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االفتتاحية

ال�ساحات العامة هي ح�صاد البحرينيني يف .2011
ماذا فعل البحرينيون ب�ساحاتهم؟ حرروها من قب�ضة ال�سلطة التي ت�شدهم للما�ضي،
فتحوها على امل�ستقبل ،ع ّروا ال�سلطة يف هذه ال�ساحات� ،أحدثوا قطيعة لتاريخها
القبلي ،جعلوها ذكرى �سيئة ال�ستبدادها ،جعلوا العامل يراهم من ب�ؤرة ل�ؤل�ؤة احلرية
ال فوهة بئر النفط� ،أعلنوا من هم فيها� ،شكلوا هويتهم اجلديدة ،ر�سموا مالمح
دولتهم املدنية ،دخلوا الربيع العربي ،حولوها من اجلغرافيا �إىل التاريخ� ،أخرجوا
�أجمل ما فيهم.
�إنها �ساحة دوار الل�ؤل�ؤة ( 14فرباير� /شباط) ،و�ساحة �شارع البديع (احتلوا �شارع
البديع) ،و�شوارع املنامة (طوق الكرامة) وامليادين العامة (مهرجانات املعار�ضة)
وال�ساحات املفتوحة يف القرى واملناطق (تقرير امل�صري) ،ومقدمات بيوتهم (حلظة
احل�سم).
الإجناز الأعظم للبحرينيني �أنهم �صنعوا هذه ال�ساحات ،تلك هي ف�ضاءات
الدميقراطية ،ال دميقراطية بدون �ساحات عامة� ،صناديق االقرتاع هي ح�صالة هذه
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ال�ساحات ،ومتى غابت ال�ساحات� ،صارت هذه ال�صناديق ح�صالة ال�سلطة ،ت�ضع فيها
من ت�شاء وما ت�شاء.
هكذا كان التحول نحو ال�ساحات العامة ،تعميق للتجربة ال�سيا�سية ل�شعب البحرين،
فال�ش�أن العام هو ميدان ال�سيا�سة.
�صارت �ساحات �إرادة� ،إرادة ال�سلطة و�إرادة ال�شعب ،ال�سلطة �أخرجت �أ�سو�أ ما فيها يف هذه
ال�ساحات ،خطابات كراهية ،ا�ستقطابات طائفية ،انتهاكات �إن�سانية ،تدمري املجتمع
املدين� .إرادة ال�شعب �أخرجت �أجمل ما فيها ،خطابات ت�سامح وحمبة� ،سلمية� ،صمود
�أ�سطوري ،معار�ضة �سيا�سة مدنية ر�شيدة ،مق�أومة مدنية فريدة ،ت�ضامن اجتماعي
عميق ،ثقة قوية بتحقيق ما تريده هذه الإرادة :لن نرتك ال�ساحات.
مل تنجح املوالة يف خلق �ساحات عامة ،لأنها مل متلك �إرادة عامة ،ظلت �إرادتها خا�ضعة
ل�صاحب ال�سلطة ،لذلك ما زالت يف كل مرة حتقق فيها �إرادة ال�ساحات العامة انت�صاراً
رمزيا ،ت�ست�صرخ �صاحب البالط.
ملاذا الفاحت لي�ست �ساحة عامة ،لأنه لو كان كذلك ما تركوه .ظل بالطا من بالطات
ال�سلطة التي ال يحق لك �أن تط�أها �إال حني تدعوك.
ح�صاد  2011هو تتبع دقيق لأحداث هذه ال�ساحات وقراءة عميقة خلطابتها،
وا�ست�شراف ملح�صلة هذا ال�صراع ونتائجه .انحازت “مر�آة البحرين” لهذه ال�ساحات،
ووجدت حقيقتها تتمر�أى بقدر ما ُتظهر ما يجري يف هذه ال�ساحات.

االفتتاحية

فيما �سيلي جهد متوا�ضع ،ن�ضعه بني �أيدي القاريء� ،سهرنا عليه �ساعات متوا�صلة
و�صلنا فيها الليل بالليل ،ا�شرتك يف حتريره طاقم كبري من �أبناء ال�ساحات ،وبناتها،
�صحافيون و�صحافيات ،ن�شطاء فنيون م�صورون هواة حمرتفون وعابرو �سبيل.
تطوعوا معنا برجاء من يعرف ما يريد :وطن واحد عام موحد دميقراطي يحت�ضن
اجلميع النا�س فيه مواطنون �سوا�سية ال رعايا يف مزرعة .فلهم كلهم جزيل ال�شكر.
بني �أيدينا مادة �ضخمة تطل من زوايا خمتلفة على ح�صاد �ساحات  14فرباير� /شباط
املرتامية بعد ع�شرة �أ�شهر ون�صف ،وقد ارت�أينا ،ل�ضرورات فنية ،الن�شر الإلكرتوين
املتتابع بزخم يومي ملدة �أ�سبوع ،على الن�شر دفعة واحدة .على �أن ن�ضع بني يدي القاريء
ح�صيلة كل هذا اجلهد يف كتاب مطبوع ،ين�شر قريباً .كل عام و�أنتم و�ساحاتكم بخري.
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 14فبراير
محطات ال تزال مفتوحة

لكل حدث تاريخي حمطاته املف�صلية التي متيز بني ما قبلها وما بعدها.
املحطات حتدث حتوالت حا�سمة :تهدئة �أو ت�صعيد �أو تعقيد �أو مواجهة
�أو م�صاحلة .احلدث البحريني الذي بد�أ يف  14فرباير بحزمة من املطالب
الدميقراطية املتوا�ضعة ،مقارنة مبطالب �شعوب الربيع العربي ،مر مبحطات
عنيفة وقا�سية� ،أحدثت انعطافات خطرية جاء معظمها ت�صعيدي ًا ،هذه
االنعطافات جعلت العودة ملا قبل  14فرباير م�ستحي ًال ،كما جعلت اخليار
الدميقراطي احلقيقي هو املخرج الوحيد للأزمة املتفاقمة بني النظام

انتهت؟ و�إىل �أين ت�سري؟ هذا ما يح�أول �أن يح�صده هذا التقرير.

ثورة وانفتحت

حدة احلدث البحريني؟ وما
امل�ستبد وغالبية ال�شعب .كيف ت�صاعدت ّ
هي �أكرث املحطات توتري ًا وت�صعيد ًا؟ وهل هناك منعطفات �إيجابية؟ وهل
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عبت عن مطالب
يف �صفحة  14فرباير التي د�شنت احلركة االحتجاجية يف البحرين ،رّ
�سيا�سية �شبابية غري منتمية لأي حزب �سيا�سي ،حملت �شعار “ال�شعب يريد �إ�صالح النظام”،
مطالبها� :إلغاء د�ستور  2002الذي فر�ض على ال�شعب ب�شكل غري قانوين ،وحل جمل�سي
النواب وال�شورى ،وتكوين جمل�س ت�أ�سي�سي من خرباء وكوادر من الطائفتني ال�سنية وال�شيعية
ل�صياغة د�ستور تعاقدي جديد ين�ص على �أن ال�شعب م�صدر ال�سلطات جميع ًا ،برملان كامل
ال�صالحيات ،رئي�س وزراء ُينتخب مبا�شرة من ال�شعب ،البحرين مملكة د�ستورية حتكمها
�أ�سرة �آل خليفة و ُمينع على �أفرادها تويل منا�صب كبرية يف ال�سلطات الثالث :الت�شريعية،
التنفيذية ،الق�ضائية� .إطالق جميع الأ�سرى ال�سيا�سيني احلقوقيني وت�شكيل جلنة وطنية
للتحقيق يف مزاعم التعذيب ومالحقة وحما�سبة امل�س�ؤولني قانونيا.
كما طالبت احلركة ب�ضمان حرية التعبري ،والكف عن مالحقة ال�صحافيني ق�ضائي ًا،
ومنع حب�سهم يف ق�ضايا الن�شر ،وعدم الت�ضييق على الإنرتنت وفتح املجال �أمام التدوين،
وا�ستقاللية هيئة الإذاعة و التلفزيون ،وعدم تدخل الأجهزة الأمنية يف عمل امل�ؤ�س�سات
الإعالمية ،و�ضمان ا�ستقاللية الق�ضاء وعدم ت�سيي�سه .و�أخري ًا طالب �شباب  14فرباير
بت�شكيل جلنة وطنية للتحقيق يف مزاعم التجني�س ال�سيا�سي و�سحب اجلن�سية البحرينية ملن
ثبت ح�صوله عليها ب�شكل غري قانوين �أو ب�سبب دوافع �سيا�سية.
كثريون مل يتوقعوا �أن حتقق هذه احلركة �ضجة قوية ،خ�صو�ص ًا �أن �أي ًا من قوى املعار�ضة
الر�سمية مل تعلن موقفها .كثريون اعتقدوا �أنها لن تتج�أوز حتركات �شبابية مبعرثة يتم
التعامل معها �سريع ًا .لكن ما حدث كان كافي ًا ليغري كل هذا� ،إنها �سقوط ال�شهيد الأول
�سريع ًا نتيجة للقمع العنيف الذي قوبل به املحتجون .علي م�شيمع (� 21سنة) �أول �ضحية يف
الأحداث ،وقبل �أقل من � 24ساعة ،ي�سقط ال�شهيد الثاين فا�ضل املرتوك (� 32سنة) �أثناء
ت�شييع الأول.

مل يكن الأمر يحتاج لأكرث من هذا لتتحول احلركة ال�شبابية �إىل ثورة �شعبية غا�ضبة ،وليعلو
�سقف االحتجاج“ :ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام” .بعد دفن ال�شهيد الثاين يتقرر التوجه
�إىل دوار الل�ؤل�ؤة ،املكان الذي مت اختياره موقع ًا ا�سرتاتيجي ًا ،للبدء باعت�صام حتى حتقيق
املطالب .ال �أحد يعرف ماذا ينتظره من م�صري ،يبد�أ ال�شباب زحفهم بغ�ضب يكاد ينفجر.

■ اعتذار امللك..

 15فرباير ظهر ًا ،وفيما الزحف �سا ٍر نحو دوار الل�ؤل�ؤة ،يخرج امللك على �شا�شة التلفزيون،
يعرب عن �أ�سفه للحدث الذي وقع“ :على �ضوء ما جرى من حوادث متفرقة يوم �أم�س
واليوم وكانت هناك للأ�سف وفاة الثنني من �أبنائنا الأعزاء ،وعليه نتقدم بتعازينا احلارة
لذويهما و�أن يلهمهم العلي القدير ال�صرب وال�سكينة وال�سلوان .كما ليعلم اجلميع ب�أننا قد
كلفنا �سعادة الأخ جواد بن �سامل العري�ض نائب رئي�س جمل�س الوزراء بت�شكيل جلنة خا�صة
ملعرفة الأ�سباب التي �أدت �إىل تلك الأحداث امل�ؤ�سفة التي جرت” .منذ ذلك التاريخ ،مل
ي�سمع �أحد عن نتيجة واحدة خل�صت �إليها هذه اللجنة.
اجلماهري الغا�ضبة ت�صل الدوار ،الأمن يختفي من امل�شهد ،اجلماهري تتزايد ،ال�صرخات
الغا�ضبة تتع�إىل :ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام .كانت املطالبة بالإ�سقاط انفعالية ،ومل
تكن قد �أخذت بعد طابع احل�سم بعد ،رغم الغ�ضب.

■ ر�صا�ص اجلي�ش..

ثورة وانفتحت

كلمة امللك ،كان ميكن لها �أن حتدث تهدئة ت�ساهم يف عودة املطالب للمربع الأول ،لو
وا�صل النظام احتواء الغ�ضب بنحو �إيجابي .لكنها مل تلبث �أن نكثت م�صداقيتها بعد
الهجوم على املعت�صمني وهم نيام فجر  17فرباير .الهجوم كان وح�شي ًا� ،شارك فيه رجال
الأمن وقوات اجلي�ش� .سقط يف هذا اليوم املف�صلي من تاريخ البحرين � 4شهداء ،حممود
�أحمد مكي ( 23عام ًا) ،وعلي من�صور خ�ضري ( 53عام ًا) بقذائف ان�شطارية اال�شوزن،
وعي�سى عبداحل�سن ( 60عام ًا) بطلق ر�صا�ص ان�شطاري مبا�شر �أدى �إىل انفجار يف
جمجمة الر�أ�س ،وال�شاب علي امل�ؤمن ( 22عام ًا) بقذيفة ان�شطارية يف الفخد عند
احلو�ض ت�سببت يف تهتك الأوعية الدموية .هذا اليوم �شهد �أي�ض ًا منع و�صول الإ�سعاف �إىل
دوار الل�ؤل�ؤة �صباح ًا ،بالإ�ضافة �إىل التعر�ض للم�سعفني و�ضربهم ،مما �أثار الكادر الطبي
الذي خرج يف م�سرية غا�ضبة تطالب ب�إقالة وزير ال�صحة.
هكذا �أ�صبحت ح�صيلة ال�شهداء  6خالل � 3أيام فقط ،وهي ح�صيلة جعلت ال�شعب يدرك �أن
نظام ًا م�ستهرت ًا بحياة �شعبه ،ال ميكن �أن ي�ؤمتن على وطن .قاد ذلك �إىل حتول يف ال�شعار.
علت ال�صرخات“ :من يوم اخلمي�س �أنهينا الكالم ،ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام”� ،صار
مطلب الإ�سقاط حقيقي ًا عند البع�ض ،فيما بقي انفعالي ًا عند البع�ض الآخر.
مل يقف اال�ستهتار الر�سمي ب�أرواح ال�شعب عند هذا احلد ،ففي  18فرباير وفيما انتهت

19

اجلماهري احلزينة والغا�ضبة من ت�شييع � 3شهداء �صباح ًا من منطقة �سرتة ،وفيما توافدت
ع�صر ًا خلتام جمل�س عزاء علي عبد الهادي م�شيمع من مقربة جدحف�ص ،خرج ال�شباب
الغا�ضب رافع ًا يده العزالء �أمام دبابات ومدرعات اجلي�ش املنت�شرة حول الدوار ،تقدم
ال�شباب ب�صدورهم العارية وب�أيديهم املمدودة للأعلى ،فكان اجلواب طلق ر�صا�ص حي من
اجلي�ش ،و�سقوط ال�شهيد عبد الر�ضا بوحميد (� 38سنة) .وكانت فاجعة لن ين�ساها ال�شعب
للجي�ش.

■ تهدئة ويل العهد..

وبينما ر�صا�ص اجلي�ش يخرتق ر�أ�س بوحميد ،كان ويل العهد يفاجئ اجلميع بزيارة
يوجه خطاب ًا َو ِج ًال ومرجت ًال للجميع�“ :أقدم
غري متوقعة لتلفزيون البحرين الر�سميّ ،
التعازي لكل �شعب البحرين على هذه الأيام الأليمة التي نعي�شها ،و�أريد �أن �أوجه ر�سالة
للجميع للتهدئة ،نحتاج فرتة �أن نقيم ما �صار ونلم ال�شمل ون�ستعيد �إن�سانيتنا وح�ضارتنا
وم�ستقبلنا .نحن اليوم على مفرتق طريق� ،أبناء يخرجون وهم يعتقدون �أن لي�س لهم
م�ستقبل يف البلد ،و�آخرون يخرجون من حمبة ومن حر�ص على مكت�سبات الوطن ،لكن هذا
الوطن للجميع لي�س لفئة على فئة ،ال هو لل�سنة وال هو لل�شيعة هو للبحرين وللبحرينيني،
ويف هذه اللحظات يجب من كل �إن�سان خمل�ص �أن يقول كفاية ما خ�سرناه يف هذه الأيام،
�صعب ا�ستعادته ،لكن �أنا مقتنع بعمل املخل�صني”.
�سيعي�ش امل�شهد العام منذ  19فرباير ان�سحاب ًا لقوات الأمن ومدرعات اجلي�ش بناء على
�أوامر ويل العهد ،وعودة املعت�صمني �إىل الدوار ب�سالم .حتى � 3أ�سابيع �سيبقى املحتجون
ميار�سون اعت�صامهم ال�سلمي ب�أمان ،يعربون عن �آرائهم واختالف �سقف مطالبهم ،دون
�أن ي�أخذ النظام مبادرة جدية للتغيري ،فيما �سوى احلوار الذي بادر �إليه ويل العهد،
ودعمه امللك ،وبقي ير�أوح مكانه حتى دخول جي�ش درع اجلزيرة.

■ جتمع الفاحت..
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 21فرباير ،اجتمعت ح�شود موالية للنظام �أمام جامع الفاحت ،مبوازاة اعت�صام املحتجني
يف دوار الل�ؤل�ؤة� ،ألقى فيه ال�شيخ عبد اللطيف املحمود خطاب ًا معتد ًال ،قبل �أن ينقلب عليه
كلي ًا يف التجمع الثاين يف  2مار�س .يف التجمع الثاين و�صف املحمود املحتجني بـ”دعاة
الطائفية” ،واتهم احلركة االحتجاجية �أنها ت�سعى لـ “ حدوث املواجهات الدامية مع
قوات الأمن لأنها كانت تراهن على وقوع قتلى ،وحتر�ص على ت�أجيج نار الفتنة” ،ثم عاد
لي�ؤكد �أنها “حت�أول �أن ت�ؤجج الفتنة بني طوائف املجتمع” و�أن لديها “خمططات لن�شر
الفو�ضى يف البالد” ،قبل �أن يختم كالمه حمذر ًا “ف�إننا ال ن�ضمن االنفالت الأمني كردة
فعل ملا يقع على �أبنائهم وفلذات �أكبادهم”.
�سيكون جتمع الفاحت نواة لتكوين حزب �سيا�سي يقدم نف�سه �أنه ميثل الطائفة ال�س ّنية يف
البحرين ،ويطلق على نف�سه يف  19يوليو ا�سم (جتمع الوحدة الوطنية)؛ لي�صري بعدها

حزب مواالة ر�سمي ًا ،تنح�صر مهمته يف الوقوف �ضد مطالب قوى املعار�ضة ،ويف تبني
الرواية الر�سمية للأحداث ،وحملها �إىل كل مكان ميكن الو�صول �إليه من العامل.

■ البلطجة..

خطاب املحمود يف الفاحت يوم  2مار�س ،كان كافي ًا لت�شجيع خروج جماعات من املجن�سني
يف منطقة مدينة حمد (املختلط �سكانها بني �سنة و�شيعة) ،جماعات م�سلحة حتمل
الأخ�شاب والأ�سلحة البي�ضاء ،جتوب ال�شوارع بحث ًا عن �أي �شيعي ليطردوه �أو يهددوه �أو
يهاجموه .ا�ستمر الو�ضع خالل الليلتني التاليتني  3و 4مار�س .وبد ًال من علم البحرين ،كان
علم القاعدة يرتفع فوق الأكتاف.
تلك بداية املواجهات التي افتعلتها �أطراف من النظام ،لزج البالد يف فتنة طائفية،
ت�شغل الر�أي العام عن الق�ضية املطلبية الوطنية .وبداية ظهور البلطجية ،الذين جرى
ا�ستخدامهم يف حتويل البلد �إىل حالة من االنفالت الأمني ،و�إل�صاقها باملحتجني ،وهي
احلجة التي ا�ستخدمت لقمع احلركة االحتجاجية.
يف  7مار�س توا�صل م�سل�سل االنفالت مع احلادثة ال�شهرية لفتاة الب�سيتني ،التي ب�صقت
على املتجمهرين بالقرب من املرف�أ املايل وده�ست اثنني منهم ،قبل �أن تلوذ بالفرار .وما
تالها من فزعة طائفية �سنية ،جتمع عند منزلها ما يقارب  1000من امل�سلحني بال�سيوف
والأخ�شاب ،وهاجموا كل من م ّر هناك من �سكان القرى ال�شيعية باملحرق.
كانت تلك بداية لت�شكيل ميلي�شيات مدنية م�سلحة ،عند مداخل املناطق التي يقطنها
مواطنون �س ّنة ،قبل �أن تتطور باجتاه مهاجمة مناطق ال�شيعة وقراهم من قبل م�سلحني
مدنيني (بلطجية) ،وهو ما كان يحدث حتت مر�أى رجال الأمن وحمايتهم.
 13مار�س� ،شهد ت�صعيد ًا جديد ًا لأحداث االنفالت الأمني التي �أريد �أن يق�صم بها ظهر
احلركة االحتجاجية ،مهاجمة جامعة البحرين التي كانت ت�شهد احتجاجات طالبية،
من قبل عدد من البلطجية امل�سلحني�ُ ،سمح لهم بالدخول �إىل احلرم اجلامعي وتهديد
الطالب و�ضربهم با�ستخدام �أدوات حادة و�أخ�شاب .ويف م�ساء اليوم نف�سه ،انت�شرت
اجلماعات امل�سلحة (البلطجية) تعيث بجميع القرى ال�شيعية ،تطور بع�ضها �إىل �إطالق
الر�صا�ص احلي ،يف غياب متعمد من قوات الأمن.
حدث هذا قبل �أن يتم ا�ستهداف مقر جمعية وعد املعار�ضة يف منطقة املحرق ،وحرق
مقرها يف منطقة �أم احل�صم ،وقبل �أن يتم تك�سري مطبعة �صحيفة الو�سط املعار�ضة يف
 14مار�س ،بالإ�ضافة �إىل تك�سري حمالت “جواد” التجارية اململوكة لتاجر �شيعي يف كل
من مناطق الرفاعني والب�سيتني وعوايل.
“ال �أريد �أن �ألوم �أي �أحد� ،أنا �أحرتم الوفاق كما �أحرتم الآخرين ،اليوم وقت اجللو�س
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واحلوار ولي�س الكفاح” ،كانت تلك مبادرة احلوار التي دعا �إليها ويل العهد عندما فاج�أ
تلفزيون البحرين بزيارته يف  18فرباير� .أعقبها �أمر ملكي “على �إثر مبادرة ويل العهد ()..
ال�صادقة وال�صريحة والنابعة من قلب مواطن بحريني �صادق �أ�صيل والتي �أعلنها يف تلفزيون
البحرين هذا امل�ساء (�أم�س) ،و�إميانا منا بعزمية ال�شباب ،فقد �أمرنا بتكليفه باحلوار مع
جميع الأطراف والفئات يف مملكتنا احلبيبة من دون ا�ستثناء و�أعطيناه جميع ال�صالحيات
الالزمة لتحقيق الآمال والتطلعات التي ي�صبو �إليها املواطنون الكرام بكافة �أطيافهم”.
الأحد  5مار�س ،التقى ويل العهد باجلمعيات ال�سيا�سية املعار�ضة ،نقلت �إليه ر�ؤيتها
للحوار ،والركائز الأ�سا�سية التي تعتقد �أنه ال ميكن �أن يكون فاع ًال بدونها .يف  13مار�س،
�أبدى ويل العهد موافقته على املبادئ ال�سبعة وهي جمل�س نواب كامل ال�صالحيات،
حكومة متثل �إرادة ال�شعب ،دوائر انتخابية عادلة ،التجني�س ،حماربة الف�ساد املايل
والإداري� ،أمالك الدولة ،معاجلة االحتقان الطائفي ،و غري ذلك من مبادىء وحم�أور
للحوار الوطني .و�أكد على �ضرورة اال�ستجابة الفورية للدعوة للحوار لكل من يريد ال�سلم
والأمن والإ�صالح من �أجل حتقيق م�ستقبل زاهر وم�شرق لكافة �أبناء البحرين .كما �أو�ضح
عدم املمانعة من عر�ض ما يتم التوافق عليه يف احلوار الوطني يف ا�ستفتاء خا�ص يعك�س
كلمة ال�شعب املوحدة.
 14مار�س ،عقدت اجلمعيات ال�سيا�سية املعار�ضة م�ؤمتر ًا �صحافي ًا قالت فيه �إنها «كانت
والتزال مع احلوار» ،م�ؤكدة احلاجة �إىل ت�شكيل جمل�س ت�أ�سي�سي ،كما طالبت بتو�ضيحات
ر�سمية من �سمو ويل العهد ب�ش�أن موافقته على مبادئ احلوار التي �أعلنت يف و�سائل
الإعالم املحلية �أم�س الأول «من �أجل �أن يكون احلوار جد ّي ًا» .كان هذا هو اليوم الذي
دخلت فيه قوات درع اجلزيرة ،ليتم و�أد مبادرة ويل العهد ،قبل �أن ترى النور.

■ درع اجلزيرة..

يف  14مار�س ،بد�أت قوات درع اجلزيرة بالو�صول �إىل البحرين� ،أعلنت وكالة (بنا) �أنه
“بد�أت طالئع قوات درع اجلزيرة امل�شرتكة بالو�صول �إىل مملكة البحرين نظر ًا ملا ت�شهده
البحرين من �أحداث م�ؤ�سفة تزعزع الأمن وتروع الآمنني من املواطنني واملقيمني” ،هذا
ي�ؤكد �أن االنفالت الأمني الذي �أُخذت �إليه البالد ،كان مق�صود ًا لتربير دخول اجليو�ش،
والبدء بالقمع اله�ستريي للحركة االحتجاجية.

■ ال�سالمة الوطنية
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يف  15مار�س ي�صدر املر�سوم امللكي ب�إعالن حالة ال�سالمة الوطنية ،وال�سبب كما يقدمه
«الظروف التي متر بها مملكة البحرين والتي جرت فيها ت�صعيدات �أمنية م�ست �أمن
البالد وعر�ضت حياة املواطنني للخطر و�أ�ضرت مب�صاحلهم و�أرزاقهم وتعدت على
ممتلكاتهم وطالت م�ؤ�س�سات الدولة ودور العبادة و�أ�ساءت ملنابر العلم يف املدار�س

واجلامعات وحتى و�صلت لتطال مهنة الطب الإن�سانية وحولت امل�ست�شفيات �إىل ب�ؤر رعب
وترهيب كما عملت على الإ�ضرار بعجلة التنمية واالقت�صاد البحريني».
مدير الق�ضاء الع�سكري بقوة دفاع البحرين ي�صدر ت�صريح ًا ب�إعالن حالة ال�سالمة
الوطنية اعتبار ًا من  15مار�س وملدة ثالثة �أ�شهر ،واتخاذ الإجراءات بحق اخلارجني على
القانون وفر�ض هيبة الدولة ،وتكليف القائد العام لقوة الدفاع بالتنفيذ .ومنع التجول يف
�أماكن و�أوقات معينة ،و�إخالء بع�ض املناطق ،ومنع التجمعات ،وو�ضع �ضوابط على ارتياد
بع�ض املناطق �أو اخلروج منها وكذلك التفتي�ش والقب�ض على امل�شتبه بهم.
�ستكون هذه البداية املفتوحة الرتكاب �أب�شع �أنواع االنتهاكات واجلرائم يف حق طائفة كاملة
من ال�شعب ،وهو ما �أ�سماه تقرير ب�سيوين تخفيف ًا “�سوء فهم حالة ال�سالمة الوطنية”،
فيما هي ا�ستباحة مطلقة وحممية من امل�ساءلة.

■ ا�ستباحة �سرتة

يف اليوم نف�سه ،تعمد جماعات مدنية م�سلحة مبهاجمة عدد من املناطق والقرى ال�شيعية
م�ستخدمة الر�صا�ص احلي دون �أن تواجه من قبل الأمن .وتتعر�ض جزيرة �سرتة �إىل
الهجوم الأعنف بني تلك املناطق الذي ا�ستمر ل�ساعات �أطلق خاللها الأهايل نداءات
اال�ستغاثة وتدخلت بعدها قوات مكافحة ال�شغب والتي قامت بالتدخل لإطالق م�سيالت
الدموع والر�صا�ص املطاطي وال�شوزن على الأهايل الذين كانوا يق�أومون اجلماعات
امل�سلحة .متار�س قوات الأمن واجلي�ش �ضدها قمع ًا عنيف ًا ،ينتج عنه �سقوط �أحمد فرحان
( 30عام ًا) بر�صا�ص فجر ر�أ�سه ب�شكل مريع ،وبنغايل الأ�صل ح�أول حماية ن�ساء �سرتة،
و�أكرث من  250م�صاب ًا ،بينهم  65حالة حرجة .واحتجاج ًا على هذا التعاطي الأمني
الوح�شي يف �أول �أيام ال�سالمة الوطنية ،ف�إن جملة من اال�ستقاالت من املنا�صب الر�سمية
يف الدولة يعلن عنها �أ�صحابها كرد فعل مبا�شر.

■ التطهري..
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يف  16مار�س تتم مهاجمة املعت�صمني يف كل مكان ،القيادة العامة لقوة دفاع البحرين
يف بيانها “�صباح هذا اليوم الأربعاء املوافق  16مار�س 2011م بد�أت قوات من الأمن
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العام واحلر�س الوطني ومب�ساندة من قوة دفاع البحرين بعملية (تطهري) دوار جمل�س
التع�أون واملرف�أ املايل وجممع ال�سلمانية وما حولهم و�إخالئهم من اخلارجني عن القانون
الذين روعوا املواطنني واملقيمني و�أرهبوهم و�أ�ساءوا لالقت�صاد الوطني وقد مت تنفيذ
العملية ح�سب اخلطة املو�ضوعة لها بكفاءة واحرتاف مع مراعاة ال�سالمة للجميع” .يف
هذا اليوم �سقط جعفر حممد عبد علي �سلمان (� 41سنة) ،و�أحمد عبداهلل ح�سن (23
�سنة) ،وجعفر عبداهلل معيوف (� 30سنة) ،كما قتلت ر�صا�صة حية �آ�سيويا (� 48سنة)
يعمل حار�سا يف �إحدى ال�شركات يف قرية احلجر .متت حما�صرة الدوار بالكامل من قبل
اجلي�ش ،كما مت احتالل جممع ال�سمانية الطبي بالكامل من قبل اجلي�ش ،وحتويل �إدارته
يف يد الع�سكر.

■ �إزالة الدوار..

يف جتمع الفاحت الثاين بتاريخ  2مار�س ،وبعد خطاب املحمود التحري�ضي �ضد املحتجني،
�صرخت بع�ض الأ�صوات :ال�شعب يريد �إزالة الدوار ،وكرر الباقي الهتاف مرار ًا 18 .مار�س،
وبعد يومني من مهاجمة الدوار وحما�صرته ،متت �أ�سرع عملية من نوعها يف تاريخ البحرين،
�إزالة الدوار وا�ستبداله ب�إ�شارة �ضوئية ،ويف تربير م�ضحك �سخر منه الر�أي العاملي ،قالت
ال�سلطات �إن �سبب �إزالة الدوار هو ا�ستبداله ب�إ�شارات �ضوئية لتخفيف ال�ضغط على احلركة
املرورية يف احلي التجاري يف العا�صمة .امل�ضحك الأكرث �أن املنطقة التي �أُريد تخفيف ال�ضغط
على حركتها املرورية ،واتهم املحتجون ب�أنهم عطلوها ،ال تزال مغلقة بكاملها وحما�صرة
بقوات الأمن من كل جهة ،وغري م�سموح بالعبور خاللها منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.

■ حوار التوافق..

بعد ال�ضغوط اخلارجية على النظام البحريني من �أجل البدء بحوار وطني مع املعار�ضة
من �أجل اخلروج من الأزمة ،التف النظام بتمرير ما �أ�سماه بـ(حوار التوافق الوطني)
خالل �شهر يوليو /متوز املا�ضي .جعله �أ�شبه مبلتقى عام �أو لقاء مفتوح بني القوى
املجتمعية املختلفة ،فيما غاب هو عنه .وك�أن الأزمة هي بني اطراف ال�شعب ،ال ال�شعب
مع النظام .ت�ضمن (اللقاء املفتوح) دعوة �أكرث من  300جهة م�شاركةُ ،غ ّيب الهدف
الرئي�سي ،و�ضيعت الأزمة بني الرتو�ش ال�شكلية ،ما �أدى �إىل �إعالن الوفاق كربى جمعيات
املعار�ضة ان�سحابها منه يف  16يوليو ،و�أعلنت باقي اجلمعيات ال�سيا�سية عدم جديته ،ما
ك�شف �أمام العامل حتايل النظام وعدم جديته يف القيام ب�أي �إ�صالح حقيقي.

■ تقرير ب�سيوين..
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ومع ا�ستمرار ال�ضغوط العاملية على النظام �أمام ف�ضائح االنتهاكات التي ارتكبها يف
حق ال�شعب ،ومع اجلهود احلقوقية الداخلية والعاملية يف ف�ضح االنتهاكات واملطالبة

مبحا�سبتها ،كان النظام مع حتايل �آخر لتخلي�ص نف�سه وتربئتها� ،أ�صدر امللك يف  29يونيو/
حزيران� ،أمر ًا ب�إن�شاء جلنة م�ستقلة لتق�صي احلقائق يف �أحداث فرباير� /شباء ومار�س/
�آذار� ،أطلق عليها اللجنة امللكية امل�ستقلة لتق�صي احلقائق ،تت�ألف من �شخ�صيات حقوقية
دولية برئا�سة حممود �شريف ب�سيوين (عينه امللك) ،وع�ضوية كل من فيليب كري�ش،
ونايجل روديل ،وماهنو�ش ار�سنجاين ،وبدرية العو�ضي ،على �أن ين�شر التقرير كام ًال بعد
عر�ضه على امللك قبل � 30أكتوبر /ت�شرين الأول .و�أن يت�ضمن االنتهاكات احلقوقية التي
وقعت خالل تلك الفرتة.
�أكد امللك يف كلمة �ألقاها يف جمل�س الوزراء يف ذلك اليوم� ،أنه “لن يتم الته�أون �أو
الت�ساهل حيال ثبوت �أية انتهاكات حلقوق الإن�سان من � ٍأي كان ،فهذه الأفعال ال ت�ساعد
�أحدا ،بل ت�ؤذي اجلميع”.
يت�أخر ت�سليم التقرير حتى  23نوفمرب /ت�شرين الثاين  ،ويف حمفل ر�سمي يح�ضره امللك وويل
العهد ورئي�س الوزراء ،يلقي ب�سيوين خال�صة تقرير اللجنة وتو�صياتها ،يتحدث عن انتهاكات
حقوق الإن�سان التي وقعت :التعذيب ،اال�ستخدام املفرط للقوة مما �أدى �إىل القتل� ،أ�ساليب
التعذيب املر�صودة من ال�صعق بالكهرباء واحلرمان من النوم واللكم وال�ضرب بخراطيم
املياه .اعرتافات انتزعت حتت التعذيب ،اال�ستناد �إليها يف املحاكمات� ،سجناء ر�أي،
االعتداءات اللفظية والتهديد باالغت�صاب و�إهانة الطائفة الدينية للم�سلمني ال�شيعة وهدم
م�ساجدهم ،قطع بعثات مئات الطالب اجلامعيني ،وقطع �أرزاق �آالف املوظفني من خمتلف
الوزارات وال�شركات التي راحت تتبارى بف�صل املزيد من اخلونة واملجرمني والعمالء .ينفي
التقرير وجود �أي �إثبات على تورط �إيران يف احلدث البحريني .ت�سرد اللجنة تو�صياتها ،من
بينها ت�شكيل جلنة م�ستقلة ملتابعة تنفيذ التو�صيات.
بعدها مبا�شرة ويف املحفل نف�سه ،يلقي امللك كلمته ،وعلى خالف ما جاء يف التقرير
املعتمد من قبله ،ي�ؤكد امللك التدخل الإيراين ،وي�أمر بت�شكيل فريق عمل حكومي (!)
لدرا�سة التو�صيات .تكون هذه الكلمة مبثابة ال�صفعة اجلديدة لل�شعب ،وت�أكيد ًا �أن
احلكومة رغم كل ما ثبت من تورطها ،باقية وحممية من قبل ر�أ�س الدولة ،و�أن التقرير
ما هو �إال ورقة لتجميل �صورة النظام يف اخلارج ،و�أنه ال لإ�صالح �أي و�ضع يف الداخل.

■ وماذا بعد..؟
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مل تنته حمطات �سرية  14فرباير� /شباط بعد؛ لأن الثورة نف�سها مل تخمد ومل تفرت ،ال
تزال مفتوحة على احلدث الذي ي�صنعه ال�شعب يف ال�ساحات ،وال يزال القمع املفرط
والقتل واالعتقال والتعذيب وقطع الأرزاق م�ستمر ًا ،وال يزال ال�شعب م�ص ّر ًا على تقدمي
املزيد وتقرير م�صريه بيده ،وال يزال حلمه الو�صول �إىل مطلبه الدميقراطي املحدد ،وال
تزال الأحداث تر�سم نف�سها على �أر�ض الواقع كل يوم وكل ليلة ويف كل منطقة �صمود ،وال
تزال املحطات املف�صلية �آتية.
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ما بعد  14فبراير
مطالب متنافرة وإرادات
سياسية متناحرة

خلقت الثورة التون�سية �أو�ضاع ًا عربية حمفزة للتغيري،
كانت تتجه يف جميع الأقطار نحو حتقيق العدالة
االجتماعية ،ذلك �أن �أنظمة احلكم التي هيمنت على
الواقع العربي افتقدت لأب�سط �أ�س�س احلكم الر�شيد.
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تفجرت الأزمة غربا يف تون�س ،كان كثريون ي�ستبعدون �أن تتجه نحو ال�شرق� ،إال �أن
التحليالت اجليو�سيا�سية التي ارتكزت على عالقات اجلوار امل�صري-اال�سرائيلي وما
ميثله نظام ح�سني مبارك من �ضمانة لأمن �إ�سرائيل وعملية ال�سالم� ،سقطت �أمام الإرادة
ال�شعبية امل�صرية.
ظنت �أروقة احلكم العربية ورعاتها الغربيون �أن �آخر املفاجئات حدثت على �ضفاف النيل،
و�أن املياه تبدو راكدة يف اخلليج الدافئ ،الذي ي�سبح على �آبار النفط التي تختزن نحو 80
يف املائة من طاقة العامل.
لقطع الطريق على �أية دعوات للغ�ضب اخلليجي ،بادر �شيوخ الإمارات ال�صغرية �إىل توزيع
الهبات والعطايا ب�شكل ا�ستثنائي .كانت البحرين من بني الدول التي �أعلنت عن منح
�ألف دينار لكل عائلة بحرينية العرتا�ض دعوة مت �إطالقها على موقع التوا�صل االجتماعي
لغ�ضب بحريني .و جاء الرد يف مواقع التوا�صل
في�سبوك ب�إعالن  14فرباير� /شباط يوما
ٍ
االجتماعي والهواتف الذكية على ر�شوة القبيلة“ :ال �ألف وال �ألفني موعدنا يوم االثنني”.
بالفعل كانت املناطق البحرينية ومنذ �صباح االثنني  14فرباير ،ذكرى �إ�صدار امللك
الد�ستور املنحة ،قد انطلقت يف تظاهرات وجتمعات ا�ستجابة للدعوة.
كان بيان يوم الغ�ضب البحريني الذي �أطلقته جمموعة �شبابية على ال�شبكة العنكبوتية
يدعو �إىل كتابة د�ستور جديد ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء هيئة مفو�ضة �شعبيا تعمل للو�صول
�إىل توافق وم�صاحلة وطنية ،متر عرب البت واملحا�سبة يف التعديات على الرثوات العامة
والتجني�س ال�سيا�سي ،و�ضحايا الأمن من معتقلني ومعذبني ،بالإ�ضافة �إىل الف�ساد.
ال تبدو هذه املطالب جديدة على ال�شعب البحريني وال العائلة املالكة ،كان االثنان يعرفان
�أن تلك املطالب ت�سري با�ستمرار جنبا �إىل جنب مع الزمن ،و�أن العائلة كانت وال زالت
تلعب على عامل ت�ضييع الوقت ومتييع املطالب.
ورغم �أن الثورة البحرينية �شهدت حتوالت كبرية وخطرية ،كان ُيراد منها �أن تغري القوى
املعار�ضة مركزها يف التف�أو�ض نحو تغيري نوع التحول املطلوب� ،إال �أن مطالب املعار�ضة
ا�ستمرت يف �إطار الدعوة �إىل التحول نحو الدميقراطية ب�شكل جاد.
�سقط ال�شهيد علي م�شيمع يف الديه م�سا ًء ليتبعه فا�ضل املرتوك �صباح اليوم التايل .بدا
وك�أن الدماء تر�سم طريقا �أحمر نحو الل�ؤل�ؤة .هذا ما ح�صل فعال� ،سيطر الآالف على دوار
الل�ؤل�ؤة يف قلب العا�صمة املنامة بعد ت�شييع امل�شيمع يف ع�صر الثالثاء.
كانت كرة الثلج تتدحرج جماهرييا بعد اخلمي�س الدامي وجمعة عبدالر�ضا بوحميد.
اجلمعيات ال�سيا�سية املعار�ضة ت�صيغ ر�ؤى للحل متر عرب جلنة ت�أ�سي�سية لكتابة د�ستور
دميقراطي وتفعيل ما ن�ص عليه ميثاق العمل الوطني ،من حكم ملكي د�ستوري على غرار

الدميقراطيات العريقة ،وهو ال�سقف الأقل بني الثورات العربية ،فيما بدا �أن �سقوفا �أخرى
بد�أت ترتفع.
رج ُع مطالب املعار�ضة يف دوار الل�ؤل�ؤة،
ال�سقف الأقل ،لكنه ا�ستنفر من ا�ستنفر .كان ْ
ُي�سمع يف م�سجد الفاحت باجلفري“ :لنا مطالب” ...مطالب الئتالف جمعيات دينية موالية
و�شخ�صيات م�ستقلة بذات االجتاه ،بعد �أن �أعلن ويل العهد مبادرة حلوار وطني �شامل.
تال رئي�س التجمع الوليد �أ�ستاذ ال�شريعة الإ�سالمية بجامعة البحرين املعار�ض ال�سابق
عبداللطيف املحمود مطالبه :ال متكنوا من يريد ال�شر للو�صول �إىل م�آربه ،والت�أكيد على
�شرعية نظام احلكم.
�أعرب املحمود عن �أ�سفه لأرواح املواطنني التي �أزهقت ،وطالب مبحا�سبة املت�سببني ،كما
دعا احلكومة ،يف �سياق مقطوع� ،إىل الإفراج عن جميع �سجناء الر�أي .وقال املحمود �إن
امل�شروع الإ�صالحي لي�س نهاية املطاف ،و�أن الدعوة �إىل الإ�صالح م�ستمرة.
وفيما ي�شبه قطع الطريق على حلول ال ت�ضمن موافقة جتمعه قال املحمود� :إن �أي مطلب
وطني ال ميكن �إقراره واال�ستجابة له دون توافق عليه من جميع مكونات املجتمع.
على اجلانب الآخر بد�أت املعار�ضة وويل العهد فتح قنوات ات�صال مبا�شرة للدفع بعملية
حوار جدية تف�ضي �إىل حلول ...ات�صاالت �سرية ،لقاءات غري معلنة ،نوايا لويل العهد
لزيارة مركز االعت�صام املفتوح بالل�ؤل�ؤة !

■ جتمع الفاحت
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كل ذلك غري معلن ،ما هو معلن �أن جتمع الوحدة الوطنية برئا�سة املحمود الذي �أ�سف
على �أرواح ال�ضحايا ،يف التجمع الأول يف  21فرباير� /شباط ،عاد يف  2مار�س� /آذار
ليطالب ال�سلطات بتطبيق قانون التجمعات للحفاظ على النظام العام.
وقال خماطبا امللك :ال�شارع يطالب ب�إرجاع الأمور �إىل ن�صابها وتطبيق القوانني اخلا�صة
بالتجمعات وامل�سريات على اجلميع ،داعيا لإزالة مظاهر االعت�صام يف ال�سلمانية �أي�ضا.
رف�ض جتمع الوحدة التعديالت الوزارية التي دفعت �إىل تو�سيع ح�صة الطائفة ال�شيعية
يف حكومة خليفة بن �سلمان الذي ير�أ�س الوزراة منذ  4عقود .و�صف عبداللطيف �إ�سناد
الإ�سكان ملجيد العلوي وال�صحة لنزار البحارنة والكهرباء لعبداحل�سني مريزا والعمل
جلميل حميدان ،ب�أنها ذات وقع �س ّيىء على منا�صريه.
هاجم املعلمني والأطباء ،وجميع املهنيني الذين ا�ستجابوا لدعوات الإ�ضراب ،وطالب
با�ستبدال املق�صرين وحما�سبتهم .و�صحيح �أنه طالب ب�سرعة �إجراء احلوار مع ويل العهد
دون �شروط �إال �أنه ا�شرتط عدم �إقالة احلكومة لبدء احلوار.
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احلوار الذي بدا وك�أنه يتقدم بدفع دويل� ،أعلن ويل العهد بعد زيارة وزير الدفاع الأمريكي
�إىل البحرين �أن ا�ستفتا ًء �شعبيا �سيجري حول �أي تغيريات مقرتحة ،ومن ثم �أ�صدر ديوانه
ما بات يعرف بـ “النقاط ال�سبع” ك�أ�سا�س للحوار.
جمل�س نواب كامل ال�صالحيات ،حكومة متثل �إرادة ال�شعب ،دوائر انتخابية عادلة،
التجني�س ،حماربة الف�ساد املايل و االداري� ،أمالك الدولة ومعاجلة االحتقان الطائفي،
هي املبادئ ال�سبعة التي �أعلن عنها ويل العهد ال�سبت  12مار�س ليال.
لكن الأجواء يف �صبيحة الأحد مل تكن �أجواء حوار ،و�إمنا كانت �أجواء حرب ،هجمت
ال�شرطة على املعت�صمني �أمام املرف�أ املايل ،بينما كان جمموعة من الأمن بلبا�س مدين،
وع�صابات مدعومة من �أقطاب يف العائلة احلاكمة يهاجمون جامعة البحرين.
ال مكان للعقل ،يبدو �أن النظام ح�سم خياره :الآن يبد�أ احلل الأمني الإقليمي ،وبغطاء
دويل من احلليف الأمريكي .دخلت قوات �سعودية بلواء درع اجلزيرة ،رف�ضت املعار�ضة
ورحبت املواالة ،مت الإعالن عن حالة ال�سالمة الوطنية ...احلكم اليوم للع�سكر.
ا�ستمر البط�ش لأ�شهر ،كان الهدف تغيري مراكز التف�أو�ض ،لكن جماهري املعار�ضة بد�أت
ت�ستعيد عافيتها .وبد�أت مع انتهاء “حالة ال�سالمة الوطنية” تعلن نف�سه جمددا .ال مكان
للرتاجع ،تظاهرات ،جتمعات ،مهرجانات :نحن يف ال�شارع ومطالبنا رغم القمع ال زالت.

■ وثيقة املنامة
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وبعد ثمانية �أ�شهر “� 12أكتوبر” متكنت جمعيات معار�ضة “الوفاق ،وعد ،التجمع
القومي ،التجمع الوطني ،الإخاء الوطني” من �صياغة ر�ؤية موحدة ملطالبها حتت م�سمى
وثيقة املنامة ،جددت فيها املطالبة بحكومة منتخبة متثل الإرادة ال�شعبية ،ونظام انتخابي
عادل يت�ضمن دوائرانتخابية عادلة ،و�سلطة ت�شريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة،
وتنفرد بكامل ال�صالحيات الت�شريعية والرقابية واملالية وال�سيا�سية ،وقيام �سلطة ق�ضائية

موثوقة م�ستقلة ،بالإ�ضافة �إىل �أمن للجميع.
مل تخلق �آلة القتل معادلة جديدة ،بقيت املعادلة كما هي معار�ضة تطالب بالإ�صالح
الد�ستوري والتحول نحو الدميقراطية وامل�س�أواة ،يف مواجهة نظام يعمل على تكري�س
الدكتاتورية والف�صل الطائفي.

■ وثيقة الفاحت

بني هذا وذاك تقدمت ثالث جمعيات موالية “املنرب الإ�سالمي ،الأ�صالة الإ�سالمية،
التجمع الد�ستوري” ان�شقت عن جتمع الوحدة الوطنية ،بورقة �أ�سمتها وثيقة الفاحت
تعر�ض فيها ر�ؤيتها للحل.
�شرعية نظام احلكم ،مكافحة الف�ساد� ،إ�صالح الق�ضاء ،حماربة التمييز بكل �أ�شكاله،
رف�ض العنف وا�ستغالل الأطفال ،والوحدة اخلليجية االحتادية ....هذه وثيقة الفاحت التي
و�صفها ع�ضو جتمع الوحدة الوطنية املحامي عبداهلل ها�شم باملبتذلة.
�إذ ًا ،ر�ؤى متباينة للحل ،اقرتبت �شكليا على م�ستوى وثيقة املنامة والنقاط ال�سبع لويل
العهد ،لكن �إرادات �سيا�سية مت�ضاربة ال زالت تتجاذب القرار ال�سيا�سي .مطالبات كثرية
طرحتها قوى مت�صارعة ،اختلفت وثائقها و�أطرها لكنها تبقى مت�سقة مع االجتاهات
التاريخية لتلك القوى.
فبينما تطالب قوى املعار�ضة بامتداداتها التاريخية تعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية عرب
�إ�صالح البنية ال�سيا�سية والت�شريعية يف البالد ،ترتكز مطالب املواالة على تعزيز املكا�سب
االقت�صادية مع بع�ض الإ�صالحات ال�سيا�سية املحدودة مع املحافظة على جوهر نظام
احلكم وبنيته.
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البحرين
سيرة المقاومة المدنية

عي -ولي�س ت�أريخيا ،لثورة  14فرباير -ومن
فيما يلي تقرير ت�أملي تت ّب ّ
خالل م�سرب حُم ّدد هو مقولة :املق�أومة املدنية .تهدف القراءة �إىل
ر�صد �أهم و�سائل الن�ضال ال�سلمي التي اعتمدتها هذه الثورة ،وت�سليط
ْ
ّ
ال�ضوء على ال�سياق احلا�ضن واملو ِّلد لها� ،إ�ضافة �إىل النقا�شات التطورية
واحلجاجية التي تزامنت �أو ت�أثرت بها .يعتمد التقرير /القراءة
منهجيا على كتاب “املق�أومة املدنية” للباحث البحريني عبدالهادي
خلف ،كما �أنها ت�ست�ضيء بكتاب جني �شارب “من الدكتاتورية �إىل
وتعد كتابات �شارب واحدة من �إحاالت خلف املرجع ّية.
الدميقراطية”ّ ،
مف�صل لأ ّيام
مت ّثل هذه القراءة اقرتاحا متهيدي ًا لأي جهد توثيقي ّ
الثورة ،وهو م�شروع وطني ُيراد له الإجناز يف �أقرب وقت.
ثورة وانفتحت
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كانت الثورة امل�صرية  -ومن خلفها ثورة اليا�سمني يف تون�س  -هي ّ
حمط �أنظار البحرينيني.
ي�سجل املتابعون �أنّ النموذج ال�سلمي لل ّثورة مل يكن ع�صيا تطبيقه يف البحرين ،ولكن
ّ
ال�س�ؤال الذي ظ ّل ي�شغل كثريين هو :ما مدى ال�سلمية التي ميكن االلتزام بها ،ال�سيما
�سجاالت �سابقة داخل البيت املعار�ض حول �أ�ساليب الن�ضال واال�سرتاتيجيات،
يف ظ ّل
ٍ
واالختالف على الو�صفة ال�سّ لمية؟
حينما خرج البحرينيون يوم  14فرباير ،انك�سرت الهواج�س تلقائيا .مل يخ�ضع اجلميع
لدورات تدريبية يف املق�أومة املدن ّية ،ومل تكن برفقتهم فرق ّ
منظمة جتيد فنّ اال�ستنزاف
الال عنفي لقوات الأمن .اكتفي البحرينيون بخرباتهم املرتاكمة و�صدى ال ّربيع العربي،
وباملعجم الثقايف والقيمي الذي يتم ّثلونه يف �إدارة �سلوكهم اخلارجي .على هذا النحو م ّر
ذلك اليوم.

■ م�شهد خمتربي� :سلم ّية اليوم الأ ّول

ثورة وانفتحت
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املكان :قرية الديه عند ال�شارع املقابل ملجمع جيان التجاري .الزمان 14 :فرباير
 .2011ال�ساعة :الثالثة والن�صف ع�صرا .املنا�سبة :يوم الغ�ضب يف البحرين.
تتق ّدم القوات �إىل التجمع ال�سلمي الذي بد�أ للتّو .كان ال�ضابط ي�أمر القوات بالتقدم،
جهات �شتى .عندما تُدير الوجه نحوه �أكرث ،تت�أ ّكد �أن �أع�صابه
فيما عيونه م�شغولة يف ٍ
تتجه ناحية قرية �سناب�س ،وحتديدا على �ضفافها املحاذي لب�ؤرة الأنظار يومها؛ دوار
الل�ؤل�ؤة .امل�شهد من جهة جيان يبدو �شبيه ًا ب�سيل من الألوان الرمادية .القوات تتجه بهيب ٍة
ت�ضج بالالفتات .ال ي�ستوعب
مفتعلة نحو جمموعات خمتلطة (�شباب� ،شابات� ،أطفال) ّ
املرء احلدث املرتقبّ � .أي متابع حري�ص على الوقائعية �سي�ضطر لأن يرتك الزوايا الآمنة
واالقرتاب نحو نقطة االحت�شاد �أم ًال يف التقاط ال�صّ ورة املحفوفة بالغمو�ض.
املفاجئ �أن املتظاهرين كانوا ثابتني يف �أماكنهم ،ال يعرتيهم اخلوف من الف ّوهات التي
تكاد تلت�صق بهم .تقرتب من القوات فتجد حري ًة �صفراء تخ ّيم على الوجوه املختبئة حتت
يتغي املوقف ال�سلمي حني ّمت الإطالق .تف ّرق اجل ْمع حتت وابل الغازات،
اخلوذات .مل رّ
ولكن ليعود من جديد .تلك كانت االلتقاطة الأوىل لأنفا�س املق�أومة املدنية لل ّثورة
اجلديدة .القرية املعروفة �سابقا مبواجهاتها ال�شديدة مع القوات ،بدت خمتلفة هذه
املرة .يف واحدة من الإعادات ،تق ّدم �شبان يعر�ضون على القوات الفتات مطلبية هاتفني:
“�سلمية �سلمية” .على مقرية من امل�شهد ،يراقب القيادي يف جمعية الوفاق� ،سيد هادي
�شاب �آخر و ُيذ ّكره بال ّدر�س الأول:
املو�سوي ،فتى �صغريا يحمل حجرا ،ليقرتب من الأخري ٌ

“�سلمية” .وجنح االختبار.

■ االعت�صام املركزي يف د ّوار الل�ؤل�ؤة
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دخل املحتجون د ّوار الل�ؤل�ؤة ظهرية  15فرباير حم ّملني مبلفني متبادلني �سيمثالن
جوهر املناق�شات الداخلية للحركة االحتجاجية :الأول ال�شعار املطلبي وتوحيده ،والثاين:
ا�سرتاتيج ّية املق�أومة املدنية القادمة.
نظرا ل�سقوط اثنني من ال�شهداء (ال�شهيد علي م�شيمع  14فرباير ،وال�شهيد فا�ضل
املرتوك  15فرباير) ،فقد وجد �شعار �إ�سقاط النظام بيئته امل�ؤاتية .ونظرا لذلك ،مل
يكن م�ستغربا �أن املتظاهرين الذين تقاطروا الحتالل ال ّدوار واالعت�صام فيه كانوا يهتفون
بذلك ال�شعار .كان ذلك ،على الأقل ،امل�شهد الأكرث ات�ساعا وتق ّبال� .سي�ؤثر ذلك الحقا على
�إدارة العمل الال عنفي املنتظر� ،إال �أن االعت�صام يف الدوار ،وا�ستطاعة املعت�صمني تنفيذ
ور�ش عمل مفتوحة� ،سيم ّكن من �إعداد تدريجي وغري مكتوب ملانفي�ستو املق�أومة ال�سلمية.
ينبغي ت�سجيل �أن �شعار �إ�سقاط النظام مل يخ�ضع ل�شطب �إرادي من جانب امل�شاركني يف
االعت�صام ،وبدال من ذلك جرت عمليات مراجعة �أو حت�سني �أو تركيب توافقي لل�شعار.
مل يكن الأمر مثاليا ،وبرزت بع�ض ردود الفعل غري املتوازنة ،ولكن يف كل احلاالت ،ظل
ال�شعار ثابتا يف مكانه ،واعتلى املن�صة الرئي�سية لالعت�صام .وميكن ا�ستنتاج �أنّ املفهوم
الوا�ضح للمق�أومة املدنية لدى املعت�صمني كافة؛ �أ�سهم يف اقرتاح املعاجلات التوفيقية،
كما هي حم�أولة �إبراهيم �شريف – �أمني عام جميعة وعد – يف تف�سري مفهوم �إ�سقاط
النظام مبا يجعله م�س�أويا لل�شعار املطلبي املناف�س �آنذاك :اململكة الد�ستورية .لقد �أدرك
اجلميع �أن تقدمي تنازالت ،ولو على م�ستوى ال�شعارُ ،يف ِقد االعت�صام جوهره يف التحدي
والن�ضال اجلاد .ويف احل ّد الأدنى ،ف�إن مقولة التوازن القوي – التي بلورها غاندي –
تفقد اعتباريتها لو جرت تنازالت على هذا ال�صعيد ،حيث تتم�سك املق�أومات احلقيقية
املدججة بال�سالح ،يف مقابل
مبواقف �سيا�سية �صلبة تفر�ض قدرا من التوازن مع ال�سلطة ّ
ال�شعب الأعزل الذي ق ّرر ال�سلوك الال عنفي يف الن�ضال.
جوهريا� ،سي�ؤدي االعت�صام يف الدوار ،وبالكيفية التي ّمتت� ،إىل حتقيق �أثرين �أ�سا�سيني
ي�ؤكد عليهما املهتمون بالن�ضال ال�سلمي وفنونه .فقد عزّزت النقا�شات املفتوحة الإقدام
املده�ش على جت�أوز اخلوف ،و�إ�سقاط جدار اخل�شية من ال�سلطة وقمعها ،وهي من
م�ستلزمات التحدي ال�سلمي الناجح .ومن ناحية �أخرى ،ر�سّ خت تلك العادة املدنية التقبل
الدميقراطي لوجهات النظر الأخرى ،والت�سامح الواقعي مع الأيديولوجيات املتعددة التي
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ميكن �أن تنخرط يف العمل اجلماهريي ال�سلمي .الحقا ،وعندما ت�شتد �إجراءات ال�سلطة،
�ستتبلور الفائدة الق�صوى للتعزيزات املعنوية والتثقيفية التي و ّفرتها ط�أوالت احلوار يف
الدوار.

ال�صدور العارية
ال�سلمية :الوردة ،العلم الوطنيّ ،
■ اختبارات ّ

ثورة وانفتحت
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بعد الهجوم الوح�شي والغادر على املعت�صمني فجر اخلمي�س 17 ،فرباير – وقد �أدى
�إىل �سقوط �أربعة من ال�شهداء  -انتقل م�سار التحدي ال�سيا�سي �إىل حدود جديدة من
املواجهة .ا�ستخدام العنف الذي �س ّبب مزيدا من ال�شهداء� ،سوف يعيد ممار�سة الأ�سلوب
املتكرر للمق�أومة املدنية ،وهو حتويل اجلنائز �إىل احتجاجات غا�ضبة �ضد النظام .عملت
اجلنائز على �إبراز الفجيعة وبالتايل تعرية وجه النظام من ناحية ،و�أ ّكدت على الزخم
الثوري من جهة �أخرى .وهذه و�سيلة مركزية على امتداد ثورة الل�ؤل�ؤة كون الأخرية متيزت
بقوافل متتالية من ال�شهداء ،وهو ما �سيربر ظهور عدد من الو�سائل الرف�ضية اخلا�صة
ببيئة اجلنائز وت�شييعها ،من قبيل فعالية ال�شموع ،التي �ستجد ح�ضورها الأبرز والأو�سع
بعد الهجوم الثاين على الدوار ،وانتقال االحتجاجات �إىل القرى واملناطق يف �أغلب
الأوقات.
يف يوم  20فرباير ،دخل التحدي املق�أوم مرحلة جديدة ،كان عنوانه العري�ض :ال�صدور
العارية .وكان ال�شهيد ر�ضا بو حميد رمزه الكبري (.)1
كان املطلوب التغ ّلب على ا�سرتاتيجية االلتفات واالجراءات اال�ستيعابية للنظام ،وذلك
بعد �إثبات القدرة على �إجها�ض �إجراءاته القمعية املختلفة.
يف املرحلة الثانية من اعت�صام الدوار ،ا�ستطاعت الثورة ال�سلمية �أن تُك ّر�س ثقافة الإقناع
والتحدي بالأ�سلوب املدين ( .)2برز �شعار “�أنا ال�شهيد التايل” يف هذا ال�سياق ،ومل
يكن يحمل ر�سالة عنفية �أو رغبة يف املوت العبثي كما �ص ّوره الإعالم التابع للنظام .يف
الواقع ،م ّثل هذا ال�شعار ،وال�سلوكات االحتجاجية التي �صاحبته – من قبيل ارتداء
الأكفان والتق ّدم العاري نحو القوات املعتدية – �أجلى مظاهر التم ّر�س على �إ�سقاط اخليار
القمعي ،وهو م�شهد احتفلت به ال�صحافة العاملية ود ّلت عليه العبارة ال�شهرية “مثخنون
باجلراح ولكن ال ينحنون”.
ا�شتغل املعت�صمون يف هذه الفرتة على ابتكار الرموز والثيمات ،وتنوعت الأ�ساليب
التعبريية و�أدوات الفن� .أعطى االعت�صام – �إ�ضافة �إىل م�شاعر الإقدام – فر�صة هائلة
لإطالق املواهب والإ�شارات االحتجاجية ،ومت توظيف كل �شيء يف هذا االجتاه القدو

(النارجلية) ( ،)3النفي�ش (الذرة) ،اللوحات اجلدارية ،التعبريات ال�ساخرة .ظهر يف
هذه الفرتة تعبري “�شحوال” (( )4كيف حالك؟) تعبريا عن الإيذاء النف�سي ملعنويات
النظام ،وتذكريه بقرب الرحيل.

الدوارة
■ د ّوار الل�ؤل�ؤة :االعت�صامات وامل�سريات ّ

�إعادة االعت�صام يف دوار الل�ؤل�ؤة عزّز قيمة التحدي ال�سيا�سي وجدوى املق�أومة املدنية ،وقد
�سارع املعت�صمون �إىل تو�سيع نطاق النقا�شات يف �ساحة االعت�صام .تعبريا عن امل�شاركة
ال�شعبية العارمة يف االعت�صام ،انطلقت من �ساحاته امل�سريات املختلفة .وهي و�سيلة هامة
لإعطاء الزخم العام لالحتجاجات ،وجتديد انطالقتها ،والتح�شيد املتوا�صل للمطالب
املرفوعة ،و�صوال �إىل حما�صرة النظام وحتقيق التوازنات املطلوبة.
�سيت املعار�ضة م�سرية ال�شهداء احلا�شدة ( ،)5وامل�سرية التي طافت
يف هذا ال�سياق ،رّ
على مبنى احلكومة ( )6واملرف�أ املايل( .)7و�صوال �إىل االعت�صام اجلزئي الذي �أريد له
اال�ستمرار يوميا قرب ق�صر الق�ضيبية(.)8
يف هذه الفرتة ،بد�أ جتمع الفاحت ي�أخذ ت�صعيدا جلهة الت�شكيك يف الن�ضال املطلبي
لثورة فرباير ،و�أخذت تظهر على ال�سطح بدايات اال�صطفاف الطائفي .يف هذا الإطار،
خا�ضت الثورة جهدا م�ضنيا للوقوف يف وجه هذا الت�شطري ،و�أ ّكدت على البعد الوطني
للحركة االحتجاجية من خالل ابتكار ال�شعارات الوطنية (�إخوان �سنة و�شيعة هذا الوطن
ما نبيعه) وال�سل�سلة الب�شرية التي انطلقت من م�سجد الفاحت ذهابا �إىل دوار الل�ؤل�ؤة(.)9

■ د ّوار الل�ؤل�ؤة :تو�سيع الدائرة اخلانقة..
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الإ�ضراب العمايل واملرف�أ املايل
بح�سب طبيعة الأعمال االحتجاجية ،فقد كان من الطبيعي �أن تزداد وترية الت�صعيد
الن�ضايل على م�ستوى العدد والكيف .ومن حيث تنويع املبادرات ،مت توجيه امل�سريات
لتتخذ �أدوار ًا مركبة يف التعبري االحتجاجي من جهة ،و�إحلاق املزيد من ال�ضغط املعنوي
على النظام .ويف هذا ال�سياق ،مت توجيه م�سريات �إىل مبنى الإذاعة والتلفزيون ،وامل�سرية
التي حت ّركت باجتاه الديوان امللكي ( ،)10والأخرية التي انطلقت �إىل ق�صر ال�صافرية
( )11وط ّوقت �أ�سواره.
� ّأجج من هذا ال�صعيد ،انك�شاف خطة االحتواء للنظام ،و�سعيه الد�ؤوب لتطويق
االحتجاجات من خالل و�سائل ا�ستيعابية وتفريغية وا�ستخدام الأدوات التلقيدية يف �إثارة
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اخلالف الطائفي .وكان من الطبيعي �أن ت�أخذ املق�أومة املدنية حراكا ت�صعيديا ،قد ال
يكون حم�سوبا متاما ،رد ًا على من�أورات النظام ،التي كان ميكن �أن ُتهدِّ د �أ�سا�س احلركة
االحتجاجية برمتها.
يف هذا الإطار ،كان �إغالق املرف�أ املايل( ،)12والتي ع ّدت خطوة ت�صعيدية متق ّدمة
يف جمال املق�أومة املدنية ،وتع ّدد ب�ش�أنها الآراء .وبرغم �أن هذه اخلطوة �أحيطت منذ
بداياتها بالنقا�شات املتعددة ،ف�إنها مل تكن مفاجئة ،وقد عمِ د املحتجون منذ الأيام
الالحقة لالعت�صام يف الدوار� ،إىل تو�سيع اخليام ،ومت تثبيت خيمة خا�صة باملعت�صمني
عند املرف�أ املايل نف�سه ،كما كان �ساحة مف�ضّ لة لعدد من االعت�صامات يف هذه الفرتة.
وعدا عن رمزية هذا املكان ،والذي ارتبط بعملة الدينار (قيمة �شرائه من جانب رئي�س
احلكومة) ،ف�إنه مي ّثل يف نظرية املق�أومة الإيجابية هدفا مطلوبا وب�إحلاح ،ومبعزل عن
االختالف الذي ورد ب�ش�أن التوقيت.

املف�صل للمق�أومة املدن ّية
■ ما بعد د ّوار الل�ؤل�ؤة :التاريخ ّ
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من دخول قوات درع اجلزيرة ( ،)13و�إخراج املعت�صمني من الدوار وتدمري ُن�صب
الل�ؤل�ؤة ،و�إعالن الطوارئ ،وعودة النظام ال�ستخدام عمليات القمع الوا�سعة ،تكون
املق�أومة املدنية يف ثورة فرباير قد دخلت تاريخها احلقيقي.
يف الفرتة الأوىل لهذه املرحلة� ،ستكون اجلنائز هي الو�سيلة االحتجاجية الأبرز ،وذلك
نظرا �إىل �أعداد ال�شهداء وتوايل الأنباء ب�ش�أن �سقوطهم .ميثل خرب ال�شهادة حافزا
لتنظيم ا�ستعدادات وا�سعة للت�شييع ،ويف حني انتهت �أغلب اجلنائز يف هذه الفرتة دون
تدخل القوات� ،إال �أن الأهايل كانوا يحر�صون على جتديد االحتفاء بال�شهداء ليال من
خالل م�سريات ال�شموع ( ،)14وهي الفعالية التي برع البحرينيون يف تقدمي معانيها
الن�ضالية .كما �أن �إنهاء مرا�سيم العزاء (ك�سار الفاحتة) تكون عادة منا�سبة لتجديد
الزخم الثوري ،وهي عادة ما تكون عر�ضة لتدخل القوات واندالع املواجهات.
برز التكبري ( )15من �أ�سطح املنازل باعتباره الفعالية الليلية املركزية .وي�شري تدخل
القوات وبط�شها الهمجي �إىل ال ّدور املعنوي واالحتجاجي لهذه الفعالية التي التزم بها
الأهايل يف توقيتات معينة وب�أ�ساليب تكاد تكون مت�شابهة.
جنبا �إىل ذلك ،ات�سع يف هذه املرحلة ا�ستخدام الأبواق لعزف النغمة املعروفة (تن تن
تنت) ( .)16كانت النغمة يف فرتة االعت�صام بالدوار ت�ؤدي دور التعريف بهوية املحتجني،
وعبت عن ت�صاعد املطلب الثوري من جانب �آخر .ولذلك فقد كان توظيفها وقتئذ يحمل
رّ
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طابعا مطلبيا وكرنفاليا .بعد ذلك� ،أ�ضحت النغمة و�سيلة احتجاج وترهيب نف�سي للقوات،
وت�شري املواد الفلمية �إىل ح�ضورها الدائم يف االحتجاجات التي بد�أت تعود يف فرتة
الطوارئ على م�ستوى القرى ،وهي ت�صدر يف الغالب من البيوت و�أ�سطح املنازل لإعطاء
املتظاهرين زخما معنويا و�إظهار االعرتا�ض يف وجه القمع الذي يزحف باجتاههم.
مع الإعالن عن موعد �إنهاء الطوارئ ،بد�أت املق�أومة املدنية ت�ستعيد التقاطتها الثورية
اجلديدة .بد�أت برامج التح�شيد للعودة �إىل دوار الل�ؤل�ؤة ( )17على مدى زمني متوا�صل.
ومت ابتكار فعالية متنقلة بني القرى واملناطق حتت عنوان “تقرير امل�صري” والذي بد�أ
لأول مرة يف منطقة جدحف�ص ( )18متزامنا مع و�صول جلنة تق�صي احلقائق التي
�شكلها النظام.
�أعادت فعاليات تقرير امل�صري الأمناط اخلا�صة بالن�ضال الال عنفي يف البحرين .فربز
الإبداع يف مق�أومة العنف بو�سائل ال عنفية ،مع �إظهار م�ستويات عالية من ال�شجاعة يف
وجه القمع العنيف الذي خ ّلف املزيد من ال�شهداء وال�ضحايا (.)19
وب�صحبة هذه الفعاليات ال�شعبية ،بد�أت املعار�ضة (وعلى ر�أ�سها الوفاق) ،وفور انتهاء
الطوارئ ،ب�إعادة احل�ضور ال�شعبي ،وبد�أت تد�شني �سل�سلة من االعت�صامات الأ�سبوعية
ال�سّ يارة يف مناطق البحرين .وقد �أفادت هذه االعت�صامات يف تثمري احلراك الدبلوما�سي
يف اخلارج ،وفر�ض معادالت جديدة يف التحدي ال�سيا�سي.
ن ّوع املحتجون و�سائل يف االحتجاج ،ومن ذلك تد�شني فعاليات �شعلة “تقرير امل�صري”
( )20والتي جالت على خمتلف مناطق البحرين .وهي فعالية ذات طابع معنوي ،وتقوم
على االعت�صام اجلزئي ،و�إلقاء البيانات واخلطب الثورية ،م�صحوبا برمزيات معينة ،يف
مقدمتها ال�شعلة التي تناف�ست املناطق يف طريقة تقدميها جلمهور املعت�صمني .وت�شهد
املناطق بعدها موجة جديدة من امل�سريات والتي تلج�أ القوات �إىل قمعها وتفريقها بالق ّوة.
�ضمن املناق�شات الداخلية ،مت الت�أكيد على �ضرورة احل�شد االحتجاجي قريبا من العا�صمة
وحم�أورها الرئي�سية .ويف ذلك ،كانت فعاليات العودة �إىل دوار الل�ؤل�ؤة ،والتي �أخذت
�أ�شكالها املتنوعة ،و�أبرزها مع دخول فعالية طوق ال�سيارات ( ،)21والتي ا�ستخدمت
بفعالية بهدف غلق ال�شوارع الرئي�سية ،وال�سيما املحيطة بالعا�صمة ودوار الل�ؤل�ؤة.
يف هذه الفرتة ،كان مفهوم حترير الدوار م�سيطرا على الفعاليات االحتجاجية املختلفة،
وقد �أُعطي بعدا بطوليا وم�ؤثرا مع �إقدام بع�ض الأفراد على دخوله يف م�شاهد �أعادت
ت�صوير ال�شجاعة وال�سلمية.
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وا�ستتباع ًا لفكرة العودة �إىل ال�شوارع الرئي�سية ،جتددت االعت�صامات املركزية يف �شارع
البديع ومناطق �أخرى ،حتت عنوان “احتلوا �شارع البديع” ( )22و”احتلوا الكورني�ش”.
ملحق م�سرد� :أ�ساليب العمل الال عنفي يف ثورة  14فرباير

■ �أو ًال� :أ�ساليب االحتجاج والإقناع
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• ت�صريحات ر�سمية� :صدور خطابات عامة م�ؤيدة للثورة من جانب الرموز الدينية
وال�سيا�سية ،واجتهاد الرموز لأجل و�ضع الثورة يف �سياقها املحلي والإقليمي .وت�أكيد
هذه اخلطابات على الأ�سلوب ال�سلمي ،وعدم التنازل وتقدمي الرتاجعات ،مبا يفيد
الإجماع على املفهوم “املق�أوم” لالحتجاجات القائمة ،وعدم القبول ب�أية ت�سويات مبهمة
�أو احللول الرمادية.
• خماطبة اجلماهري العري�ضة :ابتكر املحتجون يوميا ال�شعارات والهتافات ،وعرب
ذلك عن وعي �شعبي لتطورات الأو�ضاع ،والإ�صرار على امل�ضي والثبات (من بعد
اخلمي�س �أنهينا الكالم ..ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام ،بلطجية بلطجية يا حكومة يا
غبية /)...الر�سوم الكاريكاتريية ،وقد ا�ستخدمت بطرائق خمتلفة ،مع اال�ستثمار الكبري
لو�سائل االت�صال االجتماعي ،وكانت و�سيلة فعالة يف ت�سخيف املواقف الر�سمية و�إبطال
مزاعم النظام بطريقة الفكاهة وال�سخرية  /الكتابة عرب الالفتات ،وهي �أداة حا�ضرة
يف امل�سريات كلها ،وقد اختزلت املوقف ال�شعبي من الإرجراءات والتطورات الراهنة /
الكتابة على اجلدران ويف اجلو ويف الأر�ض .وقد تو�سّ عت هذه الطريقة على امتداد يوميات
الثورة ،وبا�ستخدام جتهيزات فنية متنوعة من قبيل الطائرات الورقية والبالون والأ�صباغ
العري�ضة للكتابة على الأر�ض.
• احتجاجات جماعية :االعت�صامات ا�ستمرت على امتداد الثورة ،وتنوعت بني
االعت�صام املركزية (اعت�صام الل�ؤل�ؤة ،اعت�صامات تقرير امل�صري ،اعت�صامات احتالل
�شارع البديع )..واالعت�صامات املناطقية التي مل تتوقف.
• �أعمال رمزية عامة :رفع الأعالم البحرينية ،ويف �أق�سى حلظات القمع واملواجهة
مع القوات� /إقامة ال�صالة يف امل�ساجد امله ّدمة  /اال�ستخدام املتوا�صل لنغمة “تن
تن تنت”.
• ممار�سة ال�ضغط على الأفراد :بف�ضل و�سائل االت�صال االجتماعي احلديثة ،كان
للم�سئولني ن�صيب وا�سع من النقد وال�ضغط النف�سي ،حيث كان من ال�سهل البوح
بالتوبيخ واملالمة ومن غري اخل�شية الأمنية.

• امل�سرح واملو�سيقى :جل�أ املحتجون �إىل �إنتاج مواقف م�سرحية م�صورة ،و�أغلبها
�ساخرة ،للر ّد على ادعاءات النظام ،وقد �أثرت ب�شكل وا�ضح يف ف�ضح هذه االدعاءات،
كما يو�ضح املوقف الر�سمي واملنا�صرين له من الإعالم والإخفاق يف هذه املعركة /
الأنا�شيد الثورية واملو�سيقى التعبريية ،وقد برع فيها املحتجون على امتداد الثورة،
و�أ�سهمت يف تر�سيخ الثورة وت�أكيد انت�شارها ال�شعبي.
• املواكب :مل تتوقف امل�سريات على امتداد �أيام الثورة وظلت ال�شوارع حا�ضرة
باجلماهري /بع�ض الأعمال املوكبية كانت عبارة عن ا�ستعرا�ضات خا�صة لبع�ض
املجموعات الثورية ،بغر�ض الت�أكيد على احل�ضور يف ال�شارع� ،أو لأجل تقدمي ر�سائل
رمزية ونف�سية  /مثلت املواكب الدينية والعزائية ر�سالة ثورية مبا�شرة يف حياة الثورة،
وكان التم�سك بها �أثناء قانون الطوارئ ،وما �صاحبها من مواجهات ،ت�أكيدا على التواجد
الن�ضايل وعدم اال�ست�سالم /ابتكر البحرينيون قوافل ال�سيارات االحتجاجات يف �إطار
العودة �إىل حميط العا�صمة وال�شوارع الرئي�سية ،و�ضمن حم�أوالت الرجوع �إىل الدوار.
وكانت هذه القوافل ذات ر�سائل قوية يف �إبراز الت�أزم ال�سيا�سي القائم وفاعلية املبادرة
ال�شعبية.
• تكرمي ال�شهداء :وهي و�سيلة مل تغب عن امل�شهد الثوري ،فكانت جنائز ال�شهداء
مبثابة الدعوة املتجددة للتواجد الثوري ،ومثلت مرا�سيم (ك�سار الفواحت) موعدا لإظهار
ال�شجاعة يف مق�أومة العنف الر�سمي /وقد جل�أ املواطنون �إىل �إقامة ت�شييع رمزي لبع�ض
احلاالت (حال �شهيدة ال�سيخ ،وحاالت ال�ضحايا الذين ميوتون حتت ت�أثري الإ�صابات).

■ ثاني ًا� :أ� -أ�ساليب الال تع�أون االجتماعي:
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• نبذ الأ�شخا�ص :جل�أ املحتجون �إىل �سلوك بع�ض �أ�شكال املقاطعة االجتماعية لبع�ض
الرموز الر�سمية وال�شخ�صيات املهتمة بارتكاب االنتهاكات ،وتبع ذلك حجب العواطف
الإيجابية عن ال�شخ�صيات الإعالمية وال�صحافية التي �شاركت يف الدفاع عن حمالت
القمع وم�ؤازرة النظام يف �سيا�ساته املختلفة� .إال �أن هذا ال�سلوك مل يخ�ضع للتقنني �أو
الإدارة التحرميية من اجلهات املعتربة.
• الال تع�أون مع امل�ؤ�س�سات :وميكن الإ�شارة هنا �إىل �إ�ضربات الطالب عن املدار�س
يف �أوقات القمع ال�شديدة� ،أو حني تكون هناك فعالية احتجاجية قريبة� ،أو حينما يتعلق
الأمر باالحتفاالت الر�سمية (احتفاالت  16و 17دي�سمرب) /وكذلك مقاطعة الطالب
للمهرجات الر�سمية التي تُقام يف املنا�سبة املذكورة.
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ب� -أ�ساليب الال تع�أون االقت�صادي:
• الإ�ضراب :وقد مت تنفيذه يف فرباير ومار�س ردا على عنف ال�سلطة ،وتعبريا عن فقدان
الأمن والأمل جتاهه .وكان الإ�ضراب م�ؤثرا ،ب�سبب �شموله ملختلف امل�ؤ�س�سات احلكومية
وال�شركات وامل�صانع الكربى ،وهو ما ا�ستدعى وجود مداخالت متكررة لإيقافه ،وهو ما
مت بالفعل بعد ا�شرتاط االحتاد العام لعمال البحرين �ضمان �سالمة العمال والطالب.
• الإغالق :وميثل غلق املرف�أ املايل اخلطوة الت�صعيدية الأكرث ت�أثريا يف �أحداث الثورة.
• املقاطعة االقت�صادية :ومتثل ذلك مبقاطعة املحالت التابعة لرموز النظام� ،أو تلك
التي �أبدت دعما علنيا له ووقفت يف وجه املحتجني ب�شكل �سافر وقمعي /فعالية ت�صفري
البنوك ،ب�سحب الودائع والرواتب من البنوك التي �شاركت يف ا�ستهداف املواطنني/
�سيا�سة التق�شف باالمتناع عن ارتدياد املراكز التجارية ،وخا�صة يف بع�ض املواقف ،من
قبيل مقاطعة مركز “ال�سيتي �سنرت” جزئيا بعد اعتقال الن�ساء و�إهانتهن داخل املجمع
�أثناء فعالية للعودة �إىل الدوار.

ج � -أ�ساليب الال تع�أون ال�سيا�سي:
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• نبذ ال�سلطة :ا�شتعل ازدراء النظام طوال �أيام الثورة ،تتابعا مع �سقوط ال�شهداء
وال�ضحايا ،وجرى تعميم الرف�ض العام للنظام والدعوة ملق�أومته .و�صدرت هذه
الدعوات ب�شكل مبا�شر من الأو�ساط الثورية ،واجلماعات التي تتولىّ ت�سيري التظاهرات
واالحتجاجات.
• امتناع املواطنني عن التع�أون مع احلكومة :م ّثلت مقاطعة االنتخابات التكميلية،
مثل ان�سحاب كتلة الوفاق ،خطوة هامة على �صعيد تفريغ ال�شرعية ال�شرعية وال�شعبية
عب رف�ض ح ّل النظام لبع�ض
من النظام ،و�إظهار الرف�ض ال�شعبي له /ومن جهة �أخرى ،رّ
امل�ؤ�س�سات تعبريا عن االعرتا�ض ال�سلبي جتاهه ومق�أومة قراراته وعدم اتباعها (حل
جمعية املعلمني ،املوقف من جمعية املحامني ،وجمعية الأطباء) /كان لرف�ض امل�ساعدات
اخلا�صة ب�شهر حمرم �شكال مبا�شرا لعدم التعاطي مع ر�أ�س النظام ،وكانت مبثابة ر�سالة
حية على ك�شف ازدواجية النظام يف املو�ضوع الديني جلهة هدمه امل�ساجد /كان ملقاطعة
اللجان واجلمعيات احلكومية دوره املتواتر يف �إبراز التحدي ،ومثال ذلك كان ان�سحاب
الوفاق من جلنة احلوار احلكومية ،وعدم م�شاركة املعار�ضة يف جلنة متابعة تو�صيات
جلنة ب�سيوين.
• بدائل اجلمهور للطاعة :مت ّثل هذا اللون من املق�أومة يف رف�ض التف ّرق �أثناء االعت�صامات

واالحت�شاد ،والإ�صرار على متابعة االعت�صام مرة بعد �أخرى.

■ ثالث ًا� :أ�ساليب التدخّ ل الال عنيف

التدخل النف�سي :و�أبرز �أمثلته كان يف ال�صيام (الإ�ضراب عن الطعام) ،والذي جل�أت
�إليه املعار�ضة يف �أوقات خمتلفة ،مثل فعالية جمعية وعد ،وفعالية املت�ضررين من وزارة
الرتبية /التح ّر�ش با�ستخدام العنف ،وهي و�سيلة جدلية ،ر�أتها بع�ض املجموعات الثورية
و�سيلة نف�سية رادعة ،وكانت متار�س ب�شكل حمدود ،بغية التخويف ،ولي�س �إيقاع الأذى �أو
القتل.
• التدخل اجل�سدي :ومن �أ�ساليبه كان االعت�صام املتكرر ،يف مواجهة العنف،
وا�ستخدام الغارة العارية الال عنفية �أثناء االعت�صامات والتظاهرات /االحتالل الال
عنيف لبع�ض املواقع �أو ال�شوارع الرئي�سية ،مثال فعالية “احتلوا �شارع البديع”.
• التدخل االجتماعي :ومثاله املقاطعة الإعالمية والكالمية /التعويل على و�سائل
ات�صال و�إعالم خا�صة وبديلة عن الإعالم الر�سمي ،كما هو احلال مع الإعالم
الإلكرتوين مثال.
• التدخل االقت�صادي :وعربت عنه بو�ضوح حمالت الت�ضامن االجتماعي عن املف�صولني
واملت�ضررين من �سيا�سات النظام.
• التدخل ال�سيا�سي :ومن �أمثلته ك�شف هوية العاملني مع �أجهزة الأمن واملجموعات
الأمنية املدنية � /إظهار الرغبة يف ال�سجن وعدم اخل�شية منه ،كما عرب عنه الأفراد الذين
اقتحموا الدوار ،وكذلك ال�سلوك الال عنفي للنا�شطة زينب اخلواجة.
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:■ مرفقات
) ال�شهيد عبد الر�ضا بو حميد1(

http://www.youtube.com/watch?v=JbOgSqge_lo&feature=results_main&
playnext=1&list=PL023C342D3C832349

) �أنا ال�شهيد التايل2(

http://www.youtube.com/watch?v=0_azsRwNcYg&feature=relate

http://www.youtube.com/watch?v=KoxgzgDf6gk

http://www.youtube.com/watch?v=qPfbreYYHmE

) بناخذ فره بالقدو3(
) �أغنية خليفة �شحوال4(

) م�سرية الوفاء لل�شهداء – الدوار5(

http://www.youtube.com/watch?v=xT3JtbcX3EM

) االعت�صام �أمام مبنى احلكومة6(

http://www.youtube.com/watch?v=w6zBI-ER7qY

http://www.youtube.com/watch?v=jYi35gBpi0Q

) اعت�صام املرف�أ املايل7(

) االعت�صام �أمام ق�صر الق�ضيبية8(

http://www.youtube.com/watch?v=KDV24Ms_XIw

) ال�سل�سلة من الفاحت �إىل الدوار9(

http://www.youtube.com/watch?v=t64MvUgHyvQ

) م�سرية الديوان10(
ثورة وانفتحت
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) م�سرية ق�صر ال�صافرية11(

http://www.youtube.com/watch?v=0vZniOi2Mro

http://www.youtube.com/watch?v=QH7eKXAHqvk

) �إغالق املرف�أ املايل12(

) اقتحام الدوار ودرع اجلزيرة13(

http://www.youtube.com/watch?v=dRjqbfhIfRA

http://www.youtube.com/watch?v=BxBtfXrSS9w

) م�سرية �شموع14(

) التكبري من �سطح املنازل15(

http://www.youtube.com/watch?v=-5zI544svDI

) تن تن تنت16(

http://www.youtube.com/watch?v=TxPfh6YWm-I

) التح�شيد للعودة �إىل امليدان17(

http://www.youtube.com/watch?v=TWnA3Z4T7eg

 – جدحف�ص1 ) تقرير امل�صري18(

http://www.youtube.com/watch?v=eQJ0_js0xek

 املق�أومة املدنية – مر�آة البحرين:) انظر تقرير19(

http://bhmirror.no-ip.org/article.php?id=1513&cid=74&st

) فعالية �شعلة تقرير امل�صري – عايل20(

http://www.youtube.com/watch?v=Gfxf879ph6Y

http://www.youtube.com/watch?v=SibnDNH9jyg
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) طوق الكرامة21(
) احتلوا �شارع البديع22(

مختبر الميدان

هل ميكن خلطاباتنا �أن تغادر خ�صو�صية لونها الواحد ،و�أن ت�أتلف
مع لون غريها ،دون �أن تتواجد معه يف خمترب عمل واحد؟
م�ساء اليوم الأول من االعت�صام يف الدوار ( 15فرباير) ،كتبت
على �صفحتي يف الفي�س بوك ويف تويرت :لن يتحول (دوار ال�ؤل�ؤة)
�إىل (ميدان حترير) حقيقي ،ما مل ي�شعر اجلميع على اختالف
توجهاتهم الدينية والفكرية� ،أنه املكان الذي ميثلهم جميع ًا ،و�أنه
يعرب عن مطالبهم ور�ؤاهم ،ال �أنه ميثل طيف ًا واحد ًا� ،أو لون ًا واحد ًا.
ثورة وانفتحت
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يبدو �أن هذه العبارة الم�ست حينها هواج�س كثريين عل ّقوا و�أر�سلوا .ا�ست�شعروا مثلي �أن
بع�ض الهتافات بدت ك�أنها تنطق عن ثقافة خا�صة .ورغم تفهمي للخلفية الدينية التي
ترجلت منها تلك الهتافات ب�شكلها العفوي� ،إال �أين مل �أجد ب ّد ًا من الإ�شارة �أنها تنا�سب
�سياقات دينية خا�صة ،ال جتمع ًا مدني ًا عام ًا يدعو �إىل الدميقراطية واحلرية ،ف�ضاء عام
ي�شرتك فيه ال�شيعة وال�سنة والإ�سالميون وغري الإ�سالميني .كان ذلك يف اليوم الأول.
يف اليوم التايل ا�ستطعت �أن �أمل�س بو�ضوح ،تراجع هذا النوع من الهتافات ،وتكثيف
ال�شعارات ذات اخللفية الوطنية العامة� .شعار “ال �سنية ال �شيعية كلنا وحدة وطنية”
كان الأبرز� .سنجد �أي�ض ًا تنوع ًا ملفت ًا فيمن ي�صعدون املن�صة ليلقوا خطاباتهم الوطنية،
وا�ستح�ضار ًا لأنا�شيد وطنية.
ال�صديقة �سعاد اخلواجة ،و�ضعت على �صفحتها يف تويرت م�ساء ( 16فرباير)� :أثناء
مروري على الدوار� ،سمعت �أحدهم من فوق املن�صة ي�صيح يف امليكرفون“ :نداء
لأخواتي ..عليكن باحل�شمة” .قبل �أن مي�سك امليكرفون �شاب �آخر ،يتدارك موقف �سابقه،
ليقول فيما ي�شبه االعتذار�“ :إنها م�س�ألة حرية �شخ�صية”.
كان تدارك ًا �سريع ًا �إذ ًا .خطاب الأول نطق عن تراكم ثقايف ديني ،لكن الثاين لفته� ،إىل �أن
امليدان مكان مدين .واملكان املدين قابل لكل ال�صور املتنوعة .بل �إنه يت�سع ويرثى بكرثة
ما ي�ستوعب من تنوعات.
اخلطاب بد�أ يتنقح �أكرث بعد العودة بتاريخ ( 19فرباير)� ،إثر ما عرف بيوم حترير
الدوار .بد ًا �أكرث حر�ص ًا على االحتفاء بالتنوع الوطني املتواجد هناك ،و�أكرث اهتمام ًا
بت�شجيع هذه التنوعات لت�صعد من�صة الكالم .الأ�سود الذي كان طاغي ًا على ن�ساء الدوار
يف اليوم الأول ،بد�أ يداخله اللون .الألوان بد�أت ت�شعر �أنها لي�ست وجودات �شاذة و�سط
ال�سواد .والأ�سود بد�أ ين�سجم مع الألوان التي راحت متازجه يف ح�ضور جميل .من هنا
ميكننا �أن نتحدث عن ائتالف عملي ،ال كالمي .فالألفة يخلقها الإلتقاء ال التباعد .ال
ين�ش�أ االئتالف و�سط تباعد يف�صل بني مكانني �أو جماعتني ،بل عرب اجتماعهما مع ًا يف
مكان واحد ي�أتلف بهما ،قبل �أن ي�أتلف بخطابهما.
هكذا تتعلم خ�صو�صياتنا �أن تغادر مناطقها �إىل منطقة عامة لي�ست تخ�صها وحدها.
وبهذا ُي�شهد مليدان الل�ؤل�ؤة �أنه �أول خمترب حقيقي يجمع �ألوانا فكرية خمتلفة من �إ�سالمية
وعلمانية ،تتهجى حروفها الأوىل امل�شرتكة ،بعد �أن كانت متنافرة لفرتة طويلة من الزمن،
ومن حفوق ح�شي�ش هذا املكان املفعم باحلركة واحلياة ،ومن حتت ل�ؤل�ؤته ال�شاخمة
�أعمدتها ،ت�صوغ جميع ًا �أبجديات خطاب وطني م�شرتك.
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مشاهدات الميدان
ما قبل خميس المجزرة
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■ الثالثاء  15فرباير 2011
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طفلة �صغرية ال تتج�أوز اخلام�سة ،جتل�س عند خيمة �صغرية ُفر�شت حلمايتها من الربد،
حتمل الفتة مكتوب عليها “نحن �أهل �سلم”� .آخر يحمل علم ًا كبري ًا للبحرين ،يفوق
طوله بكثري ،تكاد ال تلحظه لوال �أن ترى علم ًا يبدو ك�أنه يتحرك وحده .فتيات يلتففن
حول جمموعة من الأوراق البي�ضاء الكبرية ،يكتنب عليها �شعارات با�سم الوطن� .شباب
يفرت�شون الأر�ض ،بعد �صباح طويل ،يتن�أولون وجبة خفيفة� ،أ�س�ألهم :وماذا عن نظافة
املكان .يقولون :الف�ضالت نلقيها يف هذه الأكيا�س ،ال تقلقي فالنظافة �أو ًال� .أبت�سم و�أغادر.
تلك بع�ض التفا�صيل القريبة .لكن ما �إن ترفع ب�صرك قلي ًال� ،ستجد حولك �ألوف ًا ،وقوف ًا،
يتحلقون حول �شعارات وهتافات ت�صدح حول دوار الل�ؤل�ؤة .الدوار املركزي يف العا�صمة
والذي �صار يو�صف الآن مبيدان حترير البحرين� ،أو ميدان الل�ؤل�ؤ.
الآن ع�صر  15فرباير .املحتجون و�صلوا قبل قليل �إىل الدوار قادمني من مرا�سم دفن
ال�شاب علي م�شيمعُ .قتل بر�صا�ص الأمن �إثر خروجه يف م�سرية احتجاج �سلمية �أم�س.
ال�صباح كان ملتهب ًا وغا�ضب ًا .ال�سخط ال�شبابي على رجال الأمن بلغ �أق�صاه ،انفجر بعد
قتل �شاب �آخر هو فا�ضل املرتوك يف م�سرية ت�شييع الأول وتخلف جرحى� .صار الأمر �أكرث
هيجان ًا .اجلميع ي�صر على “�سلمية” ،لكن ال�شعارات مل يكن ممكن ًا كبح جماح غ�ضبها.
بعد عنف الأمن املتوا�صل من �صباح  14حتى �صباح  ،15ان�سحب رجال الأمن .تزامن
ذلك مع خطاب امللك الذي �أبدى �أ�سفه على فقد ال�شابني و�أمر بت�شكيل جلنة حتقيق.
االن�سحاب بدا مراجعة من قبل احلكومة لعنفها� ،أو حم�أولة المت�صا�ص الغ�ضب الذي
بلغا �سقف ًا عالي ًا جد ًا .تُرك للمحتجني �أن ميار�سوا �شعاراتهم يف دوار الل�ؤل�ؤة .كانت هادرة
ومنفعلة .مكربات ال�صوت مل حت�ضر امليدان بعد .جماعات كثرية تتوزع املكان يهتف كل
منها بغ�ضب.
ال تبدو ال�شعارات �أنها تعرب عن املطالب الأولية التي دعت �إليها البيانات ال�سابقة لـ14
فرباير .املطالبة “ب�إ�صالح النظام” حتولت بعد �أحداث اليوم الأول �إىل مطالبة “ب�إ�سقاط
النظام” .هذا عن الهتافات املتفرقة .لكن ماذا عن البيانات التي متثل املعت�صيون؟ ال
تزال الر�ؤية غري وا�ضحة يف ذلك ال�صخب.
ال �شك �أن الألوف التي افرت�شت دوار الل�ؤل�ؤة واملنطقة املحيطة ،ا�ستلهمت من ثورة ميدان
التحرير يف م�صر الكثري� .سلمية احلركة هي الإلهام االكرب .مع امل�ساء كان ثمة تنظيم
قد بد�أ .مكربات ال�صوت حت�ضر �إىل امليدان .يت�شكل م�سرح يلتف حوله املعت�صمون

وامل�شاركون .تختفي التجمعات ال�صغرية هنا وهناك ،يتحول اجلميع �إىل مركز واحد
حول ن�صب اللول�ؤةُ .يعلن عن بدء ت�شكيل جلنان منظمةُ .يدعى اجلميع للم�شاركة .تُن�صب
بع�ض اخليمُ .يعد م�سرح للخطابة .تُوظب �شا�شة بث مبا�شر .تُوفر بطانيات ووجبات
طعام.
تبقى ال�شعارات بحاجة �إىل �أن ّ
تنف�ض عن ارجتالها املنفعل� .أن ت�أتي مبقا�س ي�سع التنوع
والتعدد واالختالف� .أن ت�أتي حممولة على قلب وطن .ثمة من يعد (من فوق املن�صة)
بتوحيد ال�شعارات وتقنينها.
الو�صول �إىل الدوار ي�صري �أكرث �صعوبة .كذلك اخلروج� .شباب ينظمون حركة ال�سيارات.
يبدو اجلميع وك�أنه يتقبل االزدحام بروح مرحة .املكان يبدو �أريحيا رغم �سخونة ال�شعارات
وانفالتها .الوجوه تبدو �أقل جتهم ًا و�أكرث تب�سم ًا .رمبا �شعور ب�أن �شيئ ًا من الغ�ضب �أزاحه
التعبري .ثمة ما يوحي ب�أن النا�س هنا بد�أت تتنف�س .الأهم� ،أن ال رجال �أمن يهددون
الكالم .الطق�س يلهم الأنفا�س �أن ت�ستح�ضر قلب الوطن.

■ الأربعاء  16فرباير 2011
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يوم قبل املجزرة ..ي�صلي املعت�صمون �سنة و�شيعة �صالة ظهر واحدة� .صف ًا واحد ًا ال
�صفني .الل�ؤل�ؤ يحمي ظهورهم ويف عيونهم ف�ضاء وطن.
ال�شباب يعيدون طالء ن�صب الل�ؤل�ؤة .بالأم�س ،كتبوا انفعاالتهم الهائجة بعد عودتهم من
دفن ال�شهيد الأول .كتبوا :ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام .كتبوا :اهلل خلق الإن�سان ليعي�ش
حر ًا .كتبوا وكتبوا ..لكنهم اليوم �أكرث تعق ًال و�أكرث هدوء ًا .ها هم يعيدون الن�صب نحو
البيا�ض ،بل يزيدونه ن�صوع ًا ل�ؤل�ؤي ًا..
متر م�سرية من�أوئة تهتف با�سم النظام .حتمل �أعالم البحرين .من طريق الدوار حتديد ًا
متر ،حيث املعت�صمون� .إ�ستفزاز ًا؟ رمبا .هتافات تناق�ض الهتافات .تتع�إىل الأ�صوات.
ال�شباب املعت�صمون يتجهون نحو من�أوئيهم� :سلمية �سلمية ،يقولون .ميدون لهم �شيئ ًا من
احللوى .يبتعد املن�أوئون عن الطريق.
قبل املجزرة ب�ساعات� ..أرى خيمة جتل�س عند بابها �سيدة �أجنبية .وحدها جتل�س و�سط
كل هذه احل�شود املجتمعة� .ألتقط لها �صورة .تبت�سم� .أ�س�ألها ما �إذا كانت �صحافية .تهز
ر�أ�سها بالنفي :فقط �أعي�ش هنا يف البحرين .كيف ترين احلدث؟ �أ�س�ألها .بانفعال �سعيد
تقول :رائع ما �أرى ،جميل هذا احلراك ،النا�س رائعون ولطفاء� ،أنا �سعيدة بتواجدي هنا.
قبل املجزرة ب�ساعات �أي�ض ًا� ..ألتقط �صورة لفتاة حتمل حا�سوبها ال�شخ�صي وت�ستند �إىل
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جذع �شجرة .ترافق عائلتها التي جتل�س يف طم�أنينية ب�سيطة .وقريب ًا منها� ،أرقب جلنة
الإ�سعافات الأولية تعد نف�سها .تنظم �أدويتها و�أدواتها وترتدي ما ي�شري �إليها .تخت�صر لها
مكان ًا �صغري ًا ،وخيمة� .شباب و�شابات بلبا�سهم الأبي�ض يجهزون لطارئ ب�سيط ي�أتي .هل
كان �أحدهم يتوقع لوهلة� ،أن الطارئ الذي �سي�أتي فجر ًا بعد �ساعات قليلة ،لن يحتمله
جممع طبي كامل (ال�سلمانية) ،و�سيفزع له طاقم طبي كامل.
قبل املجزرة ب�ساعات �أي�ض ًا ..بالكاد �أ�ستطيع احلركة داخل الدوار� .أخري ًا �أ�صل املن�صّ ة
بعد جهد وزحام .كلما اقرتبت من املن�صة �صار الزحام �أ�شد واحلركة �أ�صعب .املن�صة
هي هديف ع�صر ذلك اليوم .مكنني من الو�صول توقف الهتافات ا�ستعداد ًا لل�صالة،
وانف�ضا�ض النا�س �إىل حد ما عن املن�صة� .أطلب االلتقاء ب�أحد املنظمني .ي�س�ألني �أحدهم:
�أي �صحيفة متثلني� .أجيب� :صحافة حرة متثل نف�سها .ي�أتيني �أحد ال�شباب .ن�أخذ طرف ًا
للحديث� .أ�س�أله يف كثري من الأمور� .أقف �أكرث عند ال�شعارات التي تبدو منفلتة وغري
مرو�ضة .يخربين �أنهم يعملون على التقنني .ي�شرح يل عن �صعوبة التحكم يف انفعاالت
الغا�ضبني“ :لأول مرة نعي�ش جتربة كهذه .العدد كبري .و�صل بالأم�س يف ذروته �إىل ما
يقارب � ٤٠ألف ًا� .صعب �أن نتحكم يف كل ال�شعارات والهتافات ال�صادرة من كل هذا اجلمع.
نحتاج قلي ًال من الوقت لن�سيطر على االنفعاالت ونوجهها .نعد بذلك”.
�أ�س�أله عن �شعار “ ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام” �إىل �أين تذهبون بهذا ال�شعار؟ ي�ؤكد:
“ال يتج�أوز �إ�سقاط احلكومة ،نريد مملكة د�ستوية .هذا �سقفنا املتفق عليه .النا�س لب�سها
ال�شعار لفرط ما ث ّبتته التجربة امل�صرية .نحن نعمل على توجيه ال�شعار وتعديله مبا
يتنا�سب مع مطالبنا .ال نحتاج �سوى لقليل من الوقت”.
لكن ..مل يدرك ال�صباح ال�شعار ليتوجه نحو التقنني ،ومل يدرك ال�صباح امليدان ليغ�سل
وجهه بال�ضوء ،ومل يدرك النيام �أن يوقظهم �سالم الأذان ،فقد كان الليل يخطط الغتيال
الفجر ،ومل ت�ستيقظ ال�صالة..
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ائتالف ثورة  14فبراير
سيرة مختصرة

�إحدى احلقائق التي �أبرزها الربيع العربي هي ظهور فاعلني جدد على
ال�ساحة ال�سيا�سية يناف�سون الفاعلني التقليدين �سواء كانوا �شخ�صيات
�سيا�سية �أو �أحزاب وحركات وجماعات �سيا�سية متتهن العمل ال�سيا�سي
منذ فرتات طويلة .وغدا ما عرف الربيع العربي ب�أنه زمن جديد ف�إن
الفاعلني فيه هم فاعلون جدد �أي�ضا لهم مطالبهم و�أدواتهم وطريقتهم
اخلا�صة يف ممار�سة ال�سيا�سة و�صياغة تطلعات اجتماعية تدور حول
احلرية والكرامة والعدالة.
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الفاعلون اجلدد ميثلون ت�شكيالت �شبابية غري متجان�سة اجتماعيا �أو �سيا�سيا يرتبطون
عرب و�سائل االت�صال احلديثة خ�صو�صا الفي�س بوك والتوتري هدفهم الوحيد هو ا�ستبدال
الأنظمة ال�سيا�سية القائمة ب�أنظمة دميقراطية حديثة.
لقد ا�ستطاعت هذه الت�شكيالت ال�شبابية غري املتجان�سة الإطاحة ب�أعتى امل�ستبدين يف
العامل العربي يف فرتة ق�صرية جدا مل تتج�أوز ال�شهر يف تون�س وم�صر وعلى �إثر تلك
النجاحات ت�صاعدت ت�شكيالت �شبابية يف بلدان عربية �أخرى لتحقيق نتائج على غرار ما
حدث يف تون�س وم�صر.
البحرين واحدة من تلك البالد التي ت�أثرت كثريا مبد الربيع العربي �إذ ا�ستطاع ال�شباب
وب�سرعة فائقة من تنظيم �أنف�سهم على الإنرتنت وحتديد يوم غ�ضب بحريني ال يزال
م�شتعال منذ انطالقته يف يناير  .2011يقودنا هذا �إىل الت�أكيد على �أن ما حدث يف
البحرين من ثورة ويوم غ�ضب مل يكن ليحدث لوال وجود هذه التنظيمات والت�شكيالت
ال�شبابية ال�صاعدة وامل�ؤثرة يف حتريك الأو�ضاع بفعالية �أكرب من الفاعلني القدماء
والفاعلني التقليدين .ويف احلقيقة ف�إن تاثري التنظيمات ال�شبابية يف معظم بالد الربيع
العربي كانت �أقوى جماهرييا و�أ�شد حما�سة وت�صلبا يف املطالبة بالدميقراطية احلقيقة
من الفاعلني التقليدين عرب �شعار وا�ضح هو ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام الذي حتول
حلركة ميدانية تنتج ممار�سات غري م�ألوفة يف العمل ال�سيا�سي ومكثفة ملمار�سات �سيا�سية
تقليدية.
يف يناير وقبل ا�ستقالة ح�سني مبارك بد�أ ال�شباب يف بث دعوات يوم غ�ضب بحريني من
قبل جمموعات �شبابية من�شغلة بالهم ال�سيا�سي البحريني وهنا نلحظ �أول فارق نوعي بني
ت�شكيالت ال�شباب يف م�صر وتون�س مثال وبني ت�شكيالت البحرين ،فالغالب على م�صر
وتون�س هم الفئة غري امل�سي�سة �أما يف البحرين فهم معتقلون �سابقا �أو نا�شطون ميدانيا يف
احلراك ال�سيا�سي القائم منذ  .2007الدعوة وم�ضمون اخلطاب م ّثل فارقا نوعيا �آخر
هو البدء بال�سيا�سة يف البحرين ولي�س بالأمور املعي�شية واالقت�صادية كما يف م�صر وتون�س.
الفارق الثالث والأهم �أن جمتمعات الربيع العربي كانت مهزومة حزبيا واجلماعات
ال�سيا�سية �شبه منبوذة يف الأو�ساط ال�شعبية ،يف حني �أن �صغر م�ساحة البحرين وحداثة
عهدها بالتنظميات ال�سيا�سية العلنية وتغلغل بع�ضها يف الأو�ساط االجتماعية �أعطى
لبع�ضها مثل جمعية الوفاق قوة �ضخمة ال ي�ستهان بها.
�صبيحة  14فرباير  2011كان �شباب ثورة  14فرباير متهيئني متاما لدخول زمن
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الثورة ميدانيا و�إعالميا وجنحوا يف �ساعات قليلة يف �إخراج ملك البحرين مت�أ�سفا وواعدا
بالإ�صالح.
وكان هذا مك�سبا لزيادة الزخم اجلماهريي وتدافع النا�س لنقطة التجمع املركزية التي
حددها ال�شباب وهي دوار الل�ؤل�ؤة و�سط العا�صمة .كلفت عملية الو�صول للدوار ون�صب
خيام االعت�صام الدائم �شهيدين والعديد من اجلرحى .وقبل هذا النجاح حقق ال�شباب
جناحا �أكرث �أهمية وهو القدرة على قيادة الأحداث وتوجيهها و�إبقاء اجلمعيات ال�سيا�سية
واملرجعيات الدينية يف موقع الداعم وامل�ساند وهو ما وفر للت�شيكالت ال�شبابية منطقة
خا�صة يف املجال ال�سيا�سي و�أ�صبح �أمر ًا واقعي ًا احلديث عن ت�شيكالت �شبابية بجانب
جمعيات �سيا�سية.
املطالب التي رفعت قبل يوم الغ�ضب من قبل التنظيمات ال�شبابية كانت �إ�صالحية لكنها
متقدمة وكان �أبرزها الدعوة لكتابة د�ستور عقدي للبحرين ي�ضمن الف�صل احلقيقي بني
ال�سلطات الثالث وي�ضمن ا�ستقاللية و�شعبية ال�سلطة الت�شريعية والق�ضائية� ،إال �أن هذه
املطالب �سرعان ما �شهدت تغيريا جوهريا بعد اخلمي�س الدامي  17فرباير حتت عنوان
“من بعد اخلمي�س �أوقفنا الكالم ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام”.
رغم ن�صب اخليام و�إقامة االعت�صام الدائم يف الدوار مل تظهر تلك الت�شيكالت ب�شكل
علني �أو ب�شكل منظم متاما ،ا�ستغرق الأمر بع�ضا من الوقت .من املمار�سة العملية اليومية
يف دوار الل�ؤل�ؤة كانت تظهر ت�سميات عديدة وتدور �أحاديث علنية وغري علنية حول الأيام
املقبلة وكيفية التعامل مع املتغريات خ�صو�صا مع تزايد احل�ضور اجلماهريي يف الدوار
واعتالء املن�صة فيه .بعد يومني من االعت�صام كانت احلكومة م�ستعدة للإجهاز على
االعت�صام ومن فيه عرب عملية �شاملة .حو�صر املحتجون و ُمنعت الأطقم الطبية من
الو�صول �إليهم ،وانت�شر اجلي�ش يف العا�صمة و�ضواحيها .عملية وح�شية دفعت باملعار�ضة
�إىل االن�سحاب من جمل�س النواب .و�سط تنديد حم ّلي ودويل �أمام ا�ستباحة الدماء� ،أطلق
و ّ
يل العهد مبادرة للحوار بتكليف من امللك وبرتحيب دويل وخليجي ،و�أمر ب�سحب اجلي�ش
املحتجون �شارعهم ودوارهم.
من العا�صمة .عاد الهدوء احلذر ،وا�ستعاد
ّ
قادت اجلمعيات ال�سيا�سية فرتة ما بعد املجزرة فقدم �أع�ضاء جمعية الوفاق ا�ستقالتهم
من جمل�س النواب وت�صدروا الت�صريحات الإعالمية ،لكنهم مل يكونوا ميدانيني فن�شطت
الت�شيكالت ال�شبابية مرة �أخرى وبكثافة يف الدعوة للعودة للدوار والإعالن عن بداية
مرحلة جديدة حتت �شعار ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام ،وهنا بد�أت هذه الت�شيكالت �أكرث
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و�ضوحا ومتايزا عندما ا�ستطاعت �أن تعود للدوار وجترب القوات الأمنية وقوات اجلي�ش
البحريني على التنازل واالن�سحاب و�أن يظهر ويل العهد مبا�شرة على تلفزيون البحرين،
يدعو للحوار و�سحب القوات من ال�شوارع وال�سماح بالتظاهر.
�أ�ضاف م�شهد ت�صدي �شباب ثورة  14فرباير لقوات اجلي�ش وك�سر حاجز اخلوف قوة
�سيا�سية وقيادية للت�شيكالت ال�شبابية ،و�إليها ن�سب ف�ضل العودة للدوار مرة ثانية وبدال
من �إ�شعال يوم غ�ضب واحد حتول املطلب ملطلب ثوري بامتياز .لقد ا�ستطاعت دميقراطية
الدوار �أن تكون دميقراطية حقيقية ت�سمح بالتعددية واحلرية يف طرح الآراء مهما كانت
فطرحت اجلمعيات ال�سيا�سية مطالبها ممثلة يف امللكية الد�ستورية وطرحت الت�شيكالت
ال�شبابية ر�ؤيتها ال�سيا�سية ممثلة يف بيان �سيا�سي بتاريخ  19فرباير موقع من (�شباب
 14فرباير �أحرار  14فرباير  /دعم  14فرباير � /شهداء  14فرباير� /شباب ميدان
ال�شهداء) طالبوا فيه:
�أوال :الإطاحة بنظام �آل خليفة القمعي بالكامل ،فال ملكية د�ستورية وال د�ستور عقدي،
فال�شعب هو الذي �سوف يختار النظام الذي يخ�ضع له وي�صيغ د�ستوره ،يف عملية ا�ستفتاء
عام حتت �إ�شراف منظمات وهيئات م�ستقلة حملية ودولية.
ثانيا :حماكمة �أزالم النظام اخلليفي ومرتكبي املجازر على جرائمهم �ضد �شعب
البحرين ،وحماكمة الع�صابة والتنظيم ال�سري الذي مت الك�شف عنه يف تقرير البندر
والإطالق الفوري للمعتقلني ال�سيا�سيني ،وتعوي�ض �أ�سر ال�شهداء بتعوي�ضات معنوية ومادية
ورد االعتبار لهم.
ثالثا :ا�ستعادة ما ّمت �سرقته من قبل �أزالم النظام من �أموال و�أرا�ضي خلزانة الدولة.
رابعا� :إلغاء جميع ما ّمت من جتني�س �سيا�سي على �أ�سا�س طائفي و�سيا�سي و�إيقاف
حم�أوالت التغيري الدميغرايف
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خام�سا� :إلغاء جميع �أ�شكال التمييز والتهمي�ش و�إقامة نظام عادل قائم على الت�س�أوي
بني املواطنني.

�ساد�سا :ت�شكيل جي�ش �شعبي من املواطنني و�إقالة املرتزقة والأجانب من اجلي�ش احلايل
وحما�سبة الذين قاموا باملجازر اجلماعية �ضد �شعبنا يف يوم اخلمي�س الدامي واجلمعة
ال�سوداء.
�سابعا :ت�شكيل حكومة انتقالية �سريعة متهيدا للحكومة الوطنية القادمة التي متثل
ال�شعب متثيال عادال ،و�ضع جدول زمني لكل التغيريات والإ�صالحات املطلوب القيام بها.
هكذا �إذ ًا وحتت فوهة البنادق واملدرعات ت�شكل �أول تنظيم �شبابي موحد وبرز كفاعل
جديد يف املجال ال�سيا�سي وبت�سارع الأحداث ال�سيا�سية ،ت�أكدت قوته ال�سيا�سية وامليدانية
�إال �أن ثمة مف�صلني �أبرزا الإئتالف كقوة ملمو�سة وم�ؤثرة وذات وزن �شعبي وقيادي.
الأول :تو�سع الفعل الثوري خارج منطقة الدوار.
الثاين� :إخالء الدوار و�إعالن ال�سالمة الوطنية.
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يف احلدث الأول كانت وجهة نظر اجلمعيات ال�سيا�سية املعار�ضة هي البقاء يف منطقة
الدوار والإبقاء على مظاهر االعت�صام ال�سلمي فيها ،يف حني �أن دعاة يوم الغ�ضب 14
فرباير كانوا يرون �أن �أ�سلوب ال�ضغط ال�شعبي يحتاج ملزيد من التو�سع و�إثبات القوة،
وهذا ال يحدث �إال عرب �ضخ مزيد من الفعاليات امل�ساندة لالعت�صام املركزي .كان
هذا االختالف متوقعا و�ضروريا لتمايز ائتالف  14فرباير عن �سائر القوى ال�سيا�سية
التقليدية القدمية ،مبا فيها احلركات غري املرخ�صة كحركة حق وتيار الوفاء .بالإ�ضافة
لذلك ف�إن �ضغط العن�صر الزمني بد�أ ي�أخذ مداه م�سببا بلبلة يف الو�سط ال�شعبي حول
وجود مف�أو�ضات وخطط لإنهاء الزخم الثوري.
ابتد�أت �أفعال ائتالف  14فرباير بالدعوة مل�سريات �أ�سبوعية يف مناطق ح�سا�سة وت�سيري
مظاهرات �ضخمة من الدوار لتلك املناطق واملراكز الر�سمية مثل مبنى الأمن الوطني
ومبنى تلفزيون البحرين ومبنى وزارة الداخلية والديوان امللكي و�أقواها حما�صرة ق�صر
ال�صافرية .ويف احلقيقة كانت هذه امل�سريات اجلماهريية �أفعاال �سيا�سية ت�ؤكد متايز
الفاعلني اجلدد عن نظرائهم التقليدين وتر�سخ مطلبهم القا�ضي ب�إ�سقاط النظام
كخطوة �أوىل لبناء الدميقراطية والدولة احلديثة.
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احلدث الثاين كان �أ�صعب الأحداث التي مرت بها ثورة البحرين و�أق�سى الفرتات التاريخية
التي مل تمُ َح من ذاكرة ال�شعب ،فقد دخلت الثورة يف مرحلة جديدة من العقاب والتدويل.
و�س ّلمت البالد �إىل قوة الدفاع بقيادة خليفة بن �أحمد� ،شقيق
�أُعلنت الأحكام العرفيةُ ،
رئي�س الديوان خالد بن �أحمد ،اجلناح املت�ش ّدد الذي يتبع نايف ال�سعودي ،وتوارى و ّ
يل
العهد عن الأنظار ،مع ذلك فقد ظل هذا احلدث منق�سما على نف�سه مراكما �أحداثا
و�سيا�سات قدمية وجديدة فقد وجد االئتالف نف�سه �أمام ثالثة حتديات �صعبة؛ �أولها
التحدي الأمني القمي والهجمة الوح�شية الطائفية ،والثاين ت�ضاد الر�ؤية ال�سيا�سية
بني مطلب اجلمهورية ومطلب امللكية الد�ستورية� ،أما التحدى الثالث فهو حتدي البقاء
والقيادة جلماهري ثورية.
حتت كل عنوان كانت العن�أوين تكرث وتت�ضخم بت�ضخم الأحداث ومرارتها من جهة وت�شابه
الظروف واال�ستجابات من جهة ثانية .ابتد�أ االئتالف يف مواجهة القمع الأمني واالحتالل
مب�سرية من الدوار ناحية ال�سفارة ال�سعودية ،وبدال من الدخول يف �سجال �سيا�سي مع
الأطراف املعار�ضة �أعلن عن �أحقية تقرير امل�صري كخطوة متوازنة ال ي�سقط فيها مطلب
اجلمهورية وال يقع حتت �سقف امللكية الد�ستورية و�أثبت يف فرتة ال�سالمة الوطنية وما
بعدها قدرة فائقة على �إدارة ال�صراع مع القوات الأمنية واحلفاظ على الروح الثورية لدى
اجلماهري املن�ضوية حتته وعلى الآخرين الذين يختلفون معه.
ومن الطبيعي �أن طول مدة القمع وا�شتداد حدته من �ش�أنها �أن تخلق تباينا يف �أدوات
الن�ضال واملواجهة وهو ما �أدى بالفعل لتخلي بع�ض ف�صائل االئتالف عن مطلب �إ�سقاط
النظام وت�أييدها ملا عرف بوثيقة املنامة التي طرحت من قبل اجلمعيات ال�سيا�سية
املعار�ضة وهو ما ت�أكد بعد الإعالن عن تو�صيات جلنة ب�سيوين حيث �أ�صبحت تلك
التو�صيات مبثابة ال�سقف الأعلى للجمعيات ال�سيا�سية يف حني اعتربها االئتالف احتياال
والتفافا على م�سرية الثورة وت�ضحياتها.
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األداء األميركي تجاه ثورة البحرين:
ّ
والسفاحين ليست عيبًا
صداقة القتلة

يف  1فرباير  2011ات�صل نائب الرئي�س االمريكي جوزيف
بايدن مبلك البحرين حمد بن عي�سى �آل خليفة .يف �إ�شارة
وا�ضحة ب�أن الأمريكيني ي�ستطلعون و�ضع حليفهم الذي
يتوعده مواطنوه بثورة .رمبا �ضحك االثنان �أثناء املكاملة،
فال�شعب اخلليجي الذي مت تنميط �صورة مهينة له لن يثور!
�ألي�س كذلك؟!
ثورة وانفتحت
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جاء اليوم املوعود للثورة.االثنني  14فرباير � ،2011سقطت الرهانات و�سقطت معها
ال�صورة النمطية املُهينة للأبد .فاج�أ �شعب البحرين اجلميع بثورة عارمة �أجربتهم على
ال�صمت ومراقبة الأمواج الب�شرية التي تهتف باحلرية يف ال�شوارع رغم القمع الدموي
الذي �أ�سفر عن �سقوط �شهيدين خالل يومني فقط ،وو�صول اجلماهري الثائرة �إىل املوقع
املركزي لالعت�صام يف دوار الل�ؤل�ؤة.
خرج امللك ليعتذر ل�شعبه ،وبعدها ب�سويعات كان قد �أطلق جي�شه وحر�سه الوطني ومرتزقة
وزارة الداخلية لقتل املعت�صمني النائمني الذين كانوا يحلمون باحلرية يف خيامهم بدوار
الل�ؤل�ؤة .اقتلعت القوات املتظاهرين وت�سلم اجلي�ش موقع الدوار و�أ�صدر بيانه رقم واحد.
 17فرباير  ،2011وزيرة اخلارجية التي كانت تت�سلم التقارير التف�صيلية من املنامة
حتذر من انفجار التظاهرات ،فقد �صرحت لأول مرة �أن الواليات املتحدة تدعم �إجراء
تغيري «حقيقي وملمو�س» ل�شعب البحرين وحتث احلكومة على التحلي ب�ضبط النف�س قبل
احتجاجات متوقعة يوم اجلمعة .و�صفت كلينتون البحرين ب�أنها بلد «�صديق وحليف»
وقالت �إنها �أبلغت نظريها البحريني « ب�أهمية �أال ي�شوب ذلك �أعمال عنف مع الأخذ يف
االعتبار �أنه �ستكون هناك جنازات عقب �صالة (اجلمعة) غدا .وقالت لل�صحفيني «�إننا
ندعو اىل تغيريات حقيقية وملمو�سة للنا�س هناك».

■ �ضبط النف�س

من جانبه حث البيت الأبي�ض حكومة البحرين بعد جمزرة يوم اخلمي�س  17فرباير على
التحلي ب�ضبط النف�س جتاه املحتجني �سلميا .هكذا بب�ساطة ،ال �إدانة يف املوقف االمريكي
«�ضبط النف�س»� .أق�صى ما قاله جاي كارين املتحدث با�سم البيت الأبي�ض لل�صحفيني �إن
الواليات املتحدة تعار�ض ا�ستخدام العنف �ضد املحتجني .التوقع الأمريكي مل يخب فقد
انطلق يوم اجلمعة مئات ال�شبان يتقدمهم البطل الأ�سطوري ال�شهيد عبدالر�ضا بوحميد
ليواجهوا ر�صا�ص اجلي�ش الذي �أطلق الر�صا�ص -لأول مرة يف تاريخه  -باجتاه املواطنني
العزل.
ثورة وانفتحت
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ر�أى الأمريكيون امل�شاهد املروعة التي نقلتها �شا�شات التلفزة العاملية ملواطنني عزل

ي�ستقبلون ر�صا�ص اجلي�ش املدعوم �أمريكيا بالكامل ب�صدورهم العارية .الإحراج كان
�شديد ًا ،لذا بادر الرئي�سي الذي خ�سر حليفه امل�صري ح�سني مبارك منذ �أيام فقط (11
فرباير ،)2011لالت�صال بحليفه امللك البحريني ،وجاء يف اخلرب الذي تناقلته وكاالت
الأنباء �أن الرئي�س االمريكي باراك اوباما �أدان يف ات�صال هاتفي �أجراه اجلمعة مع ملك
البحرين ،ا�ستخدام قوات الأمن البحرينية العنف �ضد املتظاهرين ما �أ�سفر عن �سقوط
�أربعة قتلى وع�شرات اجلرحى.
�أعلن البيت الأبي�ض يف بيانه « �إن الرئي�س اوباما �أجرى مكاملة مع ملك البحرين حمد بن
عي�سى ال خليفة هذا امل�ساء لبحث الو�ضع الراهن يف البحرين» .وتابع البيان ان اوباما
«كرر انه يدين العنف الذي ا�ستخدم �ضد متظاهرين م�ساملني وح�ض حكومة البحرين
على �ضبط النف�س وحما�سبة امل�س�ؤولني عن العنف» .و�أ�ضاف «قال الرئي�س �إن الواليات
املتحدة ،ب�صفتها �شريكة للبحرين منذ زمن طويل ،تعتقد ان ا�ستقرار البحرين يتوقف
على احرتام حقوق �شعب البحرين وعلى (اعتماد) عملية ا�صالحات مهمة تلبي تطلعات
البحرينيني.

■ ورقة ويل العهد

�أدخل الأمريكيون ورقة ويل العهد الذي دعا ل�سحب اجلي�ش ،وعودة الهدوء وقال ان من
حق النا�س التظاهر .عاد املتظاهرون �إىل دوار الل�ؤل�ؤة يف اليوم التايل  19فرباير بعد
ان�سحاب اجلي�ش وقوات املرتزقة التي كانت حتا�صر املكان .بات النظام املدعوم �أمريكي ًا
حما�صر ًا ،لذا رمى الأمريكيون ورقة جيفري فيلتمان الذي زار البحرين ،و�صدح بت�صاريح
�صحفية لي�س لها �آخر .انق�سم الن�شطاء جتاه وجود فيلتمان بني من ر�آه حلاّ ل امل�شاكل
امل�ستع�صية ،وبني من ر�آه مبعوثا لإعادة التقييم الذي �ستنطلق من بعده حرب على الثورة.
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فيلتمان ملأ الف�ضاء الإعالمي مبفردة احلوار لكنه �أظهر انحياز ًا تام ًا ،حني علق على
ر�سالة �ست جمعيات معار�ضة لويل العهد ت�شرتط فيها �إقالة احلكومة قبل البدء ب�أي
حوار ،وعددا �آخر من ال�شروط .قال فيلتمان بانحياز تام يف ت�صريحه ال�شهري يف �أوائل
�شهر مار�س« :ال�شروط مرفو�ضة» .بذلك قطع ب�صفته ممث ًال عن الواليات املتحدة
االمريكية الطريق لت�أ�سي�س حوار حقيقي ،كان وا�ضح ًا �أن فيلتمان ينتظر �شيئ ًا قادما من
وراء البحار!
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مل يطل انتظار فيلتمان ،ففي يوم ال�سبت املوافق  12مار�س  2011و�صل وزير الدفاع
االمريكي روبرت غيت�س �إىل ال�سعودية للتباحث طبع ًا يف ال�ش�أن البحريني ،وكان احلديث
احلا�سم بينه وبني ويل العهد ال�سعودي نايف بن عبدالعزيز الذي قال له – ح�سب و�سائل
�إعالم فرن�سية� -إنه لن ينتظر �سقوط احلكم ال�سعودي كما �سقط نظام مبارك ،و�أنه
�سيتدخل يف البحرين ع�سكري ًا.

■ ت�صريحات غيت�س

َ�ص َمت وزير الدفاع الأمريكي عن النوايا ال�سعودية .و�صل بعدها �إىل البحرين التي كان
الو�ضع فيها يتدهور �أمني ًا ،التقى جيت�س ويل العهد الأمري �سلمان بن حمد ،الذي كان
يخو�ض نقا�شات حامية خلف الكوالي�س مع املعار�ضة لت�أ�سي�س قاعدة �صلبة حلوار حقيقي
يتم ختامه با�ستفتاء �شعبي.
قال غيت�س يف ت�صريحاته العلنية»ينبغي على البحرين �إجراء �إ�صالحات �سيا�سية جوهرية
و�سريعة لو�ضع حد لأي تدخل �إيراين حمتمل» .وقال لل�صحافيني  -بح�سب ما نقلت وكالة
الأنباء الفرن�سية  -يف طائرته الع�سكرية بعد زيارته للمنامة انه «رغم عدم وجود �أي
�إ�شارة على تورط خارجي يف التحركات االحتجاجية التي انطلقت يف الرابع ع�شر من
فرباير  ،2011ف�إن �إيران قد تتدخل يف الو�ضع ال�سيا�سي يف البحرين ب�سبب التكوين
املذهبي».
مل ُي�شر جيت�س للخطر احلقيقي الذي كان يتهدد البحرينيني ،حتدث عن احتمال تدخل
�إيراين� .إ�شارة مل يلحظها �أحد حينها� ،أوحت ب�أن ثمة خطر ًا ما يتهدد البحرين من
جهة ال�شرق ،لكن احلقيقة �أن �آالف املدرعات عربت بعد �ساعات من رحيل غيت�س من
جهة الغرب ،دخلت القوات ال�سعودية والإماراتية ،ومعها قوة قطرية �صغرية مت �سحبها
الحقا ،فيما �أحجمت الكويت عن التدخل �سوى بحري ًا � ،أما عمان فقيل �أن قواتها اجلوية
�ست�ساهم يف حماية الأجواء البحرينية لكن مل يتبني للبحرنيني �أثر التدخل العماين.
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تعر�ض البحرينيون من القادة ال�سيا�سيني واحلقوقيني واملواطنني العاديني خ�صو�ص ًا من
الطائفة ال�شيعية� ،إىل �أ�سو�أ حمالت القمع ،حملة قمع م�ست كل �شيء يف حياتهم ،م�ست
الأنف�س ،والأموال ،واملقد�سات الدينية ،والأعرا�ض ،لقد جتاوزت �أنواع االنتهاكات التي

ح�صلت يف اجلزيرة ال�صغرية  50نوع ًا ،من الأنواع التي حددتها املنظمات احلقوقية
العاملية .ابتكر النظام املدعوم �أمريكي ًا ومعه حلفا�ؤه اخلليجيون انتهاكات جديدة مل
حتددها قوائم املنظمات العاملية.
ترك الأمريكيون حلفاءهم يعيثون ف�ساد ًا يف الأر�ض ،وركزوا �إعالمهم وجهودهم نحو
ليبيا ،كانت ال�صفقة وا�ضحة �ضرب ليبيا بغطاء عربي خليجي كامل ،مقابل �صمت
�أمريكي عن �إبادة البحرينيني وهو الأمر.

■ غطاء هيالري

وزيرة اخلارجية االمريكية هيالري كلينتون ،قالت يف ت�صريح لها بعد دخول القوات
ال�سعودية واالماراتية والقطرية البحرين مل�شاركة اجلي�ش املدعوم بقوات �سبعة �أجهزة
�أمنية� ،إن دخول قوات (درع اجلزيرة) هو عمل قانوين ،وح ّثت على �ضبط النف�س! هكذا
بب�ساطة� .صحيح �أنها قالت ان احلل يف البحرين هو حل �سيا�سي ولي�س عمل ع�سكري،
لكنها ختمت ت�صريحها مبا ميكن ع ّده كوميديا �سوداء� ،إذ قالت «�إن من ال�ضروري �أن
تتفادى جميع الأطراف العنف واال�ستفزازات» .من عا�ش يف البحرين منذ  16مار�س
 2011يعرف �إىل �أي مدى يغرق هذا الت�صريح يف العته والكذب والزور ،كان النا�س
حما�صرين يتلقون �أق�سى ال�ضربات واالنتهاكات ومل يكن لديهم �سوى �أ�صواتهم التي
يرفعونها مرتني ليلي ًا عند الثامنة والعا�شرة بهتاف (اهلل �أكرب).
لقد �شرعنت كلينتون �أ�سا�س وجود القوات التي احتلت اجلزيرة وحاولت اغتيال حلم
البحرينيني ال ُعزّل باحلرية ،وطفقت تتحدث عن �ضبط النف�س وتفادي اال�ستفزاز والعنف
تخف ب�شاعة اجلرم الأمريكي الذي مثل يف حده
من جميع الأطراف .ا�ستدراكات مل ِ
الأدنى تقدمي غطاء و�شرعنة و�إطار قانوين للجرمية.
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بعد �شهر كامل من القمع والقتل والهتك الذي مار�سته قوات النظام مع حلفائها ،بد�أ
الإعالم العاملي يعطي ح ّيز ًا ملا يح�صل يف البحرين من ب�شاعات على يد الأجهزة الأمنية
التي يتحكم امللك وعائلته فيها� ،إ�ضافة للقوات اخلليجية ،وكان تقرير مرا�سلة قناة ال�سي
ان ان (امبريا ليون) �أول ثغرة يف جدار ال�صمت الرهيب جتاه البحرين� .سلط الإعالم
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■ جيفري فيلتمان م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكية ل�شئون ال�شرق الأو�سط

الأمريكي �أ�ضواءه من جديد ،وحتدث مملثو املنظمات احلقوقية العاملية ع ّما ر�صدته
منظماتهم من ب�شاعات ،فانحرجت الإدارة الأمريكية فبعثت فيلتمان جمدد ًا!
جاء جيفري فيلتمان للمنامة يتح�س�س ما �إذا كانت ال�ضحية �ست�ست�سلم �أم ال ،كان جواب
املعار�ضة على ل�سان القيادي الوفاقي خليل املرزوق (لن نرفع الراية البي�ضاء� ..أخرب
حلفاءك �أن حملة القمع لن تفيد) .عاد فيلتمان ليكمل حلفا�ؤه ما بد�أوه قبل �شهر� .أما
وزير خارجية النظام فقد ا�ستبق لقاء فيلتمان بالت�أكيد على بقاء قوات درع اجلزيرة.
وحاولت مفو�ضة االحتاد الأوربي (ا�شتون) زيارة البحرين لكنها ف�شلت؛ فقد ا�سمعها
ال�سعوديون كالم ًا قا�سي ًا ،و�سافر امللك للإمارات لكي ال ت�صل هي للبحرين .فف�شلت زيارة
�أ�شتون.
�صمود املعار�ضة املعزز بالثبات اجلماهريي ،منع �سقوط �أي مطلب من املطالب ال�سيا�سية
التي ُرفعت �أثناء اعت�صام دوار الل�ؤل�ؤة� ،ساهمت هذه احلقيقة يف الت�أكيد للأمريكيني �أنه
ال ميكن لأحد �أن يوقع يف املعار�ضة ورقة ا�ست�سالم ،رغم خما�ضات الآالم الرهيبة التي
كان يعي�شها ال�شعب كل دقيقة.

