممنوحـة لـكل من الرشطـة ووزارة الداخليـة والحرس الوطني وقـوة الدفاع
البحرينـي ،وأنـه تـم رفـع اسـم البحريـن مـن قامئـة الرتاخيـص الثامنية عشر املفتوحة.
ويف دورتهـا الخامسـة ،التـي عقـدت يف  15مايـو /أيـار ،اسـتمعت اللجنـة إىل شـهادة مديـر
هيومـن رايتـس ووتـش يف اململكـة املتحـدة «ديفيـد ميفـام» ومديـر منطقـة الشرق األوسـط
وشمال أفريقيـا يف منظمـة العفـو الدوليـة «وفيـل لوثـر».
شـارك يف الجلسـة ً
أيضا ،النائب الوفاقي السـابق واملسـتقيل عيل األسـود ،وعضو مركز البحرين
لحقـوق اإلنسـان مريـم الخواجـة ،وعضـو اللجنـة البحرينية املسـتقلة لتقصي الحقائـق نايجل
روديل .انتهـت الجلسـة إىل إجماع املنظامت والشـخصيات على انتقاد سياسـة حكومة اململكة
كاف مـن أجل تنفيذ وعودهـا باإلصالح ،رغم
املتحـدة لفشـلها يف الضغـط عىل البحرين بشـكل ٍ
اإلمكانيـات والصالحيـات الكبيرة التـي متتلكها بريطانيا يف هـذا الصدد.
ففـي إجابتـه عـن سـؤال حـول مدى تنفيـذ البحريـن لإلصالحات ،والـدور الـذي كان يفرتض أن
تلعبـه اململكـة املتحـدة حيـال ذلـك ،أجـاب مدير هيومـن رايتس ووتـش ديفيد ميفـام بالقول
أنـه «مـن الواضـح أن الحكومـة الربيطانيـة تتحـدث بشـكل «مبالـغ فيـه» عـن مسـتوى هـذه
اإلصالحـات ،وأن جهودهـا إلحـداث تغيير مل يكـن لهـا أي أثـر حتـى اآلن ،خاصـ ًة فيما يتعلـق
بتعذيـب املعتقلين وعـدم املسـاءلة ألن هذيـن االنتهاكين مـا يزاالن مسـتمران».
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مـن جهتـه أشـار ممثـل منظمـة العفـو الدولية فيـل لوثـر إىل وجود تراجـع واضـح ،ومحاوالت
للتحايـل يف تنفيـذ اإلصالحـات ،مسـتدالً على ذلـك باسـتخدام اتهامـات جنائيـة يف االعتقـاالت
التـي تتـم عىل أسـاس حريـة التعبري ،وإيجـاد مراكـز اعتقال غري رسـمية يتعرض فيهـا املعتقلني
لسـوء املعاملة.
أمـا املتحدثـان البحرينيـان األسـود والخواجـة ،فقـد اعتبرا أن مـا تقـوم بـه اململكـة املتحـدة
يف عالقاتهـا مـع البحريـن هـو مبثابـة «الضـوء األخضر» للسـلطات ملواصلـة ارتـكاب انتهـاكات
حقـوق اإلنسـان ورفـض اإلصلاح .وقد جـاء يف مداخلـة الخواجـة« :إن خيار الدبلوماسـية الذي
تنتهجـه اململكـة يف عالقاتهـا مـع البحريـن لـن يجـدي نف ًعا وهناك حاجـة إىل مزيد مـن اإلدانة
العلنيـة وإىل لعـب دور الوسـيط لتسـهيل عمليـة الحـوار مع السـلطات البحرينيـة التي ترفض
دامئًـا هـذه الفكرة».
كذلـك أعـرب عضـو لجنـة بسـيوين نايجـل روديل عـن قلقه مـن اسـتخدام فكرة تدريـب قوات
األمـن إلعطـاء االنطبـاع عـن التغيير ولكـن دون أن يحـدث ذلـك ح ًقـا ،ثـم طالـب اململكـة
املتحـدة بالضغـط على البحريـن مـن أجـل السماح للمقـرر الخـاص لألمـم املتحـدة املعنـي
بالتعذيـب خـوان منديـز بدخـول أراضيها للمامرسـة مها ّمـه ،بعدما منعته السـلطات الرسـمية
مـن ذلـك .روديل رأى يف مالحظاتـه األخرية أن دعم السـعودية للمتشـددين يقلص من مسـاحة
التقـارب بين املعارضـة والنظام.
ويف جلسـتها السادسـة ،التـي عُ قـدت يف  18يونيـو /حزيـران ،اسـتمعت اللجنة إىل وزيـر الدولة
لشـؤون األمن االستراتيجي الدويل أندرو موريسـون ،وإىل وزير الدولة لشـؤون الرشق األوسـط
أليستر بيرت ،اللذيـن أعطيا شـهادتني متناقضتني متا ًما .ففـي حني تحدثـت وزارة الخارجية عن
انتهـاكات كبيرة لحقـوق االنسـان ُترتكـب يف البحريـن ،كانـت وزارة الدفاع تتكلـم عن عالقات
مميـزة ومتطـورة معهـا ،األمر الـذي دفع بأعضاء اللجنـة إىل وضع الكثري من عالمات االسـتفهام
حول هـذا التناقض.
فعنـد الحديـث عـن االتفاقيـة الدفاعية الجديدة التـي وقعتها بريطانيا مـع البحرين يف أكتوبر/
ترشيـن األول  ،2012رفـض أنـدرو موريسـون التطـرق ملحتواهـا ،متذر ًعا بالرسيـة التي مبوجبها
تـم التوقيـع على االتفـاق .موريسـون رفـض ً
أيضـا اتهـام أحـد أعضـاء اللجنـة للحكومـة بأنهـا
تخضـع لرغبـات دول الخليـج التـي تشتري األسـلحة ،قائ ًال «إن بيع األسـلحة جزء مـن العالقات
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الربملان الربيطاني قرر يف  2012عقد جلسة استماع ملراجعة سياسات الحكومة الربيطانية يف منطقة الخليج،
تحديدًا يف السعودية والبحرين.

االستراتيجية والتواصـل مـع تلـك البلـدان» .ووجهـت اللجنـة سـؤاالً فيما إذا كانـت األجهـزة
الربيطانيـة قـد اسـتخدمت يف قمـع األحداث يف البحريـن العام  ،2011فأجـاب الوزير أن «لجنة
تقصي الحقائق شـهدت بأن قـوات درع الجزيرة التي تدربت أو اسـتخدمت األجهزة الربيطانية
مل متـارس قم ًعـا يف األحداث».
ويف املقابـل حـاول أليستر بيرت الته ّرب من اإلجابة عن الكثري من األسـئلة التـي تدين حكومته
مـن خلال متويـه األجوبـة وتضييـع املعنـى .ردًا على سـؤال عما إذا كانـت وزارة الخارجيـة
قـد حققـت التـوازن بين التزامهـا بحقـوق اإلنسـان والتزامهـا باألمـن واملصالـح االقتصاديـة يف
العالقـات مـع كل مـن السـعودية والبحرين ،قال بريت «إن مسـؤويل الخارجيـة يبذلون قصارى
جهدهـم حـول كيفيـة موازنـة القيم مـع املصالح ،وإنـه ال توجد طريقة محـددة» .وفيام يتعلق
خطيرا» للبحريـن ،لكنه
بإيـران ،قـال الوزيـر بيرت إنـه يعتقـد أنهـا ميكـن أن تشـكل «تهديـدًا
ً
رفـض الفكـرة التـي تقـول بأنهـا حرضـت على الحـركات االحتجاجيـة مـن شـهر فربايـر ،2011
وانتقـد الذيـن يريـدون إلقـاء اللـوم على إيران بشـأن كافـة املشـاكل الداخليـة يف البحرين.
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ثاني ًا :تساؤالت حول قائمة الشهادات

اللجنة ،اسـتبعدت شـهادات عدد من املؤسسـات واملنظامت والشـخصيات البحرينية املعارضة
للنظـام والتـي كانـت قـد تقدمـت للشـهادة ،مثـل جمعيـة الوفـاق الوطنـي ،كبرى القـوى
السياسـية املعارضة والتي تحظى بقبول دويل واسـع ،كذلك تم اسـتبعاد شـهادة مركز البحرين
لحقـوق اإلنسـان الـذي يرأسـه الناشـط املعتقـل «نبيـل رجـب» ،وشـهادة مجموعـة «بحريـن
ووتـش» التي ترأسـها الناشـطة آالء الشـهايب.
كما اسـتبعدت كذلـك شـهادة منظمـة إندكـس الدوليـة املدافعـة عـن حريـة التعبري ،وشـهادة
القيـادي يف حركـة أحرار البحرين سـعيد الشـهايب ،واملحامـي محمد التاجـر ،والصحايف الربيطاين
«جـون هـورن» ،والناشـط التقنـي «مـارك زاك» ،واألسـتاذ السـابق يف جامعـة البحريـن «مايـك
ديبول».
يأت صدفـة ،وأنه ُيو ّلـد قل ًقا جد ًيا حـول نتائج
بعـض املراقبين اعتبر أن هـذا األمـر مقصـود ومل ِ
التحقيـق ،فالقامئـة التـي احتـوت على  36شـهادة احتـوت عىل  20جهـة مؤيدة للنظـام مع أن
بعضهـا مل َ
يـرق إىل مسـتوى املعايير املقبولة متا ًما.
ورغـم أنـه مل تقبـل شـهادة شـخصيات معارضـة ،إال أن اللجنة قبلت شـهادة أحد أفـراد العائلة
الحاكمـة وهـو رئيـس لجنة الشـؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني يف مجلس الشـورى خالد
بـن خليفـة آل خليفـة .ومـن أبـرز الجهـات املحسـوبة على املعارضـة التـي تـم قبول شـهادتها
وتوثيقهـا ،منظمـة العفـو الدوليـة ،قناة اللؤلؤة الفضائية ،واألسـتاذ «كريسـتيان ألريكسـن» من
منظمة تشـاتم هاوس.
يف السـياق ذاتـه ،أرسـل اللـورد «إيفبـوري» خطا ًبـا إىل رئيس لجنة الشـؤون الخارجيـة بالربملان
الربيطـاين النائـب «ريتشـاد أوتـاواي» مبد ًيـا انزعاجـه الشـديد وتفاجئـه مـن هـذا التصرف،
ومنتقـدا تجاهـل اللجنـة لشـهادات املنظمات والجهـات املؤيـدة للمطالـب الدميقراطيـة
واملدافعـة عـن حقـوق اإلنسـان يف البحرين ،وقبول شـهادات منظامت «الغانغـو» الحكومية يف
الوقـت ذاتـه ،مطال ًبـا بتوضيـح.
يذكـر ً
أيضـا ،أن عضـو اللجنـة النائبـة الربيطانيـة «آن كلويـد» قـد رفضـت قبول هديـة قدمتها
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لهـا سـفرية البحريـن يف لندن مبناسـبة عيد امليلاد نهاية العـام  ،2012معتربة ذلك مبثابة رشـوة.
ً
ثالثا :ملخص التقرير الختامي

يف  21نوفمبر /ترشيـن الثـاين  ،2013أصـدرت اللجنـة تقريرهـا النهـايئ ،الـذي خلـص بوضـوح
إىل أن أجنـدة اإلصالحـات يف البحريـن ال تعمـل حال ًيـا ،وأن التنفيـذ البطـيء لتوصيـات لجنـة
«مخيـب لآلمال» .اعتبر التقرير أن فشـل الحكومة الشـامل يف تنفيذ
بسـيوين لتقصي الحقائـق
ٌ
القـرارات اإلصالحيـة «ال ميكـن تفسيره» ،األمـر الذي يعني طعـن اللجنة يف الـرأي الذي قدمته
لهـا الحكومـة الربيطانيـة يف شـهادتها ،والـذي زعـم أن البحريـن «تسير يف االتجـاه الصحيـح يف
ظـل ظـروف صعبة «.
التقريـر دعـا الحكومـة الربيطانيـة لضمان أن ال يكـون «االرتبـاط والدعم املقـدم للبحرين غري
مشروط يف ظـل اسـتمرار االنتهـاكات وبـطء تنفيـذ اإلصالحـات» .وحـذر مـن مخاطـر فقـدان
اململكـة املتحـدة مصداقيتهـا إذا سـمحت لنفسـها أن تصبـح مشتركة يف املشـاكل بـدالً مـن
الحلـول يف تلـك الدولـة .اعتبر التقريـر أن بريطانيـا محقـة يف مواصلـة االنخـراط مـع البحرين
والضغـط مـن أجـل إصالحـات معتدلة.
السـلطات الربيطانيـة كانـت ُم َطالَبـة ً
أيضـا يف التقريـر ،باالجتماع مـع أعضـاء املعارضـة «كلما
كان ذلـك ممكنًـا» ،وبالعمـل الجـدي للسماح بوصـول املنظمات غير الحكوميـة إىل البحرين،
وبتسـمية هـذه األخيرة كــ «دولة مصدر قلـق» إذا مل يحصل أي تحسـن يف بدايـة العام .2014
ورغـم إقـراره بتعرضهـا لضغـوط من «دول أخـرى يف الخليج” ،إال أن التقريـر اعترب أنه «ال ميكن
أن يبرر ذلـك اسـتمرار حالـة الجمـود و بطء وتيرة التقـدم يف البالد».
رابعا :ردود الفعل حول التقرير

يف اليـوم الثـاين لصـدوره ،حظـي تقريـر لجنـة التحقيـق الربملانيـة بـردود فعـل واسـعة داخليـة
وخارجيـةُ ،قـراء «الغارديـان” الربيطانيـة ،الذيـن تابعـوا تغطيـة صحيفتهـم للحـدث ،اتهمـوا
الحكومـة الربيطانيـة بدعـم الديكتاتوريـات يف قمـع شـعوبها مـن أجل املصالح واملكاسـب عىل
حسـاب حقـوق اإلنسـان ،كما انتقـدوا يف تعليقاتهـم التـي تجـاوز عددهـا الــ  300مـا ورد يف
التقريـر بأنـه ال فائـدة مـن إيقاف تسـليح السـعودية والبحرين ،وربطـوا ذلك بقمـع املواطنني
الشـيعة يف القطيـف ومشـاركة السـعودية يف قمـع االنتفاضـة يف البحريـن.
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أمـا املعارضـة يف لنـدن ،فقـد اعتبرت ما انتهت إليـه اللجنة بشـأن البحرين ،بأنهـا أكدت وجهة
نظـر املعارضـة البحرينيـة وب ّرأتهـا مـن تهمـة مامرسـة العنـف حسـب ادعـاء النظـام ،لكنهـا
انتقـدت التأكيـد على «العالقـات الوديـة» التـي تربـط اململكـة املتحـدة بنظـام آل خليفة.
الجمعيـات والحـركات السياسـية املعارضـة رفضت مـا جاء يف التقريـر من تربيـر لتزويد أنظمة
دول مجلـس التعـاون بالسلاح والعتـاد ،ورغـم اعتقادهـا بعـدم جديـة الحكومـة الربيطانية يف
ً
مدخلا لفتـح آفـاقٍ جديـدة
مامرسـة الضغـط على العائلـة الحاكمـة ،إال أنهـا اعتبرت التقريـر
أمـام نشـطاء حقـوق اإلنسـان والسياسـيني ،مـن أجـل قيـام بحملات سياسـية وإعالميـة لوضع
حـد لالنتهـاكات الخطيرة يف البالد.
أمين عـام جمعيـة الوفـاق الشـيخ عيل سـلامن ع ّلـق عىل محتـوى التقريـر« :ال عـذر للحكومة
الربيطانيـة وال لغريهـا بعـد هـذا التحقيـق إذا مل تعمل عىل اإليقـاف الفوري لالنتهـاكات ودعم
تحـول فـوري للدميقراطيـة يف البحريـن» ،مضي ًفا« :مع اسـتمرار الثورة بسـلمية سـيحرش النظام
يف الزاويـة أكثر فأكثر وسـيفقد أي حليـف عىل املسـتوى الدويل وسـيقرتب نرص الشـعب».
أمـا حركـة أحـرار البحرين اإلسلامية فقالـت يف بيان أن «الحكومة الربيطانيـة أصبحت يف وضع
صعـب ألنهـا مطالبـة بالضغـط على صديـق ويف يعتقـد أنـه محمـي بشـكل كامل مـن قبلها»،
وأن هنـاك حال ًيـا «فرصـة ملامرسـة املزيـد مـن الضغـوط الدوليـة إلجبـار الحكـم على تطبيـق
التوصيـات الكثيرة التـي فرضهـا املجتمـع الـدويل عليـه» ،مسـتدركة« :هـذا لـن يتحقـق إال إذا
شـعرت العائلـة الحاكمـة أن مسـتقبلها يف الحكـم مشروط بوفائهـا بالتزاماتهـا وتطبيقهـا تلـك
التوصيات».
مـن جهتهـا تسـاءلت جمعيـة العمل اإلسلامي «أمـل» يف بيانها عـن كيفية القول إن «السـلطة
متـارس صـور اإلصلاح للعـامل بينما هـي متـارس كل أسـاليب البطـش على أرض الواقـع وباسـم
القانـون التـي متلـك كل مفاتيحـه» ،منتقد ًة «تجاهـل بريطانيا محاكمـة آالف املواطنني وإغالق
جمعيتهـا التـي تعتبر ثـاين أكبر الجمعيات السياسـية املعارضـة يف البحريـن ،واعتقـال قياداتها
وتهجري منتسـبيها».
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لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12810.html
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أسرتاليا أيدت أن تكون يف البحرين «حكومة منتخبة»...
والربملان األوروبي يتبنى قضية البحرين ،والغرب سيمارس
ضغوطا!

ً
ضغوطا ج ّمة عىل البحرين يف العام  2014الستيعاب مطالب املتظاهرين
«الغرب سيامرس
وإحداث تغيري فعيل من شأنه وقف االستنزاف الحايل»...وعود حملتها مصادر دبلوماسية
أوروبية لثورة البحرين يف عام ميلء بالحراك السيايس والحقوقي محل ّيا ودولياً.
ويف حني وصف مراقبون ومنظامت بأن مواقف الدول األوروبية جاءت دون املستوى املطلوب،
مارس عديدون الضغط عىل حكومات أوروبا ومؤسسة االتحاد األورويب للتدخل يف صناعة الحل
السيايس يف البحرين ،وإيقاف انتهاكات الحكومة املستمرة لحقوق اإلنسان.
برزت يف هذا السياق مواقف كبرية للربملان األورويب الذي زار وفد منه البالد نهاية العام ،2012
وظل ن ّوابه ولجانه عىل متابعة لصيقة للتطورات السياسية والحقوقية ،ليصدر قرارا مثريا كان
األول من نوعه بشأن حالة حقوق اإلنسان يف البحرين.
كام رشحت إىل السطح مواقف مستقلة من بعض الحكومات األوروبية ،منها خطاب الرئيس
الفرنيس «فرانسوا هوالند» الذي أشاد فيه بالناشط املعتقل نبيل رجب ،وكذلك الجهود املعلنة
التي بذلها وزير الخارجية الدمناريك فييل سوفندال يف الضغط عىل السلطات يف البحرين.
ويف حني زار البحرين السفري الفرنيس لحقوق اإلنسان ،هاجم نواب من الربملان األسرتايل النظام
الحاكم بقوة مطالبني بأن تنعم البحرين بحكومة منتخبة من قبل الشعب.
برملانيون سويديون قالوا إنه عندما يصل األمر إىل البحرين فكل الحقوق منتهكة ،بينام صدر
ترصيح لوزير الخارجية اإليرلندي وصف فيه اعتقال القيادي املعارض خليل املرزوق بالنكسة
املخيبة لآلمال.
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دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا ،أملانيا ،الرنويج باإلضافة إىل روسيا االتحادية ،كانت لها يف العام
 2013عدة مواقف وترصيحات عن الرصاع السيايس وأزمة حقوق اإلنسان املتفاقمة يف البحرين.
دبلوماسية آشتون الهادئة

جاء هذا يف وقت تضاربت فيه مواقف االتحاد األورويب ففي حني علق الكثريون اآلمال يف بداية
العام  2013عىل زيارة منسقة السياسة الخارجية يف االتحاد األورويب كاثرين آشتون ومبعوثها
لحقوق اإلنسان ستافروس المربينديس إىل البحرين ،توقع الناشطون يف مجال الدميقراطية أن
يتحدث كالهام عن سجل حقوق اإلنسان يف ذلك البلد.
لكن آشتون تحدثت عن التجارة قبل أن تطرح مسالة حقوق اإلنسان يف ما شكل خيبة أمل كبرية
وصفتها نائب رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان مريم الخواجة بأنها «رضبة تلقاها النظام
بالكاد عىل يده» .وشكل هذا تحد ًيا كب ًريا لالتحاد األورويب الذي قال مراقبون إن عليه تشجيع
حقوق اإلنسان قبل فوات األوان ،وانقسم الخرباء بشأن دبلوماسية السيدة آشتون الهادئة وما
إذا كانت الطريق األنسب لفعل ذلك.
السيدة آشتون رحبت يف بيان باستئناف «الحوار الوطني يف البحرين» داعية «إىل أن تلبي
املحادثات التطلعات الرشعية لجميع املواطنني البحرينيني» وناشدت جميع األطراف «االنخراط
يف حوار هادف يكون ً
شامل قدر اإلمكان من دون رشوط مسبقة ،واالمتناع عن التحريض عىل
العنف ورفضه بشكل قاطع بجميع صوره ».وأكدت أن «االتحاد األورويب عىل أتم االستعداد
لتقديم الدعم العميل لهذه العملية إذا ما طلبت السلطات البحرينية منه ذلك ».فيام مل يعرف
نوع الدعم املعروض.
االتحاد األوروبي :شيء من التصعيد

اعتقال نائب رئيس الربملان ،القيادي يف جمعية الوفاق خليل املرزوق باغت االتحاد األورويب
الذي اضطر إىل التخفيف من دعمه للسلطات البحرينية ،فأشار إىل أنه يتابع تطورات األوضاع
يف البحرين بقلق ودعا يف بيان البحرين إىل ضامن اإلجراءات القانونية الالزمة بشكل كامل فيام
يتعلق باعتقال املرزوق.
كام قال ممثل االتحاد األورويب يف الجمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك إنه عىل املقرر الخاص
املعني بالحق يف حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي «أن يتابع عن كثب
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الوضع يف البحرين من أجل تقديم الدعم» مضيفا خالل اجتامع يف أكتوبر/ترشين األول بأنه
ينبغي عىل الحكومة البحرينية «عمل املزيد إلعادة بناء الثقة ،مبا يف ذلك النظر يف مسألة اإلفراج
عن سجناء األنشطة السياسية السلمية» وعقب بالقول «إننا ندين بشدة أعامل العنف األخرية
وندعو السلطات البحرينية إىل ضامن حريات الرأي األساسية وخاصة حرية الرأي والتجمع».
بدورها دعت آشتون عىل لسان املتحدث باسمها مايكل مان السلطات البحرينية إىل «بذل
الكثري من الجهود اإلضافية لتحقيق اإلصالح املستدام والشامل ال سيام فيام يخص املساءلة
ومكافحة اإلفالت من العقاب».
ضغوط على االتحاد األوروبي

مواقف االتحاد األورويب هذه قابلتها دعوات متعددة له للضغط عىل السلطات البحرينية.
وجاءت أوىل هذه الدعوات يف رسالة وقعها يف يناير/كانون الثاين مثانية نواب من «الربملان
األورويب» ،وهي جزء من مؤسسات االتحاد األورويب ،وطالبت الرسالة السيدة آشتون بالتنسيق
مع الدول األعضاء ومامرسة ضغط علني من أجل اإلفراج الفوري وغري املرشوط عن «الرموز
السياسية» يف البحرين.
وكانت الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان قد دعت االتحاد األورويب نهاية العام  2012إىل
«اتخاذ «موقف أقوى» حيال الوضع الذي يجري يف البحرين ،مطالبة دول االتحاد بـ»مواصلة
إدانة حقوق اإلنسان الجارية بشكل منتظم» ،كام دعت الفيدرالية االتحاد إىل دعم إنشاء آلية
دولية ملراقبة تنفيذ توصيات لجنة تقيص الحقائق وتوصيات جنيف.
كذلك طالب العضو يف «املنظمة األوروبية البحرينية لحقوق اإلنسان» أحمد الحداد االتحاد
األورويب «بحظر تصدير الغاز املسيل للدموع الذي يستخدم يف قمع املتظاهرين ،والذي ُت َصدّر
منه اململكة املتحدة عىل ما يبدو إىل البحرين».
يف يونيو/حزيران دعا وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة االتحاد األورويب إىل
تجاوز الدعايات السلبية ،حسب وصفه.
موقف الوزير هذا جاء غداة دعوة منظمة «هيومن رايتس ووتش» مفوضية السياسة الخارجية
يف االتحاد األورويب الضغط عىل البحرين لإلفراج عن املعتقلني السياسيني وعىل رأسهم زعامء
املعارضة ،واحرتام تعهداتها يف مجال حقوق اإلنسان «إذا كانت حقوق اإلنسان يف صلب العالقات
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برزت يف هذا السياق مواقف كبرية للربملان األوروبي الذي زار وفد منه البالد نهاية العام  ،2012وظل نوّابه ولجانه
على متابعة لصيقة للتطورات السياسية والحقوقية.

الخارجية لالتحاد األورويب» ،حسبام ما ورد يف بيان صدر قبيل زيارة كاترين آشتون إىل البحرين.
ومن الداخل البحريني ،طالبت جمعية العمل الوطني الدميقراطي «وعد» وزراء خارجية االتحاد
األورويب علناً بحث النظام السيايس يف البحرين عىل إحداث انفراج أمني والبدء يف بناء دولة
مدنية دميقراطية.
زيارة وفد الربملان األوروبي إىل البحرين

وكان وفد من الربملان األورويب قد زار البحرين نهاية العام  ،2012ونقل ريتشارد هويت ،عضو
الوفد األورويب ،أن وزير العدل البحريني اعرتف بوجود سجناء رأي وتهرب من سؤال املحاسبة،
فيام رفض وزير الخارجية الحوار مع املعارضة التي وصفها بـ»املتشددة» ،واعرتف وزير الداخلية
باستخدام الذخرية الحية يف مواجهة االحتجاجات.
جاء هذا يف وقت منعت فيه السلطات البحرينية الوفد األورويب من لقاء قيادات املعارضة الذين
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يقضون أحكا ًما بالسجن تصل إىل املؤبد ،فيام استمع الوفد عن طريق هاتف العنرب إىل رشح
مفصل من الحقوقي عبد الهادي الخواجة عن مطالب الثورة وأوضاع السجن.
الربملان األوروبي يتبنى قضية البحرين

وبرزت مواقف كبرية وفاعلة من أعضاء الربملان األورويب تجاه قضية البحرين ،ويف فرباير/شباط
ّ
رشحت النائبة الربتغالية يف الربملان األورويب آنا غوميز عبد الهادي الخواجة وابنتيه مريم وزينب
الخواجة لنيل جائزة نوبل للسالم للعام  2013تقديرا لنضالهم السلمي.
أعضاء الربملان األورويب أكدوا يف ترصيح نرش عىل موقع الربملان أنهم أبلغوا أعضاء يف مجلس
النواب البحريني خالل لقاء يف مارس/آذار أن الحوار «يجب أن يشمل ً
أيضا مؤسسات املجتمع
املدين واملعارضة السياسية».
يف هذه األجواء ،تبنى الربملان األورويب يف سبتمرب/أيلول  2013مرشوع قرار بخصوص حالة
اإلنسان يف البحرين يدعو السلطات البحرينية إىل «احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية
مبا يف ذلك حرية التعبري وحرية التجمع» وعرب أعضاؤه عن عميق اسفهم «للتوصيات التقييدية
التي أقرت من قبل املجلس الوطني البحريني وامللك مؤخ ًرا».
هذا القرار فاجأ دبلوماسيي دول الخليج العريب إذ أنه مل يكن عىل جدول أعامل جلسة الربملان
لكنه أدخل بوصفه «حالة طارئة تتعلق بحقوق اإلنسان».
قرار الربملان األورويب أثار رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلامن ،ليهاجم الربملان بشدة خالل
لقاء مع صحيفة الوطن القطرية ،ووصف خليفة القرار بأنه «ذريعة للتدخل» ،وقال «ال ينبغي
أن نغفل أن قضايا من نوع حقوق اإلنسان وغريها باتت ذريعة يستخدمها اآلخرون للتدخل يف
شؤون الدول أو لفرض ما يريدونه عليها».
النشاط األورويب مل يقترص عىل الدعوات العامة بل تخطاها إىل القضايا الخاصة .يف هذا السياق
تأيت مطالبة  58نائ ًبا أوروب ًيا يف خطاب أرسلوه إىل ملك البحرين باإلفراج الفوري عن معاون
األمني العام لجمعية الوفاق ،خليل املرزوق ،وإسقاط جميع التهم عنه مؤكدين أن «بإمكانه أن
يلعب دو ًرا كب ًريا يف دفع البحرين نحو حل سيايس».
وقال السيد غراهام واتسون من الربملان األورويب «إذا كان أي شخص يدعو املعارضة إىل التخيل
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عن العنف وانتهاج السلمية يعتقل من غري دليل ويحاكم للتحريض عىل العنف ،فإن البحرين
يف وضع مؤسف للغاية .يجب وقف اضطهاد البحرين لألصوات».
الدول األوروبية تتابع التطورات عن كثب

رصح وزير الدولة اإليرلندي
عىل صعيد التحركات املنفصلة ملسئويل الدول األووربية ،فقد ّ
للشؤون الخارجية ديبويت باسكال يف أكتوبر/ترشين األول أن «القبض عىل القيادي املعارض
خليل املرزوق نكسة مخيبة لآلمال» وقال إن «الحكومة نقلت قلق إيرلندا بشأن قضايا حقوق
اإلنسان يف البحرين بصورة منتظمة إىل السلطات البحرينية وسوف تواصل القيام بذلك» مؤكدًا
أن إيرلندا ستواصل متابعة حالة حقوق اإلنسان يف البحرين ورصد قضية املرزوق يف هذا
السياق.
ويف جلسة أقيمت يف الربملان السويدي يف مارس/آذار حول أوضاع حقوق اإلنسان يف البحرين،
قال «أوريان هيلني» العضو يف «الحزب الدميقراطي االجتامعي» إنه «عندما يصل األمر إىل
البحرين فكل الحقوق منتهكة» ،بينام ذكرت العضو يف «الحزب األخرض» واملتحدثة باسم لجنة
الشؤون الخارجية النيابية السيدة بودليكيبالوس أنه «لو كانت الحكومة يف بلدي ترصف  40يف
املئة من ميزانية اململكة عىل السالح لتظاهرت ضدها».
ويف نوفمرب/ترشين الثاين أملحت لجنة حقوق اإلنسان يف الربملان السويدي إىل إمكانية استجواب
وزير الخارجية كارل بيلت بشأن دور الحكومة فيام يتعلق بضامن أوضاع حقوق اإلنسان يف
البحرين ،وذلك خالل لقاء مبمثيل منظمة سالم البحرين ،وأكدت اللجنة أنها رفعت خطابا عاجال
للسلطات لتوفري العالج الالزم لزعيم تيار الوفاء األستاذ عبدالوهاب حسني.
فيام رأى السفري اإليطايل يف البحرين ألربتو فييك يف ترصيح أدىل به يف نوفمرب/ترشين الثاين أن
الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق األهداف السياسية يف البحرين عىل املدى البعيد ،مؤكدًا أن
التوصل إىل التفاهم «يشء مفيد ولن يكون هناك خارس ».وقال السفري إن «التسوية تحتاج ألن
تكون عىل معرفة تامة بأنك ال بد أن تخرس شيئا ما بشكل دائم ليعم الخري للبالد برمتها».
وقال املندوب الدائم ألملانيا يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف هانز هرنيتش شوماخر إن السفارة
األملانية يف املنامة «تقدم معلومات متوازنة عن الوضع يف البحرين» .ودعا هرنيتش شوماخر ،خالل
لقائه وزير شؤون حقوق اإلنسان صالح عيل يف سبتمرب/أيلول ،دعا «املؤسسة الوطنية لحقوق
اإلنسان» إىل أن «تلعب دورا أكرب يف عملية خلق الثقة بني مكونات املجتمع املختلفة».
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املوقف الرويس جاء متوازيا مع هذا السياق ً
أيضا ،إذ أكد املندوب الدائم لروسيا يف جنيف
ألكيس بورودافكني ،يف لقائه مع الوزير البحريني صالح عيل يف قرص األمم املتحدة بجنيف ،أن
الحوار يف البحرين «يجب أن تبنى نتائجه عىل التوافقات».
مواقف الرنويج مت ّثلت يف ترصيح عىل لسان وزير الخارجية الرنويجي إسنب بارت آيداه قال فيه
إن بالده تتابع عن كثب التطورات يف البحرين.
من حق البحرينيني انتخاب حكومتهم

فيام دان الربملان األسرتايل انتهاكات حقوق اإلنسان ودعا إىل رفع مستوى اإلدانة إىل السقف
األعىل يف الربملان الفدرايل ،فأعرب النائب هاري جاكسني عن قلقه إزاء استهداف الطفولة يف
اململكة الخليجية موث ًقا استنكاره بشواهد ،وانتقد دخول قوات األمن إىل املدارس يف حني وصف
تدخل قوات درع الجزيرة للمساهمة يف قمع الثورة الشعبية مارس/آذار  2011بأ «االحتالل
املبارش».
أما النائب األسرتايل لورين فرجسني فاستنكر استخدام القوة ضد املتظاهرين السلميني وانتقد
محاكمة الطواقم الطبية .وأيد النائب مايكل دامبي حق البحرينيني يف انتخاب حكومتهم مؤيدًا
«أن تنعم البحرين بحكومة منتخبة من قبل الشعب ذات توافق وطني وغري طائفية».
فرنسا تشيد بـ»نبيل رجب»

نهاية العام  2012أشاد الرئيس الفرنيس «فرانسوا هوالند» بالحقوقي البحريني «نبيل رجب»،
وقال يف خطاب تكرميي لرئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان إن رجب «معتقل ال ليشء
سوى ألنه طالب بالعدالة».
وأضاف هوالند مخاطبا رئيسة الفدرالية «أود ،من خاللك ،أن أتوجه بالشكر إىل مناضيل
الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان الذين كثريا ما يدفعون مثنا غاليا مقابل شجاعتهم .وال أنىس
نائب رئيسكم السيد بيالياتسيك املعتقل يف سجون بيالروسيا ،وال نائب أمينكم العام السيد نبيل
رجب املعتقل يف البحرين ،وكل أعضاء منظمتكم الذين هم خلف القضبان ال ليشء إال أنهم
طالبوا بالعدالة».
وخالل زيارته للبحرين يف ديسمرب/كانون األول  2012قال السفري الفرنيس لحقوق اإلنسان
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فرانسوا زميرياي إن «السجن ليس ملغردي «تويرت» وال «األطباء» مش ًريا إىل أن فرنسا تقف
وخصوصا الناشط
مع جميع املدافعني عن حقوق اإلنسان وأنها «عىل علم مبن تم اعتقالهم
ً
الحقوقي نبيل رجب» والفتًا إىل «أن هناك متابعة ومناقشة بشأن اعتقال رجب».
بدوره ،قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية يف يناير/كانون الثاين إنه «ما من
سبيل لتحقيق املصالحة الوطنية وضامن تهدئة االضطرابات عىل نحو مستدام إال عن طريق
الحوار».
ويف لقاء بني وكيل وزارة الخارجية لشؤون الرشق األوسط ديدلر شابرت ووفد مرصد البحرين
لحقوق اإلنسان أكد شابرت أن الحكومة الفرنسية ترى أنه يجب أن ميثل الحوار كل الرشائح
البحرينية بصورة عادلة ليك يحوز عىل إجامع الشعب ويصل للنتائج املنشودة التي تريض كل
البحرينيني بدون استثناء.
من جهته أبدى مسؤول العالقات الخارجية يف «الحزب االشرتايك الفرنيس» «سيباستيان غريكور»،
خالل لقائه القائم بأعامل األمني العام لجمعية العمل الوطني الدميقراطي «وعد «ريض املوسوي»
يف باريس دعم حزبه للجهود التي تبذلها الجمعيات السياسية املعارضة يف البحرين من اجل
إنجاح الحوار وتعبيد الطريق لحل حقيق ودائم لألزمة السياسية.
الدنمارك :األمور تسري يف البحرين بشكل خاطئ

من جهتها ،أوضحت وزارة الخارجية الدمناركية بداية العام املنرصم أنها تستمر يف الضغط عىل
السلطات البحرينية عىل لسان وزير خارجيتها فييل سوفندال الذي أكد أنه «لسوء الحظ ،األمور
تسري يف البحرين بشكل خاطئ».
وكان قد سبق لسوفندال أن طالب يف مناسبات عديدة بإطالق رساح الحقوقي عبد الهادي
الخواجة الذي يحمل الجنسية الدمناركية إذ فاوض السلطات البحرينية من أجل إطالق رساحه
وقال إنه «يجب أن يتم اإلفراج عن الخواجة ألسباب إنسانية» مضيفا أنه يجب أن يخرج من
السجن «ليواصل دفاعه عن الحقوق».
فيام أبدى سوفندال يف مناسبات عدة تفاؤله بنجاح مهمته وأشار إىل أن الضغوط «ليست
دمناركية فقط ،إمنا ً
أيضا هناك ضغط من عدد من حلفائنا يف العامل» وأكد وزير التعاون من أجل
التنمية الدمناركية كريستيان فريس باتش خالل جلسة مجلس حقوق اإلنسان بجنيف يف فرباير/
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شباط أن «الدامنارك ستواصل مراقبة الوضع املتدهور يف البحرين عن قرب» داع ًيا «املجتمع
الدويل إىل مواصلة الضغط عىل النظام البحريني» الذي طالبته الدمنارك «باحرتام حقوق اإلنسان
األساسية ومن ضمنها حرية التعبري والتظاهر».
وشبه السفري الدمناريك يف بريوت يان توب كريستينسن الناشط الحقوقي املعتقل عبد الهادي
الخواجة بالزعيم األفريقي واملناضل الحقوقي نيلسون مانديال ّ
موضحا مدى تقدير الشعب
الدامناريك لـ»نضاالت الخواجة» أثناء استقباله وفدًا من منتدى البحرين لحقوق اإلنسان يف
مارس/آذار.
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لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12809.html
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العالقة بني القبيلة واملستعمر :امللك :ملاذا رحلتم؟
وبريطانيا تزيد صادراتها إىل البحرين بنسبة 25%

يف قعر دار البيت الربيطاين ،كرر امللك سؤال والده ا ُملهني ،عن سبب اتخاذ بريطانيا قرار
االنسحاب من البحرين يف  :1971ملاذا؟ هل طلب منكم أحد الذهاب؟ .كانت تلك واحدة من
جمله الهزلية الكثرية ،التي أطلقها امللك يف العام  .2013مل تكن هذه أولها ،ومل يكن آخرها
احتفاله مبا أسامه مرور  200عام عىل الصداقة البحرينية الربيطانية ،وال ادعاءه أن قبيلته ،التي
غزت البحرين قبل  230عا ًما ،هي من حولت البحرين إىل دولة عربية مسلمة مستقلة.
بريطانيا ،نعني هنا الحكومة الربيطانية ،الحليف األكرب لقبيلة آل خليفة ،م ّثلت طوال  3أعوام
هي عمر الثورة ،دور الداعم للنظام والحاضن له .تغاضت عن االنتهاكات الصاخبة التي ميارسها
النظام البحريني ،و ّ
الرسية والعلنية الستقبال امللك وحاشيته يف أكرث من مناسبة،
رشعت أبوابها ّ
وتدخلت بشكل سافر يف شؤون البالد الداخلية ،خو ًفا عىل مصالحها الشخصية من ثورة سلمية
مح ّقة يقودها مواطنون تواقون للحرية والعدالة.
هذا التقرير ،يتناول جان ًبا من العالقة بني الحليفني البحريني والربيطاين خالل العام ،2013
واملصالح املتبادلة بينهام؛ دعم سيايس تقابله مصالح اقتصادية ،تلك التي تجرأ معها امللك مطال ًبا
باستمرار استعامر البحرين من قبل بريطانيا!!
لربيطانيا املستعمرة :ال ترحلي

يف الخامس من شهر مايو /أيار ،وبينام كان امللك يستمتع بعرض للخيول العربية مبهرجان
ويندسور الدويل للفروسية يف بريطانيا ،شارك فيه نجاله خالد ونارص ،اعرتض الناشط البحريني،
ً
صارخا بوجهه «أنت
املقيم يف «لندن» أحمد الوداعي ،مقصورته حام ًال بيده علم بالده،
رصح الح ًقا ،لنشطاء
ديكتاتور» .الوادعي اعتقلته الرشطة الربيطانية املكلفة بتأمني املوقعّ ،
متكنوا من إجراء محادثة معه أثناء وجوده يف الحجز ،بالقول« :أنا فخور مبا عملت».
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حسه الوطني ،حني دعا املستعمر
خالل حفل استقباله ،أظهر امللك شذوذه األخالقي وانفراط ّ
بلغة الخائن لوطنه :ملاذا؟ هل طلب منكم أحد الذهاب؟ وأنه وعىل الرغم من رحيل االستعامر
ً
حارضا دون تغيري .ك ّرر سؤال والده املهني
يف العام  1971إال أن الوجود الربيطاين يف بالده ظل
عن سبب اتخاذ بريطانيا لذلك القرار من جانب واحد .كام أعلن يف خطاب ألقاه يف ذلك الحفل
عن تجنيس  240بريطان ًيا يف البحرين ،كانوا قد تقدموا بطلبات لذلك.
ويف سابقة تاريخية أكرث شذو ًذا عىل مستوى العامل املستع ِمر واملستع َمر ،بدأت البحرين
تحضرياتها لالحتفاالت التي ستقيمها يف العام  2020مبناسبة الذكرى  200الستعامرها من قبل
بريطانيا .فقد قدمت فرقة تابعة لسالح الجو املليك الربيطاين ً
عرضا جو ًيا يف سامء اململكة يوم
األحد  10نوفمرب /ترشين الثاين وسط دعاية إعالنية واسعة وبحضور السفري الربيطاين.
شذوذ النظام مل يتوقف عند هذا الحد ،فالتحضريات التي ُو ّجهت دعوة عامة لحضورها
ستستكمل خالل العام القادم ،إذ سيتم إنشاء جناح خاص لها ضمن معرض البحرين للطريان
الذي سيقام يف يناير/كانون الثاين .2014
للربيطاني املدافع عن حقوق اإلنسان :ارحل

رحلت املحامي الربيطاين بيت ييرثيب،
لكن البحرين التي قالت للمستعمر الربيطاين ملاذا رحلت؟ ّ
ً
املرزوق .وكان يثرييب
الذي كان ينوي حضور محاكمة املساعد السيايس ألمني عام الوفاق خليل
زار البحرين يف عام  2010و 2011ملراقبة املحاكامت بالنيابة عن لجنة حقوق اإلنسان يف نقابة
املحامني الربيطانية ،ومنع من الحصول عىل تأشرية دخول اململكة يوم اإلثنني  9ديسمرب /كانون
األول  ،2013مام اضطره للرجوع إىل البالده عىل منت رحلة العودة .هكذا إذن؛ ترحب البحرين
بربيطانيا حني تأيت يف ثوب املستعمر ،وال ترحب بها حني تأيت يف صورة حقوقي.
التعاون العسكري بني البحرين وبريطانيا

يف شهر مايو /أيار  2013كشف موقع إكلسيا الربيطاين لألنباء أن بريطانيا تسعى لزيادة مبيعاتها
من األسلحة إىل البحرين ،مش ًريا إىل أن صادراتها للسالح بلغت  13مليون جنيه اسرتليني (7.5
مليون دينار) خالل الخمس سنوات املاضية .وأضاف أن نجل امللك نارص بن حمد آل خليفة،
وهو قائد كبري يف الحرس املليك يف البحرين ،زار معرض مكافحة اإلرهاب يف لندن ،يف سعي
لتوظيف أحدث التقنيات ضد املحتجني املؤيدين للدميقراطية.
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كام أشار املوقع أن رئيس املنظمة الربيطانية لالستثامر األمني والدفاعي ( )HUKTI DSO
ريتشارد بانجيوان ،وامللحق الدفاعي الربيطاين كريستوفر موراي التقيا وزير الدولة لشؤون
الدفاع محمد بن عبدالله آل خليفة ،يف املنامة يف  29أبريل ،لبحث التعاون العسكري الثنايئ،
وإقناعه برشاء املزيد من األسلحة الربيطانية.
وبسبب الضغوط الداخلية التي واجهتها الحكومة الربيطانية ،حول موقفها من النظام البحريني
القاتل ،أعلنت يف شهرأغسطس /آب عن قرارها الجديد بإخضاع تراخيصها لصادرات األسلحة
إىل عدد من «الدول املثرية للقلق” ،مبا يف ذلك البحرين ،إىل تدقيق برملاين .النائب جون ستانيل،
رصح أن التحقيق سريكز عىل « 27بلدًا تعتربها وزارة الخارجية والكومنولث بأنها
رئيس اللجنةّ ،
أكرب قلق فيام يتعلق بحقوق اإلنسان ،إىل جانب  5بلدان إضافية تعتربها اللجان ذاتها مصدر
قلق» ،وأن البحرين ضمن البلدان الـ  5اإلضافية.
ترصيح آخر ملجموعة الدفاع الربيطانية «يب أيه آي سيستمز» أعلنت من
هذا الترصيح تزامن مع
ٍ
خالله أن حكومة بالدها بدأت إجراء مناقشات أولية بشأن تزويد البحرين بـ 12مقاتلة بحرية
من مقاتالت يورو فايرت تايفون األوروبية مببلغ يزيد عىل نصف مليار دينار بحريني.
باإلضافة إىل ذلك نرشت صحيفة «دييل تيلغراف» يف عددها الصادر يوم  9أغسطس /آبً ،
مقال
للصحفي «كون كافلني» ،جاء فيه أن أحد البنود الرئيسية التي بحثها ملك البحرين مع رئيس
الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون يف زيارته األخرية للمملكة متحورت حول توقيع اتفاق تسليح
قيمته أكرث من نصف مليار دينار بحريني.
تكنولوجيا التجسس الربيطانية

هذا التناقض الحاد بني الخطاب الرسمي الربيطاين ،الداعي إىل اإلصالح ،والعمل عىل أرض الواقع،
دفع جمعية العمل الوطني الدميقراطي «وعد» إلرسال رسالة مفتوحة إىل وزير الدولة الربيطاين
لشؤون الرشق األوسط أليسرت بريت ،حول زيادة صفقات األسلحة بني اململكة املتحدة بشكل
ملحوظ ،وخاصة يف فرتة ما بعد األزمة ،يعطي الرشعية للحكومة البحرينية ملواصلة انتهاكاتها،
وبخاصة إذا مل ُتلحق بها رشوط صارمة.
كام احتجت منظمة  CAATاملناهضة لبيع األسلحة عىل هذه الصفقات ،وذلك عشية انطالق
معرض  ،DSEIأحد أكرب معارض األسلحة يف العامل ،والذي أقيم يف لندن خالل شهر سبتمرب/
رصحت عىل لسان أحد أعضائها ،كاي ستريمان ،بالقول« :يجب أن
أيلول .املنظمة الربيطانية ّ

السياسة الدولية واإلقليمية

193

يف قعر دار البيت الربيطاني ،كرر امللك سؤال والده املُهني ،عن سبب اتخاذ بريطانيا قرار االنسحاب من البحرين
يف  :1971ملاذا؟ هل طلب منكم أحد الذهاب؟

نتوقف عن بيع األسلحة للبحرين والعائلة الحاكمة ،ينبغي أن نقول لهم أنهم ليسوا موضع
ترحيب يف اململكة املتحدة».
من جهة أخرى استمرت تداعيات قضية استخدام تكنولوجيا التجسس الربيطانية ضد معارضني
بحرينيني بالتداول خالل العام  ،2013فبعد رفض الحكومة الربيطانية الكشف عام إذا كانت
قد حققت مع رشكة غاما األنجلوأملانية يف اململكة املتحدة ،أعلنت جهة االتصال الوطني يف
بريطانيا ( ،)NCPالتابعة ملنظمة التعاون االقتصادي ،يف شهر يونيو /حزيران قبول الشكوى
املقدمة ضد هذه الرشكة املتهمة بخرق ما يقارب اثني عرشة توصي ٍة من إرشادات منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية املتعلقة بحقوق اإلنسان ،من خالل بيع حكومات بينها البحرين
برامج تجسس ومراقبة.
وكانت الناشطة البحرينية ،آالء الشهايب ( 30عا ًما) ،وهي تحمل الجنسيتني البحرينية والربيطانية،
وإحدى األعضاء املؤسسني لـ «بحرين ووتش» ،قد ادّعت بأنها تلقت أربع رسائل بريد إلكرتوين
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خادعة تحتوي برمجيات خبيثة تسمح بالتجسس عىل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف للشخص
املستهدف ،وتشغيل آلة التصوير واملايكرفون الخاص به ،إضافة إىل تقيص موقعه الجغرايف
وتسجيل كل الحروف التي ُتكتب ،ومراقبة الربيد اإللكرتوين والرسائل النصية املبارشة والصوتية.
رحبت بقبول الدعوى معترب ًة أن» هذه القضية هي األوىل من نوعها ،ومبنية عىل أدل ٍة
الشهايب ّ
دامغة قدمتها جهات الشكوى ،وبالتايل فإنها سوف تثري عددًا من املسائل الهامة و الجوهرية،
ليس فقط حول العملية التجارية نفسها» .أما كريستيان مهر ،املدير التنفيذي لفرع منظمة
مراسلون بال حدود بأملانيا ،والتي شاركت يف رفع الدعوى ،فع ّلق عىل الخرب بالقول« :إن قبول
الشكوى ميثل خطوة هامة إىل األمام لحامية الصحفيني يف جميع أنحاء العامل من املراقبة املتطفلة
من خالل برمجيات التجسس املتقدمة».
بريطانيا :انتقادات خجولة

ترصيحات الحكومة الربيطانية خالل العام  ،2013حتى (املعا ِتبة) منها للنظام البحريني ،مل
تتجاوز حد كلامت خجولة مثل «التحفظ عىل» ،أو «التخ ّوف من» ،أو»الدعوة إىل» ،أو «الحث
عىل» ،دون إدانات واضحة أو رصيحة ،أو ضغوط محتملة.
رصح وزيرها لشؤون الرشق األوسط وشامل
فمع اقرتاب الذكرى الثانية لثورة  14فرباير ّ ،2011
أفريقيا أليسرت بريت أن حكومته ملتزمة بدعم كافة محاوالت املصالحة يف البحرين للمساعدة يف
إحالل االستقرار هناك ،داع ًيا كافة األطراف لالنخراط يف حوار حقيقي شامل يكون فيه للجميع
دور يف تسوية الوضع السيايس.
وبعد تأييد املحكمة البحرينية العليا لألحكام الصادرة بحق زعامء املعارضة السياسية املعتقلني،
اكتفى بالتعبري «يف الوقت الذي حكم عىل هؤالء األشخاص ظهرت تقارير أكدتها اللجنة البحرينية
املستقلة لتقيص الحقائق ،توحي بتعرض املتهمني النتهاكات خالل فرتة االحتجاز ،وعدم متكنهم
من الحصول عىل املشورة القانونية وإكراههم عىل االعرتاف».
وبعد اعتقال كل من نفيسة العصفور وريحانة املوسوي ،خالل سباق الجائزة الكربى يف 20
نيسان/أبريل ،اكتفى بريت بـ(مطالبة) حكومة البحرين ،بالعمل عىل ضامن اإلجراءات القانونية
الالزمة.
بريت ،الذي قام بزيارة إىل البحرين يف أوائل الصيف للمشاركة يف االجتامع الوزاري املشرتك
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بني دول مجلس التعاون لدول الخليج العريب واالتحاد األورويب ،دعا «الحكومة والجمعيات
السياسية وقادة املجتمع إىل انتهاز فرصة شهر رمضان الكريم ،وهو وقت العبادة والتأمل
والتسامح والغفران ،ملواصلة الحوار والحث عىل الثقة ونبذ العنف».
وزارة الخارجية الربيطانية بدورها أعربت عن (تخوفها) من تدهور بعض مجاالت حقوق اإلنسان
يف البحرين ،السيام وأن أي تقدم مل يتحقق عىل صعيد الحوار السيايس .ففي تقريرها حول
حقوق اإلنسان والدميقراطية لعام  ،2012كشفت الخارجية أن لديها (تحفظات) تجاه بعض
اإلجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية؛ كمنع االحتجاجات ،والتضييق عىل الجمعيات
السياسية ،وسحب املزيد من الجنسيات البحرينية ،وعدم معاقبة املسؤولني املتهمني بتعذيب
املعتقلني ،وازدحام السجون ،وعدم توفر كامريات مراقبة يف بعضها.
ويف أكتوبر  ،2010وخالل اجتامع عُ قد يف لندن ،وجمع وزير الخارجية ،ويليام هيغ ،بويل عهد
البحرين سلامن بن حمد آل خليفة( ،دعا) هيج البحرين للتحقيق الفوري والحيادي يف مزاعم
سوء املعاملة ،مؤكدًا عىل رضورة توفري البيئة املناسبة لحوار بناء يضمن االستقرار.
ومبناسبة الذكرى الثانية لنرش تقرير لجنة التحقيق املستقلة ،امتدح الناطق باسم الخارجية
تشكيل اللجنة ،لكنه يف الوقت ذاته اعترب أن التقدم يف تنفيذ بعض توصياتها كان بطيئًا ومازال
وخصوصا فيام يتعلق بحاالت الوفاة ،ومزاعم
هناك املزيد مام (يتعني) عمله بشأن املساءلة،
ً
التعذيب أثناء اضطرابات عام  ،2011والرد عىل املزاعم املستمرة حول االنتهاكات.
الدعم والرعاية الرسميان

يف شهر أغسطس /آب ،أصدرت الحكومة الربيطانية بيا ًنا عقب زيارة رسية قام بها حمد بن
عيىس آل خليفة إىل اململكة املتحدة ،وقد جاء فيه« :إن رئيس الوزراء ديڤيد كامريون يكرر دعم
بالده لإلصالحات السياسية التي تجري يف البحرين ،لكنه يشجع ملكها عىل إحراز تقدم ثابت يف
جميع املجاالت» .الكثري من املراقبني اعتربوا البيان مبثابة ضوء أخرض للنظام البحريني ملواصلة
حملة القمع التي ينفذها ضد املعارضة.
رصح ساب ًقا ،يف شهر يونيو /حزيران ،خالل حديث مبارش مع هيئة اإلذاعة
وكان كامريون قد ّ
الربيطانية ،أنه ال يجوز املقارنة بني سوريا والبحرينً ،
معلل ذلك بالقول« :هناك دكتاتور وهنا
ملك بدأ باإلصالح ،وإن كان محدودًا ونحن نشجع عىل زيادته».
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يف املقابل كشف املعارض السعودي املقيم يف لندن الدكتور حمزة الحسن ،معلومات عن أن
الحكومة البحرينية أعادت خالل شهر أغسطس /آب تشكيل مجموعة أصدقاء «لويب» يعملون
لصالحها يف الربملان الربيطاين .الحسن ذكر أنه «قبل إعادة التشكيل كان اللويب مهزو ًزا ضعيفا ال
يعرف ماذا يصنع وعن ماذا يدافع».
وعىل الرغم من أن تقرير الربملان الربيطاين للعام  ،2013بشأن الحالة البحرينية ،احتوى ألول مرة
أوصا ًفا واقعية تدين السلطات الرسمية ،إال أن الحكومة الربيطانية مل تبدّل شيئًا من سياستها
املخملية تجاه النظام البحريني ،الذي ح ّذرته والواليات املتحدة األمريكية ،عرب سفارتهام يف
املنامة ،من تظاهرات سياسية محتملة خالل شهر نوفمرب /ترشين الثاين عىل هامش ذكرى
عاشوراء.
سفراء بريطانيا :مصالحنا أهم من حقوق اإلنسان

السفري الربيطاين السابق يف الواليات املتحدة األمريكية ،كريستوفر ماير ،قال أنه «سيقدّم دامئًا
مصالح بريطانيا التجارية عىل حقوق اإلنسان يف البحرين» .جاء ذلك ردًا عىل تغريدة يف «تويرت»
للباحث يف مركز  RUSIاملليك لألبحاث ،شاشانك جويش ،أشار فيها لصفقة بيع الطائرات الحربية
الربيطانية للبحرين «بالرغم من انتهاكات حقوق اإلنسان فيها».
يف الحقيقة ،مل يكشف السفري السابق جديدًا ،لكنه وضعه هكذا تحت الضوء مبارشة وبال
مكياج ،أي أنه مل يستخدم املواربة الدبلوماسية التي تخفي الوجه املرتهل تحت طبقات املواد
التجميلية.
تعرض السفري الربيطاين السابق إىل سيل من ردود األفعال عىل هذه التغريدة ،حيث وصف
جويش يف تغريدة أخرى كالم السفري بأنه «صادق جدًا» ،واستدرك باإلشارة إىل أنه «من جهة
أخرى ،فإن الطائرات الحربية تستخدم يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوريا معظم أيام
األسبوع».
وتداخل زميل آخر يف املركز البحثي ذاته ً
قائل بأن رسالة السفري هي أن بريطانيا تدعم سلطات
البحرين ،ولكن ذلك ال يقلل من مطالب حقوق اإلنسان ،وقال أيضا« :ليك يدافع عنك اآلخرون،
يجب عليك أن تدفع األموال من أجل جهازك العسكري».
أما السفري الربيطاين يف البحرين ،إيان لينزي ،فمعروف مبواقفه الغريبة ،وترصيحاته الوقحة تجاه
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الشعب البحريني ،وعالقته املشبوهة بالعائلة الحاكمة يف البحرين ،وله ترصيح مستفز بشأن
سحب جنسية بعض املواطنني البحرينيني والتعاون مع النظام فيام أسامه «مكافحة اإلرهاب»،
وصوالً إىل رمي التظاهرات السلمية بأوصاف تشبه ما تقوله الحكومة ،واتهام «هيومني رايتس
ووتش» باالنحياز ،وانتقاد تقريرها األخري علنًا .جاءت ترصيحاته هذه بعد انتهاء زيارة وفد من
منظمة «هيومني رايتس ووتش للبحرين» ،وانتقادها القايس للقمع املفرط من حلفاء السيد
لنزي.
فيام جاء الرد عليه من مديرة برنامج الرشق األوسط يف «هيومن رايتس ووتش» سارة ليا
ويتسون ،التي علقت بشكل رصيح عىل انتقادات السفري الربيطاين ،قائلة له بوضوح إن «املليار
دوالر التي تربط حكومتكم بالسطات البحرينية هي السبب».
لينزي نفى خالل حوار صحفي يف  23أبريل /نيسان ،وجود صلة واضحة بني إيران واألمور
الداخلية التي شهدتها البحرين ،وفق ما صدر عن تقرير لجنة تقيص الحقائق ،لكنه مع ذلك مل
خف قلقه من أن تقوم الجمهورية اإلسالمية وجهات أجنبية أخرى باستغالل الفرص السياسية
ُي ِ
والدعائية.
ويف لقا ٍء جمعه ورئيس الحكومة البحرينية خليفة بن سلامن آل خليفة ،يف شهر أغسطس /آب،
بدار الحكومة بالقضيبية ،انتقد لينزي ما أسامها دعوات «تعطيل مظاهر الحياة” ،يف إشارة
لحملة مترد البحرين ،واص ًفا إياها بـ «املوجة الزائفة التي نجحت الحكومة يف التعامل معها».
يف حني انتقد املتحدث باسم حملة مترد البحرين ،حسني يوسف ،ترصيحات السفري قائ ًال :إن
الحملة جاءت من أجل تفعيل الحياة الدميقراطية والعدالة ،معت ًربا أن شعارها «بحرين عربية
مستقلة ودميقراطية» يثري قلق املستعمر ومن أسامهم ودائع االستعامر.
حفل أقيم يف شهر نوفمرب /ترشين الثاين ،لإلعالن عن «األسبوع الربيطاين يف البحرين”،
وخالل ٍ
الذي سيقام يف مطلع العام  ،2014أكد لينزي أن الصادرات الربيطانية إىل البحرين خالل العامني
املاضيني «زادت بنسبة تبلغ بني  20إىل  25يف املئة” ،وأن العديد من الرشكات الربيطانية «ترغب
يف الحضور إىل البحرين بسبب السياسة االستثامرية الصديقة للرشكات األجنبية ،ووجود فرص
استثامرية كبرية ،وكذلك رخص السكن ،باإلضافة إىل قرب البحرين من املنطقة الرشقية يف
السعودية».
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بريطانيون ال يشبهون حكومتهم

كان ما سبق هو موقف الحكومة الربيطانية ،لكن ذلك ليس موقف الشعب الربيطاين ،وال
النشطاء أو املنظامت الحقوقية التي تعنى بالقضية البحرينية ومتارس ضغطها عىل حكومتها.

يف  26يونيو /حزيران قال اللورد الربيطاين إيريك إيفربي إن النظام البحريني يستخدم التعذيب
كأداة ضد املعارضني ،وأضاف إيفربي ،موج ًها خطابه للنظام البحريني ،يف مؤمتر صحايف عقد
يف مجلس اللوردات ملناسبة اليوم العاملي ملناهضة التعذيب ،وشارك فيه عدد من الشخصيات
البحرينية املعارضة« :ميكنك قتل البرش ولكن ال ميكنك أن تقتل الفكرة» ،مشددًا عىل أن
«مدافعني عن حقوق اإلنسان كعبد الهادي الخواجة يقبعون يف سجن ألنهم كانوا يطالبون
بالتغيري بالطرق السلمية».
ويف شهر نوفمرب /ترشين الثاينّ ،
دشن اللورد عريضة إلكرتونية إلعادة الجنسية إىل  31بحريني
سحبت منهم خالل العام املايض ،ودعا إىل التوقيع عليها .وقال آيفربي عىل حسابه عىل «تويرت»
شخصا يريدون تغي ًريا للحكومة من دون مراعاة األصول القانونية
إن «سحب الجنسية من ً 31
يتعارض مع سيادة القانون».
وجه العديد من الناشطني البحرينيني واألجانب تعليقات وأسئلة تستوضح دور
من جانبهم ّ
السفري الربيطاين يف البحرين «إيان لينزي» ،وذلك إىل وزير الدولة الربيطاين للشؤون الخارجية
«أليسرت بريت» ،خالل فرتة النقاش املفتوح معه حول قضية البحرين صباح يوم  9أبريل /نيسان؛
ففيام سأل ناشط غريب الوزير« :أال تظن أن السفري يهني البحرينيني حني يقول إن إيران وراء
الحركة السياسية؟» ،كتب آخر إن «السفري يتبع خط النظام ،وال ميكن أن يكون هناك توازن
بينام االنتهاكات مستمرة» ،ثم غ ّرد ثالث إن «عىل السفري الربيطاين أن يقدم اعتذا ًرا للبحرينيني
عن ترصيحاته».
وبينام علق ناشطون بالقول إن «البحرين تحتاج إىل فعل حازم من بريطانيا ،ال مجرد كلامت
ضعيفة» ،كتب آخرون إن «بريطانيا يجب أن توقف العالقات االقتصادية مع البحرين إذا كانت
ترى أن مشكلة التعذيب ال زالت موجودة ً
فعل».
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لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12811.html
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الدبلوماسية البحرينية تحاول تحييد طهران يف الصراع
السياسي ...وفوبيا إيران تختتم العام  2013رغم سقوط
بروباغندا امللك!

«مملكة البحرين أفشلت مخططا خارجيا تم اإلعداد له ملدة ال تقل عن عرشين أو ثالثني
عاماً استهدف البحرين حتى تكون األرضية جاهزة لذلك ،فلتهنأ البحرين مبا أنجزته
وليحفظ الله البالد»
حمد بن عيىس آل خليفة ،ملك البحرين 20 ،مارس/آذار 2011

كان آخر اتهام بحريني إليران بالضلوع املبارش يف أعامل مناهضة للنظام قد ج ّهز للنرش نهاية
العام  ،2013يف سلسلة اتهامات مل يستطع حتى تقرير بسيوين أن يسدل عليها الستار!
كان  2013عاما مليئا باملتغريات السياسية التي ّ
أقضت مضجع النظام يف البحرين ،وجعلت من
الدبلوماسية البحرينية تتحرك أكرث لتحييد إيران يف الرصاع السيايس الدائر منذ العام  2011بني
األغلبية املعارضة والنظام القبيل.
لكن خامتة  2013كانت ادعا ًء متكررا بوقوف الحرس الثوري اإليراين خلف تدريب ناشطني
بحرينيني عىل تنفيذ تفجريات يف البالد ،وذلك إثر إلقاء القبض عىل مجموعة من املطاردين
حاولوا الهروب من البالد عرب البحر!
ورغم خطورة اال ّتهام ،مل تسحب البحرين سفريها من إيران كام فعلت بعد مجرد ترصيح من
وزير الخارجية اإليراين يف  15مارس/آذار  ،2011ومل تقم بأية إجراءات أخرى وال حتى احتجاج!
جاء ذلك غداة االتفاق الدويل بني إيران والعامل حول برنامجها النووي ،والذي ه ّز املعادالت
السياسية يف اإلقليم وزاد من قلق النظام يف البحرين عىل مصريه السيايس!
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كيف اشتغلت الدبلوماسية البحرينية تجاه إيران عىل مدى  3أعوام من عمر الثورة ،ماذا يريد
النظام البحريني من إيران ،وملاذا يهاجمها ويتّهمها بتدبري التحركات السياسية املعارضة تارة ،ثم
يطلب منها الوساطة تارة أخرى؟
إيران :عرب التاريخ

م ّرت العالقات بني البحرين وإيران بطورين مختلفني متاما يف التاريخ الحديث واملعارص ،األول
كان الوقوف يف وجه ادّعاءات شاه إيران املخلوع محمد رضا بهلوي بتبعية البحرين إليران،
وبرملانه الذي اعتربها املحافظة رقم  14يف العام  ،1957بحكم خضوعها االسمي للدولة الصفوية
والدولة األفشارية فرتة من التاريخ .انتهى هذا النزاع الذي كانت بريطانيا عامال فيه ،بإرسال
بعثة تقيص من األمم املتحدة يف العام  1970الستطالع رأي الشعب حول مصري البالد السيايس.
لجأ حاكم البحرين وقتها عيىس بن سلامن آل خليفة إىل املراجع الدينية الشيعية يف العراق
إلقناع الشيعة يف البحرين بدعم حكم آل خليفة ورفض التبعية إليران يف «االستفتاء» املزمع،
مطلقا وعوده للمرجعية بأن ال يظلم أي شيعي يف البالد .أراد البحرينيون االستقالل ،ليس حبا
يف حكم آل خليفة وال ثقة به ،ولكن ألنهم ببساطة مل يجدوا أنفسهم يوما تابعني إليران ،أو
رعايا إيرانيني.
البحرين والشاه

الصحايف املرصي محمد حسنني هيكل كشف يف حديث متلفز نهاية العام املنرصم أنه كان أحد
املفاوضني مع إيران حول «الجزر اإلماراتية الثالث» ،مؤ ّكدا أن سكوت العرب عنها وبقاءها
منطقة متنازع عليها جاء مقابل أن تبقى البحرين عربية تحت حكم سني رغم وجود أغلبية
شيعية ،طبقاً ملعادلة التوازن يف املنطقة خالل الفرتة التي سبقت االستقالل.
ظ ّلت العالقات ودية متاما بني البحرين و»رشطي الخليج» منذ العام  1970وحتى سقوط نظام
الشاه ،كام اختفى الحديث عن مزاعم إيران بتبعية البحرين لها .تبادل النظامان الزيارات
والتنسيق ،وبينام زار أرفع الدبلوماسيني اإليرانيني البحرين ،زار رئيس مجلس الدولة خليفة بن
سلامن طهران يف العام نفسه ،كام زارها الحقا حاكم البحرين عيىس بن سلامن ،واستم ّر تبادل
الزيارات حتى العام  ،1975حني بلغت االضطرابات السياسية يف إيران أوجها!
ويف  1979نجحت الثورة اإلسالمية يف إيران بقيادة املرجع الديني الراحل آية الله الخميني،
ليسقط نظام الشاه ويتأسس نظام الجمهورية اإلسالمية يف إيران ،الذي بات ينظر إليه عىل أنه
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الدولة الراعية للمسلمني الشيعة يف أنحاء العامل ،وهكذا منذ بداية الثامنينات ،ويف عهد عيىس
بن سلامن نفسه ،مل تتوقف االتهامات البحرينية إليران بـ»تصدير الثورة» ،ورعاية مخططات
انقالبية ضد النظام الحاكم ،وحوكم العديد من املعارضني الشيعة بتهم التخابر مع إيران
وتهريب السالح منها وتلقي أوامرها مبارشة أو عرب وكيلها يف لبنان «حزب الله»!
مل تصدر عن النظام اإلسالمي يف إيران أية ترصيحات رسمية تطالب مبا كان يطالب به نظام
الشاه يف البحرين ،وحتى عىل املستوى التنظريي مل يعلن عن أي ّ
مخطط لدولة شيعية واحدة ،أو
حتى ال ّتحاد شيعي ،لكنّ اهتامم إيران بالشيعة يف البحرين والسعودية ولبنان والعراق وغريها
والتوجهات التي متيل إىل التحالف معهم ودعمهم
من البلدان هو اهتامم مكشوف عىل املأل،
ّ
تلعب فيه الخلفية الدينية املشرتكة دورا كبريا.
وتاريخ ّيا ،بعد جمود الحوزة الدينية يف النجف األرشف حني كان العراق تحت حكم حزب
البعث ،ش ّكلت الحوزة الدينية يف مدينة قم املقدسة مقصد الكثري من البحرينيني الشيعة وباتت
مصدرا تخ ّرج منه العديد من رجال الدين الشيعة يف البحرين اليوم ،وش ّكل هذا عامل تالق
آخر استخدمه النظام للتشكيك يف والء الشيعة يف البحرين واتهام إيران بدعمهم ،بل عمدت
السلطات إىل منع البحرينيني املقيمني هناك من دخول البالد خالل انتفاضة التسعينات.
مع ذلك ،تؤكد الشواهد عىل أن النّظام حاول أن يح ّيد إيران عن رصاعه السيايس مع املعارضة
الشيعية قدر املمكن ،ومع تأسيس الجمهورية اإلسالمية يف إيران العام  1979أرسلت البحرين
سفريا جديدا إىل طهران هو حسني راشد الصباغ ،كام التقى وزير الخارجية البحريني السابق
محمد بن مبارك آل خليفة بوزير خارجية إيران وقتها إبراهيم يزدي ،عىل هامش اجتامعات
األمم املتحدة يف نيويورك ،وشكا له أن دول الخليج مبا فيها البحرين متل ّهفة عىل أن تكون لها
عالقات طيبة مع النظام الجديد يف إيران ،إال أنهم يجدون أنفسهم مهاجمني من النظام بشكل
وجه لهم االتهام بأنهم أمريكيون وصنائع الشاه ،وأنهم يضطهدون األقلية الشيعية،
دائم ،إذ ّ
وأكد مبارك للوزير اإليراين أننا «مل نعد رجال الشاه بعد رحيله»! (محمد حسنني هيكل ،مدافع
آية الله ،ص .)262
وساد الهدوء العالقات بني النظام البحريني وإيران يف فرتات ّ
متقطعة منذ العام  ،1979ويف حني
كان نائب رئيس الوزراء اإليراين صادق طبطبايئ ( )1979ووزير الخارجية اإليراين صادق قطب
زاده ( )1980أول مسئولني رفيعني من إيران الثورة يزوران البحرين ،زار امللك البحريني حمد بن
عيىس طهران يف العام  ،2002ليكون أول حاكم بحريني يزور إيران بعد سقوط نظام الشاه ،ويف
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كيف اشتغلت الدبلوماسية البحرينية تجاه إيران على مدى  3أعوام من عمر الثورة ،ماذا يريد النظام البحريني
من إيران ،وملاذا يهاجمها ويتّهمها بتدبري التحركات السياسية املعارضة تارة.

أحد ترصيحاته أبدى امللك رغبته يف متتني العالقات مع طهران يف جميع املجاالت ،ورد الرئيس
اإليراين السابق محمد خامتي الزيارة مبثلها يف العام .2003
لكن وثيقة ويكيليكس مرسبة تحمل الرقم  ،08MANAMA795تاريخ  12فرباير/شباط ،2008
قالت إن القيادات البحرينية تر ّكز يف أي محادثات ثنائية مع أمريكا عىل إيران ،وتشري إىل
أنه ليس هناك حب ضائع بني القيادة البحرينية والنظام اإليراين .ويرى امللك وو ّيل العهد أن
إيران مت ّثل التهديد األكرث جدية عىل املدى الطويل للبحرين واملنطقة .وبحسب الوثيقة «تبقى
املسألة الشديدة الحساسية بالنسبة إىل األرسة املالكة السنّية هي النفوذ الذي متلكه إيران لدى
املعارضة الشيعية».
وثيقة أخرى لويكيليكس يف  2006/1/11كشفت أن امللك اشتىك من ّأن قطر أصبحت «ستاليت
إيراين» ،وأنه قال إن البحرينيني يجب أن يقيموا سالماً حقيقياً مع اإلرسائيليني «نحن جدّيون يف
الدفع يف هذا االتجاه ،ويف لقاء اإلرسائيليني ...عندها ميكننا جميعاً أن نواجه إيران».
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فست السياسات البحرينية تجاه إيران
الباحثة األسرتالية يف شؤون الرشق األوسط زوي هوملان ّ
باعتبار النزاع البحريني-اإليراين الحديث «ليس طائفيا بقدر ما هو اسرتاتيجي».
فوبيا إيران ما بعد  14فرباير

وفضال عن مختلف الترصيحات الرسمية التي ا ّتهمت إيران بالتدخل يف البحرين أثناء احتجاجات
فرباير/شباط  ،2011و»اختطاف الحراك السلمي واملطالب العادلة» ،قال امللك حمد يف حديث
عقب قمع االحتاجات مبساندة قوات سعودية وإماراتية «إن مملكة البحرين أفشلت مخططا
خارجيا تم اإلعداد له ملدة ال تقل عن عرشين أو ثالثني عاماً استهدف البحرين حتى تكون
األرضية جاهزة لذلك ،فلتهنأ البحرين مبا أنجزته وليحفظ الله البالد» واعترب هذا الترصيح اتهاما
ضمنيا إليران.
وبداية العام  2012كشفت صحيفة إرسائيلية أن امللك اعترب أن إيران تهديد مشرتك للواليات
املتحدة األمريكية وإرسائيل من ناحية ،وللبحرين من ناحية أخرى ،يف لقاء جمعه بنائب رئيس
املؤمتر اليهودى العاملي.
بدا أن النظام من أعىل هرمه يتّجه بقوة إىل استخدام «الورقة اإليرانية» يف تفسري االحتجاجات
التاريخية املناهضة له ،والتغطية عىل جرامئه الواسعة ضد املحتجني .كان النّظام أول من بدأ
بحرف مسار األزمة السياسية عرب تصدير املشكلة الداخلية إىل الخارج ،ووضع إيران والعامل يف
منتصف الرصاع السيايس الدائر.
وبعد قمع اعتصام دوار اللؤلؤة منتصف مارس/آذار  ،2011بلغ األمر باإلعالم املوايل للنظام أن
رصحت
يتّهم أي جهة دولية تدعم مطالب املحتجني بأنها «صفوية» وموالية إليران ،يف حني ّ
الوكيل املساعد يف وزارة الصحة مريم الجالهمة أن أحد أفراد وفد منظمة هيومان رايتس ووتش
كان إيرانيا مثرية الشكوك حول حياديتها ،ويف أحد أوضح التناقضات قبل امللك الحقا بتعيني
قاضية إيرانية يف لجنة تقيص الحقائق التي رأسها الربوفيسور رشيف بسيوين!.
فوبيا إيران كانت عىل لسان كل صحافيي السلطة ومواليها ،وكذلك الربامج التلفزيونية الحكومية،
وخصوصا برنامج الراصد الذي انتقده تقرير بسيوين ،ويف هذا اإلطار برز مصطلح (الخونة) الذي
كان يوصف به الشيعة البحرينيون إجامال ،باعتبار احتجاجاتهم خيانة للبالد لصالح إيران التي
يتهمون مبواالتها!.
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وفربكت بعض الالفتات املحمولة يف دوار اللؤلؤة لتظهر املحتجني كراغبني يف استرياد الثورة
اإليرانية ،حيث استبدلت العبارة الحقيقية يف إحدى الالفتات بعبارة «ال للعريب الخ ّوان ...تحيا
تحيا إيران»! وطالبت جهات موالية بغلق السفارة اإليرانية يف البالد يف حني دعت غرفة التجارة
والصناعة البحرينية إىل مقاطعة البضائع اإليرانية ،ورددت شخصيات رفيعة من املواالة أن ما
يحدث ليس إال «مؤامرة إيرانية أمريكية» ضد البحرين ،األمر الذي أثار استغراب وسائل اإلعالم
الدولية وقتها!.
وتع ّرض معتقلون ،مبن فيهم األطباء ،خالل فرتة «الطوارئ» إىل التعذيب إلجبارهم عىل االعرتاف
بأنهم كانوا عىل اتصال بالسلطات اإليرانية! أو أنهم عمالء إيرانيون ،وأنهم جلبوا أسلحة من
إيران ،وكان املحققون يقولون لبعضهم أثناء التعذيب «إن الشيعة الخونة سريسلون إىل العراق
وإيران» ،يف حني هدد آخرون أحد املعتقلني بأنهم سيقتلونه ّ
ويقطعونه إرباً ثم يرسلون هذه
القطع إىل إيران ،حسب ما ورد يف تقرير بسيوين!.
درع الجزيرة ملواجهة إيران

وزعمت السلطات يف شهادتها للجنة تقيص الحقائق أنها كانت قلقة بشأن احتامل تدخل إيراين
مسلح يف البحرين ،وأن هذه املخاوف كانت من ضمن األسباب الرئيسية وراء طلبها نرش قوات
درع الجزيرة ،مشرية إىل أنها كان تخىش قيام وحدات من األسطول الحريب اإليراين مبحاولة
توصيل أسلحة للجامعات الشيعية املشاركة يف التظاهرات! (التقرير ،فقرة .)1568
وادّعت السلطات أيضا أن الدبلوماسيني العاملني بالسفارة اإليرانية باملنامة كانوا عىل اتصال
بزعامء وجامعات املعارضة البحرينية ،وأنهم قاموا بتشجيع الزعامء عىل االستمرار يف التظاهرات
وتصعيد املطالب ،ما اضطرها لطرد أحد الدبلوماسيني( .التقرير ،فقرة .)1569
وا ّتهمت السلطات  21من زعامء املعارضة ضمن ما عرف بقضية قلب نظام الحكم (قضية
الرموز) بأنهم (وعىل األخص زعيم حركة حق حسن مشيمع) «تخابروا مع عنارص إيرانية»
وسعوا «بأنفسهم» إىل حزب الله و»بعض العنارص من إيران» يستعدونهم ضد مملكة البحرين،
وبحسب منطوق الحكم كان رد هذه الجهات أنها «شنت عرب قنواتها الفضائية الحرب العوان
ضد مملكة البحرين»!.
وعادت السلطات الحقا لتعلن عىل لسان وزير الخارجية البحريني تصديقها لرواية (شاكوري/
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مشيمع) التي ر ّوجتها املخابرات السعودية ،وزعمت أن أجهزة املخابرات كشفت ارتباطا مبارشا
بني حسن مشيمع والضابط يف الحرس الثوري عيل غالم شاكوري ،املسئول عن املخطط املزعوم
الغتيال السفري السعودي يف واشنطن عام  ،2011إال أنه مل تكن هناك أية تبعات قضائية حول
ذلك ،ومل تدخل هذه التفاصيل رسميا يف محاكمة مشيمع.
ويف أحد أهم زج «عميل» إليران يف احتجاجات  ،2011كشف النقاب قبيل أيام من صدور تقرير
بسيوين عن «خلية قطر» التي ض ّمت مجموعة ناشطني قبض عىل بعضهم عند الحدود القطرية
ثم اتهموا بالتخابر مع مسئويل الحرس الثوري يف إيران للقيام بـ»أعامل عدائية ضد البحرين»
كاستهداف املنشآت الحيوية والحساسة ورضب مقر وزارة الداخلية ،وجرس امللك فهد ،ومبنى
السفارة السعودية ،ورغم أن االتهام جاء من قطر أساسا بحسب ما أعلنت السلطات يف البحرين،
فإن قطر مل تصدر أي تعليق رسمي ،كام غابت محارض التحقيق مع املتهمني يف قطر ،ولكن
املحكمة قضت بسجنهم جميعا  10سنوات ،معتمدة عىل أدلة مثل حجوزات طريان إىل سوريا،
مبالغ بالتومان اإليراين ،وجهاز حاسوب يحتوي معلومات حساسة!.
سقوط الربوباغندا اإليرانية على يد بسيوني

وجاء تقرير لجنة تقيص الحقائق برئاسة الربوفيسور رشيف بسيوين صادما للنظام وللملك
تحديدا ،حني نفى أن يكون هناك ّ
تدخل إيراين يف أحداث  14فرباير ،لتسقط بذلك بروباغندا
امللك التي ع ّول عليها كثريا يف تفسريه ألحداث .2011
وقال التقرير إن الدليل الذي قدمته حكومة البحرين للجنة حول تدخل جمهورية إيران اإلسالمية
يف الشئون الداخلية ململكة البحرين ال يقيم أي ربط مد َرك أو ملحوظ بني أحداث بعينها حدثت
بالبحرين خالل شهري فرباير/شباط ومارس/آذار  2011وجمهورية إيران اإلسالمية ،وأن اللجنة مل
تستطع التحقق أو التأكد من حقيقة االدعاءات الخاصة بوجود تدخل إيراين يف هذه األحداث
(الفقرة .)1584
لقد اضطرت هذه النتيجة الصادمة امللك ألن يسارع يف إلقاء خطابه التعليقي عىل التقرير يف
نفس اليوم ،حتى ال يدع مجاال للمرتبصني ،حينذاك قال امللك معقبا عىل خطاب بسيوين :حني
مددنا يد األخوة اإلسالمية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،رأينا يف املقابل هجمة إعالمية رشسة
يف القنوات اإلعالمية الرسمية اإليرانية تح ّرض أبناء وطننا عىل التخريب وارتكاب أعامل العنف،
مام أسهم يف إذكاء نار الطائفية .وهو تدخل سافر ال يحتمل يف شؤوننا الداخلية أدى إىل معاناة
كبرية لشعبنا ووطننا .وكام ذكرت بكل صواب ،السيد رئيس اللجنة ،فإن حكومة البحرين ليست
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يف وضع ميكنها من تقديم أدلة عىل الصالت بني إيران وأحداث معينة يف بلدنا هذا العام...
ونأمل من القيادة اإليرانية أن تعيد النظر يف مواقفها برتك السياسات التي تؤدي إىل العداء
والفرقة .
مل يكن بسيوين أول من رفض هذه االدّعاءات وش ّكك بها ،فحتى املسئولون األمريكيون الحظوا
حس عىل وجود لحزب الله أو خاليا نامئة مرتبطة
أن السلطات البحرينية مل تقدّم أي دليل ّ
مرسبة تاريخها يرجع للعام .!2008
بإيران ،بحسب وثيقة ويكيليكس ّ
والحقا رفضت هذه املزاعم من قبل لجنة التحقيق الربملانية يف السياسة الربيطانية مع السعودية
والبحرين ،ورفضها أيضا وزير الدفاع األمرييك السابق روبرت غيتس الذي أكد خالل ترصيح يف
 15مارس/آذار  2011أنه ال دليل لديه حتى اآلن عىل تورط إيراين يف اندالع األزمة بالبحرين.
وهكذا توالت ترصيحات املسئولني الدوليني والتي أ ّكدت أن ال أدلة عىل ّ
تدخل إيراين يف أحداث
البحرين ،ويف حني أ ّكد الوزير الربيطاين السابق أليسرت بريت ذلك بوضوح ،هوجمت ترصيحات
مخالفة للسفري الربيطاين يف البحرين إيان لينزي ،لكنّه اضطر للرتاجع عنها الحقا ،مؤ ّكدا أنه ليس
لدى بالده أي دليل عىل أن إيران دبرت االحتجاجات التي شهدتها البحرين يف .2011
حكاية «التدخل اإليراني»

ّ
«التدخل» اإليراين ،وترك امللك عرب خطابه متّسعا للنظام إىل مزيد
مل يسدل الستار عىل حكاية
من الرتويج لهذه الربوباغندا  ،دون حياء وال خجل .وعليه استم ّرت أبواق النظام وأجهزته
األمنية يف كيل االتهامات للجمهورية اإلسالمية والكشف عن مزيد من املؤامرات واملخططات
والتنظيامت العسكرية املدعومة من إيران!.
قائد الجيش البحريني املشري خليفة بن أحمد آل خليفة زعم من جهته يف ترصيح لصحيفة
كويتية خالل يونيو/حزيران  2013أن هناك «خاليا وميليشيات بغطاء إيراين يف دول مجلس
التعاون ودول عربية بعضها نامئة وبعضها يتحرك بحذر لتنفيذ أجندة طهران» واتهم املشري
إيران بتدريب ما وصفها «مجموعات إرهابية» عرب سفريها السابق يف البحرين حسني أمري
عبداللهيان!.
وزيرة شؤون اإلعالم املتحدثة باسم الحكومة البحرينية سمرية رجب أدلت بدلوها هي األخرى
يف أكرث من ترصيح ،قالت يف أحدها إن بالدها أصبحت «ضحية إليران عرب كم هائل من الفربكات
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واألكاذيب املختلقة» .زاعمة أن إيران تحاول «العبور إىل شبه الجزيرة العربية عرب البحرين،
أل ّنها خارصة ضعيفة» حسب وصفها.
طائرة تجسس

وفور إعالن السعودية القبض عىل «عنارص خلية تجسس ،تعمل لصالح أجهزة االستخبارات
اإليرانية» يف مايو/أيار  ،2013زعم وزير الداخلية البحريني بشكل مفاجئ العثور عىل طائرة
استطالع إيرانية بدون طيار شامل البحرين ،وقالت الناطقة باسم الحكومة سمرية رجب الحقا
إن الطيارة عرث عليها منذ أسبوعني!.
ويف تكذيب لهذه املزاعم التي ساقها النظام ،نفت إيران بشدة أن تكون «أرسلت طائرة تجسس
بدون طيار فوق البحرين» ،وجاء يف بيان للخارجية اإليرانية «بدال من إطالق مثل هذه االتهامات
التي ال أساس لها ،سيكون من األفضل للحكومة البحرينية أن تلبي املطالب املرشوعة لشعبها».
الدبلوماسية البحرينية تجاه إيران

وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بدوره أطلق عددا كبريا من الترصيحات حول
إيران منذ بدء األزمة السياسية ،ترصيحات كثريا ما كانت متناقضة ،وكثريا ما ارتفعت وهبطت
بحسب الظروف والتطورات ،وحني كانت األحداث يف أوجها خالل فرباير/شباط  2011نفى
الوزير أن يكون وراءها تدخل خارجي ،ومل يتّهم إيران بأي يشء!.
زج فيها الوزير باسم إيران
أما بعد منتصف مارس/آذار فإنه ال ميكن أن تحىص عدد املرات التي ّ
يف مختلف املناسبات ،خصوصا بعد الترصيحات الشديدة التي صدرت عن مسئولني إيرانيني ضد
التدخل السعودي يف البالد ،وحملة القمع الحكومية.
وخالل زيارة للقاهرة يف نوفمرب/ترشين الثاين  ،2011ا ّتهم الوزير إيران بأنها تتطلع إىل كسب
تأييد الشيعية ساعية لنرش نظرية «والية الفقيه» يف جميع أنحاء العامل.
وبعد االنقالب العسكري يف مرص ،خرج وزير الخارجية من القاهرة يف سبتمرب/أيلول ،2013
ليزعم مجددا وقوف إيران خلف «عمليات إرهابية» استهدفت بالده!.
ومن الالفت أن أغلب التنديدات املتشددة ضد إيران برزت عىل لسان وكيل وزارة الخارجية
السفري حمد العامر ،يف حني حاول وزير الخارجية عدة مرات التخفيف عىل األقل من حدّة
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توجه دبلومايس للحفاظ عىل طريق عودة للعالقات مع إيران ،وأ ّكد الوزير يف إحدى
الهجوم يف ّ
ترصيحاته العام املنرصم أن»العالقات مع إيران ال تحتاج إىل وساطة لكنها تحتاج إىل تفاهم»
متمنيا أن « تتطور العالقة إىل األفضل» حسب تعبريه.
وقال أيضا إن البحرين «ال تبحث عن إثارة املشاكل مع إيران والترصيحات املسيئة بل ترد عىل
اإلساءات باملثل» ،داعياً طهران إىل تقديم «مبادرات بعيدة عن اإلساءات».
ويف مقابلة مع صحيفة كويتية يف نوفمرب/ترشين الثاين  2013قال وزير الخارجية البحريني «إننا
نتطلع إىل خطوات عملية يف تحسني العالقة مع إيران ،ونقول لهم إذا خطوتم خطوة سنخطوا
خطوتني».
ويف ديسمرب/كانون األول  2013أقامت سفارة البحرين يف إيران حفال مبناسبة العيد الوطني،
ونرشت وكالة أنباء البحرين صورا من الحفل الذي قالت إن العديد من الشخصيات اإليرانية
البارزة ورؤساء وأعضاء السلك الدبلومايس ،قد حرضوه!.
وزير الخارجية يقرتح عقد مؤتمر مناهض إليران

وأثارت تغريدة لوزير الخارجية البحريني ردود فعل إيرانية غاضبة ،وذلك بعد أن اقرتح يف
يناير/كانون الثاين  2013عقد اجتامع مناهض للجمهورية اإلسالمية تحت عنوان «أصدقاء
إيران»  -عىل غرار مؤمتر «أصدقاء سوريا» – الذي عقدته دول إقليمية وجهات معارضة إلسقاط
الرئيس السوري بشار األسد.
وانتقد املتحدث باسم الخارجية اإليرانية رامني مهامنربست كالم وزير الخارجية البحريني معترباً
أنه مخالفة « للقواعد الدبلوماسية وال تحتاج اىل رد ،وأضاف أن «أصدقاء إيران هم الشعب
البحريني».
لقاءات بني وزير الخارجية البحريني ونظريه اإليراني

ورغم خفض التمثيل الدبلومايس ،واالتهامات الكبرية والخطرية التي وجهتها البحرين إليران ،مل
تتوقف اللقاءات بني وزير الخارجية البحريني ونظريه اإليراين ،حتى يف العام  ،2011ويف حني زار
الوزير البحريني إيران ،مل يزر أي مسئول إيراين رفيع البالد منذ بدء األزمة.
ويف  26سبتبمر/أيلول  2011التقى وزير الخارجية البحريني بنظريه اإليراين عيل أكرب صالحي
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عىل هامش اجتامع الجمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك ،والحقا رصح وكيل الخارجية حمد
العامر أن االجتامع مل يبحث القضايا الداخلية ،وأنه كان بناء عىل طلب من الوزير اإليراين ،األمر
الذي نفته إيران الحقا!.
ويف سبتمرب/أيلول  ،2013جمع لقاء آخر وزير الخارجية البحريني ونظريه اإليراين الجديد محمد
رصح رسميا أنه تباحث مع الوزير البحريني حول أوضاع
جواد ظريف ،والالفت أن ظريف ّ
املنطقة والبحرين ،وكشف أنه نقل وجهة النظر اإليرانية عن األحداث الجارية يف البحرين
والتحوالت الجارية يف املنطقة ،دون أن تتّهمه السلطات يف البحرين بالتدخل يف شئونها هذه
املرة أو تنفي ترصيحاته!
وجه وزير الخارحية البحريني دعوة إىل ظريف للمشاركة يف منتدى
ويف نوفمرب/ترشين الثاين ّ
«حوار املنامة» ،لكن ظريف رفض تلبية الدعوة ،وحرض عوضا عنه املستشار يف الخارجية
اإليرانية كاظم سجاد بور.
دعوة ملكية لوساطة إيرانية «سر ًا»

ويف تح ّول درامي ،كشف وزير الخارجية اإليراين عيل أكرب صالحي يف زيارة لألردن بداية شهر
مايو/أيار ،أن ملك البحرين حمد بن عيىس آل خليفة طلب منه ،عىل هامش اجتامع قمة زعامء
دول منظمة التعاون اإلسالمي يف رمضان ما قبل املايض ،وساطة إيرانية للتفاوض مع املعارضة
بحثاً عن حل سلمي ألزمة النظام.
أبدى صالحي يومها كل ترحيب ،رشط أن تكون زيارته إىل البحرين علنية ،إال أن وزير خارجية
البحرين خالد بن أحمد آل خليفة طلب أن تبقى يف إطار «رسي» األمر الذي رفضته إيران!.
وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة رد عىل ترصيحات صالحي بالقول «مل أطلب
من وزير خارجية إيران أن يزور البحرين رسا أو التدخل يف شؤونها ،وإن أحب أن يزور البحرين
فليخاطبني رسميا» ،مضيفاً أن «البحرين مل ولن تطلب أبدا أية وساطة من أحد يف شأن داخيل،
وباألخص من إيران».
لكن كالم صالحي أكده ترصيح الحق جاء عىل لسان مساعد وزير الخارجية اإليراين للشؤون
العربية واألفريقية حسني أمري عبداللهيان والذي لفت إىل أن املسؤولني البحرينيني «طلبوا من
إيران مرات عدة املساعدة للخروج من األوضاع الحالية ،لكننا وبرغم إعالن استعدادنا لذلك مل
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نلمس الجدية من جانب الحكومة البحرينية».
الناطق باسم وزارة الخارجية اإليرانية عباس عراقجي أعرب من جهته عن استعداد بالده
املساهمة يف إنهاء األزمة بشكل عادل «عىل نحو شفاف وعلني ورصيح استجابة لدعوة العاهل
البحريني».

لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12833.html
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البحرين «القضية املهمة» يف سياسة إيران :مبادرات
ترفضها الرياض ،وخامنئي« :لو تدخّلنا الختلفت األمور»!

