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ال�ساحات العامة هي ح�ساد البحرينيني يف 2011.
ماذا فعل البحرينيون ب�ساحاتهم؟ حرروها من قب�سة ال�سلطة التي ت�سدهم للما�سي، 
لتاريخها  قطيعة  اأحدثوا  ال�ساحات،  هذه  يف  ال�سلطة  عّروا  امل�ستقبل،  على  فتحوها 
القبلي، جعلوها ذكرى �سيئة ال�ستبدادها، جعلوا العامل يراهم من بوؤرة لوؤلوؤة احلرية 
مالمح  ر�سموا  اجلديدة،  هويتهم  �سكلوا  فيها،  هم  من  اأعلنوا  النفط،  بئر  فوهة  ال 
اأخرجوا  التاريخ،  اإىل  اجلغرافيا  من  حولوها  العربي،  الربيع  دخلوا  املدنية،  دولتهم 

اأجمل ما فيهم.
�سارع  )احتلوا  البديع  �سارع  و�ساحة  �سباط(،  فرباير/   14( اللوؤلوؤة  دوار  �ساحة  اإنها 
املعار�سة(  )مهرجانات  العامة  وامليادين  الكرامة(  )طوق  املنامة  و�سوارع  البديع(، 
)حلظة  بيوتهم  ومقدمات  امل�سري(،  )تقرير  واملناطق  القرى  يف  املفتوحة  وال�ساحات 

احل�سم(.
ف�ساءات  هي  تلك  ال�ساحات،  هذه  �سنعوا  اأنهم  للبحرينيني  االأعظم  االإجناز 
الدميقراطية، ال دميقراطية بدون �ساحات عامة، �سناديق االقرتاع هي ح�سالة هذه 

االفتتاحية
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ال�سلطة، ت�سع فيها  ال�سناديق ح�سالة  ال�ساحات، �سارت هذه  ال�ساحات، ومتى غابت 
من ت�ساء وما ت�ساء.

هكذا كان التحول نحو ال�ساحات العامة، تعميق للتجربة ال�سيا�سية ل�سعب البحرين، 
فال�ساأن العام هو ميدان ال�سيا�سة.

�سارت �ساحات اإرادة، اإرادة ال�سلطة واإرادة ال�سعب، ال�سلطة اأخرجت اأ�سواأ ما فيها يف هذه 
املجتمع  تدمري  اإن�سانية،  انتهاكات  طائفية،  ا�ستقطابات  كراهية،  خطابات  ال�ساحات، 
املدين. اإرادة ال�سعب اأخرجت اأجمل ما فيها، خطابات ت�سامح وحمبة، �سلمية، �سمود 
ر�سيدة، مقاأومة مدنية فريدة، ت�سامن اجتماعي  �سيا�سة مدنية  اأ�سطوري، معار�سة 

عميق، ثقة قوية بتحقيق ما تريده هذه االإرادة: لن نرتك ال�ساحات.
مل تنجح املوالة يف خلق �ساحات عامة، الأنها مل متلك اإرادة عامة، ظلت اإرادتها خا�سعة 
ل�ساحب ال�سلطة، لذلك ما زالت يف كل مرة حتقق فيها اإرادة ال�ساحات العامة انت�ساراً 

رمزيا، ت�ست�سرخ �ساحب البالط.
ملاذا الفاحت لي�ست �ساحة عامة، الأنه لو كان كذلك ما تركوه. ظل بالطا من بالطات 

ال�سلطة التي ال يحق لك اأن تطاأها اإال حني تدعوك.
خلطابتها،  عميقة  وقراءة  ال�ساحات  هذه  الأحداث  دقيق  تتبع  هو   2011 ح�ساد 
وا�ست�سراف ملح�سلة هذا ال�سراع ونتائجه. انحازت “مراآة البحرين” لهذه ال�ساحات، 

ووجدت حقيقتها تتمراأى بقدر ما ُتظهر ما يجري يف هذه ال�ساحات.