■ ات�صال �أوباما

ثورة وانفتحت
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بعد نحو ع�شرة �أيام من عودة فيلتمان �إىل الواليات املتحدة ،وحتديد ًا يف الأول من
مايو � 2011أجرى الرئي�س الأمريكى ات�صاال هاتفيا مع حليفه امللك البحرينى ،قال
يف اجلانب املعلن منه �إن ا�ستقرار البحرين يعتمد على احرتام حقوق اجلميع ،و�أن
الواليات املتحدة تعتقد �أن البلد بحاجة �إىل عملية �إ�صالح جوهرية ت�ستجيب لتطلعات كل

البحرينيني .وجاء يف بيان �صدر عن البيت الأبي�ض تلك الليلة �إن الرئي�س اوباما بحث مع
العاهل البحرينى «الو�ضع القائم يف البحرين» .حاول الأمريكيون التحرك لكي يخففوا
انتقادات الإعالم واحلقوقيني جتاه موقف �إدارتهم املخزي.
وبعد  18يوم ًا وحتديد ًا يوم  19مايو �ألقى الرئي�س الأمريكي خطاب ًا حول الأو�ضاع يف
ال�شرق الأو�سط ،قال فيه كالم ًا ّ
غطى فيه الأفعال ال�شنيعة حللفائه حتت م�سمى (احلق
يف ا�ستتباب الأمن) ،لكنه اعرتف �أن كل ما ح�صل مل يق�ض على املطالب ال�سيا�سية التي
ّ
ع�ض عليها �شعب البحرين رغم اجلراح.
قال �أوباما يف ذلك اخلطاب «البحرين �شريك طويل املدى ،ونحن ملتزمون ب�أمن
البحرين ،ونحن ندرك �أن �إيران حاولت ا�ستغالل الأو�ضاع يف البحرين ،و�أن احلكومة
البحرينية لديها حق م�شروع يف ا�ستتباب حكم القانون ،لكننا �أ�صررنا علن ًا ويف لقاءات
خا�صة �أن القوة يجب �أال ت�ستخدم ويجب احرتام احلقوق امل�شروعة ل�شعب البحرين ،و�أن
هذه اخلطوات لن جتعل املطالب امل�شروعة تختفي» .يف عبارته الأخرية يجب �أن يكون
وا�ضح ًا �أن �أثر ال�صمود ال�شعبي مل يكن هين ًا بل �إنه كان ع�صي ًا على الك�سر رغم اجليو�ش
ورغم ت�أكيد �أوباما بطريقة ناعمة على حق حلفائه يف القمع حتت م�سمى ا�ستتباب الأمن
الذي مل يهزم املتظاهرين ال�سلميني يف �أي مرة منذ انطالق ثورتهم.
�أوباما �أي�ض ًا اعرتف �أن حلفاءه هدموا م�ساجد للطائفة ال�شيعية يف �إطار حملة القمع،
وقال �إن من حق ال�شيعة �أال تهدم م�ساجدهم .ر�أى �أوباما �أن «ال�سبيل الوحيد التخاذ
خطوة �إىل الأمام هو �أن على احلكومة واملعار�ضة �أن يبد�آ احلوار ،وال ميكن �أن يكون هناك
حوار حقيقي حني يكون بع�ض املحتجني ال�سلميني يف ال�سجون ،و�أ�شار �إىل �أن احلكومة
يجب �أن تخلق الظروف املنا�سبة للحوار ،وعلى املعار�ضة �أن ت�شارك من �أجل م�ستقبل
عادل جلميع البحرينيني».
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ح ّل الأول من يونيو وانتهى مفعول مر�سوم قانون ال�سالمة الوطنية .عادت النا�س التي
مل تتوقف عن التظاهر ما �أمكنها� ،إىل التظاهر ب�صورة �أو�سع فا�ستمر القمع الوح�شي.
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■ الدكتور حممود �شريف ب�سيوين (رئي�س جلنة تق�صي احلقائق)

 13يونيو � .2011أعلنت احلكومة عن (حوار التوافق الوطني)� ،ضغطت �أمريكا بقوة
لكي تدخل جمعية الوفاق يف هذا احلوار ،وبعد م�شاورات ومناكفات �إعالمية� ،شاركت
الوفاق وان�سحب منه قبل انتهائه ،وترب�أت هي وجمعيتان معار�ضتان �أخريان هما وعد
والتجمع القومي من خمرجات احلوار ،و�أكدوا �أنه ال ميثل ر�أي ال�شعب وال ميكن قبول
هذه املخرجات.

■ خمرج تقرير ب�سيوين

يف اجلانب الأهم ،يروي �أحد قادة املعار�ضة �أن �أمريكا هي التي منعت مناق�شة و�ضع
حقوق الإن�سان يف البحرين يف جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة ،يقول «قررت
�سوي�سرا طرح امللف البحريني يف جل�سة عامة ،ح�ضرها االمريكيون بعد �أن تيقنوا من
قدرة �سوي�سرا على جمع العدد املطلوب لطرح امللف البحريني يف جل�سة ر�سمية علنية
للمجل�س ،وتعهدوا �أنهم �سيجربون النظام البحريني على جلنة حتقيق ذات طابع دويل
و�سيلزمون النظام بتو�صيتها ،و�أن املطلوب من �سوي�سرا عدم طرح امللف البحريني� ،إزاء
التعهد الأمريكي وافق ال�سوي�سريون وجاء الأمريكيون بب�سيوين وجلنته التي �شكلوها من
�ألفها �إىل يائها».
�أنقذ الأمريكيون حليفهم من �إدانة �أكيدة يف جمل�س حقوق الإن�سان� ،أتى ب�سويني للبحرين
فلم يتغري �شيء� ،سقط عدد كبري من ال�شهداء ومل تتوقف االنتهاكات بل مور�س منذ 1
يونيو حتى اللحظة العقاب اليومي اجلماعي على كل مناطق املعار�ضة بالغازات ال�سامة.
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جرت انتخابات برملانية تكميلية� ،ضغط الأمريكيون كي ت�شارك املعار�ضة فيها رغبة

يف االيحاء ب�أن م�ؤ�س�سات حليفهم النظام عادت للعمل و�أن ثمة تفاهم ًا جرى ،رف�ضت
املعار�ضة ب�شكل قاطع �أن ت�شارك يف املهزلة ف�أطلق ال�ضوء الأخ�ضر ب�صورة مو�سعة للقمع
يومي عار على النظام �إذ مار�س فيهما �أب�شع
واال�ستباحة ،و�صار يوما  23و� 24سبتمر ّ
اجلرائم على املتظاهرين ال�سلميني الذين �سعوا للعودة �إىل دوار الل�ؤل�ؤة ،فقد حاولت
قوات الأمن حرق متظاهرين وهم �أحياء يف منطقة ال�سناب�س ،و�أعادت م�شهد �أبوغريب
يف تكومي املعتقالت البحرينية على الأر�ض يف جممع ال�سيتي �سنرت.
�صدر تقرير ب�سيوين الذي �صرحت الوزيرة كلينتون �أن �إدارة بالدها �ستلزم النظام
احلليف يف املنامة بتنفيذ تو�صياته ،كان ذلك جم ّرد هراء ،فقد ترك الأمريكيون �أمر
تنفيذ تو�صياته للنظام الذي قام بكل اجلرائم التي وثقها التقرير .ت�شكلت جلنة برئا�سة
رئي�س جمل�س ال�شورى املُعينّ علي �صالح ال�صالح و�أعطيت للمعار�ضة ح�صة �ضئيلة يف
ع�ضوية اللجنة ،كانت املفاج�أة �أن الأمريكيني �ضغطوا �أي�ض ًا على املعار�ضة لكي ت�شارك،
قالوا للمعار�ضة :كيف �سيعود املف�صولون لأعمالهم �إن مل ت�شاركوا يف اللجنة؟ بدا وا�ضح ًا
�أن االمريكيني يلعبون بدناءة تامة ،وانهم يتن�صلون من كل �شيء يعدون به.
املح�صلة �أن الإدارة االمريكية �أدانت فعل القتل مرة واحدة فقط وحتديد ًا بعد �إطالق
الر�صا�ص احلي يف  18فرباير ،ودون ذلك :مبعوثون ،جلان ،ن�صائح ،حثّ � ،إ�شادة...
�أداء �أمريكي يقول للعامل بو�ضوح� ،إن� :صداقة القتلة وال�سفاحني وت�سليحهم وتدريبهم
لي�ست عيب ًا!
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■ هوام�ش:

 -1ات�صال نائب الرئي�س االمريكي مبلك البحرين� ،صحيفة ال�شرق
الأو�سط2،فرباير،2011العدد .11754
http://aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11754&article=606529
=&feature

 -2ت�صريح وزير اخلارجية االمريكية ب�ضرورة �إيجاد تغيري حقيقي ،وكالة رويرتز.
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=29524574

� -3أوباما يدين مقتل متظاهرين بر�صا�ص اجلي�ش 19 ،فرباير ،موقع ايالف نقال عن
وكالة الأنباء الفرن�سية
http://www.elaph.com/Web/news/2011/2/632973.html

 -4ويل العهد البحريني يدعو ل�سحب القوات الع�سكرية من ال�شوارع 19 ،فرباير
� ،2011صحيفة الو�سط العدد 3088
http://www.alwasatnews.com/3088/news/read/528052/1.html

 -5و�صول وزير الدفاع االمريكي للمنامة ولقا�ؤه بامللك وبعدها بويل العهد البحريني،
 12مار�س� ،صحيفة الو�سط العدد.3109
http://www.alwasatnews.com/3109/news/read/532072/1.html

 -6ت�صريح هيالري كلينتون بعد دخول قوات درع اجلزيرة للبحرين 16 ،مار�س،
�صحيفة الو�سط العدد 3113
http://www.alwasatnews.com/3113/news/read/532540/1.html

 -7تقرير مرا�سلة قناة ال�سي ان ان (امربا ليون) عن البحرين
http://www.youtube.com/watch?v=wsXxbusimgA
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http://www.youtube.com/watch?v=dbmPXr6bMdU&feature=related

 -8عودة جيفري فيلتمان للمنامة ولقائه مبمثل املعار�ضة خليل املرزوق� ،صحيفة الأخبار
اللبنانية ،العدد 1393
http://www.al-akhbar.com/node/10443

 -9ات�صال الرئي�س االمريكي مبلك البحرين يف الأول من مايو  ،2011موقع ايالف،
نقال عن وكالة الأنباء الكويتية
http://www.elaph.com/Web/news/2011/5/651118.html

 -10خطاب �أوباما يف  1مايو  ،2011اجلزء املتعلق بخ�صو�ص البحرين� ،صحيفة
الو�سط العدد 3177
http://www.alwasatnews.com/3177/news/read/561867/1.html
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المنظمات الدولية
وحالة البحرين في 2011

مل تكن املنظمات الدولية غائبة عن احلدث البحريني خالل العام
املن�صرم� ،إذ كانت يف معظمها م�ؤثرة ومت�أثرة مبا يحدث يف البحرين
باعتباره حدث ًا ا�ستثنائي ًا ي�ستحق االهتمام والتفاعل الدويل .وقد
اكت�سب دعم املنظمات الدولية على اختالفها �أهمية كربى يف امللف
البحريني ،وخ�صو�ص ًا مع غياب الدعم الر�سمي الدويل للحركة
الدميقراطية يف البحرين ،فقد وفرت هذه املنظمات الدولية �شبه
“غطاء دويل بديل �شكل يف منعطفات كثرية منه  -وال يزال � -أوراق
�ضغط رئي�سية على احلكومة البحرينية.
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ولقد تفاعلت العديد من املنظمات الدولية حول العامل مع امل�شهد البحريني منذ بداياته
يف �شهر فرباير مطلع العام  ،2011وكان من املثري لالهتمام تنوع تلك املنظمات،
�إذ مل تقت�صر تلك املنظمات على منظمات حقوق الإن�سان الكال�سيكية ،ولكن ان�ضمت
�إليها �أي�ض ًا املنظمات الداعمة حلرية التعبري ،وال�صحافة ،ومنظمات دعم الأطباء،
والريا�ضيني ،واملدر�سني واملحامني وغريها مبا يعك�س تنوع الق�ضية البحرينية وتعدد
الأطراف التي مت ا�ستهدافها جراء الأحداث التي جرت يف البحرين منذ فرباير .2011

■ منظمات حقوق الإن�سان

تقع منظمة “ هيومن رايت�س ووت�ش” على ر�أ�س قائمة املنظمات احلقوقية الدولية التي
تبنت الق�ضية البحرينية منذ بداياتها ،ومل تكن عالقة هذه املنظمة بالبحرين جديدة �إذ
لطاملا اهتمت هذه املنظمة ومديرها جو �ستورك مبو�ضوع البحرين ،وكان لها العديد من
الأن�شطة املرتبطة بق�ضايا التعذيب يف البحرين.
ومنذ فرباير  ،2011قامت هيومان رايت�س ووت�ش ب�إر�سال ممثلني عنها �إىل البحرين،
والتقت بالعديد من الن�شطاء واملت�ضررين ،وقامت بعمليات الر�صد وال�ضغط و�إ�صدار
الت�صريحات والر�سائل الداعمة للمت�ضررين ،كما �أ�صدرت عدد ًا كبري ًا من التقارير
املرتبطة بالو�ضع البحريني وكانت �أحد �أهم امل�صادر التي وثقت ما ح�صل ويح�صل يف
البحرين(.)1
�أما منظمة هيومن رايت�س فري�ست( )2فقد كانت �أي�ض ًا على ر�أ�س املنظمات احلقوقية
الدولية التي اهتمت منذ البداية بق�ضية انتهاكات حقوق الإن�سان يف البحرين ،بل
وخ�ص�صت لها ملف ًا منف�ص ًال يف عملها احلقوقي .وقد زار ممثلو هذه املنظمة البحرين
عدة مرات جلمع املعلومات واالطالع على الو�ضع ،و�أ�صدرت املنظمة عدة تقارير كمراجع
للحالة البحرينية �أحدها عن حاالت التعذيب( )3والآخر بعنوان “ البحرين ...احلديث
بنعومة”(.)4
�أما جمل�س االحتاد الأوروبي فقد عرب هو الآخر عن اهتمامه بانتهاكات حقوق الإن�سان
يف البحرين منذ بداية الأحداث مطلع هذا العام� ،إذ �أ�صدر عدة بيانات وت�صريحات كان
�آخرها �شديد اللهجة معرب ًا عن قلقه ال�شديد من الو�ضع يف البحرين وحمذر ًا من تفاقم
خطورة الو�ضع يف حال ا�ستمرت االنتهاكات على ما هي عليه(.)5
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■ منظمات ال�صحافة وحرية التعبري

كانت احلالة البحرينية مو�ضوع ًا رئي�س ًا من املو�ضوعات التي ركزت عليها منظمات
ال�صحافة وحرية التعبري حول العامل ،فقد كانت االنتهاكات التي تعر�ض لها ال�صحافيون
والكتاب و�أ�صحاب الر�أي واملثقفون وال�شعراء مثار اهتمام وتركيز العديد من املنظمات
الدولية التي تهتم مبو�ضوعات حرية التعبري وحماية ال�صحافيني.
وو�ضعت منظمة مرا�سلون بال حدود يف تقريرها ال�سنوي الذي �صدر يف دي�سمرب 2011
البحرين على قائمة الدول الأكرث خطورة على حياة ال�صحافيني ،و�ضمنت التقرير
باالنتهاكات التي تعر�ض لها ال�صحافيون واملدونون يف البحرين مبا فيها مقتل النا�شر
كرمي فخر�أوي واملدون زكريا الع�شريي جراء التعذيب يف ال�سجن(.)6
وقد اهتمت منظمة مرا�سلون بال حدود بو�ضع ال�صحافيني يف البحرين منذ بداية حملة
االنتهاكات التي ا�ستهدفتهم ،وال تزال هذه املنظمة التي يقع مقرها الرئي�س يف فرن�سا
تهتم بتوثيق ما يح�صل لل�صحافيني يف البحرين علأوة على �إ�صدار البيانات التي تدين
هذه االنتهاكات.
�أما منظمة حماية ال�صحافيني ومقرها نيويورك فقد اهتمت ب�شكل ا�ستثنائي بو�ضع
ال�صحافيني والكتاب يف البحرين ،وكانت تتابع ب�شكل حثيث االنتهاكات واملحاكمات التي
يتعر�ض لها ال�صحافيون يف البحرين وت�صدر التقارير والبيانات لدعمهم .ويف بادرة
لدعم حرية ال�صحافة يف البحرين اختارت منظمة حماية ال�صحافيني �أن متنح جائزتها
ال�سنوية حلرية ال�صحافة لرئي�س حترير �صحيفة الو�سط الدكتور من�صور اجلمري الذي
تعر�ض و�صحيفته وعدد من العاملني فيها لهجمة كبرية جراء تغطية الأحداث التي جرت
يف دوار الل�ؤل�ؤة بني �شهري فرباير ومار�س ،حيث رفعت ق�ضية �ضد ال�صحيفة اتهمتها فيها
وزارة الإعالم بالفربكة وتعر�ض رئي�س حتريريها مع مدير التحرير ورئي�س ق�سم املحليات
للتحقيق والإيقاف عن العمل(.)7
وتابعت عدد من املنظمات الدولية الأخرى التي تهتم بق�ضايا حرية التعبري مو�ضوع
البحرين و�أ�صدرت عدد ًا كبري ًا من البيانات والتقارير بهذا ال�ش�أن ،ومنها ال�شبكة الدولية
لتبادل املعلومات حول حرية التعبري  ،IFEXومنظمة قلم  PENالأمريكية.
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■ املنظمات املهنية
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ح�صدت ق�ضية الأطباء البحرينيني الذين ال يزالون يتعر�ضون للمحاكمات يف البحرين
جراء معاجلتهم اجلرحى يف الهجوم على املعت�صمني يف �شهري فرباير ومار�س من
 2011ت�أييد ًا منقطع النظري من قبل منظمات حقوقية وطبية عديدة حول العامل،
فقد كان للخ�صو�صية التي متتعت بها هذه امل�س�ألة بالذات جراء اتهام �أطباء حمرتفني
بجرائم �أثناء قيامهم بعملهم الإن�ساين حافز ًا للعديد من املنظمات الدولية وخ�صو�ص ًا
الطبية منها للتحرك ودعم ال�شعب البحريني من هذا الباب.
وعندما ي�أتي احلديث عن املنظمات الدولية الداعمة للأطباء البحرينيني ،ال ميكن �إغفال
دور الوفد الإيرلندي املكون من عدد من �أ�شهر الأطباء واجلراحني يف �إيرلندا والذي قام
بزيارة البحرين لالطالع على و�ضع الأطباء والق�ضايا املرفوعة يف حقهم .وعلى الرغم من
الدراما التي �صاحبت زيارة الوفد �إىل البحرين �إال �أن الوفد قام ب�إ�صدار عدد من البيانات
التي دعم من خاللها موقف الأطباء البحرينيني وحث املجتمع الدويل على القيام مبا
ي�ستلزم مل�ساعدتهم(.)8
وقامت عدد من املنظمات الطبية وال�صحية ومنظمات العاملني يف احلقل ال�صحي حول
العامل ب�إ�صدار بيانات وتقارير متعددة تدعم ق�ضية الأطباء يف البحرين ،وعلى ر�أ�سها
منظمة �أطباء من �أجل حقوق الإن�سان( )9وكان لقطاع الريا�ضيني �أي�ض ًا ن�صيبه من دعم
املنظمات الدولية� ،إذ مت ت�شكيل عدد من احلمالت الدولية للدفاع عن الريا�ضيني املعتقلني
ومن �ضمنها احلملة التي نظمتها منظمة هيومن رايت�س فريت�س لدعم الريا�ضيني البحرينيني
يف �شهر يوليو من .)10(2011
�أما املنظمات الدولية التي تهتم بحقوق املعلمني والطلبة فقد كان لها دور �أي�ض ًا يف دعم
قطاع املدر�سني املحتجزين �أو املف�صولني عن العمل� ،إىل جانب الطلبة الذين مت ف�صلهم
�أو �سحب منحهم الدرا�سية جراء م�شاركتهم يف االحتجاجات امل�ؤيدة للدميقراطية .ومثال
ذلك منظمة التعليم الدولية( )11التي �أ�صدرت عدة بيانات بهذا اخل�صو�ص.

كما اختارت منظمة �أمن�ستي انرتنا�شيونال نائبة رئي�س جمعية املعلمني جليلة ال�سلمان
لت�ضعها على ر�أ�س قائمة عدد من ال�شخ�صيات حول العامل التي دعت للدفاع عنها
وحمايتها من االعتقال(.)12

■ املف�صولون من العمل

ولأن للحالة البحرينية خ�صو�صية �أخرى ترتبط بت�سريح �أكرث من � 3آالف �شخ�ص من
�أعمالهم بناء على م�شاركتهم يف االحتجاجات الداعمة للدميقراطية ،فقد وجدت
منظمات العمل وحماية العمال واحتادات ونقابات العمل حول العامل يف احلالة البحرينية
ق�ضية ت�ستحق الدعم بكل قوة.
ود�أبت منظمة العمل الدولية منذ �أ�شهر على عقد اللقاءات املتكررة وال�ضغط على حكومة
البحرين لإعادة املف�صولني من �أعمالهم ،وهي الق�ضية التي ال تزال عالقة على الرغم من
�إ�صدار كافة التو�صيات ب�ش�أنها حتى يف تقرير جلنة التحقيق امل�ستقلة.
وقد ازداد ال�ضغط على حكومة البحرين منذ �أن رفع  12احتاد ًا عمال ّي ًا دول ّي ًا يف يونيو/
حزيران � 2011شكوى على حكومة البحرين نتيجة انتهاكها معايري العمل وت�سريح
املئات من املوظفني يف القطاعني العام واخلا�ص .فقد تقدم  12احتاد ًا عمال ّي ًا ميثلون
(بربادو�س ،بلجيكا ،جنوب �إفريقيا ،كولومبيا ،كندا ،غينيا ،تون�س ،فرن�سا ،بريطانيا،
�أمريكا ،اجلزائر والرنويج) ب�شكوى ملنظمة العمل الدولية �ضد حكومة البحرين النتهاكها
االتفاقية ( )111اخلا�صة بالتمييز يف اال�ستخدام واملهنة ،وذلك بنا ًء على املادة 26
من د�ستور منظمة العمل الدولية.
كانت جهود املنظمات الدولية يف دعم ق�ضية البحرين حا�ضرة وم�ؤثرة ب�شكل كبري على
جمريات الأحداث فيها ،ويف ظل غياب دعم ر�سمي دويل مبا�شر للثورة يف البحرين �شكلت
جهود املنظمات الدولية على اختالفاتها نقطة ارتكاز رئي�سة �أعطت ق�ضية البحرين بعد ًا
دولي ًا مهم ًا من املتوقع �أن ي�ستمر يف العام .2012
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■ هوام�ش

)�أدخل كلمة بحرين يف حمرك البحث على موقع هيومان رايت�س ووت�ش و�ستظهر لك1(
:كثري من التقارير
http://www.hrw.org/ar/

 منظمة هيومن رايت�س فري�ست:)انظر2(
http://www.humanrightsfirst.org/our-work/human-rights-defenders/bahrain/
(3) http://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/pdf/
Bahrain_A_Tortuous_Process_July_2011.pdf
(4) http://www.humanrightsfirst.org/our-work/human-rights-defenders/bahrain/overview/
(5) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/122162.pdf
(6) http://en.rsf.org/the-10-most-dangerous-placesfor-21-12-2011,41582.html
(7) http://www.cpj.org/awards/2011/mansoor-al-jamri-bahrain.php
(8) http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/07/14/bahrain.irish.
delegation/index.
html?eref=edition_world&utm_source=feedburner&utm_
world+%28RSS%3A+World%29
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(9) http://physiciansforhumanrights.org/issues/persecution-ofhealth-workers/bahrain/.
(10) http://www.humanrightsfirst.org/2011/07/12/guard-the-linestand-up-for-bahraini-athletes-supporting-democracy/
(11)http://www.ei-ie.org/en/uaas/uaa_details/31
(12)http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/fears-bahraini-
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سترة عاصمة الثورة
”مفي مفي ..صموووود“

قرابني م�ضرجة بالدماء� ..شجعان ال يتعبون وال يك ّلون
ٌ
كرامة تتنف�س يف هواء تلك اجلزيرة
من مواجهة املوت..
ببحر يتالطم عز ًة و�شموخ ًا ..حتى �أ�ضحت �أيقونة
امل�سيجة
ٍ
للث ّوار ..ف�أ�سموها “عا�صمة الثورة”.
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متو�ضعت يف ال�سبق منذ الرابع ع�شر من فرباير “ 2011اليوم الأول” ،حني جت ّمع الآالف
يف �إحدى قراها ال�سبع “اخلارجية” هاتفني ومر ّددين �شعارات التح ّول الدميقراطي،
يف مظاهرة مل ت�شهد لها مثي ًال يف مثل ذلك اليوم ،ويظهر مقطع فيديو يوتيوبي ُ�صور
من �أعلى� ،آالف الرجال والن�ساء وال�شيوخ والأطفال حمت�شدين يف �شارع رئي�س يف �صورة
نا�صعة ال�سلمية والتح�ضّ ر� ،سرعان ما تنقلب �إىل �سحب من الأدخنة امل�صحوبة ب�ضو�ضاء
طلقات الأعرية النارية التي انهالت لتخر�س تلك الأ�صوات)1(.
ولكن �صوت �سرتة ع�صي على التطويع ،يف اخلام�س ع�شر من فرباير ن�صبوا خيامهم يف
د ّوار ل�ؤل�ؤة احلر ّية ،الد ّوار الذي �سي�سم ّيه الث ّوار بعد �أيام بـ “ميدان ال�شهداء” ،ن�سب ًة �إىل
ال�شهداء الأربعة الذين �سقطوا فيه دفاع ًا عن كرامتهم وحريتهم وح ّقهم يف التظاهر
ال�سلمي ،ثالثة منهم كانوا من �سرتة.
كئيب �أ�سماه البع�ض بـ “اخلمي�س الدامي” ،وبعد يومني من االعت�صام قلب
فجر ٍ
ففي ٍ
“الل�ؤل�ؤة” ،وبينما املرابطون من رجال ون�ساء و�أطفال نائمون ،باغتت ق ّوات املرتزقة
�أولئك الآمنني يف خيامهم بالنار ،وانهالت عليهم من اجل�سر املحاذي لن�صب “الل�ؤل�ؤة”
بطلقات م�س ّيل الدموع ّ
واملطاط والقنابل ال�صوتية والر�صا�ص االن�شطاري ،لتق ّدم حينها
“�سرتة “ ثالثة قرابني؛ �شيخ كبري ،و�شابان يف عمر الزهور.
احلاج علي خ�ضري (� 58سنة) ،البحار الذي عا�ش طوال حياته يف فقر مدقع ،كان نائم ًا
يف �إحدى خيم امليدان ،ا�ستيقظ مذعور ًا من هول الطلقات والقنابل ال�صوتية ،وخرج من
خيمته ليبادره �أحد املرتزقة بطلقة ر�صا�ص ان�شطاري “�شوزن” ،مل يتح ّمل ج�سده ذلك
الكم من الر�صا�صات التي اخرتقت �صدره وبطنه ،لي�س ّلم روحه �إىل �سماء احلرية ،وليكون
ّ
بذلك ال�شهيد الأ ّول يف امليدان ،تارك ًا �أربعة �أبناء بال معيل ،ف�أكرب �أبنائه “ح�سن” يبلغ من
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العمر  21عام ًا ،وهو عاطل عن العمل ،يف حني ت�سكن العائلة يف منزل �آيل لل�سقوط)2( .
حممود �أبوتاكي (� 23سنة) ،ال�شاب الهادئ ،كان يرك�ض من خيمة �إىل خيمة ،مل�ساعدة
الن�ساء والأطفال وال�شيوخ على اخلروج و�إنقاذهم من طلقات النار املتناثرة وامل�صو ّبة
نحو النائمني� ،إالّ �أنه مل يكمل مهمته ،ر�صا�ص ال�شوزن م ّرة �أخرى اخرتق ج�سده الطري
واملفعم بالن�شاط ،ف�أحاله جثة هامدة.
أحد �أن تتح ّرك حميته وغريته و�إن�سانيته لينقذ وي�ساعد املر ّوعني
مل يكن م�سموح ًا ل ٍ
واجلرحى واملرميني على تراب ذلك امليدان ..بقي الكثريون م�ضرجني بدمائهم
وباختناقاتهم ،فيما املرتزقة ت�ضرب وتعيث الف�ساد والتخريب ..هنا ا�ستيقظ ال�شاب
املهند�س علي �أحمد امل�ؤمن (� 23سنة) ،والذي مل يبت ليلتها يف امليدان� ،إالّ �أنه وجد
ممن �ص ّمموا على دخول امليدان لإنقاذ اجلرحى ،بعد
نف�سه مبعية الع�شرات من ال�شباب ّ
�أن كتب على �صفحته يف الفي�س بوك “نف�سي فدا وطني” ،فكانت قو ًال وفع ًال� ،إذ ق ّدم
نف�سه قربان ًا ثالث ًا من �أجل الوطن.
�ش ّيعت �سرتة املفجوعة �أبطالها الثالثة ،ويف جنازة مهيبة ل ّفها احلزن والغ�ضب ،وقف والد
ال�شهيد “�أبوتاكي” ليقول “هيهات منا الذ ّلة” ،فر ّد عليه �أبو ال�شهيد “امل�ؤمن” بالقول
“�سنوا�صل الطريق رغم ما جرى”.
وتوا�صل “�سرتة” �شقّ طريقها نحو الكرامة ،ح�ضو ٌر الفت يف ميدان الل�ؤل�ؤة بعد �أن
ا�سرتجعه الث ّوار بعزمية و�إ�صرار �أبطال واجهوا ر�صا�ص اجلي�ش ،كان يتقدمهم ال�شهيد
الأ�سطوري ر�ضا بوحميد� ،شعارات الكرامة والعدالة واحلرية وامل�س�أواة ت�صدح من حناجر
اجلميع ،حتى جاء الرابع ع�شر من مار�س  ،2011دخلت القوات ال�سعودية حتت غطاء
“قوات درع اجلزيرة” ،فكانت �ضربة القمع الأوىل يف �سرتة.
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ويف اخلام�س ع�شر من مار�س ،كانت �سرتة على موعد مع هجوم بربري ،هجوم ا�ستفرغ
فيه مرتزقة النظام كل قيم الال�إن�سانية واحلقد وال�ضغينة �ض ّد الأبرياء والعزّل ،فت�ساقط
اجلرحى واحدا تلو الآخر ،يف ملحمة ق ّدم فيها ال�سرت�أويون �أطهر و�أ�سمى ما لديهم من
�صدق و�إخال�ص فيما رفعوه من �شعارات الت�ضحية والفداء من �أجل الوطن ،ف�سقط
حي(،)4
ال�شهيدان �أحمد فرحان ذو الأعوام الثالثني “والذي ُف�ضخ ر�أ�سه
ٍ
بر�صا�ص ّ
وهو ال�شاب الذي حتدث �أخوه من منزلهم املتهالك يف فيلم بثته قناة الـ  CNNحول
الفقر يف البحرين يف العام  ،2007وكانت عائلة “فرحان” ال�سرت�أوية �أحد مناذج الفقر
املدقع التي عر�ضت يف الفيلم (� ،)3أما ال�شهيد الآخر ،فكان عي�سى �آل ر�ضي ذا الأعوام
ال�سبعة والأربعني ،والذي مل تُ�س ّلم جثته �إالّ يف التا�سع ع�شر من ال�شهر ذاته ،كما �سقط
�شهيدان من العمالة الآ�سيوية بالر�صا�ص احلي ،كانا يدافعان عن الن�ساء هما �ستيفي
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�إبراهام ذو اجلن�سية الهندية ،و�أكال�س ميا ذو اجلن�سية البنغالية ،عدا مئات اجلرحى
ال�صحي ،والذين ّمت اعتقال �أغلبهم بعد �أن
وامل�صابني الذين فا�ض بهم مركز �سرتة
ّ
�سيطر اجلي�ش على املركز.
لقد كان ذلك الهجوم قبل يوم واحد من الهجوم التاريخي الثاين الذي نفذته قوات
اجلي�ش البحريني ووزارة الداخلية واحلر�س الوطني على ميدان “الل�ؤل�ؤة” ،متهيد ًا
لإحكام ال�سيطرة عليه و�إغالقه (ما زال �إىل اليوم مغلق ًا وحما�صر ًا باملدرعات وق ّوات
احلر�س الوطني) ،وقد كان الهجوم �ض ّد عا�صمة الثورة ر�سالة من النظام ببدء مرحلة
جديدة من العنف الدموي �ض ّد الثورة ،ذلك العنف املراد له �أن ي�سكت �أ�صوات احلرية
والكرامة.
هل ت�سكت �سرتة؟!! ...هيهات ..هيهات ..فقد كانت التكبريات ت�صدح ليلي ًا من فوق �أ�سطح
منازلها حتدي ًا حلظر التج ّول الذي فر�ضه اجلي�ش منذ اليوم الأ ّول بعد ّ
ف�ض اعت�صام
دوار الل�ؤل�ؤة يف ال�ساد�س ع�شر من مار�س ،ويف اليوم التا�سع ع�شر �صدحت حناجر ث ّوار
�سرتة يف ت�شييع �شهيدهم “�آل ر�ضي” ب�صرخات الرف�ض والغ�ضب والالتراجع ،ولتبد�أ
املواجهة غري املتكافئة مع مرتزقة النظام ،وهكذا ّ
د�شن ال�سرت�أويون فعالياتهم اليومية
اجلديدة ،م�سريات ن�سائية ورجالية جتوب �أحياءهم و�شوارعهم ،حتمل ال�شموع ..وترف�ض
اخلنوع ،وبالإ�ضافة �إىل ال�شهداء اخلم�سة الذين �سقطوا �إبان اعت�صام امليدان ،ق ّدموا 7
�شهداء �آخرين يف م�سرياتهم وفعالياتهم ال�سلمية والتي تنتهي بطلقات م�سيالت الدموع
والر�صا�ص املطاطي واالن�شطاري وغريها.
وا�ستم ّر ال�سرت�أويون الأن�شط والأكرث ح�ضور ًا يف ميادين االحتجاجات ،ويف الفعاليات
اليومية التي تفننوا يف �أدائها ،بدء ًا من احتفاليات الزفاف الرمزي لل�شهداء ال�شباب،
وم�سريات ال�شموع الليلية ،وجمال�س العزاء ،واملهرجانات املطعمة ب�أنا�شيد الثورة
واحلما�س والرثاء والغ�ضب ،وفعاليات “تقرير امل�صري” الأ�سبوعية التي كانت تنظمها
احلركات ال�شبابية ،والفعاليات الأخرى املتوا�صلة دون كلل �أو ملل ،حتى يف �أيام الأعياد،
ففي يوم عيد الفطر �شهد �صباحه م�سرية احتجاجية ،انتهت با�ست�شهاد الطفل علي ال�شيخ
ذي الأربعة ع�شر ربيع ًا ،بعد �أن �أ�صيب بطلقة م�س ّيل دموع من موقع قريب يف رقبته يف
الثاين من �سبتمرب .2011
�أما النظام ،فا�ستم ّر وال يزال يف ا�ستهداف �سرتة ،ويف االنتقام من �سرتة ،والإ�صرار على
ي�ستثن يف ا�ستهدافه لها طف ًال وال �شاب ًا وال �شيخ ًا ،فاحلاج
�إخ�ضاع �إباء و�شموخ �سرتة ،ومل
ِ

89

ثورة وانفتحت

90

ال�ستيني ح�سن ال�سرتي ،كان ذاهب ًا �إىل �صالة الفجر يف التا�سع ع�شر من يونيو ،2011
حني اختطفته ع�صابة من مرتزقة النظام و�شرعت بت�صفيته ورميه يف ال�شارع م�ضرج ًا
بدمه ،يف حني لقي الطفل حممد فرحان ذو الأعوام ال�ستة حتفه بعد ا�ستن�شاقه كميات
من الغازات اخلانقة التي �أطلقتها مرتزقة النظام على منزله.
ولكن ذلك اال�ستهداف والإمعان يف االنتقام� ،ستواجهه �سرتة مبزيد من التح ّدي والإ�صرار
والعنفوان ،ومبزيد من الت�ضحيات والقرابني ..حتى �أنها �أبت �أن ت�ستقبل العام اجلديد
دون قربان جديد ي�شعل �ضوء ًا جديد ًا يف طريق حريتها وكرامتها ،ففي ال�ساعات الأخرية
من العام � ،2011سقط ال�شهيد �سيدها�شم �سعيد ذو اخلم�سة ع�شر ربيع ًا ،بينما كان
ي�شارك قرب منزله ب�سرتة يف فعالية “اللحظة احلا�سمة” التي دعا لها �شباب الثورة،
حني �أ�صابته طلقة نارية يف رقبته على يد مرتزقة النظام ،ولت�ستقبل �سرتة �أ ّول يوم
من  ،2012بحمل �شهيدها املغدور على الأكتاف ،وبالتهليل والتكبري و�صيحات الأمل
والغ�ضب.
“عا�صمة الثورة” تقف اليوم� ،أمام ح�صاد اثني ع�شر �شهيد ًا ،و�آالف اجلرحى،
ومئات املعتقلني ،بعزمية �أكرب و�أكرب ،وب�إرادة فوالذية ،ي�شهد لها كل ال�سيا�سيون الذين
يزورونها يومي ًا لكي يغرفوا من معني الإ�صرار واحلما�س ال�سرت�أوي ،فكلمة “�صمود”
ال تفارق �أل�سن ال�سرت�أويني يف كل حلظة ،بها يفتتحون �صباحهم لري�سموا بها “الأمل
والتفا�ؤل” ،وبها يختتمون م�ساءهم ليتعاهدوا ويتوا�صوا على موا�صلة امل�سري والالتراجع،
وقد كتب �أحد قياديي جمعية الوفاق �سيد هادي املو�سوي (وهو من �أكرث القيادات توا�ص ًال
مع اجلرحى واملعتقلني وعوائل ال�شهداء) يف تويرته “�أحلى كلمة تن�سمع ملا ال�سرت�أوي
يقول ،مفي مفي �صمووود”.

:■ الهوام�ش

:• الرابط الإلكرتوين مل�سرية الرابع ع�شر من فرباير يف �سرتة
http://www.youtube.com/watch?v=xdbfiDMDTMw&feature=related

:رابط قمع امل�سرية
http://www.youtube.com/watch?v=7BJ9fL2N-dc

: الرابط الإلكرتوين،• ن�شرت �صحيفة الو�سط عن عائلة ال�شهيد علي خ�ضري
http://www.alwasatnews.com/3089/news/read/528123/1.html

: حول الفقر يف البحرينCNN • الرابط الإلكرتوين لفيلم قناة الـ
http://www.youtube.com/watch?v=fDfVo_Noino

:• رابط فيديو �إ�صابة ال�شهيد �أحمد فرحان يف الر�أ�س
http://www.youtube.com/verify_controversy?next_url=/
watch%3Fv%3DnhVatUkebmM

:رابط �آخر
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“تقرير المصير”
يجوب مناطق وقرى البحرين مرة في كل أسبوع
“بنك أفكار” الوعي الشبابي يفاجىء المراقبين
و  4أشهر من الثبات المر :المستحيل!

بدت لدى �إطالقها �أول مرة فكرة �أنا�س من�أوئني ،كفوا عن الإم�ساك
بالأر�ض ،بعد ا�ستحكام قب�ضة الع�سكر ،فلج�أوا �إىل الرمزيات ،وما
وراءها .لكننا نعرف الآن� ،أنها مل تكن فكرة للمن�أوءة ،بل فكرة �شباب
مفعم ي�صر على القول :ال م�ستحيل! بل يعمل من �أجل ذلك .امل�ستحيل
الذي مل يعد م�ستحي ًال ،و�أخذ ي�شق طريقه بثقة يف �أر�ض ال�سيا�سة
املتحركة ،هي فعالية “تقرير امل�صري” ،و�شعلتها مع ًا.
ثورة وانفتحت
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حني راح القيادي مع�أون �أمني عام “الوفاق” خليل املرزوق  29دي�سمرب /كانون الأول
 2011يف املق�شع يقدح النار يف �شعلة “تقرير امل�صري” ،كان كمن يعرتف ب�أنه ما
عاد جمدي ًا التغافل عن “بنك �أفكار” الوعي ال�شبابي الذي تفتق منذ حلظة  14فرباير/
�شباط .و�صار يثبت يوم ًا بعد يوم �أ�سبقيته يف ابتكار و�سائل املق�أومة املدنية.
كانت الفكرة التي �أطلقها ائتالف �شباب  14فرباير� /شباط كالتايل :اعت�صامات مو�ضعية
ب�شكل �أ�سبوعي تنادي بـ “تقرير امل�صري” ،انطالق ًا من مبد�أ احلق الثابت �أممي ًا لل�شعب
يف تقرير م�صريه بنف�سه واختيار النظام ال�سيا�سي الذي يلبي طموحه ،بعد ا�ستنفاد كامل
طقم احللول مع �سلطة مل تعد تعرتف بوجود �شعب؛ بل �صارت وظيفتها تتلخ�ص يف �إلغائه.
هكذا جابت االعت�صامات ،وفق ًا جلاذبية هذا النداء  10مناطق طيلة � 4أ�شهر .لتجد
رمزها تالي ًا يف ال�شعلة ،لتبد�أ هذه بدورها رحلة �أخرى على القرى واملدن .واجهت فعاليات
“تقرير امل�صري” ،كما �شعلتها ،انتقام ًا خا�ص ًا من ال�سلطات .ولي�س �سر ًا �أن �أكرث فعاليات
تقرير امل�صري كانت ت�ستبق بتواجد عنا�صر الأمن املكثف ،ومبا�شرة �سحقها لكل الأن�شطة
ذات العالقة.
رغم ذلك ،فقد جنحت يف �أكرث من مرة يف الو�صول �إىل مرامها ،و�إذاعة بياناتها .ميثل
هذا التقرير �سياحة مع الفعالية منذ وهلة انطالقها يف �أواخر يونيو /حزيران .2011
ثورة وانفتحت
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■ جدحف�ص حتت�ضن االنطالقة

يف يوم اخلمي�س  30يونيو/حزيران  2011زحف �آالف املتظاهرين من خمتلف

مناطق البحرين �إىل ما يدعونه “مثلث ال�صمود” يف �إ�شارة �إىل مناطق ال�سناب�س الديه
وجدحف�ص ،تلبية لدعوة ائتالف �شباب  14فرباير� /شباط لالعت�صام الأول الذي �أ�سماه
“حق تقرير امل�صري” ب�ساحة �سوق جدحف�ص .لكن قوات الأمن ا�ستبقتهم �إىل املكان منذ
بدء الظهرية ،ومتركزت يف ال�ساحة املعدة لالعت�صام ب�أعداد كبرية.
وقد باغتت امل�شاركني منذ بدء توافدهم ب�إطالق النار عليهم ،ما �أدى �إىل وقوع �صدامات
و�إغراق الأحياء واملنازل بالغازات ف�أ�صيب واختنق كثريون .وكان من املزمع �أن تُلقي كلمة
لالئتالف يف موقع االعت�صام �إال �أن قمع ال�سلطات حال دون ذلك.
وقد �أكد االئتالف يف كلمته التي ن�شرها الحق ًا على “�أن �صمود ال�شعب يف الثورة وموا�صلتها
حتى انتزاع حقَّه امل�شروع يف تقرير م�صري هذا الوطن هو �أم ٌر حتمي ،و�إ َّال فلن جند بعدها
فر�ص
من ينت�شلنا من ِ
وحل املعاناة و�سنكون لعنة الأجيال القادمة ملا ف ّرطنا ب ِه من ٍ
تاريخية” .و�شدد على �أن “من حقِّ ال�شعب �أنْ ُيقرر م�صري ُه بنف�سه عرب ا�ستفتاءٍ عام
عرب الأمم املتحدة” ،معترب ًا “�أن الأزمة اخلانقة يف البحرين ُ
تتطلب
منذ ع�شرات ال�سنني
ُ
حلل جذري� ،أما احللول الرتقيعية فهي مرفو�ضة جملة
منا الإ�صرار من �أجل الو�صول ٍ
وتف�صيال”.
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■ البالد القدمي ..رايات ترفرف

مل يختلف �أ�سلوب ال�سلطة يف مواجهة اعت�صام “حق تقرير امل�صري  ”1عن “حق تقرير
امل�صري  ”2والذي �أقيم يف البالد القدمي  7يـولـيو /تـمـّوز  ،2011من حيث تواجد قوات
الأمن اال�ستباقي والبدء بقمع عملية التوافد منذ حلظة البداية .بل �إنها ،يف هذه املرة
كثفت من عملية القمع نظر ًا ملوقع �ساحة االعت�صام املفتوح من �أكرث من جهة .ما �أتاح
�إمكانية التمركز لقوات الأمن يف حم�أور خمتلفة ،لتبا�شر بقمع امل�شاركني.
لكن على الرغم من ذلك فقد متكن عدد من ال�شباب وال�شابات من الو�صول �إىل موقع
االعت�صام رافعني �أعالم البحرين وملوحني بها يف الهواء .وقد �سجل وقوع العديد من
الإ�صابات يف �إثر ال�صدامات التي اندلعت ،بينها �إ�صابات بليغة.

■ �سرتة� ..سقوط �شهيدة

كانت املحطة الثالثة لفعالية “حق تقرير امل�صري” يف جزيرة �سرتة يف  15يـولـيو /متوز
 .2011وقد طوقت قوات الأمن منطقة االعت�صام للحيلولة دون و�صول املتظاهرين له.
كما �أطلقت النار وقنابل الغازات اخلانق ب�شكل مفرط ،ما �أدى �إىل ا�ست�شهاد املواطنة
زينب �آل جمعة ( 47عام ًا) من منطقة مهزة اختناق ًا بعد �أن �أطلقت عبوة مبا�شرة على
منزلها.
وقد �أكد ائتالف  14فرباير� /شباط يف بيان له على “امل�ضي ُقدُم ًا يف م�شروعنا الكبري
من � ِّ
أجل �أن ينال �شعبنا ح َّق ُه املكفول �أممي ًا ،فلن ينتهي ال�صرا ُع يف البحرين �إال عرب متكني
الإرادة ال�شعبية لتختار ما ترتئي ِه منا�سب ًا وملبي ًا لطموحاتها وتطلعاتها وتختار نوعية
يتنا�سب مع �أ�صالتها وثقافتها”.
النظام الذي
ُ
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■ الدراز� ..صدامات عنيفة

احت�ضنت منطقة الدراز يف  22يـولـيو /حزيران “ 2011حق تقرير امل�صري .”4
ت�صاعد االحتجاجات ب�شكل الفت بعد �أن حالت قوات الأمن دون و�صول املتظاهرين �إىل
موقع االعت�صام م�ستخدمة البط�ش والتنكيل .واندلعت �صدامات عنيفة �أ�صيب فيها عدد
من املتظاهرين كما جرى اعتقال �آخرين.
بدوره ،فقد جدد االئتالف موقفه من “حقنا الإن�ساين الذي �أقرته املواثيق والعهود الدولية
قاطبة ،بتحديد خياراتنا ال�سيا�سية عرب نظام �سيا�سي جديد ال مكان فيه لهذه الطغمة
الفا�سدة التي فقدت كل مقومات ال�شرعية ،وباتت �سلطة ال �شرعية لها �إال �شرعية البط�ش
والقمع ،وهي �شرعية ال تقرها منظومة احلقوق الإن�سانية التي توافق عليها العامل”.

■ ال�سفارة الأمريكية :ر�سالة مفتوحة

قبل �ساعات من اعت�صام “حق تقرير امل�صري  ”5الذي �صادف يوم  29يوليو /متوز
 2011يف �ساحة ال�سفارة الأمريكية باملنامة ،وجه ائتالف  14فرباير� /شباط ر�سالة
مفتوحة للإدارة الأمريكية دعا فيها �إىل “فك االرتباط مع النظام البحريني ورفع الغطاء
عنه ب�شكل كامل ،و�إعالن موقف عادل من مطالب ال�شعب البحريني” .كما دعا الإدارة
الأمريكية �إىل “ ان�سجام �سيا�ستها يف هذا البلد مع خطاباتها املعلنة من ت�أييد حق ال�شعوب
يف الدميقراطية وتقرير م�صريها” ،حمم ًال �إياها “جزء ًا كبري ًا من امل�س�ؤولية ملا جرى
وتعذيب و�إبادة” .غري �أن ال�سلطات البحرينية كانت
وقتل
ٍ
قمع ٍ
على ال�شعب البحريني من ٍ
لها كلمتها �أي�ض ًا .فقد قامت وحدات كبرية من قوات الأمن بتطويق املنطقة ب�شكل كلي،
�إ�ضافة �إىل �إغالق جميع املنافذ امل�ؤدية �إليها ،ومبا�شرة قمع �أية جمموعات تتوافد عليها.
ُ
“يك�شف بجالء حقيقة الغطاء الذي
وقد اعترب االئتالف يف وقت الحق من �أن هذا القمع
تو ّفر ُه الإدارة الأمريكية لهذا النظام الدموي”.

■ بني جمرة“ ..دفاع مقد�س”
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■ الدير ..تغري املعادلة ميداني ًا

حقق اعت�صام “حق تقرير امل�صري ”7يوم � 26أغ�سط�س� /آب  2011مبنطقة الدير
جناح ًا كبري ًا رغم �أجواء القمع التي فر�ضتها قوات الأمن .وذلك نظرا حل�سا�سية موقع
الدير القريب من مطار البحريني الدويل .ورغم �أن ال�شرطة قد عملت مب�ساندة عنا�صر
ل�ساعات طويلة� ،إال �أن املتظاهرين
من جهاز احلر�س الوطني على ا�ستباحة البلدة
ٍ
ا�ستطاعوا اختطاف ال�ساعة الأخرية لعقد االعت�صام ،وجنحت اللجنة التن�سيقية يف بثِّ
كلمة االئتالف يف ال�ساحة املقررة ،فيما ميكن �أن تكون املرة الأوىل الذي يتمكن فيها من
ذلك.

■ عايل ..انتهاكات واعتقاالت

واجهت قوات مكافحة ال�شغب اعت�صام “حق تقرير امل�صري ”8مبنطقة عايل يف 8
�سبتمرب� /أيلول  2011بالقمع اال�ستباقي ،وحالت دون و�صول املتظاهرين �إىل موقع
االعت�صام .و�شهد هذا اليوم �صدامات امتدت �إىل منطقة بوري املج�أورة .كما وقعت
العديد من الإ�صابات وجرت اعتقاالت يف �أو�ساط املحتجني.

■ النويدرات� ..صمود!
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احت�ضنت منطقة النويدرات ،م�سقط ر�أ�س �أحد قيادات املعار�ضة ،وهو زعيم حركة
الوفاء عبدالوهاب ح�سني “تقرير امل�صري  .”9و�شنت قوات الأمن حملة قمع �شديدة
�ضد املتظاهرين قبل بدء االعت�صام ،حيث �أغرقت الأحياء بال�سكنية بقنابل الغاز اخلانق
ف�أوقعت اختناقات عديدة .و�سرعان ما امتدت املواجهات �إىل املناطق املج�أورة ،املعامري

العكر �سرتة و�سند ،حيث ا�ستمرت لوقت مت�أخر من ذلك اليوم.

■ ال�سناب�س ..انطالق ال�شعلة

د�شن ائتالف  14فرباير� /شباط �أ�سلوبا جديدا يف التح�شيد لفعالية “حق تقرير امل�صري
 ”10عرب �إقامة مرا�سم افتتاحية خا�صة مبا دعي “�شعلة حق تقرير امل�صري” � 27أكتوبر/
ت�شرين الأول  .2011وهي فكرة حتاكي ال�شعلة الأولومبية ،بحيث يجري متريرها
على خمتلف مناطق االحتجاجات ،ويتم تد�شينها يف منا�سبة خا�صة بح�ضور عوائل
ال�شهداء وجماهري الثورة يف �أ�سلوب رمزي يجري الت�أكيد من خالله على موا�صلة الثورة.
وقد مرت ال�شعلة منذ هذا التاريخ على �أكرث من  20منطقة .ودعا االئتالف جميع البلدات
واملدن لال�ستعداد ال�ستقبال �شعلة حق تقرير امل�صري التي �ستمرر على كافة �أرجاء البحرين
و�سينتهي بها املطاف يف بلدة ال�سناب�س القريبة من دوار الل�ؤل�ؤة متهيد ًا لأول اعت�صام
�صباحي ُيقام يف دوار مركز البحرين الدويل للمعار�ض يف يوم الثالثاء  22نوفمرب/
ت�شرين الثاين بالتزامن مع معر�ض اجلواهر العربية الذي يقام حتت رعاية رئي�س الوزراء.
وقد ا�ستنفر النظام طاقاته الأمنية يف يوم موعد االعت�صام املذكور ،وحا�صر املنطقة كما
قام بقمع امل�شاركني.

ساحات المحاكم في البحرين:
الفاشية هنا

“ يجب �أن ال يتعر�ض املحامون مبن فيهم املوكلون للدفاع عن
املتهمني بارتكاب �أفعال �إجرامية لأية م�ضايقة �أو لتدخل غري
منا�سب وهم ي�ؤدون واجباتهم املهنية”
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■ دليل املحاكمات العادلة

يف منت�صف مار�س� /آذار  ،2011دخلت قوات درع اجلزيرة ب�أنفا�س الغزاة املتلهفني
لل ّدمار .حت ّلوا ب�صفات اجليو�ش امل�ؤدجلة التي تفوح بعقيدة الفتح .ا�ستندت هذه القوات
على قانون الطوارئ الذي يت�ضمن بنودا غري معلنة ر�آها النا�س ملطخة يف ال�شوارع
والطرقات ويف منازلهم وعلى الأج�ساد .مل ُينظر �إىل املواطنني باعتبارهم ب�شرا ي�ستحقوق
احلياة ،ف�ضال عن االحرتام واحلقّ يف العدالة وامل�س�أواة .تولىّ الإعالم احلكومي مهمته
املف ضّ� لة واملتك ّررة ،وق ّدم للقوات الغازية ما يح ّثها على مزيد من البط�ش وارتكاب الإهانات
الفاح�شة.
�أخطر ما �أثبتته ثورة  14فرباير� ،أن البحرين مل تعد متلك جهازا ق�ضائيا م�ستقال .يف
املعنى ال�سيا�سي ،ف�إن البالد باتت غابة يحكمها الوحو�ش والراغبون – لأتفه الأ�سباب –
يف ارتكاب املجازر .ي�ؤ ّكد املحامون وخرباء القانون �أن ما ُي�سمى مبحاكم ال�سالمة الوطن ّية
(املحاكم الع�سكرية) ال عالقة لها بالد�ستور ،وال ب�أ�صول املحاكمات اجلنائية .ال �ضمانات
تُذكر للمتهمني ،وال حد �أدنى للعدالة يف �سري املحاكمات و�إجراءاتها.
فيما يلي ا�ستعرا�ض لأهم املخالفات التي �شهدتها املحاكمات يف الدعوى رقم 124/2011
(ق�ضاء ع�سكري – التحالف من �أجل اجلمهورية) ،بح�سب ما �أفاد املحامون.

■ املتهمون قبل اجلل�سات :تعذيب برعاية الق�ضاة
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ت�ؤكد �شهادات املحامني – وتعززها �أقوال الأهايل والن�شطاء � -أن جميع املتهمني كانوا
ُيع ّر�ضون لوجبات من التعذيب اجل�سدي والنف�سي قبل مثولهم �أمام املحكمة ،وهي

“حفلة” ُيحاط بها من ُيقاد �إىل اجلل�سة الأوىل خا�ص ًة ،وتتم ب�أيدي ال�شرطة الع�سكرية
التي تخ�ضع للنيابة الع�سكرية ،وبالتايل لأوامر املحكمة نف�سها .الإهانات املهينة لكرامة
الإن�سان ،والتوقيف يف �أ�شعة ال�شم�س احلارقة؛ هي احلدود ال ّدنيا التي نالها املتهمون قبل
�أن ي�ستقبلهم القا�ضي!
ال يتط ّلب الأمر الدخول يف جدلية :هل تعلم املحكمة بذلك �أم ال؟ هل هناك �أوامر عليا �أم
�أنها ت�صرفات �شخ�صية؟! تلك هراءات يلوكها الذين يحملون رغبة مفادها�“ :سنوا�صل
التعذيب ،و�سنترب�أ منه!” لذلك ،ال يخالج �أحد ال�شك يف �أن �أعمال التعذيب التي �شهدتها
اجلدران الل�صيقة بكرا�سي الق�ضاة؛ كانت ب�أوامر وتوجيهات من النيابة الع�سكرية،
وبرعاية من هيئة املحكمة �أي�ضا .وي�ؤ ّكد ذلك �أن الأخرية كانت ترف�ض مرارا ال�سّ ماح
للمتهمني بالتحدث عن التعذيب الذي يتعر�ضون له ،رغم �إدراكهم �أن مثل هذه املعاملة
تخد�ش العدالة وتُ�سقطها .ال�صورة الوا�ضحة التي ارت�سمت للمتهمني� ،أنهم كانوا ميثلون
�أمام �شركاء يف التعذيب ،ولي�سوا ق�ضاة عادلني.

الدعوى� :إعاقة العدالة
■ �أوراق ّ

ي�ؤكد عدم ت�سليم حمامي ال ّدفاع لن�سخ من �أوراق ال ّدعوى؛ النية امل�شبوهة ب�ش�أن حتقيق
العدالة .مل يرغب الق�ضاة ،ابتدا ًء� ،أن ينال املتهمون الفر�صة احلقيقية لإظهار براءتهم.
تنم عن تواط�ؤ الق�ضاة مع اجلالدين .لقد ُحرم املحامون من
وهذه وحدها ف�ضيحة كربىّ ،
االطالع على الق�ضية قبل �أول جل�سة حماكمة ،وذلك رغب ًة يف قطع الطريق عليهم يف �إبداء
الدفوع ال�شكلية �أو مناق�شة املتهمني قبل تلأوة التهم عليهم .وحني ا�ضطرت املحكمة ،ف�إنها
اكتفت بتوفري ن�سحة واحدة من الدعوى – وهي ت�شتمل على �أكرث من خم�سة ملفات كبرية
– ُيفرت�ض �أن يتقا�سمها ما يزيد على خم�سة ع�شر حماميا! علما �أن مواعيد اجلل�سات
كانت مت�سارعة ،وتف�صل بني اجلل�سة والأخرى �أيام معدودات .و�إ�ضافة �إىل ما يتطلبه ن�سخ
امللفات من وقت ،ف�إن طبيعة ق�ضية الدعوى – غري امل�سبوقة يف الق�ضاء – تتطلب وقتا
وجهدا م�ضاعفا لكي ُيتاح للمحامني �إعداد دفاع حقيقي لإظهار العدالة� .إال �أن املحكمة،
ومنْ ُيديرها يف اخللف ،مل تكن معنية بالعدالة و�إن�صاف املتهمني ،و�أُريد لها �أن تكون �أداة
بيد ال�سلطة لإنزال عقوباتها اجلاهزة.
من الإجراءات الفا�ضحة التي ارتُكبت يف �ساحات “العدالة” املفرت�ضة ،هو عدم ال�سماح
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للمتهمني بالتح ّدث �أمام املحكمة ،و�إظهار ما تع ّر�ضوا له من تعذيب ج�سدي ونف�سي ،كما
�أنه مل ُي�ستجب لهم ملعاينة ما بهم من �آثار التعذيب �أثناء التحقيق .وهو �إجراء �شمل اجلميع
دون ا�ستثناء ،حيث �أ�ص ّرت املحكمة – وبنحو مريب – على عدم التح ّدث يف اجلل�سة �إال
لوكالء املتهمني ،علما �أن الوكالء مل ُيتح لهم اجللو�س مع املتهمني قبل اجلل�سة ،رغم
ومما يك�شف اخللفية ال�سيا�سية لهذا الإجراء� ،أن املحكمة قامت
�إبدائهم ذلك م�سبق ًاّ .
بطرد املتهمني الذين بادروا للحديث عن �إ�صاباتهم حتت التعذيب .واكتفت بتحويلهم
للطبيب ّ
ال�شرعي ،وهو موظف يف وزارة الداخلية ،وغالبا ما تربطه عالقات ود وتعارف
مع ال�ضباط واجلالدين.
ولي�س بخاف على �أب�سط حمام ّ
ومطلع� ،أن هذا الإجراء يع ّد حرمانا من �أب�سط حقوق
املتهم .وهو خمالف �صراح ًة للعهد الدويل واالتفاقية الأمريكية .التف�سري لي�س �صعبا،
فاملحكمة الع�سكرية مل تكن ترى املتهم بريئا حتى تثبت �إدانته ،كما هي املواد املعروفة يف
العهود واملواثيق .بل كانت تراه م�ستحقا للعقاب والتعذيب ومن غري احلاجة لإثبات تهمة
ما ،حقيقة كانت �أم متخ ّيلة!

■ �سرعة املحكمة :ال وقت لدينا ..الأحكام جاهزة!
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من غرائب الأمور التي ك�شفها املحامون� ،أنهم مل يمُ نحوا الوقت الكايف لتقدمي ال ّدفاع
و�إعداد املرافعات .كانت املحاكم الع�سكرية تتح ّرك “ب�سرعة متناهية” ،تناغم ًا مع الإيقاع
ال�سّ ريع للفظاعات التي �شهدتها البالد طوال وعر�ضا .يفيد املحامون ب�أن املهل التي تمُ نح
لهم ال تتعدى يومني �أو ثالثة �أو خم�سة �أيام يف احل ّد الأق�صى .ومن املثري ما ينقله املحامون
عن رئي�س املحكمة عند تعقيبهم مبنح الآجال الكافية ،قوله ب�أن”:الو�ضع ال�سيا�سي يف
البلد ال ي�سمح بالت�أجيل و�أن على املحكمة �ضغوطات يجب �أخذها يف االعتبار”.

�إذ ًا ،كان ك ّل ما يرتديه الق�ضاة م�سي�س ًا .كانوا حتت �ضغوطات الع�سكر الذين ن�شروا الرعب
يف القرى واملناطق.
ال يفهم ه�ؤالء الق�ضاة لغة الدفاع ،وحقوق املتهمني ،وال�ضمانات الكافية لهم .لقد جا�ؤوا
ب�أوامر وا�ضحة“ :عليكم بهم .لي�س لكم �سقفا� ،أعاله مثل �أدناه” .فماذا ي�ضري ه�ؤالء ،بعد
ذلك ،لو � ّأخلت ال�سرعة يف �إمتام املحامني لدرا�سة الق�ضايا� ،أو لو رف�ضت املحكمة �سماع
�شهود النفي� ،أو رف�ضها اال�ستفزازي لعر�ض املقاطع الفلمية كامل ًة و�أمام املتهمني ،وقطع
يهم �أبد ًا! فك ّل �شيء جاهز ،واملطلوب �إنزاله
الطريق �أمام طرح املحامني لأدلتهم!؟ ال ّ
ب�سرعة.

ب�صامني �صامتني!
■ املحامون� :ضغوط واعتقاالت ..نريدكم ّ

كيف ينال املتهم دفاعا حقيقيا فيما لو تع ّر�ض املحامي لل�ضغط واالعتقال؟ وهل كان
املطلوب �أ�صال – يف حماكم الع�سكر – ينال املتهم �شيئا من الدفاع!؟ ق ّدم املحامون جملة
من املمار�سات التي �أو�ضحت حجم امل�ضايقات التي تع ّر�ضوا لها خالل الأ�شهر ال�سابقة،
ما ُي�سقط ال�ضمانات املطلوبة يف الدفاع ،خالف ًا للمواثيق الدولية ذات ال�صّ لة .وفيما يلي
�شواهد على ذلك:
 اعتقال املحامني :اعتقل املحامي تيمور كرميي يف الأيام الأوىل لإعالن الطوارئ ،و ُو ّجهتله تهمة التجمهر و�إثارة ّ
ال�شغب .وبعد حوايل �شهر ،اعتقل املحامي املعروف بالدفاع عن
املتهمني ال�سيا�سيني ،املحامي حممد التاجر ،وقد تع ّر�ض للتعذيب ،ومت تك�سري منزله
وتخريبه .وكان ُيراد من ذلك� ،إر�سال ر�سائل تهديد مبا�شرة للمحامني و�صرفهم عن تويل
الدفاع عن املتهمني ال�سيا�سيني.
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 اتهام وا�ستدعاء املحامنيُ :و ّجهت تُهم جتمهر وخالفه لثالثة من املحامني الن�شطاء يفجمال حقوق الإن�سان ،وهم املحامون حافظ حافظ وحممد �أحمد وحممد اجل�شي .كما
ّمت ا�ستدعاء املحامني ح�سن ر�ضي وجليلة ال�سيد و�سامي �سيادي ،وذلك بق�صد ترهيبهم
وتخويفهم ،ما حدا ببع�ض املحامني للعزوف عن الدفاع عن املتهمني يف املحاكمات
الع�سكرية ،كما �أن البع�ض مل ُيقدِّ م دفاعا حقيقيا خ�شية ردود فعل ال�سلطة.
 تهديد املحامني وا�ستفزازهم :ينقل املحامون �أن ال�ضباط املتواجدين يف املحكمة ،كانوايد�أبون على تهديدهم باالعتقال ،وكان بع�ض �ضباط اجلي�ش يقول للمحامني ب�أن “الدور
�سي�أتيكم ،كما جاء على الأطباء واملعلمني وغريهم” .كذلك ،كانت املحكمة نف�سها تتع ّمد
اال�ستهزاء باملحامني ،وتتعامل معهم وك�أنهم خ�صوم لها ،وتع ّمدت جرحهم نف�سيا والت�أثري
على �أع�صابهم قبل تقدمي الدفاع .ولأجل مزيد من الت�أثري ،جل�أت املحكمة �إىل قطع كالم
املحامني يف ن�صف املرافعات ،ومل ت�سمح لهم باال�سرت�سال والرتافع ال�شفوي ،ما مي ّثل قمعا
مبا�شرا من املحكمة ،وهو تتمة لأ�ساليب ال�ضغط والإهانة التي يتعر�ض لها املحامون قبل
اجلل�سات من جانب ال�شرطة وال�ضباط ،والذين يعمدون �إىل تفتي�شهم بطريقة مهينة،
وتوجه �إليهم �أ�سئلة اتهامية من قبيل�“ :أنت رحت الدوار؟””،ماذا كانوا يفعلون يف
ّ
ً
اخليام؟”�”،أنت قلت ب�إ�سقاط النظام �أي�ضا؟” .والغر�ض كل من ذلك� ،إ�شعار املحامني
ب�أن م�صريهم قريب من االعتقال مثل متهميهم.

االحتالل العسكري
لمجمع السلمانية الطبي

كانت عقارب ال�ساعة ت�شري �إىل � 5.20صباح ًا .وقبل بزوغ نور
ال�شم�س على �سماء البحرين� ،سُ مع �صوت مروحيات ع�سكرية حتوم
على مقربة من �أجواء جم ّمع ال�سلمانية الطبي..
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ولوحظ انقطاع االت�صال يف الهواتف النقالة وك�أن خل ًال يف ال�شبكة ،حتى خدمة (البالك
بريي) بد�أت تفقد تردداتها يف بع�ض الهواتف� !..أحدهم مل يذق طعم النوم لأكرث من
هاج�س ب�أن �شيئ ًا ما ُيحاك يف ظلمة هذا
� 24ساعة ..كان يحمل مكرب �صوت �أ�صابه
ٌ
ال�صباح !..ونادى يف املكرب حمذر ًا اجلميع من هذا اخللل ،وتوج�س اجلميع خيفة
من هذا الأمر وح�أول اجلميع االت�صال باملعت�صمني يف دوار ال�شهداء وحتذيرهم ..ومع
هذه املح�أوالت اليائ�سة وا�ستيقاظ اجلميع على هذا النداء والقلق ال�شديد امل�ست�شري يف
قلوبهم� ،أ�شارت ال�ساعة �إىل  .5.45واقرتب �صوت املروحيات الع�سكرية �أكرث ف�أكرث من
�ساحة مواقف ال�سيارات التابعة لق�سم الطوارئ ،وبد�أ النا�س يف االنت�شار يف هذه ال�ساحة
و�أعينهم متجهة �إىل �سماء الدوار ،فر�أوا وبكل و�ضوح �سرب ًا من املروحيات الع�سكرية �أي�ض ًا
حتلق وهي يف مكانها والنريان تنطلق منها باجتاه ال ّدوار.
هذا ما ذكره �شاهد عيان خالل حديثه لـ (مر�آة البحرين) عن تفا�صيل قيام اجلي�ش
البحريني وقوات الأمن بعملية احتالل جممع ال�سلمانية الطبي وع�سكرته عقيب ف�ض دوار
الل�ؤل�ؤة من املعت�صمني بالقوة يف الأربعاء � 16آذار/مار�س .2011
ويتابع �شاهد العيان يف �سرد م�شاهداته «يف تلك الأثناء انطلقت بع�ض �سيارات الإ�سعاف
لإدراك ما يجري ..فبع�ض �سيارات الإ�سعاف ( )4كانت متوقفة يف املوقف املقابل ملوقف
�سيارات ق�سم الطوارئ ،وهي غري �صاحلة لال�ستعمال ب�سبب اختطافها من قبل (رجال
الأمن) و�إحداث �أ�ضرار فيها يف اليوم ال�سابق �أثناء جمزرة جزيرة �سرتة والتي كان
ال�ضحية فيها ال�شهيد �أحمد فرحان».
يوا�صل «وبالفعل ..عادت هذه ال�سيارت من ال ّدوار يف غ�ضون دقائق حمملة ببع�ض امل�صابني
واجلرحى ،هذا بالإ�ضافة لبع�ض ال�سيارات اخلا�صة التي حتولت �إىل �إ�سعافات خا�صة،

عادوا وهم مذعورون من منظر ق�صف ال ّدوار باملروحيات الع�سكرية وو�صفوا �أن هناك
جمزرة جديدة تدور رحاها هناك ..ومل يعلم املوجودون ما قد يح�صل يف املجمع �أي�ض ًا».
وعن بدء عملية ال�سيطرة الع�سكرية على جممع ال�سلمانية الطبي ُ يف�صّ ل ال�شاهد« :يف
متام ال�ساعة ال�ساد�سة وخم�س دقائق تقريبا ..ازدادت �أعداد النا�س وحوت موظفني
ومتظاهرين وم�صابني وغريهم ،وتفاج�أ اجلميع بانطالق النريان عليهم من املروحيات
الع�سكرية والقنابل ال�صوتية يف باحة املجمع كما مت �إغالق جميع البوابات الرئي�سية من
قبل قوات مكافحة ال�شغب وحما�صرتها ومنع دخول �أو خروج �أي �سيارة �سواء كانت �سيارة
إ�سعاف �أو حتى �سيارة خا�صة ،كما مت منع �أي فرد من الدخول �أو اخلروج من امل�ست�شفي..
� ِ
ظهرت ق ّوات �أمنية م�سلحة من جانبي مواقف ال�سيارات قادمني من جهة جامعة اخلليج
العربي �إىل املبنى الداخلي للمجمع وهم �شاهرون �أ�سلحتهم وبع�ض ه�ؤالء الأفراد قد �صوب
�سالحه فع ًال و�أطلق النار على �أحد املواطنني �أمام مدخل طوارئ الوالدة ،حمدث ًا �إ�صابات
وجروح ًا» .
«دب اخلوف والهلع والده�شة يف نف�س الوقت يف قلوب اجلميع ،ودخلوا
يف صّ� ل �أكرثّ :
لقت الأبواب الآلية من اخلارج و�سيطر على كل باب � 3إىل � 4أفراد من
مبنى املج ّمع و� ُأغ ْ
قوات الأمن ..هروب خميف ،بحثٌ عن �أماكن �آمنة لالحتماء ولكن ما من مفر ،بعدها
بد�أت جمموعات من �أفراد اجلي�ش يف الظهور بدباباتهم ومدرعاتهم و�آلياتهم وعتادهم
املجمع الطبي من الداخل واخلارج ومت تطويقة متام ًا من قبل هذه
الع�سكري وك�أمنا حو�صر ّ
القوات واجليو�ش».

■ بداية االنتقام واحل�صار
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بح�سب املعلومات امل�ؤكدة ،هاجمت قوات الأمن  4من املوظفني (�إ�سماعيل يو�سف احلداد،
�إبراهيم �سيد طاهر ،منري �صالح مهدي ،علي عبداهلل حبيب) يف مكتب �إدارة ق�سم
التنظيفات يف املجمع يف املبنى ال�شمايل القدمي واعتدت عليهم بال�ضرب وال�شتم و�إدماء
�أحدهم ،وهو رئي�س الق�سم (علي احلداد) الذي ك�سرت رباعيته ،ومن ثم اقتيادهم للبوابة
الرئي�سية (رقم  )1وه�ؤالء كانوا مبثابة �أول لقمة لهم ،فقد توا�صل ال�ضرب املربح عليهم
على احل�شائ�ش القريبة من مواقف �سيارات الأطباء ويف نف�س الوقت واملكان احتُجزت
�سيارة �إ�سعاف واعتدي على من فيها ،ال�سائق وممر�ض وطبيب ،هذا احلدث توثق
بكامريات الهواتف املحمولة من بع�ض نوافذ الأجنحة املط ّلة على املوقع.
املجمع الطبي ر�صد �شاهد عيان �آخر فربكات متثيلية يف �ساحة
يف اجلانب الآخر من ّ
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مواقف ال�سيارات بق�سم الطوارئ� ،أهم فربكة هي فتح باب خلفي لإحدى ال�سيارات التي
ت�شبه الإ�سعاف ،بن ّية اللون وو�ضع �أ�سلحة فيها وت�صويرها للإيحاء ب�أن هذه �أدلة ُ�ضبطت
بها ،ثم �إح�ضار جمموعة من املواطنني يبدو ملن ي�شاهدهم �أنهم عائلة بحرينية كانت
حمتجزة كرهائن يف املجمع ح�سب ما �أ�شيع يف الو�سائل الإعالمية يف وقت �سابق.
وما �أظهرته بع�ض الأفالم وال�صور الفوتوغرافية يف هذا ال�سياق «قيام قوات اجلي�ش بعد
ذلك بتك�سري زجاج بع�ض ال�سيارات وتدمري اخليام املن�صوبة و�إتالفها وبعرثة حمتوياتها
من �أدوية و�أدوات و�أجهزة طبية ،وكانت هذه اخليام قد ن�صبت – بح�سب ما ي�ؤكده جميع
علم بها ،بغر�ض
الأطباء واملمر�ضني  -مبوافق ٍة من �إدارة املجمع ومكتب وكيل الوزارة على ٍ
تخفيف ال�ضغط على الطوارئ وتخ�صي�صها للحاالت غري احلرجة من امل�صابني واجلرحى
وا�ستغاللها كمخزن للأدوية التي ُ�صرفت برتخي�ص ر�سمي ولي�س كما ادعت احلكومة
وبع�ض اال�ست�شاريني املح�سوبني على النظام �أنها م�سروقة.
وهنا ي�ؤكد عدد من العاملني يف ق�سم املغ�سلة باملجمع «�أن الق�سم هاجمته قوات اجلي�ش
والأمن واعتدت على منت�سبيه بال�شتم وال�ضرب والإهانة واختيار ع�شوائي للموظفني
و�إلبا�سهم الأكفان املكتوب عليها (�أنا ال�شهيد التايل) وت�صويرهم.
توجه ال�شخ�ص الذي �أنذر
وي�سرت�سل �شاهد العيان يف �شرح ما حدث« :يف هذه الأثناءّ ..
اجلميع يف ال�صباح الباكر ملكاتب �إدارة جم ّمع ال�سلمانية الطبي ي�ستنجد بطاقم �أفراد
الإدارة الذين كانوا جمتمعني يف غرفة االجتماعات مكتويف الأيدي ويف حرية من �أمرهم
وقد بان على وجوههم �أنهم ال ي�ستطيعون فعل �أي �شيء ،بل اكتفوا بالتعليق �أن الوزير
(نزار البحارنة) ذاته ح�ضر ومل ي�سمح له بدخول املجمع و�أن اجلي�ش قد �أخربه ب�أن عليه
احل�صول على �إذ ًا من امل�شري (خالد بن �أحمد �آل خليفة) للدخول و�أنه ال�سلطة الآن له
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كوزير لل�صحة ،ف�أعلن ا�ستقالته يف نف�س اليوم».
وي�ؤكد عدد من العاملني يف املجمع ممن كانوا يف الداخل�« :س ّلم اجلميع ب�أنهم حما�صرون
داخل مبنى ال�سلمانية والي�سمح لهم باخلروج ،و�أُطلقت نداءات ا�ستغاثة بثتها قناة اجلزيرة
الناطقة بالإجنليزية وبع�ض وكاالت الإعالم واالت�صال ببع�ض ال ّنواب وال�شخ�صيات
حلول تلوح يف هذا الأفق املرعب ..فق�ضوا �أ�سو�أ ليلتني داخل املبنى
احلقوقية ،ولكن ما من ٍ
دون م�ؤن غذائية �أو �إمدادات �أخرى م�ساندة .وقد �أثر ذلك على الطاقة اال�ستيعابية للمبنى
ال�ضخم الذي ظل يعمل ب�أقل من ن�صف طاقته الكهربائية املعتادة ،مما خ ّلف نق�ص ًا يف
كميات الأوك�سجني وتعري�ض حياة مر�ضى العمليات الرئي�سية والعناية الق�صوى والقلب
للخطر».
الطاقم الطبي والتمري�ضي وكل منت�سبي وزارة ال�صحة منهكون لقلة النوم وللذعر الذي
�أ�صابهم ،حتى �أن هذا الذعر ت�سرب �إىل نفو�س املر�ضى وفارقت �إحداهن احلياة خوف ًا
ورعب ًا وقلقا على �أبنائها الذين كانوا يتن�أوبون على رعايتها يف وحدة العناية بالقلب�.أطفال
وترقب للمجهول ..وبعد هذين اليومني الع�صيبني جاء الفرج.
ون�ساء يف بكاءٍ وعويل
ٍ
بعد هذا احل�صار املطبق على كل املنافذ والأبواب والتغلغل التدريجي لعنا�صر املخابرات
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�شم�س مظلمة وم�س ّلحة ،تك�سوها �أقنعة لعنا�صر ملثمة جتوب
املدنيني �أ�شرقت على املجمع ٌ
كل �أرجاء املجمع ب�أ�سلحتها التي كانت �أطول من قامات حامليها ..والتلويح با�ستخدامها
يف �أي حلظة ..فظن اجلميع �أنه حانت حلظة الت�صفية وغربلة املوجودين ،فقد تناقلت
مكربات ال�صوت يف جميع �أروقة املجمع �إعالن ًا يقول�« :إن من �أراد اخلروج فعليه �أن يتوجه
لباب الطوارئ فقط و�أن يربز هويته الر�سمية �أو الوظيفية ،ولكن عليه �أن يتحمل م�س�ؤولية
نف�سه و�سالمته» ،وبالفعل ..ف�إن من ينوي اخلروج يعود م�صاب ًا جريح ًا؛ ليتم اعتقاله الحق ًا
بعد تفتي�شه تفتي�ش ًا دقيق ًا وم�صادرة الهواتف ذات التقنية املتطورة منهم وتفتي�شها ..وهذا
�شمل كل فرد دون متييز بني طبيب �أو مري�ض ،بني امر�أة �أو رجل فالكل نالته (عدالة
العقاب) ..وعليهم �أن يختاروا ..بني العذاب �أو البقاء حتت احل�صار ،فقد كان فرج ًا م�ؤمل ًا.

■ اعتقاالت ع�شوائية
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�صاح َبت هذه الأحداث الغريبة والدخيلة حملة بحث مك ّثف عن طريق التدقيق يف ال�صور
َ
وقوائم للأ�سماء عند البوابات الرئي�سية لدى �أفراد اجلي�ش وكل �أق�سام و�أروقة املجمع
وتفتي�ش دقيق وحازم لكل املرتددين على امل�ست�شفي �أو املوظفني ،وخ�صو�ص ًا الطبيبات
واملمر�ضات ،فقد �شكا بع�ضهن الحق ًا تعر�ضهن للتحر�ش اجلن�سي من �أفراد اجلي�ش.
�أفراد اجلي�ش وقوات الأمن مل يكرتثوا لل�ضوابط ال�صحية وحرمة املبنى الطبي حني
قاموا مبباغتة الدكتور علي العكري يف غرفة العمليات �أثناء �إجرائه عملية لأحد املر�ضى
واالعتداء عليه بال�ضرب وال�شتم والإهانة وللأطباء املتواجدين معه �أثناء العملية ومنعه
من موا�صلة العملية وتعري�ض حياة هذا املري�ض للخطر ،وتال اعتقاله مالحقة �أطباء
وكوادر متري�ضية وم�سعفني وموظفني وم�صابني ومرتددين �أي�ض ًا واعتقالهم �أو التحقيق
معهم وبث الرعب يف نفو�سهم.
ويو�ضح عدد من موظفي املجمع «�أن الإدارة الع�سكرية اجلديدة للمجمع اخرتعت �أنظمة
جديدة تقوم على اال�ستهداف والعقاب اجلماعي ملعظم املوظفني ،ب�إعداد قائمة يومية من
املوظفني الذكور والإناث ومفاج�أتهم ب�أنهم مطلوبون للتحقيق ،و�إما �أن يعودوا �أو ال ..فمن
ال يعود يكون م�صريه املعتقل ،ومن يعود فريوي ما تعر�ض له على يد �أفراد قوات عنا�صر
الداخلية والدفاع ،املدنية والع�سكرية».
نقطتان للتحقيق والتعذيب ،امل�شرحة والغرفة الواقعة �أمام باب الطوارئ ال�ستكمال عملية
التعذيب بكل فنونه ،والإهانات يف الدين والعقيدة و�إجبار املتهمني على القيام ب�أفعال
غريبة كالنباح وتقليد �أ�صوات احليوانات ولعق الأحذية الع�سكرية وتقبيل �صور رموز

النظام وال�شتم والتهديد باالغت�صاب والتعر�ض لذويهم �أو القتل ،وكل ما ال يخطر ببال
املرء يكون يف ذلك التحقيق ..ومن ثم يخريونهم بني العمل (مخُ رب ًا) حل�سابهم �أو التعري
أمر بعدم الإف�صاح
الكامل �أو االعتقال وخ�صو�ص ًا الن�ساء ،والقا�سم امل�شرتك هو �إ�صدار � ٍ
عما جرى و�إال ....ويكون ذلك وهم يقومون بت�صوير املتهمني بهواتفهم النقالة وبطريقة
ا�ستفزازية وا�ستمتاع علني منهم بهذه املمار�سات.

■ �شهادة عاملة
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روت عاملة �صحية يف جممع ال�سلمانية الطبي لـ (مر�آة البحرين) ما تعر�ضت له من
ظروف االعتقال والتعذيب بالقول « يف ني�سان�/أبريل حتققت خم�أويف ،عندما جاء �إىل
منـزيل �أكرث من  30رج ًال ملثم ًا ويحملون الر�شا�شات واقتادوين �أمام ناظ َري ابني ،الذي
�أُرغمتُ على تركه وحيد ًا .حيث تعر�ضتُ لإ�ساءة املعاملة اجل�سدية والنف�سية؛ فقد ع�صبوا
علي بال�ضرب بالأيدي والأرجل و�أو�سعوين �صفع ًا و�ضربوين
عيني وقيدوا َّ
يدي وانهالوا َّ
َّ
بخرطوم املاء و�صعقوين بالكهرباء».
وتتابع «كما هددوا باغت�صابي وقتلي كي �أعرتف بتهم ملفقة ،وتعر�ضتُ للتحر�ش اجلن�سي
والإذالل ،وخامرين �شعور بالوحدة واخلوف واخلجل ،و�أح�س�ستُ ب�أن كابو�س ًا يجثم على
�صدري مرة تلو �أخرى .وطوال الوقت كان ي�س�أورين القلق و�أفكر يف َمن �س ُيطعم ابني
ويعتني به».
تو�ضح «بعد ق�ضاء  22يوم ًا يف ال�سجن ا�ستدعوين وقالوا يل �إنه �سيتم �إطالق �سراحي
بكفالة ..عندما ر�أيت ابني توقفنا دقيقتني قبل �أن يهرع �إىل ح�ضني ،ف�ضممتُه �إىل �صدري
و�أجه�شتُ بالبكاء»)1( .
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■ ع�سكرة الطابق ال�ساد�س

العاملون يف املجمع ي�ؤكدون�« :أن قوات الأمن احتجزت جناح  62و 63اللذ ْي ٍن كانا
مليئينْ بامل�صابني واجلرحى ،خ�صو�ص ًا �إ�صابات الر�أ�س ،ومنعت �أي �أحد يدخل �إليهما �إال
ب�إجراءات م�شددة وتفتي�ش دقيق ،وقد نقل بع�ض ال�شهود �أن هذه العنا�صر تت�سلى �أثناء
املن�أوبة الليلية باالعتداء بال�ضرب على ر�ؤو�س ه�ؤالء اجلرحى وتهديدهم بالقتل ،كما هو
احلال بالن�سبة لبع�ض الأجنحة كالعناية الق�صوى -جناح  ،205ف�إنك ترى عنا�صر الأمن
تقف خارجها والت�ضييق على مرتاديها»)3( .
هذه احلملة االنتقامية� ،أف�صح �أفراد الأمن واجلي�ش عن �أ�سبابها �أمام املتهمني �أثناء
تعذيبهم ،كان �أهم هذه الأ�سباب هي نزوال عند مطالبات �أغلبية ال�شعب بتطهري املجمع
وتخلي�ص الرهائن (ح�سب و�سائل الإعالم املحلية) و�أنكم �أنتم من ف�ضحتم احلكومة
و�شوهتموها بت�صويركم للم�صابني داخل املجمع و�أثناء العالج ون�شر هذه الت�سجيالت على
املواقع الإلكرتونية والف�ضائيات و�أن هذا (فربكة �إعالمية) ح�سب تعبريهم  -وهم ير ّدون
الآن باملثل ،ومن الأ�سباب �أي�ض ًا �أن هذه الثورة مل جتعلهم ي�ستمتعوا ب�أوقاتهم املعتادة
و�أ�صبحوا ال ينامون جيد ًا و�أنه يجب الث�أر الآن والرد على ذلك باملثل �أي�ض ًا ..و�إن هذا
احل�صار الذي ح ّول املجمع �إىل ثكن ٍة ع�سكرية خلق عزوف ًا ورعب ًا لدى املواطنني ف�ضلوا فيها
الذهاب للم�ست�شفيات اخلا�صة وتلقي العالج �أو حتى الوالدة خوف ًا على �سالمتهم.
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االنتفاضة البحرينية باألرقام
إعداد :راني أميري –  29ديسمبر 2011
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�سكان البحرين 1.2 :مليون
عدد املواطنني535,000 :
الن�سبة املئوية ِمنْ املواطنني ال�شيعة امل�سلمِ ني% 70 :
الن�سبة املئوية لل�شيعة يف احلكوم ِة13% :
عدد املنا�صب العالية التي ي�شغلونها يف وزارة الدفاعَ ،و وزارة الداخلية ،ووزارة �ش�ؤون
جمل�س الوزراءِ ،واحلر�س الوطني ،والدفا ِع الأعلى والبالط امللكي0 :
الن�سبة املئوية يف وزارة املالي ِة10% :
إعالم% 6 :
الن�سبة املئوية يف وزارة ال ِ
الن�سبة املئوية يف ال�سلط ِة الق�ضائية% 5 :
امل�ستخدمون يف جها ِز الأمن الوطني الـ ،1,000الن�سبة املئوية -غري البحرينيني64 :
%
الن�سبة املئوية للبحرينيني ال�شيعة� :أقل ِمنْ % 5
ق ّو ِات الأمن اخلا�صّ ِة ال�شبه ع�سكري ِة الـ ،20,000الن�سبة املئوية لغري البحرينيني90 :
%
الن�سبة املئوية للبحرينيني ال�شيعة% 0 :
عدد البحرينيني املُنتخب ِني ِمنْ ُك ّل الطوائف واملتبوئني مقاعد جمل�س ال�شورى – ذوي
النفوذ% 0 :
العربي14 :
االحتجاجات املنا�صرة للدميقراطية َبد� ْأت يف البحرين كجزء ِمنْ الربي ِع
ِ
�شباط/فرباير 2011
النا�س الذين َخرجوا �إىل ال�شوارع300,000 :
املكافئ الن�سبي لو َع َ
مل امل�صريون على نف�س النمط 40 :مليون
�ضت على التظاهرات0 :
دلي ٌل �أن �إيران ح ّر ْ
زت فيه ال�سعودية لقمع االنتفا�ضة� 14:آذار/مار�س 2011
اليوم الذي َغ ْ
�صلت على
عدد القوات ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة والق َّوات القطرية التي َو ْ
املدرعات1,500 :
املواطنون الذين َقتلوا منذ � 14شباط/فرباير50 :
البيوت ال�سكني ِة �أَو  -طلق ًا بالر�صا�ص االن�شطاري
الوفيات نتيجة الغاز امل�س ّيل للدمو َع داخل
ِ
قريب30 :
(�سالح �صيد الطيور -ال�شوزن) ومن مدى ِ
أيام
ُعمر ال�ضح ّي ِة ال ِ
أ�صغرِ � 5 :

االعتقاالت التع�سفية1,500 :
باملحاكم الع�سكري ِة208 :
املدنيون الذين ُح ِكموا
ِ
الأطباء الذين ُحكموا بتهمة املعاجل ِة الطبي ِة للمتظاهرين20 :
معت� 2,500 :سنة
�أحكام ال�سجن املرتاكمة التي ُج ْ
َ
حالي ًا ،املواطنون املتهمون بان ِتهاك حرية التعبري �أو قوانني التجمعات1,000 :
للتعذيب واملعاملة ال�سيئ ِة منذ �أن َبد� ْأت الثور َة1,866 :
احلاالت املو ّثقة
ِ
حتميل امل�س�ؤولية للم�س�ؤولني البحرينيني حلاالت القتل �أَو ا�ستعمال التعذيب املنهجي0 :
امل�ساجد املدمرة 40 :و�أكرث
ال�صحافيون الذين مت ا�ستهدافهم 90 :و�أكرث
َ
الن�شاطات
العاملني الذين ُف�صلوا ملنا�صرتهم� ،أو م�شاركتهم �أو اال�شتباه مب�شاركتهم يف
ِ
املنا�صرة للدميقراطي ِة2,710 :
أ�سباب477 :
الطلبة اجلامعيون الذين طردوا لنف�س ال ِ
�سجناء الر�أي500 :
البلدان يف ال�سجنا ِء ال�سيا�سي ِني لكل فرد :الأوىل
رتبة البحرين بني
ِ
مبيعات الأ�سلحة الأمريكية املُقترَ َحة �إىل البحرين 53 :دوالر مليون
ال�س َنوات التي َحك َمت عائلة اخلليفة البحرين228 :
َ

امل�صدر:
1- «http://original.antiwar.com/rannie-amiri/2011/12/28/the-bah»rain-uprising-in-numbers/
2- http://abdulhadikhalaf.wordpress.com/2011/12/30/the-bahrainuprising-in-numbers
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من شقته المطلة على دوار اللؤلؤة
توني ميتشل:

“�إنهم ي�ستحقون �أكرث من ملكهم و�أن يعي�شوا يف جمتمع
حر ودميقراطي”
يعرف نف�سه ،ب�أنه �أ�سرتايل يعي�ش حالي ًَا يف تايلند .كان مدر�س ًا للغة
الإجنليزية يف البوليتكنيك يف البحرين قبل �إقالته من العمل بعد
ن�شر الفيديو الأول النتفا�ضة �شباط/فرباير على موقع يوتيوب
وكتابة تعليقات حولها يف في�س بوك ،والتي ال ي�أ�سف عليها.
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�إنه داعم بقوة للمتظاهرين البحرينيني الذين ي�سعون بب�ساطة للدميقراطية يف بلدهم،
بحيث ميكن يف نهاية املطاف �أن يكون لهم ر�أي يف �إدارة البحرين وفر�ص حياة �أكرث عد ًال
لأنف�سهم وعوائلهم .العائلة احلاكمة يف البحرين ال متتلك حالي ًا �سوى  ٪ 30من امل�ؤيدين
من ال�شعب ,وله�ؤالء النا�س تذهب لهم �صفوة الوظائف واالمتيازات .تت�ألف احلكومة يف
البحرين من وزراء يختارهم امللك �شخ�صي ًا ولي�س ال�شعب ،ومعظمهم من عائلته .رئي�س
الوزراء هو عم امللك ،ويتوىل هذا املن�صب منذ �أربعني عام ًا .يتم تزوير الربملان البحريني
بحيث �إن املعار�ضة ال ميكنها �أن حتقق �أغلبية كاملة.
�صدر م�ؤخر ًا عن اللجنة امل�ستقلة لتق�صي احلقائق يف البحرين تقرير ًا ك�شف عن �سل�سلة
من انتهاكات حقوق الإن�سان التي حتدث يف البحرين مبا يف ذلك التعذيب واالعتقال
وال�سجن غري القانونيني واملحاكمات يف املحاكم الع�سكرية .ومل جتد على الإطالق �أي
تورط لإيران يف �أي من االحتجاجات ال�سلمية التي جرت والتي ال تزال جتري يف البالد .يف
املقابل ،اعرتف امللك فقط ب�أنه “قد ارتُكبت �أخطاء” ومل تكن حتى لديه اللباقة لالعتذار
ل�شعبه يف �سوء الإدارة ال�صارخ ململكته� .أخري ًا ،ذكر �أنه على الرغم من �أن اللجنة مل جتد
�أي �صلة اليران �إال �أنه ال يزال يعتقد �أن �إيران متورطة.
ع�شت يف البحرين ملدة ثالث �سنوات و�أنا �أفتقدها ب�شكل حمزن و�أح�س مبعاناة �شعبها
الرائع الذي ال يزال يعي�ش يف خوف دائم� .إنهم ي�ستحقون �أكرث من ملكهم ،كما �أنهم
ي�ستحقون �أن يعي�شوا يف جمتمع حر ودميقراطي.

■ عيد احلب

لقد بد�أ م�شواري مع يوم عيد احلب (االثنني � 14شباط/فرباير  2011م) .يوم االثنني
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�أكون عادة متواجد ًا يف العمل� ،إنني �أعمل يف كلية البحرين للبوليتكنك مدر�س ًا للغة
الإجنليزية ،ويف هذا اليوم والذي �صادف �إجازة منت�صف الف�صل ،كنت قد خططت �أن
�أق�ضي يوم ًا هادئ ًا مع زوجتي يف �شقتنا التي تتواجد يف الدور العا�شر من �أبراج الل�ؤل�ؤ.
يف الأ�شهر ال�سالفة والتي قادت �إىل هذا اليوم كان هنالك الكثري من احلراك ال�سيا�سي
يف تون�س وم�صر ،حيث متت تنحية حكام كانوا يعي�شون خارج الزمن .اكت�شفت من خالل
(في�س بوك) �أن هناك حركة احتجاج (يف البحرين)ُ ،ا ِع َّد لها �أن تكون يف دوار الل�ؤل�ؤة،
وكنت منتظر َا ما الذي �سوف يحدث ؟� ...إنني خجل نوع ًا ما و�أعرتف الآن �أنني خالل تلك
الأيام مل �أكن �أعرف �أن دوار الل�ؤل�ؤة هو ذلك الدوار املثري للإعجاب ،مع ن�صب الل�ؤل�ؤة
الكبري وهو الدوار القريب من املبنى الذي �أقيم فيه .ف�شقتنا تطل كذلك على جممع الدانة
التجاري ،و�أ�سواق اللولو توجد داخل جممع الدانة ،وكنت �أعتقد �أن االحتجاج �سوف يكون
يف الدوار ال�صغري ،الواقع لدى مدخل جممع الدانة ،ولذلك فقد بقيت �أراقب من �شقتنا
ما الذي �سيحدث؟
بعد برهة ،الحظت وجود �أعداد كبرية من �سيارات ال�شرطة رباعية الدفع يف ال�ساحة الكبرية
واخلالية املواجهة ملجمع الدانة ،مل مي�ض وقت طويل حتى �سمعت �أ�صوات انفجارات قوية،
والكثري من الدخان الأبي�ض ،ات�ضح يل �أن ال�شرطة كانت حتا�صر جمموعة من النا�س يف
�شارع جانبي ،بالقرب من الدوار امل�ؤدي ملجمع الدانة ،وافرت�ضت �أن ه�ؤالء النا�س هم نف�س
�أولئك الذين د�أبوا على �إ�شعال احلرائق بالإطارات يف املنطقة املحيطة بال�سناب�س (وهي
�أقرب منطقة �إىل جممع الدانة ودوار الل�ؤل�ؤة) .بالن�سبة يل بدا الأمر كما لو �أنهم فجروا
بع�ض القنابل الدخانية ،وفروا ب�سرعة .وكما بدا �أن الأمر لي�س بذي �أهمية كبرية .ومع
م�ضي الوقت تال�شى الدخان ...ومل يبق �أحد ،وغادرت �سيارات ال�شرطة املنطقة� .أدركت
الحق ًا �أن هنالك الكثري من االحتجاجات امل�شابهة يف �أنحاء خمتلفة من البحرين يف ذلك
اليوم .والتي �أدت �إىل م�صرع �أحد املحتجني .ذلك ما كان يف�سر تواجد ال�شرطة ال�ضئيل
العدد �إىل حد ما بالقرب من حمل �إقامتنا.

■  80مركبة
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يف ذلك اليوم �أح�صيت من خالل نافذة �شقتنا ما ال يقل عن  80مركبة رباعية الدفع تابعة
لل�شرطة ،وقد متركزت يف امل�ساحة الكبرية املواجهة ملجمع الدانة .دوار الل�ؤل�ؤة (لي�س ذلك
املف�ضي ملجمع الدانة) كان قد مت قطعه عن ال�شوارع امل�ؤدية �إليه ،وكان حماط ًا بال�شرطة.
كنت �أ�ستطيع �أن �أرى من مواقف ال�سيارات املفتوحة يف الطوابق الثالثة ال�سفلى من �أبراج
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الل�ؤل�ؤ �أن ال �أحد ي�ستطيع الدخول �أو اخلروج من الدوار ،وكان رجال ال�شرطة ُيرجعون �أي
�سيارة متجهة لناحية الدوار من �شارع ال�سيف ،وكان هنالك الكثري من االزدحام املروري
على ال�شوارع املحيطة ،كان وا�ضح ًا �أن ال�شرطة مل تكن ترغب يف وجود �أحد بالقرب من
الدوار� .سيارات ال�شرطة املتوقفة يف امل�ساحة املفتوحة توزعت �إىل جمموعات من ع�شر
مركبات ،وكانت تهم باخلروج من املوقع يف اجتاهات خمتلفة (ات�ضح يل الحق ًا �أن تلك
ال�سيارات كانت تتوجه �إىل القرى ال�شيعية املختلفة ،حيث كانت تت�صادم مع املتظاهرين)
وبعيد ًا عن الإرباك املروري حولنا كان اليوم هادئ ًا بدون حوادث.
ال�صورة �أعاله تو�ضح قرب �شقتي من دوار الل�ؤل�ؤة� .شقتي كانت يف البناية الي�سرى ،حيث
كنت �أ�سكن يف الدور العا�شر .الأدوار الثالثة الأوىل كانت مواقف �سيارات حيث قمت
بت�صوير �أفالمي.
اليوم التايل ،الثالثاء� 15 ،شباط/فرباير  2011م كان غريب ًا �إىل حد كبري .كنت
ال زلت يف �إجازة من العمل ور�أيت بعيني املئات من النا�س يتدفقون باجتاه دوار الل�ؤل�ؤة
حيث يوقفون �سياراتهم يف امل�ساحات الوا�سعة املحيطة ،ويرتجلون حاملني الأعالم
البحرينية .توجهت فور ًا �إىل موقف ال�سيارات يف حمل �إقامتنا لأنظر مبا�شرة للدوار،
اختفت قوات ال�شرطة بالكامل ،وكان املكان يعج بالنا�س ،بدا املزاج العام للنا�س �أنهم
مبتهجون بوجودهم هناك ،وخالل فرتة ق�صرية �أ�صبحت هنالك خيام ...ميكرفونات...
من�صة �إلقاء ..وحتى كنبات� ،أدركت الحق ًا �أن �آلة لتح�ضري الف�شار (النفي�ش) قد ن�صبت
هناك .وكنت متفاجئا �أن �أرى الكثري من الن�ساء الالتي يلب�سن عباءاتهن ال�سوداء يتواجدن

بجانب الرجال يهتفن وين�شدن .وب�شكل �سريع كان هنالك الكثري من النا�س �إىل درجة �أن
ال�سيارات مل يعد ب�إمكانها ا�ستخدام ال�شوارع اجلانبية .ورغم كل ذلك كان املزاج العام
�سلميا هادئا ،ورغم �أنني مل �أدرك بعد ماذا يح�صل �إال �أنني كنت �أ�شعر بالأمان ،ومل �أ�شعر
بتهديد �إطالقا .ومع تن�صيب الكثري من �أنظمة التخاطب اجلماعي كنا ن�ستطيع �سماع
الأغاين والهتافات واخلطابات (كلها بالعربية بالطبع) من �شقتنا ،ويف امل�ساء ي�أتي املزيد
واملزيد من النا�س وخا�صة العوائل .الأ�صوات (ال �أحب �أن �أ�سميها �ضجيج َا) ا�ستمرت حتى
وقت مت�أخر من الليل ،وكنت متفاجئ َا �أن �أرى الكثري من ال�شباب الذكور كانوا قد ن�صبوا
اخليم ،وكانوا مي�ضون الليل هناك.
“احتالل” دوار الل�ؤل�ؤة ا�ستمر لليوم التايل ،يوم الأربعاء ،و�أعداد النا�س ت�ضخمت ب�شكل
كبري ،كل بو�صة مربعة من الدوار كانت حمتلة من قبل النا�س ،وظهرت مدينة �صغرية
من اخليم ،وقد �أعدت من�صة للإلقاء ،وكان اليوم مليئ ًا باخلطب والأنا�شيد والهتافات.
كانت امل�شروبات وامل�أكوالت توزع على النا�س ،والتواجد الن�سائي كان مرة �أخرى الفت ًا .كان
امل�ساء يجلب الأعداد الأكرب من الزوار ،حيث العديد من العوائل ت�صل الدوار لت�شارك يف
االحتجاجات ال�سلمية ،وكانت املنطقة الحق ًا تتجه للهدوء حيث املزيد من النا�س � -أكرث
من اليوم ال�سابق  -يتجهون للمبيت هناك.
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يف متام ال�ساعة الثالثة �صباح ًا ،يوم اخلمي�س � 17شباط/فرباير �أيقظتني زوجتي
لتخربين �أن �شيئ ًا ما كان يحدث يف الدوار ،كنا ن�سمع �أ�صوات انفجارات قوية (كتلك
التي �سمعتها يف يوم � 14شباط/فرباير) حتى من خالل نوافذنا املغلقة ،وكانت ال�سيارات
تهرع خارجة من املواقف املحاذية للدوار ،وكان هنالك الكثري من النا�س يخرجون
راك�ضني بعيد ًا .لب�ست �سريع ًا ،وتن�أولت كامريا الفيديو ،وهرعت �إىل امل�صعد ،ال �أ�ستطيع
�أن �أتذكر ،ملاذا �أخذت معي كامريا الفيديو؟! ..رمبا لأنني ا�ست�شعرت �أهمية توثيق وت�صوير
ما يحدث� ،أو لأنني ل�سبب غام�ض كنت �أعلم �أن �شيئ ًا �سيئ ًا كان يحدث .خالل �إقامتي يف
وعمان مل �أكن واجهت �أي نوع من االنتفا�ضات �أو االحتجاجات من قبل،
�أ�سرتاليا وتايلند ُ
ومل يح�صل يل �أن �شهدت �شخ�صي ًا ا�ستخدام الغاز امل�سيل للدموع ،ولذلك �أظن �أنني كنت
�أريد �أن �أ�سجل ذلك .لكن �شيئ ًا ما �أخربين �أن الأمر لن يكون موقف ًا ب�سيط ًا عن طريق
دعوة النا�س ب�أ�سلوب راقٍ حلزم �أمتعتها والبعد عن الدوار .كنت �أدرك �أنه �سوف يكون
�أمر ًَا �سيئ ًا.

■ رائحة الغاز
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عندما و�صلتُ للدور الثالث ،حيث موقف ال�سيارات يف الربج الذهبي ،يف �أبراج الل�ؤل�ؤ
ا�صطدمت مبا�شرة بالرائحة الغريبة للغازات امل�سيلة للدموع ،مل تكن قوية بالدرجة التي
تعيقني �أو تعيق زوجتي التي كانت ترافقني ،وبد�أت الت�صوير .ر�أيت جمموعات كبرية من
قوات مكافحة ال�شغب الذين يلب�سون القبعات البي�ضاء ،والنا�س  -كانوا كلهم رجال على
حد ما كنت �أرى  -كانوا يح�أولون البقاء واملق�أومة .ر�أيت الغازات امل�سيلة للدموع تطلق
ور�أيت وهجها وهي ت�صطدم بالأر�ض ،وبالتايل �إطالق حمتواها من الغاز� .إنفجارات
�أخرى قوية كانت تتو�إىل ،اكت�شفت الحق ًا �أن تلك كانت قنابل �صوتية ،والتي كانت �أ�شد
�صخب ًا من قنابل الغاز امل�سيل للدموع ،وللأ�سف اكت�شفت �أن طلقات نارية كذلك �أطلقت،
وعرفت فيما بعد �أن �أربعة رجال قد قتلوا .وبالرغم من ُ�سحب الدخان والفو�ضى مل �أ َر
حمتج ًا وحد ًا حام ًال �أي �شيء �أو مت�شاجر ًا مع ال�شرطة ب�أي �شكل كان.
انتقلنا �إىل موقع �آخر يف موقف ال�سيارات ،و�صورنا املزيد من النا�س يهرعون �إىل �سياراتهم
بعيد ًا عن الدوار باجتاه جممع الدانة ،كانت ال�شرطة تالحقهم ،وكانوا اليزالون يطلقون
الغازات امل�سيلة للدموع� .أفراد قلة من املتظاهرين كانوا يح�أولون البقاء حتدي ًا لقوات
ال�شرطة ،ولكن كثافة الغازات �أجربتهم على االن�سحاب والتواري .ما �أ�سرع �أن هبت على
مكاننا الغازات ،وبد�أت �أعيننا حترقنا من �أثر الغازات ،اعتقدت �أن تهيج العني �سوف

يتال�شى ،ولكن حتى يف موقف ال�سيارات املفتوح ظلت الغازات مرتكزة ب�صورة حادة ،ومن
ثم غادرنا موقف ال�سيارات عائدين �إىل �شقتنا .كانت تلك التجربة الأوىل يل مع الغاز
امل�سيل للدموع والتي ال �أن�صح بها .ال يجدي نفع ًا �إغالق عينيك �أو دعكهما ،وال�شيء الوحيد
الواجب عمله حينها �أن تن�سحب وتبحث عن مكان تلتجئ �إليه.
بعد و�صولنا ل�شقتنا بد�أت �أعيننا تعود حلالتها االعتيادية والطبيعية ،وبد�أت بعدها فور ًا
يف حتميل �أفالم الفيديو التي �صورتها �إىل يوتيوب .ملاذا فعلت ذلك؟ ...حينها مل �أكن
�أدرك ملاذا؟ لكنني الآن �أدرك ال�سبب ،كنت يف غاية االنزعاج والغ�ضب ،مل �أكن متوقعا
ذلك الفعل من حكومة كنت معتقد ًا �أنها تن�شد التطور وبر�ؤية م�ستقبلية ،الأداء الذي
ر�أيته من ِقبل ال�شرطة وقوات مكافحة ال�شغب كنت �أ�سمع عنه فقط يف �أوروبا ال�شرقية
ال�شيوعية ،عندما كنت �صغري ًا ،وذلك �أكد يل ما ر�أيته ب�شكل مقت�ضب يف يوم عيد احلب
(� 14شباط /فرباير) ،ب�أن قوات الأمن كانت تنظر للمتظاهرين ك�شيء ينبغي �إخ�ضاعه
ب�أ�سرع وقت ممكن.
قمت بتحميل كل ما لدي من �أفالم ،وبقيت مع زوجتي �أ�شاهد �آخر املتظاهرين وهم يخلون
املكان م�شي ًا على الأقدام ،حيث كان من امل�ستحيل �أن يغادروا املكان ب�سياراتهم دون �أن
تنالهم يد ال�شرطة .كان وا�ضح ًا �أن قوات الأمن مل يكونوا �سعداء ب�إخالء املكان فح�سب،
بل كانوا م�صممني حتى �آخر حلظة على �إ�صابة �أكرب عدد ممكن من املعت�صمني .الأعداد
الأخرية من املعت�صمني تراجعوا �إىل ال�شوارع املحيطة بال�سناب�س ،ومع ذلك الزالت
االنفجارات تتو�إىل على الرغم من �أن الهدف الأ�سا�سي من �إخالء الدوار قد �أُجنز.
كان من ال�صعوبة مبكان �أن تخلد �إىل النوم بعد هذه امل�شاهد الوح�شية ،وكنت ال �أزال
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حزين ًا وم�ست�شيط ًا غ�ضب ًا على ما ر�أته عيناي .ح�أولت تتبع الأحداث من خالل التعليقات
على في�س بوك ،وكنت متفاجئا �أن الكثري من �أ�صدقائي (الكثري منهم طالب يف كلية
البوليتكنك) قد �شاهدوا الفيديو على يوتيوب ،وكنت كذلك متفاجئ ًا من ر�سائل ال�شكر
التي و�صلتني ،والكثري من الطالب كانوا ينقلون عبارات ال�شكر من والديهم �إ َّ
يل ،حينها
مل �أكن م�ستوعب ًا بعد �أهمية ما فعلت ،وكذلك ا�ستلمت ر�سائل حتذير لأكون حذر ًا� .أكدت
لأ�صدقائي �أين بو�ضع �آمن ،و�أن العنف قد انتهى ،ولكني وا�صلت تلقي ر�سائل التحذير ب�أنني
قد �أُعتقل �إذا مل �أكن حذر ًا .من وجهة نظري مل �أقم بعمل خاطئ ،و�أنني �صورت بكامريتي
عملية ناجحة لقوات الأمن (و�إن كانت بق�سوة ووح�شية)!! ..ولذلك فعلى احلكومة �أن تكون
م�شجعة وداعمة� ،ألي�س كذلك ؟!� ...إال �إذا كانت بطبيعة احلال ال تريد �أحد ًا �أن يعلم
حقيقة ما جرى.

■ �إخالء الدوار

خالل يوم اخلمي�س كان الدوار قد �أُخلي ب�شكل �سريع من كل ما تركه املعت�صمون هناك.
ال�سيارات الكثرية والتي تُركت من قبل �أ�صحابها ُ�سحبت بوا�سطة �أ�سطول من �شاحنات
�سحب ال�سيارات .الكثري من تلك ال�سيارات كانت مفرملة بالكابح اليدوي �أو ناقل احلركة
فيها كان مع�شق ًا ،ولذلك كان ي�سمع �صوت الإطارات وهي ت�صدر �أ�صوات احتكاكها
بالأ�سفلت �أثناء �سحب تلك ال�سيارات .ال�سيارات التي تُركت يف �أطراف ال�شارع كانت لها
الأولوية يف الإخالء ،وقد ا�ستمرت هذه العملية طوال النهار وامتدت �إىل الليل.
يف الأيام التي تلت تلك الهجمة و�إخالء الدوار ،مت االت�صال بي من قبل الـ�سي �إن �إن
والـبي بي �سي بوا�سطة الربيد الإلكرتوين طالبني مني الإذ ًا يف ا�ستخدام �أفالم الفيديو
التي �أر�سلتها �إىل يوتيوب ،وقد �أذنت لهم على الفور ،يف نظري كلما زاد عدد امل�شاهدين
لتلك الأفالم كان ذلك �أف�ضل� .إحدى وكاالت الأنباء يف الواليات املتحدة �أرادت مني �أن
�أعطيه ًا حقوق ًا ح�صري ًة ال�ستخدام �أفالم الفيديو ،الأمر الذي رف�ضته .الحق ًا ،غمرتنا (�أنا
وزوجتي) حالة من الفرح والن�شوة عندما ر�أينا الفيديو الذي �صورته كجزء من تقرير البي
بي �سي املميز حول ما حدث.
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يف الأثناء كل املنطقة حولنا متت حما�صرتها من قبل قوات الأمن ،باعثني بر�سالة �ضمنية
ب�أن املعت�صمني لي�س مرحب ًا بهم للعودة ثانية للمكان .وتلقيت ر�سالة من �إحدى طالباتي،
كانت حزينة للغاية وخائفة بعد ر�ؤية جمموعة من الدبابات على ظهر �شاحنات نقل

املدرعات ،متر �أمام منزلها ،ومتوجهة �إىل املنامة (العا�صمة ،مال�صقة مبا�شرة لدوار
الل�ؤل�ؤة) .كانت م�صرة على ما تقول ،وبالفعل يف �صباح اليوم التايل كان هنالك طابور
من حامالت اجلند املدرعة والدبابات ت�شق طريقها باجتاهنا وب�شكل بطيء على امتداد
ال�شارع ال�سريع (فيلم الفيديو الذي �صورته وجد طريقه �سريع ًا للبي بي �سي).
بعد ذلك كان هناك تواجد �أمني وع�سكري كبري يف املنطقة املج�أورة للدوار .با�شر اجلنود
�إقامة مع�سكرات (كما فعل املعت�صمون) مع وجود مولدات للطاقة الكهربائية و�شاحنات
نقل املاء ،وكما يبدو �أنهم كانوا يعدون للبقاء لفرتة طويلة .الغريب �أن منطقة توقف �سيارات
املعت�صمني قد حلت حملها الدبابات واملدرعات ،وكذلك ف�إن منطقة مواقف ال�سيارات هذه
قد �أُحيطت ب�سياج من الأ�سالك ال�شائكة كما لو كان التواجد الأمني والع�سكري الكثيف
ال يكفي لردع املحتجني عن العودة ،وكان كل ذلك ر�سائل قوية ملن حتدثه نف�سه بالعودة
للدوار .رغم كل ذلك قررت �أنا وزوجتي التوجه م�شي ًا �إىل جممع الدانة حيث كنا بحاجة
ل�شراء بع�ض الأطعمة .كان الكثري من �سيارات املحتجني اليزال قابع ًا على �أطراف املم�شى،
�أ�صحابها قد تركوها على عجل لينجوا ب�أنف�سهم .جميع ال�سيارات كانت مه�شمة النوافذ.
وا�صلنا طريقنا �إىل املجمع ذهاب َا و�إياب َا دون م�شاكل ،وعدنا ملوا�صلة مراقبة الو�ضع من
خالل نوافذ �شقتنا ،وكذلك من خالل الزيارات املنتظمة �إىل �أدوار مواقف ال�سيارات.

■  18فرباير

يف يوم اجلمعة � 18شباط /فرباير ،بعد الظهر ،اكت�شفت من خالل ر�سالة على في�س بوك
ب�أن جمموعة كبرية من املتظاهرين كانوا متوجهني من جممع ال�سلمانية �إىل دوار الل�ؤل�ؤة.
جممع ال�سلمانية �أ�ضحى م�أوى للكثريين ممن قد �أُ�صيبوا وم�أوى لعوائلهم و�أ�صدقائهم،
حيث �إن جمموعة من الطواقم الطبية وم�ساعديهم قد اتهموا الحق ًا ،وقب�ض عليهم ب�سبب
م�ساعدتهم للمحتجني وعالجهم ،على ح�ساب املر�ضى امل�ؤيدين للحكومة (ح�سب االدعاء
احلكومي) .توقعت من خالل تلك الأخبار �أن يكون هنالك املزيد من العنف ،ولذلك هرعت
�إىل موقف ال�سيارات ونقطة املراقبة للأحداث من هناك ،ولكن مدى ر�ؤيتي للمتظاهرين
قد ُحجبت ب�سبب وجود الأ�شجار.
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من املركبات املدرعة .وللمرة الثانية ،ومن خالل املنظار املكرب مل �أر �أي ًا من املحتجني
م�سلح ًا ب�أي �صورة من ال�صور .ولكن فج�أة كان هنالك �صوت ي�صم الآذان لر�شقات من
الر�صا�ص �أطلقت من جهة الدوار ،وبدون الكامريا كنت �أرى املحتجني وهم يرجعون
راك�ضني �إىل جهة جممع ال�سلمانية� .أدركت الحق ًا �أن عدد ًا من املحتجني قد �أ�صيبوا جراء
تلك الطلقات ،وقد �أخربت من ِقبل طالب م�ساندين للحكومة ب�أن تلك الإ�صابات مل تكن
�سوى �أمر مفربك وخادع.
يف الواقع مل يكن هذا الكالم معقو ًال بالن�سبة يل .قوات الأمن جل�أت مرة �أخرى لنف�س
التكتيك ال�سابق با�ستخدام الغازات امل�سيلة للدموع ومالحقة املحتجني بعيد ًا عن املنطقة.
بقيت املركبات املدرعة مكانها ،ولكن مركبات قوى الأمن انطلقت ب�سرعة ملالحقة املحتجني.
خالل هذا احلدث طلب مني موظفو املجمع ال�سكني (�أبراج الل�ؤل�ؤ) عدم ا�ستخدام كامريا
الفيديو التي بحوزتي �أو �أي كامريا ،و�أن �أذهب �إىل الداخل من �أجل املحافظة على �سالمتي.
املوظفون (وبالدرجة الأوىل املنظفون) �أخربوين ب�أنه قد طلب منهم �أن يخربوا القاطنني
ب�أن ال ي�صوروا و�أن ال يتواجدوا يف موقف ال�سيارات ،جتاهلت تلك الن�صيحة ب�شكل تلقائي.
*احللقة الأوىل مما ن�شره توين ميت�شل على مدونته:
http://tonydmitchell.wordpress.com
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عندما تُجري جراحة في المخ بينما
كلب بوليسي يشم قدميك

طه الدرازي:
ا�ست�شاري جراحة الدماغ والأع�صاب
الروح الإن�سانية حتتاج للجمال احلقيقي �أكرث من حاجتها للخبز.
ديفيد هربرت لوران�س

حني يو�سم ن�صف ال�شعب باخليانة ،لي�س هناك فرق بني �أن تكون ا�ست�شاري ًا
جراح ًا �أو عامل نظافة ،اجلميع مت�س�أ ٍو �أمام االنتهاك ،اجلميع يف ال �إن�سانية
الواقع القبيح .لكني �أقدم هنا مقت�ضب ًا عن �سريتي املهنية ،لأنها جزء من
�شهادتي التي ال بد �أن �أ�سردها على �أر�ض هذا الواقع.
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ا�ست�شاري جراحة دماغ و�أع�صاب� .أ�ستاذ م�ساعد يف كلية الطب  -جامعة اخلليج العربي,
خريج جامعة الب�صرة  -العراق عام � .1980أحمل باال�ضافة �إىل �شهادة الباكالوري�س
�شهادة املجل�س العربي لالخت�صا�صات الطبية يف اجلراحة� ،شهادة الكلية امللكية
للجراحني يف �أيرلندا� ،شهادة الكلية امللكية للجراحني يف �أدنربه ،دبلوم �إدارة الرعاية
ال�صحية من الكلية امللكية للجراحني يف �أيرلندا ووزارة ال�صحة يف البحرين.
الرئي�س احلايل لرابطة العلوم الع�صبية البحرينية .الأمني املايل للجمعية العربية جلراحة
الأع�صاب .مندوب البحرين واجلمعية اخلليجية جلراحة الأع�صاب يف الفيدرالية
الدولية جلمعيات اجلراحة الع�صبية .ع�ضو م�ؤ�س�س ورئي�س �سابق للجمعية اخللجية
جلراحة الأع�صاب .م�ؤ�س�س ورئي�س �سابق لق�سم العلوم الع�صبية مبجمع ال�سلمانية
الطبي .م ّثلت البحرين يف جميع م�ؤمترات جراحة الأع�صاب اخلليجية والعربية والدولية.
لدي بحوث يف جمال جراحة الأع�صاب ن�شرت يف جمالت دولية وعربية وحملية� .أول من
�أدخل جراحة مناظري الدماغ وجراحة الأبعاد الثالثية للدماغ يف البحرين .نظمت امل�ؤمتر
اخلليجي الأول جلراحة الأع�صاب يف البحرين ،والعديد من الندوات املحلية.
ُكرمت يف العديد من امل�ؤمترات التي �شاركت فيها ،لكنني مل �ألق تكرمي ًا داخل البحرين
التي عملت فيها ملدة  30عام ًا .التكرمي الوحيد الذي تلقيته هو توقيفي عن العمل ابتداء
من  5مايو املا�ضي وحتى تاريخ كتابة هذه ال�شهادة يف نهاية دي�سمرب .2011

■ داخل احلدث..
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مل �أكن داخل البحرين عندما بد�أت حركة  14فرباير ،كنت �أزور �أبنائي يف بريطانيا،
قر�أنا جميع ًا الدعوات التي انت�شرت يف الإنرتنت وو�سائل التوا�صل االجتماعي ،ظننا �أن
الأمر ال يعدو حما�س ًا �سيف�ضّ ه الأمن �سريع ًا ،لكن الأمور تطورت �إىل ما هو �أبعد و�أخطر.
�أحداث تون�س وم�صر ،يبدو �أنها مل حترك حما�س ال�شباب فقط ،بل �ألهبت �شجاعتهم
وت�صميمهم و�إرادتهم ،زادتهم �إميان ًا �أن حلظة التغيري قد حانت ،و�أنه ال بد من الت�ضحية.
فاج�أتني الأحداث املت�سارعة واملت�صاعدة ،كنت �أتابع التطورات عن طريق الإعالم وو�سائل
االت�صال ،توقعت �أن يتم تفريق املتظاهرين لكن �صدمت من القوة امل�ستخدمة التي و�صلت
حد القتل .عدت البحرين يوم ال�سبت  19فرباير ،بعد الهجوم الأول على الدوار ،و�صلت
على �أعقاب عا�صفة ذلك اليوم الأ�سود ،من فوري ذهبت �إىل جممع ال�سلمانية لتقدمي ما
ميكنني من م�ساعدة طبية ،كانت الأمور قد مت ال�سيطرة عليها ،ومت �سحب اجلي�ش من
ال�شوارع ،والنا�س عادت �إىل اعت�صامها يف الدوار.

ل�سنا �سيا�سيني ،نحن مهنيون ،لكن الطب بال �إن�سانية كال�صالة بال و�ضوء ،دورنا املهني
والإن�ساين كان هو ما جعلنا يف قلب ثورة  14فرباير .كتبت على �صفحتي يف تويرت منذ
�أيام ب�أن الأطباء الذين من مل ي�شاركوا يف عالج اجلرحى خالل هذه الأزمة يجب �أن
يراجعوا َق َ�سمهم .كا�ست�شاريني كنا نتواجد داخل املجمع لأيام متوا�صلة ملتابعة الإ�صابات
واحلاالت البليغة ،ونتوقع و�صول حاالت طارئة يف �أية حلظة ،ولأنني ا�ست�شاري جراحة
�أع�صاب ،كنت �أ�شعر خالل الأزمة �أن تواجدي يف املجمع هو الأهم ،خا�صة �أن معظم
ال�ضربات كانت توجه للر�أ�س .يف العادة ننتهي من عملنا ال�ساعة الثالثة ونغادر ،لكن يف
الأزمة حر�صنا على التواجد � 24ساعة.

■ وطن �أجمل..

�شاركت مع الكادر الطبي يف امل�سريات واالعت�صامات والأن�شطة التي �أقيمت عند الدوار،
ووقفت �ضد موقف وزير ال�صحة ،و�شاركت العري�ضة التي طالبت ب�إقالته.
كانت م�شاركتنا يف غري �أوقات دوامنا الر�سمية ،نحن مواطنون قبل �أن نكون �أطباء ،ولنا
حق احللم بحياة جميلة ،لي�س من �أجل اخلبز وحده تثور ال�شعوب ،بل من �أجل كل الأ�شياء
اجلميلة التي يفتقدها �إن�سانها :احلرية والعدالة والكرامة والعزة وامل�س�أواة والدميقراطية
وال�سيادة .فـ”الروح الإن�سانية حتتاج للجمال احلقيقي �أكرث من حاجتها للخبز” .نعم،
�شاركنا يف احللم بوطن �أجمل .كنت �ألغي بع�ض من �أوقات عيادتي اخلا�صة �أحيان ًا
لأ�شارك يف بع�ض الفعاليات ،لكن لي�س على ح�ساب وقت دوامي الر�سمي.
�إدارة املجمع كانت �سلبية طوال فرتة الأحداث ،مل تتمكن من �إدارة الأزمة� ،صارت �شكلية.
كنا نريد ككادر طبي �أن نخلي امل�س�ؤولية عن �أنف�سنا ،لكن ماذا تفعل �إن مل يكن لديك
�إدارة ،البد �أن يخرج البع�ض ليقوم بتنظيم العمل ولو من الناحية اللوج�ستية ،كان هذا ما
حدث ،كان ال بد من التعامل مع احلاالت الطارئة التي ترد املجمع.

■ الأيام ال�صعبة..
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ع�شت الأيام ال�صعبة التي �سبقت  16مار�س مبا�شرة .مع ت�صاعد الوترية جمدد ًا مع حدث
املرف�أ واجلامعة ويوم �سرتة ،كنت هناك عندما دخل الإ�سعاف بال�شهيد �أحمد فرحان يف
�أول �أيام ال�سالمة الوطنية� ،شاهدت املنظر املفجع ،قمت بت�صويره بنف�سي ،كنت قوي ًا
ومتما�سك ًا .ك�أطباء ،مل يكن غريب ًا علينا �أن نرى منظر الدم واحلاالت ال�صادمة .بالن�سبة
يل لدي جتربتي يف غزة ويف بلفا�ست ،ر�أينا م�شاهد دموية كثرية يف  ،2009وعاجلنا
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حاالت خطرية كثرية .الفرق �أننا هنا نعمل بعاطفة خمتلفة ،ه�ؤالء �أبناء �شعبنا ،يقتلون
�أمامنا من قبل رجال �أمن �أجانب داخل بلدنا ،رمبا كان هذا �سبب حاالت االنهيار التي
كان يعي�شها بع�ض الطاقم الطبي من �أطباء وممر�ضني وم�سعفني ،حتى �أن البع�ض مل
يتمكن من ال�سيطرة على نف�سه وامل�ساهمة يف املعاجلة� ،إنها العاطفة اخلا�صة وال�شعور
بالغنب ،لكن غالبية الكادر الطبي كان قوي ًا وعملي ًا رغم ب�شاعة ما �شهد.
عندما متت مهاجمة الدوار من قبل الأمن يف  16مار�س ،خرجت من البيت ال�ساعة
ال�ساد�سة والن�صف ،فوجئت �أن جميع ال�شوارع مغلقة برجال اجلي�ش والأمن ،لن �أمتكن
من الو�صول �إىل ال�سلمانية ،توجهت من فوري �إىل مركز البديع ال�صحي ،حيث هو الأقرب
بالن�سبة يل .و�صلت وقد �سبقتني بالو�صول �إ�صابات كثرية عن طريق ال�سيارات اخلا�صة
التي نقلت اجلرحى واحلاالت ،بع�ضها مل يكن ممكن ًا عالجها يف املركز حولناها ملجمع
قوة الدفاع ،مل ُي�سمح ملجمع ال�سلمانية الطبي با�ستقبال �أي حالة .بع�ض اجلرحى متكنا
من عالجهم و�صرفهم �سريع ًا ،وبع�ضهم ن�صحناهم �أن ال يذهبوا ال�سلمانية؛ لأنهم قد
يعتقلون من هناك .الأ�شخا�ص الذين كانوا ينقلون اجلرحى �إىل جممع قوة الدفاع يتم
اعتقالهم هناك واجلرحى �أي�ض ًا .مل �أغادر املركز �إال اليوم التايل ،ق�ضينا ليلة ع�صيبة
هناك ،حيث كنا ننام يف الليل على الأر�ض و�أحيان ًا على املقاعد املعدنية املعدة جللو�س
املراجعني.
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■ �إذالل �أقبح..

يف اليوم التايل متكنت من الذهاب ملجمع ال�سلمانية ،مت غلق جميع املداخل الرئي�سية،
ما عدا مدخل الطوارئ ،بحيث ال يتمكن �أحد من الدخول �إال من خالله .هناك وقف
الع�سكر ،وجهاز �أ�شعة ،جميع موظفي املجمع كان عليهم �أن ميروا من خالل هذا اجلهاز،
وتفتي�شهم واحد ًا واحد ًا� ،صرنا طوابري انتظار .التفتي�ش يتم على مرحلتني :الأوىل
من قبل جنود �أجانب من ال�سعودية والإمارات وباك�ستان ،يرتدون االزرق ،يدققون يف
املقتنيات ال�شخ�صية وبطاقة الهوية والتلفون النقال ولديهم قوائم ب�أ�سماء و�صور �أ�شخا�ص
مطلوبني .والثانيه مرورك حايف القدمني عرب جهاز الأ�شعة .عاي�شنا �إذ ً
الال حقيقي ًا جعلني
�أ�ستح�ضر معاملة هتلر لليهود عندما كان يوقفهم يف طوابري املوت ،وتذكرت عندما كنا
نقف يف طوابري عند معرب رفح من �أجل الدخول �إىل غزة� .ستتعر�ض داخل بلدك وحمل
عملك لأ�صناف من ال�سخرية واال�ستهزاء �أثناء التفتي�ش والعبور� .ستعرب اجلهاز حايف
القدمني �صامت ًا فيما الع�ساكر تركلك ب�أحذيتها الغليظة� .سي�س�ألك �أحدهم؛ ما هذا الذي
يف جيبك؟ ي�شري �إىل م�صباح �صغري ت�ستخدمه لفح�ص عني املر�ضى ،يقول لك :هذا �شنو
حامل لك �صاروخ؟ يعرث �آخر يف جيب �أحدهم كتاب دعاء �صغري ،ي�سخر :هذا ربك اللي
تعبده؟ �أ�صناف �أخرى من الإهانات تتعر�ض لها لأول مرة يف حياتك ،ت�سمعها كلها وال
جتيب ،وال يحق لك �أن جتيب.
عندما دخلت باحة الطوارئ ذهلت مبا ر�أيت من م�شهد ،كانت الع�ساكر تكتظ باملكان
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و�آالت اجلي�ش التي مل ن�ألفها من قبل حتى يف �شوارعنا العامة ،كلها داخل احلرم ال�صحي،
كان كل �شيء مبعرث ًا ،الأر�ض مليئة بركام اخليام التي كانت من�صوبة من قبل وك�أن زلزا ًال
قد عاث يف املكان خراب ًا .ومنذ دخويل ذلك اليوم مل �أخرج �إال بعد � 3أيام يف  20مار�س.

■ مبعية الكالب..