«حكام البحرين ادعوا بأن إيران لها تدخل يف قضايا البحرين ،وهذا كذب واضح ،نحن
ليس لنا أي تدخل ،ولو كنا تدخلنا الختلفت األمور!»
املرشد األعىل للثورة اإلسالمية يف إيران ،آية الله عيل خامنئي

فجرته ثورة  14فرباير
مل تفلح محاوالت النظام البحريني تحييد إيران يف الرصاع السيايس الذي ّ
 ،2011وتقوده األغلبية الشيعية .وفشلت الكثري من املساعي لتطبيع العالقات وإيقاف التحركات
السياسية للنظام اإليراين واستمراره يف مهاجمة السلطات يف البحرين ونقدها.
منذ اليوم األول لقمع االحتجاجات يف البحرين بعد دخول القوات السعودية إىل البالد ،مل يسكن
املسئولون اإليرانيون وبادروا إىل مهاجمة النظامني البحريني والسعودي علنا بسبب التطورات
الدامية يف البالد ،وظ ّلت الجمهورية اإلسالمية تجهر بتقديم دعمها السيايس واإلعالمي للثورة
يف البحرين حتى هذا اليوم ،كام أ ّنها حملت قضية البحرين مبوازاة قضية سوريا يف حقيبتها
الدبلوماسية.
وشهد العام  2013تطورات كبرية عىل صعيد دور إيران الكبري يف دعم الحراك السيايس املطالب
بالتحول الدميقراطي يف البحرين ،واستمر بروز املواقف السياسية من املسئولني اإليرانيني عىل
مختلف املستويات بدءا من املرشد األعىل آية الله عيل خامنئي ،وكان أكرث ما أثار غضب
اإليرانيني اقتحام منزل عامل الدين البحريني األبرز الشيخ عيىس قاسم.
ويف حني مل ترفع إيران مستوى متثيلها الدبلومايس يف املنامة ،مل يقم السفري البحريني الذي عاد
إىل طهران يف العام  2012سوى بحفل استقبال مبناسبة ما يسميه النظام «األعياد الوطنية»!
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عودة السفري البحريني إىل طهران

يف منتصف مارس/آذار  2011قررت وزارة الخارجية البحرينية استدعاء سفريها يف طهران،
احتجاجا عىل الترصيحات اإليرانية ،وبعد يوم من ذلك استدعت الخارجية اإليرانية السفري
مهدي آقا جعفري من البحرين «احتجاجا عىل املذابح الواسعة التي ترتبكها حكومة هذا البلد
ضد الشعب البحريني» بحسب ما ورد يف البيان اإليراين.
وطردت إيران دبلوماسيا بحرينيا بعد أن قامت البحرين بعمل مامثل ،وظل البلدان يف متثيل
ترصف مفاجئ
دبلومايس منخفض عىل غرار ما حدث يف انتفاضة التسعينات ،لكن البحرين ويف ّ
من طرف واحد ق ّررت إرجاع سفريها إىل طهران يف أغسطس/آب  ،2012رغم أنها ادعت يف
سبتمرب/أيلول  2011أن وزير الخارجية اإليراين هو من أبدى رغبته يف عودة سفريي البلدين!
وب ّرر وزير الخارجية البحريني ذلك بأن دور السفري البحريني يف طهران مهم ،أل ّنه «يدافع
ويرشح ويوضح» ،الفتا اىل أن نيتنا هي «الدفاع عن مصالحنا».
كام قال إنه إذا رغبت إيران بعودة سفريها إىل البحرين فإنه سيكون أمرا مرحبا به ،وإذا رفضوا
عودته فإنه «أمر ال يعنينا» عىل حد تعبريه ،وكان الوزير قد نفى سابقا أن تكون بالده قد طردت
السفري اإليراين.
ويف مايو/أيار غادر القائم باألعامل اإليراين يف البحرين مهدي إسالمي بعد انتهاء فرتة عمله،
وكان من املتو ّقع أن تكون هناك بادرة إلرجاع السفري إىل املنامة عقب تويل الشيخ حسن روحاين
سدة الرئاسة يف الجمهورية اإلسالمية ،لكن إيران عينّت محمد رضا بابايئ ،كقائم بأعامل فقط،
يف السفارة التي مل يعد يشغلها سفري منذ حوايل  3سنوات.
ولدى استقباله ،سمع بابايئ من وكيل وزارة الخارجية السفري حمد العامر كالماً عن أسس حسن
الجوار وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية واحرتام سيادة دول املنطقة!
الطريان والغاز الطبيعي

يف  14مارس/آذار  2011أعلنت رشكة طريان الخليج تعليق جميع رحالتها إىل إيران والعراق
من دون أن تقدم أسبابا لذلك ،وظلت خطوط الطريان املبارشة من البحرين إىل إيران مع ّلقة
ألسباب سياسية ألكرث من عامني ونصف ،ما تس ّبب يف خسائر كبرية لرشكة طريان الخليج ،يف حني
مل يتو ّقف البحرينيون عن زيارة إيران علنا للسياحة الدينية وزيارة املراقد املقدّسة لدى الشيعة
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هناك ،كام مل تتو ّقف الصادرات اإليرانية من دخول البالد ،وكان ذلك عن طريق الخطوط الجو ّية
األخرى وعن طريق مطار الد ّمام أيضا.
ويف سبتمرب/أيلول  2013أعلن مسؤول إيراين أن بالده توصلت إىل اتفاق الستئناف تشغيل خط
الطريان بني طهران واملنامة بعد أن رفضت ذلك عدة مرات سابقا ،ورصح وزير الطرق اإليراين
عىل محمد نوريان يف نوفمرب/ترشين الثاين أن استئناف الرحالت الجوية البحرينية إىل إيران جاء
بناء عىل طلب من البحرين ،يف حني مل يصدر أي تعليق رسمي من النظام حول ذلك.
من جانب آخر ،ويف أحد أهم االنعكاسات عىل اضطراب العالقات بني النظام والجمهورية
اإلسالمية يف إيران ،ج ّمدت البحرين يف مايو/أيار  2011خططاً السترياد الغاز الطبيعي من إيران،
إال ّأن وزير الخارجية «نفى إلغاء املرشوع برمته» وكانت البحرين قد وقعت اتفاقا مبدئيا مع
إيران يف  2008السترياد مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا ،ومل يعد الحديث عن هذه
االتفاقية حتّى اليوم!
إيران تتبنّى قضية البحرين منذ 2011

يف أول تعليق عىل إرسال قوات سعودية إىل البحرين يف العام  ،2011أطلق وزير الخارجية
اإليراين عيل صالحي ترصيحا شديد اللهجة يف  15مارس/آذار قال فيه إن «إيران لن تقف
مكتوفة األيدي يف حال أي تدخل سعودي إلبادة الشيعة يف البحرين».
ويف  16مارس/آذار  ،2011شجب الرئيس اإليراين السابق محمود أحمد نجاد دخول قوات
درع الجزيرة إىل البحرين ونصح «أولئك الذين أرسلوا قواتهم للبحرين أن يتعلموا الدرس من
مصري صدام حسني» .كام استدعت الخارجية اإليرانية سفري السعودية والقائم بأعامل السفري
البحريني وسلمتهام احتجاجا رسميا عىل ذلك.
ويف  18مارس/آذار  2011رصح رئيس مجلس الشورى اإليراين ،عيل الريجاين أنه» الميكن نسيان
خيانة النظام السعودي ضد شعب البحرين املسلم» ووصف مساعد قائد القوات الجوية
اإليرانية األحداث التي وقعت يف البحرين بأنها «مجزرة» مؤكداً أن جيش السعودية سيندم عىل
ارتكاب تلك املجازر.
وجه وزير الخارجية اإليراين عيل أكرب صالحي رسالة إىل كل من األمني
ويف أبريل/نيسان ّ 2011
العام لألمم املتحدة بان يك مون ورئيس مجلس األمن ،مطالبا باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة
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مساعد وزير الخارجية اإليراني حسني أمري عبد اللهيان وصف املزاعم بالتدخل يف البحرين بـ»السيناريو املكرر»،
واعتربها «إهانة للشعب البحريني»

لوقف «املجازر التي يتعرض لها الشعب البحريني».
ولفت صالحي إىل العالقات التاريخية والثقافية بني الشعبني اإليراين والبحريني ،مؤكداً أن بالده
ال ميكنها إال أن تهتم بالتطورات التي تشهدها البحرين .ويف واحد من ترصيحات صحافية عدة
قال مساعد وزير الخارجية اإليراين حسني أمري عبداللهيان يف ديسمرب/كانون األول  2011إن
«السبيل الوحيد لتسوية األزمة البحرينية هو تلبية املطالب الشعبية التي طرحت بشكل سلمي
ودميقراطي مؤكدا أن التدخل العسكري يف البحرين خلق تعقيدات مضاعفة ومتعددة للحكومة
البحرينية التي مل تتمكن لحد اآلن من الخروج من األزمة».
وقد شهدت طهران تظاهرات شعبية واسعة النطاق شارك فيها مئات األلوف احتجاجا عىل
أعامل القمع يف البحرين ،وأبحرت سفينة مساعدات إيرانية متجهة إىل البحرين يف مايو/أيار
 2011لكن قواتا كويتية أوقفتها وأعادتها إىل إيران.
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ويف  17مارس/آذار  2012افتتح يف مدينة بروجرد اإليرانية متثال دوار «اللؤلؤة» ورفع طالب
ومتظاهرون صور بعض الضحايا يف البحرين واألعالم البحرينية تضامنا ،كام أعلن أحد املخرجني
اإليرانيني نهاية العام  2012عن نيته إنتاج فيلم سيناميئ عن ثورة البحرين تحت اسم «ليل
املنامة».
استمرار التحذيرات اإليرانية

ونهاية العام  2012أثار مساعد وزير الخارجية اإليراين حسني أمري عبداللهيان خالل مؤمتر صحايف
يف موسكو استخدام البحرين غازات سامة قتلت عرشات األشخاص ،دون ردود أفعال دولية،
ويف يوليو/متوز  2013جددت إيران تأكيدها أن البحرين تستخدم غازات سامة ضد املحتجني.
عبد اللهيان ،أ ّكد يف أحد ترصيحاته اإلعالمية يف سبتمرب/أيلول  2013أن البحرين هي إحدى
القضايا املهمة بالنسبة للسياسة الخارجية اإليرانية ،مب ّيناً أن مشاكل البحرين تكمن يف التدخل
الخارجي وبعض القرارات التي متعن يف أجواء التشدد.
ودانت مرضية أفخم ،يف  22سبتمرب/أيلول أي استخدام للعنف يف البحرين ،واعتربت تصعيد
األجواء األمنية واعتقال وسجن الناشطني السياسيني بأنه من شانه أن يؤدي للمزيد من تعقيد
األوضاع ،ووصفت طهران عىل لسان «أفخم» بعض ترصيحات وزير الخارجية البحريني بأنها
نوع من املواكبة يف الخطاب مع الكيان الصهيوين وترويج إلرهاب الدولة.
رئيس املجلس األعىل لألمن القومي اإليراين سعيد جلييل ذكر يف فرباير/شباط  2013أن بالده
نصحت البحرين بوقف العنف ضد املتظاهرين والعمل عىل تحقيق مطالبهم.
إىل ذلك ،شدد نائب رئيس مجلس الشورى اإليراين حسني شيخ اإلسالم عىل أن «هناك ثورة
عارمة يف البحرين ومتظاهرين يريدون حقوقهم» وقال إن «الحكام يف البحرين ليسوا أقوى
من شاه إيران».
لو تدخّلنا الختلفت األمور

الرد اإليراين عىل االتهامات البحرينية جاء من قبل مختلف املسئولني اإليرانيني وصوال ملرشد
الثورة آية الله عيل خامنئي ،وكلهم نفوا أي تدخل يف البحرين ،مستد ّلني مبا جاء يف تقرير لجنة
تقيص الحقائق ،بل قالوا رصاحة إ ّنهم لو ّ
تدخلوا الختلف مسار األمور متاما!
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واعترب املسئولون هذه االدّعاءات اسرتاتيجية من النظام البحريني يف تصدير املشاكل إىل الخارج
للهروب من مواجهة مطالب التح ّول السيايس وأزمة حقوق اإلنسان يف البالد.
مساعد وزير الخارجية اإليراين حسني أمري عبد اللهيان وصف املزاعم بالتدخل يف البحرين
بـ»السيناريو املكرر» ،واعتربها «إهانة للشعب البحريني» ،مؤكدا أن «إيران لو أرادت التدخل
يف البحرين ألصبح الوضع هناك عىل شاكلة أخرى» ومحذرا من مواصلة هذه االتهامات.
وتعقيبا عىل اتهامات وزراء الداخلية العرب لها بـ»دعم العمليات اإلرهابية» يف البحرين ،أ ّكدت
إيران أن ذلك «رضب من الوهم والخيال».
من جانبها ردّت املتحدثة باسم وزارة الخارجية اإليرانية مرضية أفخم ،عىل املزاعم البحرينية
مؤكدة أنه «إذا ل ّبت السلطات البحرينية املطالب املرشوعة التي يتطلع إليها املحتجون ،لن
تكون بحاجة إىل توجيه التهم للدول األخرى».
البحرين يف حقيبة الدبلوماسية اإليرانية

يف مايو/أيار  2011زار وزير الخارجية االيراين عيل اكرب صالحي الدوحة ليح ّذر من «تداعيات
سيئة» يف املنطقة إذا استمرت األوضاع عىل ما هي عليه يف البحرين .وردا عىل سؤال حول
املحادثات بني قطر وإيران بخصوص البحرين ،أجاب عبداللهيان «توصلنا إىل اتفاق حول رضورة
استمرار التفاهامت للوصول إىل مخرج لألزمة يف البحرين وإيجاد حل لهذه القضية».
ومن بغداد أجرى عبد اللهيان محادثات مع املسؤولني العراقيني يف مارس/آذار  2013بشأن سوريا
والبحرين ،مشددا عىل «أهمية الحوار الوطني املؤثر واالهتامم مبطالب الشعب البحريني».
ويف عامن التقى حسني عبداللهيان وزير الدولة للشؤون الخارجية العامين يوسف بن علوي يف
يونيو/حزيران  ،2013وأكد الطرفان أهمية االستجابة ملطالب شعب البحرين ،داعني إىل حوار
بحريني/بحريني لحل األزمة.
ويف يونيو/حزيران أيضا بحث عبد اللهيان مع وزير الدولة اإلمارايت للشؤون الخارجية محمد
أنور قرقاش مستجدات الوضع يف البحرين.
كام قال يف مؤمتر صحايف بالكويت خالل الشهر ذاته إن املحادثات التي عقدها مع وزير
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الخارجية الكويتي صباح الخالد تركزت عىل القضايا الثنائية ،والتطورات املتعلقة بأحداث سورية
والبحرين «ونحن نعترب أمن البحرين واملنطقة من أمننا ،ويف محاوراتنا ومباحثاتنا مع الجانب
البحريني ذ ّكرناهم برضورة االهتامم مبطالب الشعب البحريني وأكدنا عليهم أن السبيل الوحيد
للخروج من هذه األزمة هو الحوار السيايس».
مبادرات إيران لحل األزمة

ترصيحات املسئولني اإليرانيني عىل مختلف املستويات ،ومبادراتهم للتوسط من أجل حل
هادئ وسلمي للرصاع السيايس يف البحرين مل تتوقف منذ بداية الثورة ،ويف نهاية العام 2012
دعا املتحدث باسم الخارجية اإليرانية رامني مهانرباست إىل أن تكون االنتخابات هي الحل يف
البحرين.
يف يناير/كانون الثاين  2013قال مساعد وزير الخارجية اإليراين حسني أمري عبداللهيان لقناة
العامل «إن طهران أطلعت الحكومة واملعارضة يف البحرين عىل مبادرة لحل األزمة السياسية
املستمرة منذ نحو عامني».
وزير الخارجية اإليراين السابق عيل أكرب صالحي أبدى يف يونيو/حزيران  2013استعداد بالده
للتعاون مع اململكة العربية السعودية لحل ملفات املنطقة ومنها األزمة يف البحرين.
أما املتحدث باسم الخارجية اإليرانية عباس عراقجي فقد قال يف ترصيحات إن «إيران تطالب
بفتح الحوار الوطني بني األطراف البحرينية حفاظا عىل وحدتها» .كام أعرب عن «استعداد بالده
لتقديم مساعداتها لتسوية األزمة التي تعاين منها البحرين سلميا إذا طلبت املنامة» مؤ ّكدا أن
هذه هي مواقف الرئيس الجديد حسن روحاين.
إىل ذلك ،قالت مصادر صحافية يف ديسمرب/كانون األول إن وزير الخارجية اإليراين محمد جواد
ظريف الذي ينتظر تحديد موعد ليقوم بزيارة إىل الرياض« ،يحمل معه رؤى وأفكاراً إيرانية
لتشجيع الحوار بني املعارضة والحكومة يف البحرين».
ويف أواخر العام املنرصم تحدث مدير «مركز الدراسات االسرتاتيجية» يف طهران أمري موسوي عن
أن «إيران لديها حل رسيع ﻷزمة البحرين» مؤ ّكدا أن جميع العواصم الخليجية متفقة عىل هذا
الحل عدا الرياض»!
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مواقف املرشد األعلى

وبرزت مواقف الفتة إزاء قضية البحرين من أعىل مرجعية سياسية يف طهران ،املرشد األعىل
للثورة اإلسالمية يف إيران آية الله عيل خامنئي ،الذي قال يف  21مارس/آذار  2011إن «انتصار
شعب البحرين أمر ال مفر منه» ،معتربا األحداث الجارية يف البحرين مشابهة للتطورات يف
تونس وليبيا ومرص واليمن ،ورفض خامنئي االتهامات املوجهة إليران بأنها تدعم شعب البحرين
ألنهم من الشيعة ،مؤكداً عىل أن السياسة التي تنتهجها إيران قامئة عىل الدفاع عن الشعوب
وحقوقها ضد حكم الدكتاتورية واألنانية من دون متييز بني السنة والشيعة ،واعترب أن السعودية
قد ارتكبت خطأ من خالل إرسال قواتها إىل البحرين ألن ذلك يغضب الدول اإلسالمية.
يف خطبة الجمعة بتاريخ  3فرباير/شباط  ،2012قال آية الله خامنئي إن إيران مل تتدخل يف
البحرين ،وأن مزاعم حكام البحرين بهذا الشأن «كذب واضح» ،معترباً أن «إيران لو تدخلت
لكان األمر مختلفاً اآلن» وقال خامنئي إن «الشعب البحريني هو األكرث ظالمة من اآلخرين ألنه
يشهد صمتا ومقاطعة إعالمية وإخبارية من جميع وسائل اإلعالم العاملية».
ويف افتتاح «مؤمتر العلامء والصحوة اإلسالمية» يف طهران أبريل/نيسان  ،2013قال آية الله
خامنئي إن الحكومة يف البحرين «تحاول جعل التحرك الشعبي طائفيا» ،مشدداً عىل أن «هناك
أكرثية شيعية مظلومة يف البحرين حرمت من حقها يف الرأي».
ليعود يف موسم الحج أكتوبر/ترشين األول  2013وينتقد من وصفها بـ»الحكومات العميلة»
التي تحول حياة شعوبها إىل جحيم ،مشريا إىل أن ما يحدث يف البحرين ،ودول أخرى ،يعكس
الوجه الحقيقي لقادة النظام السلطوي.
اقتحام منزل الشيخ عيسى قاسم

وكانت أشد الترصيحات اإليرانية لهجة ضد النظام يف البحرين قد صدرت بعد اقتحام منزل عامل
الدين الشيعي البحريني األبرز الشيخ عيىس قاسم يف مايو/أيار  ،2013وجاء الترصيح الرسمي
عىل لسان مساعد وزير الخارجية اإليراين ،السفري األسبق يف البحرين ،حسني أمري عبد اللهيان
الذي قال إن األمر «تجاوز الخطوط الحمر لدى املسلمني» ،مح ّذرا البحرين من أن عليها أن
تنتظر ردا غري متوقع يف حال مل تعتذر عن مداهمة منزل قاسم.
وجدّدت إيران موقفها من الحادثة يف ترصيحني آخرين ،األول كان عىل لسان املتحدث باسم
الخارجية عباس عراقجي الذي ح ّذر من «مغبة هتك حرمة منازل العلامء الكبار» ،والترصيح
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الثاين كان لعبد اللهيان الذي قال «أعلن بصوت عال أن قضية املساس بآية الله الشيخ عيىس
قاسم تخص العامل االسالمي وليس شأنا داخليا بحتا يف البحرين».
رد النظام جاء عىل لسان وكيل وزارة الخارجية السفري حمد العامر ،الذي وصف كالم املسؤول
اإليراين بأنه «تدخل مرفوض وغري مقبول» ،مضيفا «كبار املسؤولني اإليرانيني يتحدثون كل يوم
عن البحرين بأكرث مام يتحدثون عن بالدهم» ،وزعم العامر أن كالم عبداللهيان «يعكس بكل
وضوح األطامع التوسعية اإليرانية».
ويف هذا السياق أيضا ،قدّم وزير الخارجية البحريني شكوى رسمية لألمم املتحدة واالتحاد
األورويب وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي ضد ما أسامه «تهديدات إيرانية
عدائية سافرة» للبحرين.
عبداللهيان رد عىل شكوى وزير الخارجية البحريني من عىل قناة العامل قائال «إنك تعرف جيدا
أن إيران مل ولن تتدخل يف البحرين ألنها لو تدخلت لكانت األمور متغرية عام هي عليه اآلن».
ّ
وتضخم مفعول الترصيحات اإليراين حول قضية الشيخ عيىس قاسم ليصل إىل السعودية ،حيث
عب وزير خارجيتها سعود الفيصل عن «أسف بالده للتهديدات اإليرانية» وقال إنها تزيد األمور
ّ
تعقيدا خاصة ىف مثل هذه الظروف املتأزمة ،ودعا الفيصل إيران إىل التهدئة وأن تكون أكرث
حكمة وتبرصا وأن ال تلقي الوقود عىل النار ،حسب تعبريه.
يف املوضوع ذاته برز أيضا تعليق لألمني العام ملجلس التعاون عبد اللطيف الزياين ،وصف
فيه ترصيحات عبداللهيان بأنها «تدخل مرفوض ومشني وغري مقبول» وأنها «تهديدات سافرة
وخطرية» حسب تعبريه.

السياسة الدولية واإلقليمية

221

لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12833.html
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بني أوباما وروحاني ...قضية البحرين نحو التدويل من باب
املفاوضات النووية مع إيران

«إذا كان األفق يف البحرين هو الذي عشناه يف  14فرباير  2011فإن الحل سيكون إقليميا
ودوليا عىل حساب املحيل»
الشيخ عيل سلامن ،أمني عام جمعية الوفاق الوطني 26 ،نوفمرب/ترشين الثاين 2013

يغي يف العالقات
رغم أن انتخاب الشيخ حسن روحاين كرئيس إليران كان من املفرتض أن ّ
اإليرانية –الخليجية وفق ما برشت به تحليالت سياسية ،إال أن قض ّية البحرين دخلت منعطفا
تاريخيا يف العام  2013بتدويلها عرب البوابة اإليرانية ،حيث ربطتها طهران باملفاوضات الدولية
حول برنامجها النووي ،والتي انتهت باتفاق ه ّز كل املعادالت السياسية الدولية ،وت ّوجت بتقارب
بني الواليات املتحدة األمريكية وإيران ألول مرة منذ .1979
موازين القوى الدولية واإلقليمية بدأت يف التخلخل بشكل رسيع ،والقلق السعودي من تنامي
النفوذ اإليراين والتعاطي الغريب املختلف معه ظهر إىل العلن ،ليكشف أكرث عن التجاذب اإليراين
السعودي حول قضايا اإلقليم وخصوصا يف البحرين.
املواقف البحرينية أخذت تتقلب لتساير جواً دولياً بدأ ينفتح عىل إيران ،ولتاميش يف الوقت
نفسه تشدداً سعودياً يف رفض أي انفتاح عىل جارتها «اللدودة» .أما املعارضة فقد تبنّت لغة
أخرى بعد  24نوفمرب!
روحاني :نريد العمل لتحقيق السالم يف البحرين

وقبل انتخابه أكد روحاين أن االستقالل السيايس والوحدة الوطنية واألمن يف البحرين متثل
عوامل هامة الستقرار املنطقة وأمنها.
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وعقب انتخابه ،هنأ ملك البحرين وويل عهده ورئيس وزرائه روحاين ،بدوره ،متنى وزير الخارجية
البحريني من الشيخ روحاين فتح صفحة جديدة مع دول مجلس التعاون.
أهم ترصيحات روحاين عن موقفه إزاء األزمة يف البحرين ،كانت يف خطاب ألقاه يف الجمعية
العامة لألمم املتحدة بنيويورك يف سبتمرب/أيلول ،وقال فيه إن صناديق االقرتاع هي الحل يف
البحرين وسوريا ،مشريا إىل أن بالده تريد العمل لتحقيق السالم يف سوريا والبحرين.
ويف الشهر ذاته نرشت صحيفة «واشنطن بوست» مقاالً لروحاين دعا فيه املجتمع الدويل إىل
العمل عىل الدفع بحوار وطني يف البحرين ،مشددا عىل حق شعوب املنطقة يف تقرير مصائرها.
الرياض :لن نرتك البحرين إليران!

التجاذب السعودي-اإليراين حول قضية البحرين وسواها بدا واضحاً يف عدد من ترصيحات وزير
الخارجية سعود الفيصل وأخيه رئيس االستخبارات السعودية السابق تريك الفيصل ،الذي طالب
يف ختام منتدى حوار املنامة ،إيران بوقف «تدخالتها يف شؤون البحرين».
وكان تريك الفيصل قد شنّ هجوماً غري مسبوق يف أكتوبر/ترشين األول عىل أداء اإلدارة األمريكية
حيـــال ملفات اإلقليم منتقداً سياسة «فتح الذارعني» إليران ،فيام شــدد عىل أن من يعتقد
بقبول الرياض ما سامه استيالء إيران عىل البحرين فهو واهم .وأضاف الفيصل أن السعودية
ستقف بحزم ضد أي تدخل إيراين يف الشؤون الداخلية للدول العربية خاصة التي بها شيعة مثل
البحرين والعراق والكويت ولبنان واليمن.
أما من الجانب اإليراين فقد برزت ترصيحات عدة منذ دخول قوات درع الجزيرة إىل البحرين،
من أحدث هذه الترصيحات ما أدىل به الدبلومايس اإليراين حسني أمري عبد اللهيان الذي قال «ال
ميكن القبول بأن تدخل البحرين قوات بلد مدججة مبئات الدبابات واملدافع والجنود بذريعة
حامية املنشآت العامة».
موقف آخر جاء عىل لسان عبداللهيان واصفاً مزاعم تدخل إيران يف شؤون البحرين بأنه «كذب
محض» ،ويف إشارة إىل السعودية قال إن «ما يبعث عىل األسف أن الذي أطلق مثل تلك املزاعم
ما زال يحتفظ بآلياته وقواته العسكرية يف البحرين ،كام يدعم الحرب اإلرهابية يف سوريا بشكل
علني».
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ويف محادثات أجراها يف العراق يف مارس/آذار ،انتقد عبداللهيان استمرار وجود قوات درع
الجزيرة يف البحرين ،معرباً عن أسفه «للمساس بسيادة واستقالل البحرين».
ورفضت طهران يف ديسمرب/كانون األول اقرتاحاً تقدم به تريك الفيصل يف خطابه مبنتدى «حوار
املنامة» ملشاركة الدول الخليجية يف املفاوضات النووية مع القوى العظمى ( ،)1+5يف حني لفتت
شبكات إخبارية أمريكية يف تقرير إىل أن «حوار املنامة» الذي عقد نهاية العام املايض ،وحرضه
ممثلون عن السعودية وايران معاً ،كان «محاولة للبحث عن أرضية مشرتكة» بني الدولتني.
نزاع يف الرياض بني السفري البحريني ونظريه اإليراني

السفري البحريني يف السعودية حمود بن عبدالله آل خليفة قال يف ترصيحات غريبة لصحيفة
«الحياة» إن «اإليرانيني سبق وأن احتلوا البحرين إال أن الشعب تصدى لهم وطردهم» ،محذرا
إيران «من أن عقارب الساعة لن تعود للوراء» عىل حد تعبريه.
ورد السفري اإليراين يف السعودية محمد جواد رسويل محاليت عىل ترصيحات نظريه ،داعياً إىل
«تجنب الترصيحات الوهمية» ،مؤكدا أن «تكرار مثل هذه االتهامات ال تحل املشاكل املوجودة
يف البحرين وإمنا ستعمل عىل تعقيدها».
وتابع قائال إن «ترصيحات السفري البحريني ناتجة عن ضعف معرفته التاريخية ومعلوماته
الحالية ،وإن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ما زالت تعرتف بسيادة ووحدة أرايض البحرين
وتعتقد أن املشكالت الراهنة يف البحرين لها حل بحريني  -بحريني وأن الحكومة البحرينية
بإمكانها التمهيد إلجراء محادثات جادة من خالل خطوات لبناء الثقة».
أمواج الجيوسياسيا اإلقليمية

موقف املعارضة البحرينية من الرصاع السعودي اإليراين أوضحه األمني العام لجمعية الوفاق
الوطني اإلسالمية الشيخ عيل سلامن بقوله إن املعارضة ال تريد أن تكون البحرين محل لعبة
إقليمية أو دولية ،مشريا إىل أن البحرين دولة صغرية ليس لها القدرة عىل معاداة ٍأي من إيران
أو السعودية.
ويف مناسبة أخرى ،كرر القيادي يف الوفاق خليل املرزوق املوقف نفسه إذ أشار إىل أن من
بني التحديات التي تواجه الدميقراطية يف البحرين هي التجاذب اإليراين-السعودي ،مردفا أن
«البحرين أصغر وأضعف من الصمود أمام أمواج الجيوسياسيا اإلقليمية».
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ويف  24نوفمرب/تشرين الثاني  ،2013اهتزّت املعادالت السياسية الدولية بشكل رسمي بعد إعالن نجاح
املفاوضات الدولية مع إيران ،ما أثار بشدّة قلق دول الخليج على مصري القضيتني السورية والبحرينية

قضية البحرين نحو التدويل

ومل يعد رسا أن قضية البحرين ،التي قال عنها عبد اللهيان بأنها قضية مهمة بالنسبة للسياسة
الخارجية اإليرانية ،يف طريقها إىل التدويل من باب املفاوضات النووية بني إيران ودول  ،1+5إىل
جانب قضية سوريا طبعا.
ويف فرباير/شباط أعلن مساعد وزير الخارجية اإليراين عباس عراقجي بشكل رصيح أن إيران قد
«تقدمت مبقرتح حول رضورة إدراج األزمتني السورية والبحرينية عىل جدول أعامل مفاوضاتها
مع مجموعة  ،»1+5املزمع عقدها يف كازاخستان ،وبدوره قدم الطرف املفاوض مقرتحاته
بحسب عراقجي.
عب عنها غضب وكيل وزارة الخارجية السفري حمد
وتل ّقت البحرين هذا اإلعالن بصدمة كبريةّ ،
العامر ،الذي دان حينها «سعي إيران لزج ملف البحرين يف مفاوضات ملفها النووي» ،وحذر
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من أن «البحرين لن تصمت إزاء هذه املحاولة البائسة» ،وكشف العامر رسميا أن هذه مل تكن
املرة األوىل ملحاول إيران تدويل قضية البحرين ،حيث نوقشت قضيتها يف اجتامعات يف موسكو
وبغداد ،بحسب ما قال.
ورفض مجلس التعاون هذا التحرك اإليراين واعتربه «تالعباً مبلف املفاوضات اإليرانية مع
مجموعة  1+5عن طريق خلط األوراق السياسية»
الكاتب البناين إييل شلهوب نقل عن مصادر غري معروفة أن وزير الخارجية األمرييك جون كريي
بحث مع نظريه اإليراين محمد جواد ظريف يف اجتامع علني بنيويورك ،شؤون املنطقة ومن
ضمنها البحرين ملدة  40دقيقة ،مؤ ّكدا أن البحرين كانت البند الثالث يف املحادثات األمريكية
اإليرانية بعد النووي وسوريا.
وجاء ذكر البحرين املفاجئ عىل لسان الرئيس أوباما يف خطابه أمام الجمعية العامة لألمم
املتحدة ،بحضور الرئيس اإليراين روحاين ،ليعيد قضية البحرين إىل الواجهة الدولية بشكل علني
من جديد ،ونقلت صحافية يف قناة املنار التابعة لحزب الله اللبناين عن مصادر غري معروفة أن
مسئولني يف مكتب الرئيس اإليراين تلقوا خرب إدراج البحرين يف خطاب أوباما مسبقا من نظرائهم
يف البيت األبيض ،فيام اعترب خطوة من عدة خطوات م ّهدت لالتصال التاريخي األول بني البلدين
عىل مستوى الرؤساء منذ نجاح الثورة يف إيران.
وزعمت هذه املصادر أن قضية البحرين ذكرت مجدّدا خالل االتصال الهاتفي بني أوباما
وروحاين ،عرب وعود من الرئيس األمرييك يف ض ّمها إىل الحوار بني الدول الكربى وإيران إذا ما
نجحت املفاوضات يف امللف النووي!
املواقف السعودية وجدت يف نفوذ إيران املتنامي تهديدا لنفوذها ،وتتكشف دقة هذه القراءة
يف اعتذار السعودية عن قبولها العضوية غري الدامئة يف مجلس األمن الدويل رفضاً لالنفتاح
األمرييك عىل إيران والذي وجدت فيه السعودية منحاً لدور إيراين يف قضايا املنطقة وخصوصا
يف البحرين.
وبلغ األمر مدى بعيدا حني دخل رئيس وزراء الكيان الصهيوين بناميني نتنياهو عىل الخط ،وذكر
البحرين نصاً يف كلمته أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة ،متبنيا موقف النظام يف أنها تتعرض
لتدخالت من الجانب اإليراين ،وقال نتنياهو «إن إيران تساهم يف عدم االستقرار يف البحرين
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ولبنان واليمن ودول أخرى» ،ومل يصدر أي تعليق من مسئولني بحرينيني حول كلمة نتنياهو
ترسبت معلومات عن تقارب مشبوه بني دول الخليج ومسئولني يف الكيان الصهيوين يف
يف حني ّ
سبيل البحث عن حليف بديل يشاركهم العداء إليران!
ويف منتدى حوار املنامة كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي السابق الشيخ
محمد صباح السامل الصباح أن إيران طلبت رسميا مناقشة ملفي البحرين وسوريا خالل
محادثاتها النووية مع الدول الكربى.
قلق  24نوفمرب :اختالل املعادالت السياسية

ويف  24نوفمرب/ترشين الثاين  ،2013اهتزّت املعادالت السياسية الدولية بشكل رسمي بعد إعالن
نجاح املفاوضات الدولية مع إيران وتوقيع االتفاق املبديئ بينها وبني دول  1+5بشأن برنامجها
النووي ،ما أثار بشدّة قلق دول الخليج عىل مصري القضيتني السورية والبحرينية ومستقبل
عالقاتهم مع الغرب بشكل عام.
شبكة «فوكس نيوز» اإلخبارية األمريكية قالت يف تقرير إن السعودية «غاضبة من االتفاق
النووي مع إيران ،وقلقة بشأن زيادة النفوذ اإليراين يف املنطقة» ،وأ ّكد التقرير أن الكثري من
العرب يرون ما يحدث خيانة من الواليات املتحدة.
وعىل عكس االمتعاض السعودي الذي اتضح منذ البداية ،سارعت البحرين للرتحيب باالتفاق
الدويل عىل لسان وزير خارجيتها ،وجدّد الوزير ترحيب بالده باالتفاق معلنا يف تط ّور آخر أنه
وجه دعوة لوزير الخارجية اإليراين لحضور «حوار املنامة».
ّ
وتوالت الرتحيبات املفاجئة ومحاوالت التقرب البحرينية من إيران ،فمن جانبه قال نجل امللك
البحريني نارص بن حمد آل خليفة يف لقاء صحفي إن «أيدينا مفتوحة إىل إيران للتعاون»،
مشيداً باالتفاق ،لكنّه قال إن القضية ليست الربنامج النووي فقط ،هناك «قضايا أخرى تتشابك،
وال بد من إيجاد حلول شاملة».
ويف حوار املنامة أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن عبدالله آل خليفة ترحيبه بالتعاون
مع طهران وأ ّنه «ليس لدينا أية مشكلة يف هذا الخصوص» ،لكنّه مل يخف قلق السلطات يف
رصح بأن االتفاق الدويل يثري كثريا من التساؤالت.
البحرين من هذه التطورات حني ّ
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رغم ذلك ،مل تحظ محاوالت التق ّرب البحرينية بتجاوب إيراين ،واستثنى وزير الخارجية اإليراين
وجهها إليه نظريه البحريني لحضور
البحرين من جولته الخليجية ،كام مل يلبي الدعوة التي ّ
منتدى «حوار املنامة» يف ّ
مؤش آخر عىل متسك السياسة اإليرانية بالقضية البحرينية ودعمها
مطالب املعارضة.
ومبوازاة ترحيبها باالتفاق ،مل تخف السلطات يف البحرين قلقها وتخ ّوفها ،خصوصا يف ظل
التجاهل اإليراين الواضح ملحاوالت التق ّرب ،ورسميا طلب النظام عىل لسان وزير الداخلية من
دول  1+5تطمينات بأن االتفاق الدويل لن يكون عىل حساب أمن أي دولة خليجية.
اإلرباك والقلق الكبري دفع وزير الخارجية البحريني ،لالجتامع بسفراء أملانيا وبريطانيا وفرنسا
لالستامع إىل تطمينات بشأن ما تضمنه االتفاق اإليراين -الغريب ،يف حني طالب الوزير بوقف
الربنامج النووي اإليراين ،وذلك يف موقف جديد خالفا لالتفاق الدويل!
رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلامن ،تعقيبا عىل ما يشكله االتفاق الدويل من تهديد
لسلطاته ،لجأ إىل أسطوانة «االتحاد الخليجي» مجددا ،وقال يف ترصيح إن املتغريات العاملية
تجعل من انتقال دول مجلس التعاون إىل االتحاد أمرا ملحا ،ورأى يف ترصيح سابق أن هناك
«استهدافا للمنطقة يبدأ بالبحرين».
املخاوف البحرينية والخليجية استدعت حضور وزير الدفاع األمرييك تشاك هيغل لـ»حوار
تفجر ثورة  14فرباير ،وطأمن هيغل حلفاءه
املنامة» ،ليكون أول وزير أمرييك يزور البحرين منذ ّ
الخليجيني مؤ ّكدا «أننا لن نذهب بعيدا».
املعارضة ما بعد  24نوفمرب :لغة أخرى!

ويف موقف الفت ،أمل عامل الدين البحريني الشيخ عيىس قاسم أن تؤدي االتفاقية النووية
األخرية بني إيران ودول  1+5يف إحباط ما ّ
حرب تحرق
سمه سعيا صهيونياً جاداً ومتناميا بإشعال ٍ
منطقة الخليج وتلهب فتنة طائفية فيها.
موقف املعارضة من تأثري االتفاق النووي عىل قضية البحرين رسمه أمني عام الوفاق الشيخ عيل
سلامن يف حديث متلفز بعد  3أيام من تاريخ االتفاق ،أ ّكد فيه أن «األرضية بدأت تتمهد إليجاد
حل سيايس» داعيا السعودية ودول اإلقليم إىل أن «يكونوا جزءا من حل إيجايب يف البحرين».
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وقال سلامن إن السعودية من مصلحتها أن يكون هناك حل يف البحرين ،مبديا اعتقاده بأن
السعودية ال تضع خطوط حمراء للحل يف البحرين ،بناء عىل ماقال إنها ترسيبات.
سلامن أعلن بشكل رصيح أن الحل اإلقليمي والدويل لقضية البحرين سيكون حارضا عىل حساب
املحيل «إذا كان األفق يف البحرين هو الذي عشناه يف  14فرباير/شباط  »2011مؤكدا تفاؤله
بذلك بعد تذليل املعيقات التي كانت موجودة حسبام وصف.
وبشأن استعداد املعارضة للتفاعل مع أي دور سعودي أو إيراين ،أكد سلامن أن املعارضة مل تغلق
الباب عىل أحد و»أي من كان سيساهم يف هذا الحل ستكون أيدينا ممدودة له».
وحول وجود توجه للمعارضة لعقد مؤمتر يف جنيف من أجل حل يف البحرين ،لفت سلامن إىل
أن البحرين «بحاجة إىل جلسة جادة ،وهي بحاجة إىل أقل من مؤمتر يف جنيف ،هي بحاجة إىل
جدية من بعض السفراء املهمني وستحل األمور».
البحرين يف امللف الدولي

ويف ظل الشائعات عن تسوية إقليمية ترعاها الواليات املتحدة بالتنسيق مع إيران ،وتتض ّمن
أزمة البحرين ،ال يعرف إىل أين يسري امللف الدويل بالقضية ،وماذا سيكون عليه املستقبل
السيايس للبالد الذي يبدو أنه خرج بعيدا جدا عن الداخل البحريني!

لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12835.html
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حصاد الدول العربية والثورة البحرينية :املزيد من
العساكر ...وانصر أخاك ظامل ًا وظامل ًا!

مل تشفع املحطات السياسية والتضحيات الجسام عىل مذبح الكفاح الوطني ،يف وقوف األنظمة
العربية أو تعاطفها مع البحرين ضمن توازنات القوى إقليمياً وعربياً.
مل يشفع للبحرين انخراطها املبكر الجدا يف الربيع العريب ،حتى يف أن تكون «دول الربيع العريب»
نفسها منارصة لثورتها :أحدهم اعتربها طائفية ،وآخر نيس كل العالقات التي كانت تربطه
بشخصيات املعارضة البحرينية يف املنفى ،وثالث تناىس هتافاته ضد النظام قبل أن يصبح رئيسا،
يف حني ال زالت دولهم جميعا مشغولة مبآزقها التي مل تنتهي!
أما اآلخرون ،دول الديكتاتوريات العربية العتيدة ،فإنهم إن آثروا الصمت كان ذلك تفضال ،وإن
نطقوا كفروا!
منذ  ،2011و»الجارة الكربى» تكرر «أنها لن تسمح ألية قوة أجنبية بالتدخل يف البحرين».
يف حني مل يثبت حتى اآلن ّ
تدخل أي قوة أجنبية عسكرياً ،سوى قواتها وقوات درع الجزيرة.
أما بقية الدول العربية فقد ظلت تفتخر بأنها «تقرض» البحرين بعض قواتها العسكرية ،أو
مرتزقتها!
عىل الصعيد غري العسكري ،نفت اململكة العربية السعودية إجراء أي مشاورات أو ما شابه مع
املعارضة لحلحلة األزمة البحرينية يف العام  ،2013معتربة ذلك منافياً ملبدئها «الثابت يف عدم
التدخل بأي حال من األحوال يف شؤون الدول األخرى»!!
باقي الدول الخليجية والعربية ،تفاوتت يف مواقفها من أزمة البحرين يف العام  2013بني مردّد
للخطاب الرسمي البحريني/السعودي ،وبني متجنّب إلبداء أي موقف حفاظاً عىل العالقات
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الودية مع النظام ،أو عىل نحو :انرص أخاك ظاملاً وظاملاً!
املزيد من العساكر العربية لقمع املحتجني

أبرز أوجه التعاون العريب مع النظام البحريني كانت التنسيق األمني املستمر ،وإرسال عنارص
من القوات العسكرية أو املرتزقة للعمل يف أجهزة األمن البحرينية :الرشطة ،الجيش ،والحرس
الوطني ،من أجل قمع املتظاهرين ضد النظام.
واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي منتصف أبريل/نيسان عىل تدشني مقر دائم لقوات
«درع الجزيرة» يف البحرين بعد االنتهاء من إنشائه أخرياً.
وقد كشف النقاب يف فرباير/شباط  2013عن تعاون أمني استخباري بني السلطات البحرينية
وجهاز املخابرات العامة األردين كام أفادت معلومات متطابقة عن وصول دفعة جديدة من
املرتزقة األردنيني إىل البحرين قوامها نحو ألف عنرص ،وأشارت إىل أن هذه الدفعة هي جزء من
اتفاقية عىل مرحلتني لتزويد قوة دفاع البحرين بعنارص من املرتزقة املد ّربني ،وسبق لصحف
أردنية أن أكدت مشاركة أعداد متفاوتة من مرتزقة الدرك األردين يف إخامد التظاهرات التي
اجتاحت البحرين منذ العام .20114
وكشف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يف أغسطس/آب عن مشاركة ضباط مينيني يف
غرفة عمليات بالبحرين ملحاربة من وصفهم بـ»اإلرهابيني».
وأكد وزير الدفاع املرصي ،عبدالفتاح السييس يف نوفمرب/ترشين الثاين أن بالده مستعدة من
أجل تقديم «الدعم الالزم» للبحرين من أجل حامية أمنها واستقرارها ،ونقل تأييد بالده لكل
إجراءات املنامة يف هذا املجال.
السعودية تلتقي املعارضة البحرينية!

سبت معلومات للصحافة األجنبية عن وجود اتصاالت سعودية مع جمعية
يف شهر مارس/آذارّ ُ ،
الوفاق الوطني اإلسالمية ،كربى جمعيات املعارضة ،وذلك بهدف إيجاد حلول وحلحلة لألزمة
السياسية الضاربة يف البحرين ،فيام ذكرت صحيفة «أخبار الخليج» املقربة من رئيس الوزراء
نق ًال عن مسؤول بحريني مل تكشف اسمه يف  10مارس/آذار «أن هذه املعلومات ال أساس لها
من الصحة ،وأبعد ما تكون للحقيقة».
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بدورها نفت وزارة خارجية السعودية رسميا إجراء الرياض أي اتصال مع أعضاء يف املعارضة
البحرينية من جمعية الوفاق ،وقال مصدر مسؤول يف  25أبريل/نيسان رداً عىل ما نرشته
صحيفة «الفايننشال تاميز» الربيطانية عن قيام السعودية بإجراء اتصاالت مع «الوفاق»« :بأن
ما نرشته الصحيفة بشأن ذلك عا ٍر عن الصحة جملة وتفصي ًال ،وأن اململكة العربية السعودية ال
تتدخل بأيِّ حالٍ من األحوال يف شؤون الدول األخرى»!!.
الكاتب والناشط الحقوقي السعودي جعفر الشايب ،عضو املجلس البلدي يف محافظة القطيف،
رأى أن استمرار الوضع يف البحرين دون الوصول إىل حل مناسب ،سيساهم يف تعميق املشكلة
بصورة سلبية ،قد تؤثر عىل االستقرار يف منطقة الخليج بشكل عام ،وقال يف مقال نرش بصحيفة
«الرشق األوسط» يف  17فرباير/شباط ،أنه «ميكن للسعودية التي رعت االتفاق بني الحكومة
واملعارضة يف اليمن أن تقوم بدور مامثل يف البحرين ،خاصة أن إمكانية نجاح ذلك يف البحرين
أكرب» ،مشريا إىل أن «ذلك يتطلب انفتاحاً إيجابياً عىل القوى املختلفة يف البحرين من دون
مواقف مسبقة منها ،وتفهم مواقفها ومربرات معارضتها ،ومن ثم القيام بلعب دور إيجايب مع
مسؤويل الدولة».
السعودية تهدّد :لن نسمح...

الخارجية السعودية ،أصدرت خالل  2013عدة تحذيرات مبطنة وعلنية مرتبطة بالحراك
السيايس يف البحرين ،بعد أن عجزت آلتها العسكرية وآلة النظام عن إخامده ،أو الحد من
تأثرياته اإلقليمية طيلة السنوات الثالث املاضية.
يف  14مارس/آذار عممت الخارجية السعودية تحذيراً لرعاياها يف البحرين تطلب فيه «توخي
الحيطة والحذر واالبتعاد عن مواقع االرضابات والتجمعات» .جاء هذا التعميم يف ضوء الدعوة
إىل العصيان املدين الذي أعلن ائتالف  14فرباير عن تنفيذه يف الذكرى الثانية لدخول قوات
درع الجزيرة.
وإثر اعتداء قوات األمن عىل منزل عامل الدين البحريني الشيخ عيىس قاسم يف  17مايو/أيار ،وما
تبعه من تنديدات ،ومطالبة إيران باعتذار النظام البحريني عن ذلك ،ه ّبت فزعة من الرصاخ
الخليجي ،السعودي تحديداً ،بفزّاعة ما أسموه (التهديدات اإليرانية).
ويف  25مايو/أيار ،قال وزير الخارجية سعود الفيصل معقبا عىل الحادثة إن «السعودية ودول
الخليج ليس لها أى أهداف ضد إيران ،ولكن يجب عىل إيران االبتعاد عن لغة التهديد ،ونأمل
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أبرز أوجه التعاون العربي مع النظام البحريني كانت التنسيق األمني املستمر ،وإرسال عناصر من القوات
العسكرية أو املرتزقة للعمل يف أجهزة األمن البحرينية.

أن تسعى إيران إلقامة عالقات وثيقة مع جريانها بدال من لغة التهديد».
ووصلت التحذيرات السعودية ذروتها يف  24نوفمرب/ترشين الثاين ،اليوم الذي شهد توقيع
االتفاق التاريخي بني إيران والدول الكربى حول برنامجها النووي ،وقالت سفارة السعودية
يف بريطانيا «أنها لن تسمح ألية قوة أجنبية بالتدخل يف البحرين» ،معللة وجود قواتها هناك
باالتفاقيات األمنية ،ومؤكدة التزام الرياض «باتفاقية الدفاع املشرتك».
من جهتها ،دخلت اإلمارات واألردن والجامعة العربية عىل الخط نفسه ،ليستمر قذف مشكالت
البحرين السياسية املتجذرة عىل شامعة (التدخل اإليراين) .فيام نفى وزير الخارجية العامين
يوسف بن علوي أن تكون عُ امن تقوم بوساطة بني إيران والبحرين ،قائ ًال «األمر ال يحتاج إىل
وساطة».
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انتفاضة «خليجية» ضد «ميشيل عون»

يف  12فرباير/شباط وأثناء لقائه بوفد للمعارضة ،برئاسة الشيخ حسن سلطان النائب يف كتلة
«الوفاق» املستقيلة ،ووفداً من «منتدى البحرين لحقوق اإلنسان» ،اعترب رئيس تكتل «التغيري
واإلصالح» النيايب اللبناين العامد ميشال عون «أن ما يجري يف البحرين ثورة تحررية حقيقية،
وهي بحاجة إىل تضامن أوسع» ،مؤكداً أن «مطالب البحرينيني مرشوعة وإنسانية وأن التقسيم
الطائفي لألزمة السياسية هو مهرب من تطبيق الحقوق املستحقة للشعب البحريني».
عىل الفور انتفضت كل من البحرين والسعودية واإلمارات العربية املتحدة «ضد عون» وضد
لبنان  ،واعتربت الدول الخليجية الثالث هذه الترصيحات «إساءة إليها وتدخ ًال يف شؤونها» ،فيام
طالبت خارجية البحرين حكومة لبنان بإصدار بيان رسمي يوضح موقفها من الترصيح املذكور.
رصح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقايت ،أن موقف زعيم التيار الوطني
ويف  17فرباير/شباطّ ،
الحر الذي أطلقه مؤخراً من البحرين «شخيص» .وقال بعد لقائه رئيس الربملان نبيه بري «يف
موضوع البحرين كان يل موقف بعد التشاور مع الرئيس والتأكيد أن هذا الرأي هو رأي شخيص،
وحتى العامد ميشال عون خالل كالمه أكد أن هذا الرأي هو رأي شخيص وليس رأي الحكومة».
وأضاف «الحكومة ،بحسب اجتامع هيئة الحوار الوطني وإعالن بعبدا ،ملتزمة الحياد يف كل
القضايا اإلقليمية».
الدول الخليجية األخرى ...بحسب التيار

ويغي من مسار
مع ذلك ،ميكن القول أن الت ّيار قد يجرف بسهولة الدول الخليجية األخرى ّ
تعاطيها السيايس من أزمة البحرين ،حفاظا عىل مصالحها وطموحاتها واتساق نظامها مع
املتغريات الدولية ،فدولة مثل «عامن» عىل سبيل املثال ،أبدت مواقف رافضة بشكل متشدد
ملرشوع «االتحاد الخليجي» ،األمر الذي انبثق يف األساس بسبب ثورة  14فرباير/شباط ،2011
وتريد السعودية أن تن ّفذه بأي شكل من األشكال لربط البحرين بها أكرب قدر ممكن.
ورسعان ما زارت اإلمارات إيران بعد توقيع االتفاق النووي بينها وبني دول العامل يف نوفمرب/
ترشين الثاين  ،2013كام فتحت الكويت وقطر وعامن ذراعيها لوزير الخارجية اإليراين محمد
جواد ظريف يف الفرتة ذاتها ،يأيت ذلك رغم استمرار هجوم «مجلس التعاون» الخليجي عىل
إيران حتى نهاية العام املايض ،واتهامه بالتدخل يف شئون البحرين!
ويف يونيو/حزيران ،قال وزير الدولة العامين للشؤون الخارجية يوسف بن علوي إن «الشعب
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البحريني له مطالب ومن واجب الحكومة تلبية هذه املطالب» ،وذلك خالل لقائه مبساعد وزير
الخارجية اإليراين حسني أمري عبد اللهيان ،الذي ناقش يف الشهر نفسه علنا قضية البحرين مع
اإلمارات والكويت.
رصح
ورغم أن قطر استقبلت وزير الخارجية اإليراين عيل أكرب صالحي يف بداية األزمة والذي ّ
توصلتا «إىل اتفاق حول رضورة استمرار التفاهامت للوصول إىل مخرج
من هناك أن إيران وقطر ّ
لألزمة يف البحرين وإيجاد حل لهذه القضية» ،إال أ ّنها ظلت تضغط عىل قناة الجزيرة الفضائية
لعدم تغطية الشأن البحريني ،كام دارت شائعات عنمعركة مناقصات رشسة ستنشأ بني دولة
اإلمارات وقطر ما إذا عزمت اإلدارة األمريكية نقل مقر األسطول الخامس من البحرين.
تناقض تونسي..

يف  3مارس/آذار ،أثار منح الرئيس التونيس منصف املرزوقي للسفري البحريني لدى تونس
محمد بن عيل بن حمد آل خليفة ،وسام الجمهورية من الصف األول ذروة هذه التناقضات
املثرية للجدل حيال مواقف أول رئيس يف الثورة التونسية ،والذي كان له موقف منارص للثورة
البحرينية قبل انتخابه.
فيام عىل النقيض التقت الحقوقية البحرينية نضال السلامن بوزير حقوق اإلنسان التونيس
«سمري ديلو» يف  11أبريل/نيسان يف إطار لقاء تناول أوضاع حقوق اإلنسان يف البحرين ،وخطاب
الكراهية الذي حاولت وسائل اإلعالم الرسمية نرشه ،وأكد الوزير التونيس خالل اللقاء عىل
مساندة بالده للمطالب العادلة للشعب البحريني.

لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12878.html

السياسة الدولية واإلقليمية

236

من واشنطن إىل البحرين :ماذا حمل الوفد األمريكي برئاسة
وزير الدفاع إىل املنامة ،وملاذا لم يستقبله املشري؟

«سوف ننخرط يف املنطقة عىل األمد الطويل .ذلك أن العمل الشاق من أجل نشوء
الحرية والدميقراطية هو مهمة جيل بأكمله .وهذا يشمل املساعي الرامية إىل تسوية
التوترات الطائفية التي تواصل الظهور يف أماكن مثل العراق والبحرين وسوريا»
الرئيس األمرييك باراك أوباما 24 ،سبتمرب/أيلول 2013

يف أحد مقاالته ،يرى الضابط السابق يف املخابرات املركزية األمريكية إميل نخلة أن «واشنطن،
وليس لندن ،ستكون النّافدة الخارج ّية التي قد ُتساعد ّ
الشعب البحريني لالحتفال بربيع
البحرين».
املوجهة ضد الواليات املتحدة األمريكية التي تتهم بازدواجية املعايري يف
رغم كرثة االنتقادات ّ
مواقفها السياسية تجاه البحرين ،الحليف االسرتاتيجي املهم يف الخليج ،ورغم املطال َبة مبواقف
أش ّد حزْماً تجاه النظام «املتامدي» ،فإن املوقف األمرييك يع ّد األبرز بال شك بني مواقف الغرب
الضاغطة عىل النظام والداعمة للتحول السيايس يف الدولة الخليجية الوحيدة التي طالها مد
«الربيع العريب».
ّمثة مأزق سيايس دويل مل يعرف النظام الخروج منه حتى اآلن ،يقف خلفه اضطراب شديد يف
عالقاته بالقوة العظمى للمرة األوىل عىل مدى التاريخ الحديث.
وزير الدفاع األمرييك تشاك هيغل كان أول مسئول أمرييك رفيع يزور البحرين ،منذ تفجر الثورة
يف  14فرباير/شباط  .2011زار هيغل البحرين يف ديسمرب/كانون األول  ،2013لحضور منتدى
«حوار املنامة» ،لكن القائد العام لقوة دفاع البحرين املشري خليفة بن أحمد آل خليفة مل يكن
يف مقدمة مستقبليه!
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جاء هيغل عىل رأس وفد أمرييك رفيع ،بعد أيام من توقيع االتفاق النووي بني إيران والقوى
العظمى ،وبداية التبدل يف املعادالت السياسية الدولية ،ورغم أن ترصيحات هيغل كانت لبعث
شيئ من الطأمنينة يف دول الخليج ،إال أن الترسيبات قالت إن الوفد األمرييك األكرب يف البحرين
كانت له رسالة أخرى للنظام :لقد بدأ الوقت ينفد!
مل يلتق املشري بـ»هيغل» ،ومل يحرض املنتدى السيايس األمني األبرز يف البحرين ،يف أحد أهم
املؤرشات عىل تحدي النظام املوقف األمرييك تجاه الرصاع السيايس يف البالد.
لكنّ ذلك مل مينع شيئاّ من «التذلل» ألمريكا ،عىل لسان امللك الذي اعترب تقرير الخارجية
«اختالف يف وجهات النّظر بني األصدقاء» ،واصفاً
األمريكية عن حقوق اإلنسان يف البحرين مج ّرد
ٍ
الواليات املتحدة بأنها «حليفه األكرب»!
كام أن وزير الخارجية البحريني قصد الدّوحة لاللتقاء بنظريه األمرييك جون كريي ،الذي زار
غيت املنامة سفريها يف
الخليج كله باستثناء املنامة! وبعد خطاب أوباما املثري يف األمم املتحدةّ ،
واشنطن ليحل عسكري من العائلة الحاكمة محل السفرية السابقة «هدى نونو» ،التي يبدو أن
النظام اعتربها عدمية الفائدة!
شيء من الكذب

مل يفد أيضا إرسال ويل العهد إىل «واشنطن»ّ ،
ألن الكالم ذاته يتكرر عىل مسامعه من كل
املسئولني األمريكيني .كانت الحيلة حينئذ يشء من الكذب ،وكان الكاذب هذه املرة وزير حقوق
اإلنسان البحريني صالح عيل ،الذي زعم أن سفرية الواليات املتحدة يف جنيف إيلني تشامربلني
رفضت «الترصيحات املجحفة التي أدلت بها املفوضة السامية نايف بيالي بشأن حالة حقوق
اإلنسان يف البحرين» وأنها أبدت استياءها من كرثة الحراك غري السلمي يف البالد!
عجلت عىل هذه الكذبة ببيان فاضح زاد الطني بلة ،وباإلضافة إىل
لكن السفرية تشامربلني ّ
تكذيب هذه الترصيحات حمل البيان مزيدا من االنتقاد والهجوم عىل النظام فضال عن التذكري
بأن الواليات املتحدة كانت من بني املوقعني عىل بيان دول  47مبجلس حقوق اإلنسان والذي
أدان النظام البحريني الستمراره يف القمع وعدم تنفيذه التوصيات الدولية وتوصيات لجنة
تقيص الحقائق.
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املسئولون األمريكيون الذين صرّحوا عن البحرين يف  :2013سرا وعالنية!

عىل أرفع املستويات ،وبدءا من الرئيس باراك أوباما ،تناول املسئولون األمريكيون قضية البحرين
يف  2013عرشات املرات ،بالترصيح لإلعالم ويف املؤمترات الصحفية وعرب البيانات والرسائل
والخطابات وغريها ،وقالت اإلدارة األمريكية إنها متارس ضغوطها السياسية عىل النظام «رسا
وعالنية»!
وفضال عن الرئيس األمرييك باراك أوباما ،برزت ترصيحات العديد من الوزراء يف اإلدارة األمريكية
مثل وزير الخارجية جون كريي ،وزير الدّفاع تشاك هيغل ،وزير العمل بالوكالة سيث هاريس،
وزير التجارة دميرتيوس مرانتيس ،ومستشارة األمن القومي سوزان رايس.
ويف املستوى الثاين من املسئولني ،كانت هناك ترصيحات لنائب وزير الخارجية األمرييك وليام
برينز ،مساعد وزير الخارج ّية لشؤون الدّميقراط ّية وحقوق اإلنسان والعمل توماس مالينوفسيك،
مساعدة نائب وزير الخارجية باربارا ليف ،السفري األمرييك يف املنامة توماس كاراجيسيك،
السفرية األمريكية يف جنيف إيلني تشامربلني ،وعدد من املتحدّثني باسم الخارجية األمريكية مثل
فيكتوريا نوالند ،جني بسايك ،جوش بيكر ،وماري هارف.
ودخل عىل الخط أيضا أكرث من  20عضوا يف الكونغرس األمرييك مثل جون ماكغفرن ،جيم
ماكديرموت ،هانك جونسون ،السيناتور رون وايدن وغريهم.
تقرير الخارجية األمريكية يستفز امللك

يف تقريرها عن أوضاع حقوق اإلنسان يف العامل الذي صدر يف أبريل/نيسان 2013؛ ح ّذرت
الواليات املتّحدة األمريكية من ّأن أنظمة قمع ّي ًة ،من بينها البحرينُ « ،تهدّد بسحق اآلمال يف
إرساء الدّميقراط ّية التي تو ّلدت من ال ّربيع العريب».
شكل منهجي بقمع تط ّور املجتمعات املدن ّية
وانتقدت أمريكا «أنظمة قمع ّية قامت يف
ٍ
واملؤسسات الدّميوقراط ّية» ،وتو ّقفت عند سوريا واليمن والبحرين والعراق إضافة إىل مرص
ّ
وليبيا.
التّقري ُر ْاستدعى تعليقاً رسميا من وزارة الخارج ّية البحرين ّية التي قالت إ ّنه «عديم االعتبار»
و»يفتقر إىل املوضوع ّية والحياد ّية».
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ال بأنه السّبيل الوحيد لتحقيق
دعا وزير الدّفاع األمريكي ،تشاك هيغل ،إىل احرتام حقوق جميع املواطنني قائ ً
االستقرار يف البحرين

يوجه ملك البحرين حمد بن عيىس آل خليفة
وبلغت ردود األفعال الرسمية عىل التقرير أن ّ
هجوما مبارشا عىل الواليات املتحدة يف لقاء صحايف ،وقال امللك إن أمريكا نفسها بحاج ٍة إىل
إصالحات يف كيفية التعامل مع املسلمني ،وغريهم من األقليات.
ٍ
السفارة األمريكية مبناسبة ذكرى االستقالل ،نفت وزيرة
وبعد مشاركتها يف حفل استقبال يف ّ
حديث لصحيفة ّ
السعودية ،وجود ما
الدولة لشئون اإلعالم سمرية رجب ،يف
ٍ
«الشق األوسط» ّ
ُيع ّكر صفو العالقات بني البلدين ،مؤ ّكد ًة أ ّنها «مل تتأثر بتقرير وزارة الخارجية األمريك ّية حول
حقوق اإلنسان».
اإلدارة األمريكية :الشيعة يواجهون تمييزا

كالم امللك مل مينع صدور املزيد من التقارير املحرجة من اإلدارة األمريكية ،إذ أ ّكد تقرير آخر
رسمي ض ّد ّ
الشيعة يف البحرين ،وجاء يف تقرير الخارجية األمريكية عن الحرية
وجود متييز
ّ
الدينية الذي صدر يف مايو/أيار ّ 2013أن املجتمع ّ
واجه متييزاً رسم ّياً،
الشيعي يف البحرين « ُي ِ
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باإلضافة إىل االحتجاز ،واالستخدام املفرط للقوة ،والتّعذيب».
كام تحدّث تقرير صادر عن الهيئة األمريكية للحرية الدينية عن هدم  35 - 30من مساجد
الشيعة ،وعن الفصل التّعسفي آلالف ّ
العمل والطالب يف ّ
املسلمني ّ
ظل غياب املساءلة من قبل
السلطات البحرين ّية ،وهو ما أدّى إىل «ثقافة اإلفالت من العقاب».
ّ
ّ
منظم على السفري األمريكي يف 2013
هجوم

السفري األمرييك يف البحرين ،توماس كراجيسيك ،بقوى املعارضة ومواقفه املختلفة ش ّكلت
لقاءات ّ
للسلطات يف البحرين ،األمر الذي استدعى هجوما ّ
منظام عليه ،يف سابقة من
استفزازاً كبريا ّ
نوعها عىل مر تاريخ العالقات البحرينية/األمريكية.
يف مقالٍ له ،كتب الضابط السابق يف املخابرات املركزية األمريكية إميل نخلة عن التّمييز يف
التّعاطي بني السفريين األمرييك والربيطاين يف البحرين ،وقال ّإن «إهانة الدّبلوماسيني األمريكيني
باإلضافة إىل سفرينا ،سواء أكانت اإلهانة مبارشة أو من خالل بلطجية مدعومة من قبل عنارص
وسعه أن يحظى بصداقة يف واشنطن».
من آل خليفة؛ لن تجعل امللك يف ْ
ومل يلتق امللك بكراجيسيك سوى مرة واحدة طوال العام املايض ،وخرجت ترسيبات عن رفضه
طلب السفري لقاءه أكرث من مرة.
وكان الربملان البحريني املوايل للنظام قد اتهم السفري األمرييك بنقل معلومات غري دقيقة إىل
حكومة بالده وتشويه صورة البحرين ،وهندسة افتعال الفنت فيها ،مطالبني الحكومة برفض
تدخالت السفري واالحتجاج عىل مامرساته.
بدورها خرجت املتحدّث ال ّرسمي باسم الحكومة ،سمرية رجب ،لتُعلن موافقة الحكومة عىل
السفري األمرييك يف ّ
االقرتاح ا ُملقدّم من مجلس النّواب بشأن وقف ّ
الشأن املحيل ووقف
تدخالت ّ
لقاءاته املتكررة مع «مثريي الفتنة يف البحرين» حسب تعبريها ،إال أ ّنها رسعان ما تراجعت عن
الص ُ
حف ال ّرسم ّية عن نرشه أيضاً.
هذا الترصيح بعدما امتنعت ّ
وتعقيباً عىل سؤال برملاين بشأن إجراءاتها حيال و ْقف لقاءاته ا ُملتك ّررة مع « ُمثريي الفتنة»؛ قالت
الحكومة البحرين ّية إ ّنها تتابع مجريات «تدخالت» السفري األمرييك يف الشأن املحيل.

السياسة الدولية واإلقليمية

241

السابق واملعروف بسج ّله يف تعذيب السجناء
ويف
ٍ
موقف بالغ الخطورة؛ تو ّعد العقيدُ األمني ّ
السف َري األمرييك يف املنامة بتطبيق «الواجب الديني» يف حال
السياسيني ،عادل فليفل ،تو ّعد ّ
استم ّر ما اعتربه «أذىً للمسلمني» ،مستشهداَ بآيات قرآنية يف هذا السياق.
الصحف ال ّرسم ّية رسالة قالت إنها مو ّقعة من حمل ٍة شعب ّية ُتطالب ال ّرئيس األمرييك،
ونقلت ّ
باراك أوباما ،بتغيري سفري بالده يف البحرين ،توماس كراجيسيك ،متّهم ًة إ ّياه بتزويد اإلدارة
مبعلومات جعلتها ُمنحازة للجامعات املعارضة.
األمريك ّية
ٍ
ورغم توقيع رئيس تج ّمع الوحدة الوطنية ،عبدال ّلطيف املحمود ،عىل العريضة؛ لكنه استقبل
كراجيسيك يف مجلسه ال ّرمضاين وأجلسه إىل جانبه!
محاولة منع املعارضة التقاء الدبلوماسيني األمريكيني

الس ُ
لطات البحرين ّية بعدم
ّ
عبت وزارة الخارجية األمريكية عن قلقها إزاء اإلجراء الذي ا ّتخذته ّ
السامح لعقد لقاءات بني دبلوماسيني أجانب وجامعات سياس ّية «نحن نتو ّقع من حكومة
ّ
البحرين احرتام مصالحنا املشرتكة يف مجال االتصاالت الدّبلوماس ّية املفتوحة والح ّرة مع جميع
عنارص مجتمعات البلد املضيف».
رجح أن يكون
مدير «برنامج الخليج وسياسة الطاقة» يف «معهد واشنطن» ساميون هندرسون ّ
رئيس الوزراء خليفة بن سلامن هو منْ وراء إقرار هذه القيود ،ووصف هندرسون القرار بأنه
مجازفة بحرين ّية من شأنها «إثارة غضب واشنطن».
وأكدت مساعدة نائب وزير الخارجية األمرييك لشؤون الجزيرة العربية ،باربارا ليفّ ،أن عدداً
من اإلجراءات التي ا ّتخذتها الحكومة البحرين ّية ،ومن بينها تقييد لقاء املعارضة بالدبلوماسيني،
ومالحقة عدد من قياديي جمعية «الوفاق»؛ تس ّببت يف عرقلة الحوار الوطني.
السلطات البحرينية تطرد أمريكية وتسجن آخر

املضايقات البحرينية مل تقترص عىل السفري األمرييك ،فمع بداية شهر ديسمرب/كانون األول
السفارة األمريكية ُأ ْرغمت عىل ُمغادرة القاعة التي
أعلنت الخارجية األمريكية أن ُمم ّثل ًة عن ّ
كانت تشهد محاكمة الناشط الحقوقي نبيل رجب .وطالبت املتحدّثة باسم الخارج ّية ،ماري
بـ»توضيحات من الحكومة البحرين ّية بشأن األسباب التي مل ُيسمح لها مبوجبها مبتابعة
هارف
ٍ
املحاكمة».
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الس ُ
لطات البحرين ّية إىل إبعاد الباحثة واملد ّرسة األمريكية إيرين كيلربيج،
وقبل ذلك؛ عمدت ّ
صحف ومواقع إلكرتونية دون رخصة
بعدما ا ّتهمتها بالتّواصل مع «حزب الله» ال ّلبناين ،و ُمر َاسلة
ٍ
صحف ّية ،وذلك بعد ضبط صورة لعلم الحزب يف ش ّقتها مع «أدوات أخرى» حسب زعمها.
وبعد قضية كيلربيج؛ أثارت وكاالت األنباء الدولية أزم َة املعتقل األمرييك تقي امليدان ( 25عاماً)،
وهو من أصولٍ بحرين ّية سعود ّية جرى اعتقاله رغم عدم مشاركته يف االحتجاجات ،واعتربت
وكالة أنباء رويرتز إن هذه القضية تسلط الضوء عىل العالقة املعقدة بني واشنطن واملنامة.
السفارة األمريكية يف املنامة :تنبيهات ،تحذيرات ،وإدانات

تنبيهات وتحذيرات السفارة توالت خالل العام  ،2013وحتى شهر سبتمرب/أيلول كان عددها
تجاوز  50تنبيهاً ،إ ّال أن ذلك مل يخل من تأكيد الخارج ّية األمريك ّية ،مراراً ،عىل دعمها لحقّ
السلمي وح ّرية التّعبري.
البحرينيني يف التّج ّمع ّ
وأدان السفري األمرييك يف املنامة توماس كراجيسيك يف أكرث من بيان ّ
َ
«كل أعامل العنف ا ُملد ّمرة
يف البحرين ،مبا يف ذلك الهجامت عىل ّ
الشطة والعنف ض ّد املتظاهرين ،وذلك ألنها تق ّوض
الجهود ال ّرامية إىل إعادة بناء ال ّثقة وتحقيق مصالحة ذات مغزى» ،قائ ًال «إ ّننا نواصل بصور ٍة
وثيق ٍة متابعة تقارير عن أعامل عنف».
السفارة
وتعليقا عىل زعم الدّاخل ّية البحرين ّية مقتل
رشطي يف منطقة سرتة؛ يوليو/متوز ،دانت ّ
ّ
األمريكية الحادث ،ورأت ّأن الهجامت عىل الرشطة «أعامل غري مقبولة».
وعشية  14أغسطس /آب ،حذرت أمريكا رعاياها يف البحرين من اليوم الذي حدده البحرينيون
ٌ
للسفارة ،وأخرى عن مسؤولني يف القاعدة العسكرية األمريكية؛
لـ»التمرد» .ثم خرجت
بيانات ّ
ح ّثت األمريكيني عىل تجنّب التّج ّول يف البالد ،إال عند الرضورة.
اإلدارة األمريكية :الضغط من أرفع املسئولني

ّ
حث ال ّرئيس األمرييك باراك أوباما خالل لقائه ويل العهد البحريني ،سلامن بن حمد آل خليفة،
ّ
«إصالح ذي مغزى واحرتام الحقوق العاملية» ،مؤ ّكداً ّأن ذلك «هو السبيل
حث البحرينَ عىل
ٍ
األفضل لتحقيق السالم واألمن لجميع املواطنني البحرينيني».
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ويف لقائه بوزير الخارج ّية ،خالد بن أحمد آل خليفة ،أثناء زيارة إىل قطر يف مارس/آذار ،قال
وزير الخارج ّية األمرييك جون كريي بأ ّنه أبدى «اهتامماً بحقوق اإلنسان يف البحرين» ،مضيفاً
شجع نظريه «عىل مواصلة الحوار للوصول إىل قرار ،وأكد يل أ ّنهم مستمرون يف الحوار بن ّي ٍة
بأ ّنه ّ
حسنة».
ويف نهاية أبريل/نيسان 2013؛ استقبل وزير الخارجية األمرييك ،جون كريي ،نظريه البحريني
بعيداً عن اإلعالم ،واستمع منه إىل األحداث التي تشهدها بالده ،وكان ملف «حقوق االنسان
محور جزء من محادثاتهام».
السبيل
ودعا وزير الدّفاع األمرييك ،تشاك هيغل ،إىل احرتام حقوق جميع املواطنني قائ ًال بأنه ّ
الوحيد لتحقيق االستقرار يف البحرين ،وذلك خالل لقائه بويل العهد البحريني يف واشنطن،
يونيو/حزيران .2013
مستشارة األمن القومي ،سوزان رايس ،طالبت حكومة البحرين أيضاً برفع قيودها عىل قيادات
بخطوات ملموسة لدعم املصالحة الوطن ّية يف
املعارضة البحرين ّية ،مؤ ّكد ًة ّأن بالدها قامت
ٍ
البحرين ،ومنْع العنف ،ومنها وقف مساعدات عسكرية للحكومة.
َ
وصف نائب وزير الخارجية األمرييك ،وليام برينز ،ما قامت به الحكومة
يف االتجاه نفسه؛
البحرينية تجاه توصيات تقرير بسيوين بـ»الخطوات األولية» ،مؤكدا أن االستقرار طويل املدى
ال ميكن أن يتح ّقق «إال من خالل إرشاك املواطنني ،واالستامع إليهم ،ومعالجة شواغلهم والنّظر
إىل تط ّلعاتهم ،ومنحهم نصيباً حقيقياً من العائدات».
ويف أعقاب استشهاد «يوسف النشمي» عربت نائبة مساعد وزير الخارجية األمرييك باربارا ليف،
عن خيبة أمل بالدها من تآكل فرص الحوار يف البحرين ،مشري ًة إىل ّأن الواليات املتحدة تعمل
السعودية ّ
لحث البحرين عىل الوفاء بالتزاماتها لحامية ح ّرية التّجمع ،وتكوين
لوحدها من دون ّ
الجمع ّيات ،وحرية التعبري.
ويف زيارته للمنامة ،شدّد موفدُ الحكومة األمريكية إىل منظمة التعاون اإلسالمي ،رشاد حسني عىل
رضورة د ْفع الوحدة واإلصالحات و»نبذ العنف» و»ضامن حقوق اإلنسان».
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متحدّثون باسم الخارجية األمريكية :خيبة أمل!

وقد أسفت املتحدّثة باسم وزارة الخارج ّية األمريك ّية ،فيكتوريا نوالند ،لصدور أحكام قاسية ض ّد
رساً
زعامء املعارضة املعتقلني ،وقالت نوالند «لقد ّ
عبنا مراراً عن قلقنا إزاء هذه القضايا ،سواء ّ
أو عالنية ،وعىل أعىل املستويات ،وقمنا ّ
بحث حكومة البحرين عىل االلتزام بتع ّهداتها الدّول ّية».
ورأت نوالند أن من شأن األحكام أن تفسد أجواء «املصالحة يف البحرين» ،داعي ًة حكومة
فحص ّ
كل تقارير «التّعذيب ،مبا يف ذلك تلك التي أدىل بها املتّهمون يف هذه القضية،
البحرين إىل ْ
حاسب ّ
كل منْ تث ُبت مسؤوليته».
مثلام وعدت ،وأن ُت ِ
بدورها ،دعت املتحدّثة باسم الخارج ّية األمريك ّية ،جني بسايك ،دعت البحرين إىل احرتام ح ّرية
التّعبري والتّجمع ،وتعليقاً عىل رفض املحكمة البحرين ّية اإلفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق
اإلنسان ،نبيل رجب ،قالت «نحن ما زلنا قلقني بشدة من عقوبة السجن  3سنوات ملنْ يقود
ّ
ونحث حكومة البحرين عىل احرتام الحقوق العامل ّية بح ّرية التّعبري
تج ّمعات غري قانون ّية،
والتّجمع».
املتحدث ال ّرسمي اإلقليمي لوزارة الخارج ّية األمريكية جوش بيكر
ويف تغريدة عىل «تويرت»؛ أ ّكد ّ
التوصل إىل تسوي ٍة
ّأن «اإلصالح هو املسار الوحيد لالستقرار الدّائم يف البحرين ،وعىل الجانبني ّ
من أجل صياغة مستقبل عادلٍ لجميع البحرينيني».
وعقب استئناف جلسات الحوار يف البحرين؛ خرجت املتحدّثة باسم الخارج ّية فيكتوريا نوالند
لرتحب بالخطوة داعي ًة األطراف البحرين ّية للعمل «بصور ٍة بنّاءة يف محاول ٍة إلنتاج وسيلة
ّ
تستجيب للتط ّلعات املرشوعة لجميع البحرينيني».
وعقب اعتقال املساعد السيايس ألمني عام جمعية «الوفاق» الوطني املعارضة ،خليل املرزوق،
السلطات
أ ّكدت املتحدّثة باسم الخارجية األمريكية ماري هارف أن بالدها ستناقش «األمر مع ّ
عبت فيه عن «خيبة أملها» بسبب تعليق املعارضة مشاركتها يف الحوار،
البحرين ّية» ،يف ٍ
وقت ّ
رافضة تحميلها وحدها املسؤولية يف ذلك.
وزارتا التجارة والعمل يف أمريكا

وقد أثار وفدٌ من وزارة العمل األمريكية  12مالحظة ضد حكومة البحرين تتضمن انتهاكات
عاملية ،وذلك خالل زيار ٍة قا َم بها إىل البالد ،وقالت وزارة العمل األمريكية يف تقرير إن البحرين
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«انتهكت فيام يبدو االلتزامات التي قدّمتها للواليات املتّحدة بشأن حامية حقوق ّ
العمل»
مؤ ّكدة تدهور حقوق العامل يف البحرين.
فيام كتب وزيرا التجارة الخارجية والعمل األمريكيان؛ رسال ًة لنظرييهام البحرينيني حول التّمييز
واستهداف ّ
صحح الثغرات يف ترشيعاتها حول ح ّرية
العمل ،وقاال فيها إن حكومة البحرين «مل ُت ّ
التّنظيم ،ومل متنع أرباب العمل من استغالل هذه الثغرات يف التع ّرض ملنظمي اإلرضاب العام
يف مارس .»2011
وأعقب الرسالة ٌ
«هجامت محدّدة وواضحة» ض ّد
بيان لوزارة التّجارة الخارج ّية تحدّثت فيه عن
ٍ
النّقابيني ،وحصول متييز يف مكان العمل يقوم عىل «االنتامء الديني أو القناعات السياسية» منذ
اندالع حركة االحتجاج يف .2011
رسالة الوزيرين األمريكيني دفعت ا ّتحاد العمل األمرييك ال ّتهام حكومة البحرين علنا بتفكيك
الحركة ّ
العمل ّية.
الكونغرس على خط املواجهة

مجلس الشيوخ األمرييك (الكونغرس) كان مصدر اهتامم كبري بقضية البحرين طوال العام
 ،2013وقد صدرت من بعض أعضاء املجلس مواقف مهمة إزاء الرصاع الدائر يف البالد.
وعقد عضو الكونغرس جون ماكغفرن ،باالشرتاك مع ناشطني أمريكيني ،يف نوفمرب/ترشين الثاين،
جلسة عرض يف أحد مباين الكونغرس األمرييك تحت عنوان»طريق جديد للنظر إىل العالقات
األمريكية البحرينية».
ويف إطار مطالبة ماكغفرن اإلدارة األمريكية بالعمل عىل اإلفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق
اإلنسان نبيل رجب ،قال إن «رجب ليس وحده ،هناك العرشات يف السجون يف البحرين أل ّنهم
إصالحات ذات مغزى».
دعوا إىل
ٍ
يف حني عقد الكونغرس األمرييك يف  19نوفمرب/ترشين الثاين جلسة استامع لتقييم الوضع
البحريني واليمني أمام لجنة من أعضاء الكونغرس ،م ّثلت فيها اإلدارة األمريكية نائبة مساعد
وزير الخارجية باربارا ليف.
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عضو الكونغرس جيم ماكديرموت قال يف حديث لقناة يب يب يس «حينام تفقد الحياد الطبي،
فإن املجتمع يفقدُ أخالقه ال ّرفيعة .إ ّنه ٌ
كام فعلت البحرينّ ،
دليل عىل أن املجتمع مريض جدا»
مضيفا «هذا كان هو الخط األحمر بالنسبة إ ّيل .هذه األنباء جعلتني أقف مشدوها».
خطاب ُو ّجه مللك البحرين ،حمد بن عيىس آل
وقد و ّقع  20عضوا بالكونجرس األمرييك عىل
ٍ
خليفة ،اعتربوا فيه تأجيل زيارة ا ُملق ّرر األممي الخاص بالتّعذيب ،خوان مانديز ،تتعارض مع
التزامات البحرين الدّول ّية ،وأمرا مخ ّيبا لآلمال ،وطالبوه ّ
بالتاجع عن قراره مبنع مانديز ومراقبني
دوليني آخرين من زيارة البحرين.
كام تبنّت ال ّلجنة املعن ّية بالدّفاع عن حقوق اإلنسان يف الكونجرس األمرييك؛ اإلفراج عن نقيب
املعلمني البحرينيني مهدي أبو ديب ،ورأى النائب هانك جونسون أن قضية «أبو ديب» دليل
السلم ّية.
واضح عىل الحملة القاسية التي تشنّها الحكوم ُة البحرين ّية ض ّد املظاهرات ّ
أمريكا مستمرة يف وقف تصدير السالح للبحرين

ويف العام  2013استمر الجدل الدائر حول إنفاذ بعض صفقات األسلحة األمريكية إىل البحرين،
يف ما وصفه مراقبون بأنه تناقض مع مواقفها السياسية من الرصاع الدائر يف البالد.
مساعد وزير الخارج ّية األمرييك لشؤون الدّميقراط ّية وحقوق اإلنسان والعمل توماس مالينوفسيك
أوضح ّأن حكومة الواليات املتحدة وبسبب مخاوفها بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان تواصل
«حجب تصدير املواد التي ُتستخدم يف مكافحة ّ
الشغب وألغراض األمن الداخيل» إىل البحرين.
ونفى مالينوفسيك أن تكون سياسة بالده تدعم نقل املعدات أو التدريب لقوات األمن البحرينية
التي «ميكن استخدامها بشكل غري الئق ضد املتظاهرين السلميني يف البالد» .مؤكدا عىل أن
املساعدات األمنية األمريكية األخرى إىل البحرين «ال تؤدي اىل انتهاكات حقوق اإلنسان».
موجه من الكونغرس األمرييك عن البحرين
وقال مالينوفسيك الذي كان يجيب عىل سؤال ّ
«سوف نلتزم بالعمل مع الكونغرس لضامن استخدام مساعداتنا لدعم سياسات أوسع نطاقا
تهدف إىل تحسني السلوك وإىل إخضاع الحكومات للمساءلة عن أفعالها».
قلق أمريكي «من» جناح الخوالد ....و»على» ولي العهد

يف «ذا وول سرتيت جرينال» قال الكاتب تشارلز ليفينسون إن املسؤولني األمريكيني يعتربون ّأن
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«البحرين ال تزال حليفاً قو ّياً كام امللك .غري أ ّنهم يعرتفون ّ
بأن هناك عنارص أكرث تح ّفظاً داخل
املتوجسة من دوافع واشنطن يف الجزيرة .ويقول هؤالء إن منصب ويل العهد
العائلة املالكة
ّ
الحايل ،ابن امللك ووارث العرشُ ،مهدّد من املتشدّدين (الخوالد) ،إ ّال أ ّنهم ال يؤمنون بوجود
السياد ّية داخل العائلة الحاكمة».
الساللة ّ
احتاملٍ وشيك لحدوث تغيري يف ّ
َ
الكاتب االمرييك ّأن اعتقادا يسود يف بالده ّ
بأن الخوالد «قد خ ّففوا من نفوذ ويل العهد
وكشف
ُ
املعتدل واملوايل للواليات املتّحدة ووريث العرش».
وقد تحدّثت صحيفة «اإلندبندنت» عن قلق غريب ج ّراء «إحكام جناح متشدّد من السنة
السعود ّية،
قبضتهم عىل الحكم يف البحرين» وقالت إن «هذا الجناح ا ُملتشدّد يرتبط
ٍ
بعالقات مع ّ
ويعرتض عىل أيّ تنازلٍ ميكن أن ّ
يحل األزمة يف اململكة» ،مشري ًة إىل ّأن نفوذ «جناح الخوالد» يف
العائلة املالكة ُيث ُري مخاوف حلفاء البحرين التّقليديني يف واشنطن ولندن من استحواذ ُمعادين
لهام عىل الحكم».
والتّباعدُ بني جناح الخوالد واإلدارة األمريك ّية تناولته مالحظات جان فرانسوا سيزنيك ،األستاذ يف
جامعة «جورج تاون» األمريكية ،الذي كتب مع ّلقا عىل قرار تعيني ويل العهد يف منصب النائب
للسيطرة ،وإحكام
األول لرئيس مجلس الوزراء ،أن «الواليات املتّحدة أخرياً قد وجدت منفذاً ّ
النّفوذ عىل املتط ّرفني من العائلة املالكة بالبحرين» ،وقال إن «هذه الجامعة لعبت عىل الوتر
الطائفي ،ونجحت يف تقسيم البالد بحيث جعلت غالبية املواطنني مشتبهاً بتبع ّيتهم إىل إيران».
كتب الخبري األمرييك إميل نخلة أ ّنه إذا اقتضت املصلحة األمريك ّية
وعشية الذكرى ال ّثانية لل ّثورة ؛ َ
إصالحات ُتل ّبي طموحات
حفظ النّظام يف البحرين؛ فعىل األمريكيني إقناع امللك حمد بإجراء
ٍ
ّ
الشعب ،ويكون عىل رأسها إقالة خليفة بن سلامن وتعيني ويل العهد بدال منه بشكل مؤقت،
حسبام اقرتح.
وعقب زيار ٍة قا َم بها و ّيل العهد البحريني للواليات املتّحدة؛ قال نخلة إ ّنه «لو كانت لدى األمري
سلامن ّ
خطة محدّدة إلصالح حقيقي يف زيارته األخرية إىل واشنطن؛ لكان صانعو القرار يف أمريكا
أكرث استعدادًا لدعم آل خليفة» ،مشرياً إىل ّأن التّجربة القطر ّية يف نقل الحكم يجب أن تتك ّرر
يف البحرين.
للمستجدات يف الكونغرس قال نخلة نفسه إن «جناح الخوالد من األرسة
وخالل جلسة ع ْر ٍض
ّ
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الحاكمة هو الذي ميتلك خطوط الق ّوة ،ويقوم حالياً برسم ّ
خطة للتّحالف مع الربيطانيني ض ّد
األمريكيني ،وهي خطة ساذجة ولن تفيد إال يف تهديد دبلوماسيينا هناك ،وأعتقد ّأن عىل حكومتنا
بشكل جاد».
أن تأخذ هذا املوضوع
ٍ
وخالل جلسة استامع يف الكونجرس األمرييك يف  19نوفمرب /ترشين الثاين قالت نائبة مساعد وزير
الخارج ّية لشؤون الجزيرة العرب ّية ،باربارا ليفّ ،إن سلامن بن حمد لديه أجندة طموحة ،مشري ًة
إىل ّأن مشكلة البحرين مشكلة للحكومة بأكملها ،وليست فقط مشكلة ويل العهد!
خطاب أوباما

تس ّبب خطاب الرئيس األمرييك باراك أوباما أمام الجمع ّية العامة لألمم املتّحدة يف نيويورك24 ،
سبتمرب/أيلول  ،2013يف تعميق أزمة النّظام البحريني ،وإحراجه بشدة أمام املحافل الدولية.
موجهة للنظام يف العام  ،2013وأبرز مؤرش عىل
وكان الخطاب ،الذي اعترب أرفع إدانة أمريكية ّ
الصاع يف البحرين بال ّنزاع يف إيرلندا ّ
الشاملية بني
اضطراب عالقاته بالواليات املتحدة ،قد ش ّبه ّ
الكاثوليك والربوتستانت.
ويف خطابه ش ّبه الرئيس األمرييك باراك أوباما الرصاع يف البحرين بالنزاع يف إيرلندا الشاملية بني
طائفتي الكاثوليك والربوتستانت ،مؤكدا أن التوترات الطائفية تواصل الظهور يف البحرين كام يف
العراق وسوريا .وقال أوباما إن هذه القضايا املزمنة «ال يتأىت لألطراف الخارجية أن تحلها؛ بل
ينبغي عىل املجتمعات اإلسالمية نفسها أن تعالجها»
وكان لرئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلامن ر ّد جاهز عىل خطاب الرئيس األمرييك ،حيث
تعب عن الواقع ،ومل يستبعد أن تكون لها
قال ّإن أوباما استند
ٍ
ملعلومات مض ّللة وكاذبة قد ال ّ
أهداف أخرى.
الخطاب استدعى اجتامع وزير الدّولة ّ
بالسفري األمرييك
للشؤون الخارج ّية ،غانم البوعيننيّ ،
توماس كراجيسيك ،طالباً منه استيضاحات!
زعم وزير الخارجية ،خالد بن أحمد آل خليفةّ ،أن ما يجري يف البحرين هو «أعامل
ويف ر ّد له؛ َ
ارهابية» تستهدف «رجال األمن واألجانب املقيمني ،بهدف الرتويع وإثارة الفرقة وإحداث
الفتنة ورضب االقتصاد الوطني والتنمية».
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كام وصف ما جاء يف الخطاب بأ ّنه «صعب وجديد بالنسبة لنا ،ولن نستطيع تق ّبله» ،قائ ًال إن
«العارف باألمور يف املنطقة يقول ويتّفق ّ
شكل
بأن األمور يف البحرين وتط ّوراتها ال ُتشبه بأيّ
ٍ
من األشكال ما يجري اليوم يف العراق ويف سورية» .وأضاف «ذكر البحرين مع هذه الدّول غري
عادل».
يوم من األيام
أ ّما وزير الدّاخل ّية ،راشد بن عبدالله آل خليفة ،فاعترب ّأن البحرين مل تشهد يف ٍ
السلطات تواجه أعامالً إرهاب ّية «تعاملت معها وفقاً للقانون».
توتراً طائف ّياً ،مشرياً إىل ّأن ّ
عضو مجلس الشورى خالد بن خليفة آل خليفة قال تعليقا عىل الخطاب «إن الرئيس األمرييك
باراك أوباما يغازل الرئيس اإليراين عىل حساب البحرين».
ونقلت صحيفة «الحياة» السعودية أن خطاب أوباما َد َفع سفرية البحرين يف الواليات املتّحدة،
هدى نونو ،إىل الكتابة عىل مد ّونتها ال ّرسمية ،إذا قالت بأ ّنها تشعر «بخيبة أمل لسامع أوباما
ُيقا ِرن الوضع يف البحرين بالوضع الحايل يف العراق ،واملآيس الدّائرة يف سورية».
ّوجه األمرييك
رحبت جمعي ُة «الوفاق» بخطاب ال ّرئيس األمرييك بارك أوباما وبالت ّ
يف املقابلّ ،
للمساهمة يف إيجاد ّ
حل لألزمة يف البحرين ..وأ ّكدت عىل ّأن العامل مدع ّو للتّشجيع والدّفع
ُ
بالتّحول الدّميقراطي يف البحرين ،وأن يبقى هذا امللف حارضاً دامئاً يف ّ
كل املحافل الدّول ّية.
يتم
امللف البحريني مل يكن حارضاً يف خطاب ال ّرئيس وحده ،بل كان مل ّفاً من بني س ّلة متكاملة ّ
بحثها يف املنطقة ،ضمن تسوية دولية بدأت بتوقيع اتفاق تاريخي بني الدول العظمى وإيران
حول برنامجها النووي ،ومل تنته بتقارب أمرييك إيراين معلن عىل أرفع املستويات!

لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12909.html
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قضية األسطول الخامس ...آفاق النفوذ العسكري األمريكي
يف البحرين :التدخّل ...أو الرحيل!

«التّمركز الدّائم يف بحرين قمع ّية يق ّوض دعمنا لإلصالح ،وهذا التّمركز سيكون غري حصني
إذا استم ّر عدم االستقرار ...ينبغي نقل مقر األسطول الخامس».
القائد العام السابق للقيادة األمريكية يف املحيط الهادئ ،األدمريال املتقاعد دينيس بلري

هل يجب أن يغادر األسطول األمرييك البحرين؟» كان هذا أكرث األسئلة الحرجة يف واشنطن«
.العام 2013
«جان فرانسوا سيزنيك» ،وهو أحد أساتذة جامعة «جورج تاون» األمريكية ،الحظ أن موضوع
األسطول األمرييك الخامس نوقش بشكل ساخن العام املايض من كم الهيئات الدّبلوماس ّية
واملؤسسات العسكر ّية ،وكذلك ّ
املنظامت ومراكز البحوث وال ّدراسات يف واشنطن ،لينتقل الجدل
ّ
من «استحالة اإلغالق» إىل أن يكون «ممكناً متاماً»!
وقد ُيتص ّور أن من طرح مثل هذا الخيار صحافيون أو باحثون أو مجرد ناشطني يف ّ
املنظامت
الدولية ،لكن الحقيقة أن من طرح هذا النقاش يف العام  2013هم أرفع القادة العسكريني،
أدمرياالت البحر األمريكيني ،وأهمهم املدير السابق للمخابرات ،والقائد العام السابق للقيادة
األمريكية يف املحيط الهادئ ،األدمريال املتقاعد دينيس بلري.
مل يعد طرح هذا املوضوع يف العاصمة األمريك ّية مستهجناً أبداً مثلام كان منذ عامني ،وذلك ّ
ألن
األمر بات مرتبطاً بأمن الق ّوات األمريك ّية ،كام ّ
يوضح الضابط السابق يف املخابرات األمريكية
الربوفيسور إميل نخلة.
عىل اليسار ،هناك من يستغرب طرح دوائر أمريكية سيناريو سحب القاعدة األمريكية من
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البحرين ،مؤكدين أنه سيناريو مستبعد وال يوجد مربر واقعي لطرحه .يرى هؤالء أن ذلك
ترسيب مقصود ،يأيت يف سياق سياسات أمريكية معهودة تقوم عىل الضغط ،حتى عىل أقرب
الحلفاء ،للحفاظ عىل وضع الفوقية يف العالقة معهم ،وللحصول عىل املزيد من املكاسب املادية.
عىل اليمني ،هناك من يدعو إىل رضورة سحب األسطول الخامس من مياه الخليج ،أبرز من انضم
إىل هؤالء األدمريال دينيس بلري ،والربوفيسور باري بوسن ،أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج
دراسات األمن يف معهد ماساشيوستس للتكنولوجيا  ،MITوهو خبري أمني معروف.
ويف الوسط ،هناك من يرى أن عىل الواليات املتحدة إيجاد بدائل جاهزة لألسطول كخطة
طوارئ ،ومن ثم استخدام كل النفوذ السيايس والعسكري ،من موقف قوة ،للضغط عىل النظام
يف البحرين ،كام يرى الضابط يف البحرية األمريكية ريتش ماك دانيال ،واملدير يف منظمة هيومان
رايتس فريست «براين دويل».
من هذه النقاشات حول األسطول األمرييك الخامس يف البحرين ،ترشح  4آراء مختلفة:
-1
-2
-3
-4

يجب أن يرحلوا
ال يجب أن يرحلوا ألن االضطرابات ال تصل إىل تهديد وجودهم
ال يجب أن يرحلوا ولكن يجب أن تكون لديهم خطة طوارئ وأماكن بديلة جاهزة
ال يجب أن يرحلوا ولكن يجب أن يتدخلوا لفرض االستقرار وأن تكون لديهم خطة طوارئ

ّ
خطان تحت الخيار الرابع تحديدا ،تفتح أسئلة كثرية ،أه ّمها ملاذا وكيف ميكن أن ّ
يتدخل
األسطول الخامس يف البحرين؟
أن يتدخلوا!

أصحاب هذا الرأي يفتحون الباب عىل مرصاعيه أمام جميع االحتامالت لتطورات األزمة يف
البحرين.