�ساعات متوا�سلة  �سهرنا عليه  القاريء،  اأيدي  ن�سعه بني  �سيلي جهد متوا�سع،  فيما 
و�سلنا فيها الليل بالليل، ا�سرتك يف حتريره طاقم كبري من اأبناء ال�ساحات، وبناتها، 
�سبيل.  وعابرو  حمرتفون  هواة  م�سورون  فنيون  ن�سطاء  و�سحافيات،  �سحافيون 
تطوعوا معنا برجاء من يعرف ما يريد: وطن واحد عام موحد دميقراطي يحت�سن 

اجلميع النا�ض فيه مواطنون �سوا�سية ال رعايا يف مزرعة. فلهم كلهم جزيل ال�سكر.
بني اأيدينا مادة �سخمة تطل من زوايا خمتلفة على ح�ساد �ساحات 14 فرباير/ �سباط 
االإلكرتوين  الن�سر  فنية،  ل�سرورات  ارتاأينا،  وقد  ون�سف،  اأ�سهر  ع�سرة  بعد  املرتامية 
املتتابع بزخم يومي ملدة اأ�سبوع، على الن�سر دفعة واحدة. على اأن ن�سع بني يدي القاريء 

ح�سيلة كل هذا اجلهد يف كتاب مطبوع، ين�سر قريباً. كل عام واأنتم و�ساحاتكم بخري.
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بعدها.  وما  قبلها  ما  بني  متيز  التي  املف�صلية  حمطاته  تاريخي  حدث  لكل 
مواجهة  اأو  تعقيد  اأو  ت�صعيد  اأو  تهدئة  حا�صمة:  حتوالت  حتدث  املحطات 
اأو م�صاحلة. احلدث البحريني الذي بداأ يف 14 فرباير بحزمة من املطالب 
الدميقراطية املتوا�صعة، مقارنة مبطالب �صعوب الربيع العربي، مر مبحطات 
هذه  ت�صعيديًا،  معظمها  جاء  خطرية  انعطافات  اأحدثت  وقا�صية،  عنيفة 
اخليار  جعلت  كما  م�صتحياًل،  فرباير   14 قبل  ملا  العودة  جعلت  االنعطافات 
النظام  بني  املتفاقمة  لالأزمة  الوحيد  املخرج  هو  احلقيقي  الدميقراطي 
وما  البحريني؟  احلدث  حّدة  ت�صاعدت  كيف  ال�صعب.  وغالبية  امل�صتبد 
وهل  اإيجابية؟  منعطفات  هناك  وهل  وت�صعيدًا؟  توتريًا  املحطات  اأكرث  هي 

انتهت؟ واإىل اأين ت�صري؟ هذا ما يحاأول اأن يح�صده هذا التقرير.

14 فبراير
محطات ال تزال مفتوحة
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■ فتح ال�صهادة..
ت عن مطالب  البحرين، عربرّ التي د�شنت احلركة الحتجاجية يف  14 فرباير  يف �شفحة 
�شيا�شية �شبابية غري منتمية لأي حزب �شيا�شي، حملت �شعار “ال�شعب يريد اإ�شالح النظام”، 
ب�شكل غري قانوين، وحل جمل�شي  ال�شعب  الذي فر�ض على   2002 اإلغاء د�شتور  مطالبها: 
النواب وال�شورى، وتكوين جمل�ض تاأ�شي�شي من خرباء وكوادر من الطائفتني ال�شنية وال�شيعية 
ل�شياغة د�شتور تعاقدي جديد ين�ض على اأن ال�شعب م�شدر ال�شلطات جميعًا، برملان كامل 
ال�شالحيات، رئي�ض وزراء ُينتخب مبا�شرة من ال�شعب، البحرين مملكة د�شتورية حتكمها 
اأ�شرة اآل خليفة ومُينع على اأفرادها تويل منا�شب كبرية يف ال�شلطات الثالث: الت�شريعية، 
التنفيذية، الق�شائية. اإطالق جميع الأ�شرى ال�شيا�شيني احلقوقيني وت�شكيل جلنة وطنية 