منذ �أن �سيطر الع�سكر على �إدارة جممع ال�سلمانية الطبي مل ُي�سمح ب�إح�ضار امل�صابني
واجلرحى من اخلارج ،جميع احلاالت تنقل �إىل املجمع الع�سكري كي ال ُيعرف عنها
�شيء .مل ي�سمح لنا بالنزول �إىل ق�سم الطوارئ .كنت خاللها �أعاين امل�صابني املوزعني
على الأجنحة والذين كانو يتعاجلون يف املجمع قبل  16مار�س .مت نقل جميع امل�صابني
جراء الأحداث يف جناح  ،63ومتت حما�صرتهم فيه� .أغلق املدخل ال�شرقي له ،و�أُبقي
على املدخل اجلنوبي فقط ،و�ضبط حتت حرا�سة م�شددة ،مل ي�سمح للأهايل �أن يزوروا
مر�ضاهم ،وال ميكن لأي من الكادر الطبي �أن يدخل هذا اجلناح �إال �إذا كان م�س�ؤو ًال
عن متابعة مري�ض� .سيكون عليك يف كل مرة �أن تكتب ا�سمك ورقمك ال�شخ�صي وا�سم
املري�ض .املكان الآخر الذي مت منع الزيارة عنه نهائي ًا و�شددت عليه احلرا�سة هو ق�سم
العناية املركزة والذي ي�ضم عدد ًا من امل�صابني يف حاالت خطرية.
اجلرحى ممن ت�سمح حالتهم بالكالم يخربوننا �صباح ًا عما يحدث لهم يف ظالم الليل يف
اجلناح الذي ُ�سمي بجناح الرعب  ،63كيف يقتحمهم الع�سكر برفقة الكالب البولي�سية،
ويخرجونهم من الغرف ،ثم ي�ضربونهم يف �أماكن �إ�صاباتهم و�أماكن جروحهم ويهينوهم
بكلمات عن�صرية .كنا نتحرك يف املجمع مبحاذاة الكالب ،تدخل علينا غرف املن�أوبة
وغرف املر�ضى ،بل �صارت تقتحم علينا غرف العمليات ،تلك الغرف التي ال تدخلها �إال
مع ّقم ًا وخمت�ص ًا� ،صارت موطئ ًا للكالب .هكذا �س�أجد نف�سي يوم ًا ،وفيما �أجري عملية
جراجية يف املخ� ،أفاج�أ بركل الع�سكر لباب الغرفة ودخولهم علينا ،و�س�أجد كلب ًا ي�شم�شم
قدمي و�أنا منهمك يف عملية جراحية بهذه اخلطورة .تكرر هذا لكثريين ،ينتهي احلال يف
َّ
كثري من الأحيان بالتهابات يف الدماغ .كنا يف ثكنة حرب.
ال ميكن �أن نن�سى كيف ع�شنا هذه الأيام ،لن نن�سى ما كنا نتعر�ض له من الركل والإهانات،
وكيف كان يتم ح�صر جمموعة من الأطباء من خمتلف التخ�ص�صات يف واحدة من غرف
الطوارئ ملدة ليلة كاملة ،هكذا بال �سبب ،ال ي�سمحون لهم مبغادرة الغرفة وال العمل وال
معاينة املر�ضى ،حتى �إذا �صار ال�صباح ُي�سمح لهم باملغادرة.
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■ ثم يختفون..

كنت �أفاج�أ باختفاء بع�ض مر�ضاي حني �آتي ملعاينتهم� ،أ�س�أل املمر�ضات الأجنبيات� :أين
فالن ،يقال يل� :أُخذ البارحة ال نعرف �إىل �أين .ينقل مر�ضانا دون ا�ست�شارتنا ودون
الرجوع للطبيب املتابع.
لدي جرحى �أقوم مبعاجلتهم ،بع�ضهم كانوا يف حالة غيبوبة مثل حممد عبد املهدي (19
عام ًا) لديه ك�سر ونزيف ي�ضغط على اجلهة الي�سرى من الدماغ ،مما �أدى �إىل �شلل يف
اجلهة اليمنى من اجل�سم ،مع فقدان النطق ،اختفي من �سريره فج�أة .مري�ض �آخر هو
عبد الأمري غامن ( 37عام ًا) ،لديه نزيف يف املخ ب�سبب ال�شوزن وال�ضرب املبا�شر على
اجلمجمة� ،أجريت له عمليتان ،بعد �أن نقل من العناية الق�صوى� ،أخذ �إىل جناح ،63
اختفي بعدها .مري�ض ثالث هو عزام عواجي� ،أجريت له عملية ،وحني طاب جرحه،
و�سمحنا له باملغادرة ،اختفي عند بوابة اخلروج.
ال�شهيد ال�شاب جميد عبد العال ( 30عام ًا)� ،أ�صيب يف  14مار�س ب�شوزن يف الر�أ�س،
مما �أدى �إىل ك�سر يف اجلمجمة جهة اليمني مع تلف و�أنزفة يف الدماغ ،وجتمع لقطع
ال�شوزن يف الدماغ ،تعر�ض اللتهاب �شديد يف الدماغ� ،أجريت له �ست عمليات جراحية
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لتفريغ ال�صديد من الدماغ ،كان يف حالة غيبوبة على جهاز التنف�س ال�صناعي حني
اختطف .مل نعلم عنه �أي �شيء حتى �أعيد لنا بعد �شهرين جثة هامدة يف  30يونيو.
متكنا من �إنقاذ العديد من اجلرحى ذوي الإ�صابات البليغة يف الر�أ�س وكانوا على و�شك
املوت .هناك من انتهى به احلال ب�إعاقة دائمة مثل ال�سيد ح�سني العلوي ( 45عام ًا)
من قرية الغريفة وهو رجل دين فا�ضل ،فقد القدرة على النطق وامل�شي ب�سبب ما تعر�ض
له من �ضرب مبا�شر على الر�أ�س ب�أعقاب البنادق والركالت وغريها� ،أ�صيب بنزيف يف
اجلهة الي�سرى من الدماغ .عملت له جراحة قبل �أن يختفي � 5أ�شهر منذ مار�س و ُيعاد
�إلينا يف �أغ�سط�س .رف�ضت وزارة ال�صحة �إر�ساله للعالج .مت �أخذه من قبل عائلته للت�أهيل
يف مدينة الأمري �سلطان للخدمات الإن�سانية يف ال�سعودية ،وهو ب�صدد العودة بعد �إكمال
� 3أ�شهر ،فيما يحتاج �إىل � 12شهر ًا للت�أهيل.

■ ثم �أُوقفت..
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يف  4مايو ،ا�ستلمت �إخطار ًا �شفوي ًا باحل�ضور �أمام جلنة التحقيق .ا�ستلمت الإخطار
الكتابي �أثناء جل�سة التحقيق ،التهم التي وجهت يل هي :الدعوة واال�شرتاك يف
االعت�صام ,القذف وال�سب واالفرتاء وت�شويه �سمعة الأخرين� ,إ�ساءة الت�صرف داخل
وخارج جمال العمل ,ا�ستغالل الوظيفة للإ�ساءة للآخرين ,التط�أول على النظام ورموز
الدولة .امل�شاركة يف امل�سريات لإ�سقاط النظام .امل�شاركة يف حما�ضرات يف الدوار .ح�ضور
اخلطب ال�سيا�سية يف ال�سلمانية.
موقعة من الدكتور بهاء فتيحة قائد املجمع الع�سكري رئي�س جلنة التحقيق .مت التحقيق
بتاريخ  5مايو معي و�إعالمي مبا�شرة بقرار توقيفي عن العمل ملدة � 3أ�شهر منذ تاريخه،
انتهت يف نوفمرب ،وبعد مراجعات عديدة ،كان الرد :لي�ست لدينا تعليمات لعودتكم ،ومن
ثم متديد التوقيف.
منعونا �أي�ض ًا من فتح عياداتنا اخلا�صة ،بقيت مغلقة لأ�شهر قبل �أن نقرر �إعادة فتحها،
و�صلتنا ر�سائل من الهيئة الوطنية لتنظيم املهن ال�صحية� ،أن فتح العيادة يعر�ضنا مل�ساءلة
قانونية� ،س�ألنا املحامني ،قالوا لنا افتحوها ،وحني ت�ساءلون قانوني ًا �سندافع عنكم .العمل
لي�س كما كان يف ال�سابق ،النا�س وب�سبب الأو�ضاع املادية التي يعي�شونها �صارت ت�ؤجل
عالجها.
ح�صلت على عرو�ض عمل من دولتني خليجيتني لن �أذكر ا�سمهما منع ًا للتح�س�س ،ولدي
عر�ض عمل �آخر من الربازيل عندما ذهبت هناك يف �سبتمرب املا�ضي ،وعر�ض �آخر من

اململكة املتحدة ،و�آخر من �أمريكا يف بو�سطن ،رف�ضتها جميعها .هذه العرو�ض تتلقاها
�أنت كا�ست�شاري لغر�ضني؛ الأول هو تعاطف ًا مع و�ضعك الذي �صرت فيه يف بلدك ،والآخر
هو اال�ستفادة من خربتك املهنية يف جمال تخ�ص�صك .العرو�ض �أف�ضل بكثري من هنا
من حيث امل�ستوى الوظيفي واملادي ،ف�ض ًال عن كونها فر�صة للعي�ش بعيد ًا عن التوتر
والغنب ال�سيا�سي ،لكني رف�ضت بال م ّنة على وطني ،وقلت �إن ك�سرة خبز �أغم�سها يف املاء
و�أتقا�سمها مع �أبناء �شعبي ،ال تعادلها العرو�ض ال�سخية التي قدمت لنا للعمل يف اخلارج،
وطني هو ما حتتاجه روحي �أكرث من حاجتها �إىل اخلبز �أو �أي �شيء �آخر ،وهذا ال�شعب هو
اجلمال احلقيقي الذي �أفتخر �أن �أكون جزء ًا منه وفيه وبه ومعه.
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خارج الورق
داخل الميدان

علي �أحمد الديري
�سريتي يف ثورة  14فرباير

الشهادات

يف هذه ال�سرية التي بقدر ما هي �سرية ذاتية هي �سرية مو�ضوعية� ،أريد �أن
�أ�سرد وقائع ت�شكل ذاتي من خالل وقائع ت�شكل دولتي ،هنا ال�سرية الذاتية
تلتحم مع �سرية الدولة .وحدث الثورة يف البحرين يحمل مو�ضوعني؛
مو�ضوع الدولة ومو�ضوع الطائفة .كيف تتحول الطائفة �إىل دولة؟ ،وكيف
تتحول الدولة �إىل نظام قادر على �أن ي�ستوعب عدة طوائف ثقافاتها
خمتلفة ومواقع م�صاحلها مع الدولة خمتلفة ،ورواياتها للتاريخ خمتلفة
و�أحيان ًا مت�ضاربة؟ ذلك هو التحدي الذي ميكن �أن نقول �إن تاريخ البحرين
قد مر به يف حدث  14فرباير ،لذلك فحدث  14فرباير هو جزء من هذه
ال�سرية� ،سرية حتول الطائفة �إىل دولة� ،أو القبيلة �إىل دولة� .أريد �أن �أ�سرد
ت�شكل حركة  14فرباير مبا هي حم�أولة للخروج من �إطار الطائفة و�إطار
القبيلة �إىل �إطار الدولة ،والتحديات التي واجهتها
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■ �أ ّال �أخون

جتربتي ال�شخ�صية يف هذا املو�ضوع �س�أبد�أها من كينونتي الثقافية .قبل �أيام من 14
فرباير ،كنت قد كتبت تويتة �أت�ساءل فيها� :أنا مثقف بحريني ماذا يعني ذلك الآن؟ ممكن
�أحد ي�ساعدين؟ رد علي �أحد التويرتيني :يعني �أن متار�س وظيفتك الطبيعية� ،أعني النقد.
�س�ألته :نقد ماذا الآن؟ �أجابني :نقد التفكري الأعوج طبع ًا .مبعنى �أن املثقف مهمته �أن
يجعل التفكري ممكن ًا ب�شكل منطقي يف املجتمع .قلت له :يا �صديقي� ،أبحث عن جواب
ينجيني من قائمة العار.
كنت �أفكر يف اللحظة التي تو�شك فيها احلركة الثورية �أن تبد�أ يف جمتمعي ،كيف ميكنني
�أن �أجتنب �أن �أبدو خائن ًا فيها .يف تلك اللحظة كنت �أ�سرتجع كتاب باندا حول (خيانة
املثقفني) ،فحني يتخلى املثقف عن �أخالقياته ومبادئه يخون� .أت�ساءل مع هذا احلدث
الكبري الذي يو�شك �أن ينفجر يف البحرين :هل �س�أكون خائن ًا �أم �س�أكون مثقف ًا حقيقي ًا
ملتزما بوظيفتي الأخالقية والن�ضالية يف هذا املجتمع .و�أنا هنا �أ�ستعمل الن�ضالية لي�س
باملعني ال�سيا�سي ال�صرف� ،إمنا باملعنى الثقايف الذي يعني �أن املثقف دائم ًا يف حالة
ن�ضال من �أجل احلرية ،ومن �أجل الإن�سان ،ومن �أجل �إحالل العقل يف املجتمع ،ومن �أجل
خلق �إمكان التعاي�ش ،هذه هي مهمة املثقف الن�ضالية .كنت قلق ًا ،وهذا القلق وجدت ما
يربره فع ًال يف �سريورة الأحداث فيما بعد .فالأحداث تك�شفت عن خيانة مثقفني كثريين
ملهماتهم يف املجتمع ،وتلك اخليانات دفعتني يف النهاية �إىل �أن �أ�ستقيل من (�أ�سرة الأدباء
والكتاب) ب�سبب هذه اخليانة ,وقد �أ�شرت يف ر�سالة ا�ستقالتي لها ب�شكل مكثف� ،إذ كتبت
فيها� :إن الثقافة ال تولد الف�ضيلة ب�شكل �آيل ،ف�سوء الأخالق لدى اجلماعات املثقفة مل يعد
يده�شنا (تودوروف) �أ�ستقيل ،لأنه مل يعد �شي ٌء يده�شني.
هذا القلق جعلني على متا�س وترقب ملا �سيحدث يف  14فرباير .وهو ما دفعني لالنخراط
يف هذه الأحداث الحق ًا .فقد بد�أ احلدث كبري ًا منذ اليوم الأول ،ال لأن حركة ال�شارع
بد�أت قوية ،بل لأن القمع كان دموي ًا منذ يومه الأول .االحتجاج يح ّرك ال�شارع ،لكن الدم
يفجره.
ّ

تفجر الدم
■ ّ

االحتجاجات ال�شبابية التي خرجت من نحو  25منطقة من مناطق البحرين ،ترفع
�أعالم البحرين وحدها ،وتهتف بهتافات تطالب ب�إ�صالحات �سيا�سية والإفراج عن
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ال�سجناء ،ومطالب معي�شية �أخرى ،كانت حتمل �شعار “ال�شعب يريد �إ�صالح النظام”.
تعر�ضت منذ حلظة خروجها م�ساء  14فرباير لقمع عنيف من قبل رجال الأمن� .سقط
ال�شهيد الأول �سريع ًا ،و�صادم ًا� ،إنه علي م�شيمع (� 21سنة) .االحتجاج ّ
حتول من فوره
�إىل كتلة غ�ضب .مل تتمكن �صدمتنا �أن تلتقط �أنفا�سها بعد ،ففي �صباح اليوم التايل 15
فرباير ،و�أثناء ت�شييع جثمان الأول� ،أ�سقطت قوات الأمن ال�شهيد الثاين �أثناء خروجه
للم�شاركة يف ت�شييع الأول� ،إنه فا�ضل املرتوك (� 32سنة)� .أي�ض ًا ،ع�شرات اجلرحى،
�إ�صابات بطلقات مطاطية و�شوزن ،حاالت متف�أوتة .الغ�ضب ا�شتد ،اجلماهري احت�شدت
�أمام جممع ال�سلمانية الطبي حيث قتل الثاين قريب ًا منه ،الهتاف احتد“ :ال�شعب يريد
�إ�سقاط النظام” .هكذا تطور احلدث �سريع ًا كما تطور ال�شعار.
ظهر ًا يف اليوم نف�سه ،يخرج امللك على �شا�شة التلفزيون ،يعرب عن �أ�سفه للحدث الذي
وقع“ :على �ضوء ما جرى من حوادث متفرقة يوم �أم�س واليوم وكانت هناك للأ�سف وفاة
الثنني من �أبنائنا الأعزاء ،وعليه نتقدم بتعازينا احلارة لذويهما و�أن يلهمهم العلي القدير
ال�صرب وال�سكينة وال�سلوان .كما ليعلم اجلميع ب�أننا قد كلفنا �سعادة الأخ جواد بن �سامل
العري�ض نائب رئي�س جمل�س الوزراء بت�شكيل جلنة خا�صة ملعرفة الأ�سباب التي �أدت �إىل
تلك الأحداث امل�ؤ�سفة التي جرت”.
اللجنة التي ُ�شكلت يف ذلك التاريخ ب�أمر ملكي ،انتهت مهمتها عند حد خرب الإعالن
عنها ،اللجنة منذ ذلك التاريخ ال ح�س وال خرب وال نتيجة� ،إنها لعبة النظام امل�ستهلكة حد
ال�سخرية.
ع�صر ًا ،كان دوار الل�ؤل�ؤة يعج باملتجمهرين الغا�ضبني ،حملوا غ�ضبهم وجا�ؤوا يهتفون به
يف امليدان العام .ع�شرات الآالف توافدت �إىل دوار الل�ؤل�ؤة ،مل يوقفهم الأمن هذه املرة.
بدا امل�شهد خالي ًا من رجال الأمن الذي ان�سحب بعد خطاب امللك .يف امل�ساء بد�أ ن�صب
اخليم والتمهيد العت�صام �أعلن �أنه ميتد حتى حتقيق املطالب.

■ فتح امليدان
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للأمانة ،مل �أخرج ظهر ًا من بيتي قا�صدا دوار الل�ؤل�ؤة ،كنت قا�صدا ال�صديق الإعالمي
عبد الوهاب العري�ض الذي كان ينتظرين عند مقربة جدحف�ص التي دفن فيها ال�شهيد
على م�شيمع .حني و�صلت ،وجدت اجلموع تتجه نحو امليدان (دوار الل�ؤل�ؤة)� .سلمت نف�سي
�إىل حيث ت�شق �أقدامهم طريق حرية جديد .كان طعم امل�شي يف �شتاء الثانية والن�صف
ظهر ًا لذيذا جدا ،التقطنا �صورا تذكارية لرنويها غدا ملن �أقدامهم مل ت�صل بهم �إىل دوار
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الل�ؤل�ؤة ،توقفنا عند جمموعة من الن�سوة ينرثن امل�شموم على �أقدام املتوجهني للميدان،
كانت حلظة حميمة ومليئة باملعنى.
كانت ده�شة كبرية حلظة و�صولنا دوار الل�ؤل�ؤة يف متام ال�ساعة الثالثة و�أقل من ع�شر
دقائق ،يوم االثنني  15فرباير ،مل يتوقع �أحد �أن ي�صل� .أر�سلت مبا�شرة �صورة
بالآيفون عرب برنامج الـ (  ) whatsAppوكتبت معها :نحن يف قلب ميدان الل�ؤل�ؤة
الآن بانتظار ردة فعل قوات النظام .كانت الر�سالة الأوىل التي بعثت بها لأ�صدقائي ومن
هم معي يف القائمة عرب تويرت والوات�س �آب .كنت �أحتدث عن حلظة الو�صول �إىل دوار
الل�ؤل�ؤة وما متثله هذه اللحظة الرمزية من حم�أولة لفتح ميدان عام م�شرتك ي�شارك فيه
اجلميع يف �صنع �شكل الدولة ونظام الدولة التي يريدونها هم.

كنت �أكتب ور�ؤو�س الب�صل تتدحرج بني �أقدام املحتجني ،ا�ستعداد ًا ،لي�س ملواجهة ر�ؤو�س
الأمن ،بل ر�ؤو�س طلقاتهم امل�سيلة للدموع .بعد حلظات �سمعت الهتافات ت�أتي من حميط
دوار الل�ؤل�ؤة� ،إنه �إبراهيم �شريف الأمني العام جلمعية وعد حممو ًال على الأعناق يل ّوح بعلم
بيد ،وباليد الأخرى يل ّوح للمحتجني معرب ًا عن وقوفه �إىل جانبهم.
البحرين ٍ
كانت ال�شم�س �ساطعة وبيا�ض ن�صب الل�ؤل�ؤة نا�صع ًا بالبيا�ض .بد�أ بع�ض املحتجني ي�أخذ
قيلولته فوق ح�شي�ش امليدان بعد تعب �صبح جمهد وطويل ،ولفرط ده�شة الو�صول يكتفي
ب�إغما�ضة واحدة .معنى امليدان بد�أ يت�شكل يف ذهني تدريجيا .كان دوار الل�ؤل�ؤة قبل هذا
اليوم ،لي�س �أكرث من دوار مروري خمتنق دائم ًا بحركة ال�سيارات العابرة من خالله،
لكنه �صار الآن حمطة حتدي ،كيف ن�صل �إليه متحدين اختناقات النظام ،االختناقات
التي �سببها الف�ساد والتمييز والعنف واال�ستبداد وغياب املواطنة وتفريخ جماعات والء
م�صطنعة .ع�شرات الألوف من اجلماهري املنددة �آخذة يف التوافد والهتافات تعلن
غ�ضبها.

■ خمترب التعاي�ش
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مع بداية ظالل امل�ساء� ،صار الدوار ميدان ًا ،لي�س مكان ًا تدور حوله ال�سيارات لت�أخذ
اجتاهها الذي تق�صده ،فقد �أم�سى مكانا يدخله النا�س ل ُيدينوا �أجهزة النظام التي
�أتعبتهم من الدوران حول منطقة فارغة من املعنى الذي يعدهم بالأيام التي مل يعي�شوها
بعد.
مع امل�ساء �صار امليدان من�صة .افتتحها املحامي ح�سن ر�ضي بالقول �إن الد�ستور العقدي
هو مطلب هذا ال�شعب ،والدولة الدميقراطية التي نريدها هي دولة يحكمها �شعب وفق
د�ستور يحمي تنوعات ال�شعب بجماعاته املختلفة.
�صديقي ،الأكادميي واملثقف الربيطاين (�أدريان بروكت) ،كان م�صر ًا ليلتها �أن ي�صل
ترجل من �سيارته عند فندق الرجن�سي ( يبعد  800مرت تقريبا)؛ لي�صل
ميدان الل�ؤل�ؤةّ ،
امليدان بعد م�شقة يف متام ال�ساعة احلادية ع�شر ليال ،ترافقه زميلته ،كنت بانتظاره مع
جمموعة �أ�صدقاء و�صديقات ،قال يل يف حلظة ده�شة :معقول كل هذا! كل هذه احل�شود
املحتجة يف ميدان عام والنا�س ب�شعاراتها والفتاتها وهتافاتها من كل الأطياف .قلت له
يف البحرين فقط من بني دول اخلليج معقول ،وهذا اال�ستثناء هو ما يجعل من جتربة
هذا امليدان حمفوفة باخلطر واملغامرة .فما يحدث هنا ،هو اخرتاق ملنظومة الوحدة
اخلليجية (للمنظومة ولي�س للوحدة) ،وهي منظومة م�ؤ�س�سة على الوالء ل�صاحب ال�سلطة
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والطاعة له مقابل �ضمان العطاء.
يف اليوم التايل ،الأربعاء  16فرباير ،كان امليدان حركة متوج بالنا�س واالختالف .ظهر ًا،
ي�صلي املعت�صمون �سنة و�شيعة �صالة ظهر واحدة� .صف ًا واحد ًا ال �صفني .ع�صر ًا ،ال�شباب
يعيدون طالء ن�صب الل�ؤل�ؤة ،بعد �أن كتبوا يف اليوم ال�سابق انفعاالتهم الهائجة .يعيدون
الن�صب نحو البيا�ض ،ويزيدونه من وهج حما�سهم بيا�ض ًا.
امليدان الآن �صار خمترب ًا للتعاي�ش امل�شرتك بني اجلماعات املختلفة التي بد�أت تتوافد
عليه ،وهذا هو التحدي الأكرب �أو اجلهاد الأكرب ،كيف جنعل من امليدان �ساحة م�شرتكة،
ميدان ًا عام ًا ،تظهر فيه م�شرتكاتنا الوطنية ،وتغيب خ�صو�صيات كل جماعة ،حتى ذلك
الوقت ،الو�ضع ما زال بعد دون �سقف الطموحات ،لكن ،من الوا�ضح �أنه �آخذ يف الت�شكل،
فامليدان �ساحة جتربة حقيقية ،والتجربة هي املخترب الذي يعلمنا كيف نعي�ش م�شرتكني
بقدر ما نحن خمتلفني.

■ ن�شيد مل يكتمل

الشهادات

152

هكذا �إذ ًا ،وجدت نف�سي �سريع ًا جزء ًا من هذا امليدان ،ومثلما وجدت فيه جتربة
للعي�ش امل�شرتك مع ًا بالن�سبة للمختلفني ،كان بالن�سبة يل جتربة �أخرى ،لنقل خمترب
ملفاهيمي النظرية كمثقف معني باحلرية والإن�سان والف�ضاء العام وامليدان امل�شرتك
والدولة والتعددية والدميقراطية .كان علي �أن �أقرتب عملي ًا ،من املفاهيم النظرية،
التي ا�ستهلكتها كتب املفكرين واملثقفني الكبار� ،أختربها يف ميدان النا�س وعلى �أر�ض
الواقع .وجدتني بالقدر نف�سه �أريد �أن �أوظف �أدوات االت�صال احلديثة جميعها لأنقل هذه
اللحظات بكل ما فيها� .أن �أكون �شاهد ًا ينقل �أحداثها بعينه الناقدة واملعا ِي�شة .عرب تويرت
كنت �أنقل مقتطفات من اخلطابات التي تقال يف الدوار وموقفي النقدي على بع�ضها،
�أ�سجل ملحوظاتي عما يقال ،وما �أراه ال يحقق مفهوم الدولة املدنية.
ليل  16فرباير� ،أفرت�شت ح�شي�ش الدوار ،وا�ضع ًا حا�سوبي املحمول يف ح�ضني ،جل�ست
�أكتب ت�أمالتي هذه ،وجتربتي اجلديدة تلك ،بعد عودتي للمنزل قرابة ال�ساعة الواحدة
فجر ًا� ،أر�سلتها لعدد من الأ�صدقاء ،وملجموعة دروب الإلكرتونية التي ت�ضم نخبة من
ال�سيا�سيني والإعالميني واملثقفني البحرينيني .مل �أكن �أعلم حينها� ،أنه تف�صلني عن خرب
الفاجعة �ساعات قليلة .غفوت و�صحوت قريب ًا من ال�ساعة الرابعة فجر ًا على وقع اخلرب:
قوات مكافحة ال�شغب مدعومة باجلي�ش تهجم على الدوار عند الثانية والن�صف من فجر
اليوم ،وتخلف �إ�صابات وقتلى .كيف ميكن �أن �أ�ستوعب ال�صدمة؟ كنا للتو هناك نن�شد

احلرية ونحتفي بالتعدد واالختالف .كان اجلميع ينامون يف �سالم احللم .كيف يجر�ؤون
على هذا االغتيال؟
قتيالن �أعلن عن �سقوطهما ،ومئات اجلرحى ،حتى اخليمة الطبية مل ت�سلم من االغتيال،
كذلك الطاقم الطبي ،الطبيب �صادق العكري يتعر�ض للهجوم وال�ضرب ومل ي�شفع له ردا�ؤه
الأبي�ض و�إخباره لهم �أنه طبيب ،ي�سقط ،ينقل �إىل غرفة العمليات .الأخبار نتواردها عن
طريق تويرت والفي�س بوك .امل�صابون جل�أوا �إىل جممع ال�سلمانية الطبي ،اعتربوا احلرم
الطبي مكان ًا �آمن ًا ،الطاقم الطبي يف حالة ذهول .ال �أحد يعرف حجم امل�صابني وعددهم
و�إ�صاباتهم .احلاالت والإ�صابات بد�أت تتوافد �إىل املجمع يف �سيارات خا�صة .الإ�سعافات
التي خرجت لتقل اجلرحى اختفت .جتمهر وهيجان حا�شد .املحتجون يح�أولون العودة
للدوار .قوات الأمن تواجههم مب�سيالت الدموع والر�صا�ص املطاطي واالن�شطاري عن
قرب .ر�أ�س �ضحية ثالثة بت�صويب مبا�شر يتم تفجريه ،احلادث ،ت�شهده ال�صحافية نزيهة
�سعيد وتنقله للإعالم .قوات الأمن تتقدم من جهة الدوار باجتاه جممع ال�سلمانية الطبي،
متنع امل�سعفني من الو�صول �إىل الدوار ،تهاجم امل�سعفني وتقوم ب�ضربهم.

■ خمترب املثقف
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مل �أحتمل البقاء يف مكاين �أكرث ،خرجت متجه ًا �إىل جممع ال�سلمانية الطبي� .أ�صل قبل
خروج م�سرية الكادر الطبي احتجاج ًا على الوزير في�صل احلمر وطاقمه الإداري؛ ب�سبب
منعه الإ�سعافات من الو�صول �إىل الدوار لإنقاذ اجلرحى وامل�صابني.
كان املكان �ضاج ًا بالفو�ضى والغ�ضب واالنفجار .وال�صدمة التي مل ت�ستوعب هذا الهجوم
بعد اعتذار امللك قبل �أقل من يومني فقط (؟) .هناك كنت �أ�شاهد بكامريتي وبحوا�سي
كلها الأج�ساد امل�صابة� ،أرى البكاء ومفعول هذه املجزرة يف النا�س ويف هتافاتهم التي
كانوا ي�صرخون بها يف جممع ال�سلمانية .وعرب تويرت كنت �أنقل هذا احلدث ،وك�أين كنت
�أحول وظيفتي الثقافية ،من اجللو�س يف الربج العاجي� ،إىل مل�س النا�س.
تويرت كان يحر�ضني لأن �أذهب �إىل �أماكن احلدث نف�سها� ،أن �أتابعها بنف�سي� ،أ�سجلها
بنف�سي� ،أنقلها بنف�سي� ،أقرتب من حقيقة ما يحدث .املثقفون الذين مل يكونوا قريبني من
هذا احلدث ،كانوا بعيدين جد ًا ،حتى لو كانت جغرافيا البحرين قريبة� ،إال �أنهم كانوا
بعيدين؛ لأنهم كانوا ي�ستقون معلوماتهم عرب و�سائل الإعالم الر�سمية وعرب �أبراجهم
العاجية ،وعرب مواقع م�صاحلهم يف الدولة ،ولو كانت هذه امل�صالح يف �شكل ت�سهيالت
تافهة .وما ي�أتي �إليك لي�س هو احلقيقة ،ما ي�أتي اليك هو ما يراد �إي�صاله �إليك ،رمبا
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ُيعذر الب�سطاء �أن تنطلي عليهم مثل هذه الأالعيب و�أحابيلها وطرق تزييفها ودجلها ،لكن
ال عذر للمثقف الذي يقر�أ التاريخ ويقر�أ بط�ش الأنظمة �أن يجل�س متلقي ًا مثل الآخرين ،يف
حني امل�سافة بينه وبني ر�ؤية احلقيقة ب�أم العني ،خطفة قدم .بع�ض املثقفني راح ي�ضفي
على رواية ال�سلطة م�صداقية �أكرب ،عرب الرتويج لفكرة طائفية املعار�ضة.
تويرت كان بالن�سبة يل �إذ ًا ،حمر�ضا �آخر على الذهاب للحدث ،ال انتظار �أن ت�صلك �أخبار
احلدث ،كتبت من هناك ر�سائل تختنق باللحظة وال�صدمة :هنا يف جممع ال�سلمانية
الطواقم الطبية يف حرية واملحتجون يف حرية وامل�صابون معلقون .وال�شهداء وحدهم
ح�سموا حريتهم .مطمئنون متام ًا .كتبت �أي�ض ًا :هنا يف �ساحة الطوارئ الو�ضع مبكي جدا،
م�ضحك جدا ،جاد جدا ،هزيل جدا ،يائ�س جدا ،متفائل جدا .هنا جممع التناق�ضات،
وكلنا ننتظر �سيارة �إ�سعاف ي�سمح لها �أن ت�أتي من امليدان بجثة �أو �شبه جثة �أو ال جثة،
حتى ب�س لو جتي .كتبت �أي�ض ًا :دخلت امل�شرحة و�صورت جثث ال�شهداء كان �أحدهم مه�شم
الر�أ�س وحالة النا�س ه�ستريية” .خرجت من �ساحة املجمع ،وتوجهت جلمعية حقوق
الإن�سان ،من هناك جاءين ات�صال من قناة  ،BBCكان ي�س�ألني بو�صفي كاتب ًا و�صحافي ًا
عن تطورات الأحداث على �أر�ض الواقع� ،شهدت مبا ر�أت عيني وما �شهدته حوا�سي.

■ خارج الورق داخل امليدان
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كتبت حول االقتحام الأول للدوار :كان اخلمي�س  17فرباير يومان ال يوم واحد ،يوم ما
قبل الثالثة �صباحا ويوم ما بعد الثالثة ،يف�صل بينهما ر�صا�ص اجلي�ش ،لقد جنح اجلي�ش
يف مهمته امل�ستحيلة ،جعل لنا يوم ًا �آخر ال ي ُن�سى يف يوم كان ميكن �أن ُين�سى ،ما �أعظمك
�أيها اجلي�ش خلاّ ق يف مهماتك امل�ستحيلة ،جعلت نهارنا طوي ًال طوي ًال.
بف�ضلك �أيها اجلي�ش دخلتُ �أنا � -أنا الذي اعتدت رائحة الأوراق والكتب ال رائحة القتلى
 يف اليوم الثاين من اليوم نف�سه م�شرحة املوتى� ،إنها املرة الأوىل التي �أدخل فيها غرفةاملوتى ،دخلت كي �أ�صدق �أنك قمت فعال مبهمتك امل�ستحيلة ،ر�أيت �إجنازك العظيم
مكتوب ًا على �أج�ساد ال�شهداء ،ور�أيت �أكرث مما ر�أته �آلتك العمياء ،ر�أيت كم �أنك عا ٍر من
الوطن وعا ٌر على الوطن.
هكذا ،وجدت نف�سي خارج �أوراق الكتب ،داخل حمطات احلدث ،تركت نف�سي؛ لتدخل
�أكرث ،لرتى �أكرث ،لتعاين �أكرث .اخرتت �أال �أكون مثقف ًا ورقي ًا؟ بل �صحافي ًا ميداني ًا يالم�س
احلقيقة ويعاينها بكل حوا�سه .ووجدت نف�سي داخل مطالب ال�شعب باململكة الد�ستورية
واحلكومة املنتخبة والربملان كامل ال�صالحيات والد�ستور املكتوب من قبل ال�شعب.

■ ز ّفة دم ،وزفة والء
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كان يوم اجلمعة  18فرباير ،يوم ًا طوي ًال �آخر ينتظر اجلميع ،وفاجع ًا .حوايل ال�ساعة
الواحدة والن�صف ظهر ًا ،كان ت�شييع جثمان ال�شهيد املهند�س ال�شاب علي امل�ؤمن (22
عام ًا)� .سقط بقذيفة ان�شطارية يف الفخذ عند احلو�ض ت�سببت يف تهتك الأوعية الدموية،
مل تفلح حم�أولة الطبيب اال�ست�شاري �صادق عبداهلل لإنقاذه ،ومل ت�سعفه الـ  30كي�س ًا من
الدم ال�ستعادة نب�ضه.
حوايل اخلام�سة والن�صف من فجر اخلمي�س الدامي ،خط علي �أحمد امل�ؤمن م�شاركته
الأخرية يف �صفحة «الفي�سبوك» وقال« :دمي فداء لوطني» وقد حتولت بعد �ساعات قليلة
�إىل واقع وحقيقة �صعقت �أباه و�أمه و�إخوته ال�ستة ،حينما تلقوا خرب ا�ست�شهاده .علي
يدر�س يف �سنته الأخرية هند�سة بجامعة البحرين .كان مع �أحد �أخوته يف ميدان الل�ؤل�ؤ
م�سامل ًا نائم ًا وعاد �سامل ًا بعد �أن هجمت قوات الأمن على املتظاهرين و�سجل يف اخلام�سة
والن�صف م�شاركته الأخرية يف «الفي�سبوك» (دمي فداء لوطني) ليعود للميدان جمدد ًا مع
�أخيه ح�سني وي�ستقبل ج�سمه الطلقات املطاطية ور�صا�ص ال�شوزن املحرم دوليا؛ ليموت
مت�أثر ًا بجراحه وحامال �آماله معه.
مل �أكن �أعرف عنه �شيئ ًا ،يف امل�ساء فتحت �صفحته على الفي�س بوك� ،ضوء �صورته اخرتق
حوا�سي ،بقيت مت�سمر ًا �أمام �صورته ،وجدت هناك يف عمقها �شيئا يناديني لأكتبه .يف
حم�أولة عبثية طلبت منه �إ�ضافتي ،ويف حم�أولة �أكرث عبث ًا رحت �أنتظر �أن يقبلني ،و�أعيد
تن�شيط ال�صفحة و�أقول لعله فعلها� ،أو لعل �شيئا خارقا يفعلها ،كنت �أريد �أن �أقول له:
�أريد �أن �أكتب عن �ضوئك اخلا�ص الذي �شدين �إليك ،امنحني �شيئا من �سريتك لأفتح به
كتابتي.
رحت �أبحث يف هذه ال�شبكة العنكبوتية ،وجدته يف ( )YOUTUBEحي ًا مفعم ًا
باحلركة ( ،)1يقدم ور�شة تطوعية لأهل منطقته �سرتة� ،سمعت �أ�سئلة ور�شته التي
هي �أ�سئلتي :كيف نختلف؟ كيف �أختلف مع من ي�شاركني وطني ،قريتي ،عائلتي ،ديني؟
حت�س�ستُ �أفق اختالفه الرحب الذي ي�ؤمن به.
ظهر اجلمعة ،ذهبت جزيرة �سرتة لت�شييع جنازة امل�ؤمن (� .)2سرتة امل�شهورة بالفقر
واملق�أومة وال�شجاعة والطيبة� .شهدت املوكب املهيب الذي حمل عر�س جنازته ،كان علم
الوطن يلف ج�سده الغ�ض الطري ،وكان ال�شبيبة املحيطون بتابوته ُيل ّوحون ب�أعالم الوطن.
كانوا يتلحفون بهذا العلم ،ويل ّوحون به ،ويقودون به ،ويفتحون امليادين به ،وميوتون دونه.
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موجعة تلك اللحظة التي تو ّقف فيها موكب امل�ؤمن؛ ل ُيلبى طلب والدته املفجوعة ،كان
طلبها �أن ُين�شد له “ ّميه ذكريني من متر زفة �شباب ..من العر�س حمروم وحنتي دم
امل�صاب �شمعة �شبابي من يطفوها ..حنتي دمي والكفن دار الرتاب”.
كنت �أعي�ش هذه اللحظات ،و�أر�سل عرب تويرت ما �أنقل به هذه اللحظات ،النداء الداخلي
كان ي�شدين �أكرث لهذا ال�شباب ،و�صرت �أكرث يقين ًا ب�أن الكتابة عنه واجبي اخلا�ص.
يف الأثناء ،ونحن نعي�ش فجاعة هذه اللحظات ،يف اليوم نف�سه الذي �شهد ت�شييع جثامني
ال�شهداء الأربعة الذين راحوا �ضحية جمزرة اخلمي�س ،والقلوب ال تزال طرية ومفتوحة
على الدم ،كانت هناك زفة �أخرى على بعد م�سافة لي�ست بعيدة عن الأوىل .احتفال
والء ينظمه املوالون لل�سلطة يف جامع الفاحت .مل تنجح دعوات املعتدلني يف ت�أجيل هذا
االحتفال حمافظة على م�شاعر �أهايل القتلى وال�ضحايا� .أ�صر ه�ؤالء على االحتفال فرح ًا
يف الوقت الذي مل تربد فيه دماء ال�ضحايا ،وال تزال �أج�سادهم ت�شهد مواراة الرتاب.
امتنع الكثريون عن امل�شاركة ،مل يكن احل�ضور كبري ًا ،معظمهم �آ�سيويون كما ك�شفت لنا
فجر امل�شاعر ال�سلبية عند املحتجني �أكرث،
الفيديوهات امل�صورة ( ،)3لكنه مع ذلك ّ
نظام يقتل ويحتفي بالقتل؟!

■ ر�صا�ص حي..
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ع�صر ًا ،كنت خارج ًا مع �صديقي عبد الوهاب من بيتي الذي انتقلت له من �سنتني
الواقع يف منطقة (جبلة حب�شي) القريبة من منطقة ال�سناب�س غري البعيدة بدورها من
دوار اللول�ؤة .كان يوم ك�سر فاحتة ( )4ال�شهيد الأول (علي م�شيمع) .حتركنا متجهني
�إىل مقربة جدحف�ص .كتبت عرب تويرت :نحن باجتاه امل�سرية التي انطلقت من مقربة
جدحف�ص ،ال�شارع مزدحم ومل تتبني لنا املقربة بعد� .أحدهم �أخربنا �أن امل�سرية تتجه نحو
ميدان الل�ؤل�ؤة .حتركنا متجهني نحو الدوار ،فج�أة بد�أنا ن�سمع �أ�صوات الطلقات النارية
والغازات امل�سيلة للدموع ،اقرتبنا �أكرث ،الو�ضع مربك �أكرث وال�سيارات تعك�س اجتاهها.
نزل �صديقي عبد الوهاب من ال�سيارة واقرتب من ال�شباب وقام بت�صوير اجلرحى ،فيما
كنت �أقود ال�سيارة لأنه ال ميكن �إيقاف ال�سيارة يف هذا الو�ضع املربك� .أر�سلت جمموعة
من التويتات من هناك:
 ال�ضربات قوية والإ�سعاف ينقل جرحى ،كلها توجهت ملجمع ال�سلمانية وهي ممتلئة. �إ�صابة خطرية تقلها �سيارة بيك �آب.� -أمامي �سيارة نائب برملاين حتركت الآن ،زميل �صحايف يتقدم �إىل الأمام ويقول �أنه

ر�صا�ص حي.
 يجانبي �شاب يبكي بحالة ه�ستريية يبدو ُ�ضرب زميل له �ضربة خطرية. �أقف الآن عند تقاطع �إ�شارات منطقة النعيم� ،أكرث من � 8سيارات �إ�سعاف مرت �أمامي.ما حدث� ،أن املعزين خرجوا يف م�سرية عزاء �ضمت الع�شرات ،اجتهت نحو الدوار
املحا�صر بقوات الأمن واجلي�ش ،ال�شباب يلفون �أج�سادهم بعلم البحرين ،يتحركون
قريب ًا من املدرعات الع�سكرية وقوات الأمن ،يقفون على م�سافة  100مرت منها ،يلوحون
“�سلمية �سلمية” .دقائق ،ويعج املكان بالطلقات النارية ،امل�شهد امل�صور �شاهده العامل
�أجمع ،وال�سقوط املفجع لل�ضحايا �أي�ض ًا (� ،)5سيل من الر�صا�ص احلي واملطاط والغازات
امل�سيلة للدموع ،اختنق املكان والنا�س.
انتقلنا �إىل جممع ال�سلمانية الطبي ،الفو�ضى عارمة يف الطريق ،ال�شباب امل�شاركون يف
م�سرية العزاء� ،أخذوا يف التدافع �إىل جممع ال�سلمانية يحملون امل�صابني يف �سياراتهم.
�شاهدت ال�شباب يف الطريق �إىل جممع ال�سلمانية ،وال�سيارات اخلا�صة تنقل اجلرحى،
والإ�سعاف .يف باحة الطوارئ املكتظة باجلماهري الغا�ضبة (� ،)6شاركنا مع ال�سل�سلة
الب�شرية التي ت�سهل دخول الإ�سعاف وعملية �إنزال اجلرحى عند املدخل .النا�س يف �صراخ
ه�ستريي ،العدد يكرب وال�صراخ والبكاء والهتافات املنددة واملطالبة ب�إ�سقاط النظام تكرب
�أي�ض ًا .كتبت يف تويرت� :أمامي الآن ال�صحايف امل�صور مازن مهدي ،يف �ساحة طوارئ جممع
ال�سلمانية يبكي بحرقة لفرط ما �شاهدته كامريته .هلل �أنت يا مازن ،ليتني يف �شجاعة
�صورة من �صورك.
يف الأثناء نف�سها ،كان ويل العهد يفاجئ اجلميع بزيارة غري متوقعة لتلفزيون البحرين،
يوجه خطاب ًا َو ِج ًال ومرجت ًال للجميع�“ :أقدم التعازي لكل �شعب البحرين على هذه الأيام
ّ
الأليمة التي نعي�شها ،و�أريد �أن �أوجه ر�سالة للجميع للتهدئة ،نحتاج فرتة �أن نقيم ما �صار
ونلم ال�شمل ون�ستعيد �إن�سانيتنا وح�ضارتنا وم�ستقبلنا .نحن اليوم على مفرتق طريق،
�أبناء يخرجون وهم يعتقدون �أن لي�س لهم م�ستقبل يف البلد ،و�آخرون يخرجون من حمبة
ومن حر�ص على مكت�سبات الوطن ،لكن هذا الوطن للجميع لي�س لفئة على فئة ،ال هو
لل�سنة وال هو لل�شيعة هو للبحرين وللبحرينيني ،ويف هذه اللحظات يجب من كل �إن�سان
خمل�ص �أن يقول كفاية ما خ�سرناه يف هذه الأيام� ،صعب ا�ستعادته ،لكن �أنا مقتنع بعمل
املخل�صني”(.)7
كان هذا يف التفزيون ،يف الوقت الذي كان الواقع خارج التلفزيون للتو �أمطر ر�صا�ص ًا .يف
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ال�سلمانية �إعالن عن ا�ستدعاء جميع الأطباء �إىل غرف العمليات� .إ�صابات بلغ عددها
� 96إ�صابة .بع�ضها �إ�صابات بالر�صا�ص احلي 6 .منها �أدخلت غرفة العمليات ح�سب ما
�أعلنت م�صادر طبية حينها .الأخطر كان حالة عبدالر�ضا بوحميد ( 38عام ًا)� ،أ�صيب
ر�صا�صة حية يف اجلمجمة ،كان ميت ًا �سريري ًا .مت �أخذ �أ�شعة له ،ت�أكد �أن الطلقة هي
ر�صا�صة حية اخرتقت اجلمجمة.
بقينا يف جممع ال�سلمانية حتى وقت مت�أخر من الليل ،هناك تعرفنا على وفد من املرا�سلني
الربيطانيني� ،أريناهم بع�ض ال�صور وامل�شاهد اخلا�صة التي التقطتها كامرياتنا ،ودخلنا
معهم للمجمع ور�أينا مع ًا الأ�شعة اخلا�صة بال�شهيد عبد الر�ضا .ر�أينا ذلك ب�أم �أعيننا.
كان الطبيب الذي �شرح لنا احلالة زميلي يف املدر�سة االبتدائية ،وابن قريتي ،ومل نلتق
منذ تخرجنا من املدر�سة ،لقد اجتمعنا مع ًا عند ر�أ�س عبدالر�ضا بوحميد حيث ر�صا�صة
املوت.

■ قائمة عار..
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مل يعد ثمة مكان للحياد وال الدعاءات الرزانة ،ومل يعد ثمة مكان للجلو�س خلف من�ضدة
كتابة ال تنزل ال�شارع لرتى ب�أم عينها .ادعاء الرزانة هنا هو قد يكون بالدة م�شاعر ،وقد
يكون �سذاجة ،وقد يكون �سطحية ،لكنه �أبد ًا لن يكون رزانة باملعنى الإيجابي ،ولن حتتمل
هذه الكلمة �إال �أن تكون �سلبية ومرعبة� ،أو كما تقول (حنة �إرندت) يف كتابها (يف العنف):
النزاهة والرزانة قد تبدوان �أمرين مرعبني يف مواجهة فاجعة ال ميكن احتمالها� ،أي حني
ال تكونان ناجتتني عن ال�سيطرة على الذات ،بل جتلي ًا وا�ضح ًا لعدم الفهم� ،إن املرء ،لكي
يتمكن من �أن يبدي رد فعل عقالين ،عليه �أول الأمر �أن ُي�ستثار.
�أال ُي�ستثار مثقف �أو كاتب �أو �صحايف �أو �صاحب ر�أي �أمام م�شهد قتل �أرواح ،خرجت
تطالب بحقوق مدنية �سلمية ،فهذه خيانة للإن�سان� .أال ي�ستثار ه�ؤالء من �أجل الدفاع
عن حق النا�س يف املطالبة ب�إ�صالحات �سيا�سية وحكومة منتخبة من قبل ال�شعب ،فهذه
خيانة ملبادئ احلرية والدميقراطية .لكن الأنكى� ،أن ي�ستثار ه�ؤالء �ضد مذهب املحتجني
وطائفتهم� ،أن ي�سبغوا على املحتجني �صفة �سطحية (�شيعة ،متدينني) جتردهم من حقهم
يف االحتجاج والرف�ض� .إنهم بهذا يخونون وظيفتهم التي تنظر حلقوق الإن�سان ب�صرف
النظر عن معتقده ودينه ،وهذا ما عنيته يف بداية مقايل بخيانة املثقف.
�صباح ال�سبت  19فرباير ،و�أنا ما �أزال حتت �سيناريو اليومني ال�سابقني ،وال �أزال حتت
رعب فاجعتهما التي عاي�شتها عن قرب ،رحت �أبحث يف �صحافة بلدي ،عن �صوت ينتف�ض

من �أجل الإن�سان ،من �أجل �أرواح من �سقطوا� ،أذهب �إىل كتاب الر�أي (املخ�ضرمني) يف
�صحافتنا املحلية واحد ًا واحد ًا� ،أبحث عن �صوت الإن�سان فيما يكتبون� ،أذهب �إىل املثقفني
الكبار� ،أبحث عن كلمة ت�شجب القتل والقمع ،ال �أجد.
هم نقل احلدث ،نذرت نف�سها له ،ورفعت �سقفها
�صحيفة الو�سط حملت وحدها هنا ّ
�أق�صاه يف النقل؛ فدفعت ثمنه الحق ًا .كانت تعمل وحدها ،فيما راح الإعالم يف بلدي،
يربر فعل جمازر القتل ،ويلتم�س للحكومة �أ�سبابها ويزيد عليها من تدلي�سه ،وي�سكب على
احلكومة �شرعية الفعل ،وعلى ال�ضحايا والقتلى ال �شرعية االحتجاج ،ويتهمهم بالطائفية
والفئوية ،كون غالبية املحتجني من طائفة واحدة ،وك�أنهم ال يعلمون.
كنت �أرى الأقالم (املخ�ضرمة) يف ال�صحافة ،تن�سف ما تبقى من �إن�سانيتها ،وتخيط ما
ترقع به (هرمها) الذي ا�ستقر يف ثوب الطاعة والوالء .اال�ستقرار الذي �صار يد ّر عليها
رفاهية مريحة وغري مكلفة .هذه الأقالم التي لفرط ما هرمت ،مل تعد ت�ستوعب ،وال
تقبل ،معنى �أن يثور ال�شباب ،و�أن ينتف�ضوا ل�صناعة غد خمتلف ،حتى و�إن كانت بع�ض
هذه الأقالم منخرطة يف تنظيمات ثورية يف ال�سبيعينات.
على بريدي االلكرتوين و�صلتني قائمة م�صورة با�سم “قائمة العار” ،تت�ضمن جمموعة
من كتاب ال�صحف الذين �أمعنوا يف تخوين املحتجني وط�أفنتهم وو�سمهم بعمالء �إيران،
بالقدر الذي راحوا ميعنون يف تبجيل فعل ال�سلطة يف فعل القمع� .أنزلت �صورة قائمة العار
على �صفحتي يف الفي�س بوك ،وكتبت حتتها “رجاء كل من يقر�أ ا�سمه يف قائمة العار ،من
الإعالميني الذين كانوا �أ�صدقائي يعتربون �أ�سماءهم و�شخ�صايتهم �ساقطة من قائمتي
التي ال �أريد �أن �أحتفظ فيها مبن يقتلون بكلماتهم �شعبي الذي ال يريد غري مواطنته
الد�ستورية”.
القائمة �صممت على طريقة قائمة العار امل�صرية التي نفذها �شباب ثورة  25يناير؛
ليدينوا بها �صحافة العار التي كانت متجد نظام مبارك حتى �آخر يوم له ،قبل �أن تدينه
يف اليوم التايل ل�سقوطه .كانت القائمة اقتبا�سا �ضمن �سياق عدة اقتبا�سات �أخذها �شباب
الثورة هنا من �شباب الثورة هناك.
ويف احلقيقة ،مل �أكن حلظتها �أ�ستح�ضر قائمة العار امل�صرية فقط ،بل �أ�ستح�ضر �صرخة
املخرج الأمريكي (مايكل مور) يف حفل ت�سلمه جائزة الأو�سكار� ،صرخته التي وجهها
جلورج بو�ش “عار عليك �سيد بو�ش” .كان يق�صد عار عليك �سيد بو�ش احلرب الوهمية
يف العراق التي �أدخلت العامل فيها .كنت �أرى ه�ؤالء ال�صحافيني والإعالميني والكتاب
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ي�سهمون يف �صناعة هذا الوهم للحرب التي �شنتها احلكومة �ضد املتظاهرين ،و�سيبان
عارهم �أكرب مع دخول القوات ال�سعودية وا�ستباحتهم لدوار الل�ؤل�ؤة وقرى املتظاهرين
يف 16مار�س ،و�ستكون احلاجة ل�صناعة الوهم �أكرب كلما �أمعنت هذه القوات يف بط�شها
غري الإن�ساين� .سيكون هناك جي�ش من الإعالميني الذين مل يدخلوا هذه القائمة حلظة
و�ضعتها يف جدار �صفحتي .و�سيوظف ه�ؤالء �آليات الكذب واالختالق والتقطيع والتربير
والتزوير؛ خللق �أكرب خطاب كراهية.
�ستكون هذه القائمة ،التي �سين�سبها يل ه�ؤالء ،رغم تو�ضيحي على �صفحتي يف الفي�س
بوك نف�سها� ،أنها و�صلتني بالربيد الإلكرتوين ،و�أنني ل�ست من نفذها� ،إال �أنهم �سيجعلون
منها تهمة جترت نف�سها ،و�سينفخون فيها ،يف حم�أوالتهم لإدانتي كمثقف ،لأين �أعلنت
عن رف�ضي لأقالم ،ت�شارك ال�سلطة يف قتل ال�شعب وتخوينه وتعذيبه وجتويعه وت�شطريه
وتق�سيمه وحتري�ض بع�ضه على بع�ض وتهييج بع�ضه على بع�ض.

■ فتح الورد
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ظهر ال�سبت  18فرباير ،كان ينتظرنا حدث �آخر ،لكن هذه املرة بطعم خمتلف .خرجت
مع �صديقي ورفيق امليدان عبد الوهاب العري�ض ،مررنا على املرا�سلني الربيطانيني
الذين تعرفناهم الليلة ال�سابقة يف جممع ال�سلمانية� ،أخذناهم من فندق الدبلومات حيث
يقيمون ،توجهنا جميع ًا نحو املجمع .كان الوقت قبل الثانية ظهر ًا ،علمنا يف الطريق �أن
جمموعات من ال�شباب خرجت متوجهة لفك ح�صار امليدان (دوار الل�ؤل�ؤة) ،بدلنا وجهتنا
�إىل هناك .قال لنا �صديقنا املرا�سل بح�سه ال�صحايف :احلدث �سيكون هناك.
قريب ًا من امليدان� ،سرنى املتجمهرين يزحفون نحو ال�سياج ال�شائك الذي ن�صبته قوات
مكافحة ال�شغب على بعد نحو ن�صف كيلومرت من الدوار من جهة منطقة ال�سناب�س.
مواجهات من قبل الأمن عرب الغازات امل�سيلة للدموع ،لكن حتا�شي الإ�صابات والطلقات
املطاطية التي �شهدناها خالل الأيام ال�سابقة.
ابراهيم �شريف �أمني عام جمعية وعد ،الذي يق�ضي اليوم عقوبة ال�سجن ملدة خم�س
�سنوات ،التهامه �ضمن � 21آخرين مبح�أولة (قلب نظام احلكم) ،كان �أول من و�صل من
القيادات ال�سيا�سية لدعم ال�شباب ،يقف مع ال�شباب مال�صق ًا حاجز اخلطر ،قبل �أن يتجه
لرجال الأمن ويطلب من قائدهم ال�سماح لل�شباب العزل باالعت�صام ال�سلمي ،ويخربهم
�أن ال �أحد هنا ينوي �إثارة �أي نوع من �أنواع ال�شغب .الأمن يبدي جت�أوب ًا فيما يبدو �أنه
مقدمة الن�سحاب ينتظر �أمر التنفيذ.

ال�شباب من ناحيتهم ،يبد�أون من�أورات طريفة ،تبدو كمغازلة لرجال الأمن� .أعالم
البحرين تلف �أج�سادهم الغ�ضة ،يجل�س البع�ض على الأر�ض رافع ًا علمه ،البع�ض يتقدم
نحو ال�سياج ال�شائك رافع ًا الورود ،يال�صق ال�سياج ال�شائك ،ميرر لرجال الأمن الورود من
خالل الفتحات ال�صغرية� .صبية �أخرى جتتاز ال�سياج ال�شائك بج�سدها ال�ضئيل ،تتجه
نحو رجال الأمن ،تتقدمها ورودها التي تهديها لرجال الأمن.
كنا نرى �أغ�صان الورود مرتفعة� ،شاهقة .كل وردة ترتفع ،كانت مترر ر�سالة �سالم �أكرث،
وترخي �شوك ال�سياج �أكرث ،وتهتك رهبة الآليات الغليظة �أكرث ،وتك�سر عيون الع�ساكر
�أكرث .كنا ن�شهد اللحظات بده�شة بليغة ،وبن�شوة من ي�شهد فتح ًا جديد ًا� ،إنه فتح الورد،
فت ٌح ُيخجل فتح الغزو ويهزمه .كان الطق�س رائع ًا ،يزيد امل�شهد روعة �أخرى.
كنت �أبثّ هذه اللحظات عرب تويرت .وعربه �أي�ض ًا ،علمنا �أن تلفزيون البحرين يعر�ض
خطاب ًا لويل العهد ،ي�أمر ب�سحب جميع القوات الع�سكرية من �شوارع البحرين ب�أثر فوري
متهيد ًا لإعالن احلداد على �أرواح ال�ضحايا ،ثم البدء يف احلوار� .سريع ًا ما بد�أت الآليات
الع�سكرية وقوات الأمن باالن�سحابُ .يع َلن بيان اجلي�ش رقم “ :2ان�سحاب القوات
الع�سكرية من العا�صمة “.
ها نحن الآن ن�شهد البدء يف ان�سحاب رجال الأمن ،كنا فيما ُي�شبه احللم ،تن�سحب �آليات
اجلي�ش و�سط ت�صفيق اجلميع و�صرخات فرحهم وقفزاتهم و�صلواتهم� .أر�سلت عرب تويرت
لأ�صدقائي مفتخر ًا “فتحنا الدوار” .كنت �أجدين م�شارك ًا يف هذا احلدث ،يف حدث فتح
الدوار ،يف ك�سر ح�صاره ،ت�سابقنا جري ًا نحو الدوار ،من ي�صل �أو ًال ،غري م�صدقني .كان
�سمه ميدان ال�شهداء� ،أو
�سمه ميدان التحرير� ،أو ِّ
الدوار قد حتول فع ًال �إىل �أيقونة الثورةِّ ،
ل�ؤل�ؤة الثورة ،ال فرق ،كل الأ�سماء �صارت �أ�سماءه.
ال�شباب ي�ضعون خطواتهم الأوىل داخل الدوار بني �صارخ فرح ًا ،و�ساجد على الأر�ض،
ومتقافز من �شدة الفرح ،وحمت�ضن لرفيقه ،الأهازيج ،الهتافات ،ال�صلوات ،التكبريات،
كانت حلظات ال ت�شبهها غري حلظات الن�صر.
من فورهم قام ال�شباب بحملة تنظيف للميدان ،مللة �آثار الهجوم التي باغتت النيام قبل
يومني :املئات من الطلقات املطاطية ،املئات من �أ�سطوانات الغازات امل�سيلة للدموع،
�أحذية �أطفال هنا وهناك� ،ألعاب ،دمىُ .جمعت كلها يف معار�ض �صغرية انت�شرت يف
م�ساحات الدوار .البع�ض راح ير�سم على الأر�ض لوحة باحلجارة تقول “ :نحب البحرين
ونطالب مب�صلحة كل �شعبها”.
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مل مت�ض دقائق حتى كان امليدان م�سرح فرحة عارمة لآالف املتجمهرين الذين اتخذوا
من خطاب ويل العهد �ضمان ًا يكفل لهم حرية التجمع ال�سلمي .هو التجمع نف�سه الذي
�سيحا�سبون عليه ،فيما بعد دخول قوات درع اجلزيرة يف 16مار�س .كل من وط�أت قدماه
الدوار �سيكون متهم ًا باخليانة والعمالة وال�صفوية واملجو�سية وما ال يقال من الأو�صاف،
و�سيواجه �أ�شكاال خمتلفة من التحقيق �أو التوقيف عن العمل �أو الف�صل �أو االعتقال
والتعذيب� ،أو جميعها.
يف امل�ساء� ،سي�أتي الأمني العام جلمعية الوفاق ،ي�صعد من�صة الدوار ،يخطب يف ع�شرات
الآالف التي احت�شدت يف امليدان� .أُر�سل عرب تويرت املقطع الأهم يف خطابه :نحن ال نريد
دولة �إ�سالمية ،وال دولة دينية ،نريد دولة مدنية متح�ضرة.
�سي�صم
�ستكون الدولة املدنية �أيقونة �أخرى للثورة البحرينية وحلمها الل�ؤل�ؤي .تلك التي
ُّ
�سمم بها الثورة� ،سين�سبها
النظام �أذنه عن �سماعها متعمد ًا ،و�سي�صر على ر�سم �أيقونة ُي ِّ
�إىل دولة والية الفقيه ،تلك الدولة التي رف�ضها �شباب الثورة �أنف�سهم ،والتي عربوا عنها
بقولهم :مل يرف�ضوا حكم ًا ا�ستبدادي ًا للوقوع يف حكم ا�ستبدادي �آخر ،والتي قالت جمعية
الوفاق (الإ�سالمية ال�شيعية) ،با�ستحالة قيامها يف البحرين.

■ ل�ؤل�ؤة امليدان
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بقينا هناك حتى �ساعات مت�أخرة من الليل ،كنت �أنتقل بني امليدان وجممع الدانة القريب
منه ،و�أحيانا مقاهي املنامة التي �صارت هي الأخرى مكان ًا ي�ضج بالنقا�شات� ،أجل�س يف
املقهى لأكتب .هناك بد�أت كتابة مقايل عن ال�شهيد علي امل�ؤمن الذي �أ�سميته “ل�ؤل�ؤة
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امليدان” ،كان مما قلت له من�شرح ًا ب�أحداث اليوم :هل تعرف يا علي �أننا هذا امل�ساء يف
اليوم الثالث من زهرتك مل نك�سر فاحتتك بل ك�سرنا طوق امليدان ،وهناك يف املكان الذي
اغتالتك فيه جيو�ش الغدر ،قر�أنا لروحك الفاحتة ،لتكون فاحتة عودتنا للميدان .بك يا
علي و�سّ عنا ميدان الل�ؤل�ؤة� ،صار �أكرب من ذلك امل�ساء الذي وقفت فيه عاري ًا حتميه من
غدر ال�سلطة .لقد و�سعناه بدمك احلر� ،صار غالي ًا وثمنه لي�س دمك فقط بل حلمك �أي�ضا،
�أمل تكن حتلم يف ذلك الفجر الغادر �أن �شم�سا جديدة �ست�شرق على هذا امليدان� ،أمل تكن
تتطلع �إىل �أفق ي�أتي لنا مب�ستقبل جديد ،لقد فاج�أك ر�صا�ص الع�سكر ،اغتالتك �أرتالهم،
لكن اطمئن مل يغتالوا حلمك مبيدان احلرية ،بقيت الل�ؤل�ؤة يف قلوبنا ،نحنو عليها من �آالت
الع�سكر ،لقد زرعوا يف قلبك ر�صا�صة لكنها مل ت�صل لل�ؤل�ؤة التي كنت تخبئها ،ومل يكونوا
يدركون �أنك �ستغدو بكلك ل�ؤل�ؤة للميدان.
نحن يف الليلة الأوىل الآن من عودتنا للميدان الذي مل تغادره �أنت ،عدنا لك ،وعدنا بك.
عدنا لك لأنك �صرت جوهرة امليدان ،وعدنا بك لأنك تالحقنا يف �أحالمنا ،تدفعنا نحو
امليدان ،با�ؤك قوتنا الدافعة ،يف كل �شاب وجدتك ،لقد ا�شتقوا من ا�سمك �أيها امل�ؤمن
�إميانهم ب�أنهم �سيعودون .الكبار مل يكونوا مي�ؤمنون ،لقد زرعت �أنت ورفقا�ؤك فيهم هذا
الإميان ،ف�أعدتهم �إىل دين احلرية.
�أنهيت املقال يف اليوم التايلُ ،ن�شر يف �صحيفة النهار اللبنانية التي خ�ص�صت ملحق ًا
ثقافي ًا خا�ص ًا باحلدث البحريني ،اهتمت �أن ي�شارك فيه مثقفون بحرينيون .املقال تلقفه
عدد من �أ�صدقاء علي امل�ؤمن وزمال�ؤه يف جامعة البحرين ،قاموا بطباعته يف كتيب �أنيق،
ثم توزيعه يف الدوار �ضمن م�سرية ال�شباب اجلامعيني ،وقد حتولت هذه امل�سرية الحق ًا �إىل
�إدانة ،يجرم من �شارك فيها من الطلبة اجلامعيني ،و ُف�صل كثري منهم بتهمة امل�شاركة
يف هذه امل�سرية.
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بعد �أيام يت�صل بي �صوت ال �أعرفه ،لكنه �سرعان ما يفقدين القدرة على الكالم حني
�أعرفه ،يخربين �أنه والد علي امل�ؤمن ،دخلت يف نوبة بكاء ،مل �أبكها حني كنت �أكتب
�شهادته .بعد يومني ،ا�ستطعت �أن �أكتب هذا يف الفي�س بوك :باغتني �صوته وفقدت كل
قدراتي يف ال�سيطرة والكالم .كان ي�شكرين لأين كتبت بحربي �شهادة ابنه� ،أردت �أن
�أ�شكره لأنه قدم ابن ًا كتب الوطن بدمه ،لكني فقدت القدرة حتى على ال�شكر ،وال �أملك
اجلر�أة على �إعادة االت�صال به ،لأين كلما فكرت يف نربات �صوته فقدت �صوتي ،منذ
يومني و�أنا �أح�أول االت�صال به.
�س�ألتقي �أي�ض ًا ب�أخ ال�شهيد علي امل�ؤمن بعد قرابة �شهر من هذا اليوم� ،أي بعد �إقرار قانون
ال�سالمة الوطنية ،وبدء قوات درع اجلزيرة مهمتها يف و�أد ال�شعب� .سيكون ذلك خالل
موكب ت�شييع �شهيد �سرتة الثالث عي�سى �آل ر�ضي يف  16مار�س ،يناديني ب�صوت يفرت عن
ابت�سامة خملوطة باحلزن ،يعرفني بنف�سه� :أنا الأخ الأكرب لل�شهيد علي امل�ؤمن ،كنت �أبحث
عنك لأو�صل لك امتناين� .أنك�سر �أكرث� .أكتب حول هذا املوقف :يرجت عليك املوقف فتداري
وجهك امل�شحون بالبكاء ،وتويل حام ًال حزنك دون كلمة ا�ستئذان تليق باالحتفاء ،ل�ست
�أدري كيف لقلبي �أن يغالب انك�ساراته عن دكة القتلى يف م�شرحة املوت ،حيث الأج�ساد
الغ�ضة حتمل �شهادة الفتك ،وال ي�ستطيع هذا القلب �أم يجمد حني تخرتقه كلمة ت�أتي من
جهة �أب �أو �أخ يقول لك� :أنا �أبو ال�شهيد� ,أنا �أخو ال�شهيد.

■ خمترب امليدان
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�سيكون يوم  19فرباير ،بداية فرتة هدوء متتد �أ�سابيع ثالثة ،قبل �أن يواجهها النظام
بقمع ه�ستريي يف منت�صف �شهر مار�س .و�ستكون هذه الفرتة وما بعدها خمترب ًا حقيقي ًا
للجميع :خمترب ًا ميداني ًا للقوى املعار�ضة (جماعات وجمعيات و�أفراد) تخترب فيه
اختالفها وتر�سم مالمح تعاي�شها امل�شرتك ،وخمترب ًا ل�شكل الدولة (مدنية ،دينية ،ملكية
د�ستورية ،جمهورية )..التي تتطلع �إليها اجلماهري املطالبة بالتغيري ،وخمترب ًا لرد فعل
املجتمع الذي ي�شهد التغيري كواقع قادم وملح ،وخمترب ًا للجمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية يف
تعاطيها مع الثورة واحلدث وال�سلطة وال�شعب والإن�سان ،وخمترب ًا لل�سلطة يف جدية ما
تُخرب عنه ب�سيادة �شعبها ،و�أخري ًا خمترب ًا للمثقف يف حقيقة مواقفه �إزاء حريات ال�شعوب
والعالقة مع ال�سلطة.
مالمح الدولة املدنية �صارت تطرح نف�سها بعدة �أ�شكال داخل هذا املكان .نخالت الدوار
الإحدى والع�شرون ،حتولت �إىل عالمات تنوع ،بقدر ما هي عالمات �أ�صالة ،وبقدر ما هي

عالمات �شموخ� .سريع ًا ما مت ترقيم النخالت لت�صري كل نخلة مقر ًا لكيان خمتلف ،خيمة
عند كل نخلة ،بل خيم على امتداد امل�ساحة املحيطة بالدوار ،لهذا �صار الدوار �أكرب� ،صار
ميدان ًا حقيقي ًا .تكد�ست اخليم ،تال�صق بع�ضها بحب بع�ض ،النا�س كذلك.
كل من لديه مطلب احتجاجي �سيجد له مت�سع يف هذا امليدان ،ال �أحد ي�س�أل �أحد عن
انتمائه و�أ�صله �أو ف�صله �أو دينه �أو مذهبه .امليدان هو امل�ساحة احلرة ملمار�سة فعل
االحتجاج احلر .لهذا جاء بع�ضها غاية يف التعقل وجاء بع�ضها غاية يف التطرف وكان
بينهما كثري .ال �أحد يتحكم يف امليدان وال النا�س ،ال �سيد غري علم البحرين الذي كنا نراه
للمرة الأوىل بهذا الت�ألق يرفرف رفعي ًا كبري ًا مفتخر ًا .كلما ابتعدت اخليمات عن مركز
الدوار ومن�صته الرئي�سية ،تنوعت �أكرث وتعددت .يف هذا املكان �ستجد لك مت�سع ًا وترحيب ًا
وحف�أوة كيفما كنت� ،سني ًا �أو �شيعي ًا� ،إ�سالمي ًا �أو ليربالي ًا �أو علماني ًا �أو ي�ساري ًا �أو �شيوعي ًا �أو
زائر ًا من دولة �أخرى .هكذا كنت �أرى امليدان م�صنع تعاي�ش جديد ،مل نختربه من قبل.
عند النخلة  ،6حيث خيمة وعد الليربالية ،كنت �أجل�س و�أمكث و�أتواعد و�أحت�أور و�أتناق�ش،
و�أكتب �أي�ض ًا .ومن هناك قررت مع عدد من الأ�صدقاء واملثقفني الليرباليني �إ�صدار ن�شرة
خا�صة بامليدان ،ذات طابع ليربايل� ،أ�سميناها “�صدى امليدان” .كانت �أول ن�شرة تعرب
عن �صوت املعت�صمني ،يطبع منها  2000ن�سخة على نفقة جمعية “وعد” التي قام �أتباع
ال�سلطة و�أن�صارها بحرق مقراتها يف  14مار�س  2011و�إغالقها بال�شمع الأحمر.
عربنا يف هذه الن�شرة عن املطالب التي رفعها املتظاهرون ،وذهبنا بها خطوات �أبعد،
وهي :امللكية الد�ستورية ،التد�أول ال�سلمي لل�سلطة والربملان املنتخب كامل ال�صالحية ،من
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خالل ر�ؤية ليربالية علمانية.
عند نخلة  6خ�ضت نقا�شات مو�سعة مع الأ�صدقاء حول �شكل الدولة املدنية املت�سعة
باالختالف والتعدد ،متت دعوتي من خالل �شباب وعد واملنرب التقدمي لإلقاء
حما�ضرة� ،أردت �أن �أنطلق بها من خالل هذا العنوان ،ت�أخرت الندوة ،قبل �أن تباغت
النخلة قوات درع اجلزيرة.

■ خارج الطائفة
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قبل �أيام قليلة من ا�ستباحة جزيرتي ال�صغرية على �أيدي قوات درع اجلزيرة� ،صدر كتابي
الأخري (خارج الطائفة) .كتبت يف ح�سابي يف تويرت يوم ال�سبت 12مار�س :اليوم ت�سلمت
 37ن�سخة من كتابي (خارج الطائفة) بطريقة درامية� .أنا ممنوع �أن �أدخل ال�سعودية
عرب اجل�سر ،و�صديقي عبدالوهاب العري�ض ممنوع �أن يدخل البحرين .فكيف �أت�سلم منه
ن�سخ كتابي التي �أح�ضرها من معر�ض الريا�ض عرب دار مدارك؟ وقفنا عند احلدود,
ط�أولني الكتب وط�أولته ال�شكر ،ورجعنا داخل احلدود التي هي �أقل من �أوطان.
�أعلنت للأ�صداقاء :مقابل النخلة  6يف دوار الل�ؤل�ؤة عند خيمة وعد العلمانية� ،س�أوقع
كتابي االثنني 14مار�س .تتطور الأحداث الأمنية جتاه الت�صعيد ،حتتقن الأجواء ،ي�صري
كتابي خارج الدوار.
يف حلظة الدوار كنا نعي�ش زمن (خارج الطائفة) ،كان الدوار مبا يجتمع فيه من �أطياف
تختلف حد التناق�ض ،جتربة ميدانية يف اخلروج من الطائفة ،والدخول يف املدينة املتعددة
واملتنوعة .لهذا كنت �أرى �أن الدوار هو املكان الأن�سب لتوقيع كتابي ،ففي جتربته ما يعزز
هذا اخلروج ،وما يعزز الدخول يف الدولة املدنية.
بعد يومني ،وفيما كانت �آالت التك�سري تفتك ب�أعمدة الل�ؤل�ؤة� ،أعلن اجلي�ش يف بيانه رقم 6
�أنه مت تطهري الدوار� .أر�سلت للأ�صدقاء االعتذار التايل:
�أعتذر لكم �أيها الأ�صدقاء ،حفل توقيع كتابي (خارج الطائفة) الذي وعدتكم �أن يكون
مقابل النخلة  6يف دوار الل�ؤل�ؤة� ،سن�ؤجله قليال ،فالنخلة مل تعد يف الدوار ،والل�ؤل�ؤة لي�ست
يف مركز الدوار ،وخيمة وعد فقدت نقطتها يف حميط دائرة الدوار .الدوار اختطفته
القبيلة ،ر�أت فيه خروجها .الآن الدوار خارج اجلغرافيا لكنه داخل التاريخ.
كنا داخل الدوار خارج الطائفة ،اليوم نحن خارج الدوار وداخل الطائفة .داخل الطائفة
التي ا�ستخدمتها ال�سلطة ،لتطالب (ب�إزالة الدوار) خوف ًا على م�صاحلها من الطائفة
الأخرى ،وخارج دوار الل�ؤل�ؤة الذي بقى يرفع �شعار ًا مدني ًا يطالب بحقوق مت�س�أوية مكفولة

للجميع ،دون النظر �إىل الطائفة �أو القبيلة �أو الدين .يف حلظة �سدميية بدا كل �شيء
م�شروع تدمري من �أجل االحتفاظ بال�سلطة فقط.
كان امليدان حياة �أخرى ،يجعلك ت�شعر �أن على هذه الأر�ض ما ي�ستحق احلياة كما يقول
حممود دروي�ش .مل �أ�ستطع �أن �أرى هذه احلياة خارج تلك التي بد�أ الإن�سان العربي
ي�صنعها يف ربيعه .احلياة التي حولت عوا�صم عدد من الدول العربية �إىل ميادين حترير،
�إنه الزمن الذي �سنفتخر دوم ًا �أننا جزء منه� ،أننا �صنعناه و�شاركنا فيه� ،أنه حدث يف
زمننا� ،أننا رحلناه للأجيال القادمة .كتبت ذات �صباح يف تويرت ت�صبيحة لكل ال�شعوب
العربية يف ربيعها العربي ،قلت :على هذه الأر�ض ما ي�ستحق احلياة .احلياة حيث ميدان
الل�ؤل�ؤة (البحرين) وميدان التحرير (م�صر) وال�ساحة اخل�ضراء(ليبيا) و�ساحة التغيري
(اليمن).
هكذا حر�صت على �أن �أكون داخل هذا احلدث ،وداخل هذا احللم� ،شاركت يف التوقيع
على كثري من العرائ�ض التي تدين عنف ال�سلطة املفرط يف مواجهة املحتجني وتطالب
مبزيد من الإ�صالحات يف البحرين واخلليج ،وبينها عري�ضة با�سم املدافعني عن حقوق
الإن�سان يف اخلليج العربي التي وجهت يوم  22مار�س � 2011إىل جمل�س حقوق الإن�سان
واملفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان ،وكذلك العري�ضة التي د�شنتها �أ�سرة الأدباء والكتاب
يف البحرين للأ�سباب ذاتها .كما �شاركت يف �أغلبية التظاهرات التي نظمت �إبان ثورة
 14فرباير ،مبا يف ذلك تلك التي توجهت �إىل املناطق احل�سا�سة يف الدولة مثل
ق�صر ال�صافرية ،و�سكرتارية رئا�سة الوزراء للمطالبة ب�إ�سقاط احلكومة وا�ستقالة
رئي�س الوزراء ال�شيخ خليفة بن �سلمان �آل خليفة ،الذي مل يتزحرح عن كر�سيه منذ حلظة
والدتي ووالدة ا�ستقالل الدولة .1971

■ نقد املثقف
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�ستتيح يل فرتة الهدوء داخل الدوار �أن �أمار�س وظيفتي يف القراءة والنقد ،و�س�أبد�أ بنقد
املثقف .املثقف العقالين حد الربود .املثقف الذي يحر�ص على مظهر احلياد والرزانة
�أمام الفاجعة ،املثقف الذي ال يغ�ضب وال ينفعل جتاه انتهاكات ال�سلطة لكرامة الإن�سان،
فقط لأن غالبية �شيعية ت�شعر باال�ضطهاد والتمييز� ،صرخت تطلب م�س�أواة وعدالة
�سيا�سية.
كتبت مقا ًال ن�شرته يف “�صدى امليدان” قبل حلظة دخول قوات درع اجلزيرة ،قلت فيه
�إن مهمة املثقف يف هذه اللحظة �أن يقول واقع احلال ب�شجاعة ،لي�س هناك �أجدر منه يف
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القول ،قوله ينري احلقيقة ،وهذه هي مهمته التنويرية� ،أن يك�شف احلجب التي حتول
دون ظهور احلقيقة .املثقف الذي ال يقول احلقيقة هو �أحد �أجهزة ال�سلطة ،ت�ستخدمه
للإبقاء على واقع احلال ،ي�ستوي يف ذلك املثقف احلداثي والي�ساري والقومي والديني
والليربايل والعلماين� .أ�سميت املثقف ال�صامت عن قول واقع احلال بـ(مثقف �شحوال)
وهي م�شتقة من لفظة �شعبية بحرينية ت�ستخدم للتهكم وبيان ا�ستقرار احلال على ما هو
عليه دون تغيري .فهو مثقف ال يزعج ال�سلطة وال تزعجه .مثقف يجد يف فزّاعة املتدينني
ت�سويغا كافيا لالكتفاء باحلد الأدنى من الدميقراطية .مثقف يهادن كل الأو�ضاع لي�ضمن
له موقع ًا يف كل مو�ضع.
�صار ا�سم (مثقف �شحوال) م�صطلح ًا مفاهيمي ًا لقراءة م�شهد املثقف البحريني
واخلليجي ،و�صار مو�ضع تندر طريف يف �صفحات الفي�س بوك وبع�ض النقا�شات العابرة.

■ �أ�سرة الأدباء والكتاب
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ولأنني كنت �أحد �أع�ضاء �أ�سرة الأدباء والكتاب (ت�أ�س�ست عام  ،)1969فقد �شاركت
يف  22فرباير يف امل�سرية التي نظمتها الأ�سرة �إىل دوار الل�ؤل�ؤة .حتمل �شعار “مع ًا نحو
احلرية “ .كانت هذه امل�سرية امتداد ًا لتاريخ الأ�سرة الوطني والن�ضايل منذ نهاية �ستينات
القرن املا�ضي .لكن بعد اجتياح درع اجلزيرة� ،سيدفع جمل�س �إدارة الأ�سرة املنا�صر
للحرية ثمن وقوفه �إىل جانب الإن�سان �ضد النظام� ،سي�شهد هجوم ًا مكارثي ًا من قبل
بع�ض م�ؤ�س�سيها بالتع�أون مع �أجهزة الدولة� ،سيقوم ه�ؤالء ب�إدانة جمل�س �إدارتها احلايل،
واتهامه باختطاف اجلمعية وت�سيي�سها ،واتهامه بالعمل �ضمن �أجندات حزبية وطائفية،
و�سيدفع بهذا الفريق لتقدمي بيان اعتذاري ،حتت تهديدات �أمنية ،و�ستمار�س �ضغوطات
حلل جمل�س الإدارة املنا�صر للثورة.
�أي�ض ًا� ،س ُيعمل على تغيري ا�سم الأ�سرة� ،إىل احتاد الأدباد والكتاب البحرينيني؛ ليتم
التماهي مع النظام يف م�سح معامل وجه الأ�سرة الن�ضايل وتاريخها العريق ،ولت�شهد بعدها
موجة من اال�ستقاالت اجلماعية احتجاج ًا على تن�صل الأ�سرة من �شعارها الذي �أخل�صت
له طوال �سنواتها يف ال�سابق :الكلمة من �أجل الإن�سان .وبعد �أن �صار �شعار املم�سكني
برقبتها الآن :الكلمة من �أجل ال�سلطة ,قدمت ا�ستقالتي.
كتبت �أنا�شد املثقفني يف اخلليج بعد اجتياح قوات درع اجلزيرة ل�شعبي�“ :أخطر ما يهدد
ال�ضمري هو �أن ترو�ضه املعرفة على اعتياد اجلرمية” يا مثقفي اخلليج و�أ�صحاب الكلمة
يف مو�س�سات �إعالمه ،ال ت�سمحوا ل�ضمائركم �أن تعتاد جرمية اغتيال �شعب البحرين”.

كنت �أرى �أن مثقف اخلليج الذي خرج على منظومته الدينية �أو القبلية ،مل ي�ستطع �أن
ي�ضحي بنظام امل�صالح مع ال�سلطة ،فهو يعي�ش يف حميط ال�سلطة التي متلك كل �شيء،
ّ
متلك م�صادر الرثوة كلها بيدها ،ومتلكه هو �أي�ضا .لهذا هو ال ي�ستطيع �أن يجهر باحلقيقة
املجردة ،بل يتماهى معها ،وهو �شيء مما عنيته بخيانة املثقف يف �أول هذه ال�سرية.
�سيبتكر هذا املثقف خليانته �شتى الأعذار ،يربر بها تخوفه من الدميقراطية احلقيقة
وتخاذله عن دعمها ،و�ضربه للحركات االحتجاجية التي تطالب بها ،وت�شويهه لر�سالتها.
�ستكون مهمة هذا املثقف (�إعالمي ،كاتب ،فنان ،مفكر) لي�س ال�صمت عما يجري فقط،
بل تخريب حركة التغيري التي جتري ،وذلك بت�شويه كل تغيري يهدد منظومة امل�صالح
التي تدير من خاللها ال�سلطة الدولة (ال�شعب ،والأر�ض والنظام) و�سي�شوه هذا التغيري
بكلمات التغيري نف�سها :الدميقراطية ،الد�ستور ،القانون ،العدالة ،حقوق الإن�سان.

■ االجتياح..

مر هدوء الأ�سابيع الثالثة ،ومر معها احللم بالدولة املدنية ،واحللم بدولة تزهو بالتعدد
واالختالف ،احللم باخلروج من الطوائف والدخول يف الدولة ،غا َد َرنا هذا كله ،ود ََخ َلنا
املوت فقط.
 14مار�س كان موعدنا مع دخول قوات درع اجلزيرة للبحرين ،دخلت عرب ج�سر
امللك فهد رافعة �شارات الن�صر (!) .يف  15مار�س مت �إقرار قانون ال�سالمة الوطني،
ومت البدء بهجوم �إبادة وح�شي على قرية �سرتة التي ُعرف �أهلها باملق�أومة منذ ت�سعينيات
القرن املا�ضي .يف  16مار�س مت الهجوم على الدوار (وتطهريه) من املحتجني وفق ما
جاء على ل�سان امل�شري املح�سوب على اجلناح املت�شدد يف العائلة احلاكمة .ومنذ ذلك اليوم
والبلد تعي�ش تطهري ًا من كل فعل احتجاجي ،ومن كل من احتج ،وكل من طالب بالإ�صالح،
وكل من َح َلم.
�سريتي بعد مرحلة االجتياح ،ومغادرتي وطني ،ورحلتي خارج البحرين ،هي تفا�صيل
�أخرى� ،سيكون لها حمل كتابة �أخرى ،رمبا تكون قريبة.
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■ هوام�ش

( )1يوتيوب ور�شة عمل علي امل�ؤمن لأهل �سرتة
http://www.youtube.com/watch?v=Q4or5c2cCto

( )2مرا�سم دفن ال�شهيد على امل�ؤمن يف �سرتة  18فرباير
http://www.youtube.com/watch?v=z91BEC7L1VM

( )3م�سرية الوالء للملك عند الفاحت 2011
http://www.youtube.com/watch?v=xCdh8CeTL6c

( )3ك�سر الفاحتة هو تقليد متبع يف حالة وفاة �أحدهم ،يتلقى �أهل املتويف التعازي خالل
� 3أيام ،يذهبون يف ختامها جماعات لزيارة قرب املتويف.
( )4يوتيوب يظهر اجلي�ش وهم يهجمون على ال�شباب املتوجهني للدوار بعد ك�سر الفاحتة
 18فرباير 2011
http://www.youtube.com/watch?v=ANqPVaITyPQ&skipcontrinter=1

( )5يوتيوب اجلماهري الغا�ضبة يف جممع ال�سلمانية م�ساء اجلمعة  18فرباير 2011
http://www.youtube.com/watch?v=PBUwUwliXgw

( )6ويل العهد يف تلفزيون البحرين  18فرباير
http://www.youtube.com/watch?v=dz3ltNjhHVs
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اعترافات ثائر

يجب �أن �أعرتف �أنني كنت مت�شائما جدا من جمرد احتمال قيام ثورة
يف البحرين .لهذا ال�سبب كنت �أتابع �أخبار يوم الغ�ضب يف  14فرباير
مب�شاعر رمادية .يف البداية جتاهلت اخلرب ،واعتربته جمرد واحدة
من عادات البحرينيني يف تقليد الآخرين .بعد ذلك ،تطور �شعوري
ال�سلبي �إىل ا�ستخدام عبارات مليئة بالتثبيط ،و�أحيانا ال�سخرية
القا�سية من كل الذين يح�شدون ويدعون �إىل الثورة ،واعتربتهم –
يف �أح�سن الأحوال – يعي�شون �أحالم يقظة رمادية.
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و�أود �أن �أق ّدم اعرتافا ثانيا .يف يوم االثنني ،عندما �شاهدت من بعيد النا�س تخرج �شيئا
ف�شيئا خارج القرى ،وتعت�صم عند املداخل والأماكن العامة ..وجدت نف�سي �أمام خيارات
�صعبة .حتى يكون كل كالمي وا�ضحا ،البد من تقدمي تعريفات عامة حول نف�سي.
�أنا �سجني �سيا�سي �سابق يف �أحداث الت�سعينات .و�أعرتف – من جديد – �أنني دخلت
ال�سجن حينها لأ�سباب مفهومة� .شاركت يف توزيع املنا�شري ،وا�ستخدمت مكان عملي
ال�ستقبال الفاك�سات و�إر�سالها �إىل اخلارج .و�أذكر �أنني مل �أمتالك نف�سي عندما ر�أيت
جمموعة من الن�ساء يف قريتي وهي تخرج يف م�سرية ،فرتكت كل �شيء وراء ظهري – مبا
يف ذلك موقعي املهني احل�سا�س – وخرجت يف مظاهرة انتهت بحرق ع�شرات الإطارات.
بقيت يف ال�سجن �أكرث من �سنتني .وخرجت منه مع العر�س الكبري الذي حمل عنوان:
امليثاق .اعتربت نف�سي �إن�سانا جديدا ،وبف�ضل امليثاق اقتنعت ب�أننا يجب �أن ننهي مرحلة
الع�صيان ال�سيا�سي ونقبل الدخول يف اللعبة ،ولو باحلد الأدنى.
طوال ال�سنوات ال�سابقة ،كنت نا�شطا يف املنتديات الإلكرتونية �أدافع عن وجهة نظر
اجلمعيات ال�سيا�سية ،وطريقتها يف العمل ال�سيا�سي .و�أعرتف – �أي�ضا و�أي�ضا – �أنني
دخلت يف حرب �ضرو�س للرد على كل من يحمل �شعار املق�أومة �أو املمانعة ،واعتربت كل
ذلك هراء وتخيالت وردود فعل �شخ�صية �ضد الوفاق ومرجعيتها الدينية .مل �أكن �أمثل ال
الوفاق وال �أية جمعية �سيا�سية ،كنت �أمثل قناعتي اجلديدة.
ا�ستح�ضرت كل هذا و�أنا �أرى النا�س ظهرية  14فرباير .ال �أخفيكم �أنني تذكرت نف�سي
يف الت�سعينات� .شعرت ب�أنني �أعود �إىل الوراء .اهتزت من خميلتي الو�س�أو�س وم�شاعر
الإحباط املرهقة .ركنت ال�سيارة ،و�أ�سرعت نحو املعت�صمني عند دوار الدراز .رميت
نف�سي بينهم .نظرت �إىل الوجوه .وجها وجها .ر�أيت فيهم نف�سي املقموعة� .صدقوين..
لقد بكيت بكاء �شديدا .ظن من حويل �أن هناك م�سّ ا عقليا� ،أو م�شكلة نف�سية �أملّت بي.
لكنهم �سرعان ما عرفوا �أنني بكيت على نف�سي .بكيت ده�ش ًة من هذا ال�شعب الذي ال
يعرف املوت .تظنه ميوت .تظنه مي�ضي للمجهول .وفج�أة تراه يعتلي �أعلى درجات ال�سلم،
ومن حيث ال يتوقع اجلميع.
منذ ذلك اليوم و�أنا يف �صفوف الثوار .مل �أترك ال�ساحات .كل الفعاليات حر�صت على
وجودي نف�سها ،ما ا�ستطاعت �إىل ذلك �سبيالّ .
�سخرت كل ما �أملك ،وما �أعرف لأجل
الثورة� .أنقذتني الثورة من اكتئاب �شديد كنتُ �أجتاهله �أو �أت�سرت عليه يف ال�سابق عن
طريق مناه�ضة كل �شيء ميت للمق�أومة ب�صلة .الثورة هي العالج الذي مل �أكن �أت�صوره.
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يجب �أن �أقول ،وبغ�ض النظر عن الو�ضع العام للثورة ،ف�إنها بالن�سبة يل �شخ�صيا �شكلت
�إنقاذا فرديا.
�أهم ما تو�صّ لت �إليه من خالل جتربتي يف الثورة ،هو �أن الب�شر ميكن �أن ي�صبحوا �شيئا
جديدا يف حلظات ،ويف ملح الب�صر .من امل�ستحيل �أن نتوقع ردود فعل النا�س عندما يكون
كل �شيء حولك فاقدا للمنطق واملوازين العقلية� .أنا حاليا �أعتني بعائلتني فقدتا دخلهما
ال�شهري ب�سبب انتقام النظام و�أعوانه .مع الوقت ،بد�أت �أعي�ش مع هاتني العائلتني مثل
العائلة الواحدة .يف الواقع ،مل �أكن ات�صور نف�سي يف يوم من الأيام قادرا على هذا النحو
من االندماج من الآخرين .ا�ستفدت من الثورة هذه اخلا�صية عندما �شاركت مع �آالف
النا�س الذين ال �أعرفهم يف �أ�صعب اللحظات ،وكنت مع بع�ضهم على مقربة من املوت �أو
امل�صري املجهول.
�أمتنى �أن ي�أتي اليوم الذي ي�ستطيع فيه الإن�سان �أن يبوح بالأ�سماء والأماكن والأزمنة .يف
الثورة ق�ص�ص مده�شة ،ولعلها فريدة من نوعها يف تاريخ الثورات� .شكرا لكم� ..شكرا
لكم.
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من أ ّيام
والدماء
الغدر
ِّ

اخلمي�س الدامي 17 ..فرباير  2011كنت قد و�صلت مع زوجي مع
بدء الإطالق .نزلنا من ال�سيارة نرك�ض باجتاه امليدان ،وكل منا
يف اجتاه ،ودون وعي .يف تلك الليلة كان الدوار ممتلئا بالعوائل
والأطفال .كان الطلق مب�سيالت الدموع يزداد وي�صبح جنونيا.
و�سط حاالت الهلع والبكاء ،كنت �أ�سعى اللتقاط �أي �أحد .مت �إخراج
عدد كبري من الأطفال نحو �أ�سواق املنتزه ،قبل �أن تنعدم الر�ؤية.
رائحة الفزع �أقوى من رائحة الغازات ،وطعنة الغدر �أم�ضى و�أق�سى
من خنجر م�شحوذ.
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ا�صطدمت ب�شيء ما .تبني يل �أنه طفل يف حدود اخلام�سة تقريبا .كان متخ�شبا من
اخلوف .ال يتحرك .حملته دون وعي من خلفه ،ورحت �أرك�ض و�أنا �أ�ضع الب�صل على فمه.
ال يبدي �أية ا�ستجابة� .أرك�ض ..و�أرك�ض ..وال �أدري! هل �أرك�ض يف االجتاه ال�صحيح� ،أم
ال!؟ �سقط .وتعرثت بالطفل .متزّق جزء من عباءتي� .أ�صطدم بال�سيارات و�أ�شياء �أخرى.
علي
�أنقذين والطفل� ،شبان كانوا خلفي .كنت على و�شك ال�سقوط ،وكمية الغاز �سيطرت ّ
كلية.
كنتُ خائفة على الطفل .دخلنا بيتا�“ .أنت ب�أمان يا حبيبي .ال تخف .تك ّل ْم! قل �أي �شيء”.
نطقت دموعه من عينيه املتو ّرمتني .وكانت كافية لكي �أطمئن! امتلأت جمجمتي ب�أ�صوات
�صفارات الإ�سعاف والطلق ،ويف داخل ٍّ
كل منا طوفان يتحرك .م ّر بع�ض الوقت .هدوء
ن�سبي� .أهل البيت يغامرون ،ويخرجون لتوزيع املاء ،وتقدمي العون� .أخذوين �إىل جممع
ال�سلمانية الطبي مع الطفل الذي الزال يف الإعياء.
كان املكان يف الطوارئ مليئا بالآالم والآهات .جل�ست على الأر�ض خائرة القوى .ا�ستهلكتُ
من الأدرينالني يف تلك ال�ساعة ما مل �أ�ستخدمة يف عقدين من عمري� .أ�سندت ر�أ�سي
للجدار .هل �أقوم و�أبحث عن زوجي �أم �إخواين؟! قمتُ �أهرول بني �أجنحة الطوارئ� .أبحث
عن �أحباب قلبي والرعب على م�صريهم يربز �أمامي .مل �أجد منهم �أحد ًا!
�ساعات م ّرت حتى جاء االت�صال .زوجي بخري� ،إال �أنه م�صاب ،وهو الآن يف �إحدى
البنايات مبنطقة القفول ،ومعه جمموعة من ال�شباب .و�إخوتي على الأر�ض يف تلك
الدوامة عند املدخل لع ّلي �أرى منهم �أحد ًا ،ومرت �ساعات ثقيلة بني ات�صاالت �أهلي
و�أهل زوجي لالطمئنان وكنت �أخرب اجلميع ب�أننا جميعا بخري على الرغم من عدم علمي
بحال البقية ،فزيادة عدد القلقني واملفزوعني لن تغري من الو�ضع �شيئا ،بقيت هكذا حتى
ال�ساعة التا�سعة �صباحا ات�صل زوجي و�أخربين �أنه م�صاب يف �إحدى البنايات بالقفول
ومعه جمموعة من ال�شباب� .أما �إخواين فا�ستقروا يف بيوت ال�شرفاء.

■ يو ُم �سرتة 16 ..مار�س 2011
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مل �أبت تلك الليلة يف الدوار� .أ�صبت بالإعياء .مثل حال اجلميع يف هذا الوطن الذبيح .نوم
متقطع ،وقلق فاح�ش ،وتوتر يفتك مباليني اخلاليا الع�صبية.ا�ستيقظت على فاجعة نزول
اجلي�ش ال�سعودي وا�ستباحته لقريه �سرتة�“ .أمي� ،س�أذهب �إىل �سرتة ،ال �أحتمل اجللو�س
هنا ،وال حتى الذهاب �إىل الدوار� .أختي �س�أذهب معك” .لب�ست روب الطبابة وم�شينا.
كان �صعبا الدخول .ح�أولنا مع خمتلف املداخل .بعد �صاله الظهر ،حت ّركت جمموعة

كبرية من القوات من �أمام املدخل القريب من حمل املفرو�شات.
دخلنا .الطريق ممتلئ ب�آثار الدمار ،الطلقات على الأر�ض ،واحلواجز .وال �أثر للب�شر.
و�صلنا قرب حاجز مغلق متام ًا ،وخلفة جمموعة من ال�شباب .بع�ضهم مك�شوف الوجه،
والبع�ض الآخر كان ملثما .نظراتهم خميفة .تر ّددنا يف فتح النافذة وال�س�ؤال .عندما ر�أوا
�أختي بلبا�سها� ،أر�شدونا مبا�شرة للمركز ال�صحي.
�أوقفنا ال�سيارة عند املدخل اخللفي للمركز ،املخ�ص�ص للم�صابني واجلرحى�ُ .سمح لأختي
فقط بدخول املركز ب�سبب �ش ّدة الزحام بامل�صابني� .س�ألني رجل معروف يف املنطقة �إنْ
كنتُ �أجيد ا�ستخدام احلا�سوب والتعامل مع �شبكات التوا�صل االجتماعي.
عند املدخل مبا�شرةُ ،ج ّهزت غرفة عمليات �إعالمية مز ّودة بثالثة �أجهزة “الب توب”
وكامريات ديجتال وغريها .جل�سنا .الأجهزة باجتاه اجلدار ،وخلفنا املم ّر الذي تتحرك
فيه الأ�س َّرة املح ّملة بامل�صابني ،ويف�صلنا عنه حاجز �أبي�ض� .سيارات الإ�سعاف مل تتوقف.
علي �صور ال�شهيد �أحمد فرحان .و�صلتُ قبل
�أ�سمع ال�صراخ رفقة ك ّل �إنزال .مل متر ّ
و�صوله .كنتُ �أرجتف و�أنا �أقوم بتحميل ال�صور ومقاطع الفيديو ،و�أر�سلها حل�سابات
وكاالت الإعالم واجلمعيات ،وبينها الوفاق.
�ضج املكان ك ّله بال�صراخ والبكاء وب�شكل
فج�أة ،ومع و�صول �إحدى �سيارات الإ�سعافّ ،
ه�ستريي� .أ�سرعت نحو املدخل .ر�أيت �أختي هناك �أي�ض ًا .كان ال�شهيد فرحان! مل �أحتمل
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النظر! عدت �إىل مكاين ،وجل�ست على الأر�ض �أرجتف� .شعرت بالتقي�ؤ .بعد ن�صف �ساعة،
ُل ّف ال�شهيد فرحان ،و�أخذ �إىل جممع ال�سلمانية الطبي.
دخلت جمموعة من الن�ساء وهي ت�صرخ ب�أنّ هناك جرحى يف منازلهن .دقائق قليلة،
ويبد�أ الق�صف مدويا حول املناطق املحيطة باملركز .الطائرات على عل ّو منخف�ض وهي
ترمي بر�صا�ص املوت يف ك ّل اجتاه .حملنا الأجهزة ،ودخل اجلميع املركز.
اجلرحى يف ك ّل مكان .يف املمرات والغرف وعند البوابات .الأطباء يعملون مثل الآالت.
�أهرول� .أريد االطمئنان على �أختي� .أريد احت�ضانها فقط� .أنتقل بني املمرات ف�أرى
اجلرحى يف كل ز�أوية .هذا ملقى على وجهه وهم ينزعون من ظهره ر�صا�صات ال�شوزن،
وهذا ينت�شلون فخذه املمزق من الر�صا�ص احلي .الدم يف كل ز�أوية .منْ مل ُي�صب ،كان
منهارا �أو ملطخا بال ّدماء.
ق�صفوا املركز! �أ�صوات الطلق كانت فظيعة .يف حلظة واحدة �صرخ اجلميع بال�شهادتني.
نكاد نوقن �أن النهاية باتت على م�شارف هذا املكان املفجوع .كلما �أطلقوا انبطح اجلميع
على الأر�ض� ،أو ا�ستند �إىل ز�أوية .ر�أيتهم بعيني �أمام البوابة الرئي�سية .قوات درع
موجهة نحونا ،وال يف�صلنا عنهم �إال الأبواب الزجاجية.
اجلزيرة .كانت �أ�سلحتهم ّ
�إننا هالكون ال حمالة! املروحية تكاد تالم�س �سقف املركز .تو ّقف الطلق خم�س دقائق،
ولكننا مازلنا نراهم حميطني باملركز .ومع كل هذا ال�ضجيج والبكاء والهلع� ،أ�سمع �صوت
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�أختي تناديني .احت�ضنتني وهي تبكي .تبادلنا كالما غري مفهوم� .أجرينا االت�صاالت
بالأهل ،والكل يبكي� .أمي تتو�سلنا �أن نحتمي يف �أية ز�أوية �آمنة .هم ي�شاهدون قناة العامل
وهي تذيع خرب الق�صف املتكرر للمركز .ودعتنا �أمي وهي متوت ح�سرة .يق�صفون جمدد ًا
فرنمي ب�أنف�سنا على الأر�ض.ا�ستمر احلال هكذا ما يقارب ال�ساعة.
بد�أ الظالم .طلبوا منا �إطفاء كل الأنوار .جل�سنا يف الظالم على الأر�ض .ك ّنا منهكني،
و�صوت الر�صا�ص بد�أ يبتعد قليال.
بعد مدة� ،سمعنا �أن �أحد �أفراد درع اجلزيرة دخل املركز ،و�أمر �إخالء املركز ب�سالم ،و�أنه
لن يتعر�ض لأحد .خرجت �أوىل الدفعات نحو مناطق �سرتة ،مهزة� ،سفالة ،اخلارجية..
وبعد ذلك القاطنون يف مناطق خارج �سرتة .كنا �أنا و�أختي وطبيب �آخر (ط) الوحيدين
من املنطقة ذاتها ،وهو زميل عمل �أختي ،وعلى معرفة �سابقة ببع�ض .قررنا الذهاب �إىل
الدوار مبا�شرة.
خرجنا نحو ال�شارع .مازال مظلما ،والهدوء ك ّله �سكون وخوف و�أ�شباح .توجهت نحو
�سيارتي ،والطبيب طلب �أن يكون هو يف املقدمة .فتحنا �إ�ضاءة “الدجنر” ،واجتهنا نحو
ال�شارع الرئي�سي الذي يقع و�سط خزانات املاء .كانوا منت�شرين بني الزوايا ،ويف مفرتق
الطرق .قر�أت �آية الكر�سي ع ّدة مرات ،حتى اقرتبنا من نهاية ال�شارع حيث جحافل
مدججة تتجه نحونا وك�أنهم ر�أوا كنزا� .أمطرونا بر�صا�ص ال�شوزن ،وبالأخ�شاب .ته�شم
زجاج �سيارة الطبيب .االحتمال الأكرب �أنه �أ�صيب رغم �أن �سيارته مازالت تتحرك� .أما
نحن ،فا�ستدرنا ب�سرعه جنونية ،وركبنا فوق الأر�صفة .م ّر علينا الر�صا�ص يف كل اجتاه،
ومتزق ال�سقف قليال .قدتُ ال�سيارة ب�سرعة ،و�أختي اختب�أت يف الأ�سفل ،وتطلب مني �أن
�أخف�ض ر�أ�سي!
�سرنا بني الأزقة على غري هدى .ال �أحد غرينا يف ال�شارع .الحت �سيارة .كان اخلوف
ميزقنا“ .هيا يا �أختي اخلعي الروب ب�سرعة� ،إذا علموا �أنك طبيبة لن يرحمونا �أبدا”.
كانوا �أربعة �شبان .رجوناهم �أن ي�أخذونا �إىل �أحد املنازل .و�صلنا �إىل مكان ما .نزل
ال�شاب ،وهو يلوح لنا ب�سرعة الدخول �إىل منزلهم .و�س ّلمنا �إىل �أمه .كان ابنها الوحيد.
ولكنها مل متانع خروجه يف هذا الظرف اخلطري .كان �شابا �شجاعا جدا .ق�ضينا ثالثة
�أيام عندهم ،والقرية حما�صرة .مل يجل�س ال�شاب يف بيتهم �أكرث من �ساعتني متوا�صلتني
للنوم فقط.
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عادل مرزوق
ثورة اللؤلؤة :الشهادة المحرمة

هذه �شهادتي ،وهي �شهادة �سيا�سية من �صحايف للم ُيعد لق�صته ما
حتتاجه من �أدوات وحت�ضري .يف قلب احلدث وجد نف�سه ،ذاب يف
تفا�صيل الق�صة من دون �أن يدري .هي �شهادة تالحق �أدق التفا�صيل
تارة ،وتغو�ص يف ما وراء احلدث تارة �أخرى� .شهادة ال تدعي احلياد.
فاحلياد قبل كل �شيء“ ،تقدير” مينحه القارئ ملا يقر�ؤه ،ولي�ست
ادعاء ي�صف به الكاتب ما خطته �أنامله.
ً
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حني عرج رئي�س حترير احلياة اللندنية جهاد اخلازن �إىل البحرين قبل �إعالن حالة
ال�سالمة الوطنية يف  15مار�س  2011ب�أيام معدودات ،كنت �أحد املدعوين من
جانب ديوان ويل العهد حل�ضور م�أدبة ع�شاء وحلقة حوارية مع اخلازن يف مرف�أ البحرين
املايل وعلى مقربة من دوار الل�ؤل�ؤة ،حيث كان املعت�صمون يفرت�شون حلمهم اجلميل
باحلرية والكرامة.
كان اللقاء معد ًا بطريقة مق�صودة لأكون املمثل الوحيد الذي ارت�ضاه م�ست�شارو ديوان ويل
العهد لتمثيل املعار�ضة قبالة اجلوقة املتعددة من املدعوين والذين ان�شغلوا بت�أكيد موقف
الدولة وقراءتها للأحداث� .شخ�صي ًا ،مل يكن �إقناع رئي�س حترير ال�صحيفة اللندنية جهاد
اخلازن ب�صدقية وعدالة ما يطلبه املعت�صمون يف دوار الل�ؤل�ؤة ال�شغل ال�شاغل بالن�سبة يل،
فلهذا ال�ضيف موقف معروف بالن�سبة لأنظمة احلكم يف اخلليج والعامل العربي عامة.
ووجدت – ولعله من باب التقدير – �أن �أي حم�أولة لإقناع اخلازن مبا �أراه وما �أفهمه،
�أو مبا يراه �أو ي�أمل به املعت�صمون على مقربة منا ،جمرد م�ضيعة للوقت .يعلم اخلازن
تفا�صيل امل�شكلة وال يحتاج لأن يغرق يف تفا�صيلها.
وجهت للخازن �س�ؤا ًال عن حتليله وقراءته لبداية الربيع العربي يف تون�س بالتحديد،
فالأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية يف تون�س ورغم الديكتاتورية ال�سيا�سية مل تكن كارثية
كما هي احلال يف بلدان عربية �أخرى ،مثل م�صر ،اليمن ،الأردن ،ليبيا� ،أو �سوريا .لكنه
مل يجب ،ومل �أجد يف قراءته لأحداث الربيع العربي ت�أوي ًال دقيق ًا� ،أو مقنع ًا .وال �ألومه على
ذلك ،ف�إن �أحد ًا مل يجب على هذا ال�س�ؤال حتى اليوم.
قد يكون هذا ال�س�ؤال الذي مل يجد �إجابة �شافية من رئي�س �إحدى �أعرق ال�صحف العربية
و�أكرثها �شهرة .هو ال�س�ؤال املفتاح الذي �أود �أن �ألج منه �إىل ما �شهدته البحرين بدء ًا
من الرابع ع�شر من فرباير  2011وحتى بدء كتابة هذه ال�شهادة .مل يتوقع �أحد �أن
تن�ضم البحرين لهذا الربيع العربي ،ومل يعرف �أحد منا مب�آل الأمور ،ومبا �ست�شهده هذه
اجلزيرة ال�صغرية من حوادث.
كانت �أ�صداء ثورة تون�س مدوية ،كانت �أنغامها ومظاهر انت�صاراتها ت�شي لكل عربي يف
�أن يفكر� ،أن يهتم� ،أن يحلم ،ورمبا� ،أن يقدم على فعل �شيء .مل تكن الثورة التون�سية ثورة
حدودية ،بل مت ت�صديرها ب�أ�سرع مما كان البع�ض يعتقد �أو ي�أمل ،ها هي القاهرة و�صنعاء
وطرابل�س ودم�شق يف �سباق ماراثوين نحو الإطاحة باحلكام والولوج لع�صر عربي جديد،
يعالج �أوجاع ال�سنني ،وي�ؤ�س�س لعهد جديد مفعم باحلريات والدميوقراطية والعدالة
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■ اعبدالوهاب ح�سني يتقدم مظاهرات  14فرباير يف منطقة النويدرات

والنزاهة .وها هي البحرين يف فرباير  2011تت�صدر ن�شرات الأخبار التي تتحدث عن
ثورة الل�ؤل�ؤة.

■ جزيرة الرباكني الهادئة
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كان امل�شهد ال�سيا�سي يف البحرين قبيل انطالق ربيع الثورات العربية هادئ ًا ن�سبي ًا .مل
يكن ثمة ما ي�شي ب�أن هذا البلد ال�صغري النائم يف قلب اخلليج العربي موعود باحلديد
والنار ،وجثث القتلى يف ال�شوارع واملظاهرات الكربى والقطع الع�سكرية واملجنزرات التي
�ستجوب �شوارعه وطرقاته لتده�س �أحالم �أبنائه وتطلعاتهم لغد �أف�ضل.
على الأر�ض ،احتفظت جمعية الوفاق الوطني الإ�سالمية  -كربى اجلمعيات ال�سيا�سية
املعار�ضة  -يف االنتخابات النيابية التي �شهدتها البحرين �أكتوبر  2010على مقاعدها
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الثمانية ع�شر ،فيما تلقى تيارا الإخوان امل�سلمني (جمعية املنرب الإ�سالمي) وال�سلفي
(جمعية الأ�صالة) �ضربة موجعة من خالل خ�سارة هذين الف�صيلني ال�سيا�سيني املح�سوبني
على الدولة لبع�ض املقاعد النيابية ل�صالح املرت�شحني امل�ستقلني ،الذين �أ�صبحو ميثلون
الكتلة الثانية يف تعدادها بعد جمعية الوفاق .لكن ذلك مل مينع الدولة من �إبقاء �سيطرتها
على املجل�س النيابي مبا جمموعه  22نائب ًا.
و�إىل جانب الإخفاق الذي تعر�ضت له جمعيتا املنرب الإ�سالمي والأ�صالة ،مل تكن حظوظ
اجلمعيات ال�سيا�سية يف التيار الوطني وافرة لتتج�أوز التح�شيد الطائفي الذي رعته الدولة
عرب �أجهزتها الر�سمية ،بالإ�ضافة �إىل التالعب يف نتائج االنتخابات النيابية يف الدوائر
املختلطة التي كادت املعار�ضة �أن تختطفها من يد الدولة .يف ال�سياق ذاته� ،شهدت
االنتخابات النيابية مقاطعة بع�ض التنظيمات ال�سيا�سية يف املعار�ضة ،ومنها :حركة حق
(يرت�أ�سها النا�شط ال�سيا�سي ح�سن م�شيمع) ،وتيار الوفاء الإ�سالمي (يتزعمه النا�شط
ال�سيا�سي عبدالوهاب ح�سني).
خارج البحرين ويف العا�صمة الربيطانية لندن ،كانت حركتا �أحرار البحرين التي يقودها
الدكتور �سعيد ال�شهابي وحركة خال�ص التي يقودها النا�شط ال�سيا�سي عبدالر�ؤوف
ال�شايب ،تواجهان الدولة بخطاب يعتمد على الإ�سقاط وعدم ال�شرعية .وهو موقف
تبنته املعار�ضة يف اخلارج عقب ما �أطلقت عليه قوى املعار�ضة االنقالب الد�ستوري يف
العام  .2002وذلك عقب الت�صويت على ميثاق العمل الوطني ب�إجماع وطني العام
 ،2001وهو ما كان ي�ستلزم العودة لتفعيل د�ستور � 1973أو انتخاب جلنة ت�أ�سي�سية
ل�صياغة د�ستور جديد� ،إال �أن الديوان امللكي حينها فاج�أ املعار�ضة بطرح د�ستور ،2002
والت�صديق عليه ،والدعوة لالنتخابات النيابية �أواخر العام  .2002وهو ما اعتربته قوى
املعار�ضة �آنذاك انقالب ًا د�ستوري ًا.
وقبل الدخول للعام  ،2011البد من التوقف عند العام � ،2004إذ ميثل هذا العام
منعطف ًا �سيا�سي ًا واجتماعي ًا بالغ الأهمية يف للم�شهد ال�سيا�سي البحريني ،وذلك عقب
الف�ضيحة التي تعر�ضت لها احلكومة البحرينية فيما عرف بف�ضيحة “بندر غيت”.
وتتمثل هذه الف�ضيحة يف تقرير ا�ستخباراتي قدمه امل�ست�شار ال�سابق للحكومة البحرينية
الدكتور �صالح البندر (بريطاين من �أ�صل �سوداين) ،يقود هذا املخطط وزير الديوان
امللكي خالد بن �أحمد �آل خليفة وي�شرف عليه ابن �أخته املقرب للديوان امللكي �أحمد بن
عطية ال خليفة ،ويهدف �إىل جتني�س �آالف العرب والأجانب من الطائفة ال�سنية لإحداث
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■ �أحد "بو�سرتات" الدعوة للتظاهر يف البحرين

موازنة طائفية بني الطائفتني يف البحرين ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستهداف النا�شطني ال�شيعة
ورجال الدين وكافة النخب ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والإعالمية من الطائفة
ال�شيعية.
ي�صف املراقبون هذه الف�ضيحة املدوية ب�أنها كانت اخلط الفا�صل بني ما عرف بامل�شروع
الإ�صالحي مللك البحرين حمد بن عي�سى �آل خليفة ودخول البالد يف منعطف املواجهة
املبا�شرة مع املعار�ضة� .إذ تبعت هذه الف�ضيحة عديد الأحداث التي زادت من م�سارح
الأزمة واملواجهات ،خ�صو�ص ًا و�أن الدولة كانت تعمد �إىل ا�ستخدام القوة الأمنية يف
مواجهة �أي حركة �سيا�سية لل�شارع املعار�ض يف البحرين ،وهو ما �أدى الحق ًا العتقال
عديد النا�شطني ال�سيا�سيني يف تيار املمانعة ،وتورط الأجهزة الأمنية يف ف�ضائح التعذيب
للمعتقلني ال�سيا�سيني ،و�إجراء املحاكمات الق�ضائية التي كانت تفتقر للإجراءات
القانونية ،ودون �أي حقوق للمتهمني يف الدفاع عن �أنف�سهم ،وهو ما �أدانته الهيئات الدولية
املعنية بحقوق الإن�سان يف �أكرث من تقرير.

■ العائلة احلاكمة :الأذرع املتناحرة
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ال�صراعات بني �أقطاب الأ�سرة احلاكمة كانت جزء ًا من تعقيدات امل�شهد ال�سيا�سي يف
البحرين ،تطفو هذه ال�صراعات على ال�سطح؛ لتكون واقع ًا معا�ش ًا وم�ؤئر ًا مبا�شر ًا يف
تفا�صيل احلراك ال�سيا�سي البحريني تارة ،وتتوارى عن الأنظار تارة �أخرى� .إال �أنه كانت
دائم ًا و�أبد ًا ،حقيقة يقر�أ من خاللها ال�سيا�سيون تفا�صيل امل�شهد ال�سيا�سي يف البحرين،
كانت ال�سيا�سيون يقر�أون بو�ضوح تفا�صيل هذا ال�صراع يف القرارات احلكومية،
والتعيينات الوزارية وجمل�س ال�شورى وباقي امل�ؤ�س�سات احلكومية ،ومبا ي�شمل توزيع
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املوازنة العامة للدولة.
وتتلخ�ص ال�صراعات الدائرة يف م�ؤ�س�سة احلكم بني ثالثة �أذرع متنافرة .التيار الأقوى
يرت�أ�سه :وزير الديوان امللكي خالد بن �أحمد �آل خليفة فيما عرف بجناج (اخلوالد) من
الأ�سرة اخلليفية احلاكمة ،ويتحكم هذا التيار بالديوان امللكي ومالية الدولة وال�سلطة
الت�شريعية والق�ضائية .وير�سم جميع ال�سيا�سات والقرارات ال�صادرة من الديوان امللكي،
فامللك كان قد �سلم �سلطاته فعلي ًا لربيبه ووزير ديوانه الوزير خالد بن �أحمد �آل خليفة،
وهو ما جعل منه املتحكم احلقيقي بالتعيينات الوزارية وموازنة الدولة ،وهو ما خلق
خالفات عميقة الحق ًا بني رئي�س الوزراء ال�شيخ خليفة بن �سلمان �آل خليفة ووزير املالية
�أحمد بن حممد �آل خليفة حتديد ًا� ،إذ كان الأخري يرف�ض اعتماد امليزانيات املالية لتنفيذ
قرارات رئي�س الوزراء ،وهو ما ت�سبب يف طرده من جل�سة جمل�س الوزراء الأ�سبوعية ملرتني
على الأقل.
الذراع الثانية بطبيعة احلال كانت بيد رئي�س الوزراء ال�شيخ خليفة بن �سلمان �آل خليفة،
ومتكن خالد بن �أحمد فعلي ًا من حتجيم دور ال�شيخ خليفة الذي كان حمط نقمة امللك منذ
الت�سعينات� ،إذ مل يكن مبقدور امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة الإطاحة بعمه �أو ا�ستبداله
من من�صبه؛ ملا ميلكه ال�شيخ خليفة من ت�أثري ونفوذ داخل جمل�س الأ�سرة احلاكمة،
وكذلك على امل�ستوى اخلليجي ،يف الكويت وال�سعودية حتديد ًا ،وهو حتدٍّ مل يرغب امللك
يف اختباره منذ توليه مقاليد احلكم يف البحرين.
الذراع الثالثة ميثلها ويل العهد نائب القائد الأعلى الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة،
وا�ستطاعت هذه الذراع خلق حكومة جديدة يف البالد من خالل �إن�شاء جمل�س التنمية
الإقت�صادية �ضمن ر�ؤية البحرين االقت�صادية  2030واال�سرتاتيجية الوطنية 2009
–  ،2014وي�ضم جمل�س التنمية االقت�صادية يف ع�ضويته جميع الوزراء ،وا�ستطاع
ويل العهد �أن ي�ضمن لهذا املجل�س �صالحيات مفتوحة ت�ضاهي رئا�سة الوزراء ،وعمد
�إىل �إن�شاء العديد من امل�ؤ�س�سات والهيئات وال�شركات �شبه امل�ستقلة عن احلكومة ،منها:
متكني ،ممتلكات ،هيئة تنظيم �سوق العمل ،بوليتكنك البحرين .وكان خالد بن �أحمد
حتديد ًا من يدير التوازن بني الذراعني الفاعلتني على الأر�ض بني ذراع رئي�س الوزراء
وذراع ويل العهد عرب حتكمه املبا�شر مبالية الدولة وال�سلطة الت�شريعية.
متادى ال�صراع بني خالد بن �أحمد وخليفة بن �سلمان و�سلمان بن حمد وتن�أولته ال�صحافة
البحرينية يف الكثري من املواقف ،منها اخلالف الذي دار بني ويل العهد الأمري �سلمان بن
الشهادات
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حمد �آل خليفة وجنل رئي�س الوزراء ال�شيخ علي بن خليفة �آل خليفة ،وهو ما انتهى بخطاب
ملكي ا�ستثنائي و�شديد اللهجة للحكومة ورئا�ستها ملوح ًا ب�إقالة جميع من ال يبدي التع�أون
املطلوب من ويل عهده .وكذلك عقب تقرير البندر� ،إذ عمد رئي�س الوزراء �إىل جتيي�ش
املعار�ضة وتوجيهها �ضد امللك من خالل م�ست�شاريه بدعوى �أن امللك هو امل�س�ؤول عن
التجني�س ال�سيا�سي ،ومل يقت�صر حتري�ض رئي�س الوزراء على امللك من خالل م�ست�شاريه،
بل عمد �إىل االلتقاء فعلي ًا ببع�ض �أقطاب املعار�ضة والتحري�ض على امللك ،وكذلك
عمد رئي�س الوزراء �إىل التحري�ض �ضد امللك من خالل بع�ض ال�صحافيني والإعالميني
املح�سوبني على ديوانه.

■  14فرباير :علي م�شيمع يفتح �شريط الثورة
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حتى يناير العام  ،2011كانت بع�ض القرى ت�شهد �صدامات حمدودة مع قوات الأمن
البحرينية .هذه ال�صدامات �أ�صبحت يف املجمل العام جزء ًا من امل�شهد ال�سيا�سي اليومي
يف البحرين ،وتركزت مطالب االحتجاجات واملتظاهرين على املطالبة بـاالفراج عن
الرموز ال�سيا�سية يف حركة حق الف�صيل ال�سيا�سي املن�شق عن جمعية الوفاق الوطني
الإ�سالمية بالإ�ضافة لبع�ض رجال الدين وال�سيا�سيني املعتقلني يف ق�ضية احلجرية وبع�ض
الق�ضايا الأمنية التي كانت الدولة حتبك م�سرحياتها كلما �أرادت النيل من الرموز
ال�سيا�سية يف الأجنحة املت�شددة من املعار�ضة و�إيداعهم ال�سجن.
كان اخلرب الأبرز يف �صحافة البحرين يوم الأحد  13فرباير هي التفا�صيل ال�صادرة
عن جمل�س الوزراء حول املكرمة امللكية التي �أعلن الديوان امللكي فيها عن توزيع 1000
دينار بحريني (  ) $ 2.666لكل �أ�سرة بحرينية مبنا�سبة الذكرى العا�شرة مليثاق العمل
الوطني �إىل جانب منح �أخرى .وكذلك الإعالن عن م�شاريع خدماتية مبختلف املناطق.
وهو ما اعتربه املراقبون الرد الر�سمي للدولة على بع�ض دعوات التظاهر التي �أطلقها
نا�شطون �سيا�سيون من ال�شباب البحريني على املواقع الإلكرتونية ،خ�صو�ص ًا على ملتقى
البحرين (بحرين �أونالين) ،و�شبكتي التوا�صل االجتماعي :الفاي�س بوك وتويرت .وهو ما
�أ�شارت له وكاالت الأنباء وتالقفته و�سائل الإعالم الدولية بجدية ،ومنها اجلزيرة نت.
ومل تكن البحرين وحدها من �شهدت خروج مثل هذه الدعوات الإلكرتونية للتظاهر ،بل
ُعمان وال�سعودية �أي�ض ًا.
وتباينت املطالب التي خرجت بها الدعوات �إىل التظاهر واالحتجاج بني التد�أول ال�سلمي
لل�سلطة يف ال�سلطة التنفيذية و�إطالق املعتقلني ال�سيا�سيني يف ال�سجون البحرينية ،و�إ�سقاط
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احلكومة ورئي�س الوزراء ال�شيخ خليفة بن �سلمان �آل خليفة ،واملطالبة ب�إ�صالحات �سيا�سية
جذرية ،و�صو ًال �إىل املطالبة ب�إ�سقاط د�ستور  2002والدعوة ملجل�س ت�أ�سي�سي ل�صياغة
د�ستور عقدي جديد للبالد يج�سد نظام يعتمد امللكية الد�ستورية ،وكانت العديد من
امللفات ال�سيا�سية واخلدمية املعي�شية حا�ضرة يف دعوات التظاهر واالحتجاج :منها
ملف التمييز الطائفي يف وزارات وم�ؤ�س�سات الدولة ,وامللف الإ�سكاين واخلدمات الطبية
والتعليمية ،وغريها من امللفات.
مل تتنب اجلمعيات ال�سيا�سية ويف مقدمتها جمعية الوفاق دعوة التظاهر يف  14فرباير
ر�سمي ًا ،لكنها �أي�ض ًا ،منحتها ما ي�شبه الغطاء ال�سيا�سي غري املبا�شر .ويف خطبة يوم
اجلمعة املوافق  11فرباير  2011للأمني العام جلمعية الوفاق ال�شيخ علي �سلمان� ،أكد
�سلمان يف رده على الت�سا�ؤالت حول دعوات التظاهر املنت�شرة بالقول“ :ترى الوفاق وعدد
من اجلهات واجلمعيات ال�سيا�سية �أن حق التظاهر للأفراد واجلماعات هو �أمر مكفول
عاملي ًا وحملي ًا .وترى الوفاق واجلمعيات على �أن يمُ ار�س هذا احلق بطريقة �سلمية و�أن
ُيحافظ على املمتلكات العامة واخلا�صة يف كل مراحل املطالبة ( )...وترى الوفاق وهذه
اجلمعيات التي ت�ش�أورنا معها عدم جواز منع النا�س من هذا احلق يف  14فرباير �أو يف
غريه من التواريخ ،وعدم جواز ا�ستخدام القوة �ضد ه�ؤالء النا�س املطالبني بحقوقهم التي
يجب �أن تكون م�شروعة ،و�أعتقد ب�أن هذا املوقف هو موقف الإن�سانية اليوم جميعها”.
مل ت�أخذ ال�سلطة هذه الدعوات بجدية ،وكذلك الإعالم واجلمعيات ال�سيا�سية يف املعار�ضة
�أي�ض ًا .اكتفت الدولة باملنحة املالية لكل �أ�سرة والإعالن عن بع�ض امل�شروعات اخلدمية،
ورمت اجلمعيات ال�سيا�سية برجل واحدة مع �شباب  14فرباير و�أبقت الأخرى معلقة يف
اخلارج .هذه الأيام فقط ،و�أنا �أت�صفح �أر�شيف الأحداث وال�صفحات الإلكرتونية ل�شباب
 14فرباير� ،أطالع الدعوات و�إر�شادات التظاهر يف جميع املدن والقرى البحرينية،
�أجدها دعوات عالية التنظيم ،دقيقة التوقيت .تبدو عم ًال منظم ًا ل�شباب يعي ما يفعل،
ويدرك ما يريد بدقة وو�ضوح .لعلي مدين له�ؤالء ال�شباب باعتذار �صحايف مل يثق بقدرات
وعزمية و�شجاعة �شباب وطنه حني �شاهد هذه الدعوات �أول مرة.