أحد ض ّباط البحرية األمريكية ،وهو الكوماندر ريتش ماك دانيال ،كتب ورقة بحثية مهمة عن
هذه القضية أثارت جدال واسعا واعتربت مرجعا مهام يف هذه النقاشات الجارية .خلص الضابط
ماك دانيال إىل أنه «من املمكن أن يتدهور الوضع برسعة يف البحرين ويتحول إىل بيئة غري
مالمئة للواليات املتحدة» ّ
موضحا أنه «يف حني أن خسارة البحرين ليست أم ًرا مفرو ًغا منه ،فإنها
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ال تزال احتامالً واضحاً يف إطار مجموعة من الظروف والسيناريوهات املختلفة».
التحذيرات من أن «يصل الوضع إىل مرحلة قد تهدد سالمة العسكريني األمريكيني وأمنهم مع
الحجة
عائالتهم ،وتجعل الدفاع عن األسطول الخامس متعذ ًرا ،تك ّررت كثريا ،ويطرح آخرون ّ
التالية بق ّوة« :هل يف مصلحة الواليات املتّحدة  -يف املدى القصري أو الطويل -أن يكون لديها
بنى تحت ّية بح ّرية يف بل ٍد اقتصاده ّ
هش ومتق ّلب سياس ّياً؟»
ويف تحليل فريد ،يرى الضابط ماك دانيال أن اضطرابات البحرين ض ّعفت من موقف الواليات
مرجحا أن
املتحدة يف الرشق األوسط ،ألنها بدت ال تعمل من موقع قوة يف عالقتها مع البحرينّ ،
يؤثر إيجاد بدائل لألسطول (دون املغادرة) يف استعادة موقف الواليات املتحدة القوي وبالتايل
الضغط تجاه التغيري الدميقراطي.
وحسبام قال الكوماندر ،فإن «غياب وجود أمرييك من البحرين من املحتمل أن يخلق فرا ًغا يف
السلطة ،ويزعزع االستقرار يف املنطقة ،ويقىض عىل التأثري املعتدل للنفوذ األمرييك يف أي أزمة
بحرينية».
املحلل البارز يف الشئون العسكرية كريستوفر هارمر رأى أن االحتامل األكرب هو أن تسهم
الواليات املتحدة يف إيجاد حل تفاويض لالضطرابات يف البحرين إذا ما شاءت الحفاظ عىل
القاعدة هناك «فلو أن الواليات املتحدة أرادت مغادرة البحرين ،فإننا سنفقد قدرة التأثري عىل
النتيجة».
وبحسب مراقبني فإن املؤرشات التي قد تدفع قدما بسحب األسطول هي أن يصل القمع إىل
درجة محرجة ال ميكن أن تبقى فيها الواليات املتحدة يف صورة الحليف مع هذا النظام ،أو أن
يصبح الوضع محل ًيا متقل ًبا وغري آمن لبقاء األسطول (فوىض أمنية شبيهة بالتي رضبت البالد
قبيل وخالل فرتة الطوارئ من العام  ،2011والتي قالت تقارير إنها كانت بداية اإلرباك الكبري
يف القاعدة األمريكية).
«معظم صانعي السياسة األمريكية مجمعون عىل أن البحرين لن تقع يف اضطرابات مدنية
أوسع من شأنها أن تهدد سيطرة الواليات املتحدة عىل املنفذ البحري» ينقل ماك دانيال ،ما
يعني ّأن السياسيني األمريكيني يتبنّون الرأي الثاين دون رتوش ،لكنّ أستاذ «جورج تاون» يرى
ّأن املؤ ّيدين إلغالق القاعدة يف النقاشات الجارية قد فازوا عىل ما يبدو ،مشريا إىل ما يجري يف
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هناك من يدعو إىل ضرورة سحب األسطول الخامس من مياه الخليج ،أبرز من انضم إىل هؤالء األدمريال دينيس
بلري ،والربوفيسور باري بوسن ،أستاذ العلوم السياسية

أروقة الدبلوماسية األمريكية والكونغرس!
يقول دانيال إن «تجاهل الوضع السيايس الهش يف البحرين والعديد من السيناريوهات املحتملة
والتوجهات الحالية يف الرشق األوسط».
يسري عكس اتجاه التاريخ
ّ
يف حال تدهور الوضع السيايس واألمني يف البحرين ،فإن الواليات املتحدة لن تجازف بأن يكون
األسطول والقاعدة ومساكن العاملني فيها أهدافا للمحتجني الشيعة الذين يتهمونها بالتحالف
مع النظام ،أو املتطرفني السنة الذين يعادونها يف كل مكان ،وسط هذه الفوىض األمنية.
ستكون الكارثة أن يواجه األسطول األمرييك الخامس ،الذي ترتكز مهمته عىل حفظ األمن يف
مياه الخليج ،أزمة تهدد أمنه هو يف محل إقامته :البحرين! وألن الجيش األمرييك ال يريد أن
يكون طرفا يف الرصاع عىل األرض ،وأن ّ
يتدخل يف نزاع ال ناقة له يف وال جمل ،رغم أنه يتهدد
أمنه ،فإن الخيار األكرث تردادا هو :الرحيل!
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مع ذلك ،تقول كل املؤرشات عىل األرض أن اإلدارة األمريكية مصممة عىل البقاء ،دون أن تكون
هناك حتى خطة بديلة للطوارئ!
شكل التدخل العسكري من قبل الواليات املتحدة

ماذا وراء هذا التصميم األمرييك عىل البقاء يف البحرين؟ هل يق ّلص هذا الخيارات إىل أن
تكون الواليات املتحدة عىل استعداد للتدخل العسكري يف أي لحظة وحامية نفسها بل وفرض
االستقرار يف البالد إذا تط ّلب األمر! هل ميكن أن نشهد تغيريا سياسيا بالقوة مرة أخرى (املرة
األوىل كانت حني حارصت البوارج الربيطانية البحرين عام  1923لرتغم حاكمها عيىس بن عيل
التنحي).
آل خليفة عىل ّ
كيف سيكون شكل تعامل األسطول مع القوات الخليجية املرابطة يف البالد (السعودية
واإلمارات)؟ – هذا التساؤل ليس خرافة ،إذ وردت له إشارة يف ورقة الضابط ماك دانيال-
بني احتامل ّ
التدخل العسكري ،فيام لو ع ّمت الفوىض البالد ،وبني استخدام النفوذ العسكري يف
الضغط تجاه الحل السيايس ،مسافة غري بعيدة ،أل ّنها تستند يف األساس إىل أن القوات األمريكية
الحارضة عىل الشاطئ ال ميكنها أن تبقى «متف ّرجة» و»مكتوفة األيدي» يف حال ع ّمت الفوىض
املكان!
يتساءل ماك دانيال «هل يجب استخدام العصا أم الجزرة يف تشجيع اإلصالح الدميقراطي مع
يرجح دانيال أن يكون فرض النفوذ والنهج القائم عىل الحوافز هو األنسب.
الحلفاء؟» ّ
أما األدمريال املتقاعد دينيس بلري فإنه يرى أن كل الظروف والعوامل املؤثرة يف املنطقة ال تعني
أن الواليات املتحدة يجب أن تهدد البحرين أو تتخىل عنها ،داعيا إىل استمرار االنخراط مع
البحرين و»العمل بإرصار وصرب من أجل التغيري الدميقراطي السلمي» ،مربرا ذلك بأن التعاون
األمني الوثيق بني الواليات املتحدة وبعض البلدان قد ساهم يف تحوالتها الدميقراطية ،ضاربا
بـ»كوريا الجنوبية» ،تايوان ،تركيا ،إسبانيا ،ومرص ،أمثلة عىل ذلك.
ويكشف دينيس بلري يف مقاله أن ضباط الجيش والدبلوماسيني األمريكيني يقومون فعال من
وراء الكواليس بعمل مهم لدعم الحراك يف البحرين نحو مزيد من الدميقراطية ،لكنّه يرى أن

السياسة الدولية واإلقليمية

255

«األولويات املعلنة وفهمنا للنفوذ يف هذه العالقة كان عىل العكس».
العسكريون األمريكيون يمارسون نفوذهم على النظام

املسئولون العسكريون األمريكيون شاركوا فعليا يف استخدام نفوذهم يف الضغط عىل النظام
البحريني تجاه فرض حل سيايس يلبي مطالب املعارضة ،ومن الالفت أن أهم مبعوث من
الواليات املتحدة للنظام خالل الثورة كان املسئول العسكري األول يف أمريكا ،وزير الدفاع
األمرييك!
يف  12مارس/آذار  ،2011زار املنامة وزير الدفاع األمرييك السابق روبرت غيتس ،وقال علنا إنه
ينبغي عىل النظام إجراء إصالحات سياسية هامة ،رسيعة ،وواسعة النطاق ،استجابة ملطالب
املتظاهرين ،وبحسب وكالة فرانس برس فقد أبلغ غيتس القادة البحرينيني بأن «الوقت ليس
يف صالحكم».
الرد عىل غيتس كان بدخول قوات درع الجزيرة السعودية إىل البحرين ،وقمع املتظاهرين،
وبداية فرتة طويلة من االضطرابات األمنية والسياسية ،واضطراب العالقة بني واشنطن واملنامة
بشدة!
تقارير غربية ذكرت أن شائعات قوية وذات مصداقية قالت إن امللك واملسئولني يف البحرين
تجاوب
رفضوا يف بعض األوقات لقاء رئيس القاعدة البحر ّية األمريكية ،وكانت دعواته ال تجد أيّ
ٍ
أو ردودا إيجاب ّية.
يف حني نقلت صحيفة العرب اللندنية عن مسؤول عسكري أمرييك قوله «إننا نقوم باستمرار
بتقييم الوضع عىل الصعيد األمني» يف البحرين.
وبعد حوايل  3سنوات ،مل يزر فيها البحرين مسئول أمرييك رفيع ،أرسلت الواليات املتحدة وزير
الدفاع مرة أخرى! وكام قال ترصيح صادر عن القيادة املركزية للقوات األمريكية ،فقد شمل
لقاء وزير الدفاع األمرييك تشاك هيغل مع ملك البحرين يف ديسمرب/كانون األول ،نقاشا مهام
حول اإلصالحات السياسية يف البحرين وأهمية الشمولية السياسية يف االستقرار طويل املدى.
وكان قائد «القيادة األمريكية الوسطى» السابق الجرنال جيمس ماتييس قد أ ّكد يف شهادة أمام
الكونغرس مامرسة القادة العسكريني ضغوطا سياسية عىل النظام البحريني« :واجهت البحرين
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خالل السنوات املاضية تحديات داخلية ،وقد عملت القيادة األمريكية الوسطى بشكل وثيق مع
الحكومة األمريكية لدعم الحوار واإلصالح يف البحرين ،باعتباره أمرا رئيسيا يف ضامن استقرار
البالد وأمنها».
ورمبا تأيت يف السياق ذاته زيارات ولقاءات قائد القيادة املركز ّية األمريكية الحايل ،الجرنال لويد
أوسنت ،وكذلك قائد القوات البحرية األمريكية األدمريال جوناثان غريرنت.
بداية االرتباك

وبدأت الشكوك تحوم حول مصري األسطول الخامس منذ دخول قوات درع الجزيرة البالد
منتصف مارس/آذار  ،2011ودخول البالد يف د ّوامة من االضطرابات األمنية والسياسية.
يف  16مارس/آذار  2011نقلت صحيفة وورلد تريبيون األمريكية عن مصادر دبلوماسية أن
البحرية األمريكية بدأت بإخالء منشآتها يف البحرين ،وأن السفن الحربية األمريكية مل تعد تقوم
بدوريات يف سواحل البحرين ،لكن بيانا صادرا عن القيادة املركزية األمريكية نفى ذلك ،وقال
رحل فقط عوائل العسكريني واملدنيني غري الرضوريني.
إنه ّ
وورلد تريبيون نقلت يف ديسمرب/كانون األول  2012أن البحرية األمريكية تفكر جديا يف خفض
قواتها بعد تلقيها أوامر بخفض امليزانية ،ولتجنب أن تكون هد ًفا للمتمردين الشيعة ،بحسب
ما وصفت.
يف يونيو/حزيران  ،2013كشف مسئولون أمريكيون يف قوات حامية البحرية األمريكية ،أن
عنارص «متشدّدة» كانت تراقب بشكل متكرر موظفي الواليات املتحدة يف مواقع مختلفة
شملت موظفي «دعم البحرية» ،ومدرسة البحرين التي يدرس فيها طالب أمريكيون ،ما استدعى
إطالق تحذير عام لجميع املنتمني إىل القوات األمريكية وعوائلهم.
وكان األسطول األمرييك الخامس قد أصدر تحذيراً آخر ملنتسبيه من ال ّذهاب إىل «مجمع
السيف» ومجمع «سيتي سنرت» يف أعقاب حملة «مترد» منتصف أغسطس/آب .2013
الكونغرس األمريكي :ملاذا ال ينقل األسطول؟

ويف أهم مؤرش عىل دخول الجدل حول األسطول مرحلة جديدة ،تل ّقت لجنة القوات املسلحة
بالكونغرس األمرييك شهادة من قائد «القيادة األمريكية الوسطى» السابق الجرنال جيمس
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ماتييس يف  5مارس/آذار .2013
وقال ماتييس يف شهادته إن البحرين «املستقرة» تعترب «بالغة األهمية» بالنسبة إىل الواليات
املتحدة األمريكية« ،ألنها تحتضن مقر قيادة األسطول األمرييك الخامس» ،وأضاف ماتييس إننا
«سنظل رشيكا قويا مع البحرين والشعب البحريني يف السنوات القادمة».
ويف  22يوليو/متوز ،بعث السيناتور روبرت كييس برسال ٍة إىل وزير الدفاع األمرييك ،تشاك هيغل،
يسأله «إذا ما كان هناك موقع إسناد للطوارئ لألسطول الخامس األمرييك يف البحرين يف حال
تدهور الوضع السيايس يف البحرين» .وكتب كييس «أنا قلق ألننا مل نضع ً
خططا إلنشاء مرفق
بديل يف حال الطوارئ يف هذه املنطقة الديناميكية والحساسة اسرتاتيج ًيا».
ويف جلس ٍة جرت يف الكونغرس؛ دعا ٌّ
كل من عضو الكونغرس األمرييك ،جيمس ماكجفرن ،وعضو
مؤسسة حقوق اإلنسان أوالً ،براين دويل ،إضافة إىل الضابط السابق يف املخابرات األمريكية إميل
ّ
موقع آخر ،واعترب نخلة
إىل
البحرين
مملكة
من
األمرييك
الخامس
األسطول
ر
مق
لتحويل
نخلة؛
ّ
ٍ
ّأن تحويل موقع القاعدة األمريك ّية يجب أن يكون عىل رأس القامئة.
البحرين املضطربة تهدّد مصالحنا

يف أواخر فرباير/شباط 2013؛ كتب تشارلز ليفينسون يف «ذا وول سرتيت جورنال» تقريرا تحت
عنوان «القرص املتصدع يف الخليج العريب يربك القاعدة البحرية األمريكية» ،تحدّث فيه عن
انقسام حا ّد داخل العائلة املالكة يف البحرين يزيد من قلق الواليات املتّحدة عىل قاعدتها
البحر ّية ال ّرئيس ّية يف قلب الخليج.
وأشار ليفنسون إىل أن املدير السابق للمخابرات والقائد العام السابق للقيادة األمريكية يف
املحيط الهادئ ،األدمريال املتقاعد دينيس بلريّ ،
حث وزارة الدّفاع األمريك ّية يف فرباير/شباط عىل
نقل مق ّر األسطول الخامس خارج البحرين ،وترجيح التغيري الدميقراطي السلمي عىل املكاسب
العسكرية أو االقتصادية قصرية األجل.
وكتب بلري يف صحيفة ذا هيل «ينبغي نقل مقر األسطول الخامس ليكون عىل منت حاملة
طائرات ،كام كان حتى عام  .»1993وقال إن ذلك مكلف ولكنه «رضوري» مشريا إىل أن «التّمركز
الدّائم يف بحرين قمع ّية يق ّوض دعمنا لإلصالح ،وهذا التّمركز سيكون غري حصني إذا استم ّر عدم
االستقرار».
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ونقل ليفنسون عن أمريكيني من ذوي الخربة يف امللف البحريني قولهم «إذا واصل الخوالد كسب
النّفوذ فقد يكون من غري املمكن بقاء اآلالف من أفراد الجيش األمرييك وعائالتهم هناك».
ماذا لو أرغمت األحداث على إقفال القاعدة؟

ويف يونيو/حزيران  2013نرش معهد بروكينغز األمرييك لألبحاث ورقة بحثية خطرية عن وضع
ٌ
الضابط يف البحر ّية األمريك ّية،
القاعدة األمريكية يف البحرين يف ظل االضطرابات السياسية ،أعدّها
الكوماندر ريتشارد ماك دانيال.
ودعا ماك دانيال يف ورقته املثرية إىل د ْرس حلولٍ بديلة يف حال أرغمت األحداث التي تشهدها
البحرين يف األشهر األخرية عىل إقفال القاعدة البحر ّية األمريك ّية يف البالد ،مقرتحاً قطر أو الكويت
أو اإلمارات أو سلطنة عامن كخيارات أخرى.
املوسعة القت صدى واسعا وأثارت جدال كبريا مل يتوقف يف األروقة األمريكية ،وقد
الورقة البحثية ّ
جاءت الورقة تحت عنوان «ال خطة بديلة :املنفذ االسرتاتيجي األمرييك يف الرشق األوسط وقضية
البحرين» ،وصف فيها ماك دانيال القاعدة األمريكية يف البحرين بأنها «القاعدة االسرتاتيجية
األمريكية األكرث أهمية يف قلب الرشق األوسط».
وكتب ماك دانيال «نظرا لالضطرابات السياسية املستمرة ،فإن احتامل فقدان حقوق التمركز
االسرتاتيجي يف البحرين هو اليشء الذي ينبغي النظر إليه بعناية» ،وأضاف «لسوء الحظ ،قال
القادة العسكريون إنه ليس هناك خطة بديلة إذا ما تعرض التمركز االسرتاتيجي يف البحرين إىل
خطر» ،مشريا إىل أن عدم وجود خطة بديلة لألسطول الخامس «ميكن أن تكون له نتائج كارثية
عىل املصالح االسرتاتيجية للواليات املتحدة».
وتويص الورقة البحثية برسم سيناريوهات تخترب كل االحتامالت ،مبا فيها محاكاة لعبة حرب
بحرينية.
وانعكست هذه الورقة البحثية يف العديد من النقاشات السياسية الرسمية عىل صعيد الكونغرس
واإلدارة األمريكية ،وكذلك املنظامت واملحللني والباحثني ،كام نرشت عنها العرشات من التقارير
الصحافية التي اعتربتها حرجة جدا.
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الخليج :ما بعد إيران والنفط الصخري

ورأى تقرير ملوقع «سويس إنفو» تزايدا يف املخاوف الخليجية من انسحاب اسرتاتيجي أمرييك
من املنطقة بعد التقارب األمرييك اإليراين وتوقيع االتفاق النووي.
انسحاب واشنطن من منطقة
وتعالت أصوات أمريكية بع َد صفقة النّووي اإليراين تدعو إىل ِ
انسحابا عسكريا يشمل قوات املارينز والقوا ِعد
غي الواضح ما إذا كانت تعني ِ
الخليج ،لكن من ْ
انسحابا ِنسبيا ،كاإلعالن الضمني مثال عن أن الواليات املتحدة لن تبقى مسؤولة
االسرتاتيجية ،أو ِ
الحكم العربية يف هذه
عب االلتزام بأنظمة ُ
عن ِرعاية إرث اإلستعامر اإلنجليزي يف الخليجْ ،
املنطقة.
من جهته اعترب الخبري السيايس يف شئون البحرين جستني غينغلر أن «أي تغيري محتمل يف
السياسة أو حتى يف اللهجة فيام يتعلق باألسطول الخامس قد ال يكون ذي صلة بقضية البحرين
أكرث من كونه رغبة يف إبداء موقف عسكري معتدل للواليات املتحدة إزاء ايران».
وانطلقت يف مياه الخليج ،مايو/أيار  ،2013مناورات بحرية تقودها الواليات املتحدة ُوصفت
بأنها األكرب ،ونقلت «فرانس برس» عن قائد األسطول الخامس االمرييك األدمريال جون ميلر قوله
إن «ايران غري مستهدفة» بهذه املناورات.
ونأى األسطول الخامس بنفسه عن حادثة «طائرة التجسس» اإليرانية التي ادّعتها الحكومة
البحرينية ،وزعمت العثور عىل حطامها يف املياه اإلقليمية ،وقالت مسئولية إعالمية يف القاعدة
األمريكية إنه «ليس للقاعدة عالقة باملوضوع ال من قريب وال من بعيد».
بدوره رأى ساميون هندرسون ،مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة يف معهد واشنطن ،أن إيران
سوف تحاول إضعاف العالقة بني الواليات املتحدة والبحرين يف املرحلة القادمة ،ما اعتربه خطرا
حقيقيا يتهدّد هذه العالقات املضطربة من األساس.
من جانب آخر ،تو ّقع تقرير لصحيفة الغارديان الربيطانية أن يحزم األسطول الخامس األمرييك
أمتعته ويبحر إىل موطنه يف املستقبل القريب ،ملجرد أن أمريكا قد وجدت ما يكفي من النفط
والغاز لتلبية احتياجاتها عرب استخراج النفط الصخري.
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مؤشرات البقاء

يف يونيو/حزيران جدّد التوقيع عىل عدد من اتفاقيات الرتتيبات الدفاعية بني قوة دفاع البحرين
ووزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون).
ورغم ّ
كل التّحذيرات؛ فقد عمدت البحر ّية األمريك ّية يف يوليو/متوز إىل ْنش ثالث سفن دور ّية يف
السفن التي تقوم مبراقبة مياه الخليج إىل مثانية.
مياه البحرين ،لريتفع عد ُد ّ
ور ّداً عىل ما تقدّم من دعوات وترسيبات؛ أ ّكد رئيس القوات البحر ّية األمريكية ،األدمريال جوناثان
غرينريت« ،عدم وجود ن ّية أو حتّى خيار لنقل مركز خدمات الدّعم البحري التّابع للبحر ّية
األمريك ّية من البحرين إىل أّي مكان آخر نظراً ملا تقدّمه البحرينُ من تسهيالت».
وجدّد وزير الدفاع األمرييك ،تشاك هيغل ،هذا املوقف خالل زيارته القاعدة األمريك ّية عىل
هامش مشاركته يف «حوار املنامة» ،وخاطب هيغل القوات بالقول «تاريخنا يف هذه املنطقة
طويل ويدعو للفخر .والتزامنا تجاه رشكائنا يف هذه املنطقة يتحدث عن نفسه ،وأؤكد لرشكائنا
أننا لن نذهب بعيدا» مشريا إىل أن املنطقة تواجه مخاطر وأوضاعا غري مستقرة.
ورأى مراقبون أن إقرار مرشوع توسيع القاعدة البحر ّية األمريك ّية ،والذي تبلغ تكلفته  580مليون
دوالر ،ويشمل بناء جرس معلق ،أبرز مؤرش عىل التزام أمرييك بالبقاء يف املنطقة.
هذه النظرية يدعمها كريستوفر هارمر ،املحلل البارز يف مجال البحرية يف معهد دراسات الحرب
يف العاصمة واشنطن «من غري املرجح رشوع الواليات املتحدة يف عملية الخروج من البحرين يف
أي وقت قريب .لقد أنفقنا الكثري من املال والجهد لبنائه».
من هو املستفيد من القاعدة األمريكية؟

ويثري الجدل حول من هو املستفيد فعليا من القاعدة األمريكية يف البحرين ،تناقضات حول
املترضر من أي تغيري يتعلق باألسطول الخامس ،وحول من ميلك ورقة «األسطول» كأدة ضغط
ونفوذ :هل هي الواليات املتحدة ،التي جاءت باألسطول لحامية مياه الخليج ،أم النظام البحريني
الذي يستضيفه؟
يف أحد لقاءاته الصحافية ،ذ ّكر امللك حمد بن عيىس ّ
رحبت باستضافة األسطول
بأن البحرين ّ
الخامس األمرييك يف الوقت الذي كانت فيه جميع دول املنطقة ضدها.
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عىل الصعيد العسكري األمرييك ،أثنى وزير الدفاع األمرييك تشاك هيغل يف خطاب علني عىل
استضافة البحرين لألسطول الخامس ودعمها آلالف األمريكيني العاملني هناك ،مؤكدا عىل أهمية
«العالقة الدفاعية بني البلدين املمتدة منذ  7عقود».
وسانده يف هذا السياق رئيس البحرية األمريكية جوناثان غرينرييت ،الذي اعترب التسهيالت
املقدّمة من البحرينُ عامال أساسيا للبقاء ،وكذلك قائد «القيادة األمريكية الوسطى» السابق
الجرنال جيمس ماتييس ،الذي اعترب البحرين «بالغة األهمية» والعالقة بها حساسة جدا نظرا
لتقدميها دعام رئيسيا ملصالح أمريكا.
ويأيت رأي الكوماندر ريتش ماك دانيال قريبا من هذا االتجاه حني يشري إىل أن الواليات املتحدة
بدت ال تعمل من موقع قوة يف عالقتها مع البحرين ،بسبب عدم وجود أي بدائل حالية ملقر
األسطول الخامس.
لكن املدير السابق للمخابرات والقائد العام السابق للقيادة األمريكية يف املحيط الهادئ دينيس
بلري رأى أن «البحرين بحاجة إىل الواليات املتحدة أكرث من حاجة الواليات املتحدة إىل البحرين،
يف الجانبني األمني واالقتصادي».
أستاذ جامعة جورج تاون «جان فرانسوا سيزنيك» رأى أن اتجاه الواليات املتحدة إلغالق
القاعدة البحرية بالبحرين ،يفرح املتطرفني لكنه مقلق للسعوديني ،فالقاعدة وجدت لتحميهم
من الخطر اإليراين ال لحامية آل خليفة ،لذا سينظر إىل ذلك عىل أنه إضعاف لخطوط دفاع
السعودية ولألرسة املالكة فيها.
من جهته رأى «سلامن شيخ» مدير مركز بروكنجز لألبحاث يف الدوحة أن الواليات املتحدة متلك
بعض النفوذ يف البحرين عن طريق األسطول الخامس الذي «يوفر صامم أمام للبحرين ضد
الخطر اإلقليمي» حسب وصفه.
وحتى لو كانت القاعدة األمريكية يف البحرين هي األهم يف الرشق األوسط ،فإن الربوفيسور باري
بوسن ،أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج دراسات األمن يف معهد ماساشيوستس للتكنولوجيا
قد رأى اضطرابات البحرين الكبرية أمرا «يثري تساؤالت حول جدوى مستقبل الوجود العسكري
تحمل مسؤولية
للواليات املتحدة املتزايد هناك» مضيفا أن الواليت املتحدة ليس يف وسعها ُّ
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الدفاع عن دول الخليج ضد متردات داخلية.
بدوره أ ّكد ّ
الضابط السابق يف وكالة االستخبارات املركزية ،إميل نخلة ،أن الدافع ألي قرار أمرييك
بنقل األسطول الخامس من البحرين سيكون االعتبارات االسرتاتيج ّية واالقتصاد ّية التي تتجاوز
عالقة امللك حمد ّ
الشخص ّية مع سفراء اململكة املتّحدة والواليات املتّحدة هناك .وكشف نخلة
أن قادة البحرين هم من يخىش نقل قيادة األسطول الخامس األمرييك من أراضيها ،وخصوصا
رئيس الوزراء خليفة بن سلامن آل خليفة.
الكاتب الصحايف ألكيس كوكس ،وهو ابن ضابط يف القاعدة األمريكية بالبحرين ،رأى أن حجم
املنافع التي تحصل عليها البحرين جراء وجود األسطول األمرييك الخامس ،يجعل النفوذ يف يد
أمريكا وليس العكس.
وبني كل هذه اآلراء ،يربز موقف أمني عام جمعية الوفاق البحرينية املعارضة ،الشيخ عيل سلامن
الذي قال إن البحرين «بحاجة لألسطول أكرث من الواليات املتحدة التي بإمكانها إقامة األسطول
يف أي بلد قريب».
األسطول الخامس :ورقة سياسية وأداة نفوذ

يكاد يجمع املحللون واملراقبون عىل أن األسطول األمرييك الخامس يف البحرين ورقة ضغط
سياسية وأداة نفوذ كبرية بيد اإلدارة األمريكية تجاه البحرين.
يف هذا السياق ،برزت آراء حقوقية وسياسية وعسكرية تؤ ّيد بقاء القوات األمريكية نظرا لتأثريها
املهم يف الرصاع السيايس الدائر يف البحرين.
أستاذ جامعة جورج تاون «جان فرانسوا سيزنيك» قال مع ّقبا «يبدو أن عىل السعوديني دفع آل
خليفة للتخيل عن سياساتهم يف سحق األغلبية الشيعية حامية ملصالحهم الخاصة .السعوديون
سيكونون متحمسني للرغبة يف الحد من نفوذ إيران عىل الشيعة بالبحرين ،والحجة لضامن بقاء
القاعدة األمريكية بها».
يضيف األستاذ الجامعي «مل تعد هناك حاجة ألن تتفاوض الواليات املتحدة مع املتطرفني وغري املوثوق
بهم من العائلة املالكة يف البحرين ،ألجل إحداث التغيري املطلوب ،وهذه الطريقة إذا نجحت فإنها
ستظهر أن الدبلوماسية األمريكية أكرث تطورا ومت ّرسا من املعتاد ،ما يزيد من الثقة فيها».
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من جهته رأى الخبري السيايس يف الشئون البحرينية جستني غينغلر أن األسطول الخامس قد
فشل ظاهر ًيا عىل األقل يف تحقيق إمكاناته كورقة ضغط سيايس ،وتحديدًا ألن حكومة الواليات
املتحدة مل ترسل أي إشارات مهمة تفيد بأن إعادة تقييم القاعدة هو قيد إعادة النظر .وقال
غينغلر إن دور وأهمية القاعدة األمريكية بات يوصف «يف كلامت أكرث تواض ًعا :إنها مجرد
محطة دعم» لكنه اعترب تغيري اللهجة عىل أي حال ،يخدم نفوذ الدبلوماسية األمريكية.
بدوره اعترب املدير يف هيومان رايتس فريست «براين دويل» أن األسطول الخامس هو الورقة
األكرب إلدارة أوباما «الورقة التي كان حتى اآلن مرتددًا يف استخدامها» ،وخلص دويل إىل أنه
قد «حان الوقت ليك توضح الواليات املتحدة أنه ال يوجد حليف -حتى ذلك الذي يستضيف
أسطوالً بحرياً  -فوق سيادة القانون» ،داعيا إىل أن تب ّلغ السلطات يف البحرين بأن وجود
األسطول الخامس ليس أوتوماتيك ًيا وأن عالقة الحكومة األمريكية مع األرسة الحاكمة ليست
غري مرشوطة.
الكاتب الصحايف ألكس كوكس رأى أن هذه القاعدة العسكرية تلعب دور املؤثر املنطقي
للواليات املتحدة يف محاوالتها األخذ بيد الحكومة البحرينية نحو اإلصالحات الحقيقية.
وقال كوكس إن السيناريو األمثل لحل هذه األزمة يكون عرب تجنب الظروف التي من املمكن
أن تؤدي إىل نقل األسطول الخامس« .ويف هذا السياق ،يجب عىل الواليات املتحدة األمريكية أن
تبعث رسالة واضحة إىل حكومة البحرين تشري فيها إىل أن االستقرار يف اململكة هو أمر أسايس
للمصالح األمريكية ،ويجب أن يتم تحقيقه عرب إصالحات سياسية وحقوقية حقيقية .وإضافة إىل
ذلك ،عىل الواليات املتحدة أن توضح أن الوجود العسكري ال ميكن أن يبقى إىل أجل غري مسمى
يف حال مل يتم إعادة تحديد الوضع الحايل للعالقات».
موقف املعارضة من األسطول الخامس

يف أكتوبر/ترشين األول  ،2011نقل موقع قناة الجزيرة عن الشيخ عيل سلامن أمني عام جمعية
الوفاق ،كربى القوى السياسية املعارضة ،أنه «ال توجد مشكلة للمعارضة يف وجود األسطول
األمرييك الخامس الذي يتخذ من املنامة مقرا له» مؤكدا أن البحرين «بحاجة لألسطول أكرث من
الواليات املتحدة التي بإمكانها إقامة األسطول يف أي بلد قريب».
وجدد سلامن رؤية املعارضة لهذه القضية يف نوفمرب/ترشين الثاين  ،2012عرب لقاء مع قناة
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امليادين الفضائية ،قال فيه «إن تواجد األسطول األمرييك الخامس يف البحرين جاء وفق اتفاقية
دولية ونحن ملتزمون بهذه االتفاقية».
وكان دوگالس كاتز ،وهو لواء متقاعد وأول قائد لألسطول الخامس ،قد تساءل يف مقال ما
إذا كانت نتيجة إجبار عائلة «آل خليفة» الحاكمة يف البحرين عىل التنحي أن يجرب األسطول
يصعب اإلجابة عليها ،ولكن
الخامس عىل املغادرة؟ مح ّذرا من أن ذلك سيطرح أسئلة كبرية ُ
يجب معالجتها ،ألن هناك تداعيات عاملية شديدة لنتائجها.
إيران أم العرب!

يوجه عىل أن مه ّمته حامية الخليج من خطر إيران ،إال أن
رغم أن التواجد العسكري األمرييك ّ
تاريخه بدأ عىل خالف ذلك متاما ،فمجيء األسطول الخامس إىل البحرين مل يكن بعد الثورة
اإلسالمية يف إيران ،بل بعد غزو الكويت (حرب الخليج الثانية) ،أما بداية التواجد العسكري
األمرييك الرسمي ،عرب القاعدة البحرية ،فقد كان منذ زمن الشاه املخلوع محمد رضا بهلوي ،أي
قبل الثورة اإلسالمية ،حني كانت إيران «رشطي الخليج» األمرييك.
وقد مأل التواجد العسكري األمرييك الفراغ األمني األجنبي الذي خ ّلفه رحيل البحر ّية الربيطانية؛
والتي كانت بوراجها قد دخلت الخليج وسيطرت عليه منذ  200عام ،للسبب ذاته :النزاع بني
العرب أنفسهم وليس اآلخرون!
بريطانيا يف «ساحل القراصنة»

مطلع القرن التاسع عرش ،مل يكن الخليج آمناً؛ فالنزاع بني شيوخ القبائل العربية الحاكمة
كان محتدما النتزاع نصيب أكرب من التجارة الخليجية والهندية واإلفريقية وكسب السيادة
والتف ّوق ،ولذلك كرثت الحروب يف البحر ،وكرث الغزو ،واالستيالء عىل السفن والبضائع ،وعليه
أطلق الربيطانيون اسم «ساحل القراصنة» عىل الخليج العريب.
شيوخ القبائل كانوا بالنسبة لربيطانيا يهدّدون السالم البحري والطرق التجارية البحرية يف
الخليج ،والتي كانت أهم ركيزة لتجارة الرشق املنقولة إىل الخليج وموانئه وإىل البرصة ورشق
إفريقيا .ولذلك أبدت بريطانيا رغبتها يف السيطرة عىل هذه الطرق بنفسها.
وجهت بريطانيا رضبة عسكرية شاملة ألساطيل القبائل العربية الحاكمة يف
ويف العام 1818مّ ،
الخليج ،ودخلت سفينة (إيدن) الحربية «ساحل القراصنة»!
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نتيجة هذه الحرب كانت معاهدة السالم العامة عام 1820م ،والتي أبرمها الربيطانيون مع
مشيخات الخليج مبا فيها البحرين ،ووافق مبوجبها الحكام عىل وقف األعامل العدوانية يف البحر
نهائياً ،ومنحت بنود تلك املعاهدة الربيطانيني الحق يف ضبط األمن يف بحار أسفل الخليج ،إ ّال
أ ّنها مل تؤ ّد إىل وقف تا ّم للحروب بني القبائل العربية يف البحر ،لتو ّقع الحقا اتفاقيات أخرى
أهمها اتفاقية  1892التي جعلت بلدان الخليج مبا فيها البحرين تحت «الحامية الربيطانية»
بشكل مبارش.
وعندما اندلعت الحرب العاملية األوىل عام  1914استخدمت البحرين كقاعدة لحشد القوات
الربيطانية وعتادها أثناء حملتها ضد العراق.
ّ
وتدخلت البوارج الربيطانية الحربية حتى يف النزاعات املحلية ،حيث حارصت البحرين عام
التنحي!
 1923إلجبار الحاكم عيىس بن عيل آل خليفة عىل ّ
يف العام  1967قررت بريطانيا نقل قاعدتها البحر ّية ال ّرئيس ّية يف املنطقة من عدن إىل البحرين،
لكنها يف العام  1968أعلنت بأ ّنها سوف ُتغلق قواعدها ا ُملتواجدة عىل امتداد رشق قناة السويس
مع حلول العام .1971
أمريكا :حرب الخليج!

التّواجد العسكري األمرييك يف البحرين يعود إىل أربعينات القرن املايض ،حيث دخلت ق ّو ُ
ات
البحر ّية األمريك ّية منطقة الخليج خالل الحرب العامل ّية ال ّثانية ،ومتركزت يف البحرين ،وأصبحت
البحرين وحتّى اليوم مق ّراً لألسطول البحري الخامس للواليات املتّحدة األمريك ّية.
تم مأل الفراغ األمني األجنبي الذي خ ّلفه رحيل البحر ّية الربيطانية؛ بالتّواجد األمرييك،
وقد ّ
ففي عام  1971و ّقعت حكومة البحرين مع الواليات املتحدة األمريك ّية اتفاق ّية أمن ّية ،سمحت
بتأجري املرافق البحر ّية والعسكر ّية عىل الق ّوات األمريك ّية .وقد سيطرت البحرية االمريكية يف
األساس عىل قاعدة البحرية امللكية الربيطانية يف عام  ،1971وكانت القاعدة تغطي حينذاك 10
فدادين فقط.
و ُتعد البحرين من أقدم الدول العربية التي أقامت تعاوناً عسكرياً مع الواليات املتحدة ،وبعد
حرب الخليج الثانية ،وتحديداً بتاريخ  27أكتوبر/ترشين األول  ،1991وقعت املنامة وواشنطن
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اتفاقية «التعاون الدفاعي» ،ملدة  10سنوات ،وهي تنص عىل تقديم تسهيالت للقوات األمريكية،
رساً من قبل إدارة بوش من عام
ومنحها الحق يف التموضعّ ،
وتم متديد اتفاقية التعاون الدفاعي ّ
 2002حتى عام .2016
ومنذ  1993أصبحت البحرين موطن القيادة املركزية للبحرية األمريكية ،ومنذ يوليو/متوز 1995
كانت املنامة موطنا لألسطول األمرييك الخامس بعد أن أعيد تنشيطه ،إثر غزو الرئيس العراقي
املخلوع صدام حسني أرايض الكويت.
حول األسطول

األسطول الخامس األمرييك ( )United States Fifth Fleetيتبع سالح البحرية األمرييك ،وتحديدا
القيادة األمريكية الوسطى (أو القيادة األمريكية املركزية) ،ويصفه خرباء أمريكيون بأنه أكرث
األساطيل األمريكية االسرتاتيجية أهمية ،بسبب مرور  40%من الصا ِدرات العاملية للنفط الخام
عب الخليج العريب.
ْ
وتشمل منطقة عمليات األسطول :الخليج العريب وخليج عُ امن وبحر العرب وخليج عدن والبحر
األحمر ،وأجزاء من املحيط الهندي ،عىل امتداد يبلغ  2.5مليون ميل مربع ويشمل  20دولة
وثالث مضائق حيوية هي مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب املندب.
ويخدم يف القيادة املركزية األمريكية للقوات البحرية ،التي يتبعها األسطول الخامس ،أكرث من
 25000جندي من جنود التحالف والجنود األمريكيني.
ويدعم األسطول العسكري مركز «القاعدة األمريكية البحرية» ( )NAS Bahrainالتي أصبحت
مقرا دامئا للقوات األمريكية منذ  ،1971وش ّكلت القاعدة مركزا حيويا لتجمع العسكريني أثناء
حر ّيب الخليج والعراق ،وتضاعف عدد العامل فيها من  3آالف إىل  7آالف ،كام أن مساحتها زادت
من  10فدادين إىل  80فدانا.
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لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
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رشّح بعضهم لنيل جائزة «نوبل» ...حصاد املناضلني
البحرينيني :أقوى  7نساء« ،جائزة الحرية» ،منحة «رافتو»،
وميدالية ذهبية ملصور اختطفه النظام!

كانت حصة الناشطني واملصورين البحرينيني كبرية يف جوائز وتصنيفات وترشيحات املنظامت
الدولية ،تقديرا لهم عىل جهودهم يف تسليط الضوء عىل االنتهاكات يف البحرين ،فبلغ عدد
َ
لناشط ْي والرتشيحات مثلهام.
الجوائز أربعة ملد ّون ومصور ومركز حقوقي ،والتصنيفات اثنني
ولعل أبرز الرتشيحات التي حازها الناشطون كانت إعالن النائبة الربتغالية يف الربملان األورويب آنا
غوميز ترشيح املدافع البحريني عن حقوق اإلنسان عبدالهادي الخواجة ،وابنتيه زينب ومريم
الخواجة ،لنيل جائزة نوبل للسالم للعام  ،2013وذلك «اللتزامهم بالدعوة إىل تحقيق إصالحات
دميقراطية سلمية يف البحرين واحرتام حقوق اإلنسان».
وقد وضعت شبكة «آيفكس» العاملية الناشطة زينب الخواجة ،العضو يف «مركز البحرين لحقوق
اإلنسان» ،ضمن قامئتها ألقوى  7نساء من أبطال حرية التعبري التي أعلنت عنها أمس مبناسبة
اليوم العاملي للمرأة يف  8مارس/آذار .ونقلت صحيفة «الوسط» عن غوميز قولها إن «الثالثة
لعبوا دوراً سلم ّياً يف االحتجاجات الشعبية الجارية يف البحرين ،ومثلوا صوت املقاومة الالعنرتام
حقوق اإلنسان وتنفيذ اإلصالح السيايس السلمي».
بدورهّ ،
رشح «املنتدى الخليجي ملؤسسات املجتمع املدين» خالل شهر أكتوبر/ترشين األول
َ
الناشط ْي الحقوق َّيني املعتقلني الدكتور عبدالله الحامد وزينب الخواجة لنيل جائزة
املايض
«نوبل» للسالم عىل مجهودهام «لرقي وتنمية مجتمعهام».
من جهته ،منح «مركز الدرسات السياسية» ( )CEPOSومقره الدمنارك املدون البحريني مؤسس
ملتقى «بحرين أون الين» عيل عبداالمام «جائزة الحرية» للعام  ،2012عن نضاله من أجل
الحق يف التعبري والدفاع عن حق اإلنسان دون متييز .وقال مدير الشؤون القانونية يف املركز
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ملصور البحريني املعتقل أحمد حميدان ففاز بجائزتني دوليتني عن صورة التقطها ملتظاهر بحريني وسط سحابة
من الغازات املسيلة للدموع ،حيث فاز يف املعرض الدولي الرابع للتصوير الفوتوغرايف

يعقوب مشنغاما ،يف كلمة خالل حفل التسليم ،إن «عبداالمام ليس مجرد رجل شجاع دفع مثنا
باهظا ملتابعة ضمريه والدفاع عن الحرية والدميقراطية ،إمنا يف عامل أدت الثورات العربية إىل
إذكاء التطرف الديني والعنف الطائفي ،تجد عبداالمام من بني األصوات يف الرشق األوسط التي
ال تهتم إىل كونها شيعية أم سنية ،مسيحية أم مسلمة».
كام اختارت منظمة «أو أن إي ( )ONEالتي تهتم مبكافحة الفقر واملرض عبد اإلمام بني
شخصيات جعلت عام  2013أفضل للبرشية لجهوده الصحافية يف مكافحة التمييز «التي دامئا
ما تكون عىل حساب حريته».
أما املصور البحريني املعتقل أحمد حميدان ففاز بجائزتني دوليتني عن صورة التقطها ملتظاهر
بحريني وسط سحابة من الغازات املسيلة للدموع ،حيث فاز يف املعرض الدويل الرابع للتصوير
الفوتوغرايف  2013الذي أقيم خالل شهر أكتوبر/ترشين األول املايض يف رصبيا تحت عنوان
«مان أند وورك» ( ،)Man & Workوحقق امليدالية الذهبية من الجمعية األمريكية للتصوير
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وامليدالية الربونزية من لجنة التحكيم.
وقد رشحت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) املصور البحريني محمد الشيخ مع اثنني
من مصوري الوكالة للمشاركة يف مهرجان الصحافة الدولية  visa pour I›Image 2013الذي
بني  31أكتوبر/ترشين األول و 15سبتمرب/أيلول  2013يف مدينة بربينيان الفرنسية .كام تم خالل
املهرجان عرض صور التقطها الشيخ للثورة البحرينية ومن بينها لقطات لالحتجاجات واألحداث
األمنية ،يف الحدث الذي ضم آالف الصور من بالد عدة.
وعىل صعيد املراكز ،فاز «مركز البحرين لحقوق اإلنسان» يف  26سبتمرب /أيلول  2013مبنحة
مالية قدرها  10آالف دوالر التي متنحها مؤسسة الربوفيسور ثورولف رافتو ،ونال نظراً لجهوده
يف تسليط األضواء عىل االنتهاكات املمنهجة لحقوق اإلنسان يف البحرين.
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لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
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إصدارات الثورة:
كتب وأفالم عربية وأجنبية

تربز الثورات بقدر ما تستطيع أن تقول عن نفسها ،وتستمر بقدر ما تنجح يف أن تجعل قولها
هذا تنوعاً وامتداداً وحضوراً ،بقدر ما ال تسكت يف الناس والكتب واألفالم واإلعالم .بقدر ما يهزم
صوتها صوت القوة املستبدة.
يف الوقت الراهن ،صارت امليديا هي القول .الشعوب التي متتلك امليديا متتلك قوة القول .وقوة
القول تستطيع أن تع ّري قوة العسكر وتفضحها أمام العامل .مل تعد الحكومات قادرة عىل ضبط
القول والتحكم به كام يف األزمان السابقة .صارت امليديا لعبة الشعوب ومعضلة الحكومات.
خطط للثورة البحرينية أن ُتغتال تحت غطاء رسمي خليجي منذ  ،2011غطاء سيايس عسكري
اقتصادي إعالمي متكامل ،لكن الثورة البحرينية التي ال متلك أكرث من أدوات قولها ،هزمت كل
األغطية ،وقلبتها عىل رأس املجتمعني عليها .الحقاً حاول هؤالء مناهضة قول الثوة بقول مضاد،
ووظفوا رشكات العالقات العامة (التي تقول عنهم بقدر ما يدفعوا لها) يف كل مكان يف العامل،
لكنهم فشلوا وما يزالون يفشلون.
العام  ،2013أنجزت الثورة البحرينية عدداً من نتاجات الكتب التوثيقية واألفالم املميزة .هذا
التقرير يحاول رصد بعض أهم هذه االنجازات.
أوال :إصدارات الكتب 2013

فرباير /كتاب «جدران  14فرباير»
مبناسبة اقرتاب الذكرى الثانية لثورة  14فرباير ،طرحت «مرآة البحرين» كتاب «جدران  14فرباير..
جرافيتي ثورة البحرين» ،باللغتني العربية واإلنجليزية ،وهو كتاب يوثق فنياً للكتابات والشعارات
املطبوعة عىل الجدران منذ اليوم األول للثورة يف  14فرباير/شباط  2011وحتى نهاية عام .2012
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يف  17مارس ،ويف الذكرى الثانية الحتالل مستشفى السلمانية من قبل الجيش بعد إخالء الدوار بالقوة ،دشنت
«مرآة البحرين» كتاب «شوكة األطباء ..محنة الكادر الطبي يف ثورة البحرين»،

ويرصد الكتاب الذي يأيت ضمن مرشوعها «أوان ذاكرة اللؤلؤة» ،الثورة وهي مخطوطة ومل ّونة
عىل الجدران ( )Gratifiedأي وهي تكتب عىل جدرانها رسالتها ،كام اختار الناس أن يعربوا
ويخطوا ويرسموا.
ويحتفي الكتاب الذي جاء يف  200صفحة بحجم خاص ( )23*28بجرافتي ثورة  14فرباير بتعدد
طبقاته الصباغية واللونية ،موثقاً للجو الجاميل الذي أضفاه «الجرافتيون» بعفوية «جنونهم»
عىل الجدران يف أيام الثورة املتواصلة.
كام يضم حوايل  400صورة اختريت من جدران قرى ومدن مختلفة ،وبعدسة ما يقرب من عرشة
مصورين ،قاموا بالتعاون مع «مرآة البحرين».
ويعد الكتاب ،األ ّول الذي يوثق هذه الناحية يف الحراك السيايس ،والتي تركز عىل العنارص
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الجاملية والفنية و«الجرافيتات» التي يخطها الثوار عىل صفحات الجدران.
مارس /كتاب «شوكة األطباء»
يف  17مارس ،ويف الذكرى الثانية الحتالل مستشفى السلامنية من قبل الجيش بعد إخالء الدوار
بالقوة ،دشنت «مرآة البحرين» كتاب «شوكة األطباء ..محنة الكادر الطبي يف ثورة البحرين»،
يروي قصص التنكيل التي لقيها األطباء بعد احتالل الجيش البحريني ملجمع السلامنية الطبي،
عىل ألسنة أطباء عايشوا الحدث ،وزجوا يف املعتقالت .ويوثق الكتاب مجموعة من سري
االنتهاكات والتعذيب التي تعرض لها الكادر داخل سجون البحرين بسبب معالجتهم للمحتجني
وفق مبدأ الحياد الطبي الذي أخلت به السلطة ،كام ُيع ّد مرجعا مه ًام للمهتمني بأخالقيات مهنة
الطب يف األزمات .وقد استغرق العمل عىل هذا الكتاب مراحل ّ
ّ
متقطعة ،بدأت يف شهر إبريل/
نيسان .2011
ويعد الكتاب أول عمل توثيقي باللغتني العربية واإلنجليزية يقدّم سيناريو األحداث الدامية
واملؤملة التي عايشها الكادر الطبي إبان األحداث منذ  14فرباير/شباط وحتى  16مارس/آذار
.2011
إبريل /كتاب «قراءات حول الحالة الحقوقية»..
ويف شهر ابريل ،أصدر «منتدى البحرين لحقوق اإلنسان» كتابا جديداً بعنوان «قراءات حول
الحالة الحقوقية يف البحرين» ،يوثق بعض املشاركات يف املؤمتر الدويل الذي عقده املنتدى بعنوان
«دعم الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف البحرين» ،بني  12و 13ديسمرب/كانون األول املايض يف
بريوت ،مبشاركة شخصيات حقوقية وإعالمية دولية وأعضاء حكومات ومجالس ترشيعية.
يضم الكتاب مقاالت ودراسات لـ 13ناشطا وباحثا وأكادمييا من سبعة دول 5 ،منها عربية
وهي :البحرين ،مرص ،الكويت ،لبنان ،السعودية ،ومن روسيا والدمنارك .وتم تقسيم الكتاب إىل
محورين ،األول بعنوان «قراءات حول تقرير بسيوين» ،والثاين «قراءات حول الحالة الحقوقية».
يونيو /كتاب «حصاد الساحات»
ويف شهر يونيو أصدرت «مرآة البحرين» كتابها السنوي الثاين «حصاد الساحات» ،الذي رصد
مجريات الثورة البحرينية عىل املستويات السياسية والحقوقية واالجتامعية والدولية يف العام
 .2012وكانت «مرآة البحرين» ،وهي صحيفة إلكرتونية مستقلة ،قد أصدرت يف العام 2012
كتاب حصاد الساحات  -ربيع البحرين  ،2011الذي يعترب أول كتاب توثيقي يصدر عن ثورة 14

ميديا الثورة وجوائزها

277

فرباير .اعتربت هيئة التحرير كتاب حصاد الساحات يف إصداره الثاين دليال «نقدمه عىل أن 14
فرباير ما زال ينجز يف ساحاته ما ميكن حصاده».
اإلنتاج الضخم تكون من  530صفحة احتوت  66تقريرا وثقت محطات الثورة يف العام ،2012
وتحدث بعضها عن حصار العكر ومهزة ،محنة العجم بني إسقاط الجنسيات والتهجري ،وسائل
إكراهات السلطة ،وأهزوجة الحوار.
ووثق الكتاب حصاد امليدان وفعاليات ائتالف  14فرباير النوعية يف العام  ،2012كام وثق حصاد
الصحافة واإلعالم وما تعرض له الصحافيون من قتل ومنع واعتقال وتوقيف خالل هذا العام،
وباملثل وثق حصاد وزارة الرتبية والتعليم.
ويف تقرير مفصل تحدث الحصاد عن قضية «املفصولني» شاهدا ومؤرخا ،فيام خصص بابا
لحصاد االعتقاالت واملداهامت واملحاكامت السياسية ،وبابا لحصاد الشهداء ،وآخر لتوثيق
سلسلة االنتهاكات يف  2012بدءا من حادثة «أبو غريب» وانتهاء بـ«فيديو الصفعة».
وخصص الكتاب فصال خاصا عن النيابة العامة ،انتهاكها للنظام العام ،املحاكم التي تحصن
القتلة ،املعذبون أصدقاء القضاة ،وحديث النيابة عن بروتوكول أسطنبول.
يوليو /كتاب «للحرية مثن»
يف  17يوليوّ ،
دشنت «جمع ّية العمل الوطني الدّميقراطي» كتاب «للحرية مثن» ،الذي يتضمن
إفادة أمني عام الجمعية إبراهيم رشيف حول تعذيبه والقيادات السياسية والحقوقية ،ومرافعته
التاريخية املشهورة أمام محكمة االستئناف حول التهم املوجهة له ،والدّفوع ا ّلتي قدّمها فريق
الدّفاع عن ال ّرموز املعتقلني.
أغسطس /كتاب حول معتقيل املنامة
ويف نهاية شهر أغسطس ،دشن «مرصد املنامة لحقوق اإلنسان» كتاباً يوثق قصص معتقيل
املنامة املحكومني والذين تعرف قضيتهم بـ«شباب املؤبد» .ويروي الكتاب الذي جاء تحت اسم
«الواثقون بالله» قصص أحد عرش شاباً ،حكم عليهم باملؤبد يف قضايا مختلفة تتعلق بنشاطهم
يف ثورة  14فرباير /شباط ،قبل أن تقيض محكمة بحرينية بتخفيض أحكامهم إىل  15عاماً .كام
تناول قصصاً من حياتهم ،واالعتقال ،إضافة إىل طرق التعذيب التي تع ّرضوا لها يف أثناء التحقيق.
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وتم الحكم عىل املتهمني األحد عرش يف محكمة السالمة الوطنية بالسجن املؤبد أكتوبر /ترشين
األول  ،2011ثم جرى تخفيض الحكم أثناء االستئناف إىل  15عاماً ديسمرب /كانون األول .2012
وأهدى «مرصد املنامة لحقوق اإلنسان» كتابه «إىل كل معصم كبلته القيود ،وأىب الرضوخ ،وإىل
كل أم تنتظر عودة فلذة كبدها ،وكل أب ينتظر الفرح عىل محيا ابنه».
سبتمرب /كتاب «من أطلق النار عىل أحمد؟»
ويف شهر سبتمرب أصدرت  The Development and Aid World News Serviceكتاب «من
أطلق النار عىل أحمد؟» للصحافية األمريكية إليزابث ديكينسون ،يتناول حادثة اغتيال املصور
الشهيد أحمد إسامعيل ( 22عاما) ،التي كانت لجنة حامية الصحفيني الدولية قد وثقتها يف عدة
تقارير.
واعتمدت الصحافية يف رسد الحادثة عىل العرشات من الشهود العيان ،إضافة إىل عائلة الشهيد
التي أظهرت تخوفها من عدم سري العدالة يف قضية ابنها .وأشارت الكاتبة إىل أن القوى العظمى
كواشنطن ولندن ،مل تفعل شيئا إليقاف األزمة بالبحرين ،وبالرغم من استهداف الصحفيني إال
أن توثيق األحداث مل يتوقف .ولفتت الصحافية نظر القراء إىل أن الشهيد أحمد ميكن أن يكون
أحد ابنائنا!.
نوفمرب /تقرير «توصيات النتائج»
توصلت
يخص تقرير بسيوين ،فقد ارتأت «مرآة البحرين أن تجمع نصوص النّتائج ا ّلتي ّ
أ ّما يف ما ّ
تقص الحقائق يف تقرير واحد عنونته بـ «نصوص النّتائج» .أصدرته يف ذكرى صدور
إليها لجنة ّ
تقرير لجنة تقيص الحقائق  23نوفمرب.
يشكل هذا التقرير فصل خطاب يف أي استدالالت بتقرير لجنة تقيص الحقائق ،وليكون املرجع
الواضح لهذه النتائج والحقائق التي توصلت إليها اللجنة ،ليس ّهل االطالع عىل تقرير بسيوين عن
كثب والوقوف عىل أهم ما جاء فيه.
ويعترب قسم «النتائج» من كل فصل ومبحث هو خالصة عمل اللجنة وأهم ما جاء يف تقريرها،
فهو مبثابة الحكم املحايد يف أحداث  14فرباير ذات الوقع التاريخي ،بل يف كل األزمة التاريخية
املستمرة بني النظام الحاكم والرشيحة األكرب من الشعب ،فقد ربطت هذه النتائج يف التقرير
بالحراك السيايس عىل مر التاريخ يف البحرين ،وقامت بتفسري األحداث يف ظل هذه الخلفية
التاريخية ،ما جعلها تبدو كاملحصلة الطبيعية له.
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ثاني ًا :إصدرات أجنبية تناولت الثورة البحرينية 2013

مايو /كتاب «كتابة الثورة»
يف شهر مايو حصد كتاب «كتابة الثورة»  ،Writing Revolutionجائزة منظمة القلم الدولية
 PENللكتب املرتجمة للعام .2013
يضم الكتاب عدداً من الشهادات والتجارب الحية التي ولدت من رحم ثورات الربيع العريب،
من القاهرة إىل دمشق ومن تونس إىل البحرين ،يرويها كتاب وصحافيون وناشطون وطالب
ومدونون .تحدثوا عن إرادة شعوبهم ،ولحظاتهم األصعب التي عايشوها .من البحرين شارك
الكاتب البحريني عيل أحمد الديري الذي اضطر إىل مغادرة البالد بعد إعالن قانون الطوارئ
وقمع االحتجاجات يف مارس  ،2011شارك مبقالة طويلة بعنوان «سرييت يف  14فرباير ...خارج
الورق خارج امليدان».
ح ّرر الكتاب كل من ماثيو كاسل املصور والصحا ّيف يف قناة «الجزيرة اإلنجليزية» ،يغطي كاسل
منطقة الرشق األوسط منذ العام  .2004وليىل الزبيدي التي تشغل حال ّياً منصب مدير مكتب
جنوب أفريقيا التابع إىل مؤسسة هايرنيش بول يف كيب تاون .وكانت الزبيدي ترأست مسبقاً
مكتب املؤسسة يف الرشق األوسط يف بريوت ملدة ست سنوات.
ابريل /فصل من كتاب «روح الرحمة»..
خصص الربوفسور «أوين أوبراين»
ومل تغب محنة الكادر الطبي عن الكتابات األجنبية ،فقد ّ
فص ًال من كتابه «روح ال ّرحمة ،ومقاالت أخرى» عن محنة الكادر ّ
الط ّبي يف البحرين .وقد جاء
حديثه يف قسم تحت عنوان «روح االحرتام» ،وأبدى تعاطفه مع هؤالء األطباء معترباً أ ّنهم
يجب أن يكونوا عىل الئحة االهتاممات االيرلند ّية وذكر املطالب املح ّقة لل ّثورة ،باإلضافة إىل
عمل ّيات اعتقال األط ّباء ا ّلذين بلغ عددهم أكرث من  70معتق ًال ،وتحدّث عن االنتهاكات الواضحة
لحقوق اإلنسان ا ّلتي تع ّرضوا لها أثناء التّحقيقات ا ّلتي كانت نتيجتها ا ّتهام هذه املجموعة بعدد
من الجرائم.
ابريل /كتاب «ثورة بحب»
ويف ابريل ،أصدر مجموعة من الناشطني كتاباً باسم «ثورة بحب» عن ()New City Community
يف مقاطعة فيالديلفيا األمريك ّية بال ّلغة اإلنجليز ّية ،شارك يف كتابته  13ناشطاً يف ال ّربيع العريب.
بينهم الناشطة «أمل مطر» من البحرين ،التي تحدثت عن الشعب البحريني ومنطلقات ثورته،
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قبل أن تتناول محنتها كطبيبة يف مستشفى حكومي ،وما تعرض له زوجها النائب السابق من
اعتقال وخطف عىل يد قوات األمن البحرينية.
نوفمرب /كتاب «الخليج الطائفي»
صدر كتاب «الخليج الطائفي :البحرين واململكة العربية السعودية والربيع العريب الذي مل ير
النور» ملؤلفه تويب ماتسني .نقل فيه «تأثري الربيع العريب عىل بالد الخليج  ،ومن بينها البحرين
واململكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عامن كيف تعاملت األنظمة الخليجية سواء
يف بالدها أو يف منطقة الرشق األوسط (عىل نطاق أوسع) مع الدعوات إىل التغيري السيايس
والدميقراطية والتوزيع العادل للرثوات وتحكيم القانون» من خالل اللجوء إىل « تكتيكات
اإلنكار والقمع والهبات االقتصادية والتشهري».
ونقل كيف «تالعبت األنظمة الخليجية ،ال س ّيام يف البحرين واململكة العربية السعودية،
بالشعوب وق ّوت التقسيامت الطائفية بني السنة والشيعة بهدف تفادي تحالف شعبي معارض
للطائفية-وهو أمر بدا ممكناً يف األيام األوىل من انتفاضة البحرين -وبالتايل خلق خليج طائفي»
ويشري (ماتيسن) أن هذا األمر أدى إىل سوء عالقة األنظمة الخليجية باملواطنني الشيعة إذ ال
ّ
تنفك تح ّذر من تهديدهم املتواصل ،هذا التهديد الذي استشعرته هذه األنظمة يف أعقاب الثورة
اإليرانية عام  .1979ومنذ قمع املحتجني يف البحرين يف عام  ،2011أصبح «التهديد الشيعي»
جواباً لكل من يطالب باإلصالح االدميقراطي واملساءلة.
ثالث ًا :أفالم 2013

مارس /فيلم «سحب املوت»
دشنت جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية يف  15مارس/آذار  ،2013الفيلم الوثائقي العلمي
«سحب املوت» ،الذي أنتجه املركز اإلعالمي بالجمعية ويتناول الغازات السامة والخانقة التي
ُ
ترميها قوات النظام عىل املواطنني ويف منازلهم وتستخدمها كذخرية حية توجهها ألجساد
املواطنني.

يوليو /فيلم «املعذبون»

شبكة  14فرباير اإلعالم ّية أنتجت فيل ًام ّتسجيل ّياً بعنوان «املعذبون» ،تط ّرق إىل قصص التّعذيب
يف سجون البحرين .وشارك يف الفيلم عدد م ّمن تع ّرضوا للتّعذيب ،وبينهم الحاج مجيد املعروف
باسم «الحاج صمود» .كام يعرض مقتل ّ
الشهيد زكر ّيا العشريي وكيف ّية تع ّرضه للتّعذيب داخل
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السجون لغاية استشهاده.
ّ
أغسطس/وثائقي حول خبايا االستفتاء
عُ رض يف الربملان الربيطاين يف  13أغسطس ومبناسبة اقرتاب ذكرى استقالل البحرين ،فيل ًام وثائقياً
يكشف بعض خفايا االستفتاء ا ّلذي أجرته هيئة األمم املتّحدة يف البحرين العام  1971وا ّلذي
قىض بتح ّول البحرين إىل دولة عرب ّية مستقلة .كام يتو ّقف الفيلم ا ّلذي أىت يف سياق ندوة أقيمت
يف الربملان مبناسبة ذكرى استقالل البحرين عن االنتداب الربيطاين عند بعض ّ
محطات ثورة 14
فرباير /شباط  ،2011واألسباب ا ّلتي أدّت إىل ظهور دعوة التّم ّرد يف  14أغسطس /آب.
أغسطس /فيلم «عيد الشهداء»
الشهداء» قض ّية ّ
تناول فيلم «عيد ّ
تم عرض الفيلم يف مجلس ال ّلوردات
الشهداء يف البحرينّ .
الربيطاين بتاريخ  17ديسمرب .2013
(غض ّ
كام ُأعيد عرض الجزء األ ّول من ّ
وثائقي بريطا ّين حول
الطرف عن الجزّار) وهو تقرير
ّ
التّعذيب يف سجون آل خليفة يف البحرين بأمرة ّ
الجلد الربيطا ّين إيان هندرسون.
نوفمرب /أفالم عن نبيل رجب
يف شهر نوفمربّ ،
بث ناشطون فيلام قصري تحت عنوان «من هو نبيل رجب» ،يظهر فيه مجموعة
من كبار النّاشطني الحقوق ّيني يف مختلف ّ
املنظامت الدّول ّية حول العامل ،وهم يذكرون تجاربهم
السلمي من أجل حامية حقوق اإلنسان يف
مع نبيل رجب ،مشيدين بشخص ّيته وأدائه وعمله ّ
البحرين.
كام ّ
وثائقي عن النّاشط
والسياس ّيني البحرين ّيني فيلم
دشنت مجموعة من النّشطاء الحقوق ّيني ّ
ّ
البحريني املعتقل نبيل رجب يتناول سريته منذ ّ
الطفولة حتى اعتقاله ومحاكمته
الحقوقي
ّ
ّ
ً
الخاص عىل تويرت.
حسابه
عىل
تغريدة
ة
ي
خلف
عىل
سنوات
ثالث
ّة
د
مل
ام
ظل
وسجنه
ّ
ّ
نوفمرب /فيلم «البحرين :جزيرة بال بحر»
قامت مجموعة من الفنانني واملخرجني والصحافيني بإنتاج فيلم عن املطالبة باألرايض يف البحرين
الص ّياد يف الفيلم دور
بعنوان «البحرين :جزيرة بال بحر» عىل أن يعرض أوائل عام  .2014يلعب ّ
مثال عىل ّ
ال ّراوي ويش ّكل ما يذكره ً
والساحل يف البحرين
الطريقة ا ّلتي ّ
يتم بها التّالعب باألرايض ّ
وفقاً لرغبات العائلة املالكة.
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تأثر منتجو الفيلم بحجم املطالبة باألرض يف جزيرة صغرية كالبحرين وخاصة يف العقد املايض،
حيث ال تزال هذه القضية مستمرة حتى اليوم بعدما متت مناقشتها يف تحقيق أجراه مجلس
النواب البحريني يف عام  2002ويحمل اسم «أمالك الدّولة» .وحينذاك ،ذهب بعض النواب من
والسنة إىل التهكم حول املوضوع يف خطاباتهم ،قائلني إن «الجن» هو الذي استوىل عىل
الشيعة ّ
هذه األرايض.
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لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12930.html

اقرأ

انتقادات الصحف الغربية :مصالح أمريكا قد تكون
باالستغناء عن العائلة الحاكمة ،السفري الربيطاين متآمر،
وبريطانيا تتسلم تربعات قذرة من ملك البحرين .
الصحافة األجنبية :الخوالد يف معركة ضخمة للسيطرة
عىل العائلة ،املتظاهرون مل يرهبهم االضطهاد ،وأفضل
رمز للبحرين هو قنبلة غاز!
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انتقادات الصحف الغربية :مصالح أمريكا قد تكون
باالستغناء عن العائلة الحاكمة ،السفري الربيطاني متآمر،
وبريطانيا تتسلم تربعات قذرة من ملك البحرين

هو ليس كالم املعارضة البحرينية ،هو حديث النقاد واملحللني والكتاب يف العامل وعىل الخصوص
يف أمريكا وبريطانيا .كربيات الصحف واملواقع اإلخبارية هناك ظلت تهاجم وتنتقد بقوة
سياسات بلدانها حيال قضية البحرين ،صحف مرموقة مثل «واشنطن بوست»« ،اإلندبندنت»،
و»فورين بولييس» مل تو ّفر نقدا يف أي مناسبة ،وكانت مقصد العديد من املهتمني لنرش مقاالتهم
وتقاريرهم الالذعة.
وفضال عن اعتبارها نفاقا وكيال مبكيالني ،فإن هذه التقارير واملقاالت اإلخبارية أ ّكدت بوضوح أن
سياسات أمريكا تجاه البحرين ال تحمي مصالحها وال تخدم نفوذها السيايس يف منطقة الخليج
عىل املدى البعيد ،كام أنها جعلت من الوضع أسوأ عىل صعيد حالة حقوق اإلنسان يف البالد.
وقدم بعض الكتّاب الكثري من االقرتاحات حول أساليب الضغط التي ميكن استخدامها بدءاً
من الدبلوماسية الرسية ،مروراً بفرض حظر مستهدف عىل تأشريات السفر ،أو تجميد األصول
الخاصة مبنتهيك حقوق اإلنسان ،وانتها ًء باملطالبة العلنية بالحد من استخدام العنف ضد
املحتجني السلميي ،واللقاء العلني بقيادات املعارضة.
انتقادات عدة وجهت لفشل بريطانيا وأمريكا يف حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان وقيادات
املعارضة السلمية يف البحرين من االعتقال والسجن ،مثل نبيل رجب وخليل املرزوق.
افتتاحيات بعض الصحف األمريكية الكربى انتقدت ردود األفعال األمريكية حول بعض التطورات
السياسية ،وقالت إنها تشجع عىل املزيد من القمع يف البحرين ،يف حني قال بعض الكتاب إن
مصالح الواليات املتحدة قد تكون باالستغناء عن العائلة الحاكمة يف البحرين وأن الكثريين يف
واشنطن غاضبون للغاية من عدم إيفاء النظام البحريني بوعوده من أجل اإلصالح.
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أما يف بريطانيا ،فقد س ّلط الضوء عىل الدعم السيايس الال محدود الذي تقدّمه الحكومة
الربيطانية للنظام البحريني ،مبا يف ذلك بيعها أنظمة تجسس ضخمة ،باإلضافة إىل الرشاوى التي
يقدّمها النظام البحريني عىل شكل هدايا وتربعات للمسئولني الربيطانيني ومؤسساتهم.
برامج تجسس وذخائر ومروحيات

قضية صفقات األسلحة وبرامج التجسس التي ُوقعت مع البحرين كانت األكرث إثار ًة للجدل
هذا العام .ففي مطلع شهر يناير/كانون الثاين ،نرش جاستني إل َيت تقريراً من خالل مؤسسسة
«بروبابليكا» األمريكية املتخصصة يف الصحافة االستقصائية ،حمل عنوان «الحملة الدموية ال
تشكل مانعا عن تزويد البحرين باألسلحة األمريكية» .التقرير الذي عرض بالوثائق لتفاصيل
عمليات بيع متت خالل عامي  2011و ،2012مل يغفل عن ربط هذه األسلحة بزيادة استخدام
العنف من قبل قوات األمن يف قمع املحتجيني البحرينيني.
املوضوع ذاته تناولته صحيفة «الغارديان» الربيطانية تحت عنوان «مبيعات األسلحة األمريكية
للبحرين تضمنت ذخرية ومروحيات ونظام صواريخ» .الصحيفة نقلت يف مقالها الذي نرش يف
يناير/كانون الثاين أيضاً ،تساؤل عدد من املدافعني عن حقوق االنسان عام إذا كانت األسلحة
أمريكية الصنع والطائرات املروحية ستستخدم ضد املتظاهرين البحرينيني.
بدورها ذكرت صحيفة «أوبزيرفر» الربيطانية يف مقال نرش يف فرباير/شباط أن رشكة غاما الدولية
« »Gamma Internationalالربيطانية للتكنولوجيا تواجه تساؤالت بشأن كيفية وصول
برامجها املتخصصة بالتجسس عىل الربيد االلكرتوين إىل البحرين الستخدامها يف فرض إجراءات
صارمة ضد املحتجني ،مام يجعلها تقع تحت طائلة املسؤلية ملساهمتها يف ارتكاب انتهاكات
لحقوق اإلنسان.
ويف ذات القضية نرشت صحيفة «الغارديان» الربيطانية تقريرا قالت فيه إن املحاكم الربيطانية
تنظر دعوى مرفوعة عىل الرشكة الربيطانية مفيدة بأن جمعيات حقوق اإلنسان قد قالت إن
«إفادة الدكتورة آالء الشهايب حاسمة يف محاولة منها إلجبار الحكومة الربيطانية عىل دراسة
تصدير معدات املراقبة» .وأوضحت «تريد الجمعيات تأمني املراجعة القضائية لفشل الحكومة
الربيطانية يف تزويدهم مبعلومات عن ما إذا كان بيع هذه التكنولوجيا ألنظمة قمعية تشكل
خرقا لضوابط التصدير والرتخيص».
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ويف شهر أبريل /نيسان ،كشفت إذاعة «صوت روسيا» أن فنلندا أصبحت بحسب الربنامج
التلفزيوين الفنلندي «ييل يت يف  1آي ستوديو» األوىل بني دول أوروبا يف تصدير األسلحة إىل
البحرين ،مبعدل الثلث تقريباً من األسلحة التي تصدرها دول االتحاد األورويب إىل اململكة
الخليجية .وبحسب معطيات الربنامج فإنه يف يناير/كانون الثاين  2011تم تصدير بندقيات
قناصة وذخرية لهذه البندقيات بقيمة أكرث من  3.5مليون يورو.
السفري الربيطاني متآمر

هاجم الكاتب يف صحيفة «اإلندبندنت «أندي ماك سميث ،يف مقالٍ له السفري الربيطاين يف
البحرين «إيان لينديس» ،واصفاً ترصيح األخري لصحيفة «جلف دييل نيوز» والذي اعترب فيه
بعض املتظاهرين بـ «اإلرهابيني» بأنه سلوك يفضح موقفه من املطالبة بالحقوق املدنية يف
البحرين .وتحدثت الصحيفة الحقاً عن انتقادات تعرض لها األمري تشارلز بسبب توقيع مؤسسته
الخريية املعنية بشؤون اإلسكان« ،كالرنس هاوس» ،صفقة مع حكومة البحرين لبناء  4آالف
شقة سكنية .فهذا التعاون بحسب بعض الناشطيني والحقوقيني التي نقلت الصحيفة آراءهم يف
مقالها الذي نرش يوم الثالثاء  14مايو /أيار ،يعطي رشعية إىل واحد من أكرث األنظمة القمعية
يف العامل.
االنتفادات التي وجهتها الصحافة الدولية للعالقة بني اململكة املتحدة والسلطات البحرينية مل
تتوقف عىل كبار الشخصيات السياسية ،بل تعدتها إىل النظام بكامله ،إذ كتب دنيال ويكام يف
«لفت فوت فورورد» مقاالً حول تلك العالقة جاء فيه «هذا ليس مفاجئًا .فليس من املصلحة
االقتصادية أو االسرتاتيجية لربيطانيا رؤية نظام مليك صديق يطاح به من قبل الشعب ،وبروز
جمهورية دميقراطية يف منطقة تحكمها مجموعة من املاملك املنحازة للغرب» .الكاتب أبدى يف
مقاله أيضاً رفضه الستمرار بريطانيا يف الرتويج لدعاية النظام بوجود «مؤامرة خارجية تقودها
إيران» ،معترباً أن املثال األوضح «للتدخل» األجنبي مل يأت من إيران ،ولكن من السعودية،
التي أرسلت يف عام  2011حرسها الوطني إىل البحرين لدعم الحملة ،وذلك باستخدام مركبات
مدرعة بريطانية.
من جهته انتقد كريسنب بالك يف مقال له يف صحيفة «ذا وييك» الربيطانية ،قرار ساندهرست
استبدال اسم مونس هول يف األكادميية العسكرية امللكية ،إىل امللك حمد هول عىل خلفية تربع
األخري لها بـ  3مليون باوند .بالك تسآءل يف مقاله الذي جاء تحت عنوان «عىل ساندهرست
إرجاع التربع القذر مللك البحرين» عن الدرس الذي ميكن استفادته من ملك البحرين ،الذي
تقوم قوات أمنه بالقتل والتعذيب للحفاظ عىل حكمه االستبدادي ،وكيف يتناسب اسمه مع
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يف يوليو/تموز كتب جون غالسر مقاال يف صحيفة «هافنغتون بوست» األمريكية تساءل فيه ملاذا يدعم أوباما
الطغيان بدل الديمقراطية يف البحرين؟

هذه األيقونة الصارمة ،يف إشار ٍة إىل صاحب االسم األصيل لألكادمية وهو أحد كبار مدربيها
العسكريني.
إعالن وفاة الضابط الربيطاين إيان هندرسون ،رئيس مباحث أمن الدولة البحريني سابقا،
ومهندس سياسات األمن القمعية يف البحرين ،يف  15نيسان/أبريل ،تناولته أكرث من وسيلة
إعالم غربية ،من بينها الـ «آي يب أس» األمريكية ،عرب مقال للربوفيسور إمييل نخلة حمل عنوان
«هندرسون والقمع يف البحرين :إرث أربعني عا ًما» .املقال الذي عرض لجانب من سياسة
هندرسون الوحشية يف تعامله مع كل من يعارض النظام ،ذ ّكر باإلرث الذي خ ّلفته بريطانيا بعد
نهاية فرتة االستعامر يف البحرين.
جون تيموني يذكر بالنفاق األمريكي

بدوره انتقد الخبري يف الشؤون الدولية فينيان كانينغهام خطاب الرئيس األمرييك باراك أوباما
أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة يف أواخر شهر سبتمرب/أيلول والذي ذكر فيه البحرين.
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فبنظر كانينغهام كانت «كلامت أوباما القليلة غري القابلة لالحرتام حول البحرين تنم عن تواطؤ
بغيض بالصمت ،من قبل واشنطن خصوصاً والغرب عموماً حول جرائم آل خليفة ضد الشعب
البحريني الذي طالت معاناته».
اإلدارة األمريكية التي كان لها النصيب األكرب من انتقادات اإلعالم الدويل املهتم بالشأن البحريني،
نصحها أليكس كوكس يف أحد مقاالته بفرض املزيد من الضغط عىل حكام البحرين إذا ما كانت
ترغب باملحافظة عىل مصالحها األمنية والسياسية والعسكرية يف ذلك البلد.
وكان لـ «جون تيموين» مفوض الرشطة السابق عن والية فيالدلفيا وأحد املستشارين األمنيني
األمريكيني للحكومة البحرينية ،نصيب من املقاالت والكتابات .فبحسب مقال ويل بانش يف
موقع «فييل دوت كوم» ،فإن وجود تيموين يف البحرين تذكري مزعج بالنفاق األمرييك الكريه يف
بعض األحيان بشأن الربيع العريب وتحقيق الدميقراطية وحقوق اإلنسان .أما كريس هريميس
فكتب يف «هاف بوست ورلد» مقاالً كبري حاول فيه اإلجابة عن سبب اختيار «جون تيموين» من
قبل السلطات البحرينية دون غريه ،من خالل عرض رسيع لسياسته الفاسدة طيلة ما يقرب من
 30عا ًما من العمل يف رشطة نيويورك.
أوباما خان الديمقراطية يف البحرين

ويف يناير/كانون الثاين كتب الري داميند يف صحيفة «ذي أتالنتيك» مقاال تحت عنوان «هجرها
الغرب ...أوباما وخيانة الدميقراطية يف البحرين» ،وقال داميند إن البحرين ال تزال «مهجورة
من قبل الغرب» واصفا بيانات القلق التي تصدرها الواليات املتحدة بأنها دامئا تصاغ بطريقة
مهذبة ومل تكن بحجم القضية التي يجب معالجتها .وأضاف داميند «كام كان الحال يف كثري من
األحيان عندما تصطدم املصالح مع املبادئ عىل املرسح العاملي ،نرتاجع برسعة كبرية جدا نحو
الشك ،والفشل يف مامرسة الحد األقىص من نفوذنا» وقال إن «الوضع يف البحرين ليس فقط غري
عادل متاما ،بل هو أيضا ال يطاق .عاجال أم آجال ستثور األغلبية املظلومة والغاضبة مرة أخرى،
وعندما تفعل ذلك ،فان غضبها وخيبة أملها العميقة سيتم توجيهها إىل الواليات املتحدة أيضا»
ألننا خذلنهام.
الربوفيسور وضابط املخابرات األمرييك السابق إمييل نخلة كتب يف مقال أن مصالح الواليات
املتحدة االسرتاتيجية يف الخليج وعىل نطاق أوسع يف منطقة الرشق األوسط ،خاصة فيام يتعلق
بإيران وسوريا ليست بالرضورة متشبثة بنظام األقلية يف البحرين والتي تعتربها األغلبية غري
رشعية ،وأضاف «التزامات قيم حقوق اإلنسان والحكم الرشيد الذي طاملا تغنت به إدارة أوباما
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مل يعد ُيصدَّق يف ظل دعم واشنطن للنظام الوحيش يف البحرين .فمصداقية الواليات املتحدة يف
العامل العريب املسلم يتم اختبارها من خالل استخفافها اللطيف املتصور ملا يحدث يف البحرين»
الواليات املتحدة متورطة يف حرب طائفية

يف يوليو/متوز كتب جون غالرس مقاال يف صحيفة «هافنغتون بوست» األمريكية تساءل فيه ملاذا
يدعم أوباما الطغيان بدل الدميقراطية يف البحرين؟ وقال غالرس إن كل من أصغى لخطاب أوباما
األخري أدرك أن هناك مستوىً عال ًيا من التضليل يف ما كان يقوله ،فهو يدعو للسالم ولكنه يستمر
يف إرسال األموال واألسلحة إىل النظام الذي يسحق املظاهرات السلمية باستخدام القوة املروعة.
واعترب الكاتب أن أوباما ذهب أبعد من ذلك حني رسد رواية دعاية النظام البحريني التي تؤطر
االضطرابات بإطار الطائفية بدل حركة من أجل الدميقراطية .واتهم غالرس واشنطن بأنها تقدم
رشوة للنظام االستبدادي يف البحرين باملال والسالح مقابل بقاء األسطول األمرييك الخامس،
وهي ما قال عنها صفقة ميكن أن تتغري إذا ما أراد الشعب أن تكون لديه كلمة أكرب يف سياسات
حكومته .وقال إنه ولألسف ،فإن «الواليات املتحدة مستمرة يف دعم االستبداد يف البحرين وذلك
ألسباب تقليدية :الحفاظ عىل السيطرة القصوى لتدفق النفط وتهديد إيران ،الدولة الكربى
الوحيدة يف املنطقة التي ال تطيع مطالب واشنطن .فلو كان أوباما الوسيط النزيه الذي يريده
أنصاره أن يكون ،ألقر بهذا للشعب األمرييك».
ونرش موقع «واشنطن بلوغ» يف مايو/أيار تقريرا تساءل «ملاذا تدعم الواليات املتحدة الحكام
املستبدين يف السعودية وقطر والبحرين؟» وكانت إجابة التقرير حول هذا التساؤل هو أن
الواليات املتحدة متورطة يف حرب دينية  -بني طائفتني من املسلمني (وهي يف الواقع تدعم
العنارص األكرث عنفا)  -كجزء من اسرتاتيجية جيوسياسية لبسط سيطرتها عىل سوق الغاز
الطبيعي ،واعترب التقرير أن الواليات املتحدة تدعم بشكل كبري القاعدة واإلخوان املسلمني
اإلرهابيني (كالهام من السنة) يف قتالهم ضد املسلمني الشيعة ،وكذلك يف قتالهم ضد املسيحيني
وامللحدين ،حسب تعبريه.
افتتاحيات واشنطن بوست

ويف افتتاحية عددها ليوم  20سبتمرب/أيلول ،انتقدت صحيفة «واشنطن بوست» رد الفعل
األمرييك حيال اعتقال القيادي يف املعارضة خليل املرزوق ،معترب ًة أن من شأن هذا املوقف
«تشجيع املزيد من القمع يف البحرين ،السيام وأن كل وعود النظام البحريني لإلدارة األمريكية
باالنفتاح عىل اإلصالحات والتوافق مع املعارضة تنتهي باملزيد من االنتهاكات الجسيمة لحقوق
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اإلنسان ،مبا يف ذلك مواصلة تعذيب املعتقلني» .وقالت الصحيفة إن الواليات املتحدة تتجاهل
اعتقال خليل املرزوق ،مشرية إىل أن تعبري بالدها عن خيبة األمل من مقاطعة املعارضة للحوار
فيه «قرص نظر».
ويف افتتاحية أخرى يف  17نوفمرب/ترشين الثاين تحت عنوان «حملة القمع البحرين ّية تزيد من
تقهقر الواليات املتحدة» ،قالت «واشنطن بوست» إنه منذ خطاب ال ّرئيس أوباما يف األمم
املتّحدة يف سبتمرب/أيلول ا ّلذي عاكس كلامته يف مايو/أيار ّ ،2011
تخل النّظام البحريني عن
ّ
كل ادّعاءات التّسوية .ومنذ نهاية سبتمرب/أيلولُ ،ح ِك َم ما يقارب  140من ناشطي املعارضة
بالسجن ،مبا يف ذلك سياسيون سلم ّيون ونشطاء يف حقوق اإلنسان .وتجري مالحقة اثنني من
ّ
ّ
السيايس ا ّلذي
للحوار
االنضامم
عىل
العام
هذا
وافقت
تي
ل
ا
املعتدلة،
الوفاق
ة
ي
جمع
قادة
كبار
ّ
ّ
ترعاه الحكومة ،بتهم مل ّفقة.
مقاالت براين دولي

بدوره كتب براين دويل ،املدير يف منظمة هيومان رايتس فريست ،عدة مقاالت لصحيفة
هافينغتون بوست األمريكية حول قضية البحرين ،طالب يف أحدها الواليات املتحدة بإدانة
االنتهاكات واألحكام القضائية ضد السجناء السياسيني يف البحرين ،وانتقد بياناتها حول إدانة
األطباء عىل اعتبار أنها مل تذكر أبداً أن هذه املحاكامت كانت جائرة ،وأنها فشلت يف اإلعالن
تف باملعايري الدولية .وخلص دويل إىل أنه قد «حان الوقت ليك توضح
أن إجراءات املحكمة مل ِ
الواليات املتحدة أنه ال يوجد حليف -حتى ذلك الذي يستضيف أسطوالً بحرياً  -فوق سيادة
القانون».
ويف مقال آخر ،قال دويل إن البحرين مل تظهر أية بوادر تذكر لتحسني سمعتها السيئة يف مجال
حقوق اإلنسان .وبعد عامني ،ال زال أولئك الذين تعرضوا للتعذيب دون إنصاف وال زال أولئك
الذين ارتكبوا التعذيب أحرا ًرا دون عقا ،وقال إن ذلك بسب األهمية الضئيلة التي أظهرتها
حكومة الواليات املتحدة واملجتمع الدويل يف فشل البحرين يف معالجة اإلفالت من العقاب
ووقف التعذيب.
ونقل دويل يف أحد مقاالته ما قاله قائد البحرية األمريكية ريتشارد مكدانيال ،حول قضية
األسطول الخامس األمرييك يف البحرين «من املمكن أن يتدهور الوضع برسعة ويتحول إىل بيئة
غري مالمئة للواليات املتحدة» .مضيفا «من الواضح أن أكرب تهديد ملنافذ الواليات املتحدة ليس
اإلصالح الدميقراطي الذي يؤدي إىل نظام مليك دستوري ،ولكن التهديد هو عدم وجود اإلصالح
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الذي يؤدي إىل استمرار حالة عدم االستقرار واالضطرابات ،ومتكني تواجد قيادة راديكالية».
وقال دويل إن املشاكل الجارية يف البحرين قد أثارت محادثات جادة بني مسؤولني كبار يف
واشنطن الذين يريدون أن يكون لدى البحرية األمريكية خطة طوارئ يف حال احتاجت إىل
مغادرة البحرين عىل عجل
وأضاف أن هناك قل ًقا متزايدًا يف وزارة الخارجية وأماكن أخرى بأن الحل الحقيقي لألزمة
السياسية ال يلوح يف األفق ،وأن البحرين هي حليف متقلب وغري مستقر ،وأنه ينبغي النظر يف
خطة جديدة لألسطول.
ودعا دويل إىل أن تب ّلغ السلطات يف البحرين بأن وجود األسطول الخامس ليس أتوماتيك ًيا وأن
عالقة الحكومة األمريكية مع األرسة الحاكمة ليست غري مرشوطة ،وقال إن عىل العائلة الحاكمة
يف البحرين أن تدرك أن تحليل القائد مكدانيال ينذرهم بأن مصالح الواليات املتحدة باالستغناء
عنهم وأن الكثريين يف واشنطن غاضبون للغاية من عدم اإليفاء بوعودهم من أجل اإلصالح.
وفيام خص «التغافل األمرييك» عام يجري يف البحرين ،فقد اعتربت كل من سارة مارجون وماري
لوري ،وهام ناشطتان حقوقيتان تعمالن يف منظمة هيومان رايتس ووتش أن الواليات املتحدة
تحتاج إىل تصعيد إدانتها لالنتهاكات املجحفة بحق املحتجني يف البحرين كام تفعل يف غريها
من دول الرشق األوسط .وقد خلصت الكاتبتان يف املقال الذي نرش يف مجلة فورين بولييس
األمريكية إىل أنه إذا كانت أمريكا تحاول بسط نفوذها عىل حكام البحرين عن طريق الحد
من انتقادها ،فإنه ليس من دليل عىل أن هذا النهج قد أحدث فارقا يف الواقع ،ال بل يبدو أنه
جعل الوضع أسوأ.

لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12930.html
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الصحافة األجنبية :الخوالد يف معركة ضخمة للسيطرة
على العائلة ،املتظاهرون لم يرهبهم االضطهاد ،وأفضل
رمز للبحرين هو قنبلة غاز!

تعاملت وسائل اإلعالم الدولية يف العام  ،2013مبا فيها من وكاالت أنباء وصحف ،مع قضية
البحرين بشكل متيز بأنه مكثف وأكرث دقة ،وقال محللون إن الرصاع والتنافس داخل األرسة
الحاكمة ال زالت متيل فيه الكفة إىل جناح الخوالد الذين وصفوا باملتشددين املناهضني للواليات
املتحدة ،كام رأت التقارير أن امللك مه ّمش متاما وهو محاط بالخوالد.
ويف حني قال صحايف بريطاين معروف إن أفضل رمز للبحرين بعد هدم دوار اللؤلؤة هو «قنبلة
غاز مسيل للدموع» ،أشارت عدة صحف إىل ما قالته منظمة أطباء لحقوق اإلنسان حني وصفت
سياسة الحكومة البحرينية يف استخدام قنابل الغاز املسيل للدموع بأنها «يشء مل يسبق له مثيل
يف العامل».
األحكام ضد الرموز

األحكام التي صدرت بحق رموز معارضني بالسجن مدى الحياة بتهمة التآمر لإلطاحة بالنظام،
جاءت من صميم اهتامم اإلعالم الدويل مطلع العام  ،2013حيث رأت وسائل إعالم أن من
شان هذه األحكام أن تشعل مزيداً من االحتجاجات وأن تثري ردود فعل حلفاء النظام الغربيني.
وكالة «أسوشييتد برس» األمريكية نقلت بريان دويل ،املدير األمرييك لربنامج املدافعني عن حقوق
اإلنسان يف منظمة حقوق اإلنسان أوال ،تعليقه عىل األحكام بالقول إن «النظام البحريني يدفع
األزمة يف مجال حقوق اإلنسان أقرب إىل الحافة» ،ونقلت أسف الواليات املتحدة لقرار املحكمة،
وقلقها أن تدفع األحكام لفرض مزيد من القيود عىل حرية التعبري ،وتعريض مناخ للمصالحة
للخطر.
وباالضافة إىل الترصيح الرسمي األمرييك ،نقلت وكالة «رويرتز» عن الحكومة الربيطانية أن
األحكام أصابتها «بفزع بالغ» ،خصوصاً لجهة ما نرشته «تقارير أكدتها لجنة التحقيق املستقلة
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يف البحرين إىل أن بعضهم تعرض النتهاكات أثناء االحتجاز ومنع من االتصال مبستشار قانوين
وأكره عىل اإلدالء باعرتافات ».فيام أبرزت «فرانس برس» أسف فرنسا ودعوتها النظام البحريني
«اتخاذ تدابري تشجع عىل التهدئة» ،وكذلك تنديد منظمة العفو الدولية بالقرار «غري العادل»
ودعوتها «السلطات البحرينية أن تفرج عن األشخاص الـ 13الذين مارسوا حقهم يف حرية التعبري
والتجمع».
وتحت عنوان «تدابري قمع االحتجاجات البحرينية» تحدثت أسوشيتد برس عن سجن مواطن
بحريني مدة  3أشهر لرفعه علم بالده فوق شاحنته ،واصفة الحكم بأنه األكرث تشدداً.
وأثار برايان دويل يف صحيفة «بولييس ميك» قضية الناشطة البحرينية املعتقلة زينب الخواجة
وتأثرها مبارتن لوثر كينغ ،دويل كتب يف «هفنغنت بوست» عن مالحقني يعيشون يف الخفاء
والتقى منهم الناشط عىل الصنديد بعد فراراه من البحرين ،وتحدثت صحيفة «ميدل ايست
فويسز» عن معاناة الفتيان املالحقني من قبل األمن بناء عىل موقفهم السيايس ،وكيف يرون
مصلحة يف التخفي وفيام كانت الحكومة البحرينية تدعي تنفيذها عدداً من اإلصالحات،
قالت هيئة اإلذاعة الربيطانية «يب يب يس» إنها حصلت عىل أدلة تتناىف مع ما تقوله الحكومة،
مستشهدة بفيديو نرشه أحد الضباط عىل فيسبوك يظهر فيه شاب يبدو عليه الخوف وهو
يجيب عىل أسئلة املحققني .ويقول الشاب إنه حصل عىل  30دوالرا يوميا من رجال دين كبار
من أجل مهاجمة الرشطة ،لكن التدقيق يف إجاباته يظهر أنه جرى تلقينه .وحني وقف الشاب
لوحظ وجود جرح يف كتفه األيرس .اإلذاعة الربيطانية قالت إن الفيديو سبب إحراجا للرشطة
وأزيل عن فيسبوك ،لكن الشاب بقي قيد االعتقال أسبوعني آخرين.
وخصصت «يب يب يس» تقريراً آخراً لقضية املعتقل محمد مريزا  22عاماً تحت عنوان « :قصة
محمد مريزا ...الثمن الفادح لالحتجاج يف البحرين» .فيام أثار تقرير «رويرتز» عن املعتقل
البحريني-األمرييك «تقي امليدان» ضجة كبرية ،ونقلت رويرتز يف خرب آخر إصابة نحو  40معتقل
بحريني عىل يد الحراس بعد أن اطلقوا مناشدات النقاذهم واملطالبة بتحسني ظروفهم ،يف
سجن للتوقيف شامل البحرين.
وبعد االتفاق عىل أن تكون البحرين مقر املحكمة العربية لحقوق اإلنسان ،نرشت إذاعة «صوت
روسيا» تعليقاً لربايان دويل قال فيه ساخر إن أسباب اختيار البحرين مقرا لهذه املحكمة هي أنه
«مبا أن أي مسؤول بحريني مل تتم إدانته يف أعامل القتل والتعذيب ،فإن املتهمني املستقبليني
سيكونون يف متناول اليد» و «مبا أن العادة قد جرت بالقيام باالعتقاالت دون تقديم مذكرة
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اعتقال ،فهناك الكثري من املذكرات غري املستخدمة» و ألن «السلطات تعرف جيدًا أين هم
محامو حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك املسجونون بسبب أنشطتهم» وغريها.
 14فرباير

بعد أيام عىل الذكرى الثانية لثورة  14فرباير كتب تشارلز ليفينسون يف «ذا وول سرتيت جرينال»
أن حملة القمع ضد املعارضة الشيعية ،التي بدأت يف آذار/مارس  ،2011كانت األوسع نطاقا يف
تاريخ البحرين الحديث.
ويف مقال نرشته «الجزيرة االنجليزية» كتبت كاثرين غاليغر ،رئيس االتحاد الدويل لحقوق
اإلنسان يف املجلس الدويل ومحامي كبار املوظفني يف مركز الحقوق الدستورية ،أن يف البحرين
الزال الشعب يغتال من أجل الدميقراطية رغم الثمن العايل والقاتل للحديث الجريء.
كام نرشت «أسوشييتد برس» تقريرا مشرتكاً لريم خليفة وبرايان مرييف أوضحا فيه أن االشتباكات
وإراقة الدماء كانت وراء رفع صوت آخر يف شوارع البحرين لتغدو دعوات إسقاط النظام املليك
جزءا أساسيا من اًملناوشات شبه اليومية مع قوات األمن .ونقل التقرير عن تويب جونر ،الخبري
يف الشؤون البحرينية من جامعة َر ْتجرز قوله إن « العنارص الصدامية يف البحرين  -التي رفضت
بقوة الحوار ألنه غري مج ٍد  -بالتأكيد سرتفع النربة يف الشوارع».
وتحت عنوان « يف البحرين عيد الحب يوم للنضال» كتبت جوش روغن يف «فورين بولييس» أنه
يف الوقت الذي يحتفل فيه األمريكيون بالطقوس السنوية لعيد الحب  ،يف البحرين 14 ،شباط/
فرباير يسجل الذكرى السنوية الثانية للنضال من أجل حقوق اإلنسان والحريات األساسية ضد
النظام  -حيث كان هناك سفك للدماء .ونقلت عن جليلة السلامن ،نائب رئيس جمعية املعلمني
البحرينيني ،أن املسيارت اليومية واالصابات استمرار ملا تشهده البحرين يومياً منذ عامني.
موقع لو هوفنجتون بوست ،التابع لصحيفة لو موند ،اختار أن ييضء عىل املناسبة من خالل
إعطاء صورة مصغرة عام تشهده البحرين ،متحدثاً عن تهميش يعاين منها أغلبية البحرينيني
لكونهم شيعة من جهاز الحكم .وانتقد الصمت الغريب ازاء االنتهكات يف البحرين.
أما مارك بي ّالس ،وهو متخصص يف قضايا األمن يف منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية ،كتب
يف  14فرباير /شباط  2013يف جريدة لوموند ديبلوماتيك أن املعارضة «الرشعية» مل ترفع سقف
مطالبها فوق اعتامد نظام «امللكية الدستورية» عىل مدى سنوات ،مضيفا ّأن انتهاج آل خليفة
لهذه السياسة أنتج من املعارضة األوىل معارضة أخرى أكرث راديكالية تطالب باعتامد الحكم
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وصفت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان يف الواليات املتحدة سياسة الحكومة البحرينية املتعلقة باستخدام
قنابل الغاز املسيل للدموع بأنها شيء لم يسبق له مثيل يف العالم

الجمهوري» ...وما شهدته البحرين أغضب السعودية بعد أن قرعت مطالب الدميقراطية أبوابها،
وفق تعبري ّ
بيلس.
ولخص جاكسن ديل يف «واشنطن بوست» رؤيته للمخرج من األزمة بالقول إن «املشكلة هي يف
تحييد املتشددين من كال الجانبني .عىل ويل العهد أن يتعامل مع عمه رئيس الوزراء خليفة بن
سلامن آل خليفة 77 ،سنة ،الذي خطط للقمع والذي ما زال يف منصبه منذ عام  1971ويحظى
بدعم كبري وسط السنة .والوفاق بدورها يجب عليها إيجاد وسيلة إلقناع الجزء األكرب من الشيعة
بقبول الصفقة التي تحفظ النظام املليك».
القتل وقنابل الغاز

«منذ عامني ونصف العام جرفت حكومة البحرين نصب اللؤلؤة ،الذي يحمل فوق أعمدته
الطويلة والبهية لؤلؤة عمالقة كرمز للمملكة الجزيرة ،ألنها أصبح نقطة تجمع يف العاصمة
املنامة للمحتجني املؤيدين للدميقراطية .مل تخرت السلطات رمزًا جديدًا ليحل محل النصب الذي
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دمرته ،ولكن ،إذا ما فعلت ذلك ،فإنها سوف تفكر يف قنبلة غاز مسيل للدموع كأفضل رمز
للبحرين هذه األيام» ،هذا ما كتبه باتريك كوكبورن يف صحيفة «ذي اندبندنت» .بعد أكرث من
سنتني ونصف يعترب كوكبورن أن ما تكرس هو أن املتظاهرين «مل يرهبهم االضطهاد والحكومة
استجابت بتحويل البحرين إىل دولة بوليسية قمعية».
من جهتها وصفت صحيفة «صنداي تاميز» الربيطانية ما تشهده البحرين بـ»الثورة املنسية»،
ُمشرية إىل أن «البحرين التي كانت يف يوم ما مبثابة واحة ليربالية يف الخليج ،أصبحت بالنسبة
لكثريين مكانا للخوف والقمع».
يف ذكرى الثورة قتلت قوات األمن البحريني الطفل حسني الجزيري  16عاماً ،صحيفة «ذا
نايشن» اهتمت بالخرب ،وقالت إن طلقتني عىل بعد  4-3أمتار أطلقهام رشطي بحريني أردتا
الطفل ،الذي ش ّيعه أهله وهم مكممني األفواه واألنوف لدرء لسعة مسيالت الدموع وفق
الصحيفة .وتابعت عشية  14فرباير توفيت أمينة سيد مهدي  36عاماً جراء التهاب رئوي نتيجة
استنشاق الغازات ،ناقلة وصف منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان يف الواليات املتحدة
سياسة الحكومة البحرينية املتعلقة باستخدام قنابل الغاز املسيل للدموع بأنها يشء مل يسبق
له مثيل يف العامل.
بدورها قالت «ذي غارديان» إن دخان القنابل الحارقة واإلطارات املحرتقة متأل الفضاء من جديد
وأما الرشطة فتقوم بإطالق القنابل الغازية والصوتية الستعادة النظام .الحكومة ،التي لديها
جهاز ماكر من العالقات العامة ،ببساطة تلقي اللوم عىل «البلطجية» يف أعامل العنف»
ويف تحقيق ربطت هيئة اإلذاعة الربيطانية «يب يب يس» بني ارتفاع نسب ضحايا فقر الدم املنجيل
«السكلر» واالستخدام املفرط للغازات املسيلة للدموع من قبل قوات األمن البحرينية ،مشرية
أن وفيات ضحايا املرض قد «تزايدوا يف العام  2012إىل  50حالة يف مقابل  35حالة يف العام
.»2011
وفيام كان موقع «ذا سبيك» الكندي يكشف أن كال من البحرين والجزائر والعراق انض ّمت
مؤخرا إىل املشرتين الجدد للبنادق والذخرية الكندية الصنع ،وازدادت تصديرات كندا إىل تلك
البالد «بنسبة  100يف املئة من العام  2011إىل العام ُ ،»2012سبت وثيقة أظهرت أن البحرين
تسعى لرشاء  1.6مليون عبوة من قنابل الغاز املسيل للدموع مبا يفوق عدد سكانها ،وبحسب
«ذا غارديان» فقد أخذت الضغوط تتزايد ملنع تسليم هذه املادة ،وغدت الرشكات ا ُمل َصنّعة يف
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كوريا الجنوبية تتعرض للضغط لرشح موقفها يف تصدير هذه املواد للبحرين.
ويف  24مارس/آذار كتب روبرت فيسك يف «اإلندبندنت» أن «العائلة املالكة يف البحرين ،التي
تسيطر عليها السعودية والتي أرسلت جنودها إىل الجزيرة كجزء من قوة دول مجلس التعاون
لسحق االنتفاضة ،تواجه اآلن مهمة صعبة لرشح لِ َم ال ميكن عقد مؤمتر دويل بشأن أخالقيات
مهنة الطب يف اململكة ،بعد خرقها الحياد الطبي .وهو ما استدعى استقالة الربوفيسور توم من
الكلية امللكية للجراحني يف البحرين عقب إلغاء مؤمتر حول أخالقيات مهنة الطب.
انتهاك الحياد الطبي حرض يف الصحف االيرلندية ،فنرشت صحيفة « آيريش ماديكل تاميز «
مقاالً ألحد زمالء الدكتور عيل العكري وهو الدكتور رويري هانيل منتقداً رد فعل األطباء ،قائ ًال:
:وأنا أكتب ،هناك زميل تدرب يف إيرلندا ،الدكتور عيل العكري ،يقبع يف زنزانة يف البحرين
بتهمة ارتكاب نفس «جرمية» زمالئنا يف تركيا  ---عالج املتظاهرين املصابني .حيث يتعرض هو
وآخرون من األطباء إىل االحتجاز بصورة غري قانونية والتعذيب واملحاكمة أمام محكمة صورية
بتهم سخيفة شملت أشياء مثل «تخزين أسلحة يف غرف العمليات ...مواصلة سجن الدكتور عيل
إهانة لكل ما يجب ان نعتز به كأطباء .لكن ،وحسب رأيي إال القليل من االستثناءات املرشفة،
فإن رد فعل املهنيني الطبيني ضعيف إىل حد ما».
ويف صحيفة «نيويورك تاميز» قال روبرت مايك ،عن اقتحام وتدمري متحف الثورة الذي أقامته
جمعية الوفاق ،إن القمع يف البحرين ميتد إىل معرض عن القمع نفسه ،مضيفاً أن نضال الناشطني
للحفاظ عىل ذكريات االنتفاضات يف العامل العريب يف عام  2011أصبح ثيمة يف املنطقة عىل مدى
العامني املاضيني.
أنباء اقتحام وتدمري املتحف من قبل السلطات ،جاءت يف الكثري من وسائل اإلعالم األجنبية منها
مجلة «ذا إيكونومست».
القبيلة الحاكمة والخوالد

نورة بنت إبراهيم آل خليفة  ،إحدى أفراد العائلة الحاكمة ،كانت مادة دسمة لتقرير نرشته
اإلذاعة الربيطانية «يب يب يس» عن أن األمرية البحرينية وضابطا آخر يواجهان اتهامات تعذيب
 3نشطاء اعتقلوا بسبب تأييدهم للدميقراطية ،وهدّدت إحداهن باالغتصاب ،كام أنها عذبت
األطباء بعد احتجاز العديد منهم.
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ويف أجواء ذكرى «الثورة» التي مازالت ويرتدد يوم ًيا يف شوارع البحرين ،بحسب تعبري تشارلز
ليفينسون ،نرشت «ذا وول سرتيت جرينال» مقاالً له تناول فيه التنافس الحاد ،ذو األهمية
الجيوسياسية ،بني األقارب املتنافسني داخل العائلة املالكة يف البحرين والذي مي ّكن املتشددين
املناهضني للواليات املتحدة .و مينح اإلسالميني السنة سلطات واسعة ،ومنهم الخوالد الذين
اكتسبوا سيطرة عىل األمن واملخابرات والقضاء ومحكمة الديوان املليك ،وكانوا وراء قمع الحراك
الشعبي .ونقل عن كريستيان أولريكسن ،وهو خبري يف شؤون األرسة الحاكمة يف البحرين قوله
إن «هؤالء الرجال يشاركون يف معركة ضخمة للسيطرة عىل العائلة» ،وعن الخبري األمرييك إميل
نخله بأن امللك مهمش متاماً وهو محاط من الخوالد االقوياء .وقال ليفينسون إن من شأن
سيطرة املتشددين إثارة القلق األمرييك لناحية االبقاء عىل مقر األسطول الخامس ،أما مارك لينش
فقد رأى يف «فورين بولييس» أن املستبدين العرب وخصوصا يف دول الخليج التي تضم عددا
من الشيعة ،وجدوا التوترات الطائفية بني الشيعة والسنة طريقة مفيدة إللغاء رشعية املطالب
السياسية للمواطنني الشيعة».
وتعاطت الصحافة الغربية مع تعيني ويل العهد البحريني سلامن بن حمد عىل أنه مؤرش
النفراج قريب ،وأعادته الـ «يب يب يس» إىل ضغط مارسته السعودية مؤكدة حصول لقاء بينها
وبني جمعية الوفاق .ورأت هيئة اإلذاعة الربيطانية إن الجيل السعودي القادم املتمثل بوزير
الداخلية محمد بن نايف «متفهم بشكل أفضل مليول املنطقة».
االستهداف الطائفي

«تكافح األغلبية الشيعية يف البحرين من أجل حقوقها يف ظل حكومة ملكية سنية متشددة
مدعومة من اململكة العربية السعودية» أرادت أوليفيا وارد بهذه الكلامت أن تلخص األزمة يف
البحرين ،لكن أليسون برسيتش خالفها الرأي قليال حني قال إن احتجاجات «الربيع العريب يف
البحرين مل تبدأ فقط عىل يد الشيعة .فقد احتج السنة أيضا إىل جانب الشيعة ،برؤية موحدة
إلنهاء عهد الوحشية يف البحرين» ،وفق ما نرش له يف موقع بولييس ميك.
«الشيعة يف البحرين ورشق اململكة العربية السعودية كانوا ضحايا اسرتاتيجية طائفية بغيضة،
حيث سعت الحكومة السعودية اىل إقناع املواطنني السنة والحلفاء الغربيني بأنهم يقاتلون ضد
وكالء دولة إيرانية خطرية وتوسعية ،بدالً من طليعة دميقراطية لثورة شعبية» ،قال كريستوفر
ديفيدسون يف نيويورك تاميز.
تقرير لـ»يب يب يس» أكد أنه السنة يف البحرين يسيطرون «عىل معظم األموال والسلطات ،فبعض
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األرس الشيعية تتمتع مبكانة مرموقة يف النظام إىل جانب شغل مناصب رفيعة ،لكن الغالبية
العظمى من املواطنني يعاملون كمواطنني من الدرجة الثانية».
االعتداء على الصحفيني

مراسلة فرانس -24نزيهة سعيد كانت إحدى الصحفيني الذين دفعوا رضيبة تغطية األحداث
التي شهدتها البحرين « ،ناشنال جورنال» سلطت الضوء عىل االنتهاكات بحق الصحفيني يف لقاء
أجرته مع سعيد ،منوهة إىل أن «العديد من الصحفيني الذين يغطون األحداث إما أنهم فقدوا
وظائفهم ،أو غرموا ،أو ألقي القبض عليهم».
والحقاً ،ذكرت صحيفة اإلندبندنت أن «الحكومة البحرينية أجرت حركة اعتقاالت بني الصحفيني
يف محاولة ملنع تغطية االحتجاجات واملظاهرات التى ينظمها الشيعة ضد النظام املليك».

لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15133.html
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حيلة امللك العاجز:
جلسة العار التاريخية للمجلس الوطني

«بتسمية الشيعة كال ًبا ،كام قالها أحد النواب خالل الجلسة التي عقدها امللك حمد ،فإن
آل خليفة قد بددوا أي أمل للمصالحة والحوار الوطني».
إميل نخلة

استعان امللك  ،باملجلس الوطني امللفوظ شعبياً ،ليمنحه رشعية يواجه بها العامل يف تربير بطشه
املَ َريض .كانت الجلسة الطارئة للمجلس الوطني إحدى حيله العاجزة .سوف لن ينىس البحرينيون
أن عام  2013شهد جلسة عار تاريخي ستبقى وصمة عىل جبني املجلس الوطني ،وصل ألسوأ ما
ميكن أن يصل اليه من انحدار أخالقي وسيايس ووطني .لقد سقط املجلس وسقطت توصياته
املخزية شعبياً ودولياً .خابت يف فرض إي إيقاع لها عىل الحراك السيايس والشعبي التي عقدت
خصيصاً من أجل لجمه واسكاته.
حيلة العاجز :جلسة العار التاريخي

املجلس الذي انعقد ( 28يوليو /متوز  )2013ألول مرة منذ  11عاما بدعوى من امللك ،أق ّر عدة
توصيات بينها «إسقاط الجنسية عن مرتكبي األعامل اإلرهابية وتشديد العقوبات عىل املحرضني
عىل العنف ومنع التظاهرات يف العاصمة املنامة».
إال أنه وكام توقعت املعارضة ،ف ّوض املجلس صالحيات الترشيع للملك برفع  22توصية لصياغتها
يف مراسيم بقوانني .ومل يتأخر األخري يف الرد ،فقد بعث خطا ًبا رسم ًيا وصف فيه توصيات
املجتمعني بأنها «وطنية خالصة».
ورغم أن املداخالت تضمنت هجوما عىل فئة من الشعب وصلت لحد وصفهم بالكالب كام فعل
النائب األول لرئيس مجلس النواب عادل املعاودة ،فإن امللك أشاد مبداخالت األعضاء ،مؤكدا أنها
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«تدل عىل صدق وطنيتهم وحبهم لبلدهم وصونهم لعاداته وتقاليده»!
ومن بني سيل من مداخالت أعضاء املجلس بغرفتيه املعينة واملنتخبة (يغلب عليها املوالون)
التي منحت األجهزة األمنية صكاً مفتوحا الستخدام القوة ضد املحتجني ،برزت مداخلة النائب
أسامة التميمي الذي أكد أن االحتجاجات ستستمر قائ ًال« :لن نرجع ولن نخاف ولو غلظتم
القبضة األمنية».
التميمي أضاف مخاطبا وزير الداخلية ،الذي حرض الجلسة إىل جانب  10وزراء آخرين بينهم
اثنان من نواب رئيس الوزراء« ،لن نخشاك ولن نخاف أبدا ،سنواصل ،ورسالتي إىل أخي الشيخ
عيل سلامن اذهب بالحراك ونحن معك فدمي قبل دمك وصدري قبل صدرك ،وإن شاء الله
سوف نلتقي عند نقطة االنتصار».
وكانت مداخلتا التميمي والنائب خالد عبدالعال الوحيدتني اللتني أكدتا عىل حق املحتجني يف
التظاهر ،وسط دعوات إلعالن حالة السالمة الوطنية ملواجهة االحتجاجات التي كانت مقرر يف
 14أغسطس /آب ضمن حملة مترد التي استلهمت من ثورة مترد املرصية التي أطاحت بالرئيس
املرصي محمد مريس مبعاونة الجيش.
ويف أول رد معارض عىل الجلسة تعهد أمني عام الوفاق الوطني بامليض يف «طريق املطالبة
بالدميقراطية حتى النهاية» .وقال يف حسابه عىل تويرت «يف البحرين شعب حر كريم سيواصل
نضاله بسلمية وصوال للدميقراطية الحقيقية».
من جانبها عربت القوى الوطنية الدميقراطية املعارضة عن رفضها لـ «خطاب التحريض والكراهية
والشتم الذي سيطر عىل ما سميت بجلسة املجلس الوطني» ،وقالت إن وصف غالبية املواطنني
(بالكالب) هو أمر يف غاية الخطورة.
ويف الوقت الذي أبدت القوى الوطنية استياءها الشديد من خطابات التحريض عىل القتل
والتعذيب واالعتقال وتجريد املواطنني من الهوية ،أكدت أن الخيار األمني فشل طوال الفرتة
السابقة منذ  30شهراً ،وأنها مستمرة يف نضالها السلمي.
حيلة الجبان :املراسيم امللكية

حمد بن عيىس أصدر مساء  6أغسطس /آب  2013مرسومني بقوانني عن بعد من العاصمة
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الربيطانية لندن التي كان يزورها :تعديل قانون االجتامعات العامة واملسريات والتجمعات
(حظر التظاهر يف العاصمة) ،وتعديل قانون األحداث (السجن لويل الحدث الذي يشارك يف
االحتجاجات) ،بعد أن أصدر مرسومني آخرين يف األول من ذات الشهر لتشديد العقوبات يف
قانوين اإلرهاب وجمع األموال.
املحتجون اختاروا الرد عىل حمد بن عيىس رسيعا ،حيث خرجوا بصحبة أطفالهم يف تظاهرة
حاشدة بعد حوايل  10دقائق وسط الحي التجاري القديم يف العاصمة املنامة ورفعوا شعارات
مناوئة إليه ولنظام حكمه« :الشعب يريد إسقاط النظام» و «يسقط حمد».
ورغم أن النظام استنفر أجهزته األمنية التي نفذت حملة اعتقاالت واسعة وإجراءات أمنية
مشددة ،إال أن يوم  14أغسطس /آب شهد احتجاجات وعصيانا مدنيا ،أدى إىل شل الحركة
التجارية يف العاصمة املنامة وعموم املناطق ذات الغالبية املعارضة.
سيت القوى الوطنية املعارضة تظاهرة غرب املنامة ،فيام اعترب أمني عام
وبعد (مترد) بأسبوعّ ،
الوفاق التظاهرة التي شارك فيها عرشات اآلالف بأنها «تدخل اليأس يف نفوس السلطة».
حيلة البائس :حظر االلتقاء بالدبلوماسيني

أصدر وزير العدل خالد بن عيل آل خليفة  3أيلول /سبتمرب قرارا تنفيذيا لتوصيات املجلس
الوطني يحظر فيه عىل الجمعيات السياسية اللقاء بالدبلوماسيني دون حضور ممثل عن وزارته،
إال أن الجمعيات رفضت القرار الذي تم مواجهته غربيا بانتقادات شديدة.
الوفاق التقت بعدة دبلوماسيني غربيني ،كان أولها مع مسؤول نرويجي ،دون االلتفات لقرار
الوزير ،بينام قالت وزارة الخارجية األمريكية إنها «قلقة للغاية» من القرار ،وقال املتحدثة باسم
الوزارة ماري هارف «كام نفعل يف بلدان يف جميع أنحاء العامل ،نحن نتوقع من حكومة البحرين
احرتام مصالحنا املشرتكة يف مجال االتصاالت الدبلوماسية املفتوحة والحرة مع جميع عنارص
مجتمعات البلد املضيف».
أما الربملان األورويب فقد أصدر قرارا  12أيلول /سبتمرب طالب فيه بـ «رفع الحظر عن الحق يف
التظاهر السلمي وحرية التجمع يف العاصمة املنامة ،وإلغاء قرارات وزير العدل الخاصة بتقييد
لقاءات الجمعيات السياسية مع ممثيل البعثات الدبلوماسية».
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املجلس الذي انعقد ( 28يوليو /تموز  )2013ألول مرة منذ  11عاما بدعوى من امللك ،أقرّ عدة توصيات بينها
إسقاط الجنسية عن مرتكبي األعمال اإلرهابية

وأشار الربملان إىل أنه «ال ميكن التوفيق بني ذلك والتزام الحكومة بإطالق اإلصالحات ،كام أن
ذلك لن يساعد عىل تحقيق التقدم يف املصالحة الوطنية أو بناء الثقة بني جميع األطراف».
ورأى مدير «برنامج الخليج وسياسة الطاقة» يف «معهد واشنطن» ساميون هندرسون إن القرار
«يستهدف جامعات املعارضة الشيعية وميثل تح ٍد لواشنطن ،مشريا إىل أن الحكومة البحرينية
قررت أن الوقت كان سانحاً للمجازفة بإثارة غضب أمريكا.
ومل تكن تلك االنتقادات الوحيدة لتوصيات املجلس وما نتج عنها من مراسيم أو قرارات،
حيث شددت  47دولة بينها الحليفتان بريطانيا وأمريكا يف بيان مشرتك عىل أن أي ترشيعات
جديدة لتنفيذ توصيات املجلس الوطني يجب أن تستويف املعايري الدولية ،وضامن حامية
حقوق اإلنسان ،معربة عن قلقها إزاء االنتهاك املستمر للحق يف حرية التجمع السلمي وتكوين
الجمعيات وقمع التظاهرات.
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أما املسؤول السابق يف االستخبارات األمريكية اميل نخلة فقد وصف جلسة املجلس الوطني بأنها
«مشهد من الحقد ،وعرض من االبتذال ،وإمياءة بال حرج إىل زيادة الدكتاتورية».
واخترص يف مقال تحت عنوان «البحرين تعلن الحرب عىل املعارضة» مدلوالت تلك الجلسة
بالقول «بتسمية الشيعة كال ًبا ،كام قالها أحد النواب خالل الجلسة التي عقدها امللك حمد ،فإن
آل خليفة قد بددوا أي أمل للمصالحة والحوار الوطني».
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لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12671.html
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ولي العهد نائبا لرئيس الوزراء،
واإلصالحات تساوي صفر ًا

«األرسة املالكة تستعمل هذا التعيني لتظهر للغرب بأنها ماضية يف اإلصالحات»
كريستوفر دافيدسون
الشائع ،هو أن رئيس الوزراء خليفة بن سلامن ميثل الجانب املحافظ يف العائلة القابضة عىل
الحكم يف البحرين ،وويل العهد سلامن بن حمد ميثل الجانب اإلصالحي فيها .رمبا يف ذلك ملحة
من حقيقة ،ورمبا هي دعاية محضة .يف البحرين املسافة بني اإلصالحيني واملحافظني املتشددين
مسافة من كالم فقط ،الفعل للمتشددين وحدهم .البحرينيون تأملوا يف ويل العهد ما ُيخرج
البلد من أزمتها السياسية ،لكنه منذ  2011وحتى نهاية  2013مستمر يف خذالن أفق الشعب
وأفق توقعاتهم منه ،األخطر أن خطا ًبا مشرت ًكا بينه وبني رئيس الوزراء املتشدّد بدأ يلوح يف أفق
 .2013ليس اتها ًما ،لكن الشارع البحريني بدأ يفقد كل أمل يف أي فعل إصالحي حقيقي من
ويل العهد ،هذا إن مل يكن قد فقده ً
فعل.
ولي العهد نائبا لرئيس الوزراء

يف  11مارس /آذار  ،2013صدر مرسوم مليك بتعيني ويل العهد سلامن بن حمد نائ ًبا لرئيس الوزراء
خليفة بن سلامن ،قابلته املعارضة برتحيب متحفظ ،وجعلت من (تعيينه وحجم اإلصالحات
التي سيتم تنفيذها) معيا ًرا للحكم عىل جدية هذه الخطوة ،إال أن شيئًا من اإلصالحات مل ُينجز
بعد  9أشهر.
جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية (أكرب فصيل معارض) أكدت عىل لسان أمينها العام الشيخ
عيل سلامن لـ «رويرتز» أنه ال توجد ضامنة بأن تعيني ويل العهد يف الحكومة سيؤدي إىل تغيري
يف البالد.
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سلمان :نرحب باألفعال اإليجابية ال الكالم

وعلق الشيخ عيل يف  13مارس /آذار  2013أنه يرحب بتعيينه ،لكن يتعني عىل البحرينيني أن
ينتظروا لريوا ما إذا كانت الخطوة تبرش بأي تحسينات حقيقية ،مضيفا «الناس اليوم ينظرون
إىل ما يحدث عىل األرض ويقدرون الكلامت اإليجابية لكنهم ال يعطونها قيمة حقيقية إال إذا
ترجمت إىل أفعال».
وأضاف أنه يأمل أن يعكس تعيني األمري سلامن رغبة الحكومة يف محاربة الفساد املايل واإلداري
ويف معالجة مشكلة التمييز املنهجي املستمر طوال العقود األربعة املاضية.
الخبري يف الشؤون الخليجية يف جامعة دورهام الربيطانية كريستوفر دافيدسون قال إن «األرسة
املالكة تستعمل هذا التعيني لتظهر للغرب بأنها ماضية يف اإلصالحات ،واملستقبل سيوضح ما إذا
كانت تلك إصالحات جدية وذات معنى بالنسبة للبحرينيني».
وحدة القرار الحكومي

خليفة بن سلامن مل يذهب بعيدًا عن فرضية الخبري الربيطاين ،حيث اعترب (أقدم رئيس وزراء
يف العامل) أن التعيني كان من «بنات أفكاره» ،ولكن األهم من ذلك إعالنه أن الخطوة «تصب يف
خانة التأكيد عىل وحدة القرار الحكومي ،وأننا نعمل جمي ًعا يدًا واحدة».
إ ًذا االثنان (اإلصالحي واملحافظ) يعمالن يدًا واحدة ،فالعمل الحكومي الذي يدير جز ًءا كبريا من
عمليات القتل والفصل من األعامل والتمييز والتجنيس السيايس إىل جانب الديوان املليك ،بات
ويل العهد أكرث ً
متثيل فيه دون مواربة.
االثنان أكدا أخ ًريا ( 8ديسمرب /كانون األول) أن العامل أصبح اليوم أكرث ً
تفهم لحقيقة ما تعرضت
له مملكة البحرين من تشويه ملنجزاتها ،مؤكدَين «عىل االستمرار يف العمل من أجل توضيح
الواقع املزدهر الذي تعيشه مملكة البحرين».
واضحا عن أي منجزات يتحدث االثنان ،يف ظل الكم من اإلدانات الدولية الستمرار
وليس
ً
االنتهاكات املتنوعة ضد رشيحة واسعة من املواطنني .وكيف لويل العهد (اإلصالحي) أن يتسرت
عىل االنتهاكات التي يقودها عمه ً
فضل عن تسميتها بالواقع املزدهر!
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رئيس الوزراء يف السيتي سنرت

يف  14فرباير /شباط  2013وبعد إعالن استشهاد الفتى حسني الجزيري ( 17عا ًما) برصاص
الشوزن ،ذهب خليفة بن سلامن ملجمع السيتي سنرت ليؤكد أن ال يشء يحدث يف البلد ،وأن
بعض الدم ليس له أي قيمة لدى الحكومة.
وجاء يف الخرب ،إن زيارته للمجمع تأيت يف إطار «حرصه واهتاممه مبشاركة املواطنني وااللتقاء
بهم بشكل مبارش ،والتأكد من التسهيالت التي تقدمها الحكومة للقطاع التجاري واالقتصادي مبا
ينعكس إيجاب ًيا عىل الحركة االقتصادية يف اململكة».
استعراض رخيص فوق دماء طفل تناثرت عىل بعد نحو  2كيلو مرت من املجمع .وليس
(الجزيري) وال عائلته ،من املواطنني الذين يحرص رئيس الحكومة عىل االلتقاء بهم ،بل يحرص
عىل مواجهتهم بالرصاص ما داموا يطالبونه بحقوق يغتصبها وقبيلته.
ّ
للمعذب بن حويل :شكرا

أظهر رشيط فيديو حدي ًثا لرئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلامن وهو يطمنئ أحد الضباط
املتورطني يف تعذيب أطباء بحرينيني بقوله «إن القانون لن يطبق عليكم ( )...ولن ميسكم يشء».

وقال بن سلامن ،الذي زار ( 9يوليو /متوز) الضابط مبارك بن حوبل بعد تربئته مخاط ًبا عائلته
«نحن ال نرىض عليه والقوانني لن يطبقها أحد عليكم ،وما يجري عليكم هو عالقتنا بكم فقط»،
مضي ًفا «وما يطبق عليكم يطبق علينا».
وأضاف وسط حضور ابنه (عيل بن خليفة) وعدد من أفراد عائلة بن حويل يف البحرين والخليج
«أنا جئت ألشكرك عىل صربك وعملك الطيب ،واإلنسان يذكر بعمله وعملكم يا أهل هذه
العائلة هو سبب سمعتكم» ،مطمئنًا الجميع «ونحن أهلكم ولن ميسكم يشء».
يحرّض التجار على فصل العمال

ح ّرض التجار عىل فصل العامل الذين يتغيبون عن أعاملهم يوم  14أغسطس /آب الذي اختارته
«حملة مترد» لالحتجاج الواسع ضد النظام ،وهو األمر الذي يكرر سيناريو فصل العامل الذي
نفذته حكومته  ،2011بفصل  4آالف عامل.
وخالل زيارة استباقية لـ «بيت التجار” 4 ،أغسطس /آب ،طالب التجار بأن «يفزعوا لتجارتهم
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الشائع ،هو أن رئيس الوزراء يمثل الجانب املحافظ يف العائلة القابضة على الحكم يف البحرين ،وولي العهد يمثل
الجانب اإلصالحي فيها .ربما يف ذلك ملحة من حقيقة ،وربما هي دعاية محضة.

ويحموها بالوقوف جن ًبا إىل جنب مع الحكومة يف تنفيذها لتوصيات املجلس الوطني».
وقال رئيس الوزراء ً
أيضا خالل االجتامع «إن هناك من يسعى من خالل أعامل العنف واإلرهاب
إىل زعزعة االستقرار ،واإلرضار باالقتصاد الذي لن تتأثر به الحكومة فحسب بل سيطول تأثريه
القطاع التجاري.
يرفض عودة املفصولني ألعمالهم

يقف خليفة بن سلامن ضد عودة املفصولني إىل أعاملهم ،ورفض اتفاقية كان من املزمع توقيعها
( 7أكتوبر /ترشين األول) تحت رعاية منظمة العمل الدولية إلنهاء ملف املفصولني ،مبشاركة
وزارة العمل البحرينية ،وغرفة تجارة وصناعة البحرين ،واالتحاد العام لنقابات عامل البحرين.
عامل ما يزالون قيد التعطل ،منذ أن فصلوا من
االتفاقية كانت تقيض بإعادة ما يزيد عن ٍ 500
أعاملهم عىل خلفية مواقفهم السياسية خالل انتفاضة  14فرباير /شباط ،وكان من املفرتض أن
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تنهي ملف املفصولني.
وعىل الرغم من أن ترصيحات وزارة العمل رسم ًيا تقول إنها ّأجلت (كوزارة) توقيع االتفاقية
ملزيد من الدراسة ،وذلك لإليحاء بأن التأجيل مجرد قرار وزاري ،إال أن الصحف الرسمية امتألت
بالشكر والثناء لخليفة بن سلامن عىل تفضله برفض إعادة املفصولني!
يتهم املعارضني بـ»العمالة»

يف الوقت الذي اتهم فيه رئيس الحكومة املعارضة بـ“العاملة» ،مل ي َر تح ّر ًجا أن يقول أن لديه
ما يكفي من اإلسناد الخارجي ،إ ًذا هو يتهم املعارضة من جانب ويفتخر من جانب آخر أنه
يستقوي بالخارج.
وقال خالل استقباله اإلثنني ( 21أكتوبر /ترشين األول) أعضاء يف حكومته وعددًا من أنصاره
قال« :هناك استهداف للمنطقة يبدأ بالبحرين» ،لكنه قال إن تلك املحاوالت «لن تؤثر علينا
فلدينا ما يكفي من اإلسناد يف الداخل ويف املحيط اإلقليمي».
وبعد أن أكد أنه يحظى بدعم خارجي ،ا ّتهم املعارضة «بنرش بذور الكراهية والفرقة وخلق
األكاذيب»ً ،
متهم إياها «بالعاملة ألنظمة عدائية وأنها ارتهنت قرراها ملن يحاول خلخلة شعبنا
الواحد»!
ولي العهد يشيد بحكمة رئيس الوزراء

أمني عام الوفاق عن تعيني سلامن بن حمد« :الناس اليوم ينظرون إىل ما يحدث عىل األرض
ويقدرون الكلامت اإليجابية لكنهم ال يعطونها قيمة حقيقية إال إذا ترجمت إىل أفعال» .ويظهر
أن األخري جزء من حملة العالقات العامة الواسعة التي تنفق عليها القبيلة الحاكمة ماليني
الدوالرات.
سلامن بن حمد ألقى كلمة خالل أول جلسة له يف مجلس الوزراء قال فيها« :إننا بحاجة إىل
وضع برنامج سيايس يواكب إرادة الشعب البحريني» .كان هذا مجرد كالم ،فالربنامج السيايس
غاب لصالح الربنامج األمني ،كام غاب الرجل عن كثري من جلسات الحكومة.
ولعل اليشء الوحيد ،الذي يخرج عن سياق حملة العالقات العامة وتعيينه يف الحكومة إلعطاء
انطباع بالتوجه نحو اإلصالح ،قوله يف عمه رئيس الحكومة «إن خربتكم وحكمتكم يا سمو

الحكومة واالقتصاد

315

الرئيس تنري لنا الطريق إىل املستقبل فأنتم ركن من أركان الدولة يف املايض والحارض واملستقبل».
إ ًذا ،يف الوقت الذي كان ينتظر الناس من تعيني ويل العهد خطوة أوىل إلزاحة عمه ،كام توقع
إميل نخلة ،أو عىل األقل خطوة لتصحيح مسار العمل الحكومي يف امللفات السياسية ،جاء
الرجل ليثني عىل مايض عمه وحارضه ،بكل إجرامه ،بل وأكد أن املستقبل فيه ً
أيضا!
ويل العهد :كالم يف كالم
ومن كالم لويل العهد ً
أيضا «الوضع ال ميكن أن يستم ّر بهذا الشكل ( )...الناس تعبت واألمور
ميكن أن تسوء يف أي لحظة» ،ويضيف «السياسة التي نحن مستمرون فيها ال ميكن أن تستمر»،
معت ًربا أن «الخطورة عىل املجتمع أكرب اآلن ومستقبلنا مهدد».
ويتابع «أتدارس الحلول مع اإلخوان يف الجمعيات السياسية ويف الحوار الوطني للخروج ّ
بحل
توافقي يخرج البحرين من األزمة» ،مضي ًفا «هناك حوار جاد وهناك تقدم ،لكن كلام اقرتبنا من
حل زاد العنف».
ويشري يف هذا الصدد إىل لقاء جمعه مع النائب املستقيل عن كتلة «الوفاق» عيل األسود يف لندن
قبل زيارته إىل الواليات املتحدة يونيو /حزيران ،وقال «إن الديوان املليك مهتم».
الكالم الذي قاله يف تسجيل صويت مرسب من مجلس خالد آل رشيف نهاية يوليو /متوز مل يكن
له أي أثر عىل األرض ،بل يف الوقت الذي كان يدعي فيه «حدوث تقدم» و»اهتامم من الديوان»
كان امللك يدعو مجلسه «املجلس الوطني» لالنعقاد لتغليظ القبضة األمنية.
ولي العهد يدعو لالعتذار

وميكن التجاوز عن الكالم الفارغ الذي دامئًا ما يردده ويل العهد عن متسكه بالحوار ،لكن كيف
ميكن التجاوز عن دعوته املعارضة إىل االعتذار؟!
تفاجأ الشارع مبطالبة سلامن بن حمد خالل زيارته ملجليس «الحمر» و»املحمود» القيادات
املجتمعية السياسية والدينية أن «تتحىل بشجاعة االعتذار عن أخطائها ،وذلك من أجل إعادة
بناء الثقة بني مختلف األطراف» –حسب تعبريه.-
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رئيس شورى جمعية «الوفاق» سيد جميل كاظم رد عليه بالقول «هل املطلوب من الشعب
الذي سفكت دماؤه وانتهكت أعراضه وهدمت مساجده وقطعت أرزاقه ومورس التمييز
والتجنيس ضده ونهبت ثرواته ،أن يعتذر؟!».
حملة #يقول_اعتذر

ويل العهد مل ي َر يف كل جرائم السلطة وانتهاكاتها ،التي وثقها تقرير بسيوين وجميع تقارير
املنظامت الحقوقية العاملية ،ما يستحق أن يدعو السلطة إىل (شجاعة االعرتاف) بفظاعاتها التي
ارتكبتها ضد الشعبً ،
فضل عن (شجاعة االعتذار) عنها.
ورصيحا للشارع املعارض ولقيادات
لقد استفز سلامن مشاعر الناس بإطالقه اتها ًما مبطنًا
ً
سياسية ودينية تابعة له بالتحريض واإلرهاب ،مبا ال يختلف عن من يطلق عليهم باألجنحة
املتشددة يف الحكم.
خصوصا من كان ً
متأمل خ ًريا يف ويل العهد ،عن خيبة أمله وصدمته .الكثريون كانوا
وعب الشارع،
ً
ّ
يرجون منه أن يقود يو ًما بادرة إصالح حقيقي ،لكنه ً
عوضا عن ذلك ،أظهر من خالل مجموعة
ً
تحامل عىل مطالب الشعب.
من ترصيحاته الرمضانية،
ً
فعل ،لقد تأمل الكثريون من تعيينه خ ًريا ،إال أنه فيام يبدو مل يكن سوى التفافة لتقطيع الوقت،
لكن الوقت الذي ُيراد تقطيعه كان ً
كفيل بإثبات فشل تلك االلتفافة ،فالرجل اليوم قريب جدًا
واضحا أن كل القبيلة متشددة.
مام يطلق عليها بـ «املتشددين» ،وصار ً
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لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12747.html
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اقتصاد البحرين يف طريقه إىل استنساخ نموذج اليونان:
الدولة شبه املفلسة ...و»إذا بليتم فاسترتوا»!

تحت قبة الربملان 31 ،أكتوبر/ترشين األول  ،2013دخل النائب عيىس الكوهجي يف سجال شديد
مع رئيس املجلس خليفة الظهراين .بدا الكوهجي ،الذي ينحدر من عائلة تجار معروفة ،ممتعضا
وساخرا «كل من يقول إن حالة االقتصاد يف البحرين جيدة يعيش يف الخيال» يقول الكوهجي،
«لدينا مشكلة يف االقتصاد ،مشكلة كبرية ،يجب أن ال نخفي شيئا» ،تقطع مطرقة الظهراين
حديث الكوهجي «هناك مثل يقول :إذا بليتم فاسترتوا»!
باتت هذه الحادثة مثار تندّر ،وحملت عناوين العديد من املقاالت الصحافية عبارة الظهراين يف
أكرث من مناسبة .إنها تعرب بكل بساطة عن الحال التي يعيشها االقتصاد البحريني منذ بدء ثورة
 14فرباير ،وحتى اليوم :مأزق تحاول الحكومة عبثا أن تسرت عنه األعني!
تجار واقتصاديون ذهبوا يشتكون لوسائل اإلعالم علنا عن تأثريات األزمة السياسية عىل القطاعني
االقتصادي والسياحي يف البحرين «إننا نغرق فيها».
ورسميا ،أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الدعوات الواسعة إىل التظاهر ومقاطعة األسواق
كالتي حدثت يف حملة «مترد» أغسطس/آب « 2013تؤثر عىل النشاط التنموي واالقتصادي يف
اململكة».
وخالل زيارته بيت التجار ،يف الفرتة ذاتها ،أ ّكد رئيس الوزراء خليفة بن سلامن آل خليفة
«مسرت فيفتي/فيفتي»  -كام يسميه رجال األعامل -تع ّرض التجار إىل نكسة وتهديد بسبب
تصاعد االضطرابات ،وطلب منهم أن «يفزعوا» لتجارتهم ويحموها بالوقوف جنباً إىل جنب مع
الحكومة!
بلغت تهمة «اإلرضار باالقتصاد الوطني» مدى قياسيا حني وردت رسميا يف محاكمة الخاليا
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والتنظيامت التي تكشف عنها السلطات ،عىل اعتبار أنها أحد األهداف التي تخطط لها بشكل
ّ
منظم!
فضح تقرير مثري صدر عن صندوق النقد الدويل فشل الحكومة البحرينية يف إدارة امللف
االقتصادي ،وقال الصندوق إن «التوقعات حول الوضع االقتصادي يف اململكة تتوقف عىل الوضع
السيايس الداخيل وعىل مخاطر التقلبات يف أسعار النفط» مح ّذرا من استمرار انخفاض االستثامر
يف حال غياب الحل السيايس.
تضخم وانكماش

وسجل تقرير اقتصادي ارتفاعا مبعدالت التضخم يف البحرين خالل األشهر العرشة األوىل من
 ،2013بلغت نسبتة  ،3.2%ما يعكس ارتفاعا يف أسعار قامئة أساسية من سلع املستهلك يف البالد.
وأظهرت بيانات رسمية نرشتها رويرتز أن اقتصاد البحرين انكمش  0.3%يف الربع الثاين من العام
يف أول هبوط فصيل ،وعزت ذلك إىل ضعف القطاع املايل.
كام سجل معدل منو االقتصاد البحريني تباطؤا شديدا ،وكان محافظ البنك املركزي قد توقع يف
مارس/آذار منو االقتصاد بنحو  4%يف  ،2013وهي نسبة تقل كثريا عن تلك التي توقعها مجلس
التنمية االقتصادية يف فرباير/شباط وكانت .6%
يف حني كشف تقرير لرشكة بيت االستثامر العاملي (جلوبل) عن تراجع أرباح البورصة البحرينية
بنسبة  34.6%خالل .2012
ويف أحد تقاريرها ،قالت مجلة «ذي إيكونومست» الشهرية إن قلة السياحة واالستثامر األجنبي
قد رضبت االقتصاد بشدة ،مشرية إىل أن نصف العامرات ا ُمل َش ّيدة حول املنامة ال تزال غري
مكتملة.
وكشفت صحيفة «الحياة» اللندنية إن مرشوع مارينا ويست السكني هو أحد مثانية مشاريع
إسكانية متعرثة يف البحرين ،وأن الكثري من املستثمرين يبحثون عن حلول مع الحكومة البحرينية
إلنهاء تعرث هذه املشاريع.
محلل يب يب يس «بيل لو» رأى أن البحرين مازالت تواجه رحلة طويلة لتحقيق االنتعاش
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االقتصادي الكامل ،ورضب برشكة «طريان الخليج» خري مثال عىل وعورة هذه الرحلة.
بدوره أكد الكاتب الصحايف «سيمون كري» تزايد مخاوف االقتصاد الكيل يف البحرين ،وأن الطريق
الوحيدة إلحياء موقع املنامة كمركز تجاري هو حل االنقسامات السياسية العميقة ،وقال كري يف
مقال نرشته الفايننشال تاميز «مع العلم أن البحرين لديها أصدقاء خليجيون صلبون وداعمون،
ولكن مثن االحتجاج ،املخاوف املتزايدة من اعتامد الخليج املمنهج عىل النفط ،من املرجح أن
يجعل االقرتاض أكرث تكلفة».
وأظهرت بيانات رسمية اعتامد الدولة شبه الكامل عىل اإليرادات النفطية ،بنسبة تقرتب من
 90%من مجموع اإليرادات ،واعترب صندوق النقد الدويل نسبة البطالة يف البحرين مرتفعة
والرواتب يف القطاعني متدنية إذا ما قورنت بالتضخم.
يأيت ذلك وسط ضعف االستثامر واالستقطاب التجاري يف البالد ،ويف ظل هروب رئوس األموال
وانسحاب املستثمرين إىل الخارج ،وهو ما يجعل تحقيق منو اقتصادي ومقاومة ّاطراد الدين
العام والعجز يف امليزانية مسألة شبه مستحيلة!
املنامة قد تخسر كل برميل نفط تبيعه

يف العام املايض ،قالت وكالة التصنيف االقتصادي «ستاندرد آند بورز» إنها ميكن أن تخفض
تصنيف البحرين االئتامين «إذا كان هناك تصعيد غري متوقع من االضطرابات السياسية التي
أضعفت التوقعات االقتصادية» وذلك بعد تعديلها التصنيف املستقبيل االئتامين للبحرين من
سلبي إىل مستقر.
من جهتها خفضت وكالة موديز تصنيفها االئتامين للبحرين درجة واحدة وقالت إن نظرتها
املستقبلية للبحرين سلبية ،محذرة من احتامل إجراء املزيد من التخفيضات مستقبال ،بناء عىل
الوضع املايل الضعيف للحكومة وتوقعات التجاه منحدر لنمو االقتصاد يف املدى املتوسط.
وأضافت موديز أن املنامة قد تدخل مرحلة تخرس فيها يف كل برميل نفط تبيعه .وأشارت إىل أن
التوتر السيايس واالجتامعي يف البحرين قد يرض بالثقة التي تحظى بها وبوترية النمو االقتصادي،
وأن ذلك يعكس الدرجة العالية للمخاطر ،مؤكدة أن العائق الرئييس بالنسبة للجدارة االئتامنية
للبحرين يتمثل يف عدم االستقرار السيايس.
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فضح تقرير مثري صدر عن صندوق النقد الدولي فشل الحكومة البحرينية يف إدارة امللف االقتصادي ،وقال الصندوق
إن «التوقعات حول الوضع االقتصادي يف اململكة تتوقف على الوضع السياسي الداخلي

ذي إيكونومست :املشهد السيايس يف البحرين سيظل غري مستقر حتى 2018
قالت وحدة املعلومات االقتصادية يف مجلة «ذي إيكونومست» يف استعراضها اقتصاد البحرين
إن املشهد السيايس يف البالد ال يزال غري مستقر وسيظل كذلك يف العام  2014ورمبا حتى العام
 ،2018وذلك يف ظل استمرار االحتجاجات ضد حكم عائلة آل خليفة املالكة.
وأفادت املجلة املتخصصة يف االقتصاد أن الحكومة ستحتفظ بخط متشدد يف التعامل مع
االضطرابات ،ومن غري املرجح إحراز تقدم ملموس يف املدى القريب يف الحوار املتقطع مع
ورجحت إيكونومست أن يتباطأ النمو االقتصادي إىل  3.7٪يف عام  2014وأن يبقى
املعارضةّ .
قطاع الخدمات عرضة للمخاطر السياسية.
ديون البحرين :كابوس غري محتمل

يف العام  2013تخطى الدين العام السقف القانوين يف واحدة من أهم عالمات تراجع االقتصاد
وتدهوره الشديد ،وقد قفز الدين العام من  705مليون دينار يف العام  2008ليتخطى حاجز 5
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مليار دينار يف ديسمرب  ،2013بعد أن زاد العجز يف امليزانية  7أضعاف.
وأرصت السلطات عىل رفع سقف الدين العام  4مرات متتالية عرب مراسيم بقوانني ،مستفيدة
من تعاون مجلس النواب .وبناء عىل ترصيحات محافظ مرصف البحرين املركزي نية البالد
اقرتاض املزيد من األموال ،فإنه يتوقع أن يتم رفع السقف القانوين العام الجاري إىل نحو 6
مليارات دينار ،وهو مستوى قيايس جديد!
التحذير األهم حول الخطر املحدق مبستقبل االقتصاد يف البالد ،جاء من تقرير ديوان الرقابة
وعب الديوان عن قلقه البالغ من ارتفاع سقف االقرتاض والدين العام وقال إن
املالية واإلدارية! ّ
استمرار االقرتاض «قد يع ِّرض الدولة ملخاطر عدم قدرتها عىل الوفاء بتلك االلتزامات مستقب ًال»،
مح ّذرا من أعباء الفوائد املرتتبة عىل تلك القروض والتي ستتحملها املوازنة العامة للدولة.
وكشف االقتصادي جاسم حسني أن الدين العام بات يش ّكل  44%من حجم الناتج املحيل
اإلجاميل ،يف حني كان يش ّكل  10%فقط يف العام 2008؛ وقال إنه تح ّول إىل كابوس يف غضون
عدة سنوات.
وكانت أهم تداعيات ذلك ،التحذير الذي أطلقه صندوق النقد الدويل رسميا تجاه البحرين،
والذي قال يف  15مايو/أيار إن عىل البالد إصالح اقتصادها بشكل عاجل حتى ال تصبح أعباء
ال َّد ْين غري محتملة.
وتوقع الصندوق أن يتسع العجز املايل اإلجاميل وأن يواصل ال َّد ْين العام ارتفاعه بوترية قد
ال تحتمل ليصل إىل  61%من الناتج املحيل اإلجاميل بحلول العام  ،2018يف حني قد يرتفع
عجز املوازنة إىل  8.6%من الناتج املحيل اإلجاميل يف  ،2018وهي نسبة تخالف املعايري املالية
املعتمدة دوليا.
وكانت إحدى تبعات معضلة التصنيف االئتامين وحجم املبالغ الضخمة التي اقرتضتها الحكومة
أنها اضطرت إىل رفع معدل الفائدة عىل القروض لعرش سنوات يف أسواق املال الدولية إىل نسبة
 ،6.15%وهي تعترب من أعىل النسب يف العامل .ووصل مقدار هذه الفوائد التي تدفعها الحكومة
للجهات املقرضة إىل أكرث من  180مليون دينار ،وهو مبلغ يزيد عىل ميزانية مشاريع اإلسكان
والصحة والتعليم مجتمعة!
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التحذير من مصري اليونان

وبسبب العجز وارتفاع الدين العام تم رفض مرشوع تقدم به النواب لزيادة الرواتب ،يف
حني يتوقع أن يكون لذلك تداعيات عىل فرص العمل يف القطاع الحكومي والنمو االقتصادي
والتنافسية ،فضال عن العجز عن تنفيذ مشاريع التنمية واإلسكان وغريها.
وتم إقرار موازنة السنتني املاليتني ( 2013و )2014بعجز يبلغ  833مليون دينار و 914مليون
دينار عىل التوايل ،وهو ما سيزيد من حجم ال َّد ْين العام ،وتعترب البحرين الدولة الوحيدة ضمن
دول مجلس التعاون الخليجي التي تعاين من عجز حاليا ،وقدّر صندوق النقد العجز يف امليزانية
بـ .4.2%
ولفتت وكالة موديز للتصنيف أن ارتفاع عبء مديونية البحرين قد ينتج عنه حالة من الشك
بشأن قدرتها عىل تحمل الديون عىل املدى البعيد.
وأوضح تقرير لصحيفة الوسط البحرينية إن املديونية العامة تعترب دلي ًال مادياً للعيش فوق
الطاقة والقدرة ،وأشار إىل أنه قد أثبتت عديد التجارب خطأ هذا التوجه وأحدثها تجربة اليونان
التي اضطرت لتقديم تنازالت ضخمة منها تجميد التوظيف يف القطاع العام وتأجري بعض جزرها
عىل مستثمرين دوليني مقابل اإلفادة من برنامج إعانة أورويب.
النائب السابق ،وصاحب إحدى رشكات تدقيق الحسابات ،جاسم عبد العال ،لفت إىل أن بند
الرواتب أصبح متضخ ًام كثرياً يف ميزانية الدولة ،وقال إن دوالً اتبعت ذات األمر ،كاليونان،
فدخلت يف مشاكل اقتصادية كربى بسبب تضخم مرصوفاتها!
وح ّذرت جمعية املنرب الدميقراطي التقدمي يف تقرير من أن يوضع االقتصاد البحريني يف الدوامة
نفسها التي أفضت إىل الكابوس املايل الذي تعيشه اآلن بعض بلدان وشعوب أوروبا الجنوبية،
مثل اليونان وأسبانيا وإيطاليا .وقالت إنه «ما من ضامن لتخطي الطاقة الت ََّح ُّملية لالقتصاد
حاجز منطقة األمان نحو املنطقة الحمراء التي بلغها االقتصاد اليوناين بسبب النزف اإلنفاقي
غري اإلنتاجي».
عىل غرار اليونان ،وبحسب املحللني واملراقبني والتقارير االقتصادية ،بات غري مستبعد أن تصبح
البحرين بني الدول التي تعترب «شبه مفلسة» ،ألنها تعاين تركز استحقاقات الدين يف فرتة زمنية
قصرية ومتوسطة ،يف ظل ارتفاع العجز املايل ،وزيادة اإلنفاق الحكومي ،وعدم وجود مصادر
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جديدة للدخل وسط اضطراب سيايس مستنزف.
تدمري االقتصاد ورؤية  2030انتهت

واتهمت املعارضة الحكومة بتعمد تدمري االقتصاد والترصف بطريقة استنزافية للامل العام
لتقديم تركة ثقيلة يف املستقبل ألي حكومة منتخبة ،وأرجعت  -يف ندوة لخرباء اقتصاديني-
سبب االزدياد غري املعقول يف املديونية إىل الفساد وسوء اإلدارة والوضع األمني.
االقتصادي تقي الزيرة أ ّكد أن إفالس الحكومة ممكن يف ظل كرثة الديون وعدم إمكانية تسديدها،
أو جدولتها ،أما أمني عام جمعية «وعد» ريض املوسوي فأكد أننا مقبلون عىل إفالس حقيقي!
نائب رئيس الربملان املستقيل ،القيادي يف جمعية الوفاق الوطني خليل املرزوق قال إن الرؤية
االقتصادية للبحرين  2030انتهت ،وال ميكن أن تحيا إال بعد أن يتشكل نظام سيايس حاضن
لجميع أبناء الوطن ،لرنى البحرين «بال قوائم إسكانية وال صفوف دراسية مكتظة وقرى مندثرة
وفقر».
جمال فخرو :أين تذهب القروض؟

يف  23ديسمرب/كانون األول ،كشف النائب األول لرئيس مجلس الشورى جامل فخرو أن الحكومة
اقرتضت يف العام  2011مليار دينار يف حني أن العجز كان  30مليون دينار فقط ،متسائال أين
رصفت بقية املليار؟
هو تساؤل مل تطرحه قوى املعارضة ،ومل يطرحه نوابها املستقيلون من الربملان ،وال حتى نواب
معي من قبل امللك يف مجلس الشورى ،وأحد أرشس املدافعني عن
املواالة ،بل طرحه عضو ّ
النظام يف املحافل الدولية ،االقتصادي جامل فخرو ،صاحب مؤسسة  ،KPMGالتي تعد إحدى
أكرب رشكات التدقيق الحسايب يف البالد!
وبحسب بعض املختصني فإن تلك املبالغ املختفية -املرسوقة -تجاوزت  2.5مليار دينار ،حيث
تم تقدير العجز املتوقع يف ميزانية العام  ،2010بواقع  1.6مليار دينار ،يف حني أن العجز
الحقيقي كان  459مليون دينار فقط ،ويف العام  ،2011كان العجز املتوقع  1.2مليار دينار ،يف
حني أن العجز الحقيقي كان  31مليون دينار فقط.
تقرير جمعية (وعد) االقتصادي ،الذي استعرضه القيادي عبد الله جناحي يف سبتمرب/أيلول،
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الحظ بالتحديد أن الزيادة يف الد ْين العام يف سنة  ،2012والتي ُتقدر بأكرث من  700مليون
دينار ،مل تكن فقط لسد العجز املايل يف املوازنة العامة (والذي بلغ  226مليون دينار) ،بل كانت
أعىل بكثري منه ،واعترب التقرير األمر مثريا للتساؤل بشأن الجهات التي يقرتض مرصف البحرين
املركزي ألجلها ،وتو ّقع أن تكون هذه الجهات وزارات وهيئات ال ُتسجل مرصوفاتها يف الحساب
الختامي ،ومنها وزارة الدفاع ،أو أن تكون املبالغ رصفت لتغطية الخسائر املستمرة يف رشكة
طريان الخليج.
وكان اقتصاديون بحرينيون قد أكدوا «وجود خلل كبري يف املوازنة ،التي يستحوذ األمن فيها
عىل أكرث من  30%فيها» ،مشريين إىل ارتفاع املرصوفات ا ُملخصصة لوزارة الداخلية وجهاز األمن
الوطني والحرس الوطني.
من جانبه دعا رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت ،مراد عيل مراد ،إىل عدم استخدام
ال َّد ْين العام يف متويل املرصوفات املتكررة ،وأوضح مراد أنه إذ ارتفع ال َّد ْين عن مستوى 5
مليارات دينار «أنا اعتقد أن االقتصاد البحريني سيتأثر»!
وأين تذهب أموال شركات الحكومة؟

تقرير جمعية «وعد» االقتصادي ش ّكك يف أرقام وزارة املالية بشأن مرصوفات حقل البحرين
للبرتول ،وقال أيضا إن دور واسرتاتيجية صناديق الرثوة السيادية يف البحرين (الرشكة القابضة
للنفط والغاز ورشكة ممتلكات البحرين القابضة) غري واضح يف امليزانية ،الفتا إىل أن رشكة
ممتلكات (وهي الجهة التي تدير أسهم الحكومة يف عدد كبري من الرشكات مثل ألبا ،وبتلكو،
وغريها) مل ُتح ّول بعد أية أرباح موزعة إىل حكومة البحرين عىل رغم مرور  7سنوات عىل
تأسيسها ،فيام ال تزيد األرباح املوزعة للرشكة القابضة للنفط والغاز ،التي ُتدير أصول الدولة يف
القطاع النفطي ،عىل  54مليون دينار سنوياً.
وقالت جميعة األصالة اإلسالمية (سلف) «إن الحكومة ضخت  800مليون دينار يف موازنة
رشكتي نفط البحرين «بابكو» ،وغاز البحرين «بناغاز» عام  ، 2011إال أن هاتني الرشكتني وباقي
الرشكات التابعة لهيئة النفط والغاز مل ترفد اإليرادات العامة إال بـ  65مليون دينار فقط ،يف حني
تبقت  735مليون دينار ال نعرف أين ذهبت؟»
ومن جانب آخر ،تساءلت «األصالة» عن أوجه تخصيص مبلغ وقدره  50,5مليون دينار لهيئة
التأمني االجتامعي كل عام؟
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وأموال املارشال الخليجي

وكانت دول مجلس التعاون قد أقرت مساعدات مالية للبحرين بقيمة  10مليارات دوالر لعرشة
أعوام مع انطالق ثورة  14فرباير /شباط  ،2011وأطلق عىل الربنامج اسم «املارشال الخليجي»،
وتم تسليم دفعات من املبلغ املقرر العام املايض من الكويت ،اإلمارات والسعودية.
وقالت موديز إن تقديم مزيد من املساعدة املالية من السعودية ودول الخليج األخرى سيكون
وشيكا إذا واجهت البحرين تحديات مالية أكرث عمقا.
ورغم أن دول الخليج املانحة لجأت إىل اإلرشاف بشكل مبارش عىل املشاريع التي سيرصف
فيها الدعم عرب مؤسساتها املتخصصة ،تحاشيا للفساد ،فإن هذه املساعدات ،وبحسب تقارير
اقتصادية ،مل تنجح يف خفض عجز امليزانية وسط اتهامات للحكومة بعدم الشفافية يف رصف
املبالغ التي تحصلت عليها ،كام أن أموال املارشال الخليجي مل تدرج يف امليزانية العامة للدولة.
ورأى تقرير «وعد» االقتصادي أن خطة املارشال الخليجي جاءت لتُساعد الحكومة يف بناء عدد
من املشاريع «التي فشلت يف بنائها نتيجة سوء إدارة أموالها العامة».
وبدا ذلك واضحا يف إعالن وزير اإلسكان بناء  2100وحدة سكنية يف «املدينة الشاملية» التي كان
يفرتض بدء العمل فيها منذ  11سنة ، ،وكذلك يف إعالن وزارة التنمية االجتامعية استخدام جزء
من أموال املارشال يف بناء مجمعات اجتامعية أعلن عن البدء يف تشييدها منذ سنوات لكنها
تعرثت ،.واألمر ذاته ينطبق عىل مشاريع لوزارة الصناعة ،وزارة األشغال ،هيئة الكهرباء واملاء،
وزارة الصحة ،وزارة الرتبية والتعليم ،واملجلس األعىل للشباب والرياضة.
بدورها أثارت جمعية األصالة موضوع الفصل بني مشاريع املوازنة العامة واملشاريع التي متول
رجحت جمعية املنرب الدميقراطي التقدمي يف تقييمها االقتصادي
من الربنامج الخليجي ،يف حني ّ
توجه أموال املارشال نحو سد عجز بنود اإلنفاق الحكومي التي تستنزفها األزمة السياسية
أن َّ
بال انقطاع.

الحكومة واالقتصاد

327

لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12723.html

الحكومة واالقتصاد

328

اللحم ليس للفقراء بعد اليوم ...اقتصاد  :2013ميزانية
«مسرت  »50/50تتالعب بمئات املاليني ،وناصر بن حمد
يتصدّق على الشعب!

عىل غرار بعض الشعوب الشقيقة التي كانت أوضاعها االقتصادية تثري استغرابنا ،قريبا جدا
لن يستطيع البحرينيون أكل اللحوم الحمراء ،وسيغدو ذلك نوعا من الرتف يف بلدنا النفطي،
فـ»الكيلو» الذي كانوا يشرتونه بدينار واحد ،سيصل قريبا إىل  4و 5دنانري ،بعد إنفاذ خطة رفع
الدعم التي بدأ الحديث عنها يرشح إىل السطح يف العام  ،2010وتؤ ّكد كل ّ
املؤشات عىل أنها
ستكون واقعا يف العام !2014
هي رضيبة الفساد ّ
املنظم جدا ،وفاتورة الرصاع السيايس يف بلد يحكم كاملزرعة ،لكن من يدفعها
هم املواطنون الفقراء فقط ،دون العائلة املالكة ودون التجار املدعومني منها ،ودون كبار القوم!
رفع الدعم :الطريق إىل الفقر

وتوفر الحكومة دع ًام للمشتقات النفطية مثل البرتول والديزل والكهرباء واملاء؛ فض ًال عن اللحوم
الحمراء والدجاج والطحني.
ويف ظل الوضع االقتصادي الخطري الذي تعيشه البالد ،مل يجد صندوق النقد الدويل بدا من حث
السلطات يف البحرين إىل التفكري بشكل جدي يف إعادة هندسة الدعم الحكومي املقدّم لبعض
السلع االسرتاتيجية ،كحل ملواجهة ارتفاع الدين العام والعجز يف امليزانية.
بدا واضحا أن الحكومة تقوم بخطوات تهدف إىل تقليل الدعم عن السلع بشكل تدريجي،
وقامت هيئة الكهرباء واملاء بإصدار فواتري جديدة توضح قيمة الدعم الحكومي لكل مشرتك
مقارنة بحجم ما يدفعه ،وهو مؤرش عىل قرب رفع الدعم عن الكهرباء.
ويف سبتمرب/أيلول  2013أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز تحرير سعر بيع اإلسفلت وبيعه
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وفقاً ألسعار السوق العاملية ،وق ّررت يف ديسمرب/كانون األول رفع أسعار الديزل لالستخدام
املحيل تدريج ّياً بنسبة  ،80%قبل أن يوقف رئيس الوزراء القرار بعد «زعل» النواب.
ووردت أنباء بداية العام الجاري عن رفع «لجنة ضبط وترشيد اإلنفاق الحكومية» مذكرة رسمية
ملجلس الوزراء تويص برفع الدعم عن اللحوم ،ويبلغ حجم الدعم الحكومي للحوم الحمراء
ضمن ميزانية الدولة لعام  2014حوايل  43مليون دينار ومن املتوقع أن يرفتع بحلول عام 2015
إىل  94مليون دينار بسبب زيادة األسعار.
وفرض نظام ضريبي

إىل جانب ذلك ،قالت تقارير اقتصادية أن السلطات تتجه إىل استحداث رسوم جديدة ،وزيادة
رسوم حالية ،ويف أحد املؤمترات أعلن مسئولون رسميا رغبة الحكومة البحرينية يف إقرار نظام
رضيبي للمرة األوىل يف تاريخها بهدف إصالح العجز املايل يف اإلنفاق العام.
وأكد كبري االقتصاديني يف مجلس التنمية االقتصادي إن الحكومة ميكن أن تدخل رسوم جديدة
لزيادة إيراداتها ،دون أن يفصح عن ماهيتها ،كام قال إنها ستخفض كلفة اإلنفاق.
ورفعت وزارة الصناعة والتجارة رسوم السجل التجاري بنسبة  ،66.66%كام رفعت وزارة
املواصالت أكرث من  250رس ًام بشأن تحديد وتنظيم رسوم الطريان املدين يف العام  ،2012وكذلك
استأنفت الحكومة رسوم سوق العمل بعد تجميدها ملدة طويلة ،رغم إجراء تعديالت بسيطة
عليها.
فاتورة الفساد

وحده املواطن البحريني يدفع فاتورة الفساد وسوء إدارة الدولة ،الذي أثبت رئيس الحكومة
وأعوانه جدارتهم املطلقة فيه!
يف مؤرش مدركات الفساد للعام  ،2013والذي أصدرته منظمة «الشفافية الدولية» يف ديسمرب/
كانون األول ،هبطت البحرين إىل املركز  57بعدما كانت يف العام  2012يف املركز .53
ويعترب املؤرش مبثابة تحذير من إساءة استخدام السلطة والتعامالت الرسية والرشوة ،واعتربت
املنظمة الدول صاحبة أعىل الدرجات ،ومنها البحرين ،ما زالت تواجه مشكالت مثل السيطرة
عىل مؤسسات الدولة لتحقيق مآرب خاصة.
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وكانت «الشفافية الدولية» قد صنّفت البحرين بداية العام  2013من ضمن الدول املعرضة
لخطر الفساد «بدرجة عالية جدا» ،وقالت يف تقريرها إن «عائلة آل خليفة تهيمن عىل الحياة
السياسية وصناعة القرار يف البحرين ،ومع قلة الضوابط واملوازين الرقابية يتزايد خطر الفساد
السيايس» متهمة أفراد العائلة الحاكمة بأنهم يتمتعون بحصانة ملكية ضد املساءلة والتحقيق.
وش ّككت املنظمة يف دقة األرقام اإلجاملية التي تقدمها الحكومة عن ميزانية الدفاع ،وقالت إن
الصفقات الخاصة باملؤسستني العسكرية واألمنية ال تخضع ألحكام الرشاء العامة ،كام أ ّكدت
أن الشفافية يف موضوع إنفاق ميزانية الدفاع محدودة جدا ،كام أن نسبة اإلنفاق عىل الربامج
الرسية غري معروفة ،رغم أن الدفاع يستحوذ عىل أكرب جزء من ميزانية الدولة.
ميزانية الفساد 395 :مليون دينار!

وفضال عن التالعب الكبري يف أرايض وأمالك الدولة ،والذي تقدر أموالها املنهوبة بنحو  15مليار
دينار ،فقد ّاطرد مسلسل الرشاوى والرسقات والفساد املايل برعاية خليفة بن سلامن إىل مستوى
بعيد وفاضح جدا!
ويأيت ما كشفه ديوان الرقابة املالية من فضائح كربى للسنة العارشة عىل التوايل دليال مستمرا
عىل استرشاء الفساد يف كل هياكل الدولة عرب رسقة املال العام والتالعب مبقدرات البالد بشكل
سنوي منظم وعلني دون أدىن رادع ،بل بتغطية علنية من رئيس الوزراء مدعوما بالربملان الحايل!
وعىل مدى  10سنوات ،بات تقرير الرقابة املالية الصاعق مثار تندّر لدى جميع األطياف
السياسية ،وتصل مجموع األموال التي طالها الفساد منذ بدء الديوان عمله حتى اآلن إىل مئات
املاليني ،مل يسرتد منها شيئا ،ومل يحاسب عنها مسئول واحد ،يف مسار تراكمي يكشف عن جوهر
أصيل يف بنية الفساد ،هو فساد النظام السيايس الحاكم بر ّمته.
إن اإلحصاءات التي أجراها عضو جمعية التجمع القومي الدميقراطي غازي زبر عىل تقرير
ديوان الرقابة املالية للعام  ،2012كشفت أن املخالفات بلغت  141مليون دينار ،بينام أشارت
إحصاءاته عىل التقرير األخري ( )2013إىل أن الفساد شمل  395مليون دينار بحريني ،أي بزيادة
 180%عن التقرير السابق!
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قريبا جدا لن يستطيع البحرينيون أكل اللحوم الحمراء ،وسيغدو ذلك نوعا من الرتف يف بلدنا النفطي ،فـ»الكيلو»
الذي كانوا يشرتونه بدينار واحد ،سيصل قريبا إىل  4و 5دنانري

وبحسب تقرير ديوان الرقابة ،فإن طرق الفساد والتالعب تن ّوعت بني مشاريع غري موردة
يف امليزانية ،ديون غري محصلة ،اعتامدات يتم تدويرها ،رصد ميزانيات ملشاريع ال تشهد أي
مرصوفات ،استثامرات غري مفعلة ،إيرادات ال تدخل حسابات الحكومة ،قروض غري مستوفية
الرشوط ،تخلف هائل عن سداد الرسوم ،ترقيات غري مستحقة وغري قانونية ،تعويضات غري
مستحقة ،عالوات دون سند قانوين ،مكافآت خارج القانون ،توظيف غري قانوين ،عقود عمل غري
قانونية ،إعفاءات مخالفة ،وخسائر مالية ضخمة يف عقود املقاولني.
وشملت املخالفات أيضا تالعبا يف املناقصات ،مشرتيات دون عقود ،فضال عن مشرتيات فوق
مستوى الحاجة ،ومشرتيات بأسعار خيالية ،وأخرى دون تأمني أو غطاء ضامن مالئم ،وكذلك
مرصوفات غري مسجلة يف الدفاتر ،أو مرصوفات غري مخطط لها ،ومرصوفات الستخدام املسئولني
الشخيص ،وامتيازات حرصية لرشكات دون تربير ،وتسهيالت مالية استثنائية ،ومستحقات غري
مدفوعة للموردين.
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وكشف التقرير أيضا عن استغالل مليزانيات املشاريع يف مصاريف ال تخصها ،واستنفاد للمبالغ
االحتياطية يف العقود دون حاجة ،وتجاوز امليزانيات املعتمدة للمشاريع ،يف مقابل مشاريع
أو بنود مل يتم تحميلها أية مرصوفات ،ومشاريع ضخمة دون دراسة جدوى ،ومتويالت خارج
االختصاص ،وأخرى دون رقابة فعلية وخارج املعايري والرشوط ،وفواتري تفوق  1.5مليون دنيار
ملعرض تجاري ،باإلضافة إىل تنفيذ خدمات خارج نطاق االختصاص ،وعدم تقييد جزء كبري من
مواد املخازن ،وكذلك عدم تسليم فوائض املوازنات.
هذا فضال عن عدم تسليم البيانات املالية وفوائض امليزانية من  49جهة حكومية ،وكذلك عدم
تحصل رسوما تفوق  13مليون
القيام بالتدقيق الداخيل يف عدد من الجهات الحكومية التي ّ
دينار سنويا ،باإلضافة إىل عدم وجود سجالت دفرتية للعديد من الحسابات.
ميزانية «مسرت  »50/50ومعاونيه

وكان العام  2011قد شهد الكشف عن فضيحة رشاء رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلامن
أرض مرشوع «املرفأ املايل» من الدولة بدينار واحد ،ليمتلك ما قيمته  750مليون دينار من
املرشوع.
وفاحت روائح فساد خليفة بن سلامن بشكل غري مسبوق مع تداول قضية فساد ألبا-ألكوا يف
املحاكم الربيطانية ،وتداولت الصحافة العاملية كيف يطلق التجار لقب «املسرت  »50/50عىل
خليفة ،بسبب مطالبته بنصف عوائد أي مرشوع يساهم يف دعمه وتقديم التسهيالت املالية له
بحكم موقعه يف الدولة!
وك ّلفت قضية ألبا-ألكوا املال العام أكرث من مليار دينار ،نتيجة توقيع عقود توريد مواد خام
لرشكة ألبا بسعر أعىل من سعرها الحقيقي بكثري ،وهي قضية أثبتت وثائق رسمية أن رئيس
الوزراء كان وراءها شخصيا ،متعاونا مع قريبه وزير النفط السابق عيىس بن عيل آل خليفة،
وذلك مقابل رشوة بقيمة  24.7مليون دينار بحريني.
ويف مايو/أيار  2013أقيل محمد بن عيىس آل خليفة ،الرئيس التنفيذي لرشكة «بتلكو» لالتصاالت،
التي متتلك الحكومة معظم أسهمها ،وذلك بتهم تتعلق بفساد مايل تصل قيمته إىل  780مليون
دينار ،يأيت ذلك بعد إقالته من «صندوق التقاعد» لذات األسباب!
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ميزانية القمع ...وتبييض السمعة!

من جانب آخر ،وعىل متاس مبارش باالضطرابات السياسية ،أكدت مجلة «ذي إيكونومست» أن
البحرين أنفقت  32مليون دوالر عىل رشكات العالقات العامة الغربية لتبييض سمعتها منذ عام
.2011
وبقي رشاء األسلحة ملواجهة وقمع االحتجاجات الشعبية أحد أهم العوامل استنزافا للامل العام،
وهو ما يفرس اختفاء بنود من امليزانية عالوة عىل زيادة اإلنفاق عىل أجهزة األمن.
واستمر النظام البحريني يف عقد صفقات التس ّلح مع بريطانيا وأمريكا العام املايض ،وأجرى
مسؤولون بريطانيون مباحثات مع البحرين بشأن صفقة لبيع  12طائرة حربية من طراز
«تايفون» بقيمة أكرث من  600مليون دينار بحريني ،وذلك عىل أثر زيارة للملك البحريني إىل
بريطانيا!
وأظهرت إحصاءات أن صادرات بريطانيا من السالح للبحرين بلغت  8ماليني دينار بحريني
خالل الخمس السنوات املاضية ،من بينها  2.44مليون دينار قيمة أسلحة خفيفة.
وبعيدا عن ميزانية الهدايا والعطايا السنوية التي تقدّم لضباط الجيش والحرس الوطني ووزارة
الداخلية عىل جهودهم يف قمع االحتجاجات املناوئة للنظام ،كشفت منظمة «بحرين ووتش»
العام املايض عن مناقصة استرياد  1,6مليون قذيفة و  90ألف قنبلة يدوية من مسيالت الدموع،
ومن غري املعروف كم من املاليني ستحصل عليها الرشكة الكورية التي رست عليها املناقصة!
صدقات ناصر بن حمد

وبشكل رسيع ومفاجئ ،تظهر مبالغ التربعات والهبات ،داخل البالد وما وراء البحار ،يف حني ال
تجد مليزانية البنى التحتية أي أثر أو حضور ،حتى يف الدفاتر املالية!
وقد ثارت ثائرة البحرينيني عىل إعالن نجل امللك ،املتهم بقضايا تعذيب ،نارص بن حمد آل
خليفة ،تشكيل ما أسامها لجنة وطنية ملساعدة املترضرين من األمطار تقوم بجمع التربعات
من الناس!
وسخر البحرينيون بكل أطيافهم من هذه املبادرة ،داعني إىل مساءلة نارص عن املبالغ الطائلة
التي يرصفها عىل سباقات الخيول يف البحرين وخارجها ،وقال نارص الحقا إن والده امللك ت ّربع
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مببلغ نصف مليون دينار ،كام تربعت والدته للحملة مببلغ قدره  100ألف دينار ،وتربع هو مببلغ
مامثل ،يف محاولة فاضحة إلعادة توجيه أموال الدولة يف شكل صدقات عىل املواطنني!
وإجامال ،فتربع امللك ألكادميية ساندهيرست العسكرية الربيطانية بثالثة ماليني جنيه إسرتليني
لتسمية قاعة باسمه ،يخترص املوارد التي يرصف فيها املال العام يف بلد الفساد واملفسدين!
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لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/12732.html
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حصاد الفساد:
ألبا وأخواتها  ..فضائح آل خليفة

»الفساد ال يكون فسادًا إذا كان جميع أعضاء العائلة الحاكمة عىل علم به»
جستني غينغلر
استطاع ُ
ملك البحرين ،حمد بن عيىس آل خليفة ،أن يجعل من الفساد أح َد األعراف التقليد ّية
التي تتبعها قبيلته يف إدارة شؤون البالد .و ُيعترب العرف مصدراً احتياط ّياً للقانون (إذا تعارف
ُ
العمل به يف مجتمع معني وزمان معني) ،لكن الفساد العريف مل يتّبعه إال عائلة آل خليفة التي
جعلته قانوناً لها.
وقد أشارت منظامت ومح ّللون إىل أن بقاء آل خليفة بالحكم ،ويف ّ
ظل انعدام وسائل ال ّرقابة؛
سيجعل من الفساد موضوعاً رئيساً يف البحرين ،ما دام امللك يرعى أقرباءه املفسدين ويحول
دون مساءلتهم عن الرسقات والتجاوزات املالية التي يستفيدون منها.
رجل األعامل الربيطاين ،فيكتور دحدلة ،املتو ّرط بدفع رشا بـ  67ماليني دوالر لرئيس مجلس إدارة
ألبا السابق ،عيىس بن عيل آل خليفة( ،وهو مستشار خليفة بن سلامن للشؤون االقتصادية)؛
استفا َد أمام محكم ٍة بريطانية من «القانون غري املكتوب» للعائلة الحاكمة.
وقد انهارت قضية دحدلة  -التي طرحها املكتب الربيطاين ملكافحة جرائم االحتيال الخطرية
 بشكل رسيع .فرغم أنه اعرتف بتسديد ال ّرشا؛ إال أنه دافع عن براءته ،مستشهدًا «مبوافقةاملسؤول الرئييس» ،وهو دفاعٌ ُمتاح يف إطار قانون الوقاية من الفساد الربيطاين  ،1906حسبام
نقل استيل شريبون من وكالة رويرتز لألنباء.
حجته هي أن املدفوعات كانت معروفة وموافق
شريتون أوضح األمر وقال «ويف الجوهر ،كانت ّ
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عليها من قبل أولئك الذين يتو ّلون مراكز املسؤولية يف ألبا والحكومة البحرينية ،وأنها كانت
جز ًءا من العرف واملامرسة يف البحرين».
الحكومة تعرتف :نعلم بالرشاوى

بدأ القضاء الربيطاين مطلع نوفمرب /ترشين الثاين النّظر يف الدّعوى التي قدّمها مكتب مكافحة
جرائم االحتيال الخطرية الربيطاين ضد دحدلة ،وذلك يف أكرب قضايا الفساد خالل السنوات
األخرية ،غري أن تطورات املحاكمة ،وبعد نحو شهر ،دفعت بانهيار القضية بشكل مفاجئ.
فقد قدّم محامي الدفاع ،يوم االثنني  2ديسمرب /كانون األول ،وثائق أمام املحكمة تؤ ّكد أن
تم ع ْقد
رئيس الوزراء كان له تأثري مبارش يف شؤون رشكة أملنيوم البحرين «ألبا» ،وذلك عندما ّ
نائب رئيس الوزراء ،جواد العريض ،يف سياق رسال ٍة
الصفقة ،األمر الذي أ ّكده يف جلس ٍة الحقة ُ
ّ
رفعها للمحكمة.
كتب العريض
طلب من ألني و أوفري (مكتب محاماة يف لندن ُموكل عن دحدلة)َ ،
وبناء عىل ٍ
يقول «إن مجلس إدارة رشكة أملنيوم البحرين علم ووافق عىل جميع العقود التي أبرمتها ألبا،
مبا يف ذلك معرفة املدفوعات التي قام بها فيكتور دحدلة ،وإقرارها» ،وأضاف «كان هذا مطابقاً
للمامرسات ا ُملتّبعة يف ألبا».
 عىل نحو تام ُ -وليس هذا هو السبب الوحيد النهيار القضية ،فقد قام ّ
كل من رئيس مجلس إدارة ألبا ،محمود
الكوهجي ،والرئيس التنفيذي السابق ،بروس هول ،بتغيري إفادتيهام أمام املحكمة بعد ضغوط
من خليفة بن سلامن .وقد أ ّكد رئيس كتلة الوفاق النيابية املستقيل ،عبدالجليل خليل ،أن
محمود الكوهجي قدّم شهادة متناقضة وناقصة يف  20نوفمرب /ترشين الثاين ،وفيها نفى استالم
مسؤولني حكوميني لرشاوي من دحدلة.
أحد املحامني قال لـ «رويرتز» أن السبب الرئييس اآلخر لقرار مكتب مكافحة الفساد هو أن
بروس هول ،الرئيس التنفيذي السابق أللبا ،والذي كان قد أق ّر بذنبه يف مؤامرة الفساد مع
غي بشكل ملحوظ شهادته يف املحكمة مقارن ًة مع ما قاله يف شهادته ملكتب مكافحة
دحدلة؛ قد ّ
الفساد.
ألبا -ألكوا :التسوية الرخيصة

رغم أن تكلفة الرشا التي دفعها رجل األعامل الربيطاين بلغت  67مليون دوالر ،إال أن خسائر ألبا
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تم مبوجبها توريد مادة األمونيا بأسعار كبرية تتجاوز سعر السوق؛ بلغت نحو
من ّ
الصفقة التي ّ
مليار دوالر ،وهو قيمة التّعويض التي كانت رشكة ألبا تطالب به الرشكة املو ّردة (ألكوا األمريكية(
وبعد أن رفعت ألبا دعوى قضائية ض ّد ّ
الشكة األمريكية أمام القضاء األمرييك ملطالبتها مببلغ
التعويض؛ قام الكوهجي بسحب الدّعوى القضائ ّية ،وو ّقع صفق ًة رس ّي ًة مع ألكوا مقابل 85
مليون دوالر فقط ،بنسبة ال تتعدى  8.5%من املبالغ التي خرستها الرشكة.
بتلكو بعد التأمينات االجتماعية

أقدمت رشكة البحرين لالتصاالت «بتلكو» يف  27مايو /أيار عىل إقالة رئيسها التنفيذي ،محمد
بن عيىس آل خليفة ،بعد شبهات حول إمتام صفقة ُتقدّر قيمتها بـ  680مليون دوالر .وب ّررت
القرار بـ «انتهاء العقد مع الشيخ محمد».
وجاءت إقالته من ّ
الحصة األكرب فيها  -بعد «شبهة فساد» يف صفقة
الشكة  -التي متلك الحكومة ّ
االستحواذ التي أبرمها محمد بن عيىس مع «موناكو لالتصاالت» ،يف حني مل يتم مقاضاة الرجل
حصن ملك ّياً من املساءلة بطبيعة الحال.
ا ُمل ّ
ومل تكن ّ
الشبهة الوحيدة يف تورط محمد بن عيىس يف عمليات فساد ،فقد واجه الرجل شبهات
تتم إقالته يف  ،2011وكان من بينها
فساد كبرية خالل رئاسته لصندوق التقاعد أيضاً ،قبل أن ّ
قروضا ُاعتربت الحقاً ديوناً شبه معدومة لبنك آركبيتا.
طريان الخليج ...صفقات عائلية سياسية

أدّى الفساد املرتاكم يف طريان الخليج إىل تسجيل الرشكة ،ولعدة سنوات ،خسائ َر مرتاكمة ،بلغت
مطلع  2013نحو  240مليون دينار .ورغم أن مسؤولني يف الرشكة ادّعوا أن الخسائر ستنخفض
إىل النصف تقريباً مع نهاية العام؛ إال ّأن الرشكة تتح ّفظ عىل الكشف عن بياناتها املال ّية.
ٌ
بيانات
بيانات قدّمها رئيس مجلس إدارة الرشكة ،خالد بن عبدالله آل خليفة ،مع
وتضاربت
ٍ
ّ
ّ
أخرى قدّمها وزي ُر املواصالت يف ظل عدم ّ
الشفافية التي تنتهجها الرشكة .ففي حني توقع فيه
ّ
األخ ُري ،يف شهر أكتوبر /ترشين األول ،أن خسائر الرشكة ستقل عن  90مليون دينار؛ أعلن خالد
بن عبدالله بعد أسبوعني أنها انخفضت لـ  76مليونا فقط.
َ
ومن ّ
األموال العامة ملصالح حكمهم ،فقد أشارت
الضوري اإلشارة هنا إىل توظيف آل خليفة
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استطاع ملكُ البحرين ،حمد بن عيسى آل خليفة ،أن يجعل من الفساد أحدَ األعراف التقليديّة التي تتبعها
قبيلته يف إدارة شؤون البالد.

وثيقة نرشها موقع ويكيلكس إىل أن امللك وويل عهده ألغيا صفق ًة ُمق ّررة لطريان الخليج مع
رشكة ايرباص األوروبية لصالح رشكة بوينغ األمريكية.
ويف التفاصيل ،قال السفري األمرييك آدم إيريل نهاية ديسمرب « 2007بعد أشهر من الضغط الشديد
ووجها
من قبل السفري؛ رفض ويل العهد وامللك اقرتاح رشكة طريان الخليج برشاء طائرات ايرباصّ ،
الرشكة لعقد صفقة مع بوينغ».
وبي السفري أن رشكة طريان الخليج و ّقعت عىل اتفاق بقيمة  6مليارات دوالر مع رشكة بوينغ يف
ّ
وقت يتزامن مع زيارة الرئيس بوش ،رغم التكلفة املنخفضة لرشاء ايرباص –بحسب
 13يناير ،يف ٍ
ما أفاد به السفري-.
رئيس الوزراء يدفن النسخة الرسمية املعتمدة من الفساد

كشف التّحليل املايل لألرقام والتي أوردها تقرير ديوان الرقابة املالية للعام 2013؛ أن قيمة
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الفساد الذي تو ّرطت فيه حكومة رئيس الوزراء خليفة بن سلامن بلغت  395مليون دينار
بحريني ،بزيادة تصل إىل  180%مقارنة بالتقرير السابق.
ورغم أن التقرير ،الذي يكشف جزءا من الفساد لكونه يصدر عن هيئ ٍة نظامية ،بلغ نسخته
العارشة إال أن خليفة بن سلامن ال زال يرتأس الحكومة منذ  43عاما ،ومل يتم مساءلته عن هذا
الكم الهائل من الرسقات ،بل تجاوز ذلك إىل ح ّد تقديم نفسه صائناً للامل العام!
جمع رئيس الوزراء ما ُيس ّمى بـ «الكتل النيابية» ،ليؤكد أن «ال مكان للمتالعبني
يف هذا اإلطارَ ،
باملال العام» ،فأ ّكدت تلك الكتل «ثقتها ّ
بأن الحكومة لديها األدوات التي تجعلها قادرة عىل
وقف أي تجاوز ومعالجته ،ولن تسمح أبداً بأن يصل إىل مرحلة الفساد ،فال مكان لفاسد يف
حكومة يرأسها صاحب السمو املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة»
املطر يكشف سوءة رجل التنمية

ع ّرت األمطار الغزيرة التي سقطت لوقت محدود فوق البحرين ( 19نوفمرب /ترشين الثاين) ّ
كل
مقوالت وكذبات مدّاحي النظام البحريني وحكومة خليفة بن سلامن ،الذي ينسب إليه مواليه
ّ
كل حسن ٍة يف البحرين ،وتشتهر بينهم مقوالت مثل «رجل التنمية».
السيارات تبحر يف ّ
الشوارع ،وليست
صباحاً ،كانت البحرين تغرق يف أنهار من األمطار .كانت ّ
القدمية منها فحسب ،بل حتى الشوارع الحديثة التي ُيفرتض أن وزارة األشغال أعدّتها مبوجب
مواصفات عاملية ،كام زعمت الحكومة قبل يوم واحد.
عددٌ من املدارس تح ّولت إىل برك سباحة .صور ومقاطع فيديو أظهرت كيف يحمل اآلباء
أطفالهم داخل املدارس ،وهم ُيش ّمرون عن ثيابهم حتى منتصف أرجلهم ،فيام كان املعلمون
يبحرون وسط الربك للوصول إىل صفوفهم.
بيوت آيلة للسقوط ،رغم احتفال خليفة بن سلامن
كانت املياه تغم ُر غرف نوم املواطنني يف ٍ
السنوي بحصوله عىل جوائز عاملية يف التنمية الحرضية.
بادر نجل امللك ،نارص بن حمد آل خليفة ،لتعويض املترضرين ،ولكن من أموال املترضرين
أنفسهم ،فبينام يلعب هو وأبيه وكل أفراد العائلة من خلفهم بخزينة الدّولة؛ أعلن عن تشكيل
لجنة وطنية تجمع األموال من الناس لتعويض املترضرين!
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العائلة الفاسدة :شهادات دولية
ح ّلت البحرين يف املركز  57عىل مؤرش مدركات الفساد للعام  ،2013والذي أصدرته منظمة
«الشفافية الدولية» يف ديسمرب/كانون األول ،وهبطت البحرين إىل املركز  57بعدما كانت يف
العام  2012يف املركز 53.
املنظمة اعتربت البحرين من الدّول صاحبة أعىل الدّرجات يف كون أنها ما زالت تواجه مشكالت
مؤسسات الدّولة لتحقيق مآرب خاصة ،كام أنها من بني الدول ا ُملع ّرضة
تتع ّلق بالسيطرة عىل ّ
لخطر الفساد «بدرجة عالية جدا».
السياسية وصناعة القرار يف
وأضافت يف تقريرها إىل إن «عائلة آل خليفة تهيمن عىل الحياة ّ
البحرين .ومع قلة ّ
السيايس» ،متهم ًة أفراد
الضوابط واملوازين الرقابية؛ يتزايد خطر الفساد ّ
العائلة الحاكمة بأنها تتمتّع بحصانة ملكية ضد املساءلة والتحقيق.
سمعة العائلة امللطخة

مسؤول املخابرات األمريكية السابق ،اميل نخلة ،كتب عن انهيار قضية ألبا قائ ًال« :مع نجاة عمه
ورئيس الوزراء من اإلهانة العلنية  -عىل األقل  -يف املحاكم الربيطانية؛ ال ميكن للملك حمد أن
يدّعي أن كل أمور رئيس الوزراء أو بعض وزراء العائلة الذين ّ
لطخت القضي ُة سمعتهم ،بأنها
عىل ما يرام».
ورأى أن «االعرتاف الرسمي ألحد نواب رئيس الوزراء -والذي ُقدِّم يف رسالة للمحكمة الربيطانية
بأن الدفعات البالغة ماليني الدوالرات متت بعلم آل خليفة وموافقتهم -ستكون له آثار جدية
وطويلة األمد عىل العائلة الحاكمة».
وخلص يف مقالة جاءت تحت عنوان «رئيس الوزراء البحريني تفادى رصاصة الفساد ،حتى اآلن»
إىل القول «يف النهاية ،أضعفت القضية رشعية حكم آل خليفة خاص ًة يف هذه املرحلة عندما ر ّوج
امللك لـ «فتح» العائلة للجزيرة منذ أكرث من  200عا ًما».
ال يكون فسادا إذا كان بعلم العائلة

أما جستني غينغلر ،وهو باحث أول يف هيئة املسح االجتامعي واالقتصادي يف معهد البحوث
بجامعة قطر ،وهو محارض مساعد يف جامعة نورث وسرتن يف قطر ،فقد قال «إن الفساد ال يكون
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علم به».
فسادًا إذا كان جميع أعضاء العائلة الحاكمة عىل ٍ
ونقل عن بروس هول ،الرئيس التنفيذي السابق أللبا ،قوله أمام املحكمة «إنه يوافق أن هناك
توترات يف البحرين ،حيث «تسيطر العائلة املالكة عىل كل يشء «وحيث» ال يحدث يشء دون
موافقة رئيس الوزراء عليه».
ّ
كل يشء يحدث بعلم رئيس الوزراء وابن أخيه (امللك) الذي جعل من األول مساءال أمامه يف
الدستور املنحة (دستور  ،)2002ليك يضمن بقاءه بعيدا عن أ ّية مساءلة قانونية أو رقابية .هو
يريد بذلك أن تكون عائلته محم ّية ،ألنه يعلم أنه ليس بإمكانه وعائلته إال أن يكونوا فاسدين!
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لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12849.html
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حصاد امللك:
سردية «املجالس» املؤسسة على الفتح واملكرمات

سنوات من اإلمعان يف إ ْنكار الواقع؛ مل يجد ُ
ملك البحرين (مواليد  28يناير )1950
بعد ثالث
ٍ
ُب ّداً من الدّخول يف مغامر ٍة جديدة ،وهذه امل ّرة باال ّتجاه إىل الوراء ،الورا ِء األك ِرث انفالتاً وجنوناً،
وتحديداً ُ
هرب ُ
الواقع إىل التّاريخ .لكنه
امللك مجدّداً من
حيث مخازن الخرافات الكربى .إذنَ ،
ِ
الصيت .أراد ُ
امللك أن ُينهي العام
هذه امل ّرة كان أك َرث «جرأة» يف استنطاق «مد ّونة الفتح» س ّيئة ّ
«جسور» وبال هوادة تجاه شعبه الذين ،بدورهم ،صنعوا ف ْعلهم «الجذري»
2013م بر ّد ٍ
فعل َ
ْ
تحت و ْقع ّ
وسمعه.
التاكم املحنوي الذي ُص ّب عليهم بال تو ّقف ،وتحت نظر امللك ْ
عىل نح ٍو أعمق ،أخرج ُ
ترب عليها .يف املوقع اإللكرتوين للملك؛ ُك ِت َب ّ
بأن
العقدة التي ّ
امللك زئ َري ُ
األخري «كان حريصاً عىل حضور مجالس والده ليسمع الكثري من القصص وال ّروايات التي تحيك
تاريخ األبطال واألمم والوقائع وذ ْكر عوامل النّرص والهزمية».
يختزن ُ
ُ
قصص
امللك قصصاً كان يرويها آباؤه وأجداده حول «األبطال» و»النّرص والهزمية» ،وهي ٌ
ُت ّ
حصاً ،الق ّو َة القبل ّية الغاشمة التي تج ّرع منها/بسببها البحرين ّيون الويالت منذ وطأت
عظ ُمْ ،
ترب ُ
امللك يف املجالس التي ُتعيل منطقَ الق ّوة .كان
أقدا ُم الغزو القبيل هذه األرض يف 1783مّ .
القصاصون غري
ُيدا ِو ُم عىل ح ْفظ «وثيقة الفتح/الغزو» والتّغنّي بها ِ
بذات ال ّلغ ِة التي اعتادها ّ
املَهرة.
خاط ُب ُ
مستوياً عىل ح ّريته ّ
كل االستواء ،أو مواطنني كا ِميل ا ُملواطنة ،بل ه َو بصد ِد
ال ُي ِ
امللك شعباً ْ
الحيك امليثولوجي وإ ْبراز ال ُبطوالت يف وجه منْ يعتربهم رعايا ،أو ّ
أقل من ذلك.
باع غريزته يف َ
ْإش ِ
وامللك يف ذلك ال ُ
ُ
حجح أو تاريخ ُمع ّز ٍز بالوثائق .منْ يجرؤ ،أص ًال ،ف ُيطالبه بالدّليل؟!
يبحث عن ٍ
ُ
ّواقص والهفوات ،وال يه ّمه َ
يش ُ
امللك ال ْ
ذلك قطعاً .ه ّمه األك ُرب
تغل عىل صيان ِة
الخطاب من الن ِ
ِ
الجميع ،وعليهم
رسدها وكأ ّنها
ٌ
مرسوم مليك ،أو قانون مفروض عىل َ
هو رواية َقصص البطوالت و ْ
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وإسباغ ال َبهج ِة واالنبها ِر به ،متاماً كام ُي ُ
ساق -
اإلنصات إليه ،واال ّنصياع له ،والتّمحور حولهْ ،
مجالس كبار القبيلة.
كالقطعان ُ -ر ّوا ُد
ِ
ُيريدُ ُ
امللك إخبارنا ّ
بأن الحارض ،واملستقبل اآليت ،ال قيمة له وال حياة فيه إ ّال بر ْبطه وارتباطه
بتاريخ 1783م .وخارج هذا التّاريخ؛ ينظ ُر ُ
شعب البحرين عىل أ ّنهم بني أمرين ،ال ثالث
امللك إىل ِ
لهام« :فئة ضالةُ ،مغ ّرر بها» ،أو «شعب و ّيف ،يستحقّ العطايا».
إسرتاتيجيّة الهدم والبناء الهدمي

رهان يتش ّبث به ُ
ّمثة ٌ
ّاس من تاريخهم ،وبنح ٍو
تدريجي وقهريّ
امللك لخ ْوض الغامرْ :أن يتح ّل َل الن ُ
ّ
ُ
يف الوقت نفسهْ :أن ّ
ارتباطهم بتلك الهو ّية التي تشدْهم إىل التّاريخ ا ُملوازي ،أو النّقيض.
يقل
امللك ذلك عرب ّ
يتأ ّم ُل ُ
تتقاطع فيها عمل ّيات الهدم ،بإعادة البناء،
خطاط ٍة ملتوي ٍة من اإلجراءات،
ُ
ثم الهدم.
تيح ُ
امللك الفرصة الكاملة  -ملنْ يشاء  -للمشارك ِة يف مه ّمة «تحويل» ّ
الشيعة إىل
يف البدايةُ ،ي ُ
مك ّونٍ إضا ّيفّ .
يتوجب أال ُيصبحوا شعباً أصي ًال ،وأال يكونوا ناساً لهم
الشيع ُة يف هذه امله ّمة ّ
يس ُ
هل التّالعب ّ
بكل يش ٍء حني تبدأ
جذورهم غري املشكوك فيها .يف الدّميوغرافيا «ا ُملس ّيسة»؛ ْ
للسكان ،أو القاطنني يف البالد.
الحكاية بتقطيع ال ّرابط التّاريخي ّ
يتم بناء فكرة املك ّونات ا ُملرافقة ،أو ا ُملز ِاحمة ،أو ا ُملزا ِملة .يف هذا ّ
الطور ،ليس هنالك
بعد ذلكّ ،
للمغالَبة عىل املك ّون األصيل ،و ُيصبح الحديث  -حينها  -عن «س ّكان أصليني» محض
ّسع ُ
أيّ مت ٍ
يتم اإليهام ّ
بأن اصطناعها «حيلة» ُتف َربك بغرض سيولة
توهّ م تاريخي أو أسطورة «جنائز ّية» ّ
الصاع ّية .تأيت بعد ذلك عمل ّية الهدْم غري املبارشة،
الحياة وتوفري واحد ٍة من ُموجبات املظلوم ّية ّ
أرص أن يقوم بها ُ
امللك
من خالل تأسيس مجد
تاريخي جديد عىل أنقاض ما سبق ،وهي عمل ّية ّ
ّ
متوحشة يف العام 2013م.
شخص ّياً يف العام 2012م ،ولكنّه أوالها عناية ّ
خطاب عيد الجلوس :تتويج الفتْح

مل يكن خطاب امللك يف احتفاالت  16ديسمرب 2013م ،مختلفاً عن خطاب ديسمرب 2012م ،بل
يكادان يتطابقان لجه ِة استحضار مقولة «الفتح» واتخاذها أساساً وتأسيساً ملواجه ٍة رصيحة ض ّد
النّاس.
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ما الذي تغري إذن بني العامني؟

مع تداعيات العام الجديد؛ مل يجد ُ
تغي عىل األرض .اإلسرتاتيج ّية التي كان
امللك شيئاً حقيق ّياً قد ّ
فشل مد ًّو .يف الحال ّ
الطبيعي،
ُيؤ َّمل أن ُتفيض إىل تكسري املعنى الوجودي للمعارضة؛ انتهت إىل ٍ
مس ٍح آخر ،وتحديداً التّفاوض ا ُملبارش مع ا ُملعارضة ،والنّقاش الجدّي
كان ُيفرتض الولوج إىل ْ
لتسوية األوضاع .إ ّال ّأن امللك ال يرى ّأن األمورّ ،
ات؛ تستدعي
بكل ما فيها من أوجاع وانكسار ٍ
طريق التّسو ّيات النّهائ ّية ،بل اإلمعان  -بدرجات صاعدة  -يف «خلفنة» البالد والعباد ،واإلغراق
املتواصل إلسرتاتيج ّيات الهدم والبناء الهدمي.
ش ّكل خطاب ديسمرب 2013م منوذجاً عىل ذلك.
ُ
تخترص ّ
«نحتفل اليوم بذكرى فتح البحرين عام 1783م».
كل يشء:
الخطاب بالعبارة التي
بدأ
ُ
ُ
وليك ُيعطي هذا «الفتْح» معناه الهدْمي؛ أ ْوضح ُ
امللك ّأن الفتْح للبحرين كان ألجل أن ُتصبح
يختتم الفقرة باإلشارة إىل االحتفال ب»عيد الجلوس».
ثم
ُ
«دولة عرب ّية مسلمة ذات سيادة»ّ .
ثم الجلوس .الغزو ،ويليه التس ّلط واالستواء عىل العرش ،متاماً كام يحدث يف قصص
الفت ُْح أوالًّ ،
«الفتوحات» أو االحتالالت املعروفة يف التّاريخ .يريدُ ُ
ُ
ينتفض ضدّه
امللك أن يقول لش ْعبه  -الذي
 ّبأن هو ّية الوطن تتش ّك ُل يف رحاب هذا التّاريخ1783 :م ,أي يف «ال ّرحاب ّ
الضيقة» التي ُتلزمهم
ّ
الشعو َر بأ ّنهم الزالوا غري مؤهّ لني للمواطنة ،وليسوا جديرين بها ،أل ّنهم باقون  -وفق مرجع ّية
امللك  -رعايا تحت سلطة الفتْح.
ُ
وامللك يف ذلك ي ْقتدي
بدون هذا التّاريخ؛ ليس ّمثة مواطنون رشفاء ،ال يف العروب ِة وال يف اإلسالم.
 كام َتستقيم
ترب فيها وتغ ّذى عىل موائدها .مرجع ّية «املجالس» ال
قال  -باملجالس األوىل التي ّ
ُ
السلطة ،وتأسيس مواطن ّي ٍة كاملة .لذلك ،مل يتحدّث ُ
امللك
مع بناء دول ٍة عرص ّية ،قامئ ٍة عىل تداول ّ
عن ذلك ولو باإلشارة ،ويف ال ّلفتة التي أىت فيها عىل ذ ْكر «املواطنني» َ
كان ُي ّ
بشهم ب»تحسني
املعيشة» واملكرمات.
مرجع ّية املجالس ُتز ّود َ
امللك ّ
بكل مفاهيمه حول «الفتح» واالقتداء ب»اآلباء واألجداد» .يف هذه
املجالسُ ،يصبح الكال ُم عن «التّعايش واملح ّبة والتّسامح» ُجم ًال لغو ّية الغ ّية ،أل ّنها ّ
تظل ُمش ّبعة
املؤسسة عىل «الفتح» واالنتصارات ال َقبل ّية .عىل هذا النّحو ،حني يقول ُ
امللك:
بأجواء املجالس َّ
«مؤ ّكدين عىل تعزيز وحدتنا الوطن ّية وهويتنا العرب ّية وتراثنا اإلسالمي ،مقتدين باآلباء واألجداد
يف نرش روح التعايش واملحبة والتسامح بني جميع أبناء هذه األرض الطيبة من مختلف األديان،
دون تفرقة وال متييز يف وطننا الغايل»؛ فإ ّنه يعني العكس متاماً.
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بعد ثالث سنواتٍ من اإلمعان يف إنْكار الواقع؛ لم يجد ملكُ البحرين (مواليد  28يناير  )1950بُدّاً من الدّخول يف
األكثر انفالتاً وجنوناً ،وتحديداً ُ
حيث مخازن الخرافات الكربى.
مغامرةٍ جديدة ،وهذه املرّة باالتّجاه إىل الوراء ،الورا ِء
ِ

مل تد ْم احتفال ّيات امللك مع النّاس ،ومل ُ
َ
وصبغ
انقلب عىل األعقاب،
الخية لهم.
َ
تط ْل وعوده ّ
بالسواد والدّماء .اقتدى ُ
امللك باألسالف :ازدا َد االنقسا ُم والتمزّق ،وتو ّلت امليليش ّيات
حياتهم ّ
َ
عب
واملشيخ ّيات وظيف َة التّشطري املذهبي برعاية رموز القبيلة.
انرشخت هو ّية العروبة واإلسالم ْ
جحافل املرتزقة متعدّدة الجنس ّيات ،وبإمدا ِد ق ّوات درع الجزيرة التي ص ّوبت جنازيرها ناحية
حظي التّمييز ض ّد ّ
املساجد ودُور العبادة ،وكانت ّ
الشيعة
الشعائر الدّين ّية هدفاً مرشوعاً لها.
َ
لوائح االستهجان ضدّهم يف ّ
كل الدّوائر الحكوم ّية .ال
باالمتنان واملرشوع ّية العمل ّية ،وانترشت ُ
الحي الزال ُيطارد ّ
ويقتلع حياتهم ،وتحت و ْقع
الش ّب َان
تعايش ،وال مح ّبة يف البحرين ،وال ّر ُ
ُ
صاص ّ
حوارات ديوان امللك.
السفراء ،والبهرجة
إ ّال ّأن امللك ُ
يهرب من هذه الوقائع .يتخ ّفى وراء االستقباالت ،ومراسيم ّ
الخاطفة التي مينحها له الزّوار العابرون من املم ّثلني ُ
وط ّالب املزايا واالمتيازاتُ .يخفي ُ
امللك عن
ُ
ُ
ابتالع سخطِ ّ
نفسه داخل
والساحات،
ناظريه شظايا الحرمان،
ويختطف َ
الشوارع ّ
ويستبسل يف ِ
يتكس ّ
ات تقرير املصري
كل ذلك أمام البقعة املمتدة بتظاهر ِ
املهرجانات امل ّيتة .ولكن ،رسعان ما ّ ُ
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ات ّ
الضاجة مبطالب التّح ّول الدّميوقراطي.
واملسري ِ
ٌ
امللك ُش ٌ
تعمد يف استحضار
حنات
تتطاي ُر من كلامت ِ
السالبةّ .مثة ُّ
مليئة باالنفصال والنّوايا ّ
يكف ُ
ا ُملخ ّوفات .ال ّ
الصيح.
امللك عن
اإلرعاب واإلنذار ّ
ِ
بأمور أربعة:
يف خطاب ديسمرب 2013م؛ يُخوّف امللكُ شعبه
ٍ

 -1حكومة خليفة بن سلامن :يقول ُ
امللك« :نشكر حكومتنا املوقرة عىل ما تم إنجازه من مشاريع
إسكانية ،ونوجه بهذه املناسبة الوطنية ببناء أربعني ألف وحدة سكنية جديدة ويف أقرص مدة
ممكنة والخدمات األخرى املكملة ،مبا يوفر الحياة الكرمية والبيئة املناسبة للمواطنني الكرام».
يقول ُ
والشطةُ :
 -2الجيش ّ
امللك« :يسعدنا يف هذا اليوم املجيد أن نوجه الشكر لكافة منتسبي
قوة دفاع البحرين وقوات األمن العام والحرس الوطني عىل ما يبذلونه من جهود مخلصة يف
الحفاظ عىل أمن الوطن واستقراره.
 -3ق ّوات مجلس التّعاون :يقول ُ
امللك« :إننا نعرب عن تهنئتنا لقواتنا املسلحة وشعبنا الويف عىل
موافقة أصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،إلنشاء قيادة
عسكرية موحدة لقواتنا املسلحة لضامن العمل الدفاعي املشرتك وإقرارهم إنشاء مركز التنسيق
البحري لألمن البحري يف البحرين».
 -4االتحاد الخليجي :يقول ُ
امللك« :أما بالنسبة لالتحاد فقد تداولنا ،مع اإلخوة أصحاب الجاللة
والسمو قادة دول مجلس التعاون ،موضوع االنتقال من التنسيق والتكامل إىل االتحاد ،واتفقنا
عىل مواصلة العمل الدؤوب يف هذا الصدد .وإن مملكة البحرين عىل استعداد من هذا اليوم
إلعالن االتحاد ،لتأكيد إرادتنا الثابتة وعزميتنا الصلبة ،متطلعني إىل الدعوة للقمة الخاصة باإلعالن
عن قيام هذا االتحاد بالرياض».
بهذه ا ُملخ ّوفات ُيب ّد ُد ُ
امللك التّفاؤالت ا ُملمكنة معه ،أو مع نظامه القائم .هو ال يل ّوح بها ألجل
وأن ّ
تعديل املَوازين وف ْرز التّوازنات ،وال ليك ُيقنع النّاس بعدم جدوى االحتجاجاتّ ،
الطريق
مسدودٌ بال ّد ّبابات .هو يلجأ للتّخويف من أجل التّخويف ،أي حتّى يفرض سلطة الفتْح العميقة،
َ
كل ما َ
بأن ّ
و ُيثبت للجميع ّ
حجز البالد ك ّلها
حصل ،وما ميكن أن
غي من إرصاره عىل ْ
يحصل ،ال ُي ّ
يف ْ
حضن مجالس اآلباء واألجداد.
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ش ْك ُره لحكومة خليفة بن سلامن ،وامتداحه الغامر لق ّوات الجيش ّ
والشطة ،وفرحه غري املحدود
بالتّالحم العسكري مع مجلس التّعاون ،ومتنّيه ّ -
الشبيه باالستعطاف  -إلعالن اال ّتحاد الخليجي؛
كل ذلك يرميه ُ
ّ
امللك يف وجوهنا ،وليقول للحاملني بالحوار «الجاد» ّ
بأن البداية ال ينبغي أن
ّ
تتخطى هذه الحدود الغليظة.
ٌ
مكتوبة عىل جدران  14فرباير ،وإحدى هذه الجدار ّيات تقول:
امللك
للمجالس أرسارها ،وأرسا ُر ِ
«بحرين ترصخ لألبد ..براءة منّك يا حمد».

لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13072.html
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التيارات السنية املوالية :تفكك وخالفات ..الجهاديون
البحرينيون يف سوريا ..وبروز ناشطني معارضني

عاشت التيارات السنية املوالية ضمن جبهة «الفاتح» يف  2013تخبطا متصاعدا أدى إىل تفككها
وبروز انتقادات وخالفات بني أعضائها تظهرت باستقالة قياديني وأعضاء يف «تجمع الوحدة
الوطنية» ،الذي أنشأته السلطة ليكون ذارعها الشعبي ضد املد املعارض وتأسيس ائتالف «شباب
الفاتح» ،ومواصلة رئيس «التجمع» الشيخ عبد اللطيف املحمود موجة التحريض عىل الثورة
البحرينية.
فيام ظهر بوضوح تورط تنظيم التيار الجهادي يف البحرين يف الحرب الدائرة يف سوريا ،من خالل
مقتل  6منه يف األخرية ،يف موازاة دعوات قياديني سلفيني إىل تقديم الدعم إىل املعارضة املسلحة
السورية وتجنيد مقاتلني ،يف مقابل بروز ناشطني سنة معارضني.
تفكك وخالفات

خالل فرباير/شباط ،أعلنت جمعيتا «األصالة» السلفية و»املنرب» اإلخوانية العزم عىل مقاطعة
فعالية ذكرى مرور عامني عىل والدة «تجمع الوحدة الوطنية» يف الفاتح  21فرباير /شباط .وقال
العضو يف الهيئة املركزية لـ»تجمع الوحدة الوطنية» عبدالله هاشم عىل حسابه عىل «تويرت»،
«خطاب ائتالف الفاتح مضطرب وغريعلمي ،حيث يقول املتحدث الرسمي إنه تم االتفاق عىل
التوافق الدائم ،يف حني أن املنرباإلسالمي واألصالة ترفضان املشاركة يف احتفاليات  21فرباير/
شباط».
وذكر الكاتب يف صحيفة «الوسط» قاسم حسني أن وفد «تجمع الوحدة الوطنية» إىل ندوة
نظمتها مؤسسة طوين بلري ،رئيس الوزراء الربيطاين السابق ،يف جنوب أفريقيا مبشاركة وفد من
«تجمع الوحدة الوطنية» ،بتاريخ يف  19فرباير/شباط ،واجه انتقادات عديدة من املشاركني.
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وفشل «تجمع الوحدة الوطنية» ،يف حشد جامهري وازنة يف املهرجان الذي أقامه يف  22فرباير
مبناسبة الذكرى الثانية إلنشائه .وحاول نائب رئيس التجمع ،ناجي العريب ،الذي يوصف
بـ»املتطرف» ،إعطاء رقم ضخم لتعداد الحارضين ،لكنّ وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا»
اكتفت بالقول «آالف» ،فيام قدّر محايدون تعداد املشاركني بـ  7آالف ،يف ع ّز ذروة املهرجان،
وبينهم كثري من اآلسيويني الذين أظهرتهم الصور ،بوضوح بني املشاركني.
ووجه امللك حمد بن عيىس آل خليفة يف بيان اليوم الشكر إىل «جميع املشاركني يف التجمع»،
معرباً عن «اعتزازه وفخره بهذه الوقفة الجامهريية املرشفة للمواطنني الكرام الذين عربوا عن
صادق مشاعرهم وحبهم ووالئهم لوطنهم».
ويف  20مارس/آذار ،أعلن العضو االحتياط يف الهيئة املركزية لـ»تجمع الوحدة الوطنية» أحمد
الحربان عن استقالته من التجمع ،وقال يف حسابه عىل «تويرت».
وعىل خلفية استضافته متحدثني يتهمهم شباب التجمع بتلفيق ما عرف بقضية  30ديسمرب
ضدهم ،قد قدم كل من األعضاء عيل فيصل ومصطفى املرباطي وعبدالرحمن عبدالله استقالتهم
بتاريخ  20مارس.
ورشح مجموعة من أعضاء «تجمع الوحدة الوطنية» قدموا استقاالتهم يف مارس ،يف بيان صادر
عن «ائتالف شباب الفاتح» ،من التجمع أسباب االستقالة وعزاه معظمهم إىل التخبط السيايس
للتجمع.
وخالل الشهر نفسه ،وصل تعداد املستقيلني من تجمع الوحدة الوطنية حوايل  12بينهم 7
أعضاء من الهيئة املركزية وعدد  2عضو احتياط إضافة إىل  3أعضاء آخرين.
ويف  20مارس ،ودعا النائب السابق والعضو يف جمعية «األصالة» السلفية حمد املهندي ،عىل
حسابه عىل «تويرت» ،تعليقاً عىل االستقاالت املتتالية من «تجمع الوحدة الوطنية» ،ودعا إىل أن
« ُيعاد تشكيل التجمع بكل املؤسسني وبكل أحرار البحرين ويبعد عنه من يستأثر بالرأي ومن
يريد الفرقة».
ويف  23مارس ،قال الشيخ عبد اللطيف املحمود ،عىل حساب «التجمع» عىل «تويرت» ،أن
االستقاالت من «التجمع» جاءت لـ»أسباب شخصية» أو «موقف معني» وهي «متوقعة وليست
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بدعة» ،معتربا أن «التجمع» ال يزال يف قوته».
وبعد موجة جديدة من االستقاالت عصفت بـ»تجمع الوحدة الوطنية» ،ذكرت أنباء يف الثالث
من أبريل/نيسان أن نحو  6أعضاء من الهيئة املركزية للتجمع استقالوا بعد نحو أسبوعني من
استقالة  12من قيادييه ،فيام ميكن أن يع ّد أكرب انشقاق داخ ّ
يل منذ تأسيسه يف العام .2011
واملستقيلون هم :راشد الجاسم ،حمد عاشري ،يوسف عبدالرزاق ،د .إرساء سليس ،وعضو
االحتياط إبراهيم محمد يوسف.
ويف  29سبتمرب/أيلول ،وافق تجمع الوحدة الوطنية عىل استقاالت  14عضوا من هيئته املركزية
كانوا قد تقدموا بها يف مطلع هذا العام .2013
وهاجم األمني العام لـ»تجمع الوحدة الوطنية» عبدالله الحويجي ،يف مقال نرشته صحيفة
«األيام» الصادرة بتاريخ  9أبريل/نيسان ،زميله نائب رئيس التجمع الشيخ ناجي العريب ،معتربا
إياه من «الذين يؤزمون الوضع يف الشارع إضافة إىل حالة التأزم التي أفرزتها االحداث ،إىل
جانب وضع الرشوط واالشرتاطات املسبقة عىل الحوار واملتحاورين».
وأعلنت جمعية األصالة اإلسالمية «سلف» يف  8مايو/أيار انسحابها رسميا من ائتالف جمعيات
«الفاتح» الحكومية وسط خالفات داخلية تعصف بها ،مؤكدة يف املقابل استمرار مشاركتها يف
جلسات «الحوار».
ورفضت جمعية األصالة اإلسالمية وبشدة تهديدات األمني العام لـ»تجمع الوحدة الوطنية» عبد
الله الحويحي لها بالعودة إىل ائتالف الجمعيات أو االنسحاب من الحوار الوطني ،واستغربت،
يف بيان يف  19مايو ،السعي ملا وصفته بـ»استبعاد جمعية عريقة مثل األصالة من الحوار
الوطني ،عىل الرغم من أن لها أكرب متثيل يف املجالس النيابية والبلدية عىل اإلطالق ،ولها قاعدة
شعبية معروفة».
ثم قال الشيخ عبداللطيف املحمود ،بتاريخ  22مايو ،تعليقا عىل انسحاب «األصالة» من ائتالف
الجمعيات املوالية «الفاتح»« :هذا التوقيت يحتاج وحدة الصف من الجميع ،وال ميكن ألحد
لديه قيم وطنية أن يشق الصف».
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ظهر بوضوح تورط تنظيم التيار الجهادي يف البحرين يف الحرب الدائرة يف سوريا ،من خالل مقتل  6منه يف
األخرية ،يف موازاة دعوات قياديني سلفيني إىل تقديم الدعم إىل املعارضة املسلحة السورية

وشن رئيس الهيئة املركزية يف «تجمع الوحدة الوطنية» عبدالله الحويحي ،يف مقال نرشته
صحيفة «األيام» الصادرة بتاريخ  10يونيو ،هجوما عنيفا عىل جمعية األصالة اإلسالمية (سلف)
واتهمها باالستيالء عىل املناصب القيادية يف الدولة عىل حساب ناخبيهم ،متعهدا بفضح انتفاعهم
عىل حساب الشعب.
تأسيس ائتالف شباب الفاتح

ويف تاريخ  30يونيو ،أعلن عدد من الشباب املستقيلني من التج ّمع عن ت ّيار سيايس تحت اسم
«ائتالف شباب الفاتح» يطرح «وثيقة للدفع باتجاه تعزيز التجربة الدميقراطية ،وتتضمن رؤى
سياسية جديدة تختلف عن أطروحات ائتالف الجمعيات العرش التي تشارك يف الحوار».
ورفض املستقيلون يف الوثيقة أن يستمر رئيس الوزراء يف منصبه لدورتني انتخابيتني ،مشددة عىل
أن الربملان يجب أن يتمتع بكافة الصالحيات الترشيعية والرقابية.
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ويف تاريخ  16يوليو/متوز ،أكد العضو يف تيار «شباب الفاتح» ،يف ترصيحات صحافية ،أن وثيقته
التي طرحها كحل لألزمة يف البحرين «أعمق من «وثيقة املنامة» التي طرحتها املعارضة» ،مشريا
إىل أن استقالتهم من «تجمع الوحدة الوحدة» (الذي مل يكن مقنعا) «جاءت ألسباب سياسية».
ويف  28يوليو ،قال القيادي يف «شباب الفاتح» يعقوب سليس إن حصيلة «الشوط األول» من
اجتامع املجلس الوطني هو أن تطبيق القانون يجب أن يكون عىل الجميع باستثناء رجال
األمن» .بدورها ،قالت اإلعالمية إميان مرهون إن جلسة املجلس اليوم «عبارة عن حلقة جديدة
من حلقات الراصد ،لكن يقدمها عدد من املذيعني».
تناقضات املحمود وفتنة ناجي العربي

يف بادرة خطرة تهدد بتسعري الخالف الطائفي يف البحرين ،قال الشيخ ناجي العريب ،يف خطبة
الجمعة بتاريخ  16فرباير/شباط ،إن «دماء الخارجني عىل الحاكم الرشعي غري مصانة» ،يف إشارة
إىل املتظاهرين ،مضيفا «الذين يقطعون الطرق ال حرمة لهم».
ووصف رئيس تجمع الوحدة الوطنية عبداللطيف املحمود ،بتاريخ  25نيسان/أبريل يف خطبة
الجمعة الواليات املتحدة األمريكية بـ «عدوة البحرين» ،يف حني قال إن اململكة والخليج أمام
حرب ،وإن ممثل أوباما زار الشيخ عيىس قاسم بعد مداهمة منزله.
ويف  24مايو ،قالت جمعيات «تجمع الوحدة الوطنية»« ،األصالة اإلسالمية» و»املنرب الوطني
اإلسالمي» املوالية للنظام البحريني ،يف بيان ،إن املبعوث الخاص للرئيس األمرييك باراك أوباما
لدى «منظمة التعاون اإلسالمي» رفض مقابلتها ،مشرية إىل أن األخري ألغى موعدا مقررا مساء
أمس قبل  10دقائق فقط.
كام شن املحمود بتاريخ  14يونيو/حزيران هجوما عىل السفري األمرييك توماس كراجيسيك،
متهمة إياه باالنحياز للمعارضة البحرينية وتزويد بالده بتقارير مغلوطة عن البحرين.
ودعا بعد صالة الجمعة يف جامع أم املؤمنني عائشة يف الحد إىل التوقيع عىل عريضة شعبية
تطالب الرئيس األمرييك باراك أوباما بتغيري السفري توماس كراجيسيك الذي وصفه بـ «املنحاز».
بدوره ،مل يستبعد نائب رئيس «تجمع الوحدة الوطنية «ناجي العريب تكرار املشهد السوري يف
البحرين ،ودعا الشباب البحريني ،يف  21يونيو خالل خطبة الجمعة يف مسجد عجالن ،إىل «عدم
انتظار مصريه».
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من ناحيته ،قال خطيب مسجد عائشة يف الحد الشيخ عبد اللطيف املحمود إن أمريكا «قد
تلعب دورا يف دعم مترد البحرين» ،مشريا إىل أن «اإلدارة األمريكية ال تحرتم صداقتها مع الدول».
ودعا املحمود أنصاره خالل خطبة الجمعة بتاريخ  12يوليو/متوز إىل االستعداد ملواجهة دعوات
مترد التي أطلقتها فصائل معارضة بحرينية يف  14أغسطس املقبل ،واصفا الدعوة بأنها «دورة
جديدة من العنف».
واستقبل الشيخ املحمود ،الذي قاد التوقيع عىل عريضة شعبية للمطالبة بتغيري السفري األمرييك
يف البحرين توماس كراجيسيك ،استقبل األخري يف مجلسه الرمضاين.
ورفض نائب رئيس «تجمع الوحدة الوطنية» ناجي العريب ،يف ترصيح صحايف بتاريخ  22ديسمرب/
كانون األول ،زيارة وفد الربملان األورويب أخريا إىل البحرين «وكل ما ينتج عنه من تقارير» ،واصفاً
الوفد بـ»فاقد األهلية ليكون طرفاً مساعداً يف حل األزمة».
عبد اهلل هاشم

ويف  10مايو/أيار ،هاجمت «األصالة» تجمع الوحدة لفرضه شخصيات غري معروفة ،وأملحت
إىل عضو التجمع عبدالله هاشم بوصفه «شخصية لها تاريخ طويل يف العمل ضد شارع الفاتح،
وكانت مصطفة مع املعارضة الطائفية يف أحداث التسعينات وما بعدها».
ووصف عبدالله هاشم ،عىل «تويرت» بتاريخ  16يونيو ،قيادة الشيخ عبداللطيف املحمود
عريضة شعبية للمطالبة بتغيري السفري األمرييك توماس كراجيسيك بـ»العملية العبثية» ،داعيا
املحمود إىل التعقل.
وأعلن املحامي عبدالله هاشم ،العضو املستقيل من تجمع الوحدة الوطنية ،عىل حسابه عىل
«تويرت» بتاريخ  22سبتمرب/أيلول ،عزمه إنشاء تيار سني جديد تحت شعار «استقالل القرار».
ويف  30ديسمرب/أيلول ،اعرتف العضو يف «تجمع الوحدة الوطنية» عبدالله هاشم عىل «تويرت»
بوجود حركة تسمى « 30ديسمرب» تضم «من يريد الدفاع عن حقوق أمته ووطنه فقط ،ويريد
أن يبني بنية ضد اإلقصاء الطائفي والتهميش الرسمي لـ»الفاتح».
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يف تارخ  26مايو/أيار ،أكدت حسابات موالية للسلطة عىل «تويرت» مقتل عبدالرحمن عادل
حسن الحمد ( 19سنة) ،نجل خطيب جامع النصف يف الرفاع الرشقي ،جنويب العاصمة املنامة،
السلفي عادل الحمد ،يف سوريا خالل املعارك الضارية التي تدور بني قوات الجيش النظامي
وفصائل املعارضة التي تضم عديداً من الجهاديني العرب واألجانب.
وخالل شهر يونيو/حزيران ،أكد عضو جمعية «املنرب» اإلسالمي ،الذراع السياسية لتنظيم اإلخوان
املسلمني يف البحرين ،محمد خالد «استشهاد الشاب عبداملنعم عيل» ،واصفاً إياه بأنه «قائد
ميداين يف سوريا» .كام نرش صوراً له ،بالبزة العسكرية ،وهو متذ ّرع بأحد األسلحة الخفيفة.
ويف  21يونيو/متوز ،دعا السلفي عادل الحمد ،الذي أعلن عن مقتل ابنه عبدالرحمن ( 19عاما)
يف سوريا ،عنارص الجيش والرشطة يف البحرين إىل «توظيف خرباتهم العسكرية يف تدريب
املقاتلني يف سوريا».
وطالب النائب السلفي جاسم السعيدي ،يف رشيط مسجل بتاريخ  9يوليو/متوز باجتامع عاجل
لعلامء املسلمني إلصدار فتوى دينية فيام إذا كان الجهاد يف سوريا فرضا أم ال .بدوره ،قال
السلفي اآلخر النائب الشيخ عبد الحليم مراد ،يف ترصيح صحايف ،إن «الكفالة الربانية ظاهرة
أميا ظهور يف شامنا الحبيبة املباركة».
من جهته ،دعا السلفي البارز األمني العام لـ»حركة العدالة الوطنية» محي الدين خان الحكومة،
عىل حسابه عىل «تويرت» بتاريخ  16يوليو ،الحكومة إىل «عدم استغالل الطائفة السنية يف
مواجهة حركة التمرد التي دعت لها املعارضة يف  14أغسطس/آب املقبل (« ،)2013عىل الرغم
من تحفظه عىل توجهات املعارضة أيضا».
ويف سبتمرب /أيلول  2013قتل إبراهيم محيي الدين خان ،نجل أمني عام جمعية «العدالة» خالل
معارك بسوريا.
وقال النائب السابق وعضو جمعية األصالة السلفية املتشددة حمد املهندي ،عىل حسابه عىل
«تويرت» بتاريخ  17مايو ،إن وفدا من الجمعية زار الضابط املعروف مبسئوليته عن العديد من
جرائم التعذيب خالل فرتة السالمة الوطنية ،مبارك بن حويل.
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وأعلنت «األصالة» ،عىل حسابها عىل «تويرت» يف تاريخ  9يونيو ،مقاطعتها زيارة الوفد النيايب
البحريني إىل روسيا ،التي قررت بني  15و 21يونيو  ،2013تعبريا عن غضبها حيال «املوقف
الرويس الداعم لنظام بشار األسد» ،مطالبة املجلس بإلغاء الزيارة متاما.
اإلخوان

ودعا رئيس شئون الحج والعمرة بإدارة الشئون الدينية لوزارة العدل البحرينية واملنسق العام
لشئون بعثة مملكة البحرين للحج ،نارص عبدالله ،عىل حسابه عىل «تويرت» ،دعا إىل تقديم
األموال من أجل «دعم الجهاد يف الشام» .وأضاف «ليكن شعورنا ونحن نقدم أموالنا لدعم
الجهاد يف الشام أننا نعتذر بذلك إىل الله ،خوفا من أن نكتب مع القاعدين املخالفني» ،عىل حد
تعبريه.
ويف  19فرباير/شباط ،أعلنت جمعية «املنرب الوطني اإلسالمي» مقاطعتها لجلسة الحوار املقبلة
التي عقدت يف اليوم التايل ،وعللت مقاطعتها ،يف رسالة إىل وزير العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقاف خالد بن عيل آل خليفة ،بـ»التصعيد الجسيم وغري املربر يف الشارع من قبل تيارات
متثلها جمعيات تجلس عىل طاولة الحوار ،حيث متت الدعوة إىل عصيان مدين».

وقالت الجمعية ،يف رسالة إىل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف خالد بن عيل آل خليفة،
«تفاجأنا بالتصعيد الجسيم وغري املربر يف الشارع من قبل تيارات متثلها جمعيات تجلس عىل
طاولة الحوار ،حيث متت الدعوة إىل عصيان مدين ( ،)...إن غيابنا عن الجلسة املقبلة هو رسالة
تحذير من أن استمرار استخدام العنف يف الشارع لن يفرض علينا االستجابة إىل مطالب سياسية
ال يتم التوافق عليها».
وزعم النائب السابق عن كتلة «املنرب اإلسالمي» املق ّربة من الديوان املليك والذراع السياسية
لجامعة «اإلخوان املسلمني» يف البحرين ،نارص الفضالة ،أن سلطات املنامة قبضت عىل عنارص
من الجيش األمرييك يد ّربون عنارص شيعية عىل صناعة األسلحة.
وذكرت صحيفة «األيام» أن جمعية «املنرب اإلسالمي» تبنت حملة عىل مواقع التواصل االجتامعي
تحت عنوان «ضد حركة مترد أغسطس ومع رشعية امليثاق» ،يف إشارة إىل العصيان املدين الذي
دعت له املعارضة يف  14أغسطس /آب .2013
وتنصل نائب رئيس كتلة املنرب اإلسالمي ،الذراع السياسية لإلخوان املسلمني يف البحرين ،محمد
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العامدي ،من عالقة تنظيمه مع التنظيم العاملي لإلخوان املسلمني يف مرص.
ونقلت صحيفة «البالد» الصادرة يف  28أغسطس/آب عن العامجي قوله« :ال ننتمي إىل أية
توجهات خارجية ،وال متىل مواقفنا من الخارج ،وال نرتبط بأي ارتباط خارجي ،وقراراتنا داخلية
ووطنية ،ونتخذها يف املنرب الوطني اإلسالمي».
وفيام ميكن أن يعد اللقاء األول بني قيادي يف التنظيم الدويل لإلخوان املسلمني ومسئول يف
الحكومة املرصية الحالية التي أعقبت اإلطاحة بحكم اإلخوان املسلمني يف مرص ،استقبل
وزير حقوق اإلنسان البحريني ،صالح عيل ،والقيادي يف جمعية «املنرب» اإلسالمي التي متثل
تيار اإلخوان املسلمني يف البحرين ،وهي عضو يف التنظيم الدويل ،السفري املرصي يف البحرين
عبدالرحمن عصام عواد أمس بتاريخ  21أغسطس يف مكتبه باملرفأ املايل ،شاميل العاصمة املنامة.
وامتدح صالح عيل املوقف الرسمي املرصي تجاه البحرين ،قائ ًال« :ال ميكن تشويه صورة املوقف
الرسمي والشعبي املرصي تجاه ما جرى يف البحرين».
وكشف مرجع إصالحي خليجي أن اإلمارات ،بعد اإلطاحة بحكم اإلخوان يف مرص ،وجهت رسالة
إىل الحكومة البحرينية مفادها «الوزراء اإلسالميني يف البحرين من تنظيم «اإلخوان» ،وهم:
وزير حقوق اإلنسان صالح عيل ،وزيرة التنمية االجتامعية فاطمة البلويش والوزير السلفي غانم
البوعينني ،يفتحون أعني االسالميني يف الدول الخليجية األخرى عىل املناصب ومواقع التأثري»،
مشريا إىل أن الحكومة الخليجية «ترص عىل أن زمن تنظيم «اإلخوان» وأشباههم من السلف قد
ّ
ول ،وأن هؤالء الوزراء يشكلون إزعاجاً لها».
الحراك الوطني املستقل :محمد البوفالسة

ويف حلقة جديدة من استهداف الناشط محمد بو فالسة ،فقد منعته السلطات القطرية بتاريخ
 12أبريل/نيسان ،مجدداً من دخول أراضيها .وقال البوفالسة ،وقال يف ترصيح صحايف إنه منع
للمرة الثانية من دخول األرايض القطرية ألسباب مجهولة ،موضحاً أنه سبق وأن استوضح من
وزارة الخارجية البحرينية عن أسباب منعه من دخول أرايض قطر فجاء الرد «بعدم وجود مانع
قانوين».
وأعلن مجموعة من الشبان البحرينيني املستقلني ،من بينهم البوفالسة ،يف بيانه التاسييس بتاريخ
 25أبريل ،تشكيل «الحراك الوطني املستقل» الذي يدعم ح ًال يف البحرين «يكون أساسه «وثيقة
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املنامة» وتقرير «تجمع الوحدة الوطنية» السيايس ونقاط ويل العهد السبعة» ،وتبني «وثيقة
الالعنف» ونبذ الطائفية».

لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12678.html
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تربئة القتلة واملع ِّذبني ،القضاء عىل طريق رئيس
الوزراء  .النظام البحريني ومرض الخاليا غري املنجلية
 .املالعب ساحات إقصاء ومالحقة وكراهية  .اعتربهم
امللك البحريني خصوما ...حصاد «اغتيال الطفولة» .
محاكم طوارئ مبطنة وأحكام خرافية تصل إىل آالف
السنني وتربئة القتلة  .ساحة «بهية العرادي» تشتعل
 .وراء كل إعالن عن فعالية كربى ،اعتقاالت كربى،
ومطاردون يتخطفهم املوت  .اقتحام العنابر ورضب
السجناء وحرمان من العالج واملاء والثياب الشتوية .
املرتزقة وامليلشيات املدنية ميألون ساحات القتل.
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ِّ
واملعذبني ،القضاء على طريق رئيس الوزراء:
تربئة القتلة
ما حد يطبق القوانني عليكم

حسنًا فعل رئيس الوزراء عندما زار املع ّذب املعروف بن حويل يف بيته فور صدور حكم تربئته،
بكلامت اخترصت كل اللعبة يف البحرين« :جئت ألشكر عملك الطيب ..هذا ولدنا ..وأي
وهنّأه
ٍ
يش من القوانني ما حد يطبقها عليكم ..واليل يطبقها عليكم يطبقها علينا ..وال مبسكم يش».
ال داعي لالسرتسال يف املحاججات واملناكفات إذن ،رئيس الحكومة أعلنها رصيحة ومتبجحة:
لسنا وحدنا فوق القانون ،بل جميع أوالدنا الذين ينفذون أوامرنا (العمل الطيب) .تقرير
بسيوين ما هو إال لعبة إعالمية .تنفيذ توصيات بسيوين ما هو إال لعبة إعالمية .محاكمة القتلة
ميس أي من املعذبني أوالقتلة يشء .وهذا هو ما أسفرت
واملع ِّذبني ما هو إال لعبة إعالمية .لن ّ
عنه املحاكامت الصورية بالفعل :مل ميسسهم يشء.
يف هذا التقرير ،نرصد حصاد تربئة القتلة واملعذبني وردود األفعال خالل .2013
القتلة الربيئون!

 9من الشهداء املقتولني عيل يد قوات األمن ،تم تحويل قضاياهم إىل املحاكم 5 .منهم متت تربئة
قتلتهم ،و 4آخرين خ ّفضت أحكام قتلتهم إىل حد هزيل ،وصفته جمعية الوفاق أنه «تحايل يف
محاكمة القتلة من خالل تغيري وصف وتكييف الجرمية من تهم التعذيب إىل الرضب املفيض
إىل املوت».
ففي  24فرباير ،برأت املحكمة رشطيني من قضية مقتل عيل املؤمن وعيىس عبدالحسن ،اللذين
قتال بالرصاص االنشطاري خالل األحداث التي شهدتها البحرين يف فرباير .2011الرشطيان مل
ً
مقبوضا عليهام ،بل مخىل سبيلهام.
يحرضا املحاكمة ومل يكن
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ويف  12مارس ،تم تربئة  5رشطة باكستانيني من قتل الشهيد زكريا العشريي ،الذي قتل تحت
التعذيب املفيض إىل املوت يف السجون البحرينية إبان فرتة قانون الطوارئ يف مارس . 2011
ويف  26فرباير ،برأت املحكمة الجنائية الكربى رشطيني من تهمة قتل الشهيد فاضل املرتوك ،
الذي قتل بالرصاص االنشطاري يف فرباير .2011وجاء يف قرار املحكمة أن الرشطيني «بصفتهام
موظفني يف وزارة الداخلية أطلقا عيا ًرا نار ًيا من سالح «الشوزن» عىل املجني عليه (املرتوك)
من دون أن يقصدا قتله ،فتسببا له باإلصابات املذكورة يف التقرير الطبي والتي أدت إىل موته».
ويف  24نوفمرب ،برأت املحكمة قاتل الشهيد صالح عباس ،الباكستاين الجنسية .وذلك يف قضية
القتل بواسطة طلقة رش ّية من سالح الشوزن يف  19أبريل /نيسان  .2012وقالت إنها ترى أن
«إسناد االتهام غري جدير باطمئنانها وثقتها».
ويف  26مايو ،خ ّففت املحكمة الحكم عن قاتل هاين عبدالعزيز من  7سنوات إىل  6أشهر .وكان
الرشطي املدان قد أطلق عىل عبدالعزيز  4طلقات نارية من مسافة مرتين تقري ًبا ،بينام كان
يختبئ يف إحدى املباين قيد اإلنشاء بعد تقريق تظاهرة يف البالد القديم آذار /مارس .2011
ويف  29سبتمرب ،خ ّففت املحكمة حكم قاتيل الشهيد عيل صقر من  10سنوات إىل سنتني فقط.
قتل تحت التعذيب املفيض إىل املوت يف السجون البحرينية إبان فرتة الطوارئ يف مارس .2011
ويف  21أكتوبر ،خ ّفضت املحكمة حكم الرشطي قاتل عيل مشيمع ،أول ضحايا االحتجاجات،
من  7سنوات إىل  3سنوات فقط .أقر يف تحقيقات سابقة أنه أطلق طلقة من سالح «الشوزن»
عىل املجني عليه .وقد أكد الطبيب الرشعي أن سبب وفاة مشيمع هو طلقة «شوزن» تسببت
بتهتكات يف الرئة اليرسى ونزيف.
ويف  27أكتوبر ،خ ّفضت املحكمة العقوبة عن رشطيني أدينا بقتل الشهيد عبد الكريم فخراوي
من  7سنوات إىل  3سنوات فقط .وذلك يف قضية االستئناف املقدم من رشطيني من جهاز األمن
الوطني اللذين أدانتهم محكمة الدرجة األوىل بتعذيبه حتى املوت.
شهداء بال قضية قتل

تقرير لجنة تقيص الحقائق رصد  28حالة قتل ملواطنني بحرينيني استشهدوا عيل يد قوات األمن
خالل الفرتة بني فرباير ومارس ،لكن  20من هذه الحاالت مل يتم تحويلها إىل املحاكم حتى اآلن.

محاكم وانتهاكات

364

الشهداء الذين ال تزال حاالتهم غري محالة للقضاء هم :حسن ميك ،جابر العلويات ،جواد
شمالن ،عزيز عياد ،عبدالرضا بوحميد ،بهية العرادي ،جعفر معيوف ،محمود أبوتايك ،عيل
خضري ،أحمد فرحان ،جعفر محمد سلامن ،عيىس ريض ،أحمد عبدالله حسن ،مجيد عبدالعال،
السيد أحمد شمس ،عيىس محمد عيل ،خديجة مريزا ،السيد حميد محفوظ ،جعفر حسن
يوسف ،عبدالرسول الحجريي.
وكانت النيابة قد انهت تحقيقها يف بعض هذه الحاالت إىل أن «أفراد قوة الدفاع ترصفوا عىل ما
يبدو وف ًقا للقانون» وأغلقت القضية كام يف حالة الشهيدة بهية العرادي وعبد الرضا بوحميد.
بينام قالت أنه «مل يعرتف أي ضابط بإطالق النار عىل القتيل» فيام يخص الشهيد أحمد فرحان.
ومل تأخذ إجراء أو تحقق يف قضايا اآلخرين.
ِّ
مل َّ
اُ
مُعذب
عذبون بال

مل تث ّبت املحكمة التهمة عىل أي من القضايا املتع ّلقة بالتعذيب ،من تلك القضايا املشهورة
واملعروفة ،والتي أثارت صدى واس ًعا يف األوساط العاملية واملنظامت الحقوقية ،قضية تعذيب
الكادر الطبي املعتقل إبان فرتة قانون الطوارئ ،وتعذيب الصحافية نزيهة سعيد .الخالصة :مل
يتم تعذيب أحد.
ففي  1يوليو ،برأت املحكمة ضابطني تورطا بتعذيب أطباء أثناء اعتقالهم خالل العمل باألحكام
العرفية يف مارس  .2011الضابطان هام مبارك بن حويل وأحد أعضاء العائلة الحاكمة نورة آل
خليفة.
ويف  23يونيو ،أ ّيدت محكمة االستئناف حكم براءة ضابطة متهمة بتعذيب الصحافية البحرينية
نزيهة سعيد ،التي ا ُت ِهمت باستعامل القوة مع سعيد ،وأحدثت بها اإلصابات املوصوفة يف
التقرير الطبي ،وذلك أثناء اعتقالها خالل فرتة الطوارئ يف مارس .2011
لكن األكرث استخفا ًفا وتأكيدًا عىل الهزل القضايئ يف البحرين ،كان الحكم الذي صدر يف 30
ً
ضابطا من صفع مواطن يف حادثة معروفة صورتها كامريا
ديسمرب ،الذي برأت فيه املحكمة
فيديو تم نرشه محل ًيا ودول ًيا ،أظهر ً
رجل بحرين ًيا يحمل ابنه عىل يده يتحدّث لرجل أمن قبل
أن يقوم األخري بصفعه عىل وجهه يف الشارع .الفيديو أثار موجة تعليقات ساخطة لدى نرشه
العام املايض .2012
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 9من الشهداء املقتولني علي يد قوات األمن ،تم تحويل قضاياهم إىل املحاكم 5 .منهم تمت تربئة قتلتهم ،و4
آخرين خفّضت أحكام قتلتهم إىل حد هزلي.

املحكومون األحرار

ال يقف االستخفاف عند هذا الحد من األحكام الهزلية ،بل إنه حتى مع صدور األحكام ،فإن
هؤالء املحكومني يتم أخذهم إىل (سجن كبار الشخصيات) يف مركز املحافظة الجنوبية ،يقضون
فيه ساعات محدودة فقط خالل اليوم ،فيام ميكنهم الخروج طوال النهار والعودة إىل النوم لي ًال
فقط ،أو حني يتم االتصال بهم.

فقاتل الشهيد عيل مشيمع الذي مل تعلن الداخلية حتى اسمه هو (حسن خريي) ،يقيض يف
(سجن كبار الشخصيات) بعض الوقت االستجاممي ،فيام يقيض طوال يومه خارج السجن ،وقد
متت إعادته لعمله ُوأعطي مكافأة مالية قدرها  5000دينار من قبل وزير الداخلية ،تكر ًميا عىل
ً
وتعويضا له عن تح ّمله عناء (املحاكمة).
تفانيه وإخالصه وجهوده التي بذلها يف عمله،
أما قاتال الشهيد فخراوي ،التابعان إىل جهاز األمن الوطني ،فلم يتم سجنهام حتى اآلن ،بل عىل
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العكس من ذلك تم إرجاعهام إىل العمل.
حماية السُرّاق والنهّابني

يف  17يونيو خفضت محكمة االستئناف العليا عقوبة متهمني برسقة وإتالف أسواق « 24ساعة»،
وهو محل تم استهدافه ضمن سلسلة محالت مملوكة لرجل أعامل شيعي ،تم خفض حكمهام
من السجن سنتني إىل الحبس  6أشهر .فيام مل يصدر أي تعليق من النيابة العامة بشأن باقي
املتهمني ،وبينهم عسكريني .وكانت النيابة العامة وجهت إىل املتهمني أنهام يف ليلة ( 25يناير
 )2012رسقا ،مع آخرين عسكريني وآخرين مجهولني ،املنقوالت واملبالغ النقدية اململوكة ألسواق
« 24ساعة» ،وذلك عن طريق اإلكراه الواقع عىل البائع بالرضب بأيديهم ،ومتكنهم بتلك الوسيلة
القرسية من إمتام الرسقة والفرار باملرسوقات.
منع زيارة مقرِّر التعذيب

الحدث األكرث إحر ًاجا للنظام البحريني فيام يتع ّلق بحاميته للمع ِّذبني واملنت ِهكني ،هو منع زيارة
ورصح مانديز:
مقرر األمم املتحدة الخاص بالتعذيب خوان مانديز للمرة الثانية منذ ّ .2012
«ناقشنا زيارة أخرى واتفقنا عىل مايو 2013موعدًا للزيارة ،ومجددًا يف غضون أسبوع أو أكرث
ُ
تلقيت رسالة لتأجيل الزيارة ،ومل يقولوا أبدًا إنها ألغيت ،ولكن عمل ًيا
قبل موعد الزيارة املفرتضة،
ألغيت ألنهم مل يقبلوا إعطايئ موعدًا آخر برغم إرصاري عليه».
عرشون عض ًوا بالكونغرس األمرييك ،و ّقعوا خطا ًبا مللك البحرين« ،اعتربوا أن تأجيل الزيارة
يتعارض مع التزامات البحرين الدولية» ،وعربوا فيه عن خيبة أملهم من منع مانديز زيارة
اململكة ،مشريين إىل أنها املرة الثانية التي تتم دعوة مانديز إىل البحرين يك يقوم بعمله املهم،
ومن ثم تسحب هذه الدعوة.
مسؤول دائرة الحريات وحقوق اإلنسان يف جمعية «الوفاق» السيد هادي املوسوي رأى «أن
تأجيل زيارة املقرر الخاص باللتعذيب «يشري إىل خشية السلطة من النتائج التي قد يخرج بها
هذا املقرر ،والتي ستدين استمرار التعذيب املمنهج يف البحرين».
خيبة أمل بسيوني

رصح يف  3يناير  ،2014فيام يتع ّلق
رئيس لجنة «تقيص الحقائق» محمود رشيف بسيوينّ ،
مبحاكمة القتلة واملع ِّذبنيّ ،أن «النائب العام نفذ إحدى التوصيات بإنشاء نيابة خاصة ملتابعة
ما جاء يف التقرير بخصوص أعامل التعذيب والقمع ،والنظر عىل وجه التحديد يف حالة وفاة 5
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أشخاص تحت التعذيب .لكن مل يصدر حتى اآلن أية معلومات نهائية تريض التوقعات ،ومل يتم
إال محاكمة شخص واحد عن قتل أحد الخمسة» ،مذ ّك ًرا بأن «جانب االتهام يف هذه القضية
كان ضعي ًفا والعقوبة غري مالمئة مع الجرم ،وكان هذا موضع استياء شديد من املجتمع املدين
الدويل ومنظامت حقوق اإلنسان ،وكذلك عدم املتابعة الجدية واملحاكامت الصارمة ،لحوايل 300
شخص تعرضوا للتعذيب والقمع».
وتابع «هذا كان سب ًبا إلثارة الضيق والشكوك يف البحرين والخارج منذ عامني وأدّى إىل التشكيك
يف نوايا الحكومة».

لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12745.html
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حصاد الخاليا:
النظام البحريني ومرض الخاليا غري املنجلية

بال استثناء أو إبداع ،فإن األنظمة االستبدادية جميعها ،ت ّربر قمعها املجرم لالحتجاجات الشعبية،
التي تهدّد سلطتها وجربوتها ،بحجتني ثابتتني ال تتغريان وال تتبدالن؛ مفادهام أنه ليس هناك
محتجون ،بل )1 :إرهابيني )2 .متورطون يف أجندة خارجية .النظام البحريني س ّباق يف هذا منذ
خمسينات القرن املايض.
ومنذ أعوام ثالثة ،هي عمر ثورة  14فرباير ،كلام وجد النظام البحريني نفسه يف ورطة أمام
خصوصا مع خلوص تقرير لجنة تقيص
حلفائه الغربيني ،الذين ال تقنعهم مزاعمه الواهية،
ً
الحقائق إىل عدم ثبوت وجود تدخل إيراين يف أحداث  14فرباير  ،2011ومع استرشاء األزمة
السياسية املتجذرة ،واملطالب الوطنية الحضارية ،لجأ إىل اختالق دليله املستهلك؛ الكشف عن
خلية /تنظيم إرهايب جديد:
 )1يعمل بتوجيه ودعم إيرانيني.
 )2عنارص متدربة يف إيران /لبنان /العراق عىل التفجريات واالغتياالت.
 )3يه ّرب /يخزّن أسلحة ومتفجرات.
 )4يخطط لقلب نظام الحكم /تفجري منشآت /اغتياالت.
 )5عنارص داخل البحرين وخارجها :لندن /العراق /إيران /لبنان.
يتغي ،الخاليا املحسوبة عىل إيران منذ مثانينات القرن املايض ،الجدول التايل
السيناريو ذاته مل ّ
يتض ّمن قامئة بأسامء الخاليا منذ خمسينات القرن املايض حتى نهاية .2013
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

االسم الذي عرفت به الخلية

خلية هيئة االتحاد الوطني
خلية الجبهة الشعبية
خلية الشعبية
خلية االنقالب
خلية جمعية التوعية االسالمية
مجموعة املنامة
تنظيم الشهيد الشيخ جامل العصفور
خلية شباب املنامة
خلية الجمري
نظيم الـ16
خلية حزب الله
تنظيم "خميسوه"
خلية شباب بني جمرة
خلية الحجرية
خلية "عىل نفقة الدولية"
خلية أمل
خلية "شكوري"
خلية قضية الرموز الـ( 21الجمهورية)
خلية قطر
خلية الـ 5طن
خلية العكر
خلية " 14فرباير"
خلية  30ديسمرب

السنة
1956
1965
1973
1981
1983
1988
1981
1988
1988
1997
1996
2008
2009
2009
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013

خالل العام  ،2013تم االعالن عن خليتني جديدتني ،شملت كل واحدة منهام حزمة كبرية من
يدسم به النظام رواياته املزعومة.
القضايا التي ال عالقة ألحدها باآلخر ،إال مبقدار ما ّ
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قضية خلية « 14فرباير»

الوضع هو كالتايل :الذكرى السنوية الثانية لـ  14فرباير تقرتب ،تم اإلعالن عن حزمة من
الفعاليات االحتجاجية واملسريات بشكل يومي ،استعدادًا لذكرى انطالق الثورة« .ائتالف شباب
ثورة  14فرباير» يدعو إىل إرضاب عام يف ذلك اليوم ،وعصيان مدين ،ومحاولة العودة إىل دوار
اللؤلؤة ،الذي ش ّكل معقل االحتجاجات ،فيام دعت املعارضة السياسية إىل تعليق املعامالت
االقتصادية مع الحكومة .النظام بدوره شنّ حملة استباقية منذ يناير ،تضمنت قمع املسريات
اليومية يف املناطق املختلفة ،ومداهامت ليلية واعتقال عدد من النشطاء واملدنيني.
عشية  14فرباير ،تظاهر اآلالف رافعني أعالم البحرين وشعارات مناهضة للسلطة يف عدد كبري
من مناطق البحرين ،تم قمع جميع التظاهرات يف كافة مناطق البحرين التي شهد بعضها
مواجهات .نتج عنها سقوط الشهيد الطفل حسني الجزيري ( 15عام) ،بعد إصابته بطلقة من
سالح الخرطوش يف مواجهات مع الرشطة يف منطقة الديه القريبة من الدوار.
من جهة أخرى ،كانت الدعوات الشعبية ملقاطعة جائزة البحرين الكربى لسباقات ،الفورمال،1
التي بدأت تحمى وتريتها ،الجدل اإلعالمي حول األطراف املشاركة واملمتنعة ،قضية الشعب
البحريني تعود إىل األضواء مجددًا.
وكعادة النظام يف محاولته قلب املعادلة اإلعالمية والدولية من التعاطف مع الشعب إىل جهته،
كان ال بد من توظيف اللعبة القدمية واملشهورة ذاتها :ليس هناك محتجني ،بل  )1إرهابيني)2 .
يعملون وفق أجندة خارجية .وهذا ال يتم إال باإلعالن عن خلية أو تنظيم.
لكن الجديد ،أن الخلية /التنظيم الذي تم اإلعالن عنه للمرة األوىل يف  19فرباير ،مل يقف هنا ،بل
تم توسعته ليضاف إليه كل ما أىت الح ًقا حتى نهاية سباقات الفورمال ،حيث إن اإلعالم العاميل
موجه نحو البحرين يف هذه الفرتة .كل من اعتقل خالل هذه الفرتة ُأدرج تحت نفس الخلية،
لكن مبس ّمى قضية مختلفة .صارت الخلية حاوية قضايا مختلفة ومتنافرة ال يربط بينها أي يشء،
تدسم به روايتها؛ لتجعلها تبدو وكأنها يشء حقيقي.
عدا رواية الداخلية التي تريد أن ُتراكم ما ّ
الخلية الحاوية

يف  12يونيو أعلنت الداخلية أنها «حددت هوية تنظيم « 14فرباير» اإلرهايب ،والقبض عىل عدد
من القياديني امليدانيني واملنفذين» .أي أن مللمة الحاوية استغرقت قرابة  4أشهر .ما هي القضايا
التي وضعها النظام يف حاوية خلية « 14فرباير»؟
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رئيس األمن العام البحريني طارق الحسن أعلن عن إحباط قوات األمن العام «مفعول سيارة مفخخة» واقفة
بساحة يف منطقة الحورة ،و«محاولة تهريب عدد من املطلوبني إىل خارج اململكة»

عنرصا بحرين ًيا
أوالً :يف  19فرباير /شباط أعلنت الداخلية الكشف عن خلية تضم أكرث من 12
ً
وأجنب ًيا يسعون لتأسيس ما يسمى ب»جيش اإلمام» (عرفت ً
أيضا بخلية بو نارص) بهدف
استهداف مواقع حساسة عسكرية ومدنية ،إضافة إىل شخصيات عامة داخل البحرين ،تعود،
وفق ما أعلنت إىل  19يناير ،وتتضمن قيام بعض عنارصها بالتدرب عىل األسلحة واملتفجرات،
بهدف اإلخالل باألمن العام ،وتعريض سالمة الوطن للخطر .املتهمون ( 3منهم تم احضارهم
من خارج البحرين) هم :السيد فيصل جميل « 36عا ًما» ،ومازن منصور أحمد « 36عاما» ،وعيل
رياض حميد « 35عا ًما» ،وهيثم محمد إبراهيم الحداد « 35عا ًما» ،والسيد سعيد عيل نارص
علوي « 33عا ًما» ،والسيد محمود مهدي محسن « 32عا ًما» ،وعيل يوسف السامهيجي «28
عا ًما» ،وعيل جعفر عيل الحاييك « 27عا ًما».
ثان ًيا :قضية تفجري عدد من أجهزة الرصاف اآليل التابعة لعدد من (البنوك) يف البحرين ،وفق
ادعاء الداخلية ،خالل فرباير  .2013تم القبض عىل املتهمني يف القضية :أحمد نجف محمد «24

محاكم وانتهاكات

372

عا ًما» ،وعيل نجف محمد « 20عا ًما».
ثالثا :قضية إشعال النار يف (سيارة) عىل شارع الشيخ حمد ،بدوار  18يف مدينة حمد ،بتاريخ
 14فرباير  ،2013وفق ادعاء الداخلية .املتهمون :مرتىض عباس عبدالهادي « 19عا ًما» ،وحسن
مهدي عباس « 19عا ًما» ،وعيل حسني عبدالرضا « 18عا ًما» ،والسيد ضياء محمد علوي الحليبي
« 18عا ًما» ،وعبدالله حسني عيل « 18عا ًما».
راب ًعا :قضية التفجري الذي ادعت الداخلية وقوعه يف قرية الدير بتاريخ  17مارس ،2013
والناجم عن زرع قنبلة محلية الصنع ،أدى انفجارها إىل إصابة عامل آسيوي بعد أن حركها بيده.
املتهمون :محمد عيل عبدالله « 26عا ًما» ،وحسن عيل حسن « 25عا ًما».
خامسا :حرق سيارة ووضع جسم غريب أمامها ،وفق ادعاء الداخلية ،قبل سباقات الفورمال،
ً
وذلك عىل شارع الزالق ،بتاريخ  28مارس  ،2013وإرضام النار يف سيارة بالقرب من اإلشارة
الضوئية املؤدية إىل شارع الفورمال ،1بتاريخ  1أبريل  .2013املتهمون :حسن محمد حسن
العصفور « 20عا ًما» ،وحسني مهدي عيل جاسم « 19عا ًما» ،وحسني عبداألمري حبيب « 18عا ًما»،
وسليامن حبيب عيل إسامعيل « 18عا ًما».
سادسا :ما ادعته الداخلية بتفجري سيارة بالقرب من املرفأ املايل ،باستخدام قنبلة محلية الصنع
ً
بتاريخ  14أبريل  .2013املتهمون :رضا عبدالله الغرسة « 25عا ًما» ،وحسني مهدي عيل «19
عا ًما» ،وسليامن حبيب عيل « 18عا ًما»
ساب ًعا :ما ادعته الداخلية بـ(التخطيط) لتفجري قنبلة محلية الصنع أثناء (جائزة البحرين الكربى
لسباقات الفورمال  )1بتاريخ  20أبريل  .2013املتهمون :ريحانة السيد عبدالله سلامن «38
عا ًما» ،ونفيسة محسن العصفور « 31عا ًما» ،وعباس إبراهيم أحمد العصفور « 23عا ًما».
ثامنًا :ما ادعته الداخلية بشأن مجموعة كانت تخطط ألعامل إرهابية تستهدف مواقع معينة،
ومن بينها مركز الخدمات األمريكية بالجفري .املتهمون :صادق عيل سلامن « 43عا ًما» ،ومنري
حبيب سعيد « 31عا ًما» ،ومحمد جعفر نارص « 31عا ًما» ،وعيل حسني أحمد الحاجي «30
عا ًما».
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التنظيم الفاشل يف اإلرهاب

اإلرهاب املعلن عنه وفق رواية الداخلية ،ال يتجاوز أن يكون (عىل افرتاض وقوعه أص ًال) مجموعة
من األعامل التخريبية الصبيانية املتخبطة ،والتي من املضحك نسبتها إىل جهة (إرهابية منظمة)،
تنظيم ً
ً
فاشل وضعي ًفا،
فض ًال عن تنظيم باملستوى الذي ادعته الداخلية ،فهو أقرب إىل أن يكون
وال يعرف ماذا يريد ،وال ماذا يفجر ،وال كيف يوجه أهدافه ،لكن رغم هذا ،فإن النظام البحريني
يرى أن حرق سيارة هنا أو تخريب رصاف خاص ببنك هناك (يف حال حدوثه) هي جرائم
إرهابية كبرية تحتاج إىل تدريب وتنسيق ودعم من الخارج!!
فالداخلية أعلنت أن «عدد من قيادات التنظيم تتخذ من لندن مق ًرا لها ويتنقلون بني إيران
والعراق ولبنان للحصول عىل الدعم املادي واملعنوي والتدريب عىل األسلحة» .كام أعلنت أن
مهام مسؤويل التنظيم بالخارج هي «التنسيق بني أجنحة التنظيم والتواصل مع بعض القيادات
املسؤولة يف إيران حيث يتلقون وبشكل مبارش الدعم املادي والتوجيهات امليدانية»!
وال بد للنظام من تربير اعتقاله للنشطاء املعروفني مبامرسة نشاطهم السلمي العلني »:كام تم
القبض عىل عدد من القياديني امليدانيني واملنفذين بالتنظيم ،املتورطني يف هذه القضايا وغريها،
والتي متثلت يف جرائم إرهابية خطرية ،وهو األسلوب الذي ينتهجه هذا التنظيم ،رغم ما يدعيه
هؤالء من االلتزام بالسلمية يف حني أن جرامئهم أدت إىل إرهاب وترويع املواطنني واملقيمني ،بد ًءا
من أساليب قطع الطرق وإشعال اإلطارات إىل استخدام القنابل الحارقة «املولوتوف» بشكل
ً
وصول إىل صناعة واستخدام األسلحة واملتفجرات».
مكثف وخطري
ويف الخالصة التي يريد النظام تثبيتها ،وهي تأكيد ما مل يثبته تقرير تقيص الحقائق ،وما مل يقتنع
به حتى حلفاؤه ،يختتم“ :ويف ضوء ما تم عرضه ،يتضح أن للتحريض والدعم الخارجي الذي
وفرته قيادات دينية وسياسية متطرفة يف الخارج والداخل ً
أيضا ،الدور األكرب يف وقوع أعامل
إرهابية ،عرب تفجريات تتطابق يف نوعيتها وأسلوبها مع األعامل اإلرهابية التي تشهدها العراق،
وهو ما تبني من األدلة واالعرتافات التي أثبتت وجود تدخل من جانب كل من إيران وحزب الله
اللبناين وكذلك قيادات متطرفة بالعراق يف شؤون األمن الداخيل البحريني».
املضحك أن الحلفاء الغربيني ،رغم إدانتهم ألعامل العنف واملواجهات ،لكن مل يبد أي منهم
تفاع ًال مع ما يطرحه النظام البحريني من قصص الخاليا والتنظيامت.
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األحكام الصادرة يف قضية « 14فرباير»

يف  29سبتمرب /أيلول أصدرت املحكمة ،املوكل إليها النظر يف قضية «خلية  14فرباير” ،أحكا ًما
تصل إىل  430سنة عىل املتهمني الخمسني ( 49رجل وامرأة) ،ترواحت مدة السجن بني  5و 10
و 20سنة.
وقبل بدء الجلسة ،حرض  4محامني ،وذكروا بأن موكليهم يرفضون املثول أمام املحكمة ،ألن
رئيسها كان قاض ًيا يف املحاكم العسكرية أيام فرتة الطوارئ (السالمة الوطنية) ،وهي التي وجه
تقرير بسيوين انتقادًا مبا ً
رشا لها .املتهم الوحيد الذي حرض الجلسة نزع قميصه لعرض آثار
التعذيب الذي تعرض له ،مش ًريا إىل أن رئيس النيابة الذي حقق معه هدده مبسدس فرد أثناء
التحقيق.
ويف شهر أغسطس /آب ،انسحب من جلسة املحاكمة ستة من أصل تسعة محامني عن هذه
القضية ،بسبب عدم االستجابة لطلبهم ،السابق يف رد الهيئة القضائية ،بسبب عدم صالحيتها
النظر إىل الدعوى ،مؤكدين أن شاهد اإلثبات الوحيد يف املحكمة هو الجالد محمد خالد السعيدي،
الذي وصف املتهمني بـ»اإلرهابيني» ومل يتقدم بدليل مادي سوى كلمة «املصادر الرسية» ،ومل
يستطع اإلجابة عىل أسئلة املحامني املتعلقة بتفاصيل القضية ،فكان يقول «سرتونها يف محرض
التحقيق أو يقول نسيت أو مصادر رسية» ،كام أن بعضها تناقض مع إجاباته يف النيابة العامة.
االحكام التي صدرت هي :السجن املؤبد ألربعة من املتهمني هم :عقيل جعفر أحمد محمد،
ومريزا محمد عيل عيىس رمضان ،وسيد جعفر كاظم جعفر العلوي ،وعيل يوسف عيل
السامهيجي ،والسجن  15عا ًما لكل من :عيل رياض حميد صنقور ،وجعفر يحيى عيل حسني،
ومازن منصور أحمد حسن الونة ،والسيد سعيد عيل نارص العلوي ،وسيد محمود مهدي حسن
فضل ،وعبد القادر درويش أحمد سبت ،والرباءة لـ  11آخرين.
الوفاق :خاليا الهروب من املطالب الشعبية

ويف تقرير خاص نرشته جمعية الوفاق املعارضة خالل شهر فرباير ،وبعد اإلعالن عن خلية «جيش
اإلمام» ،قالت إن «عرشات التنظيامت والخاليا التي اختلقها النظام يف البحرين طوال السنوات
املاضية ،كان لها هدف واحد ،محاولة لجم الحراك الشعبي وتكبيل يد النشطاء واملناضلني
من أجل الدميقراطية ،لكن األيام كفيلة بأن تكشف أن تلك التنظيامت ال تتجاوز كونها أوهام
اختلقتها العقلية األمنية االنتقامية».
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واتهم التقرير النظام أنه «يتعامل مع هذه الخاليا كملجأ ومهرب من الضغوط الشعبية والدولية
املتواصلة لالستجابة ملطالب الغالبية السياسية من شعب البحرين بالتحول نحو الدميقراطية
ومتكينه من إدارة شؤون بالده» .مش ًريا أن اإلعالن عن تنظيم أو خلية ،هي سياسة انتهجها
النظام البحريني طول العقود الخمسة املاضية ،ما يدلل عىل تخبط تعاين منه األجهزة األمنية.
ويضيف« :كانت من أوىل الخاليا التي بدأ النظام يف استخدام طريقة اتهامها بالتآمر ملطالبتها
بالدميقراطية ،هي ما قبل استقالل البحرين ،وكانت لقادة هيئة االتحاد الوطني يف ديسمرب
 ،1956وجاء عىل خلفية اجتامع هؤالء القادة الوطنيني الذين شكل اجتامعهم تحت هذه الهيئة
اجتامع تاريخي شعبي موحد ضم جمهو ًرا من الطائفتني الشيعية والسنية للمطالبة بإصالحات
سياسية يف الجهاز اإلداري والجهاز القضايئ وبانتخاب مجلس شعبي متثييل».
يومها ا ُتهم قادة الهيئة بالتحضري ملحاولة اغتيال الحاكم «بغية االستيالء عىل الحكم بالقوة»،
إىل جانب تجييش الرأي العام يف البحرين ،واإلخالل باألمن العام ،وهي تهم تشابهت مع تلك
التي ُوجهت ألعضاء الخاليا والتنظيامت التي ُألصقت مبعارضني يف سنوات الحقة ،وفق ما يذكر
تقرير الوفاق.
ويختم التقرير متوق ًفا عند التهم املشرتكة لخليتي عام  1956والح ًقا  ،2013إذ وجهت لقيادات
الهيئة تهمة «إدخال املنظامت العسكرية تحت ستار منظمة كشفية يراد بها أن تكون نواة
للجيش الذي ينوون تشكيله لإلطاحة بالحكومة الرشعية» ،فيام اتهم أفراد الخلية التي أعلن
عنها وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة يف  16شباط /فرباير  ،2013والتي
عُ رفت بخلية «بو نارص» بأنها تهدف إىل «تشكيل خلية إرهابية كنواة ملا يسمى جيش اإلمام».
ُوأرفق التقرير بجدول عن بعض الخاليا والتنظيامت التي أعلن عنها النظام يف البحرين يف
السنوات املاضية.
خلية  30ديسمرب

يف  30ديسمرب أعلنت السلطات البحرينية إحباط  4عمليات وصفتها بـ«اإلرهابية» خالل يومي
 28و 29ديسمرب .رئيس األمن العام البحريني طارق الحسن أعلن عن إحباط قوات األمن العام
«مفعول سيارة مفخخة» واقفة بساحة يف منطقة الحورة ،و«محاولة تهريب عدد من املطلوبني
إىل خارج اململكة» ،و«محاولة إدخال متفجرات وأسلحة وذخائر إىل مملكة البحرين» ،و«ضبط
مستودع متفجرات وذخائر يف القرية».
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شخصا  13منهم من املطلوبني أو صدرت
وأوضح أن مجموع املضبوطني يف القضايا األربع ً 17
بحقهم أحكام قضائية ،وقد ضبطوا عىل قارب يف عرض البحر ،وواحد يحمل الجنسية السعودية.
وعرض تصوير فيديو لعمل ّية مالحقة القارب وتوقيفه بواسطة قوة تابعة لخفر السواحل .وأشار
الحسن إىل تنفيذ خطة انتشار أمنية واسعة يف البحر وال ّرب أسفرت عن ضبط العمليات املذكورة.
كام أعلن ً
أيضا عن ضبط قارب يف املياه البحرينية كان يحمل عىل متنه متفجرات تم شحنها
آت من العراق .اتهم الحسن بحرين ًيا ً
مقيم يف العراق دون أن يكشف عن
بواسطة «بانوش» ٍ
اسمه .كام اتهم ً
أيضا قوات الحرس الثوري اإليراين بتدريب البحارة الذين ضبطوا عىل القاربني.
لكن عىل خالف ضبط قارب املطلوبني الـ ،13فإنه مل يعرض فيديو لعملية ضبط القارب اآلخر
الذي زعم أنه يحمل متفجرات.
إيران بدورها نفت االدعاءات الحكومية بقيامها بتدريب معارضني بحرينيني بعد ساعات من
اتهامها .داعية البحرين إىل حوار جاد بني جميع األطراف.
البحرين ألمريكا :إيران تتفاوض بنية سيئة

األقوى يف تناول حدث الخلية األخرية املزعومة ،هو ما أثاره الباحث جستني غينغلر ،الكاتب
يف صحيفة أبحاث الرشق األوسط .أشار غينغلر إىل أن مزاعم الحكومة البحرينية بأن نشطاء
املعارضة يعملون لتحقيق رغبة إيران وطموحاتها اإلقليمية ،وفق ما أكده امللك بأن «املطالب
املرشوعة للمعارضة قد رسقتها عنارص متطرفة لها عالقات مع حكومات أجنبية يف املنطقة» ،مل
تقنع الحلفاء الغربيني عىل مدى األعوام الثالثة املاضية ،لعدم وجود أدلة مقنعة يف الواقع ،وأن
«ما كانت تحتاجه البحرين هو حجة دامغة» ،فكان ادعاء البحرين األخري «أنها أحبطت حوايل
 34عم ًال إرهاب ًيا يف نفس الوقت ،واملتورط ليس إيران وحدها بل ً
أيضا أفراد شيعة من مناطق
مختلفة» .يرى عينغلر أن رسالة يراد إيصالها« :انظروا ،الدولة توفر لهم سبل العيش ،ولكنهم
يتعاونون مع حكومات أجنبية”.
غينغلر ً
أيضا وجد غري ًبا ومغ ٍر «أن تقوم مجموعة تدربت عىل يد قوة خاصة شبه عسكرية
بدل من اإلبحارً ،
يف إيران باإلبحار نحو شاطئ كرانة يف منتصف فرتة ما بعد الظهرً -
مثل ،يف
الليل  -واليشء املغري اآلخر ،هو إبحار زورق آخر بطريقة واضحة جدًا يف االتجاه املعاكس يف
نفس الوقت الذي متت برمجة الزورق اآلخر عىل الوصول فيه .من ناحية أخرى ،فإنه ليس من
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املتصور أن يكون هناك محاولة لتهريب أسلحة إىل داخل البالد ويف الوقت نفسه يخرج الهاربون
من ذلك البلد».
وأشار إىل أنه يف صحيفة الوطنُ ،نرش الخرب تحت عنوان «ايران تواصل التخريب رغم املفاوضات
النووية» ،وهي تحمل رسالة ثانية تقول للحلفاء الغربيني« :أن إيران تتفاوض بنية سيئة عرب
مواصلة تدخلها يف شؤون الخليج العريب يف الوقت الذي تدعي فيه أنها تريد السالم والتعاون
الدويل» .وبالتايل ،فقد تكون رسالة إىل أليوت أبرامز ،املسؤول الجديد عن ملف الرشق األدىن
وأفريقيا الشاملية يف مجلس األمن القومي األمرييك ،والذي تغريت لهجته بشكل ملحوظ يف
انتقاد امللك حمد يف نهاية .2013

لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12850.html
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حصاد الرّياضة:
املالعب ساحات إقصاء ومالحقة وكراهية

يف ّ
والسطوة األمن ّية .والبداي ُة دوماً تأيت من عام
السيايسّ ،
كل زاوي ٍة يف البحرين ّمثة يدٌ للعبث ّ
ظل ذلك أن َ
التح ّوالت2011 :م .ومل يكن مفاجئاً يف ّ
يصل األم ُر إىل املجال ال ّريايض ،فتمت ّد إليه
تم إيداع
القبض ُة املقيتة التي طالت نجوماً دوليني ،وعىل صعيد أكرث من لعب ٍة رياض ّية .لقد ّ
العذابات ّ
ُ
وكل أشكال املهانة واإلذالل .ويف حني
وص ّبت عليهم
السجونُ ،
هؤالء النّجوم يف غياهب ّ
بأن قسامً
ً
فإن كثريا منهم الزال يقيض عمره خلف القضبان .ومن املعروف ّ
ُأفرج عن بعضهمّ ،
كبرياً من ال ّرياضيني هم يف ُحكم املطلوبني واملطاردين ،وهنالك منْ مييض مصريه نحو املجهول.
ُ
حكايات ال ّرياضيني عىل االستهداف األمني واملالحقات ،بل ّإن املسألة  -بطبيعتها
مل تقترص
والسجن الجسدي ،لتشمل االستهداف املعنوي واإلقصاء عن
العدوان ّية  -تعدّت حدود الق ْيد ّ
ُ
تنترش يف
االستحقاقات املهن ّية ،متاماً كام هو الحال يف العديد من قضايا تصفية الحساب التي
هذه البالد وفق قاعدة االنتقام ،والقتل النّاعم .ويف ّ
يدفع الوطنُ الثمنَ األكرب ،ويف
كل ذلك؛ ُ
ّ
كل القطاعات ،فض ًال عن انعكاسات ذلك عىل النّسيج االجتامعي واهتزاز مق ّومات التّعايش
ّ
والشاكة البعيدة عن نزعات ال ّذات الشخصية للمسيطرين عىل القرار ،ونزعات املذهب ّية،
والتّمييز البغيض ،وبعيداً عن معايري الكفاءة أيضاً.
خليجي  21هروب إىل األمام وطمس نجوم..

مل ّ
يتأخر املوعد .إ ّنه يوم الخامس من شهر يناير من العام 2013م ،يوم انطالق بطولة كأس
الخليج الحادية والعرشين يف العاصمة البحرين ّية املنامة ،بدالً من إقامته يف العراق حسبام كان
الساسة العراقيني وال ّرياضيني عىل ح ّد سواء .ويف املقابل ،فقد
مق ّرراً لها ،وهو األم ُر الذي َ
أزعج ّ
أسع َد قرا ُر نقل البطولة السلط َة البحرين ّية ومواليها .وليس من ا ُملستعيص معرفة األسباب الدّاعية
لهذا االبتهاج ،يف سياق الطأفنة ا ُملمنهجة التي تحكم املنطقة ،والبحرين عىل وجه الخصوص.
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هذا الحدث الريايض الكروي ُيعترب األبرز واألشهر عىل مستوى الر ّياضة الخليج ّية .فالجامهري
تحج إىل العاصمة التي تحتضنها ،و ُتس َّلط األضوا ُء عىل البلد املضيف .لذلك ،كان من صالح
ّ
السيايس البحريني أن يستضيف هذه البطولة ،حيث ميكنه بذلك «الهروب إىل األمام»
ّظام
الن
ّ
الصخب اإلعالمي الذي ُيالحقه عىل خلفية ما يجري يف البالد من احتجاجات
والتخ ّلص من ّ
وانتهاكات.
السيد محمّد عدنان :حدث خليجي 21

القصة األبرز يف هذا الحدث هو استبعاد النّجم املعروف السيد محمد عدنان  -املحرتف
كانت ّ
يف صفوف فريق «العريب» القطري  -عن قامئة املنتخب الذي ُي ّثل بلده يف البطولة .واملعروف أن
عدنان كان ضمن قامئة املغضوب عليهم لدى أجهزة األمن عىل خلفية مشاركته يف احتجاجات
دوار اللؤلؤة عام 2011م.
رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم،
وقد بدأت حكاية االستبعاد عىل نح ٍو مثري .يف البداية ،أ ْبدى ُ
ترصيح
عيل بن خليفةُ ،حسن النّية يف استدعاء الالعب ومشاركته املنتخب ،وذلك من خالل
ٍ
شهري قال فيه« :سيد عدنان ولدنا».
َ
وخاض معه معسكراً تدريب ّياً يف مرص،
وبالفعل ،فقد ُأستدعي الالعب عدنان إىل صفوف الفريق،
بيد أن الالعب ْاستب ِعد بقرا ٍر مفاجئ ،وجرى تغليف القرار ّ
بالشكل الفني ،فقيل بأ ّنه صد َر من
ُ
جانب ا ُملد ّرب األرجنتيني للمنتخب ،السيد كالديرون .وكان قد أشيع يف تلك األثناء عن عريض ٍة
جمع من املواالة للمطالبة باستبعاد الالعب عدنان ،لكن الحقيقة تختلف
جامهري ّي ٍة تقدّم بها ٌ
عن ذلك .فام الذي حصل؟
ما َ
حصل هو ّأن رغبة عيل بن خليفة اصطدمت بنفود وزير الدّولة لشئون االتصاالت ،فواز بن
محمد آل خليفة ،والذي كان أحد املؤ ّزمني األساسيني واملتس ّببني يف إثارة االنقسام الطائفي وقتام
كان يف العام  2011رئيساً لهيئة شئون االعالم ،حيث مارس فواز هوايته يف التخ ّلص ِمن َمنْ
ضم اثنني من ال ّالعبني يف املنتخب ،أحدهام ال ّالعب
يعتقد أ ّنهم خصومه أو من منكري نعمه ،إذ ّ
املغريب األصل فوزي عايش ،ليامرسا ّ
الضغوط عىل ا ُملد ّرب من أجل إبعاد عدنان ،وباالعتامد عىل
ُ
نجح االثنان يف مه ّمتهام ،وبجدارة ،وأ ْستب ِعد
ما لهام من ٍ
ثقل أسايس داخل املنتخب .وبالفعلَ ،
الالعب وسط أجوا ٍء صادمة له ،وللجامهري العريضة التي تعرف إمكاناته الرياض ّية.
السلطة وبعض مواليها،
األم ُر اآلخر ،هو العمل عىل تغييب أسامء النّجوم غري املرغوبة لدى ّ
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وذلك خالفاً للعادة املعهودة يف املناسبات ال ّرياض ّية ،حيث االحتفاء باألسامء الذهب ّية ،واستعراض
السلطة كان لها رأي آخر ،فغاب اسم هدّاف آسيا عالء حبيل،
االنجازات التّاريخ ّية لها .ولكن ّ
العب بحريني الحصول عىل ما ح ّققه من انجازات .كام غاب اسم شقيقه
الذي مل يسبق أليّ
ٍ
اسم من هذه األسامء عىل لسان
محمد حبيل ،والحارس عيل سعيد ،وغريها من األسامء .مل ِ
يأت ٌ
أيّ مع ّلق أو ُمح ّلل يف القنوات التي ب ّثت املباريات ،وتح ّول بعض املذيعني ومقدمي الربامج
الخليجيني إىل أبواق يف خدمة رغبات ا ُمل ّمولني ،وعىل حساب األمانة واملهن ّية.
جلب خيبة
وال تفوت اإلشارة إىل أن املنتخب الذي م ّثل البحرين  -وبعد إقصاء البحرينيني َ -
األمل ،للمتن ّفذين قبل الجامهري ،حيث ح ّقق نتائج هزيلة ،ت ّوجها بخسار ٍة ثقيلة أمام منتخب
فص ٍل
الستار عىل ْ
الكويت يف مباراة تحديد املركز الثالث ،حيث هُ زم بستّة أهدافُ .وأ ْس ِدل بذلك ّ
آخر من فصول الخيبة ،نتيجة التّمييز وغياب العدالة.
املعارضة تكرم الالعبني والرياضيني

السياس ّية البحرين ّية املعارضة فرصة التج ّمع ال ّريايض
عىل الجانب اآلخر ،مل ي ُفت الجمع ّيات ّ
الخليجي األشهر الذي عاشته البحرين ،يف الخامس من يناير وحتى الثامن عرش من ذات الشهر.
الصحافيني
الجمع ّيات املعارضة قامت بتكريم العديد من ال ّالعبني وال ّرياضيني ،باإلضافة إىل ّ
الصحف
تم التخ ّلص منهم من لدن ّ
ال ّرياضيني ا ُملبعدين عنو ًة من تغطية الحدث ،وذلك بعد أن ّ
والقنوات التي كانوا يعملون بها عىل انتقاماً من آرائهم ومواقفهم.
عشية نهائ ّيات خليجي 21؛ تقدّم ُّ
كل من النّجم الكروي ،عالء حبيل ،ونجم كامل األجسام
العاملي ،طارق الفرساين ،والعبا الطاولة أنور ميك وصالح مهدي ،وغريهم من األسامء ال ّرياض ّية..
منصة الحفل بساحة املقشع لينالوا تكرمياً معنويا من جانب الجمعيات املعارضة ،حيث
تقدّموا ّ
س ّلم  -بالنيابة عن الجمعيات  -أم ُني عام جمعية الوفاق ،الشيخ عيل سلامن ،باقات الورود
والكؤوس التّذكار ّية عىل املك ّرمني.
وتفاعل شعبي مع النّجوم؛ تط ّر َق سلامن يف كلمته إىل تدهور الحركة
وسط حضو ٍر حاشد
ٍ
ال ّرياض ّية بسبب تس ّلط ّ
الشيوخ ،وسياسة اإلقصاء والتّمييز ،إىل جانب سوء التّخطيط ،كام ق ّد َر
ال ّرياضيني وشكرهم نظري ما قدّموه من أجل بلدهم طوال مشوارهم الحافل بالعطاء واالنجازات.
االعتداءات األمنية مستمرة

يف ال ّثاين من مارس من العام 2013م؛ اعتدت ق ّوات النّظام عىل أحد مالعب كرة القدم يف منطقة
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إن املسألة  -بطبيعتها العدوانيّة  -تعدّت
لم تقتصر حكاياتُ الرّياضيني على االستهداف األمني واملالحقات ،بل ّ
حدود القيْد والسّجن الجسدي ،لتشمل االستهداف املعنوي واإلقصاء عن االستحقاقات املهنيّة

بوري ،واستخدمت أسلحتها ضد الالعبني أثناء مامرستهم هواية ال ّلعب بكرة القدم.
بإصابات لبعضهم بعد توجيه األسلحة،
بشكل همجي ،وتس ّببت
وطالت االعتداءات الالعبني
ٍ
ٍ
وبشكل مبارش ،وبالذخرية الحية.
ما تريده السلطة..ال ما يريده الشعب

عىل عادتها السنو ّية ،استضافت البحرين الهواية ّ
املفضلة لويل العهد ،سلامن بن حمد آل خليفة،
واملتمثلة يف سباق السيارات العاملي الفورمال واحد ،وذلك يف التاسع عرش من شهر أبريل من
الشهر نفسه .مل تختلف األجواء ّ
العام 2013م ،واستمرت حتى الحادي والعرشين من ّ
عم كانت
غاب عن البحرين يف العام 2011م بسبب القبضة
السباق َ
عليها يف العام  ،2012مع العلم أن ّ
السباق فيام بعد مل يعد ُيعريون املسألة األمن ّية ذلك االهتامم ،وذلك
األمن ّية ،إ ّال أن ُم ّالك حقوق ّ
بفضل الجهود املبذولة من جانب رشكات العالقات العامة التّابعة للنظام الخليفي.
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حج املراسلون والصحف ّيون الغرب ّيون -وغريهم -إىل حلبة الصخري.
وعىل العادة املعهودة أيضاً؛ ّ
ومن الالفت أن عدداً كبرياً من هؤالء مل «يبخل» يف النّزول إىل القرى التي ُت ّثل العامل اآلخر
ُ
ضيوف الفورمال ون مسيل
من البحرين ،يف قبال ترف الفورمال وبهرجتها .ويف القرى ،استنشق
الدموع ،والتقطوا صوراً تفضح مشاهد القمع ،وبادروا بإرسال تقاريرهم إىل صحفهم وقنواتهم.
الس ُ
لطات البحرين ّية لرتحيلهم تحت
وقد تس ّبب ذلك يف استجالب األذى لهم ،حيث عمدت ّ
حجج مخالفة القانون.
عىل الجانب اآلخر ،كانت املسريات ّ
الشعب ّية املطالبة بالحقوق قد أخذت وتريتها بالتصاعد
بشكل مك ّثف ومستمر.
وقد ّ
ُ
الجمعيات ا ُملعارضة يوم الجمعة املوافق التاسع عرش من شهر أبريل مسرية
نظمت
عىل شارع البديع بعنوان «جمعة استمرار ال ّثورة»َ ،
جمع غفري من آالف املحتجني،
شارك فيها ٌ
واختتمت املسرية ببيانٍ أ ّكدت فيه أن النظام يسعى لتضليل الرأي العام الدويل بالفعاليات
ُ
وسائل اإلعالم
انتهاكات واضطهاد ،كام دعت
ال ّرياضية ،والتّغطية عىل حقيقة ما يجري من
ٍ
الدّول ّية املوجودة يف البحرين إىل «إيصال واقع االضطهاد ّ
والظلم والقمع الذي يواجهه شعب
البحرين بجميع فئاته إىل ال ّرأي العام العاملي ّ
بكل حياد ّي ٍة وإنصاف» ،مشري ًة إىل أن «النّظام
السلمي الحضاري لشعب البحرين طوال أكرث من
يعمل عىل التّغطية والتّعتيم عىل الحراك ّ
عامني ،من أجل تشويه صورة هذا الحراك ومنع التّضامن الدّويل معه من قبل شعوب العامل
الح ّر».
سلامن بن إبراهيم يغسل يديه من جرائم االنتهاكات ضد الرياضيني ويرتبع عىل عرش رئاسة
االتحاد األسيوي لكرة القدم!
ّإن قامئة االنتهاكات ّ
الطويلة ،ولجان التّحقيق لل ّرياضيني  -والعبو كرة القدم البحرينيني عىل وجه
التّحديد  -الذين ُأبعدوا من مكانتهم الرياضية ،إما بسبب مشاركتهم يف االحتجاجات أو بسبب
آرائهم السياسية؛ ّ
السابق لالتحاد البحريني لكرة القدم إىل
كل ذلك مل مينع من وصول ال ّرئيس ّ
كريس رئاسة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ،وذلك ضمن االنتخابات التي خاضها يف اليوم الثاين من
مايو من العام 2013م.
ُيذكر أن سلامن بن إبراهيم آل خليفة يشغل ،منذ أكرث من ثالث سنوات ولغاية اآلن ،منصب
األمني العام للمجلس األعىل للشباب والرياضة ،و ُيعترب من أبرز املتو ّرطني رسمياً يف ارتكاب
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وبشكل مبارش .فإ ّبان رئاسته التحاد كرة القدم املحيل؛ أقام ا ّتحاده
االنتهاكات ضد ال ّرياضيني،
ٍ
وسعة مع العديد من الالعبني ،وح ّكام كرة القدم ،وذلك عىل خلفية مشاركتهم
لجان تحقيق ُم ّ
تم استبعاد الكثري من النّجوم بعد سجنهم ،إضافة إىل إيقافات
يف احتجاجات د ّوار اللؤلؤة ،وقد ّ
ّمتت بالجملة للعديد من الالعبني والح ّكام بعد التّحقيق معهم ،وهو أم ٌر كان اال ّتحاد البحريني
رصح به عىل لسان أمينه العام السابق الدكتور عبدالرحمن سيار ،ضارباً بعرض الحائط
نفسه قد ّ
قوانني االتحاد الدّويل لكرة القدم التي ُتجيز لالعبني والح ّكام املجاهرة بآرائهم السياس ّية.
ومن املعروف كذلك بأن فوز سلامن بن إبراهيم مبقعد رئاسة االتحاد اآلسيوي مل يكن بسبب
كفاءته ،حيث مل ُيقدّم لل ّرياضة البحرين ّية «العرجاء» إضافة تستحق اإلشارة .لقد َ
حصل عىل هذا
املنصب نتيجة التّحالفات القو ّية التي رعاها رئيس املجلس األوملبي اآلسيوي ،وال ّرجل القوي يف
ال ّرياضة اآلسيوية ،الشيخ «الكويتي» أحمد الفهد الصباح .فله الفضل يف إيصال ابن إبراهيم إىل
عرش الرئاسة.

لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/12864.html
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اعتربهم امللك البحريني خصوما ...حصاد «اغتيال
ّ
ومعذبا ،و 4شهداء
الطفولة» :أكثر من  150طفال معتقال

الطفولة يف البحرين منتهكة ،ليس مثل أي مكان آخر ،فاألطفال من «طائفة معينة» هم خصوم
النظام ،ال فرق بينهم وبني آبائهم وأمهاتهم ،كلهم أعداء مفرتضون ،يحضون عىل كراهية النظام،
يهينون ملكه ،ويريدون قتل «مرتزقته» ،بحسب القاعدة التي يعمل وفقها النظام!
مل تحل املواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين وخصوصا اتفاقية «حقوق الطفل» ،من أن
يقتل أطفال البحرين ويعتقلوا ويع ّذبوا بل ويعتدى عليهم حتى يف الشارع بأعقاب البنادق ،ثم
ولسخرية القدر ،يجرجروا إىل املحاكم بتهمة االعتداء عىل «رجال األمن»!
مل يعد النظام يخجل من استهدافه لألطفال رغم اإلدانات الدولية الواسعة ،بل زاد من وترية
يتبجح بأن هؤالء ليسوا «أطفاال» ،ويجب أن ال تأخذكم الشفقة عليهم
انتهاكاته ضدّهم ،وصار ّ
ألنهم «مجرمون»!
منظمة العفو الدولية أطلقت يف مايو/أيار  2013حملة تحت عنوان «سجن الكبار ال يصلح
للصغار» ضمنتها ملصقا يحمل رسام للطفلني إبراهيم املقداد وجهاد الحبييش ،اللذين يواجهان
حكام بالسجن ملدة  10سنوات مبوجب «قانون اإلرهاب»!
وتعترب نسبة انتهاكات النظام البحريني بحق األطفال من أعالها يف دول الربيع العريب ،وكان من
بني الحاالت األدهى محاكمة طفل بتهمة «إهانة امللك» بتغريدة عىل «تويرت»!
أحد األطفال قال لقايض األحداث إنه تعرض للرضب الشديد بينام كان رأسه مغطى ،وتم إنزال
مالبسه الداخلية وتعريته وهدد بالصعق يف عورته ،ووضعت بالقرب من دبره أداة حادة وهدّد
بإدخالها يف دبره ،لكن النيابة العامة زجرته واعتربته كاذباً ،ثم اتهمته بالتجمهر واالعتداء عىل
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رجل أمن!
واعتدت قوات النّظام بالرضب املربح عىل طفل من منطقة «كرباباد» كان يتجول عىل دراجة
هوائية وبحوزته الفتة كتب عليها «صمود»! وبينام كانت عنارص املرتزقة تعتدي عىل طفل
من «كرزكان» قال لهم إنهم مصاب مبرض الرسطان يف ركبته ،لتكون النتيجة أن يتعمدوا رضبه
عليها! يف حني تع ّرض عدة أطفال ملحاوالت دهس حتى من مد ّرعات النظام!
األطفال يف «تقرير بسيوني»

أفرد رئيس لجنة تقيص الحقائق الربوفيسور رشيف بسيوين أجزاء من تقريره عن االنتهاكات ضد
األطفال ،مؤ ّكدا تعرضهم لـ»اإلرهاب» إىل جانب أفراد كل عائلة يداهم منزلها ،وقال إن العديد
من اآلباء واألمهات اعتقلوا وتع ّرضوا العتداءات أمام أعني أطفالهم!
رست ِهم وهم يرصخون
ويف سياق اعتقال األطفال أ ّكد بسيوين أنه «تم انتزاع األطفال من أَ َّ
ويبكون ،وكث ًريا ما كانوا ي ُبا َعدون عن أمهاتهم بالقوة مام تسبب يف حدوث صدمات نفسية لكل
من األطفال واألمهات» (الفقرة  1162-ك).
وذكر بسيوين أن محققي اللجنة شهدوا إحدى الوقائع التي تم فيها القبض عىل أطفال دون
الخامسة عرشة حيث جرت عملية القبض يف  1:40من صباح األول من أغسطس/آب ،2011
ووجد املحققون عددًا من األوالد املراهقني يقفون مكبلني ومعصويب األعني .كان األوالد جميعا
قد تعرضوا للرضب ،كام كانت مثة حروق يف صدر أحدهم وهو يف الرابعة عرشة جراء الحرق
بالسجائر( .الفقرة .)1138
وقد أشار تقرير بسيوين يف الفصل الرابع (الفقرة  )969إىل وفاة الطفل السيد أحمد شمس
(15عاما) بسبب إصابته بقنبلة مسيلة للدموع يف رأسه من مسافة قريبة يف مارس/آذار ،2011
كام أشار إىل إصابة طفل ذي  12عاما برصاص الشوزن (الفقرة .)801
األطفال ضحايا القمع :الغازات السامة ورصاص الشوزن

رضيع ( 6أشهر) عائلة املواطن عبدالله سعيد قالت إن طفلها الرضيع ذي الستة أشهر ،عاىن من
مضاعفات شديدة ،وأخذ يتقيأ بشكل متواصل ،بعد تنشقه كميات كبرية من الغازات املسيلة
للدموع التي ألقيت عىل منطقة السنابس يف  15مارس/آذار  ،2013ونقل الرضيع يف منتصف
الليل إىل مستشفى السلامنية لتلقي العالج.
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الطفلة فاطمة الخواجة ( 15عاما) وتعترب حادثتها هي األبرز يف عام  2013بعد تعرضها لطلق
أصابها يف بطنها وصدرها ،وهي داخل منزلها وذلك يف اليوم الثالث من فعالية (مترد) 16
أغسطس/آب ،وقد أدخلت الخواجة إثر ذلك املستشفى مرتني بسبب النزيف الحاد التي
تعرضت له جراء طلقات الشوزن التي استقرت يف بطنها.
الطفل محمود كاظم ميك ( 12عاماً  -من منطقة أبوق ّوة) يف بداية شهر أبريل/نيسان دخل يف
غيبوبة إثر استنشاقه كمية كبرية من الغازات السامة التي يطلقها النظام عىل املنازل اآلمنة
خصوصاً أوقات الليل ،والطفل مصاب بفقر الدم املنجيل «السكلر» ،وقد ّ
شخصت حالته بالتهاب
حاد يف الرئة.
الطفل أحمد النهام ( 5أعوام) ال زالت معاناته مستمرة بعد أن أصيب برصاص الشوزن يف عينه
عىل يد قوات األمن بينام كان بجانب والده أثناء بيعه السمك يف يونيو/حزيران  ،2012وقد
أجريت له عملية جراحية يف أبريل/نيسان  2013استأصلت خاللها عينه اليرسى ،بعد إصابتها
باألسلحة النارية .واستكامال ملرحلة العالج أجريت له عملية جراحية يف سبتمرب/أيلول لزراعة
عني صناعية بدال عن العني التي فقدها.
األطفال املعتقلون

بلغ عدد األطفال املعتقلني يف السجون البحرينية منذ بداية الثورة ما يقارب  450طف ًال،
منهم أكرث من  150يف  ،2013وجميعهم اعتقلوا ألسباب سياسية تتعلق بحرية الرأي والتعبري.
وتن ّوعت طرق اعتقال األطفال بني القبض عليهم خالل مشاركتهم يف مسريات شعبية داخل
القرى ،أو اعتقالهم من نقاط التفتيش ،أو من الشارع ،أو باختطافهم من قبل قوات ملثمة من
منازلهم فجرا. .
معظم هؤالء األطفال تعرضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم وأجربوا عىل االعرتاف مبا يرغب به
املحققون  ،ويحاكم بعضهم بتهم ضمن قانون اإلرهاب!
الطفل سلامن مهدي ( 13عاما) أصغر معتقل سيايس يف البحرين ،اعتقل يف  11أغسطس/آب
بتهمة القيام بأعامل شغب ،تعرض للرضب يوم اعتقاله والتهديد باعتقال والديه ،ساقوه إىل
املحاكم عدة مرات ،أطلق رساحه بعد  27يوما من اعتقاله.