للتحقيق يف مزاعم التعذيب ومالحقة وحما�شبة امل�شوؤولني قانونيا.
ق�شائيًا،  ال�شحافيني  مالحقة  عن  والكف  التعبري،  حرية  ب�شمان  احلركة  طالبت  كما 
ومنع حب�شهم يف ق�شايا الن�شر، وعدم الت�شييق على الإنرتنت وفتح املجال اأمام التدوين، 
املوؤ�ش�شات  الأمنية يف عمل  الأجهزة  تدخل  وعدم  التلفزيون،  و  الإذاعة  وا�شتقاللية هيئة 
فرباير   14 �شباب  طالب  واأخريًا  ت�شيي�شه.  وعدم  الق�شاء  ا�شتقاللية  و�شمان  الإعالمية، 
بت�شكيل جلنة وطنية للتحقيق يف مزاعم التجني�ض ال�شيا�شي و�شحب اجلن�شية البحرينية ملن 

ثبت ح�شوله عليها ب�شكل غري قانوين اأو ب�شبب دوافع �شيا�شية.
كثريون مل يتوقعوا اأن حتقق هذه احلركة �شجة قوية، خ�شو�شًا اأن اأيًا من قوى املعار�شة 
يتم  �شبابية مبعرثة  تتجاأوز حتركات  اأنها لن  تعلن موقفها. كثريون اعتقدوا  الر�شمية مل 
الأول  ال�شهيد  اإنها �شقوط  التعامل معها �شريعًا. لكن ما حدث كان كافيًا ليغري كل هذا، 
�شريعًا نتيجة للقمع العنيف الذي قوبل به املحتجون. علي م�شيمع )21 �شنة( اأول �شحية يف 
الأحداث، وقبل اأقل من 24 �شاعة، ي�شقط ال�شهيد الثاين فا�شل املرتوك )32 �شنة( اأثناء 

ت�شييع الأول.

م�شميع  علي  ■ ال�شهيد 
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مل يكن الأمر يحتاج لأكرث من هذا لتتحول احلركة ال�شبابية اإىل ثورة �شعبية غا�شبة، وليعلو 
�شقف الحتجاج: “ال�شعب يريد اإ�شقاط النظام”. بعد دفن ال�شهيد الثاين يتقرر التوجه 
اإىل دوار اللوؤلوؤة، املكان الذي مت اختياره موقعًا ا�شرتاتيجيًا، للبدء باعت�شام حتى حتقيق 

املطالب. ل اأحد يعرف ماذا ينتظره من م�شري، يبداأ ال�شباب زحفهم بغ�شب يكاد ينفجر.

■ اعتذار امللك..
15 فرباير ظهرًا، وفيما الزحف �شاٍر نحو دوار اللوؤلوؤة، يخرج امللك على �شا�شة التلفزيون، 

اأم�ض  “على �شوء ما جرى من حوادث متفرقة يوم  اأ�شفه للحدث الذي وقع:  يعرب عن 
واليوم وكانت هناك لالأ�شف وفاة لثنني من اأبنائنا الأعزاء، وعليه نتقدم بتعازينا احلارة 
لذويهما واأن يلهمهم العلي القدير ال�شرب وال�شكينة وال�شلوان. كما ليعلم اجلميع باأننا قد 
كلفنا �شعادة الأخ جواد بن �شامل العري�ض نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء بت�شكيل جلنة خا�شة 
ملعرفة الأ�شباب التي اأدت اإىل تلك الأحداث املوؤ�شفة التي جرت”. منذ ذلك التاريخ، مل 

ي�شمع اأحد عن نتيجة واحدة خل�شت اإليها هذه اللجنة.
اجلماهري الغا�شبة ت�شل الدوار، الأمن يختفي من امل�شهد، اجلماهري تتزايد، ال�شرخات 
ومل  انفعالية،  بالإ�شقاط  املطالبة  كانت  النظام.  اإ�شقاط  يريد  ال�شعب  تتعاإىل:  الغا�شبة 

تكن قد اأخذت بعد طابع احل�شم بعد، رغم الغ�شب.