■ �صباح الثورة الكبري
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البحرين �صباح الرابع ع�شر من فرباير ،طق�س بارد يف هذه اجلزيرة التي ال تتنف�س
الهواء البارد �إال يف ثالثة �أ�شهر كل عام .املتظاهرون يف  25مدينة وقرية ي�سريون
يف ال�شوارع والطرقات بعزمية و�شجاعة ،الهدف هو الو�صول �إىل ميدان الل�ؤل�ؤة و�سط

الشهادات

العا�صمة املنامة .كان الالفت يف املظاهرات واالحتجاجات هو تو�سع رقعتها اجلغرافية يف
جميع مناطق البحرين ،بالإ�ضافة �إىل خلوها من �أي مظهر من مظاهر العنف التي كانت
�سائدة يف التظاهرات خالل الأ�شهر املا�ضية.
كان لعن�صر املباغتة يف خروج التظاهرات منذ �ساعات ال�صباح الأوىل �أثره ،توقعت قوات
الأمن حمدودية املظاهرات �أو ًال ،وانطالقها وقت الظهرية ثاني ًا .كانت �أول املظاهرات
خروج ًا مع �ساعات ال�صباح الأوىل يف منطقة النويدرات� ،إذ اجته املتظاهرون �إىل ال�شارع
العام يتقدمهم الأمني العام لتيار الوفاء الإ�سالمي عبدالوهاب ح�سني .هاجمت قوات
مكافحة ال�شغب امل�سرية بعنف ،تبعتها امل�سرية الأكرب يف منطقة �سرتة ( 100متظاهر)،
ثم املنامة ،البالد القدمي ،ال�سناب�س ،جدحف�ص ،الديه ،املعامري ،النبيه �صالح ،كرزكان،
مدينة حمد ،بوري ،عايل ،الدراز� ،سار ،املق�شع ،باربار ،دم�ستان ،كرانة ،بني جمرة،
�أبو�صيبع ،النعيم ،ال�سهلة ،الدير ،و�سماهيج  ,ومل ت�ستطع قوات مكافحة ال�شغب �أن تغطي
املناطق كلها ،وح�سمت وزارة الداخلية قرارها يف التعامل مع هذه التظاهرات يف �شتى
املناطق ،العنف والر�صا�ص.
مل تغب �شم�س هذا الرابع ع�شر من فرباير �إال وعلي عبدالهادي م�شيمع  21 -عام ًا -
قد افتتح يف منطقة الديه (قرب العا�صمة) �سجل ال�ضحايا يف ثورة الل�ؤل�ؤة بعد تعر�ضه
لر�صا�ص ان�شطاري (�شوزن) يف ظهره �أدى لإ�صابات بالغة يف كل من قلبه ورئته ،كما
�أ�صيب �أكرث من  30متظاهر ًا ب�إ�صابات متف�أوتة �أدخل على �إثرها البع�ض منهم �إىل
جممع ال�سلمانية الطبي لتلقي العالج .عقب �إعالن حالة الوفاة توجه ح�شد كبري من
الأهايل واملتظاهرين �إىل جممع ال�سلمانية الطبي ملعاينة ما يحدث ،خ�صو�ص ًا مع تعطل
خدمة الإنرتنت مع �ساعات ال�صباح الأوىل يف البحرين ،كان جممع ال�سلمانية الطبي مقر
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االحتجاج على اال�ستخدام املفرط للقوة من جانب قوات مكافحة ال�شغب .وبالفعل ت�سلمت
عائلة امل�شميع جثمان علي م�شيمع يف �ساعة مت�أخرة من اليوم ،و�أعلن عن ت�شييعه �صباح
اخلام�س ع�شر من فرباير.
عقب �سقوط م�شيمع والأحداث املت�سارعة ،ا�ستدعى الديوان امللكي وزير الداخلية را�شد
بن عبداهلل �آل خليفة لإجتماع عاجل بامللك حمد بن عي�سى ووزير ديوانه خالد بن
�أحمد ،متخ�ض الإجتماع ب�إعالن بثته وكالة �أنباء البحرين يف �ساعة مت�أخرة من الليل
با�سم وزير الداخلية يعلن “التحقيق يف ق�ضية وفاة علي عبدالهادي م�شيمع للتعرف على
ظروف ومالب�سات الواقعة والأ�سباب التي �أدت �إىل ا�ستخدام ال�سالح” ،م�ؤكد ًا �أنه “�إذا
دلت التحقيقات على عدم وجود املربر القانوين ال�ستخدام ال�سالح ف�إنه �سيتم اتخاذ
الإجراءات القانونية الالزمة حيال املت�سبب و�إحالته �إىل املحكمة اجلنائية”.
من جانبها ،ح َّملت جمعية الوفاق  -يف بيان �شديد اللهجة – “ال�سلطة يف البحرين
امل�س�ؤولية الكاملة عن ا�ست�شهاد ال�شاب علي عبدالهادي امل�شيمع ( 21عام ًا) ،نتيجة
�إ�صابة مبا�شرة يف ر�أ�سه وظهره و�أنحاء من ج�سمه بر�صا�ص ان�شطاري (�شوزن) املحرم
دولي ًا ،منددة بـ “ا�ستخدام العنف املفرط من قبل قوات الأمن �ضد ال�شباب والن�ساء
والأطفال الذين خرجوا اليوم االثنني  14فرباير  2011ملمار�سة حقهم امل�شروع يف
التعبري عن ر�أيهم بكل عفوية وب�شكل �سلمي وح�ضاري للمطالبة بالإ�صالحات ال�سيا�سية
يف البالد.
و�أ�شارت الوفاق يف بيانها نهاية اليوم �إىل �أ�سماء امل�صابني ومنهم“ :حممد يو�سف ح�سن
الذي �أ�صيب يف اجلمجمة بطلق مطاطي وت�سبب كذلك بتلف يف عينه اليمنى وحالته
حرجة يف جممع ال�سلمانية ،واملواطن حممود عبداهلل را�شد الذي �أ�صيب يف عينه الي�سرى
ب�سبب طلقة مطاطية� ،إ�ضافة �إىل ح�سني علي ح�سن دهيم الذي �أ�صيب يف ر�أ�سه ب�إ�صابة
بليغة ،وكذلك احلاج ح�سن خليفة ح�سن الذي �أ�صيب �أثناء دخوله منزله بالدير بطلق
�شوزن يف �أنفه وهو يف ال�ستينات من العمر.
املئات ق�ضوا ليلة الرابع ع�شر من فرباير يف ال�ساحة املقابلة ملجمع ال�سلمانية الطبي،
وبد�أت الر�سائل الإلكرتونية تزداد حت�شيد ًا لت�شييع علي م�شيمع يف �صباح اليوم التايل.
وبد�أت القنوات الف�ضائية الدولية تراقب الأو�ضاع يف البحرين باهتمام .اجلميع توقع �أن
الغد لن يكون كال�سيكي ًا ،وهو ما حدث بالفعل.
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اإلعالم السياسي في البحرين:
من «الجداريات» والمنشورات
إلى المنتديات

يف الت�سعينيات� ،أر�سل زعيم االنتفا�ضة الراحل ال�شيخ عبد
الأمري اجلمري ر�سالة �إىل ولده الدكتور من�صور اجلمري الناطق
وقتها با�سم املعار�ضة يف اخلارج ،يخربه عن ح�صار قوات الأمن
لبيته وحملة القمع ال�شديدة التي �شنتها على النا�س ،ويعرب
فيه عن �أ�سفه باعتقال �أهم حمرك �إعالمي للن�شاط ال�سيا�سي
وقتها وهم من�شدو مواكب العزاء”الرواديد” كاملن�شد املعروف
ح�سني الأكرف وغريه.
الفضاء االفتراضي للثورة

197

■ م�شريف منتديات بحرين �أون الين

ما �إن دخلت تقنية الإنرتنت البحرين يف منت�صف الت�سعينات حتى ا�ستعملها نا�شطون على
قدر عال من التعلم ،يف رفد الن�شاط ال�سيا�سي املت�صاعد وقتها .ت�شري منظمة
 Freedom Houseيف تقريرها عن "احلريات على الإنرتنت" يف البحرين �إىل
�أن "�أحد امل�ستخدمني اعتقل يف عام  ،1997لقيامه ب�إر�سال معلومات �إىل املعار�ضة يف
اخلارج با�ستخدام الإنرتنت ،يف �أول حالة من نوعها".
كان املعني بهذه الإ�شارة هو الدكتور حممد ال�سهلأوي ،طبيب الأ�سنان ،النا�شط ال�سيا�سي
وع�ضو مركز البحرين حلقوق الإن�سان� ،إىل جانب ال�سهلأوي ،تعر�ض علي عبد الإمام
م�ؤ�س�س ملتقى البحرين (بحرين �أون الين) �إىل التعذيب الوح�شي يف �سجون �سرية تابعة
جلهاز الأمن الوطني الذي �أثبت تقرير جلنة تق�صي احلقائق �أنه كان �أداة ال�سلطة يف
جرائمها الفاح�شة خالل الفرتة املا�ضية.
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مل ينته خما�ض الت�سعينات �إال والتح�ضريات على و�شك �أن تكون جاهزة للمرحلة اجلديدة.
يف عام  2001وبينما كانت املعار�ضة ال�سيا�سية يف وادي "ميثاق العمل الوطني"
وخما�ضات امل�صاحلة ،كانت هناك طاقات مبدعة تعمل يف واد �آخر ،على ابتداع �آلية
جديدة للمجتمع يف التعاطي مع ال�ش�أن ال�سيا�سي.
يف الوقت الذي مل يكن �أحد يعرف فيه معنى "منتدى افرتا�ضي" كان تد�شني �أول منتدى
بحريني وهو ملتقى البحرين "بحرين �أون الين" حدثا بارزا لي�س يف عامل التقنية فح�سب

بل يف عامل ال�سيا�سة داخل املجتمع.
بعد ملتقى البحرين ،لن يكون حال الرمز والقيادي يف املعار�ضة �أح�سن حاال من ال�سلطة،
�سيكون اجلميع مك�شوفني �أمام نريان املواطن العادي الذي لن ي�صلح �أن ن�سميه املواطن
الب�سيط .ي�شارك اجلميع يف املنتديات بعيدا عن �سلطة احلزب والرمز ،ما فتح جبهات
لنقد عنيف للمعار�ضة والنخب ال�سيا�سية والدينية .يقول رئي�س جمعية الوفاق ال�شيخ علي
�سلمان يف �إحدى خطب اجلمعة تعقيبا على اعتقال م�ؤ�س�سي بحرين �أون الين "�أنا �أكرث
�شخ�ص �أنتقد يف امللتقى" لكنه مع ذلك يعترب ذلك �أبرز ثيمة حلرية التعبري يف املجتمع.
مل يذهب البحرينييون للمنتديات كي تعي�ش �أحالمهم و�أفكارهم يف جماز ،وب�شكل مبكر
جدا ،فا�ض املنتدى الأول "بحرين �أون الين" بت�أثريه لينتقل من العامل االفرتا�ضي �إىل
الواقع بل وير�سمه ويوجهه �أي�ضا .مل تكن املنتديات لدى البحرينيني عاملا افرتا�ضيا فقط!
تلم�ست ال�سلطة ت�أثري هذه الأداة اخلطرية جدا على الو�ضع ال�سيا�سي ،رغم �أنه كان
م�ستقرا جدا ،ومل يكن فيه �أدنى حراك من�أوئ على الأر�ض ،بعد مقاطعة اجلمعيات
ال�سيا�سية لالنتخابات يف  2002وحتول املرحلة من الإ�صالح �إىل احلرب الباردة مع
النظام� ،إثر انقالبه على الد�ستور ال�شرعي ب�إ�صداره د�ستور منحة خمالف لبنود "امليثاق"
وب�إرادة منفردة ،يف  14فرباير .2002
عدة ن�شاطات وفعاليات انطلقت من امللتقى وقت احلاجة ،و�أخذت طابع "املنظم
املجهول" ،مثال ذلك االعت�صام املطالب بالإفراج عن م�ؤ�س�سي امللتقى يف ،2005
وامل�سرية ال�ضخمة املطالبة باحلرية للنا�شط عبد الهادي اخلواجة يف  – 2004والتي
�أ�شارت �إليها �إحدى وثائق ويكيليك�س* -لكن التحفز للخروج �إىل الواقع من العامل
االفرتا�ضي بهذا ال�شكل املبا�شر مل يكن كبريا ،وعليه ظهرت ت�سميات نقدية لأع�ضاء
املنتديات على �شاكلة "�أبطال الكيبورد".
الفضاء االفتراضي للثورة
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"ال�شعب امل�صري من �أهم االمور التي ا�ستفاد منها بعد الثورة يف تون� سهو �أن جعل لنف�سه
تاريخ معني وهو  25يناير ،ومت تعميم هذا اخلرب �شعبي ًا على الفي�س بوكو تويرت واملواقع
االجتماعية واملنتديات ،وكر�سوا هذا التاريخ النطالقة ثورتهم �ض د النظا م.نحن ك�شعب
البحرين مدعوين لتحديد تاريخ منا�سب ويتم تعميمه �شعبي ًا بجميع الو�سائل املتاحة
ولتبد�أ الثورة يفالبحرين.
ف ..ال بد لل�شعب �أن يقدم الأ�ضاحي لكي
فال كرامة من دون دما ء ..الدم ينت�صر على ال�سي 
يورث للأجيال القادمة م�ستقبال �أف�ضل من هذا الذي نعي�شه�..شاركونا باقرتاحاتكم..
هلل�سوف ننت�صر".
وب�إذ ًا ا 
بعد �أيام حتول املنتدى فعال �إىل �أ�صل ت�سميته� ،ساحة عمومية ،لكنه انتقل متاما من
عامل االفرتا�ض ليكون على الأر�ض ،وكانت "�ساحته" ال�شهرية "دوار الل�ؤل�ؤة" مركز
االحتجاجات التاريخية يف البحرين.
كانت الظروف م�ؤاتية جدا النطالق ثورة الل�ؤل�ؤة من ملتقى البحرين ،فهو امللتقى الذي
ت�أ�س�س على �أنقا�ض مرحلة �سيا�سية مهمة هي انتفا�ضة الت�سعينات ،و�ش ّكل بنا�ؤه خالل
هذه الع�شر �سنوات طفرة نوعية يف الن�شاط ال�سيا�سي الإلكرتوين ،و�ضخ احلياة يف ال�ش�أن
ال�سيا�سي على الدوام ودون �أدنى انقطاع.
وكان الظرف الزماين م�ؤاتيا هو الآخر ليت ّوج جهد املجتمع الذي بذله يف كل هذه ال�سنني،
فقد كانت ق�ضية ( 25من بينهم م�ؤ�س�س امللتقى) وما عرف بالأزمة الأمنية قد بد�أت قبل
ذلك ب�شهور ،وكذلك كان الربيع العربي قد و�صل مبداده �إىل �سواحل اخلليج.
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عاد امللتقى للواجهة بت�أ�سي�س ومبتابعة حدث  14فرباير .خالل فرتة بقاء املعت�صمني يف
الدوار ،كان بحرين �أون الين وبقية املنتديات يف �أقل م�ستويات التفاعل ،كانت احلركة
كلها يف دوار الل�ؤل�ؤة ،وكانت خارقة م�ستفي�ضة.
مع ذلك ،فخالل تلك الفرتة ،كانت هناك املنتديات التي تتبع القرى �أو بع�ض اجلهات

الأخرى ،والتي يحتل ال�ش�أن ال�سيا�سي عادة موا�ضيعها الرئي�سية رغم توجهها االجتماعي
واملناطقي .كان لهذه املنتديات دور مهم جدا يف ترويج وتعميم كل الأفكار وامل�شاريع
ال�سيا�سية التي ت�ستجد ،ليت�أكد و�صولها �إىل �أبناء كل منطقة ب�شكل مبا�شر.
�أخذت هذه املنتديات من بحرين �أون الين الكثري ،و�أعطته الكثري ،و�صار هناك تناغم
وا�ضح .مع بداية الثورة� ،أ�س�س كل منتدى ق�سما خا�صا بثورة  14فرباير ،وكانت بع�ض
املنتديات تبث التجمع اجلماهريي يف الدوار على الهواء مبا�شرة ،وبعد حملة القمع �صار
مللتقى البحرين واملنتديات �أهمية �أخرى ومهدوا النتقال �آخر يف احلراك ال�سيا�سي على
الإنرتنت.
يف بدايات حملة القمع� ،صار هناك يف كل منتدى وعلى ر�أ�سها ملتقى البحرين ،مو�ضوع
يومي متجدد حتت عنوان "الأحداث والأخبار اليومية للثورة -اليوم ."...كان ذلك بديال
عن برامج التوا�صل ال�سريع بامل�سجات الق�صرية املتوفرة يف �أجهزة بالك بريي ،و�آي فون،
والتي كان لها دور كبري يف ن�شر الأخبار والتطورات وقت حدوثها فورا.
لكن النا�س كانوا يخافون كثريا من ا�ستخدام هواتفهم النقالة يف ا�ستالم و�إر�سال
امل�سجات وقتها ،لي�س فقط خ�شية �أن يكونوا مراقبني ،بل لأن هذه الأجهزة قد ت�صادر يف
�أي حلظة و�أنت يف ال�شارع ،فيما �ستكون �أنت يف انتظار حمكمة ع�سكرية على "ر�سالة"
�أو "مقطع �صوتي" كان يف جهازك ،بتهمة التحري�ض على كراهية النظام ،كما ح�صل مع
الكثري من املعتقلني واملعتقالت.

�أحد املعتقلني كان النا�شط زكريا الع�شريي امل�شرف مبنتدى "الدير" �إحدى قرى حمافظة
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تعر�ض م�شرفو املنتديات �إىل حملة انتقام ممنهجة وا�سعة ،وكان هناك خمطط وا�ضح
لتتبع كل ا�سم يظهر ب�أنه م�شرف �أو م�ؤ�س�س يف �أي منتدى يكفي �أنه كان "حمجوبا" من قبل
وزارة الإعالم ليكون مو�ضع ا�شتباه وتهمة .ال �أحد من الأمن كان يتابع كل هذه املنتديات
بالطبع ،وال �أحد يف الأمن كان على معرفة بدور ون�شاط ه�ؤالء امل�شرفني ،كانت احلملة
انتقام من كل ما هو تقني ،ومن كل ما �أح�ضر ال�سيا�سة �إىل الإنرتنت ،لريبيها ومن ثم
ينقلها �إىل قلب العا�صمة ،ماردا ال يق�أوم.
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■ ال�شهيد زكريا الع�شريي

املحرق ،ويف الزنزانة نف�سها التي ق�ضى فيها الع�شريي نحبه حتت التعذيب ،كان هناك
م�شرفو منتديات �آخرون ،ينتظرون م�صريهم برعب.
ي�ؤكد تقرير جلنة تق�صي احلقائق امل�ستقلة الذي �أ�صدر حديثا �أن الع�شريي وزمالءه
تعر�ضوا لوجبات من التعذيب ب�شكل م�ستمر ،و�أنهم كانوا يق�ضون كل وقتهم مع�صوبي
الأعني ومقيدي الأيدي و�أنهم �أجربوا على الرقود على البطن.
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وبح�سب ما ورد يف التقرير ،فذات �صباح ،بدت على زكريا �أعرا�ض الهلو�سة �أو اال�ضطراب،
حيث كان يطرق على الباب وي�صيح با�سمه ،و�صاح احلرا�س فيه ليهد�أ ،وحني مل يفعل،
دخلوا الزنزانة ،وقاموا ب�ضربه دون رحمة ،حتى �سمع �صراخه كل املوقوفني ،وينقل
التقرير عن �أحد ال�شهود قوله "�سمعت بعد ذلك �ضجيجا ،وخمدت �أنفا�سه بعدها"
وي�ضيف "ثم �سمعت �شرطيا باك�ستانيا يقول بلغة الأوردو :لقد مات".
كان ذلك يف � 9أبريل  ،2011وقبلها يف  16مار�س  ،2011اختفي متاما م�ؤ�س�س ملتقى
بحرين �أون الين علي عبد الإمام ،حكم على "عبد الإمام" غيابيا بال�سجن  15عاما يف
الق�ضية الرئي�سة التي نظرتها املحاكم الع�سكرية امل�شكلة لقمع الثورة وكل من له �صلة
بها� ،ضمت هذه الق�ضية  21قيادي ونا�شط اتهموا بالوقوف خلف حترك  14فرباير
والتحري�ض عليه وتدبريه ،رغم �أن �أكرث من ن�صفهم كانوا يف ال�سجن وقت التخطيط
للتحرك والقيام به ،مبا فيهم علي عبد الإمام نف�سه.

كان وا�ضحا �أن �ضم علي عبد الإمام يف هذه الق�ضية جاء ا�ستمرارا يف االنتقام منه
على ت�أ�سي�سه �أهم نقلة نوعية يف ن�شاط الإنرتنت ال�سيا�سي وهو منتدى بحرين �أون الين،
رغم �أنه ابتعد عن �إدارته منذ �سنوات ،بل مل يعلم ب�أن امللتقى كان م�صدر انطالقة ثورة
الل�ؤل�ؤة� ،إال �أن ال�سلطات التي تتابع امللتقى منذ يومه الأول تعلم جيدا �أنه كان رائد الن�شاط
ال�سيا�سي على الإنرتنت لأكرث من � 10سنوات.
منذ عام  2002وبحرين �أون الين مع ع�شرات املنتديات حمجوب داخل البحرين .ال
�أحد كان ي�ستطيع الدخول على "امللتقى" ب�شكل مبا�شر ،ولكن ع�شرات احليل وااللتفافات
التقنية ق�أومت هذا احلجب ،وقللت من �ش�أنه متاما .ا�ضطرت احلكومة �إىل �شراء نظام
تقني �ضخم مببالغ هائلة لتقوية عملية احلجب ،و�أ�صدرت قانونا به ،تطلب فيه من كل
�صاحب موقع �أن ي�أخذ ترخي�صا قبل �إن�شائه حتا�شيا للحجب!
دخل ملتقى البحرين عامل ويكيليك�س يف الربقية امل�سربة رقم  ANAMA
M
 – 000281وجاء يف الربقية املر�سلة من ال�سفري الأمرييكي عقب اعتقال علي عبد
الإمام ما يلي" ال�شيعة "الراف�ضة" الذين هم �أكرث تدينا ،ت�شددا ،وت�شكيكا يف حركة
الإ�صالح يف البحرين ،من �أكرث التيارات يف املجتمع ال�شيعي" وذلك يف �إ�شارة �إىل نوعية
امل�شاركني يف امللتقى على ما يبدو ،وقالت الربقية �أي�ضا "غرفة درد�شة امل�شاركني متيل
�إىل الت�شكيك يف دوافع امللك ،ويل العهد ،ورئي�س الوزراء ،منطلقة من موقف �أ�سا�س هو �أن
ال�شيعة يف البحرين �سوف يتعر�ضون للتمييز طاملا عائلة �آل خليفة ال�سنية حتكم البالد"
وبالإ�شارة �إىل دور املنتدى يف تنمية الن�شاط ال�سيا�سي قالت الربقية "لعب املوقع دورا يف
تنظيم مظاهرات لعبد الهادي اخلواجة �أثناء اعتقاله يف خريف عام  ،2004و�ساهم
يف املوقف املت�صلب الذي �أبداه �أن�صار اخلواجة �ضد �صفقة للإفراج عنه حتفظ ماء وجه
احلكومة" ونقلت الربقية عن �أحدهم و�صفته ب�أنه حملل �شيعي �صادق وجاد قال عن عبد
الإمام ومنا�صريه "�إنهم متطرفون".

http://wikileaks.org/cable/2005/03/05MANAMA281.html
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اإلعالميون والنشطاء والسياسيون والوزراء

إلى فضاء تويتر

يف الت�سعينيات� ،أر�سل زعيم االنتفا�ضة الراحل ال�شيخ عبد الأمري
اجلمري ر�سالة �إىل ولده الدكتور من�صور اجلمري الناطق وقتها
با�سم املعار�ضة يف اخلارج ،يخربه عن ح�صار قوات الأمن لبيته
وحملة القمع ال�شديدة التي �شنتها على النا�س ،ويعرب فيها عن �أ�سفه
العتقال �أهم حمرك �إعالمي للن�شاط ال�سيا�سي وقتها وهم من�شدو
مواكب العزاء”الرواديد” كاملن�شد املعروف ح�سني الأكرف وغريه.
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ي�ستمر من�صور يف ممار�سة دوره الإعالمي وال�سيا�سي من اخلارج ،يظهر يف قنوات
تلفزيونية و�إذاعية و�صحافية ،الوحيد الذي ظل النا�س ي�ستمعون ل�صوته عرب راديو بي
بي �سي متحدثا عن الو�ضع ال�سيا�سي املت�أزم يف البحرين وحراك املعار�ضة ومهاجما
�سيا�سات النظام.
ومع بداية ما ي�سمى مبرحة الإ�صالح يف  ،2001يرجع من�صور اجلمري لري�أ�س حترير
�صحيفة الو�سط امل�ستقلة ،امل�شروع الذي قاد ت�أ�سي�سه والده الراحل ،ميار�س اجلمري دورا
مهنيا بارزا يف توجيه اخلطاب ال�سيا�سي والإعالمي خالل عقد الألفية ،بح�سب هام�ش
احلريات املتاح� .أبريل  ،2011ي�ضطر اجلمري �إىل تقدمي ا�ستقالته من رئا�سة التحرير
بعد تلفيق م�ؤامرة فربكة �أخبار ل�صحيفته حتى ت�سكت عن نقدها حملة القمع الكربى التي
�شنت �ضد املتظاهرين منذ منت�صف مار�س .2011

■ ل�سان تويرت
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من�صور الذي كر�س نف�سه خلدمة احلراك ال�سيا�سي املعار�ض� ،إميانا منه بق�ضية الوطن،
يجد نف�سه الآن دون منرب .هو ال ينتمي �إىل �أي حزب ،لكن خطه ال�سيا�سي وا�ضح جدا ،هو
معار�ض .قبل �أن يبد�أ اجلمري يف التغريد كان عدد متابعي ح�سابه يف تويرت قد و�صل �إىل
 5000دون �أن يكون قد تكلم ولو ملرة ،كان فقط يتابع ،منذ �أن �أن�ش�أه يف يناير .2010
بعد ا�ستقالته املفرو�ضة عليه ،ظهر �صوت اجلمري فج�أة يف تويرت .ل�سان اجلمري �سليط
يف تويرت� ،أ�شد بكثري من ل�سانه يف ال�صحيفة ،يعلق ويرد وي�سخر من �أي هجمات �أو
تعليقات م�سيئة .يتوا�صل كثريا مع جميع من يرد عليه ،يدخل معهم يف حوارات ا�ستثنائية.
ي�ساند اجلمري بقوة احلراك ال�شعبي الذي كان جزءا منه ،هو �أول من �أطلق على احلراك
ا�سم “ثورة الل�ؤل�ؤة” عرب عموده يف الو�سط ،هو من كان حا�ضرا يف قلب دوار الل�ؤل�ؤة ،يعقد
الندوات �أمام �آالف اجلماهري.
الآن و�صل عدد متابعي اجلمري �إىل �أكرث من � 34ألف متابع ،هو تقريبا �أكرث ال�شخ�صيات
العامة التي يتابعها النا�س ،مبن فيهم ال�شخ�صيات احلكومية واملوالية ،ناهيك عن
�شخ�صيات وم�ؤ�س�سات وهيئات �أجنبية ،رغم �أنه يحافظ على ا�ستقالله .اجلمري وا�ضح
جدا يف تويرت ،ون�شاطه ظل وا�سعا وكبريا وم�ؤثرا حتى بعد رجوعه رئي�س حترير للو�سط.
لي�س اجلمري وحده من ترك امل�ؤ�س�سة وجل�أ �إىل تويرت ،هناك �أي�ضا املن�شد العزائي “ح�سني
الأكرف” الذي كان له هو الآخر دور يف الت�سعينات� ،أدى به �إىل االعتقال ،وكذلك دور يف
ميدان الل�ؤل�ؤة .هو الآن يجد ب�أنه يجب �أن يكون له دور يف تويرت ،رغم �أن ح�ضوره يختلف
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فيه عن ال�صورة الدينية التي تر�سم له ،هو يح�ضر ب�صفته الوطنية وي�شدد على ذلك.
�شخ�صيات معروفة �أخرى كثرية ،ا�ستقالت �أو خبا ح�ضورها الر�سمي ،فلج�أت �إىل تويرت،
متنف�سا وم�صدر م�شاركة يف �أمور النا�س والوطن .جميد العلوي ،وزير العمل ال�سابق الذي
قدم ا�ستقالته احتجاجا على القمع احلكومي ،هو الآن يف تويرت ،مغردا ب�شكل يغاير متاما
ما ر�سمه النا�س عنه من ت�صور �إبان كان وزيرا ،هو قريب جدا من النا�س ،وحمبوب �أكرث،
وجهده مقدر رغم �سيل االنتقادات والتهجمات التي ت�صله من جميع الأطراف.
ابنه الذي برز بقوة يف حماكم ال�سالمة الوطنية املحامي حم�سن العلوي له ح�ضوره الكبري
جدا وال�س ّباق هو الآخر ،تغريداته يتلقاها باهتمام كل املغريدين باختالف م�ستوياتهم
و�شخ�صياتهم ،ويعاد ن�شرها وتعترب ر�أيا قانونيا ونقال مف�صال مبا يتعلق بالق�ضايا الأمنية
التي يرتافع فيها ،بالإ�ضافة �إىل �آرائه ال�شخ�صية التي قوت من موقف ال�شارع ال�سيا�سي،
بح�ضوره فيه.
من ال�سيا�سيني كان خليل املرزوق القيادي يف جمعية الوفاق الوطني الإ�سالمية كربى
اجلمعيات املعار�ضة هو الأكرث والأقدم ح�ضورا ،كل ما يقوله يتالقفه اجلميع باهتمام
بالغ جدا ،كثريون ال ي�ستطيعون اللقاء به وبالقيادات الأخرى ،وهنا يف تويرت فاملجال
قد يكون مفتوحا ولو ب�شكل حمدود للتح�أور .يلحق به الكثري من ال�سيا�سيني ،كل �أع�ضاء
جمعية العمل الوطني الدميقراطي (ي�سار) يفتحون ح�سابات يف تويرت ،يتوا�صلون مع
النا�س جميعا.
يدخل يف تويرت �أهم �شخ�صية �سيا�سية يف البحرين ،وهو رئي�س جمعية الوفاق الوطني
الإ�سالمية ،ال�شيخ علي �سلمان ،قليال ما يتكلم �سلمان ،كل كلمة له هي موقف �سيا�سي
ر�سمي من املعار�ضة .وجوده مع الآخرين يكمل تركيبة م�شهد الدوار من جديد ولكن يف
ف�ضاء تويرت.
تقول زينب اخلواجة ،تويرت كما الدوار� ،سمح لكل اجلماعات املنغلقة على نف�سها باالنفتاح
الوا�سع جدا على اجلماعات الأخرى ،وت�ضيف “نحن كحقوقيني ن�شكل جماعة منف�صلة،
جمعية وعد الي�سارية مع �شبابها جماعة �أخرى ،الوفاق� ،أمل ،حق ،وغريها ،كلها جماعات
تعمل لوحدها ،يف الدوار التقينا كثريا ،مل يكن هناك �أي حاجز بيننا ،ويف تويرت نلتقي
بكثافة �أكرب ونحافظ على قدر كبري من االرتباط ونعمل معا”.
مغردون �آخرون على نف�س املنوال من كافة الأطراف ،دخلوا تويرت� ،أو زاد تفاعلهم فيه،
وزراء� ،سيا�سيون ،قياديون يف �أحزاب وجمعيات ،رجال دين ،حمامون� ،أطباء ،نواب
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�سابقون� ،أ�ساتذة� ،أكادمييون ،معتقلون ،معذبون ،جالدون ،مطبلون ،والقائمة تطول.
�أ�صدقاء البحرين على تويرت جت�أوزوا احلدود ،العديد من ال�شخ�صيات املعروفة وغري
املعروفة يف �أوروبا و�أمريكا ،ترى لها �أثرا كبريا يف ها�ش تاج البحرين� ،صحافيون �أجانب،
وزراء غربيون� ،سيا�سيون ،نا�شطون مهتمون ب�ش�أن البحرين �أو بحقوق الإن�سان ،عرفهم
البحرينيون ب�أ�سمائهم فج�أة ،ه�ؤالء �أ�صدقا�ؤنا :نيك كري�ستوف ،ماركو �أوين جونز ،توبي
كريغ� ،أوغريدي� ،سيمون كري ،والعديد.

■ ما ال يقال
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يقول نبيل رجب� ،أكرث ال�شخ�صيات العامة ح�ضورا يف تويرت “تويرت �أتاح الفر�صة لاللتقاء
واالحتكاك بال�شخ�صيات املعروفة مبا�شرة ،يف حني كان ذلك �صعبا ونادرا وكان ه�ؤالء
لي�سوا على متا�س مبا�شر بالنا�س .هم �أي�ضا بذلك ي�سمعون النا�س؛ فيطورون خطابهم
ومنهجهم ويتعلمون ،وهم يقي�سون بذلك الر�أي العام ،تفكري النا�س ،عقيدتهم قناعتهم
اجتاههم ومزاجهم ،ت�ستعد كل �شخ�صية لأن يكون لديها جواب على �أي �س�ؤال �أو نقد
يطرح عليها.
بدا تويرت يف البحرين مكانا ملا ال يقال من خمتلف �ألوان الطيف ،وقد دخلت على خطه
�شخ�صيات حكومية ،بع�ضها كان موجودا من قبل ،كوزير اخلارجية خالد بن �أحمد،
وغالبها ان�ضم الحقا وجمربا على ما يبدو ،كوزير العدل خالد بن علي ،وزيرة التنمية
فاطمة البلو�شي ،رئي�س هيئة الإعالم فواز �آل خليفة ،وحتى نا�صر ابن امللك حمد.
جاءت م�شاركات الأطراف على “توتري” منفتحة يف ف�ضاء من التد�أول احلر ،مبا يف
ذلك الأطراف احلكومية فقد كانت �أقل حتفظ ًا� .شهد تويرت توا�ص ًال غري م�سبوق بني
جهات كان من ال�صعب �أن تتخاطب وجها لوجه ،كاحلوار الذي جرى بني وزير العدل
والنا�شط احلقوقي نبيل رجب ،واملرا�سالت احل�سا�سة بني وزير اخلارجية البحريني
ونظريه ال�سويدي ،وقد اهتمت و�سائل �إعالمية عدة ب�إلقاء ال�ضوء عليها.
بدورها ،فقد �أظهرت احلكومة اهتمام ًا متنامي ًا �إىل �شبكات التوا�صل االجتماعي ،وكان
الفت ًا اهتمام وزراء وم�سئولني بنقل خطاب امللك الذي �أعلن فيه عن البدء يف احلوار،
من خالل ح�ساباتهم يف “تويرت” �أو ًال ب�أول .كما �أن جميع امل�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية
بدون ا�ستثناء فتحت فج�أة ح�سابات يف تويرت ،ملواجهة املد الكبري للمعار�ضة ،لكنها مل
ت�ستطع ،ومل تكن مقنعة ،ومل جتذب �أي انتباه ،وف�شلت باعرتاف وزارة �شئون الإعالم
نف�سها “ه�ؤالء يغردون ليل نهار ،ونحن ينتهي وقت عملنا ليال”.

■ عبد الهادي اخلواجة ..لو كان يف تويرت

�س�ألنا نبيل رجب :كيف تتخيل عبد الهادي اخلواجة يف تويرت؟ يتنهد رجب ويقول “�سيكون
ذلك مثريا ،لن ي�ضطر للوقوف وخماطبة احل�شود كما كان يحب �أن يفعل”.
ال�س�ؤال نف�سه جتيب عنه زينب اخلواجة ب�أمل “م�شكلة والدي �أنه ينجز خطابه يف النا�س
وال ينتظر �أن يجذب اهتمامهم ،وامل�شكلة الأخرى �أنه يحب االلتقاء بالنا�س وجها لوجه!”.
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نبيل رجب:
تويتر فضاء الربيع العربي

رئي�س مركز البحرين حلقوق الإن�سان احلقوقي املعروف نبيل رجب،
كان ين�شط على تويرت منذ مار�س � ،2009صنفته جملة فورب�س
كثاين �شخ�ص ح�ضورا على تويرت يف البحرين ،و 43عربيا.
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كان ذلك يف يوليو  ،2011حني كان وزير اخلارجية البحريني خالد �آل خليفة متفوقا
عليه بب�ضعة �آالف .يرتبع نبيل رجب اليوم على عر�ش نا�شطي تويرت يف البحرين منفردا
ب�أكرث من � 86ألف متابع من كل �أنحاء العامل .يح�س نبيل ب�أن هذه م�سئولية كبرية �ألقيت
على عاتقه ،يف حني مل يكن هذا اخت�صا�صه وعمله ،كان يعد التقارير ويت�صل باملنظمات
الدولية ،بد�أ يخ�ص�ص لتويرت وقتا مهما �ضمن برناجمه كل يوم!

■ تويرت ...للجميع
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كان املعار�ضون الليرباليون وحتى القوى ال�سيا�سية الأخرى من غري املعار�ضة ت�شتكي من
�أن القوى الإ�سالمية لها امل�ساجد ودور العبادة ما مينحها القدرة على خماطبة احل�شود،
اليوم ال مربر �أمام ه�ؤالء مع ح�ضور الإعالم اجلديد الذي ك�سر هذه القاعدة ،وفتح الباب
على م�صراعيه لأي �شخ�ص و�أي جهة ب�أن تخاطب اجلميع وت�صل �إىل �أكرب قطاع ممكن
من النا�س� ،إذا كان لديها خطاب ولغة جتذب النا�س.
هكذا يرى نبيل رجب قدرة تويرت وطاقته “�شاب �صغري نا�شط عمره � 20سنة ذو خطاب
ممتاز ميكنه �أن يخاطب � 20أو � 30ألف �شخ�ص ب�سهولة ،جميع قوى املجتمع ت�س�أوت يف
هذا اخل�صو�ص”.
يرى رجب �أن الإعالم االجتماعي وتويرت حتديدا هو ف�ضاء الربيع العربي ،كل الثورات
العاملية ال�سابقة افتقدت هذه اخلا�صية ،ميزات الدعم الدويل وغريها قد تكون موجودة
فيها ،ولكنها افتقدت الإعالم االجتماعي الذي �صار له دور �أويل ورئي�س� ،صار هو الذي
ينظم ويقود �صفوف ال�شعوب يف هذه الثورات.
قبل تويرت ،كان رجب يقول للنا�س اذهبوا خارج البحرين والتقوا مع الأجانب حتى تعرفوا
نوعية خطابهم ،الآن هنا يف تويرت ميكن �أن يحدث ذلك دون املغادرة �إىل اخلارج� .صار
يدعو النا�س �إىل اخلروج من دوائر “املنتديات” �إىل الف�ضاء الأكرب الذي يتواجد فيه
ال�سني وال�شيعي وامل�سيحي والعربي والأجنبي والقومي والإ�سالمي وكل االجتاهات ،لريى
كل منهم االجتاه الآخر؛ لينفتح على �أفكار �أخرى مدار�س ومناهج �أخرى ،مرجعيات
�أخرى ،هذا ّ
ير�شد طبيعة اخلطاب ،يفتحه ويخف لهجة الت�شدد.
يعتقد نبيل �أن الذهاب �إىل جمتمع �أكرب وف�ضاء �أكرب بات �ضرورة “كنت م�ؤمنا �أن
احلوارات القائمة يف تويرت ،وحديث النا�س مع بع�ضها البع�ض ،يطور اخلطاب ويطور
التفكري وبالنتيجة يطور العمل املعار�ض”.
“ماذا �صرت �أفعل؟” يقول رجب مبا �أنه كان �أحد م�صادر الأخبار الرئي�سة� ،سواء

تلك التي ت�أتي من الداخل �أو املن�شورة يف اخلارج ،فقد قام بفتح ح�ساب له وملركز
البحرين حلقوق الإن�سان على تويرت ،واتفق مع زمالئه ب�أن يدفعوا النا�س �إىل ا�ستخدام
هذه الآلية املمتازة واال�ستفادة منها.
كيف ن�سحب النا�س �إىل في�سبوك وتويرت؟ يقول رجب “قررت �أن ال �أنقل الأخبار يف
املنتديات� ،أ�ضعها فقط يف في�سبوك وتويرت” ينت�شر بني النا�س �أن نبيل رجب ن�شر يف
في�سبوك �أو تويرت �أن �شخ�صا ما �ضربوه� ،أو اعتقلوه ،ويف �أثناء ذلك يكت�شف �أن مئات
النا�س بد�أت تعمل ع�ضويات يف في�سبوك وتويرت.
“كل الأخبار ال�سريعة واملهمة �أنقلها على تويرت ،و�أجعل النا�س يعلمون �أنني و�ضعتها
هناك فقط” يقول رجب ،جعل ذلك مئات من النا�س يندفعون لعمل ح�سابات لهم
يف في�سبوك وتويرت ب�شكل يومي حتى و�صل عدد امل�شاركني �إىل ع�شرات الألوف ،وهو ما
�أعطى املجتمع البحريني ميزة خا�صة بني كل املجتمعات ،ب�أنه من �أكرثها ن�شاطا اليوم
يف توظيف وت�شغيل الإعالم االجتماعي يف الأمور ال�سيا�سية وعلى ر�أ�س هذه الأدوات تويرت
وفي�سبوك.
نبيل هو �أقدم نا�شط �سيا�سي وحقوقي على تويرت ،يقول �إن بع�ض الأ�شخا�ص من �أهلي من
كبار ال�سن مل يكن لديهم حتى كمبيوتر ،ا�شرتوا كمبيوتر؛ ليدخلوا على تويرت ويتابعوا،
بعد ال�ضجة الكبرية التي �صارت فيه .كان نبيل يحث النا�س على �إقناع �أهلهم وتوجيه
معارفهم لفتح ح�ساب يف تويرت والبدء بالعمل واملتابعة “�أنت بذلك جذبت كل الفئات
املجتمعية لهذا الف�ضاء املفتوح ،حتى كبار ال�سن� ،أو �شريحة التجار املنعزلة” يقول
نبيل.

■ تويرت نبيل رجب ..ك�سر التابو
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“مهمة جديدة �أوكلت �إ ّ
يل ،وحتتاج �إىل �إدارة ،وهي حمرك وم�ؤثر كبري” يقول نبيل.
هي بالن�سبة �إليه م�شكلة؛ لأنها جزء من عمله امل�ؤثر والذي يحتاج �إىل وقت وح�سن
�إدارة .احلكومة تراقبه ،والعامل يتابعه مبن فيهم اجلماهري والنا�س يف اخلارج وال�سفارات
الغربية ووكاالت الأنباء التي تقتب�س من ح�سابه يف تويرت ب�شكل ر�سمي �أي ت�صريح �أو قول
�أو تعليق وتن�شره “�أ�سلوب جديد مل نكن حتى نفكر به” .ترتجم بع�ض ال�سفارات تغريدات
رجب وتنقلها �إىل وزارات اخلارجية يف بلدانها باعتبارها مواقف �سيا�سية .تغريداته
كثريا ما ت�صنف ك�أعلى التغريدات “توبت تويت” يف ها�ش تاج البحرين.
“اجلي�ش ،وزارة الداخلية ،املخابرات ،الكل يتابع” يقول رجب ،وي�ضيف “بع�ض من
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تكلمت عن حاالت اعتقالهم يف تويرت� ،أفرج عنهم فورا” يف �أيام ال�سالمة الوطنية كان
نبيل رجب الوحيد الذي ين�شر قائمة باملعتقلني تتحدث يوميا عن ظروف اعتقالهم .كان
التوا�صل معه �سهال ،وكان يتكلم عن اجلميع وبدون �أدنى خوف ،بل تكلم حتى عن اعتقاله
و�ضربه واحتجازه ل�ساعات.
الكتاب الغربيون الذين يكتبون عن البحرين يت�صلون برجب؛ لكي ين�شر روابط مقاالتهم
وتقريراتهم على تويرت حتى يكون هناك تفاعل �أكرب معها ويقر�ؤها النا�س وتكون حمفزا
لهم .ولكي يقنعوا �صحفهم كذلك �أن املو�ضوع مقروء من حيث عدد “الريتويت”
والقراءات و�أنه جنح .الكثري من النا�س تبحث عن الأخبار والتقارير املن�شورة عن
البحرين يف ال�صحف واملواقع ،وتتفاعل معها ،نبيل ي�سهل عليهم ويح�ضر لهم كل �شيء يف
مكان واحد ،ح�سابه لوحده وكالة للن�شر والتوزيع.
نبيل رجب �أحد ال�شخ�صيات القليلة التي كانت تعرف عن نف�سها يف تويرت و�أعلنت �أنها
�ست�شارك يف  14فرباير ،ودعت النا�س للم�شاركة� .أ�ضفي ذلك نوعا من امل�صداقية
والواقعية حلراك  14فرباير ،نبيل يدعو ب�شكل عام �إىل التظاهر ،يقدر وي�ساند دعوات
التظاهر التي تنظمها املجموعات ال�شبابية“ .ح�أولت �أن �أكون حا�ضنة تتب ّنى وتدعم
وتقوي من هذه التظاهرات”.
ي�ؤكد نبيل رجب �أنه يف تويرت نف�س ال�شخ�ص �أمام النا�س ،طبيعي وعلى �سجيتيه ،يف تويرت
ويف كل مكان .يقول �إن ذلك ال يعطي �أحدا؛ الفر�صة وخ�صو�صا ال�سلطة ب�أن تبتزه يف يوم
من الأيام لعمل ما ،قام به �أو خطاب قاله غري خطابه يف العلن “نف�س خطابي العلني
�أح�ضر به يف تويرت ويف �أي غرف مفتوحة �أو مغلقة ،مبا فيه مزاحي” كل تغريدات رجب
وحتى مزاحه يعاد ن�شرها مئات املرات ،بع�ض حواراته ال�ساخرة جتمع يف �صورة ،وتن�شر
كطرفة.
“�أنتقد النا�س بو�ضوح �إذا كان كالمهم �أو توجههم يف قناعتي خط�أ” يقول رجب،
وي�ضيف “ال �أعمل على �أن �أر�ضي �أحدا لأنه من املعار�ضة ومن متابعي مثال! �إذا كان
لدى �أحد منهم خطاب طائفي ف�أنا �أقول له مبا�شرة ،و�إذا كررها �أقوم بعمل “بلوك” له
�سواء كان �شيعيا �أم �سنيا ،وقمت بعمل مئات البلوكات”.
حني يكتب نبيل بع�ض الأحيان معلومة ثم يكت�شف �أنها غري م�ؤكدة �أو خط�أ ،ف�إنه يرتاجع
عنها ويعتذر فورا ،رجب ُي�ستدعى للتحقيق ولكن على املعلومات ال�صحيحة والأكيدة التي
انفرد يف بداية حملة القمع بن�شرها دون خوف �أو تردد .و�ضعت قناة �سي �إن �إن حينها

تقريرا عن رجب “حماكمة ب�سبب تغريدة ،رمبا تكون الأوىل يف العامل”.
ال�شخ�ص الذي ن�شر �صورة ال�شهيد علي �صقر من داخل املغت�سل ،بعد �أن قتله النظام
بالتعذيب يف ال�سجن هو نبيل رجب .الآالف كانوا يخافون وتوقفوا عن الن�شاط يف تويرت
وغريه ورمبا �ألغوا ح�ساباتهم .تتهمه احلكومة علنا بالفربكة لكن مرا�سال من قناة بي بي
�سي كان حا�ضرا ،يف�ضحهم فيرتاجعون.
الكثري من التهديدات التي ت�صل �إىل القتل ت�صل نبيل على تويرت من �أ�شخا�ص معروفني
ال تقوم احلكومة ب�أي عمل �ضدهم .منهم العقيد واجلالد ال�سابق عادل فليفل .حمالت
كبرية �ضد نبيل كانت تنظم “نبيل رجب ال ميثلني” لكن نبيل ال يتوقف .هو من ك�سر كل
قيود تلك املرحلة عن طريق تويرت ،وهو من ك�سر خوف النا�س �أي�ضا.
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زينب الخواجة
من دوار اللؤلؤة ...إلى فضاء تويتر

يف ال�سجن ،ي�أتي ال�ضابط للنا�شط البحريني املعروف عبد الهادي
اخلواجة لي�س�أله عن ر�أيه يف بع�ض الق�ضايا بطلب من جهات عليا،
يرف�ض اخلواجة �أن يتج�أوب ،يلج�أ ال�ضابط ال�ستدراجه ،هل تريد
�أن ترى ماذا تقول ابنتك يف تويرت؟ ي�سكت اخلواجة ،لي�س لديه
ح�ساب يف تويرت!
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يطلب منه ال�ضابط �أن يجل�س على كر�سيه لي�ستخدم ح�سابه ال�شخ�صي الذي كان فعال
يتابع فيه “زينب اخلواجة” وما تكتبه على تويرت .يجل�س عبد الهادي يقر�أ كل ما كتبته
ابنته زينب منده�شا .ينتهي ،يطلب منه ال�ضابط �إذا �أحب �أن يقر�أ �أي�ضا ما يكتبه �صديقه
املقرب وزميله النا�شط احلقوقي نبيل رجب ،فيفعل.

■ امل�صريون :ملهمو تويرت
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ق�صة تويرت ،يف الن�شاط ال�سيا�سي على الإنرتنت يف البحرين ،ال تبد�أ عند زينب اخلواجة،
وال تنتهي عند نبيل رجب .لكن زينب هي من �أكرث ال�شخ�صيات احلا�ضرة على تويرت
ت�أثريا ،على امل�ستوى املحلي والدويل“ .لوال وجود تويرت ،لأح�س�ست �أنني مل �أعد �أ�ستطيع
�أن �أفعل �شيئا” تقول زينب.
فتحت زينب اخلواجة ح�سابها يف تويرت يف  3فرباير  .2011قالت �إنها كانت غا�ضبة
“�شعوبنا العربية كلها كانت تعي�ش يف الظلم ،وتقبل به ،وذلك كان ي�صيبني بالغ�ضب
والقهر” �سمت زينب نف�سها يف تويرت “العربية الغا�ضبة “ وو�ضعت �صورة كاريكاتريية
لفتاة غا�ضبة؛ لأن وجهها هي ال يحمل مالمح الغ�ضب الذي حت�س به.
تخت�صر زينب الكثري الكثري من جتربة تويرت لدى البحرينيني يف ثورة  14فرباير .هي
كانت هناك منذ البداية .قبل الثورة كانت مهمة تويرت عند زينب هي �أن تعي�ش فرح
�سقوط الرئي�س امل�صري ح�سني مبارك مع امل�صريني ،فرحتها ب�سقوطه كانت �أكرب من �أن
تو�صف .تقول “كنت �أتابع امل�صريني فقط لأقر�أ ماذا يقولون ،ماذا يكتبون ،كيف يحتفلون،
كيف يعربون عن فرحهم ”،وت�ضيف “هم فقط من كان �سيفهم �إىل �أي درجة �أنا �سعيدة،
الفرح الذي يف داخلي نف�س فرح امل�صريني حني ا�ستطاعوا التخل�ص من مبارك”.
ي�أتي دور زينب الآن يف �أن توظف تويرت ل�صالح احلراك الداخلي الذي بات يومه قريبا
جدا .قبيل  14فرباير كان عدد من لديهم ح�سابات يف تويرت من البحرين قليل جدا،
كانت زينب �سعيدة جدا ب�أن عدد متابعيها و�صل  .50ح�ضرت زينب النقا�شات التي كانت
تدور حول اختيار املكان املالئم للتجمع املركزي يف  14فرباير ،واقرتحت على �سبيل
“املزاح” دوار الل�ؤل�ؤة ،لكنها تفاج�أت �أن هناك من كان فعال قد و�ضعه كخيار �أول.
كانت الدعوات للتظاهر يف  14فرباير غالبا تنت�شر يف املنتديات و�صفحات موقع في�سبوك
للتوا�صل االجتماعي وغريها .تويرت كان غالبا ي�سحب من الفي�سبوك.
يف يوم  14فرباير كانت زينب يف جزيرة �سرتة التي �شهدت مظاهرات تريد اخلروج
لل�شارع العام والتوجه نحو دوار الل�ؤل�ؤة ،كانت تنقل للنا�س �أحداث التظاهرات التي هناك

مبا�شرة وبال�صور ،حدثا بعد حدث ،وخ�صو�صا االعتداء على املتظاهرين .كان ذلك
�سريعا جدا وغريبا ،من هنا بد�أت تنقلب معادلة تويرت!
تويرت �صار �شعبيا �أكرث ،لأنه عملي جدا للثورات ،في�سبوك مهي�أ ل�شخ�ص يجل�س م�سرتيحا
يف بيته ،تويرت يعطيك املعلومة ب�شكل �سريع وخمتزل يف  140حرفا فقط وبدون ت�أخري.
�إرفاق �صورة ،وو�صف للحدث ،ثم “كليك” والعامل كله �سيعرف “الآن”.
الن�شاط كان حمدودا على تويرت والتج�أوب قليل ،ولكن عدد املتابعني بد�أ يرتفع �إىل مئات.
بعد متكن النا�س من االعت�صام داخل دوار الل�ؤل�ؤة ملدة �شهر تقريبا ،كانت زينب تنقل ما
تراه �أمامها من فعاليات الدوار و�أن�شطته.
الحظت �أن هناك متابعني �أجانب ،من �أمريكا ،نيوزلندا� ،أ�سرتاليا� ،أفريقيا ،جذبتهم
حركة الدوار ،ومهتمون مبا يحدث فيه ،ويريدون �أن يعرفوا بال�ضبط ماذا هناك؟ واجلواب
كان من عند زينب بال�صور :مظاهرات ،خيام ،ر�سوم ،ندوات ،خطابات ،والقائمة تطول.
كان الو�ضع هناك جميل جدا ولفت �أنظار العامل و�إعجابه .كان العامل على معرفة مبا
يجري يف الدوار قبل دخوله ،وطوال اعت�صام النا�س فيه ،كان من ال�صعب خداعهم بعد
ذلك .رمبا و�صل عدد متابعي زينب قبل �ضرب الدوار يف  15مار�س �إىل حوايل .2000

■ البحرين ت�ستغيث #
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يف بداية يوم  15مار�س ،اليوم الذي هاجمت فيه قوات الظام اعت�صام دوار الل�ؤل�ؤة ،كانت
زينب يف منزلها الذي يقع قريبا جدا من حمل االعت�صام .كانت ت�سمع �صوت “�صراخ”
يف ال�شارع ،من هول ال�صوت مل ت�صدق �أنه ي�أتي من ال�شارع فعال .خرجت زينب ومعها
والدها النا�شط احلقوقي املعتقل عبد الهادي اخلواجة ،كان هناك دبابة تقف عند قارعة
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الطريق ،وم�سلحون.
قام امل�سلحون ب�إطالق النار على �شخ�ص ح�أول التظاهر حينها يف الطريق� ،أو خرج
متوجها للدوار .كان هناك متظاهر يتحدث �إىل اجلندي الذي ي�صوب �سالحه نحوه
لي�ستعطفه وي�س�أله “ماذا فعلنا لكي تقتلوننا؟” جاء عبد الهادي وتقدم �أكرث نحو اجلندي
وخاطبه “كيف �ستذهب �إىل عائلتك وقد يتمت �أطفاال وقتلت �إخوانك يف الوطن� ،إن مل
نكن �أهال؟!”
اجلندي هزه كالم اخلواجة الذي ا�ستمر يف احلديث رغم تهديد اجلندي ب�أنه �سيطلق
على اجلميع الآن �إذا مل يتفرقوا� ،أنزل اجلندي �سالحه فج�أة ،وحتدث �إىل النا�س ب�سماعة
مكربة لل�صوت ،وقال للخواجة “ال �أريد �أن �أقتل �أحدا ،و�أعرف �أننا �أهل و�إخوان ،ولكن
هذه هي الأوامر التي لدي ،فال جتربوين عليها” .ال�ضابط الذي كان خلف اجلندي عرف
�أنه لن ينفذ الأوامر ،ح�ضرت ب�شكل عاجل قوات املرتزقة الأجنبية و�أطلقت على الفور
ر�صا�صها� ،أ�صيب اخلواجة يف يده ووجهه وتراجع.
يف هذه الأثناء كانت زينب مع والدها �أمام الدبابة ،كان الهاتف يف يد زينب وهي تقوم
بنقل كل هذه الأحداث عرب تويرت لت�ضع النا�س يف ال�صورة دقيقة بعد دقيقة .حني رجعت
البيت �س�ألت والدها ما العمل؟ فقال “�ألي�س لديك هاتفك؟ اكتبي للعامل.
على الفور ،رجعت زينب لهاتفها جمددا ،وكتبت للعامل “�شعب البحرين ي�ستغيث ،لقد
هجموا على الدوار واملدن والقرى ،الكثري من اجلرحى والقتلى ،واملجمع حما�صر .”#
“منذ ذلك اليوم �أح�س�ست كثريا بقوة تويرت ،بل �أح�س�ست �أن تويرت مينحنا القوة”
تقول زينب ،لي�س هناك داع للعن�أوين يف تويرت ،وللمقاالت التف�صيلية ،هناك �أحداث
منقولة �أمام وجهك مبا�شرة ب�صراحة ،يتم حتديث تطوراتها �أمامك وك�أنك موجود هناك
وتعي�ش احلدث.

■ �إنهم يخ�شون تويرت
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“كلما حدث �أمر ما ف�أول �شيء ي�أتي على بايل هو �أن �أكتبه على تويرت ،وبذلك �أح�س
�أنني �أقوم بعمل ما وت�صرف �إزاءه” تقول زينب ،كان ذلك يرفع �صوت الثورة عاليا
من غري ت�أخري ،وكانت زينب ال تغرد �إال بالإجنليزية! “لو مل مل يكن لدي تويرت ماذا كنت
�س�أفعل ،هل �س�أت�صل ب�صحافيني و�أنتظر اهتمامهم؟ ثم �أن يقرروا الكتابة؟!” يف تويرت،
كانت زينب هي نف�سها ت�ستطيع ب�سهولة وبدون �أي ت�أخري �إي�صال �صوتها و�صوت الثورة
للخارج وفورا...

■ زينب اخلواجة ت�سحل وجتر من قيودها من قبل �شرطية بعد رف�ضها مغادرة دوار البديع .
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حينما اعتقل والدي ،وكان ذلك �أول مرة �أراه ُي�ضرب �أمامي ،و ُيرمى من الأعلىُ ،يدا�س
عليه ،ويرف�سونه ،وينزف دمه يف الأر�ض� ،أول �شيء قمت به هو �أنني تدخلت ،ح�أولت
�إيقافهم ومنعهم عن �ضرب �أبي .قلت لهم قوموا عنه ،هو م�ستعد �أن ي�أتيكم ب�سلمية،
ويذهب معكم ،ال داعي ل�ضربه.
�سحبونا �إىل الأعلى و�أغلقت علينا الغرفة .هنا انتهى الأمر ومل �أعرف كيف �أذهب لأبي،
كيف �أحميه؟ لي�س لدي �أي ت�صرف �أو �إجراء ميكن �أن �آخذه؟ كان ال�شيء الوحيد لدي
�أن �أذهب �إىل تويرت و�أجعل العامل يعرف ماذا حدث لأبي؟ عندما غادروا فتحت تويرت
مبا�شرة ،وقمت بنقل كل ما حدث .مل �أبك ،ومل �أنظف حتى املكان من الدماء.
من هذه الز�أوية تنتقد زينب �سلوك البع�ض يف املظاهرات ،وت�أثري تويرت ال�سلبي عليهم
“�أنا �ضد �أن يرى �أحد ما اعتداء �أو �ضرب ،ويقوم بالتغريد عنه بدال من �أن يقوم عمليا
ب�أي �شيء لإيقافه” وت�ضيف “�إذا �شاهدت �أحد املتظاهرين ي�ضرب لن �أكتفي بالتفرج
ونقل احلدث يف تويرت� ،س�أذهب �إىل هناك و�س�أح�أول عمل �أي �شيء له �أوال”!
يف املحكمة الع�سكرية التي يحاكم فيها والدها مينع �إدخال الهواتف ،حني تخرج زينب
تروي كل ما حدث داخل املحكمة للعامل �أجمع .يف جل�سة النطق باحلكم يحطم والدها
حالة اخلوف والتوج�س التي متلأ القاعة� ،صارخا بثقة “�سنوا�صل الن�ضال حتى حتقيق
مطالبنا امل�شروعة” وعلى الفور تهتف زينب “اهلل �أكرب” ،ت�سحب فورا من القاعة وتعتقل،
فيبد�أ ها�ش تاج  #بالظهور لأول مرة.
حني اعتقلت زينب للمرة الثانية بعد امتناعها عن الرتاجع يف �إحدى التظاهرات يف قرية
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عايل ،وتقدمها �إىل �سيارات ال�شرطة رافعة عالمة الن�صر ،اقرتب منها �شرطي و�ضربها،
على الفور �أوقفه الآخرون ،قالوا له ال تفعل ،لي�س هذه! �إنك ال بد �أن تكون الآن حماطا
بالكامريات التي ت�صور وتنقل ما فعلت عرب تويرت! نف�س الكالم �صار يقوله الع�سكريون
حني تذهب اخلواجة �إىل جل�سات حمكمة اال�ستئناف “ال تتكلموا معها� ،ستنقل كل �شيء
على تويرت!” تويرت كان يف�ضحهم كثريا ويرهبهم وي�صيبهم باخلوف والتوتر.
يف  20دي�سمرب � ،2011أفرج عن زينب اخلواجة بعد �أن اعتقلت للمرة الثالثة بعد
م�شاركتها يف فعالية “احتلوا �شارع البديع” ،كان �آخر ما كتبته يف تويرت “�أعت�صم الآن يف
�أحد الدوارات على �شارع البديع” .بعد قليل نقل تويرت �إىل العامل �أجمع فيديو و�صور زينب
وهي ت�سحل وجتر يف ال�شارع بطريقة مهينة جدا العتقالها .تخرج اخلواجة من ال�سجن،
بعد � 6أيام� ،أول تغريدة لها هو نف�س �شعارها الذي واجهت به ال�شرطة وهي معت�صمة
“ي�سقط حمد”.
تُعرف زينب ب�أنها نا�شطة يف حقوق الإن�سان ،وابنة نا�شط معتقل ،لكن التعريف اجلديد
الذي ي�ضاف �إليها هي �أنها “مغ ّردة”ي�صل عدد متابعي زينب الآن �إىل � 27ألف متابع،
ا�ضطرت لفتح ح�ساب �آخر “بالعربي” .ت�صلها ردود وجت�أوبات من خمتلف �أنحاء العامل،
يف �إحدى املرات قامت مغردة برازيلية باالت�صال ب�شركة ت�صنيع قنابل غاز م�سيالت
الدموع واالعرتا�ض على بيعهم البحرين هذه الأ�سلحة ،يقوم امل�صنع ب�إ�صدار بيان يو�ضح
فيه موقفه ،كل ذلك بناء على ما يرد يف ح�ساب زينب اخلواجة يف تويرت من معلومات
وحقائق.
ت�أخذ عن زينب العديد من و�سائل الإعالم ووكاالت الأنباء الدولية ،ويكتبون عنها
�شخ�صيا كذلك .ت�ص ّدر نب�أ اعتقالها و�صورتها �صحيفة الوا�شنطن بو�ست .تظهر يف اليوم
نف�سه يف تقرير م�صور لل�صحايف العاملي نيك كري�ستوف الذي كان على ات�صال بها ب�سبب
تغريداتها يف تويرت ،فاختار �أن تكون مرافقته �أثناء زيارته للبحرين.

الفضاء االفتراضي للثورة

222

إنترنت يعمل...
إلى حد ما

البحرين بعد  14فرباير ميادين مت�شابكة كما تت�شابك اخليوط
االفرتا�ضية لل�شبكات التي ت�شكل الإنرتنت .و�إذا كانت ميادين
البحرين حمالة للمتظاهرين واملعت�صمني ف�إن ميادينها على
الإنرتنت حمالة لتغطياتها الإعالمية التي وفرت موا ّد لف�ضاء
الإعالم مبختلف توجهاته.
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البحرين بعد  14فرباير ميادين مت�شابكة كما تت�شابك اخليوط االفرتا�ضية لل�شبكات
التي ت�شكل الإنرتنت .و�إذا كانت ميادين البحرين حمالة للمتظاهرين واملعت�صمني
ف�إن ميادينها على الإنرتنت حمالة لتغطياتها الإعالمية التي وفرت موا ّد لف�ضاء الإعالم
مبختلف توجهاته.
ويف حني كانت ال�سلطة ترتقب  14فرباير وت�ستعد له بن�شاط ا�ستخباراتي يدل عليه
�إف�ساح املجال �أمام املواقع االجتماعية للعمل بحرية من �أجل جمع �أكرب قدر من البيانات.
كان ملحوظ ًا �أنها عمدت بعد  14فرباير �إىل خف�ض �سرعة �شبكة الإنرتنت لتتقل�ص قدرة
الن�شطاء على حتميل املواد الفلمية ون�شرها.
وبح�سب نيويورك تاميز( ،)1ف�إن م�ؤ�شر �أربورنتورك�س للأمن املعلوماتي الأمريكي يظهر
انخفا�ض معدالت اال�ستخدام بني  14و 17فرباير  2011بن�سبة  20%عن مثل نف�س
الفرتة يف �شهر يناير.
يقول ن�شطاء تقنيون حتدثت معهم (مر�آة البحرين) �أنهم ا�ستعدوا منذ يناير ملثل هذه
اللحظة ،و�أن ال�سلطة ف�شلت يف �إخماد �صوت احلراك وتبني لها �أن قطع �شبكة الإنرتنت
لن يكون ذا جدوى يف البحرين نتيجة وجود بدائل وخيارات بع�ضها جاء من قلب الدولة
الأكرث �شرا�سة يف مواجهة احلراك البحريني ،الريا�ض .ومتثلت هذه اخليارات بدمج
�أكرث من �شبكة ات�صال قادمة من �أكرث من مزود .وكذلك با�ستخدام خيارات غري تقليدية
مثل االت�صال بالإنرتنت عرب الأقمار ال�صناعية .وال يعد االت�صال بالأقمار ال�صناعية
خيارا غريب ًا على البحرينيني الذين طاملا كانوا يتزدون بهذه اخلدمة عرب جمموعة
�شركات بع�ضها كان يعمل يف البحرين ب�صفة قانونية متام ًا لتقدمي هذه اخلدمة يف فرتة
من الفرتات.

■ البث املبا�شر
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منذ بد�أت حماكمات املعتقلني يف �أغ�سط�س  2010بد�أ البحرينيون ا�ستخدام هواتفهم
للبث املبا�شر للوقفات واالحتجاجات .بد�أت ال�سلطة حجب هذه املواقع واحدا تلو الآخر،
ولكن هذا احلجب بالن�سبة ل�شباب بد�أ معركته مع املواقع املحجوبة منذ �أكرث من ع�شر
�سنوات يعد نكتة اعتاد �سماعها .وكانت تظاهرات 14فرباير تظهر يف عيون عد�سات
الآيفون والأندرويد ومنها �إىل �شبكات التوا�صل االجتماعي املختلفة.
وخلق الن�شطاء منافذ متخ�ص�صة عدة لبث براجمهم و�أر�شفتها ،ب�صوت �أحيانا وبال�صوت
وال�صورة �أحيانا �أخرى .فمن موقع بامبيو�سر املحجوب تنقل الن�شطاء وم�ؤ�س�سات املجتمع

■ زينب اخلواجة ت�سحل وجتر من قيودها من قبل �شرطية بعد رف�ضها مغادرة دوار البديع .
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املدين عرب عدة مواقع خدمية للبث املبا�شر و�صو ًال �إىل تويت فيد.
وكما �شكل الدوار (ميدان الل�ؤل�ؤة) مركزا للتظاهرات كان مركزا للإبداعات .هناك
ان�صهرت خربات حمرتفني ومتطوعني يف اللجنة الإعالمية التي تبنت فكرة البث املبا�شر
للفعاليات واملظاهر العامة .ومبوازاة اجلهود التي بذلت لـ “ت�أهيل” الدوار كانت هناك
جهود تقنية تبذل لتطوير البث املبا�شر .وظهرت �أكرث من جمموعة ا�شتغلت بالفكرة .منها
الفريق الذي خ�ص�ص �سيارة (اب�ص) لعمله ،وكانت لقطة حمطة البنزين القريبة �آخر
ما �صورته يف الليلة الأوىل للهجوم على الدوار .قبل �أن يتم تك�سري ال�سيارة .بعدها ،انتقل
الفريق للعمل باملعدات اخلفيفة .كامريات مايكرو ،البتوبات نحيفة .وافتتح هذا الفريق
فرعا له يف ال�سلمانية قبل �أن تهدم �أقدام الع�سكر مواقع االعت�صام للمرة الثانية.
ويف فرتة ال�سالمة الوطنية عكف الفريق على تطوير �آلية “ذكية” تتيح للنا�س ا�ستقبال
البث املبا�شر عرب هواتفهم مبختلف �أنواعها ،وعرب �أجهزتهم مبختلف طاقاتها
اال�ستيعابية ،وكان موعدهم بعد يونيو مع عمل ت�صاعدي .الفريق امل�ستقل ،يتابع �أخبار
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الفعاليات على الأنرتنت ويحدد �إمكانية وجوده بناء على الظروف امليدانية.
اليوم يعمل الفريق على بث م�ؤمترات اجلمعيات ال�سيا�سية وعلى نقل الفعاليات امليدانية
التي كان �آخرها م�سرية اجلمعيات يف �شارع البديع ثم االعت�صام على دوار �أبو�صيبع.
مازالت روح الفريق تعمل ،ومازالت البنية التحتية التي مت جتهيزها يف الدوار هي �أ�سا�س
البث املبا�شر التي باتت قنوات كالل�ؤل�ؤة واملنار تنقل عنها �صورها احلية .يقول �أحد فريق
العمل �سينقل عنا تلفزيون البحرين يوما ما.

■ التوثيق

يف فرتة الطوارئ (ال�سالمة الوطنية) كانت الإنرتنت فر�صة للكثريين الذين امتلأت
�أعماقهم بطاقة احلرية التي كبتها الع�سكر .وبد�أت رحلة توثيق االنتهاكات التي برز فيها
موقع “�سجل البحرين”( )2والذي يتابع حاالت االنتهاكات واالعتقاالت والإفراجات
وال�شهداء معتمدا على تفاعل الزوار ب�أ�سلوب ت�شارك املعلومات بالإ�ضافة �إىل �صفحة
خا�صة بالبالغات احلقوقية قدمتها جمعية الوفاق و�أ�شرف عليها النائب ال�سابق امل�ستقيل
�سيد هادي املو�سوي �ضمن حملة “وثق ثم وثق” .ويف �إطار التوثيق الإعالمي خ�ص�ص
�سجل البحرين ق�سما خا�صا بتوثيق الفيديوهات املت�صلة بالبحرين ،بلغت تعداد امللفات
امل�سجلة فيه حتى حلظة كتابة التقرير  16262منها �أكرث من � 13ألف مقطع موثقة
باحلدث والزمان واملكان ويجمعها حمرك بحثي ي�صنفها على �أ�سا�س نوع احلدث �أو
زمانه �أو مكانه (.)3

■ هوام�ش

( )1تقرير لنيويورك تاميز عن حالة الإنرتنت يف البحرين
http://www.nytimes.com/2011/02/18/world/middleeast/18manama.html?_r=2

( )2موقع �سجل البحرين (بحرين لوج)
http://bahrainlog.com%e2%80%ac/
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( )3ق�سم �سجل الفيديو  -موقع �سجل البحرين (بحرين لوج)
http://vedio.bahrainlog.com/
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تناقض النسختين
العربية واإلنجليزية ال يخلو من دالالت
و”اللجنة” تجاهلت مرسوم “السالمة الوطنية”

ال �شك �أن �إبداء ر�أي �شامل يف كل جزئيات تقرير “اللجنة
البحرينية لتق�صي احلقائق” ،هي مهمة تت�سم بالت�شعب – ولي�س
ال�صعوبة – وذلك نظر ًا الحتواء التقرير على الكثري من الوقائع،
والكثري من اخلال�صات واال�ستنتاجات ،التي ذهبت �إليها اللجنة،
والتي هي بحاجة �إىل الكثري من الوقت لبحثها و�إخ�ضاعها لدرا�سة
وحتليل متعمقني.
مملكة في مهب تقرير
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واحلال �أن “الوقت الكايف” لهذه الدرا�سة هو ترف وامتياز يف �آن مل يتوافر خالل الفرتة
املا�ضية وخ�صو�ص ًا �أننا بذلنا بع�ض اجلهد ،يف مقارنة الن�ص الإجنليزي – الذي ن�شرته
اللجنة على موقعها على �شبكة الإنرتنت – بالن�ص العربي الذي ن�شرته اللجنة ذاتها
وتبعتها يف ذلك ال�صحافة املحلية .والداعي لذلك ،هو الف�ضول ال�شديد الذي اعرتى
كثريين ،عندما �سحبت اللجنة الن�ص العربي الذي مت ن�شره يف البداية .وال�سبب يف هذا
الف�ضول وهو �أننا نعتقد جازمني ب�أن هناك م�سئولية �أخالقية – بالدرجة الأوىل – تقع
على عاتق اللجنة نتيجة قيامها بن�شر الن�سخة العربية ،لتقرير هو على درجة كبرية من
اخلطورة والأهمية ،كما هو حال تقريرها مو�ضوع هذه الورقة ومن ثم �سحبه .ذلك �أن
من اطلع على الن�سخة العربية الأوىل ،وقارنها مع الن�ص املحرر باللغة الإجنليزية� ،سيقع
– يف �أح�سن الأحوال – يف حرية �شديدة حول الأ�سباب التي �أدت �إىل هذا التباين ،يف
بع�ض الأحوال ،والنواق�ص يف �أحوال �أخرى ،ورمبا التناق�ض يف بع�ض احلاالت ،بني الن�ص
العربي املن�شور يف البداية والن�ص الإجنليزي ،وهو �أمر ال يخلو من الدالالت.
وبالعودة �إىل مو�ضوع هذه الورقة ،ف�إننا وجدنا �أنف�سنا م�ضطرين – بالنظر �إىل ما �سلف
احلديث �إليه من ت�شعب التقرير و�ضيق الوقت – �إىل ق�صر مو�ضوع هذه الورقة على
مناق�شة بع�ض “املالحظات العامة” ولي�س كلها ،والتي �ضمنتها اللجنة يف الف�صل الثاين
ع�شر من تقريرها واملعنون “املالحظات العامة والتو�صيات”.
ويف هذا ال�صدد ،ف�إنه ال بد من الإ�شارة �إىل �أن مناق�شة هذه املالحظات �ستعتمد –
بدرجة كبرية – على ما ورد مبنت التقرير ذاته .مبعنى �أن �إبداء الر�أي فيما �إذا كانت
هذه “املالحظة العامة” �أو تلك التي �أوردتها اللجنة ،تن�سجم وتت�سق مع تلك التفا�صيل
والتقريرات واخلال�صات التي ت�ضمنها كل ف�صل من ف�صول التقرير على حدة .ذلك �أنه
من املنطقي بل ومن الالزم �أي�ض ًا �أن ت�ستند كل مالحظة ختامية� ،أوردها التقرير يف
ف�صله الأخري� ،إىل ما يقابلها �أو يتعلق بها من تفا�صيل وتقريرات �أوردتها اللجنة يف منت
تقريرها.
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ولكن ،وقبل ال�شروع يف مناق�شة هذه املالحظات ،نرى من الأهمية مبكان ،ا�ستهالل هذه
الورقة ،ب�إبداء ر�أي حول املر�سوم امللكي رقم ( )18ل�سنة  2011ب�إعالن حالة ال�سالمة

■ اجلي�ش البحريني مبعية قوات درع اجلزيرة منت�شر يف منطقة املرف�أ املايل.
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الوطنية .وذلك نظر ًا �إىل �أن هذا املر�سوم ،واحلالة التي �أعلنها ،وال�سلطات التي منحها،
والظروف التي خلقها على �أر�ض الواقع ،ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ – �أو رمبا اجلزء الأكرب-
من الأ�سباب التي �أدت �إىل ت�شكيل جلنة تق�صي احلقائق .ونرى ب�أن �أهمية مناق�شة
�إعالن حالة ال�سالمة الوطنية هو نتيجة حتمية ملا هو ثابت من التجاهل التام للجنة
لهذا املر�سوم ،و�إغفالها لآثاره وتداعياته ونتائج تطبيقه على �أر�ض الواقع وعلى الأحداث
والظروف واملالب�سات التي وقعت خالل الفرتة التي �شملها الإطار الزمني ملهمتها ،وما
ا�ستتبع ذلك من �أحداث الحقة على ذلك الإطار الزمني ،باعتبارها وقائع ومالب�سات
ت�شكل �سل�سلة م�ستمرة ومتوا�صلة مع الوقائع واملالب�سات التي �سبقتها .ونق�صد من جتاهل
اللجنة لهذا املر�سوم هو تقدير مدى توافق �إعالن حالة ال�سالمة الوطنية – وهي حالة
�أحكام عرفية – مع الد�ستور واملعايري الدولية املتعارف عليها لإعالن حالة الطوارئ.
ذلك �أن و�ضع �إعالن حالة ال�سالمة الوطنية على ميزان املعايري الدولية يف هذا ال�ش�أن
هو ،يف اعتقادنا ،الو�سيلة الأمثل لتقدير توافر عن�صر املالءمة لفر�ض حالة الأحكام
العرفية من حيث توافر الأ�سباب وال�شروط املربرة لفر�ض مثل هذه الأحكام اال�ستثنائية.
والدليل على جتاهل و�إغفال اللجنة لهذا املر�سوم وتداعياته ،لي�س من قبيل التجني عليها
�أو اتهامها مبا مل ترتكبه.
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“السالمة الوطنية”
المشرع البحرينـي
بدعة لم يوردها
ّ
 ..وهي أشد من “األحكام العرفية”
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لقد ن�ص الأمر امللكي رقم ( )28ل�سنة  2011بت�شكيل اللجنة يف املادة التا�سعة
منه على �أنه “يجب �أن ي�شتمل تقرير اللجنة �ضمن �أمور �أخرى على ما يلي:
� 1سرد ًا كام ًال للأحداث التي وقعت خالل �شهري فرباير� /شباط ومار�س� /آذار - 2 ،2011الظروف واملالب�سات التي وقعت يف ظلها تلك الأحداث - 3 ،ما �إذا كانت
قد وقعت خالل تلك الأحداث انتهاكات للمعاير الدولية حلقوق الإن�سان من قبل
�أي من امل�شاركني خالل الأحداث �أو التداخل بني املواطنني واحلكومة - 4 ،ظروف
و�صحة عمليات التوقيف واالعتقال” .وم�ؤدى هذا الن�ص يقطع – بدون �شك –
ب�أن من مهام اللجنة واخت�صا�صاتها �أن تتعر�ض للبيئة القانونية التي جرت يف
ظلها هذه الأحداث .ومن امل�ؤكد �أن مر�سوم �إعالن حالة ال�سالمة الوطنية واحلالة
التي خلقها� ،شكّل العنوان الرئي�س والركيزة لكل امل�شهد البحريني يف الفرتة التي
تن�أولها التقرير .وبالتايل ف�إنه كان من قبيل التقيد باملهمة امل�سندة �إليها ومن
قبيل املو�ضوعية �أي�ض ًا �أن تتعر�ض اللجنة ،طاملا �أنها جلنة تق�صي حقائق ،لفح�ص
مدى �شرعية تلك التدابري اال�ستثنائية التي مت فر�ضها مبوجب �إعالن ال�سالمة
الوطنية ،وذلك يف �ضوء احلقوق املن�صو�ص عليها يف د�ستور البالد ويف �ضوء املعايري
والقواعد الدولية املتعارف عليها فيما يت�صل بفر�ض حالة الطوارئ.
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وما ي�ؤكد �أي�ض ًا واقع جتاهل اللجنة وعدم تعر�ضها ملدى �صحة ومالءمة فر�ض حالة
ال�سالمة الوطنية يف مالحظاتها العامة اخلتامية� ،أن اللجنة ذاتها تو�صي يف الفقرة
( ،)184بعد ا�ستعرا�ضها للدفوع التي �أثارها املحامون ،ب�ش�أن عدم د�ستورية املر�سوم
امللكي ب�إعالن حالة ال�سالمة الوطنية ،تو�صي بعر�ض الدفوع املتعلقة مبخالفة بع�ض �أحكام
املر�سوم ب�إعالن حالة ال�سالمة الوطنية لأحكام د�ستور البحرين على املحكمة الد�ستورية.
لذلك فقد كان من الأوىل والأجدر �أن تتعر�ض اللجنة بذاتها  -ب�شكل وا�ضح و�صريح –
مل�س�ألة مدى م�شروعية �أو د�ستورية فر�ض حالة الطوارئ ،امل�سماة بحالة ال�سالمة الوطنية
و�أن تبدي ر�أيها يف هذه امل�س�ألة .وال ينفع ،رد ًا على ما �أقرره من جتاهل اللجنة لهذه
امل�س�ألة ،القول ب�أن التعر�ض ملدى م�شروعية فر�ض حالة ال�سالمة الوطنية هو من قبيل
اخلو�ض يف �أعمال ال�سيادة التي ال يجوز �إخ�ضاعها للرقابة� ،أي ًا كانت طبيعة هذه الرقابة.
�أو القول �أن هذه امل�س�ألة تخرج عن نطاق املهمة املوكلة للجنة تق�صي احلقائق� .إذ �إن هذه
احلجج مردود عليها من الأمر امللكي ب�إن�شاء جلنة تق�صي احلقائق ذاته ،والذي كلف
اللجنة ببحث الظروف واملالب�سات التي وقعت يف ظلها الأحداث ،وما �إذا وقعت خالل
تلك الأحداث انتهاكات للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان .كما �أن تلك احلجة مردود
عليها ب�أنه قد ا�ستقر العمل على امل�ستوى الدويل على �إخ�ضاع �إعالن حالة الطوارئ لرقابة
الق�ضاء واملنظمات الدولية املخت�صة للتحقق من مدى �صحة املربرات التي مت اال�ستناد
�إليها لفر�ض تلك احلالة

■”بدعة” مل ن�سمع بها
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�إن “�إعالن “حالة ال�سالمة الوطنية ،هو �أمر يختلف متام ًا من حيث طبيعته عن احلالة
التي تن�ش�أ نتيجة له� ،أي للإعالن .ذلك �أن املادة (/36فقرة ب) من “الد�ستور” تن�ص
على �أنه “ ال تعلن حالة ال�سالمة الوطنية �أو الأحكام العرفية �إال مبر�سوم” .وهذا الن�ص
قائم على فر�ضية �سابقة بال�ضرورة على “�إعالن حالة ال�سالمة الوطنية” .وهي وجود
القانون الذي يحدد مفهوم حالة ال�سالمة الوطنية ،وينظم حدود ونطاق الإجراءات التي
يجوز لأجهزة ال�سلطة التنفيذية اتخاذها ،مبا يج�أوز تلك احلدود التي تنظمها القوانني
العادية ال�سارية يف البالد .واحلال �أنه لي�س هناك يف املنظومة القانونية البحرينية قانون
با�سم “قانون حالة ال�سالمة الوطنية” .ويرتتب على هذه احلقيقة �أن مر�سوم �إعالن
حالة ال�سالمة الوطنية هو ،يف واقع الأمر ،غري ذي مو�ضوع؛ لأنه يعلن عن قيام حالة
ا�ستثنائية ال وجود لها يف القانون البحريني .وتبع ًا لذلك ف�إن �إ�صدار هذا املر�سوم،

■ عنا�صر من قوات درع اجلزيرة منت�شر بباحة جممع ال�سلمانية الطبي.

بال�شكل وامل�ضمون اللذين �صدر بهما هو �أمر خمالف للد�ستور.
لقد ترتب على املر�سوم امللكي ب�إعالن حالة ال�سالمة الوطنية تعطيل بع�ض �أحكام
الد�ستور .وهو الأمر غري اجلائز طبق ًا لن�ص املادة ( )123من الد�ستور ،والتي تن�ص
على �أنه “ اليجوز تعطيل �أي حكم من �أحكام هذا الد�ستور �إال �أثناء �إعالن الأحكام
العرفية ،وذلك يف احلدود التي يبينها القانون” .ونكرر مرة �أخرى “�أثناء �إعالن الأحكام
العرفية” ولي�س �إعالن حالة ال�سالمة الوطنية .وتدلي ًال على �أن املر�سوم امللكي عطل بع�ض
�أحكام الد�ستور ،ن�شري �إىل ن�ص املادة (/5فقرة )12من املر�سوم والذي ين�ص على
�أنه “لل�سلطة املكلفة بتنفيذ �أحكام هذا املر�سوم اتخاذ كل �أو بع�ض التدابري والإجراءات
الآتية� 12- :إ�سقاط اجلن�سية البحرينية عن كل من كان يف وجودهم خطورة على الأمن
والنظام العام و�إبعادهم عن البالد �أو حجزهم يف مكان �أمني” .هذا يف حني �أن املادة
( )17من الد�ستور تن�ص على �أن “ �أ -اجلن�سية البحرينية يحددها القانون ،وال يجوز
�إ�سقاطها �إال يف حالة اخليانة العظمى ،والأحوال الأخرى التي يحددها القانون .ب-
يحظر �إبعاد املواطن عن البحرين �أو منعه من العودة �إليها”� .إذ ًا ما هي قيمة الد�ستور
�إذا كان ميكن تعطيل �أحكامه مبجرد مر�سوم؟!
على الرغم من �أن “املذكرة التف�سريية” املرفقة “بالد�ستور” ،ت�شري ب�ش�أن املادة ()36
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املتعلقة ب�إعالن حالة ال�سالمة الوطنية �أو الأحكام العرفية ،وذلك بقولها “وملا كانت هذه
الظروف تتدرج من ال�ضعف �إىل القوة ،وتختلف درجة خطورتها ،ف�إنه رغبة يف عدم
امل�سا�س بحقوق الأفراد وحرياتهم �إال بالقدر الالزم ملواجهتها ،فرق الد�ستور يف املادة
 36بني حالتني :حالة ال�سالمة الوطنية وحالة الأحكام العرفية ...ويرتتب على هذه
التفرقة� ،أن تكون الإجراءات الالزمة لإعادة ال�سيطرة على الو�ضع القائم عند �إعالن
حالة ال�سالمة الوطنية �أقل حدة وم�سا�س ًا بحقوق الأفراد وحرياتهم من تلك التي يتم
اللجوء �إليها يف حالة �إعالن الأحكام العرفية” ،على الرغم من ذلك ف�إن جلنة تق�صي
احلقائق ذاتها تقرر يف الفقرة ( )169من التقرير ما يلي “ بل والأمر الأكرث غرابة
هو �أنه بالرغم من حقيقة �أن املذكرة التو�ضيحية املرفقة بد�ستور اململكة تن�ص على �أنه
يجب �أن تكون التدابري املتخذة مبوجب حالة ال�سالمة الوطنية �أقل تقييد ًا من تلك التي
يتم تنفيذها �أثناء تطبيق الأحكام العرفية ،فقد �أثبت الواقع تف�سري هذا املر�سوم بطريقة
متنح �سلطات للأجهزة احلكومية تزيد عن تلك املن�صو�ص عليها يف املر�سوم الأمريي رقم
( )27ل�سنة  1981ب�ش�أن تطبيق الأحكام العرفية ،وخا�صة فيما يتعلق ب�سلطة توقيف
الأ�شخا�ص لفرتات غري حمددة دون الرجوع �إىل ال�سلطة الق�ضائية” .ولعل هذا الذي
تقرره اللجنة يف منت تقريرها ،ي�ؤكد مرة �أخرى ما �أ�شرنا �إليه من جتاهلها لإبداء ر�أي
حمدد حول �سالمة وم�شروعية املر�سوم ب�إعالن حالة ال�سالمة الوطنية الذي ثبت �أنه �أ�شد
وط�أة من حالة الأحكام العرفية.

و�أخري ًا ،ف�إن �إحدى الو�سائل لتقييم �صحة امل�سوغات التي يتم اال�ستناد �إليها لفر�ض حالة
الطوارئ �أو التدابري اال�ستثنائية ،تتمثل فيما �إذا كان حل امل�شكلة التي تتعر�ض لها البالد
ال يتحقق بالتدابري العادية التي تتفق مع املعايري والقواعد الدولية التي ال جتوز خمالفتها.
والواقع �أن منظومة القوانني البحرينية� ،أو تر�سانتها بعبارة �أ�صح ،مليئة بكل ما يخطر
على البال من القوانني املقيدة للحريات ،وتدعم هذه الرت�سانة ،على الدوام� ،أجهزة
ق�ضائية م�ستعدة لال�ستجابة لطلبات التوقيف والقب�ض والتفتي�ش واحلب�س التي تتقدم بها
�إليها �أجهزة �إنفاذ القانون .وهو ما ينفي قطع ًا �أي �ضرورة لإعالن حالة الطوارئ التي مت
فر�ضها على البالد.
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عبارة “نمط متكرر من السلوك”
استهتار بالحقيقة..
وغايتها تبرير ساحة الدولة

نعلم �أن اللجنة امل�ستقلة لتق�صي احلقائق ،هي جلنة مت ت�شكيلها مبوجب
الأمر امللكي رقم ( )28ل�سنة  2011ال�صادر بتاريخ  29يونيو /حزيران
 ،2011واملن�شور يف اجلريدة الر�سمية ال�صادرة بتاريخ  30يونيو/
حزيران  .2011وقد ن�ص هذا الأمر – من جملة ما ن�ص عليه – ن�ص
يف مادته التا�سعة على �أنه “ ت�ضع اللجنة تقرير ًا بنتيجة عملها يتم
ن�شره كام ًال بعد عر�ضه على امللك يف موعد �أق�صاه � 30أكتوبر /ت�شرين
الأول .2011
مملكة في مهب تقرير
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■ يف م�شهد حاط بالكرامة ،معتقالت ال�سيتي �سنرت مكد�سات على الأر�ض بعد تقييدهن.
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ويجب �أن ي�شتمل تقرير اللجنة �ضـمن �أمـور �أخرى عـلى ما يلـي -3 ،....-2،...-1:ما
�إذا كانت قد وقعت خالل تلك الأحداث انتهاكات للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان من
قبل �أي من امل�شاركني خالل الأحداث �أو التداخل بني املواطنني واحلكومة( .مالحظة
عابرة :نزعم ب�أن هذه العبارة الأخرية :التداخل بني املواطنني واحلكومة ،هي عبارة متت
�صياغتها يف الأ�صل باللغة الإجنليزي ة “Interaction between the pu b
 ”lic and the governmentومتت بعد ذلك ترجمتها �إىل اللغة العربية،
وذلك لغمو�ض مفهوم التداخل بني املواطنني واحلكومــة يف اللغة القانوني ــة العربية).
 - 6 ،...- 5 ،...- 4ظروف و�صحة عمليات التوقيف واالعتقال .”...وم�ؤدى هذه املادة
�أن ال�سلطة احلاكمة ،ممثلة يف امللك ،تطلب من جلنة تق�صي احلقائق البحث فيما �إذا
ح�صلت خالل الأحداث انتهاكات للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان ،كما تطلب ال�سلطة
من اللجنة بيان ظروف و�صحة عمليات التوقيف والإعتقال .هذا طبع ًا �ضمن �أمور �أخرى
ا�شتمل عليها الأمر امللكي بت�شكيل اللجنة.
ُ
وا�ستجابة لهذا التكليف ،قامت جلنة تق�صي احلقائق باملهمة التي �أ�سندت �إليها ،وقدمت
تقريرها ،الذي خ ُل�صت فيه – من جملة �أمور �أخرى – يف الفقرة (� )1693إىل الآتي:
“ لقد اعتقدت احلكومة �أن الو�ضع الداخلي قد و�صل �إىل حد يهدد بانهيار تام للقانون
وللنظام ...ولذلك ويف  15مار�س� /آذار �أ�صدر جاللة امللك املر�سوم امللكي ب�إعالن حالة
ال�سالمة الوطنية .ولقد نفذت قوات الأمن عدد ًا كبري ًا جد ًا من عمليات القب�ض دون �إبراز
�أوامر القب�ض �أو حتى �إخبار الأ�شخا�ص املقبو�ض عليهم ب�أ�سباب القب�ض .ويف حاالت كثرية
جل�أت اجلهات الأمنية يف حكومة البحرين �إىل ا�ستخدام القوة املفرطة وغري ال�ضرورية

م�صحوبة ب�سلوك بث الرعب يف نفو�س املواطنني ،ف�ض ًال عن الإتالف غري ال�ضروري
للممتلكات .وبالت�أكيد ف�إن وجود مثل هذا النمط املتكرر من ال�سلوك يك�شف عن طبيعة
التدريب ال�سابق لتلك القوات” .ويف الفقرة الالحقة (رقم  )1694تقول اللجنة “يف
هذا الإطار ،تعر�ض الكثري من املوقوفني للتعذيب ولأ�شكال �أخرى من االنتهاكات البدنية
والنف�سية داخل حمب�سهم ،الأمر الذي يدلل ،مرة �أخرى ،على وجود �أمناط �سلوكية معينة
تقوم بها بع�ض اجلهات احلكومية .وبالطبع مل يتعر�ض جميع املوقوفني لكافة �أ�ساليب
�إ�ساءة املعاملة ،ولكن تالحظ وجود منط ملحوظ من �سوء املعاملة موجه لفئات بعينها
من املوقوفني”.

■  7مواد من العهد الدويل �ضربت عر�ض احلائط
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ن�ستنتج من هاتني املالحظتني� ،أن اللجنة ترى �أن هناك جمرد وجود “لأمناط �سلوكية
معينة تقوم بها بع�ض اجلهات احلكومية”� ،أو جمرد “منط متكرر من ال�سلوك يك�شف
عن طبيعة التدريب ال�سابق لتلك القوات” .والواقع �أن هذا الذي تو�صلت �إليه اللجنة يف
مالحظاتها اخلتامية العامة ،من �أن ما ح�صل من انتهاكات كان جمرد “�أمناط �سلوكية
معينة تقوم بها بع�ض اجلهات احلكومية” ،هي نتيجة� ،أقل ما ميكن �أن يقال عنها� ،إنها
ا�ستهتار و�إنكار �صريحان للحقيقة .ذلك �أن اللجنة ذاتها يف الفقرة رقم ( )105تقول
( وهنا نقر�أ يف الن�ص الإجنليزي ولي�س الن�ص العربي للتقرير الذي ن�شرته اللجنة على
موقعها بتاريخ  11دي�سمرب /كانون الأول  2011وهي ترجمة مت و�ضعها يف �سياق
و�صيغة خمتلفة عن �سياق الن�ص الإجنليزي) تقول:
“105. On 15 March 2011, the Government of Bahrain declared a State of National Safety, which is one
of two categories of states of emergency provided for
under the Constitution of Bahrain. Bahrain is bound
by article 4 of the ICCPR, which permits derogations from obligations “in time of public emergency,
which threatens the life of the nation”. However,
derogations from the provisions of the ICCPR are
only permissible to the extent strictly required by the
exigencies of the situation. The GoB deposited a dero-
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gation from article 9, 12, 13, 17, 19, 21 and 22 of the ICCPR with the UN Secretary General on 28 April 2011,
although the State of National Safety was declared on
”15 March 2001.
وترجمة هذه الفقرة �إىل اللغة العربية هي “ :بتاريخ  15مار�س� /آذار � ،2011أعلنت
حكومة البحرين حالة ال�سالمة الوطنية ،والتي هي �إحدى فئتي حالة الطوارئ املن�صو�ص
عليهما يف د�ستور البحرين� .إن البحرين ملتزمة باملادة ( )4من العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،والتي جتيز التحلل من التزامات “�أثناء حالة طوارئ عامة
تهدد م�صري الأمة” .ويف كل الأحوال ف�إن عدم التقيد ب�أحكام العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية جائز فقط يف احلدود التي تتطلبها ال�ضرورات امللحة
للأو�ضاع .وبتاريخ � 28أبريل /ني�سان � 2011أودعت حكومة البحرين لدى الأمني العام
للأمم املتحدة �إعالن ًا بعدم التقيد باملواد  22،21،19،17،13،12،9من العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،على الرغم من �أنها �أعلنت حالة ال�سالمة
الوطنية وذلك بتاريخ  15مار�س� /آذار .”2011
وب�إيجاز �شديد ف�إن الأحكام املتعلقة مبا يعرف يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية با�ستخدام حق عدم التقيد ،تتمثل فيما تن�ص عليه املادة ( )4من العهد
الدويل من �أنه “ - 1يف حاالت الطوارئ اال�ستثنائية التي تهدد حياة الأمة ،واملعلن قيامها
ر�سمي ًا ،يجوز للدول الأطراف يف هذا العهد �أن تتخذ ،يف �أ�ضيق احلدود التي يتطلبها
الو�ضع ،تدابري ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة عليها مبقت�ضى هذا العهد� ،شريطة عدم
منافاة هذه التدابري لاللتزامات الأخرى املرتتبة عليها مبقت�ضى القانون الدويل وعدم
انطوائها على متييز يكون مربره الوحيد هو العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو
الأ�صل االجتماعي - 3 .على �أية دولة طرف يف هذا العهد ا�ستخدمت حق عدم التقييد
�أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فور ًا ،عن طريق الأمني العام للأمم املتحدة ،بالأحكام
التي مل تتقيد بها وبالأ�سباب التي دفعتها �إىل ذلك .وعليها يف التاريخ الذي تنهي فيه عدم
التقيد� ،أن تعلمها بذلك مرة �أخرى وبالطريق ذاته” .وتنظم هذه املادة من العهد م�س�ألة
ا�ستخدام حق عدم تقيد الدولة املن�ضمة للعهد الدويل ببع�ض االلتزامات املن�صو�ص عليها
يف العهد ،وت�شرتط ال�ستخدام هذا احلق توافر ال�شرطني التاليني -1 :قيام حالة طوارئ
يف الدولة الطرف تهدد حياة الأمة ”.وال تعترب �أي كارثة �أو حالة ا�ضطراب تواجه الدولة

ب�أنها حالة طارئة تهدد حياة الأمة ،و�إمنا يق�صد بذلك احلالة التي ت�ؤثر على ال�شعب يف
كل �أو بع�ض �أجزاء الدولة �أو التي ت�شكل تهديد ًا لال�ستقالل ال�سيا�سي �أو الوحدة الإقليمية
للدولة �أو متنع �أجهزة الدولة الرئي�سية من القيام مبهامها الأ�سا�سية ،ومنها حماية
احلقوق الواردة بالعهد” (املرجع :تف�سري اللجنة املعنية حلقوق الإن�سان للعهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية – درا�سة تطبيقية يف �آراء اللجنة ب�ش�أن بالغات
الأفراد �ضد انتهاكات الدول الأطراف – بحث للدكتور خالد حممد حمد اجلمعة – دولة
الكويت – من�شور يف جملة احلقوق – العدد ( – )4ال�سنة  – 34دي�سمرب .)2010
�أما ال�شرط الثاين فهو �أن تعلن الدولة الطرف ر�سمي ًا عن وجود حالة الطوارئ.

■ احلكومة قالت بل�سانها �إنها لن تلتزم بالعهد الدويل
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تتمثل املواد التي ا�ستخدمت حكومة البحرين حق عدم التقيد بها ،يف كل من املادة ()9
من العهد الدويل والتي تتعلق ب�ضمانات حق الأفراد يف احلرية والأمان وعدم جواز
االعتقال والتوقيف التع�سفي ،ف�ض ًال عن �ضمانات املثول �أمام الق�ضاء .واملادة ()12
املتعلقة ب�ضمانات حرية االنتقال وال�سفر وخروج املواطن من بلده والعودة �إليها .كما
قررت حكومة البحرين عدم تقيدها باملادة ( )13من العهد والتي تتعلق بعدم جواز �إبعاد
ال�شخ�ص الأجنبي املقيم يف البالد ب�صفة قانونية .وكذلك املادة ( )17اخلا�صة ب�ضمانة
عدم تعري�ض �أي �شخ�ص لتدخل يف خ�صو�صياته �أو �شئون �أ�سرته �أو بيته �أو تعري�ضه لأي
حمالت غري قانونية مت�س �شرفه �أو �سمعته .واملادة ( )19املتعلقة بحرية الر�أي والتعبري
واحل�صول على املعلومات والأفكار .واملادة ( )21اخلا�صة مبمار�سة حق التجمع ال�سلمي.
وكذلك املادة ( )22املتعلقة باحلق يف تكوين اجلمعيات والنقابات واالن�ضمام �إليها.
�إذ ًا فحكومة البحرين تعلن بتاريخ � 28أبريل /ني�سان � ،2011أي بتاريخ �سابق على
تاريخ �صدور الأمر امللكي بت�شكيل جلنة تق�صي احلقائق يف  29يونيو /حزيران ،2011
ب�أنها لن تلتزم ب�أحكام بع�ض مواد العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
وهذا الإعالن يعني �أن حكومة البحرين تقر بنف�سها ر�سمي ًا ب�أنها لن تلتزم ببع�ض
املعايري الدولية حلقوق الإن�سان ،وذلك فيما يتعلق بحق الفرد يف احلرية ويف الأمان على
�شخ�صه وعدم توقيفه �أو اعتقاله تع�سفا ،وما �إىل ذلك من حقوق �أ�سا�سية ،قررت عدم
االلتزام بها .مبا يعني �أي�ض ًا �أن حكومة البحرين �أعلنت ب�أن ذلك �سيكون منهج ًا لها خالل
فرتة �إعالن حالة ال�سالمة الوطنية ،ومع ذلك ي�أتي تقرير جلنة تق�صي احلقائق ليقول
لنا �إن ما ح�صل خالل تلك الفرتة مل يكن �إال جمرد “�أمناط �سلوكية معينة تقوم بها
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بع�ض اجلهات احلكومية “� ،أو �أنه جمرد “�سلوك يك�شف عن طبيعة التدريب ال�سابق
لقوات الأمن” .وال �شك ب�أن الغاية من مثل هذه اخلال�صة التي ذهبت �إليها اللجنة هي
حم�أولة نفي م�سئولية الدولة عما ح�صل من انتهاكات �أدت �إىل �إزهاق الأرواح ،وم�صادرة
احلريات ،وقطع الأرزاق ،و�إلقاء م�سئولية هذه الأفعال على “بع�ض اجلهات احلكومية
ذات الأمناط ال�سلوكية املعينة”.
والأدهى من ذلك �أي�ض ًا �أن الأمر امللكي بت�شكيل جلنة تق�صي احلقائق يطلب من اللجنة
بحث ما �إذا وقعت خالل الأحداث انتهاكات للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان ،والبحث يف
ظروف و�صحة عمليات التوقيف واالعتقال ،هذا يف حني �أن حكومة البحرين تقرر بنف�سها
يف � 28أبريل /ني�سان  2011ب�أنها غري مقيدة ببع�ض تلك املعايري املن�صو�ص عليها يف
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،مبا يف ذلك املعايري اخلا�صة بعمليات
التوقيف واالعتقال.
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غلطة “شاطر” أم “متشاطر”!؟
“التقرير” يضرب في النتائج بما يقرره
في المقدمات

يف �أول و�آخر لقاء عام جمع �أع�ضاء جلنة تق�صي احلقائق ،ببع�ض ممثلي
توجه �أحد املحامني
اجلمعيات ال�سيا�سية واملهنية و بع�ض الأفرادّ ،
ب�س�ؤال لرئي�س اللجنة حممود �شريف ب�سيوين مفاده ما �إذا �ستقوم
اللجنة بالبحث يف الأ�سباب التي �أدت لأحداث فرباير� /شباط ومار�س/
�آذار املا�ضيني ،ف�أجاب ب�إجابة� ،صريحة ،و حمددة ،ووا�ضحة ،وبكلمة
واحدة“ ،نعم”.
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وبالفعل فقد انتهت اللجنة يف مالحظاتها اخلتامية عن الف�صل الرابع من التقرير،
واملتعلق ب�سرد �أحداث �شهري فرباير � /شباط ومار�س� /آذار  ،2011و بالتحديد يف
الفقرة (� )641إىل �أنه “يف �سياق العوملة التي تعي�شها �سائر �أرجاء املعمورة ،و واقع �أن
الأحداث التي تقع يف بقعة معينة من العامل ت�ؤثر ال حمالة على الأحداث التي ت�شهدها
مناطق �أخرى من العامل ،ف�إن فهم الأحداث يف البحرين يتطلب ر�ؤية �أو�سع نطاق ًا،
خا�صة يف �ضوء املوقع اجلغرايف الفريد للبحرين والذي يت�سم ب�أهمية وثقل ا�سرتاتيجي
واقت�صادي كبري .و بو�صفها دولة عربية وم�سلمة ،ف�إن البحرين تت�أثر بالتطورات التي تقع
يف العاملني العربي والإ�سالمي ،و خا�صة العامل العربي يف �ضوء االت�صال املبا�شر والوثيق
للبحرين مبحيطها العربي.
لذا ،ف�إن البحرين قد ت�أثرت مبا �أ�صبح يعرف عامة بالربيع العربي .ورغم �أن كل دولة
جمتمع عربي ت�أثر بهذه الأحداث والتطورات ب�شكل خمتلف� ،إال �أن الثابت �أن الربيع العربي
�شجع �شعوبا عربية ،و منها يف البحرين ،على الإعراب عن مظامل و مطالب �إ�صالحية
كانت مكبوتة لفرتات طويلة .و بعك�س اال�ضطرابات ال�شعبية التي �شهدتها البحرين يف
فرتات تاريخية �سابقة ،مل تكن االحتجاجات التي بد�أت يف  14فرباير� /شباط مدبرة
من قبل جمعيات �سيا�سية معار�ضة ذات طابع م�ؤ�س�سي ،وقادتها �شبكات من �شباب غري
منتم لأي جماعات �سيا�سية ولكنه �أح�س بالغ�ضب �إزاء الأحوال يف البالد.
م�سي�س وغري ً
و على غرار نظرائهم يف بلدان عربية �أخرى ،ا�ستعان هذا ال�شباب البحريني بالو�سائل
التكنولوجية احلديثة ،مثل مواقع التوا�صل االجتماعي ،للدعوة �إىل مظاهرات ولن�شر
وعرب عنها خالل التظاهرات
مطالبهم .كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن املطالب التي ُرفعت ُ
التي بد�أت يوم  14فرباير� /شباط  2011متتعت ،على الأقل يف بداية الأمر ،بدرجة
عالية من الدعم ال�شعبي الذي جت�أوز احلدود الدينية و الطائفية و العرقية”.
كما انتهت اللجنة يف الفقرة الالحقة رقم (� )642إىل �أنه “متتد جذور التظاهرات التي
بد�أت يف الرابع ع�شر من فرباير� /شباط �إىل عقود ال�سبعينيات والثمانينات والت�سعينات
من القرن املا�ضي .خالل هذه العقود ،وقبل ظهور و�سائل االت�صال والتوا�صل االجتماعي
احلديثة ،تظاهر العديد من البحرينيني للمطالبة بحقوقهم ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية .ويف بداية الأحداث يف البحرين ،وكما حدث يف عقود �سابقة ،كان املطلب
الأ�سا�سي هو �إجراء الإ�صالحات ،ولي�س تغيري النظام ،وهو ما كان عليه احلال يف املراحل
الأوىل من املظاهرات واالحتجاجات التي جرت يف كل من تون�س وم�صر و�سوريا واليمن.

ولكن كما بينت التجربة ،ف�إنه عند عدم اال�ستجابة ملطالب الإ�صالح ،ف�إن الأمر يتطور،
ويرتفع �سقف املطالب ليكون املطلب هو تغيري النظام ،ويتعر�ض املجتمع حلالة �إما من
اال�ستقطاب �أو التطرف .وعادة ما ي�ؤدي ذلك �إىل �ضياع املنطقة الو�سطى املعتدلة التي
ميكن �أن جتتمع عليها الأمة بجميع طوائفها و�أعراقها وطبقاتها االجتماعية واالقت�صادية،
والتي ميكن �أن ت�شكل �أ�سا�س ًا للقيام ب�إ�صالحات على �أ�سا�س مبادئ و�أدوات الدميقراطية
واحلكم الر�شيد واحرتام حقوق الإن�سان املحمية دولي ًا”.

■ �أ�سباب حقيقية ونتائج متوهمة
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وال جند داعي ًا للتعليق على م�ضامني هاتني الفقرتني� ،إذ تقطعان بالأ�سباب احلقيقية
للأحداث التي �شهدتها البالد خالل الفرتة املا�ضية ،والتي تعرب عن املطالب امل�شروعة
ل�شعب البحرين ،منذ خم�سينات القرن املا�ضي ،يف الإ�صالح ال�سيا�سي والد�ستوري ويف
حتقيق املهمة التاريخية ،التي ي�سميها وبحق الدكتور عبدالهادي خلف ببناء الدولة
احلديثة يف البحرين ،وهي الدولة القائمة على مفهوم املواطنة وامل�س�أواة يف احلقوق
والواجبات ،ولي�ست دولة الرعايا واملكرمات.
وعلى الرغم من و�ضوح م�ضامني الفقرتني �سالفتي الذكر� ،إال �أن التقرير ي�صدمنا – مرة
�أخرى – يف مالحظاته اخلتامية العامة ،فتقرر اللجنة جتاهل هذه احلقائق التي �أثبتتها
بنف�سها يف منت تقريرها ،وتذهب يف الفقرة (� )1690إىل �أنه “تبدو الأحداث مو�ضوع
تكليف اللجنة كما لو �أنه مل يكن ميكن التنب�ؤ بها .”...وهكذا ،تريد جلنة تق�صي احلقائق
�أن تقول لنا �إن جتاهل املطالب امل�شروعة ل�شعب البحرين على مدى ما يزيد عن ن�صف
قرن ،هو �أمر ال ميكن توقع نتائجه �أو التنب�ؤ به ،وهي خال�صة تك�شف عن جتاهل حلقائق
التاريخ ،فاال�ستبداد م�ؤذن بخراب الأمم.
ومن امل�ستغرب ،ومن غري املقبول �أخالقي ًا وقانوني ًا �أي�ض ًا� ،أنه وعلى الرغم من قطعية
التقريرات التي �ضمنتها اللجنة يف الفقرتني ( )641و ( )642من التقرير ،فيما
يتعلق بالأ�سباب احلقيقية لأحداث فرباير ،نرى �أحد �أع�ضاء اللجنة ينفي الطابع املطلبي
امل�شروع لهذه التحركات ويزعم – �أو بالأحرى يزعم – ب�أن اللجنة اتفقت على كونها
“ا�ضطرابات طائفية” ،وذهبت �إىل ا�ستخدام امل�صطلح الإجنليزي “ ،”Unrestوهو
�أمر نعتقد ب�أن من واجب جلنة تق�صي احلقائق �أن تتعامل معه وتنظر فيه.

253

على حساب الحقيقة
“التقرير” سعى لترضية دعاة التحريض
الطائفي وهذا هو الدليل....
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جند من الالزم �أن نتعر�ض ملا قررته اللجنة يف جزء من الفقرة ()1710
من التقرير من �أنه “حت�صلت اللجنة على �أدلة كافية تدعم ما تو�صلت
�إليه ب�أنه كان هناك ا�ستهداف لل�سنة من قبل بع�ض املتظاهرين �إما
ب�سبب الإعالن عن والئهم للنظام �أو على �أ�سا�س انتمائهم الطائفي.
ولقد تعر�ض ال�سنة لإهانات لفظية واعتداءات بدنية واعتداءات
على �أمالكهم اخلا�صة علأوة على التحر�ش بهم ...وكان ال�سنة موطن
ا�ستهداف نتيجة لوجهة النظر ال�سائدة ب�أن جميع ال�سنة عمالء �أو
داعمني للحكومة والأ�سرة احلاكمة .”...ل�سنا ب�صدد املجادلة يف
م�صداقية املعلومات التي ا�ستعر�ضها التقرير يف املبحث الثاين من الف�صل
الثامن منه ،واملعنون “الهجمات التي �شُ نت على الطائفة ال�سنية”� .إال
�أنه ال بد يل من بيان عدة مالحظات .
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املالحظة الأوىل �أن ال�صيغة التي جاءت بها عبارات الفقرة ( )1710من التقرير
تك�شف عن تعميم حكم خطري ،ما كان يجوز للجنة �أن تقرره .فا�ستخدام عبارات على
�شاكلة “�أنه كان هناك ا�ستهداف لل�سنة” ،و”لقد تعر�ض ال�سنة لإهانات لفظية واعتداءات
بدنية” ،و”كان ال�سنة موطن ا�ستهداف نتيجة لوجهة النظر ال�سائدة ،”.فا�ستخدام هذه
العبارات العامة ،وب�صرف النظر عن �صحة �أو عدم �صحة ال�شك�أوى التي تلقتها اللجنة،
يرتتب عليه ،دون �أدنى �شك ،احلكم ب�أن كل ال�سنة كانوا م�ستهدفني من قبل بع�ض ال�شيعة.
وهو �أمر ُيخرج بع�ض احلوادث الفردية من �سياقها الذي ح�صلت فيه ،وي�ضعها يف �إطار
من التعميم اخلطري الذي ما كان للجنة �أن تذهب �إليه .ولو �صحت مثل هذه املقاربة التي
تبنتها اللجنة يف مالحظاتها اخلتامية �سالفة الذكر ،ف�إنه كان �سي�صح �أي�ض ًا اعتبار ما
�شاهدناه جميع ًا ،من االعتداء على ممتلكات املحالت التجارية اململوكة لبع�ض املواطنني
من الطائفة ال�شيعية ،يف ليلة واحدة ،ومبا ي�شبه احلملة املنظمة ل�صح اعتباره ا�ستهداف ًا
من بع�ض ال�سنة لكل ال�شيعة ،وذلك طبق ًا للمنطق الذي ذهب �إليه التقرير.
�أما املالحظة الثانية ،وهي �أن التقرير جاء خالي ًا متام ًا من �أي �إ�شارة �إىل �شكوى �أو بالغ
تقدم به �أحد �أفراد الطائفة ال�شيعية ،ي�شتكي فيه من تعر�ضه �أو تعر�ض ممتلكاته العتداء
من �أحد �أفراد الطائفة ال�سنية .وهذا يعني �أحد احتمالني ال ثالث لهما� ،إما �أن هناك فع ًال
من تعر�ض من ال�شيعة العتداء عليه �أو على ممتلكاته من �أحد ال�سنة ،ولكنه مل يعترب ذلك
اعتدا ًء من �سني على �شيعي ،بل اعتربه اعتداء من �شخ�ص على �شخ�ص �آخر ب�صرف
النظر عن الهوية الطائفية للمعتدي� .أما االحتمال الثاين فهو �أنه مل يح�صل �أي اعتداء من
�سني على �شيعي بتات ًا .ونرتك لفطنتكم تقدير ووزن هذا االحتمال .ويف املح�صلة النهائية،
نعتقد �أن الغاية من الفقرة ( )1710من التقرير مل تتج�أوز حم�أولة �إر�ضاء بع�ض دعاة
التحري�ض الطائفي.

تعرفها
■ اللجنة ت ّ
ربىء التلفزيون من “الكراهية” لكن ال ّ
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انتهت اللجنة يف الفقرة رقم ( ،)1713وهي الفقرة املتعلقة بالتغطية الإعالمية،
انتهت �إىل �أنه “وبعد مراجعة عينة من التغطية الإعالمية للتلفزيون والإذاعة وال�صحافة
الوطنية خالل �أحداث فرباير � /شباط ومار�س� /آذار  ،2011ف�إن اللجنة ترى �أن معظم
هذه املواد احتوت على لغة مهينة وتغطية مثرية للأحداث ،و�أن بع�ض ًا منها كان م�سيئ ًا
لل�سمعة ،ولكن اللجنة مل تعرث على �أدلة حول تغطية �إعالمية تنطوي على خطاب مفعم
بالكراهية” .وعلى الرغم من �أننا ال نعلم ما هو مفهوم اللجنة حول “اخلطاب املفعم

■ النائب جا�سم ال�سعيدي يرفع ال�سيف يف جتمع دوار ال�ساعة بالرفاع احتفال بقمع م�سرية الديوان من قبل قوات
املرتزقة والبلطجية املحيطن به

مملكة في مهب تقرير

بالكراهية” وما هو تعريفها لهذا امل�صطلح .ولكننا نعلم متام ًا ب�أنه عندما يقوم جهاز
التلفزيون اململوك للدولة ببث برامج يومية ،ومبا�شرة على الهواء ،تتعر�ض ب�شكل �سلبي
و�سافر ،ودومنا مواربة ،ل�شخ�صيات دينية و�سيا�سية معار�ضة ل�سيا�سات احلكومة ،ويف
الظروف التي �شهدتها البالد ،والتي ا�ستعر�ضها التقرير ب�شكل مف�صل ،ف�إن ذلك ي�ؤدي
بال�ضرورة ،عق ًال ومنطق ًا� ،إىل بث �أحا�سي�س الكراهية جتاه من كانوا املادة اليومية لهذه
الربامج ،هذا يف الوقت الذي كان يتوجب فيه على الدولة ،باعتبارها طرف ًا يف العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،وباعتبارها من ميلك ويدير م�ؤ�س�سة مثل
م�ؤ�س�سة التلفزيون� ،أن تلتزم بتعهدها املن�صو�ص عليه مبوجب املادة (/2فقرة  )1ب�أن
حترتم احلقوق املعرتف بها يف العهد وبكفالة هذه احلقوق جلميع الأفراد املوجودين يف
�إقليمها والداخلني يف واليتها ،دون �أي متييز ب�سبب العرق� ،أو اللون� ،أو الدين �أو الر�أي
�سيا�سي ًا �أو غري �سيا�سي .ولعل �إعالن حكومة البحرين بعدم تقيدها بااللتزام املقرر على
عاتقها مبوجب املادة ( )17من العهد الدويل هو �أبلغ دليل على �إهدارها لهذا التعهد
الذي يلزمها بعدم تعري�ض �أي �شخ�ص لأي حمالت غري قانونية مت�س �شرفه �أو �سمعته،
ف�ض ًال عن تقاع�سها عن توفري احلماية القانونية من مثل هذا امل�سا�س.
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الشيخ علي سلمان:
دعها تطول ،لكن لتكن األخيرة !

�إن مل تكن ممكنة قبل ذلك� ،أو تعذرت لأي �سبب ،ف�إن
املطالعة الآن ،فيما نتجه �إىل �إغالق قو�س هذا العام
 ،2011يف �أوراق حراك  14فرباير� /شباط غدت
واجبة :ما لها وعليها.
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ميثل هذا احلوار مع �أمني عام جمعية “الوفاق” الوطني الإ�سالمية ال�شيخ علي �سلمان،
نوع ًا من املطالعة ،ورمبا النقد� ،أردناها و�أردناه ،يف “مر�آة البحرين” ،حلراك ا�ستمر،
حتى الآن ،ع�شرة �أ�شهر ون�صف .وهو م�ؤهل �إىل �أن “ي�ستمر � 4أعوام”  -مثلما عرب
�سلمان � -شريطة �أن نغلق هذا امللف �إىل الأبد .فال نفيق يف العام  2020على معمودية
جديدة من الدم وال�ضحايا ،كما �شاهدنا ،وم�شهد ا�ستباحة النا�س� ،شاهدنا و�شاهدمت.
الأ�سبوع ما قبل املا�ضي ،كان ال�شيخ علي �سلمان يزور جنيف ب�سوي�سرا بغر�ض اجتماع مع
املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة ،التي كانت بعثتها قد �أنهت زيارة �إىل
املنامة تو ًا .وقد التقته “مر�آة البحرين” و�ألقت عليه ما جمعته من ح�صاد �أ�سئلة ،هي يف
الأ�سا�س م�شاعة يف �أكرث من ف�ضاء ،هم�س ًا �أو مواربة �أو بـ “العني القوية” .وترد على �أل�سنة
خ�صوم �سيا�سيني� ،أو غرماء مناف�سني ،ومن�أوئني .وفيما يلي مقتطفات من احلوار معه:

مر�آة البحرين :لنبد�أ من الأخري مع خطاب امللك مبنا�سبة عيد اجللو�س
الأخري  16دي�سمرب /كانون الأول  .2011هل فاج�أك؟

ال�شيخ علي �سلمان :خطاب امللك كان بعيد ًا عن طبيعة املرحلة ،حملي ًا ودولي ًا .التقيت
ببع�ض الدبلوما�سيني الغربيني بعد خطاب امللك ،وت�شاركنا مع ًا يف التعبري ب�أن هذا
اخلطاب ال يعرب عن حتديات املرحلة ،بل ال ي�ستثمرها حتى .كنا وهم يتوقعون �أن يقدم
امللك بع�ض اخلطوات الإيجابية �أو حتى ال�شكلية ،من قبيل �إعادة املف�صولني عن العمل،
و�إطالق �سراح كافة املعتقلني ،و�أن يتحدث عن رغبة جادة يف الإ�صالح ال�سيا�سي .وكل
هذه الأمور واملح�أور مل ترد يف خطاب امللك؛ حتى عرب �أحد ر�ؤ�ساء اجلمعيات ال�سيا�سية
املعار�ضة ب�أن هذا اخلطاب كان يتكلم عن �سوي�سرا ولي�س عن البحرين.

املر�آة :هل ترى �إمكانية التو�صل �إىل ت�سوية ُمر�ضية يف ظل وجود امللك
احلايل ،خ�صو�ص ًا مع هذا الكم من ال�ضحايا؟

�سلمان :مهما كان حجم الأزمة التي نعاي�شها يف البحرين ،فهي �سياق طبيعي لل�صراع
بني الديكتاتورية ومن يتطلعون �إىل احلرية .وهو �سياق مرت به خمتلف ال�شعوب ،كل
املجتمعات مرت بلحظات �أزمات قا�سية ا�ستمرت �سنني .يف النهاية البد �أن ينتهي الأمر
�إىل نوع من التوافق االجتماعي للخروج من الأزمة .وظيفتنا هي �أن ن�س ّرع هذا اخلروج
وجنعله حقيقيا ولي�س �شكليا ومرحليا ،كما �أن نقلل من ال ُكلف للو�صول �إىل هذه اللحظة.
مبعنى �آخر� ،إن التفكري يف الأطراف املختلفة املكونة ملجتمعنا ،وحم�أولة �إنتاج ما يحقق
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م�صالح هذه الأطراف ،وتغليب م�ساحة احلياة امل�شرتكة بينهم ،بحيث يتم �إن�صاف
اجلميع فال يظلم �أحد ،يجب �أن يبقى دائما حا�ضرا يف �أذهاننا� .إن عقلية الث�أر واالنتقام
والكراهية لي�ست هي التي حترك امل�شروع ال�سيا�سي لدينا بقدر ما هي عقلية البحث عن
واقع حقيقي للكرامة ي�سع اجلميع .ومتى ما توفر ذلك ب�أي �شكل من الأ�شكال ف�إن هذا
امل�شروع ميكن �أن ن�شرتك فيه ،وال يهم مع من يكون.

■ ال ُح�سن وال ُكره نوايا بل جدية
املر�آة :ت�شبه تناق�ضات احلكم ب�ش�أن ما يثار من وجود �أجنحة �صقور
وحمائم ،تناق�ضاتكم يف املعار�ضة بني من ي�ؤيد �إ�صالح النظام� ،أو
�إ�سقاطه .مبعنى ،توجد تناق�ضات �صحيح ،لكنها �أمام خ�صم جدي ،ف�إن
جميع الأجنحة موحدة .بالتايل ف�أنتم ت�ضيعون وقتكم يف التحرك
حتت وهم �إمكانية ا�ستثمار هذا التناق�ض؟
�سلمان :نحن ن�شجع �أية ر�ؤية �إ�صالحية جادة ،ولدينا اال�ستعداد للتفاعل الإيجابي مع �أي
طرح �صادق يف �إن�صاف النا�س .النظر �إىل الأ�شخا�ص �أو الأ�سماء �أمر ثانوي ،كل من لديه
م�شروع �إ�صالحي حقيقي ميكن �أن يكون �شريكا يل ،كل من ال ي�ستجيب �إىل مطالبات
الإ�صالح التي ينادي بها ال�شعب هو خ�صم �سيا�سي ،ب�صراحة وبدون �أية ح�سا�س�سيات
�شخ�صية .كائن ًا من كان من يقف وراء حوارات كاذبة ،من �شاكلة “حوار التوافق الوطني”
هو بالن�سبة يل خ�صم �سيا�سي� ،أكان ا�سمه ملك ًا �أو ويل عهد �أو رئي�س وزراء .كل من يقف
�ضد انتخاب برملان كامل ال�صالحية ،هو خ�صم �سيا�سي .نحن الندير عملنا ال�سيا�سي
اعتماد ًا على ح�سن النوايا �أو كره النوايا� ،إمنا نديره على �أ�سا�س وقائع� .أي �أحد يف احلكم
يقدم م�شروع ًا �سيا�سي ًا جدي ًا �سوف نتعاطى معه .ومن متطلبات اجلدية ،كما نرى� ،أن
يتحول امل�شروع ال�سيا�سي �إىل برامج عمل ولي�ست وعود ًا يف الهواء.

املر�آة :هناك ر�أي طرح لدينا يف “مر�آة البحرين” �أن �أجهزة �إعالم
ال�سلطة ،وكذلك الغرب ،ي�سعى �إىل ت�ضخيمكم يف “الوفاق” بق�صد
مف�أو�ضتكم .و�أنكم ل�ستم بهذا احلجم الفعلي يف املعار�ضة؟

�سلمان :مل نكن يف يوم من الأيام نحمل قلق ًا ب�ش�أن كم نحن يف املعار�ضة� ،أو ال�شريحة
ال�شعبية التي منثلها .القلق الذي نعي�شه هو قلق يتعلق مبدى قدرتنا على �إبراز ق�ضايا
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جمتمعنا ،بحيث نتبناها ونبلورها يف �شكل حراك �سيا�سي مطلبي نقوم ب�إي�ضاحه للداخل
والإقليم واملجتمع الدويل .ما يزال هذا الهم هو الفكرة الرئي�سة التي حترك عملنا .وعليه
نقوم يف “الوفاق” بالتحالف مع القوى ال�سيا�سية الأخرى يف �صياغة براجمنا .احلجم
على الأر�ض مرتوك �إىل �إرادة النا�س .لدينا م�ؤ�شرات �سابقة عن ثقلنا قمنا باختبارها
على مدىال�سنوات الع�شر املا�ضية .وهي موجودة يف االنتخابات ،ولدينا دعوات �شعبية
تتبناها اجلمعيات ال�سيا�سية وت�شاركها فيها �شرائح جمتمعية خمتلفة .ما نتبناه فعلي ًا،
من غري ح�ساب الأحجام ،هو �أن ندفع هذا البلد �إىل اخلروج من �أفق اال�ستبداد �إىل
الدميقراطية ،ومن احلكم الالر�شيد �إىل احلكم الر�شيد.

■ �صافحت “املحمود” لكن امل�صافحة ال�سيا�سية غري
املر�آة :من التعليقات التي �أتت على م�شاركتك الأخرية يف م�ؤمتر
بالدوحة� ،أن يدك ويد رئي�س جتمع الوحدة الوطنية ال�شيخ
عبداللطيف املحمود قد بقيتا ممدودتني ،و�أن كال منكما �أعلن عن
ذلك .لكن �أحد ًا مل ي�صافح الآخر .هل حتقق يف “ت�شامت ه�أو�س” لندن
ما عجزت عنه الدوحة؟

�سلمان :امل�صافحة مبعنى �أن ن�سلم على بع�ض ،فنحن حتى يف الدوحة �سلم كل منا على
الآخر .وكان الطرف املعار�ض هو املبادر .هذه حالة �أخالقية و�إن�سانية نعتربها جزء ًا
من �أخالقنا الإ�سالمية .ولكن ال�سالم يختلف عن امل�صاحلة ال�سيا�سية ،فهذه الأخرية
تقوم على قاعدة املثل الإن�سانية ،وهي دعوة مفتوحة .نت�صافح على �أ�سا�س امل�س�أواة بني
املواطنني ،على �أ�سا�س �صوت لكل مواطن ،على �أ�سا�س ال�شعب م�صدر ال�سلطات� .إن يدنا
ممدودة من �أجل �إجناز هذه امل�صافحة وحتويلها �إىل مطلب م�شرتك .ولكننا ال ن�ستطيع
�أن نت�صافح على �أ�سا�س بقاء الديكتاتورية جاثمة على �صدور ال�سنة وال�شيعة على ال�سواء.
هذا النوع من امل�صافحة ال معنى له.

املر�آة :يتم�سك جتمع الوحدة الوطنية ،وهو يتحدث هنا با�سم مكون
رئي�س يف البحرين ،وهم ال�سنة ،ب�أنه لن يغطي �أية ت�سوية مع احلكم
يف البحرين ما مل تعتمد ال�صيغة التوافقية .ما هي �إمكانات التوافق
امل�ستقبلي يف البحرين ،هل نحن ذاهبون باجتاه دميقراطية توافقية
الحوارات
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تقوم على املحا�ص�صة الطائفية� ،أم الدميقراطية التمثيلية؟

�سلمان :التوافق املجتمعي عنوان غري حمدد �سيا�سيا .وما الذي ميكن �أن يدعى توافق ًا
يف حال ترا�ضت �أطراف املجتمع �إزاء ق�ضية ما ،وما الذي ال يدعى توافق ًا .الآن ،جتد �أن
املجتمع الربيطاين لي�س موحد ًا ،هو خمتلف ،ولكن غالبيته متوافقة على الدميقراطية.
تركيا �أي�ض ًا غري موحدة ،ولكن تركها وكردها ،م�سلميها وعلمانييها ،متوافقون على
الدميقراطية .ومثل ذلك بقية الدول ذات التعدد الإثني والديني .ما ن�سعى �إليه هو �أن
نتوافق على م�شروع �إن�ساين ميثل خال�صة جتربة املجتمعات الإن�سانية يف احلكم ،وهي
الدميقراطية� .إن رف�ض الظلم ،امل�س�أواة يف املواطنة ورف�ض التمييز كلها مو�ضوعات ميكن
التوافق عليها .لكن �أن نتوافق على بقاء الديكتاتورية ،فهذا ال�شيء ال ميكن �أن نقبل به.

املر�آة :ب�صراحة ،املحا�ص�صة الطائفية ،هل تر�ضيكم يف حال ان�سداد
�أي �أفق �آخر للت�سوية مع ال�سلطة؟

�سلمان :ما ن�سعى �إليه يف بلدنا هو حتريره من التق�سيمات .الآن بلدنا مق�سم طائفيا،
و�أ�سريا ،ومق�سم على �أ�سا�س الوالءات ال�سيا�سية .لقد عربت �أكرث من مرة ب�أن هذه
التق�سيمات جاهلية ،نحن نريد حترير البلد منها ،بحيث ندخل يف متّحد يقوم على �أ�سا�س
املواطنة .جاللة امللك مواطن فيه ،وكذلك �أي �إن�سان �آخر مواطن .طبيعة املن�صب قد
تفر�ض نوع ًا �آخر من التعاطي ،لكن يف النهاية هي حقوق وواجبات ،وعلى ذلك تن�ش�أ فكرة
املواطنة� .إن �أي م�سئول هو مواطن يف الأ�صل ،و القاعدة التي ينطلق منها املواطنة .نحن
نريد �أن ن�أتي ببلدنا �إىل هنا ،ذلك �أن بناء البلدان على �أ�سا�س التق�سيمات العرقية �أو
املذهبية �أوجد �أزمات �سيا�سية م�ستمرة يف كثري من التجارب.

املر�آة :من التعليقات التي �أتت ب�ش�أن لقائك يف “ت�شامت ه�أو�س” مع
جتمع الوحدة الوطنية �أن الطرفني بد�آ �أخري ًا ين�صتان لبع�ضهما
البع�ض .هناك من يرى �أن �أية ت�سوية م�ستقبلية بينكم وبني الطائفة
ال�سنية لن تكون �إال مع جتمع الوحدة الوطنية ،مبعنى �آخر لي�س مع
ال�سلف �أو الإخوان .فهو ،ا�ستثناء خطابه املذهبي� ،إال �أن ر�ؤيته ل�شكل
التطور ال�سيا�سي �أكرث تقدما من ال�سلف والإخوان؟

الحوارات

�سلمان :الأمور يف البحرين من الز�أوية هذه متحركة االجتاه ،و�أي�ض ًا ال�سرعة يف هذه
الأيام� .إمكانية االدعاء قائمة ،قبل انتخابات  2002وانتخابات  2006و،2010
�سمعنا دع�أوى كثرية من �أطراف خمتلفة ،ب�أنها هي من متثل هذا املجتمع ،ون�سبة
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متثيلها بهذا ال�شكل� .أعتقد �أن هذه ادعاءات حتتاج �إىل امتحان ،وما ينظمها هو
�صناديق االقرتاع ،لنتمكن من �إجناز توافق على هذا الأ�سا�س .لو مثل جتمع الوحدة 70
يف املائة من �أ�صوات �شعب البحرين ،ف�سنحرتمه على هذا الأ�سا�س .و�سيكون هذا متثيله
وفق ًا لهذه الن�سبة على �أي ط�أولة جنل�س فوقها معه .يف العموم ،نحن النح�صر عملنا
بتجمع الوحدة الوطنية ،نح�أول �أن نتوافق مع ال�شرائح املختلفة على �أ�سا�س دميقراطية
�إن�سانية.

■ م�ستعد للقاء �صانعي القرار يف اخلليج
املر�آة :جزء من حراك املعار�ضة يف اخلارج يتوجه �إىل عوا�صم القرار
يف لندن ،وجزء منه �إىل وا�شنطن .هل نحن �أمام �سيناريو املعار�ضة
العراقية يف البحرين؟

�سلمان :نحن ال نتحرك باجتاه لندن �أو وا�شنطن� ،إمنا باجتاه القاهرة� ،أ�سطنبول،
بغداد ،الكويت و�أي عا�صمة ميكن �أن ت�ستمع لنا .نحن �أ�صحاب ق�ضية �إ�صالحية ،ولدينا
اال�ستعداد للعمل من �أجل هذه الق�ضية ،وهي لكل �شعب البحرين كما مل�صلحة املنطقة،
لدي طلبات ورغبة يف �أن �ألتقي مبراكز �صناعة
مع �أية عا�صمة تنفتح علينا .و�شخ�صي ًاّ ،
القرار يف منطقة اخلليج ،وم�ستعد لها متى ما توفرت .لقد زرنا العراق ،م�صر وتركيا
لهذا الغر�ض ،و�سنزور تون�س واملغرب و�أية عا�صمة يتوافر لديها اال�ستعداد لأن ت�ستقبلنا.

املر�آة :هل �أبواب وا�شنطن ولندن مفتوحة؟

�سلمان :بحكم طبيعة النظام الدميقراطي يف هذين البلدين ف�إن هناك مت�سع ًا �أكرث من
الأنظمة الديكتاتورية .وهذا ال يتعلق بوا�شنطن ولندن فقط ،بل كل الأنظمة التي تقوم
على �أ�سا�س دميقراطي .ملاذا �أبواب �أ�سطنبول مفتوحة؟ بب�ساطة ،لأن الأتراك يقولون:
�أه ًال و�سه ًال ،تعالوا اعملوا� ،أي �شيء ن�ستطيع �أن نقدم م�ساعدة فيه فنحن م�ستعدون
لذلك� ،أبوابنا مفتوحة وحا�ضرون ل�سماعكم� .إن تلك هي طبيعة الأنظمة الدميقراطية.
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املر�آة� :صار معتاد ًا �سماع دعوات على �أل�سنة م�سئولني غربيني ،خ�صو�ص ًا
بريطانيا والواليات املتحدة ،مبا يف ذلك الرئي�س �أوباما� ،إىل احلكم
للقيام ب�إ�صالحات “جدية وذات معنى” .وفق ًا لعالقاتكم مع دوائر

القرار يف لندن ووا�شنطن ،ما هو �سقف الإ�صالحات “ذي املعنى” الذي
يتحدثون عنه؟

�سلمان :ما �أفهمه من هذه الدعوات ،وفقا �إىل املعايري الدولية واملثل الإن�سانية ف�إن
ال�سقف هو اال�ستجابة �إىل مطالب �شعب البحرين .ما هي املعايري الدولية؟ هي التحول
�إىل الدميقراطية ،حق النا�س يف انتخاب حكومتهم ،القدرة على مراقبتها حما�سبتها
وحتى عزلها متى ما تطلب ذلك .العبارات التي ترد يف اخلطاب الأمريكي �أو الربيطاين،
تعني اال�ستجابة �إىل هذه املطالب.

املر�آة :هذا ما يفهمه علي �سلمان .ن�س�أل عن ما تفهمه لندن ووا�شنطن؟

الحوارات

�سلمان :على الأقل ،فيما يتعلق بالقوى ال�سيا�سية التي ي�ستجيب لها �أغلبية املتظاهرين،
ف�إنها تطالب باحلكومة املنتخبة� .إن هذا هو �سقف الإ�صالحات “ذو املعنى”.
املر�آة :بع�ض حلفائكم يف املعار�ضة طرحوا �أ�سئلة عن ال�سبب يف اتخاذ الواليات املتحدة
“الوفاق” حليفة لها؟
�سلمان :نحن �أ�صحاب م�شروع دميقراطي يريد �أن يطور البحرين وين�صف �أهلها ،كلهم.
�إن�ساني ًا بر�أيي� ،إن ذلك خطاب م�شروع وميتلك مقبولية .وذلك هو م�صدر قوتنا� ،أننا نعرب
عن مطالبات م�شروعة حتمل ر�ؤية للتطور ال�سيا�سي� .أعتقد �أن كل ال�شعوب عندما تتحرر
من الديكتاتورية وتفرز حكوماتها طبق ًا لإرادتها احلرة الدميقراطية ،ف�إنها تخلق كثري ًا
من امل�ساحات العقالنية .لذلك قيل :ال تتحارب دميقراطيتان ،مبعنى �أن الدميقراطية
تفرز حالة من العقل وامل�صالح امل�شرتكة تقل�ص من احتمال �أن تتطور التناق�ضات �إىل
حرب.
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املر�آة :ب�صراحة ،ما التطمينات التي �أعطيتموها �إىل الواليات املتحدة
لتقف هذا املوقف الإيجابي من “الوفاق” .لنتحدث عن موقفكم من
القاعدة الأمريكية يف البحرين؟

�سلمان� :إن �أولويات املعار�ضة ،وهي لي�ست من الآن باملنا�سبة ،تتمثل يف �إقامة نظام
دميقراطي .لننجز هذا النظام ،ثم لنتفرغ بعد ذلك �إىل النظر يف م�صالح البحرين
من خالل من ينتخبهم ال�شعب لتحمل امل�سئولية� .إن ه�ؤالء هم من يحق لهم النظر يف
املعاهدات واالتفاقيات .لكن بالن�سبة �إلينا يف املعار�ضة ،خطابنا هو �أننا �سنلتزم بكل
املعاهدات التي وقعت عليها البحرين �سابق ًا .املعار�ضة تعلن �أنها ملتزمة بهذه االتفاقيات
التي وقعت عليها ال�سلطة ،وهي ملتزمة باملوا�صلة يف تفعيل هذه االتفاقيات.