محاكم وانتهاكات

387

بلغ عدد األطفال املعتقلني يف السجون البحرينية منذ بداية الثورة ما يقارب  450طفالً،
منهم أكثر من  150يف 2013

الطفل حسن مال عيل صالح ( 15عاماً) اعتقلته ميليشيات النظام ،فجر  12مارس/آذار من
منزله يف منطقة البالد القديم ،من دون وجود أمر قضايئ أو تهمة ضده ،وأكد والده أن عنارص
امليليشيات قدمت بـ 7سيارات وجيب تابع للمرتزقة وسيارتني مدنيتني العتقال طفله من غرفة
نومه.
الطفل حسني هاشم فردان ( 17سنة) قامت األجهزة األمنية يف  5أبريل/نيسان باعتقاله خالل
كمني لسيارته بالقرب من «محطة النور» يف منطقة سرتة ،إذ أقدم مدين مسلح بوضع املسدس
قريبا من رأسه .اقتيد إىل التحقيقات حيث تعرض لتعذيب شديد وتحرش جنيس إلجباره عىل
اإلعرتاف بتهم مل ّفقة.
الطفل عيل عبدالرضا اعتقلته قوات األمن يف  7أبريل/نيسان أثناء مرور سيارة عائلته بنقطة
تفتيش يف البالد القديم ،واقتادته إىل مبنى التحقيقات الجنائية ومن ثم نقل لسجن الحوض
الجاف ،ويعاين عبد الرضا من مرض الروماتيزم والقلب.
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الطفل حسن حبيل أحمد ( 17عاما) اعتقل يف  7فرباير/شباط أثناء عودته إىل منزله يف منطقة
البالد القديم ،حيث تعرض لوجبات من التعذيب والرضب عىل يد قوات األمن ،وشملت تجريح
جسده بالزجاج ،واضطرت عائلته لسحبه من املدرسة خوفا عىل مستقبله الدرايس.
الطفل محمد جميل من سكنة جزيرة «النبيه صالح» ،ظهرت صورة بثها ناشطون عىل شبكات
التواصل االجتامعي يف شهر يونيو/حزيران ملجموعة من املرتزقة وهي ترفعه من فوق سور أحد
املنازل ،وتعتقله بطريقة وحشية ،فيام أفادت معلومات عن تعرضه للرضب من قبل املرتزقة
أثناء اعتقاله.
الطفل جعفر املقداد ( 14عاماً) أمرت السلطات األمنية بإيقافه ملدة  60يوماً تحت قانون
اإلرهاب يف بداية سبتمرب/أيلول .وكانت قوة أمنية قد اعتقلت املقداد أثناء مداهمتهام بركة
للسباحة كان يتواجد فيها مع حوايل  14من رفاقه .وهو يعد أصغر طفل يحاكم وفقاً لقانون
اإلرهاب.
الطفل عيل حاتم عيل سلامن ( 14عاماً) أطلق نشطاء حقوق إنسان عامليون يف نهاية سبتمرب/
أيلول حملة لإلفراج عنه من السجون البحرينية ،ودشنوا عريضة موجهة إىل وزير العدل
البحريني ملطالبة الحكومة بحامية الطفل عيل حاتم .وكان حاتم قد تعرض للتعذيب والصعق
بالكهرباء إلجباره عىل االعرتاف بتهم مل ّفقة ،وأطلقت ّ
منظمة العفو الدولية من جهتها أيضا نداء
عاجال لحاميته ومعاملته بقانون «األحداث».
محاكمة األطفال

آباء يقودون أطفالهم للمحاكامت ،هذا هو املشهد يف املحاكم البحرينية .معظم هؤالء تعرض
لالعتقال والتعذيب فآثروا االستسالم للمحاكم يك يحموا أنفسهم من سياط الجالدين .قاموس
املحاكم والجلسات بات معروفا يف أذهان الصغار قبل الكبار ،وجميع التهم تتعلق بالسياسة،
و»اإلرهاب» ،وقد بلغ بعضها إىل مستوى «الرشوع يف القتل»
الطفل عيل فيصل الشوفة ( 17عاماً) حكمت املحكمة عليه يف  25يونيو/حزيران بالسجن عاما
واحدا بتهمة انتقاد امللك عىل حسابه يف موقع التواصل االجتامعي «تويرت»! .
الطفل عيل عيىس ( 10سنوات) أول محاكمة لـ»عيل» جرت يف  30أكتوبر/ترشين الثاين ،وكانت
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تهمته التجمهر وحيازة املولوتوف ،اعتقل بينام كان يلعب مع أصدقائه بالقرب من منزله.
الطفل أحمد العجيمي ( 16عاماً) من منطقة كرانةُ ،حرم من إكامل دراسته بعد اختطافه مع
ابن خالته سلامن عليان ( 19عاما) خالل عودتهام من رحلة فجر  2يوليو/متوز .تعرض أحمد
أللوان من التعذيب والتهديد بالتحرش الجنيس وأرجأت محاكامته  6مرات.
الطفالن إبراهيم املقداد وجهاد الحبيش أيدت محكمة االستئناف يف  29سبتمرب/أيلول /أحكاما
بالسجن  10سنوات لكليهام بتهمة حرق مدرعة يف البالد القديم ،وقد حوكموا ضمن قانون
اإلرهاب.
األطفال ضحايا الضرب والتعذيب

أظهر رشيط فيديو ص ّور يف مستشفى السلامنية ملعتقلني بالحوض الجاف كانوا يتحدثون عن
تعرض األطفال للتعذيب والتحرش الجنيس بالسجن ،كام أظهر فيديو آخر رجال أمن كانوا
يصفعون طفال مر من أمامهم يف قرية «القرية»!
الطفل عبدالله البحراين ( 13عاما) نقلت منظمة العفو الدولية تعرضه للرضب عىل أسفل رأسه
والتهديد بالصعق الكهربايئ ،اعتقل يف  17ديسمرب/كانون األول بتهم تتعلق بالشغب ومهاجمة
دورية أمنية.
الطفل أحمد العجيمي ( 16عاما) اعتقل يف  2يوليو /متوز ،تعرض للتعذيب والنفيس يف مبنى
التحقيقات الجنائية ،ووضع يف غرفة ُمظلمة وتم تقييد يديه وإجباره عىل الوقوف نحو الجدار
ات طويلة ،وتعرض للرضب باستخدام خرطوم بالستييك عىل جميع أنحاء جسده من أجل
لفرت ٍ
إجباره عىل اإلدالء باعرتافات مكتوبة سلفا.
الطفل قمرب مريزا أحمد ( 16عاما) اعتقل خالل مشاركته يف مسرية سلمية بقرية كرزكان يف 14
أبريل/نيسان ،أحاط به املرتزقة وأوسعوه رضبا بكعب السالح عىل رأسه ،سال الدم من رأسه ،ثم
اقتادوه بسيارتهم إىل املركز ،وعندما عرفوا بإصابته مبرض الرسطان يف ركبته تعمدوا رضبه عليها!
الطفل عبدالله حسن املرزوق ( 11عاما) اعتدت قوات املرتزقة التابعة لوزارة الداخلية بالرضب
عليه بينام كان يلعب برفقة صديقه خارج املنزل ،تعرض للصفع عىل وجه ،ووجهت له ركالت
يف ظهره وكتفه.
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األطفال الشهداء

نالت فئة األطفال عمليات القتل خارج نطاق القانون وبلغ عدد األطفال املستشهدين خالل
الثورة  16طفال منذ  2011جميعهم دون سن الثامنة عرش ،يف حني بلغ عدد األجنة املفقودين
الذي تم إحصاؤه  22جنيناً.
الطفل قاسم حبيب ( 8أعوام) استشهد يف  27يناير/كانون الثاين بعد تأثره مبضاعفات استنشاق
الغازات املسيلة للدموع التي ألقتها قوات األمن عىل منزل عائلته مبنطقة الديه ما أدى إىل
تعرضه لالختناق ،والطفل الشهيد مصاب بالربو ،وتم نقله مبارشة إىل املستشفى ،إذ بقي هناك
 8أيام قبل أن يستشهد.
الطفل حسني الجزيري ( 17عاما) استشهد يف الذكرى الثانية النطالق الثورة البحرينية  14فرباير/
شباط ،بعد إصابته بالرصاص االنشطاري (الشوزن) املحرم دولياً يف بطنه ورئته ومناطق متفرقة
من جسده ،وذلك إثر االحتجاجات التي شهدتها معظم مناطق البحرين وقوبلت باستخدام
مفرط للعنف من قوات النظام.
الطفل عيل خليل الصباغ ( 17عاما) استشهد بسبب إصابته بطلقة صوتية مبارشة خالل تظاهرة
شهدتها منطقة بني جمرة غرب العاصمة املنامة  22أكتوبر/ترشين األول .وقال شهود عيان إن
قوات األمن أطلقت النار بشكل متعمد عىل املتظاهرين األمر الذي أدى إىل إصابة املتظاهر
الصباغ بقنبلة صوتية بشكل مبارش يف رأسه أدت إىل وفاته عىل الفور.
الطفل أحمد عبد األمري ( 15عاما) ّ
توف إثر إصابته بحروق من الدرجة الثانية أصيب بها خالل
التخطيط الحتجاجات .ائتالف شباب ثورة  14فرباير أعلنه شهيداً وقال إن “املرتزقة تعمدت
عدم السامح لسيارة اإلسعاف من دخول بلدة السنابس إلسعافه ،ما أدّى لتدهور خطري يف حالته
الصح ّية» انتهى باستشهاده
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لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13022.html
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حصاد املحاكم :محاكم طوارئ مبطنة وأحكام خرافية تصل
إىل آالف السنني وتربئة القتلة

مل يخرج القضاء البحريني عن كونه غول السلطة ،الذي يستخدم القانون من أجل لجم النشطاء
واملعارضني وأصحاب الرأي ومعاقبتهم ومحارصتهم .استقاللية القضاء البحريني محض نكتة
سمجة ال تقنع حتى الشارع املوايل للسلطة .العام  2013شهد محاكامت صارخة ،استنكرتها
حتى بعض الدول الحليفة لفرط ال واقعيتها ،تصل إىل اإلعدام والسجن املؤبد والسجن  15عا ًما
لنشطاء يف القضية الواحدة ،فض ًال عن تلفيق تهم وقضايا أخرى بأحكام مشابهة للشخص الواحد،
فيام خفضت املحاكم البحرينية أحكام قتلة الشهداء واملعذبني من رجال األمن إىل أشهر ،وتم
تربئة معظمهم.
تلفيق القضايا والتهم الكيدية هي اللعبة األمثل عند النظام البحريني لينجو من املساءلة
الدولية فيام يتعلق باعتقال املحتجني والنشطاء ،وتثبيت هذه التهم والحكم عليها بالحد األقىص
هي الوظيفة األسهل عند القضاء التابع للنظام ،ليس أكرث من هذا.
تشكيل شكلي ملجلس القضاء

شهد العام  2013تغيريات “شكلية” ،مست املجلس األعىل للقضاء ،الذي يرتأسه امللك حمد
بن عيىس آل خليفة ،عندما أصدر أم ًرا ملك ًيا ،يف  26سبتمرب ،بتشكيل املجلس األعىل للقضاء،
وعهد لرئيس محكمة التمييز ،سامل بن محمد الكواري ،رئاسة املجلس األعىل للقضاء ،يف وقت
تصف فيه املعارضة القضاء بـ “غري النزيه” ،وتطالب باستقالليته عن نفوذ العائلة الحاكمة،
وقد أوضحت املتحدثة باسم الحكومة سمرية رجب أن امللك أناب رئيس محكمة التمييز لرئاسة
املجلس األعىل للقضاء.
عودة محكمة الطوارئ

يف يوليو  2013تم إعادة العمل مبحاكم “الطوارئ” .ش ّكلت «املحكمة الكربى الجنائية الرابعة»
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بغرض محاكمة النشطاء السياسيني وباألخص محاكمة املتهمني يف تنظيم  14فرباير .وقد تم
تشكيل هذه املحكمة بهدف اإلرساع يف تقديم أكرب عدد ممكن من النشطاء إىل املحاكمة يف
فرتة قياسية ،وإصدار أحكام قاسية ضدهم ،قد تصل إىل اإلعدام .القضاة هم :عيل الظهراين،
أحد قضاة محكمة السالمة الوطنية ،والشيخ حمد آل خليفة ،معروف بتشدده يف األحكام ضد
السياسيني ،والثالث هو جاسم العجالن ،وهو قاض حديث التعيني مل يتجاوز تعيينه مدة عامني.
جميع القضايا املعروضة عىل هذه املحكمة الجديدة هي قضايا سياسية ،حيكت عىل خلفية
تصاعد األحداث يف ثورة  14فرباير ،أبرزها قضية ما يعرف بجيش اإلمام ،وقضية تنظيم 14
فرباير ،وقضية مهاجمة مبنى الحكومة ،وقضايا الرشوع يف القتل ،وقضية قتل رشطي السهلة.
تلفيقات بالقتل وقضايا كيدية

األسلوب الذي يتبعه النظام البحريني هو التايل :تلفيق التهم الكيدية الستهداف النشطاء
ومحارصتهم من جهة ،والحكم عىل املستهدفني دون وجود أدلة ،فيام عدى االعرتافات تحت
التعذيب ،فيام ال يتم األخذ باألدلة التي تثبت براءة املتهمني وال التعامل معها.
مرسبة من وزارة الصحة أن الرشطي أحمد
فرغم تقدم الدفاع بدليل براءة يتمثل يف وثيقة ّ
املرييس ( 30عا ًما) تويف يف حادث سري عادي يف  ،2011إال أن محكمة االستئناف الجنائية العليا
أيدت يف  23يناير  2013الحكم الصادر بحق املتهمني :اإلعدام للمتهم األول عيل الطويل واملؤبد
للمتهم الثاين عيل شملول.
فيام استدعت النيابة العامة الناشطة الحقوقية زينب الخواجة من سجنها يف  24أكتوبر للمثول
أمامها يف قضية كيدية جديدة ،استمرا ًرا يف االنتقام من عملها الحقوقي ،ومن أجل إبقائها يف
الحبس أطول فرتة ممكنة ،ملا يسببه وجودها خارج السجن من إزعاج للسلطة يتمثل يف مامرسة
عملها الحقوقي.
من جهة أخرى ،أفادت دائرة الحريات وحقوق اإلنسان يف جمعية “الوفاق” يف  26فرباير
 2013بأنه تم اعتقال  20مواطنًا ،بينهم  5أطفال ،من منطقة سرتة ،وتوجيه تهم متناقضة وغري
منسجمة لهم ،إىل جانب تناقض رواية وزارة الداخلية مع الواقع ،وهو ما يسجل بوضوح عملية
انتقامية من قبل الجانب الرسمي ضد املواطنني.
وتعرض أحد املواطنني (سجاد العلوي  23 -عا ًما) لالعتقال والتعذيب ملشاركته يف مسرية سلمية

محاكم وانتهاكات

394

يف العاصمة املنامة ،وأفاد ،يف  7نوفمرب  ،2013بأن الضابط الذي قام باستجوابه قال له“ :أعلم
بأن قضيتك هي املشاركة يف مسريات يف املنامة ،ولكن هذه تهمة حكمها خفيف ،وسوف تكون
ح ًرا بعد فرتة وجيزة ،ولذا فإنني سألبسك أكرث من تهمة”.
استهداف مؤسسات املجتمع املدني

يف استهداف واضح ملساعي النظام محارصة مؤسسات املجتمع املدين والكيانات السياسية وغري
السياسية ،التي متثل الشيعة وتساند املطالب الشعبية ،رفعت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقاف دعوى ضد املجلس العلاميئ لحله ومصادرة ممتلكاته .العلاميئ يشكل أكرب هيئة
متثيلية للشيعة يف البحرين .وقد تأرجحت القضية يف املحاكم منذ  1أكتوبر  ،2013واستمرت
حلقات تأجيل النظر يف القضية حتى إعداد التقرير.
كام استهدف النظام عرب أجهزته أعضاء بلديني منتخبني ميثلون الشعب ،وقام بفصلهم من
عملهم يف إشارة وصفتها جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية بأنها تشكل واحدة من أبرز العالمات
الفارقة يف استمرار املنهجية االنتقامية القمعية التي بدأها النظام منذ مارس /آذار  2011وال
يزال يستمر فيها حتى اليوم.
وقد قضت محكمة التمييز ،يف  21يناير  ،2013برد الطعن املقدم من قبل جمعية «الوفاق»
الوطني اإلسالمية بحق إقالة  5من األعضاء البلديني املنتخبني التابعني لها.
كام طالت حملة التضييق جمعية العمل اإلسالمي “أمل”؛ قضت محكمة التمييز يف  1يوليو
 2013بتأييد الحكم بح ّلها ،وتم اعتقال عدد من قيادييها خالل فرتة قانون الطوارئ والحكم
عليهم بالحبس لسنوات ترتاوح بني  5-10سنوات.
كام استهدف  9من كوادر الجمعية يف  ،2013واتهمو بـ «تكوين منظمة إرهابية» ،وال زالت
القضية تراوح أدراج املحاكم ،وقد تعرض املتهمون للتعذيب وأكرهوا عىل اإلقرار باالعرتافات.
قضايا إهانة امللك

يف حني أعلن امللك عدم املالحقة بتهمة املساس بالذات امللكية ،وإسقاط جميع القضايا املتع ّلقة
بحرية التعبري ،تنفي ًذا لتوصيات لجنة تقيص الحقائق ،فإن عرشات الناشطني والحقوقيني
ً
نشاطا علن ًيا سلم ًيا ،يتم اعتقالهم عىل خلفية آرائهم ومواقفهم
والسياسيني ،الذين ميارسون
زج ببعضهم يف قضايا باسم (خاليا إرهابية) أو (مؤامرات انقالبية) ،يك تتح ّول تهمة
السياسيةّ ،
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أصدرت املحاكم البحرينية أحكامًا يف عدة قضايا ،بينها ائتالف  14فرباير ،ملدد تصل إىل  430سنة ،على 50
متهمًا ،وقضية العاصمة املنامة ،ملدد تصل إىل  39سنة ضد  13متهمًا

(الرأي) إىل (جرمية).
عدد املتهمني بـ “ املساس بالذات امللكية” وصل إىل نحو  10أشخاص ،منهم الطبيب سعيد
السامهيجي (حكم بغرامة  200دينار والحبس ملدة عام بعد استدعائه عىل إثر إلقائه كلمة
يف تشييع الشهيد صادق سبت) ،والرادود مهدي سهوان (حكم بالسجن ملدة عام واحد بتهمة
إهانة امللك ،وتم توقيفه بعد مشاركته يف مسرية نظمتها الجمعيات السياسية املعارضة يف 5
يوليو  ،)2013فيام صدر الحكم عىل  6مغردين بحرينيني بالسجن ملدة عام واحد مع النفاذ،
بعد اتهامهم بإهانة امللك عرب موقع التواصل االجتامعي تويرت ،يف  15مايو .كام حكم عىل الطفل
فيصل الشوفه ،يف  25يونيو ،بالسجن ملدة عام واحد ،اتهم بانتقاد امللك عىل حسابه يف موقع
التواصل االجتامعي “تويرت” ،كذلك املحامي مهدي البرصي بالتهمة ذاتها.
أحكام الرباءة بعد التشهري والتعذيب بحق نشطاء

إصدار حكم الرباءة بعد االعتقال والتشهري والتعذيب ،أمر بات معرو ًفا يف القضاء البحريني،
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دون أي تعويض يجرب الرضر الذي وقع عليهم ،أو يرفع عنهم الظلم ويرد لهم اعتبارهم.
فقد استأنفت النيابة العامة حكم الرباءة الذي أصدرته محكمة أول درجة بقضية اتهام الناشط
الحقوقي يوسف املحافظة بـ”بث أخبار كاذبة” عىل “تويرت”.
ومن جانب آخر قىض متهم الخلية اإلرهابية هيثم الحداد ( 35عا ًما)  10شهور كاملة يف السجن،
وتم نرش صوره يف اإلعالم الرسمي كإرهايب ،بعد إلقاء القبض عليه يف  21يناير  2012من دولة
عامن ،وإحضاره إىل البحرين يف طائرة خاصة ،ثم صدر الحكم برباءته يف  3نوفمرب .2013
ِّ
املعذبني
تربئة القتلة

ويف مقابل األحكام املغ ّلظة ضد الناشطني واملواطنني ،فإن أحكا ًما هزلية صدرت يف حق القتلة
واملع ِّذبني من رجال األمن يف .2013
 9من الشهداء املقتولني عيل يد قوات األمن تم تحويل قضاياهم إىل املحاكم ،يف  5منهم متت
تربئة قتلتهم ،و 4آخرين خ ّفضت أحكام قتلتهم إىل حد هزيل ،وصفته جمعية الوفاق أنه “تحايل
يف محاكمة القتلة من خالل تغيري وصف وتكييف الجرمية من تهم التعذيب إىل الرضب املفيض
إىل املوت” .وقد تم تناول ذلك بالتفصيل يف تقرير خاص تحت عنوان “تربئة القتلة واملع ِّذبني،
القضاء عىل طريق رئيس الوزراء  :2013ما حد يط ّبق القوانني عليكم”
محاكمات خارج الحدود

مل يسلم من االعتقال واملحاكامت حتى املتعاطفني مع الثورة البحرينية من خارج البحرين،
ففي السابع من يوليو  ،2013أدانت محكمة سعودية  7متهمني يف أحداث املنطقة الرشقية
بدعم ثوار البحرين واالنضامم لحركات ممنوعة ،وأصدرت بحقهم أحكا ًما بالسجن ملدد متفاوتة
باإلضافة إىل املنع من السفر.
ويف الثامن من نوفمرب  ،2013ذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية أن محكمة أمريكية يف مقاطعة
كولومبيا أيدت تهمة التجسس املوجهة إىل مرتجم أمرييك سابق يدعى جيمس هيتسلربغر ،كان
يعمل يف القاعدة البحرية األمريكية يف البحرين ،وقبضت عليه السلطات الكويتية وسلمته اىل
نظريتها األمريكية مبوجب مذكرة توقيف خالل محاولته دخول الكويت العام املايض.
ويواجه هيتسلربغر ( 55عاما) عقوبة بنحو  20عام سجنًا ،بعد أن أيد القضاء األمرييك التهمة

محاكم وانتهاكات

397

املوجهة إليه قبل عام ،وهي االحتفاظ بصورة غري قانونية ومبعلومات ووثائق رسية عن األمن
القومي ،رسقت من القاعدة األمريكية يف البحرين.
أحكام على غرار الكيان الصهيوني

تشابهت األحكام التي أطلقتها محاكم النظام البحريني مع محاكم الكيان الصهيوين ،من حيث
مجموع سنوات السجن ،التي طالت الكثريين دون أدلة تدينهم ،يف أيام وصفت بالسوداء .فقد
أصدرت املحاكم البحرينية يف شهر سبتمرب وحده أحكا ًما بالسجن ملواطنني بحرينيني بسبب
مطالباتهم بالدميقراطية وصلت يف مجموعها إىل  808سنوات ،عىل  95مواطنًا بحرين ًيا يف يوم
واحد فقط ،يف  6قضايا مختلفة ذات خلفية سياسية ،وتراوحت املدة لكل واحد بني  3إىل 15
سنة لكل مواطن ،وكان من بني املحكومني امرأة وطفلني.
وكانت حصيلة األحكام الصادرة خالل شهر واحد بني شهري مارس وأبريل ،يف حق  79معتق ًال
أحكا ًما تعادل ألف وخمس سنوات.
وأصدرت املحاكم البحرينية أحكا ًما يف عدة قضايا ،بينها ائتالف  14فرباير ،ملدد تصل إىل 430
متهم ،وقضية العاصمة املنامة ،ملدد تصل إىل  39سنة ضد ً 13
سنة ،عىل ً 50
متهم ،ويف قضية
الديه ،ملدد تصل إىل  100عام ضد  10مواطنني ،ويف قضية منطقة “البالد القديم” ،ملدد تصل إىل
 75عا ًما ضد  6مواطنني ،ويف قضية سرتة /مهزة ،ملدد تصل إىل  64سنة ،ويف قضية بوري ،ملدد
تصل إىل  100عام ضد  9مواطنني.
الجدول التايل يعرض أبرز األحكام الصادرة ضد مواطنني ونشطاء يف  ،2013مقابل األحكام
الصادرة ضد املع ِّذبني من رجال األمن ،ما يكشف بشكل فاقع حجم االستهداف املهول للشعب
البحريني ،عرب أحد أسوأ أدوات النظام :القضاء.
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ال :األحكام الصادرة بحق املواطنني
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تأييد حكم اإلعدام لعيل الطويل.
تأييد الحكم بالسجن املؤبد لعيل شملول

قتل الرشطي عيل املرييس

 6مارس

السجن  15عا ًما عىل مواطن بحريني

الضلوع يف "هجوم بواسطة قنابل"
عىل عنارص من الرشطة يف إحدى
القرى

 22مارس

أحكام بالسجن ملدة  15عا ًما بحق  16مواطنًا

تهم عدة منها "القيام بأعامل
إرهابية"

 2أبريل

الحكم بالسجن مدة  15سنة لـ 7متهمني ،و 10سنوات لـ9
آخرين من قرية بني جمرة

الرشوع بقتل رشطيني وحيازة
مفرقعات الستخدامها يف غرض
إرهايب

 4أبريل

الحكم بالسجن بني  10و 15عا ًما عىل  6بحرينيني

حرق مدرعة و"الرشوع يف قتل
رشطة وحيازة "املولوتوف"
واستخدامه وحرق إطارات ،يف
منطقة عذاري

 15مايو

الحكم عىل  6مغردين بحرينيني بالسجن ملدة عام واحد
مع النفاذ

إهانة امللك عرب موقع التواصل
االجتامعي تويرت

 20مايو

الحكم بسجن رجل الدين سيد أحمد املاجد وآخر ملدة 15
عا ًما وسجن  7متهمني آخرين ملدة  10سنوات

تأسيس جامعة الغرض منها تعطيل
أحكام القانون

 26مايو

تخفيف أحكام بالسجن بحق  6نشطاء من  15عا ًما إىل
 10أعوام

القضية املعروفة باسم خلية قطر

 27مايو

أحكام بالسجن  15عا ًما بحق  14بحرين ًيا

اتهموا بقتل وافد باكستاين يف
املنامة آذار /مارس 2011

 27مايو

الحكم بسجن  8مواطنني ملدد ترتاوح ما بني  7إىل 10
سنوات

تهم تتعلق بالحرق الجنايئ
والشغب وحيازة عبوات قابلة
لالشتعال"

 23يناير
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 3يونيو

الحكم بسجن  3بحرينيني :األول  15سنة والثاين 10
سنوات والثالث  5سنوات

 19يونيو

الحكم عىل (أكرب عيل  18عا ًما) بالسجن  26سنة10 :
سنوات +15سنة+1

 25يونيو

الحكم عىل الطفل فيصل الشوفة ( 17عا ًما) بالسجن ملدة
عام واحد

اتهم بانتقاد امللك عىل حسابه يف
موقع التواصل االجتامعي "تويرت"

 4يوليو

الحكم بحبس  29بحرين ًيا ملدة شهر وتغريم املتهمني 100
دينار لوقف التنفيذ

"الرشوع بدخول دوار اللؤلؤة" عىل
اعتبار أنها "منطقة محظورة"

 1اغسطس

الحكم بالسجن ملدة سنتني ضد  12مواطنًا

املشاركة يف تظاهرات غري مرخصة
واستهداف الرشطة بزجاجات
املولوتوف خالل احتجاجات يف
مناطق وقرى عدة

 15سبتمرب

الحكم بسجن  3مواطنني من منطقة كرزكان مدة 10
سنوات

"الرشوع يف قتل رشطة"

 20سبتمرب

الحكم عىل  7مواطنني 3 :بالحبس ملدة  10سنوات و 2
ملدة  3سنوات ،فيام ُب ِّرئ  2آخران

الرشوع يف قتل رشطة عن طريق
مهاجمة وزارة الخارجية (دار
الحكومة) ،والحرق الجنايئ
والتجمهر والشغب وحيازة
مولوتوف"

 24سبتمرب

الحكم بسجن مواطن أمرييك  10سنوات

«املشاركة يف التجمهر والشغب»
و«حيازة املولوتوف» و«حرق
مدرعة تابعة إىل وزارة الداخلية»

 29سبتمرب

إصدار أحكام وصلت يف مجموعها اىل  808سنوات عىل
 95مواطنًا بحرين ًيا ،تراوحت املدة بني  3إىل  15سنة لكل
مواطن بينهم امرأة وطفالن

 6قضايا مختلفة ذات خلفية
سياسية

قضية "الرشوع يف قتل رشطة
والتجمهر" يف منطقة الدير و"حيازة
وإحراز مواد قابلة لالشتعال"

 10سنوات بتهمة تفجري سلندر
 15سنة بتهمة حرق مدرعة
سنة يف قضية قطع طريق
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 30سبتمرب

الحكم عىل الرادود مهدي سهوان بالسجن ملدة عام واحد

إهانة امللك

 3أكتوبر

الحكم بالسجن املؤبد ألربعة مواطنني من منطقة الدير

زعمت السلطات قيامهم بتصنيع
عبوة محلية  17مارس /آذار
املايض ،يف منطقة الدير

 7أكتوبر

أحكام بالسجن املؤ َّبد لتسعة مواطنني (أربعة حضور ًيا
وخمسة غياب ًيا) ،و 10سنوات أخرى ألربعة منهم ،وتغريم
املواطنني األربعة  100ألف دينار

يف القضية املعروفة باسم الـ (5
طن)

 23أكتوبر

السجن  10سنوات لـ 6مواطنني

"الرشوع يف قتل رجال أمن وإحراق
سيارة دورية والتجمهر" ،قرب قرية
جد حفص وقبيل كوبري السيف

 3نوفمرب

قضت املحكمة بالسجن املؤبد ألربعة مواطنني ،فيام قضت القضية املعروفة باسم «جيش
اإلمام» أو ما عرف بخلية أبو نارص
بسجن  6مواطنني ملدة  15عا ًما ،وبرأت  14آخرين

 10نوفمرب

أحكام بالسجن عىل  5مواطنني بحرينيني ،تراوحت بني
املؤبد و 15عا ًما

اتهامهم بعملية تفجري يف منطقة
الرفاع ،جنويب العاصمة املنامة

 11نوفمرب

رفضت الطعن املقدم من مدير مستشفى املحرق يونس
عاشوري ،وتأييد الحكم بحبسه ملدة عام

تهمة استغالل وظيفته ورسقة
أسطوانة غاز باملستشفى وإرسالها
لدوار اللؤلؤة

 11ديسمرب

الحكم بالسجن ملدة سنة وغرامة  200دينار عىل الدكتور
سعيد السامهيجي

بتهمة إهانة امللك
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 24فرباير

الحكم برباءة رشطيني

قضية مقتل عيل املؤمن وعيىس عبدالحسن بالرصاص
االنشطاري يف فرباير 2011

 12مارس

الحكم برباءة  5رشطة باكستانيني

قضية قتل الشهيد زكريا العشريي ،الذي قتل تحت
التعذيب املفيض إىل املوت يف السجون البحرينية إبان
فرتة قانون الطوارئ يف مارس 2011

 26فرباير

الحكم برباءة رشطيني

تهمة قتل الشهيد فاضل املرتوك  ،قتل بالرصاص
االنشطاري يف فرباير2011

 24نوفمرب

الحكم برباءة رشطي باكستاين

تهمة قتل الشهيد صالح عباس

 29سبتمرب

الحكم بتخفيف الحكم عىل
رشطيني من السجن  10سنوات إىل
سنتني فقط

قتل الشهيد عيل صقر بسبب التعذيب املفيض إىل املوت
يف 2011

 26مايو

الحكم بتخفيف الحكم عىل رشطي
من السجن  7سنوات إىل  6أشهر

قتل الشهيد هاين عبد العزيز ب 4طلقات نارية من
مسافة مرتين

 21أكتوبر

الحكم بتخفيف الحكم عىل رشطي
من السجن  7سنوات إىل  3سنوات
فقط

قتل الشهيد عيل مشيمع أول ضحايا االحتجاجات يف
2011

 27أكتوبر

الحكم بتخفيف الحكم عىل
قتل الشهيد عبد الكريم فخراوي بالتعذيب املفيض إىل
رشطيني من السجن  7سنوات إىل 3
املوت يف 2011
سنوات فقط

 1يوليو

الحكم برباءة كل من مبارك بن
حويل ونورة آل خليفة

تهمة تعذيب الكادر الطبي خالل اعتقاله

 23يوليو

الحكم برباءة الرشطية سارة

متهمة بتعذيب الصحافية نزيهة سعيد

لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/13018.html
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ساحة «بهية العرادي» تشتعل :أم قيس ،وريحانة املوسوي...
شرف الثورة وانحطاط الدكتاتور

بني ما كتبه بسيوين وما كشفته ريحانة املوسوي عن تعريتها خالل التحقيقٌ ،أقل من سنتني!
ّ
وليغطي شيئا من
ميس رشف نساء البحرين ليسرتجع شيئا من رشفه الناقص،
أراد النظام عابثا أن ّ
ّ
عريه املفضوح .أراد أن يؤكد الرسالة األوىل التي جاء بها غازيا منذ  :1783ال حرمة لدمائكم وال
ألموالكم وال لنسائكم! هذه الرسالة ال ميكن أن توقفها مجرد إدانة من لجنة تحقيق.
الغي والتامدي ،ولكنّ رشف الثورة ال يهتكه انحطاط
إ ّنه عهد امللك حمد ،عهد االستباحات ،عهد ّ
النظام.
إ ّنه أيضا تاريخ املرأة البحرينية العتيد يف النضال السيايس ضد االستبداد الحاكم .هي امرأة مل
تتو ّقف عند أن تكون أم شهيد أو أخت معتقل أو زوجة مناضل ،لقد دخلت الساحات بنفسها،
متظاهرة ،شهيدة ،معتقلة ،ومع ّذبة ،ووقفت بنفسها أمام جربوت الديكتاتور تفضحه بشعرها،
وتق ّوض أمانيه يف البقاء حتى لو كان الثمن أن تقدم الدماء كام فعلت أم الشهداء “بهية
العرادي”.
ربيع الرياحني مستمر ،حتى من السجن ،حيث ريحانة املوسوي ،وزينب الخواجة ،ونفيسة
العصفور ،وحليمة الصباغ ،وكل الفتيات اللوايت حملن بريق اللؤلؤة يف  14فرباير.
االعتداء على النساء يف “تقرير بسيوني”

تقرير لجنة تقيص الحقائق برئاسة الربوفيسور رشيف بسيوين أشار إىل انتهاكات النظام ضد
النساء منذ  ،2011وأ ّكد التقرير أن عددا من النساء الاليئ شهدن أمام اللجنة أكدن أنهن يف
س َت ِهنَّ مرتديات مالبس النوم ومل يسمح لهن بتغطية أنفسهن
وقت مداهمة املنازل ،كن يف أَ ِ َّ
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حينام اقتحمت قوات األمن املكان وفتشت الغرف ،وأكدت امرأتان أنهام تلقيتا تعليامت بإبقاء
أيديهام لألسفل حينام حاولتا تغطية صدريهام( .الفقرة )1132
وقالت امرأة يف شهادتها للجنة إن قوات األمن اقتحموا غرفة نومها بينام كانت ترتدي ثوب
النوم ،مؤكدة أنهم مل يسمحوا لها بارتداء مالبسها أو حتى تغطية صدرها بيديها( .الفقرة )1135
وأكد شهود للجنة أن قوات األمن هددوا باالعتداء الجنيس عىل النساء حتى يعطي الرجال
معلومات عن أماكن تواجد املشتبه بهم( .الفقرة )1133
وقد وثق تقرير بسيوين حاالت اعتقال للنساء بتهم تتصل بحرية التعبري والتجمع ،مثل حالة
فضيلة املبارك التي أجرب النظام عىل اإلفراج عنها الحقا تحت ضغط دويل.
ريحانة املوسوي

قضية املعتقلة ريحانة املوسوي ( 37عاما) كانت أبرز مآيس النساء البحرينيات يف العام ،2013
كام أ ّنها أبرز بطوالتهن ضد الديكتاتور.

ألنها ال تنكرس وال تخاف وال تخفي وجهها عندما تواجه املرتزقة ،ألن لديها من الجرأة ما يجعلها
تتقدم وحدها نحو املدرعة لتلصق عليها صورة الشهيد محمد يعقوب ،ألن لديها من الصمود
ما يجعلها تجلس عىل ركبتيها أمام أرتال من صفوف املرتزقة رافعة عالمة الصمود والنرص ،ألنها
واحدة من الناشطات امليدانيات واملسعفات ،لهذا الكثري استهدفت ريحانة!
اعتقلت ريحانة عند بوابة حلبة البحرين للسيارات ،وهي تحتج عىل هامش سباق الفورموال 20
أبريل/نيسان  ،2013تطورت قضيتها من تهمة التجمهر إىل التخطيط لتفجري يف الحلبة ،ومن ثم
االنتامء إىل “تنظيم  14فرباير”!
مل تكن هذه مأساة ريحانة ،كام مل تكن مأساتها سياط الجالدين التي مل تعرف ال الحياء وال
الرحمة ،لكنّ املأساة الحقيقية هي ما روته يف شهادتها أمام املحكمة  11يوليو/متوز :خالل
التحقيق عريت من مالبيس ليك أعرتف!
ريحانة أجربت عىل الوقوف يف غرفة (أو حامم) أمام الباب الذي فتح بزاوية معينة ،حيث منعت
مطلقا من التحرك ملواراة نفسها ،وذلك ليتمكن كل من مير من أن يراها يف هذه الحالة!
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أحد املحققني قال لها إذا غريت إفادتك أمام النيابة “ستالقني تعذيبا مختلفا ،ولن تخرجي من
هنا إال وأنت حامل”! أما القايض “عيل الظهراين” فلم تح ّرك ريحانة رجولته وال مشاعره ،وحني
كان الجميع يبكون وهم يسمعون آالمها ،كان هو يضحك! ليد ّون يف املحرض بأنها تعرضت
ملعاملة “معنوية غري الئقة”!
وبدورها نفت وزارة الداخلية رواية ريحانة وادّعت أ ّنها مل تقل هذا الكالم من قبل! ونظرا
للتفاعل الكبري مع قضية ريحانة قامت النيابة العامة بالتحقيق معها حول الحادثة.
متخل عن
“من يهدد امرأة بتجريدها من مالبسها وبالفجور والفحشاء لالعرتاف عىل أحد هو
ٍ
دينه وإنسان ّيته وآخر ذ ّر ٍة من رشفه” الشيخ عيىس قاسم مع ّلقا عىل قضية ريحانة“ ،من يستطيع
ْأن يتح ّمل ْأن يسمع مثل هذا الخرب الفظيع القاتل يف هذا الشهر الفضيل الكريم؟ ومنيتص ّور
ْأن يحدث هذا عىل يد جهة رسم ّية يف بل ٍد من بالد اإلسالم؟”
موجات من الغضب الكبري أثارتها قضية ريحانة ،التي وصفها الشيخ عيل سلامن بـ”الجرمية
القذرة” ،يف حني قال املحامي محمد التاجر مستنكرا “كيف نقبل بهكذا نظام وصلت به الخسة
أن يستقوي عىل نساء يف معتقل؟”
ودعت منظمة العفو الدولية البحرين يف بيان لها لإلفراج عن ريحانة وأدانت تعرضها للتعذيب،
فيام حثت الخارجية الربيطانية البحرين عىل ضامن سالمة اإلجراءات القانونية الالزمة حيال
املعتقلة.
ويف هذا الصدد قالت “هيومان رايتس ووتش” إن معلومات أفادت بتعذيب نشطاء بحرينيني
(ناشط حقوقي وسيدتني) بعد حوايل أسبوعني من قيام السلطات البحرينية بتأجيل زيارة املقرر
الخاص لألمم املتحدة املعني بالتعذيب ،خوان منديز ،إىل أجل غري مسمى.
يف  29سبتمرب/أيلول حكم عىل ريحانة بالسجن  5سنوات ،أما جرمية تعريتها فإنها تنتظر يوم
قصاص عادل!
أمّ قيس

قيس عباس ،هو أحد الش ّبان املطاردين من قبل السلطات ،حكم عليه بالسجن ملدة  10سنوات
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قضية املعتقلة ريحانة املوسوي ( 37عاما) كانت أبرز مآسي النساء البحرينيات يف العام  ،2013كما أنّها أبرز
بطوالتهن ضد الديكتاتور.

بتهمة االعتداء عىل رجال األمن .كان قيس قد اعتقل يف  2011ملدة  4أشهر وتم إخالء سبيله
وإغالق ملف القضية إال أنها فتحت من جديد بعد فرتة دون أي مربرات ،ليزج باسمه فيها مرة
أخرى .جراء التعذيب الذي القاه قيس أثناء االعتقال أجريت له عمليتان جراحيتان.
فجر  27نوفمرب/ترشين الثاين  ،2013كان قيس مختبئا يف منزل عمته بقرية “عايل” حني اقتحمت
املنزل قوات املرتزقة مدعومة بعنارص مدنية .مل يكن قيس وحيدا ،كانت أمه معه.
مل يكف املرتزقة أن ينتزعوا قيسا من حض أمه ،وهو يرصخ مستغيثا ،مل يكفهم أنهم ج ّروه
ورضبوه ونزعوا ثيابه أمامها ،تجرأوا أيضا عىل رضبها هي ،واعتدوا عليها بالركل ورش الفلفل
عىل وجهها.
لكن الكامريا استطاعت أن تصطاد املرتزقة بالجرم املشهود.
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أصيبت أم قيس بكدمات ورضوض جراء رضبها وهي تدافع عن ابنها وتحاول تخليصه من قبضة
الجالدين .انترشت رسيعا صور االعتداء عليها يف املواقع اإللكرتونية ،لتثري غضبا واسعا يف الشارع،
ويف حني ع ّمت التظاهرات االحتجاجية البالد ،زار أمني عام جمعية الوفاق الشيخ عيل سلامن
أم قيس متضامنا.
ويف خطبة الجمعة دان الشيخ عيىس قاسم ما تعرضت له “أم قيس” ،ما اضطر وزارة الداخلية
للرد عليه ونفي االعتداء عليها ،مؤكدة رش الفلفل الحار يف وجهها فقط ،ومل تكتف وزارة
الداخلية بهذا النفي ،بل اتهمت “أم قيس” الحقا بأنها هي من أصابت عنارص الرشطة!
مزيد من االعتداءات على حرمة النساء

نادية عيل :تعرضت نادية الحامل بشهرها الثامن يف يونيو/حزيران للرضب والشتم ومن ثم
اعتقالها من قبل رشطيتني عندما ذهبت إىل مركز رشطة البديع الستالم بطاقتها املصادرة.
خديجة سعيد :اعتقلت املعلمة خديجة يف فرتة السالمة الوطنية ملدة  8أيام فقط ،تلقت خاللها
صنوف التعذيب النفيس والجسدي .بعد عامني من اعتقالها كشفت عن آثار التعذيب التي ال
زالت واضحة عىل جسدها
فاطمة الخواجة :الطفلة فاطمة الخواجة ( 15عاما) تعرضت لطلقات الشوزن يف منزلها يف 16
أغسطس/آب ،ونقلت إىل املستشفى للعالج ،لكن األطباء مل يستطيعوا إزالة طلقات الشوزن
من معدتها ،وبعد أسبوعني نقلت للمستشفى مرة أخرى بسبب النزيف الحاد مبعدتها .وأثناء
تواجدها باملستشفى وجهت وزارة الداخلية لفاطمة  3تهم بقضايا أمنية ،حيث أبلغت والدها
بأن ابنته تواجه أمرا بالقبض عليها!
خلع الحجاب :يف يناير/كانون الثاين  2013أظهرت صور بثتها مواقع إلكرتونية قوات األمن وهي
تقوم بخلع حجاب امرأة أثناء اعتقالها يف العاصمة املنامة .وتكررت حادثة “خلع الحجاب”
المرأة أخرى يف منطقة الديه أثناء مشاركتها يف فعالية الزحف نحو موقع “دوار اللؤلؤة”
بالعاصمة املنامة منتصف مارس/آذار .2013
واعتربت جمعية الوفاق بأن ما قامت به القوات األمنية يؤكد انحراف العقيدة األمنية لديها،
عب املجلس العلاميئ عن غضبه الشديد وقال إن الشعب لن يرىض أن ميس رشف املرأة
يف حني ّ
وعفتها ،مح ّمال النظام نتائج هذه “املشاهد الجارحة”.
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إطالق الرصاص عىل نساء يف الشارع :أظهر رشيط فيديو مصور قوات املرتزقة وهي تعتدي
بشكل سافر عىل نساء وأطفال يف منطقة املالكية ،وقامت املرتزقة بإطالق الرصاص عىل مقربة
منهم يف محاولة إلرهابهم.
معتقالت

كشفت جمعية الوفاق أن أكرث من  250امرأة اعتقلن منذ بداية الثورة يف البحرين يف فرباير/
شباط  ،2011وباإلضافة إىل ريحانة املوسوي ،نادية عيل ،وزينب الخواجة املعتقلة منذ فرباير/
شباط  ،2013والتي اعتقلت أكرث من  10مرات منذ بدء الثورة ،هناك عدد كبري من النساء دخلن
املعتقل يف  ،2013وال زال بعضهن فيه حتى اليوم.
بتول العبار ،زينب العبار ،صديقة العبار ،زهرة حسن :اعتقلن من نقطة تفتيش يف املنامة يف
نوفمرب/ترشين الثاين ،ووجهت لهن تهمة “إهانة أفراد األمن”.
فاطمة عبد اإلمام :تم اعتقالها من قاعة املحكمة بعدما حكمت عليها يف  21نوفمرب/ترشين
الثاين بالحبس شهرا بتهمة التجمهر.
نفيسة العصفور :اعتقلت يف  20أبريل /نيسان  2013مع ريحانة املوسوي من حلبة البحرين
أثناء إقامة سباق الفورموال ،أطلق مركز البحرين لحقوق اإلنسان نداء عاجال للتدخل يف قضيتها
بسبب تدهور صحتها ،وحرمانها من الرعاية الطبية رغم االشتباه بعودة مرض الرسطان إليها.
أشواق املقايب :أيدت محكمة بحرينية يف يونيو/حزيران حكام بالسجن  6أشهر ضدها بتهمة
التجمهر يف مجمع تجاري ،وهي تعاين من مرض فقر الدم املنجيل “السكلر”.
نادية عيل :حامل يف أشهرها األخرية اعتقلت ملدة شهر وحددت لها املحاكمة الثانية بعد موعد
والدتها ،تهمتها “االعتداء عىل رشطية” ،وقد تعرضت نادية لنوبة تشنج حادة وحالة إغامء ،ومل
تفلح املطالبات املحلية والعاملية لإلفراج عنها ،إال بعد أن اقرتب موعد والدتها جدا.
صديقة البرصي ( 27عاما) :اعتقلت يف  14أغسطس/آب ملدة  7أيام عىل ذمة التحقيق بتهمة
محاولة دهس ضابط ،ومقاومة الرشطة النسائية ،وقد وضعت يف الحبس االنفرادي ،يذكر أنها
اعتقلت سابقا وحوكمت بتهمة “إهانة رجل أمن وجرح مشاعره” ،لتقيض عقوبة مدتها  6أشهر
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انتهت يف  18يوليو/متوز .2013
زينب املوسوي :طالبة جامعية اعتقلتها السلطات األمنية يف  8سبتمرب/أيلول الستكامل مدة
الحكم الصادر يف حقها يف قضية االعتصام أمام وزارة الداخلية واالعتداء عىل رشطي.
رباب زين الدين :اعتقلت يف مايو/أيار بعد أن أصدرت املحكمة حكام بحبسها شهرا واحدا
بتهمة التعدي عىل ضابطة.
خديجة سعيد :معلمة مدرسة ( 51سنة) :قضت املحكمة يف يونيو/حزيران بحبسها  6أشهر،
بتهم تتعلق بالتحريض عىل كراهية النظام.
حليمة الصباغ :أطلق رساحها يف  25سبتمرب/أيلول بعد عام كامل من اعتقالها ،وكانت قد أدينت
بتهمة “تهريب أدوية” من املستشفى واستخدامها العالج املتظاهرين.
يسلم زوجها
رهينة :اعتقلت قوات النظام بحرينية (أما لطفلني) يف سبتمرب/أيلول كرهينة حتى ّ
املطلوب نفسه ،وكانت الزوجة قد أصيبت بحادث مروري وتم نقلها إىل مبنى الحوادث املرورية،
خيت بني حضور زوجها أو أن تعتقل!
وبعد معرفة ملكية السيارة التي تعود لزوجهاّ ،
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لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13038.html
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حصاد االعتقاالت واملداهمات :وراء كل إعالن عن فعالية كربى،
اعتقاالت كربى ،ومطاردون يتخطفهم املوت

ال تتوقف حمالت االعتقال واملداهامت التي تشنها السلطة عىل الناشطني طوال العام ،لكنها
تصل ذروتها ،كلام اقرتب موعد حدث أو فعالية احتجاجية كربى تخشاها السلطة .يست ِعر النظام
يف حملة استباقية من أجل لجم الحراك قبل موعده ،وعادة ما يرفقها باإلعالن عن حوادث
تفجريات مفتعلة ،أو ضبط مستودعات أسلحة وخاليا إرهابية ،كل ذلك من أجل قلب طاولة
الرأي العام العاملي لصالحه.
يف  2013بلغت االعتقاالت ذروتها يف شهر أبريل؛ حيث املوعد السنوي إلقامة سباق الفورمال
 ،1كام اس َت َعرت ً
أيضا يف شهري يوليو -أغسطس مبارشة ،بعد تحديد موعد فعالية مترد يف 14
أغسطس ،املوافق لتاريخ استقالل البحريناملغمغم عليه من قبل السلطة ،وكان استعارها األخري
يف ديسمرب؛ حيث اإلعالن عن فعاليات احتجاجية يف ذكرى عيد جلوس امللك ،املوافق 17-16
ديسمرب.
أما حاالت االعتقال واالنتهاك فتلك قصص أخرى ،بعضها مضحك مبك لفرط غرابتها .يف هذا
التقرير سنعرض مناذج فقط ،لحاالت من االعتقال واالنتهاك والتعذيب التي مرت يف العام
.2013
اعتقاالت قبل /خالل سباق الفورمال

يف شهر أبريل وحده ،شملت االعتقاالت ،حسب دائرة الرصد بجمعية الوفاق 300 ،مواطن ،أكرث
من  200منهم من األطفال ،و 4نساء ،و 59حالة إصابة ،إضافة إىل  135حالة مداهمة ،و105
حالة عقاب جامعي يف مختلف املناطق ،وأكرث من  50حالة تعذيب.
جاء ذلك إثر اإلعالن عن حزمة من الفعاليات امليدانية واملسريات االحتجاجية ،تزامنًا مع سباق
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الفورمال  ،1واستغالل وجود اإلعالم العاملي لتغطية الحدث واملشاركني واملهتمني من كل مكان
يف العامل.
وفيام بلغت االعتقاالت ذروتها ،تم اإلعالن عن محاولة القيام بتفجري إرهايب يف حلبة سباق
البحرين ،اتهمت فيها كل من ريحانة املوسوي ونفيسة العصفور وعباس العصفور ،وكانت
املوسوي والعصفور قد ذهبتا إىل الحلبة ،يف  19أبريل ،ملامرسة حقهام السلمي يف االحتجاج ،قبل
أن يتم اعتقالهام وتلفيق التهمة لهام ،ثم نسبت لهام تهمة املشاركة يف خلية إرهابية سميت
فيام بعد بخلية  14فرباير.
اعتقاالت قبل /خالل فعالية تمرد

كان شهرا يوليو وأغسطس من أسخن الشهور يف العام  ،2013فمنذ األول من يوليو تم اإلعالن
عن فعالية مترد التي خصص لها يوم  14أغسطس ،باعتباره يوم استقالل البحرين .ومنذ ذلك
الحني شهدت البحرين موجة هستريية من التهديدات واالعتقاالت واملداهامت واالستعدادات
األمنية لشل الحركة قبل موعدها ،وصل األمر إىل عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني ،كان
هدفها األول إطالق يد السلطة يف القمع.
بلغت حصيلة االعتقال يف شهر يوليو وحده ،حسب دائرة الرصد يف جمعية الوفاق :اعتقال 208
مواطنني بينهم امرأة واحدة و 19طف ًال ،وإصابة  170مواطنًا بإصابات متفرقة نتيجة العنف
الرسمي ،ومداهمة  648منزالً إىل جانب  774مسرية وحالة احتجاج مناطقية ،و 401حالة عقاب
جامعي.
ويف شهر أغسطس بلغت الحصيلة  203اعتقاالت ،و 482مداهمة للمنازل ،و 992تظاهرة
واحتجاجا.
ً
ويف هذه الفرتة وقبل موعد الفعالية ،أعلنت وزارة الداخلية عن عدد من حوادث التفجريات
يف كل من الرفاع ( 17يوليو) ،والسيف والبديع ،كام ُفرض ،يف 17أغسطس ،حصار عىل الدير
وسامهيج وعذر الداخلية« :انفجار» أصيب فيه رشطة .وكان كل إعالن عن انفجار تتبعه حملة
ً
تنظيم
مداهامت واعتقاالت واسعة ،بتهمة التفجري ،وترصيح من الداخلية أن املتهمني «شكلوا
بغرض ارتكاب أعامل إرهابية».
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اعتقاالت قبل /خالل عيد الجلوس

يف شهر ديسمرب ،يحتفل امللك بعيد جلوسه ( 17-16ديسمرب) ،باإلضافة إىل حوار املنامة الذي
يعقد سنو ًيا يف الفرتة ( 8-6ديسمرب) ،ويجتمع فيه عرشات املسؤولني الرسميني ،ورجال األعامل،
والشخصيات الدولية ،واالقتصاديني ،والسياسيني ،تكون يف العادة فرصة مناسبة للمعارضة بكل
فصائلها للنزول إىل امليادين بفعالياتها االحتجاجية ،وبالطبع يقابلها النزول بالقمع وحمالت
االعتقال.
بلغت حصيلة االعتقاالت يف شهر ديسمرب ،حسب دائرة الرصد يف جمعية الوفاق 183 ،اعتقاالً
احتجاجا شهدتها مناطق وقرى البحرين،
بينهم  31طف ًال ،و 17حالة تعذيب ملواطنني و745
ً
قوبل حوايل  400منها بقمع قوات النظام.
استمرار منهجية املداهمة واالختطاف والتعذيب

رغم توصيات لجنة تقيص الحقائق ،ال تزال املداهامت واالختطافات هي طريقة النظام يف
الوصول إىل املستهدفني ،وال يزال التعذيب الوحيش هو الوجبة األوىل التي يتلقاها املعتقل فور
القبض عليه ،دون أي مراعاة لوضعه اإلنساين أو الصحي .فيام ييل مناذج ملا تقدم:
*صادق الحاييك :مصاب مبرض «السكلر» الحاد ،اعتقلته املخابرات واملرتزقة من منزله يف البالد
القديم وثالثة شبان آخرين يف  2أبريل ،تعرض لتعذيب وحيش أدى إىل تدهور حالته الصحية
ونقص حاد يف دمه ،وأمر مدير األطباء يف مستشفى القلعة بنقله إىل مستشفى السلامنية لتلقي
العالج ،إال أن الضابط سلطان الغتم رفض ذلك.
*عامر ميك محمد العايل :اعتقل يف  11ابريل عىل خلفية تعبريه عن رأيه عىل «تويرت» ،وحرم
من العالج املناسب ،ومنع من تسلم أجهزة طبية أوىص بها تقرير طبي بسبب معاناته أثناء نومه
وانقطاع نفسه وعدم متكنه من التنفس.
*حيدر كاظم :داهمت منزله قوات مدنية فج ًرا بتاريخ  10مايو ،كرست الباب الخارجي ملنزله،
وتفاجأ بدخولهم إىل غرفة النوم .كانت زوجته مبالبس النوم ،وصودر هاتفه النقال وجهاز
الكمبيوتر الخاص به ،حيدر يعاين من مرض يف الكىل.
*جعفر ومحمد املقداد ( 14عا ًما) :اعتقال مع أطفالٍ آخرين ،إثر مداهمة قوات األمن ،فجر
 6سبتمرب ،بركة سباحة كانوا فيها مبنطقة عذاري.
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يف  2013بلغت االعتقاالت ذروتها يف شهر أبريل؛ حيث املوعد السنوي إلقامة سباق الفورمال  ،1كما استَعَرت
أيضًا يف شهري يوليو -أغسطس مباشرة ،بعد تحديد موعد فعالية تمرد يف  14أغسطس

*إبراهيم نعيم مرهون :اعتقل يوم  16نوفمرب /ترشين الثاين الحايل من منزل عمته يف
مربحا أمام أهله ،واقتيد إىل جهة مجهولة .داهمت قوات األمن منزل
السنابس ،رضب رض ًبا ً
والده نعيم مرهون ألكرث من  15مرة يف أوقات متأخرة من الليل بح ًثا عن أخيه أحمد ،املطلوب
لألجهزة األمنية.
مالحقة املطلوبني واملهددين بالتصفية

مقولة صار يرددها البحرينيون يف وصف حال الشباب البحريني« :من مل يكن معتق ًال فهو
مطلوب» ،ومعظم املطلوبني تم تهديدهم بالتصفية من قبل منتسبني للداخلية ،سواء بشكل
مبارش أو عرب األهايل ،وتعرضوا إىل أبشع أنواع التعذيب فور اعتقالهم.
*حادث مروري غامض راح ضحيته الشهيد محمود العرادي (املطارد منذ عامني) ومرافق له
قرب دوار النويدرات .فيديو تم نرشه للحادث بعدها بأيام ،أثار شكو ًكا بشأن تورط األمن
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البحريني مبقتل شابني يف حادث مروري غامض.
*املهدد بالتصفية رضا الغرسة» 25عا ًما» :تعرض ملحاولة اغتيال فاشلة أدت إلصابته يف كتفه
بينام أصيب مرافقه «عقيل عبداملحسن» إصابات خطرية يف الوجه .اعتقل رضا يف مايو إثر عملية
مخابراتية ،وسمع رصاخه ،وانترشت صور تعذيبه لحظة اعتقاله ،مام استدعى نداءات حقوقية
إلنقاذ حياته .وجهت له تهمة حيازة سالح ناري ،ويواجه أحكا ًما تصل إىل « 41عا ًما».
*املهدد بالتصفية حسن الحدّاين»  25عا ًما» :مطارد ملدة عامني ،داهمت القوات األمنية
منزله  16مرة .اعتقل فجر السادس من شهر أبريل /نيسان ،ويواجه عددًا كب ًريا من التهم وصلت
إىل حد قول محاميه لوالديه« :ال نستطيع تتبع جميع قضايا حسن فهي ال تنتهي».
*أحمد نعيم أحمد عيىس مرهون « 21عا ًما» :مطارد ،داهمت الرشطة منزله نحول ثالث
مرات ،دون أن تعرث عليه ،استدعت وزارة الداخلية والده وهددته إن مل يسلم ابنه نفسه فهو
يتحمل مسؤولية ما قد يحصل له ،و إذا وجدوه يف الشارع سيدهس أو يقتل.
*املهدد بالتصفية حسن عبدعيل الخزاز ( 45سنة) :اختطف من مطعمه الذي يديره يف قريته
سفالة بسرتة ،عرب كمني محكم ومقصود نصبته عنارص مدنية وعسكرية راجلة مدعومة بأعداد
كبرية من املركبات العسكرية واملدنية .كان مطاردًا ألكرث من عامني قبل اعتقاله ،متهم بقضايا
كيدية ،وتلقى تهديدات بالتصفية الجسدية من قبل كبار ضباط جهاز «األمن الوطني».
*محمد مريزا « 22عا ًما» :قبع يف سجن الحوض الجاف  9شهور دون عرضه عىل القضاء ،يجدد
له يف كل مرة الحبس  45يو ًما .أمر القايض بإخالء سبيله أكرث من مرة لكن الضابط مبركز سامهيج
مينع تنفيذ اإلخالء بحجج يتم تلفيقها يف كل مرة.
أغرب االستدعاءات واالعتقاالت

املضحك املبيك يف االعتقاالت واالستدعاءات ،هي تلك التي يتم فيها إرسال إحضارية استدعاء
ملعتقل ،أو مداهمة بيت شهيد بح ًثا عنه ،أو توجيه تهمة ألحد املعتقلني أقل ما يقال عنها أنها
سخيفة.

*يف شهر نوفمرب ،أعلنت وزارة الداخلية البحرينية القبض عىل  6أشخاص اتهمتهم باملشاركة يف
طابور عسكري باملنامة خالل العزاء يف ليلة الثامن من محرم.
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*ويف مايو /أيار ،اعتقل محمود عباس حسن املنيس ( 25سنة) بتهمة اإلرضار بجدار منزل أحد
أفراد األرسة الحاكمة ،عبدالرحمن بن محمد راشد آل خليفة ،يف منطقة الجفري .اتهم معه أخوه
محمد « 20عا ًما” وهو يعاين من تخلف عقيل.
*ويف أكتوبر ،اعتقل الحاج مهدي منصور ،بعد رفضه إزالة صورة ابنه املعتقل صالح واملع ّلقة
عىل الجدار الخارجي ملنزله.
*ويف اغسطس ،اعتقل عيل حسن أحمد عيىس» 45عا ًما» :مختل عقل ًيا ويعاين من الرصع .صدر
قرار بحبسه شه ًرا بتهمة التسول .أمرت املحكمة باإلفراج عنه ورفض مركز النعيم إطالق رساحه،
غي القايض حكمه إىل شهرين ونقل لسجن جو.
ّ
*ويف نوفمرب ،تفاجأت عائلة املعتقل خليل إبراهيم جعفر ميك ( 15عا ًما) ،برشطة مركز الحورة
تطلب منهم تسليم ابنهم خليل ،وإال سيتم اعقال والده مكانه .أرص الضابط عىل العائلة
«تسليم خليل» رغم أنه يقيض حكمه بسجن جو.
*ويف يوليو ،داهمت ميليشيات مدنية نظامية منزل الشهيد فاضل العبيدي (استشهد يف مارس
 ،)2012وتم تطويق املنزل بالكامل بح ًثا عنه!
*ويف يوليو ،اعتقل عيل القصاب بتهمة بالتجمهر والشغب ،حكم بالسجن ستة أشهر ،وحني متت
مواجهة األمن بأنه كان يف قبضتهم خالل تلك التواريخ التي يدّعونها ،قاموا بتغيري التواريخ،
لتستخدم يف تثبيت التهم امللفقة ضده!

لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13094.html
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حصاد السجون :اقتحام العنابر وضرب السجناء وحرمان من
العالج واملاء والثياب الشتوية

«ال تعد الحكومة السجن مؤسسة إلعادة التأهيل ،وإمنا وسيلة إلنزال العقاب ،ملعاقبتنا
وش ّلنا ،حتى ال نتمتع من جديد بالقول والشجاعة لتحقيق أهدافنا»
نلسون مانديال .يف رسالة كتبها من سجنه إىل وزير العدل عام 1996

سبت رسالة من املعتقلني السياسيني يف سجن جو ،تناولت الوضع
يف  25ديسمرب ِّ ُ ،2013
اإلنساين املقلق واملهني الذي يعيشون فيه ،والذي «ال يخضع ألية مراجعة أو محاولة للتحسني»
وفق قولهم .وأضافوا« :نعامل يف السجن كأعداء ،ال كسجناء ،ولهذا ُيعن السجانون الذين ليس
بينهم بحريني واحد ،يف التغليظ علينا واملعاملة املهينة لنا».
ّ
والشل
رمبا يف رسالة سجناء جو ،ويف مقولة مانديال الذي كان يشبه سجناء جو يف محنة املعاقبة
حينها ،ما يخترص كل يشء ،مع فارق االنتهاكات الكبري بني السجنني ،لكن يبقى أن هدف السجن
واحد« :ليك ال نتمتع من جديد بالقول والشجاعة لتحقيق أهدافنا».
ّ
والشل واملعاملة كأعداء ،تخترص كل ما حدث ويحدث يف السجون البحرينية من سوء
العقاب
املعاملة واالنتهاك .يف هذا التقرير نتعرض إىل األبرز يف العام .2013
اقتحام العنابر وضرب السجناء

يف نهاية شهر نوفمرب ،اقتحمت قوات األمن عنرب  ،1وقامت بإغالق األبواب واالعتداء عىل
السجناء بالرضب الوحيش بالهراوات وأعقاب البنادق ،ووضعت  11منهم يف السجون االنفرادية،
فيام ترك املصابون يواجهون مصريهم دون عالج ،رغم الكسور التي شملت مناطق مختلفة من
أجسادهم.
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تزامن ذلك مع حملة اعتداءات ّ
منظمة عىل املعتقلني السياسيني يف سجني «جو» و»الحوض
الجاف» ،يف ظل أجواء أمنية مضطربة ،يف األسبوع األخري من شهر نوفمرب ،قام عدد من املعتقلني
باإلرضاب عن الطعام عىل إثرها.
يلجأ املعتقلون عادة إىل اإلرضاب عن الطعام يف حال استنفادهم كل األساليب يف توصيل
احتجاجا.
معاناتهم إىل إدارات السجن ،واستمرار األخرية يف التجاهل ،فيكون اإلرضاب عن الطعام
ً
أما إدارة السجن ،فتقابله باملزيد من التضييق ،ومنعهم من زيارة األهايل واالتصال بعوائلهم أو
الرشاء من (كانتني) السجن ،وبدالً من تعديل الوضع وتحسينه ،تستخدم الرضب إلجبارهم عىل
فك اإلرضاب.
خالل األشهر األربعة من مارس -يوليو ،تعرض املعتقلون السياسيون يف سجن «الحوض الجاف»
إىل إهانات وانتهاكات عديدة ،تفاوتت بني املنع من الخروج من غرفهم ،واملنع من مامرسة
شعائرهم الدينية ،ومداهمة العنابر بهجمية ،وإيقظاهم من النوم ،ورسقة أغراضهم الشخصية،
وإجبارهم عىل حلق شعورهم ،والتنكيل بهم ،إضافة إىل إخضاع ذويهم للتفتيش املهني.
وأطلق سجناء يف «الحوض الجاف» ،يف أغسطس املصادف لشهر رمضان ،مناشدات إلنقاذهم
من قبضة قوات النظام .أفادت املعلومات أن السجناء يتعرضون ألقىس حملة أمنية انتقامية،
وتعرضوا إىل مداهمة العنابر مع إطالق رصاص الشوزن االنشطاري داخل السجن ،وكذلك
إطالق قنابل الغاز املسيل للدموع بكثافة ،وإغالق املكيفات والنوافذ واألبواب.
الرموز :إما زي السجن أو الحرمان

ولعل ما حدث للقيادات السياسية الـ ،13الذين اعتقلوا منذ مارس  ،2011يظهر بوضوح جانبي
ّ
والشل) ،فقد ُفرض عليهم يف مارس  2013ارتداء
االستعداء الرسمي ،والذي يهدف إىل (املعاقبة
ً
مفروضا عليهم طيلة العامني السابقني .الرموز رفضوا ارتداء
زي السجن الرسمي ،الذي مل يكن
الزي كونهم معتقلني بسبب مامرستهم حرية التعبري ،واعتربوه وسيلة جديدة إلذاللهم وتعريفهم
عىل أنهم سجناء جنائيون ،لكن الداخلية كانت لهم باملرصاد وفرضت عليهم مجموعة أخرى من
العقوبات بينها منع زيارات األهايل لهم.
واعرتفت وزارة الداخلية بـ»إرجاء مقابلة عدد من النزالء لذويهم بسبب مخالفتهم لألنظمة
املتبعة يف إدارة اإلصالح والتأهيل» مشرية إىل «مخالفات» متثلت يف رفضهم ارتداء الزّي املخصص
بالنزالء».
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كام تم منع زعيم حركة حق «حسن مشيمع» من الذهاب إىل املستشفى للعالج من مرض
الرسطان لفرتة طويلة ،لرفضه ارتداء زي السجن.
ومنع املعارضون الـ 13من الحصول عىل كل األدوات الصحية ألكرث من شهرين ،ودعا أهاليهم
أبناء الشعب والجهات الحقوقية والدولية بالضغط لإلفراج عنهم ،فض ًال عن السامح بحقهم يف
لقاء عوائلهم.
ويف  15يوليو ،قررت الرموز السياسية ارتداء زي السجن الرسمي بعد أكرث من  4أشهر ،من
االمتناع والحرمان من الزيارات العائلية .وجاءت املوافقة بعد ضغط األهايل والتشاور مع
املحامني ودراسة الرموز للموضوع من جميع الجوانب ،وذلك بعد تق ّوي إدارة السجن وحرمانها
لهم من الزيارات والعالج واألدوية وكل احتياجاتهم الرضورية طوال  4أشهر.
االلتقاء عرب الحواجز

يعاين كل من املعتقلني وذويهم صعوبة التواصل عرب الحاجز الزجاجي الغليظ ،الذي عُ ّمم
استخدامه ،ليفصل بني املعتقل وذويه بشكل ال ميكنه من ملس أحد منهم أو احتضان أطفاله أو
سامعهم بوضوح .ويف أكتوبر دخل «املعتقلون إرضا ًبا عن الطعام للمطالبة بحقهم بنزع الحاجز
عند الزيارة ليلتقوا بأهاليهم مبارشة» ،وجهوا فيها نداء إىل كل الجمعيات واملنظامت الحقوقية
من أجل تفقد أوضاعهم.
ويف فرباير ناشدت «الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان» النيابة العامة ،برسعة التدخل يف مركز
«الحوض الجاف» ،للتحقق من ظروف احتجاز املوقوفني ،بعد تنامي أخبار االنتهاكات التي
متارس ضدهم.
اكتظاظ الزنازين

أشار سجناء جو إىل الوضع االنساين الصعب الذي يعيشون فيه وسط زنازين مكتظة باملساجني،
الذين يتزايدون يو ًما بعد يوم .ذكروا يف رسالة مرسبة« :رغم أن الزنزانة الواحدة معدّة إىل 8
ً
اكتظاظا باملعتقلني يصل بعضها إىل  15معتق ًال ،يقبعون يف
رسة ،فإنها تشهد
معتقلني بأصل  8أ ّ
زنزانة صغرية ليس بها متنفس مكان وال هواء وال مساحة للحركة».
ويف سجن «الحوض الجاف» تشري إحصائية (حسب مركز البحرين لحقوق االنسان) أن به 3000
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ويف نوفمرب أكد موقع «رصيف  »22أن سجن «جو» يف البحرين هو من أسوأ السجون سمعة يف العالم

سجني يتكدسون يف زنازين صغرية ال يوجد يف بعضها نوافذ للتهوية عىل اإلطالق ،وأنه عىل سبيل
املثال «يف عنرب رقم  3يف «الحوض الجاف»  10زنازين تتسع كل منها لـ 12رسير ،لكن ستة سجناء
إضافيني يجربون عىل النوم عىل األرض بسبب اكتظاظ الزنازين التي ال يوجد يف بعضها نوافذ
للتهوية عىل اإلطالق».
سجون بال ماء

مشكلة املاء يف سجن جو مركبة االمتهان ،بدأت تسترشي خالل الشهرين األخريين من العام
 ،2013وال تزال قامئة حتى ساعة كتابة التقرير .فمن جانب أن املاء املتوافر للرشب غري صحي
وبه شوائب ،و(كانتني) السجن ال يوفر كميات كافية من قنينات املاء التي ميكن لهم رشاؤها عىل
نفقتهم الخاصة ،ومن جانب آخر تواصل انقطاع املاء املستخدم يف قضاء الحاجة واالستحامم
لفرتات طويلة ،مام يجعل البعض يقيض أيا ًما دون استحامم .املاء ال يكفي االستخدام اليومي
تغي الطقس ودخول فصل الشتاء
ألعداد السجناء اآلخذة يف االزدياد يو ًما بعد اآلخر .ومع ّ
أضيفت مشكلة ثالثة :عدم كفاية عدد السخانات لحاجة جميع النزالء يف السجن ،إذ رسعان ما
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ينفد املاء الساخن يف الوقت املخصص لالستحامم ويكون مصري الباقي االستحامم يف املاء البارد.
بعض السجناء بدؤوا يشعرون بوعكات صحية غري مفهومة ،وليس لها مقدمات سابقة .بعضهم
تفاجأ بنزول مخاط دم من أنفه ،وآخر يشعر بجفاف وآالم يف مناطق مختلفة من الجسم ،وآخر
نقل أنه يشعر بأمل شديد يف عينه .عرض بعضهم عىل عيادة السجن ،وال تزال مشكلة املاء عالقة
يف مكانها دون حل حتى وقت كتابة هذا التقرير.
بال مالبس شتوية

ومع دخول فصل الشتاء يف نهاية العام ،منعت إدارة كل من سجني «جو» و»الحوض الجاف»
األهايل من إدخال املالبس الشتوية ألبنائهم املحتجزين ،وكذلك منعتهم من إدخال أغطية ثقيلة
للنوم ،يف حني أن إدارة السجون ال توفر أجهزة تدفئة يف الزنازين عىل الرغم من مطالبة املساجني
املتكررة بذلك ،و ُيسمح للسجناء بأغطية خفيفة للنوم ال توفر لهم الدفء املطلوب ،وهو ما
يخالف قانون السجون .وقال األهايل إن «التضييق الذي تستمر فيه إدارتا السجنني عىل حقوق
املعتقلني الطبيعية والبديهية يشدد الحاجة إىل تدخل الصليب األحمر والجهات الحقوقية من
أجل إيقافها» ،الفتني إىل أن «هذا التعسف واملخالفات التي تتم وسط سكوت املسؤولني يؤكد
رشاكتهم فيها» .من جهتهم ،أكد محامون مشاهدتهم معتقلني بلباس صيفي خالل محاكمتهم
وهم يعانون من الربد يف حني أن الرشطة كانت بلباس شتوي كامل.
السجن االنفرادي

هو وسيلة النظام لتغليظ العقوبة عىل املعتقلني ،واإلمعان يف إذاللهم وكرسهم ،واألمثلة عىل
ذلك كثرية ،ليس أولها سجن الحقوقي نبيل رجب انفراد ًيا ،وليس آخرها معاقبة بعض السجناء
بني فرتة وأخرى باالختطاف من زنازينهم وأخذهم إىل أماكن مجهولة يتبني فيام بعد أنها سجون
إنفرادية .توالت األنباء عن بقاء العرشات يف سجون يف انفرادية يف سجن جو ،معظمهم تعرض
للرضب من قبل الحرس وبينهم أطفال ألسباب انتقامية.
عيل الطويل ،املحكوم باإلعدام يف تهمة قتل الرشطي املرييس يف  ،2011ال يزال يقيض يف سجن
انفرادي منذ صدور حكمه ،وقد عرض عليه الرشطي تناول أقراص مشبوهة.
أما العسكري السابق فيصل العلوي ( 36عا ًما) ،املتهم يف قضية «خلية بونارص» ،فقد أرضب عن
احتجاجا عىل سوء املعاملة التي يتلقاها يف املعتقل ،بسبب وضعه يف زنزانة
الطعام يف مارس،
ً
انفرادية تكرث فيها القوارض والحرشات ،وال يزال ممنو ًعا من الحصول عىل أدويته ،برغم اعتالل
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حالته الصحية ،فض ًال عن التضييق عليه أثناء تأدية الصالة
أما ريض القصاب ،معتقل يف قضية « 5طن» ،فقد أوقف يف السجن العسكري بالرفاع ،ووضع
يف زنزانة انفرادية ألكرث من شهر ،ومنع من الكالم مع أي فرد ،وتعرض لتعذيب شديد تركز يف
منطقة البطن مكان إصابته يف  ،2008كام منع عنه الدواء.
الحرمان من العالج

يعد الشهيد يوسف النشمي ( 31عا ًما) ،أبرز ضحايا الحرمان من العالج يف السجن .تويف يف 11
أكتوبر  ،2013إثر تدهور حالته الصحية بعد ما لقيه من التعذيب يف السجن ،وبقي محرو ًما من
العالج ،ومنعت عنه أدويته التي يتعالج بها عن إنفلونزا شبه دامئة .أدخل املستشفى الح ًقا يف
حالة موت رسيري حتى قىض.
أما حبيب أيوب املغني « 23عا ًما» ،املعتقل يف أبريل  ،2012واملتهم بقضية تفجري «العكر»،
فقد أصبح يعاين من التهاب حاد يف رجله والتهاب حاد يف الدم ،وال يستطيع الحركة أو التنقل
إال باستخدام الكريس املتحرك (ويل جري) ،وذلك نتيجة للتعذيب الشديد الذي تعرض له يف
مبنى التحقيقات الجنائية عىل يد الجالد عيىس املجايل ،كام تعمدوا منعه من حضور جلسات
املحاكمة الخاصة به.
الريايض يونس الحارض» 22عا ًما» ،حارس املنتخب الوطني للشباب ،تعرض خالل االعتقال
للتعذيب الشديد بالتحقيقات يف الثالثة أيام األوىل ،فض ًال عن كونه يعاين من مرض الرصع،
سقط أمام والده يف إحدى الزيارات ،ومنع من العالج مع طبيبه الخاص ،كام منع من حضور
جلسات املحكمة بسبب عدم قدرته عىل الحركة.
أحمد حسن املدهون « 17عا ًما» ،تعرض لسوء املعاملة ،وهو مصاب بالرصع ويحتاج إىل رعاية
صحية دامئة ،لكنه حرم من العالج ،مام أدى إىل تدهور خطري يف صحته.
أما عيل سعد (29عا ًما) ،والذي فقد برصه كل ًيا يف تفجري غامض يف بلدة الديه يف نيسان ،2009
وتم اعتقاله يف مايو ،فقد تعرض إىل املعاملة القاسية واملهينة الحاطة بالكرامة اإلنسانية ،ومل
تراعى حالته الصحية وفقده لبرصه ،وقد أرضب عن الطعام يف شهر يوليو بسبب منع العالج
عنه.
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عيل القصاب ( 18سنة) ،مصاب مبرض «السكلر» الحاد ،اعتقل يف يوليو بتهم تتعلق بالتجمهر
وأعامل شغب ،ومهاجمة بلدية كرزكان  ،تعرض لسوء املعاملة  ،ومل يحصل عىل ما يلزم من
العالج الطبي الكايف».
وحكم عليه
مصطفى عبد الجليل املقداد ( 17عا ًما) ،معتقل يف قضية ما يعرف بـ»هوزمان»ُ ،
بالسجن  15عا ًما ،ثم خفف الحكم إىل خمس سنوات ،ويف املحاكمة األخرية إىل  3سنوات ،وهو
يعاين من ضيق يف التنفس ،وإدارة السجن متنع عنه العالج.
احتجاجا عىل سوء املعاملة من قبل إدارة السجن بحق
ويف يناير 2013بدأ إرضا ًبا عن الطعام
ً
املعتقلني ،وحرم من إكامل دراسته.
ويف مايو يف تعرض لتعذيب وحيش و ُنقل إىل السجن االنفرادي ،بعد اتهامه بالتحريض واالعتداء
عىل رشطي ،لتتضح بذلك الصورة التي حاولت وزارة الداخلية قلبها بعد فضيحة التعذيب
األخرية ،إذ عكست تأكيد رئيس «مركز البحرين لحقوق اإلنسان» املعتقل نبيل رجب أنه رأى
أطفاالً ُيعذبون.
أسوأ السجون سمعة يف العالم

ويف نوفمرب أكد موقع «رصيف  »22أن سجن «جو» يف البحرين هو من أسوأ السجون سمعة
يف العامل ،وأوضح املوقع ،يف تقرير عن السجون األسوأ سمعة يف العامل ،أنه «إذا ما قارنا سجون
«جو» بعدد سكانها ،تسجن البحرين عددًا من األشخاص أكرث من أي بلد آخر يف العامل العريب،
من كل مئة ألف مواطن بحريني يقبع  275يف السجن
وحيال االنتهاكات املستمرة يف سجن جو أبدت دائرة الحريات بجمعية «الوفاق» قلقها الكبري
إزاء األنباء التي تتحدث عن تعرض املعتقلني بسجن جو إىل سوء املعاملة ،إىل جانب افتقار
بعض املباين فيه إىل الخدمات األساسية مثل املاء للرشب والوضوء واالستحامم.
يف حني استغرب»املرصد البحريني لحقوق اإلنسان» املوقف الحكومي بعد رفض الشورى
السامح لجمعيات حقوق اإلنسان بزيارة السجون بعد وعوده ملجلس حقوق اإلنسان بالتوقيع
عىل الربتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل ملناهضة التعذيب
ومل تتوقف الحكومة عن زعمها بأن املشهد الحقوقي يف مملكة البحرين شهد تطو ًرا متنام ًيا عىل
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صعيد الربامج واملبادرات واالتفاقيات التي التزمت بها اململكة ،وأنها وقعت عىل اتفاقيات دولية
يف مجال حقوق اإلنسان مل تنضم إىل بعضها كربيات الدول ،وتأيت مزاعمها يف وقت تتزايد فيه
إفادات معتقلني أمام القضاء البحريني بشأن تعرضهم للتعذيب ،واستمرار منع البحرين زيارة
مقررة للمقرر الخاص بالتعذيب خوان منديز.
ونظ ُرا لتزايد شكاوى انتهاكات السجون البحرينية ،فقد أقامت اللجنة الدولية للصليب األحمر
يف أكتوبر ندوة ملناقشة الرعاية الصحية يف أماكن االحتجاز يف البحرين ،حيث أوضح رئيس
البعثة اإلقليمية للجنة جريار بيرتينيه يف بيان قوله« :نتطلع للعمل مع السلطات سع ًيا إىل تنفيذ
التوصيات التي تصدر عن الندوة».

لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13093.html
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املرتزقة وامليلشيات املدنية يمألون ساحات القتل :وتوصية
بسيوني بتوظيف الشيعة يف األمن تطبق باملقلوب!

يضم الحرس الوطني أكرث من 1200
يعمل يف الجيش البحريني أكرث من  12ألف عنرص ،ويف حني ّ
ّ
عنرص آخر ،يعمل يف أجهزة األمن التابعة لوزارة الداخلية أكرث من  21ألف عنرص .جل هؤالء
من املرتزقة ،املستوردين من كل أصقاع األرض ملحاربة الس ّكان األصليني ،األغلبية املعارضة لنظام
الحكم ،واملحرومة من التوظيف يف األجهزة العسكرية منذ تأسيسها قبل  43عاما.
وباإلضافة إىل هؤالء ،الذين يأتون من األردن ،اليمن ،باكستان ،الهند ،بنغالديش ،سورياّ ،
ومؤخرا
من السودان( ،ويحصل بعضهم عىل الجنس ّية والسكن والكثري من التسهيالت)ّ ،
يوظف النّظام
منذ العام  2011املئات من العنارص املدنية يف ميلشيات مه ّمتها باختصار «البلطجة»!
وفوق هؤالء جميعا هناك «الق ّوات السعودية» التي غزت البالد منذ منتصف مارس/آذار ،2011
ومل تخرج منه حتى اليوم!
سجلت البحرين معدّال شاذا واستثنائيا يف نسبة
وكام جاء يف تقرير معهد السالم واالقتصاد ،فقد ّ
أعداد الرشطة إىل عدد الس ّكان ،لتكون األعىل يف العامل دون منازع! وقال التقرير إن البحرين
املتوسط العاملي ،الذي
تعترب «ناشزا» عىل املقياس بأكمله ،حيث بلغ مؤرشها هذا  6أضعاف
ّ
يبلغ  361رشطيا لكل  100ألف شخص! وبحسب املؤرش فهناك يف البحرين  2166رشطي لكل
 100ألف شخص!
كل هذه األلوف جاءت لتواجه مجاميع املتظاهرين البحرينيني الذين مل يصدر من أكرثهم
تشدّدا إال «الهتاف» بإسقاط النظام القبيل الديكتاتوري ،وعىل رأسه امللك حمد بن عيىس آل
خليفة.
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بسيوني :أين توظيف الشيعة يف األجهزة األمنية؟

وعىل عكس ما أوصت به لجنة تقيص الحقائق (الفقرة 1722-هـ) من أن يدمج املواطنون الشيعة
يف قوى األمن «بصورة عاجلة» ،وأن يط ّبق ذلك «بشكل فوري» ،كانت الحكومة البحرينية تزداد
شطحا ومتاديا يف استرياد مزيد من املرتزقة يف العامني املاضيني ،للمهمة نفسها ،قمع املواطنني
الشيعة الذين أوىص بهم بسيوين!
وكان بسيوين قد قال يف تقريره إن بعض التقديرات تشري إىل «وجود عدد كبري من رعايا العراق
واألردن وسوريا وباكستان واليمن يعملون ضمن قوات الدفاع» (الفقرة .)51
«وهناك درجة عالية من عدم الثقة عند املجتمعات الشيعية ضد املهاجرين؛ وذلك ألنهم من
ناحية يدركون أنهم يشكلون تهديداً عىل املواطنني البحرينيني األصليني يف سوق العمل ،ومن
ناحية أخرى بسبب انخراطهم يف العمل مع قوات األمن .ولقد أثار توظيف املجنسني بالقوات
املسلحة والحرس الوطني والعديد من أجهزة إنفاذ القانون بالبالد االحتقان العنرصي والطائفي،
بل وأحيانا مشاعر الخوف من األجانب .ثم ازداد هذا األمر سوءا بعد اشرتاك تلك القوات
فيام قد ُظنّ أنه من فنون وأساليب وتكتيكات القمع أثناء فرتة عدم االستقرار ،باإلضافة إىل
االدعاءات باستهداف القوات األمنية ألفراد الشيعة إما عن طريق فصلهم من العمل أو توقيفهم.
ولقد الحظت اللجنة أنه يبدو أن استخدام أفراد الرشطة الباكستانيني يف الصفوف األوىل أثناء
تصادمات الرشطة مع املتظاهرين من الشيعة كان هو مصدر التوتر»( .الفقرة )1527
ويف الفقرة  ،1711قال التقرير إن بعض األجانب (الباكستانيني عىل وجه التحديد) استهدفوا
خالل فرتة االضطرابات يف « 2011بسبب انخراطهم أو االشتباه يف انخراطهم يف قوات دفاع
البحرين أو الرشطة».
استرياد املرتزقة ودرع الجزيرة

ومنذ بداية استهداف الثورة يف مارس/آذار  ،2011يكاد ال يخلو يوم من نرش مقاطع فيديو أو
صور لهؤالء العنارص وهم يرتبكون أفظع االنتهاكات بحق الس ّكان األصليني ،وصل بعضها إىل
اقتحام منازلهم وانتهاك حرمتها ،رمي نوافذها بقنابل الغاز ،احتالل مساجدهم املهدّمة وغري
املهدّمة (كام يحدث يف مسجد السوق بجدحفص الذي يتّخذه املرتزقة مقرا خالل متركزهم
هناك) ،التنكيل باملتظاهرين منهم ،هتك حرمة نسائهم ،رضب أطفالهم ،سبهم وشتمهم
ودهسهم وتعذيبهم وقتلهم والقامئة ال تتوقف!
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«اللجوء إىل عسكريني من الخارج للتفنن واالحرتاف يف التنكيل بأبناء الوطن أولتغطية االنتهاكات
املستمرة ،يكشف عن خلل عميق يعيشه النظام مع أبناء الوطن» جمعية الوفاق ،كربى القوى
السياسية املعارضة «استجالب وتوظيف قوات أجنبية ملهام خارج اإلطار الوطني املتفق عليه
عىل أرض البحرين هو أحد أوجه التفريط يف السيادة الوطنية ،وال ميكن القبول به تحت أي
عنوان».
الوفاق ع ّلقت عىل أنباء استرياد املزيد من املرتزقة وتجنيسهم بوصفه أخطر املشاريع الكارثية،
يف حني ح ّملت النظام املسؤولية الكاملة عام تقوم به ميليشياته املدنية املسلحة وقواته املتنكرة
بلباس مدين من أعامل إجرامية ودموية يف أرجاء البالد.
وانتقد حقوقيون بحرينيون قيام النظام بتوظيف املرتزقة يف أجهزة األمن ،مؤكدين أن الكثري من
هؤالء يتحدر من أصول قبلية سنية جاء بهم النظام بهدف إحداث انقسام طائفي يف البحرين
من خالل ارتكاب الجرائم ضد الطائفة الشيعية.
درع الجزيرة :أول مقر دائم منذ  30عاما

استمر تواجد القوات السعودية يف البحرين بعد  3أعوام منذ دخولها البالد لقمع ثورة  14فرباير،
وتتّخذ القوات السعودية من «درع الجزيرة» غطاء لتواجدها يف البالد ،رغم أنه مل تشارك يف
هذه العمليات سواها هي والقوات اإلماراتية يف العام .2011
وتعترب هذه القوات التواجد األجنبي العسكري الوحيد بعد األسطول الخامس األمرييك ،الذي
يتخذ من البحرين مقرا له.
ويف تط ّور الفت ،افتتح يف البحرين  4ديسمرب 2013/أول مقر دائم لقيادة «درع الجزيرة» منذ
تأسيسها يف  ،1982يف حني أمر امللك البحريني حمد بن عيىس آل خليفة بتخصيص قطعة أرض
كبرية لتوسعة املقر «تقديراً للدور السامي الذي تضطلع به قوات درع الجزيرة املشرتكة» حسبام
جاء يف وكالة أنباء البحرين.
ويف أول ترصيح رسمي من نوعه ،اعرتف وزير العدل خالد بن عيل آل خليفة منتصف مارس/
آذار ،أن القوات السعودية التي دخلت البحرين قبل عامني ضمن «درع الجزيرة» ،جاءت
للتصدي إىل ثورة  14فرباير/شباط  2011التي اندلعت يف سياق «الربيع العريب» مطالبة بإسقاط
النظام الحاكم.
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بسيوني قد قال يف تقريره إن بعض التقديرات تشري إىل «وجود عدد كبري من رعايا العراق واألردن وسوريا
وباكستان واليمن يعملون ضمن قوات الدفاع» (الفقرة .)51

يف السياق ذاته ،قال عضو من جناح الخوالد بالعائلة الحاكمة إن قوات درع الجزيرة شاركت
مشاركة فعالة يف أزمة البحرين ،واعترب عضو الشورى خالد بن خليفة آل خليفة أن اختيار
البحرين مقرا لقيادة الدرع سيكون له ردود فعل نفسية عىل الجانب الخارجي قبل أي ردود
عسكرية ،عىل حد تعبريه.
وكان ناشطون بحرنيون قد كشفوا عن دخول قطع عسكرية أخرى تابعة إىل «درع الجزيرة» إىل
البحرين قبل ساعات من بدء حوار بني الحكومة واملعارضة يف فرباير/شباط .2013
يف حني قضت محكمة سعودية بسجن متظاهر سعودي  30عاما إىل جانب غرامة قدرها 150
ألف ريال ،وذلك ملطالبته بخروج «درع الجزيرة» من البحرين.
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الدرك األردنيون

استمر تد ّفق املرتزقة األردنيني للعمل يف قطاعات األمن يف البحرين ،وتحديدا يف أجهزة القمع
التي تواجه االحتجاجات اليومية يف البالد .وتش ّكل العنارص األردنية نسبة كبرية من تشكيلة
قوات األمن البحرينية.
وكشفت وكالة «أنباء األناضول» الرتكية النقاب يف فرباير/شباط  2013عن تعاون أمني استخباري
مكثف جرى خالل الفرتة املاضية بني السلطة البحرينية وجهاز املخابرات العامة األردين ،وأسهم
يف كشف «عدد من املخططات واملؤامرات اإلرهابية التي كانت تستهدف العمق البحريني»
حسبام وصفت.
وسبق لصحف أردنية أن أكدت مشاركة أعداد متفاوتة من مرتزقة الدرك األردين يف إخامد
التظاهرات التي اجتاحت البحرين منذ العام  .2011كام اشتكت العديد من عوائل العسكريني
األردنيني من إصابات متفرقة أصيب بها أبناؤهم العائدون.
و أفادت معلومات متطابقة يف ديسمرب/كانون األول عن وصول دفعة جديدة من املرتزقة
األردنيني إىل البحرين قوامها نحو ألف عنرص ،وأشارت إىل أن هذه الدفعة هي جزء من اتفاقية
عىل مرحلتني مع اململكة األردنية لتزويد قوة دفاع البحرين بعنارص من املرتزقة املد ّربني.
كام كشفت مواقع أردنية عن توجه كتيبة من قوات الدرك األردين إىل البحرين ،وذلك قبل يوم
من مترد  14أغسطس /آب.
وعرب مواطنون أردنيون عن سخطهم من قيام السلطات األردنية بإرسال وحدات من الدرك
األردين لقمع االحتجاجات يف البحرين املزمعة يف  14أغسطس /آب.
مرتزقة باكستان

يف ديسمرب/كانون األول  2013زار قائد الحرس الوطني البحريني محمد بن عيىس آل خليفة
باكستان يف وقت ترتددت فيه أنباء عن رغبة البحرين يف جلب املزيد من املرتزقة الباكستانيني
للعمل يف األجهزة األمنية ،حيث يعمل اآلالف منهم حاليا.
واستقبل رئيس الوزراء الباكستاين محمد نواز رشيف قائد الحرس الوطني البحريني حيث جرى
االتفاق بحسب مصادر إعالمية عىل تزويد األجهزة األمنية البحرينية مبزيد من رجال األمن
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الباكستانيني الستخدامهم يف قمع االحتجاجات السلمية.
وكان تقرير لجنة تقيص الحقائق قال إن العديد من عنارص األمن التي قامت بتعذيب السجناء
السياسيني حتى املوت يف  2011كانوا من الباكستانيني ،مشريا يف هذا السياق إىل حالة الشهيد
زكريا العشرييّ ،إل أن محكمة بحرينيية برأت هؤالء الباكاستانيني من قتل العشريي يف مارس/
آذار .2013
ويف نوفمرب/ترشين الثاين برأت محكمة بحرينية رشطياً باكستانيا ا ّتهم بقتل الشهيد صالح عباس
بواسطة طلقة رشية من سالح الشوزن يف أبريل/نيسان .2012
ويف إطار التعاون األمني الوثيق بني البلدين ،منحت السلطات البحرينية «باكستان» مدرب كرة
قدم ملنتخبها الوطني مجانا.
ويف موقف خارج هذا السياق ،نصح سفري باكستان يف جنيف واملنسق العام للمجموعة اإلسالمية
مبجلس حقوق اإلنسان ،زامري أكرم ،نظام البحرين بـ»التواصل مع آليات األمم املتحدة لحقوق
اإلنسان» ،مبديا «استعداده للمساعدة».
الصعيد ذاته ،كشفت وسائل إعالم باكستانية يف مارس/آذار بأن  450مواطنا باكستانيا
عىل ّ
أرسلوا للعمل يف الجيش البحريني طردوا من البالد بعد  19شهرا من احتجازهم يف السجن،
يرحلوا الحقا .ويف حني مل تكشف الوسائل اإلعالمية أسباب
مؤكدة أن  100آخرين من املتوقع أن ّ
ذلك ،قالت مصادر أخرى إن السبب هو أن مجموعة من هؤالء كانوا من الطائفة الشيعية.
مصر «السيسي» مستعدة لتقديم الدعم األمني

عىل الصعيد املرصي ،وبعد االنقالب الذي قاده الجيش عىل الرئيس السابق مح ّمد مريس ،ظهرت
إىل العلن مواقف مساندة بشدة للنظام البحريني يف قمعه األغلبية املعارضة ،وتعدّت املواقف
ذلك إىل عرض املساعدة لتزويد البحرين بأي دعم الزم!
وكان وزير الدفاع املرصي ،عبدالفتاح السييس قد أ ّكد يف نوفمرب/ترشين الثاين ،أن بالده مستعدة
من أجل تقديم «الدعم الالزم» للبحرين من أجل حامية أمنها واستقرارها ،عىل حد قوله ،ونقل
السييس تأييد بالده لكل إجراءات املنامة يف هذا املجال.
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وانتقل وزير الداخلية راشد بن عبدالله للقاهرة يف  17نوفمرب /ترشين الثاين ،ليلتقي كال من
وزير الدفاع املرصي ورئيس هيئة األركان هناك بغرض «تعزيز التعاون والتنسيق األمني» بني
املنامة والقاهرة.
ويف إطار هذا التعاون املشرتك استقبل رئيس أركان قوة دفاع البحرين دعيج بن سلامن آل
خليفة وفدا عسكريا مرصيا برئاسة العقيد رشيف عفيفي ،لبحث ُسبل تعزيز التنسيق العسكري
املشرتك.
وآخرون

ويف تط ّور آخر ،أ ّكدت مصادر إعالمية سودانية ،أن النظام البحريني طلب من الحكومة السودانية
 5آالف مواطن سوداين للعمل يف البحرين مبجاالت الجيش والرشطة ،وقد وافقت الحكومة
السودانية عىل ذلك مقابل استقطاع مبالغ مالية من كل سوداين شهرياً لصالح حكومة السودان،
وهو ما أثار جهات سودانية معارضة وقفت ضد استخدام املواطنني السودانيني كمرتزقة.
من جانب آخر ،كشفت وسائل إعالم سورية عن ذات النوايا بالنسبة لـ 5آالف الجئ سوري
يقيمون يف مخيم الزعرتي ،إذ قالت إن النظام البحريني أبدى استعداده إلعطائهم الجنسية
البحرينية ودمجهم ضمن األجهزة األمنية.
وكشف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يف أغسطس/آب عن مشاركة ضباط مينيني يف
غرفة عمليات بالبحرين ملحاربة من وصفهم بـ»اإلرهابيني»
من جانبه ،قال سفري مملكة ماليزيا لدى البحرين أحمد شاهيزان إن بالده كانت من أوائل
الدول التي ساندت البحرين خالل األحداث التي مرت بها عام  2011مؤ ّكدا أن ماليزيا عىل أتم
االستعداد إلرسال قواتها ملساعدة البحرين فور طلبها.
قانون حكومي يبيح «البلطجة»

وفضال عن آالف الجنود واملرتزقة العاملني يف القطاعات األمنية بشكل رسمي ،استم ّر النّظام يف
تسليح ميلشيا مدنية لالشرتاك يف مواجهة املحتجني ،لكنّ العام املايض شهد تطورا خطريا يف هذا
السياق مت ّثل يف إعالن ذلك رسميا وإضافة الصبغة القانونية عليه!
وكانت أعامل «البلطجة» قد انترشت يف البحرين منذ مارس/آذار  ،2011لرضب الحركة
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االحتجاجية وإنهاء االعتصام املركزي يف دوار اللؤلؤة ،والتقطت مقاطع فيديو مص ّورة ملدنيني
مس ّلحني بأسلحة نارية وبالسالح األبيض وهم يقتحمون جامعة البحرين لالعتداء عىل الطالب
الذين كانوا يتظاهرون هناك.
وقبيل احتجاجات مت ّرد ( 14أغسطس/آب  ،)2013أق ّرت الحكومة البحرينية قانونا يبيح
«البلطجة» خدمة لألمن العام ،حسبام وصفت .وأتاح القانون التطوع لخدمة األمن العام ،فيام
يع ّد أول قانون لرشعنة تشكيل املليشيات ،وب ّررت الحكومة ذلك بأنه يأيت لـ»دعم ومساندة
الرشطة يف أداء واجباتها ومسئولياتها مبا فيها أعامل الحامية املدنية والسالمة العامة والوقائية».
يف السياق ذاته ،كان وزير البلديات جمعة الكعبي قد أعلن يف مايو/أيار تشكيل مليشيات
مدنية للعمل إىل جانب القوات األمنية النظامية يف مواجهة املحتجني ،مؤ ّكدا قيام الرشطة
بإصدار بطاقات هوية خاصة تخول (عنارص املليشيات) صالحية توقيف مرتكبي أعامل التدمري
والتخريب إىل حني وصول الرشطة ،حسبام أعلن.
والتزمت الحكومة الصمت عام رصح به وزير البلديات من تشكيل مليشيات مدنية يف حني نفى
عضو مجلس بلدي املحرق محمد املطوع أن تكون لهم سلطات تنفيذية».
وفيام نفى رئيس األمن العام طارق الحسن الحقا أن تكون الرشطة قد «أصدرت أي بطاقات
هوية خاصة تخول مواطني املحرق أو غريهم ،صالحية توقيف مرتكبي أعامل التخريب إال أنه
أكد عىل عدم إغفال دور املواطنني يف معاونة الرشطة ومساعدتها»
ّ
املنظمة يف 2013
أعمال امليليشات

ودعا النائب السابق محمد خالد (وهو إسالمي متشدّد) ،دعا أتباعه علنا إىل قتل ودهس
ويتنصل من هذه
املتظاهرين الشيعة الذين يقطعون الطرق يف االحتجاجات ،ليعود الحقا
ّ
الدعوة التي جاءت من عىل حسابه يف تويرت.
كام أدىل النائب عن اإلخوان املسلمني محمد العامدي بترصيحات مؤ ّيدة لتشكيل ميليشيات
شعبية لـ»األعامل االجتامعية» ،ودعا ملساعدة قوات األمن.
وأثارت احتفالية يوم  3مايو/أيار لنقابة عامل ألبا التي يرأسها عيل البنعيل املدعوم من الديوان
املليك ،استغراب الكثريين من دالالتها «األمنية» بعدما نرش البنعيل صورة لشخص يقوم بتدريب
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أطفال أعضاء النقابة عىل حمل سالح وكيفية استخدامه.
وأشارت مصادر يف املعارضة إىل قيام تلك امليليشيات بنشاط واسع عىل األرض ،من بينه 3
حاالت إلطالق الرصاص الحي يف  3مناطق مختلفة ،أولها إطالق سيارة مدنية الرصاص الحي عىل
مجموعة مواطنني يف داخل منطقة الدراز ،وكذلك إطالق سيارة مدنية للرصاص الحي يف منطقة
عايل ،وآخرها إطالق الرصاص الحي عىل طفلني يف منطقة بوري وإصابتهام بشكل مبارش.
وتحقيقا لدعوات محمد خالد ،مسنودا بالسلطات الحكومية ،دهست سيارة دفع رباعي
يقودها أحد «البلطجية» الشاب صادق سبت وسحلته إىل مسافة  30مرتا خالل احتجاجات
مبنطقة «السهلة» ثم الذت بالفرار ،واستشهد سبت بعد أن دخل يف غيبوبة ملدة أسبوعني يف
يوليو/متوز .2013
واستطاع نشطاء الكشف عن هوية شخص قام بدهس متظاهر عمداً أثناء قطعه شارعاً مبنطقة
دار كليب ،جنويب العاصمة املنامة ،فيام اعتمدت السلطات البحرينية سياسة التكتم عىل األمر،
حيث مل يصدر عنها أي تعليق.
وشارك مدنيون بسيارات من دون هوية أو رقم يف مداهامت املنازل يف منطقة العكر مبساعدة
قوات األمن ،ضمن العمليات الخارجة عن القانون يف اقتحام املنازل وانتهاك حرمتها.
ويف أبريل/نيسان قام مجهولون يشتبه يف صلتهم باملليشيات بتخريب قرب الشهيد يوسف موايل
يف املحرق كام طال التخريب قربي الشهيدين مهدي عبدالرحمن وحسام الحداد.
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لالطالع عىل مصادر التقرير ومراجعه ،انظر النسخة اإللكرتونية عىل الوصلة التالية:
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13160.html

اقرأ

اعتقاالت الفورموال  .امللك للمستعمر الصديق :ملاذا
رحلتم؟  .تحويل مسجد أبو ذر إىل حديقة  .الدعوة
لـ«مترد» ،وجلسة العار التاريخية للمجلس الوطني
 .لهيب الطقس ولهيب التمرد  .بيان الـ 47واعتقال
املرزوق ومسرية الـ 300ألف ومحاكمة الـ . 50مليون
ونصف قذيفة مسيل للدموع ،واقتحام «متحف
الثورة» مبقر جمعية الوفاق  .يف ذكرى تقرير بسيوين:
تربئة القتلة واستهداف شعائر الطائفة الشيعية يف
موسم عاشوراء  )1783( .كذبة امللك التاريخية
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أحداث ووقائع شهر ابريل :2013
اعتقاالت الفورموال

ارتفاع وترية االحتجاجات تزامناً مع مسابقة الفورموال ،1يقابلها حملة مداهامت واعتقاالت
واسعة بلغت خالل يومي املسابقة 43 :يف اليوم األول و  45يف اليوم الثاين .وفاة املدير العام
السابق لجهاز األمن يف البحرين ومستشار وزير الداخلية ،الربيطاين إيان ستيوارت هندرسون،
املسئول عن تعذيب معارضني بحرينيني خالل فرتيت الثامنينات والتسعينات من القرن املايض.
وصمت بحريني رسمي عن التعليق عىل وفاته.
التاريخ
الثالثاء
2

الخميس
4

الحدث

أمني عام الوفاق الشيخ عيل سلامن يتس ّلم طلباً بالحضور للنيابة العامة دون اإلدالء باألسباب.
حشود غفرية تشارك يف تشييع الحاج عبد الغني الريس ( 66عاماً) الذي تويف أمام مركز رشطة البديع
اثناء تواجده للمطالبة بإطالق رساح ابنه.
النائب سلامن حمد الشيخ ،العسكري السابق يشهر مسدسه عىل أحد مرتادي حانة ليلية بعد تعرضه
لعشيقته.
« َم َلك» ابنة الحقوقي املعتقل «نبيل رجب» ،تخاطب الرئيس األمرييك «باراك أوباما» ،ملطالبته
بالعمل عىل «تحرير» والدها من السجن.
«ألبا» توظف دفعات من منتسبي الجهات العسكرية وغريهم يف وظائف مختلفة بالرشكة ،دون
اإلعالن رسميا عن شواغر.
مديرة برنامج الرشق األوسط يف «هيومن رايتس ووتش» سارة ليا ويتسون ،تنتقذ ترصيحات للسفري
الربيطاين يف البحرين يدعم فيه النظام املليك ،مشرية إىل أن مواقفه تأيت تكرميا لعالقات تجارية
بحرينية -بريطانية تصل قيمتها ملليار دوالر.
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التاريخ

الحدث

الخميس

استقالة  6من أعضاء الهيئة املركزية لتجمع الوحدة الوطنية بعد أسبوعني من استقالة  12من قيادييه.