■ ر�صا�ش اجلي�ش..
لو  الأول،  للمربع  املطالب  ت�شاهم يف عودة  تهدئة  اأن حتدث  لها  كان ميكن  امللك،  كلمة 
بعد  م�شداقيتها  نكثت  اأن  تلبث  مل  لكنها  اإيجابي.  بنحو  الغ�شب  احتواء  النظام  وا�شل 
الهجوم على املعت�شمني وهم نيام فجر 17 فرباير. الهجوم كان وح�شيًا، �شارك فيه رجال 
الأمن وقوات اجلي�ض. �شقط يف هذا اليوم املف�شلي من تاريخ البحرين 4 �شهداء، حممود 
اأحمد مكي )23 عامًا(، وعلي من�شور خ�شري )53 عامًا( بقذائف ان�شطارية اال�شوزن، 
يف  انفجار  اإىل  اأدى  مبا�شر  ان�شطاري  ر�شا�ض  بطلق  عامًا(   60( عبداحل�شن  وعي�شى 
عند  الفخد  يف  ان�شطارية  بقذيفة  عامًا(   22( املوؤمن  علي  وال�شاب  الراأ�ض،  جمجمة 
احلو�ض ت�شببت يف تهتك الأوعية الدموية. هذا اليوم �شهد اأي�شًا منع و�شول الإ�شعاف اإىل 
دوار اللوؤلوؤة �شباحًا، بالإ�شافة اإىل التعر�ض للم�شعفني و�شربهم، مما اأثار الكادر الطبي 

الذي خرج يف م�شرية غا�شبة تطالب باإقالة وزير ال�شحة.
هكذا اأ�شبحت ح�شيلة ال�شهداء 6 خالل 3 اأيام فقط، وهي ح�شيلة جعلت ال�شعب يدرك اأن 
نظامًا م�شتهرتًا بحياة �شعبه، ل ميكن اأن يوؤمتن على وطن. قاد ذلك اإىل حتول يف ال�شعار. 
علت ال�شرخات: “من يوم اخلمي�ض اأنهينا الكالم، ال�شعب يريد اإ�شقاط النظام”، �شار 

مطلب الإ�شقاط حقيقيًا عند البع�ض، فيما بقي انفعاليًا عند البع�ض الآخر.
انتهت  18 فرباير وفيما  ال�شعب عند هذا احلد، ففي  باأرواح  الر�شمي  مل يقف ال�شتهتار 
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اجلماهري احلزينة والغا�شبة من ت�شييع 3 �شهداء �شباحًا من منطقة �شرتة، وفيما توافدت 
ع�شرًا خلتام جمل�ض عزاء علي عبد الهادي م�شيمع من مقربة جدحف�ض، خرج ال�شباب 
تقدم  الدوار،  حول  املنت�شرة  اجلي�ض  ومدرعات  دبابات  اأمام  العزلء  يده  رافعًا  الغا�شب 
ال�شباب ب�شدورهم العارية وباأيديهم املمدودة لالأعلى، فكان اجلواب طلق ر�شا�ض حي من 
اجلي�ض، و�شقوط ال�شهيد عبد الر�شا بوحميد )38 �شنة(. وكانت فاجعة لن ين�شاها ال�شعب 

للجي�ض.
■ تهدئة ويل العهد..