املر�آة :هناك ر�أي يذهب �إىل �أن الأمريكان لي�سوا معكم وكذلك
الربيطانيني رغم كل املراعاة التي تتبعونها �إزاءهم .هل وجدمت �أن
هذه املراعاة قد �أثمرت دعم ًا لكم ،ومتى ميكن �أن ينقطع اخليط بينكم
وبينهم؟

�سلمان :كل الدول تبحث عن رعاية م�صاحلها ،يف املقابل ف�أنت تبحث عن رعاية م�صالح
�شعبك� .إذا كانت هناك م�ساحة م�شرتكة ف ِل َم ال .ال�سيا�سة الناجحة هي تلك التي تذهب
يف اجتاه تو�سيع امل�ساحات امل�شرتكة مع كل الأطراف .لن�أخذ مثال تركيا ،لقد طرحوا
فكرة “ت�صفري” امل�شاكل ،وا�ستبدالها مبراكمة امل�شرتكات .ح�أولوا مع الأرمن ،ومع
�آخرين ،الفكرة �إىل �أي درجة ت�ستطيع �أن تزيد من امل�شرتك بينك وبني الأطراف الفاعلة
التي لديها ت�أثري على واقعك .ل�سنا بدع ًا ،نحن جزء من املجتمع اخلليجي والإن�ساين،
لدينا م�شروع نعتقد �أنه ميثل م�صالح �شعب البحرين ،ونح�أول البحث عن هذه امل�صالح
يف كل الدوائر.

■ هكذا نرى �أمريكا
املر�آة� :أال ت�شعرون بالتناق�ض ،كحركة �إ�سالمية ،من مواقفكم ال�سابقة
حيال ال�سيا�سات الأمريكية يف املنطقة وما يبدو من تعويل لديكم الآن
على �ضغوط �أمريكية �أو غربية من �أي نوع من �أجل دفع احلكم يف
البحرين �إىل القيام ب�إ�صالحات؟
الحوارات
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■ من لقاء تركيا

�سلمان :نحن لي�س لدينا عداء مع ال�شعب الأمريكي ،ال�شعب الأمريكي �شعب حر ،وهو
لديه القدرة على تغيري حكومته � -إذا مل تعجبه  -كل � 4سنوات ،حيث يجري تناقلها
بني احلزبني الرئي�سني ،اجلمهوري والدميقراطي .ال�شعب الأمريكي حمرتم ،وما يفرزه
من �إرادة يف حكومته ،هي حمرتمة .ولكن هذا ال يعني �أننا ال نختلف معهم .نقول� :إن
ال�سيا�سية الأمريكية يف فل�سطني ،ق�ضية ال�شرق الأو�سط الأوىل� ،سيا�سة خاطئة .ومثل
ذلك �سيا�ستها يف منطقة اخلليج العربي خاطئة ،فهي تقدم امل�صالح االقت�صادية على
املثل وحقوق الإن�سان .وهو ال�شيء الذي ما نزال نعيبه عليهم .فمتى ما وجدنا عدم
ان�سجام معهم ،خ�صو�ص ًا حني ت�شخي�ص البون ال�شا�سع بني املثل وامل�صالح ،ف�إننا ال نرتدد
يف �إعالن ذلك ،والقول �إن هذا خط�أ.

املر�آة� :أال تبدو ،مع هذا الطرح املرتاخي ،هواج�س �سنة البحرين
مفهومة ،عرب خ�شيتهم التي عبرّ وا عنها يف �أكرث من منا�سبة من تكرار
ال�سيناريو العراقي يف البحرين؟

�سلمان :نحن نعمل على الو�صول �إىل بحرين تن�صف ال�سني وال�شيعي مع ًا .لأن ال�سني
وال�شيعي اليوم م�ضطهدان ،مظلومان ومنتق�صة حقوقهما .يف البحرين التي نعمل على
�صناعتها ُيعطى ال�سني وال�شيعي �صوت ًا يف �إدارة بلده ،وهو حمروم منه اليوم .وكذلك
احلق يف الت�صرف يف الرثوة ،وهو �أي�ض ًا حمروم منه .مع �إمياننا ب�ضرورة وجود ال�ضمانات
لذلك .لذا نحن ندعو �إىل �أن يكون هناك نظام دميقراطي ي�ستلزم �أغلبيات خا�صة .ن�سبة
 60يف املائة يح�صل عليها �أي قرار ،جتعله م�شرتك ًا .للو�صول �إىل هذه الن�سبة ،ال بد من
�أن تكون هناك حتالفات عابرة �إىل الطوائف� .سواء بني ال�سنة وال�شيعة� ،أو الإ�سالميني
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والعلمانيني وغريهم .البد من من �صيغة ت�ضمن عدم اال�ستفراد يف القرار ،وهيمنة طرف
ما ،ولكن �أي�ضا ت�سمح مبرونة يف النظام ال�سيا�سي ،بحيث ت�ستطيع مبوجبها تعيني رئي�س
الوزراء .بحيث ال تقول �إن ذلك ي�ستلزم احل�صول على ن�سبة  90يف املائة؛ لأنك بذلك
جتعل ال�شيء م�ستحي ًال ،ولكن تقول � 60أو  65يف املائة� ،أقل بقليل �أو �أكرث بقليل .هذا
ما �أعنيه من قويل املرونة يف النظام ال�سيا�سي� .شخ�صي ًا ،ال �أعتقد �أن ثمة قيمة �أو جدوى
حني اخلروج من �صيغة ظاملة �إىل ق�سم من املجتمع� ،إىل �صيغة �أخرى تكون ظاملة �إىل ق�سم
�آخر من املجتمع .دائم ًا هناك �سعة يف اخلري تخدم النا�س جميع ًا .من دون �أن ندخل يف
�سيناريو العراق �أو غريه� ،أعتقد �أن علينا �أن ننجز “�سيناريوهانا”� ،أو منوذجنا اخلا�ص
يف البحرين .بر�أيي ،كثري من الهواج�س والتق�سيمات ،من خالل � 3أو  4دورات من العمل
الدميقراطي احلقيقي �سوف تذوب� ،سواء املذهبية �أو الدينية ،ل�صالح الأطروحات
ال�سيا�سية.

■ دعوتي للحوار مفتوحة
املر�آة :قلت يف لقاء �أخري معك �إنك م�ستعد للجلو�س مع امللك يف حوار.
هل هذه الدعوة مفتوحة �أم ميكن �أن ت�سحبوها حتت ظرف ما؟
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�سلمان :مبد�أ احلوار هو مبد�أ دائم ،مبعنى �آخر ،يف نهاية املطاف �سيجد النظام نف�سه �أنه
البد من �أن يح�أور ممثلي �شعبه .وهذا ال�شعب �أي�ض ًا البد له من حوار هذا النظام للو�صول
�إىل ما يحقق م�صلحة الأطراف جميعا� .أعتقد �أنها �صيغة عقالنية ،وهي تبقى مفتوحة،
لكن مع وجود �ضابط �آخر ،هو �أن �أحدا ال ي�ستطيع �أن يتنازل عن حقه ال�شعبي .باملنطق

بالدين بالإن�سانية ،ف�إن ال�شعب هو م�صدر ال�سلطات� .أريد �صيغة حتقق ذلك :ال�شعب
م�صدر ال�سلطات ،وتكون م�ستقرة قادرة على تنمية البحرين .البد �أن تكون الأبواب
مفتوحة للو�صول �إىل هذه ال�صيغة .من الآن �إىل �أن ت�صل �إليها ،ف�أنت حر يف ممار�سة
ال�ضغط ال�سيا�سي والإعالمي.

املر�آة :يف حلظة ما من الت�سعينات ،قبل امليثاق ،و�أمام ما بدا من �إقفال
احلكم للباب �أمام �أية ت�سوية مع املعار�ضة� ،أطلق ال�صحايف روبرت
في�سك هذا الو�صف “�أفق اال�ستع�صاء” تعبري ًا عن هذا احلال .هل نحن
اليوم ،ونحن يف الألفينات الآن� ،أمام “�أفق ا�ستع�صاء” �آخر ،مبعنى:
معار�ضة تطلب احلوار وحكم مت�صلب؟
�سلمان :الزمن الألفيني يختلف ،خ�صو�ص ًا بعد ثورات تون�س م�صر وميدان التحرير .بر�أيي،
�إن الأمور اليوم �أ�صبحت تتحرك بدينامية خمتلفة .ال �أعرف متام ًا �إىل �أين مت�ضي بنا،
ولكن �أعرف �أن هذه الدينامية تختلف عن دينامية الت�سعينات ،وهي ال تزال تتفاعل من
املحيط �إىل اخلليج ،ولن تقف .نحن ن�أمل يف ا�ستثمارها ل�صالح حل دميقراطي م�ستقر.
حتى ن�صل �إىل ذلك ،لي�س هناك من خيار �سوى املوا�صلة .و�أقول� :إننا �إذا مل نح�صل على
احلل يف � 10أ�شهر ،ف�إن خيارنا هو �أن ن�ستمر .مل نح�صل عليه يف �سنتني� ،أي�ضا اخليار
هو �أن ن�ستمر� 4 .سنوات؟ �سن�ستمر �أي�ض ًا .ال نريد تكرار العودة �إىل املربع الأول الذي نحن
فيه اليوم .ال نريد �أن نخو�ض جتربة العام  2011يف  ،2020فن�أتي ون�صارع النظام،
ي�سقط ال�ضحايا وي�ستباح النا�س .نريد �أن ننتهي من هذا امللف ،بحيث ي�ستقر البلد.
لذا ،كائن ًا ما كان طالت العملية ،على الرغم من ق�س�أوتها� ،سن�ستمر.

املر�آة :كان لك ت�صريح ي�شي بالتحدي م�ؤخر ًا �أنكم يف املعار�ضة لن
تدخلوا يف حوار �شكلي� ،أو تغطوا ت�سويات �شكلية .هل يفهم من ذلك
�أن �سيناريو دخولكم يف حوار التوافق الوطني ،هي غلطة لن تتكرر؟

الحوارات

�سلمان :مل تكن غلطة .كان الدخول قرار ًا �صائب ًا وفقا لقراءتنا الإقليمية والدولية �أكرث
من املحلية .الأطراف الدولية هي �أكرث جهة لديها تفا�صيل عن عدم جدية احلكومة يف
احلوار قبل �أن يبد�أ .ولكن العامل الي�ستطيع �أن يتفهم بالدرجة نف�سها التي كانت الوفاق
تطرحها ،لو مل ت�شارك .ا�شرتاكها يف احلوار و�ضعه على �أجندة املجتمع الدويل .و�أن
جميئه بهذا ال�شكل �سيا�سة حكومية متعمدة يراد منها تهمي�ش املعار�ضة .وفع ًال ،فقد
ت�شكلت قناعة لدى املجتمع الدويل �أن احلوار فا�شل ،وال�سبب احلقيقي هو �أن احلوار
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فا�شل فع ًال� .إن هذا ما ق ّوى موقف ف�صائل املعار�ضة ،حتى تلك التي مل تن�سحب ،فهي
تتبنى اليوم فكرة �أن ما متخ�ض عنه هذا احلوار فا�شل.

املر�آة :جزء كبري من �أدبياتكم يف احلوار يقوم على مبادرة احلوار
مع ويل العهد يف فرباير ومار�س ،التي تزعمون �إن التدخل ال�سعودي
�أجه�ضها .هناك من يرى �أنكم تعولون على �أ�ضعف طرف يف احلكم الآن،
وهو �شيء وا�ضح.

�سلمان :نعول على املبادىء .املبادىء هي تد�أول ال�سلطة متمث ًال ذلك يف البند املتعلق
بحكومة متثل �إرادة ال�شعب ،والرقابة ال�شعبية متمث ًال ذلك يف البند املتعلق بوجود
برملان يتمتع ب�سلطات كاملة ،وامل�س�أواة بني املواطنني ممثلة يف البند املتعلق بنزاهة
تق�سيم الدوائر االنتخابية� ،إىل �آخره من البنود ،مبا يف ذلك ما �أ�شار له ب�سيوين من
وجوب ت�شكيل �أجهزة الأمن من كافة طوائف املجتمع .هذه الأمور هي التي نعول عليها،
�أي �شخ�ص م�ستعد �أن يعمل بها ويدخل ،بنا ًء على ذلك ،يف حوار مع املعار�ضة فنحن
م�ستعدون ،ويدنا ممدودة� .أي �شخ�ص �سيح�أول املن�أورة عليها �أو ال ي�ستجيب لها ،فهو كما
�أ�سلفت ،يبقى خ�صم ًا �سيا�سي ًا مهما كان ا�سمه .املعار�ضة لديها من الذكاء ملعرفة من
الذي ين�أور ومن الذي ي�سعى �إىل الو�صول �إىل ت�سوية حقيقية.

املر�آة :مثلما يقال� :أنتم الآن تتباكون على املبادىء ال�سبعة!

�سلمان :املعار�ضة مل ت�صل �إىل هذه البنود ال�سبعة �إال بعد مف�أو�ضات �شاقة وحركة �شعب.
بدورنا ،نحن ن�أمل من كل �أطراف النظام �أن تتبنى هذه املبادىء؛ لأنها مبادىء �إن�سانية.
�إذا كان �أحد من هذه الأطراف �صادق ًا ،يجب �أال يقول �إنها فر�صة وانتهت .ال يوجد �شيء
ا�سمه فر�صة وانتهت.

■ مل نفقد اتزاننا يف �أ�شد حلظات الن�شوة ال�شعبية
املر�آة :توايل �سقوط ال�ضحايا امل�ستمر .هل يفاقم عليكم �ضغط ًا من
نوع ما؟
الحوارات
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�سلمان :نحن نت�أمل �إىل كل �ضحية ت�سقط ب�أي �شكل� ،سواء بال�شهادة �أو الإعاقة� ،أو فقد
الوظيفة �أو الأمان ،ومن �أي طرف كانت ،هذا �شيء م�ؤمل .وا�سرتاتيجيتنا يف املعار�ضة هي

تخفيف ال�ضرر والكلفة ،ولكن هذه �سنة يف احلياة .ويف التحليل� ،إن الديكتالتورية ال ترتك
مواقعها ب�سهولة ،ملجرد �أن هناك �أمنيات .البد من �أن يكون هناك حراك �شعبي و�ضغط
�سيا�سي ،كل هذه العنا�صر تتكامل �إىل �أن ت�أتي ال�ساعة التي تتخلى فيها الديكتاتورية عن
مواقعها.

املر�آة� :س�ؤايل حتديد ًا ،هل �أن طرحكم �إىل اململكة الد�ستورية هو طرح
نهائي و�أخري� ،أو ميكن �أن يتغري حتت وط�أة هذا ال�ضغط .وهو ما ح�صل
يف تون�س وم�صر ،كما �أ�شار �إىل ذلك ب�سيوين يف تقريره؟
�سلمان :يف املح�صلة ،ال�سيا�سي ال يفقد وعيه حتت �ضغط عاطفة �سلبية �أو �إيجابية .مبعنى
�آخر� ،إن االنت�شاءات الآنية غري الواقعية تفقد ال�سيا�سي اتزانه“ .الوفاق” وكذلك القوى
ال�سيا�سية الأخرى ،عندما كانوا يف ن�شوة تواجد النا�س يف دوار الل�ؤل�ؤة ،بقوا على هذه
املطالب .عندما ا�شتد القمع ،وكان البع�ض يطالبنا بتقدمي اعتذار ،رف�ضنا ووا�صلنا
املجاهرة بنف�س املطالب .هذا االتزان� ،سواء جاء حتت ن�شوة احلالة ال�شعبية� ،أو جاء
حتت حتت �أق�صى حلظات ال�ضغط ،مطلوب .ال�سيا�سي لديه م�شروع ،وثباته على هذا
امل�شروع ناجت عن �أنه يعتقد �أن فيه امل�صلحة .فال يكون خفيف ًا ،طالع ًا وناز ًال ،بنا ًء على
متغريات حلظية ،حملية �أو �إقليمية طارئة.

املر�آة :حتى يوم  13فرباير مل يكن هناك �أي تنظيم �سيا�سي يتبنى
فعلي ًا خيار �إ�سقاط النظام ،لكن لدينا الآن جميع �أطراف املعار�ضة
ال�شيعية ،ا�ستثناءكم .بر�أيك ،ت�سوية بينكم واحلكم على �سقف امللكية
الد�ستورية ميكن �أن يقنع هذه الأطراف؟
�سلمان :نحن ن�صر دائم ًا على �أن تكون الكلمة الأخرية �إىل ال�شعب ،وامل�شروع الذي ميثل
ال�شعب فعلي ًا هو املجل�س الت�أ�سي�سي املنتخب ،وما زلنا نعتقد ذلك .املهم ،هو جمل�س
منتخب ميثل ال�شعب ب�شكل �سليم ،ينظر يف املو�ضوع الد�ستوري .هنا ميكن القول �إنها
كلمة ال�شعب ،وخياره .ال�صيغة الأخرى الأقل متثيال ،هي �صيغة اال�ستفتاء على توافقات
معينة .ف�إذا �ص ّوت  50يف املائة زائد  1على �أن امللكية الد�ستورية ،هي خيار ال�شعب ،ف�إن
البقية ينبغي �أن ي�ستجيبوا لذلك.

الحوارات

273

املر�آة :هناك ر�أي يقول �إن ال�سلطة ما دامت قد ا�ستخدمت القوة
الغا�شمة ،ف�إن عليها الآن مف�أو�ضة متطريف املعار�ضة ،فهم القادرون
فعلي ًا على �إقناع اجلماعات الأكرث ت�شدد ًا بالتهدئة .مبعنى �آخر،
�ضاعت الربطة من بني يدي اجلمعيات.

�سلمان :لي�س لدينا �أي “فيتو” على احلوار مع �أي طرف .نحن جزء من هذا ال�شعب،
�أي توافق �أو �أي �صيغة تطرح للحوار �سنعرب عن وجهة نظرنا ب�إزائها .كررت يف �أكرث من
منا�سبة� ،أن ما يهمني يف احلقيقة ،هو �أن يوجد حل لهذا البلد قادر على �أن يحقق م�صالح
�آبنائه .كيف ي�أتي؟ من ي�ساهم فيه؟ هذا الأمر لي�س لدي �أي “فيتو” عليه.

■ ال توجد �أحزاب دينية يف البحرين
الحوارات
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املر�آة :االنق�سام الطائفي احلاد بني ال�سنة وال�شيعة ،الذي يكاد يكون
الأول الذي يحدث بهذا احلجم يف تاريخ البحرين احلديث� .أال يفر�ض
ذلك عليكم نوع ًا من املراجعة امل�ستقبلية ب�إزاء اجلدوى من ت�أ�سي�س
�أحزاب �أو جمعيات على �أ�سا�س ديني .على �أ�سا�س �أن ذلك �سبب� ،إ�ضافة
�إىل ت�سهيله على احلكم اللعب على تناق�ضات املجتمع ،ي�شكل �أر�ض ًا
خ�صبة لتغذية الهواج�س املت�شككة؟
�سلمان :بر�أيي ،من ال�صعب �إطالق �صفة الأحزاب الدينية على �أي من اجلمعيات احلالية
املوجودة يف البحرين .ذلك لأنها� ،أو ًال� :أحزاب مفتوحة ،وثاني ًا :براجمها �سيا�سية ولي�ست
دينية .لذا �أقول من ال�صعب نعتها بالأحزاب الدينية .يف �أملانيا يوجد احلزب الدميقراطي
امل�سيحي الأملاين ،وكذلك يف بريطانيا ،هناك احلزب الدميقراطي امل�سيحي ،هذا ال
يعني �أنها �أحزاب م�سيحية �أ�س�ست لتكون يف قبال اليهودية �أو امل�سيحي الربوت�ستانتي �أو
الأرثوذك�سي� .إن براجمها �سيا�سية.

املر�آة :كانت لديكم فر�صة مطلع الألفينات يف تطوير “كتلة تاريخية”
ت�شكلت نواتها يف جلنة العري�ضة ال�شعبية .بد ًال من الذهاب يف تطوير
هذه التجربة ،رحتم ت�ؤ�س�سون جمعية �شيعية.

�سلمان :نحن منفتحون على �أية �صيغة جامعة ت�ستطيع �أن جتمع امل�ؤمنني بالدميقراطية،
وم�ستعدون للكفاح من �أجلها ودفع كلفتها .ولكن �إىل �أن تت�أ�س�س هذه الكتلة ،لن ن�ضع رجال
على رجل ،وجنل�س يف بيوتنا� .سوف نتبنى املطالب التي نعتقد �أنها متثل التطور ،و�سندافع
عنها ،وعندما ن�صل �إىل �صيغة ب�ش�أن هذه الكتلة �سنكون جزء ًا منها� .سعينا يف امل�ؤمتر
الد�ستوري ،ويف التحالف الرباعي وال�سباعي ،كان هذا نوع ًا من التكتيل ،مل تكن العالقات
تقوم على �أ�سا�س طوائف� ،إمنا عالقة وطنية جامعة .الآن هناك جهد لإفراز كتلة تدافع
عن الدميقراطية يف البحرين� .إىل �أن ين�ضج هذا املو�ضوع ،ويخرج يف �صيغة متبلورة ،لن
�أجل�س وا�ضع ًا يدا على يد ،يف انتظار �أن ت�أتي.

مريم الخواجة:
غيرني  14فبراير ..أنا لن أعود قبله!
ّ

مل يحن الوقت بعد لكتابة �سرية  14فرباير� /شباط� ،أو �شخو�صها .فهي ملحمة مل تنته
بعد ،ما تزال تتفاعل ،من�شغلة و�شاغلة كل من حولها� ،أكانوا معها �أو يف ال�ضد .على �أن
ذلك اليعفي من حماولة فهم بع�ض من حمركيها ،وخلفياتهم ،خ�صو�ص ًا �أولئك ال�شباب
وال�شابات ،اجلنود املجهولون الذين يقيمون على هوا م�ش امل�شهد ،حيث اليجل�سون
على كرا�سي ال�سا�سة ،على الرغم من �أنهم يف ال�صلب منه .حول ذلك ،فقد �سعت "مر�آة
البحرين" �إىل الو�صول �إىل "�صاحب الأحبار"� ،صاحب دعوة التظاهر يف فرباير.
وحتاور اليوم �شخ�صية �أخرى ،هي النا�شطة مرمي اخلواجه ،حيث تفتح معها جانب ًا
من ملفات "الثورة املن�سية" .وهي فر�صة للغو�ص معها بعيداً ،يف تفا�صيل عائلة مكر�سة
للعمل و"الأمل"� ،سواء ًا ب�سواء .يف مار�س� /آذار املا�ضي كانت يف القطار يف طريقها من
نيويورك �إىل وا�شنطن حني تلقت الر�سالة التالية ،عرب هاتفها :والدك (عبدالهادي
اخلواجه) اع ُتقل� .أرادت �أن تقوم ب�شيء ،عجزت ،القطار "ال�سريع" ما يزال يذرع
الحوارات

امل�سافات كما لو �أنه اليريد �أن ي�صل! "مر�آة البحرين" حاورتها ،وفيما �سيلي مقتطفات:
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ب تعرف مرمي نف�سها؟
مر�آة البحرين :مِ َ

مرمي اخلواجه� :أ�ستطيع �أن �أعرب عن نف�سي بتعريفني :تعريف ما قبل ثورة البحرين 14
فرباير� /شباط وتعريف ما بعدها فبعد ثورة البحرين الكلمة التي اختارها العرف بها
عن نف�سي هي حقوقية ادافع عن حقوق االن�سان ،ق�ضيتي الأوىل هي البحرين� ،إذ كر�ست
نف�سي بالكامل لأجل البحرين� .أنا الآن �أع ّرف نف�سي بق�ضية البحرين� .أما قبل الثورة؛
فقد كان الو�ضع خمتلفا.

املر�آة :ه ّال ّ
حت �أكرث؟
و�ض ِ

اخلواجه :قبل الثورة ،كنت قد تخرجت للتو من اجلامعة ،وكان همي هو البحث عن عمل
منا�سب .كنت �أع ّرف نف�سي ب�أنني �شخ�ص مهتم بحقوق الإن�سان .كما كانت لدي هوايات
واهتمامات عديدة؛ �إذ كنت �أدرب الطلبة على مهارات القيادة والتوا�صل �أثناء درا�ستي يف
اجلامعة� .أما الآن؛ فقد �أ�صبحت ق�ضية البحرين كل حياتي.

املر�آة :البد �أن هويتك قبل الثورة قد �أثرت يف �إعادة تعريف هويتك
بعد الثورة .هل كان لرتبيتك ال�سر الذي جعلك ت�سلكني طريق الثورة؟
اخلواجه :لقد ن�ش�أت و�أنا �أرى والدي يعمل يف جمال حقوق الإن�سان ،فمنذ طفولتي �أنا
و�إخوتي نعرف جيدا �أن الوالد يعمل يف ق�ضايا تعذيب �سجناء البحرين .كربنا ونحن ن�سمع
عن عمنا املعتقل الذي ُيعذب يف ال�سجون البحرينية .ويا للمفارقة فهو حاليا يف ال�سجن مع
�أبي حتت ق�ضية واحدة .لقد تربينا على هذه العقلية ،عقلية الدفاع عن حقوق الإن�سان.
ومل يكن �أبي وحده الذي يعمل يف هذا املجال؛ فقد كانت �أمي �أي�ضا مهتمة بحقوق االن�سان
ولطاملا دارت بيننا حوارات حول الو�ضع يف البحرين وحقوق االن�سان� .إن حب البحرين
وحقوق االن�سان يجري يف عروقنا.
م�س�ألة الهوية مهمة جدا .لقد كان لدي �شعور جتاه �شعب البحرين خمتلف متاما عن
�شعوري الآن� .سابقا كنت �أرى النا�س غري مهتمني بحقوقهم وال يهمهم ان عا�شوا حتت
نظام ي�ستخدمهم كعبيد .كنت �أحاول �أن �أكلم النا�س عن ق�ضايا حقوق االن�سان والق�ضايا
ال�سيا�سية وكان ردهم الأول دائما :ال عالقة لنا بال�سيا�سة .فحني يخرج احلقوقيون
ليتكلموا عن حقوق االن�سان يقف معهم قلة قليلة من النا�س ،اعدادهم قليلة جدا ال تتجاوز
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■ مع والدها� ،أ.عبدالهادي اخلواجة

خم�سني �شخ�صا ،ه�ؤالء عندما ي�ضربون او ي�سجنون �أو يعذبون ال يقف �أحد مدافعا عنهم،
لذا مل �أكن مرتاحة وكنت قد و�صلت ملرحلة -بعد ما ح�صل يف �أغ�سط�س� /آب 2010-
�أ�شعر فيها ب�أن ق�ضية البحرين ال ت�ستحق كل هذا العناء؛ فال فائدة من املطالبة بحقوق
�أنا�س ال يريدون حقوقهم ،كان �أبي دائما ي�شرح يل الو�ضع يف البحرين وكيف يفكر النا�س
وما مروا فيه من �أزمات جعلتهم يفكرون بهذه الطريقة اال�ست�سالمية ،م�ؤكدا يل �أنني
ال ا�ستطيع ان افر�ض عقليتي على ه�ؤالء النا�س ،على �أنني مل �أكن اعتقد ب�صحة هذه
النظرية.
بعد �أغ�سط�س  2010وبعد الثورة البحرينية ،تغريت نظرتي كثريا جتاه النا�س يف
البحرين ،ا�صبحت �أحرتم هذا ال�شعب ون�ضاله ،وفهمت جيدا الو�ضع الذي كان يعي�شه
من قبل ،فقد تربيت خارج البحرين .انا الآن ال احرتم هذا ال�شعب فقطـ ،بل �أفتخر �أنني
بحرينية� ،صرت �أمت�سك بالهوية البحرينية �أكرث مما كنت �أفعل من قبل.

■ جنة العودة وقرار البقاء خارجا
رجعت اىل البحرين؟
املر�آة :كم كان عمرك عندما
ِ

اخلواجه :عدنا يف  2001وكنت �أبلغ حينها �أربعة ع�شر عاما .كانت لغتنا العربية -
وخ�صو�صا �أنا� -ضعيفة جدا؛ فقد تخرجت من مدر�سة اجنليزية .حني �أدخلوين مدر�سة
احلورة ،كان لدي �صعوبة يف الت�أقلم لأن لهجتي كانت عراقية �أكرث منها بحرينية؛
ف�أ�صدقا�ؤنا يف الدمنارك كانوا عراقيني او فل�سطينيني ،مل �أ�شعر ب�أنني م�ستقرة متاما اال
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بعد دخويل اجلامعة .كانت درا�ستي باللغة االجنليزية؛ لذا مل �أجد �صعوبة يف االمر؛ مما
فتح يل املجال لأبد�أ باالندماج يف هذا املجتمع وال�شعور ب�أنني جزء منه .املو�ضوع �صعب وال
يتفهمه اال من عا�ش خارج وطنه .نحن تربينا يف الدمنارك ومل ن�شعر �أبدا اننا دينماركيني
فقد زرع �أمي و �أبي فينا البحرين كوطن بالرغم من بعدنا عنه .لكنني عندما عدت اىل
البحرين �شعرت ب�أنني ال �أنتمي اىل هذا ال�شعب لأ�سباب خمتلفة منها طريقة التفكري
وال�شخ�صية ،تربينا على �أن البحرين هي اجلنة املوعودة من فرط �شدة ا�شتياق �أمي و�أبي
لها .لقد كانا ي�صوران البحرين ك�أف�ضل بقعة يف العامل ،لكننا حني عدنا وجدنا اختالفات
كثرية بني املجتمعني ،فاملجتمع يف البحرين مرتابط اىل الدرجة التي تلغي فردية االن�سان
يف بع�ض الأحيان  .الت�أقلم �صعب لكنني مع الوقت اعتدت الو�ضع اجلديد.

بقيت يف البحرين؟
املر�آة :كم ِ

اخلواجه :بقيت هنا �إىل العام  2009ثم انتقلت اىل الواليات املتحدة مدة �سنة واحدة؛
�إذ كنت اد ّر�س العربية يف �إحدى اجلامعات .ثم رجعت البحرين �صيف 2010ال�ستقر
ب�شكل نهائي  ،بحثت عن عمل لكن و�ضع والدي كنا�شط و مدافع عن حقوق االن�سان
حال دون قبويل يف �أي وظيفة لذلك بد�أت العمل كمتطوعة مع مركز البحرين حلقوق
االن�سان حتى اغ�سط�س� /آب  2010حني ا�ضطرت اىل مغادة البحرين دون رغبة مني
ب�سبب حتذير تلقيته عن احتمال تعر�ضي لالعتقال نتيجة عملي مع املركز فغادرت اىل
لندن ،حني تلقيت خرب الثورة على �صفحة الفي�سبوك؛ قررت �أن �أعود .عدت يف تاريخ 8
فرباير� /شباط وبقيت يف البحرين حتى بداية مار�س .بعدها �سافرت اىل جنيف لألقي
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كلمة هناك ومل ا�ستطع ان اعود اىل البحرين منذ ذلك الوقت.

املر�آة :هل حاولت العودة ومل ت�ستطيعي؟
اخلواجه :بغ�ض النظر عن النتائج التي قد �أواجهها ان قررت العودة من اعتقال �أو اختفاء
اال �أن هذا لي�س ال�سبب الرئي�سي لقراري بالبقاء يف اخلارج  ،ف�أنا �أعتقد �أن ما �أقوم به
من عمل يف تو�صيل ق�ضية البحرين و تعريف العامل مبا يح�صل هناك هو ما جعلني �أتخذ
هذا القرار.

املر�آة :هل قررت العودة �أم �أنك الت�ستطيعني �أن تعودي؟
اخلواجه :بداية مل �أكن �أ�ستطيع العودة؛ فقد كنت مت�أكدة �أنني �س�أعتقل خا�صة بعد اعتقال
�أبي وعمي و�أزواج �أخواتي وابن عم �أمي ،واذا مل �أعتقل فرمبا اختفي .وامل�س�ألة الثانية �أين
لو عدت اىل البحرين فلن ي�سمحو يل باخلروج منها �سوف مينعوين من ال�سفر .لذا قررت
�أال �أجدد جوازي البحريني لأنه بعد تغيري القانون ا�صبحت ملزمة بدخول ال�سفارة يف
حال رغبتي بتجديد اجلواز ،وهناك يحق لهم اعتقايل داخل ال�سفارة  .و�أنا االن �أحترك
بجوازي الدمناركي.

■ �س�أخرج يف  14فرباير لأجلك فهل �ستخرج معي؟
املر�آة :عدت يف  10فرباير� /شباط وكان انطالق �شرارة الثورة بعد
�أربعة �أيام من ال�شهر نف�سه .حدثينا عن ن�شاطك؟
اخلواجه :كان عملي اعداد التقارير وتوثيق انتهاكات حقوق االن�سان قبل انفجار الثورة،
ا�ضافة اىل التن�سيق والتوا�صل بني املركز واجلهات اخلارجية من حكومات ومنظمات.
كنت على ات�صال بالأمم املتحدة وهيومن رايت�س ووت�ش وامني�ستي لتزويدهم بالتقارير
والتن�سيق للتوا�صل مع احلكومات .قبل الثورة كان من ال�صعب احل�صول على مقابلة؛
علي �أن اقنع الطرف االخر ب�ضرورة مقابلتي .لكن بعد الثورة انقلب الأمر
فقد كان لزاما ّ
و�أ�صبح �أ�سهل بكثري ،الآن لدي �سمعة يف اخلارج؛
من الأ�شياء التي عملت عليها قبل عودتي اىل البحرين للم�شاركة يف الثورة ت�صميم
اعالن للخروج يف  14فرباير بد�أت به ب�س�ؤال كان مبثابة العنوان لهذا االعالن و هو :
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ملاذا يجب ان نخرج يف  14فرباير؟
و حاولت �أن �أجيب و �أ�شرح للنا�س عن اال�سباب التي �أعتقد بانها ت�ستحق منهم الوقوف
عندها للم�شاركة يف الثورة فكتبت ..
�أنا �س�أخرج يف  14فرباير لأتظاهر بطريقة �سلمية الدافع عن حقوقك
�أنا �س�أخرج يف  14فرباير لكي ال تتعر�ض انت �أو �أي من �أحبائك للتعذيب يف ال�سجون
البحرينية
�أنا �ساخرج يف  14فرباير لكي �أ�ضمن لك حقك بامل�شاركة يف حكومة بلدك و ان �صوتك
م�سموع
�أنا �س�أخرج يف  14فرباير من �أجل كل طفل و را�شد من �أجل كل �أمر�أة و رجل ..
�أنا �س�أخرج من اجلك يف  14فرباير فهل �ستن�ضم يل ؟ هذا النوع من االعالنات
حتفيزي خلروج النا�س .كان هناك نقا�شات حول الفكرة ورف�ض للمو�ضوع من قبل
البع�ض� .شخ�صيا مل �أتوقع �أن يخرج النا�س ب�أعداد كبرية .كنت �أعلم �أنني رمبا �أعتقل
لكن احلكومة ال تريد ت�أجيج الو�ضع يف هذا الوقت ،فلن يعتقلوين حني �أرجع لذا قررت
�أن �أكون موجودة و�أن �أ�شارك يف عمل املركز لتوثيق االنتهاكات التي كانت متوقعة �أنها
�ستح�صل من احلكومة البحرينية.

■ الدوار� :شهقة ال�ضوء الأوىل
املر�آة :هل كنت تتواجدين با�ستمرار يف الدوار؟
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اخلواجه :كنت حا�ضرة كل يوم .ومنذ �أول يوم كانت م�س�ؤوليتي مرافقة ال�صحافيني من كل
�أنحاء العامل ،اترجم لهم املقابالت ترجمة فورية بني العربية واالجنليزية .كنت موجودة
يف اول يوم مت االعتداء على املظاهرات بالقرب من دوار الدراز .وتعر�ضت للتهديد من
قبل �أحد �أفراد الأمن بك�سر هاتفي النقال واعتقايل انْ مل اتوقف عن الت�صوير .اتذكر
�أنه كانت هناك م�سرية للحقوقيني عند منزل نبيل رجب يف بني جمرة؛ لذا ركبت
ال�سيارة برفقة �أحد ال�صحفيني متوجهني اىل هناك .وال ان�سى املوقف الذي �أ�صابني
ومعي ال�صحفي يف الكر�سي االمامي من ال�سيارة ،عندما و�صلنا كانت قوات الأمن قد
اعتدت على امل�سرية .تقدمت قليال ور�أيت �أفراد االمن واقفني يف االمام والنا�س ترك�ض،
توقفت على جانب الطريق حيث كان من ال�صعب التقدم .اندفعت باجتاهنا �سيارة دفع

رباعي تابعة للأمن ب�سرعة جنونية وتوقفت عندنا فج�أة ،بعد �أن الت ّفت على نف�سها .قام
�أحدهم ب�إطالق النار على �سيارتنا حتى ظن ال�صحفي برفقتي اننا ميتون ال حمالة وبد�أ
بال�صراخ ،قال يل �إنها املرة الأوىل التي يرى فيها �شيئا كهذا ،وهنا �أدركت �أن الو�ضع تغري
يف البحرين ،لأين طوال الع�شر �سنوات التي ع�شتها يف البحرين مل يقم �أحد من �أفراد
االمن باطالق النار علينا وبرفقتنا �صحفيني ،كان م�ستحيال ،كانوا يحذرون لئال يرى
ال�صحفيون �شيئا ،لكن هذا املوقف اختلف متاما .كان جال�سا �إىل جانبي �شخ�ص �أبي�ض
ب�شعر �أ�شقر ،ومع ذلك �أطلقوا النار علينا مبا�شرة ،هنا �أنا عرفت ب�أن تكتيكهم تغري و�أن
طريقة تعاملهم مع النا�س قد تغريت.
كنت موجودة يف امل�ست�شفى عندما �أعلن عن اول �شهيد؛ علي م�شيمع .قمت بت�صويره،
كنت حا�ضرة يف الدوار ب�شكل يومي بعدما ا�ستعدناه .كنت هناك يف املركز االعالمي يوم
 17فرباير عندما هُ وجم املعت�صمون يف الثالثة فجرا� .إذ كنت معتادة على العودة للمنزل
فجرا لأنام لب�ضع �ساعات ثم �أعود للدوار يف ال�صباح .عندما يكون هناك هجوم على
الدوار �أذهب اىل امل�ست�شفى لتوثيق احلاالت .الأطباء هناك يعرفونني جيدا؛ فقد كانوا
ي�سمحون يل بالدخول للتوثيق.

املر�آة :كيف ت�شكلت �صورة الدوار يف خميلتك؟
اخلواجه� :أ�شعر ب�أن ال�صورة التي ر�سمها والداي عن البحرين حتققت ور�أيتها يف الدوار،
ر�أيت �أ�شخا�صا مل �أتوقع �أن �أراهم يف مظاهرة ومل اتوقع حتى ان يتكلموا يف ال�سيا�سة
لأنهم يخافون .حا�ضرين يف الدوار� .شيء ال يو�صف .حني �أُ�س�أل يف اخلارج عن عقلية
النا�س يف البحرين� ،أ�شبهها لهم ب�شخ�ص و�ضعوا ر�أ�سه حتت املاء مدة طويلة بحيث
ن�سي كيف يتنف�س وتعود على و�ضعه حتت املاء ثم �أُعطي فر�صة للخروج فوق �سطح املاء
وا�ستن�شاق الهواء لأول مرة.هنا �سيحاول ان يفعل كل ما مبقدرته ليخرج فوق �سطح املاء.
هذا ما ح�صل لل�شعب البحريني الذي خرج فوق �سطح املاء لي�ستن�شق هواء احلرية؛ لذا
من ال�صعب �أن يتخلى عنه االن.
طبعا ،بعد هجمة  17فرباير وبعد كل ما ر�أيته ذلك اليوم ،كنت مقتنعة � 100%أن
ال�شعب البحريني لن يخرج مرة ثانية .ظننت �أن النا�س بعد العنف والظلم الذي ر�أيته
ذلك اليوم �سيذهبون ملنازلهم و�ستنتهي الثورة ،ما فعلوه بالنا�س كان رعبا .ولكن ،يف
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اليوم الذي تاله خرج عدد �أكرب من النا�س وهنا �أيقنت ب�أن ال�شعب البحريني لن ير�ضى
بالذل جمددا .ي�ؤكد هذا ما ح�صل يف 2001عندما خرج امللك اىل النا�س بوعود وردية
 ،فت�ساحموا عن ما�ض قا�س و عنيف عانوا منهم بانتهاك حقوقهم و اعتربوها فر�صة
حقيقية للتغري ينادون بالن�سيان لذا كانوا راغبني يف ت�صديق ما وعد به .كانوا � -إبانها -
يف و�ضع �صعب جدا ،لذا عندما جاء لهم بوعود �إطالق �سراح ال�سجناء و�إرجاع املبعدين
وتغيري الو�ضع؛ هتفوا له بـ :نعم هذه فر�صة للتغيري .لكن الأمال خابت بعدها بعد �أن تبني
�أنها وعود وهمية مل يتحقق منها �شيء ،وعليه ف�إن ال�شعب البحريني قد و�صل ملرحلة عدم
الت�صديق ،وهو ما جعلهم ي�ستمرون بهذه القوة.
ما �أحاول �أن �أو�صله للخارج �أنه بعد ت�سعة �أ�شهر ورغم تخلي العامل عن الثورة البحرينية؛
ف�إن النا�س م�ستمرون فيها ،كيف وا�صلوا بهذه القوة؟ �إنها فكرة الكرامة .الثورة البحرينية
لي�ست ثورة مال وال اقت�صاد انها ثورة الكرامة الإن�سانية .خرج النا�س يطالبون بالإ�صالح
ولي�س ب�إطاحة النظام ،غري �أن النظام اعتدى عليهم وقتل منهم من قتل.

■ بني الإ�صالح والإ�سقاط
املر�آة :هل كنت مع خطاب �إ�صالح النظام �أم ا�سقاطه؟
اخلواجه :انا كنت مع مطالب ال�شباب بالإ�صالح يف بادئ الأمر ،ف�إن مل يتحقق ذلك
نطالب باال�سقاط .هذا هو التفكري ال�سليم لأنك اذا خرجت ر�أ�سا مبطلب ا�سقاط النظام
�ستفقد ن�صف ال�شعب لأنهم لي�سوا م�ستعدين باملطالبة با�سقاط النظام لذا كان البد من
التدرج .ما ح�صل يف البحرين كان معقوال ،النا�س طالبوا بد�ستور جديد لأن امللك وعد
يف بوعده .لكن قيام النظام بقتل النا�س جعلهم يفكرون كيف ميكن �أن يطالبوا
به ومل ِ
هذا النظام باال�صالح وهو م�ستمر يف قتلهم؟ لذا ارتفع �سقف املطالب �إىل ا�سقاط
النظام .اعتقد �أن ما فعلوه كان �سليما؛ حيث ك�سبوا �أنا�سا كثريين مل يكونوا ليك�سبوهم
لو كان �شعارهم الأول ا�سقاط النظام .كنت �أميل لل�شباب ،كنت �أ�ؤمن �أن هذه الثورة
يجب �أال يكون لها دافع ديني �أو طابع �سيا�سي لأنك عندما تل�صق �صفة معينة يف الثورة
ف�إنك ت�سري يف الطريق اخلط�أ .من �أ�سباب جناح الثورة هو �أن لي�س لها طابع ديني ،ومن
�أكرث ما �أعجبني يف ال�شباب هو �أنهم مل يكونوا يتكلمون عن التمييز �ضد ال�شيعة رغم �أن
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هذا ال�شيء موجود وواقعي جدا يف البحرين� .إنهم يدركون �أنهم اذا ركزوا على �أي �شيء
يخ�ص ال�شيعة ف�إنهم �سيخ�سرون ال�سنة .ومن املهم �أال يح�صل هذا لأننا يف النهاية نعمل
من اجل بلد لل�سنة وال�شيعة ،يجب �أن ي�شعر ال�سنة ب�أننا عندما نعمل على اال�صالح والبناء
ف�إننا نعمل من اجل املجتمع البحريني كله.
ال يجوز �أن يكون هناك طابع �سني او �شيعي ال�صفة الوحيدة التي يجب �أن ت�سود هي كلمة
" بحريني " و فقط بحريني .ما يعجبني �أن ال�شباب اىل االن يخرجون ب�شعارات :ال �سنية
ال �شيعية  .لذا يجب ان نحافظ على ذلك.

■ عقولنا؛ مرجعيتنا الدينية الأوىل
ركزت على البعد الديني ،كيف ت�صفني تربيتك الدينية؟
املر�آة:
ِ
اخلواجه :نحن تربينا ومل نكن نعرف �أن هناك �سنة و�شيعة كما مل نكن نعرف �أن هناك
بحارنة وبحرينيني وعجم ،رغم �أن الدمنارك حتتوى على كل هذه الطوائف.
تربينا كم�سلمني؛ ف�أنا حتجبت يف التا�سعة ،كان والداي يربياننا على �أن نعرف ديننا
وهويتنا و�أن نحرتم االخرين يف نف�س الوقت .كانا ي�شجعاننا كثريا على التعلم عن
الديانات الأخرى .كان عمري ال يتعدى االربعة ع�شر عاما وكنت اعرف الكثري عن
امل�سيحيني واليهود والهندو�س .تربينا على �أن نعرف �أنف�سنا من خالل معرفة االخرين.

■ مدنية الثورة
املر�آة :من امل�ؤاخذات التي تطرح على ثورة البحرين ،هي :كيف يطالب
ه�ؤالء بدولة مدنية يف حني �أن منط تدينهم منط مغلق ،ففي الدولة
الدميقراطية هناك تقبل للآخر و�شكل جديد للتدين؟
اخلواجه :يف البحرين ،احلكومة تعاملت ب�شكل طائفي مع النا�س ،و ميزت بني �سني و
�شيعي و هو ما �أدى اىل ادراك النا�س خلطورة الطائفية و م�ساوئها و �أدركوا �أن التعاي�ش
بني خمتلف الطوائف هو احلل  ،وهو ما جعلهم يطالبون بحكومة حترتم ال�شعب بكل
طوائفه ومذاهبه وافكاره املختلفة؛ حكومة مدنية عمادها العدالة و امل�ساواة بني اجلميع
و حترتم مبادئ حقوق االن�سان.
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ال�شعب البحريني من اكرث ال�شعوب املثقفة وال يحتاج �إىل من يعلمه كيف يجب ان تكون
احلكومة او ما هو النمط الديني الذي يجب ان ي�سري عليه� .أن تكون متدينا ال يعني �أال
تكون مثقفا .ان تكون متدينا ال يعني �أال تكون منفتحا .ان تكون متدينا ال يعني �أال تفهم
يف ال�سيا�سة .ال�شعب البحريني مثقف ويدرك جيدا �أن البحرين ال ت�صلح ان تكون دولة
دينية لأننا اذا بنينا حكومة على ا�س�س دينية فهذا يعني اننا ن�ستبعد جزءا من ال�شعب
وهذا ال نفع وراءه؛ لأننا لن نح�صل على الدميقراطية اال اذا كان اجلميع م�شرتكا يف
الدولة .لو تغري النظام يف البحرين فهذا ال يعني ان تكون لدينا حكومة �شيعية على ا�سا�س
ان الغالبية يف البحرين هم من ال�شيعة ،بل بالعك�س ،اعتقد ان �أولئك الذين ي�ساندون
احلكومة ويقفون �ضد ال�شعب يجب ان يكونوا جزءا من الدولة فيما بعد ويجب ان حترتم
حقوقهم؛ لأنها الطريقة الوحيدة للعدالة االنتقالية� .إنك عندما ت�ستبعد �أنا�سا ف�إنك تخلق
التطرف ،اذا قلت لأي فئة ب�أنك لن ت�شركها يف �سيا�سات الدولة ف�أنت تخلق التطرف يف
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الدولة ،لكنك حني ت�شرك جميع فئات املجتمع ف�إنك  -بال �شك  -حت�صل على االن�سجام
االجتماعي ،هذه من اال�شياء التي يجب ان ن�ضعها يف احل�سبان يف حال تغري النظام.
حينها ال ينفع ان ن�ستبعد احدا مهما كان وهذا ما يعجبني يف الثورة البحرينية؛ ف�أولئك
الذين تعر�ضوا لل�ضرب واالعتداء والتعذيب ال زال ينادي كل واحد منهم ب�أنه يدافع عن
حقه وحق ال�شخ�ص الذي كان يقف �ضده .اذا جنحت الثورة لن يكون الثوار هم وحدهم
امل�ستفيدون بل كل ال�شعب.

■ �أتقن العربية و�أتخاطب بالإجنليزية
املر�آة :قلت �إنك تعلمك اللغة العربية يف مدر�سة احلورة؟
اخلواجه :عندما كنا يف الدمنارك كنا نتعلم اللغة العربية .يف البداية كانت �أمي تدر�سنا
والدي كانا
يف املنزل؛ فقد كان تعلم اللغة العربية من الأ�سا�سيات التي البد منها ،لأن
ّ
يعي�شان حياتهما على �أمل الرجوع اىل البحرن يف يوم ما ،ولذلك اختارا �أن يدخلونا
مدر�سة اجنليزية ولي�س دمناركية ،تعلمنا الدمناركية والعربية كلغة ثانوية غري �أن
االجنليزية كانت هي اللغة الأم .ويف حني كانت الدمناركية الزامية يف املدر�سة؛ كان
�أبي يلزمنا ان نتحدث اللغة العربية يف املنزل وهذا ما قوى العربية لدينا ثم بعدها بد�أنا
ندر�س يف مدر�سة عربية كل يوم �سبت ،عندما اتيت للبحرين كان م�ستوى اللغة العربية
لدي يف م�ستوى ال�صف الثاين او الثالث االبتدائيني� .أكملت الثانوية يف مدر�سة احلورة ثم
در�ست يف جامعة البحرين.

املر�آة :هل وجدت �صعوبة يف تعلم اللغة العربية؟
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اخلواجه :بالطبع كان �صعبا ،ف�أنا انتقلت من م�ستوى الأوائل يف الدمنارك اىل م�ستوى
�ضعيف يف البحرين ،كان من املمكن �أن �أبذل جهدا �أكرب� ،أختي بتول مثال كانت يف
امل�ستوى الثاين من االعدادي وا�ستطاعت ان تكون من االوائل وتخرجت من الثانوية
بامتياز ،لكنني مل �أكن احب الدرا�سة ،غري �أن �أدائي يف اجلامعة �أف�ضل بكثري منه يف
الثانوية .كذلك �شكل الت�أقلم االجتماعي �صعوبة؛ �إذ �أثر على درا�ستي لكنني مل �أر�سب
يف العربية .بر�أيي مل تكن اللغة العربية "مزعجة" لكنني كنت اكره النحو وكنت اعتقد
ان الأ�ساتذة ال يد ّر�سون العربية ب�شكل �صحيح؛ لأنهم يركزن على النحو ب�صورة جتعل
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الطالب يكره العربية� .أمي و�أبي كانا ي�ساعدانني كثريا؛ ف�أبي كان يطلب مني �أن �أقر�أ له
اجلريدة عندما يو�صلني اىل املدر�سة كل �صباح وهذا ما طور كثريا من لغتي العربية،
ونظرا �إىل �أنني منذ طفولتي كنت �أحب كتابة الق�ص�ص فقد �ساعدين ذلك كثريا يف
التعبري؛ �إذ بد�أت �أكتب مقاالت بالعربية� .ساعد ذلك على تقدمي يف الكتابة والقراءة.

املر�آة :لذلك �أنت ال تكتبني بالعربية يف تويرت؟
اخلواجه� :سبب ذلك ان معظم املتابعني يل يف تويرت هم من الأجانب .ال تنق�صني القدرة
على الكتابة بالعربية لأنني كنت �أد ّر�س الطالب يف �أمريكا و�أحتدث معهم بالعربية
الف�صحى .اعتقد �أنني مع نبيل رجب نعمل على ال�شيء نف�سه .ومادام هو يكتب بالعربية
ويتوا�صل مع كل ال�شعب فيجب علي �أن اتوا�صل مع اخلارج .لي�س لدي وقت للرتجمة ويجب
�أن �أختار لغة واحدة ولذا �إذا كان نبيل يقوم بالدور بالعربية فانا �ساقوم به باالجنليزية.

املر�آة :خالل ع�شر �سنوات ،كيف تقيمني تطور اخلطاب احلقوقي يف
البحرين؟
اخلواجه :اعتقد ان العقلية احلقوقية يف البحرين تطورت كثريا خالل ع�شر �سنوات لعدة
ا�سباب منها :ان الفرتة التي تلت الت�سعينيات بعد توقف التعذيب ُفتحت املجال لن�شر
الوعي احلقوقي يف املجتمع ،فمن املالحظ ان مركز البحرين حلقوق االن�سان �أقام الكثري
من الفعاليات.

■ خطاب الدوار احلقوقي
املر�آة :هل ميكن القول �إن جمتمعنا البحريني ا�ستطاع بناء حا�ضنة
جيدة حلقوق الإن�سان؟
اخلواجه :رمبا ،نعم� .أ�صبح هناك الكثري من دورات التعليم والتدريب حول حقوق االن�سان،
وبد�أ النا�س يتعرفون على حقوق االن�سان .قبلها كانت وجهة النا�س �سيا�سية ،لكنها بد�أت
متيل اىل احلقوقية اكرث� .أتذكر �أين ملا كنت ادر�س تاريخ البحرين ر�أيت ان معظم الثورات
كان يقودها امل�شايخ لكن هذه الثورة مل يقدها امل�شايخ .هذه الثورة قادها ال�شباب� ،صحيح
ان هناك �شيوخا من ال�شخ�صيات البارزةلكن ال�شخ�صيات الغالبة لي�ست من فئة امل�شايخ.
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اعتقد ان هذا اختالف مهم .هذا تغيري جوهري ،اخلطاب يف الدوار �ساهم يف خلق هذا
التغيري ،كان النا�س يف الدوار يتكلمون عن حقوقهم اكرث مما يتكلمون عن ال�سيا�سة،
كانوا يقولون ان منحقنا ان يكون لدينا كذا وكذا (� )...أعتقد ان ما ارتكبته احلكومة من
االنتهاكات والأخطاء يف حق نف�سها قد خلق فئة بارزة من احلقوقيني .من اال�شياء التي
قالها نبيل رجب واعجبتني كثريا ان احلكومة من خالل ما قامت به من انتهاكات خلقت
�شعبا ن�صفه مواطنون �صحفيون ون�شطاء �سيا�سيون والن�صف الآخر حقوقيون وهذا �شيء
واقعي ،بد�أ النا�س يوثقون احلاالت .ل�سنا م�ضطرين الآن للخروج لتوثيق احلاالت؛ فقد
�أ�صبح النا�س يوثقون احلاالت ويبعثون بها لنا وهذا تطور ملحوظ.

املر�آة :قاد والدك عبدالهادي اخلواجه ن�شاطا حقوقيا بعد عودتكم،
هل كنت جزءا من هذا الن�شاط ،من اعت�صامات وغريها؟
اخلواجه :طبعا ،كنا طوال حياتنا ن�ؤيد الوالد ونقف �إىل جانبه ونفتخر به ،كنت�أنا �أمر
مبراحل اكون فيها احيانا ن�شيطة جدا ،ويف مراحل �أخرى �أبتعد .حني كنت �أرى �أبي
يتعر�ض لل�ضربات وال يقف �أحد معه؛ ي�صيبني ذلك بنوع من الإحباط .دائما �أ�س�أل والدي
هل ما تقوم به ي�ستحق العناء ،مع ال�ضرب واالعتقال؟ وكان جوابه دائما ان االن�سان يعمل
�أوال هلل ولي�س للنا�س ويجب �أال يتوقع �أن تكون هناك نتيجة من النا�س.

■ �سليلة عائلة حقوقية
املر�آة� :أنتم كعائلة حقوقية ،هل جميعكم من�سجمون يف هذا اجلو؟
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اخلواجه :من ناحية حقوقية نعم� ،أقوى �شخ�صية يف العائلة �أمي؛ وهي ال�شخ�ص الذي
ي�ستمد اجلميع قوته منه� ،سواء �أبي �أم نحن الأخوات الأربع .عندما ي�صيبني االحباط
و�أ�شعر ب�أين ال �أ�ستطيع �أن �أوا�صل ات�صل ب�أمي لأتزود منها الإلهام والقوة .خالل الع�شر
�سنوات الأخرية �شاهدنا كيف تت�أثر كثريا عندما ي�صيب �أبي مكروه لكنها رغم ذلك
تقف معه وت�سانده .من �أكرث املواقف التي �أده�شتني يف �شخ�صية �أمي هو عندما كان
�أبي م�ضربا عن الطعام يف ال�سجن يف  2004كان النا�س ي�س�ألونها �أن تطلب منه فك
الإ�ضراب ب�سبب ت�أثريه ال�سيئ على �صحته ،لكن رد �أمي �أنها تف�ضل �أن تفدنه بيديها على
�أن تطلب منه التخلي عما ي�ؤمن به ،ولأين �أعرف عالقة �أمي ب�أبي �أدرك �أنه من امل�ستحيل
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�أن يقول �أي �شخ�ص مكانها �شيئ ًا كهذا .القوة يف ال�شخ�صية والإميان الرا�سخ جعالها
تتخذ هذا املوقف ،ما دعاين ذلك للقول �إنها �أقوى �شخ�صية يف العائلة.
من الناحية ال�سيا�سية واحلقوقية نحن تقريبا متفقون على كل �شيء ،كنا جميعا نذهب
مع بع�ضنا لالعت�صامات� ،أخواتي ر�أين والدي يتعر�ض لل�ضرب حتى �أن �أختي فاطمة رمت
بنف�سها على �أبي وح�صلت على ح�صتها من ال�ضرب الذي كان موجها له ،مل يكن قليال ما
ر�أيناه .من ناحية االن�سجام نعم نحن من�سجمون.
�أكرث ما �ضايقني حلظة اعتقال �أختي زينب .مل �أكن واقفة معها كعادتي مقابل قوات
الأمن ،ف�إذا اعتقلنا اعتقلنا معا و�إذا �ضربنا �ضربنا معا.

املر�آة :كيف تلقيت خرب اعتقال والدك؟
اخلواجه :كنت يف القطار بني وا�شنطن ونيويورك وكان هاتفي مغلقا ،ومل يكن لدي �شاحن
البطارية فطلبته من امر�أة كانت جال�سة �إىل جانبي ،وفور ت�شغيل الهاتف �أتتني ر�سالة
ن�صية تقول� :أ�صحيح ان والدك قد اعتقل؟ ففكرت �أن هذا لي�س معقوال لأنه كانت تدور
�إ�شاعات كثرية حول اعتقال والدي ،بعدها ات�صلت بي �صديقتي املوجودة يف �أمريكا وهي
مقربة جدا من العائلة قالت يل :مرمي يجب �أن �أخربك ب�شيء فال تفزعي ،و�أخربتني
�أنهم اعتقوا والدي وح�سني ووايف زوجا �أخواتي ،و�أنهم تعر�ضوا لل�ضرب �أي�ضا .مل �أعرف
ماذا �أقول حينها �أنهيت املكاملة ودخلت موقع تويرت وبد�أت �أقر�أ ما كتبته �أختي عن كيفية
اعتقال الوالد ،كيف �ضرب وكيف كان يقول �إنه ال ي�ستطيع التنف�س وكيف حاولت �أن
تتدخل وكيف دفعوا والدتي على ال�سلم كيال تتدخل ،هنا كانت لدي ردة فعل قوية جدا.
من �أ�صعب الأ�شياء ان يرى احد موقفا كهذا يح�صل �أمامه والأ�صعب ان يكون بعيدا.
لأنك عندما تكون موجودا �ستحاول ان تعمل �شيئا لت�ؤثر يف املوقف لكنك عندما تكون
بعيدا ت�شعر ب�أنك عاجز� ،أول ما خطر يل هو �أنه يجب �أن �أح�صل على تذكرة و�أعود
للبحرين .طبعا كنت مرتبكة كليا .هممت بقطع تذكرة بوا�سة الإنرتنت غري �أن �صديقتي
التي ا�ستقبلتني �أوقفتني وقالت يل لن تنفعي �أحدا �إذا تعر�ضت لالعتقال ،وما تقومني به
هنا مهم جدا ،و�أين لو تعر�ضت لالعتقال �س�أجعل الأمر �أ�صعب بالن�سبة لأخواتي و�أمي.
فجل�ست تلك الليلة مع جمموعة من �أ�صدقائي نبعث ر�سائل �إلكرتونية �إىل ال�صحافة اىل
�أن ح ّل ال�صباح� .صديقاتي انقذن حياتي تلك الليلة بالطريقة التي �ساندنني بها� .أعرف
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كيف كنت �س�أق�ضي تلك الليلة وحدي .كنّ يت�صلن بكل �صحيفة واذا مل يح�صلن على رد
يعاودن االت�صال مرات ومرات وهذا ما جعل كل ال�صحف تعطي اهتماما ملو�ضوع والدي.

املر�آة :هل تتوا�صلني مع املراكز التي تعمل من �أجل ق�ضية والدك؟
اخلواجه :احاول �أن اتعامل مع ق�ضية والدي ب�شكل احرتايف  ..لأنني و�ضعت قانونا لنف�سي
وهو �أال �أتعامل مع ما يجري يف البحرين بطريقة �شخ�صية بل حقوقية  ،وامنا ق�ضية
معتقل ككل املعتقلني و�س�أعطيها الأهمية ذاتها التي �س�أعطيها ق�ضية جعفر مكي مثال
الذي �أطلق عليه النار يف وجهه وفقد عينه ودخل ال�سجن �سنتني كما تعر�ض للتعذيب،
وكذلك مثل ق�ضية اي �شخ�ص ثان موجود يف ال�سجن اليوم .كل الق�ضايا ت�أخذ االهتمام
نف�سه.

املر�آة :هل تتوا�صلني مع عائلتك ،خ�صو�ص ًا والدك يف ال�سجن؟
اخلواجه� :أحتدث مع �أمي كثريا وحتدثت مع والدي مرتني منذ اعتقاله ،طبعا كنت
�أعتمد على والدي كثريا ون�صائحه يف عملي احلقوقي ،لأنه يحتفظ بكل القوانني �سواء
الدولية �أو احلقوقية وغريها يف ر�أ�سه حتى �إنني �أ�ستطيع �أن ات�صل به لأ�س�أله عن رقم
القانون الفالين واح�صل على االجابة يف احلال ،لذلك ح�صلت فجوة كبرية يف عملي
عندما اعتقل؛ فقد كنت �أحتدث معه ب�شكل يومي قبل اعتقاله .بع�ض املعتقلني ي�سمحون
لهم باالت�صال ب�أقربائهم يف اخلارج مثل ابراهيم �شريف الذي كان يت�صل بابنته هنا يف
�أمريكا .لكنهم مل يكونوا ي�سمحون لوالدي �أن يت�صل بي .ا�ستطعت �أن �أكلمه مرتني �أثناء
ات�صاله لأمي .كانوا يت�صلون بي وي�ضعون الهاتفني بجانب بع�ضهما بحيث ن�ستطيع �أن
ن�سمع بع�ضنا من خالل ت�شغيل ال�سماعة اخلارجية (  .) speakerتوا�صلي الآن مع
�أمي فهي تخربين بكل �شيء� .إنني �أو�صل ما �أريد �أن �أقوله لأبي من خاللها �أي�ضا.

املر�آة :هل ت�شعرين �أنكم جتاوزمت كعائلة حمنة اعتقال والدك وتعذيبه؟

الحوارات

اخلواجه :ال ،من الأمور التي �أحاول �أن �أفهمها النا�س �أن التعذيب لي�س مرحلة نتخطاها
بعد الإفراج .ولي�ست مرحلة حمددة بفرتة التعذيب .البع�ض يعتقد �أنه مادام ال�شخ�ص
يتعر�ض للتعذيب يجب العمل على ق�ضيته ،وفور الإفراج عنه ينتهي العمل ،ال يعون �أن
التعذيب قد يح�صل خالل ثالثة او اربعة ايام لكنه ي�ؤثر على ال�شخ�ص مدى احلياة.

291

هناك م�س�ؤولية جتاه هذا ال�شخ�ص من جانب احلكومة لأنها عذبته .يجب ان نت�أكد
ان هذا ال يكون له ت�أثري على حياته .لكن الكثري ممن يخرجون من ال�سجن يخرجون
ب�شخ�صيات خمتلفة؛ احيانا منك�سرين ال ي�ستطيعون احلفاظ على عالقاتهم مع النا�س
ومع عائالتهم ك�أن �شخ�صياتهم تدمرت .هذا ما ال يفهمه النا�س؛ ان التعذيب لي�س �شيئا
ممكن جتاوزه بعد انتهائه .واذا كنت �س�أحتدث عن �أبي فهو بحاجة اىل اهتمام طبي.
يحتاج �إىل ال�سفر للخارج ليعالج الك�سور يف وجهه ،هم توقفوا عن تعذيب والدي منذ
فرتة لكنه ال يزال هناك �سجناء يتعر�ضون للتعذيب .ال توجد �ضمانة لتوقف التعذيب يف
البحرين ،يف �أي وقت يح�صل �شيء ال يعجب احلكومة �ستقرر العودة اىل التعذيب ،فهو
الو�سيلة التي ت�ستخدمها احلكومة الرهاب النا�س داخل ال�سجن و خارجه.

املر�آة :هل عملتم على املطالبة به كمواطن دمناركي؟
اخلواجه :نعم ،ومازلت على ات�صال باحلكومة الدمناركية ،امل�شكلة انه يحمل اجلن�سيتني
البحرينية والدمناركية .من الناحية القانونية ما ت�ستطيع �أن تفعله الدمنارك حمدود لأن
لديه جن�سية بحرينية .من جهتنا ن�ضغط عليها .ال�شيخ حممد حبيب املقداد �أي�ضا مواطن
�سويدي .هناك �أمل �أن ن�ستطيع العمل من خالل هذا املو�ضوع ،لي�س فقط لأنهما مواطنان
�أوروبيان؛ بل من املمكن �أن يكون هذا مدخال جلعل االحتاد االوروبي يهتم مبا يحدث
يف البحرين وباالنتهاكات التي حتدث .ق�ضيتان قد تفتحان الباب للرتكيز على ق�ضية
البحرين وجميع ال�سجناء الذين يتعر�ضون ملثل هذه املعاملة.

ي�سم امل�س�ؤولني عن االنتهاكات
■ تقرير ب�سيوين مل ِّ
املر�آة :كحقوقية ،كيف تنظرين �إىل تقرير ب�سويني؟
اخلواجه :ال �أ�ستطيع ان اعطيك الكثري من التفا�صيل لأين مل �أنته من قراءته ،انا االن
�أقر�أه و�أ�سجل مالحظاتي ونحن يف املركز �سن�صدر تقريرا عن النتائج التي نتو�صل اليها،
ي�سم الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني .يف هذه املرحلة ال نحتاج �إىل
�أرى انه ناق�ص من ناحية �أنه مل ِ
�أن نركز على االختالفات بني تقريرنا وتقرير ب�سيوين ومن يريد �أن يعرف االختالفات
ي�ستطيع �أن يقر�أ التقريرين ،ما يجب ان نركز عليه هو ان التقريرين تكلما عن انتهاكات
الحوارات
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ج�سيمة حلقوق االن�سان ح�صلت يف البحرين ،فتقرير ب�سيوين نف�سه وثق و�أكد ح�صول
جرائم �ضد االن�سانية خالل الع�شرة ا�شهر املا�ضية وعليه نحن كحقوقيني �سن�ستخدم هذه
املعلومات ملحاكمة مرتكبي هذه اجلرائم ،طبعا رد احلكومة وا�ضح من خالل الهجوم على
املتظاهرين بعد التقرير ،رئي�س الوزراء نف�سه قد ذهب اىل الداخلية لي�شكر ال�شرطة على
ما فعلوه وعلى احلفاظ على "اال�سقرار االمني".
�أما اللجنة التي �ألفت من �أجل النظر يف تو�صيات ب�سيوين فقد �ضمت �أ�شخا�صا هم
�أنف�سهم م�س�ؤولني عن االنتهاكات واجلرائم  ..وهو ما ي�شكك مب�صداقية احلكومة و
جديتها يف التغيري لذلك يجب �أن نعمل حتى تتم حماكمة �أي م�س�ؤول �شارك يف ارتكاب
هذه اجلرائم �سواء كان موظفا ،وزيرا� ،أمريا �أو ملكا.

املر�آة� :إىل �أي مدى ت�ستطيعون كحقوقيني �أن تقنعوا العامل ب�أن ه�ؤالء
الأ�شخا�ص فعال يجب �أن يتم التحقيق معهم وحماكمتهم؟
اخلواجه :عندما نتحدث عن حقوق االن�سان فال جمال للمناورة  ..لي�ست هناك منطقة
رمادية اما ان تكون مع احلقوق او ال تكون .
امل�شكلة تكمن �أن اللعبة ال�سيا�سة بني الدول هي التي تتحكم مب�سري الأحداث ،هذه الدول
تفكر يف م�صاحلها  ..فقبل �أن تقف مع حقوق االن�سان و تفكر فيها ت�س�أل ان كان من
م�صلحتها �أن يحاكم ه�ؤالء �أم ال ! و هنا تكمن ال�صعوبة  ..فكيف تقنعهم من الناحية
ال�سيا�سية �أن ه�ؤالء املجرمون يجب �أن يحاكموا؟ .

الحوارات
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“هيكل” يعترف بظلم البحرينيين
و”تشومسكي” يشرشح صمت العم سام
و”المرزوقي” :البحرين حرة حرة

ا�ستقطبت ثورة  14فرباير� /شباط مواقف مفكرين
عامليني من العيار الثقيل .ومل حتل �سيا�سات التعتيم التي
فر�ضها الإعالم العربي خ�صو�صا ،دون و�صول �أنبائها �إىل
كافة �أ�صقاع املعمورة .وقد ناب عنه الإعالم الغربي فقام
بالواجب على �أكمل وجه.
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■ ت�شوم�سكي
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وقد تربم من هذا �صحافيون موالون للأنظمة اخلليجية مثل جهاد اخلازن من �شدة
الرتكيز عليها يف ال�صحافة الربيطانية .ك�أمنا �أريد لها وللب�شاعات التي ارتكبت يف
حق �أن�صارها البقاء حتت التعتيم �أو مبثابة “�صرخة يف الظالم” كما عرب ال�صحايف
الربيطاين جون بالير .وكانت الذريعة �أن عدد �ضحاياها ال تعدو الع�شرات ،فيما قاربت
يف �سوريا واليمن الآالف ،متنا�سني احلجم ال�صغري ل�سكان البحرين ،والذي ال يعدو
ن�صف املليون ،وفق �آخر الإح�صاءات.
من الواليات املتحدة الأمريكية ،راح مثقفون كبار يتداعون لتوقيع العرائ�ض وت�سليط
ال�ضوء على هذا احلدث .وكان عامل الل�سانيات التوليدية الأ�شهر ناعوم ت�شوم�سكي على
ر�أ�سهم .وهو مل ين�س �أن ي�ضع حلظة  14فرباير� /شباط ،ب�أدوات املفكر ال�ضليع ،يف
ال�سياق الأهم �ضمن اخلطيئة التي ترتكبها الإمربيالية الأمريكية .وقد اعترب يف كلمة
له يف الذكرى  25ملجموعة “مراقبة الإعالم الوطني” �أن حالة البحرين هي “الأ�شد
�إثارة لالهتمام” من بني كل دول الربيع العربي .وهي �أهم “كونها مقر ًا للأ�سطول
الأمريكي اخلام�س ،الذي ميثل قوة ع�سكرية كربى يف املنطقة”� .أما ال�سبب اجلوهري
الآخر فهو “�أن  70يف املائة من �شعب البحرين هم من ال�شيعة ،وهي قريبة جد ًا من
املنطقة ال�شرقية يف اململكة العربية ال�سعودية ،وهي املنطقة التي ت�سكنها �أغلبية �شيعية
�أي�ض ًا وت�صادف �أنها املنطقة التي حتوي معظم النفط ال�سعودي”.

■ هيكل

ويقول ت�شوم�سكي “كان وال يزال هناك قلق بني وا�ضعي ال�سيا�سات منذ مدة طويلة
حول التحرك باجتاه نوع من التحالف ال�ضمني بني هذه الأقاليم ال�شيعية التي ميكن �أن
تتحرك نحو املطالبة باال�ستقالل وال�سيطرة على معظم الرثوة النفطية يف العامل .وهذا
بكل و�ضوح �أمر ال يحتمل” .و�أ�ضاف “كانت هناك انتفا�ضة ،مدينة خيام يف �ساحة رئي�سة
ت�شبه �ساحة التحرير .قوات اجلي�ش بقيادة ال�سعودية ،غزت البحرين� ،أعطت قوات الأمن
هناك فر�صة لأن ت�سحق التظاهرة بكل عنف ،تدمر مدينة اخليام ،بل تدمر ن�صب الل�ؤل�ؤة
�أي�ض ًا ،وهو رمز للبحرين ،وحتتل املجمع الطبي الرئي�سي ،تطرد املر�ضى والأطباء ،وتقوم
ب�شكل منتظم ،يف كل يوم باعتقال نا�شطي حقوق الإن�سان وتعذيبهم ،بني احلني والآخر،
كنوع من الت�أديب فقط”.
وقد �شبه عملية اقتحام قوات الأمن البحرينية �إىل دوار الل�ؤل�ؤة يف ظل �صمت الواليات
املتحدة بـ“قاعدة كاروثرز”�“ :إذا توافقت هذه الأفعال مع ا�سرتاتيجيتنا و�أهدافنا
االقت�صادية ،فال ب�أ�س بذلك .ميكن �أن نلقي خطابات �أنيقة لكن ما يهم هو احلقائق”
على حد تعبريه.

■ دعاة التغيري يف البحرين ظلموا

مكارثية المثقفين

ومل يت�أخر امل�ؤرخ امل�صري حممد ح�سنني هيكل من و�ضع مقاربة ر�صينة �إىل الزلزال
البحريني ،وا�ضع ًا �إبهامه على جذر الع�صب ال�ضا ّر .فاعترب �أن “دعاة التغيري يف البحرين
ظلموا” .وقال “نحن يف العامل العربي نرتكب جرمية تاريخية من دون �أن ندري ،حني
ن�ستبدل ال�صهيونية بال�شيعة ،و�إ�سرائيل ب�إيران”.
و�أ�ضاف يف حوار معه على قناة اجلزيرة الف�ضائية يونيو /حزيران املا�ضي “نحن نن�سى
�أن ال�شعب البحريني  -يف عهد الزعيم امل�صري الراحل جمال عبدالنا�صر وقد كنت
�شاهد ًا على املد�أوالت التي جرت �آنذاك بني �شاه �إيران وامللك في�صل  ،-وكان 70
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يف املائة منهم �شيعة ،قد �صوت على عروبة البحرين مبن فيهم ال�شيعة” .وتابع هيكل
“امل�شكلة �أننا يف العامل العربي راف�ضون لقبول �أن هناك تنوع ًا (� )...إنه املنطق ال�ضيق
للمذهبية على ح�ساب الوطنية .هل نحن نتكلم عن وطن �أو نتكلم عن مذاهب؟” .وقال
“نعم ،ثورة البحرين مظلومة ( )...الو�ضع الإقليمي العربي يتعامل مع ثورة البحرين
بعدم �إن�صاف؛ لأن غالبية ال�شعب البحريني من اجتاه معني”.
ومن م�صر الثورة �أي�ض ًا ،جاءت مقاربة عامل االجتماع واملفكر الليربايل �سعد الدين
�إبراهيم مبثابة �ضربة لطقم الأوهام الذي �أريد له �أن ي�سود حول الربيع البحريني .وقال
“هل �ص ّدق بع�ضنا دعاية النظام امللكي احلاكم لأ�سرة �آل خليفة� ،أن �إيران وراء انتفا�ضة
ال�شعب البحريني؟ وهل �ص ّدقنا دعاية نف�س النظام �أن تلك االنتفا�ضة ،هي انتفا�ضة
طائفية �شيعية”.
و�أ�ضاف يف مقال بجريدة “امل�صري اليوم” � 13أغ�سط�س� /آب  2011يف ال�سياق نف�سه
“ن�سبة ال�شيعة يف البحرين ت�صل �إىل حو�إىل  60يف املائة ،ومع ذلك فهم حمرومون
ال�سن ّية احلاكمة ،والتي زادت الطني بلة،
ال�سلطة والرثوة ،التي ت�ست�أثر بها ال ُنخبة ُ
من ُ
ال�سكانية ،بفتح باب الهجرة للوافدين من باك�ستان والهند
ُمبح�أولة تغيري الرتكيبة ُ
و�أفغان�ستان ،وجتنيدهم يف اجلي�ش وال�شرطة ،و�إعطائهم اجلن�سية البحرينية .هذا يف
الوقت الذي ترتفع فيه ن�سبة البطالة بني �أبناء البحرين الأ�صليني ،ال ل�شيء� ،إال لأنهم
ولدوا لعائالت �شيعية”.
وتابع �إبراهيم “ما يفعله امللك البحريني بتعميق اخلالف املذهبي يف البحرين ،لتوطيد
ُحكمه ،هو امتداد بائ�س لنف�س ما فعله ُمع�أوية وابنه يزيد قبل �أربعة ع�شر قرنا .وهو نف�س
ما يفعله ّ
ب�شار الأ�سد ،و�إن كان الأمر معكو�س ًا يف �سوريا”.

■ املن�صف املرزوقي :البحرين حرة حرة

ومن تون�س حممد البوعزيزي� ،صاحب الرمزية العميقة يف “الربيع العربي” جاءت
مقاربة مفكرها ورئي�سها بعد الثورة املن�صف املرزوقي “املن�صفة” ،بال �أي اعتبارات �أو
دبلوما�سية .وهو مل يكتف بر�صف الكلمات من مقعده الوثري ،بل م�شى يف يونيو /حزيران
املا�ضي برجليه �إىل مقر ال�سفارة البحرينية يف العا�صمة تون�س؛ ليحتج وينتف�ض من �أجل
حقوق �إخوته البحرينيني ،ومردد ًا مع املرددين“ :البحرين حرة حرة”.
وقال “الثورة البحرينية لي�ست طائفية بل ت�أتي يف اطا ِر ق�ضية �شعوب عربية ترزح حتت
�سطوة الدكتاتوريات” .ور�أى �أن “البحرينيني يعانون ما عانى منه التون�سيون من ف�ساد
وظلم وقمع ،و�أن النظام احلاكم يف البحرين يلعب على ورقة الطائفية” ،معترب ًا �أن
“معركة البحرينيني جزء من معركة التون�سيني”.
و�أ�ضاف �ضمن كلمته �أمام ال�سفارة “نقول لإخواننا يف البحرين نحن التوان�سة ن�ساندهم
كعرب ون�ساندهم يف ن�ضالهم ( )...نحن ال�سنة يف تون�س نعترب �أن الق�ضية لي�ست ق�ضية
ال�سنة وال ال�شيعة بل هي ق�ضية �شعوب عربية ترزح حتت الديكتاتوريات”.
ويف حني ت�أخر املفكر الفل�سطيني عزمي ب�شارة� ،صاحب �أهم كتاب يف املكتبة العربية
عن “املجتمع املدين” ،عن تثمري مقاربة ب�إزاء احلدث البحريني ،غري �أنه عاد م�ؤخر ًا
جتب عنه بع�ض العتب .وقد ر�أى �أنه ال منا�ص
لي�ضع �سطور ًا على ح�سابه يف “تويرت” ّ
من “التحول يف البحرين ،و�إن كان بطيئا ،فهو لي�س برغبة من النظام و�إمنا هو نتيجة
للثورة” .لكنه ر�أى �أنه “لي�س هنالك حل منفرد مل�س�ألة البحرين لأنها �أ�صبحت مرتبطة
بالظرف الإقليمي .احلل الوحيد هو الإ�صالح التدريجي احلقيقي ولي�س ال�شكلي”،
م�ضيفا “لي�ست الدميقراطية حكم الأغلبية الطائفية يف �سوريا كما على البحرين بل
حكم مبوجب مبادئ الدميقراطية على �أ�سا�س املواطنة املت�س�أوية”.
لكنه �شدد يف الوقت نف�سه على �أنه “يف الدول التي ميكن �أن تتحول فيها الثورة لالحرتاب
الأهلي ن�شدد على االنتقال �إىل الدميقراطية بالتدريج بحيث ت�شارك القطاعات اخلائفة
يف العملية” وفق تعبريه.
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“أسرة األدباء”
هدفا لعمليات “التطهير”
وأشد المضاضة ظلم ذوي القربى

مرا�سالت م�ست�شار امللك “الكيدية”
وتوكيالت “اله�شك ب�شك” و”ترزي” على �سماعة الهاتف
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ي�ستحق ما ح�صل �إىل �أ�سرة الأدباء والكتاب �أكرث من وقفة .وي�ستحق
�أن يتعرف النا�س على تفا�صيل عملية “التطويع” التي قادها �أحد
م�ست�شاري امللك �إىل �أقدم كيان �أدبي يف البحرين (ت�أ�س�ست العام
 ،)1969عقاب ًا لها على مواقفها يف  14فرباير� /شباط .تلك اللحظة
التي �أعادت تدوير البو�صلة؛ لت�ستقر يف النهاية على “وجوه” مل
نعرفها من ذي قبل ،وعلى “�أ�سماء” كانت يف ال�سماء “�سهيل”.
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“مر�آة البحرين” كانت �شاهدة على تفا�صيل ما جرى ،ومتكنت من و�ضع يديها على
العديد من املرا�سالت التي جرت بني �أع�ضاء الأ�سرة و�أحد م�ست�شاري امللك ،وهي
تعر�ضها �أمام القارىء لأول مرة.
يف � 23أبريل /ني�سان م ّرر امل�ست�شار يف الديوان امللكي والع�ضو امل�ؤ�س�س ب�أ�سرة الأدباء
والكتاب علي عبداهلل خليفة ،الر�سالة التالية �إىل عدد من �أع�ضاء الأ�سرة“ :مرفق
ن�ص ر�سالة موجهة �إىل �إدارة �أ�سرة الأدباء والكتاب ب�ش�أن طلب عقد اجتماع اجلمعية
العمومية للأ�سرة وقع عليها م�ؤ�س�سو الأ�سرة ومن رغب من بقية الأع�ضاء� .إن كانت لديكم
رغبة يف امل�شاركة بالتوقيع على الطلب يرجى الإفادة قبل ال�ساعة الثانية ع�شرة من �صباح
الأحد � 24أبريل /ني�سان ،حيث �سيتم تقدمي الطلب ب�صفة ر�سمية ون�سخة منه �إىل وزارة
الثقافة”.
كانت الر�سالة التي وقع عليها  37من �أع�ضاء الأ�سرة  -تبني الحق ًا عدم �صحة كثري
من التوقيعات!  -تن�ص على طلب اجتماع غري عادي �إىل اجلمعية العمومية .و�أ�شارت يف
تعليل ذلك �إىل“ :مناق�شة املخالفات القانونية الفادحة التي ج ّرت جمل�س الإدارة احلايل
لأ�سرة الأدباء والكتاب �إىل مواقف �سيا�سية تتعار�ض مع النظام الأ�سا�سي لأ�سرة الأدباء
والكتاب واملر�سوم بقانون .واتخاذ اجلزاءات املنا�سبة لذلك” و”حل جمل�س الإدارة
احلايل وانتخاب جمل�س �إدارة جديد”.
�أتت �أوىل التداعيات على هذه الر�سالة من وا�سطة بيان وقعه �أحد �أع�ضاء الأ�سرة وهو
ال�شاعر علي اجللأوي بتاريخ � 24أبريل /ني�سان ،وقد كذب فيه �صحة توقيعه عليها.
وجاء فيه“ :بخ�صو�ص الر�سالة املقدمة لكم من جانب بع�ض م�ؤ�س�سي الأ�سرة ()...
والداعية �إىل انعقاد جمعية عمومية غري عادية لأع�ضاء �أ�سرة الأدباء والكتاب� ،أفيدكم

علما ب�أنه ال �صحة مطلق ًا لتوقيعي على الر�سالة املذكورة .وقد تفاج�أت بالزج با�سمي
�ضمن قائمة املوقعني”.

■ مكاملة هاتفية ..و�إمييل!
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و�صل البيان �إىل من يعنيهم الأمر ،وعلى وقع املفعول الذي �أعطاه ،جرت يف �صبيحة
اليوم نف�سه  24مار�س� /آذار هذه املكاملة الهاتفية بني �أحد �أع�ضاء الأ�سرة وعلي عبداهلل
خليفة:
“ع�ضو الأ�سرة� :إن جمل�س الإدارة قد بد�أ فعال ب�إعداد الدعوة للجمعية العمومية
العادية ،فلماذا هذه الدعوة اال�ستثنائية! خا�صة و�أننا تعودنا يف الأ�سرة دائما على
ح�صر �أي مو�ضوع داخلي وحله ب�شكل ودي .من حقكم يف اجلمعية �أن تطلبوا �إدراج �أي
جدول �أعمال ترونه مهما ،مبا يف ذلك ما يتعلق بالبيانات التي �صدرت من الأ�سرة (بيانا
 17فرباير� /شباط و 10مار�س� /آذار) واتخاذ �أي �إجراء تراه اجلمعية العمومية� .إن
هذا الطلب يعني عقد جمعية ا�ستثنائية ،وهذا يتطلب �أن يكون بطلب خطي موقع من عدد
ال يقل عن ثلت الأع�ضاء ولي�س بوا�سطة الإمييل كما يف املادة  20فقرة  3من النظام
الأ�سا�سي للأ�سرة.
علي عبداهلل خليفة� :إنها جمعية عمومية عادية.
ع�ضو الأ�سرة :اجلمعية العمومية العادية يدعو لها جمل�س الإدارة وهو حاليا يعمل على
التو�ضيب لها عرب �إعداد التقرير املايل والأدبي .ملاذا ال ننتظر من جمل�س الإدارة القيام
بذلك خالل هذا ال�شهر� .إن بيان علي اجللأوي دليل وا�ضح �أن هناك نية لتجميع الأ�سماء
دون �أخذ موافقتها اخلطية.
علي عبداهلل خليفة :يبدو �أن ا�سم علي اجللأوي كتب �سهوا و�سوف يتم ت�صحيحه.
ع�ضو الأ�سرة� :أرجو �أن تتم خماطبة جمل�س الإدارة وديا .ف�إن وجدمت تقاع�سا ،فكلنا على
ا�ستعداد للدعوة �إىل جمعية ا�ستثنائية ب�شرط �أن نوقع الطلب خطيا.
علي عبداهلل خليفة� :سوف �أنقل وجهة نظرك �إىل اجلماعة (؟)”.
مل مي�ض كثري من الوقت ،حتى بادر علي عبداهلل خليفة يف م�ساء اليوم نف�سه �إىل بعث
هذه الر�سالة �إىل علي اجللأوي بوا�سطة الإمييل�“ :أود �أن �أبلغكم ب�أننا قد رفعنا ا�سمكم
من ك�شف املوقعني على طلب عقد اجتماع اجلمعية العمومية لأ�سرة الأدباء والكتاب� .إذ
مل تقدم الر�سالة بعد ال �إىل الأ�سرة وال �إىل الوزارة ،و�أنا امل�سئول �شخ�صيا عن هذا اخلط�أ
غري املق�صود”.
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من “لوند” يف ال�سويد ،حيث مقر �إقامته ،كان �أ�ستاذ علم االجتماع الدكتور عبدالهادي
خلف يراقب من بعيد نقاط املاء التي تت�سرب من بني جدران الأ�سرة متهيد ًا لهد كيانها.
أكتب لك الآن
وقد ر�أى �أن من واجبه �أن يكتب هذه الر�سالة �إىل قا�سم حداد“ :ما كنتُ ل ُ
لوال اقتناعي ب�ضرورة اال�ستنجاد بك للم�ساهمة يف وقف ات�ساع احلملة الأمنية التطهريية
( )...التي تقف على باب �أ�سرة الأدباء والكتاب ملعاقبتها على مواقفها �أ�سوة مبا جرى
جلمعيات �أخرى تعمل يف احل ِّيز العام” .و�أ�شار يف الر�سالة امل�ؤرخة يف � 27أبريل /ني�سان
�إىل “التحرك التح�شيدي الذي يقوده م�ست�شار امللك لل�شئون الثقافية الدكتور حممد جابر
الأن�صاري ي�ساعده يف ذلك امل�ست�شار بالديوان امللكي علي عبداهلل خليفة لعقد اجتماع
غري عادي جلمعيتها العمومية بهدف حما�سبة �أع�ضاء جمل�س �إدارة الأ�سرة على مواقفهم
ال�سيا�سية متهيد ًا الجتثاثهم من ج�سم الأ�سرة”.

■  3ا�ستقاالت موجعة
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كان عبدالهادي خلف ي�أمل يف �أن يتدخل قا�سم حداد “مبا ميثله يف حياتنا الثقافية” يف
وقف ما �أ�سماه “احلملة التطهريية التي تقف على باب الأ�سرة” .غري �أن ال�سيف ،فيما
بدا �إذاك ،قد �سبق العذل .ففي � 25أبريل /ني�سان ،بعد يوم من بيان اجللأوي� ،سلم
كل من قا�سم حداد و�أمني �صالح وخلف �أحمد خلف ،الر�سالة التالية �إىل جمل�س �إدارة
الأ�سرة ،طالبني منه تعميمها على جميع �أع�ضاء اجلمعية العمومية ...“ :جند �أنه مل يعد
جمدي ًا بالن�سبة لنا ،وال مو�ضوعي ًا بالن�سبة لأ�سرة الأدباء ،ا�ستمرار ع�ضويتنا يف كيان مل
نعد ن�شعر بانتماء حقيقي �إليه ،وال قادرين على الإ�سهام فيه .لذلك نتمنى منكم تف ّهم
و�ضعنا ،وقبول ا�ستقالتنا من �أ�سرة الأدباء”.
من بعيد ،لكن لي�س بعيد ًا متام ًا ،كان جمل�س �إدارة الأ�سرة برئا�سة �أحمد العجمي
وع�ضوية كل من كرمي ر�ضي و�أحمد ال�سرت�أوي و�أحمد احلجريي وجعفر ح�سن وفريدة
خنجي وعبدالعزيز املو�سوي ،ميار�س مهماته االعتيادية .وقد انتهى تقريب ًا من و�ضع
النقاط الأخرية على التقريرين الأدبي واملايل عن دورته املنتهية (.)2011 - 2009
وقد �ضمن التقرير الأدبي ح�صاد الأن�شطة التي نفذها ،من بينها البندان التاليان:
“�أ�صدر جمل�س الإدارة عددا من البيانات املتعلقة بال�ش�أن العام يف كل من تون�س وم�صر
والبحرين وليبيا واليمن ،حيث عرب فيها عن موقف �أ�سرة الأدباء والكتاب من التحركات
املطلبية يف هذه الدول وم�ساندة �أ�سرة الأدباء حلرية الر�أي والتعبري ال�سلمي والإ�صالحات
ال�سيا�سية”.

�أما البند الآخر فقد جاء فيه“ :قدم ال�شاعر د .علوي الها�شمي ا�ستقالته من ع�ضوية
جمل�س �إدارة الأ�سرة احتجاج ًا على بيان الأ�سرة ال�صادر ب�ش�أن �إخالء دوار جمل�س التع�أون،
حيث حل مكانه ال�شاعر �أحمد العجمي قائم ًا ب�أعمال الرئي�س حتى نهاية الدورة” .و�أعقب
ذلك ب�أيام قيام عدد من �أع�ضاء جمل�س الإدارة بتقدمي ا�ستقاالتهم.
�سقط م�شروع علي عبداهلل خليفة يف طلب اجتماع ا�ستثنائي �إىل اجلمعية العمومية .وكان
عليه �أن ينتظر مرغم ًا حوايل ال�شهر �إىل حني موعد االنعقاد العادي الذي حددته وزارة
الثقافة يف  9يونيو /حزيران ،ليبا�شر مترير م�شروعه� .أوعز �إىل القا�ص جمال اخلياط
االت�صال يف بع�ض الأع�ضاء لت�أكيد ح�ضورهم �أو احل�صول على توكيل منهم ،خ�صو�ص ًا
الأع�ضاء ال�سنة .وهو ال�شيء الذي و�صفه �أحد �أع�ضاء الأ�سرة ال�سابقني بالقول�“ :شيء
م�ضحك ومقزز من منوذج مثقف ومبدع”.

■  9يونيو العا�صف
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انهمك بع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة ع�صر يوم اخلمي�س  9يونيو /حزيران يف �إزاحة
�أكوام الغبار وتننظيف مقر الأ�سرة ا�ستعداد ًا النعقاد اجلمعية العمومية يف م�ساء اليوم
نف�سه� .أعدوا ال�شاي ووزعوا الربيد املكد�س على الط�أوالت ،كما قاموا بن�سخ التقرير
الأدبي واملايل  50ن�سخة ور�صفها على الط�أوالت .ت�أكدوا من جتهيز ال�سماعات وامل�ؤثرات
ال�صوتية ،وكذلك من �إر�سال “م�سجات” ن�صية �إىل الأع�ضاء .وغادر من ا�ستقال
منهم ،حيث قرر كثري من الأع�ضاء مقاطعة االجتماع .وهو ال�شيء الذي بدا وا�ضح ًا
على احلا�ضرين ،فبالكاد و�صل العدد  18من �أ�صل  ،83وهو جمموع �أع�ضاء الأ�سرة
امل�سجلني.
ومع التوكيالت و�صل العدد  34ا�سم ًا ،مما يعني عدم اكتمال الن�صاب ،وهو الن�صف
زائد واحد.
نبهت مندوبة وزارة الثقافة زهراء املن�صور �إىل �أن “لكل ع�ضو حق التوكيل لع�ضو واحد
فقط” .كانت لدى �إبراهيم بوهندي الكثري من التوكيالت ومعظمها عبارة عن “م�سجات”
على الهاتف ومل تكن توكيالت مكتوبة ،عدا اثنني منهما� ،أحدهما كان �إىل م�ست�شار امللك
حممد جابر الأن�صاري .احتال بوهندي على ذلك بتوزيع التوكيالت على املوجودين
واحتفاظه بواحد� .أجرت مندوبة الوزارة ات�صاال هاتفيا مع مدير �إدارة الثقافة عبدالقادر
ب�ش�أن مو�ضوع الن�صاب ،فعقب�“ :إذا كان هناك ترا�ض يف العمومية فال م�شكلة” .وهذه
خمالفة �أخرى� ،إذ “يجب �أن يكون التوكيل خطي ًا وموقع ًا” ح�سب قانون اجلمعيات.
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مكارثية المثقفين

308

مل يكتمل الن�صاب ،مما كان يتطلب حتديد موعد �آخر بعد �أ�سبوع لعقد االجتماع ح�سب
قانون اجلمعيات .غري �أن احلا�ضرين �أ�ص ّروا على عقد االجتماع� .أجرت مندوبة الوزارة
ات�صا ًال �آخر بعقيل ،فكانت الفتوى جاهزة“ :ميكن عقد االجتماع طاملا هناك ترا�ض بني
احل�ضور” .وهي خمالفة قانونية �أخرى ،حيث تن�ص املادة ( )19من قانون اجلمعيات
على �أنه يف حالة “عدم اكتمال الن�صاب يجب �أن يحدد موعد �آخر له”.
تر�أ�س االجتماع علي عبداهلل خليفة فيما ع�أونه يف الإ�شراف كل من خليفة العريفي وحميد
القائد .بد�أ النقا�ش برف�ض علوي الها�شمي ما جاء يف التقرير الأدبي فيما يتعلق بربط
ا�ستقالته ببيان الأ�سرة عن �إخالء دوار الل�ؤل�ؤة .وقال “ا�ستقالتي يف الأ�سا�س تتعلق ب�إقحام
الأ�سرة يف املو�ضوع ال�سيا�سي دون العودة �إىل اجلمعية العمومية .حتى �أنني رف�ضت جمرد
فكرة ح�ضور اجتماع الإدارة نف�سه لأنني كنت �أهج�س بتوجيه االجتماع �إىل هذا اخلط�أ”.
هنا تدخل علي عبداهلل خليفة “البيان الرئي�سي اخلاطئ هو بيان اال�ستغاثة (10
مار�س� /آذار) ،ولي�ست كل البيانات ،وهو الذي �أقلق القيادة ال�سيا�سية كثريا”.
و�أ�ضاف“ :قالوا لنا كم�ؤ�س�سني �أنتم تعهدمت �أمام الأمري الراحل (عي�سى بن �سلمان
�آل خليفة) لدى طلب الإ�شهار ( )1969بعدم التدخل يف ال�سيا�سة .لذا قمت مع
امل�ؤ�س�سني باقرتاح بيان با�سمهم (� 4أبريل /ني�سان  )2011و�إال كانت الأ�سرة �ستغلق
حتما” .طرحت فوزية ر�شيد فكرة �أحلت فيها ،وهي“ :حما�سبة الإدارة ال�سابقة على
جت�أوزاتها” .فرد البع�ض ومنهم را�شد جنم مت�سائ ًال“ :هل وظيفة الإدارة اجلديدة
حما�سبة �إدارة �سابقة ( )...الإدارات ال�سابقة قامت بتج�أوزات كثرية دون حما�سبة”.
ظلت فوزية ر�شيد ت�صر على املحا�سبة.
عند ذلك اقرتح يو�سف احلمدان ت�ضمني بيان العمومية عن االجتماع ،وكذلك
املح�ضر”:تن�صال من مواقف الإدارة ال�سابقة يف  14فرباير� /شباط �أو �إدانة النتهاكها
النظام الأ�سا�سي لأنها هم�شت اجلمعية العمومية ومل ت�أخذ بر�أيها واليوم جاء دور
العمومية لتحا�سب”.
دافع علي عبداهلل خليفة عن “مقرتح �أن يكون للجمعية العمومية موقف يف حم�ضر
االجتماع يدون كمالحظة على التقرير الأدبي” .غري �أن فوزية ر�شيد �أ�صرت على “مبد�أ
املحا�سبة” لكن من دون �أن ت�ستطيع متريره .اقرتح علي عبداهلل خليفة تغيري م�سمى
الأ�سرة �إىل “احتاد �أدباء وكتاب البحرين” .وقد متت املوافقة على املقرتح وكذلك على

حتويل ا�سم �أمني ال�سر �إىل الأمني العام لالحتاد.
بني كل من ح�ضر ،كان وحده يو�سف يتيم من ت�صدى ملنتقدي الإدارة ال�سابقة .وقال
“علىالعك�س ،فقد كان دور الأ�سرة تر�شيديا حلركة الدوار ،وهي مل ترفع �شعار �إ�سقاط
النظام� .إن ما يح�صل اليوم هو ت�شويه وطم�س ملا ح�صل” .وهنا رد عليه البع�ض “بغ�ض
النظر عن ذلك فنحن �ضد �إدخال الأ�سرة يف ال�ش�أن ال�سيا�سي” .و�أ�ضاف بوهندي “نحن
ننتقد البيانات التي �صدرت با�سم الأ�سرة� ،أما ممار�سة الأع�ضاء لل�سيا�سة ك�أ�شخا�ص
فهذا �ش�أنهم” .وقد عاد يتيم ليقرتح يف �سياق �آخر”:مرا�سلة قا�سم حداد و�أمني �صالح
للعودة عن ا�ستقالتهم” .انتهى االجتماع بتزكية جمل�س �إدارة جديد موال لل�سلطة ب�شكل
كامل� :إبراهيم بوهندي ،علوي الها�شمي ،جمال اخلياط ،را�شد جنم ،يو�سف احلمدان
وفوزية ر�شيد.

مكارثية المثقفين

309

عام مكارثية الثقافة البحرينية:
مثقفون ُ
يشون بزمالئهم
وعلي خليفة شاعرًا أمام الملك :ابطش!

جابر الأن�صاري يدير بـ ِ"الرميوت" تطويع املثقفني..
والع�صا ملن ع�صى
كان املثقفون البحرينيون هدفا مع �شعبهم حلفالت العقاب
اجلماعي التي �أقامتها ال�سلطة .فيما جاء ق�سط لي�س بالهني
من العقاب على �أيدي زمالء لهم ،املثقفني �أي�ض ًا!
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فكان اعتقال الناقد ع�ضو �أ�سرة الأدباء فهد ح�سني ،وكذلك الفنانني ع�ضو جمعية
البحرين للفنون الت�شكيلية مهدي البناء ،وجمعية البحرين للفن املعا�صر حم�سن الغريب.
كما اعتقل �أي�ض ًا ال�شاعر علي البقايل وال�شاعرة �آيات القرمزي .وا�ستدعي �إىل التحقيق
كل من املحررين الثقافيني علي القمي�ش وبا�سمة الق�صاب .و�أي�ضا الفنانة هدى ح�سني
�صاحبة الأغنية ال�شهرية “ياحبيبي �سوف �أحكي لك عن ليل املحرق” ،كما ف�صلوا جميع ًا
من العمل .وطالت عمليات الف�صل �أي�ض ًا ع�ضوي �أ�سرة الأدباء �إبراهيم �سند ونعيمة
ال�سماك ،و”املاكيري” يا�سر �سيف والعازف املو�سيقي �أحمد الغامن والفنان الت�شكيلي
عبا�س يو�سف وم�صمم اجلرافيك مو�سى ح�سن .كما ف�صل املمثل �أمري د�سمال والفنان
امل�سرحي جا�سم عبدعلي واملخرجان ح�سني احلليبي و�أحمد الفردان .يف حني �أجربت
ال�شاعرة �سو�سن دهنيم على اال�ستقالة من �صحيفة “الوطن” ،وكذلك ال�شاعر مهدي
�سلمان من “الأيام” .فيما �أوقف كل من الكاتبني �سكينة العكري وجليل العابد عن العمل.

■ لون من خيانة املثقف
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وت�صدى م�ست�شارا امللك حممد جابر الأن�صاري وعلي عبداهلل خليفة �إىل اجلانب الآخر
املظلم ،فهددا �أ�سرة الأدباء والكتاب ب�إغالقها لقيامها ب�إ�صدار بيان يف  10مار�س/
�آذار تبنت فيه مطالب“ :امللكية الد�ستورية”“ ،حل احلكومة”“ ،د�ستور دميقراطي”
و”حما�سبة املف�سدين”.
وفر�ضا على جمل�س الإدارة الذي تر�أ�سه �أحمد العجمي قائم ًا ب�أعمال الرئي�س بعد �إزاحة
علوي الها�شمي املقرب من ال�سلطة ملعار�ضته بيان ًا يدين جمزرة دوار الل�ؤل�ؤة  17فرباير/

�شباط ،حتت �ضغط عري�ضة كاذبة ،فر�ضا تب ّني بيان “مهني” با�سم الأ�سرة ،و�إال ف�سيتم
�إغالقها .وجاء يف البيان الذي رف�ض علي خليفة �إجراء �أي تعديالت عليه ون�شر يف 4
�أبريل /ني�سان“ :الواجب الوطني يقت�ضي على �أ�سرة الأدباء والكتاب �أن تو�ضح �أن دورها
يف املجتمع ثقاف ًيا و�أدب ًيا ولي�س �سيا�س ًيا ( )...كل من طرح خالل الأحداث ر�أيا �أو �شارك
يف ممار�سة خالف هذا املوقف ف�إمنا ميثل ر�أيه ال�شخ�صي وال ميثل ر�أي �أ�سرة الأدباء
والكتاب ككيان �أدبي ن�أى بنف�سه طيلة �أربعني عاما عن اتخاذ �أية مواقف جتاه الق�ضايا
ال�سيا�سية حمليـًا واقليميا وعربيا”.
كما قاد الأن�صاري وخليفة �أي�ض ًا م�شروع ًا لعقد اجتماع “ا�ستثنائي” لعمومية الأ�سرة من
�أجل حما�سبة و�إزاحة جمل�س الإدارة الذي تبنى� ،إ�ضافة �إىل بيان  10مار�س� /آذار ،بيان ًا
�آخر يف  17فرباير� /شباط يدين “املجزرة الوح�شية التي �أقدمت عليها �آلة النظام فجر
اخلمي�س  17فرياير� /شباط  ،2011والتي راح �ضحيتها عدد من ال�شهداء واجلرحى
واملفقودين من �شعبنا”� ،إ�ضافة �إىل عري�ضة با�سم املثقفني يف  18فرباير� /شباط وقعها
ما يزيد على  120مثقفا وفنانا و�أديبا من خمتلف احلقول ،و�أكدت على “حق ال�شعب
يف التعبري ال�سلمي عن مطالبه وندين ب�أق�سى العبارات ا�ستخدام كافة �أ�شكال القوة
والعنف �ضده” .كما �شاركت الأ�سرة يف الدعوة �إىل م�سرية منظمات املجتمع املدين 19
مار�س� /آذار ،و�أي�ض ًا يف وقفة احتجاجية �أقيمت يف مقر الأ�سرة مبنطقة الزجن.
وفع ًال فقد انعقد اجتماع غري قانوين يف  9يونيو /حزيران بح�ضور  18من �أ�صل 83
من �أع�ضاء الأ�سرة ،وجيء ب�إدارة جديدة موالية بالكامل �إىل ال�سلطة تر�أ�سها �إبراهيم
بوهندي.

■ مثقفون وو�شاة
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و�شارك املخرج ع�ضو م�سرح ال�صواري يو�سف احلمدان من خالل موقعه يف وزارة الرتبية
والتعليم �ضمن حمالت الو�شاية على زمالئه املثقفني ،ما �أدى لف�صلهم �أو توقيفهم
عن �أعمالهم .و�شارك �إبراهيم بوهندي وفوزية ر�شيد وعلي خليفة  1مايو� /أيار يف
حماكم تلفزيون البحرين التي �أقيمت على الهواء �ضد املثقفني الذين نا�صروا احلركة
االحتجاجية� ،ضمن الربنامج املعروف بــ”الرا�صد” الذي و�صفه تقرير ب�سيوين ب�أنه
“مهني وحاط بالكرامة”.
كما �ألقى علي خليفة ق�صيدة يف املحرق �أمام ملك البالد لدى زيارته لها بعد فر�ض قانون
ال�سالمة الوطنية يونيو /حزيران  ،2011طالبه فيها بـ”البط�ش” وعدم ال�صفح عن
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من �أ�سماهم “الأنذال” .وجاء فيها“ :ال تنتظر طال عمرك �أي رجا من فكر بايت �سمل/
الحتتزم بالذي �أب�صار قلبه �سمل /خلك على ما يريد ال�شعب للنا�س �أمل /وابط�ش على
كل ظامل ال تهادن نذل” .و�شحذ كل من �أع�ضاء الأ�سرة خالد الرويعي ويو�سف احلمدان
وكمال الذيب وفوزية ر�شيد الأقالم يف �أعمدتهم الدورية بال�صحافة للدفاع عن ال�سلطة،
وتربير حملتها الأمنية خالل فرتة ال�سالمة الوطنية ،حتت ذريعة �أن ما ح�صل “م�ؤامرة
دبرت بليل” و�أن اختيار “دوار الل�ؤل�ؤة” لتمركز املعت�صمني مل يكن عفوي ًا بل جزء ًا من
املخطط .يقول الرويعي “�سيكون من ال�صعب �أن ن�ستوعب العفوية التي يروج لها البع�ض
يف اختيار الزمان واملكان� ،إذ املخطط على �أر�ض الواقع مت ت�صديره ،وما تبقى �سيكون
حم�صور ًا يف هند�سة كيفية التدافع الب�شري واتخاذ هذا املكان رمز ًا ب�أي �شكل من
الأ�شكال” ،كما عرب يف مقال ب�صحيفة “الوطن”  12يونيو /حزيران.
كما ح�أول ا�ستعمال بيان و�ضعه ال�شاعران قا�سم حداد و�أمني �صالح يف  2مار�س� /آذار،
وحوى نقد ًا �إىل املحتجني وال�سلطة �سواء ًا ب�سواء�“ :سالت الدماء ال�شجاعة والنبيلة من
�أج�سام �شجاعة ونبيلة �أبت �أن مت ّر �أمامنا مثلما مي ّر احلدث العابر .ال ،لي�سوا رقم ًا وال
عدد ًا ( )...ال نتفق مع بع�ض ال�شعارات املرفوعة يف ال�شارع ،تلك ال�شعارات العنيفة التي
تدعو �إىل �إ�سقاط النظام الآن وفور ًا” ،ا�ستعماله غر�ضي ًا.
وقاد م�شروع ًا جلعل البيان مبثابة عري�ضة �سعى �إىل �أن ي�ستجلب لها التوقيعات� ،إال �أنه
�أخفق يف �إقناع �شخ�صيات وازنة يف الو�سط الثقايف .فلم يظفر بغري  60توقيع ًا “من
كل ب�ستان زهرة” .ومل يقف قا�سم و�أمني موقف ًا �صارم ًا ب�إزاء هذا اال�ستعمال الغر�ضي،
ف�أُقحما بذلك عنوة يف �سوق اال�صطفافات ،فيما كان ي�أمل مثقفون منهما� ،أن يكونا فوقها،
ملكانتهما يف احلياة الثقافية.

■ ا�ستقاالت جماعية
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وفيما قام علي خليفة ب�إقحام �أ�سماء كاذبة يف عري�ضته لعقد اجتماع غري عادي لعمومية
�أ�سرة الأدباء ،فقد �أدى ذلك �إىل ا�ستقالة كل من قا�سم حداد و�أمني �صالح وخلف �أحمد
خلف من الأ�سرة .ومل مت�ض �أيام حتى كرت �سبحة ما ميكن عدها �أكرب ا�ستقالة جماعية
يف تاريخها ،وبني امل�ستقيلني :فريد رم�ضان ،عبداهلل جناحي ،فوزية ال�سندي ،كرمي
ر�ضي ،علي الديري ،علي اجللأوي ،ح�سني ال�سماهيجي� ،أحمد العجمي� ،إميان �أ�سريي،
ح�سني فخر ،مهدي �سلمان� ،سو�سن دهنيم� ،أحمد ر�ضي ،عبدالعزيز املو�سوي� ،إ�ضافة
�إىل �آخرين.

من جهة �أخرى ،فقد عاد كل من قا�سم حداد و�أمني �صالح وخلف �أحمد خلف و�إبراهيم
غلوم وحمد املناعي ونعيم عا�شور بعد �أيام ليوقعوا ر�سالة يطالبون فيها جمل�س الإدارة
اجلديد ب”الرتيث ومراجعة قرار تغيري م�سمى �أ�سرة الأدباء (الذي فر�ضه علي خليفة
يف اجتماع عمومية الأ�سرة  9يونيو /حزيران ملحو ذكرى �سيئة ملواقفها املنا�صرة �إىل
حراك  14فرباير� /شباط ،على غرار هدم دوار الل�ؤل�ؤة) دون �أن يكون ذلك مدرج ًا �أ�ص ًال
يف جدول �أعمال االجتماع ،كما مل ينل ما ي�ستوجبه من ن�صاب قانوين لإقراره باعتباره
تعديال على النظام الأ�سا�سي للأ�سرة” .ويف موقف منهم ،فقد حر�صوا يف الر�سالة على
خماطبة رئي�س الأ�سرة اجلديد �إبراهيم بوهندي ب”رئي�س �أ�سرة الأدباء والكتاب” ولي�س
“رئي�س احتاد �أدباء وكتاب البحرين” ،كما جرى �إقراره يف انعقاد اجلمعية العمومية غري
القانوين ،وذلك فيما بدا على �أنه موقف من القرارات التي خل�ص �إليها االنعقاد.
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يقظة الصورة
حكاية ثورة ال يطمرها الخوف

كامريا الثورة يف البحرين كانت الرقيب الذي ال ينام يف ف�صول
الأحداث التي تلت حراك الرابع ع�شر من فرباير ،كانت �أم�ضى
من كل البيانات التي �سعت �إىل تزوير احلقيقة منذ الوالدة
البكر لأول �شهيد هوى حتت ارتعادة ر�صا�ص الأمن ،ر�صا�ص ال
يعك�س �إال خيار اخلوف الذي مالت �إليه ال�سلطة ،فكان يرتد
�إليها يف كل مرة على �صورة �إ�صرار متزايد ملواجهة �آلة القهر
والقمع ..كلما �سلبوا من النا�س روح ًا �أحالوها �شموع ًا ال تنطفئ
ملوا�صلة الطريق باجتاه �صناعة التغيري.
الصورة والثورة
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مل تكن ال�سلطة لتطمئن لل�صورة مطلق ًا؛ لأن حبل الكذب معها ي�صبح �أق�صر مما
ينبغي ،تذبل كل الروايات الر�سمية كلما ارتفعت للنت �صور جديدة حممولة بغ�ضب
النا�س ،ف�شباك ال�صورة املفتوح على يوميات االحتجاج كان �سبب ًا يف دفع العامل ملزيد
من التحديق يف هذه الثورة رغم ما تدفع �إليه احل�سابات ال�سيا�سية يف املنطقة من �أفعال
التعتيم والتعمية ،كانت مبثابة �س�ؤال �أخالقي �ضاغط على مراكز القوى ،وامل�ؤ�س�سات
الدولية ،التي انطقتها ال�صورة يف �أكرث من حمطة ،وجعلت من ال�سلطة يف البحرين
تن�شغل برتتيب �سلم الأ�صدقاء يف العامل بني وقت و�آخر؛ لأن النقد الذي جلبته ال�صورة
كانت �أوفر ح�ضور ًا و�أكرث ت�أثري ًا.
�ساهم م�صورو وكاالت الأنباء الدولية كثري ًا يف �إيجاد �سند للأحداث خارج املرويات
الر�سمية خالل الف�صل الأول من الأحداث ،فيما ا�ستمر البحرينيون من الهواة
واملحرتفني يف مراقبة كل الف�صول الالحقة ،يرفعون ال�سرت والغطاء عن كل احلماقات
التي مار�ستها ال�سلطة �ضد املحتجني ،تت�ساقط �صورهم كاملطر بعد كل حدث طمع ًا يف �أن
يوقظوا �ضمري ًا عاملي ًا كلما �صحا �أو�شك �أن ينام ..عرفنا �صور التحدي والوجع والتفجع يف
تغطيات جون مورو من وكالة خالل مروره الق�صريه بهذا البلد ،و�شاهدنا عنفوان الثورة
يف حلظات الدوار بعد�سات حممد �أزاكري وحمد حممد وكارين فريوز وجيم�س دوغا من
وكالة رويرتز ،وتعاي�ش العامل مع �صور امل�سريات واملظاهرات وجواالت الغاز ال�سام مع
ح�سن جمايل من وكالة �أ�سو�شيتد بر�س ،فيما كان امل�صورون الهواة يف املقابل �شركاء يف
الأمل ،ويف حرا�سة �أحالم النا�س ،ال يرقبون مفاتيح الكامريا بقدر ما يراقبون �ساحات
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املواجهة ،فهم حا�ضرون يف كل موعد ،وعند �أقرب نقطة من احلقيقة.
قدمت الثورة للبحرين جي ًال جديد ًا من امل�صورين الذين ان�صرفت همتهم لإيجاد �صور
تنتج موقف ًا ،حتر�ض على ممار�سة فعل ولي�س جمرد الإمتاع� ،صور قوامها ال�شجاعة
والقرب من احلدث ،فهي ال تت�أنق كثري ًا وال تبالغ �إال يف و�صف احلقيقة؛ لأن جمالها
اال�ستثنائي يرتهن �إىل قدرتها يف حماربة الن�سيان ،ن�سيان ال�ضحايا ،ون�سيان االنتهاكات،
وقدرتها على تطويق هذه املعاناة اليومية وجعلها �شهادة �إدانة دائمة ملن تركوا �ضمائرهم
خلف جيوبهم.
كانت ف�سحة التكنولوجيا �أرحب من كل قيود ال�سلطة التي �سعت �إىل تقييد املمار�سة
االعالمية خالل الأحداث ،فف�ضاء التوا�صل االجتماعي عرب ال�شبكة �سرق من ال�سلطة
كل �أمل بالقدرة على احتكار �إنتاج املعلومة ،فكانت ال�صورة بيان النا�س الأول الذي يعانق
هذا الف�ضاء املفتوح ،يروي معاناتهم دون احلاجة �إىل لغة ،ففي �إدراكها لن نحتاج �إال �إىل
عني ترى و�ضمري حي ..كانت ال�صورة مت�شي م�سافات عرب تويرت والفي�س بوك واليوتيوب،
متر من فوق كل نقاط التفتي�ش التي �ضيقت اخلناق على النا�س يف الأر�ض ،دون �أن تنال
من عزميتهم يف تعرية النظام �أمام العامل ..جمع النا�س حماقات ال�سلطة يف جواالتهم؛
لت�صبح بعدها �ألبومات معرو�ضة لكل العابرين يف الف�ضاءات االفرتا�ضية ،يقلبونها
ب�أعينهم ،ويتفح�صونها بقلوبهم ،الأمر الذي �أك�سب الثورة تعاطف ًا دولي ًا على مدى العام
.2011
مل ت�ش�أ ال�سلطة �أن تغم�ض عينها طوي ًال عن النا�شطني يف ت�صوير الأحداث ،فقد �سعت
مبكر ًا جلعلهم �شركاء يف العذاب ،يف ال�سجون ،ويف املداهمات التي طالت كل ما له �صلة
باالحتجاجات ،ولأن ال�صورة املتهم الأول بالتحري�ض ،عمدت ال�سلطة �إىل حما�صرتها بكل
ال�سبل ،وعمد مطبلوها من كتاب الأعمدة والتقارير �إىل جعل �أبطال ال�صورة “خونة” و
“مت�آمرين” ،حتى املتنورين منهم� ،سيقلبون املعادلة بذكاء ناق�ص؛ ليجعلوا من م�شهد
الأمل الذي مر من هناك ،جمرد لقطة معدة �سلف ًا ،لكامريا ال ترى �أبعد من فتحة النوايا
التي تريد الق�ضاء على مكت�سبات الوطن!.
كان �شهر مايو الأثقل على ذاكرة امل�صورين يف هذا البلد؛ ففيه كتب العديد من امل�صورين
ذكريات دخولهم �إىل ال�سجن والتوقيف ،حممد ال�شيخ و�سعيد ال�ضاحي وعلي الكويف
وح�سن الن�شيط وح�سن معتوق ،وهذا الأخري �صدر بحقه حكم بال�سجن لثالث �سنوات
على خلفية ت�صويره لالحتجاجات� ،صادرت الدولة حريات هذه املجموعة و�آخرين من
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■ جمموعة �صور حل�سن جمايل
من وكالة ا�سو�شيتد ابري�س>> .

النا�شطني ،كما �صادرت الكثري من معداتهم باهظة الثمن ،ما ي�ؤكد على �أن ال�سلطة قد
�ضاقت ذرع ًا بهذه ال�صور التي و�سعت من حجم الهزمية ال�سيا�سية للحل الأمني الذي
ركنت �إليه ،كما باعدت بينها وبني و�سائل الإعالم الدولية التي باتت ال تكرتث بالرواية
الر�سمية ،بل وتتهكم على طريقة ال�سلطة يف نفي احلقائق التي تدعمها وت�ؤكدها ال�صور.
اليوم ونحن نكمل الطريق باجتاه �سنة جديدة ،ال يبدو �أن ال�سلطة قد تعلمت من خ�ساراتها
كاف
يف هذه املعركة ،وال يبدو �أن ال�شارع �سيخفف ح�صار ال�صورة عنها ،فال�ضوء وحده ٍ
لتعرية كل الوعود الكاذبة ،وكل النوايا التي جعلت من هذا الوطن �سجن ًا كبري ًا ،وغرفة
حتقيق للنيل من كرامة املواطنني ،قب�ضات من هذا ال�ضوء العابر كانت قادرة على
ك�شف املهلهل من بناء هذه احلكومة التي ت�صارع من �أجل احلفاظ على مكت�سبات حقبة
الديكتاتورية ،لتبقى ال�صورة الثابتة وال�سائلة على ال�سواء تطارد تاريخ هذه الكرا�سي
البالية ،وتذكر العامل ب�أن �صرح الدميقراطية الذي يتحدثون عنه يف �إعالمهم الر�سمي ال
يجد له �سند ًا ب�صري ًا يعينه �ساعة يح�أول مغازلة الإعالم اخلارجي.
واملح�صلة �أن احل�ضور الكثيف لل�صورة يف �أحداث الثورة وهب النا�س �سلطة على �إنتاج
املعلومة وتد�أولها خارج معادالت الإعالم الر�سمي ،ور�سم مالمح جتربة جديدة يف م�سار
الت�صوير الوثائقي بالبحرين ،حيث الت�صوير احلقوقي حقل يزدهر مبكابدات امل�صورين
و�إ�صرارهم على مقاربة العنف الذي متار�سه ال�سلطة ب�شكل يومي؛ لتكون بذلك ال�صورة
جزء ًا �أ�صي ًال يف معادلة الن�ضال احلقوقي الذي مل يعد من اخت�صا�ص النخبة ،بل بات
ميدان كل النا�س يف هذا البلد ال�صغري.

■ الهوام�ش:

� - 1صورة لتك�سري كامريا �إحدى امل�صورات
http://twitter.com/#!/SAIDYOUSIF/status/146937002120589312/photo/1/large

� - 2صورة ح�سن جمايل من وكالة ا�سو�شيتد بر�س
http://msnbcmedia.msn.com/j/MSNBC/Components/Slideshows/_production/ss110216-bahrain-unrest/ss-110315-bahrain-04.ss_full.jpg

 - 3جمموعة �صور خمتلفة ،يف �أغلبها تعود لتغطيات فريق رويرتز
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http://totallycoolpix.com/2011/02/the-bahrain-protests
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أيقونة الصورة
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■ زينب اخلواجة تعرت�ض قوات القمع من التقدم لقمع املتظاهرين ال�سلميني

الرجل الذي وقف يف وجه الدبابات �أثناء املظاهرات املطالبة بالدميقراطية التي �شهدتها
ال�صني منت�صف عام  1989و�صفوه ب�أنه �أ�شجع رجل ..وقف معرت�ض ًا طريقها لتقف
معه على مدى التاريخ كل الإرادات ال�ساعية للتغيري ،فقد �شكلت �صورته بفرادتها حالة
�أيقونية ت�ضخمت معها �صورة الرجل املجهول ،الذي غاب بعد هذا امل�شهد ومل نعلم عن
�سريته �شيئا.
انتهت الواقعة التي ا�ستطاع عدد من م�صوري الوكاالت التقاطها من غرف الفنادق
املحيطة باملكان ومل تنته �سلطتها على ذاكرة ال�صورة يف توظيفاتها ال�سيا�سية ،قد ال ميلك
اجليل ال�شاب يف ال�صني ذكرى م�شرتكة مع هذا احلدث ،لكنها � -أي ال�صورة  -قادرة
على التمرئي يف كل مرة تخرج فيه للعلن ،يف كل مرة تغادر فيه االر�شيف تهبها التوظيفات
�أمناط ًا مغايرة يف احل�ضور.
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وبرغم التباعد الزمني ،جتتاز بنا الذاكرة كل تلك امل�سافة ونحن نطالع تلك املفارقات
وامل�شرتكات بني احل�ضور الهادر لهذه الفتاة يف مواجهة �سرب الأمن الراكب والراجل،
وبني ذلك الرجل الثائر الذي حملته ال�صورة يف حلظة هدوء و�سكينة وهو يرتك �شهادته
الأخرية للتاريخ ..هذه املقاربة ال ت�ضع كل ثقتها يف ال�صورة ،وال عني امل�صور ،ولكنها تتكئ
على القوة التي مينحها التكوين والت�أطري والتوقيت لهذا امل�شهد الذي يهبنا القدرة على
�سماع الأ�صوات فهي جزء من الأثر الذي تخلده ال�صورة يف �إيحاءاتها .لن نرى يف م�شهد

الرجل الثائر �إياه �أثر ًا للع�سكر ،وال حركة يف حميط احلدث ،غري �أن كل تلك الأ�شياء
غري املوجودة جتعلنا نرمم ذاكرة ال�صورة املفقودة يف �أذهاننا ،نخرتع �سياق ًا يحفظ
للحدث قيمته ،وداللته ،فنبد�أ بالبحث يف حدود االحتجاجات التي عمت �ساحة تيانامنن،
ومطالعة �أفعال الع�سكر يف تلك احلقبة وما تالها ...الأمر خمتلف ،لكنه مت�شابه يف �آن،
فرثاء ال�صورة الأوىل يف فقرها ،بينما ال�صورة الثانية ت�ستند �إىل قوة التفا�صيل ووفرتها
(الأحذية املتناثرة يف مقدمة ال�صورة وعبوات الغاز امللقاة ،وو�ضعية الت�صويب )...ثمة
�إحاالت �صريحة ومبا�شرةيف �صورة الفتاة ت�ساهم يف تثبيت دالالت ال�صورة ،خا�صة يف
حلظة التلقي احلا�ضرة والتي متثل حال متا�س مع احلدث مبا�شرة بخالف ال�صورة/
الوثيقة التي تذهب عميق ًا يف دفاتر الذاكرة.
بتعابري �أهل ال�صورة ،كال ال�صورتني يحتمل الطبيعة الأيقونية التي متنح ال�صورة خلود ًا
وامتداد ًا يف احلياة ،ال لأنها واقع ال يتكرر ،و�إمنا لأنها حدثت و�أحدثت حولها خطاب ًا �أو
ممار�سة �أو منط ًا من التوظيف الذي ي�ضمن لها دميومة احلياة ،و�أعتقد �أن هذه املر�أة
لو �أن�صفها الوقت لكانت النظري لذلك الرجل ،وحلملت و�صف �أ�شجع امر�أة ،فلي�س
بال�ضرورة �أن ت�سقط حكومة ،لكن يكفيها �أن ت�سقط �صور ًا �أخرى كانت �أكرث ت�سلط ًا
على �أذهان النا�س� ،صورة املر�أة ،و�صورة القوة التي متثلها ال�شرطة ،و�صورة امل�صورين
ال�شجعان يف هذا البلد.
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انتهى الدرس..
لموا الكراريس
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الذي �أفرطوا يف ممازحة النا�س ب�ألوان �شتى من عبوات الغاز ميار�سون تعبئة خمتلفة
للذاكرة ،كلما �أفرغت عبوة خمزونها من الغاز امتلأت ذاكرة النا�س ب�سرديات طويلة عن
وطن ه�ش ،يح�أول تن�ضيد هويته عرب خنق الهواء ،ومطاردة كل ذرة فيه تفكر ب�سذاجة يف
االنعتاق من �سطوة الأمن.
خلف كل غيمة من غاز ي�صبح �شكل الوطن مبهم ًا ،ما�ضيه مرتوك للتنازع ،وحا�ضره
ذاكرة تعي�سه ،فيما امل�ستقبل ع�صي على الت�أويل� ،سي�شق على النا�س يف جوالت الغاز �أن
تن�سى خوفها من امل�ستقبل؛ لذلك ي�ضيع جمهود الغاز الذي تريد �أن جتعل منه ال�سلطة
برهان القوة حني ي�صبح خيار الغارقني يف م�سيالت الدموع �أن ي�صارعوها بال هوادة ،و�أن
ي�صبح هذا الرتهيب م�شروع ًا دائم ًا لتدريب الذاكرة على عدم الن�سيان.
هذا ال�شاب الذي يحتمي بقطعة "ال�شينكو" يف مواجهة مد الغاز يعلم متام ًا �أن ال حائل
بينه وبني اال�ستن�شاق ،لكنه يف�ضل �أن يعي�ش �إح�سا�س ال�صمود على �أن يغادر م�سرع ًا يف
�أول اجلولة� ،ستخرتق �أنفا�سه عما قريب تراكيب كيمائية ال عهد له بها ،لكنه على يقني
�أنها �ستم�ضي ،و�أن �صورة �ستمر من هنا �ستدفع باجتاه دميومة الإدانة لهذه الألعاب
الغازية التي مازلت ت�ؤكد على �أن الوطن معنى م�ؤجل هناك.
هناك ي�ضع "ال�شينكو" حد ًا فا�ص ًال بني الأزمنة ،وبني الإرادات ،يعيد تذكرينا به�شا�شة
امل�سافة التي تف�صلنا عن حزمة الوعود التي مرت مع ب�سيوين ،و�أن على الذين انتظروا
طوي ًال ليقر�ؤوا على يد ب�سيوين ف�صو ًال من احلقيقة ،عليهم �أن يعملوا الآن بقول �صالح
جاهني (الدر�س انتهى..ملوا الكراري�س).
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( )1ال�شينكو :ت�صنع من املعدن �أو من الفايرب وت�ستخدم ل�صنع �أ�سقف املظالت اخلارجية غالبا.

حذاء موزة
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حذاء موزة (انظر لوحة الإعالن يف ال�صورة)� ..صامت ال ينع�ش الذاكرة ،بينما الأحذية
املرتوكة على طرف الر�صيف تبدو برهان ًا على حدوث �شيء ،تبدو �شاهد عيان على �أن
هذه البقعة كانت م�أهولة قبل حني ،هذا الفر�ض هو عينه ما ي�أخذنا �إىل اكت�شاف الدخان
الكثيف الذي يحيط باملكان� ،إىل بذل جهد ذهني لربط هذا احل�ضور الغام�ض لأحذية
خمتلفة هي الباقي من �آثار �أنا�س مروا من هنا ،وبني دخان يتوزع املكان ،وال �إ�شارة �إىل
طبيعته وال م�صدره.
حذاء موزة يتو�سل عمود الإنارة ليربز يف �صدر املكان ،فهو على طريقة الإعالنات يطمع
يف عيون تلمح الأ�شياء املعلقة ،فت�سجل يف ذاكرتها �صورة بها الكثري من الإيحاءات ،حذاء
ي�شبه الهدايا ،وي�شبه الطفولة كما ي�شبه الأحالم ...لكن �أحذية العابرين �أكرث الت�صاقا
بالأر�ض ،و�أكرث ا�ستعدادا ملواجهة الدخان ..النظر �إليها كتاريخ ي�ستلزم القبول ب�أي
ت�أويل كان ،ت�أويل ي�ساعدنا يف �إدخال هذه ال�صورة �ضمن �سياق حدث ما..طوع ًا �أو كره ًا،
�سرتوي ال�صورة �شهادتها على الناظرين �إليها ،لكنها بحاجة �إىل �سنادات �سردية لإماطة
اللثام عن �سريتها.
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�إعالن موزة امتداد ل�صناعة الزيف� ،إذا �أردنا به �إعادة تكييف احلقائق لتنا�سب رغبة
دعائية ،فوظيفة الدعاية اخلداع� ،أي �أن تبدل داللة مكان داللة �أخرى فتحدث ما ي�ؤثر
يف �أحا�سي�س الناظر �إليها ،ولهذا ميلك حذاء موزة �أن يطري يف ال�سماء ،بينما ال متلك

الأحذية املن�سية �أن تغادر املكان ،ك�أنها رد فعل على انت�شار الدخان؛ لتبقي ت�صوراتنا
�ضمن حدود املواجهة املحتملة ،بني عابرين وبني م�ص ّدري دخان تواروا عن ال�صورة.
الأحذية يف ال�صورة هي ال�س�ؤال امل�ؤجل عن م�صري �أولئك الذين �أفرغوا املكان للدخان،
وهو الذي �سيمد زمن ال�صورة باملدد؛ لت�صبح كل مطالعة فيها تكوينا لذكرى جديدة ،جتعل
من امل�ستقبل حمطة لت�سا�ؤالتها ،ت�سا�ؤالت عن م�ستقبل الر�صيف ،الأحذية والعابرين.
ال�صورة جلمي�س دوغا م�صور وكالة رويرتز للأنباء ،وقد ذيل ال�صورة بهذا التعليق
لي�ستح�ضر منطوق ال�صورة من ذاكرته� :أحذية تركها �أولئك الذين فروا من ال�شارع بعد
�إطالق قوات الأمن البحرينية للغاز امل�سيل الدموع �ضد املتظاهرين املناه�ضني للحكومة
بعد �أن انطلقوا من جممع ال�سلمانية باجتاه �ساحة الل�ؤل�ؤة يف 19فرباير.
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أحمد الديري

مدير منتديات الدير في الحلقة األولى من شهادته:
ت صوت زكريا العشيري إلى األبد
هكذا خَ فَ َ

مل يكن اعتقاله �أكرث من ثالثة �أ�شهر ( 1ني�سان�/أبريل 2 -
متوز/يوليو) ،لكنها كانت �أكرث من عمر .ال�ساعة متر مثل جبل
�سنة ،والأمل ي�ضعنا حتت دكة هذا اجلبل مبا�شرة� .شهادته
تك�شف جانب ًا مما تعر�ض له املدونون من انتهاكات ،والذي راح
زكريا الع�شريي �أحد �ضحاياها� .إنه املدون �أحمد الديري (44
�سنة) ،مدير منتدى الدير.
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�ستبقى �آذاننا ت�ألف ما يتكرر �سماعه ،الب�شاعة قد يخف امتعا�ضنا منها مع تكرر �سماعنا
لها ،لكن لن ي�ألف �أحدنا �أن يعي�ش هذه الب�شاعة مهما �ألفتها �أذنه� ،ستبقى تمُ ع�ضنا
مهما تكرر حدوثها .منذ � 16آذار/مار�س ،يتكرر ما يتعر�ض له النا�س من �إهانة و�إذالل
وانتهاك وتعذيب ،التكرار يجعل بع�ضه م�ستهلك ًا كحديث ،لكنه لي�س كذلك �أبد ًا ملن يقع
عليه� ،سيعي�شه كل منا وك�أنه يحدث للمرة الأوىل.