4
الجمعة

قوات األمن تستخدم القوة املفرطة والعنف ضد املشاركني يف ختام عزاء الحاج عبدالغني الريس (66
عاما) يف منطقة الدراز.

األحد

امللك يعني رئيس جهاز األمن الوطني السابق عادل بن خليفة الفاضل وزيرا للدولة للشئون الداخلية،
يف خطوة وصفها حقوقيون بأنها تكرميا للفاضل املتهم بارتكاب جرائم ضد حقوق اإلنسان ،بدال من
محاسبته.

5
7

فشل الجلسة الحادية عرشة من حوار التوافق الوطني يف التوصل إىل توافقات حول جدول أعامل
الحوار ،بعد أن استمرت القوى الوطنية الدميقراطية املعارضة يف املطالبة بتمثيل الحكم.
الثالثاء

رحيل الرمز الوطني املعارض محمد جابر الصباح الذي شارك يف قيادة انتفاضة مارس  1965وعريضتي
 1992و.1994

الجمعة

ائتالف  14فرباير يعلن فعاليات احتجاجية عىل مدى أسبوع لرفض إقامة سباق فورموال  1يف البحرين،
يف وقت بدأ فيه النظام حملة مداهامت ليلية العتقال نشطاء يقطنون يف بلدات قريبة من حلبة
السباق.

السبت

مسرية حاشدة للمعارضة ،وفتاة تقوم باخرتاق خط سري املسرية ،والداخلية تستدعي املنظمني بعد ان
اتهمت الفتاة املحتجني بالتعرض إليها وهو ما ينفيه تسجيل مصور.

األحد

استمرار حملة املداهامت واالعتقاالت بحق النشطاء ،وسط إدانات حقوقية بينها منظمة هيومن
رايتس ووتش.

9
12

13
14

االثنني
15

وفاة املدير العام السابق لجهاز األمن يف البحرين ومستشار وزير الداخلية ،الربيطاين إيان ستيوارت
هندرسون ،املسئول عن تعذيب معارضني بحرينيني خالل فرتيت الثامنينات والتسعينات من القرن
املايض.
السلطات البحرينية نأت بنفسها عن إبداء أي تعليق عىل وفاة إيان هندرسون ،عىل الرغم من عمله
لصالحها قرابة  40عاماً ،واستمراره يف محض الوالء لها ،حتى مع إعالنها االستغناء عن خدماته.
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التاريخ

الحدث

الثالثاء

منظمة الهاكرز العاملية «أنونيموس» تعلن عن عزمها استهداف كافة املواقع الحكومية البحرينية بعد
أيام من مهاجمتها آالف املواقع اإلرسائيلية.

الجمعة

انطالق منافسات جائزة البحرين الكربى لطريان الخليج للفورموال واحد بإقامة جولة التجارب الحرة
األوىل والتي متتد حتى الحادية عرشة والنصف.

16
19

تواصل تظاهرات جامهريية كربى انطلقت منذ أسبوع بدعوة من أطياف املعارضة البحرينية للتأكيد
عىل استمرار الثورة يف البحرين واملطالبة الشعبية من الغالبية السياسية بالتحول للدميقراطية.

السبت

اعتقال نفيسة العصفور وريحانة املوسوي أثناء محاولتهام دخول حلبة البحرين ،ونقلهام ملركز رشطة
الرفاع وأنباء عن تعرضهام للتعذيب ،واستمرار االحتجاجات.

األحد

شهدت عدد من املناطق بحرينية عمليات قطع طرق ومواجهات مع الرشطة ليل السبت وفجر اليوم
األحد ،قبل ساعات من انطالق سباق الفورموال واحد يف اململكة.

20
21

اعالن ائتالف  14فرباير الزحف لدوار اللؤلؤة عرصا ،ضمن سلسلة احتجاجات عىل السباق.

االثنني

انتهاء سباق الفورموال  1يف البحرين األحد بفوز األملاين سيباستيان فيتل ،عىل وقع مواجهات شملت
عموم بلدات البحرين تعبريا عن الرفض إلقامة سباق الفورموال.

الثالثاء

دائرة الحريات بجمعية الوفاق تعلن عن تصاعد عمليات االعتقال خالل فرتة السباقات (21-19
أبريل /نيسان الجاري) ،حيث تم اعتقال  43مواطناً يف يوم الجمعة ( 19أبريل /نيسان ،)2013
واعتقال  45مواطناً يف يوم األحد ( 21أبريل /نيسان  ،)2013وذلك من مناطق مختلفة.

األربعاء

رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان نبيل رجب ،يدعو من سجنه إىل «التمرد عىل كل القوانني التي
تنتهك حقوق الناس» ،مؤكدا أنه لن يتو ّقف عن املشاركة يف االحتجاجات.

22
23

24

السبت
27

وزارة الخارجية األمريكية تصدر تقريرا يدين انتهاكات حقوق اإلنسان يف البحرين ،مشريا إىل أن
الشعب البحريني ليس بإمكانه اختيار حكومته ،فيام وصفت الخارجية البحرينية التقرير بأنه «غري
حيادي وعديم االعتبار».
منع رئيس تحرير صحيفة الوسط منصور الجمري وزوجته الصحافية ريم خليفة من دخول ديب بسبب
«االتفاقية األمنية».
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أحداث ووقائع شهر مايو 2013
امللك للمستعمر الصديق :ملاذا رحلتم؟

امللك يف حفل عشاء مخاطباً بريطانيا التي كانت تستعمر البحرين :هل طلب أحد منكم
الذهاب؟ فيام تقتحم قواته منزل الشيخ عيىس قاسم وتتسبب مبوجة عارمة من االحتجاجات
الغاضبة واإلدانات الداخلية والخارجية .من جهة أخرى يصدر وزير العدل قراراً يحظر عىل
الجمعيات السياسية «االتصال بأي شكل من األشال مبنظمة «حزب الله» اللبناين» باعتبارها
«منظمة إرهابية» ،فيام يقوم سلفيون بجمع تربعات للجهاديني يف سوريا علناً ،وتجنيد مقاتلني،
وإعالن وفاة أول شاب بحريني يف صفوف قوات القاعدة يف سوريا.
التاريخ

الحدث

االربعاء

مسرية حاشدة مبناسبة عيد العامل ،بدعوى من «االتحاد العام لنقابات عامل البحرين» تطالب بحل
قضية املفصولني ورفض التمييز ،تقابلها مسرية صغرية نظمها «االتحاد الحر» املوايل للنظام ،فيام
شهدت البالد تظاهرات واسعة بدعوة من إئتالف  14فرباير.

الخميس

اعتقال العضو يف جمعية شباب البحرين لحقوق اإلنسان ناجي فتيل من منزله يف منطقة بني جمرة
وأنباء عن تعرضه للتعذيب.

االثنني

املتحدث الرسمي باسم الحكومة سمرية رجب ،ترتاجع عن ترصيحها بشأن موافقة الحكومة عىل
مقرتح نيايب حول وقف تدخالت السفري األمرييك توماس كراجيسيك يف الشأن املحيل ،وامتنعت
الصحف الحكومية من نرش ترصيحاتها بتوجيهات من وكالة أنباء البحرين.

الثالثاء

وزير الخارجية اإليراين عيل صالحي يعلن أن ملك البحرين حمد بن عيىس آل خليفة طلب منه
التدخل مع املعارضة لتسوية األزمة ،إال أنه رفض ذلك بعد إرصار امللك عىل أن يكون ذلك بشكل
رسي.

1

2
6

7
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التاريخ

الحدث

األربعاء

مجلس النواب املحسوب عىل الحكومة يصوت عىل إجراء تعديالت كبرية عىل قانون التجمعات
واملسريات ،من أهمها اشرتاط إيداع «مبلغ تأميني» مقداره  20ألف دينار للحصول عىل ترخيص
لتنظيم أي تجمع أو مسرية.
إصابة بليغة إىل أحد الشباب بعد استهدافه ِبرصاص الشوزن اإلنشطاري من مسافة قريبة جداً بنية
القتل املتعمد.

8
الخميس
9
الجمعة
10

إعالن املدون عيل عبد اإلمام عرب «مرآة البحرين» أنه متكن من الخروج من البحرين وأنه وصل إىل
لندن بعد عامني من االختفاء والحكم عليه بالسجن  15عاما.
أمني عام الوفاق الشيخ عيل سلامن يدعو خالل لقاء مفتوح يف بلدة سامهيح إىل التظاهر بزخم 14
فرباير/شباط  2011خالل تنظيم االنتخابات النيابية املقبلة.
تدريب أطفال عىل حمل السالح يف نقابة ألبا ورئيس النقابة عيل البنعيل يتحدث عن كتائب مسلحة

السبت

وزير العدل خالد بن عيل آل خليفة يتوعد مبالحقة الداعني إىل مقاطعة االنتخابات وعرقلتها بعد
الدعوة التي أطلقها أمني عام الوفاق.

االثنني

ملك البحرين يكرر سؤال والده إىل بريطانيا« :هل طلب منكم أحد الذهاب؟» ،فيام اعتربه مراقبون
حنينا لالستعامر الربيطاين يف ظل فقدان النظام للرشعية الشعبية

الثالثاء

رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان نبيل رجب يعلن أنه رأى أطفال يتم تعذيبهم يف سجن جو،
ويطلب لقاء عاجل مع الصليب األحمر لإلدالء بشهادته.

الخميس

تنامي القلق يف البحرين بشأن مصري رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان نبيل رجب الذي تؤكد
مصادر من داخل سجن جو أنه اختفى منذ ليل الثالثاء من زنزانته.

11
13
14
16

الجمعة
17

منظمة الصحافة تحتفل بالشهيد أحمد إسامعيل يف احتفالها السنوي للصحفيني بواشنطن وعلقت
صورته يف «نيوزيام» يضم  2462صورة تذكارية لصحفيي العامل.
اقتحام قوات النظام ملنزل آية الله الشيخ عيىس أحمد قاسم ،وإدانات واسعة من العاملني العريب
واإلسالمي ،فيام طالبت طهران املنامة باالعتذار عن هذا العمل.
صندوق النقد الدويل يحث البحرين عىل خفض الدين العام ،ويقول يف تقرير إن األضطرابات
السياسية تأثر عىل االستثامرات.
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التاريخ

الحدث

السبت

الناطق الرسمي باسم الحكومة سمرية رجب تربر مهاجمة منزل الشيخ عيىس قاسم:جاءت يف إطار
تعقب مسلحني أطلقوا النار عىل رجال رشطة ،مشرية إىل أن اإلجراءات املتخذة قانونية.

18

واستنكارات واسعة من مختلف القوى الوطنية والسياسية تدين االعتداء :خطوة تصعيدية لجر
الساحة إىل مستنقع العنف ،وإمعانا يف العبث بالسلم االهيل واالستقرار االجتامعي».

األحد

الداخلية تعلن أن مجهولني اعرتضوا سيارة لنقل موقوفني إىل املحكمة وقاموا مبساعدتهم عىل الهروب،
فيام تم القبض عىل بعضهم.

االثنني

حشود غفرية تستقبل زعيم تيار الوفاء عبدالوهاب حسني لدى وصوله لبلدته النويدرات للمشاركة يف
تشييع والدته بعد أيام من وفاتها.

الثالثاء

تقرير الخارجية األمريكية بشأن الحريات الدينية يدين البحرين بسبب متييزها ضد الطائفة الشيعية
واستخدامها القوة املفرطة ضدها.

االربعاء

وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة يعلن أن البحرين عرثت عىل طائرة إيرانية من
دون طيار يف شامل البحرين.

19
20
21
22

الخميس

وزير العدل خالد بن عيل آل خليفة يتعهد أمام مجلس النواب بوقف الدعم عن الجمعيات املعارضة
حتى تشارك يف االنتخابات الترشيعية.
منظمة العفو الدولية تقول أن حكومة البحرين مل تنفذ توصيات اللجنة البحرينية لتقيص الحقائق.

23
الجمعة

حشود غري مسبوقة تشارك يف اعتصام جامهريي بالدراز غرب العاصمة غضبا ملهاجمة األمن منزل
الشيخ عيىس قاسم.

االثنني

يبحث مجلس النواب يف جلسته اليوم الثالثاء إطالق حملة لجمع التربعات لصالح سوريا تحت رعاية
هيئة شؤون اإلعالم.

24
28

مقتل أول بحريني يف سوريا ،عبدالرحمن عادل حسن الحمد ( 19سنة) ،نجل الخطيب السلفي عادل
الحمد ،قاتل يف صفوف جبهة النرصة الذراع العسكرية لتنظيم القاعدة يف بالد الشام.
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التاريخ
االثنني
28

الحدث

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،يصدر قراراً يحظر عىل الجمعيات السياسية «االتصال بأي
شكل من األشال مبنظمة «حزب الله» اللبناين» باعتبارها «منظمة إرهابية».

الثالثاء

الداعية التكفريي السوريّ املعروف ،عدنان العرعور ،يزور البحرين لجمع ت ّربعات للجهاديني يف سوريا،
وتجنيد مقاتلني .ويباع بشته يف مزاد علني بجامع شيخان يف الرفاع مببلغ  15ألف دينار يف سياق حملة
ت ّربعات لتجهيز املقاتلني الجهاديني يف سوريا.

االربعاء

وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة يحذر الشباب البحريني من الدخول يف الرصاعات اإلقليمية
والدولية ،يف تعليق غري مبارش عىل مقتل أول بحريني يف سوريا.

الخميس

قوات النظام تحارص منطقة بني جمرة غرب العاصمة املنامة بعد اإلعالن عن تفجري استهدف دوريات
للداخلية ،مام أدى إلصابة بعض عنارصها.

29

30
31
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أحداث ووقائع شهر يونيو :2013
تحويل مسجد أبو ذر إىل حديقة

متجد امللك عىل جامع االمام الصادق
استمرار استهداف مساجد الطائفة الشيعية :عبارات ّ
ومرشوع يسعى لتحويل مسجد أيب ذر
بسلامباد .هدم مسجد أبو ذر رشق املنامة للمرة الثانية،
ٍ
الذي يفوق عمره سبعني عاماً إىل حديقة عامة.
التاريخ

الحدث

السبت

استقالة رئيس جامعة البحرين الطبية التابعة للكلية امللكية يف إيرلندا توم كولينز ،عزا أسباب استقالته
إىل كون  25%من خريجي الجامعة عاطلون ودعا إىل اإلفراج عن الطاقم الطبي البحريني.

1

االثنني
3

أطباء ومختصون يف مؤمتر يف العاصمة األيرلندية دبلن ،يحذرون أن قنابل الغاز املسيل للدموع التي
تستخدمها البحرين تشبه يف تكوينها األسلحة الكياموية.
النائب السلفي عبد الحليم مراد يطالب الشباب البحريني بـ»عدم التوجه إىل سوريا» ،بعد يومني من
تحذير وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة من الدخول يف رصاع إقليمي.
بيانات مالية تظهر العجز يف ميزانية البحرين زاد لسبعة أمثاله يف  2012مسجال  227مليون دينار
( 601مليون دوالر) وسط تحذيرات من صندوق النقد الدويل من بلوغ العجز مستويات مخيفة يف
.2018

الجمعة

وزارة الداخلية تزعم يف حسابها عىل موقع التواصل االجتامعي «تويرت» عن تفجري قنبلة محلية الصنع
مبنطقة الدير تسفر عن ترضر  3سيارات مدنية ومبنى قيد اإلنشاء.

االثنني

محكمة بحرينية تقيض بحبس مع ّلمة ( 51سنة) بالحبس  6أشهر ،بتهم تتعلق بالتحريض عىل كراهية
النظام ،فيام اعتربت منظامت حقوقية الحكم «سيايس».

7
10
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التاريخ

الحدث

االثنني

وزارة الداخلية تبيع ممتلكات شخصية ملواطنني بحرينيني ،رسقتها أثناء مداهمة منازلهم ،وذلك يف
مزاد علني يف مدينة عيىس وسط البالد.

االربعاء

ضابط بحريني ينرش فيديو لشاب بحريني تم تجريده من مالبسه يديل باعرتافات داخل غرفة
التحقيق ،بالقول إنه «قام مبهاجمة رجال األمن بتحريض من جمعيات سياسية وشخصيات دينية»،
فيام أقرت الداخلية بصحة الفيديو.

10
12

وزارة الداخلية تعلن عرب تلفزيون البحرين الكشف عن تنظيم  14فرباير ،الذي بث صورا لناشطني
موزعني عىل مجموعتني ،األوىل محلية واألخرى خارجية.
الجمعة
14

تجمع جامهريي يف سار يف الذكرى الثانية لرفع حالة السالمة الوطنية ،شدد فيه الشيخ عيل سلامن
عىل وحدة املعارضة واستمرار الحراك الشعبي ،مؤكدا عىل املشاركة يف «اللحظة الحاسمة  »3التي
دعا لها ائتالف  14فرباير.
عضو بارز يف جمعية األصالة اإلسالمية (السلفية) يقول أن الجهاد قائم وقريب يف البحرين يف نربة
تصعيد واضحة ضد الطائفة الشيعية بعد دعوات مامثلة أطلقها جهاديون يف الكويت.

السبت

تظاهرات سلمية يف مختلف مناطق البحرين ضمن فعالية «اللحظة الحاسمة» للتأكيد عىل استمرار
الثورة الشعبية ،فيام استخدم األمن القوة املفرطة ضد التظاهرات التي شاركت فيها نساء وأطفال.

االثنني

ميليشيات مدنية مدعومة بقوات املرتزقة تعتدي عىل بلدة عراد التي يسكنها غالبية شيعية ،تطال
ممتلكات األهايل ،مع تزايد النربة التكفريية بالبحرين.

15
17

معلومات إن وزارة العدل البحرينية استقطعت جزء من أرض مسجد االمام الهادي غرب البالد الذي
هدمه الجيش البحريني ضمن حملة انتقامية ضد املتظاهرين.
إصدار املزيد من األحكام القضائية ضد الطواقم الطبية
ملك البحرين وويل عهده ورئيس وزرائه ،يهنئون الرئيس اإليراين الجديد حسن روحاين ،ووزير
الخارجية يتمنى فتح صفحة جديدة مع دول مجلس التعاون.

االربعاء
19

رئيس الهيئة املركزية بجمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي يشن هجوما عىل جمعية
األصالة اإلسالمية (سلف) ويتهمها باالستيالء عىل املناصب القيادية يف الدولة عىل حساب ناخبيهم،
متعهدا بالفضح.
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التاريخ

الحدث

الخميس

إصدار حكم قضايئ ضد فتى بحريني ( 18عاما) بالسجن  10سنوات ليبلغ مجموع أحكامه  26سنة.

20

قوى يسارية بحرينية وكويتية تعلن رفضها اتفاقية أمنية خليجية تعطي ألجهزة األمن الخليجية حق
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول،

الجمعة

تزايد االعتداءات عىل املساجد الشيعية :عبارات متجد «امللك »عىل «مسجد الصادق» بـ «سلامباد».

21

صحيفة «مرآة البحرين» تصدر كتابها السنوي الثاين «حصاد الساحات» ،الذي رصد مجريات الثورة
البحرينية عىل املستويات السياسية والحقوقية واالجتامعية والدولية يف العام .2012

السبت

دراسة حديثة عن مركز البحرين للدراسات بلندن ،تؤكد أن املؤسسة العسكرية واملؤسسات األمنية
يف البحرين مل تسهم يف بناء الهوية الوطنية املوحدة ،وأنها مبنية عىل الوالء املطلق للعائلة الحاكمة.

22

األحد

نائب رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية ناجي العريب يرصح أنه ال يستبعد تكرار املشهد السوري
يف البحرين ،داعيا الشباب البحريني إىل عدم انتظار مصريه.
تربئة معذبة الصحافية نزيهة سعيد :تأكيد لسياسة اإلفالت من العقاب

23
االثنني

مليشيات مدنية يعتقد أنها تابعة لقوات الداخلية البحرينية ،تعمد إىل مهاجمة مسجد اإلمام الهادي
جنوب املنامة ،والعبث مبحتوياته.

الثالثاء

جمعية العمل الوطني الدميقراطي «وعد» تعيد افتتاح فرعها يف املحرق بعد عامني من إقدام
مجهولني عىل حرقه وتدمريه بشكل كبري ،يف وقت بقت دعوى الجمعية ضد الجناة مجمدة يف أدراج
النيابة العامة.

24
25

الحكومة البحرينية تقوم فجراً ،بهدم مسجد للطائفية الشيعية رشق املنامة ،وهي املرة الثانية التي
تقوم بهدم مسجد أيب ذر (قيد اإلنشاء) بعد أن هدمته يف أبريل/نيسان .2011
االربعاء
26

أمني عام الوفاق الشيخ عيل سلامن يدعو للمشاركة يف االعتصام الذي تنضمه املعارضة أمام بيت األمم
املتحدة يف العاصمة ،تضامناً مع ضحايا الهمجية الرسمية واملطالبة مبعاقبة املسؤولني.
مرصد البحرين لحقوق اإلنسان يرسل ندا ًء عاج ًال إىل األمم املتحدة بعد ميض حكومة البحرين يف
مرشوع يسعى لتحويل مسجد أيب ذر الذي يفوق عمره سبعني عاماً إىل حديقة عامة.
ٍ
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التاريخ

الحدث

الجمعة

انتهاء الجولة األوىل من التمهيد للحوار وسط محاولة الطرفان الحكومي واملعارض تسجيل «نقاط
سوداء» فيام ذكرت املعارضة بـ «كذبة امللك» بشأن مرشوع ميثاق العمل الوطني.

السبت

جمعية الوفاق تعلن أن النظام البحريني طلب من رجل الدين الشيخ حسني النجايت الرحيل عن
البحرين ،وهو ضمن  31مواطنا شيعيا كان النظام البحريني قد أسقط الجنسية عنهم ألسباب سياسية.

األحد

دائرة الحريات يف جمعية الوفاق تصدر تقريرا مفصال عن التعذيب يف البحرين ،يكشف الروايات
الكاملة الستشهاد  13بحرينيا تحت التعذيب.

28
29
30
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يوليو  :2013الدعوة لـ«تمرد» ،وجلسة العار التاريخية
للمجلس الوطني

لن ينىس البحرينيون شهر يوليو  ،2013ففي تاريخ  28شهد البحرينيون جلسة عار تاريخية
للمجلس الوطني الذي أطلق صالحيات السلطة للنيل من طائفة كاملة من البحرينيني باسم
مواجهة االرهاب .يف أول هذا الشهر متت الدعوة لحركة مترد لتكون يف يوم  14أغسطس قابلها
النظام بحالة هستريية .أعلنت وزارة الداخلية عن عدد من حوادث التفجري (بدون إصابات) يف
فرتات متقاربة ويف مناطق (سنية) وتم اعتقال عدد كبري من الشباب (الشيعة) تحت هذا الزعم.
دائرة الرصد بجمعية الوفاق أعلنت عن توثيقها العتقال  208مواطنني بينهم أمرأة واحدة و19
طف ًال خالل شهر يوليو .وإصابة  170مواطناً بإصابات متفرقة نتيجة العنف الرسمي ،ومداهمة
 648منزالً إىل جانب  774مسرية وحالة احتجاج مناطقية.
التاريخ

الحدث

الثالثاء

مجموعة من املغردين تطلق الدعوة إىل التمرد يف يوم  14أغسطس باعتباره تاريخ استقالل البحرين.

2
األربعاء

انترشت الدعوة يف تويرت وتكونت  4مواقع عىل شبكات التواصل تحت هذا املس ّمى ،تم توحيدها
وإصدار بيان مشرتك يدعو إىل اعتصامات سلمية يف يوم  14أغسطس حتى تحقيق مطالب الشعب
البحريني.

الخميس

حملة مترد البحرينية تعلن عن نفسها :باسم الشعب وتقرير املصري ...وبالسلمية

3

4
الجمعة
5

«مترد البحرين» يتحرك برسعة ونشطاء يطلقون البيان األول
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التاريخ
الثالثاء

الحدث

بعد دعوات إىل “مترد” بحريني ...قوات النظام تعتيل أسطح املنازل يف “سرتة” وتن ّكل بأهلها

9
الجمعة

رئيس الوزراء البحريني يشكر أحد املتهمن بالتعذيب لخدمته ويقول للموالني “أنتم فوق القانون”

12
السبت

حشود كبرية تندد بـ «الجرمية القذرة» ضد «ريحانة» بهتافات «يسقط حمد» ...وسلامن :النظام
سريكع للشعب

اإلثنني

يوسع صالحيات مجلس الدفاع األعىل ،ومينحه سلطة إقرار االسرتاتيجيات وبرامج
صدور أمر مليك ِّ
تطوير األمن الوطني.

األربعاء

أمني عام الوفاق يرحب باالعتقال بعد دعوات العتقاله قادتها صحيفة قريبة من الديوان املليك

13
15
17

قائد قوة الدفاع يلتقي وزير الداخلية وسط قلق حكومي متزايد من مترد  14أغسطس
وزارة الداخلية تعلن عن تفجري سيارة يف موقف السيارات ألحد املساجد يف الرفاع دون وقوع إصابات
وتنرش صورة يتيمة للحادث املزعوم.
يوجه التخاذ
ترصيحات إدانة رسمية مبارشة من كل من امللك ورئيس الوزراء وويل العهد ،وامللك ِّ
التدابري عىل من قام بتفجري الرفاع وح َّرض عليه.
الجمعيات املعارضة تصدر بياناً تندد فيه بتفجري الرفاع وتعتربه “أمراً خطرياً” ،و«غريباً وشاذاً عىل
طبيعة املجتمع البحريني».
املجلس العلاميئ يصدر بياناً يدين “تفجري الرفاع” ويرفض كيل اإلتهامات جزافاً.

الخميس
18

نقاط تفتيش قريبا من القصور امللكية ويف مداخل “الرفاع”
اعتداء جديد :إطالق نار عىل مسجد اإلمام الباقر بـ «النويدرات»
سلامن يستغرب «الصمت الرسمي» عن مهاجمة مساجد للشيعة بعد يوم من إدانة امللك «تفجري
الرفاع»
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التاريخ

الحدث

الجمعة

وزارة الداخلية متنع املسرية التي دعت لها عدد من الجمعيات ،ومتنع التجمع الذي دعت له املعارضة.

19

مستشار امللك نبيل الحمر يعلن عن القبض عىل  3من مرتكبي حادث االنفجار.
الداخلية تنفي خرب القبض عىل مرتكبي االنفجار وتهيب بأخذ املعلومات من مصدرها الرسمي.

السبت
20

وزير الداخلية يجتمع برئيس مجلس النواب مبقر املجلس يف القضيبية حول تفجري الرفاع ،واألخري
يرصح“ :الواجب الوطني مييل عىل السلطة الترشيعية اليوم إعادة النظر يف الكثري من القوانني املوجودة
ّ
ً
لدينا لدعم األجهزة األمنية يف عملها ملواجهة تصاعد األعامل اإلرهابية مؤخرا” .ووزير الداخلية يبلغ
النواب أن “هذا الحادث لن مير من دون محاسبة ملن تسبب يف مثل هذا العمل واملحرضني عليه”.
فيديو :عادل فليفل 14 :أغسطس يوم معركة مع املرتدين الكفرة!
يف أوىل فعاليات مترد البحرين :عرشات املسريات يف مختلف املناطق بينها العاصمة املنامة
ملك البحرين يجتمع بقادة األجهزة العسكرية مع استمرار تحضريات املعارضة للتمرد

األحد
21

وزارة الداخلية تعلن عن اعتقال  3أشخاص (من املشتبه) يف تورطهم ارتكاب حادث التفجري.
 5اعتداءات عىل مساجد شيعية بعد اإلعالن عن «تفجري الرفاع»
وزارة الصحة تصدر تعمي ًام مينع االجازات ،حتى املرضية منها ،خالل شهر أغسطس ،تتبعها باقي
وزارات الدولة ومؤسساتها يف األيام التالية.

اإلثنني

ترصح:
وزارة الداخلية تنرش صور املتهمني بحادث تفجريالرفاع خالل مؤمتر صحايف ،والنيابة العامة ّ
ثبت أن املتهمني بـالتفجري شكلوا تنظي ًام بغرض ارتكاب أعامل إرهابية.

الجمعة

امللك يتلقى كتاباً من رئيس مجلس النواب يتضمن الرغبة باجتامع استثنايئ لبحث موضوع تشديد
العقوبات يف القانون رقم  58لسنة  2006بشأن حامية املجتمع من األعامل اإلرهابية.

22
26
األحد
28

أمر مليك بدعوة املجلس الوطني لالجتامع يوم األحد  28يوليو ،لتشديد عقوبات قانون «اإلرهاب».
املجلس الوطني يعقد الجلسة التي أمر بها امللك ،ويصدر توصيات تطلق يد امللك يف استهداف
طائفة معينة من الشعب وسحب جنسياتهم والقضاء عىل كل أشكال الحراك املعارض باسم مواجهة
االرهاب.
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التاريخ
األحد
28

الحدث

يرصح خالل جلسة املجلس الوطني بأن “األجهزة األمنية أصدرت تحذيراً
وزير الداخلية البحريني ّ
بشأن املشاركة يف دعوات التظاهر يف  14أغسطس ،وأن وزارته مستعدة ملواجهتها وأن اإلجراءات
األمنية سوف تتبني عىل أرض الواقع مع مرور الوقت.
مجلس الوزراء يق ّر قانونا يتيح التطوع لخدمة األمن العام ويقرر إحالته إىل السلطة الترشيعية ،فيام
يعد أول قانون لرشعنة «البلطجة» واملليشيات.
بعد جلسة تحريضية للمجلس الوطني ...قوات األمن تعتدي عىل مواكب دينية

اإلثنني

إعالن وزارة الداخلية لتفجري سيارة يف ضاحية السيف بالقرب من مجمع السيتي سنرت بواسطة
اسطوانة غاز.

األربعاء

وزير الدولة لشئون االتصاالت يعلن عن خط هاتفي ساخن وبريد إلكرتوين للوشاية عىل املغردين

29
31

دهس أحد املتظاهرين (حسني سبت) يف منطقة السهلة وتعرضه إلصابة خطرة من قبل مجهول
قبل فراره ،تم الكشف عن اسمه ورقم سيارته ونوعها ،وسط تجاهل الجهات الرسمية وصمتها عن
الحادث والجاين.
اعتقال املدون الشاب محمد حسن املعروف بـ(صايف) ،والبدء بحملة اعتقال ناشطني إعالميني.
بدء الوشاية عىل «املغردين» ...وخليفة بن سلامن يتوعد الوزراء بـ «اإلقالة» !
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أغسطس :2013
لهيب الطقس ولهيب التمرد

وكام كانت شمس شهر أغسطس يف أقىص درجات حرارتها ،كانت السلطة يف أقىص حاالت
استنفارها بسبب إعالن اليوم الرابع عرش من أغسطس يوماً احتجاجياً والدعوة إىل التمرد فيه.
شهد هذا الشهر  992تظاهرة واحتجاجاً 203 ،اعتقاالت و 482مداهمة للمنازل .كام شهد
حمالت أمنية واسعة متشيطاً وتسويراً للمناطق باألسالك الشائكة ومحارصة مداخلها بأجياب
األمن واملدرعات .امللك أصدر مراسيم تحظر التظاهر يف العاصمة املنامة وتعاقب أهايل األحداث
قاض سابق تحوم حوله شبهات فساد رئيسا للوقف الجعفري .فيام قام رئيس
املشاركني ،وعني ٍ
الوزراء بزيارات مكوكية إىل أجهزة الدولة والهيئات الخاصة والحكومية من أجل التحريض
ّ
والحض عىل رسعة تطبيق ما سميت بـ(توصيات
الطائفي والتعبئة ضد فئة معينة من الشعب،
املجلس الوطني) .املغنية اللبنانية ماجدة الرومي تفتتح مهرجان صيف البحرين مبقدمة تش ّد
فيها عىل يد النظام البحريني ضد شعبه ،وتواجه بحملة استنكار إعالمي غري مسبوق يف الداخل
والخارج .واملعارضة تستأنف مسرياتها بحشود تصل إىل عرشات اآلالف ،وتعقد مؤمتراً حول
التغيري الدميقراطي.
التاريخ
الخميس
1

الحدث
اعتقال املص ّور الشاب حسني حبيل ،من مطار البحرين الدويل أثناء سفره إىل الخارج.
حادث مروري مشبوه قرب دوار النويدرات ،يروح ضحيته أحد الشباب املطاردين (محمود العرادي)
واملرافق له ،فيام يكشف رشيط فيديو للحادث عن تفاصيل تؤكد شبهة االستهداف املتعمد له.
رئيس الوزراء يزور بيت التجار ويح ّرض التجار « :افزعوا لتجارتكم واحموها بالوقوف جنبا إىل جنب
مع الحكومة يف تنفيذها لتوصيات املجلس الوطني».
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التاريخ

الحدث

الخميس

تركيب كامريات أمنية جديدة بالصوت والصورة يف كل زوايا املراكز الصحية (عدا مركزي الحد والرفاع)
باإلضافة لحواجز حديدية للنوافذ.فيام تم تسليم مبنى كانو للتعليم املستمر يف مجمع السلامنية
الطبي لإلدارة العسكرية بالكامل ،ليكون مركز قيادة استعدادا لتمرد 14أغسطس.

الجمعة

االعتداء عىل منزل أمني عام الوفاق الشيخ عيل سلامن عن طريق ميليشيات تابعة لوزارة الداخلية،
ونزع كامريات املراقبة من بيته.

1

2
السبت

استمرار حملة استهداف االعالميني واعتقال املصور قاسم زين الدين من منزله.
الداخلية تعلن القبض عىل أحد (املتورطني) بتفجري سيارة بضاحية السيف.

3
األحـد
4
الثالثاء
6

رشكة بابكو التابعة للحكومة تحذر عامليها من االستجابة للعصيان يف  14أغسطس« :سنأخذ من
يتغيبون إىل لجان التحقيق».
البحرين تحجب مواقع بينها «املنار» و«املجلس العلاميئ»
امللك يغادر إىل بريطانيا ويجتمع برئيس الوزراء الربيطاين ،ويعلن سعي البحرين لرشاء طائرات
التايفون الربيطانية ،ويعلن عن نيته لعمل احتفالية مبناسبة مرور  200عام عىل العالقات الربيطانية
البحرينية.
صدور مرسومني ملكيني بشان تعديل قانون االجتامعات العامة واملسريات والتجمعات ،باالضافة إىل
تعديل قانون االحداث :األول يحظر مسريات العاصمة املنامة ،والثاين يشدّد العقوبات عىل مشاركة
(األحداث) يف السياسة ويشمل (أولياء أمور) بالعقوبة.
رئيس الوزراء يف مقر تجمع الوحدة الوطنية ،لدعوتهم للفزعة الطائفية “مثلام فزعتم لوطنكم ملنع
اختطافه ،أفزعوا اليوم لوقف اإلرهاب بالتضامن مع الحكومة”.
وزارة الداخلية تعلن القبض عىل متهمني بـ «انفجار» البديع

الخميس
8

النيابة العامة تشكل أ ّول قضية حول مترد البحرين ،وتستجوب  3معتقلني بينهم املدون محمد حسن
(صايف) واملصور حسني حبيل وتوجه لهم قضية «الرتويج لتغيري النظام السيايس بالقوة» ،وتطالب
بالقاء القبض عىل  3آخرين.
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الحدث

الخميس

اعتقال املحامي عبد العزيز موىس الذي حرض التحقيق مع املدون (صايف) ،وذلك عن تهمة نرش أسامء
متهمني بغري إذن وإفشاء أرسار التحقيق ،وذلك يف القضية الخاصة بـ «الرتويج لتغيري النظام السيايس
بالقوة».

السبت

نقاط التفتيش و«املليشيات املوالية» إىل الواجهة من جديد!

8

10

البدء باستحداث نقاط تفتيش جديدة يف مختلف مناطق البحرين ،وكثفت تواجدها يف محيط دوار
اللؤلؤة الذي شهد أوسع احتجاجات يف تاريخ البحرين فرباير /شباط 2011
منع الناشطة مريم الخواجة من القدوم إىل البحرين ،بعد أن أبلغتها الخطوط الجوية الربيطانية أن
الحكومة البحرينية فرضت عليها منعاً من مواصلة رحلتها إىل البحرين”.
اعتقال عضو التجمع القومي الدميقراطي محمد سند املاكنة يف املطار ،ومنع عائلته من السفر ،بعد
ضم إسمه إىل ما عُ رف باسم قضية “الرتويج لتغيري النظام السيايس بالقوة”.
ترحيل مقيمة أمريكية بعد اتهامها بـ«تشويه صورة البحرين والتحريض عىل االنقسام والطائفية»،
وأن لها عالقة بحزب الله.

األحد

وزارة الداخلية تحذر املواطنني برضورة حمل بطاقات هويتهم وابرازها عند طلبها من قبل املعنيني
وإال اعترب ذلك جرمية يعاقب عليها بغرامة تصل إىل  300دينار.

اإلثنني

تجريف األشجار عىل طوال شارع الشهيد أحمد فرحان وسط جزيرة سرتة ،ملنع استخدامها يف إغالق
الشوارع تجنباً ملداهامت قوى األمن.

11
12

الداخلية تحذر من استعامل املركبات يف تعطيل الحركة املرورية يف الطرق العامة أو إعاقتها ،مهدّدة
بحجز املركبات وفرض الغرامات املالية .جاء ذلك بعد دعوة (مترد) إىل خروج الناس يف  14أغسطس
إىل الشارع راجلني أو يف مركباتهم.
وضع االجهزة األمنية لحواجز إسمنتية يف محيط السفارة األمريكية بالعاصمة املنامة.

الثالثاء
13

قوات األمن تطوق املناطق والقرى التي من املتوقع أن تشهد احتجاجات واسعة يف مترد  14أغسطس،
بالسياج الحديدي والحواجز األسمنتية وتغلق مداخلها باألسالك الشائكة.
انتشار كثيف للجيش عند مجمع الدانة القريب من منطقة دوار اللولؤة املحارص منذ عامني ونصف.
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الثالثاء
13

الحدث
انتشار نقاط التفتيش عند معظم مناطق البحرين مع وجود مصدات اسمنتية عند املداخل.
كتيبة من قوات الدرك تغادر األردن إىل البحرين.
رئيس الوزراء يزور ساحة البسيتني ،دعت للتطوع لتشكيل مليشيات شعبية.

األربعاء
14

غالق شبه تام للمحال التجارية يف املناطق االحتجاجية وشلل كامل للحركة.
بالصور :إغالق املحال التجارية يف البحرين استجابة لدعوات «التمرد».
الصحف العربية« :مترد» تشل البالد :قطع للطرقات وقمع للتظاهرات ...والسلمية تربك السلطات.
انتشار قوات األمن بكثافة قصوى يف جميع مناطق البحرين ،والجيش يف الساحة املقابلة ملجمع الدانة
القريب من دوار اللؤلؤة.
رئيس الوزراء يزور مجمع السيف والسيتي سنرت صباحاً.
حملة مترد البحرين تكشف عن  9مسارات للنفري ...واالئتالف يصدر تعليقات هامة قريبا.
حركة «مترد» :بدء النفري العام ،ودعوة إىل التوجه لـ»تقاطع السيف»
يف ثالث جوالت «مترد» ...مئات العوائل البحرينية تفرتش األرض أمام منازلها تلبية لدعوة «االئتالف»
األجهزة األمنية تعزز تواجدها يف تقاطع السيف .واعتقال  5نساء بتهمة محاولة دهس رجال أمن.
االفراج عن  4واالبقاء عىل صديقة البرصي.

الخميس

محاكمة «جيش اإلمام» تضج بالرصاخ للمرة الثانية لرفض القايض سامع املتهمني.

15
الجمعة
16

نبيل الحمر يخاطب عيىس قاسم بالدعي.
مغردون غاضبون يطلقون هاش تاج باسم #املستشار القواد.
فجراً /إصابة  40معتقال بحرينيا يف احتجاجات داخل السجن إثر القاء قنابل صوتية والغازات املسيلة
للدموع.
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الجمعة
16

الحدث
رئيس الوزراء خالل زيارة إىل معسكر الوحدة الخاصة بسافرة:
«البحرين ال تعيش األزمة بل هناك أفراد يعيشون أزمة وطنية وأخالقية ويريدون أن يعمموا ذلك يف
البحرين ألنهم فشلوا أمام الجميع نتيجة تضييعهم الفرصة تلو األخرى».
«الحكومة لن تنتظر جامعة تفتقر لإلحساس باملسئولية والخربة السياسية وذلك عىل حساب األمن
والسيادة الوطنية ،فقد تعلمنا من دروس املايض ما يكفي وأول الدروس الواجب تطبيقها اآلن هو
اجتثاث كل ما يعوق االستقرار»
املغردون :هاش تاج #البحرين_ال_تعيش_أزمة

السبت
17

ائتالف  14فرباير يدعو إىل االعتصام يف  3ساحات :ساحة مثلث الصمود (الديه ،جدحفص والسنابس)،
وساحة املقشع ،إضافة إىل ساحة الزنج.
وحالة استنفار منذ الصباح وعسكرة شارع البديع من الديه حتى الدراز .ومحارصة جميع مداخل
ومنافذ البالد والزنج ونقطة تفتيش عند مجمع الدانة
العلاميئ يرد عىل الحمر :تطاول مستشار امللك عىل آية الله قاسم يكشف عمق أزمة السلطة.
فرض حصار عىل الدير وسامهيج والداخلية تتحدث عن «انفجار» أصيب فيه رشطة.
املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تزور سجن الحوض الجاف عنرب  10وتعلن آثار سوء معاملة لدى
بعض املوقوفني.
رئيس الوزراء يزور ممثيل املجالس األهلية مبدينة حمد وعدد من النواب ورجاالت املنطقة« :من
ِّ
يسخر نفسه لتخريب وطنه ال يستحق أن ينتمي له».

األحد
18
اإلثنني
19

الداخلية تتهم الفتاة املصابة بـ «الشوزن» بالتورط يف ثالث قضايا.
ماجدة الرومي تفتتح مهرجان صيف البحرين ،بسهرة غنائية تبتدئها بالشد عىل يد قيادات البحرين
وقولها عن الشعب قوى الظالم.
حملة غاضبة يشنها املغردون البحرينيون عىل ماجدة الرومي.
صحافيون لبنانيون رداً عىل ترصيحات ماجدة الرومي يف البحرين :يا خجلنا من هذا «العهر»!
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الحدث

اإلثنني

تداول خرب منح الجنسية البحرينية للفنانة ماجدة الرومي بعد كلمة أدانت فيها إرهاب قوى الظالم.

19

امللك يستقبل وزير الداخلية بحضور ويل العهد ورئيس الوزراء :ال تهاون مع من يحرض عىل اإلرهاب
ويسعى لشق الصف.
رئيس الوزراء لدى استقباله مسؤولني وبرملانيني ومواطنني يف مجلس القضيبية« :البحرين ستطوي
قريباً صفحة من تاريخها وتبدأ أخرى»

الثالثاء
20

ماجدة الرومي :ال صحة ملنحي الجنسية البحرينية ..و«األخبار» تهاجمها :قالت للطاغية ..كن صديقي!
مكتب املتحدث الرسمي باسم حكومة البحرين :مل مننح ماجدة الرومي الجنسية.
سوسن تقوي تدّعي توقيع «آالف املواطنني من القرى البحرينية عىل عرائض تشكو من الخوف والهلع
من االرهاب اليومي الذي تنفذه مجموعات من املتشددين واملتطرفني يف املجتمع» .صحيفة األيام.
انسحاب  6محامني من أصل  9من جلسة محاكمة قضية جيش اإلمام.

األربعاء
21

تفاصيل محاكم اليوم :شتائم للطائفة الشيعية ...وسجناء تعرضوا للتعذيب ...ومصادر الداخلية
«رسية».
قيادي «إخواين» بحريني يلتقي سفرياً يف الحكومة املرصية.
«الداخلية» :حادث بني  6سيارات بسبب عمل «إرهايب» عىل شارع الشيخ خليفة بن سلامن.
اختيار رئيس الوزراء للفوز بالجائزة األوروبية للشخصية العاملية يف العالقات الدولية.
وكالة «بنا» تسحب خرباً عن منح رئيس الوزراء البحريني جائزة أوروبية (الثالثاء )20
رئيس الوزراء يتلقى التهاين مبنحه الجائزة األوروبية للشخصية العاملية بالعالقات الدولية.
رئيس الوزراء يف اجتامع أمني ومدين رفيع املستوى« :اهمية تشديد العقوبات عىل املحرضني عىل
ارتكاب الجرائم اإلرهابية وإعادة النظر يف متتعهم باالهلية الوطنية ،فال يستحق رشف االنتامء لهذا
الوطن من يحرقه ويدمره بأعامل العنف واإلرهاب».
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الحدث

الخميس

رئيس الوزراء للسفري الربيطاين :الحكومة ماضية دون تردد يف تشديد الخناق عىل اإلرهاب ومرتكبيه
واملحرضني عليه.

22

 20مداهمة يف أنحاء البحرين واعتقال  1وت 2مواطنني بينهم والد الشهيد عيل مشيمع.
فنانون عرب يدينون «الرومي» :نرفض استخدام الفن لغسل الدماء عن األيادي امللكية.

الجمعة
23

مقابة  -قمع احتجاجات خيام العصيان املدين 2013-8-22
«الداخلية» تفرق تظاهرة اتجهت لدوار القدم
صورة :نصب عدد من الخيام يف دوار القدم للمشاركة يف االعتصام السلمي ضمن برنامج التصعيد يف
خطوات العصيان املدين.
حشود ضخمة تخرج يف مسرية دعت لها املعارضة البحرينيةّ :
ول زمن االستبداد.
عرشات اآلالف يتظاهرون غرب املنامة :الدكتاتورية غري قابلة للحياة.
املعارضة تحشد جامهريها بعد «استثنائية الوطني» بـ  26يوماً.
بالفيديو :عرشات اآلالف يف مسرية للمعارضة.
قاض سابق تحوم حوله شبهات فساد رئيسا للوقف الجعفري /محسن العصفور.
امللك يعني ٍ
قناة  bbcتنرش تقريراً ملراسلها «بيل لو» من قرية «باربار» البحرينية.
«اإلندبندنت» تنرش وثائق «سنودن» ألول مرة :قاعدة تجسس بريطانية عىل اتصاالت الخليج والرشق
األوسط!

السبت
24

املحمود :عريضتنا ليس لطرد السفري فقط بل لتغيري السياسة األمريكية.
«صادق سبت» يف غيبوبة وال تحسن يف حالته!
الرئيس اليمني :ضباط مينيون يف البحرين ملالحقة «اإلرهابيني»
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األحد
25

الحدث
نائب برملاين بحريني يطالب بـ»تطهري» مؤسسات رسمية من املحسوبني عىل املعارضة البحرينية.
الوفاق :اعتقال  49مواطناً و 70منطقة بحرينية تشهد تظاهرات واحتجاجات خالل  6أيام.
ُ
مسؤول املجموعة اإللكرتونية «ديريت البحرين»
قسم الجرائم االلكرتونية بوزار ِة الداخلية يستدعي
@Deertybhrللتحقيق معه اليوم األحد.
هاش تاغ #استدعاء_ديريت_البحرين.
صاحب الحساب :تم بحمدالله االنتهاء من التحقيق معي والحمدلله األمور طيبة وأشكر وقفتكم
معاي.
الناطقة باسم الحكومة :معظم توصيات املجلس الوطني تم تنفيذها.
يف الجلسة االسبوعبة ملجلس الوزراء :رئيس الوزراء يحث الجهات الحكومية لتنفيذ توصيات املجلس
الوطني لتشديد العقوبات.
إئتالف الفاتح :امللف األمني من أهم امللفات التي سيطرحها ائتالف الفاتح يف جلسات الحوار املقبلة،
وهو قد يتقدم عىل أي ملفات أخرى ،وخاصة بعد تصاعد األحداث األمنية يف البالد».
أحمد البنعيل عن الجمعيات املعارضة« :نحن ننصح أنه يف سبيل الوصول إىل التوافق يف الوطن؛ ينبغي
االستمرار يف تحقيق ذلك عن طريق الحوار وليس العنف ،الشارع يرفض األطروحات التي تقدم من
قبلهم ،نصيحتنا لهم هي االستمرار يف الحوار».
شن حملة يف تويرت من أجل املعتقلة الحامل نادية عيل.
تنتظر وضع جنينها داخل املعتقل ،واملغردون الغاضبون لنادية :قامط جنينك القيد ،والعار لنظام
العار

اإلثنني

اعتقال  3من مقهى يف سند بعد إعالن الداخلية عن إحراق إحدى مركباتها.

26

البحرين توقع مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية إلنشاء شبكة لألمن باملنامة.
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الثالثاء
27

الحدث
تأكيدات باإلفراج عن نادية عيل بعد اعتذار مرشوط.
السلطات البحرينية ترتاجع عن قرار اإلفراج عن معتقلة حامل.
شقيق املعتقلة الحامل يرسد ما وراء الكواليس :رفض التوقيع عىل أي اعتذار
املعارضة تطرح مبادرة لتحريك الحوار 6 :نقاط يتصدرها إطالق رساح املعتقلني وإيقاف املداهامت.

األربعاء
28

رسالة مص ّورة ألحد املالحقني :بعضنا مصاب.
رئيس الوزراء يرتأس اجتامعاً عايل املستوى لتدارس ما تم تحقيقه من توصيات املجلس الوطني.
الوفاق :التظاهر يف العاصمة حق تكفله املقررات الدولية.
التقاطات محمد الشيخ للثورة البحرينية يف مهرجان الصحافة الدولية.
البحرين بعيون محمد الشيخ يف مهرجان التصوير الصحايف الدويل بفرنسا.

الخميس
29

استئناف جلسات الحوار دون إحراز تقدم.
بعد استئنافه أمس ...املعارضة تخىش من وقوف الحوار عند نقطة الصفر.
«ائتالف الفاتح» يدعو لفهم املتغريات اإلقليمية ...و«املعارضة» :حل أزمتنا بحريني
كتاب يوثق قصص معتقيل املنامة «شباب املؤبد».
مسؤول دويل يطالب باإلفراج عن نادية عيل.
«الداخلية» :تفجري سيارة مبنطقة السهلة وإصابة  4من رجال األمن.
املحافظة :رصدنا  20مسرية يف العاصمة منذ منع التظاهر فيها.
يف لقاء مع امللك :الشيخ أحمد العصفور يطلب تنحية الرئيس الجديد لألوقاف الجعفرية.
«الرتبية» :العثور عىل كميات من «املولوتوف» بـ «ابتدائية النبيه صالح».
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التاريخ
الجمعة

الحدث
تظاهرة للمعارضة تتمسك بالدفع نحو االستقرار السيايس.

30
السبت
31

حسني البحارنة :الخالف الدستوري بني الشعب والسلطة «خطري» وح ّله بيد امللك.
عبد النبي سلامن :السلطة أجهضت تجربة  2002الربملانية.
منصور الجمري :البحرين ضمن أكرث الدول تراجعا يف الدميقراطية.
فؤاد سيادي :نضال البحرينيني من أجل الدميقراطية بدأ نخبويا ورسعان ما أصبح شعبيا
املرزوق يرى أن «التجاذب اإليراين -السعودي» أحد تحديات التحول الدميقراطي يف البحرين.
مبوجب مراسيم ملكية وقرارات وزارية 71 :للشيعة فقط من أصل  477منصبا.
عيل ربيعة يعتقد أن تجربة السبعينات الدميقراطية فشلت يف غرس جذورها.
«املرشد» ينتقد املعارضة لقبولها العمل وفق خيارات «السلطة».
إصابة فاطمة الخواجة بنزيف حاد يف املعدة نتيجة رصاصات «الشوزن».
إحصاءات شهر أغسطس :اعتقال  203يف أغسطس بينهم  5نساء.
 992تظاهرة واحتجاجاً 203 ...اعتقاالت و 482مداهمة للمنازل
«الوفاق» :التعذيب تصاعد يف البحرين خالل أغسطس 2013
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تصدّعات سبتمرب  2013بيان الـ 47واعتقال املرزوق ومسرية
الـ 300ألف ومحاكمة الـ50

كانت أول صفعة تلقاها النظام البحريني يف شهر سبتمرب هي البيان الذي وقعته « 47دولة»
مبا فيها أمريكا وبريطانيا تنتقد فيه انتهاكات حقوق اإلنسان يف البحرين .سبقها قرار من وزارة
«العدل» يأمر الجمعيات بعدم االلتقاء بالدبلوماسيني والتنظيامت األجنبية إال برخصتها وحضور
ممثل للحكومة .القرار الذي أثار ردود فعل واسعة يف الداخل والخارج ،قاطعت عىل إثره
الجمعيات املعارضة جلسة الحوار التالية له.
من جهته اختار النظام خيار التصعيد ،وقام باعتقال الرجل الثاين يف جمعية الوفاق خليل
املرزوق ،أثار اعتقاله استنكارات واسعة يف الداخل وترصيحات من جهات عدّة بينها واشنطن.
املعارضة خرجت يف األسبوع األخري يف مسرية حاشدة قدّر عدد املشاركني فيها ب 300ألف
أكدت فيه عىل ثباتها عىل مطالبها املرشوعة ،فيام أصدرت املحكمة يف اليومني األخريين أحكاماً
متشددة ترتاوح بني  15-5ضد متهمي (خلية  14فرباير) ومجموعة أخرى من القضايا ،وباملقابل
خففت محكمة االستئناف الحكم الصادر عىل قاتيل الشهيد صقر من  10سنوات إىل سنتني.
التاريخ
األحد
1

الحدث
عشية العام الدرايس الجديد أبو ديب يعلن عرب «مرآة البحرين» تأسيس نقابة املهن التعليمية.
استشهاد صادق سبت ...وأمني عام الوفاق يتهم رئيس الوزراء بحامية القاتل
سلطات األمن تختطف شابني من بحر الدراز مساء الجمعة وانقطاع أخبارهام
محام مستنداً رسمياً عن «إسقاط جنسية إبراهيم كرميي»
املحكمة ترفض تسليم ٍ
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التاريخ
األحد
1
الثالثاء
3

الحدث

 22موظفاً منقوالً من «معهد البحرين» يتظلمون يف «الرتبية» :تس ّلموا رسائل من وزارة الرتبية
والتعليم تفيد بنقلهم من وظائفهم لوظائف أخرى يف عدد من املدارس الحكومية.
معتقلو «خلية  14فرباير» يجددون رفضهم املحاكمة ويطلبون من محاميهم عدم اتخاذ أي قرار
نوبة تشنج حادة تصيب املعتقلة الحامل نادية عيل.
«الوفاق» تستغرب جعل البحرين مقرا للمحكمة العربية لحقوق اإلنسان :هل ستقبل الدعاوى ضد
النظام؟!
وزير الخارجية :إيران تدعم «العمليات اإلرهابية» يف البحرين.
«العدل» تأمر الجمعيات بعدم االلتقاء بالدبلوماسيني والتنظيامت األجنبية إال برخصتها وحضور
ممثل للحكومة
«الوفاق» تعلن أنها غري ملزمة بقيود فرضتها الحكومة عىل االتصال بالجهات الخارجية

األربعاء
4

«الجعفرية» :اعتامد «سجل السيد عدنان» لتثبيت وثائق  655وقفية غري مسجلة
إلغاء جلسة الحوار ملقاطعة «املعارضة» لها احتجاجاً عىل قرار «العدل» بشأن اتصالها بالدبلوماسيني.
واملشاركني يف الحوار :غياب املعارضة يلغي جلسة أمس ،وندعوها للتوقف عن العبث.
جمعية وعد تطلق تقريرها االقتصادي :أرقام توظيف البحرينيني يف القطاعني مخجلة
مسئوول الرصد يف جمعية الوفاق سيد هادي املوسوي 450 :طفال معتقال منذ بداية الثورة ُحرم
معظمهم استكامل الدراسة
وزير الداخلية 192 :مته ًام يف  54قضية «إرهابية» منذ مطلع 2012

الخميس
5

يوجه لترسيع تفعيل توصيات املجلس الوطني بتشديد العقوبات عىل اإلرهاب.
ورئيس الوزراء َّ
الداخلية تفجر منزالً مهجوراً يف سرتة ،وترضر آخر دون إصابات!
اختطاف  10مواطنني من البالد القديم و«الداخلية» تنكر وجودهم
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التاريخ
الخميس
5

الحدث
«أخبار الخليج» تقيل  3صحافيني :شاكر العرادي ،مريم أحمد ،فاطمة عيل.
رئيس حركة عدالة البحرينية السلفي محي الدين خان (باكستاين األصل) ،يعلن أن ولده إبراهيم 19
عام) تويف يف أريحا ،فيام هنأه النائب عن اإلخوان املسلمني السابق محمد خالد بـ “استشهاد” ابنه
يف سوريا.
قوات حكومية تقوم بتجريف مقربة
املتهمون بـ «خلية  14فرباير» ميتنعون عن حضور املحكمة ...وإصدار الحكم  29سبتمرب
اإلفراج عن صديقة البرصي املتهمة بـ «محاولة دهس رشطي».

الجمعة
6

وفاة املناضل البحريني عيل دويغر
الجامهري تنزل املنامة وتكرس الحصار األمني.
وثيقة رسية من ويكيلكس :رشكة تجسس عاملية ساعدت يف القبض عىل مطلوبني بحرينيني
خليل املرزوق يرفع علم االئتالف يف سار :الحوار حول وثيقة املنامة أو “ما ال يعلم اال الله مآله”
اختطاف حسن الخزاز من مطعمه يف سرتة :مهدد بالتصفية الجسدية من ضباط «األمن الوطني»

السبت
7

زراعة عني صناعية للطفل أحمد النهام الذي أصيب برصاص الشوزن
واشنطن :عىل البحرين احرتام االتصاالت الدبلوماسية مع جميع عنارص املجتمع
«سامسونغ» ستس ّلم البحرين معدات متطورة لتعقب النشطاء
بنك  HSBCيخفض عملياته يف البحرين يف أكتوبر

األحد
8

«الحياة» :الفساد املايل بالبحرين يهدد بضياع  40مليون دينار لخليجيني استثمروا يف «مارينا ويست»
السلطات البحرينية توقف حدثاً  60يوماً تحت قانون اإلرهاب
خطوات كبرية يف مسار العصيان املدين.
«ائتالف  14فرباير» يعلن عزمه الدعوة إىل
ٍ
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التاريخ
األحد
8

الحدث
الوفاق تندد بصمت «الرتبية» 100 :من الطلبة يرزحون يف السجون وعرشات املطاردين
منظمة بريطانية تقود احتجاجات مناهضة لبيع السالح للبحرين
تجدد املطالبات بطرد النائب العام البحريني “عيل فضل البوعينني” من الجمعية الدولية للمدعني
العامني.
استبدال مدير «البحرين للتدريب» للمرة الثانية خالل عامني

اإلثنني
9

« 47دولة» مبا فيها أمريكا وبريطانيا تنتقد انتهاكات حقوق اإلنسان يف البحرين.
بسيوين للسفرية أليس سمعان :جذر املشكلة سيطرة آل خليفة عىل السلطة وعدم تنازلهم لألكرثية
الشيعية امله ّمشة
متهمو  13ديسمرب يقاطعون املحكمة :قراراتها سياسية

الثالثاء
10

الرتبية توقف معلمني  10أيام ملشاركتهم يف احتجاجات فرباير 2011
“من أطلق النار عىل أحمد؟” :كتاب أجنبي عن الشهيد أحمد إسامعيل يثري ردود أفعال دولية.
صالح عيل :قرار ضبط لقاءات الجمعيات «إداري وليس للتضييق عليها»
«الوفاق» تسخر من صالح عيل وتدعو لجلسة خاصة ملجلس حقوق اإلنسان

األربعاء
11

ويكيليكس ينفي مزاعم صحيفة “األيام” ضد النائب أسامة التميمي ويصفها بـ :فربكة هزيلة (12
سبتمرب)
خالف بني واشنطن واملنامة حول لقاء الدبلوماسيني األمريكيني باملنظامت السياسية البحرينية.
الحكومة :نفذنا  127من «توصيات جنيف»« ...الوفاق» :نفذتم  4فقط.
يوجه التخاذ إجراءات بحق «التنظيامت غري املرخصة»
رئيس الوزراء ّ
رئيس الوزراء لدى استقباله مسؤولني وبرملانيني ومواطنني يف مجلس القضيبية« :البحرين ستطوي
قريباً صفحة من تاريخها وتبدأ أخرى»
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التاريخ

الحدث

األربعاء

رئيس الوزراء لدى استقباله مسؤولني وبرملانيني ومواطنني يف مجلس القضيبية« :البحرين ستطوي
قريباً صفحة من تاريخها وتبدأ أخرى»

11

السفارة األمريكية تكذب إعالم الحكومة البحرينية بشأن لقاء جنيف :قصص غري دقيقة وخيبة أمل
«أيام الغضب» يف  14سبتمرب :تستمر  3أيام وإعادة الجذوة لالحتجاجات
ائتالف  14فرباير يعلن استشهاد محمد عبدالجليل

الخميس

محكمة بحرينية تقيض بحبس متهم بـ«إهانة امللك» عىل «تويرت» ملدة سنة

12

السلطات البحرينية تهدد آية الله النجايت بالرتحيل القرسي يف  15سبتمرب.
الوفاق :النظام يواصل انتهاكاته برغم إدانة  47دولة والبحرين بحاجة لبعثة دولية.
تفريق تظاهرات بالقوة حاولت الوصول لـ «دوار اللؤلؤة» بعد تشييع محمد عبدالجليل.
أمني عام الوفاق يطالب باستفتاء الشعب :الغالبية تريد إقالة الحكومة
الربملان األورويب يصدر قراراً بحق البحرين حول تنفيذ التوصيات واالفراج عن معتقيل الرأي والنشطاء
ورفع الحظر عن التظاهر السلمي ويعلن أسفه عن التوصيات التقييدية للمجلس الوطني.
الداخلية متنع تظاهرة للمعارضة مقررة غدا متوعدة كل من يشارك فيها.
املعارضة ترفض منع مسرية الجمعة وتتمسك بحقها يف التظاهر
رئيس الوزراء لرجال األمن :سننهي العنف دون تردد ...وثقوا بدعمنا لكم
«اإلعالم» متنع دخول كتب لدور نرش تابعة لحزب الله

الجمعة
13

اإلعالم الرسمي يتهم صالح عيل بـ «الفشل» ...ومسؤول حكومي :نايف بيالي رفضت لقائه
بعد بركة عذاري ...اعتقال  15من بركة سباحة يف توبيل
قاسم :بيان  47دولة شهادة صارخة برتدّي ملف البحرين الحقوقي ..وتقييد اتصاالت الجمعيات يعني:
ال مكان للمعارضة
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التاريخ
الجمعة

الحدث
اعتقال بحرينية رهينة حتى يسلم زوجها نفسه

13

«سلامن مهدي» أصغر املعتقلني السياسيني ( 13عاماً) :تعرضت للتعذيب يف مركز رشطة البديع
وشتموا والديّ أمامي

السبت

املوسوي يف حلقة لـ«وعد» حول النعيمي :وضع الجبهة الشعبية يف “الثالجة” أتت له باتهامات لكنه
انترص

األحد

 10سنوات لـ  3متهمني بـ”قتل رشطة” ...ومحامون :اتهامات باطلة لتعرضهم لإلكراه

14

15

محتجون يزيلون الطوب عن أرض مملوكة لعم امللك :مرسوقة وملكها للشعب
مرسوم بانتداب مسئول يف الجيش إىل وزارة الخارجية
محمد الصايف وحسني حبيل تحت السياط مجدداً ..والتهمة :االئتالف!
«التقدمي» :نحو جدول زمني للحوار وعدم إطالة أمده دون مربرات

اإلثنني
16

حرمان املعتقل رضا معيوف من حضور مراسم عزاء زوجته ميثل النموذج الصارخ للظلم
آالف املحتجني يحاولون العودة لدوار اللؤلؤة وسط العاصمة املنامة بعد ختام عزاء الناشط (محمد
عبدالجليل  20عاما) ،استشهد أثناء عمله عىل تأمني التظاهرات التي تخرج يف بلدته القريبة من
الضاحية املالية شامل العاصمة املنامة.
سلامن خالل حفل لتخريج املتفوقني :البعثات تعطى إىل أسامء ليس فيها “عبدالنبي” وال “عبدالحسني”
ندوة لـ«هيومان رايتس ووتش» يف جنيف عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف البحرين
“العدل” :إجراءات قضائية لحل “العلاميئ” لتبنيه ما يسمى “الثورة”
«العربية ملعلومات حقوق اإلنسان» :كيف تستضيف البحرين “املحكمة” وتقمع التظاهرات
والصحافيني؟
جنيف« :املحافظة» يؤكد بالدالئل أن الحكومة مل تنفذ توصيات جنيف
«ندوة جنيف» تدعو إىل إلزام البحرين بتنفيذ التوصيات الدولية
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التاريخ
الثالثاء
17

الحدث
حبس خليل املرزوق  30يو ًما بعد اتهامه بالتحريض عىل اإلرهاب
رئيس األوقاف الجعفرية يف حوار صحفي :ثقوا يب!
«وفد جنيف» أثار اعتقال «املرزوق» مع مسؤولني أمميني :ارتفاع عدد املعتقلني إىل 2800
“العفو الدولية” تخاطب أعضاء مجلس حقوق اإلنسان :أنتم تكيلون مبكيالني فيام يتعلق بالبحرين
صالح عيل يشكر اليابان لعدم انضاممها إىل بيان  47دولة أدانت االنتهاكات يف البحرين

األربعاء
18

االتفاقية األمنية الخليجية تنتظر موافقة الكويت ليتم العمل بها
«العفو الدولية» :راجعنا خطاب «املرزوق» ومل نجد تحريضا عىل العنف ...واعتقاله رضبة للحوار
سمري أحمد يعتذر عن الحلول مكان نائب «وفاقي» أسقطت عضويته يف بلدي املحرق
املعارضة البحرينية تعلق مشاركتها يف الحوار :القرار مفتوح وسندرس التطورات قبل االنسحاب
الشامل
«الجعفرية» تنفي ما نرشته «البالد» عىل لسان العصفور :دوافعه اإلثارة الصحفية
«العلاميئ» :بيان «العدل» استهداف طائفي ولن نتنازل عن مسؤولياتنا
إحالة  19متهام بـ«االعتداء عىل الرشطة» يف «الحوض الجاف» إىل املحاكمة الجنائية
«وفد جنيف» يواصل كشف انتهاكات حقوق اإلنسان يف البحرين
“موديز” تخفض تصنيفها االئتامين للبحرين بسبب االضطرابات
يف أول تحد لقرار الحكومة“ :الوفاق” تلتقي بالسكرتري األول للسفارة الرنويجية دون ممثل لوزارة
الخارجية
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التاريخ
الخميس
19

الحدث
اعتقال فريق كرة قدم بعد فوزه بكأس رئيس املؤسسة العامة للشباب والرياضة
مرصد البحرين لحقوق اإلنسان يك ّذب ما نسبته «الجالف دييل نيوز» عىل لسانه :كالمنا مسجل
بالصوت والصورة
دبلوماسيو الخليج تفاجأوا بقرار الربملان األورويب ..وبرملانية سويدية لسفرية مجلس التعاون أمل
الحمد :ال دين يقف ضد حقوق اإلنسان
نقابة املمرضني األسرتالية تجوب مستشفيات سيدين بالفتات تحمل أسامء الكادر الطبي البحريني
وزير العدل« :العلاميئ» تنظيم غري قانوين والدعوى ضده مدنية
إلغاء ندوة للوفد الحكومي يف جنيف :خصصت لتبييض وجه البحرين يف مجال حقوق اإلنسان

الجمعة
20

واشنطن بوست تنتقد املوقف األمرييك من اعتقال «املرزوق» :يشجع القمعبالدميقراطية سلميا.
«االئتالف» يدعو لالحتشاد غدا بـ «دوار القدم» ...و«مترد» تؤيد
أحكام بالسجن تصل لـ 10سنوات ضد  7متهمني مبهاجمة «دار الحكومة»
قاسم :املرزوق له انتامؤه املعروف وإرصاره عىل السلمية ...و«املجلس العلاميئ» مل يخرج عن وظيفته
حملة دولية لإلفراج عن «املرزوق» وإيقاف ترحيل «النجايت»
أمني عام الوفاق يتحدى النظام أن يواجه “املرزوق” يف انتخابات لرئاسة الحكومة ....ويدعو لتظاهرة
حاشدة

السبت
21

واشنطن :الحوار يف البحرين تآكلت آفاقه وعىل الحكومة إلغاء تقييد اتصاالت الجمعيات
«مهرجان الخليج املرسحي» مينع الناشطة الكويتية هديل بوقريص من ارتداء «يت شريت» عليه صورة
الخواجة
جو ستورك :ته ُّرب واشنطن من انتقاد اعتقال املرزو
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التاريخ
األحد
22

الحدث
اعتقال املواطن حيدر عبدالرسول صاحب “فيديو الصفعة”
عبدالله هاشم يعتزم إنشاء تيار سني جديد تحت شعار”استقالل القرار”:انتظرونا يف 2014
 1أكتوبر للنظر يف قضية وزارة العدل ضد «العلاميئ»
ترتيبات حكومية باملحرق النتخابات من دون اإلخوان ..ووزير العدل :لن نسمح مبرشد «إخواين» يف
البحرين
قوات عسكرية حكومية تهاجم مقر جمعية الوفاق املعارضة

اإلثنني
23

تجديد حبس والد الشهيد يوسف موايل بتهم «التجمهر» و«التحريض عىل املؤسسات النظامية»
«العلاميئ» :استدعاؤنا إىل القضاء استكامل للتحريض الطائفي واالنتهاكات
تأجيل قضية السامهيجي بـ«إهانة امللك» إىل  13أكتوبر
«النيابة» تحبس  8أطفال وشابني  60يوما وتحرمهم بداية عامهم الدرايس
أنباء عن تعيني ضابط من العائلة الحاكمة سفريا يف واشنطن خلفا لنونو
«املرزوق» ال زال محتجزا يف «رشطة الرفاع»
وقفات تضامنية مع «املرزوق» ...ورسالته من السجن :ال تخرجوا ألجيل بل للوطن
نرص الله :ال تتص ّور حكومة البحرين أن تستمر يف الضغط عىل شعبها وتطلب من العامل أن يسكت

الثالثاء
24

البحرين :الحكم عىل تقي امليدان ،األمرييك من أصل بحريني ،بالسجن  10سنوات بتهم التجمهر
رويرتز« :بتلكو» تعاين من الخسائر والفزع يصيب املستثمرين
نشطاء دوليون يدشنون حملة لإلفراج عن طفل يبلغ  14عاماً يف السجون البحرينية
أوباما يقول إن بالده ستعمل عىل حل األوضاع يف البحرين
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التاريخ
الثالثاء
24
األربعاء
25
الخميس
26

الحدث
وزير الخارجية :نأمل من روحاين فتح صفحة جديد مع البحرين
«روحاين» من األمم املتحدة :صناديق االقرتاع هي الحل يف البحرين
يف سياق حملة تستهدف عوائل الشهداء :قوة مدنية تعتقل إسامعيل حسن والد الشهيد أحمد
إسامعيل
حليمة الصباغ إىل الحرية بعد إنهاء حكم لعام واحد بالسجن
سمرية رجب توضح :امللك ال يزال رئيسا للسلطة القضائية
السفارة األمريكية الحظت تصعيدا للعصيان املدين وتدعو رعاياها لتجنب شارع البديع الخميس
والجمعة
مركز البحرين لحقوق اإلنسان يفوز مبنحة قدرها  10آالف دوالر لدوره يف فضح االنتهاكات

الجمعة
27

آية الله قاسم يجدد دعوته للمشاركة يف املسريات السلمية :من أهمه شعبه البد أن يعطي للمسرية
زخمها
الخارجية الرنويجية تتابع بقلق تطورات الوضع يف البحرين
 300ألف بحريني يخ ّلدون يوم  27سبتمرب ويهتفون“ :نفيس فداء وطني”

السبت

إيران تقول إن البحرين قضية مهمة يف سياستها الخارجية

28
األحد
29

الحكم عىل  50معارضا بالسجن يف “قضية االئتالف” بينهم امرأة.
 16محكوماً السجن ملدة  15عاماً 4 ،السجن  10سنوات 19 ،بالسجن  5سنوات.
تخفيف حكم قاتيل “الشهيد صقر” من  10سنوات إىل سنتني فقط
محكمة االستئناف تؤيد حكم الطفلني املقداد والحبييش!
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التاريخ
اإلثنني
30

الحدث
مسؤول إيراين يعلن استئناف الرحالت الجوية بني طهران واملنامة
يف أحدث موجات الفصل االنتقامي« :ألبا» تفصل  10موظفني اليوم بعد شهر من إعادتهم
الحبس  15شهرا للرادود سهوان
«البحرينية لحقوق اإلنسان» تطلق لجنة خاصة بـ «املحرومني من الدراسة»
البحرين تدعو األمم املتحدة إىل إدراج حزب الله عىل قامئة اإلرهاب
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أحداث ووقائع شهر أكتوبر  :2013مليون ونصف قذيفة
مسيل للدموع ،واقتحام «متحف الثورة» بمقر جمعية
الوفاق.

اقتحام «متحف الثورة» املقام يف مبنى جمعية الوفاق يف القفول ومحارصته ورسقة بعض
محتوياته ،والداخلية تقول بضبطها مواد تحريضية يعاقب عليها القانون .وثيقة مرسبة تكشف
أن البحرين تشرتي مليون ونصف قذيفة و 90ألف قنبلة من مسيالت الدموع من مصانع يف
كوريا الجنوبية ،و«بحرين ووتش» تشن حملة إعالمية لوقف بيع هذه األسلحة للبحرين3 .
ضحايا وقعوا متفرقني ،بطرق غامضة ومأساوية ،ووسط روايات متضاربة بني الجهات الرسمية
والشعبية .استمرار تخفيض العقوبات الصادرة بحق الرشطة القتلة الذين أودوا بحياة مواطنني
تحت التعذيب أو القتل املبارش لثالث سنوات فقط ،مقابل حزمة من األحكام التصعيدية تجاه
نشطاء ومعارضني تراوحت بني السجن  15سنة واملؤبد .وبعد توقيف دام  37يوماً ،تم االفراج
عن القيادي الوفاقي خليل املرزوق بضامن محل إقامته واستمرار محاكمته.
الحدث
التاريخ
الثالثاء
1

بان يك مون يدعو البحرين الحرتام حقوق اإلنسان وحوار هادف
املرشح الربيطاين لرئاسة سباقات «الفورموال» :سأرصف النظر عن سباق البحرين إذا استمرت
االضطرابات
إرجاء قضية «العلاميئ» إىل  9أكتوبر
معتقلو «الحوض الجاف» يعانون سوء التغذية
«محامو  14فرباير» يصفون املحاكمة بـ «املعسكرة» :القايض الظهراين يهني املتهمني
بعد السيطرة عىل املستشفيات ...وزارة الداخلية تعلن عن إدارة سيارات اإلسعاف يف البحرين
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التاريخ
األربعاء

الحدث
السجن  15سنة لـ  4متهني بتهم «زعزعة األمن» و«اإلرضار باالقتصاد»
اإلفراج عن نادية عيل قبل موعد والدتها بأيام

2

الحكومة متنح الحوار إجازة وتقول إنها ستتواصل مع املعارضة
رويرتز :اقتصاد البحرين ينكمش يف الربع الثاين تحت ضغط القطاع املايل
«أ.ف.ب» :مسؤولون إرسائيليون يلتقون مبسؤولني خليجيني للتنسيق بخصوص إيران

الخميس

3

أمر مليك بدعوة «النواب» و«الشورى» لالنعقاد..وامتعاض نيايب «هامس» من افتتاح الربملان من
خارجه!
السجن املؤبد لـ  4من معتقيل الدير بتهم «التخطيط لإلرهاب»
عادل فليفل العقيد األمني السابق يهدد السفري األمرييك بتطبيق «الواجب الديني»
وزارة الصحة تفصل أخصايئ التمريض حسن املعتوق
اإلفراج عن املدون صايف مع استمرار محاكمته!

السبت

اآلالف يؤكدون مطالبتهم بالتحول للدميقراطية :عىل النظام االستجابة ...والتحوالت اإلقليمية ليست
يف صالحه

األحد

خليفة بن سلامن يقول إن أوباما اعتمد عىل تقارير مضللة وال يستبعد أن يكون ذلك ألهداف أخرى

5

خليفة بن سلامن“ :اإلخوان” تيار وطني ..وقرار الربملان األورويب ذريعة للتدخل
6
اإلثنني
7

حاالت إغامء متزايدة ملعتقيل عنرب  4بعد دخول إرضابهم يومه الثالث
املؤبد لتسعة معارضني يف قضية “ 5طن” رغم شكاوى التعذيب
رئيس الوزراء يقيض عىل جهود إعادة املفصولني بوقف توقيع اتفاقية مع «العمل الدولية»
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التاريخ
الثالثاء
8

الحدث
توجيه تهم «التحريض عىل النظام» و«ازدراء القضاء» إىل األمني العام لـ«الوحدوي»
«العفو الدولية» تطالب باإلفراج عن مهدي سهوان :التهم املوجهة إليه تتناىف وحرية التعبري والتجمع
شقيق املعتقل “يونس الحارض” يعتصم أمام سجن الحوض الجاف لليوم الثالث
استدعاء «املوسوي» و«املحافظة» لتقديم أدلة النتهاكات أعلنا عنها

األربعاء
9

مقرتح «مرشوط» لوزارة حقوق اإلنسان :السامح مبكتب لـ«املفوضية السامية» رشيطة اقتصار
تواصله مع السلطة
تأجيل قضية «العلاميئ» إىل  17نوفمرب
استمرار إرضاب املعتقلني السياسيني يف «جو» و«الحوض الجاف» عن الطعام لليوم السادس تواليا
قوات األمن تقمع اعتصاما لطالب «الجابرية»
جمعية الوفاق يف حملة «رياحني» :اعتقال  250بحرينية خالل الثورة بعضها اعتقاالت جامعية
وزير العدل :أحرض الحوار ألدفع فواتري العشاء فقط !

الخميس
10

«االتحاد الحر» :منظمة العمل الدولية هددت ألبا بعقوبات دولية
املصور البحريني املعتقل أحمد حميدان يفوز بجائزتني دوليتني
كاتب لبناين :البحرين كانت ثالث بند للبحث بني كريي وظريف يف نيويورك

الجمعة
11
السبت
12

يوسف املحافظة يس ِّلم «فرونت الين» رسالتني من نبيل رجب وزينب الخواجة ويرشح االنتهاكات
ضده
تعقيبا عىل ما نرشته جريدة األخبار ،أمني عام الوفاق ينفي لـ”مرآة البحرين” لقاءه بويل العهد
اختار أن يرحل شهيدا« ...النشمي» من التعذيب إىل الحرمان من العالج!
«الصحة» :الشهيد النشمي تويف إثر تلف خاليا الدماغ بسبب نقص املناعة ...و«النيابة» :بسبب االيدز!
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التاريخ
السبت
12

الحدث
جهاد الخازن :امللك سيمنح الجنسية البحرينية لـ 100ألف خليجي ليصبح الشيعة أقلية
«األهرام» :مرص طلبت من ملك البحرين توظيف معلمني مرصيني لديها
الشيخ عيل سلامن :لو اعتقل النظام  10آالف مواطناً سنستمر يف الثورة
اإليراين أمجد طه ينتحل اسم “يس إن إن” لفربكة ترصيحات عىل لسان مسئولني أمريكيني عن البحرين

األحد

اآلالف يشيعون النشمي ...وعدة إصابات بـ «الشوزن» إحداها حرجة

13

أمر مليك بتشكيل املجلس األعىل للقضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز
«الديوان» وجه دعوة ألمني عام الوفاق لحضور افتتاح الربملان وعاد ليطلب سحبها

اإلثنني
14

«وعد» يف ذكرى تأسيس «هيئة االتحاد» :محاوالت النظام وصم مطالبنا بالطائفية ال تنطيل عىل العامل
خامنئي :ما يحدث يف البحرين يعكس الوجه الحقيقي لقادة النظام السلطوي
تدهور حالة املعتقل الريايض “يونس الحارض” ،وعائلته تطالب باإلفراج الفوري

الثالثاء
15

الحكومة تقول إنها تتابع نشاط السفري األمرييك
اعتقال بحريني رفض إزالة صورة ابنه املعتقل من جدار منزله !
ختام عزاء الشهيد النشمي :شعارات مناهضة للملك وتأكيد عىل مواصلة الثورة

األربعاء
16

إصابة حرجة يف الرأس ملتظاهر من كرزكان
الشيخ عيل سلامن :الرصاع يف البحرين مل يعد سياسيا ،والنظام يعادي “الشيعة”
«الوفاق» تدين «توزيع الجنسية» :النظام فقد الرشعية الشعبية ويلجأ للتجنيس
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التاريخ
الخميس
17

الحدث
وثيقة مرسبة :البحرين تشرتي مليون ونصف قذيفة و 90ألف قنبلة من مسيالت الدموع
اعتقال  11شخصا من مطعم بالعدلية بتهمة رفع شعارات سياسية!
«بحرين ووتش» تطلق حملة عاملية لوقف توريد  1.6مليون قذيفة مسيلة الدموع للبحرين

الجمعة
18
السبت
19

«قاسم» يدين «القوانني التي تدعم اإلرهاب الرسمي يف البحرين»
قوات النظام تفرق تظاهرات حاولت االستيالء عىل «تقاطع السيف»
«النيابة» تدعي أن املتهمني مبقتل «مهدي» اعرتفوا ...و«مرصد البحرين» يتهم األجهزة األمنية
ومليشياتها
«العفو الدولية» تصدر تقريرها عن العام  :2013البحرين تواصل القمع
تظاهرات غاضبة تندد باغتيال الشهيد مهدي ،والنظام يفرض نقاط تفتيش مفاجئة!
 7رشكات أجنبية تتنافس للفوز مبناقصة “عالقات عامة” من “مجلس التنمية االقتصادية” ...والعطاءات
تصل إىل  9ماليني دينار!
رئيس كتلة «اإلخوان» النيابية د .عيل أحمد :الربملان الحايل أضعف مجلس مر عىل البحرين
تشييع غاضب لـ «مهدي» ينتهي مبواجهات أمنية ...ودعوات إليواء املطاردين

اإلثنني
20

 74%من العامل يف البحرين أجانب
صحيفة إندبندنت :قنابل الغاز أصبحت رمز الثورة يف البحرين
تخفيض حكم الرشطي قاتل عيل مشيمع إىل  3سنوات

الثالثاء
22
األربعاء
23

خليفة بن سلامن يطمنئ أنصاره :لدينا ما يكفي من اإلسناد اإلقليمي
بني جمرة تعلن استشهاد عيل الغرسة ،أصابته قنبلة صوتية يف رأسه ...و«الداخلية» تتحدث عن تفجري
السجن  10سنوات لـ 6متهمني بـ«محاولة قتل رجال أمن»
 58نائبا أوروبيا يطالبون امللك البحريني باإلفراج الفوري عن خليل املرزوق ووقف االنتهاكات
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التاريخ
الخميس
24

الحدث
اإلفراج عن خليل املرزوق يف أوىل جلسات محاكمته ،وسط حضور دبلومايس كثيف
ورقة بريطانية :رئيس الوزراء َر ُجل بريطانيا التاريخي يف البحرين
محام بحريني يتهم السلطات بتلفيق قضايا كيدية جديدة ضد “زينب الخواجة” إلبقائها يف السجن

الجمعة

الناطقة باسم الحكومة البحرينية تؤكد صحة وثيقة «بحرين ووتش» :نعم نريد استرياد  1.6مليون
قنبلة غاز مسيلة للدموع

السبت

الباحثة األمريكية املطرودة من البحرين تقدم ورقة يف منتدى بريطاين عن إشكالية الهوية يف البحرين

25
26

خوان منديز :نتلقى يوميا معلومات جديدة عن اعتقاالت وسوء معاملة وقمع يف البحرين
الوفاق :حالة املعتقل حسني حبيل قد تتدهور وتتحمل السلطة املسئولية

األحد
27
اإلثنني
28

تخفيف العقوبة عن رشطيني أدينا بقتل فخراوي من  7سنوات إىل  3سنوات.
تجديد حبس متهمني مبقتل الشهيد مهدي  45يوما
أطباء يف العسكري :عبدالوهاب حسني قد يحتاج إىل نقله لخارج البحرين
ملك البحرين يت ّربع مبئة مليون دوالر لـ«الحزب اإلسالمي العراقي» لـ«االستعداد بقوة» لالنتخابات
«الداخلية» تستدعي النجايت وضغوط إلجباره عىل مغادرة البحرين
سلامن :ال تسوية حالياً يف البحرين
بعد فصل عبد الرضا زهري« ...الرتبية» تفصل صادق ربيع

الثالثاء

املعارضة البحرينية تجدد تعليق مشاركتها يف الحوار وتطالب السلطات بالتجاوب مع ما تطرحه

29
الخميس
30

الوفاق :قوات النظام تحكم قبضتها عىل املبنى وتحارص املنطقة واستنفار أمني شديد
الداخلية البحرينية :النيابة أصدرت أمراً بضبط املواد «التحريضية» يف «الوفاق»
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أحداث ووقائع شهر نوفمرب  - 2013يف ذكرى تقرير
بسيوني :تربئة القتلة واستهداف شعائر الطائفة الشيعية
يف موسم عاشوراء

يف ذكرى إصدار تقرير لجنة تقيص الحقائق ،أحكام بالجملة لتربئة قتلة الشهداء من رجال األمن،
وتدهور متواصل يف صحة زعيم تيار الوفاء عبد الوهاب حسني داخل السجن ،وسط تجاهل
مطالبات أهله بتقاريره الخاصة والسامح بعرضه عىل طبيب مختص ،والسلطة تواصل استهدافها
للشعائر الدينية للطائفة الشيعية يف موسم عاشوراء وتحطم املجسامت الدينية والنُّصب الفنية
التي يتم تصميمها سنوياً لالحتفاء باملناسبة ،وتهاجم املعزين يف عدد من املناطق ،وتعتدي عىل
امرأة يف بيتها مبنطقة عايل ،واستدعاء أمني عام الوفاق للتحقيق ،واعتقال الناشط الحقوقي
حسني برويز ،ومنع عضو جمعية وعد عبدالله جناحي من دخول مرص.
من الجانب اآلخر ،مركز البحرين لحقوق االنسان ينهي حملته بنرش بطاقات املطلوبني يف
االنتهاكات ،والبدء يف بحث آليات دولية لفرض عقوبات فردية عليهم.
الحدث
التاريخ
الجمعة
1

نعوم تشومسيك يتضامن مع حملة «أوقفوا_الشحنة» التي أطلقتها منظمة «بحرين ووتش» لوقف
تصدير أكرث من مليون عبوة مسيل دموع من مصانع يف كوريا الجنوبية إىل البحرين.
عرشات اآلالف يتظاهرون يف البحرين ضمن مسرية الجمعيات السياسية للمطالبة بتداول السلطة
«مركز البحرين» يبدأ حملة بنرش صور املتورطني يف جرائم ضد اإلنسانية :الهاشل واملاجد وبخيت
أول املطلوبني للعدالة

االحد
3

استدعاء أمني عام «الوفاق» عيل سلامن للتحقيق ،وسمرية رجب :إلهانته هيئة نظامية عرب متحف
فني.
محكمة بحرينية تقيض باملؤبد عىل  4تتهمهم بتأسيس «جيش اإلمام».
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التاريخ
االحد

الحدث
اإلفراج عن أمني عام «الوفاق» بعد التحقيق معه حول «متحف الثورة» بضامن محل إقامته.

3
االثنني

مبناسبة الذكرى األوىل إلسقاط جنسياتهم ،املسقطة جنسياتهم عرب خطاب وقعه  31بحرينياً ،يطلبون
دعم زعامء  7دول دول (أمريكا ،روسيا ،بريطاين ،فرنسا ،اليابان ،الصني وتركيا).

الثالثاء

تدهور صحة زعيم حركة حق ،واملعارضة تح ّمل النظام مسؤولية تدهور صحة عبد الوهاب حسني
وتطالبه بإخضاعه للعالج

األربعاء

يف موسم عاشوراء ،الرشطة تحقق مع مواطنني علقوا أعالم «عاشوراء» عىل منازلهم

4
5
6
الخميس
7

منع املعتقلني يف «الحوض الجاف» و«جو» من إقامة مراسم عاشوراء
بعد نرشه لبطاقات تحمل صور املتورطني يف جرائم ضد االنسانية ،ضمن حملة مركز البحرين لحقوق
االنسان ،املحافظة يتسلم  3استدعاءات من «النيابة» :لن أتعامل مع من يتسرت عىل التعذيب
عودة الرحالت الجوية بني البحرين وإيران يف  15ديسمرب
«ائتالف  14فرباير» :ال تنازل عن االعتصام يف «ميدان الشهداء»
قوات النظام متزق أعالما ويافطات عاشورائية يف مناطق بحرينية عدة.

الجمعة
8
السبت

الشيخ عيىس قاسم يطالب بـ”مؤمتر جنيف” شبيه لبحث قضية البحرين ...ويستنكر حرب النظام
ضد عاشوراء
مجلة أمريكية :البحرين تحل يف املرتبة السابعة بني أكرث  11دولة معادية لـ»تويرت»
 1253انتهاكا خالل أكتوبر بينهام  151اعتقاال و 22مداهمة و 21حالة تعذيب

9
األحد
10

الكربى الجنائية تصدر حك ًام باملؤبد الثنني و 15عاما لـ 3يف قضية «تفجري» الرفاع
الرشطة البحرينية تعتدي عىل مظاهر عاشوراء يف سند
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التاريخ
األحد

الحدث
ائتالف  14فرباير يدعو إىل االستعداد لفعالية كربى يف  16ديسمرب

10
االثنني

الداخلية :القبض عىل  6أشخاص شاركوا يف طابور عسكري باملنامة

11
الثالثاء
12

يف سابقة تاريخية :امللك البحريني يدشن احتفاالت بذكرى  200عام عىل االستعامر الربيطاين
البحرين تصدر سندات بقيمة  30مليون دينار لتغطية عجز امليزانية
«النيابة» :القبض عىل  4نساء بتهمة «إهانة أفراد األمن» قرب حاجز أمني
«قواسم البحرين» يف موكب االئتالف

االربعاء
13
الخميس
14
الجمعة

عبدالوهاب حسني يرفض استقبال عبدالله الدرازي نائب املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.
الرشطة البحرينية تحطم نصباً فنياً للشيعة يف ذكرى استشهاد الحسني
عبد الوهاب حسني من داخل السجن« :أفدي نفيس لديني ووطني وشعبي»
ضمن سلسلة استهدافات للشعائر الدينية الشيعية :قوات النظام تهاجم مسرية عاشوراء يف
«النويدرات»
إجراء عملية عاجلة لـ»عبد الوهاب حسني» وغموض يلف وضعه الصحي
إصابة العرشات بـ«الشوزن» خالل محاولتهم الوصول إىل «دوار اللؤلؤة»

15
السبت

يف جلسة عرض للمستجدات يف الكونغرس :دعوات إىل تحويل مقر األسطول األمرييك الخامس من
البحرين وتحذير من االنفالت إن مل تطبق الخطة «ب»

االحد

املقاول خليفة الظهراين يطلب إعانات مالية من الحكومة ملقاوالته عرب الربملان!

16

17
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التاريخ
االثنني
18

الحدث
تأجيل محاكمة القيادي يف «الوفاق» خليل املرزوق إىل  12ديسمرب
تأييد الحكم بالسجن  15عاماً عىل  28متهام بـ«مهاجمة دورية أمنية»
الشورى :تشديد عقوبة إهانة امللك وعلم البحرين وشعارها

الثالثاء

الظهراين يشكو املواقع اإللكرتونية للملك :ملاذا ترتكهم يهاجمونني وعائلتي؟

19
األربعاء

استدعاء مزيد من الخطباء الشيعة للتحقيق إلحيائهم ذكرى عاشوراء

20

الخارجية األمريكية قلقة من موضوع انعدام «املساءلة» يف البحرين
خليل املرزوق لـ»مرآة البحرين» :السلطة تخطط لسحب جنسيات معارضني بارزين انتقاما منهم
منظامت عربية ودولية تطالب البحرين بإطالق رساح نبيل رجب يف  29نوفمرب
أمني عام الوفاق يتهم الحكومة بالتخطيط إلبعاد معارضني عن البالد
إشهار «منظمة سالم» خالل مؤمتر صحايف يف اللوردات :حان الوقت إلرشاف دويل عىل تنفيذ توصيات
بسيوين

الخميس

«ويكيليكس» :ملك البحرين دعا األسد لقطع عالقاته بحامس

21

البحرين :تظاهرات يف مناطق عدة تخليدا لذكرى شهداء الثورة

الجمعة
22

يف تقريرها الختامي ...لجنة التحقيق الربملانية تنتقد حكومة بريطانيا وتطعن يف شهادتها عن البحرين
اآلالف يتظاهرون يف البحرين ضمن مسرية الجمعيات السياسية للمطالبة بتنفيذ توصيات بسيوين
إعادة تعيني نبيل رجب نائباً ألمني عام «الفدرالية الدولية» رغم سجنه

السبت
23

مؤمتر «تقرير بسيوين بني توثيق االنتهاكات وتطبيق االستحقاقات» :لتشكيل لجنة أممية توثق
االنتهاكات يف البحرين
توصيات مؤمتر املعارضة عن تقرير بسيوين :البحرين ال تحتمل مزيدا من تراكم االنتهاكات
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التاريخ

الحدث

االحد

«الداخلية» تعلن القبض عىل خليجيني من املعتقلني السابقني يف جوانتانامو ،حاوال دخول البحرين
بجوازات سفر مزورة ومبلغ كبري من املال ،لتنفيذ «عمل إرهايب».

24

اعتقال الحقوقي حسني جواد :ذهب ليشكو التشهري به يف صحيفة «أخبار الخليج» فألقي القبض عليه
بتهمة التحريض عىل كراهية النظام.
«مركز البحرين لحقوق اإلنسان» :سنواصل نرش بطائق «املطلوبني» يف االنتهاكات ..ونبحث آليات
دولية لفرض عقوبات فردية عليهم

اإلثنني
25

«التمييز» تث ّبت الحكم بسجن أبو ديب  5سنوات وجليلة السلامن  6أشهر
منع عضو جمعية وعد عبدالله جناحي من دخول مرص بعد توقيفه يف املطار  8ساعات كاملة
واستجوابه وإخباره بأنه ممنوع من دخول مرص ل 5سنوات قادمة
اختيار وزير العدل البحريني خالد بن عيل عضوا يف «املجلس األعىل للشئون اإلسالمية» يف مرص
وفد حكومي رفيع برئاسة وزير حقوق اإلنسان صالح عيل إىل كوريا الجنوبية ..و«بحرين ووتش»
تستعد لتحرك جديد إليقاف شحنة األسلحة

الثالثاء
26

صحيفة الرأي الكويتية :مصادر دبلوماسية أوروبية :الغرب سيامرس «ضغوطا جمة» عىل البحرين
 2014الستيعاب مطالب املتظاهرين
البحرين توجه دعوة إىل إيران للمشاركة يف «حوار املنامة»
خليجيَّي من سجناء «غوانتنامو» السابقني بتهمة التزوير ،وتحذف تهمة
«النيابة» تأمر بحبس
ْ
اإلرهاب التي سبق لها أن نرشتها.
وزير حقوق اإلنسان من كوريا الجنوبية :ليس لدينا حراك دميقراطي بل إرهاب

األربعاء
27

بالصور ...قوات النظام تعتدي عىل أم املطلوب «قيس عباس» واخته بالرضب والركل إثر اقتحام
منزلهم يف «عايل»
تظاهرات وغاضبون يقطعون طرقا رئيسية ويهاجمون الرشطة بعد االعتداء بالرضب عىل سيدة
بحرينية
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التاريخ
الخميس

الحدث
البحرين تطلب توضيحا بأن االتفاق مع إيران لن يكون عىل حساب إحدى الدول الخليجية

28
الجمعة
29
السبت
30

الجالية البحرينية يف املانيا :معرض صور يف برلني عن املتورطني يف االنتهاكات ضد البحرينيني
« 14فرباير» يدعو إىل «الزحف» نحو مكان إقامة «حوار املنامة»
النظام البحريني يشن حملة اعتداءات ّ
منظمة عىل السجناء السياسيني داخل املعتقالت يف سجني
جو والحوض الجاف
تقرير إحصايئ ملرصف البحرين املركزي :البحرين َ
اقرتضت  3مليارات دوالر خالل  3شهور
محاولة الوصول إىل دوار اللؤلؤة بعد تشييع الشهيد «أحمد عبداألمري» الذي الذي قىض نحبه متأثرا
بحروق أصيب بها خالل التحضري لالحتجاجات .و«املرتزقة» تغرق املنطقة بالغازات
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أحداث ووقائع شهر ديسمرب  )1783( :2013كذبة امللك
التاريخية

اختار حمد بن عيىس أن يختتم العام  2013بابتداعه كذبة تاريخية غري مسبوقة .أعلن فيها
أن البحرين تأسست كدولة عربية مسلمة مستقلة يف  ،1783أي منذ غزو جده أحمد (الفاتح)
لها .وكرر ادعائه هذا  3مرات خالل هذا الشهر أثناء زيارته لقوة دفاع البحرين ،وزيارته لوزارة
الداخلية ،ويف خطابه مبناسبة ذكرى جلوسه .ونفى أن يوجد يف الوثائق أو التاريخ ما يدل عىل
العكس .الخطاب أثار استياء وسخط الشعب البحريني الذي وجدها كذبة تاريخية خطرية
تستهدف طمس هوية الشعب وتاريخه وآثاره ،واستدعت ردود فعل ميدانية كبرية ،كان آخرها
خطاب الشيخ عيل سلامن الذي ر ّد فيه عىل امللك بأن« :معاناة شعبنا الحديثة تبدأ سنة «،1783
وقوله« :نحن يف البحرين ال ميكن أن متحينا» ،ما أدى إىل استدعائه للتحقيق يف اليوم التايل
وإيقافه لساعات قبل تحويله إىل النيابة العامة وتوجيه عدّة تهم له من بينها إذاعة أخبار كاذبة.
التاريخ

الحدث

األحد

املحامي محمد الجيش :قايض العقوبات رفض اإلفراج عن نبيل رجب رغم إكامله املدة ..و»االستئناف»
تبت االثنني

1

االحد
3

االفراج عن  8أشخاص معظمهم أطفال اعتقلوا قبل  3أشهر من بركة سباحة يف منطقة عذاري فجراً،
بعد أن أصدرت النيابة عليهم أمر تواقيف متكررة.
املعارضة البحرينية تطلق مبادرة للحل :التوافق عىل خارطة طريق للحوار ..ودعوة «التعاون الخليجي»
و«األمم املتحدة» لتقديم املساعدة
منع عائلة الحقوقي حسني برويز من زيارته :ضابط ميني تذرع بارتداء زوجته قميصاً عليه صورته.
«االستئناف» ترفض اإلفراج عن نبيل رجب رغم توافر األسباب القانونية
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التاريخ
الثالثاء

الحدث
منظمة الشفافية الدولية :البحرين تهبط يف مؤرش «مدركات الفساد» إىل املركز  57يف 2013

3

منح املوظفني الشيعة يف «ميناء سلامن» إجازة ليوم االربعاء 4ديسمرب ،ألن امللك سيحرض احتفال
«البحرية» ،ومصدر :بدءا من  2014سيتحول امليناء إىل منطقة عسكرية يديره الجيش.