■ لقد دخلوا..
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اعتادت �آذانكم �أن ت�سمع عن مداهمات الفجر ،مل تعد جديدة ،لكني قمت مفزوع ًا
ال�ساعة الثالثة من فجر �أول ني�سان�/أبريل املا�ضي ،على �أ�صوات قوية جد ًا ،هرعت ناحية
باب غرفتي ،كان ابني الأ�صغر و�صل عندها لي�صيح برعب�« :أبي �أبي لقد دخلوا بيتنا».
ثوان كانت كافية ليقتحم امللثمون البيت ويحطموا ويعيثوا ويروعوا وينت�شروا يف
خم�س ٍ
كل مكان فيه .ال �أتذكر عدد القوات التي اقتحمت ،لكن جميعهم كانوا مدججني بال�سالح
وملثمني ،عدا قائدهم ،يرتدي ثياب ًا مدنية ومك�شوف الوجه.
ولدي حمزة وعلي قبال رجال الأمن يف الطابق العلوي� ،أمروهما �أن يقابال
�صرت مع ّ
اجلدار ويرفعا �أيديهما� .س�ألني قائدهم�« :أين الكمبيوتر؟»� ،أخذته �إىل مكتبي� ،أمرين
�أن �أ�ضع كلمة ال�سر ،فعلت ،انك�شف �أمامه اجلهاز وحمتوياته و�آخر ما ت�صفحته ،تنقل
بني املواقع املفتوحة عن طريق حتريك ( .)TABالتفت يل�« :أنت تدخل الكثري من
املنتديات» .مل يكن الأمر �سر ًا .مل �أجب� .س�ألته« :هل �أنا متهم ب�شيء؟» رد بزجرة« :وهل
جتدين هنا �أمزح معك؟».
قاموا بالتفتي�ش ،كلما ر�أوا (تربة ح�سينية) �ألقوها على اجلدار وك�سروها ،ا�ستولوا على
جميع �أجهزة احلا�سوب والهواتف املحمولة ،كذلك على مبلغ من املال.
�س�أل قائدهم ولدي حمزة�« :أين تعمل؟» �أجاب« :طالب يف جامعة البحرين» .قال« :م�ؤكد
�شاركت يف �أعمال العنف باجلامعة» .التفت �إىل اجلنود و�أمرهم ب�أخذه .الأمر نف�سه
مع ولدي علي� .أمرين �أي�ض ًا بالنزول ،ا�ست�أذنته �أن �ألب�س� ،سمح يل بثوب فقط .قاموا
ولدي وع�صبوا عيونهما� ،أخذوهما يف �سيارة �أخرى .علمت بعد الإفراج عني �أنهم
بتقييد ّ
�ضربوهما �أثناء القب�ض عليهما.
عيني ،طلبوا مني ترديد �شعارات متجد النظام.
يف فناء البيت ،بعد تقييدي وتغطية ّ
�أم�سك قائدهم بيدي و�أدخلني ال�سيارة ،و�سمعته يهاتف رئي�سه قائ ًال�« :سيدي ،ا�ستلمنا
الهدف».

■ منتدى الدير..

و�صلنا �إىل مكان ،ات�ضح الحق ًا �أنه مبنى التحقيقات اجلنائية بالعدلية ،بعد حتقيق ق�صري
وتهديد ،تركوين يف �أحد املكاتب حتى الظهر ،نقلت ملكتب �آخر ،ليبد�أ حتقيق �آخر وعيوين
مع�صبة ،معظم الأ�سئلة عن منتدى الدير� .أجربوين �أن �أخربهم باال�سم الذي �أدخل به
للمنتدى وكلمة ال�سر ،وطلبوا مني �أن �أخربهم بكيفية غلقه ،ففعلت� .س�ألوين بعدها عن
(�أبو را�شد) ،وهو اال�سم الذي يدخل به ال�شهيد زكريا را�شد الع�شريي للمنتدى ،وهو
امل�شرف اجلديد على منتدى �ش�ؤون القرية ،وامل�شرف على الفرع املخ�ص�ص لأحداث
البحرين امل�سمى (انتفا�ضة  14فرباير)� ،أخربتهم ب�أنه زكريا الع�شريي ،كنا نعمل يف
ال�ضوء ،مل منار�س عم ًال ممنوع ًا �أو �سري ًا� .س�ألوين عمن ي�ساعدين يف �إدارة املنتدى
ولديه جميع �صالحياتي� ،أخربتهم �أنه مرت�ضى مطر .كان ال�سب وال�شتم هو لغة ال�س�ؤال
والكالم ،طعن يف ال�شرف واملذهب .وقعت على حم�ضر �أقوال قبل �أن يعيدوين للمكتب
الأول .بعد �ساعات ،دخل �أحدهم حانق ًا« :ماذا تريد �أكرث مما لديك؟ هل تعلم �أن �أكرث
من ن�صف ال�سنة يف البالد ال ي�ستطيعون ال�سكن يف بيت مثل البيت الذي لديك؟» ،وبد�أ
حتقيق ثالث ،حول منتدى الدير والذهاب للدوار .و ّقعت على حم�ضر ال �أعلم حمتواه،
كنت مع�صب العينني.
ولدي ،قال:
ا�ستدعاين �صباح ال�سبت حمقق �آخر ،الأ�سئلة نف�سها� ،س�ألته عن م�صري ّ
«�أفرجنا عنهما ليقوما برعاية �أمهما» ،مل �أ�صدق ،مل �أعلم عنهما �أي �شيء لغاية يوم 13
حزيران/يونيو .2011
علي �أحدهم مهدد ًا:
يف املكتب� ،شعرت بوجود �شخ�ص �آخر ،ح�أولت التحدث �إليه ،فدخل ّ
«�إن �سمعتك تنطق حرف ًا �س�أريك ماذا �أفعل بك ،ال تظن �أن و�صولك لهذا ال�سن �سيمنعني
من �ضربك� ،أنا ال �أفرق بني �أن يكون ال�شخ�ص عمره �ست �أو �ستني �سنة!».

■ ال�ضرب �أو ًال..
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فجر الأحد� ،سمعت �صوت مرت�ضى مطر يدخل الغرفة نف�سها� ،صديقي امل�سئول عن الأمور
الفنية باملنتدى ،ثم �صوت ال�شهيد زكريا الع�شريي .نادى �أحدهم با�سمي� ،شعرت من
طريقة كالمه وم�سكه يل �أن الأمر �سيتجه للأ�سو�أ الآن ،مل يكن حد�سي كاذب ًا� ،أخذين
لتحقيق جديد ،كان قائد املجموعة التي قامت باعتقايل هو املحقق ،معه �آخران ،فكان
ي�س�ألني ،وقبل �أن �أمتكن من الإجابة يقومان ب�ضربي .ثم قال :ال تعتقد �أين طيب مثل
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الآخرين الذين �أخذوا �إفادتك ،البد �أن تعرتف يل بكل �شيء.
�س�ألني :من قام ب�إن�شاء الق�سم اخلا�ص بـ  14فرباير؟
�أجبت� :أنا ومرت�ضى.
املحقق :من بال�ضبط؟
�أنا� :أنا قمت بذلك.
املحقق :من قام بت�صميم البرن املوجود يف واجهة املنتدى؟
�أنا� :أنا ومرت�ضى.
املحقق :من بال�ضبط؟
�أنا� :أنا قمت بذلك.
املحقق :ملاذا قمت بذلك؟
�أنا :مل نقم بذلك �إال بعد �أن ظهر �سمو ويل العهد و�أعلن ال�سماح بالتظاهر.
املحقق :ال تقم بتو�سيخ ا�سم ويل العهد بل�سانك.
ثم �أ�ضاف�« :أمل يوفر لكم امللك كل ما تريدون وتطلبون ،تريدون �أن تعملوا مثل التون�سيني
وامل�صريني ،زين العابدين منع التون�سيني من ال�صالة ملدة �أربعني �سنة ،ومبارك �أو�صل
�شعبه حلالة من الفقر املدقع� ،أنتم ماذا تريدون �أكرث مما لديكم؟ ثم قال :هل تريدون �أن
ترجع �أيام ال�شيخ عي�سى �أو احلرية التي وفرها لكم بو �سلمان؟»
ف�أجبته« :اهلل يخلي �أبو �سلمان».
فقال« :لأنك قلت اهلل يخلي بو �سلمان �س�أتركك ،لي�س من �أجلك ،ولكن لأنك ذكرت ا�سم
بو �سلمان» ،حينها فقط توقفوا عن ال�ضرب والركل والرف�س على كل مكان بج�سمي الذي
ا�ستمر حوايل  10دقائق� .أخذوين لأحد املكاتب حيث طلبوا مني التوقيع على �أوراق ال
�أعرف حمتواها.

■ مري�ض باالنزالق الغ�ضرويف (الدي�سك)..

تجارب السجن

342

بقيت يف هذا املكتب حتى ليل الثالثاء اخلام�س من ني�سان�/أبريل  ،2011حوايل
ال�ساعة العا�شرة م�سا ًء� .أخذونا نحن الأربعة ،زعموا �أنهم قرروا الإفراج عنا ،كانت
�أعيننا مع�صبة ،و�ضعوا القيود احلديدية يف �أيدينا� ،أركبونا حافل ًة .ا�ستلمتنا جمموعة من
ال�شرطة ،طلبوا منا �أن نخلع جميع مالب�سنا ونرجع نلب�سها و�أن نقف وجنل�س ثالث مرات.
قيدوا �أيدينا من اخللف ،طلبوا منا �أن جنل�س مقابلني اجلدار .بقينا �ساعات طويلة،
�شعرت بالتعب واالنهيار ،مل �أعد �أحتمل وجود القيد يف يدي� ،أخذت �أنادي :لو �سمحت..

لو �سمحت ،ال �أحد يجيب ،بقيت �أنادي طوي ًال حتى جاء ال�شرطي الباك�ستاين بحنق�« :شنو
تبي؟» ،قلت« :ال �أ�ستطيع حتمل الو�ضع» .كان رده علي معاقبتي بالوقوف مقابل اجلدار،
وان�صرف� .شعرت بانهيار ،عدت �أنادي ،ال �أحد يجيب.
رحت �أنادي رفاقي الثالثة ،الذين �أعتقد ب�أنهم كانوا معي بنف�س املكان�« :أبو را�شد،
مرت�ضى ،ح�سن ،هل �سترتكوين �أموت �أمامكم؟ تكلموا ،قولوا لهم ب�أين مري�ض بالدي�سك
ويدي للخلف وواقف مقاب ًال للجدار» .ال �أحد يجيب� ،أ�شعر
وال �أحتمل وجود القيود ّ
بوجودهم� ،أ�سمع �أنينهم� ،أح�س بحركتهم ،لكن ال �أحد يجيب.
علي ،وجدت نف�سي ملقى على
رجعت �أنادي ،بعدها ال �أدري ماذا ح�صل ،كان قد �أغمي ّ
ظهري ،القيد احلديدي �صار بني ال�سرياميك وعمودي الفقري� ،أمل فظيع ال ميكنني
احتماله� ،أي حركة �أقوم بها �ست�سبب احتكاك احلديد بعمودي الفقري ،بالت�أكيد �أنا
ابني
ال �أ�ستطيع �أن �أحتمل هذا الو�ضع دقيقة �أخرى� .صرت �أردد ال�شهادتني ،و�أفكر يف ّ
اللذين ال �أعرف ماذا يواجههما :هل يتعر�ضون ملا �أتعر�ض له �أنا حالي ًا؟ هل يئنون؟ هل
ي�صرخون؟

■ وجبات ال�ضرب..
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عدت �أنادي ال�شرطي« :لو �سمحت ،لو �سمحت» .ال�شرطي احلانق�« :شنو تبي؟» قلت:
«�أجل�سني� ،س�أموت» .قال�« :ستموت؟ فلتمت» ،وم�ضى .عدت �أنادي رفاقي« :زكريا،
لدي �شك ب�أين ميت
مرت�ضى ،ح�سن» .ال �أحد يجيب .احلديد ي�أكل يف عظامي .مل يعد ّ
ال حمالة .بقيت هكذا حتى ال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا ،عرفت ذلك من وجبة الإفطار التي
و�صلت .ال�شرطي �إياه قبل �أن تنتهي فرتة من�أوبته جاء نحوي ،و�صار يحركني برجليه ،و�أنا
يف عجز الأمل� ،إىل �أن ا�ستطعت اجللو�س.
فكوا القيد عن �أيدينا لن�أكل دون نزع الع�صابة عن �أعيننا ،يف اللحظة نف�سها بد�أنا ن�سمع
ال�ضرب وال�صراخ يف غرف مال�صقة� .شعرت بغ�صة مل متكني من تن�أول الطعام الذي ال
�أعرف ما هو� .شربت قلي ًال من ال�شاي فقط .خم�س دقائق فقط و�أعادوا القيود ،و�صوت
ال�ضرب وال�صراخ ال زال متوا�ص ًال يف الغرف املال�صقة .يف اللحظة نف�سها كان الباب
يفتح ،خطوات الكائن املرعب تتجه نحوي ،هذا ما �أ�شعر به ،تقرتب �أكرث ،كنت مقاب ًال
اجلدار ،جاء هذا اجلالد ،و�ضع حليته على كتفي الأمين ،ناداين ب�صوت خافت جد ًا،
وك�أنه يقول يل �سر ًا�« :شحوالك؟» م�سكني من ثوبي� ،أوقفني� ،أول �ضربة كانت على ظهري،
�صرت �أترنح ميين ًا وي�سار ًا ،بعدها جل�ست .هذا ال�سيناريو �صار يتكرر كل خم�س �أو ع�شر

343

دقائق تقريب ًا .يتكرر كما هو متام ًا ،با�ستثناء تغيري �شيء واحد؛ مكان ال�ضرب .مل يبق
مكان يف ج�سمي مل يح�صل على ن�صيب وافر من ال�ضرب .التوقف عن ال�ضرب �أثناء
وجبتي الغداء والع�شاء فقط ،دقائق وي�ست�أنفون ال�ضرب .كلما �سمعت فتح الباب ،قلت
�إنهم قادمون يل .ي�صدق حد�سي دائم ًا.

■ �شنو تبي �أكرث..

الآن �أ�سمع �أحد اجلالدين ي�س�أل �أحد زمالئي الثالثة�« :شنو ت�شتغل؟».
توقعت �أن يكون اجلواب من ال�شهيد زكريا :يف �شركة املالحة العربية� ،أو من �صديقي
مرت�ضى :يف �شركة �آي تي� ،أو من ح�سن اخلر�سي .لكن اجلواب جاء خمتلف ًا ،وال�صوت مل
�أتعرف عليه .قال�« :أنا دكتور �أ�سنان» .اجلالد« :كم معا�شك؟»� ،أجاب 1600« :دينار».
اجلالد�« :شنو تبي �أكرث؟ ،لي�ش ما تعالج املر�ضى ال�سنة يف ال�سلمانية؟» ،قام ب�ضربه .كان
ذلك الدكتور غ�سان �ضيف.
�أتى نحوي�« :شنو ت�شتغل؟»� ،أجبت�« :أنا متقاعد» .قال« :عندك بيت من الإ�سكان؟»،
�أجبت« :نعم» ،قال�« :شنو تبي �أكرث؟ �إيران بيعطونك �أكرث من البحرين؟» ،ثم قام ب�ضربي
بكل ما �أوتي من قوة على وجهي� ،شعرت باالنهيار .ا�ستمر الو�ضع طوال اليوم .كل خم�س
�أو ع�شر دقائق تقريب ًا ي�أتون لي�ضربونا.

■ ق�ص ..ق�ص..
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بعد الظهر� ،أتى �أحدهم وطلب مني �أن �أقف� ،أم�سكني من ثوبي� ،سرنا يف ممر ،الركالت
ت�أتي من كل من مير بي ،ن�صل �إىل غرفة ،مبا�شرة ي�صيح قائدهم« :جيبه جيبه ق�ص...
ق�ص( ...يق�صد الع�ضو الذكري)» .خلعوا عني مالب�سي ،با�ستثناء القطعة الوحيدة
للبا�س الداخلي� .أحدهم مي�سك باملكان الذي يهددوين بقطعه� .أجل�سوين على كر�سي،
به فتحة عند مكان اجللو�س ،هل ميكن �أن يكون الأمر حقيقة؟ هذا الكر�سي مهي�أ لهذا
بالفعل� .صاح بي« :تريدون �أن ت�ضعوا ال�سنكي�س رئي�س ًا للوزراء؟» ،مل ميهلني لأجيب،
�أ�ضاف بلغة هابطة« :واحد بنغايل اغت�صب ال�سنكي�س على هذا ال�سرير ،انظر لل�سرير،
اغت�صبه ثالث مرات ،ولدينا ال�صور �إن �أردت �أن تراها» .ثم قال« :هنا يوجد كر�سيان؛
الكر�سي الذي جتل�س عليه الآن ،وهو املخ�ص�ص لقطع الع�ضو الذكري� ،أما الكر�سي الثاين
فهو لالعرتاف ،اخرت �أي كر�سي حتب اجللو�س عليه»� ،أجبت�« :أريد اجللو�س على الكر�سي
الآخر» .نقلوين ثم �س�ألني« :لي�ش ت�سوي مظاهرات؟» ،الأغبياء ال يعرفون تهمتي .قلت:

«�أنا غري متهم بالتظاهر» ،قال�« :شنو تهمتك؟»� ،أجبت« :الإنرتنت» ،قال« :عليك �أن
تعرتف الآن مبن يعملون معك يف الإنرتنت �أو �سنعيدك للكر�سي الثاين»� .أعطيته �أ�سماء
امل�شاركني يف املنتدى :ال�شيخ حمزة الديري ،علي را�شد الع�شريي ،حممد ح�سن عبا�س،
الدكتور حممد عبا�س .طلبوا مني �أن �أوقع على ورقة .ثم قال�« :س�أخلع الع�صابة عن
عينيك ،لكن ظل مغم�ض العينني� ،إن فتحت �إحداهما �س�أقوم بقلعها» ،قاموا بحلق ر�أ�سي
وحليتي� .أعادوين للمكان ذاته ،وعادوا ال�ستئناف ال�ضرب كل عدة دقائق .بقينا هكذا
حتى منت�صف ليل  6ني�سان�/أبريل .2011

■ �أتو�سد حذائي..
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الآن توقفوا عن ال�ضرب ،مع �أيدينا املقيدة من اخللف وع�صابة �أعيننا� ،أمرونا �أن ننام،
مل �أ�ستطع النوم على ال�سرياميك ،ح�أولت اال�ستلقاء على جانبي ،مل �أحتمل �أكرث من
دقائق ،اجللو�س ينهكني و�أنا بحاجة للنوم ،وال �أ�ستطيع النوم بالو�ضع الذي �أنا به .مل
يكن م�سموح ًا لنا بال�صالة ،فكنت �أ�صلي بالإمياء وبدون و�ضوء ،منذ �أكرث من  17عام ًا ال
�أترك قراءة �سورة الواقعة يف كل ليلة ،واحلمد هلل ب�أين مل �أن�س قراءتها يف هذه الأجواء،
كنت واثق ًا ب�أن اهلل �سيتقبل مني ال�صالة بالطريقة التي �أ�ؤديها .مل �أ�ستطع النوم تلك
الليلة وال لدقيقة واحدة.
وهكذا ،ي�أتي يوم جديد طويل وم�ؤمل .ال�سيناريو نف�سه ،بواقع فرتة �أطول بني وجبة ال�ضرب
والوجبة التي تليها� .صار ممنوع ًا علينا مناداة ال�شرطة بـ (لو �سمحت) .البد �أن تنادي
(�س ِيدي) .مهما كانت رتبة هذا ال�شرطي ،فهو ال�سيد ،وهو احلاكم ،وهو الآمر
عليهم ِ
الناهي هنا.
اليوم اخلمي�س ،ال�سابع من ن�سيان�/أبريل � ،2011سمحوا لنا �أن ن�ستند للجدار.
ال�شرطي الذي ي�أخذك لدورة املياه ويرجعك مرة �أخرى هو من يختار مكانك الذي ال
يجوز لك تغيريه� .أحد املعتقلني كان مري�ض ًا ،معتق ًال قبلي ب�أيام ،منوا عليه �أن �أعطوه
مرقد ًا (مرتبة) ب�سيط ًا ،ال زلت ال �أعلم من معي ،لكني ا�ستطعت �أن �أعرف ب�أن �أحدهم
ينام على مرقد .مل �أعد �أ�ستطيع �أن �أتو�سد حذائي كما كنت �أفعل يف التحقيقات بالعدلية،
ب�سبب �ضرب الأم�س فقدت حذائي ،ح�صل مع كثريين .ح�أولت �أن �أت�سلل لأ�صل عند رجلي
�صاحب املرقد ،و�أ�ضع ر�أ�سي على مرقده ولو هنيئة .لكني دفعت ثمن تلك املغامرة غالي ًا.
حلظات وت�أتيني الركالت والرف�سات املتتالية ،و�صراخ« :قوم يا ...يا ،»...عليك �أن ت�ضع
�أي كلمة من كلمات ال�شتم وال�سب .بقيت على هذا احلال حتى ال�سبت.
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■ يوم زكريا..

ظهر اخلمي�س ،دخل �أحدهم وجاء يل� ،أخذ يفرك بقوة وب�شكل دائري على رجلي اليمنى
علي من �شدة الأمل ،نزفت رجلي دم ًا وانك�سر ظفر
بحذائه احلديدي� ،شعرت �أنه �سيغمى ّ
واحدة من �أ�صابعي ،ثم قام ب�ضربي على فخذي الأمين بقوة باحلذاء نف�سه ،بقي �أثر
ال�ضربة لأيام .مل نعد نعرف الأيام ،وال الأوقات ،ال نعرف غري وجبات ال�ضرب� ،أكرر
عليهم ب�أين مري�ض بال�سكري ،دون فائدة.
�صباح ال�سبت الكئيب ،كنت �أ�سمع �ضرب �أحدهم يف زنزانة قريبة ،ا�ستطعت �أن �أميز �أنه
كان �ضرب ًا مربح ًا بخرطوم ماء (هوز) ،كلما ُ�ضرب هذا ال�شخ�ص كان يرد ب�صوت مرتفع
جد ًا :احلمد هلل� .إنه �صوت �صديقي زكريا .ملاذا ي�ستفزهم؟ كنت �أحدث نف�سي ،فلي�سكت
عنهم كي يكفوا عنه .بقي ال�صوتان طوي ًال حتى خفتا� ،صوت ال�ضرب ،و�صوت زكريا .مل
�أكن �أعرف �أن هذا اخلفوت ،هو خفوت �صوت زكريا الأخري.
ظهر ًا� ،أدخلوين زنزانة �أخرى� ،أحدهم برتبة ثالثة خيوط ،فك �أيدينا و�أعيننا ،كنا �ستة.
�أعطانا مراقد وخمدات وحلاف ًا عتيق ًا م�صفر ًا� .أخربنا �أنه ال يجوز لنا احلديث لبع�ضنا
البع�ض ،و�أنه عند خمالفة �أحدنا �سيعاقب اجلميع بعودة القيود والع�صابة.
كنت �أ�س�أل �صديقي مرت�ضى الذي كان معي يف نف�س الزنزانة عن ال�شهيد زكريا رحمه
اهلل ،يقول رمبا و�ضعوه يف زنزانة �أخرى .وهو الأمر الذي اتفقت معه ب�ش�أنه .رمبا كان 20
ني�سان�/أبريل ،حني �أدخل علينا �شاب جديد ،كنا يف لهفة لنعرف ما يحدث خارج ًا ،وال
توجد فر�صة �أف�ضل من جميء معتقل جديد ليخربنا .كان خليل يخربنا �أن االحتجاجات
الزالت متوا�صلة ،والنا�س لي�س يف نيتها ال�سكوت� .س�ألته :هل يوجد �شهداء؟ خليل :نعم،
يف الأيام الأخرية ا�ست�شهد اثنان ،واحد من ال�سهلة والثاين من الدير� .س�ألته بقلق :من
ا�ست�شهد من الدير؟ كانت �صورة حمزة وعلي �أمام عيني ،مل �أ�ستطع حتمل انتظار الثواين
لأ�سمع بقية اخلرب .خليل :هو �شخ�ص يف الأربعني من العمر ،لكن ال �أتذكر ا�سمه� .أحلحت
عليه ليتذكر �أي �شيء بخ�صو�ص �شهيد الدير ،فقال :هو من عائلة الع�شريي ،ولعل ا�سمه
زكريا .كانت فاجعتنا.

■ ولداي..
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بتاريخ  13حزيران/يونيو  2011كانت اجلل�سة الثانية ملحاكمة الأطباء ،وفيها مت
توزيعهم �إىل جمموعتني؛ جمموعة اجلنح وجمموعة اجلنايات ،ويف نف�س اليوم ُ�سمح لنا

ولدي مل يفرج عنهما .بتاريخ
باالت�صال ب�أهالينا .ات�صلت ب�أهلي للمرة الأوىل ،علمت �أن ّ
 14حزيران/يونيو كانت الزيارة الأوىل يل مع الأهل.
كانت ال�صدفة التي �أراحت قلبي ،هي ر�ؤيتي البني حمزة بتاريخ  20حزيران/يونيو
تقريب ًا ،التقيته يف طريقي لعيادة الأ�سنان بالقلعة ،يف موعد ملتابعة عالج الطاحنة اليمنى
ثوان .لكن
العلوية التي �سببت يل الكثري من الأمل يف الأيام املا�ضية .اللقاء مل يتج�أوز ع�شر ٍ
ولدي ،ا�ستمر حوايل ن�صف �ساعة.
بتاريخ  24حزيران/يونيو ،رتب يل لقاء مع ّ
مت تقدميي للمحاكمة بتاريخ  28حزيران/يونيو ،معي كل من مرت�ضى مطر ،وح�سن
اخلر�سي .ال�شهيد الع�شريي كان مطلوب ًا يف الق�ضية نف�سها .اجلل�سة مل ت�ستغرق �أكرث من
خم�س دقائق ،مل تتمكن املحامية من احل�صول على �أكرث من دقيقة واحدة للرتافع ،التم�ست
�أن يتم �إخالء �سبيلنا ب�أي كفالة تقررها املحكمة .القا�ضي مل ي�ستجب ،قرر ت�أجيل املحاكمة
�إىل  14متوز/يوليو  .2011عدنا للحو�ض اجلاف ،كان قد مت الإفراج عن الطاقم الطبي
املتهم باجلنح .بقيت كذلك حتى  2متوز/يوليو ،حيث مت الإفراج عني ومعي ولداي.
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دبلوماسي بحريني في مكان تحت الشمس
جنت!
فس
دت
َ
َ
غر َ
فأسمعت ُ
كلفة البوح الصعبّ :

حني �أُخطر يف عمله �إىل ح�ضور لقاء مع رئي�س ال�شئون الإدارية منت�صف
�أبريل /ني�سان  ،2011مل يكن يخطر يف بال الدبلوما�سي البحريني
(�س� .ص) ،وهو ا�سم م�ستعار اخرتناه له لن�شر مذكراته نظر ًا حل�سا�سية
موقعه� ،أن ينتهي به احلال �إىل �إحدى الغرف ال�صغرية املظلمة يف واحد
من ال�سجون البحرينية .ومل يكن ي�صدق بالذات� ،أن ب�ضع تغريدات
ناقدة مغ ّلفة بلغة بيئته الدبلوما�سية على «تويرت»� ،ست�ضع تاريخه
املهني يف خرب كان.
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حني كان امل�سئول الإداري يردد �أمامه «لن نقول عفا اهلل عن ما �سلف» ،كان هو يغرق يف
الذهول ،كما لو كان املعني �شخ�ص ًا �آخر غريه .كلمات الوعيد احلادة القوية التي بدت
حلظتئذ من قبيل «الزجر» ل�شخ�ص مل ي�ستطع التعرف �إليه جيدا ،حتى و�إن كان هو نف�سه،
�سرعان ما �ستجد ترجمتها الفعلية حني اقتحم �ضابطان مكتبه بعد �أيام فيما كان يقوم
مبهماته اليومية املعتادة .مل ينب�سا ببنت �شفة ،بل با�شرا جتريده من مقتنياته� ،ساعاته
وخوامته ليبد�أ منذ الآن ،رحلة طويلة من العذاب� ،سيتعرف فيها على نف�سه جيدا،
والعامل ،مثلما يتعرف على الآخرين .مل ال ن�ستمع له يروي ق�صته بنف�سه:
�إن احلديث عن قوة الإعالم االجتماعي هو حديث ذو �شجون! وتلك القوة التي ميلكها هذا
الإعالم متكنك من الرتويج للأفكار �أو الدفاع عن الق�ضايا .وبقدر ما يتمتع به الإعالم
االجتماعي من قوة يف الرتويج عن الأفكار والق�ضايا بقدر ما قد يتحول �إىل �أداة خطرية
قد تزج بك خلف الق�ضبان.
لقد كنت مفتتنا بالإعالم االجتماعي حيث �أتاح يل فر�صة عظيمة للمعرفة وتبادل الأفكار
ولكني مل �أكن �أتخيل �أن ب�ضع كلمات يف تويرت �سرتميني خلف الق�ضبان! لقد كنت �أ�ستخدم
تويرت ب�صورة متقطعة يف متابعة الأخبار �أو تغريد بع�ض االقتبا�سات ولكن زاد �شغفي به
يف زمن الثورات العربية.
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لقد كنت مت�أثرا ومتعاطفا مع ثورتي تون�س وم�صر ووجدت فيهما �إلهاما ون�صرا لإرادة
ال�شعب العربي! ولكن عندما وقعت �أحداث � 14أبريل /ني�سان ت�أملت ل�سقوط ال�ضحايا من
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املدنيني وا�شتدت تغريداتي مرارة!
عندما وقعت �أحداث  14فرباير� /شباط كنت �أحيا حياة وادعة ،وكنت بعيدا عن النا�س!
لقد كنت مت�أثرا ومتعاطفا مع النا�س على امل�ستوى االلكرتوين فقط! فقد كنت �أتابع تلك
الأحداث من وراء �شا�شة الكمبيوتر ،و�أتفاعل مع الأحداث عرب تويرت ،وفج�أة وجدت
نف�سي يف بطن املحنة ،هناك يف املعتقالت مع ه�ؤالء الذين كانوا يتقدمون امل�سريات ومع
�أولئك الذين كانوا يف اخلطوط الأمامية للأحداث ،و�إذ بي �أُ�صبح �شاهدا و�شهيدا بني ليلة
و�ضحاها.
وهكذا ب�سبب ب�ضع كلمات يف تويرت مت اعتقايل واحتجازي لفرتة  66يوما كنت فيها
«�ضيف �شرف» يف �سجون النعيم واحلو�ض اجلاف واحلورة.
�إن كل ما كتبته يف تويرت وكان �سببا يف زجي خلف الق�ضبان كل هذه الفرتة كان ب�ضعة
تغريدات ت�ضمنت نقدا للمقاربة الأمنية التي �أعقبت �أحداث  14فرباير� /شباط وت�أكيدا
على �أهمية انتهاج احللول ال�سيا�سية لعالج الو�ضع.
كما ت�ضمنت تغريدات �أخرى كتبتها انتقادا لغياب التغطية املهنية واملتوازنة يف ال�صحافة
املحلية والتلفزيون للأحداث ،حيث كنت �أ�ؤكد على �أهمية �أن يكر�س �أ�صحاب الر�أي
يف ال�صحافة املحلية �أقالمهم لدعم الوحدة الوطنية ،و�أن يتحا�شى التلفزيون ما يثري
الأحقاد يف تلك الأجواء املتوترة .وهكذا ت�ضمنت تغريداتي نقدا لال�ستقطاب الطائفي
الذي تعمق بعد الأحداث وكيف راحت الطائفية تعبث يف العقول بحيث غدت العقبة
الك�أداء التي حتول دون الإ�صالح والتغيري!
ما كنت �أ�ؤكد عليه يف تغريداتي هو �أن مطالبات البحرينيني هي يف الأ�سا�س مطالبات
ثقافية واجتماعية ،و�أن التحدي الذي تواجهه البحرين هو حتدٍّ دميوقراطي ولهذا
كان من ال�ضرورة �إبعاد تلك املطالبات التي تتمثل يف احل�صول على املزيد من العدالة
االجتماعية واالقت�صادية وامل�س�أواة واحلرية عن العداء املذهبي.
كانت هناك تغريدات �أخرى كتبتها يف تويرت �ساهمت بدورها يف �سجني ت�ضمنت نعيا
للحوار الذي مات يف رحم �أمه قبل �أن يرى النور ،كما ت�ضمنت نعيا للإن�سانية التي فقدت
حيث غاب الت�ضامن والتعاطف بني البحرينيني يف وقت الأزمة وتعالت تلك الأ�صوات
القا�سية التي تطالب باالنتقام والإق�صاء!
ذلك النقد الربيء العابر الذي كتبته حول املقاربة الأمنية و�أهمية �إحياء احلوار وانتهاج
احللول ال�سيا�سية جعل مني خ�صما ،وكانت نهايتي خلف الق�ضبان!
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■ جلنة حتقيق واعتقال
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بد�أت الق�صة يف منت�صف �أبريل  /ني�سان  ،2011يف ذروة و�ضع ال�سالمة الوطنية الذي
كانت متر به البالد ،عندما مت ا�ستدعائي يف العمل دون �سابق �إنذار من قبل رئي�س ال�شئون
الإدارية �إىل مكتبه ،وعندما دخلت وجل�ست قال يل�« :أنت هنا �أمام جلنة حتقيق مت
ت�شكيلها بناء على تعليمات القيادة ال�سيا�سية للتحقيق يف الأحداث!» .حتدث ذلك امل�سئول
ب�صفته رئي�س تلك اللجنة ،وكان يف مكتبه �أع�ضاء اللجنة وهم م�سئول املوارد الب�شرية
وم�سئول ال�ش�ؤون القانونية ومقرر اللجنة.
و�أ�ضاف رئي�س اللجنة قائال�« :إن كل من يثبت تورطه يف الأحداث املا�ضية �سوف يعاقب»،
م�ست�شهدا بالعبارة «لن نقول عفا اهلل عما �سلف».
لقد كنت �أ�صغي وكلي ده�شة ,ثم ت�ساءلت« :ملاذا يتم ا�ستدعائي �أمام هذه اللجنة؟ وما
عالقتي بتلك الأحداث؟!» .وهنا �أخرج مقرر اللجنة ورقة تت�ضمن بع�ض التغريدات التي
كتبتها يف تويرت! ثم �أخذ رئي�س اللجنة ي�ستجوبني عما ق�صدته بكتابة تلك التغريدات...
تغريدة تلو �أخرى!
و�س�أل« :كيف تكتب هذا الكالم؟ هل �أنت تتحدى النظام؟ هل �أنت ت�سخر من احلوار؟»،
ف�أجبت�« :أنا ال �أحتدى النظام ومل ا�سخر من احلوار� ،إمنا عربت فقط عن �أملي لعدم
جناح احلوار! وكل ما كتبته هو و�صف لذلك الو�ضع ب�صورة جمازية».
ا�ستمر ا�ستجوابي طويال ب�ش�أن ما كتبته على تويرت ،ومت توجيه الأ�سئلة يل بنربة توبيخية،
ومن جانبي بينت ب�أن ما كتبته كان جمرد تفاعل مع الأخبار ومع ما يتم تناقله يف تويرت
يف هذا العامل االفرتا�ضي ،و�أين كمواطن عادي يت�أثر بالأحداث التي جتري ،وما كتبته
كان نوعا من احلوار مع من �أتبعه ويتبعني على التويرت! �أو و�صفا لتطورات تلك الأحداث
ب�صورة جمازية..و�أين مل �أكن �أوجه اللوم لطرف بقدر ما كنت �أجت�أوب مع ما كان ُيكتب
يف ذلك املوقع االجتماعي .كما كنت �أح�أول الرد �أو التعبري عن بع�ض �أفكاري و�آرائي
ال�شخ�صية ،حيث كتبت ذلك بح�سن النية ،دون ق�صد الإ�ساءة �إىل �أحد!
ويف نهاية اال�ستجواب قال رئي�س اللجنة�« :إن هذا التحقيق هو �أويل ،و�سيكون هناك
ا�ستكمال للتحقيق ،ثم �سيتم ت�شكيل جلنة ت�أديبية �ستقرر ما يتم اتخاذه �ضد املخالفني!».
وعند �سماعي ذلك قلت بلهجة حازمة�« :أنا مل �أقرتف �شيئا حتى �أخ�ضع �إىل حتقيق
�إ�ضايف .لقد عملت يف هذه امل�ؤ�س�سة طويال وكر�ست نف�سي خلدمة بلدي ..و�إذا كنت الآن
�شخ�صا غري مرغوب فيه فلتتخذوا الإجراءات الالزمة كي �أترك العمل حاال يف �سالم».

وهكذا مر �أ�سبوعان تقريب ًا من هذا التحقيق ومل �أكن �أعرف ما الذي �سيتم بهذا ال�ش�أن،
وقلت لنف�سي رمبا انتهى الأمر على هذا احلد ،ولكن بينما كنت يف مكتبي �أقوم ب�أداء
مهامي املعتادة ،ف�إذا ب�ضابطني يقتحمان مكتبي برفقة مقرر تلك اللجنة ،ويقومان
بكل ف�ضا�ضة ب�إبعادي عن مكتبي وجتريدي من كل مقتنياتي� :ساعتي وخامتي وهاتفي
وحمفظتي .كما قاموا بتفتي�ش �أدراج مكتبي و�أوراقي وفتحوا كمبيوتري و�أخذوا الرقم
ال�سري لربيدي الإلكرتوين وح�سابي على تويرت حتت التهديد .ثم �أخرجوين من املكتب
النتظارهم باخلارج مع �أحد احلرا�س .وقام بعدها ال�ضابطان باقتيادي مع كمبيوتري �إىل
�سيارة مدنية عند مدخل العمل.
كان اقتيادي من مكتبي �أمام زمالئي دراميا ...وكانت م�شاعري يف تلك اللحظة خمتلطة،
مل يكن الإح�سا�س باخلوف بقدر ما هو الإح�سا�س بالغ�ضب ،ورغم ذلك فقد بقيت هادئ ًا.
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المحامي محمد التاجر
مطرزًا بكلمة بيضاء
الروب األسود
ّ
كلفة ّ
من محكمة كرزكان إلى ...دوار اللؤلؤة

يف �إحدى حماكم ال�سالمة الوطنية ( )1تفاج�أ املحامون املتواجدون يف
تلك اجلل�سة بالقا�ضي وهو ينادي با�سم املتهم حممد التاجر ،جميعهم
يعرفون �أنه معتقل منذ �شهرين ،ولكن ال �أحد كان يعلم �أين وملاذا ومتى
�سيعر�ض للمحاكمة؟ �أكرث من  20حماميا �شاهدوا زميلهم التاجر
يدخل قاعة املحكمة فعال ،وقفوا ،وبتلقائية تقدموا جميعا بطلب
الدفاع عنه.
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ارتفع هذا العدد �إىل قرابة اخلم�سني حمامي ًا حني نقلت الدعوى �إىل املحاكم املدنية.
كانت ق�ضية املحامي البحريني حممد التاجر� ،أكرب ق�ضية �سيا�سية يرتافع فيها عدد من
املحامني ،مل يكن القا�ضي بحاجة �إىل �أن ي�س�أله ال�س�ؤال الذي اعتاد �أن يطرحه مت�أخرا
على كل متهم :هل تريد �أن توكل حمامي ًا للدفاع عنك؟
حمام متهم ،وخلفه كان كل املحامني ،يدافعون عن مهنتهم التي كانت حمل االتهام،
هو ٍ
يف م�شهد �أ�شبه بتظاهرة احتجاجية �أحرجت القا�ضي الع�سكري من�صور املن�صور.
حممد التاجر ،منوذج املحامي امل�ستهدف من �سلطة القمع .كان يكمل ت�شكيلة املعتقلني
التي �شملت الأ�ستاذ والطبيب والنقابي وال�سيا�سي واملثقف وال�صحايف وال�شاعر واملهند�س،
جمموعة كان ب�إمكانها ت�شكيل حكومة كاملة من داخل ال�سجن الع�سكري
�سرية التاجر بني دوار الل�ؤل�ؤة واملعتقل ،تقدمها مر�آة البحرين ،على ل�سانه

■ امللف الأمني ..حاالت �إخ�صاء و�إبادة
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منذ حوايل خم�س �سنوات ،وب�شكل �شخ�صي� ،أ�صدرت الكثري من التقارير ،يف ندوات �أو
و�سائل �إعالم �أو الإنرتنت ،كنت كذلك �أزود اجلمعيات واملراكز احلقوقية مبادة خ�صبة
عن التج�أوزات واالنتهاكات يف البحرين ،لي�س فقط ب�ش�أن التعذيب� ،أو ب�ش�أن اال�ستهداف،
بل حتى فيما يخ�ص نوعية التهم املوجهة للأ�شخا�ص الذين دائما ما يكونون هدفا للجهات
الأمنية ،وكيف ت�ستغل مواد القوانني الف�ضفا�ضة للكيل باخل�صوم ال�سيا�سيني
يف هذه التقارير كنت �أوثق كل ذلك بالأرقام ،حتى ن�ش�أت لدي نتائج نوعية عن هذه
الدع�أوى ،مثل ا�ستهداف املعتقلني الأحداث ،ومثل طرق التعذيب التي ات�سمت باخل�سة
واالنتقام ،كحاالت الإخ�صاء وغريها من ما ميكن �أن ي�صنف كنوع من �أنواع الإبادة
الب�شرية.
قمت ب�إي�صال هذه التقارير �إىل املنظمات احلقوقية الدولية التي كان بيني وبينها تع�أون
وثيق ،مثل “هيومان رايت�س ووت�ش” و “انرتنا�شيونال فرونت الين ديفينديرز فكان �أع�ضاء
هذه املنظمات يق�صدونني لالطالع على الو�ضع احلقوقي مبجرد و�صولهم للبحرين و�إذا
منعوا من الدخول را�سلوين ملعرفة الو�ضع يف البحرين خ�صو�صا عند ا�شتداد احلمالت
الأمنية.
هذه التقارير كان ين�شرها �أغلب ال�صحافيني ،واحلقوقيني كمركز البحرين حلقوق
الإن�سان الذي ير�أ�سه النا�شط نبيل رجب ،واجلمعية البحرينية حلقوق الإن�سان ،وجلنة
الر�صد يف جمعية الوفاق .هذه ال�سلطة مل تكن يف يوم من الأيام معجبة بعملي.

■ عبد اجلليل ال�سنكي�س قدوتي

لدي عالقات وثيقة بالعاملني يف جمال حقوق الإن�سان كنبيل رجب ،و عي�سى الغايب
ومريزا القطري رئي�س جلنة الر�صد بجمعية الوفاق ،وال�سيد هادي املو�سوي القيادي يف
جمعية الوفاق ،لكن عالقتي بالدكتور عبد اجلليل ال�سنكي�س ()2كانت عالقة خا�صة.
هذا ال�شخ�ص �أعتربه قدوتي يف العمل احلقوقي ،مل �ألتق به مرة �إال و�أثراين ب�أفكاره
النرية� ،أنا �أدين له بالف�ضل ،فقد ع ّلم النا�س الثقة يف التاجر ،لأنه كان يقدر عملي كثريا،
ا�شرتكنا يف الكثري من العمل ،كما �أننا �أ�صبحنا �صديقني قريبني جدا
�أرى �أن ال�سنكي�س عبقرية فذة� ،إن�سان متمكن من العمل احلقوقي والعمل ال�سيا�سي،
متحدث بارع ،حم�أور ممتاز ،ومو�سوعة متحركة ،مل �أ�س�أله يف �شيء �إال و�أعانني عليه ،هو
�إما منكب على املراجع� ،أو معد للتقارير� ،أو م�شارك يف ندوات.
ح�ضرت معه ندوة جمل�س اللوردات الربيطاين عن البحرين يف عام  2009لأول مرة،
و�صورت بجانبه ،ذهبت معه لزيارة الأرا�ضي املقد�سة يف �أبريل  ،2010ارتبط ا�سمي
با�سمه كثريا ،ورمبا كان ذلك مادة �أخرى مغرية مللفي الأمني عند ال�سلطات.

■ املحامي احلقوقي
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�أعتقد �أن “احلقوقي” عا�ش َّيف قبل دخويل مهنة املحاماة .عندما كنت �صحافيا يف نهاية
الثمانينات وبداية الت�سعينات ،كنت كثريا ما �أكتب عن امل�شاكل احلقوقية واالجتماعية،
ف�أ�ضطر ب�شكل �أو ب�آخر �أن �أ�ستعني بر�أي حمام.
من هنا ن�ش�أت لدي فكرة درا�سة القانون .لكنني بعد �أن �صرت حماميا ،مررت بفرتات
من الي�أ�س و�أنا �أترافع يف الق�ضايا الأمنية ،لي�س ل�صعوبتها ف�أغلبها مبنتهى ال�سهولة� ،إذ
ال يوجد فيها �أي دليل ،لكن الهم الأكرب فيها كان االعرتاف الذي ينتزع من املتهمني حتت
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التعذيب ،فهل �سيتو�صل القا�ضي �إىل �أن هذا االعرتاف مت حتت التعذيب ،في�سقط التهم؟
هل �أ�ستطيع �أن �أقنعه؟ �أو �أنه لي�س على ا�ستعداد �أن يقتنع من الأ�سا�س؟! هذا كان همي
�أول ق�ضية مثلت يل التحدي الأكرب ،واعتقدت �أنها هي ق�ضية حياتي ،بحيث �إنني �إذا
جنحت فيها� ،س�أجنح يف �أن يتغري حممد التاجر املحامي �إىل حقوقي ومدافع عن حقوق
الإن�سان ،هي ق�ضية كرزكان.

■ ق�ضية كرزكان جناحا
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ق�ضية كرزكان(�( )3أبريل  )2008كانت �أكرب عمل حقوقي قمت به ،بعد �أن �أثبتُ ب�أن
ه�ؤالء الأ�شخا�ص مل يقتلوا ال�شرطي ،و�أنه مت تعذيبهم تعذيب ًا ب�شع جدا ليعرتفوا بذنب مل
يقرتفوه .مل يكن ذلك معروفا عن البحرين طوال ال�سنوات ال�سبع ال�سابقة
مع باقي زمالئي يف هيئة الدفاع عن املتهمني وعلى ر�أ�سهم عبد اجلليل العرادي ،ا�ستطعنا
�إثبات براءة املتهمني ،و�أ�شارت املحكمة �إىل وجود �شبهة تعذيب نتج عنها اعرتافهم
بالقتل ،وهي التهمة التي �أثبتنا بطالنها ،با�ستجواب الطبيب ال�شرعي ( )4وب�أدلة �أخرى.
بنى على هذه الق�ضية وق�ضايا �أخرى تقرير منظمة (هيومان رايت�س ووت�ش) ال�شهري
“التعذيب يبعث من جديد يف البحرين” ،كانت تلك �إ�شارة كبرية جدا �إىل جناحنا يف
�إثبات وجود التعذيب ،يف وقت كانت الدولة تخفيه وال تعرتف به .حني و�صلنا �إىل احلملة
الأمنية الأخرية ،ثبت لدى اجلميع وجود التعذيب ب�شكل ممنهج ومنذ �أمد بعيد ،ال تعود
بدايته �إىل ق�ضية كرزكان و�إمنا �إىل فرتة الت�سعينات وما قبلها.
عملي احلقوقي بد�أ فعليا من ق�ضية كرزكان ،وبدءا من هذه الق�ضية �ساعدين الدكتور
عبداجلليل ال�سنكي�س يف ت�أطري عملي احلقوقي ،ووجهني ب�أن �أحفظ لعملي كمحام
خ�صو�صيته ،و�أن �أحافظ على التوازن بني العمل احلقوقي وبني عمل املحامي ،بحيث
�أكر�س وقتي حلماية موكلي ،و�إظهار التج�أوزات التي جرت عليهم دون الولوج يف ال�سيا�سة.
ما بعد كرزكان ،توالت الق�ضايا والتكليفات ،من �أهايل املتهمني ومن املنظمات احلقوقية،
حتى تكاد ال تكون هناك �أي دعوى من هذا النوع� ،إال وا�شرتكت فيها مع زمالئي الآخرين،
مثل ق�ضية املعامري ،وق�ضية خلية  25الأخرية)5(.
هناك مناذج م�شرفة يف البحرين للمحامي احلقوقي ،بل �أنوار ن�ست�ضيء بها ،مثل الدكتور
ح�سن ر�ضي ،الأ�ستاذة جليلة ال�سيد ،الأ�ستاذ حممد �أحمد ،الأ�ستاذ عي�سى �إبراهيم،
الأ�ستاذ عبداهلل ال�شملأوي ،والأ�ستاذ عبداجلليل العرادي ،والأ�ستاذ �سامي �سيادي،
ه�ؤالء اعتمدوا على عملهم كمحامني لإبراز االنتهاكات احلقوقية يف ق�ضاياهم دائما.

■ حمامي اخلونة
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�أنا �أعتقد فعال �أن الدولة ي�ضيق ذرعها لي�س باملحامي الذي ي�ؤدي واجبه بالدفاع عن
املعتقلني ،بل بكل ما يت�صل بال�سيا�سة .يف الواقع �سمعتها منهم ب�شكل مبا�شر ،وبدون
مواربة ،اعتقلت لأنني كنت حماميا عن �أغلب املعار�ضني ال�سيا�سيني “اخلونة” بح�سب
تعبريهم ،و مل يكن ذلك ا�ستهدافا لعملي احلقوقي فح�سب ،ولكن لوقف عملي كمحام
عن ه�ؤالء يف الأ�سا�س ،الكل ر�أى كيف كانت الدولة تريد �سجن النا�س و�سحق حقهم يف
توكيل حمام للدفاع عنهم ،وكيف �صدرت الأحكام على كثريين من اجلل�سة الأوىل ،ودون
ح�ضور حمام.
�أح�س�ست منذ البداية ب�أن االعتقال مل يكن مرتبا له� ،أو م�ؤ�س�سا على اتهام وا�ضح،
هم لديهم �شخ�صية مزعجة� ،شخ�صية متنع �سري الق�ضايا بال�شكل الذي هم يريدونه.
يف �أغ�سط�س  2010عندما كلفت بالدفاع عن � 16شخ�صا من املتهمني فيما �سمي
باخللية( ،)6ن�شر ا�سمي يف ال�صفحات الأوىل من اجلرائد على �أنني جزء من “املخطط
الإرهابي” فقط لأنني كنت حمامي املعار�ضني ال�سيا�سيني.
�صنفتني احلكومة �ضمن خ�صومها ال�سيا�سيني ،بينما كان عملي ال يتعدى �أن �أكون حماميا،
يلتم�س اجلانب احلقوقي يف عمله .ولأنني حمام عن املعتقلني ال�سيا�سيني ،فال بد �أن �أتكلم
عن حقوقهم كمعتقلي ر�أي ،مار�سوا حقهم يف االعت�صام� ،أو التعبري عن الر�أي.
�أنا كالآخرين من هذا ال�شعب ،ا�ستهدفت لأنني جزء ممن قالوا هناك ظلم ،وجت�أوزات،
وكما نقل يل املحامون الذين تكفلوا م�شكورين بالدفاع عني� ،أنني �سجنت بب�ساطة
“لقر�ص �أذين.
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■ يف من�صة الل�ؤل�ؤة وخيمة املحامني

يف املعتقل ،كانوا ي�س�ألونني عن الدعوة �إىل التظاهر واحل�ضور �إىل الدوار ،وكنت �أجيب،
�إنني كالآخرين ،بعد خطاب امللك وويل العهد يف التلفزيون ،وتواجد الدوريات الأمنية
لتنظيم امل�سريات واملظاهرات ،كان من غري املعقول �أن ال �أ�شارك.
�شاركت يف �أغلب امل�سريات التي كانت مرخ�صة بطلب من اجلمعيات ال�سيا�سية ،كنت
متواجدا ب�شكل �شبه يومي يف فعاليات خيمة املحامني ،ويف فعاليات اخليام الأخرى ،وكان
هدفنا يف الواقع تنويري ،تثقيفي ؛ كنا نريد تثقيف النا�س �أوال مباهية ال�شعارات املرفوعة،
مبفهوم امللكية الد�ستورية ،باللجنة الت�أ�سي�سية املطلوبة لتعديل الد�ستور ،كنا نعمل ذلك
من �أجل توجيه �صحيح للمطالب� ،أي لو�ضع هذه ال�شعارت وهذه االعت�صامات يف امل�سار
ال�صحيح.
وباملنا�سبة ،ب�سبب عالقتي ب�أغلب املوجودين على املن�صة ،خ�صو�صا الذين ترافعت عنهم
يف ق�ضية كرزكان ويف ق�ضايا �أخرى مثل ق�ضية املعامري ،طلب مني وب�شكل رئي�سي ولأكرث
من مرة �أن �أتواجد على املن�صة ،لكنني مل �أقبل بهذا الأمر �إال يف مرة واحدة يف 20
فرباير ،وكان ذلك من �أجل املعتقلني ال�سيا�سيني.
طالبت بالإفراج عنهم ،ووقف مالحقتهم ،ووقف ت�صرفات �أجهزة �سلب الأمن التي كنا
نعاين منها منذ ذلك الوقت

■ خطابي وخطاب املحمود يف  20فرباير
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قلت يف خطابي يف الدوار �إن دولتنا بولي�سية كما ت�صفها املنظمات الدولية ،و�إن هذه
احللول الأمنية ال ت�ؤدي �إىل �شيء .طالبت ب�إطالق �سراح املعتقلني ال�سيا�سيني خ�صو�صا
فيما يخ�ص دعوى ما �سمي بخلية  )4( 25يف ذلك الوقت ،وقلت �إن مالحقتهم كانت
لأنهم طالبوا فقط بتعديل الد�ستور ،وطالبوا بال�سماح للنا�س بالتجمهر ،وبوقف التجني�س
ال�سيا�سي ،وبوقف �سرقة الأرا�ضي ،وبوقف الف�ساد الإداري امل�ست�شري يف �أجهزة الدولة.
طالبت بعدم اتخام املحاكم بهذه الدع�أوى الكيدية ،بحيث ال تنتهي دعوى حتى تبد�أ
�أخرى ،ما جعل �أغلب الق�ضاة و�أغلب املحاكم يف هو�س لإنهاء هذه الدع�أوى ب�شكل �سريع،
ال ميكن معه �إيجاد �أر�ضية ملحاكمات عادلة.
ال �أحد ي�سمع ل�شكواه ب�أنه عذب ،ال �أحد يعرتف ب�أي دفاع ،قلت هذا الكالم يف الدوار،
مت ت�سجيله ورفعت علي الدعوى بناء عليه ،بينما الرئي�س احلايل لتجمع الوحدة الوطنية

قال ذات الكالم ،ويف نف�س اليوم ،وطالب ب�إطالق �سراح امل�ساجني ،و�صدر الأمر ب�إطالق
�سراحهم فعال بعد �ساعات من خطبته.

■ �سحق رجال الأمن

املفارقة �أن تكون هذه اخلطبة هي �أ�سا�س االتهام الذي تفتقت ذهنية �أجهزة الأمن
عنه ملحاكمتي ،كوين ذهبت �إىل الدوار ،و�ألقيت هذا اخلطاب� .صار ذهابي �إىل الدوار
اعت�صاما غري مرخ�ص ،و�صار كالمي عن التجني�س وفربكة الق�ضايا وعن عدم توافر
الأمن ب�سبب �أجهزة الأمن وب�سبب رجال ال�شرطة� ،سببا ال�ستهدايف واتهامي بالتحري�ض
على كراهية النظام وبث �أخبار كاذبة
الأقذر من كل هذا ،حتوير اخلطبة ب�شكل يوحي �أنني دعوت �إىل �سحق رجال الأمن ،ال
�أعلم هل الذي �سمع اخلطبة ال يفهم اللغة العربية �أم �أنه ال يريد �أن يفهم ،لقد قلت �إن
لدينا رجال ل�سلب الأمن ،وحني �أقول تبا لهم �أو �سحقا لهم ،فهل يفهم من ذلك �أنني �أدعو
�إىل “�سحق رجال الأمن”؟
�أنا معروف بخطي املتزن ،ودائما ما �أدعو �إىل االبتعاد عن العنف و�أنادي بال�سلمية ،و�أعتقد
ب�أن هناك ندوات م�سجلة يل يف الدوار رف�ضت فيها �أي م�سرية �أو جتمهر �أو اعت�صام خارج
الدوار ،و قد نهيت مثال عن الذهاب �إىل املرف�أ املايل ،و�إىل �أي �أماكن �أخرى ،كي ال نعطي
�أي فر�صة ،لف�ض التجمع ال�سلمي يف الدوار.
مع ذلك كانت لدي قناعة تامة ب�أن ف�ض االعت�صام قادم ال حمالة� ،سواء ذهب النا�س �إىل
املرف�أ املايل �أم مل يذهبوا ،و�سواء ذهبوا �إىل الق�صر امللكي �أم ال.

■ ما بعد هدم دوار الل�ؤل�ؤة� ،س�أكون على موعد مع ال�سجن لأول مرة

كيف ا�ستعد التاجر لالعتقال ؟
كيف كان اعتقاله ؟
كيف عذب ،وماذا �شهد يف ال�سجن؟
�إرها�صات االعتقال وال�سجن يف هذه ال�سرية الفريدة
ي�سردها التاجر يف احللقة القادمة
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■ هوام�ش

 - 1حماكم ع�سكرية خا�صة �شكلت خارج �إطار الد�ستور يف  15مار�س  2011ملعاقبة
كل من كان له ن�شاط مت�صل بثورة  14فرباير
 - 2قيادي ونا�شط حقوقي معروف� ،شغل من�صب م�سئول امللف احلقوقي يف حركة
“حق” التي ير�أ�سها ال�سيا�سي املعروف ح�سن م�شيمع ،وهي حركة من�شقة عن الوفاق،
كان معتقال �ضمن ما عرف بخلية ( )25و�أفرج عنه يف فرباير  ،2011اعتقل جمددا
�ضمن (خمطط قلب نظام احلكم -جمموعة � )21إثر الدور الكبري الذي ا�ضطلع به يف
دوار الل�ؤل�ؤة بعد الإفراج عنه.
 - 3الق�ضية التي اتهم فيها عدد من �شباب قرية كرزكان بحرق �سيارة �شرطة وقتل
�أحد رجال الأمن.
 - 4انظر حوار مر�آة البحرين مع فخري حممد �صالح رئي�س الأطباء ال�شرعيني
و�صاحب تقرير ق�ضية كرزكان.
http://www.bahrainmirror.com/article.php?id=1899&cid=82

 - 6 - 5خلية � 25ضمت �سيا�سيني ونا�شطني كبار كح�سن م�شيمع وعبد اجلليل
ال�سنكي�س وعلي عبد الإمام وحممد حبيب املقداد و�آخرين ،اتهموا يف �أغ�سط�س
 2010بالإرهاب والت�آمر لقلب نظام احلكم �ضمن �سل�سلة تاريخية من هذه الدع�أوى،
و�أفرج عنهم ب�ضغط من ال�شارع يف فرباير  ،2011ثم اعتقل �أغلبهم جمددا فيما عرف
بق�ضية  21وف ّر الباقون للخارج �أو اختفوا عن الأنظار خوفا من االعتقال والتعذيب.
تعر�ض املعتقلون لأ�شد �أنواع التعذيب يف املرتني ،وو�صفت املفو�ضية ال�سامية حماكمتهم
الأخرية باال�ضطهاد ال�سيا�سي والعدالة الزائفة.
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لم تكن  3أيام بل سفرًا طوي ً
ال في سقر..
علي جواد في «العتمة الباهرة»

ال�ساعة �أو�شكت �أن تقف يف منت�صف نهار الأربعاء 24
كانت ّ
�أبريل /ني�سان  ،2011قبل �أن يرن هاتفه املحمول ويخرج
بعدها �صوت متمرت�س ب�صرامة الع�سكر ،قال�" :أنتمطلوب
للح�ضور �إىل مركز �شرطة النعيم".
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ذهب علي جواد مبا�شرة �إىل البيت� ،أخرب زوجته بالأمر ،كان متوهما الرباعة يف متثيل
حلظة التما�سك .حب�ست زوجته زفرة �أملها ،متو�سلة اهلل ب�أال ي�صيبها باخلذالن يف عودته.
و�ضع ثقته كلها يف اهلل ،ودعها و ابنه ال�صغري دانيال ،ومللم �أنفا�سه للخروج متما�سك ًا،
قالت زوجته�« :سنكون بانتظارك».
ركب و�صديقه ال�سيارة وتوجها �إىل مركز �شرطة النعيم ،وقبل �أن ي�صال �أوقفه �صديقه
خلف املركز ،تعرثت الكلمات يف فمه ،كتب له رقم هاتفه يف ورقة �صغرية بعد �أن ترك
جواد هاتفه املحمول معه ،و�ضعها يف يده ،متمنيا �أن ي�سمع �صوته بعد �ساعة �أو اثنتني� .شعر
بثقل خطواته يف اجتاه بوابة املركز ،ك�أن �أنفا�سه املبعرثة تخيط �سراب ًا� .س�أله الع�سكر« :ما
الذي �أتى بك؟» قال« :ات�صلوا بي ،قالوا ب�أين مطلوب للح�ضور» .ملح يف نظراته جي�ش ًا
ب�سرعه الربق� ..أدخله
حمت�شدا للبط�ش .طلب بطاقة الهوية وما لبث �أن ذهب ،ثم عاد ُ
وقال« :ا�ستدر� ..ضع يديك للخلف»� .أحكم وثاقهما ،و�ضع ع�صابة على عينه ،دفعه لل�سّ ري،
ثم �سلمه �إىل �أحدهم� ،س�أله�« :أنت علي جواد»� ،أجابه« :نعم» ،و�سارع بتوجيه �صفعة �إىل
وجهه ،لتت�سّ ع رقعة ال�ضرب على خارطة ج�سده ،ك�أنه �أراد �أن ميتحن ب�سالته ا ُ
حلبلى ُجبن ًا،
�أو �شيء ما �آخر غري �إن�سانيته ،التي بدت يف تلك ال�ساعة ممح ّية.
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انتهى به املطاف عند حائط و�أدرك فيما بعد �أنها نهاية �آخر عتبة ل�سلم� ،أ�صوات �أقدام
كان ي�سمعها عن كثب ،يبد�أ �إيقاعها عند �أول عتبة لهذا ال�سلم اللعني ،وتنتهي بـ»لطمة �أو
�صفعة « على �أذنه� .أخذ يجيب �أ�س�ألتهم:
�شنو �أ�سمك ؟

 علي ح�سن جواد�شنو ت�شتغل ؟
 يف �صحيفة (البالد).كان ال�صّ اعد والنازل ميتحن ق ّوة كفه وبراعته يف ال�سّ ب وال�شتم واللطم وال�صّ فع� .أو�شك
جواد على االنهيار ،وكان املكان �أ�شبه بجحيم ال يعرف الر�أفة �أبد ًا� ،صرخات املوجوعني
ت�شر�شر من حناجر لي�س لها �إال ال�صالة �أمل ًا .و�سط كل هذا ال�ضجيج املعجون ب�آهات
املُعتقلني ،وجنون �آلة التعذيب والتنكيل ،ت�س ّربت �إىل �أذنه التي تفي�ض وجع ًا ودم ًا تكبرية
�أذان املغرب� ،آتية من مئذنة قريبة مبنطقة النعيم .وما �إن انت�صف الأذان حتى بادر �أحد
الع�سكر بجرجرته �إىل مكان ما �أدرك بعدها �أنه مكتب للتحقيق�« ،أخط�أت� .إنه للتنكيل
ودوزنة مو�سقى الأمل ال�صاخبة» ،يقول .عرف ذلك بعد �أن �س�أله« :ما �أ�سمك؟» �أجابه:
«علي ح�سن جواد» ،ي�ضيف «مل �أعرف �أن ا�سمي كان �سيبعث كل ذلك الهياج ليبد�أوا
ب�ضربي على وجهي ب�شكل ه�ستريي ،لتته�أوى جثتي على الأر�ض».
�سحبه �أحدهم من ياقة قمي�صه �صارخ ًا« :قف يا ابن الكلب ،قف يا ابن املتعة ،قف
�أيها اللعني� ،أيها اجلبان» ،وطلب منه اال�ستدارة �إىل اجلة اليمنى حيث �أدرك �أنه ُقبالة
احلائط .تو�سّ ل ج�سده �أال �أن ي�صمد ،كي يبقى مرفوع الر�أ�س� .صرخ �أحدهم يف وجهه
�صرخة اخرتقت طبلة �أذنه« :افتح ما بني رجليك يا ابن ال( .»)...مل يعرف �سبب
هذه الطلب ،ليفاج�أ بركلة احت�شدت فيها كل �أحقاد و�ضغينة العامل ،ا�ستهدفت منطقته
علي من �شدة الأمل».
التنا�سلية� ،سرعان ما �سقط يف �إثرها على الأر�ض .قال «كاد يغمى ّ
يف تلك الأثناء ،دخل عدد �آخر من الع�سكر� ،أوقفوا جواد ،قال �أحدهم« :نحن من قوة دفاع
البحرين» ،هم�س يف �سريرته« :ما الفرق؟» ،طلب �أحدهم منه رفع ر�أ�سه لت�أتي اللطمة على
�سمع لدي».
�أذنه «جمهزة على ما تبقى من ٍ
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�سقطت جثته على الأر�ض وبد�أت حفلة اللكم وال�صّ فع وال ّركل والرف�س وال�شتم .ثم طلب
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لكن دون جدوى» .خاطبهم�« :س�أعرتف مبا تريدون» ،فما كان منهم �إال �أن �أمعنوا يف
الأذى� .صرخ �أحدهم ،قل ما قلت يف «الدوار» ،هل قلت «ي�سقط النظام»؟ «قلها الآن ،قل
ي�سقط النظام ،يا ابن ال( .»)...قلت« :مل �أطالب بذلك».
فج�أة ،طلب �أحدهم �أن تتوقف �آلة التنكيل� ،أدرك �أن اال�ستمرار يف هذه الوترية يعني ب�أن
تلك اجلثة لن ت�صمد كثري ًا .وبعدها بقليل ،طلب منهم فك كل تلك القيود و�إيقافه ،قائ ًال
«قف يا ابن الكلب ،يا بن ( .»)...يقول «لكن كيف يل �أن �أقف وقدماي بهما من التورم ما
يكفي لأن �أكون عاجز ًا حتى عن الإح�سا�س بوجودهما ،وقفت ومل �أقف»� .س�أله :هل ذهبت
�إىل دوار ال�ؤل�ؤة وملاذا؟ �أجابه« :نعم ،ح�ضرت جتمع ال�صحافيني ،ومل تتعد مطالباتنا غري
وجود �صحافة حرة» .رد �سريع ًا« :لكن املعلومات امل�صورة تقول ب�أنك كنت حتمل �صور
القيادة» .رد جواد« :ال �أبدا ،مل يحدث هذا» .و�إذا بهم يتابعون اللكم وال�صفع.
«الوزير مل يكمل ال�شهر ون�صف ال�شهر ،و�أنتم تطلبون منه امل�ستحيل» ،هذا احلديث
للمحقق ،دفعه �إىل الكر�سي ،ف�سمع دقات �أ�صابع �أحدهم على لوح «الكيبورد» .وبعد هنيهة
«�أتى �شخ�ص ودلف بي باجتاه ز�أوية من ز�أوية غرفة التحقيق .رفع ع�صابة العني قليال،
ومرر من جنبي الأمين� ،صورة ر�أيت فيها نف�سي و�آخرين مل�سرية الإعالميني»� .س�أله:
«�أهذا �أنت؟»� ،أجابه جواد« :نعم ،هذا �أنا» .بعدها �س�أله عن �شخ�ص كان حا�ضرا يف
ال�صورة �إىل جانبه ،قلت« :ال �أعرفه» .ع�أود �س�ؤاله« :هل هم �صحافيون؟»� ،أجابه جواد
مرة �أخرى« :ال �أعرفهم� ،أق�سم لك ب�أين ال �أعرفهم»� .أعاد ال�شخ�ص الع�صابة على عينيه
وقاده �إىل الكر�سي ،وقبالته �صاحب «الكيبورد» ي�سجل �أنفا�سه وكالمه� .س�أله« :يف �أي
رجا فن ًيا
�صحيفة تعمل؟» .ببالدة العارف ب�أنهم يعرفون �أين يعمل ،قال جواد�« :أعمل مخُ ً
يف �صحيفة «البالد».
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اقتحم �أحدهم �سياق احلديث ،وقال« :كم يبلغ راتبك؟» .فما �إن قال جواد �إن راتبه يبلغ
 750دينارا ،حتى انهالوا عليه بال�ضرب ،و�أحدهم ي�صرخ�« :أح�سن مني يا ابن ()...
ماذا تريد �أكرث؟».
لي�س�أله مجُ ددًا عن درا�سته ،فقال« :جامعة البحرين» ،ليع�أود ال�صراخ وال�ضرب�« ،أح�سن
مني يا ابن ( ،»)...وك�أنه ال�سبب يف عدم �إكماله درا�سته.

وقع جواد على كومة من الورق ُمغم�ض العني ،واقتادوه �إىل غرفة التوقيف حيث ُرمي على
الأر�ض ،وبقيت دقائق يلملم �أوجاعيه� ،سحبه �أحد ّ
ال�ش ّبان «با�شر يف �إ�سعايف ،كان ا�سمه
مهدي عرف فيما بعد �أنه ممر�ض� ،أخذ يدلك قدمه ،حتى فقد الوعي منهك ًا من التعب.
يف اليوم الثاين اخلمي�س � 21أبريل /ني�سان  ،2011جاء �شرطي ،ق�صري القامة ،و�ضع
قطعة قما�ش على عيني جواد واقتاده �إىل جهة عرف �أنها عيادة مركز ال�شرطة ،و�سحب
منه عينات من الدم ،واقتاده �إىل غرفة الب�صمات ثم �إىل غرفة الت�صوير ،وبعدها �أعاده
�إىل زنزانة التوقيف .هناك� ،أ�سر �إليه �أحدهم �أنه من املُرجح �أن ُيطلق �سراحه �صبيحة
يوم اجلمعة «لهذا كان ُزمالء الزّنزانة حري�صون على �أن ال �أخطئ يف �إجاباتي مع جلنة
الفح�ص» .ن�صحه �أحدهم �أن يفعل فعلة ال�صدمة الب�صرية «التي �ستجنبني تلك العني
الفاح�صة ،كا�سر ًا بذلك �صرامة التدقيق».
ويف �صبيحة يوم اجلمعة ،اقتادوه �إىل غرفة مجُ�أورة وطلب منه الفاح�ص نزع ثيابه ،فما
كان منه بعد �أن رفع ن�صف القمي�ص� ،إال �أن �أنزل البنطال م�صحوب ًا ب�ساتر عورته كي ال
ي�شاهد ما تبقى من �آثار التعذيب،
«وبالفعل جنحت معي اخلطة� ،إذ �صرخ يف وجهي معنف ًا ،طالب ًا مني �أن �أ�سرت عورتي».
بعدها �أعطاه ال�شرطي الهاتف ،قال« :اطلب من �أهلك �أن يح�ضروا لك بع�ض الثياب،
ع�صر هذا اليوم».
بعد الظهر اقتادوه �إىل حيث ال يدري ،ذهب مع �أحدهم «ف�أخربين ب�أنني �س�أخ ُرج ،هرولت
مثل مذهول كي �أخرج ،ا�ستجمعت كل قواي ،ت�سلمت �أ�شيائي ،وخرجت ،كان قريبي يف
انتظاري ،رميت بنف�سي عليه ،حملني وو�ضعني يف ال�سّ يارة ،غفوت �إىل �أن وجدت نف�سي
داخل �شقتي يف قلب ال�سّ ناب�س ،فكانت زوجتي و�أوالدي ينتظروين .مل �أ�شعر ب�أحد ،تعاملت
زوجتي مع بع�ض �آثار التورم على قدمي ،و�أثار الأنابيب البال�ستيكية «الهوز» التي خطت
حكاياتها ،على ج�سدي .مل تكن ثالثة �أيام ،بل كانت �سف ًرا ثقي ًال.
تجارب السجن

369

الفصل
التاسع

ا
ل
س
ال
م
و
الدخان

السالم والدخان

371

372

أبيض أزرق أخضر أصفر أحمر..
ليست ألوان الربيع،
بل ألوان الخنق في البحرين

يف الأ�شهر املا�ضية ،كنا جنمع عبوات الغاز امل�سيلة للدموع التي
تلقى علينا ،نقوم بت�صويرها ،نقر�أ ما عليها من بيانات ،نتعرف
عليها ونوعها وم�صدرها ،نريها للمنظمات احلقوقية والعاملية.
النظام املعروف بخبثه غيرّ �آليته ليحمي نف�سه ،فالغازات
امل�ستخدمة يف الأ�شهر الأخرية ،ت�أتي عبوتها فارغة من كل
�شيء ،من �أي معلومة �أو داللة� ،إال من �سُ ّم الغاز الذي ال نعرف
عنه �شيئ ًا ،لكنه يفعل بنا كل �شيء.
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ما ال يقل عن �ستة �شهداء� ،سقطوا �ضحايا هذه الغازات ،حاالت �إجها�ض عديدة ت�سببت
فيها الغازات اخلانقة ( ،)1مع ذلك ال يزال النظام احلاكم يف البحرين ي�ستخدمها
بكثافة مفرطة ،ويتفنن يف ا�ستخدام �أكرث من نوع من هذه الغازات.

■ جتربتي..

قرابة �أحد ع�شر �شهر ًا ،ونحن نتعر�ض للغازات التي يطلقها علينا النظام .يف � 14شباط/
فرباير بجزيرة �سرتة� ،أُلقيت كميات مفرطة من الغازات امل�سيلة للدموع ،ذات لون �أبي�ض
يف كثافة ال�سحاب ،تعر�ضت لها بنف�سي� ،سببت لنا حرقة �شديدة يف العني وتهيج ًا يف ب�شرة
الوجه عند الوجنتني ،لكن زال �أثرها بعد �ساعات .الآن ،ومع ا�ستمرار ال�شباب يف اخلروج
والتظاهر بعد �شهور من حم�أولة قمع احلركة االحتجاجية� ،صارت الغازات �ألوان ًا� :أزرق
و�أخ�ضر و�أ�سود و�أ�صفر ،بالإ�ضافة �إىل الأبي�ض .ال نعلم �شيئ ًا عن هذه الغازات ،وال نعرف
�آثارها البعيدة ،لكننا نعي�ش �آثارها املبا�شرة.
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تعر�ضت لأكرث من نوع منها .الأبي�ض يف دوار الل�ؤل�ؤة يوم اجتياحه يف  16مار�س ،وم�ؤخر ًا
عند الهجوم على امل�شاركني يف ثالث يوم من فاحتة ال�شهيد �سيد ها�شم �سعيد (15
عاما) يف �سرتة  4كانون الثاين/يناير .يف هذا اليوم �شعرت للحظات �أن الر�ؤية �صارت
معدومة لدي ،مع اختناق كبري .عدد كبري ت�ساقط �أمامي غري قادر على التنف�س ،مع
�إفرازات لعابية كثرية�.أي�ض ًا� ،شعرت �أنا و�صديق يل بنوع من التخدر� ،شعرت به يف �أطراف
�أ�صابع يدي ،و�صديقي �شعر به يف �إحدى رجليه ،كانت العبوات ال�صغرية قريبة منها.

تعر�ضت �أي�ض ًا للغاز الأ�صفر يف 17كانون الأول/دي�سمرب ،حيث فعالية احتالل �شارع
البديع ال�سلمية .ملدة دقيقة كان الغاز ينفث قريب ًا منا قبل �أن �أدفع العبوة التي كانت من
بني �أرجلنا قريب ًا من جممع (كونرتي مول) .مت �إطالق الغاز بكثافة عالية ،البع�ض �أغمي
عليه ب�سرعة ،والبع�ض الآخر كان يتخبط مبتعد ًا عن هذه الغازات .حني ا�ستن�شقت الغاز
�أح�س�ست باالختناق وحرقة �شديدة يف احللق والوجه والعني ،وكانت دموعي تنهمر و�أنفي
ي�سيل ،و�أ�صبحت �أفرز لعابا كثريا من فمي مع �سعال حاد ا�ستمر معي لأيام.
احتجت بع�ض الوقت ،بعد ابتعادي عن الغاز الأ�صفر ،لأعود �إىل نف�سي الطبيعي ،وعندما
غ�سلت يدي باملاء عند و�صويل للمنزل �أ�صبت بحرقة �شديدة يف وجهي وذراعي لفرتة.
حالة ال�سعال ا�ستمرت عندي بني � 3 2-أيام مع �أمل وثقل يف ال�صدر ،وعانيت من �صداع
ا�ستمر �إىل اليوم الثاين مع ثقل فوق العينني ،بالإ�ضافة �إىل حالة �أنفي �أ�صبحت مثل
م�صاب بالزكام ملدة �أ�سبوع .كما عانيت يف اليوم التايل من �أمل يف البطن وا�ضطرابات
يف املعدة وتقي�ؤ للدم.

■ دعوة عرب تويرت..
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ما تعر�ضت له ب�شكل مبا�شر� ،أثار ف�ضويل للتعرف �أكرث على هذه الغازات التي تلقى علينا
ليل نهار .يف ظل و�ضعنا غري املحمي مما ي�ستخدم �ضدنا من �أنواع الأ�سلحة املحرمة دولي ًا
مثل الر�صا�ص االن�شطاري (ال�شوزن) ،ال ميكننا �أن نعرف ما �إذا كانت هذه الغازات
(جمهولة كل �شيء) هي غازات م�سموح ًا بها دولي ًا �أو العك�س .دفعني ذلك ملح�أولة التعرف
على الآثار املبا�شرة لكل نوع من خالل ما يتعر�ض له النا�س ،رمبا يكون ذلك هو دليلنا
للو�صول �إىل نوع هذه الغازات ومدى �شرعية ا�ستخدامها و�أخطارها بعيدة املدى .قررت
�أن �أكتب تقرير ًا حول هذا.
وب�سبب الو�ضع الأمني ،مل يكن �أمامي غري اال�ستعانة مبوقع التوا�صل االجتماعي (تويرت)
لأوجه دعوتي التالية� :أرجو من كل من لديه جتربة مع الغازات ال�سامة امللونة التي
ي�ستخدمها النظام يف القمع حاليا �أن يرا�سلني للأهمية ،و�أرجو من الأخوة الذين لديهم
�أي معلومات عن هذه الغازات �أن يرا�سلني على الإمييل املذكور� .أو�ضحت �أنني �أنوي كتابة
تقرير حول هذه الغازات.
اال�ستجابة جاءت �سريعة .حتم�س الكثريون ،را�سلوين و�أدلوا بتجاربهم اخلا�صة
و�شهاداتهم� .س�أعر�ض هنا بع�ضها مما ت�سمح به م�ساحة التقرير� ،أتبعها باخلال�صات التي
تو�صلت لها كاملة عن كل غاز على حدة وفق التجارب وال�شهادات احلية التي و�صلتني.
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وبطبيعة احلال �سوف �أحتفظ على �أية �إ�شارة لأي ا�سم من �أ�سماء املغردين الذين �أمدوين
بتجاربهم على نحو خا�ص.

■ غاز �أ�صفر
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تروي املغردة (م) �شهادتها حول تعر�ضها للغاز الأ�صفر ،وهو غاز يجري ا�ستخدامه
بكرثة يف الأ�شهر الأخرية وبكثافة غري طبيعية يف ال�شوارع وداخل البيوت .تقول (م):
«تعر�ضنا �أنا وزوجي للغاز اخلانق ،كان ذلك م�ساء اخلمي�س املوافق  22كانون الأول/
دي�سمرب  2011م حوايل ال�ساعة التا�سعة يف منطقة البالد القدمي .خرجنا من منزل
العائلة وقررنا التوجه ل�شقتنا الكائنة يف منطقة مدينة عي�سى .يف البدء كانت الرائحة
قوية وت�شبه رائحة الكربيت و�شعرت بحرقة يف الأنف واحللق وبعد حلظات قمت بالتقي�ؤ.
كان زوجي يقود ال�سيارة فتوقف لأتقي�أ باخلارج ،لكنني طلبت منه موا�صلة ال�سري ،لأننا
كنا نختنق .نظرت �إىل وجهه فكان مليئ ًا بالدموع .عند خروجنا لل�شارع العام كانت
املنطقة مغطاة ب�سحابة �صفراء ولكنني كنت �أعاين من القيئ وحرقة �شديدة يف العني،
كنت �أجريت عملية قبل ثالثة ا�شهر بعيني ،مل يتوقف احلرقان حتى و�صويل للمنزل وال
زلت �أعاين من �آالم العني».
�أما املغرد (�س) فقد ا�ستن�شق الغاز الأ�صفر �أي�ض ًا يوم فعالية (احتالل �شارع البديع)،
يقول «�ألقي علينا يف ال�شارع �أو ًال ب�شكل كثيف ف�شعرت وخم�سة من �أ�صحابي بالإعياء
و�شيء من ال�سكر ،جل�أنا لأحد املنازل ،ثم �أتت املرتزقة مرة �أخرى وب�شكل همجي �ألقت
هذا الغاز الأ�صفر يف املنزل وعلى بابه فت�ضاعفت حالنا �سوء ًا .تقي�أ �صاحبي املري�ض
بالربو دما �أو ًال ثم تبعناه يف ذلك .كانت �أيدينا تت�صلب �أحيانا وترتفع ونفرك ر�ؤو�سنا

ب�شكل ال �إرادي .كل هذا حدث ملدة �ساعتني تقريبا ثم عاد �إلينا وعينا لكن �أيدينا بقت يف
و�ضع غري طبيعي .يف اليوم التايل �شعرنا بحالة غريبة من �أمل املعدة والر�أ�س مل نتمكن
حتى من النوم .الغريب �أي�ض ًا �أنني عانيت من �إ�سهال قوي يف اليوم التايل بينما �أ�صحابي
عانوا من �إم�ساك!»

■ غاز �أ�سود

مغردة �أخرى� ،أر�سلت جتربتها اخلا�صة مع الغاز الأ�سود ،تروي «اعتدت مع زوجي
واخواتي ،امل�شاركة يف فعاليات (ائتالف  14فرباير) ،نتعر�ض لهذه ال�سموم بكرثة،
�س�أذكر ما تعر�ضت له يف منطقة �سار يف فاحتة ال�شهيد �أحمد القطان .بينما كنا نح�أول
تخلي�ص �أحد ال�شباب من يد املرتزقة �أطلقوا علينا الغاز ،فهربنا �إىل �أحد املنازل ،مل يكن
مفتوح ًا غري بابه اخلارجي ،بقينا يف باحته اخلارجية ،بكثافة �أطلقوا علينا غازات بع�ضها
�أبي�ض وبع�ضها �أ�سود .رك�ضنا نحو الباب اخللفي لعله يكون مفتوح ًا ونتمكن من الهرب،
لكنه كان مقف ًال ،بقينا حم�صورين يف �سحابات الغازات اخلانقة .مل نتمكن من ر�ؤية
بع�ضنا الآخر� .سقطت عدد من الفتيات مغ�شي ًا عليهن� ،أما �أنا فقد �صمدت بحث ًا عن باب،
لكن قواي خارت� .شعرت �أين فقدت القدرة على ال�سمع وعلى و�شك �أن �أفقد وعيي� .أخري ًا
فتح باب املنزل الرئي�سي وا�ستعدت التنف�س ب�صعوبة .الغاز الأ�سود كان يقتلنا .ظللت ال
�أ�ستطيع الكالم فقط �سعال حاد و�أمل يف القلب .طوال اليوم بقيت دقات قلبي غري منتظمة
وا�ستمر معي �ضيق يف التنف�س� .أح�س�ست �أن الأر�ض غري م�ستوية والزلت �أعاين من دوار يف
الر�أ�س .خ ّفت الكحة يف نف�س اليوم وبقي معي �أمل القلب و�ضيق التنف�س� .أ�صبت و�أخواتي
ب�إ�سهال و�صداع و�إح�سا�س بالتعب الدائم وتهيج يف اجللد»

■ خال�صة

ما �سبق هي مناذج و�ضعتها حلاالت تعر�ضت مبا�شرة ال�ستن�شاق هذه الغازات ،ال�شهادات
موجودة بالكامل لكن ال ميكن تغطيتها يف هذا التقرير .فيما يلي ن�ضع جدو ًال ملخ�ص ًا
لأهم ما وردنا من �إفادات و�شهادات بخ�صو�ص الغازات التي ي�ستن�شقها �أبناء املناطق
املختلفة يف البحرين ب�شكل يومي.
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الآثار املبا�شرة

حرقة يف العني والوجنتني �أو الوجه ،دموع.
حرقة يف احللق واختناق �شديد.
�صعوبة الر�ؤية
ت�سيل الدموع بغزارة

طريقة التعر�ض لون
الغاز
للغاز
الأماكن املفتوحة �أبي�ض
كثيف
األماكن المغلقة أبيض
كثيف

ال�شعور باحلكة يف اجل�سد وخ�صو�صا الوجه /يدوم هذا احلال �إىل يومني
�أو ثالثة)
ي�سبب الرعاف (نزيف الأنف)/قد يدوم ليومني �أو ثالثة
ي�سبب الإغماء خ�صو�صا لدى ال�صغار يف ال�سن �أو املتقدمني يف العمر تكون
حالتهم �سيئة جد ًا
عادة يكون هذا النوع �أقل الأنواع �ضرر ًا وتزول �آثاره ب�سرعة (�أي احلرقة يف
العني واحللق والوجه).
حرقة �شديدة يف العني ودموع غزيرة
حرقة �شديدة يف احللق
انعدام الر�ؤية ب�شكل م�ؤقت لعدة ثوان عند التعر�ض له عن قرب
وبع�ض حاالت �شبه تخدر ب�سيط يف �أطراف الأ�صابع
كرثة �إفراز اللعاب من الفم عند الكثري من النا�س
نوع من الت�شنج عند البع�ض
حاالت الإغماء عند ا�ستن�شاقه عن قرب كما ح�صل للكثري يف عايل يوم
م�سرية التوجه للديوان امللكي والهجوم على دوار الل�ؤل�ؤة بتاريخ 16-3-
( .2011جتربة �شخ�صية)
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�أماكن مفتوحة

�أبي�ض
�أقل
كثافة

الآثار املبا�شرة

عن قرب:
حرقة يف العني والوجه وحتى يف اجل�سم عندما تكون قريب ًا منه (خ�صو�صا
عندما يكون اجل�سم رطب ًا)
حرقة وجفاف يف احللق مع كرثة ال�سعال
�إفراز الكثري من اللعاب يف بع�ض احلاالت القريبة
دوار يف الر�أ�س ي�صاحبه �إعياء اجل�سد
اختناق و�إغماء ملعظم الذين يتعر�ضون له عن قرب
ت�صلب يف الأطراف عند البع�ض
�إعياء وعند البع�ض �إغماء
البع�ض يتقي�أ دم ًا بعد التعر�ض لهذا الغاز بقليل �أو ي�شعر بالرغبة يف التقي�ؤ

طريقة التعر�ض لون
الغاز
للغاز
الأماكن املفتوحة الأ�صفر

عن بعد:
ً
تقي�ؤ الدم والبع�ض يكح دما لبع�ض الوقت
�أمل يف ال�صدر و�ضيق يف التنف�س (الأمل قد ي�ستمر ب�ضعة �أيام عند البع�ض)
�سعال وبلغم عند البع�ض وي�ستمر ال�سعال وقد ي�ستمر لعدة �أيام
�سيالن خماطي يف الأنف
قد ي�سبب الرعاف بني احلني والآخر وا�ستمر ذلك مع البع�ض حتى بعد
عدة �أيام
�إح�سا�س ي�شبه حالة الزكام يف احللق والأنف مما ي�سبب نوع ًا من التغري يف
ال�صوت وقد ي�ستمر ذلك لعدة �أيام.
�أمل يف البطن وا�ضطرابات يف املعدة (�إ�سهال عند الأغلبية والبع�ض ي�شعر
بنوع من الإم�ساك)
�إرهاق يف اليوم التايل
�صداع وقد يت�سمر لعدة �أيام عند البع�ض
كما �سبق ،لكن ب�شكل �أخطر وت�أثريه �أ�سرع حيث ح�صلت حاالت �إغماء األماكن المغلقة
عديدة عند مدخل جممع الكونرتي مول يف تاريخ .17-12-2011
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الآثار املبا�شرة

حرقة �شديدة يف احللق والوجه
تدمع العيون
�إح�سا�س ب�أمل يف ال�صدر عند ا�ستن�شاقه و�ضيق يف التنف�س
رائحته قوية جد ًا وي�شعر ال�شخ�ص باالختناق ب�سرعة
الكثري ي�شعرون بدوار وانهيار القوى �إن كان قريبا منهم
قد ي�سبب الإغماء �إن مل تبتعد عنه ب�سرعة
انهيار القوى ب�شكل �سريع
اختناق �سريع وحاالت �إغماء
كرثة ال�سعال و�صعوبة التنف�س
�أمل �شديد يف ال�صدر
دوار الر�أ�س
�آثار الغاز فيما بعد (وهي تختلف اختالفا ب�سيطا من �شخ�ص لآخر وتعتمد
على الكمية واملكان):
قد ي�ستمر ال�سعال عدة �أيام
�أمل يف ال�صدر و�ضيق يف التنف�س
البع�ض ي�شعر با�ضطراب يف دقات القلب لب�ضعة �أيام
ا�ضطرابات يف املعدة
�صداع يف الر�أ�س
الإح�سا�س بالتعب الدائم لب�ضعة �أيام ي�صاحبه �شعور بالنعا�س
تهيج اجللد عند البع�ض
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طريقة التعر�ض لون
الغاز
للغاز
الأماكن املفتوحة الأ�سود

الأماكن املغلقة

■ �أحمر و�أزرق وو..

كل من الغاز الأزرق والأحمر ونظر ًا حلداثة ا�ستعمالهما مل نتمكن من احل�صول على
عدد كاف من ال�شهادات .لكن ي�شري البع�ض �إىل �أن التعر�ض للأزرق يت�سبب يف �ضيق يف
التنف�س ب�شكل �سريع وي�ؤدي �شمه �إىل دوار الر�أ�س والتقي�ؤ وبعد ذلك ي�سبب �صداع ًا يف
الر�أ�س.
�أما الأحمر ،فال تزال الإفادات بخ�صو�ص التعر�ض له نادرة ،وهناك تخوف من كونه غاز ًا
�سام ًا مع ما تابعنا من خالل بع�ض القراءات ملجموعة من املواقع املهتمة (.)2
ال تزال الغازات اخلانقة التي تلقيها قوى الأمن على املواطنني املحتجني تتعدد �ألوانها ،ال
تزال تخلق �سحابات بكل الألوان ،لكنها لي�ست �ألوان الفرح ،لي�ست �ألوان الربيع ،ال تبتكر
احلياة ،بل تبتكر �صنوف ًا ال نعرفها من املوت القريب� ،أو امل�ؤجل ،وال نزال بانتظار جهة
خمت�صة عاملية تتمكن من معرفة ما حتتويه هذه الوجبات اليومية من �سموم املوت.

■ هوام�ش:

( )1انظر .مركز البحرين حلقوق الإن�سان :حاالت �إجها�ض نتيجة اال�ستخدام املفرط
للغاز امل�سيل للدموع والعنف
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4932

( )2انظر.بحوث متعددة عن الغازات و�أعرا�ض م�شابهة يف ال�صفحات التالية:
http://www.arab-oil-naturalgas.com/articles/safety/articleS_16.htm
CS: http://en.wikipedia.org/wiki/CS_gas
CR: http://en.wikipedia.org/wiki/CR_gas
CN: http://en.wikipe
General info: http://emedicine.medscape.com/article/833315overview#showalldia.org/wiki/Phenacyl_chloride
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عاصمة أدخنة الموت..
الحد األدنى لميزانية خنق هذا
الشعب 4:ماليين و 320ألف دينار

يف املناطق التي تنتف�ض �ساحاتها كل يوم ،ت�أتي الغازات اخلانقة من كل
مكان يف العامل ،حتل �ضيف رعب على بيوت الآمنني� ،ضيف ًا ي�ستح�ضر
لعنة املوت ( .)1من الواليات املتحدة حتى الربازيل ،كلها �شركات كونت
�أر�صدة ثرواتها عرب �أرواح الأبرياء ،الذين يقتلون يف هذه اجلزيرة
ال�صغرية .املواطنون يق�ضون حما�صرين بهاالت الغاز اخلانق ،ال فرق
بني ر�ضيع �أو عجوز ،رجل �أو امر�أة ،عاقل �أو غري ذلك ،الكل �أمام موت ال
ينتقي ،يقطف فقط .يقطف الأ�ضعف ومن ال يجد له مهرب ًا.
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■ فظاعة اخلنق..

السالم والدخان

384

و�سط �ضباب الغاز الكثيف ،ق�ضى �أحد ع�شر مواطن ًا خمتنق ًا ،حتديد ًا منذ � 25آذار/
مار�س وحتى  17كانون الأول/دي�سمرب .بع�ضهم �أ�صغر �سن ًا من �أن يدرك �أن احلياة بهذه
الفظاعة ،وبع�ضهم �أكرب من �أن تدركه هذه الفظاعة ،وبع�ضهم فيما بني هذين الإدراكني،
ويف و�سط الفظاعة متام ًا.
كعادة �سرتة ال�صمود املطحونة بكل �أ�شكال القمع ،والتي ال تتوقف عن تقدمي قرابني
احلرية لهذا الوطن ،كان ن�صيبها الأوفر من ال�شهداء عموم ًا ،ومن �شهداء االختناق
خ�صو�ص ًا .مل تعلم الطفلة �ساجدة في�صل جواد (�5أيام)� ،أنها خرجت من رحم والدتها
ال لتتنف�س احلياة ،بل لت�ستن�شق الغازات اخلانقة حتى املوت .ومل يعلم الطفل حممد
فرحان (� 6سنوات) �أنه لن يغادر رو�ضته �إىل املدر�سة ،بل �إىل القرب .من �سرتة �أي�ض ًا،
ق�ضى كل من ال�شهيد عي�سى الطويل (� 50سنة) ،وال�شهيد ال�سيد جواد ال�سيد احمد
( 35عام ًا) ،وال�شهيدة زينب ( 47عام ًا) التي كانت �سجينة ج�سدها املقعد ،الذي مل
ي�سعفها على الهرب من الغازات التي ملأت منزلها بعد �أن ا�ستهدفها املرتزقة بعبوات
امل�سيل داخل املنزل.
�أما منطقة ال�سناب�س املغرقة بالغازات اخلانقة والقمع ،ذهبت �شهيدتان اختناق ًا :خديجة
�آل عبداحلي ،وزينب التاجر .ومن املعامري ق�ضى ال�شهيد احلاج عي�سى حممد من املعامري

( 67عام ًا) ،ومن الدراز ال�شهيد ال�سيد عدنان ال�سيد احمد ح�سن ( 44عام ًا) ،اختنق
بالدراز �أثناء م�شاركته يف �إحياء مرا�سم عزاء .ومن منطقة �أبو �صيبع ذهب ال�شهيد
احلاج جعفر لطف اهلل من �أبو�صيبع ( 74عام ًا) ،ثم ال�شهيد احلاج عبدعلي املوايل من
املق�شع ( 58عام ًا).

■ جنون الإغراق..

لكل منطقة وجباتها اخلا�صة من الغازات اخلانقة ،املناطق الأكرث ا�شتعا ًال ت�شهد �إغراق ًا
ه�ستريي ًا انتقامي ًا ( ،)2يخف يف املناطق الأقل ا�شتعا ًال .القرى واملناطق ال�شيعية ال
يخفف عنها من �أنواع اجلحيم و�سحابات الغاز الثقيلة �شيء ،املناطق املختلطة �أقل.
(مر�آة البحرين) ا�ستطلعت �سكان بع�ض املناطق يف حم�أولة منها ملعرفة عدد العبوات
اخلانقة امللقاة عليهم ب�شكل يومي �أو وقت حدوث احتجاجات .املناطق التي ت�شهد
احتجاجات حمدودة مثل دم�ستان وكرزكان و�سند ،يرت�أوح العدد بني  55 – 15عبوة.
لكن يرتفع هذا العدد يف مناطق مثل كرانة و�أبو�صيبع لي�صل �إىل  150 – 100عبوة
عند املواجهات اليومية ،فيما يبلغ ذروته يف عا�صمة ال�صمود �سرتة� ،إذ ي�صل يف اليوم
الواحد �إىل  350عبوة م�سيلة للدموع� ،إنه الإغراق املتعمد حد املوت .ويف بع�ض الأحيان
يتج�أوز جنون الإغراق حد املقبول لي�صل عدد الغازات امللقاة خالل دقيقة ون�صف فقط
�إىل  75عبوة يف منطقة عايل دون توقف .مقطع فيديو يظهر من بعيد �إغراق ه�ستريي
بالغازات اخلانقة ملنطقة بني جمرة عرب �إلقاء متوا�صل للغازات دون توقف (.)4( ،)3
كمية وجبات املناطق من الغازات اخلانقة يحددها مقدار حركة االحتجاجات التي
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�شهدتها هذه املنطقة �أو تلك التي ال تزال ت�شهدها.
البيوت يف هذه املناطق مل تعد مكان ًا �آمنا لل�سكن ،ال يكفي �أن تغلق عليك باب بيتك لتنجو
من القمع واخلنق� ،سي�أتي مرتزقة الأمن ويلقون داخل بيتك قنابلهم الغازية ،و�سيم�ضي
ه�ؤالء غري مكرتثني .م�شاهد فيديو كثرية مت توثيقها يف �أماكن خمتلفة تظهر قوات
املرتزقة تقوم ب�إلقاء الغازات اخلانقة داخل البيوت الآمنة واملغلقة ( .)5و�أخرى تظهر
حرائق ن�شبت يف بع�ض البيوت ب�سبب �إلقاء كثيف لقنابل م�سيالت الدموع (.)6

■ ميزانية القمع..

النظام الذي اعتاد نهب ثروات البلد و�أرا�ضيها و�أموال نفطها ليكد�سها �ضمن ثرواته
ال�شخ�صية ،ال يهمه �أن يهدر ما تبقى من �أموال عامة ،ي�ستخدمها يف قتل هذا ال�شعب.
ال ميكن تخيل �أن ّ
ت�سخر دولة �إمكانيات �ضخمة ومبالغ طائلة من ميزانيتها لتوفري هذه
العبوات ال�سامة التي ت�ضاعف ح ّدة م�شكالتها مع ال�شعب ،وت�ضاعف نقمته عليها .ال يتورع
هذا النظام عن دفع ثروة الوطن لقتل ال�شعب وت�سميمه بد ًال من اال�ستجابة ملطالبه �أو
التعاطي معه بح�ضارية.
تختلف �أ�سعار عبوات الغازات ح�سب النوع وامل�صدر ومكان ال�صنع ،كما يختلف ال�سعر
ح�سب موا�صفات الغاز .متو�سط �سعر عبوة الغاز امل�سيل للدموع يرت�أوح بني 15 - 7
دينارا ،يتم �شرا�ؤه من �شركات �أمريكية وبرازيلية يف العادة.
�إذا افرت�ضنا يف تقدير ب�أدنى م�ستوياته� ،أن  10مناطق تتظاهر ب�شكل يومي يف البحرين،
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و�أنه يتم توجيه  6دوريات �أمن لكل منطقة (ي�صل عدد الدوريات بني  30-50دورية
يف بع�ض املناطق) ،الدورية الواحدة بها  4ع�ساكر ،ولنفرت�ض �أن كل منهم �سيطلق
خم�س طلقات فقط (يطلق ع�شرات الطلقات على �أر�ض الواقع) ،ف�إن تكلفة القمع
اليومي ت�صل � 12ألف دينار ( 10دنانري للعبوة) ،ويكون متو�سط ما تنفقه احلكومة يف
قمع ال�شعب خالل عام واحد هو  4ماليني و � 320ألف دينار .ومع �أخذ االعتبار �أن هذه
االفرتا�ضات غري حقيقية ،ومتثل �أحد �أدنى غري واقعي من خالل م�شاهداتنا ،ف�إنه ميكننا
�أن ن�ؤكد �أن املبالغ التي ي�صرفها النظام على هذه الغازات هي �أ�ضعاف هذا املبلغ .وهي
ميزانية الغاز اخلانق وحده ف�ض ًال عن �أدوات القمع الأخرى امل�ستخدمة.

■ غاز الـ SC

يف ال�سابق كانت م�سيالت الدموع لون ًا واحد ًا هو الأبي�ض ،ولها مفعول حمدد ،حرقة الأنف
والعينني وبع�ض الدموع� ،أما اليوم فالألوان خمتلفة ،بني الأبي�ض والأ�صفر والأخ�ضر
والأزرق �أي�ض ًا (�أفردت مر�آة البحرين لها تقرير ًا خا�ص ًا) ،بع�ضها ي�سبب حرق ًة يف الأنف
والبلعوم ،والآخر يف اجللد ،وبع�ضها ي�سبب االغماء والقيء والإ�سهال .بع�ضه ميكن غ�سل
الوجه باملاء عدة مرات ليزول مفعوله� ،آخر ي�سبب حروق ًا و�آثار ًا �سيئة بالغ�سل.
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�أحد الأ�سلحة امل�ستخدمة امل�صنوعة يف الواليات املتحدة الأمريكية كما يظهر من املعلومات
على العبوة( .)7حتتوي غاز الـ « ،»CSوهو من املواد الكيميائية الأكرث �شعبية نظرا
لت�أثريه القوي وكميته القليلة مقارنة مع غريه من املواد الأخرى ،ويعتمد مدى ت�أثريه على
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طريقة وكثافة ا�ستخدام الغاز واحلالة ال�صحية للأ�شخا�ص.
تتفاعل املواد الكيميائية املكونة للغاز مع الرطوبة املوجودة على اجللد والعيون ،ي�سبب
حرقان ًا �شديد ًا يف العينني وانغالق ًا فوري ًا لهما وعدم القدرة على ال�سيطرة عليهما ،وعادة
ما ت�شمل �آثاره اجلانبية عدة �أعرا�ض مثل الدموع املتدفقة من العيون ،ال�سعال ،و�سيالن
الأنف ،وحرق ًا يف الأنف واحلنجرة ،واالرتباك ،والدوخة ،و�صعوبة يف التنف�س ،وقد ي�صاب
البع�ض بحروق يف اجللد عند تعر�ضهم لأ�شعة ال�شم�س والغاز يف الوقت ذاته ،ويحدث
�أي�ض ًا عند تعر�ض ال�شخ�ص جلرعات عالية الرتكيز من الغاز �أن ي�صاب بنوبة حادة من
ال�سعال والقيء ،وتعترب هذه الأعرا�ض من الأعرا�ض ق�صرية املدى والتي يحتمل �أن تزول
يف غ�ضون دقائق.

■ �إجها�ض و�أكرث..

ورغم ت�صنيف غاز ال « � « CSسالح ًا غري قاتل� ،إال �أن عددا كبريا من الدرا�سات
التي �شككت يف �صحة هذا الت�صنيف ،ت�شري �إىل �أنه ميكن �أن يخلق �أ�ضرارا رئوية حادة،
و�أ�ضرارا كبرية يف القلب والكبد ،وي�ؤدي �إىل الإجها�ض ،وهو ما �أ�صاب عددا من ن�ساء
املناطق التي تتعر�ض لإغراق كثيف بالغازات ال�سامة ب�شكل يومي يف البحرين.
وبح�سب «مركز اجلي�ش الأمريكي لتعزيز ال�صحة والطب الوقائي» ف�إن هذا الغاز تنبعث
منه «�أدخنة �سامة جدا» عند ت�سخينها ،وعندما يتم ا�ستخدامه برتكيزات عالية ف�إنه
ي�شكل خطرا مبا�شر على احلياة وال�صحة ،و�أن �أولئك الذين الذين تعر�ضوا لغاز « « CS
يجب عليهم احل�صول على عناية طبية على الفور.
�أي�ض ًا ،قد ي�سبب التعر�ض للغاز امل�سيل للدموع ،عندما يتم ا�ستن�شاق كمية كبرية منه
ولفرتة طويلة� ،أ�ضرار ًا خطرية على اجللد والعينني والرئتني ،بالإ�ضافة �إىل تورم
العينني ،والعمى ،وحروق �شديدة يف اجللد ،وتوقف التنف�س وقد يت�سبب يف ف�شل اجلهاز
التنف�سي ،ويكون الأ�شخا�ص الذين لديهم �أمرا�ض القلب والربو وم�شاكل التنف�س الأخرى
ب�شكل خا�ص عر�ضة للموت من جراء التعر�ض للغاز ،ف�إمكانية حدوث حاالت وفاة ب�سبب
التعر�ض لهذا النوع من الغاز قائمة وب�شكل كبري.

■ غاز الـ SR
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مل يكتف النظام با�ستخدام الغاز امل�سيل للدموع الذي اعتاد املواطنون عليه لعقود طويلة،
بل عمد �إىل ا�ستجالب غازات �أخرى مل يعرفها ال�شعب قبل الآن ،و�أ�شهرها مادة ال ـ CR
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وتعد هذه املادة �أ�شد خطر ًا من ال ـ � ،CSإذ ت�صنف على �أنها مادة م�سيلة للدموع ،وم�سببة
لل�شلل امل�ؤقت ،مت تطويرها بوا�سطة وزارة الدفاع الربيطانية لتوظف يف تفريق املظاهرات
يف �أواخر خم�سينيات القرن الع�شرين وبداية ال�ستينيات من ذلك القرن.
وتبلغ قوة غاز ال ـ  CR 6ع�شرة �أ�ضعاف قوة غاز ال ـ  ،CSي�سبب تهييج ًا �شديد ًا للجلد
وت�شنج ًا يف اجلفن ،وقد ي�سبب حدوث عمى م�ؤقت ،و�سعا ًال ،و�صعوبة يف التنف�س ،وبالطبع
الهلع .تدور حوله ال�شكوك يف كونه مادة م�سرطنة ،وقد يت�سبب يف الوفاة خالل دقائق
يف حال التعر�ض لكميات كبرية منه وهو �سام يف حالة ابتالعه والتعر�ض له على حد
�سواء ولكن بدرجة �أقل من غاز �سي �إ�س ،وقد يت�سبب يف الوفاة يف حالة التعر�ض لكميات
كبرية منه ،وهو ما ميكن �أن يحدث خا�ص ًة يف الأماكن �سيئة التهوية ،حيث ميكن �أن
ي�ستن�شق ال�شخ�ص جرعة مميتة منه خالل دقائق معدودة .و�سبب الوفاة يف هذه احلاالت
هو الأ�سفك�سيا �أو الوذمة الرئوية ،وي�ستمر ت�أثري مادة  CRلفرتات طويلة ،وقد يظل على
الأ�سطح ،وخا�صة الأ�سطح امل�سامية ،ملدة ت�صل �إىل  60يوم ًا.
وعلى النقي�ض من الغاز الأول ،الذي ميكن �إزالة �آثاره با�ستخدام كميات كبرية من املاء،
ف�إن ا�ستخدام املاء يف حالة هذا الغاز قد ي�ؤدي �إىل تفاقم �آثاره .الب�شرة امللوثة به يت�سبب
غ�سلها باملاء يف �أمل �شديد ي�ستمر ملدة � 48ساعة بعد التعر�ض.
وتعترب الإجراءات العالجية يف هذه احلاالت هي جمرد �إجراءات لتخفيف الأعرا�ض.
تنزع املالب�س امللوثة ،وتغ�سل العينان واجللد ،وميكن ا�ستخدام قطرات العني لتخفيف
�آالم العينني ،كما ا�ستخدمت حديث ًا مادة ديفوتريين للوقاية من �آثار التعر�ض للغاز امل�سيل
للدموع على العينني واجللد وللعالج ال�سريع لهذه الآثار على حد �سواء.
وقد �صنف اجلي�ش الأمريكي مادة  CRحالي ًا ك�سالح كيم�أوي قتايل يت�سبب يف �آثار
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جانبية خطرية على الب�شر وتبتعد الواليات املتحدة عن ا�ستخدامه يف تفريق �أعمال
ال�شغب ملا يدور حوله من �شكوك حول كونه مادة م�سرطنة (.)8

■ وي�ستمر املوت...

�ضباب الغاز �صار عالمة مدينتنا ،هذه املدينة التي حتتفي بتتويج نف�سها عا�صمة للثقافة
العربية  ،2012فيما يحق لها �أن حتتفي بتتويج نف�سها عا�صمة ل�ضباب الربيع العربي،
�ضباب اخلنق حد املوت.
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■ هوام�ش:

(� )1إلقاء متعمد للغازات اخلانقة داخل البيوت
http://inagist.com/14febahrain/155335760034271233/

( )2فيديو يوتيوب �آخر يظهر قوات املرتزقة تغرق منطقة �سكنية بالغازات اخلانقة رغم
عدم وجود حمتجني.
http://www.youtube.com/watch?v=JTfrC6BpsSw&context=C3faf146ADOE
gsToPDskIwECKiUevpKVh5C7DfZa6h

( )3يوتيوب القاء ه�ستريي للغازات اخلانقة ملنطقة بني جمرة
http://img441.imageshack.us/img441/4750/7h5.mp4

(� )4إغراق همجي بالغازات اخلانقة ملنطقة النويدرات
http://www.youtube.com/watch?v=Mvp2ULoH-3Q

( )5يوتيوب �إلقاء م�سيالت دموع داخل املنازل بدون �سبب
http://www.youtube.com/watch?v=qTnynqiFW6A

( )6يوتيوب احرتاق منزل يف منطقة ال�سناب�س ب�سبب الغازات اخلانقة
http://www.youtube.com/watch?v=RTNR0i10CNc

( )7ت�صنع هذه القنينة يف م�صانع «»Non-Lethal Technologies Inc
الأمريكية وموقعها على �شبكة الإنرتنت:
http://www.nonlethaltechnologies.com/sales.htm.

( )8انظر :غاز �سي �آر  -ويكيبيديا ،املو�سوعة احلرة
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D9%8
A_%D8%A2%D8%B1
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البحرين:
سيرة المقاومة المدنية

يف املناطق التي تنتف�ض �ساحاتها كل يوم ،ت�أتي الغازات اخلانقة من كل
مكان يف العامل ،حتل �ضيف رعب على بيوت الآمنني� ،ضيف ًا ي�ستح�ضر
لعنة املوت ( .)1من الواليات املتحدة حتى الربازيل ،كلها �شركات كونت
�أر�صدة ثرواتها عرب �أرواح الأبرياء ،الذين يقتلون يف هذه اجلزيرة
ال�صغرية .املواطنون يق�ضون حما�صرين بهاالت الغاز اخلانق ،ال فرق
بني ر�ضيع �أو عجوز ،رجل �أو امر�أة ،عاقل �أو غري ذلك ،الكل �أمام موت ال
ينتقي ،يقطف فقط .يقطف الأ�ضعف ومن ال يجد له مهرب ًا.
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عي -ولي�س ت�أريخيا ،لثورة  14فرباير -ومن خالل م�سرب محُ ّدد هو مقولة:
تقرير ت�أملي تت ّب ّ
ر�صد �أهم و�سائل الن�ضال ال�سلمي التي اعتمدتها هذه
املق�أومة املدنية .تهدف القراءة �إىل ْ
الثورة ،وت�سليط ال�ضّ وء على ال�سياق احلا�ضن واملو ِّلد لها� ،إ�ضافة �إىل النقا�شات التطورية
واحلجاجية التي تزامنت �أو ت�أثرت بها .يعتمد التقرير /القراءة منهجيا على كتاب
«املق�أومة املدنية» للباحث البحريني عبدالهادي خلف ،كما �أنها ت�ست�ضيء بكتاب جني
�شارب «من الدكتاتورية �إىل الدميقراطية» ،وتع ّد كتابات �شارب واحدة من �إحاالت خلف
املرجع ّية .مت ّثل هذه القراءة اقرتاحا متهيدي ًا لأي جهد توثيقي مف�صّ ل لأ ّيام الثورة ،وهو
م�شروع وطني ُيراد له الإجناز يف �أقرب وقت.
كانت الثورة امل�صرية -ومن خلفها ثورة اليا�سمني يف تون�س -هي ّ
حمط �أنظار البحرينيني.
ي�سجل املتابعون �أنّ النموذج ال�سلمي لل ّثورة مل يكن ع�صيا تطبيقه يف البحرين ،ولكن
ّ
ال�س�ؤال الذي ظ ّل ي�شغل كثريين هو :ما مدى ال�سلمية التي ميكن االلتزام بها ،ال�سيما
�سجاالت �سابقة داخل البيت املعار�ض حول �أ�ساليب الن�ضال والإ�سرتاتيجيات،
يف ظ ّل
ٍ
واالختالف على الو�صفة ال�سّ لمية؟
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حينما خرج البحرينيون يوم  14فرباير ،انك�سرت الهواج�س تلقائيا .مل يخ�ضع اجلميع
لدورات تدريبية يف املق�أومة املدن ّية ،ومل تكن برفقتهم فرق ّ
منظمة جتيد فنّ اال�ستنزاف
الال عنفي لقوات الأمن .اكتفي البحرينيون بخرباتهم املرتاكمة و�صدى ال ّربيع العربي،

وباملعجم الثقايف والقيمي الذي يتم ّثلونه يف �إدارة �سلوكهم اخلارجي .على هذا النحو م ّر
ذلك اليوم.

■ م�شهد خمتربي� :سلم ّية اليوم الأ ّول

املكان :قرية الديه عند ال�شارع املقابل ملجمع جيان التجاري .الزمان 14 :فرباير
 .2011ال�ساعة :الثالثة والن�صف ع�صرا .املنا�سبة :يوم الغ�ضب يف البحرين.
تتق ّدم القوات �إىل التجمع ال�سلمي الذي بد�أ للتّو .كان ال�ضابط ي�أمر القوات بالتقدم،
جهات �شتى .عندما تُدير الوجه نحوه �أكرث ،تت�أ ّكد �أن �أع�صابه
فيما عيونه م�شغولة يف ٍ
تتجه ناحية قرية �سناب�س ،وحتديدا على �ضفافها املحاذي لب�ؤرة الأنظار يومها؛ دوار
الل�ؤل�ؤة .امل�شهد من جهة جيان يبدو �شبيه ًا ب�سيل من الألوان الرمادية .القوات تتجه بهيب ٍة
ت�ضج بالالفتات .ال ي�ستوعب
مفتعلة نحو جمموعات خمتلطة (�شباب� ،شابات� ،أطفال) ّ
املرء احلدث املرتقبّ � .أي متابع حري�ص على الوقائعية �سي�ضطر لأن يرتك الزوايا الآمنة
واالقرتاب نحو نقطة االحت�شاد �أم ًال يف التقاط ال�صّ ورة املحفوفة بالغمو�ض.
املفاجئ �أن املتظاهرين كانوا ثابتني يف �أماكنهم ،ال يعرتيهم اخلوف من الف ّوهات التي
تكاد تلت�صق بهم .تقرتب من القوات فتجد حري ًة �صفراء تخ ّيم على الوجوه املختبئة حتت
يتغي املوقف ال�سلمي حني ّمت الإطالق .تف ّرق اجل ْمع حتت وابل الغازات،
اخلوذات .مل رّ
ولكن ليعود من جديد .تلك كانت االلتقاطة الأوىل لأنفا�س املق�أومة املدنية لل ّثورة
اجلديدة .القرية املعروفة �سابقا مبواجهاتها ال�شديدة مع القوات ،بدت خمتلفة هذه
املرة .يف واحدة من الإعادات ،تق ّدم �شبان يعر�ضون على القوات الفتات مطلبية هاتفني:
«�سلمية �سلمية» .على مقرية من امل�شهد ،يراقب القيادي يف جمعية الوفاق� ،سيد هادي
�شاب �آخر و ُيذ ّكره بال ّدر�س الأول:
املو�سوي ،فتى �صغريا يحمل حجرا ،ليقرتب من الأخري ٌ
«�سلمية» .وجنح االختبار.

■ االعت�صام املركزي يف د ّوار الل�ؤل�ؤة
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�إ�سرتاتيج ّية املق�أومة املدنية القادمة.
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نظرا ل�سقوط اثنني من ال�شهداء (ال�شهيد علي م�شيمع  14فرباير ،وال�شهيد فا�ضل
املرتوك  15فرباير) ،فقد وجد �شعار �إ�سقاط النظام بيئته امل�ؤاتية .ونظرا لذلك ،مل
يكن م�ستغربا �أن املتظاهرين الذين تقاطروا الحتالل ال ّدوار واالعت�صام فيه كانوا يهتفون
بذلك ال�شعار .كان ذلك ،على الأقل ،امل�شهد الأكرث ات�ساعا وتق ّبال� .سي�ؤثر ذلك الحقا على
�إدارة العمل الال عنفي املنتظر� ،إال �أن االعت�صام يف الدوار ،وا�ستطاعة املعت�صمني تنفيذ
ور�ش عمل مفتوحة� ،سيم ّكن من �إعداد تدريجي وغري مكتوب ملانفي�ستو املق�أومة ال�سلمية.
ينبغي ت�سجيل �أن �شعار �إ�سقاط النظام مل يخ�ضع ل�شطب �إرادي من جانب امل�شاركني يف
االعت�صام ،وبدال من ذلك جرت عمليات مراجعة �أو حت�سني �أو تركيب توافقي لل�شعار.
مل يكن الأمر مثاليا ،وبرزت بع�ض ردود الأفعال غري املتوازنة ،ولكن يف كل احلاالت ،ظل
ال�شعار ثابتا يف مكانه ،واعتلى املن�صة الرئي�سية لالعت�صام .وميكن ا�ستنتاج �أنّ املفهوم
الوا�ضح للمق�أومة املدنية لدى املعت�صمني كافة؛ �أ�سهم يف اقرتاح املعاجلات التوفيقية،
كما هي حم�أولة �إبراهيم �شريف – �أمني عام جميعة وعد – يف تف�سري مفهوم �إ�سقاط
النظام مبا يجعله م�س�أويا لل�شعار املطلبي املناف�س �آنذاك :اململكة الد�ستورية .لقد �أدرك
اجلميع �أن تقدمي تنازالت ،ولو على م�ستوى ال�شعارُ ،يف ِقد االعت�صام جوهره يف التحدي
والن�ضال اجلاد .ويف احل ّد الأدنى ،ف�إن مقولة التوازن القوي – التي بلورها غاندي –
تفقد اعتباريتها لو جرت تنازالت على هذا ال�صعيد ،حيث تتم�سك املق�أومات احلقيقية
املدججة بال�سالح ،يف مقابل
مبواقف �سيا�سية �صلبة تفر�ض قدرا من التوازن مع ال�سلطة ّ
ال�شعب الأعزل الذي ق ّرر ال�سلوك الال عنفي يف الن�ضال.
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جوهريا� ،سي�ؤدي االعت�صام يف الدوار ،وبالكيفية التي ّمتت� ،إىل حتقيق �أثرين �أ�سا�سيني
ي�ؤكد عليهما املهتمون بالن�ضال ال�سلمي وفنونه .فقد عزّزت النقا�شات املفتوحة الإقدام
املده�ش على جت�أوز اخلوف ،و�إ�سقاط جدار اخل�شية من ال�سلطة وقمعها ،وهي من
م�ستلزمات التحدي ال�سلمي الناجح .ومن ناحية �أخرى ،ر�سّ خت تلك العادة املدنية التقبل
الدميقراطي لوجهات النظر الأخرى ،والت�سامح الواقعي مع الأيديولوجيات املتعددة التي
ميكن �أن تنخرط يف العمل اجلماهريي ال�سلمي .الحقا ،وعندما ت�شتد �إجراءات ال�سلطة،
�ستتبلور الفائدة الق�صوى للتعزيزات املعنوية والتثقيفية التي و ّفرتها ط�أوالت احلوار يف
الدوار.

ال�صدور العارية
ال�سلمية :الوردة ،العلم الوطنيّ ،
■ اختبارات ّ

بعد الهجوم الوح�شي والغادر على املعت�صمني فجر اخلمي�س 17 ،فرباير – وقد �أدى
�إىل �سقوط �أربعة من ال�شهداء  -انتقل م�سار التحدي ال�سيا�سي �إىل حدود جديدة من
املواجهة .ا�ستخدام العنف الذي ت�س ّبب مزيدا من ال�شهداء� ،سوف يعيد ممار�سة الأ�سلوب
املتكرر للمق�أومة املدنية ،وهو حتويل اجلنائز �إىل احتجاجات غا�ضبة �ضد النظام .عملت
اجلنائز على �إبراز الفجيعة وبالتايل تعرية وجه النظام من ناحية ،و�أ ّكدت على الزخم
الثوري من جهة �أخرى .وهذه و�سيلة مركزية على امتداد ثورة الل�ؤل�ؤة كون الأخرية متيزت
بقوافل متتالية من ال�شهداء ،وهو ما �سيربر ظهور عدد من الو�سائل الرف�ضية اخلا�صة
ببيئة اجلنائز وت�شييعها ،من قبيل فعالية ال�شموع ،التي �ستجد ح�ضورها الأبرز والأو�سع
بعد الهجوم الثاين على الدوار ،وانتقال االحتجاجات �إىل القرى واملناطق يف �أغلب
الأوقات.
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يف يوم  20فرباير ،دخل التحدي املق�أوم مرحلة جديدة ،كان عنوانه العري�ض :ال�صدور
العارية .وكان ال�شهيد ر�ضا بو حميد رمزه الكبري (.)1
كان املطلوب التغ ّلب على �إ�سرتاتيجية االلتفات واالجراءات اال�ستيعابية للنظام ،وذلك
بعد �إثبات القدرة على �إجها�ض �إجراءاته القمعية املختلفة.
يف املرحلة الثانية من اعت�صام الد�أور ،ا�ستطاعت الثورة ال�سلمية �أن تُك ّر�س ثقافة الإقناع
والتحدي بالأ�سلوب املدين ( .)2برز �شعار «�أنا ال�شهيد التايل» يف هذا ال�سياق ،ومل يكن
يحمل ر�سالة عنفية �أو رغبة يف املوت العبثي كما �ص ّوره الإعالم التابع للنظام .يف الواقع،
م ّثل هذا ال�شعار ،وال�سلوكات االحتجاجية التي �صاحبته – من قبل ارتداء الأكفان والتق ّدم
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العاري نحو القوات املعتدية – �أجلى مظاهر التم ّر�س على �إ�سقاط اخليار القمعي ،وهو
م�شهد احتفلت به ال�صحافة العاملية ود ّلت عليه العبارة ال�شهرية «مثخنون باجلراح ولكن
ال ينحنون».
ا�شتغل املعت�صمون يف هذه الفرتة على ابتكار الرموز والثيمات ،وتنوعت الأ�ساليب
التعبريية و�أدوات الفن� .أعطى االعت�صام – �إ�ضافة �إىل م�شاعر الإقدام – فر�صة هائلة
لإطالق املواهب والإ�شارات االحتجاجية ،ومت توظيف كل �شيء يف هذا االجتاه (القدو
(النارجلية) ( ،)3النفي�ش (الذرة) ،اللوحات اجلدارية ،التعبريات ال�ساخرة .ظهر يف
هذه الفرتة تعبري «�شحوال» (( )4كيف حالك؟) تعبريا عن الإيذاء النف�سي ملعنويات
النظام ،وتذكريه بقرب الرحيل.

الدوارة
■ د ّوار ال�ؤل�ؤة :االعت�صامات وامل�سريات ّ
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�إعادة االعت�صام يف دوار الل�ؤل�ؤة عزّز قيمة التحدي ال�سيا�سي وجدوى املق�أومة املدنية ،وقد
�سارع املعت�صمون �إىل تو�سيع نطاق النقا�شات يف �ساحة االعت�صام .تعبريا عن امل�شاركة
ال�شعبية العارمة يف االعت�صام ،انطلقت من �ساحاته امل�سريات املختلفة .وهي و�سيلة هامة
لإعطاء الزخم العام لالحتجاجات ،وجتديد انطالقتها ،والتح�شيد املتوا�صل للمطالب
املرفوعة ،و�صوال �إىل حما�صرة النظام وحتقيق التوازنات املطلوبة.
�سيت املعار�ضة م�سرية ال�شهداء احلا�شدة ( ،)5وامل�سرية التي طافت
يف هذا ال�سياق ،رّ
على مبنى احلكومة ( )6واملرف�أ املايل( .)7و�صوال �إىل االعت�صام اجلزئي الذي �أريد له
اال�ستمرار يوميا قرب ق�صر الق�ضيبية(.)8

يف هذه الفرتة ،بد�أ جتمع الفاحت ي�أخذ ت�صعيدا جلهة الت�شكيك يف الن�ضال املطلبي لثورة
فرباير ،و�أخذت تظهر على ال�سطح بدايات اال�صطفاف الطائفي .يف هذا الإطار ،خا�ضت
الثورة جهدا م�ضنيا للوقوف يف وجه هذا الت�شطري ،و�أ ّكدت على البعد الوطني للحركة
االحتجاجية من خالل ابتكار ال�شعارات الوطنية (�إخوان �سنة و�شيعة هذا الوطن ما
نبيعه) وال�سل�سلة الب�شرية التي انطلفت من م�سجد الفاحت ذهابا �إىل دوار الل�ؤل�ؤة(.)9

■ د ّوار الل�ؤل�ؤة :تو�سيع الدائرة اخلانقة..الإ�ضراب العمايل واملرف أ� املايل

بح�سب طبيعة الأعمال االحتجاجية ،فقد كان من الطبيعي �أن تزداد وترية الت�صعيد
الن�ضايل على م�ستوى العدد والكيف .ومن حيث تنويع املبدارات ،مت توجيه امل�سريات
لتتخذ �أدوار مركبة يف التعبري االحتجاجي من جهة ،و�إحلاق املزيد من ال�ضغط املعنوي
على النظام .ويف هذا ال�سياق ،مت توجيه م�سريات �إىل مبنى الإذاعة والتلفزيون ،وامل�سرية
التي حت ّركت باجتاه الديوان امللكي ( ،)10والأخرية التي انطلقت �إىل ق�صر ال�صافرية
( )11وط ّوقت �أ�سواره.
� ّأجج من هذا ال�صعيد ،انك�شاف خطة االحتواء للنظام ،و�سعيه الد�ؤوب لتطويق
االحتجاجات من خالل و�سائل ا�ستيعابية وتفريغية وا�ستخدام الأدوات التلقيدية يف �إثارة
اخلالف الطائفي .وكان من الطبيعي �أن ت�أخذ املق�أومة املدنية حراكا ت�صعيديا ،قد ال
يكون حم�سوبا متاما ،رد ًا على من�أورات النظام ،التي كان ميكن �أن ُتهدِّ د �أ�سا�س احلركة
االحتجاجية برمتها.
يف هذا الإطار ،كان �إغالق املرف�أ املايل(،)12والتي ع ّدت خطوة ت�صعيدية متق ّدمة يف
جمال املق�أومة املدنية ،وتع ّدد ب�ش�أنها الآراء .وبرغم �أن هذه اخلطوة �أحيطت منذ بداياتها
بالنقا�شات املتعددة ،ف�إنها مل تكن مفاجئة ،وقد عمِ د املحتجون منذ الأيام الالحقة
لالعت�صام يف الدوار� ،إىل تو�سيع اخليام ،ومت تثبيت خيمة خا�صة باملعت�صمني عند املرف�أ
املايل نف�سه ،كما كان �ساحة مف�ضّ لة لعدد من االعت�صامات يف هذه الفرتة .وعدا عن
رمزية هذا املكان ،والذي ارتبط بعملة الدينار (قيمة �شرا�ؤه من جانب رئي�س احلكومة)،
ف�إنه مي ّثل يف نظرية املق�أومة الإيجابية هدفا مطلوبا وب�إحلاح ،ومبعزل عن االختالف
الذي ورد ب�ش�أن التوقيت.
من دخول قوات درع اجلزيرة ( ،)13و�إخراج املعت�صمني من الدوار وتدمري ُن�صب
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الل�ؤل�ؤة ،و�إعالن الطوارئ ،وعودة النظام ال�ستخدام عمليات القمع الوا�سعة ،تكون
املق�أومة املدنية يف ثورة فرباير قد دخلت تاريخها احلقيقي.
يف الفرتة الأوىل لهذه املرحلة� ،ستكون اجلنائز هي الو�سيلة االحتجاجية الأبرز ،وذلك
نظرا �إىل �أعداد ال�شهداء وتوايل الأنباء ب�ش�أن �سقوطهم .ميثل خرب ال�شهادة حافزا
لتنظيم ا�ستعدادات وا�سعة للت�شييع ،ويف حني انتهت �أغلب اجلنائز يف هذه الفرتة دون
تدخل القوات� ،إال �أن الأهايل كانوا يحر�صون على جتديد االحتفاء بال�شهداء ليال من
خالل م�سريات ال�شموع ( ،)14وهي الفعالية التي برع البحرينيون يف تقدمي معانيها
الن�ضالية .كما �أن �إنهاء مرا�سيم العزاء (ك�سار الفاحتة) تكون عادة منا�سبة لتجديد
الزخم الثوري ،وهي عادة ما تكون عر�ضة لتدخل القوات واندالع املواجهات.
برز التكبري ( )15من �أ�سطح املنازل باعتباره الفعالية الليلية املركزية .وي�شري تدخل
القوات وبط�شها الهمجي �إىل ال ّدور املعنوي واالحتجاجي لهذه الفعالية التي التزم بها
الأهايل يف توقيتات معينة وب�أ�ساليب تكاد تكون مت�شابهة.
جنبا �إىل ذلك ،ات�سع يف هذه املرحلة ا�ستخدام الأبواق لعزف النغمة املعروفة (تن تن
تنت) ( .)16كانت النغمة يف فرتة االعت�صام بالدوار ت�ؤدي دور التعريف بهوية املحتجني،
وعبت عن ت�صاعد املطلب الثوري من جانب �آخر .ولذلك فقد كان توظيفها وقتئذ يحمل
رّ
طابعا مطلبيا وكرنفاليا .بعد ذلك� ،أ�ضحت النغمة و�سيلة احتجاج وترهيب نف�سي للقوات،
وت�شري املواد الفلمية �إىل ح�ضورها الدائم يف االحتجاجات التي بد�أت تعود يف فرتة
الطوارئ على م�ستوى القرى ،وهي ت�صدر يف الغالب من البيوت و�أ�سطح املنازل لإعطاء
املتظاهرين زخما معنويا و�إظهار االعرتا�ض يف وجه القمع الذي يزحف باجتاههم.
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مع الإعالن عن موعد �إنهاء الطوارئ ،بد�أت املق�أومة املدنية ت�ستعيد التقاطتها الثورية
اجلديدة .بد�أت برامج التح�شيد للعودة �إىل دوار الل�ؤل�ؤة ( )17على مدى زمني متوا�صل.
ومت ابتكار فعالية متنقلة بني القرى واملناطق حتت عنوان «تقرير امل�صري» والذي بد�أ لأول
مرة يف منطقة جدحف�ص ( )18متزامنا مع و�صول جلنة تق�صي احلقائق التي �شكلها
النظام.

�أعادت فعاليات تقرير امل�صري الأمناط اخلا�صة بالن�ضال الال عنفي يف البحرين .فربز
الإبداع يف مق�أومة العنف بو�سائل ال عنفية ،مع �إظهار م�ستويات عالية من ال�شجاعة يف
وجه القمع العنيف الذي خ ّلف املزيد من ال�شهداء وال�ضحايا (.)19
وب�صحبة هذه الفعاليات ال�شعبية ،بد�أت املعار�ضة (وعلى ر�أ�سها الوفاق) ،وفور انتهاء
الطوارئ ،ب�إعادة احل�ضور ال�شعبي ،وبد�أت تد�شني �سل�سلة من االعت�صامات الأ�سبوعية
ال�سّ يارة يف مناطق البحرين .وقد �أفادت هذه االعت�صامات يف تثمري احلراك الدبلوما�سي
يف اخلارج ،وفر�ض معادالت جديدة يف التحدي ال�سيا�سي.
ن ّوع املحتجون و�سائل يف االحتجاج ،ومن ذلك تد�شني فعاليات �شعلة «تقرير امل�صري»
( )20والتي جالت على خمتلف مناطق البحرين .وهي فعالية ذات طابع معنوي ،وتقوم
على االعت�صام اجلزئي ،و�إلقاء البيانات واخلطب الثورية ،م�صحوبا برمزيات معينة ،يف
مقدمتها ال�شعلة التي تناف�ست املناطق يف طريقة تقدميها جلمهور املعت�صمني .وت�شهد
املناطق بعدها موجة جديدة من امل�سريات والتي تلج�أ القوات �إىل قمعها وتفريقها بالق ّوة.
�ضمن املناق�شات الداخلية ،مت الت�أكيد على �ضرورة احل�شد االحتجاجي قريبا من العا�صمة
وحم�أورها الرئي�سية .ويف ذلك ،كانت فعاليات العودة �إىل دوار الل�ؤل�ؤة ،والتي �أخذت
�أ�شكالها متنوعة ،و�أبرزها مع دخول فعالية طوق ال�سيارات ( ،)21والتي ا�ستخدمت
بفعالية بهدف غلق ال�شوارع الرئي�سية ،وال�سيما املحيطة بالعا�صمة ودوار الل�ؤل�ؤة.
يف هذه الفرتة ،كان مفهوم حترير الدوار م�سيطرا على الفعاليات االحتجاجية املختلفة،
وقد �أُعطي بعدا بطوليا وم�ؤثرا مع �إقدام بع�ض الأفراد على دخوله يف م�شاهد �أعادت
ت�صوير ال�شجاعة وال�سلمية.
وا�ستتباع ًا لفكرة العودة �إىل ال�شوارع الرئي�سية ،جتددت االعت�صامات املركزية يف �شارع
البديع ومناطق �أخرى ،حتت عنوان «احتلوا �شارع البديع» ( )22و»احتلوا الكورني�ش».

■ ملحق م�سرد� :أ�ساليب العمل الال عنفي يف ثورة  14فرباير
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• ت�صريحات ر�سمية� :صدور خطابات عامة م�ؤيدة للثورة من جانب الرموز الدينية
وال�سيا�سية ،واجتهاد الرموز لأجل و�ضع الثورة يف �سياقها املحلي والإقليمي .وت�أكيد
هذه اخلطابات على الأ�سلوب ال�سلمي ،وعدم التنازل وتقدمي الرتاجعات ،مبا يفيد
الإجماع على املفهوم «املق�أوم» لالحتجاجات القائمة ،وعدم القبول ب�أية ت�سويات مبهمة
�أو احللول الرمادية.
• خماطبة اجلماهري العري�ضة :ابتكر املحتجون يوميا ال�شعارات والهتافات ،وعرب
ذلك عن وعي �شعبي لتطورات الأو�ضاع ،والإ�صرار على امل�ضي والثبات (من بعد
اخلمي�س �أنهينا الكالم ..ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام ،بلطجية بلطجية يا حكومة يا
غبية /)...الر�سوم الكاريكاتريية ،وقد ا�ستخدمت بطرائق خمتلفة ،مع اال�ستثمار الكبري
لو�سائل االت�صال االجتماعي ،وكانت و�سيلة فعالة يف ت�سخيف املواقف الر�سمية و�إبطال
مزاعم النظام بطريقة الفكاهة وال�سخرية  /الكتابة عرب الالفتات ،وهي �أداة حا�ضرة
يف امل�سريات كلها ،وقد اختزلت املوقف ال�شعبي من الإرجراءات والتطورات الراهنة /
الكتابة على اجلدران ويف اجلو ويف الأر�ض .وقد تو�سّ عت هذه الطريقة على امتداد يوميات
الثورة ،وبا�ستخدام جتهيزات فنية متنوعة من قبيل الطائرات الورقية والبالون والأ�صباغ
العري�ضة للكتابة على الأر�ض.
• احتجاجات جماعية :االعت�صامات ا�ستمرت على امتداد الثورة ،وتنوعت بني
االعت�صام املركزية (اعت�صام الل�ؤل�ؤة ،اعت�صامات تقرير امل�صري ،اعت�صامات احتالل
�شارع البديع )..واالعت�صام املناطقية التي مل تتوقف.
• �أعمال رمزية عامة :رفع الأعالم البحرينية ،ويف �أق�سى حلظات القمع واملواجهة مع
القوات� /إقامة ال�صالة يف امل�ساجد امله ّدمة  /اال�ستخدام املتوا�صل لنغمة «تن تن تنت»
• ممار�سة ال�ضغط على الأفراد :بف�ضل و�سائل االت�صال االجتماعي احلديثة ،كان
للم�سئولني ن�صيبا وا�سعا من النقد وال�ضغط النف�سي ،حيث كان من ال�سهل البوح
بالتوبيخ واملالمة ومن غري اخل�شية الأمنية.
السالم والدخان
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• امل�سرح واملو�سيقى :جل�أ املحتجون �إىل �إنتاج مواقف م�سرحية م�صورة ،و�أغلبها

�ساخرة ،للر ّد على �إدعاءات النظام ،وقد �أثرت ب�شكل وا�ضح يف ف�ضح هذه الإدعاءات،
كما يو�ضح املوقف الر�سمي واملنا�صرين له من الإعالم والإخفاق يف هذه املعركة /
الأنا�شيد الثورية واملو�سيقى التعبريية ،وقد برع فيها املحتجون على امتداد الثورة،
و�أ�سهمت يف تر�سيخ الثورة وت�أكيد انت�شارها ال�شعبي.
• املواكب :مل تتوقف امل�سريات على امتداد �أيام الثورة وظلت ال�شوارع حا�ضرة
باجلماهري /بع�ض الأعمال املوكبية كانت عبارة عن ا�ستعرا�ضات خا�صة لبع�ض
املجموعات الثورية ،بغر�ض الت�أكيد على احل�ضور يف ال�شارع� ،أو لأجل تقدمي ر�سائل
رمزية ونف�سية  /مثلت املواكب الدينية والعزائية ر�سالة ثورية مبا�شرة يف حياة الثورة،
وكان التم�سك بها �أثناء قانون الطوارئ ،وما �صاحبها من مواجهات ،ت�أكيدا على التواجد
الن�ضايل وعدم اال�ست�سالم /ابتكر البحرينيون قوافل ال�سيارات االحتجاجات يف �إطار
العودة �إىل حميط العا�صمة وال�شوارع الرئي�سية ،و�ضمن حم�أوالت الرجوع �إىل الدوار.
وكانت هذه القوافل ذات ر�سائل قوية يف �إبراز الت�أزم ال�سيا�سي القائم وفاعلية املبادرة
ال�شعبية.
• تكرمي ال�شهداء :وهي و�سيلة مل تغب عن امل�شهد الثوري ،فكانت جنائز ال�شهداء
مبثابة الدعوة املتجددة للتواجد الثوري ،ومثلت مرا�سيم (ك�سار الفواحت) موعدا لإظهار
ال�شجاعة يف مق�أومة العنف الر�سمي /وقد جل�أ املواطنون �إىل �إقامة ت�شييع رمزي لبع�ض
احلاالت (حال �شهيدة ال�سيخ ،وحاالت ال�ضحايا الذين ميوتون حتت ت�أثري الإ�صابات).

■ ثاني ًا� :أ� -أ�ساليب الال تع�أون االجتماعي:

• نبذ الأ�شخا�ص :جل�أ املحتجون �إىل �سلوك بع�ض �أ�شكال املقاطعة االجتماعية لبع�ض
الرموز الر�سمية وال�شخ�صيات املهتمة بارتكاب االنتهاكات ،وتبع ذلك حجب العواطف
الإيجابية عن ال�شخ�صيات الإعالمية وال�صحافية �شاركت يف الدفاع عن حمالت القمع
وم�ؤازة النظام يف �سيا�ساته املختلفة� .إال �أن هذا ال�سلوك مل يخ�ضع للتقنني �أو الإدارة
التحرميية من اجلهات املعتربة.
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الأمر باالحتفاالت الر�سمية (احتفاالت  16و 17دي�سمرب) /وكذلك مقاطعة الطالب
للمهرجات الر�سمية التي تُقام يف املنا�سبة املذكورة.

ب� -أ�ساليب الال تع�أون االقت�صادي:

• الإ�ضراب :وقد مت تنفيذه يف فرباير ومار�س ردا على عنف ال�سلطة ،وتعبريا عن
فقدان الأمن والأمل جتاهه .وكان الإ�ضراب م�ؤثرا ،ب�سبب �شموله ملختلف امل�ؤ�س�سات
احلكومية وال�شركات وامل�صانع الكربى ،وهو ما ا�ستدعى وجود مداخالت متكررة
لإيقافه ،وهو ما مت بالفعل بعد ا�شرتاط االحتاد العام لعمال البحرين �ضمان �سالمة
العمال والطالب.
• الإغالق :وميثل غلق املرف�أ املايل اخلطوة الت�صعيدية الأكرث ت�أثريا يف �أحداث الثورة.
• املقاطعة االقت�صادية :ومتثل ذلك مبقاطعة املحالت التابعة لرموز النظام� ،أو تلك
التي �أبدت دعما علنيا له ووقفت يف وجه املحتجني ب�شكل �سافر وقمعي /فعالية ت�صفري
البنوك ،ب�سحب الودائع والرواتب من البنوك التي �شاركت يف ا�ستهداف املواطنني/
�سيا�سة التق�شف باالمتناع عن ارتدياد املراكز التجارية ،وخا�صة يف بع�ض املواقف ،من
قبيل مقاطعة مركز «ال�سيتي �سنرت» جزئيا بعد اعتقال الن�ساء و�إهانتهن داخل املجمع
�أثناء فعالية للعودة �إىل الدوار.

ج � -أ�ساليب الال تع�أون ال�سيا�سي:

السالم والدخان
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• نبذ ال�سلطة :ا�شتعل ازدراء النظام طوال �أيام الثورة ،تتابعا مع �سقوط ال�شهداء
وال�ضحايا ،وجرى تعميم الرف�ض العام للنظام والدعوة ملق�أومته .و�صدرت هذه
الدعوات ب�شكل مبا�شر من الأو�ساط الثورية ،واجلماعات التي تتولىّ ت�سيري التظاهرات
واالحتجاجات.
• امتناع املواطنني عن التع�أون مع احلكومة :م ّثلت مقاطعة االنتخابات التكميلية ،مثل
ا�سنحاب كتلة الوفاق ،خطوة هامة على �صعيد تفريغ ال�شرعية ال�شرعية وال�شعبية من
عب رف�ض ح ّل النظام لبع�ض
النظام ،و�إظهار الرف�ض ال�شعبي له /ومن جهة �أخرى ،رّ
امل�ؤ�س�سات تعبريا عن االعرتا�ض ال�سلبي جتاهه ومق�أومة قراراته وعدم �إتباعها (حل

جمعية املعلمني ،املوقف من جمعية املحامني ،وجمعية الأطباء) /كان لرف�ض امل�ساعدات
اخلا�صة ب�شهر حمرم �شكال مبا�شرا لعدم التعاطي مع ر�أ�س النظام ،وكانت مبثابة ر�سالة
حية على ك�شف �إزدواجية النظام يف املو�ضوع الديني جلهة هدمه امل�ساجد /كان ملقاطعة
اللجان واجلمعيات احلكومية دوره املتواتر يف �إبراز التحدي ،ومثال ذلك كان ان�سحاب
الوفاق من جلنة احلوار احلكومية ،وعدم م�شاركة املعار�ضة يف جلنة متابعة تو�صيات
جلنة ب�سيوين.
• بدائل اجلمهور للطاعة :مت ّثل هذا اللون من املق�أومة يف رف�ض التف ّرق �أثناء
االعت�صامات واالحت�شاد ،والإ�صرار على متابعة االعت�صام مرة بعد �أخرى.
ثالث ًا� :أ�ساليب ّ
التدخل الال عنيف
التدخل النف�سي :و�أبرز �أمثلته كان يف ال�صيام (الإ�ضراب عن الطعام) ،والذي جل�أت
�إليه املعار�ضة يف �أوقات خمتلفة ،مثل فعالية جمعية وعد ،وفعالية املت�ضررين من وزارة
الرتبية /التح ّر�ش با�ستخدام العنف ،وهي و�سيلة جدلية ،ر�أتها بع�ض املجموعات الثورية
و�سيلة نف�سية رادعة ،وكانت متار�س ب�شكل حمدود ،بغية التخويف ،ولي�س �إيقاع الأذى �أو
القتل.
• التدخل اجل�سدي :ومن �أ�ساليبه كان االعت�صام املتكرر ،يف مواجهة العنف،
وا�ستخدام الغارة العارية الال عنفية �أثناء االعت�صامات والتظاهرات /االحتالل الال
عنيف لبع�ض املواقع �أو ال�شوارع الرئي�سية ،مثال فعالية «احتلوا �شارع البديع»
• التدخل االجتماعي :ومثاله املقاطعة الإعالمية والكالمية /التعويل على و�سائل
ات�صال و�إعالم خا�صة وبديلة عن الإعالم الر�سمي ،كما هو احلال مع الإعالم
الإلكرتوين مثال.
• التدخل االقت�صادي :وعربت عنه بو�ضوح حمالت الت�ضامن االجتماعي عن املف�صولني
واملت�ضررين من �سيا�سات النظام.
• التدخل ال�سيا�سي :ومن �أمثلته ك�شف هوية العاملني مع �أجهزة الأمن واملجموعات
الأمنية املدنية � /إظهار الرغبة يف ال�سجن وعدم اخل�شية منه ،كما عرب عنه الأفراد الذين
اقتحموا الدوار ،وكذلك ال�سلوك الال عنفي للنا�شطة زينب اخلواجة
السالم والدخان
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هدايا الطفل البحريني
في العام  :2011قتل واعتقال وتهديد
وتعذيب وإهانات ومحاكمات عسكرية
والسجن مدة  15عامًا

قيل �إن الطفولة ال�سعيدة� ،إعداد (�س ّيىء) للتعامل مع الب�شر ،ويبدو �أن
حكومة البحرين ترغب يف �إعداد �أطفالها (جيد ًا) للتعامل مع الب�شر،
�أو معها على وجه اخل�صو�ص؛ لذا راحت تتعهدهم بطفولة تعي�سة،
طفولة مهددة ،منت َهكة احلقوق.
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■ قبل العام 2011

 :1990حكومة البحرين تن�ضم �إىل اتفاقية حقوق الطفل الدولية من دون حت ّفظ.
 :1992حكومة البحرين تعلن دخول اتفاقية حقوق الطفل الدولية ح ّيز التنفيذ.
 :2001حكومة البحرين تق ّدم تقريرها الأول عن �أو�ضاع حقوق الطفل البحريني
ملجل�س حقوق الإن�سان.
 :2001جلنة مناه�ضة التعذيب وحقوق الطفل التابعة للأمم املتحدة تزور البحرين
لالطالع على �أو�ضاع ال�سجون.
 :2002جلنة حقوق الطفل التابعة للأمم املتح ّدة تنتقد التمييز الذي يتع ّر�ض �إليه
الطفل واملر�أة يف القانون البحريني.
 :2002جلنة حقوق الطفل التابعة لليون�سيف تعرب عن �أ�سفها لعدم ذكر تقرير
البحرين معلومات عن االدعاءات اخلطرية الواردة بتقارير �أخرى مبمار�سة التعذيب
والقب�ض الع�شوائي على الأ�شخا�ص دون الثامنة ع�شرة.
 :2007ت�أ�سي�س مركز حماية الطفل البحريني تابع لوزارة التنمية االجتماعية.
 :2008تد�شني اخلطة الوطنية حلماية الطفل من �سوء املعاملة والإهمال.

■ يف العام 2011

 :2011حكومة البحرين تقتل � 8أطفال على خلفية احتجاجات تطالب بالدميقراطية
تعي�شها البالد.
 13مار�س ،ي�ست�شهد الطفل علي الدم�ستاين (� 16سنة) ،بعد تعر�ض حلادث ده�س
من قبل بلطجية النظام ،على الكوبري املطل على دوار الل�ؤل�ؤة ،وذلك �إبان فرتة
االحتجاجات.
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 30مار�س ،ي�ست�شهد الطفل �أحمد �سعيد �شم�س (� 15سنة)� ،أ�صيب بطلق مبا�شر يف
الوجه عندما كان يلعب مع رفاقه حماذي ًا ملنزل ج ّده يف منطقة �سار ،فاج�أتهم حينما
�سيارات الأمن تتقدم ناحيتهم ب�سرعة عالية قبل �أن تبد�أ ب�إطالق النار عليهم� ،أ�صيب
�أحمد بطلق ناري فوق حاجب العني الي�سرى ،و�سقطت بقربه عبوة غازلة م�سيل للدموع
�سببت له �صعوبة يف التنف�س حتى �أغمي عليه ،وتركته قوات الأمن ينزف دون �إ�سعافه..

� 13أبريل ،ي�ست�شهد الطفل حممد عبد احل�سني فرحان (� 6سنوات) ،اختناق ًا ب�سبب
ا�ستن�شاق غازات خانقة يف منطقة �سرتة.
� 31أغ�سط�س ،ي�ست�شهد الطفل علي ال�شيخ (� 14سنة)� ،أ�صيب بطلقة مبا�شرة يف
الوجه من قوات النظام.
� 6أكتوبر ،ي�ست�شهد الطفل �أحمد القطان (� 16سنة)� ،أ�صيب بطلقات الر�صا�ص
الإن�شطاري (ال�شوزن) �أثناء احتجاجات مبنطقة �أبو �صيبع.
 19نوفمرب ،ي�ست�شهد الطفل علي يو�سف بداح ا�ست�شهاد(� 16سنة) ،مت ده�سه من
قبل �سيارات قوات النظام يف منطقة اجلفري على �إثر احتجاجات.
 11دي�سمرب ،ت�ست�شهد الر�ضيعة �ساجدة في�صل (� 5أيام) ،ب�سبب تعر�ضها ال�ستن�شاق
كميات كبرية من الغازات اخلانقة التي �ألقيت بكثافة على منطقة البالد القدمي.
 31دي�سمرب� ،ساعات قبل نهاية العام  ،2011ي�ست�شهد الطفل �سيد ها�شم �سيد
�سعيد (� 15سنة) من منطقة �سرتة ،بطلقة مبا�شرة يف الوجه ،مل تنفع معه حم�أوالت
التنف�س التي امتدت ل�ساعات قبل �إعالن وفاته.
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م�ضطربة ،وبطبيعة احلال ،ف�إن الأطفال وكبار ال�سن ي�سجلون يومي ًا العدد الأكرب من بني
املختنقني بها .نعم ،هكذا حر�صت حكومة البحرين على حماية �أطفال البحرين ،وعلى
توفري البيئة الأكرث �أمان ًا لهم يف العام .2011
لي�س هذا فقط� ،أي�ض ًا ،يف البحرين  ،2011توثيق  250حالة انتهاك لأطفال دون
�سن الثامنة ع�شر ،منها  188حالة اعتقال (امل�صدر :جلنة الر�صد واملتابعة بجمعية
الوفاق) ،وهي �أرقام متثل ما مت توثيقه ،من بني حاالت �أكرث ال يتم توثيقها ،تتكرر يومي ًا.

■ حماكم ع�سكرية
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متكني الطفل من التمتع بطفولة �سعيدة وحمايته من جميع اجلهات ،هو �أول ما ت�ستهدفه
اتفاقيات حقوق الطفل التي وقعتها البحرين يف �سنوات ما�ضية ،لكن البحرين يف العام
 2011تعر�ض �أطفالها لالعتقال من �صفوف درا�ستهم ،ومن قاعات امتحاناتهم ،ومن
غرف نومهم ،وتعر�ضهم للمحاكمة يف حماكم ع�سكرية ،ال مدنية فقط.
الطفل علي عبد الكرمي �سلمان � 16سنة (مواليد  ،)1995هو واحد من �أ�صغر من
متت حماكمته يف حماكم ال�سالمة الوطنية �سيئة ال�صيت ،حكم عليه من قبل القا�ضي
الع�سكري يو�سف را�شد فليفل بال�سجن ملدة  15عام ًا مع �آخرين .نعم ،لي�س يف هذا
مبالغة ،حماكمة طفل مل يتج�أوز اخلام�سة ع�شر من عمره يف حمكمة ع�سكرية.
اعتقل الطفل علي بتاريخ � 7أبريل ،مت اقتحام منزل عائلته فجر ًا يف منطقة مدينة حمد،
 40من امللثمني انت�شروا بني الدور الأر�ضي من املنزل والدور الأول مثل جراد ،مل ي�سلم
مكان يف املنزل من النب�ش والتخريب والعبث ،وكعادة رجال الأمن التي �صارت الزمتهم يف
البحرين فقط ،متت �سرقة �أجهزة احلا�سوب والكامريا وحتى �ألعاب الأطفال (game
.)boy
اقتحم غرفة علي ما يقارب  15من امللثمني ،قاموا ب�سحبه من فرا�ش نومه فزع ًا مرعوب ًا،
وزجه داخل �سيارة الأمن .ملدة �شهر ون�صف بقيت
ثم غطوا وجهه وقاموا ب�سحبه للخارج ّ
عائلة علي ال تعرف عنه �شيئ ًا .مل تفلح حم�أوالت والده امل�ستميتة بني مراكز ال�شرطة
ليم�سك خيط ًا يقوده �إىل طفله� .أخري ًا تتلقى العائلة ات�صا ًال من التحقيقات اجلنائية،
يطلب �إح�ضار مالب�س له فقط ،ال �أكرث .بعد انقطاع �شهر �آخر جاء ات�صال ُيخرب عن
موعد املحاكمة :غد ًا حماكمته� ،أح�ضروا حماميا .هكذا فقط .يف اجلل�سة الأوىل عرف
اجلميع ،مبن فيهم علي نف�سه التهم املوجهة له :ال�شروع بالقتل ،التجمهر وتخريب �أمالك
الدولة.
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بعد اجلل�سة ،ي�سمح للعائلة باجللو�س �إىل طفلها املحروم منها منذ �أكرث من �شهرين
ون�صف ،تل ّبدت الأح�ضان بالدموع ،القلب ال�صغري الذي ال يعرف ماذا ينتظره يف هذا
املكان املليء بق�سوة الع�سكر ،يخرب �أهله مبا تعر�ض له من تعذيب و�صعق بالكهرباء من
�أجل االعرتاف بتهم ال يعرف عنها �شيئ ًا .ال�شروع يف القتل؟! �أي قتل وقد كان نائم ًا يف
البيت ،يف الوقت الذي قيل فيه� ،إن �صبية قد هاجموا ع�سكري ًا.
بعد � 6أ�شهر و 4جل�سات يف املحكمة اجلنائية الكربى يف الق�ضاء الع�سكري ،يحكم على
الطفل علي بـال�سجن  15عاما مع جمموعة هو �أ�صغرها بتاريخ � 6أكتوبر  ،2011ومت
نقلهم �إىل �سجن جو ،وهو ال�سجن الذي ي�شتكي املعتقلون فيه �سوء املعاملة ،وتعر�ض
بع�ضهم �إىل العزل االنفرادي ،و�إبقائهم يف الزنازين ملدة طويلة ،ومنعهم من �إدخال
الكتب �إىل ال�سجن �أو االت�صال بالعامل اخلارجي ،باال�ضافة �إىل �شك�أوى متعلقة ب�سوء
نظافة دورات املياه ،وعدم توافر و�سائل الرتفيه ،فكيف يق�ضي طفل �أوقاته يف مثل هذا
املكان املعدوم فيه كل �شيء.
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■ ال ُيخفف عنه..

ال توجد �إح�صائية دقيقة تفيدنا بعدد املعتقلني دون �سن الثامنة ع�شر ،نعني العدد الفعلي
املوجود يف ال�سجون الآن ،ذلك لأنه تدخل كل يوم جمموعات � 18 11-سنة ،ويغادرها
�آخرون.
الطفل ناجي عبد العزيز معتقل عمره  11عام ًا ،والطفل علي ح�سني حمازو معتقل عمره
 13عام ًا ،والطفل عبد العزيز جعفر عمره  13عام ًا ،اعتقل خالل �شهر �سبتمرب ومت
حتويله �إىل املحاكمة اجلنائية متهم ًا بالتحري�ض على كراهية النظام واالعتداء على رجل
الأمن ( .)1والطفل يو�سف الب�صري عمره  16عام ًا ،متهم بتفجري �أ�سطوانات غاز
وحرق �إطارات ،حكم عليه يف  26دي�سمرب  2011بال�سجن ملدة عامني (� .)2أ�شواق
املقابي عمرها  17عام ًا  -م�صابة ب�سكلر حاد ُ -حكم عليها بال�سجن � 6أ�شهر مع �أخريات
ب�سبب جتمهر يف جممع ال�سيتي �سنرت� .أطفال �آخرون كثريون يف ال�سجون ،بني موقوف �أو
حمكوم عليهم ،ال ي�سع التقرير لهم جميع ًا ،هناك توثيقات �سنعر�ض هنا بع�ض �صور منها.
لن يحمي الطفل �أن عالمات الطفولة مل تغادر براءة وجهه بعد ،وال �أن �شاربه مل يخط
ر�سمته على وجهه بعد ،لن يخفف عنه ج�سده النحيل الذي مل تفرده عالمات الرجولة،
لن يخفف عليه �أن طوله ال يتج�أوز ارتفاع �سيف� ،أو �أن يكون مرعوب ًا حلظة اعتقاله مثل
ع�صفور واقع بني خمالب �أ�سد ،لن يخفف عنه .مقطع فيديو ن�شر على �صفحة اليوتيوب،
ُيظهر �صبيا هزيال يف الثانية ع�شرة من عمره ،حماط ًا بعدد كبري من رجال الأمن الذين
قاموا باعتقاله ،يحزه �أحدهم من رقبته والآخر من ذراعه ،ورغم الت�صوير عن بعد،
ميكنك �أن تلمح عالمات الرعب على وجه ال�صبي ،وبكاءه الذي قوبل ب�ضربات على
الر�أ�س من قبل رجل الأمن (.)3

■ من املدر�سة..

السالم والدخان

412

�أحد �أكرث امل�شاهد امتهان ًا ،كان اقتحام قوات الأمن للمدار�س خالل فرتة ال�سالمة
الوطنية ،الفرتة التي غابت فيها ال�سالمة عن اجلميع ،وغاب فيها ال�شعور بالأمن يف
�أكرث الأماكن التي يفرت�ض لها �أن تكون ح�صنا :امل�ست�شفيات واملدار�س واجلامعات .وزير
الرتبية الع�سكري جعل بوابات املدار�س مفتوحة لالقتحام يف �أي وقت وكل وقت ،وجعل
الطالب فري�سة للهتك من باحة املدر�سة ( ،)4ومن ال�صفوف ،ومن قاعات االمتحان

( ،)5ومن با�ص املدر�سة ( ،)6مل يبق مكان ي�أمن الطفل فيه على نف�سه.
الطالب الأكرث تفوق ًا من طائفة معينة� ،صاروا �أكرث تق�صد ًا لأن يتم نزعهم من كرا�سي
االمتحان ،وك�أن الوقت �سينفد ،وك�أنه ال يحتمل االنتظار حتى ينتهي ه�ؤالء من �إكمال
�أداء امتحاناتهم .هذا ما حدث يف  22مايو  ،2011ال�شرطة الن�سائية تداهم قاعة
االمتحان يف مدر�سة النور الثانوية ،ترتاع جميع الطالبات يف �أكرث وقت يحتاجون فيه
�إىل ال�سكينة والطم�أنينة ،تُنتزع طالبتان (زينب ال�سرت�أوي ونوف اخلواجة) من كر�سي
امتحانهما النهائي ،وتجُ ران ل�سيارة الأمن و�سط ذهول زميالتهن ومعلماتهن ،وو�سط
غمز الوا�شيات .الطالبتان متفوقتان ،زينب هي الأوىل على املدر�سة ومر�شحة جلائزة
م�سابقة ال�شيخ حمدان من الإمارات ،ونوف يفوق معدلها  ،95٪ابتعثت �إىل الواليات
املتحدة الأمريكية يف ن�شاط تبادل الثقافات ب�سبب متيزها .مت االفراج عنهما بعد �ساعات
من االحتجاز وتعر�ضهما لل�ضرب املربح.
ما ال يقل عن  12مدر�سة من مدار�س البنات ،تعر�ضت �إىل مداهمات متكررة من قبل
رجال الأمن ،واعتقال طالبات ترتواح �أعمارهن بني  17-12عام ًا من �صفوفهن،
يتم �ضربهن و�أخذهن �إىل مراكز االحتجاز وتعذيبهن و�إهانتهن واحتجازهن لأيام قبل
الإفراج عنهن ،دون �أن يحظني بفر�صة وجود مرافق قانوين خالل التحقيق.
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مدر�سة يرثب الإعدادية يف منطقة مدينة حمد ،كان لها ال�سبق يف املداهمة ،يف 18
�أبريل ،و�إثر ترديد طالبات ل�شعارات من�أوئة للحكومة ،داهمت ال�شرطة الن�سائية وقوات
ال�شغب املدر�سة ب�شكل هائج ،اعتقلت ما ي�صل �إىل  50طالبة ترت�أوح �أعمارهن بني 11-
� 14سنة ،اقتيدت الطالبات بعد �ضربهن �إىل مركز �شرطة مدينة حمد (دوار .)17
وهناك كانت ر�ؤو�سهن حم ًال ل�ضربات قب�ضات �أيدي ال�شرطة الن�سائية ،والرطم باجلدار
لعدة مرات ،وكانت وجوههن حم ًال لر�ش مادة غري معروفة ،و�أج�سادهن حم ًال لل�ضرب
بالهر�أوات ،والتوقيف لعدة �ساعات� .أُجربت الطالبات على كتابة ا�سم «ح�سن م�شيمع»
على �أحذيتهن وكتابة �شعارات موالية للنظام على �أحجبتهن ثم غ�سلهن قبل اخلروج.
ويف نهاية يوم ه�ستريي� ،أجربت الطالبات على �إم�ضاء تعهد للح�ضور يف اليوم التايل
و�إال �سيتم �إح�ضارهن بالقوة ،ا�ستلم الأهايل بناتهن بحالة مزرية من االنهيار النف�سي
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واجل�سدي .كثري من احلاالت الأخرى التي ال ت�سعها هذه امل�ساحة وثقها مركز البحرين
حلقوق الإن�سان (.)7
�إحدى الطالبات ( 16عام ًا) تروي لقناة اجلزيرة ما تعر�ضت له بعد اعتقالها من
مدر�ستها مع  3من زميالتها يف �شهر �أبريل ،وكيف احتجزت و�ضربت و�أهينت لثالثة
�أيام ،وتهديدها باالغت�صاب ،و�إجبارها من قبل رجل الأمن على خلع احلجاب ،و�ضرب
ر�أ�سها باجلدار عدة مرات بقوة ,وم�ضاعفة ال�ضرب عندما ال ت�صرخ ،و�ضربها بخرطوم
غليظ على ر�أ�سها حتى بد�أ الدم بالنزيف ،و�سقطت على الأر�ض (.)8

■ تالعب يف البعثات..

اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم يف العام  ،2011للمرة الأوىل �آلية جديدة لتوزيع البعثات
التي كانت تعتمد  100٪على التح�صيل الدرا�سي النهائي ،ل�صالح الآراء ال�شخ�صية.
جعلت الوزارة �شرط الفوز بالبعثة ما ن�سبته  60٪للتح�صيل الأكادميي و ٪ 40للمقابالت
ال�شخ�صية .ويف املقابالت كانت الأ�سئلة التي توجه للطالب هو حول معنى الوطنية وماذا
تعني لهم البحرين وكيف �سيمثلونها يف اخلارج وعما �إذا كان لديهم �أقارب معتقلون .كما
مل تعلن الوزارة عن نتائج توزيع البعثات يف اجلريدة الر�سمية كما جرت العادة خالل
ال�سنوات ال�سابقة ،اكتفت ب�إطالع الطالب على نتائجهم ال�شخ�صية على موقع الوزارة.
ومن �أ�صل  2426بعثة متوفرة عند وزارة الرتبية والتعليم ،ف�إن املتفوقني املح�سوبني على
املعار�ضة ،مل يح�صلوا على بعثات تتفق مع خياراتهم الأوىل ،بل الأخرية �أو ما قبلها .زينب
عي�سى ،احلا�صلة على معدل تراكمي  99.3%مل حت�صل على �أي من رغباتها الأوىل يف
درا�سة الطب ،منحت العا�شرة بدرا�سة الأعمال امل�صرفية يف جامعة حملية .مت توثيق
حاالت كثرية م�شابهة (.)9

■ و�شاة وخمابرون..
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�أقذر �أنواع االنتهاك التي تعر�ض لها الطفل البحريني يف العام  ،2011هو جتنيد الطفل
كوا�ش �أو خمرب .بد�أت يف املدار�س حني فتح لكل طالب �أن ي�أتي لإدارة املدر�سة
للعمل ٍ
وا�شي ًا على زميله �أنه �ضد النظام� ،أو االت�صال مبا�شرة على واحد من اخلطوط ال�ساخنة
التي هي�أتها وزارة الداخلية للو�شايات .الو�شاية �صارت خ�صلة ت�ستحق �أن تكاف�أ عليها،
�ست�سمى �شريف ًا وخمل�ص ًا للوطن حني ت�شي على زميلك يف مدر�سة كنت �أو يف العمل .هكذا

حتولت املدار�س �إىل مراكز تغذي �أخالق الو�شاية بدل �أن تكون مراكز تعليم التحرير.
الأقذر ،هو ما ُك�شف م�ؤخر ًا من ا�ستغالل ال�سلطة لالطفال ،للعمل معها ك�أفراد خمابرات
�سريني يقومون بالتبليغ عن املطلوبني لل�سلطة وتوفري املعلومات لها ،و�سبق �أن ك�شف يف
 2010عن اعرتاف لطفل يفيد �أنه يعمل خمرب لل�شرطة بعد �أن تعر�ض العتداء جن�سي
بوا�سطة رجال ال�سلطة وقيامهم بابتزازه لإجباره على العمل ل�صاحلهم .وم�ؤخر ًا بث
ن�شطاء  14فرباير� ،شريط ًا م�صور ًا يظهر اعرتافات �أحد املخربين من منطقة عايل
والذي ُ�ضبط يف منطقة بني جمرة ممن متكنت وزارة الداخلية جتنيدهم يف �أو�ساط
ال�شباب حتت �إ�شراف ال�ضابط تركي املاجد� ،أدىل ب�أن املاجد قام باغت�صابه وتهديده
بف�ضحه �إن مل يتع�أون مع «الداخلية» (.)10
بهذا كله ،حر�صت حكومة البحرين يف العام  ،2011على �إعداد �أطفال البحرين للتعامل
مع احلياة ،يكفي �أن تكون من طائفة معينة لتكون تعي�س ًا ولتكون مراقب ًا ومهدد ًا وحمروم ًا
من حقوقك ومعر�ض ًا لالعتقال والتعذيب والو�شاية واملحاكمة والإهانة وال�سجن والقتل.
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■ هوام�ش:

مر�آة البحرين :عزيز الطفولة.
http://bhmirror.no-ip.org/article.php?id=1909&cid=74

مر�آة البحرين :حماكمة الطفولة ،من �أقفا�ص الطيور �إىل �أقفا�ص ال�سجون.
http://bahrainmirror.com/article.php?id=2614&cid=74

يوتيوب يظهر اعتقال طفل عمره � 12سنة يبكي مرعوب ًا ورجل الأمن ي�ضربه على ر�أ�سه.
http://www.youtube.com/watch?v=kWaSakVpE0s

مهاجمة الأمن لإحدى املدار�س
http://www.youtube.com/watch?v=1LbzNV9nyeU&feature=related

مقطع �صوتي العتقال طالبة من قاعة االمتحان من مدر�سة احلورة  29مايو
http://www.youtube.com/watch?v=aqWkn_-T1qk

يوتيوب يظهر اعتقال طالبة من با�ص املدر�سة.
http://www.youtube.com/watch?v=4j541pMZEJA

مركز حقوق الإن�سان :طالب املدار�س دفعوا �ضريبة انتمائهم لطائفة ت�شكل غالبية ن�سيج
البحرين وا�ستهدفوا مع معلميهم يف حملة انتقام روج لها �إعالم ال�سلطة.
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4441

فيديو طالبة تروي ما تعر�ضت له بعد اعتقالها من با�ص املدر�سة.
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/05/20115118146679800.html

مركز حقوق الإن�سان :طالب املدار�س دفعوا �ضريبة انتمائهم لطائفة ت�شكل غالبية ن�سيج
البحرين وا�ستهدفوا مع معلميهم يف حملة انتقام روج لها �إعالم ال�سلطة.
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4441
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االعتداء اجلن�سي على الأطفال وتعيينهم خمربين
http://www.youtube.com/watch?v=l_tAdI76hUI&feature=youtu.be

توثيقات �أخرى:
مركز حقوق الإن�سان� :إطالق النار على طفل خارج بيته
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/3718

مركز حقوق الإن�سان :انتهاكات حقوق الطفل �أ�سو�أ من �أي وقت م�ضى :القتل بالقوة
املفرطة ،وحماكمات ع�سكرية يف اخلام�سة ع�شرة من العمر
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4187
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«شحوال» و«األباتشي» و«كابتن
الطائرة العمودية»..
كوميديا  14فبراير السوداء

يروي عادل حمودة يف كتاب قدمي له ممنوع من التوزيع يف البحرين:
"النكتة ال�سيا�سية يف م�صر :كيف ي�سخر امل�صريون من حكامهم؟"� ،أن
"الرئي�س امل�صري ال�سابق جمال عبد النا�صر كان ي�ستقبل على مكتبه
تقرير ًا �أ�سبوعي ًا من وزارة الإر�شاد عن �أهم اجتاهات الر�أي العام ،وي�ضم
بني دفتيه �أهم النكت ال�سيا�سية الأ�سبوعية وحتليلها" .كما ينقل على
ل�سان وزير الداخلية امل�صري ال�سابق ح�سن �أبو با�شا ()1984 - 1982
"�أن مباحث �أمن الدولة تقوم بجمع النكت من خالل �أجهزة حتليل وقيا�س
الر�أي العام ،ال �سيما النكت ال�سيا�سية والتي ُتعر�ض يف تقرير �أ�سبوعي على
وزير الداخلية".
السالم والدخان
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ومع اندالع �أحداث ميدان التحرير يف يناير /كانون الثاين � ،2011شاهدنا �سي ًال من
النكات التي �أمطر بها الثوار امل�صريون رئي�سهم املخلوع ،كما �أفردت لها م�ساحات متف�أوتة
يف تغطيات ال�صحافة العربية ،من بينها تلك النكتة التي تقول" :مبارك بعد ما مات قابل
ال�سادات وعبد النا�صر� ،س�ألوه :هاه؟ �سم وال ر�صا�ص؟ رد عليهم بحرقة :لأ ،في�سبوك".
وحني ا�ستوىل الثوار البحرينيون على "دوار الل�ؤل�ؤة" و�سط العا�صمة (املنامة) كانت
التجربة امل�صرية يف النكتة ماثلة يف �أذهانهم ،ولي�س فقط �إلهامها الثوري .وعلى حني
برع الثوار امل�صريون يف ا�ستيالد النكات ،مبزاج ت�أليفي ،وعك�سها على واقعهم ،فقد برع
البحرينيون يف ا�ستيالد "اللوازم" .مبعنى تكرار كلمة معينة �أو �إخفاق خطابي ما لأحد
من �أن�صار ال�سلطة ،ب�شكل ه�ستريي� ،إىل حد جعلها "الزمة" خطابية �صاحلة اال�ستثمار
يف كل �شيء ومع كل �شيء.
قد ال يكون خطر يف ذهن ذلك ال�شاب "املمتلىء" الذي حمل يافطة كتب عليها عبارة
"خليفة �شحوال" وراح يدور بها بني ع�شرات اخليام التي ن�صبها املعت�صمون يف "الل�ؤل�ؤة"،
�أنها �ستغدو منذ ذلك اليوم "ماركة" ح�صرية لثوار  14فرباير� /شباط ،وعالمتهم
امل�سجلة .بحيث �ست�صبح مادة التفكه الأ�شهر يف �أيام الإقامة يف الدوار والأيام التي تلتها
لغاية ال�ساعة ،عند الرغبة يف ال�سخرية من رئي�س احلكومة منذ  42عام ًا حتى اليوم
خليفة بن �سلمان �آل خليفة.
"�شحوال" �أي "كيف احلال؟" يف لهجة �أهايل القرى ،كما جرى تعريفها الحق ًا يف
"ويكيبيديا" ،حيث �أفردت �صفحة خا�صة لها .غري �أن ال�صفحة التي حررها ن�شطاء،
و�ألقموها بتعريف دقيق لكلمة "�شحوال" �سرعان ما اختفت تالي ًا على يد "�أبو حمزة"
ب�سبب �سهولة التحكم يف املحتوى ،اخلا�صية التي تتيحها املو�سوعة .لكن ذلك مل يحل دون
انت�شار و�سمها التعريفي ،فال �شيء ي�ضيع يف زمن ويب  ،2.0التطبيق امل�شبع باخل�صائ�ص
املالئمة لكل ما هو جديد و�شعبي.

■"�شحوال" يف ويكيبيديا
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وقد �شكل دخول "�شحوال" �إىل "ويكيبيديا" مادة لالحتفاء لدى �أن�صار  14فرباير/

�شباط الإنرتتيني يف املنتديات و�شبكات التوا�صل االجتماعي ومت تد�أولها على نطاق
وا�سع من خالل ع�شرات الروابط ،مثلما ميكن اكت�شاف ذلك ب�سهولة لدى �إدخال كلمة
"�شحوال" يف امل�ساحة املخ�ص�صة مبحرك "غوغل".
�شهدت ا�ستعماالت "�شحوال" تو�سيع ًا �ضافي ًا مع العودة الثانية �إىل الدوار  20فرباير/
�شباط ،2011وجرى �ضخها باملعاين اجلديدة الطريفة.
وكانت عبارة" :خليفة �شحوال رجعنا الدوار" امل�صاغة على �إيقاع "فعولن فعلن فعولن
فعلن" �سيدة الهتافات ملئات النا�شئة وطلبة املدار�س واملراهقني الذين كانوا يت�شكلون
يف جمموعات تقوم بالدوران املتكرر على "الل�ؤل�ؤة" ،مرددين "خليفة �شحوال رجعنا
الدوار" ،تعبري ًا عن متكنهم من العودة واال�ستيالء على الدوار مرة ثانية بعد � 3أيام من
اقتحام قوات اجلي�ش له و�إفراغه من املحتجني ،العملية التي راح �ضحيتها � 3شهداء.
وحني متكن املحتجون من الو�صول مب�سرية �إىل الديوان امللكي بال�صافرية  11مار�س/
�آذار ،وهي امل�سرية التي �شهدت انق�سام ًا يف �صفوف �شباب  14فرباير� /شباط ب�سبب
اختالف التقييم حول تداعياتها اخلطرة ،كان �أحد ال�شعارات التي رفعت "يا حمد
�شحوال و�صلنا للديوان" .وميكن العثور على كثري من الفيديوهات على موقع "يوتيوب"
التي تظهر ذلك.
َ
�شحول ي�شح ِول �شح َول ًة،
كما جرى ا�شتقاق  -ح�سب ويكيبيديا  -من "كلمة �شحوال:
و�صارت ت�ستخدم للإ�شارة �إىل الطرد والإبعاد" .وهي الكلمات التي دخلت بعد الهجوم
الثاين على الدوار  17مار�س� /آذار �إىل قامو�س موايل ال�سلطة .فكان يقال �إن "اجلي�ش
�شحول اخلونة"� ،أي طرد املحتجني من "الل�ؤل�ؤة".
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و�سجل قيام النائب ال�سابق مبجل�س النواب وممثل جميعة املنرب الوطني الإ�سالمي
ُ
(�إخوان) ال�شيخ حممد خالد ا�ستخدام كلمة "�شحوال" يف جتمع للمواالة ب�ساحة ال�شرفاء
يف الب�سيتني .وهو ما انفك يرددها يف كثري من التغريدات على ح�سابه يف "تويرت" .ويقول
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معرت�ض ًا على �إرجاع املف�صولني عن العمل �إىل وظائفهم "كل واحد يقول امللك قال وامللك
عطه وامللك عفه وامللك رجع اللي �شحولوهم".
وتنت�شر على "يوتيوب" مونتاجات م�صورة تظهر �أطفا ًال �صغار ًا �أو طيورا ناطقة ،وهي
تردد "خليفة �شحوال" .كما �أخرجت كثري من الأغاين والأنا�شيد الكوميدية التي ت�ستثمر
العبارة نف�سها ،من بينها �أغنية تقول "�آنا خليفة حالتي ك�سيفة وتقولوا يل �شحوال".

■ "�أبات�شي" �سعيد احلمد
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احتلت �شخ�صية ال�صحايف بجريدة "الأيام" �سعيد احلمد الذي قدم �أحد �أ�سو�أ الربامج
على تلفزيون البحرين للتنكيل بالثوار موقع ًا فريد ًا يف عامل النكتة الفربايرية .وكانت
عبارته" :وال عندنا �أبات�شي يا علي �سلمان" التي �أطلقها لنفي قيام قوة دفاع البحرين
با�ستخدام طائرات "الأبات�شي" ملا �أ�سمته "تطهري" دوار الل�ؤل�ؤة .وعلى حني �أن تقرير
ب�سيوين �أثبت �أن الطائرات التي ا�ستخدمت يف االقتحام الثاين للدوار ،هي من نوع
"كوبرا" �إال �أن نعت "�أبات�شي" ظل الت�سمية الف�ضلى للن�شطاء لدى الإ�شارة �إىل احلمد،
وقد �ضمنت �إطالالته البذيئة يف برنامج "حوار مفتوح"  -و�صفها ب�سيوين ،وكذلك
الربامج الأخرى التي خ�ص�صت ل�شتم الثوار ،باملهينة واحلاطة بالكرامة  -الت�صاقها
به .فيقال "�سعيد �أبات�شي".

وحتولت عبارة "وال عندنا �أبات�شي يا علي �سلمان " �إىل "الزمة" ل�سانية تتكاثر ب�أ�سلوب
"فطري" يف مداخالت ن�شطاء  14فرباير� /شباط عند رغبتهم يف ال�سخرية من بيانات
وزارة الداخلية وموايل ال�سلطة ل�سرد كيفية وقوع الأحداث التي ي�صفونا بـ"الكذب".
ف�أ�صبح يقال "وال عندنا مف�صولني يا علي �سلمان" للإ�شارة �إىل نفي ال�سلطة وجود
مف�صولني عن العمل ب�سبب مواقفهم امل�ؤيدة �إىل املحتجني .وكذلك "وال عندنا نا�س تبوق
طبيالت يف اجلفري يا علي �سلمان" تعليقا على فيديو ي�صور قيام قوات الأمن ب�سرقة
حمتويات مر�آب لل�سيارات يف منطقة اجلفري� .إ�ضافة �إىل ا�ستثمارات �أخرى كثرية للعبارة،
من بينها" :وال عندنا دوار �شالته البلطجية يا علي �سلمان ( )...وال عندنا �أجياب �سووهم
م�سخرة يا علي �سلمان ( )...وال عندنا طوق كرامة يا علي �سلمان ( )...وال عندنا نا�س
قاموا ي�صيحون يا علي �سلمان".
معجبو قائد الطائرة العمودية
مل ي�سلم "كابنت" الطائرة املروحية التي كانت ترابط على ر�ؤو�س املعت�صمني يف "ميدان
الل�ؤل�ؤة" على مدى � 24ساعة من "كوميديا" الن�شطاء .وعلى حني �أن وزارة الداخلية قالت
على ل�سان قائد طريان ال�شرطة وليد ربيعة �سنان يف ت�صريح  28مار�س� /آذار �إن الطائرة
"غري م�سلحة ،وهي معدة يف الأ�سا�س للقيام ب�أعمال البحث والإنقاذ والت�صوير واملراقبة
اجلوية فقط"� ،إال �أن ذلك مل يحل دون وقوعها �ضمن مادة ال�سخرية الد�سمة بيني يدي
الثوار.
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وقام ن�شطاء  14فرباير� /شباط ب�إن�شاء �صفحة على "فاي�سبوك" حتت م�سمى "معجبو
قائد الطائرة العمودية" حوت كثري ًا من النكات بحق "كابنت" الطائرة ،ومعظمها تتعلق
بطاقته على التحمل يف احلوم "فوق" ل�ساعات طويلة .من بينها تلك النكتة التي تقول
"ليكن قائد الطائرة العمودية م�صدر ثقافتنا ال�صحية .ولنلقي نظرة على ماهية البا�سور
والنا�سور".
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وتلك النكتة "عزيزي قائد الطائرة العمودية :بخ�صو�ص �أن رد بول بيعطيك جوانح،
مدمن على رد بول مثال؟!" .ونكتة �أخرى "قائد الطائرة العمودية ال تفهمني غلط:
ب�س خذ لك لفة طويلة ،ما نبغي املباريات تقطع علينا" .ونكتة عبارة عن �س�ؤال "�إذا هو
ح�صران مثال �شنو ي�سوي؟" .و�أخرى "اهلل يعينك يا طيار الهيلوكوبرت ،زاد عليك اللود:
دوار اللولو وم�سجد الفاحت"� ،إ�ضافة �إىل العديد من النكات الأخرى.
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«تن تن تتن» ماركة  14فبراير
المسجلة :قل للطاغية إنهم
ّ
يغنّ ون أيضا !

بتوا�ضع ،فهذه ثورة �أتت مبو�سيقاها .كان ميكن للحناجر �أن ت�ستمر
يف ترجيع الهتافات ال�صاخبة ،وللقب�ضات �أن تظل معلقة يف الهواء،
�أبد ًا .لكن حل�سن احلظ �أن الثوار البحرينيني مل يت�أخروا يف العثور
على �شاراتهم ،ورمزياتهم ذات املعنى العميق ،التي ت�شاركهم ملحمة
التوق �إىل احلرية ،والتخل�ص من الديكتاتورية.
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كان املفكر �إدوارد �سعيد يعول على الأبعاد االجتماعية والثقافية للمو�سيقى ،وراح لذلك
ي�ؤ�س�س �أورك�سرتا تعزف للحرية وتنفتح على ات�ساع حلمه الفل�سطيني امل�ستلب .ومثله و�ضع
مفكر الالعنف الأمريكي جني �شارب ،املو�سيقى �ضمن م�صفوفته املنتخبة لأدوات الكفاح
الالعنيف .العملية ،هي� :أنك حتا�صر الديكتاتورية ورموزها ،ب�شاراتك ورموزك ،التي
تتوافر فيها القدرة على النفاذ من امل�سارب ال�ضيقة ،بحيث يتعذر على الديكتاتور �أال
يراك.
حني اخرتق النا�شط البحريني ال�شاب مو�سى عبدعلي موكب ًا ر�سمي ًا للحكومة البحرينية
يف العا�صمة الربيطانية (لندن)  13دي�سمرب /كانو الأول  ،2011كان كافي ًا �أن ي�شرع
يف الطرق على مقدمة �إحدى ال�سيارات يف املوكب وفق ًا للإيقاع التايل" :تن تن تنت"،
لت�صل الر�سالة .وقد و�صلت� .أدى الطرق لتلفيات طفيفة يف ال�سيارة فغرم يف حمكمة
بريطانية � 6آالف جنيه �إ�سرتليني.
ويف حم�أوالت قوات الأمن البحريني املتكررة و�شبه الليلية لإعادة ب�سط ال�سيطرة على
القرى الفقرية املعدمة التي ت�شهد احتجاجات يومية ،كانت ت�ستطيع با�ستمرار ،م�ستغلة
تفوقها النوعي با�ستحواذها الكلي على و�سائل العنف والإكراه ،ا�ستعادة ال�سيطرة عليها
فع ًال ،و�إ�شعار ال�ساكنني بقوتها املاحقة .لكن من بعيد ،كانت االحتجاجات تتخذ �صيغة
�أخرى� ،شبحية� .إذ �سرعان ما تنطلق مدقات الط ْرق الرهيفة حماكية الإيقاع نف�سه" :تن
تن تنت" ،م�ستمر ًا دون انقطاع حتى �ساعات مت�أخرة من الليل.
يبدو الأمر كما لو �أنه ق�سمة عادلة :متلك قوات ال�شرطة الأر�ض� ،أما الهواء وم�ساحاته
املثلى للتعبري فيظل ملك ًا للمتظاهرين .يختفي وجودهم املادي من ال�ساحات ،من دون �أن
يعني ذلك اختفاء �أثرهم الذي يبقى مقيم ًا يف الأجواء مثل "ب�صمة �شبحية" .يف �أحيان
كثرية ،الحقت قوات الأمن م�صدر انبعاث ال�صوت ،لكن عبث ًا ،فهي تبدو كمن يالحق
ال�سراب.
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يف احلقيقة� ،إن كل اجلهات ميكن �أن تغدو م�صدر ًا لهذا االبتكار ال�صوتي الأقل كلفة� .إنها
"مو�سيقى" ال�ضعفاء ،وال�شكل الأمثل لـ "املق�أومة باحليلة" :كيف يهم�س املحكوم من وراء

■ ظهر احلاكم!
فج�أة� ،صارت �أبواق ال�سيارات تتكلم ،وتلهج بلغة االحتجاج .ولدى املطالعة يف حمرك
"غوغل" ،تطالعنا ع�شرات التقارير ملقيمني �أو �صحافيني �أجانب ،عن كيفية تلقيهم �إىل
الإيقاع الأمثل ملعار�ضي احلكومة ،مرتجم ًا وفق ال�صيغة الرقمية التالية.1010t10 :
كما لو كان و�سم ًا برجمي ًا م�ست ًال من لغة ع�صر "الديجيتال" :نحن هنا ،مل منت بعد،
و�سنظل نقلق الطاغية.
بالطبع ،فلي�ست يف كل مرة ت�سلم اجلرة .وقد دفع كثريون ُك َل َف ذلك� ،ضرب ًا �أو �سجن ًا.
يتناقل املعار�ضون حكايا كثرية لقيام قوات ال�شرطة بالت�صويب عليهم خالل الفرتة التي
تلت فر�ض "قانون ال�سالمة الوطنية" الذي يقول حمامون �إنه �أ�شد من الأحكام العرفية،
بدء ًا من منت�صف مار�س� /آذار ،لدى ا�ستخدامهم �أبواق ال�سيارات وفقا للإيقاع املذكور.
ويف مرات كثرية ،اعتقل �أ�شخا�ص لل�سبب ذاته.
كان ال�شاب ح�سن جواد الق�صاب �أحد �ضحايا نغمة "تن تن تنت" الذين �ألقي القب�ض
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عليهم يف مار�س� /آذار عند �إ�شارات منطقة الديه ال�ضوئية� ،إحدى ب�ؤر االحتجاجات
العنيفة �شرق العا�صمة (املنامة) ،كما متت م�صادرة �سيارته .يف الواقع� ،إن هذه احلكايا
مل تكن �ضرب ًا من املبالغات التي يختلقها معار�ضو احلكومة لإثبات وح�شية من يعار�ضونه.
لقد قام حممود �شريف ب�سيوين رئي�س جلنة تق�صي احلقائق امللكية التي �أمر بت�شكيلها
امللك بتوثيق حاالت لأ�شخا�ص �ألقي القب�ض عليهم يف مار�س� /آذار عند حواجز التفتي�ش
التي �أقامها اجلي�ش ،ومل يكن ال�سبب غري �إحداثهم للنغمة املذكورة بوا�سطة �أبواق
ال�سيارات .وقد �أ�شار مرتني يف الأقل يف ثنايا التقرير الذي قام بعر�ض موجز له يف ق�صر
امللك بال�صخري  23نوفمرب /ت�شرين الثاين ،ونقلته �شا�شات التلفزة.
ففي معر�ض �سرده للأحداث التي وقعت يف  10مار�س� /آذار ،قال "�أقيمت بع�ض نقاط
التفتي�ش الأمنية يف مناطق خمتلفة من البحرين ( )...كان يتم ا�ستيقاف ال�سائقني
وتفتي�شهم واحتجازهم ال�ستخدامهم �أبواق �سياراتهم بطريقة معينة يف �إ�شارة ل�شعار
(ي�سقط حمد) وهو ال�شعار الذي يحظى ب�شعبية كبرية بني املحتجني".
ويف �إ�شارة �أخرى للأحداث التي وقعت يوم ال�سبت  26مار�س� /آذار� ،أفاد �أن "دوريات
ال�شرطة وا�صلت القب�ض على الأفراد الذين يطلقون �أبواق �سياراتهم بطريقة حتاكي
الهتاف (ي�سقط حمد)" ح�سبما جاء يف التقرير.
�أدت حمالت ال�ضبط امل�ستمرة ،وا�ستهداف املارة ،مع تعري�ضهم حلفالت العقاب
االنتقامية� ،إىل اختفاء النغمة من ال�شوارع العامة ب�شكل م�ؤقت .لكنها ظلت هناك يف
القرى اخل�أوية ،الغارقة يف العتمة املطبقة ،ال�شكل االحتجاجي املف�ضل للمعار�ضني الذين
�أعادتهم القب�ضة الأمنية ال�شر�سة مع �إطالق يد الع�سكر �إىل داخل قراهم ،بعد �أن كانوا
يحتلون ال�ساحات الرئي�سة و�سط العا�صمة (املنامة) .غري �أنها مل تلبث �أن عادت بقوة مع
رفع قانون ال�سالمة �أواخر �شهر يونيو /حزيران .2011
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�صار معتاد ًا الآن �سماع نغمة "تن تن تنت" بوا�سطة �أبواق ال�سيارات يف ال�شوارع الرئي�سة،
ويف املظاهرات غري املرخ�صة .بل �إن ن�شطاء يتناقلون ق�ص�ص ًا عن قيام �شرطة مدنيني
با�ستخدامها من �أجل ا�ستدراج املتظاهرين �إىل كمائن يف ال�صدامات الليلية التي عادة
ما تنتهي بانت�شار كثيف لقوات الأمن.

وهي و�إن اتخذت �شكل "التنفي�س" العام جلماعات مقموعة مل تعد جتد ما تو�صل به
ر�سائلها بعد الت�ضييق على التجمعات العامة� ،إال �أنها تتخذ �شكل الهتاف "املتبنى" لدى
اجلماعات الراديكالية التي تتبنى �إطاحة النظام .فهي مبغزاها املحول على "�سقوط
امللك" ا�سم على م�سمى ملن ين�شد ال�سقوط الفعلي له� ،ضمن قناعة تفيد� :إنّ �أوان
الإ�صالحات قد فات.
يتفنن ه�ؤالء يف �إطالق النغمة لإغاظة ال�سلطات واجلماعات املوالية لها على ال�سواء.
وم�ؤخر ًا ،قام خمت�صون ب�إعادة توزيعها مو�سيقيا من وا�سطة �آالت مو�سيقية حديثة
معروفة لدى املخت�صني يف جمال املو�سيقى ،لتكت�سي؛ بذلك طابع املرح �إىل جانب خلفيتها
االحتجاجية .وقد ا�ستطاعت "مر�آة البحرين" الو�صول �إىل �أحد ه�ؤالء الذين قاموا بتوزيع
"تن تن تنت" فني ًا لتغدو نغمة �صاحلة اال�ستخدام يف الهواتف املحمولة.
وقد �صرح يف حديث معه "هذه النغمة تقع على بار كامل يف النوته املو�سيقية ،وهي موزونة
ب�شكل �صحيح يف �إيقاع ي�سمى الرباعي" ،مو�ضح ًا "نهايتها مت ّكن من العودة بكل ب�ساطة
�إىل النغمة الأوىل ،وتكرارها مرار ًا دون وجود خلل نغمي".
و�أ�ضاف "الزمن املنطلق فيها موزع ب�شكل �سليم و�سهل التد�أول ،ما يجعلها �سهلة العزف
والإن�شاد من دون عناء بكل الآالت املو�سيقية من دون ا�ستثناء".
وتابع يف ال�سياق نف�سه "�إنها موزونة حتمل نف�س النغمة املو�سيقية الواحدة فال حتتاج
للتنغيم .ي�ستطيع �أي �شخ�ص ترديدها حتى لو كان طف ًال �أو غري من�شد ل�سهولة نطقها
وتوازنها املو�سيقي ال�سل�س" .ويقول �إن ذلك ما يجعلها "�سهلة التد�أول بني النا�س" على
حد تعبريه.
بالتوا�ضع نف�سه ،فهذه ثورة حفرت ر�سمها عميق ًا يف وجدان البحرينيني .و�أدواتها مل تعد
ق�صر ًا على احلناجر امللتهبة والقب�ضات املعلقة يف الهواء� ،أبد ًا� .إنها املو�سيقى يا غبي!
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بين مؤيد للنظام الملكي ومعارض

حصاد عام..
الصحف العربية

مع اندالع االحتجاجات يف البحرين خالل �شهري فرباير ومار�س
املا�ضيني ،بدا �أن هناك حم�أوالت وا�ضحة من بع�ض الإعالم العربي
واخلليجي للتعتيم على ما يحدث يف هذه اململكة اخلليجية ال�صغرية.
فما كان يعترب ثورة يف تون�س وم�صر والحق ًا يف ليبيا واليمن و�سوريا،
كان يف البحرين ا�ضطرابات على خلفية مذهبية ،ومعار�ضون مرتهنون
للخارج ينفذون �أجندة خارجية من �أجل التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
للدول اخلليجية.
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املو�ضوعية واحلياد باتا مع تغطية بع�ض ال�صحف العربية واخلليجية ملا يجري يف
املنامة الغائب الأكرب ،فاال�صطفاف ال�سيا�سي فر�ض نف�سه بني م�ؤيد للنظام يف البحرين
ومتعاطف مع املعار�ضة وفق خريطة م�صالح ي�صعب فهمها يف �أحيان كثرية.
وقد برزت حمطات مف�صلية يف �سياق جمريات الأحداث� ،أظهرت خلفية بع�ض هذه
ال�صحف وموقفها من العائلة احلاكمة وجمعيات املعار�ضة املطالبة ب�إجراء �إ�صالحات
حتقق العدالة بني مواطني البلد الواحد.
وهنا برز فرز وا�ضح� ،إذا باتت بع�ض ال�صحف اللبنانية "ال�سفري" و"الأخبار " و"الوفاق"
الإيرانية الناطقة باللغة العربية ،متعاطفة �إىل حد كبري مع املعار�ضة البحرينية وتن�شر
مواقف هذه اجلمعيات من الأحداث اجلارية ،وتك�شف ممار�سات ال�سلطة القمعية بحق
املتظاهرين ال�سلميني ،وتعر�ض بيانات املنظمات احلقوقية التي �أدانت القمع والقتل
وانتهاك حرمات امل�ساجد واحل�سينيات ،وامل�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية ،و�سيا�سة العقاب
اجلماعي التي متثلث بف�صل امل�شاركني يف الفعاليات االحتجاجية من وظائفهم يف
القطاعني العام واخلا�ص والأ�ساتذة من املدار�س واجلامعات.
على املقلب الآخر كانت ال�صحف ال�سعودية والإماراتية وبع�ض ال�صحف الكويتية
وامل�صرية داعمة للعائلة احلاكمة يف البحرين ،وتروج مواقف ور�ؤية امل�س�ؤولني الر�سميني؛
لذلك كانت تغطيتها لالحتجاجات وما يتخللها من قمع �أو �سقوط �شهداء وجرحى يجري
بطريقة �سريعة بحيث ال يتج�أوز ن�شر خرب ب�سيط يف ز�أوية مهملة من �صفحات هذه
ال�صحيفة �أو تلك.
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وقد بدا هذا الأمر جلي ًا خالل قمع ال�سلطات البحرينية لالعت�صامات يف د�أور الل�ؤل�ؤة ومن
ثم هدم الدوار فيما بعد وتغيري معامله ،وت�أكيد الرواية الر�سمية التي تتحدث عن تنفيذ
املعار�ضني ملخططات خارجية ،واتهام �إيران وحزب اهلل بدعم املتظاهرين والتدخل يف
�ش�ؤون البحرين ودول خليجية �أخرى؛ وذلك من �أجل ممار�سة هذه ال�صحف للتحري�ض
على املعار�ضة و�إعطاء ال�صراع �صبغة مذهبية من �ش�أنها احلد من تعاطف الر�أي العام
مع املطالب املحقة للمعار�ضة.

هذه ال�سيا�سة برزت ب�شكل وا�ضح يف تغطية دخول قوات درع اجلزيرة العربية يف /14
�آذار  /مار�س �،2011إذ �أكدت افتتاحيات ومقاالت التحليل يف ال�صحف ال�سعودية
واالماراتية خ�صو�ص ًا ،ب�أن دخول هذه القوات �إىل املنامة كان بطلب من امل�س�ؤولني
البحرينيني حلماية املن�ش�آت احليوية يف البالد ،وبنا ًء على االتفاقيات املعقودة �ضمن
جمل�س التع�أون اخلليجي ،ولو�ضع حد ملا �أ�سمته هذه ال�صحف التدخل الإيراين!
ويف جوالت احلوار الوطني يف متوز  /يوليو املا�ضي ،اجتهدت معظم ال�صحف للرتويج
لدميقراطية النظام وروحه احلوارية من خالل دعوة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
للحوار الوطني ،والت�شديد على دعوة اجلمعيات املعار�ضة للم�شاركة فيه ،والت�شكيك يف
وقت الحق بنية جمعيات املعار�ضة خ�صو�ص ًا "الوفاق" بجدية امل�شاركة ،والت�أكيد على
جد ّية العائلة املالكة يف احلوار.
ويف هذا ال�سياق برز ب�شكل وا�ضح االهتمام ال�سعودي من خالل �صحف اململكة ال�صادرة
يف ال�سعودية وخارجها ،و�أخذت هذه ال�صحف تن�شر مواقف ور�ؤية امل�س�ؤولني البحرينيني
�أو اجلمعيات امل�ؤيدة لل�سلطة البحرينية من جمريات احلوار وتفنيد مواقف اجلمعيات
املعار�ضة والت�أكيد على مماطلة املعار�ضة واتخاذها مواقف م�سبقة من احلوار وعزمها
الأكيد على التعاطي ب�سلبية مع املجتمعني و�إدانة موقف "الوفاق" مبقاطعة بع�ض اجلل�سات
واجلزم ب�أن هذا املوقف كان متوقع ًا!
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وقد حر�صت "ال�شرق الأو�سط" ال�سعودية ب�شكل الفت على ن�شر مواقف رئي�س جتمع الوحدة
الوطنية يف البحرين ال�شيخ عبد اللطيف �آل املحمود وهو جتمع موال لل�سلطة عقب زيارة
له للملكة العربية ال�سعودية يف ( ،)18/7/2011وتو�سعت �صحيفة "الريا�ض" يف ن�شر
اخلرب نف�سه وقالت �إن عبد اللطيف املحمود ث ّمن عالي ًا موقف ال�سعودية خالل املرحلة
احلرجة التي مرت بها مملكة البحرين "ما اقت�ضى تدخلها ووقوفها امل�شرف ك�شقيقة
كربى لها املوقف الأكرب �أثر ًا يف تلك الظروف" واعترب �أن "مملكة البحرين جزء ال
يتجز�أ من اململكة العربية ال�سعودية ملا يربط البلدين من �أخوة وتوا�صل عاطفي وتاريخي
وعائلي".
ويف �سياق �سيا�ستها التحري�ضية �ضد املعار�ضة ،د�أبت "ال�شرق الأو�سط" على ن�شر مواقف
وت�صريحات ال�شيخ حم�سن �آل الع�صفور وهو رجل دين من امل�سملني ال�شيعة ل�شن حمالت
منتظمة على املعار�ضة البحرينية خ�صو�ص ًا جمعية "الوفاق" ،وقد ن�شرت "ال�شرق
الأو�سط" لل�شيخ املذكور �أكرث من موقف وت�صريح ومقابلة خا�صة ،ينتقد ب�شدة الوفاق
و�سيا�ستها ويتهمها بالعمالة لإيران و�سعيها لتنفيذ �أجندة خارجية ويروج للحوار الوطني
معترب ًا �إياه فر�صة ذهبية ال ينبغي تفويتها!
�أما مع انتهاء جل�سات احلوار ،فكان تركيز ال�صحف العربية واخلليجية على نتائج جلنة
تق�صي احلقائق برئا�سة حممود �شريف ب�سيوين الذي �صدر يف ت�شرين الأول  /نوفمرب
 ،2011وقد اعتربت ال�صحف العربية واخلليجية امل�ؤيدة للنظام �أن موافقة امللك على
ت�شكيل جلنة تق�صي احلقائق دليل على عدالته ونيته ال�صادقة يف معاجلة الأحداث
وت�أكيد جديد على دميقراطية النظام و�سعيه لتحقيق الإ�صالح ،وقد ح�أولت ال�صحف
ال�سعودية والإماراتية والقطرية الت�أكيد يف مقاالتها على �أهمية جلنة ب�سيوين والتقرير
الذي �صدر عنها ومو�ضوعيته والت�شديد على �أن تنفيذ تو�صيات التقرير من �ش�أنه معاجلة
الأزمة الراهنة.
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�أما ال�صحف املتعاطفة مع املعار�ضة ،كال�صحف اللبنانية �أو الإيرانية وبع�ض ال�صحف
الكويتية ،فنقلت عن املعار�ضة ترحيبها بالتقرير خ�صو�ص ًا �أنه "�أثبت وطنية الثورة
البحرينية" على حد تعبري جمعية "الوفاق" ،وجاء هذا التقييم بعدما د�أبت ال�سلطة

البحرينية وحلفا�ؤها يف الداخل واخلارج على اتهام املعار�ضة باالرتهان للخارج .ون�شرت
هذه ال�صحف مواقف املعار�ضة الداعية ال�ستقالة احلكومة بناء على نتائج التحقيق،
وكذلك اتهام املعار�ضة للحكومة برتويج ن�سخ مغلوطة عن التقرير ،وكذلك اعتبار
املعار�ضة �أن ت�شكيل اللجنة الوطنية واللجنة احلكومية للمتابعة خمالف لتو�صيات ب�سيوين.
وبعد تقرير ب�سيوين وجلنته واحلديث عن تنفيذ تو�صياتها التي �أقرت بوقوع انتهاكات
�ضد املتظاهرين ال�سلميني ،عاد االنق�سام �إىل ال�صحف العربية واخلليجية مرة �أخرى
عقب �إعالن الدوحة عما �أ�سمته "اكت�شاف خلية �إرهابية لتنفيذ هجمات على من�ش�آت
حيوية يف الدوحة ،واتهمت �إيران بتمويلها وتدريبها" ،وهكذا �سارعت ال�صحف ال�سعودية
والإماراتية والكويتية وامل�صرية �أي�ض ًا� ،إىل تلقف اخلرب وو�ضعه يف �سياق �سعي �إيران
الدائم للتدخل يف �ش�ؤون الدول اخلليجية ،وهو ما نفته طهران �أكرث من مرة عرب وزارة
اخلارجية لكن هذا النفي مل يلق قبو ًال لدى هذه ال�صحف.
وبطبيعة احلال ،تبدو �أزمة البحرين خالل العام  2011قد وجدت حيز ًا مهم ًا على
�صفحات ال�صحف العربية واخلليجية �سواء كانت تلك ال�صحف م�ؤيدة للحكم �أو متعاطفة
مع املعار�ضة ،وا�ستطاع بع�ض الإعالم العربي و�إن بخجل �أن ي�سلط ال�ضوء على الأزمة
و�أن يبقي �أحداث البحرين حا�ضرة و�إن ب�صورة ن�سبية ،وهنا ال ميكن �إنكار �أن نظام
البحرين بدا يف مراحل معينة حمرج ًا من و�سائل الإعالم التي نبهت املنظمات احلقوقية
ملا يجري من انتهاكات �ضد حقوق الإن�سان ،وطاردت احلكومة بالبيانات والإدانات،حتى
�أن الأخرية مل تتورع عن توبيخ هذه املنظمات واتهامها بعدم املو�ضوعية وانعدام احلرفية.
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«الداخلية» داخل شاشة العائلة
 المنامة ضمن أخطر  10عواصم على الصحافيين قبضة "المشير" على أعتاب "الوسط"  123صحافيا في معمودية الكلمة -محاكم تلفزيون البحرين قراقوش في األلفية الجديدة

�شكلت ثورة  14فرباير� /شباط اختبار ًا قا�سي ًا لل�صحافة والإعالم
يف البحرين .وجاء ت�صنيف منظمة "مرا�سلون بال حدود" للعا�صمة
املنامة �ضمن قائمة �أخطر  10مناطق يف العامل على ممار�سي العمل
ال�صحايف للعام  ،2011ليلقي بال�ضوء الفاقع على املنحدر الذي انتهى
�إليه م�ستوى احلريات الإعالمية.
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يف احلقيقة ،مل تكن هناك و�سائل �إعالم وال �صحافة؛ بل هناك ر�أي واحد مفرو�ض ،وال
�شيء غريه ،وكل الإعالم هو ر�سمي .فقد مت الت�ضييق على ال�صحيفة املعار�ضة الوحيدة،
وهي "الو�سط" ،و�أجرب رئي�سها ومدير حتريرها �إ�ضافة �إىل رئي�س ق�سم املحليات على
اال�ستقالة ،و�سيقوا �إىل املحاكمة .كما قتل حتت التعذيب �أحد م�ؤ�س�سيها.
وك�شف رئي�س حتريرها من�صور اجلمري يف حوار �أجرته معه م�ؤخر ًا قناة "احلرة"
�أنه مل يكن مقبو ًال ن�شر �أي �شيء منذ �أن ت�سلم اجلي�ش �إعادة الأمن منت�صف مار�س/
�آذار ،2011ا�ستثناء الأخبار الر�سمية التي كانت توزعها وكالة �أنباء البحرين (بنا) .بل
�إنه جرى تهديد جمل�س �إدارة ال�صحيفة ب�أن اجلي�ش �سيقوم بو�ضع اليد على ال�صحيفة �إن
مل تتم �إقالة رئي�س التحرير.
ووثقت رابطة ال�صحافة البحرينية  123حالة ل�صحافيني انتهكت حقوقهم بالقتل �أو
ال�سجن �أو التعذيب �أو ال�ضرب �أو الإقالة �أو الت�سفري ،مبن فيهم ال�صحفيون الأجانب.
فيما خيم على جمعية ال�صحافيني التابعة �إىل احلكومة ال�صمت .بل لعبت دور ًا عك�سي ًا يف
وقوفها �ضد حقوق ال�صحافيني املعار�ضني ،وقادت حملة �ضد �صحيفة "الو�سط".
وقتل �أحد "�آدمنية" املنتديات الإلكرتونية حتت التعذيب .و�ألقي القب�ض على املدون
ال�شهري حممود اليو�سف وحممد امل�سقطي ،كما ُق ّدم النا�شط نبيل رجب �إىل املحاكمة
الع�سكرية ب�سبب ن�شره �صورة على "تويرت".
ولعب تلفزيون البحرين �ضمن الربامج التي خ�ص�صها للنيل من املحتجني ،وخ�صو�ص ًا
"الرا�صد" ،دور حماكم التفتي�ش .فكان يجري عر�ض �صور امل�شاركني يف االحتجاجات،
وو�سمها بدوائر للفت انتباه ال�سلطات �إىل هويات �أ�صحابها ،فلم تكد مت�ضي �أيام �إال
واعتقلتهم قوات الأمن .وذلك مثلما جرى مع الريا�ضيني والأطباء والإعالميني وغريهم.
وو�صف تقرير اللجنة امللكية لتق�صي احلقائق ما قام بعر�ضه تلفزيون البحرين يف خالل
الأحداث ب�أنه "مهني وحاط بالكرامة".
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ومل يكن الإعالم العربي ب�أح�سن حا ًال .فقد تفتتت �صورة قناة "اجلزيرة" التي وقفت

مع جميع الثورات العربية ا�ستثناء الثوار يف املنامة .حيث نقلت ال�صورة مبتورة يف بع�ض
الأحيان ومل تنقلها يف �أحيان كثرية ،وكذلك "العربية" وغريها من و�سائل الإعالم العربية
والعاملية.

■ "الداخلية" داخل �شا�شة العائلة

من �صور معلمة عر�ضها تلفزيون البحرين قبل اعتقال من فيها
"املخربون"" ،الإرهابيون" و"اخلونة" هي النعوت التي يلقاها طالبو التغيري ،يف
الإعالم الر�سمي .وقد ا�ستبدل دوره ال�سابق الذي كان يقت�صر على جتاهل الأحداث
ونتغطيتها من وجهة نظر واحدة ،لينخرط �ضمن احلملة الأمنية التي قادتها ال�سلطات
�ضد املحتجني .ولعب دور ًا يف حماكمة الريا�ضيني ،والأطباء ،واملعلمني ،وال�صحافيني،
وبع�ض الوزراء ،وت�شويه م�ضمون االحتجاجات �أو نداءات املعار�ضة و�شعارات املحتجني
مبا يتنا�سب والق�ص�ص املفربكة التي ت�صنعها اجلهات الر�سمية.
كما قام التلفزيون الر�سمي بعر�ض �أفالم ق�صرية جمهولة التفا�صيل ،واعرتافات ملعتقلني
من
املعار�ضة يف جرائم مل يرتكبوها ،ومت الأخذ بهذه االعرتافات يف املحكمة ،و�أخريا ولي�س
�آخرا ا�ستغنت هيئة �شئون الإعالم عن زهاء  50موظفا لأ�سباب طائفية.
�أما تلك امل�ؤ�س�سات الإعالمية �شبة الر�سمية ،كال�صحف اليومية اخلا�صة والتي تتبع اخلط
احلكومي والر�سمي فاتبعت النهج ذاته ولكن بطريقة �أكرث عمقا ،تخلو من املهنية وتفوح
منها رائحة االنحياز ،فقد قامت باخرتاع ق�ضايا وجرائم قامت بها اجلماعات املحتجة،
ال تفتقر للدليل فقط و�إمنا مل ت�أت على ذكرها ال املحاكم وال ال�سجالت الر�سمية ،كق�ضية
امل�ؤذن الذي قطع ل�سانه و�سائق التاك�سي الذي قتله املتظاهرون وغريها من ق�ضايا
اختطاف.

كما مل ت�ستح�صل "ف�ضائية الل�ؤل�ؤة" على الإذ ًا للبث من املنامة ف�أطلقت يف لندن يوليو/
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متوز املا�ضي مببادرة من نا�شطني يف املعار�ضة البحرينية ،ونالت ن�صيبها من الت�شوي�ش
امل�ستمر منذ �إن�شائها فيما اليزال نقلها املبا�شر متعذرا يف البحرين.
ومن �ضمن الأرقام التي ر�صدتها رابطة ال�صحافة البحرينية ،الت�ضييق على 123
�صحافيا ومدونا وم�صورا ومنعهم من ممار�سة عملهم ال�صحايف ،منهم  27مت اعتقالهم
و�ص ِنف قرابة  25منهم �ضمن قوائم العار ،ومت الت�شهري
وتعر�ضوا للتعذيب و�سوء املعاملةُ .
بنحو � 7صحافيني عالنية والطعن يف نزاهتهم وتلفيق التهم لهم على �شا�شة التلفزيون
الر�سمي� ،إ�ضافة �إىل ع�شرات ال�صحافيني الذين مت ال�ضغط عليهم للكتابة مع التوجهات
احلكومية وتبني �آرائها و�أجنداتها.
وما تزال ال�صحافة الر�سمية و�شبة الر�سمية متار�س نف�س الدور يف بث الفرقة وال�شحن
الطائفي والدفاع عن ت�صرفات اجلهات احلكومية التي ت�ضمنت القتل واالعتقال والتعذيب
والتهديد والتخريب ،وامتد حتى �إىل ال�سرقة.
يف حني بقي املرا�سلون من �أبناء البلد مراقبني يف كل حتركاتهم ،حيث مينعون من
تغطية املحاكمات وال يتم دعوتهم للم�ؤمترات ال�صحافية الر�سمية وال ت�ضمن ال�سلطات
�سالمتهم.
اإلعالم وصناعة الكذب
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■ الإعالم االجتماعي

مع جتاهل الإعالم الر�سمي و�شبه الر�سمي البحريني والعربي لالحتجاجات يف البحرين،
ومنع الإعالم الأجنبي من الدخول �إىل البالد ،جاءت �أهمية الإعالم االجتماعي

الإلكرتوين ،املتمثل يف املواقع الإلكرتونية االجتماعية ،فربز دور الإعالم الإجتماعي
املتمثل يف املنتديات ومواقع التوا�صل االجتماعي الذي ميار�س فيه غالبية املحتجني دور
ال�صحايف ،عرب الت�صوير الفوتوغرايف والفيديو وتوثيق الوقائع ،والكتابة عنها.
ف�أ�صبحت هي املادة اليومية التي يعتمد عليها غالبية البحرينيني للتعرف على امل�ستجدات
على ال�ساحة ،كما �أنها ف�ضحت الكثري من املمار�سات الالخالقية واللإن�سانية التي
مار�ستها القوات الأمنية يف البحرين ،من تعذيب و�ضرب ومهاجمة املتظاهرين امل�ساملني،
�أو حتى الآمنني يف بيوتهم من �أبناء القرى ال�شيعية حتديدا يف ظل العقاب اجلماعي الذي
متار�سه ال�سلطة يوميا.
وبلغ الأمر من ال�سوء �أن ي�سقط املواطن زكريا را�شد ح�سن قتيال يف املعتقل جراء تعر�ضه
للتعذيب بعد �سبعة �أيام من اعتقاله بتهم "التحري�ض على الكراهية" و"ن�شر �أنباء كاذبة"
و"تعزيز الطائفية" و"الدعوة �إىل �إ�سقاط النظام على املنتديات الإلكرتونية" ،لأنه كان
يدير منتدى �إلكرتوني ًا للنقا�ش.
وبني يونيو /حزيران و�سبتمرب� /أيلول ،حجبت ال�سلطات عددا من املواقع الإلكرتونية مثل
خدمة الدرد�شة ال�صوتية والفيديو "بالتوك" ،وال�سيما غرفة الدرد�شة "بحرين ني�شن"
التي كان املعار�ضون ي�ستخدمونها للتوا�صل ،وموقع �صحيفة "مر�آة البحرين" الإلكرتونية
الذي ينتقد احلكومة� ،إ�ضافة �إىل موقع "حركة البحرين للعدالة والتنمية" والذي
يف�ضح االنتهاكات املرتكبة �ضد حقوق الإن�سان يف البحرين ويدعو �إىل تنفيذ �إ�صالحات
دميقراطية ،وموقع  livestreamالذي يبث املعلومات مبا�شرة على تويرت .وقامت
منظمة "مرا�سلون بالحدود" بتوثيق كل هذه االنتهاكات يف تقريرها للعام .2011

■ ق�ضية الو�سط

اإلعالم وصناعة الكذب
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دعوى �ضدها يف املحكمة اجلنائية العليا يف اململكة بتهمة ارتكاب انتهاكات خطرية ون�شر
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معلومات كاذبة وم�ضللة من �ش�أنها �أن ت�سيء �إىل �صورة البالد و�سمعتها يف اخلارج .ومن
ثم منعها من ال�صدور ملدة يوم واحد و�إقالة  3من قياديي التحرير فيها ،وهم رئي�س
التحرير من�صور اجلمري ،ومدير التحرير ليد نويه�ض ورئي�س ق�سم املحليات عقيل
مريزا ،و�إحالتهم �إىل املحاكمة .ومتت تربئة املتهمني على ا�ستحياء وفر�ض غرامة مالية
فقط ،ثم عادوا لأعمالهم ،كما تعر�ضت مطبعة ال�صحيفة للتك�سري والتخريب من قبل
رجال م�سلحني.
تال ذلك �إعالن جلنة حماية ال�صحافيني يف نيويورك مطلع �أكتوبر� /شرين الأول منح
رئي�س حترير �صحيفة "الو�سط" اجلمري ،اجلائزة الدولية حلرية ال�صحافة للعام
 ،2011عازية ذلك �إىل "دور اجلمري يف الدفاع عن حرية الر�أي والتعبري يف
الظروف القا�سية".

■ الأكرث خطر ًا
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وجاءت البحرين يف املرتبة الثانية �ضمن قائمة �أخطر  10مناطق يف العامل على حياة
ال�صحافيني للعام  2011ح�سب منظمة "مرا�سلون بال حدود" م�سجلة قتل �أحد الن�شطاء
الإلكرتونيني على يد قوات الأمن البحرينية ،وكذلك �أحد م�ؤ�س�سي ال�صحف ،واعتقال 36
�صحافيا ،يف حني مت االعتداء على � 11صحافي ًا ،فيما �أجرب � 40صحافي ًا على اال�ستقالة.
كما قامت ال�سلطات برتحيل نحو � 6صحافيني �أجانب� ،ضمن تقرير خا�ص و�ضعته عن
�أو�ضاع الإعالم يف دول الربيع العربي "تون�س ،م�صر ،البحرين ،اليمن� ،سوريا وليبيا".
وجاء يف تقرير املنظمة �أن ال�سلطات البحرينية "حت�أول ال�سيطرة على املعلومات الواردة

عن التظاهرات واالنتهاكات التي ترتكبها القوى الأمنية من خالل ا�ستخدام تر�سانة
هائلة من التدابري القمعية من خالل اعتقال وترحيل ال�صحافيني الأجانب الذين
يواجهون �صعوبات كبرية يف احل�صول على ت�أ�شريات دخول ،وتخويف كل من يرغب يف
الإدالء ب�شهادته لو�سائل �إعالم �أجنبية ،وم�ضايقة املدافعني عن حرية التعبري ،واعتقال
املدونني وامل�صورين وم�ستخدمي الإنرتنت (الذي تويف �أحدهم يف خالل فرتة االحتجاز)،
ورفع الدع�أوى الق�ضائية �ضد نا�شطني يف جمال الدفاع عن حرية التعبري وغريها" .يف
الوقت نف�سه ،مت �إطالق حملة دعائية �ضد �أبرز �شخ�صيات احلركة االحتجاجية عرب
اتهامهم باخليانة والإرهاب.
كما �سجلت املنظمة القب�ض على �أكرث من � 30صحافيا بحرينيا ،تر�أوحت مدد االحتجاز
بني ب�ضع �ساعات وعدة �أ�شهر ،منهم مرا�سلة راديو مونتي كارلو وفران�س  24نزيهة
�سعيد ،ال�صحايف الريا�ضي في�صل هيات ،ال�صحايف عبداهلل علأوي ،ال�صحايف الريا�ضي
ح�سني الدرازي ،ومرا�سل وكالة الأنباء الأملانية مازن مهدي ،وتعر�ضوا جميعهم ل�سوء
املعاملة والتعذيب.
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االحتالل العسكري
لمجمع السلمانية الطبي
ّ

احتالل ال�سلمانية ،الكذبة التي �أعقبتها ع�شرون كذبة وكذبة
«اكذب ثم اكذب ثم اكذب ،فال بد من �أن ي�صدق النا�س يف
النهاية» بول غوبلز
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النظام البحريني ،مل يفت�أ يعتمد يف �سيا�سته البالية ،هذه املقولة ال�شهرية لوزير الدعاية
الأملاين يف عهد هتلر .الأنظمة امل�ستبدة ال تزال ت�ستخدم هذه اللعبة؛ لت�سويق �أكرب �أكاذيبها
وت�ضليل الر�أي العام حملي ًا وعاملي ًا .الب�سطاء وال�سذج من اجلمهور العام ،والذين ميثلون
قطاع ًا غري قليل ،تنطلي عليهم الكذبات ال�سيا�سية ب�سهولة ،ال لأن ال�سيناريو الذي تر�سمه
معد باتقان ،وال لأنه يحتوي منطق ًا �أو معقولية ،بل لأن التكرار املطنطن الذي ي�أتي على
�شكل وجبات يومية م�ستمرة عرب و�سائل الإعالم املجري ،وعرب املطنطنني املتك�سبني،
ير�سخ يف العقول ال�سطحية واملنحازة� ،صور ًا ذهينة مفرغة من العمق واملعنى ،تقوم
ِّ
برتديدها تلقائي ًا ب�شكل تلقيني �ساذج وغبي.
لكن ما مل يعرفه النظام� ،أن «من يكذب كذبة ال يدرك مدى �ضخامة الفعل الذي يفعله،
فهو جمرب على اخرتاع ع�شرين كذبة �أخرى لكي يحافظ على الكذبة الأوىل» ،وهذا ما
وقع يف �شره هذا النظام ،فكل كذبة هزيلة يخرتعها لتربير قمعه وانتهاكه املف�ضوح �أمام
العامل ،يحتاج لرتتيقها خلرتاع كذبة �أخرى ،كما حدث يف �أكرب كذبتني و�أخطرهما على
الإطالق ،فيما يتعلق بق�ضية الكادر الطبي واحتالل جممع ال�سلمانية ،وكذبة والية الفقيه
مبا فيها تبعية ثورة  14فرباير لإيران.
هذا التقرير �سيح�أول الوقوف عند كذبة واحدة فقط :كذبة احتالل جممع ال�سلمانية.
و�ستكون هناك تقارير �أخرى لكذبات �أخرى بع�ضها �سنتمكن من �إلقاء ال�ضوء عليه يف
ح�صاد الثورة هنا ،وبع�ضها الآخر �سنف�صل له م�ساحة �أخرى فيما �سي�أتي.

■ مفاتيح الكذب..

لكل كذبة مفتاح هو فاحتة الكذبة ،خيط مي�سك به الكاذب؛ ليبني عليه �سيناريو كذبته،
بحيث تبدو وك�أنها حقيقية .ي�ستخدم الكاذب هذا املفتاح لر�سم ال�سيناريو وللتدليل عليه
وللربط بني تفا�صيله ولل�شرح والتف�سري وكل �شيء .الب�سطاء وال�سذج تكفيهم املفاتيح
لي�صدقوا الكذبة ،لي�ست لديهم قدرة على الذهاب �أكرث .يف املفتاح جزء من حقيقة ،ويف
الكذبة ي�صنع املفتاح كل الرواية .ما هي مفاتيح كذبة احتالل ال�سلمانية؟

■ مفتاح اخليمة
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بعد جمزرة  17فرباير وحما�صرة دوار الل�ؤل�ؤة بقوات اجلي�ش� ،صارت باحة الطوارئ يف
جممع ال�سلمانية الطبي ملج�أً ومتنف�س ًا للجماهري الغا�ضبة التي �شيعت �شهداءها وجلبت
جرحاها ،توافدوا �إىل هذه ال�ساحة واعت�صموا عندها ،كما اعت�صموا بها� .إدارة جممع

ال�سلمانية وعلى ر�أ�سها الوزير في�صل احلمر مل يتخذ �أي �إجراء ملنع التجمهر.
مع تقاع�س �إدارة جممع ال�سلمانية عن القيام بواجبها جتاه امل�صابني يف اليوم الأ�سود
(� ،)1شكل الطاقم الطبي يف جممع ال�سلمانية الطبي جلنة للكوارث والطوارئ على
مدار ال�ساعة .هدفها مل يتج�أوز تنظيم وجود فريق من الأطباء للتن�أوب ا�ستعدا ًد لأي
طارئ ،ومبا�شرة تنفيذ اخلطة املجدولة .بعد ان�سحاب قوات اجلي�ش املحيطة بالدوار
وعودة اجلماهري �إىل االعت�صام يف الل�ؤل�ؤة ،بد�أ جدل يحتدم بني املتجمهرين من �شباب
 14فرباير والأطباء ،بع�ض الأطباء يرى �أنه مادام �سمح لل�شباب بالعودة �إىل الدوار
واالعت�صام ،لينته االعت�صام املوجود يف باحة جممع ال�سلمانية الطبي ،لكن �شباب 14
فرباير كانوا يرون خالف ذلك :ال بد من وجود نقطة جتمع ثانية غري الدوار ،ف�إذا ما ّمت
�ضرب الأوىل ،جل�أ النا�س �إىل الثانية .املتجمهرون من �شباب الثورة ن�صبوا خيمة يف اليوم
التايل ،وعقدوا من�صة خطابية ،ومكان ًا خا�ص بال�شاي ،و بد�ؤوا بفعاليات �سيا�سية من فوق
هذه املن�صة .كان هذا هو املفتاح الذي وقع بيد ال�سلطة؛ لفتح نار كذبتها ،و�ضرب الكادر
الطبي واتهامه باحتالل املجمع� .صارت التهمة جاهزة .ورغم �أن املجمع يقع فعلي ًا حتت
م�س�ؤولية �إدارة املجمع ووزير ال�صحة في�صل احلمر ،الذين مل ي�صدر منهم �أي �إجراء� ،أو
منع ،ف�إن الكادر الطبي هو من ُحمل امل�س�ؤولية ،وبد ًال من معاقبة الإدارة على تقاع�سها،
يحاكم الأطباء اليوم.
بقيت الأمور هادئة بعد  19فرباير ،التجمهر �أي�ض ًا كان حمدود ًا .لكن مع عودة النظام
ال�ستخدام العنف عن طريق البلطجية (كثري منهم ُك�شف �أنهم رجال �أمن يف ثياب مدنية)،
بد�أت احلاالت والإ�صابات الطارئة ترد املجمع ،وعاد التجمهر قوي ًا مرة �أخرى.
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■ مفتاح اللجنة ال�شعبية

ثمة مفتاح �آخر ا�ستخدمته ال�سلطة بقوة� ،إذ تكونت جلنة �أهلية و�شعبية مل�ساندة اللجنة
الطبية يف �أداء وظيفتها ،متثلت مهمة اللجنة ال�شعبية يف منع التجمهر عند مدخل
الإ�سعافات ،وعدم ال�سماح للمتجمهرين دخول �أروقة ق�سم الطوارئ و�إعاقة �إ�سعاف
امل�صابني .وملزيد من التنظيم ،تفرعت من هذه اللجنة �أي�ض ًا ،وب�شكل �شعبي ،جلنة
�إعالمية ،لعبت دور ًا كبري ًا يف الر�صد والتوثيق بال�صوت وال�صورة وتدوين املعلومات
الدقيقة جلميع االنتهاكات �ضد املتظاهرين القادمني يف �سيارات الإ�سعاف �أو بال�سيارات
اخلا�صة لتلقي العالج يف املجمع .كان دور اللجنة الإعالمية املنظم �إيجابي ًا وبارز ًا يف نقل
حقيقة ما يجري لو�سائل الإعالم املحلية واخلارجية عن طريق الفيديو وكتابة التقارير
وتنظيم عملية دخول وخروج ال�صحافيني واملرا�سلني وتزويدهم باملعلومات الالزمة.
كان هذا هو الأ�شد ق�صم ًا لكاهل النظام ،انك�شفت ف�ضائحه �أمام العامل عن طريق
وكاالت الأنباء العاملية التي دخلت املجمع وقامت بالت�صوير و�إجراء املقابالت مع الأطباء
واجلرحى.

■ �شهادة..
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ولأن يل �شهادة �شخ�صية يف هذا اجلانب ،ف�سوف �أقوم بذكرها هنا ،فقد ذهبت بنف�سي
�إىل جممع ال�سلمانية م�ساء  13مار�س ب�صفة �إعالمية ،و�إن كنت ال �أمثل �صحيفة ر�سمية.
كان االنفالت الأمني على يد البلطجية قد بد�أ يقوى .العديد من املناطق تتعر�ض لهجوم
بالآالت احلادة والعديد من الإ�صابات ت�صل املجمع ،بع�ضها بليغ ،ذهبت لأ�شهد احلاالت.
الإ�سعاف ي�صل حممو ًال ب�إ�صابات .التجمهر حا�شد وغا�ضب ،ر�أيت بنف�سي كيف ي�صطف
املمر�ضون واملمر�ضات املتطوعون ،ي�شكلون �سل�سلة ب�شرية تف�صل بني املتجمهرين ومدخل
الإ�سعاف .ر�أيت بع�ض احلاالت غري اخلطرية والتي متت معاجلتها تفرت�ش مكان ًا على
الأر�ض يف باحة الطوارئ .كنت �أحمل كامريتي و�أ�صور ،ح�أولت الدخول �إىل مبنى
الطوارئُ ،منعت� ،أخربوين �أن الدخول ممنوع لغري املر�ضى واحلاالت والكادر الطبي
والإعالم .و�أن علي �أن �أح�ضر بطاقة ت�سمح يل بالدخول �أ�ستلمها من اللجنة الإعالمية.
ذهبت �إىل خيمة �صغرية كتب عليها اللجنة الإعالمية ،طلبت بطاقة دخول� ،ساعدين
ا�سمي �أن �أح�صل على بطاقة ل�شخ�ص واحد فقط ،ال ُي�سمح بدخول �أكرث من �إعالمي واحد
منع ًا للفو�ضى .دخلت و�شاهدت بع�ض احلاالت التي �سبق و�صولها .كان الكادر الطبي يف
حركة �سريعة كما ال ميكن �أن تراه يف �أي وقت �آخر .جميع الأطباء من جميع التخ�ص�صات

متواجدون يف غري وقت عملهم الر�سمي لتقدمي ما ميكن من م�ساعدة� .أجريت بع�ض
اللقاءات مع بع�ض اجلرحى وامل�صابني الذين مت �إح�ضارهم من املرف�أ واجلامعة �صباح ًا،
�أو من مناطقهم م�ساء.
توا�صل دخول الإ�سعاف بحاالت جديدة ،و�شهدت كيف يتم �إحاطة احلاالت لت�سهيل
دخولها ،وكيف تلقى العناية الفورية .ر�أيت الدور الذي كانت تقوم به هذه اللجنة ،يف منع
املتجمهرين من تعطيل الكادر الطبي عن �أداء مهماته ،ومنع االقتحام الع�شوائي ملبنى
الطوارئ ،ولدي �صوري التي التقطتها تلك الليلة.
قلت �إن تلك اللجنة التي كان الهدف منها تنظيمي ًا ،كانت هي املفتاح الثاين الذي
ا�ستخدمته ال�سلطة ،لتُظهر �أن الدخول للطوارئ مل يكن م�سموح ًا به ملر�ضى الطائفة
ال�سنية ،و�أن املحتجني و�ضعوا نقاط تفتي�ش ،ت�س�أل من يدخل عن طائفته التي ينتمي �إليها،
وغريها من ال�سخافات التي روجت للعب على عقول جماهري الطائفة ال�سنية ،و�إظهارها
على �أنها هي امل�ستهدفة من احلركة بد ًال من النظام الفا�سد .وهو ما ح�شد له النظام
عن طريق التلفزيون وال�صحافة والأقالم والأ�صوات والر�سائل الإلكرتونية التي انت�شرت
بكثافة تنقل ق�ص�ص ًا وهمية حول ذلك.

■ �أول الكذب..

بد�أت الكذبة نهاية فرباير ،حتديد ًا بعد �صدور الأمر امللكي بت�سليم حقيبة وزارة ال�صحة
للدكتور نزار البحارنة (ال�شيعي الأ�صل) يف  25فرباير ،مل مت�ض �أيام حتى بد�أ ا�ستخدام
م�صطلح «احتالل جممع ال�سلمانية» ،والتلميح التدريجي بتواط�ؤ الوزير ( ،)2رغم �أن كل
ما حدث مت وحقيبة ال�صحة ال تزال بيد في�صل احلمر (ال�سني الأ�صل) .الإعالم املحلي
ب�أدواته املختلفة عمل على ت�سويق الكذبة ،كذلك الإعالم اخلليجي .الربامج التلفزيونية
املبا�شرة يف كل من قناة البحرين وقناة و�صال ال�سلفية ،جندتا مكاملات مفربكة ت�شكو
وتبكي وتنتحب عدم ال�سماح لل�سنة بدخول جممع ال�سلمانية وتلقي العالج .جنحت هذه
الفربكات الركيكة يف جتيري �أطراف خارج اللعبة مل حترك نف�سها م�سافة طريق لتت�أكد
مما يحدث حولها يف بلد �صغري ،وجنحت الكذبة يف ا�ستدراج عواطف جمهور عري�ض من
(ال�شارع ال�سني) وتخويفهم من (االحتالل ال�شيعي!).
د�أب الإعالم الر�سمي خالل �أ�شهر الأزمة على الطنطنة حول مو�ضوع ما كل عدة �أيام؛
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ليظهر �أمام الر�أي �أن النظام ا�ستجاب لإرادة ال�شعب الذي �ضاق ذرع ًا .هكذا �صار ُيعرف
ما ينوي النظام القيام به من خالل ما ي�شن من حمالت موجهة عن طريق تلفزيونه
و�صحافته .االت�صال ال�شهري (لأم خليفة) ( ،)3هو �أحد مناذج (البكائيات) التي
ا�ستخدمها النظام عرب قناته الر�سمية بافتعال مت�صنع وفا�ضح ،متهيد ًا لإنزال اجلي�ش
مبجمع ال�سلمانية .الهدف هو �إظهار �أن ما �سيقوم به النظام يف اليوم التايل هو ا�ستجابة
ملطالب ال�شعب الذي �ضاق ذرع ًا مبا يحدث .وكان ما ا�ستدلت به (�أم خليفة) ،على
معرفتها مبا يحدث داخل ال�سلمانية ،قولها �إنها تتكلم من مكان قريب من ال�سلمانية!
و�أكدت �أن الأطباء ال�سنة الآن (�أي يف وقت ات�صالها) يختبئون يف غرفة واحدة لأن ال�شيعة
يريدون �أن يقتلونهم علن ًا! و�أن ال�شيعة ي�ستخدمون ال�سنة كرهائن ب�شرية يف ال�سلمانية!
و�أمرت امللك بعد تعظيمه وتبجيله مرار ًا وتكرار ًا وب�صوت يبكي كثري ًا� ،أن «ير�سل جي�ش
درع اجلزيرة الذي و�صل �إىل البحرين ،للتدخل الفوري يف جممع ال�سلمانية من �أجل �إنقاذ
�أهل ال�سنة من احتالل ال�شيعة!».
ال نعرف ملاذا طالبت �أم خليفة �أن يتدخل جي�ش درع اجلزيرة بد ًال من رجال الأمن ،لكن
ما هو معروف �أنه رغم كل ما وجه �إىل الكادر الطبي من اتهامات خطرية يف حماكم
ال�سالمة الوطنية� ،إال �أن �شيئ ًا من الكذب الذي قالته املمثلة �أم خليفة ال�شهرية ببكائها
امل�صطنع حول القتل العلني والرهائن الب�شرية ،مل يقله �أحد ،مبن فيهم الأطباء الذين
�شهدوا زور ًا �ضد زمالئهم.

■ �شهادة �أم حممد
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ورغم ما ب�سطت ال�سلطة من يدها يف الكذب ،ف�إن احلقيقة ال بد تخرتق عرب �أ�صوات
�صادقة من ال�شارع الذي �أريد له �أن يكون يف هذه �أعمى .قناة و�صال الف�ضائية ال�سلفية
ال�سعودية ،والتي عملت جنب ًا �إىل جنب مع الإعالم الر�سمي البحريني على كذبة الطائفية
ووالية الفقيه وتبعية احلركة لإيران ،تلقت ات�صا ًال م�ستنكر ًا من (�أم حممد) من الطائفة
ال�سنية ،التي ك ّذبت كل ما يقال يف الإعالم الر�سمي ،و�شجبت دور هذه القنوات يف
ممار�سة الكذب والت�ضليل الإعالمي ،وذكرت �أنها ترددت على املجمع �أكرث من مرة خالل
تلك الفرتة ،ومل يتم تفتي�شها وال �س�ؤالها عن �أ�صلها وال ف�صلها وال تعطيل و�صولها ،و�أن
قريبتها التي ترقد يف املجمع حتظى بعناية واهتمام من الكادر الطبي الذين عربت عنهم
�أنهم من املذهب ال�شيعي ،و�أن كل ما يتم تناقله هو �إ�شاعات مغر�ضة بهدف النيل من
الوحدة الوطنية و�شق ال�صف و�إثارة الفتنة (.)4

■ ف�ضح علي

كما تفاج�أ �أحد برامج تلفزيون البحرين ،بات�صال غري متوقع من �أحد �أبناء الطائفة
ال�سنية ا�سمه (علي اليا�سني) ،ومل يتمكن املذيع من �إخفاء تغري �ألوانه ومالحمه وهو
ي�سمع كلمات املت�صل التي باغتتهم على الهواء مبا�شرة ،قال علي اليا�سني ب�صوت
حمروق وخمنوق« :الأحداث التي �صارت يف البحرين كاملة� ،أح ّملها تلفزيون البحرين؛
لأن تلفزيون البحرين وعلى مدى ع�شرين يوما ،وطوال � 24ساعة ،يطحن ويزيد وين�شر
الطائفية يف البالد� 24 ،ساعة النا�س يت�صلون ،اللي ي�سب ،واللي ي�سب ال�شيعي واللي
ي�سب املذهب واللي يغلط على العلماء ،ومع ذلك املقدمني يقولون له :م�شكور� ،صح
ل�سانك ،جزاك اهلل خري ،هذا اللي و�صل البالد ملا نحن فيه ،املقدمني كلكم املفرو�ض
تكونوا حياديني ،تو�صلون ر�سالة �إعالمية ،نا�س ت�سب وت�شتم ال�شيعة وانتو �ساكتني؟ وين
ردكم� ،إذا ويل العهد ،تاج را�سكم طلع وقال يجب على اجلميع الهدوء ،وقال اللي يطلعون
م�سريات الد�ستور كفلهم ،وانت يف كل يوم� ،إنت وزمالئك حتملون املعار�ضة اللي ي�صري»
ثم ت�ساءل «البلطجية اللي يف �سرتة �شنو هوياتهم؟ من وين؟ هل هم معار�ضة؟ واللي �صار
يف اجلامعة �شنو هوياتهم؟ هذي كلها جتهيزات حق ينزل اجلي�ش ،تبون تنزلون اجلي�ش
ما عرفتو قمتوا زعزعتوا الأمن ،حق ينزل اجلي�ش وتربرون .اللي قاعد ي�صري الآن من
تدخل يف جممع ال�سلمانية حق باجر ينزل اجلي�ش ويحوط (يحا�صر) ال�سلمانية .هذي
خططكم .نحن يف  2011مو ما ن�شوف» (.)5
هكذا ف�ضح (علي اليا�سني) بكل ب�ساطة وبكل �صدق ،ملخ�ص ال�سيناريو الذي �سار عليه
النظام ،وف�ضح الكذبة التي جرى لوكها على ل�سان جميع �أدوات ال�سلطة حول «احتالل
ال�سلمانية» ،متهيد ًا ملحا�صرتها؛ لأنها معقل ف�ضح ،ال لأنها معقل احتالل ،كما كان وا�ضح ًا
جلميع من يفهم.

■ زيارة املعلم
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وك�آخر منوذج ،انت�شر فيديو م�صور ملعلم من �أهل ال�سنة ،اختار �أن يذهب �إىل جممع
ال�سلمانية بنف�سه ليت�أكد مما نقل عنه يف و�سائل الكذب احلكومية ،و�ألقى يف اجلماهري
املحت�شدة كالم ًا مرجت ًال ،لكنه ف�صيح وبليغ ،خل�ص فيه الكذبة التي لعبها اجلهاز
الر�سمي حول احتالل ال�سلمانية ،مما ذكره« :يف احلقيقة كانت عندي حالة مر�ضية،
و�صممت �أن �آتي �إىل هذا املجمع لعلمي اليقني والقطعي �أن بع�ض ما �سمعته كذب وزور عن
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�إخواننا الكرام جميع ًا .لقد ُحذرت ُ
وخ ّوفت قبل �أن �آتي �إىل هذا املكان الذي اعتدت �أن
�آتي �إليه ،و�أنا �أعرف �إخوتي و�أبنائي الذين در�ستهم و�إخواين الذين �صحبتهم من ال�شيعة،
و�أعرف �أخالقهم جميعا و�أ�ستبعد بل �أعده من امل�ستحيل �أن ي�صدر بع�ض الذي �سمعته يف
بع�ض و�سائل الإعالم املغر�ضة من �إخواين الكرام الذين عرفتهم (اجلمهور يهتف� :إخوان
�سنة و�شيعة هذا الوطن ما نبيعه) .ويوجد بينكم الآن بع�ض من عرفني عن قرب وعلمته
ودر�سته يف مدر�سة الهداية اخلليفية (اجلمهور يهتف :بالروح بالدم نفديك يا �سني)..
ثم قال «جئت �إىل هذا املجمع و�أنا كلي ثقة ويقني على �أنني �س�أجد فيه كل ترحيب واحرتام،
وهذا الذي ر�أيته ،وهذا الذي مل�سته ،يف الوقت الذي �أ�سمع فيه كلمات �أتعجب منها� ،أ�سمع
فيه �أمورا �أتعجب منها ،و�أنا قاطع ب�أن هذا الذي �سمعته من بع�ض النا�س ما هي �إال
�إ�شاعات كاذبة ونفو�س مري�ضة مغر�ضة تريد �أن تزرع الفتنة وت�ضرب �إ�سفني الكراهية بني
الأخ و�أخيه .جئت �إىل هذا املجمع الكرمي ،كثريون ال يعلمون �شخ�صيتي( )...لأرى كيف
يقابلني الإخوة وكيف يبادلوين التحية وال�سالم ،فما ر�أيتهم فرقوا بيني وبني �إخوتهم يف
التحية وال�سالم والإخاء (اجلمهور يهتف� :إخوان �سنة و�شيعة هذا الوطن ما نبيعه).
ثم ف�ضح الكذب الإعالمي «لقد اطلعتم جميعا على بع�ض ما �ألقي يف بع�ض القنوات
املغر�ضة� ،أو لنقل بع�ض الربامج التي ح�ضر فيها من ال يتقون اهلل يف هذا الوطن ،و�ألقيت
كلمات كنت �أح�أول �أن �أكذبها للتو واللحظة ،و�أح�أول �أن �أخرب بع�ض من �أحاط بي من
الإخوة الكرام ،ب�أن هذا الذي �أ�سمعه ال ميكن �أن يكون له ر�صيد من الواقع واحلقيقة
�أبد ًا».

■ الكذبات الع�شرون..
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هكذا بد�أت كذبة احتالل ال�سلمانية ،مل تلق قبو ًال يف و�سط الر�أي العاملي ،بدا الأمر
�ساخر ًا وهزلي ًا ،خ�صو�ص ًا ملن ح�ضر بنف�سه من الإعالميني واملنظمات احلقوقية ،الكذبة

كانت من الهزالة بحيث مل حترك �سوى ال�سذج الذين تعودوا تكرار ما تكرره عليهم الآلة
الإعالمية الر�سمية ،وما متار�سه عليهم من كذب وت�ضليل ،فكان على النظام �أن يبحث
عن كذبات �أخرى� ،أكرث ت�أثري ًا على الر�أي العام العاملي ،لعله يقنعه �أن الكذبة الأوىل
لي�ست كذبة ،و�أنها حقيقة .كان عليه �أن يخرتع ع�شرين كذبة وكذبة كي يغمغم كذبته
الأوىل ،وكلما كذب �أكرث انف�ضح �أكرث ،الكذبة ترهل ما قبلها �أكرث بد ًال من �أن ت�صلحها،
فمن اتهام الأطباء باحتالل ال�سلمانية �إىل اتهامهم بعدم معاجلة املر�ضى من الطائفة
ال�سنية� ،إىل اتهامهم بالتعدي على الآ�سيويني� ،إىل حيازة الأ�سلحة� ،إىل �سرقة الدم� ،إىل
�إجراء عمليات �أدت �إىل قتل بع�ض املحتجني� ،إىل غريها وغريها من الكذبات التي يحتاج
ف�ضحها �إىل تقرير مف�صل �آخر .وال يزال النظام يغمغم يف كذباته التي تورط بها فيما
يخ�ص ق�ضية الكادر الطبي ،وال يزال غري قادر على الت�صرف يف هذا ملف كذبه الذي
�صار حب ًال ملفوف ًا حول عنقه ،خمنوق ًا ب�أي جهة ما حركه.

■ هوام�ش

( )1مر�آة البحرين� :شوكة الأطباء  -احللقة الأوىل
http://bhmirror.no-ip.org/article.php?id=1194&cid=105

( )2انظر لقاء وزير ال�صحة نزار البحارنة مع �صحيفة الأيام قبل ا�ستقالته ب�أيام
http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=70251

(� )3أم خليفة تباكت وتباكى معها املذيع
http://www.youtube.com/watch?v=h5OyX7YRneo&skipcontrinter=1

( )4يوتيوب مكاملة �أم حممد لقناة و�صال
http://www.youtube.com/watch?v=aUcdojWxb7M

( )5يوتيوب مكاملة علي اليا�سني لتلفزيون البحرين
http://www.youtube.com/watch?v=vuHy2fi9RxU

http://www.twitvid.com/7TYVP
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( )6يوتيوب الكلمة التي ارجتلها املعلم ال�سني يف جممع ال�سلمانية
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خطابات الملك
تكذبها األيام التي لم نعشها قبل

"على �ضوء ما جرى من حوادث متفرقة يوم �أم�س واليوم وكانت
هناك للأ�سف وفاة الثنني من �أبنائنا الأعزاء ،وعليه نتقدم
بتعازينا احلار ةلذويهما و�أن يلهمهم العلي القدير ال�صرب وال�سكينة
وال�سلوان .كما ليعلم اجلميع ب�أننا قد كلفنا �سعادة الأخ جواد بن
�سامل العري�ض نائب رئي�س جمل�س الوزراء بت�شكيل جلنة خا�صة
ملعرفة الأ�سباب التي �أدت �إىل تلك الأحداث امل�ؤ�سفة".
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كانت تلك فقرة من �أول خطابات املوت التي �أر�سلها ملك البحرين و�إذاعه تلفزيون
البحرين يف اخلام�س ع�شر من فرباير  ،2011بعد يوم من �سقوط �أول �شهداء الثورة
علي م�شيمع ،ويف نف�س يوم �سقوط ثاين ال�شهداء فا�ضل املرتوك ،ر�سالة بدا �أنها حتمل
�شيئا من الأمل ،غري �أنها مل تكن �سوى التد�شني الفعلي حلفالت الزار الدموية� ،صورة
بد�أت تتك�شف حلقيقة النوايا التي �أ�ضمرها امللك حمد بن عي�سى لأبناء �شعبه.
خطاب �أول مقت�ضب ،مل يزد على مئتني و�أربع و�سبعون كلمة ،مل يدر يف خلد امللك نف�سه
�أنه �سيمنح ال�شعب الثائر جناحني للتحليق عاليا بحثا عن �سماء حرة ،بعيدا عن حقيقة
النوايا املتوارية بني �سطوره ،اعت�صم النا�س يف دوار الل�ؤل�ؤة ،ن�صبت اخليام ،وتو�إىل تدفق
النا�س.
وبعد يومني فقط من ذلك اخلطاب ،حتديدا يف  17فرباير� ،سقط �أربعة �شهداء يف اليوم
ذاته ،ال�شهيد حممود �أحمد ،ال�شهيد علي خ�ضري ،ال�شهيد عي�سى عبداحل�سن ،وال�شهيد
علي امل�ؤمن ،فيما عرف باخلمي�س الدامي ،لف�ض االعت�صام بالقوة واخلداع ،عندما
هجمت قوات الأمن على املعت�صمني فجرا ،وحولت الدوار �إىل ما ي�شبه �ساحة احلرب.
اخلطاب الأول �أ�سقط �أربعة �شهداء دفعة واحدة ،توارى بعده امللك خلف �ستار ،وخرج
نيابة عنه جنله وويل عهده ،ليطالب النا�س بالهدوء والعودة �إىل عقولهم ،وكان من
مالمح ذلك حتديد يوم لت�أبني ال�شهداء� ،أ�صيب خالله ال�شهيد عبدالر�ضا بوحميد �أثناء
م�سرية ال�ستعادة الدوار قبل �أن يلتحق بركب ال�شهداء بعد ثالثة �أيام ،عندما جنح الثوار
فعال يف حترير الدوار وا�ستعادته.
اعت�صامات وم�سريات ا�ستمرت حوايل �شهرا �أو �أقل ،حتركت يف كل مكان ،دار احلكومة،
املجل�س الوطني ،الديوان امللكي ،ق�صر ال�صافرية ،هزت العر�ش اخلليفي ،ودفعته �إىل
طلب املعونة من ال�شقيقة الكربى اململكة العربية ال�سعودية التي �أعلنت رف�ضها القاطع
لأي تنازل يعطي ال�شعب ولو النزر الي�سري من حقوقه.
اإلعالم وصناعة الكذب
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اختفاء امللك يف تلك الفرتة� ،صاحبه ،فتح املجال �أمام ويل العهد ليقود حملة للتف�أو�ض

مع املعار�ضة ،املهمة التي �أجه�ضت يف ال�ساد�س ع�شر من مار�س يف الهجوم الغادر املدعوم
بقوات درع اجلزيرة على املعت�صمني يف دوار الل�ؤل�ؤة ،حلقت الطائرات ،ولوحق املعت�صمون
يف كل مكان ،لتبد�أ بعدها مرحلة من تبادل الأدوار ،ويل العهد يختفي ليعود امللك �إىل لعبته
امل�سلية ،لعبة اخلطابة وهذه املرة بلغة عنرتية فتحت املجال �أمام ات�ساع رقعة التخوين.
لغة املهادنة وال�سالم التي غلفت لغة اخلطاب الأول ،اختفت متاما من اخلطاب الثاين ،يف
الثامن ع�شر من مار�س ،ظهر امللك يف تلفزيونه ليلقي خطابا موتورا� ،أعلن خالله �إف�شال
خمطط خارجي يحاك منذ ثالثني عاما �ضد البحرين ودول جمل�س التع�أون اخلليجي.
ولعل �أبرز ما ذكره امللك خالل زيارته لقوات درع اجلزيرة ،ت�صريح وا�ضح يف�سر كل
عمليات القتل التي ح�صلت الحقا وتوا�صلت حتى نهاية العام ،قال متباهيا" :هذا اليوم
هو يوم عيد لر�ؤيتكم وح�ضوركم للقيام بالواجب على �أكمل وجه وب�أ�سرع ما ميكن
وهذه هي عهود ومواثيق وثقتها املحبة واملودة بني �شعوبنا وقيادتنا يف املنطقة عرب
ال�سنني ولي�ست وليدة �أم�س �أو اليوم �إمنا هي من �أ�صل قدمي وهذا هو ال�صحيح".
وا�صل قائال�" :أن تواجد قوات درع اجلزيرة يف البحرين لي�س للقيام بدور حفظ النظام
الداخلي حيث �أن هذه القوة قد �شكلت بواجب الدفاع العام عن �أي بلد من دول جمل�س
التع�أون كما كلفهم جاللته بنقل حتياته �إىل �ضباط و�ضباط �صف و�أفراد هذه القوة
البا�سلة يف خمتلف مواقعهم"
مثل هذا الإيعاز ال�صريح ال يرتك جماال للملك للتالعب بالتاريخ ،حيث يحا�صره احل�ساب
واجلغرافيا� ،أزيل الدوار وبد�أت مرحلة �سحق املحتجني ومالحقتهم يف كل مكان ،حتت
�شعار النيل من اخلونة وهو ما جت�سد فعليا يف احلالة املكارثية التي بات عليها م�ؤيدو
النظام ،وكان تلفزيون البحرين العبا �أ�سا�سيا فيها.
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مع الدخول يف حالة ال�سالمة الوطنية التي ا�ستمرت ما بني  15مار�س  2011وحتى
نهاية �شهر يونيو من العام ذاته ،دخلت البحرين يف قب�ضة امل�شري ،املئات من املواطنني
�أر�سلوا �إىل ال�سجون وحماكم ال�سالمة الوطنية ،و�سط �شعور خمادع �أن الثورة �أجه�ضت
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مبكرا ،لرتفع حالة ال�سالمة الوطنية قبل موعدها املحدد ب�أ�سبوعني.
�صدر ذلك على �شكل مر�سوم ملكي يوم الأحد املوافق للثامن من مايو  2011برفع حالة
ال�سالمة الوطنية .وجاء يف املادة  1من املر�سوم �أنه ترفع حالة ال�سالمة الوطنية يف جميع
�أنحاء مملكة البحرين اعتبارا من �أول يونيو /حزيران  .2011كما جاء يف املادة 2
�أنه على رئي�س جمل�س الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين ورئي�س احلر�س الوطني
والوزراء كل فيما يخ�صه تنفيذ �أحكام هذا املر�سوم ،ويعمل به من تاريخ �صدوره ،وين�شر
يف اجلريدة الر�سمية.
مع قرب حلول �شهر رم�ضان املبارك� ،سارع امللك ب�صورة م�ؤقتة �إىل خلع بدلته الع�سكرية
وارتداء بدلة الورع والتقوى ،خرج للنا�س يف خطاب كان ظاهره حلول ال�شهري الف�ضيل،
�أما باطنه فهو الت�أكيد على وجوده يف ال�ساحة بعد فرتة من تزايد نفوذ امل�شري.
وكما لو �أن امللك يحتفل بنف�سه مع نف�سه حني قال يف كلمته" :ف�إنا يف الوقت ذاته ن�شكركم
خال�ص ال�شكر مقدرين ما �أظهرمتوه من م�شاعر الفرح املخل�ص مبنا�سبة عودتنا �إىل
ربوع الوطن والتئام �شملنا معكم بف�ضل اهلل ورعايته".
اخلطاب التايل للملك ،كان مبنا�سبة الع�شر الأواخر من �شهر رم�ضان املبارك ،من�أورة
جديدة ،هدفت �إىل نقل البحرين �إىل مرحلة جديدة ،تن�سيهم حفالت الزار التي �أقامها
رجال الأمن خالل فرتة ال�سالمة الوطنية التي كان ح�صيلتها ا�ست�شهاد ثالثة مواطنني
حتت وط�أة التعذيب يف ال�سجون هم كرمي فخر�أوي ،علي �صقر ،وزكريا الع�شريي ،بخالف
املئات من امل�صابني و�ضحايا التعذيب ،واملوقوفني واملف�صولني من �أعمالهم.
امللك ح�أول يف خطابه �أن يقفز على هامة الواقع ،ودخل يف رهان خا�سر مع نف�سه حول
قدرته على االنتقال بالوطن �إىل مرحلة حقيقية من الإ�صالح� ،أ�سهب يف احلديث عن
الوطن الواحد ،الوئام ،اال�ستقرار ،والإ�صالح كما لو كان املختار املر�سل من ال�سماء
لتخلي�ص النا�س من عذاباتهم.
اإلعالم وصناعة الكذب
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يلاملباركة
يقول يف ذلك اخلطاب" :يطيب لنا �أن نتحدث �إليكم ونحن ن�سعد بالأيام والليا 
من هذا ال�شهر الف�ضيل الذي نعي�ش يف �أيام ع�شره الأخرية املفعمة باملغفرة والر�ضوان،

ونهنئكم تهنئة عطرة �صادقة ببلوغكم مو�سم اخلري يف رم�ضان معتزين ب�إحيائكماملجال�س
الرم�ضانية ،وتالقيكم اجلميل يف رحابها ،فااللتقاء ونبذ الفرقة بني �أبناءال�شعب الواحد
من العادات احلميدة التي ينبغي �أن ت�ستمر دائم ًا و�أبد ًا".
كانت اللجنة امل�ستقلة لتق�صي احلقائق ،قد بد�أت �أعمالها منذ حني ،فكانت �إحدى قراءاته
اخلاطئة ،لأنه ظن �أنها �ستربئه من م�سئولية الدمار الذي انت�شر يف الوطن� ،أر�ضه وبحره
وهوائه ،قال �إنها �ستعطي كل ذي حقه ،كما لو كان يقول �ستعطي لكل مواطن قربه.
.خطاب طويل ،حتدث عن نقل املحاكمات �إىل الق�ضاء املدين بعد حني من �سريان
املحاكم الع�سكرية ،عن عفوه اخلا�ص عمن و�صفهم ب�أنهم �أ�ساءوا �إليه �شخ�صيا ،وحتويل
عدد من رجال الأمن للمحا�سبة مع تزايد ال�شك�أوى من االنتهاكات التي تعر�ض له املئات
من معتقلني ،ثم ختم خطابه بوعد املت�ضررين بالتعوي�ض!
ي�شري يف خطابه قائال" :ونود �أن ن�ؤكد �إننا ال نتطلع �إىل حماكمة اجلميع ،فهناك من
اتهموا بالإ�ساءة ل�شخ�صنا ولرجال اململكة ونحن يف هذا اليوم ن�صفح عنهم� ،آملني �أن
يعوا �أن الإ�ساءة لنا ولغرينا هي �إ�ساءة للجميع و التفيد ب�شيء.
وهناك من مواطنينا من تعر�ض للإ�صابة وللمعاملة ال�سيئ ةوللوفاة من خمتلف الأطراف.
فهناك رجال �أمن ا�ست�شهدوا وهم يقومون بواجبهم جتاه وطنهم ونحن م�سئولون عنهم
وعن عوائلهم .وهناك من قب�ض عليه ومن ثم اثبت التحقيق ب�أنه ق د تعر�ض ،وب�صفة
فردية ،للمعاملة ال�سيئة والإ�ساءة وهو قيد االحتجاز وهذا �شيء ال ير�ضي اهلل �سبحانه
وتع�إىل وال ير�ضينا .فمن م�س�ؤولية الدولة �أن توفر لهم احلماية الالزم ة حتى ي�أخذ
القانون جمراه".
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وي�ضيف" :وال بد �أن يعلم اجلميع �أنيف البحرين لدينا قانون ي�سمحللمت�ضررين من �سوء
املعاملة بطلب التعوي�ض ،ورمبا ال يفهم البع�ض هذه القوانني �أو يظنون �إنها لن تطبق
بعدالة ،لذلك �سنطلب من املجل�س الأعلى للق�ضاء ملتابعة حتقيق ما تقدم ،وما اللجنة
امل�ستقلة لتق�صي احلقائق �إال خري دليل على التزامنا الكامل ملعرفة احلقيقة ،ولإعطاء
كل ذي حق حقه".
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يف العيد وبعد �أيام قليلة� ،سقط ال�شهيد علي ال�شيخ ،بعد حملة قمع قامت بها قوات الأمن
يف منطقة �سرتة ،وكانت تلك ترجمة فورية ووا�ضحة حلالة الإ�صالح التي كان يتحدث
عنها ملك البحرين.
جلنة تق�صي احلقائق امل�شكلة ب�أمر امللك نف�سه ،كانت تقوم مبهامها و�سط حاالت القمع
وت�ساقط ال�شهداء� ،إىل �أن انتهى فريق ب�سيوين من حتقيق ما جاء من �أجله ،و�سلم
التقرير ،لي�أتي دور امللك للرد يف املكان والزمان �إياهما.
تقبل امللك كما قال كل ما جاء يف التقرير كما لو كان يعي�ش يف كوكبا �آخر لينفي عن
نف�سه العلم مبا يدور يف ال�شوارع والغرفة املغلقة يف ال�سجون ،لكن ذلك مل يغري من الواقع
�شيئا ،توا�صل القمع و�أعداد امل�صابني ،فاخلطاب الذي زادت كلماته على �ألف و400
كلمة ،ترك الكلمة العليا لوزارة الداخلية يف التعامل بالطريقة التي تريد مع خمتلف �أوجه
االحتجاج ،كان ح�صيلة ذلك �سقوط �أكرث من خم�سة مواطنني قتال بنريان رجال الأمن
خالل الفرتة الالحقة للخطاب نف�سه.
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يقول امللك يف رده على رئي�س جلنة تق�صي احلقائق�" :إن تقريركم هذا يغطي م�سائل
خالفية هامة ،ولق د�سعيتم للو�صول �إىل حقائق تتعلق بفرتة �صعبة �آملتنا جميع ًا ،وعرفتم
ري م�سبوقة التي واجهتها اجلهات الر�سمية ،واال�ستفزازات العدائية
التحديات الغ 
ف اجلهات ،داخل وخارج البالد ،وقدرمت م�س�ؤوليتها يف �إعادة
املتوا�صلة من خمتل 
يف مواجهة العنف و�أ�ساليب الرتويع �ضد املواطنني و�ضد
ب�سط النظام و�سلطة القانون 
امل�ؤ�س�سات احليوية يف الدولة ،ويف نف�س الوقت وجدمت تق�صري ًا حقيقي ًا من جانب بع�ض
الأجهزة احلكومية ،وبالأخ�ص يف عدم من ع حاالت من التعامل الأمني املفرط و�سوء
معاملة الأ�شخا�ص قيد االحتجاز من قب لالبع�ض ".
يعود لأداء دور الربيء حني يقول" :و�إن ت�سائل البع�ض عن �سبب طلبنا جلنة من اخلرباء
من خارج البالد للنظ ر يف جمريات �أحداث �شهري فرباير ومار�س  ،2011وما جنم
عنها من تداعيات الحقة ،ف�إن جوابنا هو �أن �أية حكومة لديها الرغبة ال�صادقة يف
الإ�صالح والتقدم ،يجب �أن تع يالفائدة من النقد املو�ضوعي الهادف والبناء ".
امللك د�أب يف كافة خطاباته على الت�أكيد والإ�شادة "بالدور الوطني للقوات امل�سلحة

حلفظ الأمن و�سالمة البالد من كل ما يهددها من �أخطار" ،يف حالة انف�صام وا�ضحة يف
ال�شخ�صية بني ما يردده على امل�ستوى الإعالمي ،وما يحدث يوميا يف القرى .واملح�صلة
�أكرث من � 50شهيدا� ،آخرهم فتى يف اخلام�سة ع�شرة من عمره قتل ع�شية االحتفال
بال�سنة امليالدية اجلديدة
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تلفزيون المكارثية العربية:

صناعة الفبركات واألوهام

"�إذا �أردت ال�سيطرة على �أحد ف�أوهمه �أنه خائف" ،ميكننا �أن
نقول �إن الإعالم الر�سمي البحريني بكل �أنواعه ،قد لعب على
هذا الوهم حتديد ًا ،و�أنه �سخّ ر كل �إمكاناته الب�شرية واملادية
من �أجل جعل هذا الوهم يبدو حقيقة ،فيما يتعلق باملوقف من
املحتجني واحلركة االحتجاجية منذ /14فرباير .2011
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مر�آة البحرين (خا�ص)�»:إذا �أردت ال�سيطرة على �أحد ف�أوهمه �أنه خائف» ،ميكننا �أن
نقول �إن الإعالم الر�سمي البحريني بكل �أنواعه ،قد لعب على هذا الوهم حتديد ًا ،و�أنه
ّ
�سخر كل �إمكاناته الب�شرية واملادية من �أجل جعل هذا الوهم يبدو حقيقة ،فيما يتعلق
باملوقف من املحتجني واحلركة االحتجاجية منذ /14فرباير .2011
الفرق بني الإعالم القائم على نقل احلقيقة ،والإعالم القائم على الفربكة والتزييف� ،أن
الإعالم ال�صادق يقول ملتابعه� :س�أخربك مبا ر�أيت من حقيقة ،و�إن مل ت�صدق اذهب لرتى
بنف�سك ولتت�أكد� .أما الإعالم املزيف والكاذب �سيقول لك :تعال لأعطيك كل احلقيقة،
وحذار �أن تذهب لرتى� ،سيكون اخلطر مرتب�صا بك ب�شكل �شخ�صي� .إعالم احلقيقة
ال يخ�شى ذهابك مكت�شف ًا ،يحر�ضك عليه لتزول �شكوكك� .أما املزيف ،ف�سي�ضع لك من
العراقيل النف�سية والعملية ،ما ي�صرفك عن �أن ترى بنف�سك خوف ًا من ف�ضح كذبه.
كان هذا حتديد ًا ما حدث يف البحرين ،فبقدر ما كان الإعالم املعار�ض يتمنى على كل
�أبناء ال�شعب ،بل كل العامل� ،أن يح�ضر جهة احلدث لريى بنف�سه ،كان �إعالم ال�سلطة
يحظر على احلدث وي�ضع العراقيل لوفود اخلارج ،ويوهم �أتباعه يف الداخل �أنهم
م�ستهدفون وحماطون باخلطر.

■ ع�سكرة..

اإلعالم وصناعة الكذب
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منذ ت�سلم فواز بن حممد �آل خليفة (ابن وزير الداخلية ال�سابق) رئا�سة هيئة �ش�ؤون
الإعالم ،عمل على ا�ستبعاد عدد من الإداريني الإعالميني وا�ستبدالهم ب�آخرين ع�سكريني.
فبعد الرئي�س التنفيذي را�شد بن عبدالرحمن �آل خليفةُ ،عني علي الرميحي يف من�صب
مدير عام التلفزيون والإذاعة ،كما مت �إعفاء القائم ب�أعمال مدير �إدارة الأخبار نا�صر
الذوادي الذي كان يعمل قبل ذلك يف ديوان ويل العهد ،مقابل تعييني ال�ضابط ال�سابق
بوزارة الداخلية حممد القوتي ،و�إق�صاء رئي�س القناة الريا�ضية �أحمد عا�شور وا�ستبداله
بعبدالعزيز الأ�شراف وهو الآخر ع�سكري �سابق.
ارتداء تلفزيون البحرين البزة الع�سكرية ،مل يكن خارج ًا عن ال�سياق العام الذي عا�شته
البحرين منذ 16مار�س� ،أي منذ ُب�سطت يد الع�سكر لل�سيطرة على جميع املفا�صل املدنية

■ قاد مكارثي عام  1950هجمات مكثفة �ضد �سيا�سيني ومثقفني و�أ�صدر (قوائم �سوداء) وق�ضى على احلياة املهنية
لكثري من النا�س

يف الدولة ،وبعد �أن �صار امل�شري هو املتحكم يف كل �شيء يف الدولة .من يتابع تلفزيون
البحرين الر�سمي لن ي�شك حلظة �أنه �أمام جهاز خمابرات �أو قناة تلفزيونية تابعة لوزارة
الع�سكر ،لكنه �سي�شك كثري ًا ،لو �أخرب �أنه �أمام قناة تابعة لوزارة يفرت�ض �أن تكون م�ستقلة
هي الإعالم.