األربعاء

إطالق «الحملة العاملية لنرصة البحرين» من القاهرة :رصد انتهاكات النظام وتقدميها إىل «الجنائية»

4

رئيس الحرس الوطني البحريني يف باكستان وأنباء عن جلب املزيد من «املرتزقة»
سلطنة عُ امن تعرتض ودولة قطر تتح ّفظ عىل اقرتاح إنشاء «قيادة عسكرية موحدة» لدول مجلس
التعاون الخليجي ،قدم خالل اﻻجتامع الـ 12ملجلس الدفاع املشرتك لوزراء الدفاع يف دول املجلس
الذي انعقد يف البحرين.
الشيخ عيل سلامن يدعو إىل أوسع مشاركة يف اعتصام الجمعة بسار تزامنا مع انعقاد «حوار املنامة»
امللك يف زيارة له للقيادة العامة لقوة الدفاع يدّعي أن «البحرين تأسست كدولة عربية مسلمة
مستقلة منذ عام 1783م مبعنى من دخول أحمد الفاتح إىل جزر البحرين ،والبحرين متمكنة من
قرارها الخاص بها( )..حافظنا عىل هذا االستقالل من  1783إىل هذا اليوم بجهود الرجال املخلصني
الذين هم آباؤكم وأجدادكم».

الجمعة
6

جواد العريض يكتب ملحكمة بريطانية بعد كشف رسائل تدين خليفة بن سلامن يف قضية ألبا
الحكومة البحرينية توافق عىل اقرتاح إلنشاء شبكة « »C2مؤلفة من آالف الكامريات ملراقبة املرافق
الحيوية واملباين الحكومية ومراكز التسوق واملناطق والقرى ،وذلك بهدف إنشاء شبكة قيادة وسيطرة
ملحاربة الثورة وتعقب النشطاء والتضييق عىل التظاهرات.
تحت شعار «أنا ُحر» ،أطلقت الناشطة روال الصفار ،اليوم الجمعة ،الحملة الوطنية والدولية إلطالق
رساح معتقيل الضمري ،والتي تهدف إىل إفراغ السجون من املعتقلني وإبقاء قضيتهم حارضة محليا
ودولياً.
املعتقلون السياسيون يف عنرب واحد بسجن «جو» املركزي يف البحرين ،يدخلون يومهم العارش من
اإلرضاب عن الطعام ،إثر اعتداءات منظمة تعرضوا لها من قبل قوات األمن خالل األسبوعني املاضيني،
دون أية أسباب.
عرشات اآلالف يعتصمون يف البحرين بالتزامن مع منتدى حوار املنامة ضمن فعالية الجمعيات
املعارضة :ادعموا مطالب الشعب
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الحدث

السبت

وصول ألف من املرتزقة األردنيني إىل الجيش البحريني وفق صفقة عىل دفعتني ستصل الثانية خالل
شهر ديسمرب.

8

مستشار األمن القومي العراقي موفق الربيعي يلتقي قيادات «الوفاق» باملنامة خالل فرتة تواجده يف
البحرين ممث ًال بلده يف حوار املنامة.
منتدى «حوار املنامة» يختتم أعامله

االثنني
9

حزب الله يف بيان شديد الوضوح :االعتذار يجب أن يوجه إىل الشعب البحريني
ويل العهد البحريني لـ«الدييل تلغراف» :الواليات املتحدة تعاين من «الشيزوفرينيا» ونتطلع إىل روسيا
«الوفية»
ويل العهد ينفي ما نرشته «الدييل تلغراف» :غري صحيحة وال تتناول بدقة ما جرى يف اللقاء
نجل امللك البحريني نارص بن حمد :أيدينا مفتوحة إىل «إيران» للتعاون يف كل الظروف
بحرينيون يؤكدون ثقتهم يف حزب الله وقنواته اإلعالمية ...ويرفضون فكرة اعتذار «نرص الله»
ترحل محاميا بريطانيا كان ينوي دخول البالد اليوم االثنني ،بعد أن رفضت إعطاءه تأشرية
البحرين ّ
دخول إىل اململكة ،الذي كان ينوي حضور محاكمة املساعد السيايس ألمني عام الوفاق خليل املرزوق
بصفته مراقبا دوليا.

الثالثاء
10

خليفة بن سلامن يدعو لـ «االبتعاد عن أي تحفظات» عىل «االتحاد الخليجي» وبعد يومني من إعالن
وزير شؤون الخارجية العامين رفض بالده االنضامم إىل االتحاد.
سفري البحرين يف فرنسا يزور نصب لـ «الهولوكوست» وكاتب يهودي يراها اعرتافا بإرسائيل
انهيار محاكمة رجل االعامل الربيطاين فيكتور دحدلة بشكل مفاجئ :مل يعد هناك احتامل واقعي
لإلدانة! وذلك بعد اتهامه بدفع رشاوى بـ  67مليون دوالر ملستشار رئيس الوزراء البحريني ،املتهم
بالفساد هو أيضا.

االربعاء
11

قمة الكويت تتجاهل االتحاد الخليجي وتق ّر توثيق العالقات مع إيران
 10منظامت دولية تدعو املجتمع الدويل إىل الوقوف إىل جانب خليل املرزوق عشية محاكمته
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الحدث
موجه لألردنيني مع وجود آالف العاطلني عن العمل
إعالن لوظائف تربوية يف البحرين َّ

12
الجمعة
13
السبت

«الغارديان» :بريطانيا تجهد لبيع مقاتالت «تايفون» للبحرين للبحرين واإلمارات ،بقيمة إجاملية تزيد
عىل  7مليارات جنيه إسرتليني.
اآلالف يتظاهرون احتفاال مبرور  1000يوم عىل الثورة ...واملعارضة مستعدة للنضال بعددها
السلطات تعتزم استبدال موقع مسجد أمري الرببغي الذي هدمته يف فرتة الطوارئ مبوقع آخر.

14
األحد
15
االثنني
16
الثالثاء
17
الخميس
19

ائتالف الفاتح يش ّبه الوضع يف البحرين بايرلندا ...ويؤكد :تقرير بسيوين مل ينفذ ونحتاج إصالح حقيقي
«وعد» تنظم وقفة مع معتقيل الرأي« :رغم القيد ..أنا حر»
األمن البحريني يحارص مسجد الرببغي ملنع اعتصام احتجاجاً عىل نقل مكانه
امللك يف خطابه مبناسبة عيد جلوسه يك ّرر ادعاءه الذي أثار سخطاً شعبياً واسعاً :نحتفل اليوم بذكرى
فتح البحرين عام  1783دولة مستقلة ذات سيادة ومستعدون إلعالن االتحاد الخليجي.
قوات النظام تفرق بالقوة تظاهرات «يسقط حمد» يف عدد من املناطق
تظاهرات يف العاصمة املنامة واألمن يطلق الغازات ويعتقل متظاهرين
طوابع بريدية تعود لعام  1983أصدرتها الحكومة التي تهيمن عليها قبيلة آل خليفة الحاكمة ،احتفاال
مبرور  200عام عىل دخول القبيلة للبحرين.
«ائتالف  14فرباير» يدعو لعصيان مدين يف  13فرباير
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األحد
22
اإلثنني
23

الحدث

تضارب أقول الشهود بـ«مهاجمة مركز رشطة سرتة» واملتهم فيها  32شخصاً بينهم املصور أحمد
حميدان.
حملة مداهامت فجر اليوم عىل سرتة واعتقال أكرث من  20شخصا
السعودية تحكم عىل متظاهر بالسجن  30عاما ملطالبته بخروج «درع الجزيرة» من البحرين
«العفو الدولية» تدعو لتوقيع عريضة مللك البحرين تطالبه بإطالق رساح  13معارضا
الحكومة :رفع سعر الديزل سيبدأ من يناير 2014
السفري املاليزي يعلن عن استعداد بالده إرسال قوات إىل البحرين فور طلبها
إدارتا سجني «جو» و«الحوض الجاف» متنعان إدخال املالبس الشتوية للمعتقلني
محكمة االستئناف البحرينية :تأييد حكم الرباءة ملته َم ْي بتعذيب «الكادر الطبي»

الثالثاء
24

انسحاب النواب من جلسة اليوم احتجاجا عىل رفع أسعار «الديزل»
املعارضة البحرينية تصدر بياناً تعلن فيه استعدادها للمشاركة يف حل األزمة السياسية ،مشددة
أن أسباب تعليق مشاركتها يف الحوار الوطني التزال قامئة نظرا إىل رفض الحكم كل املبادرات التي
تقدمت بها.
ُ
«عصيان فرباير قادم»،
«ائتالف شباب ثورة  14فرباير» يدشن برنامجه الثوري الجديد تحت شعار
مؤكدا «عروبة البحرين وإسالمها قبل غزو النظام» ،معلنا رفضه لِمزاعم «الفتح» املك ّفرة لشعب
البحرين.

االربعاء
25

رسالة من املعتقلني السياسيني يف سجن «جو» :نعامل كأعداء والضباط البحرينيون يحتجبون عنا.
حملة أمنية عىل مآتم السنابس :اعتقال  7إداريني وعرضهم عىل النيابة عىل خلفية أنشطة سياسية
رافقت إحياء ذكرى أربعني اإلمام الحسني بن عيل قبل يوم تضمنت الدهس عىل صورة امللك.
البحرينيون يقيمون معرضاً للثورة البحرينية يف مدينة كربالء العراقية للعام الثالث عىل التوايل ،يهدف
إىل تسليط الضوء عىل معاناة الشعب البحريني وانتهاكات النظام.
معلومات عن إقالة مدير عام قناة املنار عبد الله قصري بسبب فضيحة االعتذار للبحرين.
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الحدث
مرص تخطر البحرين ودول خليجية بإعالن اإلخوان «جامعة إرهابية».
مرتزقة النظام البحريني تعتقل املصور الشاب أحمد الفردان ،بعد مداهمة منزله يف منطقة أبوصيبع
فجراً ،لريتفع بذلك عدد املصورين املعتقلني إىل خمسة.
يف رسالة إىل «لجنة حامية الصحافيني» ومقرها نيويورك« ،هيئة شئون اإلعالم» تنفي اعتقال أي صحايف
أو مراسل يف البحرين ،مشرية إىل أن من ذكرتهم اللجنة يف تقريرها مل يعتقلوا بسبب آرائهم أو عملهم
الصحايف» ،وإمنا تم اعتقالهم بسبب «دعواتهم املتكررة للتحريض الذي يهدّد النظام العام».
امللك حمد يف زيارة له إىل وزارة الداخلية ،يتامدى يف تكرار إدعاءه أن البحرين دولة عربية مسلمة
مستقلة منذ تاريخ فتحها عام  ،1783مشرياً إىل أنه «مل نجد يف الوثائق وال يف التاريخ ما يدل عىل
عكس ذلك بل نجد أن الحكم والنظام منذ  1783وهو نظام عريب مسلم مستقل بنى نفسه يف أجواء
صعبة حينها».

الجمعة
27

متحدث باسم الحكومة الكورية الجنوبية قال إن احتامل املوافقة عىل صفة للغاز املسيل للدموع
مع حكومة البحرين «ضئيل» ،مشريا إىل أن أي خسارة يف األرواح بسبب تصدير هذه الشحنة سيؤثر
سلبا عىل بالده.
إصابات خطرية بـ «الشوزن» يف البالد القديم ...ومناطق واسعة تشهد احتجاجات ليلية
املعتقل السابق يف غوانتانامو يعود للجهاد« :سلامن األمري» شيخ من آل خليفة يقاتل يف سورية

السبت
28

السلطات البحرينية تستدعي أمني عام «الوفاق» للتحقيق عىل ترصيحات له وردت يف خطبة يوم
الجمعة ،ر ّد فيها عىل إدعاء للملك :معاناة شعبنا الحديثة تبدأ سنة ( 1783يف إشارة إىل تاريخ دخول
آل خليفة للبحرين) ،وأكد االستمرار يف النضال السلمي.
السلطات البحرينية تحارص مسجد «الرببغي» ملنع صالة مركزية فيه دعا لها «العلاميئ» .كانت قد
هدمته إبان فرتة الطوارئ ،ويعود عمره إىل القرن الخامس عرش امليالدي.
عترب الصحايف املرصي محمد حسنني هيكل أن احتفاظ إيران بالجزر اإلماراتية الثالث (أبوموىس،
طنب الصغرى وطنب الكربى) جاء مقابل أن تبقى البحرين عربية تحت حكم سني رغم وجود أغلبية
شيعية ،طبقاً ملعادلة التوازن يف املنطقة خالل الفرتة التي سبقت االستقالل.
«الوفاق» :الشيخ عيل سلامن يف حكم املقبوض عليه بعد تحويله للنيابة ،وتداعيات واسعة بالتجمع
عند بيت سلامن ومسريات غاضبة وبيانات إدانة واستنكار داخلية وخارجية.

أجندة الثورة

492
التاريخ

الحدث

السبت

النيابة العامة تفرج عن أمني عام الوفاق الشيخ عيل سلامن بعد أن وجهت له تهم التحريض عالنية
عيل بغض طائفة من الناس ،وإذاعة أخبار كاذبة.

األحد

وزارة الداخلية البحرينية تدّعي متكنها من تفكيك سيارة مفخخة وإبطال مفعول محتوياتها بعد
اشتباه رجال الرشطة يف سيارتني مبنطقتني مختلفتني اتضح بعد فحص البيانات الخاصة بهام أن هناك
بالغات برسقتهام.

28
29

أمني عام الوفاق يكشف أنه كان بصدد السفر للخارج إلطالع بعض الدول األوروبية عىل بعض األمور
املتعلقة بالحراك يف البحرين ،مشريا إىل أن قرار النيابة العامة منعه من السفر جاء لهذا السبب.
السلطات البحرينية تأمر بحبس شاب  45يوما عىل ذمة التحقيق ،بسبب ذهابه للصالة يف أحد
املساجد التي هدمتها نظام الحكم الذي يواجه منذ فرباير /شباط  2011احتجاجات شعبية بشكل
يومي.
امللك يرتأس جلسة مجلس الوزراء :إجراءات وقائية ملواجهة دعوات الكراهية التي تطرح عىل املنابر
واملعارضة ترد :القبول باآلخر يبدأ بصياغة نظام دميقراطي
اإلثنني
30

«الوفاق» تدعو النظام البحريني إىل رفع منع السفر عن أمينها العام :القرار سيايس يستهدف االبتزاز
وحجب حرية التنقل
السلطات البحرينية تدّعي إحباط  4عمليات وصفتها بـ«اإلرهابية» خالل يومي السبت واألحد 28
و 29ديسمرب« :مفعول سيارة مفخخة» و«محاولة تهريب عدد من املطلوبني إىل خارج اململكة»
و«محاولة إدخال متفجرات وأسلحة وذخائر إىل مملكة البحرين» و«ضبط مستودع متفجرات وذخائر
يف القرية».
حكم غيايب سنة لرئيس االتحاد الحر «عيل البنعيل» بتهمة التزوير ..و 6قضايا احتيال يف انتظاره
القضاء البحريني يربئ ضابطا صفع مواطنا أمام ابنه يف حادثة «فيديو الصفعة» املشهورة واملعروفة
أمني عام الوفاق يكشف عن استهداف زوجته منذ مارس  :2011أنا من أمارس السياسة وال دخل
لعائلتي
إيران تنفي ادعاءات بحرينية بقيامها بتدريب معارضني بحرينيني ،وذلك بعد ساعات من اتهام املنامة
الحرس الثوري اإليراين بتدريب معارضني .داعية البحرين إىل حوار جاد بني جميع األطراف.
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and the interrogation ended. She was returned to Isa Town police station.
Weeks later, the Ministry of Interior announced the so-called Cell of (Bonaser) terrorist cell, and (Rihana) was surprised that her name was in the
“Cell”; (Rihana) was the only woman charged of involvement in the socalled terrorist cell; which included an assortment of names of different
activists who had been arrested recently.
At court...
In the first trial session for the defendants in the “Cell”, defendants’ relatives
were prevented from entering the courtroom, and the media and human
rights organisations were banned, only lawyers were allowed to enter. Judge
(Ali Al-Dhahrani) who was a judge in the courts of the National Security, as
well as he was in charge of ruling the “Political Figures”, kept mocking the
lawyers and defendants throughout the hearing in the courtroom, he was not
touched by the revelations of torture scandal underneath (Naji Fateel’s)shirt,
his chivalry or feelings were not moved by (Rihana’s ) story being stripped
of her clothes in front of everyone in Riffa police station, and laughed when
all the audience were affected and cried.
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Interrogation again...
It did not end when confessions were taken at the Attorney General; there
was a new plan with a changed scenario and the introduction of new names.
“Planning to carry out a terrorist act in Formula One”, was No longer the
case, they wanted the circle to expand to include the largest number of
names. After two weeks, (Rihana) was taken back to the interrogation. This
time alone without (Nafeesa). She was asked for her connection with each
of (Hisham Al-Sabbagh) and (Naji Fateel) and “Mahazza area” detainees,
she denied any connection, and again asked about her connection with 14
February Coalition and “Al-Wefaq”. She Denied. She was asked about
her connection with some activists such as Mr. Hadi al-Moussawi, she
denied. Then she her blindfold was removed, to see seven hooded men with
photographs of wanted: Do you know this one? This? This ... each denial
answer meant more insults and beatings. They screamed: “You don’t know
them!? Those are from the “Saraya” troops, you don’t know the “Saraya”!!?
”(Rihana) never heard of them and replied innocently: “I know (Saraya)
area in Sar only.” One of them became furious and kicked her in the stomach
considering her response a mockery. They asked: what does “Al-Wefaq”
give you? And from where do you get your medications?
(Rihana) was challenged with information on the dates of her travel to Iran
and Iraq. And told her that from there she travels to Lebanon to train on
explosives and weapons; which meant she would be dictated upon a new
confession again. (Rihana) was shocked on charges of the “Cell”, she said
to her husband: “I knew they would arrest me from Formula One as they
did last year, I did not expect this to exceed few hours and we would be
released, how did they turn our going to the Formula to all of this? How it
was transformed into a case of terrorism and bombing, and now a terrorist
cell!!!”
The Attorney General again ...
The second time (Rihana) was taken to the Attorney General, she found
the investigator more humane than the former, they questioned her, and she
replied: “Do you want to hear the truth or what they want me to say?” He
told her: “What you want to say.” She said it all. The minutes were written
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and started mental torture. Someone said: “Shall I turn it on?” The other
answered him: “Don’t! She will die.” After a while the first said: “No use!
I will turn it on.” The Second: “But if she dies you bear the responsibility”.
(Rihana) felt she reached the edge of real death.
In the interrogation, she was forced to confess the first fabricated story;
Planning to bomb the F1. She was taught to recite the story in the public
prosecution, and ordered to repeat it several times while they were beating
her head when she made a mistake. She was threatened that her son Hussein
(16 years old) would be brought and tortured before her if she did not
confess. They used to tell her: “Now! We will bring him and show you what
we will do to him. We have him!”, and then she heard the sound of feet
entering, and she completely collapsed.
The interrogator continued his threats and terrorisation: “If you change your
confessions at the Attorney General other than what you were told to say,
you will be brought back and you will face different torture, and you will
not go out of here until you are pregnant”.
At the Attorney General...
Nafeesa was taken to the public prosecutor in the condition of a complete
collapse after more than 24 hours in the interrogation of draining torture
and without sleep or food. At the Attorney General (Fahd Albuainain)
interrogated her for 3 full hours before they allowed her lawyer. (Rihana)
was trying to explain to him what had happened at the police station and the
interrogation centre. She found him indifferent and as cruel as those who
had preceded him in her interrogation. She gave up, (Rihana) no longer
showed any resistance, and did not have the physical strength for it anyhow.
The lawyer described her “in a deplorable state of fatigue and collapse” .She
recited what they wanted her to say in the confessions.
After finishing from the Attorney General, she was allowed to contact her
family to tell them: “I’m leaving the Attorney General now and will be
transferred to Isa Town police station”. The call ended.
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(Rihana), and she was prevented from any movement to try to cover herself
when someone passes. That obscene scene was repeated twice.
Things were going towards the release of (Rihana) and (Nafeesa); “the
intention» that was launched by the Ministry of Interior in its statement “to
mastermind a terrorist act” did not prove anything and there was no physical
evidence to prove this “intentio”. (Mr. Talal Alawi) Rihana’s husband stated
to Bahrain Mirror: “They called me from the station and they told me to
come, “Your wife will be released. Bring her another “Abaya” the traditional
black cover”. I Understood that (Rihana’s) Abaya was shredded during her
arrest or because of torture, it did not matter, what mattered was that she
would be released. “But it seems that another intention entered on the line,
and got things upside down. (Mr. Talal Alawi) continues: “I went in the
morning and introduced myself to one of the police officers there, he went
and another came, and when he was sure that I was (Rihana’s) husband,
he directly took my phone and took me for interrogation. Throughout the
3 hours he searched my phone and interrogated me about my relationship
with Rihana (?!!) and her activities, relationships and participations and
then they let me out without her.”
In the investigation...
From the Riffa Station (Rihana) and (Nafeesa) were transferred to the
interrogation centre, where they spent more than 24 hours. As soon as
they arrived, they were put in separate rooms and were firmly blindfolded.
(Rihana) described the intense pain caused by the blindfold and her stay
amid freezing conditions for more than a day which almost froze her
limbs. (Rihana) felt the voices of the interrogators in her ear from a very
close distance, and their screams were deafening. Their accents were of
the Peninsula Shield: United Arab Emirates, Saudi Arabia and Bahrain, and
when she answered any of their questions with “I don’t know” their screams
rose in her ear and one of them would rub his shoes on her feet, or strongly
push her to hit her head on the wall, or kick her on her hip strongly until she
fainted.
The torturers handcuffed (Rihana) with electrically conductive wires,
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Rihana Al-Musawi was targeted for being brave enough to stand up and raise her voice.
She only counted on her voice and her will.

her: “Why did you go to the sea so much? What are you waiting for to reach
you? Confess!” She replied: “I’m from “S’falah” area, and the sea is close
to our house, and I go there constantly with my friends”.
Rihana mentioned to her husband that Al-Mannaei screams was ringing all
over the station, to the extent that one official as it seemed, was wearing
a dress and traditional head cover, came to him and said: “Why are you
screaming? If they have a case; take them to the authorized parties, and if
they don’t have an important case against them, don’t scream!”
Torturer Sarah...
The officer Sarah, wanted her torture that be more shameful, and defeminine. This torturer forced Rihanna to strip completely, then stand for
half an hour in a room (or a bathroom), directly in front of the door that
was opened at an angle, so that anyone who passes can glance at the naked
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In Zallaq police station...
Both (Rihana) and (Nafeesa) were held in the Formula One’s security
for some time, and then transferred to (Zallaq) police station; where they
suffered verbal abuse, insults, threats and indecent and degrading words.
(Mr. Talal Al-Alawi) Rihana’s husband told Bahrain Mirror, citing his wife:
“at the gate and before being arrested, (Rihana) and (Nafeesa) received a
call stating that there were injured people in the area (Dar Kulaib) and they
were about to back down in order to go to rescue the injured, but the police
arrested them before. Prior to the spread of the news, the medic (Mohamed
Shaker) called Nafeesa’s phone. The police ordered Nafeesa to answer
(Shaker) in front of them, and to put the phone on (speaker) mode, and
(Shaker), who didn’t know about their arrest, asked them why they were late
and about their location and talking about the cases of the injured people.
(Shaker) was arrested a few days later and accused of a criminal case”.
In Riffa police station...
(Rihana) and (Nafeesa)spent hours in Zallaq station before being transferred
to West Riffa Station, where they faced humiliation and torture by officer
Mohammed Al-Mannai and an officer named Sarah (may be the same Sarah
Mosa who tortured Naziha Saeed).
At the station they were interrogated and tortured to confess. “Confess
what?” They screamed, and they got the answer with more beatings, verbal
abuse and threats.
During the investigation Officer (Muhammad Al-Mannai) was screaming
loudly all the time, asking (Rihana) about her connections with her nephew
and cousin who were wanted by the police, and her connection to “AlWefaq” society and the 14 February Coalition; (Rihana) rose her tone with
him, so he increased his beating, threats and bullying, and he listed full
details of her activities and the activities of her friends as well: “We know
that your girlfriend (...) whose car was damaged in the area (....) has repaired
her car in the garage (....). We know everything about you”. Then he asked
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into inspection devices, then the bags would be manually searched , then
passed through an x-ray, then a machine is passed on the entire body; all of
this happened to them last year, and sure, if not more would happen this year
too, so it did not make sense Rihana would carry with her what could raise
doubts, all she had was her voice and her will in peaceful struggle.
It was not the first time that Rihana went to the circuit this year; she went
alone since the first day on 19 April 2013; there she was stopped and
interrogated about the reason for her presence; “to watch the Formula” she
replied. They told her: “your look doesn’t suggest that you are interested in
F1”. She replied: “it’s up to me to decide if I was a fan or not”. She gave
them her ID card, and she was allowed to enter”.
A day earlier, (Rihana) along with (Nafeesa Al-Asfoor) had a sit-in by
Karbabad beach, where they handcuffed their hands and wore T-shirts with
pictures of detained activists. They both raise the victory sign. That picture
spread widely.
Another Plan...
She knew very well that they knew her, and they were waiting for her,
because of this she would not risk carrying what could be suspicious when
she went on the third and final day, but they were planning for something
else.
That time (Rihanna) and (Nafeesa) would not be allowed to the inside of the
circuit, so that their protest and unjustified arrest would not move the press
and the Western media as had happened last year, forcing the authority to
release them. This time it was crucial to snatch them from outside, so that no
one saw them, and then trump up charges according to a fabricated scenario
that no one could prove or deny. Absolutely, all that happened.
At the outer gate, (Rihana) and (Nafeesa) were stopped, and their ID cards
were asked for. Then they were taken to the security room to be frisked. Few
hours later, the Ministry of Interior announced: the arrest of two girls for
their intention to execute a “terrorist act” in Formula One.
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Naked Regime: this is why Rihana Al-Musawi
was targeted

She cannot be broken, frightened, or hides her face when challenged by
mercenary forces during her participation in the marches in the capital
Manama and other area which are headache to the regime. Because she
had the courage that made her move in front an armored vehicle facing
protesters in Sitra, to affix on it a picture of the martyr Muhammad Yaqub.
She was brave to stand on her knees in front of battalions of mercenaries
in Al-Daih region raising the victory sign, while the police video camera
was trying to terrify her by focusing on her, though she did not move or
shake. Because she is one of the field activists and first aiders who treat the
injured and wounded everywhere. She did not get tired of her humanitarian
work and did not give in to fatigue in the danger zones where everything
was exposed to death or injury. She suffered more than once from gunshot
wounds while exercising her right to peaceful protest, for this and much
more that will be in this report, Rihana was targeted...
In the F1 Ciruit...
It was not the first time that Rihana went to Formula One; last year she went
with six girls to Formula One; they were arrested in front of the stands,
the whole world witnessed their peaceful protest before witnessing their
arrest, this forced the embarrassed regime to release them later. Since that
day Rihana’s face and name along with the other girls got familiar and
recognised by the Ministry of Interior.
(Rihana) knew the entry procedure for the F1 circuit, and she knew from
last year experience that the inspection would include running handbags
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To South Korea: Stop the Shipment of tear-gas bombs to Bahrain

uses these canisters against its people? Will you really sell such canisters
to the Bahraini regime? If a human being is worthless, can you stop this
transaction to prevent the killing of birds at least?!
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who are suddenly raided by mercenary forces of the Ministry of Interior,
and the protestors try to escape. In slow motion, you can notice that one of
the soldiers shoots a tear-gas canister that looks like a shotgun, and hits a
protestor in his body, then bounces to the ground in flames.
So, will South Korea and its factories sell tear-gas bombs to a regime that
uses it as direct projectiles against bodies of unarmed protestors?
Brutally shot in the foot!
Another fifty-second video displays a peaceful protestor in Bilad Al Kadim
on 26 April 2013 being shot with a tear-gas bomb that throws him to the
ground.
This incident happened at the end of martyr Salah Abbas consolation, who
was killed by the Bahraini-regime forces; a protestor running followed by
soldiers trying to kill him with other people, shooting canisters straight at
their bodies. He was able to move further, but he got shot with a canister on
his foot that threw him to the ground. One of the protestors held him and ran
to take him away from the beasts.
So, will South Korea and its factories sell tear-gas bombs to shoot claimers
of freedom and democracy?
Against birds!
A documented video showing a beautiful white pigeon whose foot was shot
and broken with a tear-gas canister, on 2 February 2012 during protests at
Wadyan in Sitra that house about one third of the people of Bahrain.
So, will South Korea and its factories sell tear-gas bombs to a regime that
targets birds as well?
These evidences are a few documented out of many that cannot be
documented due to security reasons. Bahrain Mirror asks, through what was
mentioned above, the Korean factories: do you know, now, how the regime
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bomb, you can then see martyr Mahmoud falling to the ground. The soldier
continues walking with a sense of indifference, as if no human being was
injured! The regime stood still, and took no measures against the murderer.
It is a minute and thirty second video that clearly displays a direct murder.
So, will South Korea and its factories sell tear-gas bombs to a peoplemurderer regime?
Gouge out eyes!
A video showing a young child, protesting peacefully, when a tear-gas shot
gouges out his eye, as simply as it is said, or brutally with cold blood!
It was on 18 February 2013, at Wadyan in Sitra. A shotgun heads straight
into the eye of a child. The child falls to the ground, and loses his eye forever.
So, will South Korea and its factories sell tear-gas bombs to a regime that
gouges out the eyes of its children?
Inside family houses!
A group of videos that document the means used by mercenary forces of
the Ministry of Interior – shooting tear-gas bombs inside safe family houses
that shelter old people, children, and women. Some mercenary forces break
windows and throw bombs inside the houses for no reason, in a vindictive
and provocative manner; all they want is to suffocate safe citizens and
frighten them.
So, will South Korea and its factories sell tear-gas bombs to a regime that
frightens safe citizens and take revenge from a specific category of people?
Aiming straight at the body!
Another video shows a peaceful, unarmed protestor, being shot with a teargas shotgun directly in his body, during a peaceful protest in Abo Qowa
north of Manama on 14 March 2013.
The video is of a young man with a group of peaceful unarmed protestors,
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To South Korea, and its Factories: give us
some of your time, watch the effect of gas
bombs on us

How is it that mercenary forces, of the Ministry of Interior, use teargas bombs? Are these used to disperse marches and protests, as they are
originally supposed to, or are they to kill people and take revenge? This
question is not actually addressed to Bahrainis, since they know exactly
what these bombs and explosives are used for, and how they are used; but
it is possible that South Korea has no idea. Today, the Bahraini regime will
buy more than one million new explosive from the South Korean factories
in order to continue its mad suppression against its people, and to go on with
its tyrant rule – the rule that the Bahraini people decided to end.
Thus, the brief, audio-visual documentation of this report, aims at exposing
the use of explosives by the Bahraini regime against its people. It is left
for the world’s conscious to judge; and the South Korean conscious – and
factories – to view limited samples of the results for using tear-gas bombs
sold to Bahrain.
Killed in front of the camera!
Hereafter is a video, showing the shoot of a tear-gas bomb, in a fatal manner,
at the head of the 23-year-old Mahmoud Al-Jaziri, after which he went into
coma for a week. His death, or martyrdom, was then announced.
The video was uploaded on 22 February 2013 that is, one day after the
announcement of martyr Mahmoud’s death. It shows a group of protestors
proceeding towards mercenary soldiers; one of the soldiers shoots a tear-gas
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Children Detention continues despite international condemnation;
Salman Mahdi is a plain example.

visit of the United Nations Special Rapporteur.
Meanwhile, the High Commissioner for Human Rights Navi Pillay affirmed,
“the continual targeting of the Bahraini society and the harsh campaign on
human rights defenders and peaceful protestors”. Pillay said at the beginning
of Human Right Council session for autumn in Geneva, “I am sorry to tell
you that human rights issue in Bahrain is still dangerous and a matter of
concern.” She then renewed her call for the Bahraini regime to “fully obey
the international human rights obligations”.
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Expecting the anonymous
Salman describes his feelings after setting him free, “I had a strong feeling
that I am leaving the prison because schools were about to open their doors
and everyone in the prison was praising me. However, my joy did not come
to an end because I am waiting now for my fifth hearing on 24 September
and I am afraid they would send me back to the prison”.
“I want to stay with my family. I don’t want to go there again. They forbid
me from calling my mom and the allowed visits were few and for 5 minutes
maximum.”
At the end of the meeting, Salman asked us a question that held our tongues.
“Do you think I can enjoy my time with my friends as before? Can I leave
home to play with them? I am afraid since the police will not leave me
alone.”
Children Detention continues despite international condemnation
It is said that the youth Salman Mahdi, the youngest detainee in the Bahraini
prisons, was arrested when he was next to Country Mall on 11 August when
a police car chased him and arrested him for 27 days until he was set free
on 10 September.
The European parliament issued a decision yesterday demanding the
Bahraini authorities to quickly implement the condemnation of BICI and
Geneva recommendations. The decision also stated that Bahraini authorities
have to respect youth rights, stop detaining them and address the youth
issues according to convention of human rights of the child, which Bahrain
is a participant in.
47 countries including Britain and the United States asked Bahrain, in a
joint statement that was delivered in Human Right Council in Geneva, to
quickly implement the BICI recommendations and the universal periodic
review recommendations considering the Bahraini human rights issue a
serious and anxious problem. In this context, they pointed at the arrests and
political trials. Furthermore, they asked the Bahraini authorities to allow the
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say in order not to be hit again.
The young child continued his speak about what happen at Budaiya Center:
The hardest moment was when I saw them cursing my father in front of
me and calling him “Liar” just because they wanted him to confess that I
participated in the riot actions, the thing that my father refused to do. As
for my mother, she too was attacked and cursed in front of me. They also
threatened to keep me imprisoned if she does not speak out.
At the court: I just wanted to embrace my parents
Salman impressively spoke about his suffering in the court hearings. He
now knows the court terms and procedures. “I attended four court hearings
and each time I enter to appear before the judge, he used to postpone my
issue for another weak claiming that my report has not been sent from the
prison yet. My parents got tired as they continued their visits to Budaiya
center, the prison and the public prosecution searching for my reports which
I was sure would stand for me.”
Salman added, “I will always remember some stances I faced during my
four trips to the court. The most painful one was when I saw my parents
from a faraway place and I wanted to hug them. I begged the policewoman
to allow me see them but she refused because she was afraid to break the
rules, so I screamed: Dad, Mom...I am here.”
The other stance which increased my anxiety and fear was when the officer
was wandering the rooms with me searching for my report. I knew that
not finding my report will delay my judicial proceeding and eventually my
release.
In addition, the situation that irritated me was when the judge postponed
my release due to the officials’ ignorance delivering my event report to the
court. I remember the exact words of the judge: “I cannot set you free due
to the absence of the prison’s report.”

Salman Mahdi

46

«Salman Mahdi» The Youngest Political Detainee:
They Tortured me in Budaiya Police Station and
Cursed my Parents in Front of me

The youngest political detainee in Bahrain, Salman Mahdi (13 years) broke
his silence 3 days after his release and revealed his sufferings upon his
detention on 11 August to “Bahrain Mirror”.
Faces of people who beat him are still engraved in his memory, his
sufferings in court hearings and investigation for 27 days long made him a
child trapped in a man’s body. The police neither pitied him nor took into
consideration his young age or thin body. Even his parents could not protect
him from police aggression.
Signs of anxiety were clearly shown on his innocent face. His legs and
hands could not stopshivering; he tried to hold his hands tight to stand still.
His eyes did not stop moving right and left. Only his mother could ease his
anxiety and encouraged him to talk fearlessly, so Salman started talking
fluently which surprised his mother and pleased her at the same time. Her
son, Salman, could finally spell out the pain he endured in the prison.
I was beaten: A man-child conversation
Salman started talking. His first sentence was: yes, they beat me on my
detention day at Budaiya Police Station. As soon as I arrived there, 2
policemen and an officer took me to the higher floor and started beating me
violently and continuously on my face. Moreover, they threatened to beat
me more if I don’t tell them what they wanted or I state that they hit me.
They also, from time to time, threatened to imprison my father and mother,
so when the station officer investigated me I said everything I was asked to
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prevent her from photographing in an association event. She was also shot
in her back during an attack on a peaceful protest rally for coalition of 14
February. She intends to be present in all licensed or unlicensed event.
She gets attracted to the scenes that reveal the peaceful movements of the
oppressed Bahraini people.
The hardest situation Amal ever faced was during the funeral of the martyr
of Eid Ali Al-cheikh in 2012, “a guy was shot in front me and I was trying
to help him stand up but I choked by the tear gas; the thing that pushed some
guys who were running from the oppression and direct shooting to return
to help me. I felt afraid that they get caught while helping me. The most
painful situation was when I discovered later on that the young man who
risked his life and helped me was the martyr Mahmoud Al Aradi who was
targeted in a mysterious accident which ended his life in August”.
As such, photo snipers spend their times in the fields of danger. They live
among arrest threatens, direct shooting, run over, suffocating, or jumping
from houses and fences, yet, they do not get tired. They try to complete the
scene which sometimes gets completed by them. Sometimes they pay their
lives for this scene.
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According to him, he does not face extreme danger because he holds an
official permission as a news photographer to all events including the
clashes. He says, “The danger increases when being in the middle of the
clashes and random performances”. Hussein covers events of different types
and places and he is welcomed by the protestors everywhere.
Despite owning an official permission as a news photographer, he did not
escape from several arrests and detentions by the police during covering
protests. He neither escaped from getting shot by Shotguns ( shozen ) more
than once.
They hit her by the rifle butts and stole her camera...
A female photographer was hit by mercenary rifle butts during her coverage
to one of the unlicensed marches. The mercenary forces surrounded her and
stole her camera before the activist (Mohammad Al-Tal) and number of the
martyrs’ fathers interfered to help her. They did not return her camera and
the officer said that he does not know who took it.
This situation did not cause the girl any mentioned harm, although it was
physical and materialistic. However, she faced another situation which
caused her a psychological harm, when she was a place of doubt by activists
in a licensed protest. While she tried to photograph one of the activists in
one of the licensed political association marches, she got surprised finding
him turning his face away from her. She then took a photo for an activist,
this latter did not complain but she approached after a while and asked her
to delete the photo in order not to cause harm for any who appeared with her
in the photo. The activist clearly asked her, are you with or against us? This
question negatively affected the photographer’s psychological state, who
stopped taking photos although the march was licensed. She knew that she
was suspected due to the veil she was wearing to hide her face and people
thought she was another girl.
The martyr Mahmoud Al Aradi risked his life to save me...
Amal (39 years), an independent photographer, was shot in her leg to
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great efforts, Habib could escape.
C-4 Shots, chases, and run over attempts ...
Adam (21 years) is an independent photographer who covers the events and
sends his photos to social networking sites via Facebook. He also publishes
them on “Demotix global website and sends some to Al-Wefaq Association
and Bahrain Mirror”. He makes sure to be present at the moments of
clashes. His lens quickly captures “scenes of clashes between protestors
and security forces, scenes of protestor resilience against the toxic gases and
the emotional images of women and children”.
Adam encounters a lot of questions by the protestors in some regions
because he covers his face while photographing. They want to make sure
which party does he support (with us or against us), Adam tells that one time
he had to unveil his face to one of a well-known and confidential person to
the protestors and whom he personally knows to dispel any doubts and ease
them: Don’t worry, he is with us.
He states, “I almost got shot several times in my head and legs by C-4
shots. Like all photographers, I was shot by Shotguns ( shozen ) in addition
to suffering from suffocation as a result of tear gas. I was also subjected
to several run over attempts; I had once to jump over the houses’ fences
holding my camera which caused it a lot of damage”.
I could not escape from arrest, detention and shotguns (shozen...)
Hussein (38 years) works for a news agency, so the nature of his jobs
requires covering all events related to the political situation including
protests, demonstrations, clashes and press conferences. He gets attracted
to the snapshots that directly and clearly reflect the real human rights and
political situation and their effects on people, their (people) reactions and
daily life. Hussein focuses on photographing (women situation) in the
daily movement, which maybe caused some irritation between him and the
citizens. Some did not allow him to photo the women’s side of funeral,
however, “Most of the people who did not allow me to take photos were not
the victim’s relatives”.
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They hit me, threatened me and set me free...
A 23-year-old photographer, Abbass, works for a news agency without
permission from the Information Affairs Authority. He attends at martyrs
funerals, licensed marches and night clashes in his region. Rarely does
Abbass go to cover clashes outside his region, he explains, “I rarely cover
clashes and unlicensed marches outside my region, because I don’t have
permission from the Information Affairs Authority, thus when I get caught
by the security forces I will be arrested for breaching the law and I might
be charged for assembling in addition to confiscating my photographing
equipments”.
Abbass focuses on the photos that reveal the violations exercised on the
protestors. In the clashes, he wears a protective mask from tear gas. He notices
that protestors are interested in the presence of media and photographers in
protests or marches, “The Bahraini feel that there is a media blackout on the
movement taking place in Bahrain, that’s why they feel happy when finding
media reporters or photographers in order to break this blackout. They
welcome the foreign photographer but are cautious from the anonymous
ones, especially if they focus on faces for he might be in a place of doubt”.
Thus, when Abbass goes to another region he accompanies a well-known
and confidential person to the said region to let people feel safe.
Abbass was aimed at, several times, by gunshots, he was shot twice with
shotguns ( shozen ), and got attacked by the mercenary, who brutally hit
him, threatened him and then set him free.
Habib is a 21-year-old independent photographer, usually present in the
unlicensed activities and associations. He believes, “Being present at
unlicensed marches subjects you to direct attack, shots and chasing by
the regime”. Habib covers his face while photographing the unlicensed
activities that take place in regions witnessing daily protests. He was chased
several times during his coverage to events and he always races the wind
to run away from the regime. Furthermore, he was directly shot by tear
gas. His hardest situation was a sudden attack by a mercenary group which
surprisingly got out of one alley and quickly chased the protestors. After
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hitting and I stayed at the castle’s hospital for 9 days. The medical report
mentioned that I suffered from bone break in my left knee and traumatism in
my skull and whole body”. Ahmad continues, “My third camera got broken”.
On 4 October 2012, Ahmad was called to the investigation building where
he was threatened.
Ahmad attends at all protests, whether licensed or not, he also covers all the
regions and gets attracted to photographing the civil resistance between the
protestors and security forces. Yet, he sees that protestors fear the unknown
photographers, especially those who cover their faces. “I will only mention
an incident that happened with me at Budaiya Street when more than 3
protestors gathered around me and asked me politely to uncover my face to
feel safe with my presence. When I did so, one of the protestor got shocked
because he knows me”.
They broke and entered into the house to search for me...
19-year-old Abdullah is an independent photographer. He, with the help of
different groups, shares his photos on the social networking sites. He attends
the political associations’ marches, martyrs funerals and mass marches.
The unrepeated individual shots call his attention and he emphasizes, “The
photographer faces a lot of dangerous clashes such as mercenary forces
direct targeting and spy chases. These spies appear as protestors in the
clashes and disclose the homes the protestors flee to in order to get them
attacked by surprise and arrested”.
Abdullah only hides his face in the unlicensed protests and sees that protestors
worry when taking photos of their faces, “they feel afraid and cautious about
the arrests that happened in 2011 as a result of photos”. Abdullah tells us
about the risky situations he faced, “While preparing for 14 August 2013
protest, some guys were closing the streets at one roundabout and I was
taking photos. Before the guys finished, the mercenary forces arrived and
attacked the protestors. I tried to run away holding my professional camera,
but they were so close to me and could see the house I tried to hide in, so
they broke and entered into the house. I was then fortunately able to hide
and run away. However, they hit the boys who were outside the house”.
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the protest areas. Mohammad sees that these events are not usually properly
covered by media, unlike licensed events. “Mohammad’s lens captures
the marvel of participants’ diversity in the daily protests which are held
in several regions”. “I am surprised to find children, youth, adults and old
people in the same marches”, he adds. He focuses on photographing in
his village, but also goes to other regions. He (Mohammad) does not face
problems with people of other regions when he goes to take photos of them.
However, Mohammad continues “they warn me to take back shots and not
frontal ones in order not to allow the repressive regime to use their faces in
targeting, arresting, or torturing the participants”.
Mohammad faced a lot of dangerous situations during covering number of
clashes. He was directly targeted once by a sonic boom that hit his car glass.
He then published the video.
Once again he was subjected to chasing and crash trial, Mohammad says
“my leg was run over the wheel’s edge of the mercenary vehicle, but I
was able to escape”. On his third time, a civil car stopped him while he
was sitting in his car, taking photos of an event. Inside the car was a group
of civil mercenaries who stole his phone and asked him to follow them if
he wants it back”. The last time, he adds, “I was arrested from one of the
houses after being chased with a group of protestors. I was severely hit and
if the group of women who untied me did not enter to help me, I would have
been imprisoned now with a charge of any kind”.
100 Shotguns (shozen)...
The first shoot that hit the young photographer (Ahmad-26 years) was on
17 February when the government disbanded, by force, a protest at Pearl
Roundabout for the first time. Ahmad says, “more than 100 shotguns (
shozen ) penetrated into my body and scattered inside. After that, I got used
to the injuries while photographing”. Ahmad covers his face while taking
photos to protect himself from personal targeting and arrest, yet he did not
escape being arrested. He adds, “I was arrested while covering the funeral of
Mohammad Khamis Al-Khanizi in Jidhafs on 21 January 2012. I was beaten
and tortured because I was holding a camera, my health deteriorated due to
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Ali also thinks that 40% of security should be supplied for the photographing
and in case not found, it is better to take several snapshots and leave quickly
or hide. The snapshot only takes a second and some shots may not be
repeated again.”
He hates to cover his face, but he does not give anyone the chance to photo
it. However, he is ready to bear the consequences, “I am photographing
and I am not doing a prohibited action. It is my right as a photographer
to take shots and share them even if I got arrested; I am ready to bear the
consequences.”
Like other photographers, Ali was targeted, “I was targeted more than once
by C-4 explosives and twice by shotguns ( shozen ) on 14 February. On the
funeral of the martyr Hassan AlJaziri, I was closely targeted and chased
in an event in Mugaba village. They broke into the house, but because we
know its inhabitants, we climbed their fence to the second neighboring
home and the third until we could escape. Luckily, they have not surrounded
the whole region at that time, but my lens got broken”. Ali continues, “At
that day, I was going to be run over at Sanabis. I was surprised by a security
car because I was running from another patrol in a nearby street but I could
reach a safe home and left them behind me by entering a sub-alley, which
their car cannot enter.”
One of the hardest situations I faced was when the mercenary forces
surrounded the home in which the protestors and I were hiding. The home
was full of protestors and there was no way to escape, meanwhile, the
mercenary forces stayed outside surrounding us. “We spent two hours of
alert, we did not know if the forces would invade the home or not - it was a
very hard and long time-the forces left at sunset and then we could get out”,
Ali explains.
I was crashed, arrested and the women untied me ...
Mohammad (24 years) from Sanabis is an independent photographer, who
personally shares his photos on social networking sites and also sends them
to Al-Wefaq. He is interested in attending youth events that take place in
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danger of being present in the uprising place and close to the clashes, “it
is very dangerous, my continual and direct targeting when photographing
made me sure that everyone with a camera is targeted”. He adds, “I was
shot 5 times by shotguns ( shozen ), and once I was directly and deliberately
shot by tear gas which lead to breaking my leg. Moreover, I was chased in
several countries.
The most dangerous situation experienced by Hassan was when he had to
drop himself from a three height floor to survive mercenary forces chases
when covering one of the protests in one country in the afternoon. “I still
suffer from back pain but thanks God I could survive”, Hassan says.
This is not all, Hassan was about to fall once in the hands of the special
security forces. “On one of the marches in the afternoon, the special security
forces took us by surprise and we could not run away before they reach us.
I was caught, but thank God I could escape. I was also chased by the special
security forces cars and could escape too, but my lens got broken.”
Jumping from one fence to another...
The independent 37-year-old photographer Ali shares his photos on social
media networks. His photos often carry his real name and he sends some
of them to human rights bodies and “Bahrain Mirror” website. He dislikes
dealing with unknown networks. Ali makes sure to be present at all the
martyrs funerals, organizations marches and the major reported coalition
activists, in addition to the marches and activists in the countries that witness
an extra-ordinary event.
He tends to take photos that reveal feelings at martyrs’ funerals: the angry
sad faces of the family and mourners, the raised fists accompanied with
scorched screams, the carried signboards and pictures which call for
peoples’ demands. Ali also focuses on documenting the violations done with
suppression process. He also likes to photograph scenes which combine the
Bahraini flag and matching costume and thinks, “Women have their own art
and style in showing the color and national harmony”.
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Photographers, or photo hunters were ever targeted for, they are witnesses of the truth.

to differentiate among the experiences.
I threw myself from a three height floor...
The photographer Hassan (23 years) is independent and does not follow any
party. He shares his captured photos on social networking sites which some
are of his own and others are public; to all regions.
Hassan intends to attend all the martyrs funerals and central marches in the
cities that witness daily uprisings. The faces with pain and resilience signs
attract his lens, faces which weep on the martyrs’ bodies saying the last
words on the corpse washer, and faces which glow upon photographing the
Bahraini moments of resistance and resilience which they simply show. In
front of these snapshots, his lens stands with obedience.
Hassan always covers one region, thus he is well known among its citizens
and does not need to cover his face while photographing. He talks about the
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N°
12

13

14

15

16
17
18

19

Photographer name/
party
Sadeq Marzouk/
independent

Targeting
date
24 May
2011

Targeting details

Mohammad
Ghuloum Darweesh/
independent
Ahmad Rida
Houmeydan /
independent

May
2011

He was arrested and set free 2 months
later

29
december
2012

He was kidnapped by civilians during
a shopping with his friends in a mall at
Manama. He is still arrested till now.

Hassan Jamali/
Associated Press
Agency
Hussain Hubail/
independent

February
2013

He was arrested for hours along with
photographers from other agencies
before they were set free.
He is still arrested

Kassem Zain AlDeen/
independent
Ahmad Al Fardan/
Nur Photo / Demotix /
Zuma press

2 August
2013
8 August
2013

He is still arrested

Abdulla AlGerdabi/
independent

13
September
2013

He is still arrested

1 August
2013

He was arrested for a while and tried
before withdrawing his case due to lack
of evidence.

He was arrested from one of the coffee
shops, hit and threatened before they set
him free.

Despite this fact, the photographer’s number is in a continual increase, some
left the battle field and some enter it. Youth, girls and boys are venturing
their lives to grab the attention on an issue they believe in.
How do these photographers live their shooting moments? What dangers do
they face? What are their hardest situations?
This report tries to give answers for the aforementioned questions through
Bahrain’s Mirror meeting with 10 photographers. We used nicknames just
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N°

Photographer name/
party
Ahmad Ismail/
independent

Targeting
date
31 March
2012

Targeting details

Mohammed Al
Mukharak/ Al Wasat
newspaper
Hassan Maatouk/
independent
Mahmoud
Abdelsaheb/
independent
Jamil AlChoueikh/ Al
Wefaq

13 March
2011

He was outraged and hit by security
forces

23 March
2011
15 March
2011

He is arrested and sentenced to serve 3
years in prison
He is arrested and sentenced to serve 5
years in prison

1 May
2011

He was brutally arrested from his home
and released 2 months later

6

Mohammad
AlShaikh/ Agence
France-Presse

11 May
2011

7

Abdallah Hassan/
former worker at Al
Watan newspaper
Ali Abdelkarim
Al Koufi/
independent
Hussein Al Nashit/
Independent
Saeed Abdallah Dahi/
independent

12 May
2011

He was arrested for 3 months long. They
confiscated all his cameras and devices.
He was subjected to different types of
torture and underwent military trial. His
case was saved then.
He was called, investigated, hit and
threatened to be dismissed from his work

15 May
2011

He was arrested for a short while and
then released

15 May
2011
15 May
2011

Mazen Mahdi/
German Press
Agency

23 May
2011

He was arrested for a short while and
then released
He was arrested and released on
the second day. All his professional
equipments were confiscated.
He was arrested, investigated and
tortured before setting him free on the
same day.

1

2

3
4

5

8

9
10

11

He was directly shot to death when
he was photographing one of the
demonstrations in Salmabad using his
own video camera.
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The Bahraini Photographers: «Photo Hunters
under Fire»... They live the most dangerous and
hardest situations

Only a photo stands between them and the danger, a moment of repression
or an intentional shot. They hold their equipments on their shoulders and
chase the hard moments as quickly as the wind. They are the snipers of the
unrepeated moments and the expressions that save the hardest and most
painful stories. They venture their lives to show people that Bahrain still
has lot of stories to tell and is still alive as long as a photo reveals Bahrain’s
pulse. That’s why the tyrannical regime made sure to suppress photos
because they (photos) fix what the former wants to remove: the pulse. Being
the witnesses of the pulse, photographers were ever targeted.
The 22-year-old sniper, Ahmad Ismail, was the first to be martyred. He was
directly shot to death when he was photographing one of the demonstrations
in Salmabad using his own video camera. Meanwhile, a number of photo
snipers where arrested and tortured since the uprising suppression on
March 2011, among them were photographers of global news agencies and
holders of international awards in global photography competitions. These
photographers are still targeted till now. Some were set free, whereas others
were judged and the rest are still imprisoned for holding their cameras.
A table of targeted photographers:
This table includes the most prominent photographers who have been targeted,
arrested and tortured since March 2011 and till now. It holds the documented
names of well known photographers whose issues and names were published.
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Nafisa Al-Asfoor, Nadia Ali Youssef, and Rihana Al-Mousawi, face convictions that they
never imagined, not even as a joke.

That is one side of three women’s stories that suddenly found themselves in
confinement, that suddenly found themselves charged, and suddenly found
themselves as offenders awaiting sentences that exclude criminals and
convict people of conscious. This comes as no surprise.
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officers approached her and began beating and insulting her, and later
arrested her. Public Prosecution charged her of insulting a police officer and
kicking her in the abdomen. A video went viral on social networking media
showed Nadia handcuffed at Salmaniya Hospital after her health got worse.
Nadia now lives in despair that is dominating her most of the time, with
overwhelming incidents of screaming and fainting. There is fear that it
may transform into a depression disorder, especially with the last month of
the heavy pregnancy, and anxiety that the time of birth is closing in, amid
silence of human rights violations in Bahrain.
Rihana Al-Mousawi
It seems that Rihana Al-Mousawi (37 years) is the strongest among her
friends in the cell, however, she is not in the best of her states. Her usual
quiet self helps her cope with the situation and most of her repressed pain.
She tries to soothe the misery of her friends but she does not succeed most of
the time, as she is not a psychotherapist. She tries to communicate positively
with everyone inside the detention and she receives good treatment from the
guards, especially after the word had spread of her being stripped of her
clothes in the early stages of her detention.
After she was arrested at Formula One Circuit for illegal gathering, Rihana
did not expect her case would evolve in the wink of an eye to a charge of
affiliating to a terrorist cell. Rihana still does not comprehend how the illegal
gathering turned into such an unimaginable charge, and how somebody
could see her and know her serenity and accuse her of something that does
not even coincide with her personality, even for fabrication purposes.
Recently, Rihana found red rashes on her body. They spread to her hands
and legs. Nobody knows what they are and what caused them. She was
observed by a doctor who examined her. No result has been determined
yet. The depressing atmosphere that Rihana and her friends live, and what
is feared to be the beginning of a nervous breakdown, is affecting them
negatively.
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Circuit on 18 April 2013, now faces charges of belonging to a terrorist
group aiming to overthrow the regime, so how does not everything inside
of her break down? And how does not it get to her head, and not only in her
temper?
Nafisa had previously been cured of a malignant tumor in her breast, it
seems that the psychological state that she had formerly lived in had affected
her health overall, and she began to feel the symptoms of that the disease
were coming back. Nafisa refuses to go to a Ministry of Interior doctor,
she refuses to go to the Fortress clinic, and she is requesting to be taken to
a specialist at Salmaniya Hospital, nevertheless the prisons administration
is still refusing her request of taking her there. This is what makes her
more unstable and aggressive inside the detention. There are worries of an
unknown breakdown with unrecognizable consequences.
Nadia Ali Yousef
Nadia is suffering an exhausting and demanding condition. She is carrying
the weight of her pregnant body that has come to its final weeks, and a heart
bearing the absence of a husband who is suffering behind bars too. No one is
capable of helping her take off any of her weighty burdens. Nadia is unable
to communicate with her husband at a time that she would desperately need
if she were in any normal situation, let alone in this exceptional one. She
lives one of the worst emotional conditions. According to her cellmates,
Nadia rarely contacts her.
As if she were a miserable criminal, Nadia is waiting the imminent arrival
of her baby that she will deliver in the darkness of the cell, leaving him far
away from the joy of the family and the warmth of friends, and above all,
distant from the fatherly kindness. Her dreadful crime was while passing
through a checkpoint in the area of Bani Jamra on 2 June 2013, when it was
surrounded by police forces after the Ministry of Interior had announced
that a bomb exploded targeting its affiliates. Nadia had just known about her
husband (Abed Ali Youssef Saleh)’s arrest. At the checkpoint a policeman
insulted and swore at her, in which she replied back. He took her ID card.
When she went to collect her card from Budaya Police Station, two female
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Three Depressing Stories from Jail: Nafisa, Nadia
and Rihana

Three detainees live in one prison cell: Nafisa Al-Asfoor, Nadia Ali Youssef,
and Rihana Al-Mousawi, each individually faces convictions that they never
imagined, not even as a joke. But they suddenly found themselves on that
path, charged and being tried of security and terrorist charges.
Those three detainees do not complain of mistreatment in the detention
centre.. However, they live tough physiological conditions, which will lead
to almost a complete breakdown that threatens their well-being.
Nafisa Al-Asfoor
Nafisa has long lived in a state of psychological distress and worries, a
case similar to constant nervousness, and closer to eruption, she hardly
ever speaks words just screams, which are guided by a stream of insults
and verbal abuse toward everything, even directing them to her cellmate
sometimes, while also experiencing repeated fainting.
Nafisa (31 years old) now walks with a casted leg, a result of aggressively
kicking a locker during one of her fits, it swelled intensely, and she refused
to go to the doctor in the Fortress, so she remained in the same condition
until the swell and pain increased and was no longer able to move. It was
later confirmed that the “kick” caused a fracture of the bone. Apparently,
Nafisa does not need a cast to heal her fractured bone, but something to heal
her fractured soul.
Nafisa, the woman who went to protest peacefully at the Formula One
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“Khalil is the most one that can unveil the regime’s political mask; proving
that the regime is arresting freedom and democracy seekers. Moreover, he
is the best ever to clarify this image; Nabil Rajab from the legal aspect and
him from the political one,” mentioned Shaikh Ali Salman.
“The regime won’t convince any but his journalists that Khalil’s arrest is
legal and as a result it would cause the regime to pay too much.” Salman
adds, “Dare anyone comes near Khalil”.
“In general, Khalil is a scandal to the regime. You can tell the judges to
charge him with prison, but you will never convince anyone that the trial is
just.”
Who is Next?
“Bahrainis are in a big prison and is open for anyone to move from the
big prison to a smaller one,” as Shaikh Salman declares, “It is all the lastfifteen-minute encounters and trials. The regime can’t defeat its people. All
that was exceeded, paid and conciliated. People won’t give the tyrannical
regime its legitimacy. It is all about time.”
The resigned deputy, Ali Al Aswad says explaining his point of view, “The
authority will come next. It would stay in the national community’s prison,
who will keep on condemning it.”
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said, “Some Bahrainis say down down to Hamad; the king must listen to his
people and ask them why they are saying so.”
Khalil has been greeting 14th February youth urging them to be peaceful
since July 2011. He used to say that we are all 14th February youth. It was
taken for granted, even in his last speech, that he greets the coalition and
stands against describing it as “terrorist”.
Khalil Al Marzooq’s Arrest
In 17th September, Al Marzooq was called for investigation, the public
prosecution ordered to put him in custody for 30 days. It also said that its
investigations proved that Al Marzooq is in contact with the “terrorist 14th
February coalition”.
“We support the coalition, what’s different between us is: VIOLENCE. The
coalition was established to stay and so is the case for “Tamarrod”, and the
political societies that will stay until achieving their demands. However,
the authority did not comprehend the meaning of 14th February title; on
the contrary, it thought that it is only one or two protests or a destroyed
roundabout. What happened in 14 February is a turn and people won’t
accept invasion anymore,” said Al Marzooq in his last speech.
During the investigation with Al Marzooq, the investigator replayed
a recording for his speech during which he said, “We want all of you to
be present. Stand for peaceful framework. We encourage all the youth to
follow peaceful revolutionary work. We are against violence and we don’t
encourage it.” This recording was an evidence to prove him innocent and
not guilty.
The investigator found no solution except saying to Khalil, “You are calling
for peace in your speeches to cover terrorism!” The investigator also tried to
involve Shaikh Ali and Shaikh Isa Qassim in similar accusations. Few days
later, Khalil’s charge augmented to include “urging to the political system
change”.
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emergency stage and where ten thousands of escorting people wandered
the capital, Manamah, holding the martyr’s body and screaming against
the regime and king despite the horrible security circumstances, Khalil Al
Marzooq delivered a speech in both Arabic and English languages.
The speech was an unusual incident in all funerals that took place at that
time, for the security tension prevented such speeches except in mosques.
Al Marzooq blamed the regime for killing Bahiya, the martyr, and said that
people won’t take a step backward and that humiliation and servility time
has ended. He also sent a letter to the foreign communities stating that “We
are peace activists; we will protect you and redeem you with our blood.” In
addition, he demanded them to reveal the truth about what was happening
to their governments.
A year after, in the same martyr’s funeral, Al Marzooq delivered a strong
speech calling a spade a spade. He, also from the capital Manamah,
launched an attack against the marshal Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, the
commander-in-chief, and the PM Khalifa bin Salman Al Khalifa, saying that
if there were a juvenile justice; the above two would have been in prison.
Khalil warned to change the political demands in case no political solution
is ready to be implemented now.
Al Marzooq’s strong speeches, that 14th February youth consider
revolutionary and fit the stage, did not stop. He described the regime in
Bahrain as that of the forest where the king and the ruling family rule, and
stated that Bahrain has no real political system; its system is only formal.
In a press conference, he said that this revolution wants to change all the
concepts; starting from the king, PM, the commander’s concepts in addition
to others: to be devoted to people and not vice versa.
In addition to the interesting episode from “The Opposite Direction” TV
program at Al Jazeera, in which Marzooq irritated and annoyed the Minister
of State for Information Affairs; Samira Rajab by the facts and opinions he
directly and strongly proposed, Al Marzooq has already talked several times
about returning to Pearl Roundabout, and in one television interjection he
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“We always expect his name among the first arrested people,” Shaikh Ali
Salman says. “We have been looking on the Internet, from national safety
days, for those who were arrested and searching for Khalil Al Marzooq’s
name. International interferences prevented his arrest at that time.”
Who Wants Khalil Al Marzooq’s Head?
In his answer to the above question, Shaikh Ali Salman says: “the entire
regime”. Close people to Al
Marzooq believe that his arrest aims at debilitating Shaikh Salman.
Although his last speech in Sar country irritated the regime as it seemed, it
was not the reason for his arrest, as some sees. “They gathered a lot of files
against him; all the regime wings hate him.”
But Why?
When he was a deputy in the parliament in 2006, Khalil stood up to the
discrimination file and asked Ahmed bin Ateyatalla Al Khalifa; the minister
of cabinet affairs, more than one question. (Ateyatalla is the responsible
minister for Bandar famous plot and he was dismissed from his position
after 14th February 2011 uprising.)
Al Marzooq’s interjection that came after Ateyatalla’s interrogation (who
was a field of controversy) was very hot disclaimed against him and mocked
his acts. Al Marzooq considered the handed numbers a scandal and accused
the central informatics organization (whom the minister is responsible for)
for falsifying the census and disarranging it to hide the naturalization crime.
Besides heading the least session attended by Al Wefaq deputy, that
witnessed great response to February 14th uprising along with its demands,
Al Marzooq’s presence in the parliament got the goat of several parties in
the regime and pro-regime groups.
During Bahiya Al Aradi’s funeral that was an exceptional event in the
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thinking about a solution, he continued offering programs, thoughts, plans
and work papers.”
He is the one who invented the idea of the consensus democracy, worked
on growing it up, discussed the fears of parties supporting the regime
from the political change and facing it, and he was a prominent member
in the opposition who traveled to examine South Africa’s and Ireland’s
experiences.
In his speeches to the crowd, Al Marzooq sheds the light on the importance
of working from this moment on state building and not restricting plans and
studies within the current political conflict. On contrary, he insisted that
these plans and studies should work further than this conflict; starting in
the electoral system form and ending in development and building projects.
Shaikh Ali Salman stresses that Al Marzooq really proposed number of
scenarios about the future developments.
However, Khalil always repeats that he does not want to pursue his work
in the political field after the uprising. Meanwhile, Shaikh Ali Salman restresses during his interview with “Bahrain Mirror” that Khalil is one of the
opposing characters nominated to lead the country.
Threats and Investigation
The military prosecution called Al Marzooq, Shaikh Ali Salman and others
to investigate them on the last day of the emergency phase on May 31, 2011.
The aim was to fabricate a case against them that stays as an open file in
the authority hands to use when needed; however, the file was immediately
closed. Khalil was re-called by the public prosecution after his interjection
to Al Mayadeen television; however, no lawsuit was issued against him.
As most of the leaders, Khalil was subjected to many threatening accidents;
some were through phone calls, text messages and others through twitter.
He was also chased by a car; meanwhile, a civilian car still monitors his
home, that was robbed a year ago, and monitors his movements until this
day.
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this initiative amongst others and went forward to revenge and “purge”
plans.
It was reported that Al Marzooq told Feltman, “We will not give up.”
Al Marzooq was among the group that access information to the BICI
committee and Geneva team (concerned in universal periodic review for
Bahrain’s human rights records in human rights council in Geneva). He
headed number of groups and committees of specific missions aiming at
revealing the opposition point of view and information to the international
organization and world governments.
In the society, Khalil heads the foreign affairs committee, and thanks to his
wide diplomatic relation, Shaikh Ali Salman stresses that, Al Marzooq was
the main link among Al Wefaq and foreign countries’ embassies and played
an important role in contacting with diplomatic missions.
He also headed Al Wefaq group that participated in the national dialogue
forum called upon by the king in July 2011. He paved the street to the
participating opposition’s decision that was fraught with controversy saying
in a press conference, “We all know that this is neither a serious dialogue
nor a fruitful one. Yet, we wanted to deliver your demands to the whole
world starting inside and reaching every spot in the universe,” Al Wefaq
boycotted the forum later on upon Al Marzooq’s recommendation to the
secretariat.
He was the one who delivered a speech about boycotting the supplementary
elections, which was a very important speech after the emergency stage.
Preparing for Political Change and State Building
During that time, Khalil kept on trying to propose some projects and plans
that might help in fixing
the status quo. Salman emphasized that he suggested a paper to the ministry
of interior about the way to conserve the political assemblies and avoid
security clashes “despite all the pressure we are facing, he did not stop
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With Feltman in March 15: We will not give up!
According to the BICI report, article 502 “Replying to the arrival of the
Gulf’s Cooperation Council Forces, the previous PM vice president and Al
Wefaq member; Mr. Khalil Al Marzooq issued a statement that shows his
opinion and says that using this force is considered an illegal confront to
people’s demands and against the law. He also added that the foreign forces
invitation is only seen as a mark that the Bahraini ruling authority has lost
its legitimacy and serves as an evidence to prove that it is unable to treat the
internal situation which caused it to ask for Gulf assistance.”
After the entrance of the peninsula shield force to curb the protests against
the regime, Al Marzooq and his friends in the opposition entered a new
phase of political work. Even in the most difficult situations in the country,
he with other leaders from Al Wefaq continued their daily meetings in the
society headquarter, and they slept in their homes ready for the dawn’s
visitors.
Al Marzooq was a spearhead in this stage; the stage that witnessed the
political parties continuation to make clear stance regarding the dreadful
political and security developments through contacting with diplomatic
missions and international organizations, holding press conferences and
talking to media.
Contrary to the records and press conferences, Al Marzooq covered tens
of briefings with television channels, news agencies and international
newspapers...etc. Moreover, he used his twitter account since then, and the
most important thing he demanded through a talk with Al Jazeera channel,
was asking for international protection to the people.
Al Marzooq showed up too in the opposition meeting with the U.S UnderSecretary-General, Jeffrey Feltman, on March 15, 2011. This meeting
resulted in an American initiative agreed upon by the opposition; it included
forming a transitional government within 60 days and keeping the protestors
in the Pearl Roundabout. It was proposed that this initiative be implemented
under regional supervision and US monitor, however, the regime rejected
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The crown prince has already issued a historical statement in March 13, 2011
saying that: “we explained that we agreed upon the subject of the dialogue
principals; including: a full power parliament, a government that represents
people’s will, fair districts, naturalization, monetary and administrative
corruption fight, state’s properties and sectarianism treatment.”
The crown’s prince approach was brave, described Al Marzooq, who said
that it reveals a real intention for reform.
The peninsula shield force entered Bahrain in March 14, 2011, which as a
result entered Bahrain a new stage with announcing state of emergency on
the following day. Then, the attack on the Pearl Roundabout uprising started
and the repression commenced to reach opposition blocks at all levels.
The crown prince- opposition contacts stopped from that day for a long
period.
Later on, in different press conferences, Al Marzooq unveiled some
information about those meetings stating that, “in our first week of contact
with the crown prince, important foreign diplomatists told us that Saudi
forces will enter Bahrain if you don’t finish your agreement with the crown
prince and halt the protest. Thus, we answered that you have to stop these
forces because this will wide open the Bahraini crisis.”
In another conference, Al Marzooq emphasized that there was a positive
relation with the crown’s prince initiative and declared, “the army and not
the opposition canceled the crown’s prince initiative, for the later positively
reacted with the initiative at that time. However, we stress that there was no
real intention for reform and that the crown’s prince brave proposal for the
seven-principal initiative was broke off in less than 24 hours.”
Al Marzooq underlines that whoever says the crown’s prince initiative was
over and failed is totally wrong.
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to that of the audience to bravely clarify Al Wefaq stance regarding the
movement” the resigned deputy Ali Al Aswad, states.
Al Marzooq noticed the importance of diverse and disciplined movement, but
he expected that the authority won’t easily make concessions. Nevertheless,
he saw that this movement needs a lot of patience.
The Direct Negotiator
Al Marzooq was nominated as the regime direct negotiator after Al Wefaq
secretary general, Shaikh Ali Salman, in negotiations that put the opposition
and the Bahraini crown prince, Salman Bin Hamad Al Khalifa, on one table
since February 16, 2011 and during the month that witnessed the central
uprising in the Pearl Roundabout. The secretary general said, “I met the
crown prince several times heading the opposition team, and so did Khalil,
he had been received at the same level”
“Khalil believes in the revolution and the real radical reform. He is also
opened to dialogue as a way to find out a solution. He sees that the revolution
and all the demanding tools should continue, but they have to match
each other. No one doubts that changing the uprising into achievements
needs conversation and negotiation as well. Khalil is a revolutionist and
a negotiator, he emphasizes on the rights and demands that have to be
achieved,” Salman talks.
Since the uprising, Al Marzooq has not returned home before dawn, he
used to analyze every official stance and thoroughly think about all the
developments. “He was optimistic, yet anxious regarding the crown’s prince
initiative.” The resigned deputy Ali Al Aswad states.
During a press conference, Khalil Al Marooq said, “It’s not a secret that Al
Wefaq leaders were in adirect contact with the crown prince until March 13,
the past, and that his highness sent a delegation too. This contact gave birth
to the seven principals, but those who don’t want political solution put an
end to this initiative.”
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In a brief talk to Al Jazeera channel after the first attack on Pearl Roundabout,
Al Marzooq re-called for national protection.
The Parliamentary Vice President…On the Pearl’s platform
The parliamentary vice president mounts the Pearl’s platform in the first
uprising days. That was the
exact description of the scene.
The secretary general of Al Wefaq, Shaikh Ali Salman, emphasizes that
Khalil’s platform mounting was a direct order from the society. “His speech
was balanced, for the Roundabout radiance did not change him to be unreal.
However, he reacted with people’s ambitions and feelings, yet stayed
political and always bore in his mind the calculations of the region and the
international dimension.”
Khalil is very brave in both dimensions, towards the regime and the popular
status that demanded to topple the regime. This demand did not convince Al
Marzooq, Shaikh Salman says.
Several times Al Marzooq mounted the platform. One of his speeches
witnessed an important incident, when one of the crowds, who blamed
him for talking about dialogue with the authority under the demand of
constitutional monarchy, threw him with a water bottle. “Khalil considered
this a point of view difference. This incident did not hinder him from
mounting the stage again. He, moreover, did not mention it. He forgives and
forgets.” Salman says.
“Al Marzooq used to move among the hot youth tents, during the Roundabout
first days, where the crowd asked him difficult questions. He used to explain
for them the political demands and the concept of constitutional monarchy;
the most topics he talked about. He always responded in a good manner to
every attack. We were together most of the times, and I watched how he
tolerated the most difficult moments when he uttered an opinion opposing

Khalil Al Marzooq

19

Roundabout.
Once they declared the first uprising martyr, Al Wefaq suspended its
membership in the parliament. Sources said that the resigned deputies asked
the council to issue a statement that condemns government’s acts on 14th
February.
Al Marzooq spoke at the end of the uprising’s exploder funeral, Ali
Mushaima, at Jidhafs: “We do trust that these voices and raised heads would
neither resort to violence nor for meeting this violation with any response.”
He added, “We will not disclaim our demands in a constitutional monarchy
and an elected government”, although some rejected; claiming that people’s
screams are calling for “Regime Toppling”.
On Thursday, February 17, 2011 and after the bloody massacre, Al Wefaq
parliamentary block totally resigned from the council.
Al Marzooq was among who reported against the Ministry of Interior’s
officials regarding Thursday’s massacre. Thus, he issued a private statement
mentioning that “the fundamental demand is to dismiss the whole government
and establish one of national salvation from new qualified members who are
able to inspire confidence among people about real reforms.” “The political
system radical change demands that people be the real authorities’ source
and not to restrict authority within one person, one family or entity. It also
demands the regime not to exclude, eliminate or tyrannize any.”
“One of the officials leaked information about repressing the protest, we, on
the other hand, said that no force in Bahrain can return these people to their
homes unless officials propose a political roadmap,” Al Marzooq said in an
announcement to one news agency.
“Being a strategic ally to the biggest country in the world, this country
should know what’s happening on ground in Bahrain. This is not an
invitation for foreign interference, but this unarmed people cannot be left
without protection.”
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After being hosted by Sawsan Al Sha’er for a whole episode in her show
(The Last Word) on Bahrain Television, to talk about Al-Wefaq as a political
party and about its electoral program before 2010 elections, Khalil Al
Marzooq, Al Wefaq leader, became today under the attack of all the official
media.
At the moment of the coup uprising and the entrance of the peninsula
shield force to Bahrain in the mid of March 2011, most of the people got
shocked. Those emergency law’s terrible moments made all activists and
leaders reserve as much as possible, thus, there were political calculations
and calculations of any one worried about himself and his family from what
seemed very soon to come revenge.
While all the opposing figures and human rights activists commenced their
work gradually in several ways and from several places, there were some
who exceeded those calculations, from the beginning, and did not suspend
their work under all circumstances, thus their names were always shinning.
One of these shinning names was: the human rights activist Nabeel Rajab,
who is still under arrest.
There was also another name, which, not only dared during the terrible
moments to declare the uprising and protests continuation and that of the
political stance ruling regime and the criticism of the authorities and regime
figures, but also exceeded all of that to declare the legitimacy fall of the
ruling authority, and demanded an international protection for the Bahrainis!
Thursday’s Massacre: Government of National Salvation
On Saturday, February 12, 2011, four days after the parliamentary historical
session headed by Al Marzooq, a deputy delegation met the Bahraini king,
including Khalil. “the seeker of political reform and political experience
development” was presented in the meeting, the newspapers reported.
However, Khalil and Al Wefaq found that it was really too late!
Two days after the meeting, the most important event marked Bahrain’s
contemporary history; February 14th 2011 uprising, started in the Pearl
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giving Al Wefaq more official image, in addition to clarifying its diplomatic
and political relations inside, more effectively, and outside Bahrain. This
is said to be a factor to change the 1990s prevalent way of dealing with
opposition on the international level.
The last Session
Due to the absence of the council president Khalifa Al Dhahrani, Marzooq
led the last session attended by Al Wefaq in the parliament on February 8,
2011. It was a historic session as all observers said; it was dominated and
controlled by 14th February. This was the first step to the opposition joining
the uprising, which will be later the only scene on the political aspect.
The session kicked up a row, and the start was when the resigned deputy
Abdul Jalil Khalil asked Khalil Marzooq during the session to deliver a
speech in the memory of the 10th anniversary of the National Action Charter.
Abdul Jalil read a historic speech through which he blamed the political
decision makers in the country in hindering the country’s political reforms
and not making their pervious promises. Abdul Jalil also talked about
plundering the national council’s legislative authority.
Abdul Jalil’s speech was a start to the deputies’ hot interferences through
which they showed their point of views regarding the National Action
Charter. His speech, however, prolonged to address the 1990s uprising and
its consequences.
The session caused rumors at the level of the regime supporter deputies,
and also caused the Bahrain television to temporary stopped broadcasting
it. The committee chief Khalifa Al Dhahrani blamed Al Marzooq later and
said, “Is this I recommended you?” Khalil, however, refused this blame,
answering: “This is my responsibility.”
“If Marzooq continued to serve in his position, he would have been the
most prominent figure in the parliament”. Shaikh Ali Salman mention that,
despite Marzooq was an absolute person, he enjoyed a tolerant personality.
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The Salafi deputy Jassim Al Saeedi, the president of Al Menbar (Ikhwan)
Abdul Latif Al Shaikh and others from different fronts were consisting
the legislative committee. Marzooq could direct this committee without
disputes. He, nonetheless, lessened its problems to the minimum. His
management was effective and fruitful, Salman says.
The Parliament Vice President
Khalil Al Marzooq apologized to nominate himself for the 2010 elections,
but due to Shaikh Ali Salman’s pressure he accepted. He also received the
most sensitive file in front of the crowds: the block achievements.
Despite a lower participation, the front could succeed to occupy 18
parliamentary seats, and have 64% of the electors’ votes. Despite Al
Wefaq refused to attend the parliamentary opening ceremony and the
position distribution session in 2006 claiming that that the electoral district
distribution was unjust and came to deliberately prevent it from the majority
of the deputy council. However, it was present at the 2010 ceremony to form
an important turn in the history of the official opposition political work.
To compensate the president position of the Parliament that Al Wefaq had
to get, being the largest block, it was given the first vice president one in
the council. Moreover, being an acceptable person to most of the parties,
Marzooq’s figure helped in deciding the legislative committee, so he was
the most prominent nominee for this position. Thus, he was elected to be the
first opposing parliamentary vice president.
A close man to Marzooq declare: “During his period in the parliament, he
gave an impression to the world about Al Wefaq; a civilized front that can
lead the government, and he also placed it in a convincing position to the
people.”
Shaikh Salman sees the vice president position a weight to the political party
and to Al Wefaq as well. Four years after participating in the parliament, this
position came to be another factor of destabilizing the political balances and
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In 2003, he resigned from Batelco and established a specified company in
software development. His political job affected his private business, so it
took him no long time to leave his profession and devote himself to social
and political work.
Shaikh Salman mentions, “his acceptance to be a candidate for 2006
elections and stability was a bias and fully dedicate himself to political work
and people serving.”
Manama 2006: Presiding the Legislative Committee in the Deputy
Council
Marzooq had a great ambition to change. He was excited to let the front
enter the parliamentary elections trial despite all the expected results.
He faced several obstacles such as Wefaq’s consultative council ratification
where some of its members rejected for they did not enough know Khalil,
and for the group he was to represent in Manama contained a lot of
competences and elites that can compete whether they are from inside AlWefaq or outside it.
The district Marzooq was a candidate for, was one of its kind due to the
variety of its people in sects, ethics and political views. Despite all of this
variety, Marzooq won the majority of voices in the first run and exceeded
12 competitors. Meanwhile, other districts of less importance moved to a
second run.
Shaikh Salman says, “He was convincing when he mounted the platform
and he was always ready for delivering a speech. He could strongly market
himself.”
Marzooq headed the legislative committee, the most important parliamentary
committees, and he resisted for 4 years the regime desire to control the
committee. Ali Al Aswad the resigned deputy declares, “Marzooq
adapted with the authority, thanks to his patience, wisdom, listening and
communicating with everyone.”
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propose. Where can you a find a person such as Khalil in the regime?”
The Prestigious University
“Graduating from a prestigious university, Kalil was a special person who
enjoys an administrative style in political work.” Shaikh Ali Salman tells
about Al Marzooq.
In 1990, Khalil graduated holding a baccalaureus degree in computer
sciences from King Fahd University of Petroleum and Minerals, which is
classified as the best Arab university and internationally occupies the 94th
rank. Khalil was among the first Bahrainis to join this university; he was
also among the first Bahrainis to obtain a Certified Information Systems
Auditor (CISA) certification. In 1998, Al Marzooq took his master degree
in management and information technology form the third largest university
in the UK; Sheffield Hallam.
Marzooq’s personality academic part played a major role in his political
life. “This helped in his management thinking and organizational behavior;
in addition, he shined in every file he was responsible for. Among the files
he followed were: the electoral rating file before 2006 elections, managing
the legislative committee in the deputy council for 4 years and Constitution
amendment project that failed on the hand of the committee after the front
resignation,” the resigned deputy Ali Al Aswad declared.
Marzooq was a witty and convincing spokesman. Some deputies used to
surprisingly ask him how he can deliver organized speeches and interjections
without papers?!
Marzooq promoted in his positions in Batelco Bahraini Communication
Company. He moved from being a systems analyst, then support services
director, then a collective system director until he became the director of
electronic administration. Khalil has clear achievements in Batelco and
he was the first to propose the application of the Intranet technique in the
company.
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Shaikh Ali Salman: “Marzooq was considered a successful and good choice that can hold
part of the responsibility”.

Parliament and political issues.”
Shaikh Ali talks about the arrested leader, Kahlil Al-Marzooq, in way he
never talks about anyone. “He is one of the promising youth samples, we
need no evidence to prove that, for success was the fruit of his role which
caused him internal and external calm. Marzooq was considered a successful
and good choice that can hold part of the responsibility.”
If there were difficulties in affecting the process of creating figures in society,
no doubt that there are subjective elements to innovate and export political
models. In the light of a strategy that works on the long term, the leader
Khalil Marzooq will be one the most important innovative political models.
Shaikh Salman adds,” In general, Khalil’s model forms a great challenge
to the regime.” He continues, “Khalil exceeds every model the regime may
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There were strong indications the he would be arrested, yet he returned to
his country to be summoned to investigation and led under protection to
Rifaa police station, next to the royal court.
Since his arrest, Marzooq was mistreated. However, the sources reserved to
mention details about this mistreatment. Even though he was imprisoned,
he looked forward to political benefits in this tough conflict with the ruling
regime!
Shaikh Ali Salman’s Closed Book
“I got to know Khalil before 1994 - 1995 uprising through meetings in the
mosques” Shaikh Ali Salman says in a long conversation with “Bahrain
Mirror” about arresting his assistant, Khalil Al Marzooq.
“He always talks about Shaikh Ali, I won’t return to Al Khawaja mosque
unless Shaikh Ali returns. We did not know who was Shaikh Ali at that
time.” one of Marzooq’s brothers said. However, when Salman returned to
pray before people in Al Khawaja mosque in Manama, the capital, Khalil
was always his companion and was the one who take him by his car to the
mosque.
“The first discussions between us showed that he was of mature and openminded mentality, a mentality that can be innovative, raises deep questions
and open unordinary horizons.” Sometimes Friday khutba forms the
discussions between Salman and Al Marzooq on their way.
Al Marzooq shared the same parliamentary committee (the legislative
committee) with Salman. Being the chief and placing Salman a member in
this committee surprised the media, “Shaikh Ali Salman renewed his trust in
Al Marzooq through recommendation, for Ali sees him a promising leading
project. Marzooq is known as Salman’s closed book”, Al Wasat newspaper
wrote at that time.
“We used to go together to the deputy council on Tuesday and Friday.
We also made the most of our way time discussing issues concerning the
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Salman if being not present, and welcomes the guests on his behalf. Marzooq
also led the negotiating party instead of the Shaikh in several meetings which
sat the opposition and the Crown Prince on one table. Moreover, he was the
first, after Salman, to mount the protest platform and address the crowds.
In the first session, Khalil was elected a member of the board of directors
of Al-Wefaq, and then became a vice president of Al-Wefaq Parliamentary
Block and its representative in the highest position it occupied in the
parliament. After its resignation from the parliament, Marzooq was named
to be Assistant Secretary General, and became responsible for the foreign
relations of Al Wefaq.
Khalil was a senior member in making the organization trend and
composing its political discourse. In addition, he developed and reviewed
the organization’s statue. Marzooq holds the important press conferences
and he is among the responsible group for issuing statements and preparing
discourses, writes and letters related to Al-Wefaq.
The second man in Al- Wefaq National Islamic Society, the largest
opposition political force, the private political assistant of Al-Wefaq
secretary general, Shaikh Ali Salman, and the closed book of Ali Salman, is
now in Riffa police station waiting for the first-time trial of a parliamentary
deputy chairman in the country! One paradox is to accuse the second man
in a political organization that officially works in the country with all these
charges, whereas the organization is still working!
The Last Mission!
The last political mission Marzooq did was traveling to Greece after his
famous discourse during which he raised 14th February Coalition flag,
after re-putting the Bahraini file on the table of Geneva and the 47-country
statement, after the European Union decision against the Bahraini
government, after the U.S president, Barack Obama’s speech and after the
leakage about meetings that put Marzooq and the prince together. (However,
sources in political organizations did not verify it.)
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«Khalil Al Marzooq» profile: the man who presided
the parliament and negotiated the crown prince,
in a prison nearby the King’s palace

You can’t have a real dialogue when parts of the peaceful opposition are in
jail”
Barack Obama, the U.S president, May 19, 2011.
Next to the royal court, the former first deputy speaker of the Bahraini
Parliament, Khalil Al Marzooq, spends his days isolated in solitary in police
station in Riffa; a place which is well known to be under the direct authority
of the intelligence and the army.
The man who presided the last session of the Bahraini Parliament before
14 February 2011, topped the opposing party in negotiating the prince, met
the US former assistant of Secretary of State Jeffrey Feltman in the most
difficult situations, then headed the opposing party in National Dialogue
Forum invited by the king, is imprisoned for the first time after 21 years of
political work of which some was confidential.
When the deputy chairman; one of potential opposition candidate for
government presidency, is being charged with advocating terrorism and
inciting to forcibly change the political regime and not to obey the laws,
this means that the authorities is openly seeking the nemesis of official
opposition and target 64% of electorates whom Marzooq headed the front
that represents them.
The Second Man
In the Wefaq board, Marzooq represents the secretary general, Shaikh Ali

Emile Nakhleh

8

according to media reports. These efforts, however, have not necessarily
been tied to the crisis in Syria. It’s cruel for Al Khalifa to claim a linkage
between the so-called Syrian file and the Bahraini file. In making such a
claim, Al Khalifa regime hopes to convince some Bahrainis and others in
the region that you can’t address the “Bahraini file” until the “Syrian file”
is taken care of. Why not? Bahraini popular demands for human rights
predated the Syrian conflict and would continue beyond it, if no actionwere
taken. European states, including Switzerland, have privately and for quite
sometime condemned Bahraini government autocratic and violent policies
against the Bahraini majority. The recent human rights declaration signed
by 47 states is a continuation of this effort. The two “files” are totally
separate, and the Bahraini regimecannot continue to flaunt the international
community on this issue with impunity.
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Emile Nakhleh: «There is no connection between the Syrian crisis and the Bahraini
regime’s continued violations of human rights»

BahrainMirror: You nearly deny the possibility of any overlaping
between the Syrian and the Bahraini cases. It rather seems unlike
the approach adopted by the Bahraini regime, and felt clearly by the
opposition parties. Despite the information lately widespread regarding
the Swiss efforts to invite the different parties of the Bahraini crisis to
secretly negotiate in Geneva, is it possible to have a senario for Bahrain
that is similar to the prospective “Geneva 2” for the conflict in Syria?
Nakhleh: What the above answers affirm is that there is no connection
between the Syrian crisis and the Bahraini regime’s continued violations
of human rights and bloody crackdown on Bahraini pro-reform peaceful
protesters. Some pro-human rights European governments and groups,
including the Swiss, have made valiant and commendable efforts to start a
process of genuine dialogue between the Bahraini regime and the opposition,
including al-Wifaq. Some meetings have been held away from the limelight,
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region. Saudi Arabia, as the main patron of the minority Sunni regime in
Bahrain, should realize that continued instability in Bahrain in the longterm does not serve Saudi interests and its regional relations, including with
Iran. The Saudi leadership, especially the Interior Minister Muhammad
bin Nayef, should impress on Al Khalifa the urgency to reach a reasonable
settlement with the opposition. Re-establishing stability in Bahrain based
on a partnership between the Bahrain people and Al Khalifa should help
Saudi Arabia in its regional diplomacy and in its grand design to break up
the Iran-Syria-Hizballah axis, which has been the Saudi nemesis for over
three decades.
Bahrain Mirror: Bahrain and Syria became two centers of the SunniShiite conflict. The division of regional axis in the region; the force
that support the change in syria is the same that supports the Bahraini
regime and vice versa. How would this affect the future of Bahraini
settlemen?
Nakhleh: In recent years, two ideological/sectarian arcs have emerged in
the Middle East: A Sunni arc led by a coalition of Sunni autocrats including
Saudi Arabia and other GCC countries, especially Bahrain and the United
Arab Emirates; and a Shia crescent led by Iran, Iraq, and Hizballah. Syria’s
strategy in joining the decades-old tripartite axis of Iran, Syria, and Hizballah
was not about the Sunni-Shia divide in the region. It was always about
Syria’s perception of its long-term strategic interests as a self-declared key
player in the region. When Syria sided with Iran in its war with Iraq over
30 years ago even though the rest of the Arab world supported Iraq, it did
not do so for religious or sectarian reasons. Syria had its own ideological,
political, and geographic disputes with Iraq. Equally, the Assad regime’s
current violent response to the Syrian opposition and the killing of thousands
of Syrians is not driven by religion but by the regime’s ridiculous claim that
demands for freedom and democracy in Syria are driven and controlled by
“foreign armed terrorists”. It’s time Al Khalifa and their supporters stop
playing the sectarian card as an excuse to maintain their repressive regime.
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to the popular demands for political reform, for participation in decisionmaking, and for an end to the economic and political discrimination against
the Shia majority. Demands for social justice in Bahrain, which go back at
least five decades, have never been about Shia-Sunni sectarianism. In fact,
Sunni pro-reform activists played a central role in the early 1970s calling
on the government of Sheikh Isa and his brother, Prime Minister Khalifa, to
open up the system, to improve labor conditions and support unionization,
and to make the ruling family’s economic policy, especially the budget, more
transparent. Prominent Bahraini businessmen, most of whom were Sunnis,
were critical of the Prime Minister’s insistence on getting the lion’s share of
huge contracts, whether in dealerships or construction. These issues have
been part of Bahrain’s history since independence and are not in any way
related to the current crisis in Syria. It would be disingenuous, and even
dishonest, on the part of the regime to link their continued harsh crackdown
on the opposition to the Syrian crisis. Even implying that nothing could be
done until the dust settles in Syria is a cruel rouse to buy them time and to
turn the world’s attention away from their on-going .serious violations of
their people’s human rights
Bahrain Mirror: Some think that the settlement in Bahrain, and what
the Suadi intervention added became subjected to comprehensive
settlement in the region and on the top “the Syrian file”. To what extent
do you agree with that?
Nakhleh: It is incorrect to tie a prospective settlement in Bahrain, which
has been complicated by the Saudi intervention, to the wider region. The
fall of the Tunisian, Egyptian, Yemeni, and Libyan dictators two and a half
years ago occurred because their peoples demanded it and was not tied to
regional issues. Settling the Syrian conflict or restructuring the regional
balance of power between Saudi Arabia and Iran, for example, have nothing
to do with the Bahraini people’s demands for reform and social justice. The
regime’s economic and political power grab and the systematic exclusion
of a majority of the population from access to high-level jobs, including
in the military, security services, and institutions of higher learning should
be addressed within Bahrain regardless of what is going on in the wider
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Emile Nakhleh:
Misconceptions about Bahrain

Does the Bahraini solution now depend on settling the unsolved regional
files? This is one of the raised questions, as a conclusion, since the Saudi
interfered to suppress a central sit-in in the capital Al-Manama in 2011 and
as a prediction to the Syrian crisis consequences that bring the possibility of
re-structuring balances in the region between Saudi .Arabia and Iran
But Emile Nakhleh the professor in “New Mexico” university and a former
CIA intelligence officer who had already penned a book about the political
development in Bahrain offered a totally different approach. He said “the
files are totally separated” and he says in a meeting with “Bahrain Mirror”
that “Al- Khalifa regime hopes to convince the Bahraini and others in the
region through his claims that he cannot resolve the Bahraini file unless the
Syrian file is addressed.” But, according to him, this is not right. How does
that come?
Following are excerpts from a dialogue with him to shed the light on this
point of view
Bahrain Mirror: Does the continuation of Syrian crisis or resolving it,
even by military strike, affect the potential settlement in Bahrain?
Emile Nakhleh:The Syrian crisis and its resolution, whether or not as a result
of a military strike, should not directly affect the possibility of a settlement
of the on-going crisis in Bahrain. The essence of the situation in Bahrain
boils down to the refusal of the Sunni minority Al Khalifa regime to respond
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everything. The dictator finds himself besieged in 2013, thus he resorts to
the history field written by his tribe. He wants to affirm that he owns the
historical right in controlling this country, however, quickly comes the
reply: everything in this land had been before you; it’s historical mosques,
ancient families, deceased people, saved documents, and religious leaders’
biographies, books and manuscripts. They are all found in Bahrain, they
know nothing about the place they come from, and neither does its soil
know a place before becoming Awal’s [old name of Bahrain] soil.
Bahrainis do not celebrate a date of reaching this land; they are deeply
rooted in Bahrain. The 230 years of the ruling family can never beat the
Bahraini’s roots in this land.
In 2011, the Barbabaghy [a mosque name] was just a mosque but it turned
to be an icon for identity, a battle field and a scope of recognition. It has
become a proof against the stranger, conqueror and newcomer and a 400
years of proof against 230 years of occupation.
Opening the history, regardless its tragic incidents, verifies that this struggle
is not only for making a living, but for recognition and dignity.
The revolution is three years old now. Its outcomes were: increasing number
of human rights violations records, international condemnations record by
the organizations, countries rising against the authority and accumulating
lessons resulting from the Bahrainis peaceful struggle. This year harvested
more than 50 reports covering all the revolution’s activities; local and
international. These reports, however, monitor the regime’s acts towards
these activities.
As in previous years, we will publish the articles of The Fields Outcomes
2013 during the coming 10 days. We will also provide you a printed copy as
well as a PDF downloadable one.
Bahrain Mirror’s Editorial Board.
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« Preamble »

Our names: branching leaves of divine speech,
birds that soar higher than a gun.
You who come from beyond the sea, bent on war,
don’t cut down the tree of our names,
don’t gallop your blazing horses across
the open plains.
Mahmoud Darwish (An Arab Poet)
The king added a new battle field to his dictator regime; he added the history
fields where the legitimacy, identity and recognition. The king wanted them
this way; he wanted to change the battle from a field of conflict to a field on
enmity, and from a field of political conflict to a one of identity belligerency.
In February 2013, he launched his military museum which dates the military
history of the tribe. Moreover, he, in December 2013, gave an obvious
meaning to this museum’s purpose. It is a 1783 archive, i.e the archive of
raiding and submission and non-recognition of the defeated. Within the
above mentioned period, he visited in May the colonist country to tell them,
“Did anyone ask you to leave?” You did not colonize Bahrain; you were our
friends, the conqueror friends. In February, he inaugurated his first festivals
to celebrate the 200th anniversary for the British colonization, considering
it a date of gratefulness and thankfulness and not a date of control and
mastery.
The 2011 - 2012 Bahraini’s peaceful struggle uncovered the entire faces
of the authority except that of barbarian impudence. The battle was, fair
political demands and craving for freedom versus dictatorship that engrosses
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