■ اختالق..
ي�سميه ال�شارع املعار�ض "تلفزيون العني الواحدة"� .أرى �أن هذه الت�سمية تب�سيطية .العني
الواحدة اقتطاع ،مبعنى �أن �صاحب العني الواحدة يعمل على �إظهار اجلانب الذي يخدم
توجهه �أمام العامل ويخفي اجلانب الذي ي�سيء اليه ،لكن الدور الذي مار�سه تلفزيون
البحرين �أخطر بكثري ،لقد عمل هذا اجلهاز على االختالق ولي�س االقتطاع فقط .اختالق
ال�سيناريوهات وال�شهادات والأكاذيب والتهم واجلنايات والتزييف والفربكة والت�أليب
والتح�شيد وتق�سيم فئات املجتمع بتنوعاتها املختلفة �إىل ق�سمني فقط� :شريف خمل�ص
(موال للنظام) ،وخائن عميل (معار�ض للنظام).
اإلعالم وصناعة الكذب

با�شر تلفزيون البحرين بعد  14فرباير القيام بهذا الدور ،بلغ �أوجه منذ منت�صف
مار�س  .2011الداخلية متد الإعالم بالأ�سماء واملعلومات وال�صور والتهم والأوامر،
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حتدد الدور املطلوب يف الرتويج �أو التثبيت �أو االتهام �أو الن�شر �أو التحويل �إىل اال�ستهالك
العام .ميكننا �إيجاز االختالقات الكربى للإعالم البحريني والتي �شارك فيها تلفزيون
البحرين يف نقاط:
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✓ اختالق رواية �أن احلركة االحتجاجية ت�ستهدف املكون ال�سني ب�أكمله ،ال النظام،
و�أنها ت�ستهدف ترحيل املكون ال�سني وتهمي�شه و�إق�صاءه ونهب حقوقه واال�ستفراد
بال�سلطة.
✓ اختالق رواية �أن املحتجني ال�شيعة يحملون كراهية وحقد ًا وعداوة جتاه �شركائهم
يف املجتمع وجتاه اجلاليات الآ�سيوية فقط النتمائها لعقيدة خمتلفة وطائفة خمتلفة.
✓ اختالق رواية �أن احلركة االحتجاجية خمطط يعمل وفق �أجندة خارجية ت�ستهدف
تخريب البلد والعبث ب�أمنه.
✓ اختالق رواية �أن املحتجني �أتباع والية الفقيه وحزب اهلل ،و�أنهم ي�ستهدفون
االطاحة بالنظام احلاكم لإقامة حكم والية الفقيه مكانه.
✓ اختالق رواية �أن املحتجني �سعوا لإقامة جمهورية �إ�سالمية جعفرية تابعة جلمهورية
�إيران الإ�سالمية.
✓ اختالق رواية الدولة املهدوية التي ت�سعى �إليها احلركة االحتجاجية.
✓ اختالق رواية العالقة املبا�شرة ب�إيران وحزب اهلل وتلقي التعليمات والأوامر منها
والتدريب فيها.
✓ �إظهار املحتجني على �أنهم خونة ،عمالء ،مت�آمرون ،خمربون� ،إرهابيون ،ع�صابة
حمتلني ،قتلة� ،صفويون .
✓ اختالق رواية قتل املحتجني و�إجراء العمليات الطبية لهم و�سكب الدماء عليهم من
�أجل ك�سب التعاطف والت�أثري على الر�أي العام اخلارجي.
✓ اختالق رواية احتالل م�ست�شفى ال�سلمانية ومنع عالج �أبناء الطائفة ال�سنية
ومنعهم من دخول امل�ست�شفى
✓ تكذيب و�سائل الإعالم العاملية ومهاجمتها واتهامها بالت�آمر لبيع البحرين.
✓ �إظهار �أن املحتجني ال ميثلون غري فئة قليلة من ال�شعب و�أنه ال �أثر لهم.
✓ املطالبة بف�صل النا�س من �أعمالهم والتحقيق معهم ومعاقبتهم قانوني ًا ب�سبب

م�شاركتهم يف االحتجاجات يف الدوار.

■ وهم اال�ستهداف..
كانت هذه االختالقات خال�صة لعبة الوهم التي مار�سها النظام �ضد املكون ال�سني يف
املجتمع .عرب ترديد هذه الروايات ليل نهار وبكل طريقة وو�سيلة ويف كل مكان .مار�س
النظام لعبته يف تخويف املكون ال�سني من �شريكه ال�شيعي� .صار الأخري يتلقى من الإعالم
الر�سمي كل ما ُي�سكب فيه دون تفكري .اخلوف ي�شل تفكري �صاحبه ويجعله متلقيا فقط.
ي�صري مثل قنينة يجري مل�ؤها ب�سوائل قابلة لال�شتعال ،تنتظر فقط حلظة �إ�شعال الر�أ�س
لتنفجر.
يف احلقيقة ،مل يكن الإعالم البحريني ي�ستهدف الر�أي العام العاملي .لي�س لأنه غري
مكرتث به ،بل لأنه لي�س يف يده .لعبة الإيهام الغبي ال تنطلي على الإعالم اخلارجي
واملنظمات الإن�سانية اخلارجية التي راحت تفد �إىل البحرين لتنقل للعامل ما ت�شهده
بعينها .مل ت�سلم هذه من االتهام ال�صريح بالعمالة والت�آمر طبع ًا.
اجلمهور امل�ستهدف من الإعالم املحلي هو ال�شارع ال�سني وحده ،كان من ال�ضروري �إبقا�ؤه
م�ستفز ًا �ضد احلركة االحتجاجية مقاوم ًا لها .يعلم النظام �أن الق�شة التي تق�صم ظهره
هي وحدة ال�شارعني حول املطالب ،وجناته منها يف تعميق االنق�سام و�إظهار �أحدهما
م�ستهدف ًا من الآخر .جنح �إعالم ال�سلطة يف جعل الوهم يبدو كحقيقة عند فئات كبرية
من ال�شارع ال�سني.

■ ا�ستنجادات طائفية..
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ومن �أجل �إظهار الوهم �أنه حقيقة� ،سيتم التن�سيق بني جهاز الإعالم الر�سمي و�أجهزة
املخابرات عرب توجيه الع�سكر و�أطراف متعاونة معها لإجراء مكاملات هاتفية لتلفزيون
البحرين ،تروي ق�ص�ص ًا مفربكة وت�شكو قيام اعتداء املتظاهرين على املواطنني ال�سنة
وتهديدهم و�إرعابهم و�إرهابهم .ثم يطلب �أ�صحاب هذه املكاملات التدخل الفوري
الع�سكري� ،أو �إنزال �أق�صى العقوبات و�أ�شدها و�أغلظها على (اخلونة ،العمالء ،املت�آمرين،
املخربني ،الإرهابيني ،املحتلني ،الع�صابة� ،أهل الفتنة ،الفئة ال�ضالة� ،أ�صحاب �أجندات
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خارجية� ،أتباع حزب اهلل� ،أتباع والية الفقيه ،موالني للخارج ،خارجني عن القانون).
وكان اجلديد الذي ابتكره تلفزيون البحرين عرب هذه املكاملات الوهمية املفربكة،
هو �إظهار �أن ما يقوم به النظام من تعامل �أمني (القمع ،القتل ،االعتقال ،اخلطف،
التعذيب ،املحاكمات الع�سكرية ،الإذالل ،االنتهاك) ،هي ا�ستجابة ملطالب ال�شعب الذي
راح ي�ستنجد بعد �أن عانى من �إرهاب املحتجني و�إجرامهم .وكان ات�صال املدعوة (�أم
خليفة) وطلبها من امللك دخول قوات درع اجلزيرة �إىل م�ست�شفى ال�سلمانية قبل �أقل من
� 48ساعة من احتالل امل�ست�شفى �أحد هذه النماذج الكثرية)1(.
ابتكر النظام البحريني املكارثي �أي�ض ًا ،طريقته اخلا�صة يف النيل من املحتجني واالنتقام
منهم وحماكمتهم� .سيقدم �أكرث من برنامج مكارثي ،لكل برنامج وظيفة خا�صة تن�سجم
مع طبيعة مقدميه ،لكن �سي�شرتك جميعهم يف طبيعة املعلومات اال�ستخباراتية التي ت�صل
�إليهم ال�ستخدامها يف براجمهم ،والتقارير امل�سجلة ذات الطابع الواحد ،التي تعر�ض
خالل خالل الربنامج.

■ ا�ستجوابات علنية..
�سيقوم تلفزيون البحرين مبا مل ي�سبقه �إليه �أحد يف العامل ،ا�ستجوابات وحماكمات
على الهواء مبا�شرة� .سي�أخذ معدو الربامج دور رجال املخابرات ،ومقدمو الربامج دور
املحققني ،الذين لن يتورعوا عن تثبيت التهم ،و�سوق الأحكام ،واملطالبة ب�إقرار العقوبة.
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�سيحاكم تلفزيون البحرين عرب برناجمه الريا�ضي (حدث خا�ص) ،الريا�ضيني الذين
�شاركوا يف م�سريات احتجاجية ،و�سيقوم بالتحقيق معهم علن ًا ب�شكل مذل ومهني على
الهواء مبا�شرة ،و�سي�ضع �صور ًا تُظهر م�شاركاتهم ،ويحيط وجوههم بدوائر حمراء مع
كتابة �أ�سمائهم ،و�سيطلق عليهم تهمة اخليانة ،و�أنهم ناكرو جميل �سقطت �أقنعتهم ،ثم
يطالب ب�إيقاع �أق�سى العقوبات عليهم (� .)3( ،)2سيطلب منهم تقدمي االعتذار الذي
لن يقبل منهم ،وتقريعهم ب�أب�شع النعوت على الهواء مبا�شرة .ثم �سيتم اعتقال الريا�ضيني
بعد �أقل من � 48ساعة من الربنامج.

برنامج (را�صد) �أي�ض ًا ،كانت وظيفته القيام بالدور اال�ستجوابي نف�سه ،وبطبيعة احلال
الآليات نف�سها :عر�ض ال�صور ،ر�سم الدوائر ،التحقيق املذل ،املحاكمة العلنية� .سيتم
يف هذا الربنامج عمل حتقيق �إداري فني ،لـ علي ر�ضي (ال�شيعي) ،املدير التنفيذي
لهيئة تنظيم �سوق العمل التابعة لويل العهد ،و�ستوجه اليه اتهامات مبا�شرة بالتواط�ؤ
مع املوظفني الذين �شاركوا يف االحتجاجات .املحاكمة العلنية املكارثية �ستتدخل يف �أدق
التفا�صيل الإدارية ملدير الهيئة ،والتي يفرت�ض �أن يكون مكانها حتقيق ًا �إداري ًا.
مقدم الربنامج و�ضيفه النائب الربملاين� ،سيقومان با�ستجواب علني لـ (ر�ضي) على
الرغم من وجود جلنة حتقيق ر�سمية منعقدة يف الهيئة ،على خلفية الأحداث ذاتها� .سوف
لن يخجل التلفزيون املكارثي من توجيه اتهامات �صريحة ب�أن هذه امل�ؤ�س�سة "جتذرت
فيها �أذرع الفئة ال�ضالة" ،و�أنها "�ساهمت يف تنفيذ امل�ؤامرة على الوطن" ،و�أنها "تعود
لتختبئ وحتاول �أن متحي جرميتها يف حق الوطن" ،يحدث كل ذلك ،قبل �أن تنتهي جلنة
التحقيق الر�سمية من �أعمالها داخل الهيئة ،و�سوف لن يخجل التلفزيون من عر�ض �صور
لبع�ض موظفي الهيئة ي�شاركون يف م�سريات احتجاجية ،ويطلبون من مديرها الت�صريح
ب�أ�سمائهم �أمام امل�شاهدين ،ثم ي�سائلونه عن �إجراءاته التي �سيتخذها بحقهم ،وي�أمرونه
بالف�صل دون الرجوع �إىل دوائر القانون و�ش�ؤون املوظفني يف الهيئة ( .)5( ،)4مت �إقالة
(ر�ضي) من الهيئة بعد الربنامج بيومني دون �إجراء قانوين مربر.

■ جتهيزات القمع..
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وكما �أ�شرنا �سابق ًا ،كان تلفزيون البحرين مكلف ًا بالقيام بدور جتهيز الر�أي العام ملا �ستقوم
به ال�سلطة يف املرحلة املقبلة� ،إعطاء املقدمات واملربرات ملا �ستقوم به ال�سلطة ،وهو ما
حدث بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،ملقر جمعية وعد املعار�ضة التي مت ت�شميعها يف الأ�سبوع
الأول من ابريل ،بعد يوم من احلملة الإعالمية التي ا�ستهدفت اجلمعيات املعار�ضة ،وكان
�إغالق جمعية الوفاق هي اخلطوة التالية ،لوال تدخل الواليات املتحدة الأمريكية يف منع
ذلك.
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�صار متعارف ًا بني اجلمهور املعار�ض املقولة التالية "�إذا �أردت �أن تعرف ما الذي تنوي
ال�سلطة القيام به يف نهار اليوم التايل� ،شاهد تلفزيون البحرين م�سا ًء" .هكذا بد�أت
احلملة على الأطباء والرموز ال�سيا�سية ،وبعد احتالل ال�سلمانية واعتقال الكادر الطبي
والرموز ،عرج على املعلمني ،وبعد اعتقالهم عرج على الريا�ضيني ،وبعد اعتقالهم ،على
ال�صحافيني ثم الأدباء والكتاب وهكذا..

■ اكذب ثم اكذب..
برنامج الرا�صد الذي ا�ستفز بطريقته الإباحية حتى موايل ال�سلطة الذين ا�ستنكروا
حماكماته الهزلية� ،سيمعن يف الكذب ويف فربكة ال�صور والأحداث التي وثقها كل العامل.
�سي�ستنكر مقدم هذا الربنامج فعل تهدمي امل�ساجد ال�شيعية ،و�سيقول عن من فعلها �أنه
جمرد من الدين ومن الإن�سانية و�أنه ي�ستحق �سحب اجلن�سية وترحيله خارج البالد ،لكنه
ب�شكل قاطع� ،سيتهم املحتجني ال�شيعة �أنهم هم من فعل ذلك من �أجل ك�سب تعاطف
العامل معهم ( .)6تقرير ب�سيوين �سيثبت الحق ًا هدم ال�سلطة للم�ساجد و�ستعرتف
ال�سلطة بذلك مبن فيهم امللك .لكن �سيبقى هذا االتهام منوذج ًا للكذب يف هذا اجلهاز
ويف هذا الربنامج.
يف هذا الربنامج �أي�ض ًا� ،سيتم فربكة عدد من ال�صور التي التقطتها كامريات املحتجني،
كما حدث مع �صورة ال�شهيد �أحمد فرحان الذي فجر اجلي�ش ر�أ�سه ،ليتم عر�ض ال�صورة
يف تلفزيون البحرين �أن املحتجني قاموا بفربكة ال�صورة ب�أخذها من �أحداث فل�سطني،
و�أنه ال يوجد من تعر�ض لهذا القتل الب�شع .الفيديوات املتعددة لل�شهيد يف م�ست�شفى
ال�سلمانية �أظهرت احلقيقة ،لكن بقى �أتباع الإعالم يرددون �أن ال�صورة مفربكة من حدث
فل�سطيني� .صور �أخرى مت فربكتها من قبل تلفزيون البحرين ،ال ي�سع التقرير تناولها
كاملة ،مت ف�ضح عدد منها وك�شفها من قبل �شباب الثورة و�إظهار ال�صور احلقيقية (انظر
يوتيوب (.))7
اإلعالم وصناعة الكذب
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وكان �أ�صدق ات�صال تلقاه هذا الربنامج املحموم بالكذب ،هو ات�صال غري متوقع من
ال�شاب علي يا�سني (ال�سني الأ�صل) ،والذي فاج�أ اجلميع بتحميل تلفزيون البحرين كل ما

حدث يف البحرين ،وو�صفه ب�أنه يعمل على ن�شر الطائفية والفتنة وتعزيز الكراهية ب�شكل
متوا�صل طوال اليوم ،و�أنه ي�ساهم يف زعزعة الأمن متهيد ًا لإنزال اجلي�ش والتربير امل�سبق
له ( .)8وبالفعل �صدق يا�سني ،فهذا ما كان فع ًال.

■ ف�ضائحيات احلمد..
برنامج حوار مفتوح مع �سعيد احلمد ،لعب دورا �آخر غري الدور اال�ستجوابي العلني الذي
ك ّلف به الرا�صد .كان دور برنامج �سعيد احلمد ف�ضائحي ًا .لن يتوانى املثقف الي�ساري
الن�ضايل ال�سبعيني من التعر�ض لأدق تفا�صيل احلياة ال�شخ�صية لأي من املحتجني
الذين يريد �أن ينال منهم� .سيتعر�ض لهم يف برناجمه بكل ف�ضائحية .بدا هذا الربنامج
متخ�ص�ص ًا يف النيل االعتباري وال�شخ�صي من كل من �صدر منه موقف م�ؤيد لالحتجاجات
خالل الأزمة �أو بعدها ،واتهامه باخليانة والعمالة ووالية الفقيه وخدمة �أجندات �إيرانية
�صفوية .ال فرق بني �أن يكون �صاحب املوقف من داخل البحرين �أو خارجها.كان ممن
تعر�ض لهم احلمد يف برناجمه كل من ال�صحايف عبا�س بو�صفوان ،والنا�شط عبداهلل
املاحوزي ،والطالبة �آيات القرمزي ،والدكتور علي العكري ،وال�صحايف عادل املرزوق،
ورئي�س االحتاد العام لنقابات عمال البحرين �سلمان املحفوظ ،والدكتور غ�سان �ضيف،
وغريهم الكثريون.
ينج من ت�شهري احلمد وطعوناته الفنان واملثقف العربي مار�سيل خليفة ،الذي اعتذر عن
مل ُ
امل�شاركة يف ربيع الثقافة  ،2011ا�ستدعى حرب ًا وطعون ًا جتاه �شخ�صه وغنائه والتزامه
كمثقف� ،شنها احلمد يف برناجمه ،كال خاللها ال�شتائم �إىل مار�سيل ،قبل �أن يقول له
"ال نحتاج لغنائك بعد �أن دافعت عن نظام املاليل �ضدنا فنحن ن�ستطيع �أن نغني بدونك
مع �أ�شراف هذه البلد"�.أما الإعالمية التون�سية الأ�صل كوثر الب�شرواي ،والتي �أعلنت يف
مقابلة تلفزيونية ا�ستهجانها لإنكار ثورة البحرين وال�سكوت عما يحدث فيها ،ف�إن احلمد
مل يرتدد يف الطعن يف �أخالقها بد ًال من الرد على منطقها .الأمر ذاته يحدث مع كل
�إعالمي و�صاحب ر�أي حملي �أو خارجي ،مل يتفق طرحه مع الرواية الر�سمية البحرينية.
اإلعالم وصناعة الكذب
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"العبو والربو والتجمبز" ،وهي ثقافة جديدة على ال�شارع البحريني الذي مل يعتد الهبوط
باختالفه �إىل حد الإ�سفاف اللغوي .لكن الأزمة الأخرية ك�شفت عن �إ�سفاف �إعالمي
جمعي ،غزا ال�شارع البحريني الذي �أُريد حتريكه من خالل هيجان غرائز الغ�ضب
والع�صبيات املذهبية ،بد ًال التعقل يف التعاطي مع احلدث ال�سيا�سي .هذا الإ�سفاف،
�سي�ؤكده تقرير ب�سيوين ب�شكل غري متمعن ،لكنه �سيو�ضح يف كل الأحوال �أن التلفزيون
عمل على ا�ستخدام لغة مهينه وت�شهريية.
�أحد �أمثلة هذه الثقافة الدخيلة ،هي ثقافة الت�شفي واال�ستهزاء مبن تعر�ضوا للتنكيل من
طائفة معينة� ،إذ عمل الإعالمي �سعيد احلمد على الت�شفي واال�ستهزاء والنيل من جميع
الذين مت توقيفهم عن العمل �أو ف�صلهم �إثر االحتجاجات ال�شعبية ،وكان ي�سخر منهم
بقوله " :خلوا علي �سلمان واملحفوظ ي�شغلونكم �أحلني".
اجلانب الت�شهريي الآخر الذي ظهر يف برنامج احلمد ،هو �سل�سلة االعرتافات واالعتذرات
التي يتم ت�سجيلها يف خمابئ ال�سجون ،لعدد من املوقوفني واملعتقلني ،يقدمون فيها
اعرتاف ًا واعتذار ًا ،عما �صار منهم وما �صرحوا به �أو قالوه خالل فرتة الأحداث ،وهو ما
حدث للطالبة �آيات القرمزي التي كان اعتذارها مقدمة لإطالق �سراحها عقب ال�ضغط
الدويل ( ،)9وما قدم من اعرتاف لأحد الأطباء (جعفر طوق) ،الذي كان وا�ضح ًا من
توجيه االعرتاف اتهام الوفاق بفربكة احلقائق من �أجل نقلها لقنوات خارجية �ضمن
احلملة التي ا�ستهدفت �إغالقها ( .)10هذه االعرتافات تك�شف كيف حتول الإعالم �إىل
تابع لوزارة الداخلية بالكامل.

■ تلقني ال�شاعر..
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�أما برنامج كلمة �أخرية ل�سو�سن ال�شاعر ،فله �أ�سلوب �آخر� .ستلعب ال�شاعر دورها املطلوب
منها ،وهو الدور التلقيني املفرط يف اال�ستغباء� .ستلقن متابعيها رواية اخلوف ورواية
اال�ستهداف ورواية الدولة املهدوية ورواية والية الفقية ورواية حزب اهلل ورواية اجلمهورية
الإ�سالمية ،وغريها من االختالقات التي �سبق و�أ�شرنا �إليها� .ستمعن يف تلقني متابعيها
�أن احلركة االحتجاجية طائفية ولي�س لها مطالب وطنية ،و�أن املعار�ضة ال ت�ستهدف
�سوى حتقيق �أجندتها الطائفية ،و�ست�ستخدم خمزونها الفائ�ض من الكراهية وال�شحن

والت�شويه واالجتزاء واالبت�سار لل�صور واملواقف وال�شواهد لتثبيت تلقينها .و�سيكون هذا
مرتكزا �أ�سا�سيا لربناجمها للنيل من احلركة االحتجاجية� .سينفي تقرير ب�سيوين يف
�سبتمرب � ،2011أن هناك ما يثبت تورط �إيران يف �أحداث البحرين ،لكن ما لقنته
�سو�سن ملتابعيها عرب مقاالتها وبرناجمها التلفزيوين �سيبقى غري قابل للتغيري.
�ست�ستخدم ال�شاعر ا�سرتاتيجيتها الف�ضلى مع �ضيوفها الذين يختلفون معها يف االختالق:
�أنا �أعرف �أكرث منك ( )11لتحذيرهم من املعار�ضة (الوفاق حتديد ًا) وحتركاتها
و�أهدافها ونواياها وما تخفيه هذه وما تظهره وقياداتها ومرجعياتها� .ستمار�س دائم ًا
دور امللقن ملا يجب �أن يقوله �ضيوفها ،و�ستقوم بالإجابة نيابة عنهم� ،ستكون دائم ًا هي
املتحدثة �أكرث من ال�ضيوف .و�ستحاول دائم ًا تعليم �ضيوفها� ،سواء �أكان هذا ال�ضيف ويل
العهد نف�سه� ،أو القائم ب�أعمال ال�سفري الأمريكي �ستيفني ويلمز (� ،)12أنها تفهم �أكرث
منهم وترى ما ال يرون من تفا�صيل وحقائق.
�ستعر�ض ال�شاعر خالل برناجمها �صور ًا ملواجهات منذ الت�سعينات على �أنها متثل عنف
�أحداث فرباير ومار�س  .2011و�ستمار�س الفربكة والت�ضليل والتزييف لتلقن متابعبها
عنفية املحتجني� .ستقدم من خالل �إحدى حلقات برناجمها م�سرحية هزيلة تلقينية
�أخرى ،تظهر تلفزيون البحرين وك�أنه ذهب �إىل منطقة احتجاجات لإجراء لقاء مع
ملثمني يغلقون بع�ض ال�شوارع و�أجرى معهم لقاء ،لكن امل�سرحية الهزلية الهزيلة لن ت�أخذ
باعتبارها ،التفاوت الفاقع يف حجم �أج�ساد و�أعمار امللثمني املمثلني ،عن �أحجام و�أعمار
ال�صبية ال�صغار الذين يقومون مبمار�سة االحتجاجات يف ال�شوارع و�إغالق الطرق .كما
�ستن�سى امل�سرحية �أن الأقنعة التي مت ا�ستخدامها يف امل�سرحية هي نف�سها تلك التي يرتديها
رجال الأمن والع�سكر يف كل مكان ،وهي تختلف متام ًا عن تلك التي يغطي ال�صبية بها
وجهوههم)13(.

■ مل ننته..
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مل ينت ِه هذا التقرير .هناك �سببان ،الأول �أن ما قام التلفزيون من مكارثية ،ال ميكن تغطيتها
يف تقرير حمدود مثل هذا ،والثاين �أن التلفزيون ال يزال يقوم بالدور نف�سه و�إن تغريت بع�ض
�أ�ساليبه� .سينتهي هذا التقرير حني ينتهي احلدث بانت�صار �إرادة ال�شعب وانت�صارهم على
الوهم واخلوف ،وحتى ذلك احلني �سيبقى هذا امللف مفتوح ًا على الزيادة.
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هوام�ش:
 -1يوتيوب �أم خليفة ت�ستنجد من ال�شيعة.
http://www.youtube.com/watch?v=h5OyX7YRneo&skipcontrinter=1

 -2يوتيوب حلقة من برنامج (حدث خا�ص) وحماكمة الريا�ضيني.
http://www.youtube.com/watch?v=p_-jCVliF8U

 -3حلقة �أخرى من حماكمة الريا�ضيني.
http://www.youtube.com/watch?v=F-SH9oqgl84

 -4يوتيوب حلقة برنامج الرا�صد وحماكمة ا�ستجوابية لرئي�س هيئة �سوق العمل.
http://www.youtube.com/watch?v=QzG0K0kbBEc

 -5جزء  2من حلقة الرا�صد و�سوق العمل.
http://www.youtube.com/watch?v=a8SFXVHXg4c

 -6مقدم برنامج الرا�صد يتهم املحتجني بهدم امل�ساجد.
http://www.youtube.com/watch?v=CT2Vce7wl3Y

 -7يوتيوب يو�ضح بع�ض ف�ضائح فربكات تلفزيون البحرين.
http://www.youtube.com/watch?v=UrujbcjNMLE

 -8يوتيوب ات�صال املواطن ال�شاب علي يا�سني.
http://www.youtube.com/watch?v=vuHy2fi9RxU
اإلعالم وصناعة الكذب
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 -9يوتيوب اعتذار �آيات القرمزي يف برنامج �سعيد احلمد.
http://bahrainmirror.no-ip.org/article.php?id=3029&cid=117

 -10اعرتاف واعتذار الدكتور جعفر طوق.
http://www.youtube.com/watch?v=V4qloZdvQqk

 -11انظر مر�آة البحرين� :سو�سن ال�شاعر مع �ستيفني� :أ�سئلة كاذبة و�أجوبة �صادق.
http://bhmirror.no-ip.org/article.php?id=1048&cid=96

 -12يوتيوب يظهر �سو�سن ال�شاعر عرب �أ�سئلتها لكل من ويل العهد ،والقائم ب�أعمال
ال�سفري الأمريكي كل على حده ،وفيها يظهر ال�شحن املوجه للأ�سئلة وا�سرتاتيجية� :أنا
�أعلم منك.
http://www.youtube.com/watch?v=_txYrAuyl2k&feature=related

 -13يوتيوب امل�سرحية الهزلية التي عر�ضت يف تلفزيون البحرين جلماعة تخريبية على
�أنها متثل ال�صبية املحتجني يف ال�شوارع.
http://www.youtube.com/watch?v=apBa3HI589I
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البحرين:
الهوية العربية الضامنة للتغيير

* �إبراهيم الأمني

مقاالت في الثورة

بعد �أقل من �أ�سبوعني على اندالع التظاهرات املطالبة با�صالحات
�شاملة يف البحرين .حتدثت �إىل �صديق نافذ يف قناة "اجلزيرة"
اململوكة من دولة قطر .برر يل �سلوك القناة الأكرث �شهرة يف
العامل العربي ،املتجاهل ملا يجري يف البحرين بالقول � :إن ما
يجري حترك طائفي تقوده �إيران .وال ميكن مقارنته مبا يجري يف
بقية الدول العربية .بل قال �أكرث من ذلك  :ا�سمع� ،أنا �أن�صحكم يف
"الأخبار" بعدم �إيالء مو�ضوع البحرين الكثري.
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مل يكن املوقف مفاجئا ،بل كان لت�أكيد انخراط القناة ومن خلفها دولة قطر يف لعبة
�سيا�سية كبرية ،تهدف �إىل االنخراط يف احلراك العربي القائم ،لكن �ضمن ر�ؤية تقود
�إىل جعل النتائج ت�صب يف م�صلحة قيام حمور عربي وا�سع يكون قادرا على الت�صدي
اليران.
مل �أفهم يومها ،ومل �أفهم حتى اليوم ،كيفية ربط املطالب الإ�صالحية بالقواعد الطائفية
للجمهور� .أعرف هذا الأمر جيدا يف بلدي لبنان .حيث ادت الع�صبية الطائفية وال�سيا�سية
�إىل مواقف خرقاء من عمليات �إ�صالحية تعود باخلري على جميع املواطنني .لكن ما مل
�أفهمه يف حالة البحرين ،هو كيفية ربط املوقف من �أي ثورة �شعبية باخللفية لطائفية
للنا�شطني فيها .فيكون ذنب املطالبني بالإ�صالحات يف البحرين �أنهم �شيعة ،وبالتايل
هم  -برغبتهم او بدونها – �صاروا حلقة يف م�سل�سل النفوذ ال�شيعي الذي تقوده ايران.
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وفق هذا املنطق ،ولي�س وفق �أي نوع من احل�سابات االخرى ،كان قرار دول اخلليج
�إر�سال قوات حلماية امللك وعائلته .ووفق هذا املنطق نف�سه ،متنعت القنوات العربية
االكرث �شهرة� ،إىل جتاهل حدث البحرين .ووفق امل�صلحة الكربى للغرب القائمة على
قيام تفاهم مع حكومات اجلزيرة العربية تبقي على نفوذ الواليات املتحدة والغرب،
جاء املوقف الغربي من �أحداث البحرين ،مقت�صرا على مواقف ت�شبه بيانات الت�ضامن
جلمعيات حقوق االن�سان .ووفق هذا املنطق ،يتجر�أ رئي�س وزراء قطر حمد بن جا�سم على
اعتبار حدث البحرين امرا ال ي�ست�أهل حتركا فعاال للجامعة العربية.

و�إذا كانت نتيحة كل ذلك� ،إبقاء الظلم قائما ،وعدم توقع تغيريات كالتي ي�ستحقها �شعب
البحرين ،فانه من غري املنطقي توقع تراجع احلراك عن �سعيه �إىل حتقيق ما ميكن
حتقيقه من �أهدافه حيال ال�سلطة وم�ؤ�س�ساتها.
لكن هل ميكن لنا �إيراد مالحظات من النوع الذي ي�ساعد على التفاعل مع حدث البحرين
بطريقة تقل فيها االنفعاالت  ،الطائفية منها �أو ال�سيا�سية؟
■ �أوال ،كان وال يزال على قيادة القوى احلركية يف البحرين ،البحث دون كلل ،عن الإطار
الأف�ضل الذي يجذب فئات كثرية من املجتمع �إىل �صفها .وهو امر يحتاج �إىل مبادرات
مفتوحة طوال الوقت ،ويحتاج �إىل �صرب و�إىل عدم اال�ست�سالم لكل الوقائع التي يعمل
االخرون على فر�ضها جلهة االنق�سامات الطائفية واملذهبية.
■ ثانيا ،يجدر بالقائمني على احلراك ،فهم امل�سافة املنطقية ،بني ال�شعارات التعبوية
التي ترفع الجل ثبات حركة اجلمهور ،وبني االهداف الواقعية والتي ان حتققت تفتح
الباب امام واقع �سيا�سي من نوع �آخر .وهذا يتطلب يف هذه اللحظات ،الإقرار ب�أن انفجارا
كبريا �سوف يقع يف منطقة اخلليج� ،إن �سعت املعار�ضة �إىل �إ�سقاط النظام القائم ب�صورة
كلية.
■ ثالثا ،وجب على قيادة هذه املعار�ضة ،الت�صرف على �أ�سا�س �أن �شعب اجلزيرة
العربية ،واملفروز الآن يف �إمارات وممالك ،لي�س خ�صما ولي�س هدفا يجب النيل منه ،بل
على العك�س ،فان من واجب هذه املعار�ضة البحث عن �أكرب قوا�سم م�شرتكة ،من �شانها
حتويل مطالب �شعب البحرين يف الإ�صالحات ،منوذجا لكل �شعوب اجلزيرة العربية التي
حتتاج دولها �إىل �إ�صالحات عميقة يف طريق التخل�ص من �آليات احلكم القائمة.
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■ رابعا ،من االف�صل لقوى احلراك ابراز الهوية العربية ،تلك التي ال تلزم احدا بان
يكون قوميا عربيا على طريقة البعث او على الطريقة النا�صرية ،لكن انطالقا من العامل
العربي يحكمه اكرثيتان ،واحدة ا�سالمية ،وثانية عربية ،والثانية ،ال تزال متثل ار�ضية
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جاذبة لكل ا�صحاب امل�شروع التغيريي يف العامل العربي ،وهي الهوية التي ت�شكل حال
الزمة االقليات التي ترافق احلراك يف غالبية الدول العربية.
اليوم ،ونحن ندخل عاما جديدا �سوف ي�شهد ف�صال جديدا من املواجهة القا�سية بني
املحور الذي تقوده الواليات املتحدة واملحور الذي تقوده ايران� ،سوف جند �أنف�سنا �أمام
خيارات �ضيقة و�أمام هوام�ش �أكرث �ضيقا ،لكن الأ�سا�س ،الذي ي�صلح لبناء هوية قوية تعيد
االعتبار �إىل مفهوم املواطنة ،هو مت�سكنا بال�سعي �إىل ا�ستقالل مثلث الأ�ضالع ،ا�ستقالل
من الوجود الع�سكري الغربي يف بالدنا ،وا�ستقالل من التبعية االقت�صادية �أو الثقافية
لهذا الغرب ،وا�ستقالل يعيد االعتبار �إىل الهوية العربية التي ال يخ�شاها الإ�سالم ،ولكنها
ت�شكل عن�صر الوحدة يف عامل عربي متزقه الع�صبيات الهادفة �إىل �إبقاء العرب يف �أ�سفل
درجات �سلم الرتقي واالزدهار.
لي�س مبقدور �أحد وقف حراك البحرين متى �أراد �أهل البلد اال�ستمرار به .ولي�س مبقدور
�أحد جتاهل احلدث حتى ولو تعاون �إعالم العامل كله على حجب ال�صورة.
* رئي�س حترير �صحيفة الأخبار اللبنانية.
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ملحمة الحرب والسلم

* عبا�س املر�شد
يف �إحدى الليايل الأخرية يف دوار الل�ؤل�ؤة كان اجتماع عابر جمعني مع
�أ�صدقاء من جيل ال�سبعينات والثمانينات ومن الطبيعي �أن تدور �أحاديثنا
عن تطورات ال�ساحة الأخرية وتزايد ت�أكيدات تدخل القوات ال�سعودية
واجلي�ش البحريني لقمع الثورة والإجهاز عليها ،مل ت�سعفنا خرباتنا
ك�أجيال متعاقبة �أن جناري جيل الثورة ال�شاب فكلما انطلق حديث مر علينا
�صاحبنا وهو يجر الرت�سانات الإ�سمنتية لتح�صني منطقة الدوار .وقتها
عرفنا �أن هذا اجليل قد قرر �إكمال حلقة الغ�ضب وفق �إرادته ،حتى مقاومة
مل تكن متقدمة على �أفكار �شباب الثورة.
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حالة قانون الطوارئ التي نوق�شت مع ال�صديق العزيز عبدالهادي اخلواجة
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كنت �أعتقد و ال زلت �أن �شباب هذا اجليل قد انت�صر قبل املعركة ويف �أثنائها ومن بعدها
حتى و�إن مل ي�سقط النظام كما يريد ،بل حتى و�إن رجع ال�شباب ملنازلهم وهم مل ولن
يفعلوا فهم منت�صرون �أي�ضا� .أقول ذلك ل�سبب ب�سيط جد ًا هو �أن هدف الثورة كان البحث
عن الكرامة والعي�ش فيها وقدرة �شباب الثورة هي �أنهم جعلوا جميع فئات ال�شعب �أن
يعي�شوا بكرامتهم وعزتهم رغم كل �ألوان القمع والعزل الطائفي الذي طال �أفراد هذا
ال�شعب.
�إنها املرة االوىل التي يخرج فيها �أبناء ال�شعب غري منك�سرين وال مبالني باملدرعات
والدبابات واجليو�ش املتكالبة عليهم .امل�شهد متداخل جد ًا مل�شاهد كربى يف الذاكرة
الإ�سالمية خ�صو�صا ال�شيعية منها فالإمام احل�سني مل ي�سقط يزيد ومل ي�ستطع �أبوه من
قبل �أن يعزل معاوية لكن الأب واالبن كانوا منت�صرين يف حركتهم و�شهد لهم التاريخ
باالنت�صار ويف الذاكراة احلديثة مل ت�سعف �آلة القمع الإ�سرائيلية الكيان ال�صهوين يف
ك�سر �شوكة املقاومة رغم الدمار التي حلق بلبنان ومقدراته� .إنها معادلة �صعبة مادي ًا
فالأنظمة التي �سقطت يف م�صر وتون�س وليبيا ،ال تزال جماهري الثورة فيها تبحث عن
تتمة الكرامة واحلرية ،و�شباب هذا اجليل ال�صامد حقق الكرامة واحلرية و�إن مل يتممها
ب�إ�سقاط النظام.
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النظام الآن ال يواجه قادة �سيا�سيني تقليديني ،وال يواجه حركة حزبية م�ؤدجلة ميكن

حما�صرتها والق�ضاء عليها ،بقدر ما يواجه حالة متعاظمة من الكرامة واحلرية والعزة.
فت�سعة �شهور من الف�صل واحلرمان من العمل مل ت�ؤثر على نف�سيات املف�صولني ،وجرعات
قا�سية من التعذيب وامتهان الكرامة مل تركع معتق ًال واحد ًا ليكف عن مطالبه �أو اخلروج
جمدد ًا يف فعاليات �سيا�سية ،ووعود كبرية ومغرية مل ت�ستطع �أن تغري من قناعة �أحد.
اخلا�سرون هم الفئة ال�ضالة والكالب امل�سعورة التي انتهجت طائفية قل مثيلها يف العامل،
وهم الآن ينهزمون مرة بعد �أخرى .اخلا�سرون هم الذين �سي�أتي الزمن عليهم الحق ًا
ليذيقهم جرعات ما فعلوه يف حق �أبناء هذا ال�شعب طوال عام كامل وطوال عقود طويلة.
ال �أختلف مع من يقول �إن النظام �أ�صبح �أكرث قوة من قبل وحظي بدعم مل يحلم به �أي
نظام عربي� ،إال �أن هذه القوة املادية والع�سكرية عدمية الفائدة �ش�أنها �ش�أن �أ�سلحة الدمار
ال�شامل التي ال ي�ستطيع �أحد ا�ستخدامها رغم امتالكه لها ،لأن معادلة الردع �صادقة يف
حال ال�شعوب «وهي اقتلونا �أكرث ف�شعبنا �سيعي �أكرث» .فم�شهد البطل ر�ضا لي�س م�شهد ًا
مبتكر ًا وجديد ًا ،ففي �أحداث انتفا�ضة  1965خرج بع�ض ال�شباب ي�ستقبل ر�صا�ص
اجلنود ب�صدره العاري �أي�ض ًا ،و�سقطوا كما �سقط بوحميد .وحالة الف�صل من العمل
لي�ست �سيا�سية جديدة �أي�ضا ،بل هي تكرار وتكري�س ل�سيا�سات قدمية جربت منذ قمع
حركة  .1954و�إذا ت�سنت لنا الفر�صة لال�سمتاع ملا عاناه جيل الثمانينات من تعذيب
واعتقال للن�ساء وتعذبيهن ب�أب�شع �أنواع التعذيب� ،سنعرف �أن ال�سيا�سية املمنهجة يف
ال�سجون مل تتغري ،لأنها ت�صدر من نزعة وح�شية كما يقول ال�سيد ب�سيوين.
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�إن الثورة كفعل �سيا�سي ،رغم غمو�ضه ،ف�إنه يحمل دائم ًا طابع املفاج�أة� ،إذ مل ي�ستطع
�أحد �أن ي�صنع ثورة على نار هادئة ،ففي حلظة تاريخية غام�ضة تتحرك جماهري غا�ضبة
وتقرر �أن ت�ستبدل نظامها بنظام �آخر وتعلن ب�شكل ال لب�س فيه �أن احلاكم احلايل مل يعد
حاكم ًا ،و�أن بقاءه غري �شرعي .هكذا هي معظم الثورات يف التاريخ� ،أنا�س غري معنيني
بال�سيا�سية وغري من�ضوين حتت راية حزب ما يتفاعلون مع �شرارة �سيا�سية �أو اجتماعية،
ويقودون ثورة �شعبية �ضد النظام الذي يواجههم بالقمع والتنكيل ،لكنه �أمام حدة الغ�ضب
وت�صلب الإرادة ي�سقط ويغور بعيد ًا ليحل مكانه نظام �آخر عادة ما يكون هو ال�صوت
الأكرث جلبة قبل الثورة و�أثناءها.
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من وجهة نظر �شخ�صية ،يبدو يل �أن ا�ستباق حلظة �سقوط النظام والرغبة يف احل�صول
على ال�صوت الأكرث جلبة كان �سببا �أ�سا�سيا يف تفريغ غ�ضب النا�س وت�شتته ،مبا �أتاح
للنظام �أن يعيد ترتيب �أوراقه كاملة الحتواء ومواجهة حلظة انطالق الثورة وعنفوانها.
فالإرادة التي خرجت ب�شكل مذهل ومفاجئ وجدت نف�سها من�شطرة ومنق�سمة ،وكان من
ال�صعب توجيهها ناحية هدف واحد هو �إ�سقاط النظام عملي ًا مع �أن عبارة �إ�سقاط النظام
مل تبارح فعاليات الثورة و�أوراقها حتى الآن.
بد ًال من تقدمي �إجابات مقنعة وبدائل �سيا�سية �شغلت �ساحة الثورة مبعيار التخطئة
والت�صويب وحتميل امل�سئولية لطرف دون �آخر ،حدث ذلك يف وقت �ضاعف فيه «لنظام من
تر�سانة دفاعه و�صارت الثورة �أمام �ستة �أنظمة بد ًال من نظام واحد .التجارب التاريخية
تعلمنا �أن الثورة ال متوت لكنها ترتاجع �أو تبطىء من مفعولها ،ويف الوقت نف�سه ف�إن البقاء
يف املنطقة نف�سها تقرير البقاء يف ال�صندوق نف�سه كفيل ب�أن يذبح الثورة ويطفئها انتظار ًا
ل�سنوات كي ت�شتعل �شرارتها من جديد.
الوقت مل ينت ِه واالنت�صار احلقيقي متحقق ونبقى �أمام حقيقة الوحدة وتنويع الأدوار بد ًال
من االن�شغال يف جداالت غري جمدية تكذبها معطيات الواقع واملهمة امللقاة على عاتق
اجلميع هي ا�ستجماع حلظة الغ�ضب وتوحيدها بد ًال من االنق�سام حولها.
* كاتب بحريني
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المستحيل  ...ممكن

* عادل مرزوق

"لي�س هناك من معنى لأن نكون منفتحني على فر�ضية ال
نفهم منها �شيئ ًا" كارل �ساغان.
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الطريق من توبلي مرور ًا بال�سلمانية ودوار الل�ؤل�ؤة �إىل جممع �سيتي �سنرت .خط ال�سري
اليومي لزوجتي �إبان فرتة تعليمها قيادة ال�سيارة .اجتياز دوار الل�ؤل�ؤة �أكرث ما يربكها.
وكان �شرط ال�سماح بقيادتها ال�سيارة مبفردها مرهون ًا بعبورها الدوار دون ارتباك �أو
قلق .يف احلقيقة ،مل يخطر يف بايل حينها� ،أن عبور هذا الدوار �سيكون رهان م�ستقبل
البالد ب�أ�سرها!
يف الو�صول الثاين لدوار الل�ؤل�ؤة ،كنت والزميل ح�سني مرهون من �أوائل الوا�صلني ،ان�سحاب
جمنزرات قوة دفاع البحرين وقوات وزارة الداخلية خ ّلف وراءه الأ�سالك ال�شائكة التي
كانت حتيط بامليدان .وفيما كان املتظاهرون يحاولون نزع الأ�سالك للمرور وفتح الطريق
لباقي املتظاهرين ،مل يبال �آخرون مبا �سترتكه تلك الأ�سالك على �أيديهم و�أرجلهم من
�إ�صابات وجروح� ،أتذكر ذلك التدافع ،كانوا دون وعي ،يت�سابقون دون �أن يالحظوا �أو
يكرتثوا للدماء التي كانت تنزف من �أج�سادهم بالفعل.

مقاالت في الثورة

496

دماء ال�ضحايا من الهجوم الأول على الدوار ت�صبغ الع�شب الأخ�ضر بلونها الأحمر .هنا،
وهناك ،كان كل حبيب يبحث حيث �شربت هذه الأر�ض دماء حبيبه .مل ي�ستح �أحد من
البكاء .كل من ي�صل �إىل الدوار كان ي�سقط باكي ًا� ،أو مغ�شي ًا عليه .مل يكن لل�سيا�سة يف تلك
اللحظات �أي ح�ضور ،مل يطلب �أحد من املتظاهرين �إ�صالح النظام� ،أو �إ�سقاطه ،كانت
حلظات تاريخية بالفعل ،حلظات من نوع خا�ص ،هو �إح�سا�س الكرامة واحلرية الذي

تذوقه النا�س بلهفة .ت�سابق اجلميع يف ا�ستن�شاق تلك الن�سمات الرقيقة من ريح احلرية.
ع�شر دقائق من البكاء والنحيب .التقطت �صورة للذكرى ،و�أر�سلتُ تغريدتي على تويرت،
كانت وال تزال �أثمن ما كتبته بالن�سبة يل« :هذه الأر�ض �أر�ضي� ،أقف عليها وقت ما �أ�شاء،
كيف ما �أ�شاء».
كان ال بد من �سرد هذا امل�شهد الذي ال يزال ي�ستوطن ذاكرتي لأفتتح به هذه املقالة عن
ح�صاد الثورة .هي حلظة – بالن�سبة يل  -من �أدق اللحظات و�أكرثها داللة �ضمن جممل
الأحداث التي عاي�شتها �أيام الثورة .لن يعود هذا ال�شعب ملا قبل الرابع ع�شر من فرباير
من العام  2011دون �إجناز يحتفي به ،لن يعود ليقتات من املواطنة الناق�صة/املواطنة
املنحة /املواطنة امل�ؤقتة .لن يعود هذا ال�شعب لف�ضاء «املمكن» .ال�شعب بات «يريد»،
و�شتان بني ما ت�صنعه ال�شعوب بـ «الإرادة» ،وما قد يتيحه «املمكن» يف ال�سيا�سة.
مل يكن عبور دوار الل�ؤل�ؤة من «املمكن» ،مل يكن االعت�صام يف الدوار من «املمكن» ،مل يكن
االعت�صام قبالة ق�صور احلكم من «املمكن» ،مل يكن حتمل ثالثة �أ�شهر من الظلم والقهر
والقتل واجلرائم واالنتهاكات حلقوق الإن�سان من «املمكن» ،مل يكن الكثري مما �أجنزته
هذه الثورة من «املمكن» ،كل ما كان هو ا�ستثنائي حق ًا .وعليه ،الذي ال ميكن �أن يكون «،
ممكن ًا» هو �أن ينتهي هذا الف�صل من تاريخ هذه ال�شعب العظيم دون انتقال دميوقراطي
حقيقي ،ي�ؤ�س�س مل�ستقبل جديد يك�سر ف�ضاءات «املمكن» كلها.

مقاالت في الثورة

ا�ستنفدت الدولة كل ما لديها من عالقات وقدرات وفربكات و�أالعيب �سيا�سية ،وال يزال
�شباب الرابع ع�شر من فرباير ،ال يزال �أبناء وبنات هذا ال�شعب ،يبدعون يف احتجاجاتهم
وطرقهم ال�سلمية يف التظاهر واالحتجاج لتجاوز هذا احل�صار� .أخط�أت الدولة يف
ح�ساباتها ،اعتقدت �أن الع�صا كفيلة بك�سر �إرادة هذا ال�شعب و�إعادته ملنطقها هي،
�إرادتها هي ،منحها هي� ،أكاذيبها هي ،املمكن الذي تعرفه هي.
ختام ًا ،فلن�س�أل ب�صدق :ما ح�صاد هذه الثورة؟� ،أعتقد �أن �أثمن ما ا�ستطعنا ح�صاده من
هذه الثورة يف عامها الأول هو املعرفة �أو ًال ،والإرادة ثاني ًا .عرفنا �أن الدولة التي نعي�ش
فيها لي�ست �أكرث من �أكذوبة كربى ،عيدها الوطني �أكذوبة ،مواطنتها �أكذوبة ،د�ستورها
�أكذوبة ،قوانينها �أكذوبة ،ق�ضا�ؤها �أكذوبة ،وزرا�ؤها وهياكلها �أكذوبة ،م�ؤ�س�ساتها �أكذوبها،
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�إعالمها �أكذوبة ،جمل�سها النيابي �أكذوبة ،م�شروعها الإ�صالحي �أكذوبة ،دميقراطيتها
�أكذوبة .عرفنا �أن ما ع�شناه لع�شرة �أعوام كان �أكرب �أكذوبة �صدقناها .عرفنا  -ومبا
ال يدعو لل�شك � -أننا نكتب �أكرب حماقاتنا �إن قبلنا بت�سوية منقو�صة او م�ؤجلة ن�أمل لها
�أن تكرب �أو �أن تتطور مع الوقت .عرفنا �أن هذا النظام لن يرتدد يف العودة لديكتاتوريته
وهمجيته �إن تركنا له باب ًا واحد ًا �إليها.
ح�صادنا الثاين هي ثقتنا بـ «�إرداتنا» التي اختربها النظام بع�سكره امل�سعور و�إعالمه
الكاذب فكانت رهاننا الكبري ،والرابح .اليوم ،عرفنا ماذا نريد ،وكيف نريد .هتفنا
ب�أ�صواتنا وقلوبنا «ال�شعب يريد» ،واختربنا النظام يف هذه الإرادة :يف قوتها ،يف ثباتها ،يف
�صمودها ،يف حتملها لهمجية ال�سالح واملرتزقة املجرمني ،يف وفائها للراحلني امل�ضحني
ب�أرواحهم ودمائهم .اجتازت �إرادتنا االختبار .ك�سرت �إرداتنا يف احلياة �إرادة النظام يف
املوت ،طوقت �إرادتنا التواقة للحرية �إرادة النظام يف �إبقائنا رازحني حتت نار العبودية
والذل.
ال�شعب يريد حريته ،يريد كرامته ،يريد مواطنته على هذا الرتاب كاملة ،يريد �إن�سانيته
امل�سلوبة وحقوقه غري منقو�صة �أو جمزوءة .يريد �أن يرفع عن رقبته حبال الطائفية
و�أثقالها ،يريد ثرواته التي �سلبت منه لع�شرات ال�سنني ،يريد �أن ينجز م�شروعه املدين
ودولته الدميقراطية .يريد �أن ير�سم يف قلب اخلليج العربي حلمه القدمي لرياه العامل
�شعب ًا �أ�صي ًال حر ًا موغ ًال يف احل�ضارة واملدنية ،يريد �أن يدق �أجرا�س الدميقراطية ،ليتلو
ن�شيده اجلميل يف الرابع ع�شر من فرباير من كل عام ،وفا ًء للم�ضحني وال�شهداء من �أبناء
هذا الوطن الكرمي.

* كاتب بحريني
مقاالت في الثورة
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المفارقة:
 :1995الشعب يريد النظام..
 :2011الشعب يريد إسقاطه النظام

* عبا�س بو�صفوان
يف هذه العجالة� ،ضمن ملحق يقارن بني �أحداث الت�سعينات و�أحداث
ما بات يعرف بثورة /انتفا�ضة /حركة الل�ؤل�ؤة� ،أود الإجابة عن
�س�ؤال مركزي :ملاذا خرج النا�س بجل �أطيافهم وطبقاتهم على
هذا النحو غري امل�سبوق يف حدث  14فرباير  ،2011يف حني مل
تنخرط القطاعات املختلفة والطبقة الو�سطى والتجار وعموم
النخبة بهذا الزخم يف �أحداث الت�سعينات.
مقاالت في الثورة
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هناك �أ�سباب كثرية بالطبع ،تتعلق بالتغريات الدولية والإقليمية ،والتطور الإن�ساين ،وثورة
االت�صاالت وامليديا ،وال�سياقات التاريخية والربيع العربي ،ووجود املعار�ضة الر�سمية على
الأر�ض ،وخربتها الكبرية بالنظام ،والت�شكيالت ال�شبابية التي فاج�أت نف�سها واجلميع،
�إ�ضافة �إىل الدور اال�ستثنائي للمر�أة والطبقة الو�سطى والتكنوقراط الذين �أ�سميهم عقل
الثورة ..كل تلك النقاط وغريها لعبت دورا �ساحرا يف انطالق احلدث ،فيما فر�ضت
املعاجلة الأمنية العنيفة والتطهريية ا�ستمراره وتطوره.
لكن النقطة التي �أرى وجوب الت�أكيد عليها مرة �أخرى ،والتي �أظن �أنها �أكرب حمفز للثورة،
تتعلق بالفارق اجلوهري بني احلكم �إبان عهد الأمري الراحل عي�سى بن �سلمان �آل خليفة،
وامللك احلايل حمد.
ول�ضيق امل�ساحة� ،س�أكتفي ب�سرد الفكرة الرئي�سية التي �أراها تعطي تف�سريا للخروج
العارم.
تتلخ�ص هذه الفكرة يف �أن الإق�صاء الكلي� ،أو ال�شعور بالإق�صاء ،لدى القطاعات ال�شعبية،
وامل�ؤ�س�سات املدنية والعمالية واحلزبية والتجمعات التقلددية /العائلية /القبلية والدينية،
خالل مرحلة حكم امللك حمد ،خلق ردة فعل راغبة يف ممار�سة �إق�صاء �شبيه لآل خليفة
من امل�شهد ال�سيا�سي.
مقاالت في الثورة
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وجتلت الرغبة ال�شعبية يف الإق�صاء من خالل �شعارين اثنني:
ال�شعار الأول :ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام� ،أو املطالبة باجلمهورية �أو ي�سقط حمد.
ال�شعار الثاين :يتمثل يف الدعوة �إىل ت�شكيل ملكية د�ستورية.
ويف احلالتني يح�ضر تقلي�ص �أو �إلغاء �صالحيات العائلة احلاكمة يف جوهر احلركة
املنادية بالتغيري والدميقراطية.
وعند مقارنة ذلك بحركة الت�سعينات ،ف�إن االنتفا�ضة املطلبية حينها دعت لل�شراكة على
�أ�سا�س د�ستور  ،1973الذي يبقي �آل خليفة الرقم الأ�سا�س يف املعادلة ال�سيا�سية.
وجاءت تلك احلركة ردا على التهمي�ش (ولي�س الإق�صاء) للقطاعات املختلفة ،يف عقود
الثمانينات وال�سبيعات والت�سعينات.
وميكن مالحظة الفارق بني �سيا�سية التهمي�ش التي اتبعها احلكم �إبان عهد ال�شيخ عي�سى،
و�سيا�سة الإق�صاء والتطهري التي اتبعت يف العقد الأول من القرن اجلديد ،يف النقاط
التالية:

■ التطهري
مل يجعل تقرير البندر جماال لل�شك يف ر�ؤية امللك حمد الإق�صائية لقطاعات وا�سعة من
املواطنني ،وحرمانها من فر�ص العي�ش الكرمي والرتقي وحتقيق الذات.
وال ب�أ�س الآن من القول ب�أن كاتب هذه ال�سطور ت�سلم ن�سخة من التقرير قبل نحو � 6أ�سابيع
من طرد امل�ست�شار �صالح النبدر من البحرين .كانت حلظة خميفة جدا ..وقد ات�ضح
�سريعا عدم قدرة القوى ال�سيا�سية على ا�ستثمار ذلك التقرير اخلطري ،يف حلظة �سبقت
االنتخابات النيابية  ،2006فقرر كاتب هذه ال�سطور ت�سريب التقرير �إىل جهة لتقوم
بتوزيعه على النطاق الذي مت.

مقاالت في الثورة

ذلك كان تاريخا ،ويهمني الإ�شارة �إليه كي �أُقوم بتعرف التقرير يف كلمات قليلة ،بح�سب
ما �أفهمه من خالل اللقاءات التي كانت جمعتني مع كاتبه يف �شقته يف منطقة ال�سيف.
لقد ُو�ضع تقرير البندر بعد درا�سة التجربة ال�شيعية يف البحرين .والتي خل�صت �إىل �أن
قوة املعار�ضة الراهنة تعود �إىل :وجود مرجعية دينية م�ؤثرة ،و�سيطرة معار�ضة �شبه كاملة
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على م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،وزخم الن�شاط ال�شعبي االجتماعي املعار�ض ،وانخفا�ض
ال�صوت املوايل �إلخ.
و�ضع التقرير خطة عمل من �أجل تقليد ذلك النموذج القادر على الوقوف �ضد لل�سلطة،
فاقرتح ت�شكيل مرجعية دينية �سنية موالية ،وت�أ�سي�س جمعيات �أهلية /مدنية قريبة من
احلكومة ،وت�شجيع الأ�صوات التح�شيدية للجماعات املوالية ،و�إن�شاء �صحيفة الوطن،
ومنتديات الكرتونية ،وزيادة البعثات الدرا�سية للموالني من خالل وزارات الدفاع
والداخلية �إ�ضافة �إىل الرتبية ،وزيادة معدالت الزواج ،وخطوات �أخرى كثرية ،متتد
�إىل زيادة م�ساحة ال�سيطرة على قطاع اخلدمة املدنية وال�شركات الكربى والقطاعات
التجارية واالقت�صادية.
باخت�صار ،ال�سعي لل�سيطرة على الف�ضاء العام ،مبا هو �أبعد من ال�سطرية على ال�سلطة
التنفيذية والق�ضائية والت�شريعية.
يف الواقع ،ف�إنه بينما �سارت ال�سلطة يف نهج الإق�صاء الكلي املمنهج واملعرب عن حالة
عداء �سافرة ،وعالية الدرجة لقطاعات وا�سعة من املواطنني ،ف�إنها توقعت ثورتهم ،لذا
ا�ستعدت لذلك ،وكان جتمع الفاحت جتربة عملية ملا حققه التقرير من نتائج نحو ت�أ�سي�س
تيار م�ضاد للمعار�ضة.
اخلال�صة� ،أنه يف عقود ال�سبعينات والثمانينات والت�سعينات مل ي�شعر النا�س ب�أن
حا�ضرهم وم�ستقبلهم م�سدود ومهدد كليا ،لذا ثاروا �ضمن حدود .لكنهم يف ال�سنوات
الأخرية راودهم احللم ال�سلبي ،ب�أن الذهنية احلاكمة يف الرفاع ال تنوي خريا مب�ستقبلهم
وم�ستقبل عيالهم ف�صرخوا من «قمة ر�أ�سهم» :ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام» ،ولي�س
ال�شعب يريد النظام ود�ستور  ،1973كما يف دي�سمرب .1994

■ الد�ستور
مقاالت في الثورة
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حافظ ال�شيخ خليفة بن �سلمان ،الذي كان الرجل القوي يف عهد �أخيه الأمري عي�سى على
د�ستور .1973

بالطبع مل يكن يطبقه ،بيد �أنه مل يتجر�أ على الغائه .وحتى عندما مت ت�شكيل جمل�س
ال�شورى املعني ،ف�إن التخريجات الد�ستورية مل تكن لتلغي الربملان الد�ستوري (املجل�س
الوطني) ،فيما كان رد املعار�ضة �أنه ميكن للحكم ت�شكيل جمال�س �شورية للن�صح ،لكنها
لي�ست بديال للم�ؤ�س�س�سة التمثيلية املنتخبة.
بيد �إن قيام امللك حمد بتغيريات د�ستورية من طرف واحد ،و�إعالن نف�سه حاكما مطلقا،
خد�ش كثريا اللعبة ال�سيا�سية القائمة ،حني بدا �أن امللك يريد �صراحة �صيغة ال يكون
لل�شعب فيها ر�أي وال ت�أثري .وبذلك مت االنتقال من مرحلة التهمي�ش املخالف للد�ستور
املكتوب� ،إىل �إق�صاء يقره د�ستور !2002

■ الت�شكيل الوزاري
يعرب الت�شكيل احلكومي ،عموما ،عن ر�ؤية ر�أ�س الدولة لطريقة احلكم يف البالد وتوازناتها.
ومل يكن جمل�س الوزراء ذا �أهمية يف احلكم يف الفرتة من � 1975إىل  ،1999بل كان
رئي�س الوزراء هو الذي يقرر ،ومع ذلك اتخذ الت�أليف الوزاري طابعا يو�صف بالتوازن،
ثلث من �آل خليفة ،وثلث من ال�سنة ،وثلث من ال�شيعة.
قد يقال هذه حما�ص�صة ،وهذا �صحيح ،ال�صحيح �أكرث �أن ذلك مل يغري من معادلة
ال�سلطة التي حتتكرها العائلة احلاكمة ،بيد �أن املحا�ص�صة ،كفكرة �سيا�سية ،قريبة من
معادلة الدميقراطية ،التي هي �أقل �أنظمة احلكم �سوء ،وهي كالت�صويت الذي «يق�سم»
اجلمهور ،بدل توافقه.
املحا�ص�صة� ،ضمن �ضوابط �أخرى ،قد حتفظ ا�ستقرارا البالد� .إن ك�سر ال�صيغة ال�شكلية
للمحا�ص�صة ،مع جميء امللك حمد� ،أدى �إىل ما ر�أيناه يف  14فرباير  ،2011حني كان
الوزراء ال�شيعة ثالثة من �أ�صل نحو  23وزيرا ،ثمانية منهم من ال�سنة ،والباقي من �آل
خليفة.
مقاالت في الثورة

�إنه �شكل فاقع للإق�صاء� ،إق�صاء النخبة هذه املرة ،التي انخرطت هي الأخرى يف حدث
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 14فرباير ،م�ؤيدة الرغبة يف �إحداث �إ�صالحات حقيقية يف م�ؤ�س�سة احلكم مادامت غري
م�ستفيدة منها.

■ التجني�س
التجني�س �سيا�سة لي�ست جديدة ،لكنها ظلت تتبع بحذر قبل ت�سلم امللك حمد احلكم.
والذي اعترب التغيري الدميغرايف جزءا من �أولوياته �ضمن ر�ؤية غري خافية الآن ب�أن
ال�شيعة خطر ا�سرتاتيحي على النظام ينبغي تطهري امل�ؤ�س�سات املدنية والع�سكرية منهم..
�ضمن نظرية جتفيف الينابيع ،التي ت�شمل التجهيل والإفقار و�سحب �أطر النفوذ.
وبدخول مرتكزات «احلرب ال�شاملة» �ضد النا�س ،ف�إن ال�شعور ال�شعبي بالإق�صاء يبلغ
مديات غري م�سبوقة ،جتلت بني  14فرباير ومنت�صف مار�س ،ومازالت وا�ضحة.
تلك النقاط� ،ضمن نقاط �أخرى مهمة ،دفعت باجلمهور ب�أن «يخرج من ثيابه» ،مطالبا
بالتغيري واخلال�ص من حكم جتاوز خطوطا ظلت حمراء عقودا طويلة.
و�إذ يبدو امللك مركز هذه ال�سيا�سة غري امل�سئولة ،فقد حتول ال�شعار ال�شعبي الأكرث تداوال:
ي�سقط حمد بدل تنحى يا خليفة.
وذلك بحد ذاته فارق بني اخلطاب املعار�ض يف الت�سعينات ،الذي مل يوجه نقدا �إىل
ر�أ�س الدولة الأمري عي�سى بن �سلمان �إال نادرا جدا جدا ،وتركز اجلهد على انتقاد رئي�س
الوزراء.

مقاالت في الثورة

506

�أما حاليا ،ف�إنه رغم اجلهد اخلارق الذي يبذله اخلطاب املعار�ض لعدم انتقاد امللك حمد،
ف�إن ال�شعور يتنامى يوما بعد �آخر ب�أنه (امللك حمد) يف جزء من الأزمة ،بل جوهرها.
وب�صراحة ،ف�إن ذلك يزيد من التحديات التي تواجهها البالد ،وي�ضاعف من �أحمال
احلركة املطلبية ،ويحد من قدرة عائلة �آل خليفة والإقليم والغرب على التغيري� ..إذ كيف
ميكن اخلروج من �أزمة َمن بيد جزء كبري ِمن مفاتيح حلها هو جوهرها؟

تلك الإ�شكالية ال تواجه امللك عبداهلل واحلركة املطلبية يف الأردن ،وال تواجه امللك حممد
ال�ساد�س يف املغرب ،والأمري �صباح الأحمد يف الكويت.
يف تلك البلدان ال يرتفع �شعار الإ�سقاط لر�أ�س الدولة ،يف حني يرتقع بقوة يف البحرين..
مما ي�ستدعي �أن ي�س�أل امللك حمد نف�سه :ملاذا؟
وال �أدري �إن كان اجليل اجلديد يعرف �أن ال�شيخ عي�سى بن علي �أطيح به يف الع�شرينات
من القرن املا�ضي بعد جلنة حتقيق بريطانية� ،أظهرت انتهاكات وا�سعة حلقوق الإن�سان
وف�سادا يف م�ؤ�س�سة احلكم ..ول�ست مت�أكدا �إن كان امللك �سيتع�ض ،بيد �أن املحكومني يجدر
بهم �أن يدركوا �أن تغيري احلاكم يف  1923مل يغري �شيئا! .لأنه غري �أ�شخا�ص ومل يغري
بنى ..و�أظن �أن الرتكيز على الد�ستور يف الت�سعينات كما الآن يف حمله ،بيد �أنه �سيكون
خط�أ ا�سرتاتيجيا ن�سيان مراكز القوى الأخرى يف ال�صراع ،و�أبرزها املورد الب�شري الذي
يجدر دائما احلر�ص على تنميته.

* �صحايف بحريني.
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سنة أولى انتفاضة
ما لها وما عليها

* �أنور الر�شيد
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وت�ستمر الأيام وتتواىل ال�شهور وي�ستمر نزيف الدم كما ي�ستمر املعتقلون
قابعني بني �أربعة �أركان كنكوريتية وت�ستمر معهم معاناتهم من �إهانة
وحتقري �إن�ساين ومذهبي ،وها نحن نقرتب رويد ًا رويد ًا نحو ال�سنة الثانية
وال زال الو�ضع م�ستمر ًا على ما هو عليه .مل ت�ستطع القوة الغا�شمة �أن حتقق
الأمن وال�شعب ُم�صر على مطالبه ،والوا�ضح ب�أنه م�ستمر بهذه املطالب �إىل ما
ال نهاية �أي �أننا يف مرحلة ع�ض الأ�صابع من ي�صرخ �أو ًال .لذلك وبالرغم من
ا�ستخدام كل انواع الأ�ساليب الرتهيبية ،مل ت�ستطيع الأ�سرة املالكة �أن حتل
الأزمة ،ومل ت�صل معاناة �أهل البحرين حلل .هذه هي احلقيقة الوحيدة
اليوم املاثلة �أمامنا بعد انطالق انتفا�ضة الرابع ع�شر من فرباير للمطالبة
بحقوق م�شروعة.
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املتتبع للتاريخ �سيجد �أن الأ�سرة املالكة البحرينية لها جتربة طويلة وخربة متتد لع�شرات
ال�سنني ب�صراعها مع �شعبها� ،إال �أنها مع الأ�سف ال�شديد مل ت�ستثمر تلك اخلربات التي
اكت�سبتها طوال تلك الفرتة مبا يخدم م�شروعها وم�شروع �شعبها ،فما زالت ت�ستخدم نف�س
الأ�ساليب التي ا�ستخدمتها قبل خم�سة �أو �ستة عقود ما�ضية ،غري مدركة ب�أن كل مرحلة
من مراحل ال�صراع حتتاج �إىل ا�سرتاتيجية تتواكب مع م�ستجدات تلك املرحلة ،ال بل
�أجزم ب�أنها مدركة ولكنها تتعامى عن هذا الإدراك ،لذا ف�إن االن�سداد احلا�صل يف �آلية
ال�صراع بني الأ�سرة املالكة البحرينية وبني �شعبها هو ان�سداد �سيف�ضي ملرحلة �ستكون
بها الغلبة �أو الكفة �ستميل نحو ال�شعب كنتيجة حتمية ل�صراع دام وطويل .ولنا يف بطون
التاريخ القريب والبعيد واملتوغل بعمق التاريخ درو�س ومواعظ وعرب ميكن اال�ستفادة
منها ،ولكن هناك من ال يريد �أن يرجع للتاريخ ال القريب وال البعيد وهنا احلتمية التي
يجب �أن ي�صل لها �أي �صراع يف الكون طاملا �أن الالعب الرئي�س يغم�ض عينه عن حقائق
وال يريد �أن يراها �أو ي�ستفيد منها ،وبالتايل �سين�صدم مع الواقع الذي يعتقد ب�أنه مبن�أى
عن �إرها�صاته.
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بعد �أقل من �شهرين �ستعرب مملكة البحرين �سنتها الأوىل بعد انطالق �شرارة الرابع ع�شر
من فرباير ،ومن الإن�صاف التاريخي �أن يتم عمل جرد ح�ساب ملجريات �أحداث �سنة �أوىل
انتفا�ضة والتي ال زالت م�ستمرة ولن تتوقف بكل ت�أكيد ومن يعتقد ب�أن انتفا�ضة الرابع
ع�شر من فرباير �ستتوقف فهو واهم بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى ،ويجب �أن تدر�س
ب�شكل حمايد بعيد ًا عن االنحياز مل�صلحة �أي من طريف النزاع لكي نخرج بنتيجة قابلة

للتطبيق على الأر�ض وتر�ضي طريف النزاع ،وميكننا �أن نعدد بع�ض اجلوانب ولي�س كلها
بكل ت�أكيد لأنها كثرية جد ًا وقد �أثرت على م�صداقية �أى خطوة ميكن �أن تتخذها الأ�سرة
املالكة البحرينية كنوع من التطمني �أو الإ�صالح.

■ �أو ًال:
العدد الكبري الذي �سقط ك�شهداء للحرية والدميوقراطية وقد فاق اخلم�سني وال زال
ي�سقط يوميا �شهداء وقد اختتم عام الثورات 2011ب�شهيد (ال�سيد ها�شم �سعيد).
قد يرى البع�ض ب�أن هذا الرقم ب�سيط ال يعتد به� ،أقول لهم �إن �أهل البحرين من �شمالها
�إىل جنوبها ومن �شرقها �إىل غربها يعرفون بع�ضهم البع�ض ب�شكل متداخل وذلك نتيجة
ل�صغر حجم املجتمع ب�شكل عام فال ت�ستغرب عندما ت�س�أل من مي�شي ب�أي �شارع من �شوارع
املنامة �أو املحرق عن ا�سم �شخ�ص �إال وجتده يقول لك انه ي�سكن يف املنطقة الفالنية وابن
عمه فالن الفالين ،لذلك عندما ي�سقط �شهيد يف هذا ال�صراع جتد كل �أهل البحرين
يح�ضرون تلك اجلنازة من �سنتهم و�شيعتهم.

■ ثانيا:
عدد الذين مت اعتقالهم بلغ عدة �آالف من �شباب وفتيات ورجال و�أطباء ومدر�سني
وطلبة وعمال و�صحفيني� ،أي �أن الأ�سرة املالكة مل ترتك �أي جمموعة �إال و�أ�صابها نوع من
اال�ستبداد والقهر ،ففئات املجتمع كلها حلقها �أذى ب�شكل مبا�شر من الأمن وا�ستخدام
القوة بقمع كل �صوت يظهر على ال�سطح ،حتى الطائفة ال�سنية التي وقف من وقف من
�أبنائها �ضد تلك املمار�سات زج بهم باملعتقل ،وال زال البع�ض منهم حتى ال�ساعة يرزح
يف املعتقل يواجه كل انواع الذل واملهانة والتعذيب ،لذا مل توفر الأ�سرة املالكة �أحد ًا �إال
و�أ�صابه ما �أ�صاب اجلميع من ذل ومهانة.

■ ثالثا:
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ال�شك ب�أن الأ�سرة املالكة اليوم ت�شعر بامتنان عظيم جتاه الأ�سر احلاكمة اخلليجية
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البحرينية لقمع تلك املطالبات امل�شروعة التي رفعها ال�شعب البحريني ،وهي مطالبات
كادت �أن تتحقق يف الأ�سبوع الثالث تقريبا ،عندما كلف ويل العهد بفتح حوار مع املعار�ضة
لالتفاق على اخلطوات املقبلة لتحقيق مطالب املعار�ضة .ولكن هناك من �أجه�ض هذا
التوجه يف مهده ومت الق�ضاء عليه بالقوة الع�سكرية ،مما فوت على الأ�سرة املالكة الفر�صة
الثمينة والتاريخية التي كان ميكن بها �أن تجُ �سر بها الهوة بينها وبني �شعبها الذي تعاي�شت
معه طوال عقود طويلة ،وكان ميكن �أن تختم هذه العالقة الطويلة بخامتة طبيعية و�صلتها
كل الأ�سر املالكة يف العامل املتح�ضر� ،إال �أن ح�ساب البيدر دائما ما يختلف عن ح�ساب
الدفرت .فمن امل�ؤكد ب�أنه حينما تنحو الأ�سرة املالكة هذا املنحى يف ظل ظروف الربيع
العربي �سينتقل بكل ت�أكيد لبقية املجتمعات املحيطة وعلى الأخ�ص املجتمع ال�سعودي،
الذي يعترب جمتمع ًا مهيئ ًا لالنفجار طال الزمن �أو ق�صر ،لأنهم يتعاملون بنف�س العقلية
التي تعاملوا بها مع �شعبهم منذ ع�شرات ال�سنني ،مغم�ضني العني عن حجم املتعلمني
والذين احتكوا مع الثقافات الأخرى خالل على الأقل الأربعني �سنة املا�ضية ،ويقدر
عددهم باملالين من ال�شباب املتعلم يف �أرقى اجلامعات الأجنبية ،مما يجعل منهم قنبلة
موقوته ميكن �أن تنفجر نتيجة لالحتقان الداخلي ب�أي فر�صة تتاح له.

■ رابعا:
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قد يكون العامل الغربي اليوم غري مهيئ لالنتقال مبنطقة اخلليج ب�شكل عام من �أنظمة
�أ�سر مالكة �إىل �أنظمة دميقراطية على غرار ما ح�صل يف دول �شمال �أفريقيا :تون�س وليبيا
وم�صر واجلزائر (بكل ت�أكيد �سي�أتي عليها الدور) واليمن و�سوريا ،وهذا الأمر معقول
ويدعمه الواقع على الأر�ض فالغرب يريد كما هو وا�ضح �أن يرتب �أوراقه يف تلك الدول
التي تعترب دو ًال خطرية وحمورية وعدد �سكانها يبلغ باملالين ويريد �أن ترتتب الأمور بها
قبل �أن ي�شرع با�ستكمال م�شروع الربيع العربي ،ولكن ماذا لو مت ا�ستكمال م�شروع الربيع
العربي ّ
والتف الغرب على �أ�سرنا املالكة وطلب منها �أن تتحول ملمالك د�ستورية؟ كيف
�ستواجه الأ�سرة املالكة البحرينية ا�ستحقاق تلك الدماء التي �سالت وعذابات املهجرين
والبيوت التي انهارت على ر�ؤو�س �أ�صحابها نتيجة لفقدانهم معيلهم؟ هل �ستنفع هنا وثيقة
�أخرى �أو عفو عن من ارتكب جرائم بحق الإن�سانية مثل ما ح�صل مع �سيئ ال�صيت فليفل
ربيب هندر�سون؟

�أنا ال �أعتقد ب�أن ال�شعب البحريني ميكن �أن ينحو هذا املنحى فيما لو تغريت الظروف
و�أجربت الأ�سرة املالكة على فتح �صفحة جديدة بعالقتها مع �شعبها ،فاجلرح اليوم �أعمق
من �أن ت�ستطيع الأ�سرة املالكة �أن حتاول تنظيفة وعالجه لذلك �ستواجه م�صيبة ومع�ضلة،
ميكن �أن ال ت�ستطيع �أن جتد لها حلو ًال منا�سبة مهما تكن تلك احللول ،فاملجتمع البحريني
اليوم هو الذي دفع ثمن �إ�صراره على امتالك احلرية والدميقراطية ،ومن يدفع هذا
الثمن الغايل الذي جت�سد على �أر�ض الواقع ال ميكنه �أن ين�سى �شهداءه من �شبابه ون�سائه
ورجاله و�أطبائه ومدر�سيه وعماله ،فالكل �شعر مبرارة اجلرح فمن ال�صعوبة مبكان �أن
يتغا�ضى �شعب كامل عن كرامته التي �أهدرها مرتزق جلب من بلده لكي يقمع �أبناء البلد.
لذلك فالو�ضع بالن�سبة للأ�سرة املالكة البحرينية �سيكون �صعب ًا جدا ،خ�صو�صا ،مع
ا�ستمرار املطاردات اليومية التي جترى يف خمتلف القرى.

■ خام�سا:
هنا تتج�سد م�أ�ساة �شعب البحرين يف �أو�ضح �صورها ،فال�شعب ال ي�ستطيع قبول مرور تلك
ال�سنة بدون �أن يرى الثمن مقابل ما دفعه من �أرواح وجرحى ومف�صولني ،ثمن ًا تر�ضي به
الأم الثكلى والطبيبة املف�صولة واملدر�س الذي �أهني �أمام طلبته والعامل الذي ف�صل من
عمله ال ل�سبب �سوى �أنه عرب عن ر�أيه مبا يراه كفرد من �أفراد املجتمع الذي ت�أثر برياح
الربيع العربي ،واالبنة التي ر�أت �أباها ي�سحل �أمامها من قبل قوة غا�شمة خجلت ال بل
خ�شيت من �أن تتعرف عليهم طفلة فو�ضعوا على وجوههم �أقنعة يتوارون وراءها خوف ًا من
�أن تتعرف عليهم طفلة �صغرية ،وهم يدركون ب�أن م�شهد االعتقال من املنزل و�أمام كل
�أفراد الأ�سرة ال�صغرية لن ميحى هذا امل�شهد من ذاكرتهم ،ال بل �سيحفظون �أ�شكالهم
واحد ًا تلو الآخر ،وال ي�ستطيع �أحد �أن ميحي تلك الذاكرة ،لذا يتوارون خلف �أقنعة خوفا
من طفلة ،لذلك ف�إن ا�ستمرار تلك امل�أ�ساة �ستكون هي الفي�صل بني تاريخني �سينجر على
كل الأ�سر اخلليجية احلاكمة بكل ت�أكيد ،فالتاريخ يتغري والذي ال ي�ستطيع �أن يتواكب مع
التاريخ و ُيجمد نف�سه عند نقطة معينة من ذلك التاريخ يكون قد كتب نهايته بكل ت�أكيد
وال�شواهد التاريخية �أكرث من �أن حت�صى.
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■ �ساد�سا:
الدمار الذي �أحلقته الأ�سرة املالكة البحرينية يف الن�سيج االجتماعي البحريني ي�صعب
اندماله ،خ�صو�صا و�أن هناك من هو م�ستمر بتغذية ذلك اخلرق الوا�ضح ،والتمزيق
املتعمد لهذا الن�سيج الذي تعاي�ش مع بع�ضه البع�ض ع�شرات القرون ،دون ذكر ل�صراع
بني تلك الطائفتني الكرميتني ،ولكن ال�سيا�سة ومتطلباتها هي التي حتث تلك الأ�سرة على
�سلوك هذا النهج لكي ال تتفق تلك الطائفتان عليها وخوفا من �أن تنقلب عليها الطاولة
وال ت�ستطيع �أن تفر�ض �سيطرتها على املجتمع ،لذلك البد من خلق هذا ال�صراع والقاء
تبعاته على اخلارج وما ال�صفعة التي وجهها تقرير ب�سيوين بهذا اجلزء �إال دليل وا�ضح
على �أن هناك من يتبع �سيا�سة فرق ت�سد ،ومن امل�ؤكد ب�أن الأ�سرة املالكة بحد ذاتها ال
ترتكب هذه احلماقة ب�شكل مبا�شر ولكن عن طريق �أتباعها من كتاب وممثلني بالربملان
وجمل�س ال�شورى فهم الذين ينفخون بالكري ب�إيعاز وتن�سيق بكل ما تعنيه الكلمة من معنى،
وامل�صيبة �أن معاجلة هذا الأمر يحتاج �إىل �سنوات طويلة لكي متحى هذه احلماقات التي
ترتكبها الأ�سرة املالكة بتفكيك جمتمعها لت�سهل ال�سيطرة عليه ،و على ذلك لذلك ف�إن
امل�سئولية التاريخية تقع على تلك الأ�سرة التي مزقت ن�سيجها االجتماعي بيدها وعن �سبق
الإ�صرار والرت�صد ،فكيف ميكنها الحق ًا �أن تطلب من جمتمع ممزق حتى �شحمة �أذنية
ال�صفح وفتح �صفحة جديدة هذا ما ال �أتوقع حدوثة بعد جتربة عام  2001عام امليثاق.

■ �سابعا:
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الع�شرات ال بل املئات من الر�سائل التي ت�صلني عرب الإمييل الكثري منها يقدم ال�شكر
والثناء على ما �أطرحه من ر�أي حول �أحداث انتفا�ضة الرابع ع�شر من فرباير ،والقليل
منهم بكل �صدق و�إخال�ص يطلب مني عدم التدخل ب�ش�أن داخلي ،لذلك و كنت دائما
�أرد عليهم ويهمني �أن ارد عليهم ولعلني �أك�شف ذلك للمرة الأوىل للقراء ،ب�أن ال�ش�أن
اخلليجي اليوم مل يعد حكر ًا على �شعب هذه الدولة �أو تلك ،فكلنا اليوم ك�شعوب خليجية
بقارب واحد ،وعندما حتاول �إحدى الأ�سر احلاكمة �أن تخرق هذا القارب بحجة �أنها
�أدرى ب�شئون �شعبها؛ فهذا �أمر غري مقبول و�أ�سمح لنف�سي �أن �أتدخل وب�شكل مبا�شر حماو ًال
�أن �أوقف تلك الأ�سرة عن خرق مركبنا اخلليجي .فما تتبعه من �سيا�سات خرقاء وعمياء
ال ترى مدى ال�ضرر الذي ي�صيبنا كمجتمعات خليجية منها ،يتحتم علينا الواجب �أن ننبه

لهذه املخاطر و�أخطرها التمزيق الطائفي الذي تتبعه فهو ي�ؤثر على كل املنطقة وهناك
من يرتب�ص بها من كل جانب ولكي تتخل�ص الأ�سرة املالكة البحرينية من متطلبات
وا�ستحقاقات �شعبها حترق علينا املنطقة طائفي ًا ،لن ن�سمح لها و�سنعري �سيا�ستها
اخلرقاء وهذا �أقل واجب علينا القيام به ،فبالدرجة الأوىل هو حفظ املجتمع البحريني،
والثانية هي عدم ت�صدير ذلك ال�شرر للمجتمعات الأخرى .فامل�صيبة التي ترتكبها الأ�سرة
املالكة البحرينية لن يقف �ضررها عليها فقط ،و�إمنا �ستحرق كل اخلطوط وكل املراحل؛
لذا �أ�سمح لنف�سي �أن �أتدخل و�أبني ال�ضرر الفادح الذي ترتكبه بحق نف�سها وبحق �شعبها.

■ ثامنا:
ما �أمتناه يف هذه اجلردة �أن تتحول البحرين ململكة د�ستورية حقيقة لكي تقود الإ�صالح
مبنطقة اخلليج كلها ،فال زال يف الوقت مت�سع لكتابة تاريخ جديد لهذه املنطقة التي
�أعطت الأ�سر احلاكمة كل �شيء ،وحان الآن دور ال�شعوب ،فقد كتبتم تاريخ ًا طوي ًال امتد
ببع�ضكم ثالثمائة �سنة ،وحان الوقت الذي ترتجلون فيه عن �صهوات جيادكم ،وتركبون
�صهوة املجد والتاريخ معززين مكرمني ،ال نريد فتح جراح املا�ضي الذي دفعت به ال�شعوب
اخلليجية الكثري من دماء �أبنائها وحان دورها الآن لتمتلك نا�صية قرارها.

■ تا�سعا:

مقاالت في الثورة

لقد ذكرت فيما �سبق ما النتفا�ضة الرابع ع�شر من فرباير ،ومن الإن�صاف واملو�ضوعية
�أن �أذكر ما عليها ،فخالل املتابعة اليومية وما يح�صل يف خمتلف القرى من �صدامات بني
متظاهرين وقوات الأمن وقوات مكافحة ال�شغب .ف�أين �أرى بكل �شفافية ب�أن من يحاول �أن
يحول ذلك احلراك االجتماعي ال�سلمي الذي الزال يذهل العامل ب�سلميته وي�ستمد منها
ال�شعب البحريني تعاطف العامل واملجتمعات املحيطة به ويح�صل يوميا على ت�أيد من
خمتلف امل�شارب رغم التعتيم الإعالمي� ،إىل �صدامات دامية مع قوات الأمن ،يجب �أن
نقول له توقف عند هذا احلد ،وال تدمر ما بناه �أبناء البحرين بدماء �شهدائهم وعرقهم
و�سجونهم وفقدانهم �أعزاء من ذويهم ،فال تع�سكروا هذا احلراك ال�سلمي مهما كانت
ردود الفعل من قبل قوات الأمن ،فهم يجرونكم ملثل تلك املعارك ال�سخيفة ،لكي تلقون
عليهم قنابل املولتوف ،ليجدوا لهم حجة لي�سحقوا بها هذا احلراك.
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فهذه الظاهرة التي ات�سم بها احلراك الأخري يف البحرين يجب �أن يتوقف ومن يخرج عن
�سقف وثيقة املنامة يجب �أن تتخذ اجتاهه كل اجلميعات ال�سيا�سية املعار�ضة دون �إبطاء
موقف وا�ضح وجلي ال لب�س فيه� .أطلق ال�شيخ علي �سلمان زعيم جمعية الوفاق ت�صريحا
يطالب بعدم ا�ستخدام تلك القنابل احلارقة ،ولكني �أعتقد ب�أنه ت�صريح غري كاف للجم
تلك املجاميع التي حتاول �أن ت�سيء للحراك يف مملكة البحرين� ،أكرث من �أنها تريد �أن
حتقق ن�صرا قد ال يكون ال بل من امل�ؤكد ب�أنه لن يكون ب�صالح �شهداء انتفا�ضة الرابع ع�شر
من فرباير خ�صو�صا ،ونحن مقبلون على عيد ميالد تلك االنتفا�ضة البا�سلة التي �ستحقق
مبتغاها ،طال الزمان �أو ق�صر ،ففجر احلرية قريب والثمن الذي دُفع غال ،لذا ف�إن
�ضبط النف�س مطلوب يف هذه املرحلة و بال �شك �ستقوم قوات مكافحة ال�شغب بكل �أنواع
اال�ستفزازات املمكنة ،لكي جتد لها ذريعة تقدم لها على طبق من ذهب ،قد ال حتلم بها.
Zwayd2007@gmail.com

* الأمني العام للمنتدى اخلليجي مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
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عندما ُيصبح
علم البحرين “جريمة”!!

* نا�صر زين

مقاالت في الثورة

منذ �أن انطلقت ثورة الرابع ع�شر من فرباير يف البحرين واندلعت
االحتجاجات اجلماهريية العارمة امل�ستمرة حتى الآن ،متيزت
بعدة �سِ مات دون �سواها من الثورات العربية �ضمن ن�سائم
الثورة ّ
الربيع العربي ،كان �أبرزها �سِ متان� ،سِ مة ال�سلمية احل�ضارية
(املفرطة) التي �أبهرت العامل وك�سبت احرتامه والزال احلراك
ي�صر عليها ،وال�سِ مة الأخرى هي كرثة الأعالم البحرينية
التي ترتفع يف �أيدي املحتجني  -التي تن�ضح والء للوطن  -يف
م�سرياتهم املطالبة بالدميقراطية والعدالة االجتماعية.
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بدء ًا من �أول يوم ا�شتعلت فيه �شرارة الثورة ا�ستلهام ًا من بواعث ثورات الربيع العربي،
�شهد العامل احلر واملجتمع الدويل وال�شعوب امل�ست�ضعفة واملواطن البحريني املن�صف
واملراقبون مدى االلتزام ب�سلمية احلراك الثوري املطلبي يف البحرين رغم �آلة القمع
الهمجية التي تت�صدى لكل ما هو ح�ضاري ببط�ش ووح�شية.
ففي ذلك اليوم ،ال ي�ستطيع املراقب �إال �أن ُيذهل حينما يرى املوقف ال�سلمي احل�ضاري
الذي قام به املتظاهرون يف احتجاجاتهم يف املنطقة الواقعة بني بلدتي جدحف�ص
وال�سناب�س – بح�سب ما �أظهرته �إحدى ال�صور امل�شفوعة بخ ٍرب ن�شرته �صحيفة الو�سط
تركت قوات مكافحة ال�شغب �سيارة ال�شرطة للمتظاهرين
البحرينية حينذاك  -حينما ْ
(تعمد ًا) بغية اقتنا�ص الفر�صة لت�شويه احلراك ال�سلمي وو�أده يف بداياته ،ولكن
املتظاهرين ال�سلميني اكت�شفوا اخلطة ،فبد ًال من �أن يقوموا بتك�سريها مث ًال �أو �إحراقها
– يف �أوج غ�ضبهم بعد �شياع خرب ا�ست�شهاد على م�شيمع – عمدوا �إىل و�ضع علم البحرين
عليها يرفرف وتداعبه ن�سائم الوطن املتعبة ،وان�صرفوا عنها دون �إحداث �أي �ضرر فيها
جم�سدين بذلك مدى �سلمية وح�ضارية هدا ال�شعب الواعي يف حراكه.

مقاالت في الثورة
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لكن من املفارقة العجيبة/احلقيقة املزعجة لكل مواطن يع�شق تراب البحرين وك�أنه
ُعجن من طينته ،ومتثل عار ًا على جبني ال�سلطة التي توظف يف �أجهزتها الأمنية الأجانب
واملرتزقة وحترم املواطن البحريني الأ�صلي من ذلك ،هو حينما ن�شاهد – يف فلم انت�شر

على (اليوتيوب) كالنار يف اله�شيم – قيام �أحد �أفراد (قوات الأمن) بنزع علم الوطن
الذي و�ضعه املتظاهرون على ذلك «اجليب» و�إلقائه يف الأر�ض واملرور عليه تعمد ًا ،يف
حني �أنه على الأقل  -ويف �أ�سوء الأحوال  -كان يجب على رجل الأمن هذا �أن يقوم ب�إزالته
وو�ضعه يف ال�سيارة كونه ميثل رمز ًا للوطن بد ًال من رميه على الأر�ض ،الأمر الذي يدلل
على مدى اعتزاز ه�ؤالء الأجانب برمز الوطن وهويته و�شموخه ووالئهم �إليه ،ولي�س الوالء
للمال واملن�صب وال�سلطة.
م�شهدان متناق�ضان ،حينما تعمل يد على رفع علم وطنها عالي ًا لريفرف يف �سماء الوالء،
ويد �أخرى (�أجنبية) – تعمل يف (ال�شرطة الوطنية)  -ترمي بالعلم يف الرتاب وتدو�سه
وتهينه �أمام �أعني (�أبناء العلم)!! .
ولكن من الأمور املخزية �أكرث �ضمن حماقات /انتهاكات ال�سلطات البحرينية بجي�شها
وقواتها الأمنية يف �إطار احلراك املطلبي يف ربيع الثورة ،هي ما �سنته �ضد املتظاهرين
ال�سلميني واملواطنني عموم ًا من عقاب وتنكيل يف ال�شارع على كل من يحمل (علم الوطن)
معه� ،سواء يف مظاهراته وم�سرياته ال�سلمية �أو ي�ضعه حتى يف �سيارته ،فيكون م�صريه �أما
ال�ضرب والتنكيل وال�شتم (على الهوية املذهبية) �أو رمبا االعتقال التع�سفي يف �أحايني
كثرية ،وك�أنه يحمل معه ( كال�شنكوف ) بغية ارتكاب اجلرائم ،ولي�س علم بالده الذي
يعتز به رمزا لوطنيته ووالئه لرتاب �أر�ضه!! .
ال�سمتني اللتني كانتا حترجان ال�سلطة وتعك�سان مدى
ولأن ثورة البحرين متيزت بهاتني ِ
�سلمية وح�ضارية و(والئية) هذه احلركة املطلبية لرتاب وطنها املزروع يف دمها ،عمدت
ال�سلطة – عرب �أبواقها الإعالمية و�شا�شاتها التحري�ضية الطائفية – على ت�شويه �صورة
احلراك ال�سلمي من هاتني الناحيتني ،بحيث حاولت ب�شتى ال�سبل �أن تخرج احلراك
املطلبي عن �إطاره ال�سلمي وت�صوره ب�أنه انزياح نحو العنف بكرثة امل�سرحيات الأمنية التي
كانت تخرجها ب�شكل (غبي).
مقاالت في الثورة

�أو عرب حماوالتها مبا ا�ستطاعت من تزيف للحقيقة ب�أن تظهر �أن لدى الثوار واحلراك
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�أجندة غري وطنية وعلم غري وطني ذي اثنتي ع�شرة �سنا (علم الدولة املهدوية االثنتي
ع�شرية) بح�سب تخر�صات و�أوهام ال�سلطة التي �أردت �أن تزرعها يف عقول املراقبني
واملجتمع الدويل ولكنها ف�شلت ف�ش ًال ذريع ًا يف ذلك.
بل حتى هذا الوهم (الغبي) الذي �أردت ال�سلطة و�أجهزتها الأمنية و�أبواقها الإعالمية
�أن حت�شوه يف عقول الأغبياء ،هي و�أجهزتها ومنا�صريها وقعوا فيه �سواء يف ال�سابق �أو
بعد اندالع الثورة ،فتجد مثال بع�ض الأعالم (االثنتي ع�شرية) مرفوعة يف بع�ض جتمعات
(جتمع الوحدة الوطنية) يف حراكه امل�ضاد للحراك الوطني املطلبي!! .
وجتد وزارة التنمية االجتماعية و(حقوق الإن�سان) – بح�سب م�سماها الر�سمي – توزع
على املواطنني �أعالم ًا (اثني ع�شري) �ضمن احتفاالتها «الوطنية» بالعيد «الوطني» قبل
�أن تعتذر عن هذا اخلط�أ (غري املق�صود) يف �إحدى ال�صحف املحلية حلفظ ماء الوجه
والف�ضيحة!!،
وجتد �أي�ض ًا �صورة م�شهورة مللك البحرين نف�سه وهو يرفع علما (اثنا ع�شريا) يف وقت
�سابق ب�إ�ستاد البحرين الدويل �ضمن االحتفال بالعيد الوطني.
والأدهى والأمر ،حينما حاولوا �أي�ضا – عرب �أ�صابع خف َية – �أن يزرعوا هذا الوهم
(االثني ع�شري) حتى يف تقرير اللجنة امللكية لتق�صي احلقائق (تقرير ب�سيوين) يف
ن�سخته العربية خالفا ملا يف ن�سخته االجنليزية عرب ترجمة (مد�سو�سة) متعمدة ،فا ّدعوا
�أن الأطباء كانوا يرفعون هذا العلم يف احتجاجاتهم ،حتى عمد ب�سيوين نف�سه وجلنته �إىل
تغيري ترجمة التقرير جمددا يف ن�سخته العربية وحذف هذا الهراء.
*�صحايف بحريني
مقاالت في الثورة
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نافذة
على خطى الثورة

* �إميان �شم�س الدين
يف وقفة مع جمالية امل�شهد الثوري املتنقل من ج�سد البوعزيزي �إىل ل�ؤل�ؤة
ميدان الثورة يف البحرين حيث امل�شهد يحمل يف جعبته الكثري من الأحداث،
وترفرف يف �سمائه رايات حتمل عبارة جممع عليها " :ال�شعب يريد " ..
وال�صراخ ميلأ املكان ب�شعارات تختلف باختالف املكان وحيثياته وظروفه
،فمن �إ�سقاط النظام �إىل �إ�صالح النظام تعلو املطالبات ب�صرخة من حناجر
�شابة � ،أ ّرقها احلرمان الذي برز �إىل وعيها بعد عوملة تكنولوجية جنحت
يف اخت�صار ممكنات املعرفة وامل�سافات اجلغرافية ونه�ضت بالفكرة يف ذهنية
يف العي�ش الكرمي.

مقاالت في الثورة

�شباب حمروم من حقوقه يف ظل �أنظمة م�ستبدة تنهب ثروته وت�سلب حقه
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هبت رياح التغيري وع�صفت يف �أذهان جيل �شاب تتحكم يف بنيته البيولوجية يف هذه
املرحلة العمرية حمِ ّية واندفاع وحب للحياة ،ليعلن الثورة على اال�ستبداد ويطالب بالعدالة
واحلرية التي كان دافعها احلرمان حتى من رغيف اخلبز.
� ًإذا هي الثورة بد�أت ولن تنتهي كما يعتقد البع�ض مع م�أ�ساوية امل�شهد وحجم الت�ضحيات
الكبرية� ،إال �أنها بكلها تعطي م�ؤ�شرات لأمر ال خالف عليه وهو حتقيق املطالب ولو بعد
حني.
يف البحرين ال يختلف امل�شهد بل ع ّله �أكرث عمق ًا يف املطالب من غريه ،فبعد امليثاق الذي
قدمت من خالله وعود الإ�صالح والنهو�ض بالدولة �إىل م�صاف الدول احلديثة مل يظهر
�إىل النور من هذه الوعود �إال النزر الي�سري وعلى م�ض�ض وا�ستحياء ،وا�ستمر م�سل�سل
انتهاك احلقوق والتمييز بني املواطنني رغم تهدئة املعار�ضني احلراك املطلبي يف ال�شارع
ملدة ع�شر �سنوات مل حتقق فيها الدولة البحرينية �إال �شذر ًا من وعودها ال ترقى مل�ستوى
كرامة الإن�سان وعي�شه يف وطنه كما يليق� ،إذ �إن الأوطان التي ال حتفظ كرامة �أبنائها ال
ت�ستحق �أن تكون لهم وطن ًا.
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وعل �أهم ما يف امل�شهد البحريني الثائر يف ق�ضية تعرث حتقيق املطالب
وحتويل البحرين �إىل ملكية د�ستورية هو عدة �أمور �أهمها:
�صراعات بيت احلكم بني �أجنحة ت�ؤمن بالدميوقراطية و�أجنحة راديكالية ت�ؤمن بالنظام

ال�شمويل القمعي �إ�ضافة �إىل هواج�س مذهبية كون الأكرثية البحرينية قبل عملية
التجني�س ال�سيا�سي ي�شكلون غالبية يف البحرين  ،كان من�ش�أها الدول املجاورة التي يقوم
نظام حكمها على ثالثية معقدة الرتكيب هي التحالف بني ال�سلطة والقبيلة والفتوى �أي
ال�سلطة الدينية التي ال ت�ؤمن بالآخر وتكفر كل من يخالفها عقديا ،وتر�سخ وجود ال�سلطان
حيث ت�شكل يده ال�ضاربة ،وامتدادات هذه الدولة يف داخل بيت احلكم البحريني �سواء
بعالقات م�صاهرة �أو التقاء م�صالح ومنافع ومن هذه الأمور �أي�ض ًا النفط والقواعد
الع�سكرية الأمريكية حيث تعترب البحرين النافذة الطيعة يف بناء ج�سر تباديل بني اخلليج
والغرب و�أمريكا.
يف ظل هذا امل�شهد الذي يكابد فيه املواطن البحريني ب�شكل عام وال�شيعي ب�شكل
خا�ص ،كانت هناك نار مطلبية �شابة حتت رماد الوعود احلكومية اله�شة واملمار�سات
الدميوقراطية ال�صورية وحركة التجني�س التي تهدف للتغيري الدميوغرايف الذي ال يدلل
�إال على نية وا�ضحة يف االنقالب على كل املواثيق بعد التمكن من احل�صول على الأكرثية
املذهبية التي يتم �شرا�ؤها مبال �أبناء البحرين احلقيقيني ،كي ي�صبحوا �شركاءها ك�سلطة
يف الوطن من خالل الدميوقراطية التي �أقر عليها �أبناء البحرين يف امليثاق لتتحول فيما
بعد �إىل ال�سيف الذي �سي�ست�أ�صلهم من �أر�ضهم وي�سلب منهم حقوقهم يف حماكمة �سيا�سية
�أ�شبه ما يكون مبحاكمة �سقراط .حيث �آمن هذا الفيل�سوف بالقانون ونظر له ومن ثم مت
�إعدامه بالقانون.
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يف ظل هذا امل�شهد هبت رياح التغيري منطلقة ب�شرارة ج�سد البوعزيزي من تون�س وك�أنها
�أوقدت يف قلوب الأحرار جذوة ع�شق احلرية والتحرر من قيود اال�ستبداد واالنطالق نحو
قيم العدالة واحلقوق والكرامة وقيامة وطن على �أر�ض املحبة الإن�سانية ،تقوم يف ظله
دولة حديثة هي دولة القانون وامل�ؤ�س�سات يكون د�ستورها حربا على �أر�ض الواقع ولي�س
حربا على ورق.
وحيث �إن العوملة فتحت �أبواب الدول بع�ضها على بع�ض على م�صراعيها وكانت تكنولوجيا
ال�صورة واملعلومة و�سيلة املعرفة التي تنتقل فقط بكب�سة واحدة من �شخ�ص يجل�س على
�شرفة منزله ويتابع حدث الثورة ويلتقط ال�صورة ويحولها �إىل م�شهد �سيا�سي ثوري
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يحرك الوجدان يف �أعماق ال�شباب الثائر ،بد�أت من هنا احلكاية التي كانت جذورها
كفكرة مرت�سخة يف نفو�س ال�شباب وتنظر من يطلقها ،و�أعلن ال�شباب عن قيام الثورة
يوم 14فرباير يف  2011يف ظل اختالف يف وجهات النظر حول جدوى احلراك و�آلياته
ومنهجه ،لينطلق �صوت ال�شباب يف ذات اليوم معلن ًا احلركة املطلبية ال�سلمية يف دوار
الل�ؤل�ؤة ،وتن�ضوي اجلمعيات ال�سيا�سية حتت �شعار الثورة وعنوانه �إ�صالح النظام وفق
مطالب وا�ضحة �أهمها:
ملكية د�ستورية ،برملان منتخب كامل ال�صالحيات ،رئي�س وزراء �شعبي وحكومة منتخبة
ودولة مدنية حديثة هي دولة امل�ؤ�س�سات والقانون.
ويف الدوار بد�أت احلكاية تن�سج خيوطها من م�شاهد كان جمالها يعك�س ثقافة �شعب
وح�ضارته يف الإ�صرار على �سلمية احلراك و�أحقية املطالب .خيوط احلكاية كانت ب�أيدي
ال�شباب الثائر الذي كان يعمل كخلية نحل كي ينقل للعامل ماذا يريد ،وحتول الدوار �إىل
م�سرح للجميع متايزت فيه الر�ؤى والأطروحات متايز ًا حاد ًا �إال �أن القرار هو « :للجميع
حق �أن يعرب عن ر�أيه ووفق ما يريد»،وهو قرار يتماهى مع مطلب الدميوقراطية.
ويف م�سرح الدوار مل يكن امل�شهد واحدا و�إمنا تعددت امل�شاهد بتعدد الر�ؤى واملناهج ولكن
كلها كانت حتت �سقف ال�سلمية واحلق يف التعبري احلر عن الر�أي ،ورغم �أن هناك من
انطلق من معطيات الواقع والظروف التي تتحكم بامل�شهد البحريني الداخلي واخلارجي
�إال �أن هناك �أي�ضا يف مطلبه للإ�صالح حترك وفق ر�ؤية قد ت�صنف �أنها ت�صعيدية غري
مرحلية قفزت على الواقع ولكن لها مربراتها و�أهمها « قد و�صل ال�سيل الزبى « فلم تعد
ت�ؤمن بوعود احلكومة لتاريخها يف التن�صل واالنقالب على وعودها.
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طلت بر�أيها كثعبان بعد هذه الأحداث مرحلة ال�سالمة الوطنية التي كان من �أهم �أ�سبابها
�أمور عدة هي تعطيل املرف�أ املايل والذهاب �إىل الرفاع وما �شكله ،هذان احلدثان من
ت�صعيد دراماتيكي من�ش�أه اختالف الر�ؤى واملنهجية يف» كيف « الثورة ،وهو ما اعترب
ر�سائل للجوار البحريني قبل الداخل البحريني املنق�سم �أ�صال على نف�سه داخل بيت
احلكم يف الر�ؤى واملناهج.

وال ننكر �أن مواجهة �سلمية احلراك بالدماء كان له �أثر كبري يف الت�صعيد ،وكانت ر�سالة
وا�ضحة يف كبح جماح الثورة يف التخويف باملوت ،وهو م�شهد تكرر يف كل من تون�س وم�صر
�أي�ضا.

■ وكان من �أهم �أهداف ال�سالمة الوطنية:
و�أد الثورة يف مهدها ومذهبة احلراك املطلبي دليل �صارخ على و�أدها وحتويلها �إىل
هاج�س �إقليمي كي يتم قمع احلراك ورف�ض دعمه حتى من ال�شعوب وحماية دول اجلوار
من انتقال عدوى احلراك �إليها خا�صة مع وجود جذور لهذه احلراكات تتحرك من فرتة
لفرتة رافعة �شعار املطالب ذاتها ،و�أخريا قمع �شعوب املنطقة من خالل ت�أديب ثوار
البحرين حتى ال تنتقل عدوى احلراكات املطلبية لها.

■ وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه :ملاذا درع اجلزيرة؟
درع اجلزيرة وفق االتفاقية الأمنية ال يتدخل �إال يف حالة العدوان اخلارجي ،وتدخل درع
اجلزيرة كان يهدف �إىل �إيهام اخلارج والداخل ب�أن هذا احلراك هو حراك تدعمه دولة
خارجية فقاموا �أوال مبذهبة احلراك ومن ثم �إل�صاقه بدولة خارجية كمحرك رئي�سي له.
واعتباره حراك ًا مذهبي ًا من فئة من ال�شعب كان لهدفني:
■ �أولهما :هدف خليجي يكر�س من �سلطة الأنظمة ووجودها وهو� :إخافة ال�سنة يف
البحرين ويف املنطقة خا�صة بعد مواقف ت�أييد من قبل نخب �سنية و�شيعية يف املنطقة
للحراك البحريني مما اعترب م�ؤ�شر ًا خطر ًا يف دعم خطى الثورة ،وبذلك ترتاجع �شعوب
اخلليج من دعم احلراك وتعني الأنظمة على و�أده بدعوى مذهبيته ،وقد يكون مطلب
الكونفدرالية يف م�ؤمتر عقد يف البحرين من قبل نخب خليجية مطلبا ي�أتي يف هذا ال�سياق.
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■ ثانيهما :هدف �إقليمي ي�صب يف �صالح م�شروع حماربة دول املمانعة ويكر�س من
الإيرانوفوبيا ويحاول جر �إيران ملواجهة من �أجل حماية البحرينيني من بط�ش ال�سلطة
وبط�ش درع اجلزيرة الذي دخل �أ�ص ًال وفق املعلومات بقرار �سعودي تداعت له دول اخلليج
بعد ذلك ،وهو ي�أتي يف ظل �صراع الوجود والنفوذ يف املنطقة بني كل من �إيران وال�سعودية.
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ال�س�ؤال هنا� :أين يكمن اخلط�أ؟
هو �س�ؤال يفرت�ض �أنه طرح من قبل الرموز والقيادات ك�إعادة تقييم للحراك املطلبي الذي
انطلق يف 14فرباير ،و�أعتقد �إجابة ال�س�ؤال تت�ضح جلية الآن من خالل ات�ضاح الر�ؤية
لدى اجلميع وو�ضع �سقف للمطالب و�إن اختلفت املنهجيات واالتفاق على �أمور �أهمها:
�أوال املرحلية يف حتقيق املطالب وثانيا �سلمية احلراك مهما رفعت ال�سلطة من �أدوات
القمع واملواجهة.
و�أعتقد �أن التن�سيق بات وا�ضحا بني اجلمعيات ال�سيا�سية والثوار ال�شباب يف حركة 14
فرباير واحلركات الأخرى التي يفرت�ض �أنها جل�ست على الطاولة امل�ستديرة وقيمت
احلراك و�أعادت بلورة ر�ؤية حتقق املطالب وتنجز وعد الدم لل�شهداء.
ال ننكر �أن �سلمية احلراك كان له �أثر كبري يف تقدم خطى الثورة خا�صة يف قلب العامل
الغربي حيث نظمت املعار�ضة �صفوفها بني الداخل واخلارج وو�ضعت لها خارطة طريق
ووزعت الأدوار.
وا�ستطاعت من خالل العمل احلقوقي التوثيقي �أن تعومل حراكها املطلبي و�أن ت�ضغط
من خالل هذه املنظمات احلقوقية الغربية على احلكومات الغربية واحلكومة الأمريكية
كي ت�ضغط على احلكومة البحرينية باجتاه حتقيق املطالب و�إن كانت حركتها خجولة
الرتباط م�صاحلها ببقاء الو�ضع على ما هو عليه واجراء فقط �إ�صالحات طفيفة كحبة
م�سكن للثوار ،وت�أتي يف �سياق حرجها من �شعوبها نتيجة جتلي احلقيقة يف الإعالم الغربي
واملنظمات احلقوقية الغربية التي ن�شطت بها املعار�ضة البحرينية يف اخلارج ونقلت
الوقائع كما هي موثقة بال�صورة والدليل .
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وبعد تقرير ب�سيوين و�أهم ما جاء فيه من �إقرار بانتهاكات حلقوق البحرينيني وب�سلمية
احلراك و�أهم من ذلك كله براءة الثورة من �أي تدخل خارجي وخا�صة الإيراين وهو ما
�أف�شل حماولة مذهبة احلراك وتخوينه يف والءاته للخارج كي يتم االنق�ضا�ض عليه ،وهو
ما يعيد جمددا الثورة البحرينية �إىل ح�ضنها اخلليجي والعربي واال�سالمي ويعمق من

وجودها الوطني ومطلبها املحق ..يطرح بعد كل هذا ت�سا�ؤال هو :الثورة �إىل �أين؟
باعتقادي �أن هناك جمموعة ثوابت يف خطى الثورة ،اال�ستمرار عليها �سيكون الأثر يف
حتقيق املطالب و�إجناز الإ�صالح الكبري و�أهمها :و�ضوح الر�ؤية ،وتن�سيق اجلهود ،وو�ضع
خارطة طريق توزع فيها الأدوار بني املعار�ضة يف داخل البحرين من جهة وبني املعار�ضة
يف الداخل واملعار�ضة يف اخلارج من جهة �أخرى.
والإميان باملرحلية و�سيا�سة النف�س الطويل� ،سلمية احلراك وا�ستمراره وتنظيمه �أكرث،
احلراك احلقوقي التوثيقي ،الت�شبيك والتن�سيق مع الثورات الأخرى وحماولة الت�شبيك
مع �شعوب املنطقة يف تو�ضيح مظلومية الثورة البحرينية ،و�أخريا الإميان بالق�ضية كحق
يجب �أن ينتزع لقيام وطن للجميع والتخل�ص من املذهبية من خالل بناء ج�سور للتفاهم
مع ال�شريك يف الوطن مهما �أ�ساء هذا ال�شريك وحماولة االلتفاف على كل الثغرات التي
فتحتها ال�سلطة وهدمت من خاللها ج�سور التوا�صل بني �شركاء الوطن لإ�ضعاف احلراك
املطلبي.

■ �أيها الثوار البحرينيون:
ثورتكم ت�ضيء �شعلة الأمل يف نفو�س �شعوب املنطقة ،التي بد�أت تتطلع لف�ضاء احلرية
خارج عيون الأنظمة احلاكمة ،لتبحث لها عن نف�س نظيف يحقق لها العدالة ،ويخرجها
من عنق زجاجة احلكام �إىل ف�ضاء الدولة احلديثة كدولة قانون وم�ؤ�س�سات يت�ساوى
فيها املواطنون حتت مظلة د�ستور يكتبه حرب العدالة ،وتر�سم ف�ضاءاته احلريات ،وتقيم
�أعمدته منظومة احلقوق والواجبات.
فلكم �آالف التحايا ...ولدماء �شهدائكم العزة واخللود.
chamseddin72@gmail.com
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* كاتبة كويتية.

531

نحن وأمريكا

* جا�سم العويك
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يورد الكاتب �إدوارد �سعيد �أ�سباب �إخفاق الفل�سطينيني يف �إخراج روايتهم
ً
وخا�صة يف املجتمع الأمريكي يف( كتاب الثقافة واملقاومة)
�إىل حيز �أو�سع
لعدة �أمور من بينها  :رغبة القيادة الفل�سطينية يف ولوج الطريق املخت�صر
�أي الت�أثري على الإدارة الأمريكية بطريقة مبا�شرة و�شخ�صية ،وهو ما يعد ُه
جه ًال فاقع ًا بطبيعة عمل امل�ؤ�س�سات يف هذا البلد ،ثم ت�أتي حالة الإحباط
العامة لدى الفل�سطينيني الذين ي�شعرون بتجاهل العامل لهم و�سط احل�صار
اجلغرايف االقت�صادي فيبادلون العامل ذات امل�شاعر ،ثم عدم ا�ستغالل
الطاقات ال�شابة يف �أر�ض ال�شتات وعدم انتظامها لت�شكل قوة حقيقة تعر�ض
احلكاية الفل�سطينية لل�شعب الأمريكي بحيث ت�ستطيع اجتذاب الأ�صدقاء
وامل�ساندين ،فما زالت �صورة الفل�سطيني تر�سمها املنظمات ال�صهيونية التي
متلك الأدوات الالزمة والعمل املنظم.
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�إذن بالن�سبة لإدوارد �سعيد هناك طري ٌق �أطول ـ بعيد ًا عن حماولة الت�أثري يف امل�سئولني
الأمريكيني والذين قطع ًا التلتقي م�صاحلهم مع الفل�سطينيني ،لكنه الطريق الأ�ضمن،
وهو الت�أثري على منظمات املجتمع املدين وو�سائل الإعالم الأمريكية مبا يخلق ر�أي ًا عام ًا
�ضاغط ًا ويزيد من �أعداد امل�ؤيدين وامل�ساندين للق�ضية.
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ويف حالة البحرين ،حيث من م�صلحة الأمريكان الإبقاء على النظام القبلي الديكتاتوري
نظر ًا العتبارات النفظ (ال�سعودية) والقاعدة الأمريكية ،خ�صو�ص ًا يف ظل وجود نظام
�إيراين معادي للغرب ،ف�إن وجود ديكتاتور م�ستعد لفتح بالده وقبوله باملخاطره �أهم من
الدميقراطية التي قد جتلب �أغلبية تعرقل �أي عمل حربي جتاه �إيران ،وج ُّل ما ت�صبو �إليه
�أمريكا يف البحرين �أن تخف وترية انتهاكات حقوق الإن�سان فقط ،منع ًا للإحراج ،وذلك
دون حتول دميقراطي حقيقي ،و�إنني ا�ستغرب من نظرية (امل�ؤامرة الأمريكية ـ الإيرانية)
�ضد البحرين التي ي�س ّوقها �إعالم ال�سلطة والتي مل يخرج لنا فطحل منهم لي�شرح لنا
خيوطها ونقاط امل�صالح امل�شرتكة.
حق ًا� ،إن �صداقة �أمريكا خ�ضوع ومعاداتها معاناة ،و�أف�ضل �شيء �أن ال تنتبه �إليك ،فهي ما
�أن تن�شب قواعدها يف البلد ،حتى ي�صبح كل �شيء ديكور ًا ،فهي متنحك ال�صورة واال�سم،
وغاية الوجود ،ولن�أخذ اليابان مثا ًال ،حيث مت تعميم �صورة منطية لليابان (الكفاءة
الإنتاجية  /الفلكلور اجلميل) دون �أن نعرف طبيعة الدميقراطية مث ًال التي �صاغها
اجلي�ش الأمريكي والتي تعترب من �أ�ضعف الدميقراطيات �إذا ما قورنت بالدول املتقدمة،
لأن هدف �أمريكا يف ذلك الوقت الإبقاء على اليابان كقاعدة حربية غري قابلة للغرق،

و�ضمان عدم قيام حكومة تتقارب مع االحتاد ال�سوفيياتي خالل احلرب الباردة ،ومل
ت�ضعف تبعية اليابان لأمريكا �إال بعد انهيار جدار برلني.
تر�سم �أمريكا �صورة من ت�شاء وت�سوقها ل�شعبها وللعامل ،ف�إن كانت بالدك ت�ست�ضيف
ُ
قاعدة �أمريكية �أو كنت حليف ًا ،ف�إن �صورتك �سيتم فرزها مبا يتالءم واملعايري املطلوبة
 ،فرتكيا التي انتخبت حزب ًا ديني ًا� ،سيتم اعتبارها �أداة التغيري الثقايف يف املنطقة حيث
الإ�سالم املعتدل واملنفتح كما يف امل�سل�سالت الرتكية التي تروج لها قنوات مملوكة �سعودي ًا،
والبحرين البلد الذي البد �أن تظهر �صورته مع املرف�أ املايل ليدل على النجاح االقت�صادي
واالنفتاح االجتماعي لتكتمل الأ�سطورة التي تقول �إن كل بلد حتط فيه قواعد اجلي�ش
الأمريكي حتل عليه الربكة ،حتى �أن بع�ض الأجانب عندما يخطىء يف بع�ض ال�شوارع
ليدخل يف القرى يتفاج�أ بانك�سار ال�صورة النمطية التي مت ر�سمها ل ُه يف خميلته.
�أمريكا التهتم �إن كنت ديني ًا �أو ليربالي ًا ،فبداوة بن الدن همجية و�إرهاب ،بينما بداوة
احللفاء حكمة ر�صانة واتزان ،وق�س على ذلك مناذج عديدة للأفالم الأمريكية ( امللك
في�صل يف فيلم لوران�س العرب مث ًال) ،وقارن �أي�ض ًا بني الإمرباطور الياباين يف الأفالم
الأمريكية وبني الإمرباطور ال�صيني ،رغم �أنهم من ذات الف�صيلة ،لكن الأول حمب
ل�شعبه بينما الآخر رمز للديكتاتورية ،كل ذلك لأن �أمريكا ا�ستعانت باحلر�س القدمي
املتهم بجرائم احلرب لتدعيم الدميقراطية يف اليابان �إبان االحتالل !
هل احلل �إذن يكمن يف اجلفري (القاعدة الأمريكية)؟
هل يكمن يف ال�شعب الذي عليه �أن يقاوم �أمريكا قبل النظام؟
�شعب �صغري العدد ك�شعبنا �أن ير�سم �صورته التي يريدها يف املحيط� ،أي
وكيف ي�ستطيع ٌ
يف �أمريكا؟
هل ي�ض ّيع املعار�ضون وقتهم يف بريطانيا بدل �أن يكونوا يف وا�شنطن؟
ماهي الو�سائل والأ�ساليب التي متكننا من ر�سم �صورتنا ومن جذب التعاطف والأ�صدقاء؟
هذ ِه الأ�سئلة �أتركها للنقا�ش العام يف �صفحة املر�آة ،ولنا لقاء �آخر.
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استبداد النّ ظام:
حكاية فشل

* نادر املرتوك

مقاالت في الثورة

يف الإ�سرتاتيجيا ونظريات ُ
احلكم -كما يف الوجدان ّ
ال�شعبي-
خ�سر النظام احلاكم يف البحرين املق ّومات املعتربة لأية �شرعية
يف �إدارة البالد� .أ�سو�أ ما يف ّ
كل ذلكّ � ،أن النّظام تل ّب�س لبا�س ًا ك ّله
اخلداع وتقطيع الوقت ،ومل ُيقدِّ م طوال الأ�شهر املا�ضية ح ًال
�سيا�سي ًا مقبو ًال لإنقاذ الوطن ،وتلبية طموحات النّا�س� .أعطى
متكرر ًا ،مفاده � ّأن النظام ال ي�سعى مل�صلحة النّا�س،
ذلك انطباع ًا
ّ
و�أنه كان دائم ًا يف وارد البحث ع ّما يحفظ امتيازاته يف حت�صني
اال�ستبداد ومتديده.
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�أوافقُ على �أنّ هذه اخلال�صة ال�سّ يا�سية كانت حا�ضر ًة قبل  14فرباير ،ولك ّنها قبل هذا
التاريخ مل حتظ باختما ٍر و�إجماع بني اجتاهات املعار�ضة ،كما �أ ّنها –اخلال�صة -مل تكن
�شديدة الو�ضوح ،وما كانت ُمعزّزة ب�أكرب عملية توثيق يف تاريخ البحرين ال�سّ يا�سي ،مثلما
هو احلال بعد تلك القطيعة الزّمنية .وعليه ،بات النظام اليوم �أمام كوم ٍة ملعونة من
الإخفاقات ،ولي�س ُمتاح ًا –كما ال�سّ ابق -املناورة عليها و�إجراء التعديالت طمع ًا يف العودة
�إىل مربعات ال�صّ فر الأوىل.
بب�ساطة ،لقد تهاوت عملياتُ التحايل واملراوغة ،واحد ًة واحدة .و�سائل االحتيال والكذب
باءت بالف�شل الكامل ،وعلى مر�أى من العد ّو وال�صّ ديق� .إنه م�سل�س ٌل متوال من الف�ضائح
والفكاهيات مع ًا .لنتذ ّكر ،مث ًال ،روائح اخليام املحروقة يف د ّوار الل�ؤل�ؤة ،وكيف احت�شد
حولها اجلمي ُع يف ال�شا�شة «العورة» ،و�أر�سلوا على امللأ احلرائقَ ودعوات االجتثاث .عفْط ُة
العنز ،والأم ُري اخلارق ،وبائعاتُ ال ّروث ،كلهم زايدَ بع�ضهم بع�ض ًا لإ�سقاط ّ
«الطوفة» على
ر�ؤو�س الأ�شهاد .كان النظام يتاب ُع امل�شهد با�ستمتاع حذر ،لأنه يتح�سّ ُ�س قبل غريه حلظ َة
االنتهاء ال�سّ ريع لبطارية ال ّدمى املتح ّركة.
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إ�ضحاك للأهايل .وزارة اخلارجية هُ زمت
وبالتوايل :الإعالم املحلي حت ّول �إىل مادة �
ٍ
�سلف ًا عندما ب ّررت تدمري ُن�صب الل�ؤل�ؤة ُّ
رات �أق ّل ما ُيقال عنها ب�أنها
رب ٍ
وتدخل اجلي�ش مب ّ
�شنيعة .وهكذا دواليكُ ،ع ّريت حفالت ال ّر�شى يف الداخل واخلارج ،كما انف�ضحت املافيا

املكارث ّية التي عاثت الف�سا َد والأحقاد يف الوزارات وامل�ؤ�سّ �سات .يف فرت ٍة وجيزة ،ق ّدم
ال ّنظام �شواهد غري م�سبوقة لإثبات �أ ّنه لي�س ب�صدد بناء دولة حديثة جتم ُع ك ّل املواطنني.
يقولون �إننا �أ�صبحنا بني يدي ع�صابات جمنونة .و�أقول �إ ّنه ٌ
نهو�ض دفني ملوروث القبائل.
يف املح�صّ لة� ،أُ�صيب ال ّنظام بطلقتني قاتلتني :اخل�سران املبني لل�شرع ّية ال ّد�ستور ّية،
والإخفاق املرير يف بناء الثقة املتبادلة مع ّ
ال�شعب ومك ّوناته املدن ّية� ،أي ا�ضمحالل ال�شرعية
ال�شعبية �أي�ض ًا .واملطلوب الآن� ،إمعان ال ّنظر يف مالمح ّ
اخلطة التجميل ّية املراوغة التي
ع َّول عليها النظام لإ�ضفاء النعومة على بنيته اال�ستبداد ّية ،وتوفري مناخات التّ�سويق لها،
وكيف �أنّ رياح  14فرباير ح ّولتها �إىل رميم.
النظام البحريني على حتديث احلكم التّ�سلطي القائم،
خالل ال�سنوات املا�ضية ،عمل
ُ
ولي�س �إ�صالح منابع اال�ستبداد و�إزالتها .ومل ّ
يكف عن هذه ال�سّ يا�سة يف الأ�شهر املا�ضية
(لي�ست جلنة ب�سيوين-مثال -الو�سيلة الأول يف ذلك ،ولن تكون الأخرية) .وبح�سب
الباحثني ،ف�إن هذه الظاهرة �سارعت �إليها بلدا ٌن عربية كثرية يف العقد الأخري ،وحتديد ًا
بعد �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب ،بغية �إعادة التمو�ضع يف املناخ ال ّدويل اجلديد
الذي رف َع �شعارات احل ّرية والدميقراطية.
�سيكون مه ّما اال�ستفادة من الباحث الأمريكي �ستيفن هايدمان والذي ميلك خرب ًة وا�سعة
يف حتليل الأنظمة التّ�سلطية ،وهو �أح ُد املدركني جيد ًا لأثر الأحداث اجلارية يف البحرين
على اخلريطة الإقليمية .ي�ضع هايدمان �أربعة عمليات ت�ستخدمها نظم اال�ستبداد يف
�إ�سباغ التطوير اخلادع عليها .وهي:
• اال�ستيالء على املجتمع املدين واحتوا�ؤه
• �إدارة عملية االعرتا�ض ال�سّ يا�سي
• حيازة فوائد الإ�صالح االقت�صادي
• تنويع ال ّروابط الدولية.
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ت�صلح ال�سلطة يف البحرين لتكون دليال ناجحا على �إخفاق منوذج «تطوير احلكم
الت�سلطي» .فقد ا�ستعملت الإجراءات الأربعة جمل ًة وتف�صي ًال ،وبك ّل طاقتها يف اجلذب
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والإكراه� .إال �أن النتيجة يف خامتة املطاف –وحتت ت�أثري �سخط الل�ؤل�ؤة -كانت مزيد ًا من
التهاوي وفقدان االحرتام وامل�صداقية.
عندما مل�ست ال�سلط ُة،قبل �سنوات قليلة ،خط َر التنظيمات ال�سّ يا�سية� ،سارعت لفر�ض
قانون اجلمعيات ،وبذلك حت ّولت الأخرية �إىل مراكز نفع عام ،ال قدرة لها وال حرية
حقيق ّية .تبع ذلك ،و�سبقه ،خطوات عديدة يف تقوي�ض املجتمع املدين ،واالكتفاء
مبظاهر �شكل ّية على طريقة «الكونغو»� .أُغلقت جمعيات ،وهُ ّددت �أخرى ،وتولىّ النظام
جتنيد �أتباعه لل�سيطرة على جمعيات مهنية خمتلفة .والأمثلة كثرية .هذه اخلطوة ،رغم
تداعياتها اخلطرة ،مل تربح ال�سلطة الوقت الكايف لال�ستمتاع بخرياتها طويال .وكانت
ثورة 14فرباير �سبب ًا �أ�سا�سي ًا يف ذلك .فقد خرجت اجلمعيات والنقابات عن الط ْوق،
حدود جتاوزت ال�سّ قوف التقليد ّية ،وهي توا�صل اليوم جدا ًال حمتدم ًا النتزاع دورها
و�إىل ٍ
امل�ستقل وكامل ال�صالحيات .ف�شل النظام يف االحتواء �إذن.
من بني �أ�سو�أ الأدوار التّ�سلط ّية للنظام هو دخوله املبا�شر وغري املبا�شر يف �إدارة عمليات
االعرتا�ض ال�سّ يا�سي .كانت �إدارته تقوم على الكبح (العني َ
احل ْمرة) ،والتّقنني ،و�إثارة
املخاوف (الطائفية خ�صو�صا) ،والإ�شغال بامللفات اجلانب ّية ،واقرتاح البدائل امللغومة.
ح�صر العملية ال�سّ يا�سية يف حدودها ال ّدنيا ،وبنحو ال تُ�ش ّكل تهديد ًا
�أ ّم َل
ُ
نف�سه ْ
النظام َ
ملخزون النظام اال�ستبدادي ،وتُعطي يف الوقت نف�سه انطباع ًا موهوم ًا بانفتاحه
الديمّ قراطي وعزْ مه على الإ�صالحات� .إجها�ض الفعاليات التي ترفع ال�صّ وت وتخيريها
بني القمع �أو التدجني� ،إجراء القوانني �سيئة ال�صّ يت (قانون اجلمعيات ،قانون املطبوعات،
قانون العقوبات ،)..حيثيات تقرير البندر ،املداوالت املم�سرحة يف الربملان ،وبرجمة عمل
ال (�إنْ دي �آي)� ..أراد ال ّنظام من ّكل ذلك �أن يهيمن على املعار�ضة بالرميوت كونرتل،
و ُيحدِّ د اجتاهاتها و�أجندتها و�شعاراتهاّ .
ال�شك �أنه ا�ستطاع ،وب�شكل ما ،تنعيم املعار�ضة
ابح الأكرب من معاركها العابرة .لكن ،ويف
وتليينهاّ ،
وزجها يف �أتون العبث ّيات ،وهو ال ّر َ
أ�شهر معدودات من ربيع البحرين؛ ّ
تبخر ح�صا ُد الع�شر ّية الغادرة وبل ْمح الب�صر.
� ٍ
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متلك العائلة اخلليفية ع�صب االقت�صاد .مينحها ذلك القدرة الفائقة على التح ّكم

بالوالءات ،و�إخراج الالعبني غري املرغوبني� .إنه الفانو�س ال�سّ حري بالن�سبة لل ّنظام،
وب�سببه خ ّيم االطمئنان لديه ّ
وال�شعور ال ّدائم باال�ستقرار� .إ�ضافة �إىل االحتجاجات ذات
اال�ستهداف االقت�صادي ،فقد انخلع مفعول املال عندما �أعادت « 14فرباير» �صياغة
قانون املعي�شة والت�ضامن االجتماعي ،و ّمت ذلك بتنظيم لقمة العي�ش من جهة ،وت�أميم
غريزة الك�سب وال ّرفاه ّية من جهة �أخرى .وهكذا ،ف�إنّ اخلا�سر ال ي�ض ّره خ�سارة املزيد.
من بني الأمور القليلة التي ُي ْجمع عليها املعار�ضون واملوالون هو ف�شل النظام يف الإعالم
اخلارجي وتثمري عالقاته ال ّدول ّية� .أثبت دبلوما�سيو ال ّنظام ،على ال ّدوام ،عدم �صالحيتهم
ل�شغْل منا�صبهم�« .سفرية» �شعبها ،مرمي اخلواجة ،كانت �أبرع من �سفراء ال ّنظام قاطبة،
ه�ؤالء الذين مل يزد دورهم عن اال�ستقباالت ال ّر�سمية و�إقامة احلفالت املغلقة وا�ستئجار
الأقالم والأقنية .من امل�ؤ ّكد �أن حماقات ال ّنظام و ّفرت الوقت� ،إال �أن �إبداع البحرينيني
يف فنون الإبالغ ،و�إميانهم بعدالة ق�ض ّيتهم ،م ّكنهم من اكت�ساب االحرتام والت�أييد يف
عوا�صم العامل .اجلوائز الدولية التي ُت ِّوج بها البحرينيون املتعاطفون مع ربيع الل�ؤل�ؤة،
وخل ّو وفا�ض ال ّنظام �إال من الإدانات ال ّدول ّية ،يخت�صر ق�صّ ة الف�شل املد ّوي.
وال�سّ�ؤال� :إىل متى؟ ال ّنفق الذي دخله ال ّنظام ال ي�صلح اال�ستبداد خمرج ًا منه .ربمّ ا
يحاول النظام �إقناع نف�سه بحياة الأنفاق والتك ّيف معها� ،إال �أنها حيلة العاجز ،بل الغبي،
الذي يد ّمر نف�سه بنف�سه� .شاهدوا مرار ًا القذايف ونفوقه ،لع ّله يكون لكم عرب ًة �أخرية.
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الساحات العامة هي حصاد البحرينيين في .2011
ماذا فعل البحرينيون بساحاتهم؟
حرروها من قبضة السلطة التي تشدهم للماضي ،فتحوها على
المستقبل ،ع ّروا السلطة في هذه الساحات ،أحدثوا قطيعة لتاريخها
القبلي ،جعلوها ذكرى سيئة الستبدادها ،جعلوا العالم يراهم من
بؤرة لؤلؤة الحرية ال فوهة بئر النفط ،أعلنوا من هم فيها ،شكلوا
هويتهم الجديدة ،رسموا مالمح دولتهم المدنية ،دخلوا الربيع
العربي ،حولوها من الجغرافيا إلى التاريخ ،أخرجوا أجمل ما فيهم.