بزيارة  اجلميع  يفاجئ  العهد  ويل  كان  بوحميد،  راأ�ض  يخرتق  اجلي�ض  ر�شا�ض  وبينما 
“اأقدم  للجميع:  ومرجتاًل  َوِجاًل  خطابًا  ه  يوجرّ الر�شمي،  البحرين  لتلفزيون  متوقعة  غري 
التعازي لكل �شعب البحرين على هذه الأيام الأليمة التي نعي�شها، واأريد اأن اأوجه ر�شالة 
للجميع للتهدئة، نحتاج فرتة اأن نقيم ما �شار ونلم ال�شمل ون�شتعيد اإن�شانيتنا وح�شارتنا 
لهم  لي�ض  اأن  يعتقدون  وهم  يخرجون  اأبناء  طريق،  مفرتق  على  اليوم  نحن  وم�شتقبلنا. 
م�شتقبل يف البلد، واآخرون يخرجون من حمبة ومن حر�ض على مكت�شبات الوطن، لكن هذا 
الوطن للجميع لي�ض لفئة على فئة، ل هو لل�شنة ول هو لل�شيعة هو للبحرين وللبحرينيني، 
ويف هذه اللحظات يجب من كل اإن�شان خمل�ض اأن يقول كفاية ما خ�شرناه يف هذه الأيام، 

�شعب ا�شتعادته، لكن اأنا مقتنع بعمل املخل�شني”.
�شيعي�ض امل�شهد العام منذ 19 فرباير ان�شحابًا لقوات الأمن ومدرعات اجلي�ض بناء على 
اأوامر ويل العهد، وعودة املعت�شمني اإىل الدوار ب�شالم. حتى 3 اأ�شابيع �شيبقى املحتجون 
ميار�شون اعت�شامهم ال�شلمي باأمان، يعربون عن اآرائهم واختالف �شقف مطالبهم، دون 
العهد،  ويل  اإليه  بادر  الذي  احلوار  �شوى  فيما  للتغيري،  جدية  مبادرة  النظام  ياأخذ  اأن 

ودعمه امللك، وبقي يراأوح مكانه حتى دخول جي�ض درع اجلزيرة.

■ جتمع الفاحت..
21 فرباير، اجتمعت ح�شود موالية للنظام اأمام جامع الفاحت، مبوازاة اعت�شام املحتجني 

يف دوار اللوؤلوؤة، األقى فيه ال�شيخ عبد اللطيف املحمود خطابًا معتدًل، قبل اأن ينقلب عليه 
بـ”دعاة  2 مار�ض. يف التجمع الثاين و�شف املحمود املحتجني  كليًا يف التجمع الثاين يف 
مع  الدامية  املواجهات  “ حدوث  لـ  ت�شعى  اأنها  الحتجاجية  احلركة  واتهم  الطائفية”، 
قوات الأمن لأنها كانت تراهن على وقوع قتلى، وحتر�ض على تاأجيج نار الفتنة”، ثم عاد 
“خمططات لن�شر  “حتاأول اأن توؤجج الفتنة بني طوائف املجتمع” واأن لديها  اأنها  ليوؤكد 
الفو�شى يف البالد”، قبل اأن يختم كالمه حمذرًا “فاإننا ل ن�شمن النفالت الأمني كردة 

فعل ملا يقع على اأبنائهم وفلذات اأكبادهم”.
ية يف  �شيكون جتمع الفاحت نواة لتكوين حزب �شيا�شي يقدم نف�شه اأنه ميثل الطائفة ال�شنرّ
19 يوليو ا�شم )جتمع الوحدة الوطنية(؛ لي�شري بعدها  البحرين، ويطلق على نف�شه يف 
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تبني  املعار�شة، ويف  الوقوف �شد مطالب قوى  حزب موالة ر�شميًا، تنح�شر مهمته يف 
الرواية الر�شمية لالأحداث، وحملها اإىل كل مكان ميكن الو�شول اإليه من العامل.

■ البلطجة..
خطاب املحمود يف الفاحت يوم 2 مار�ض، كان كافيًا لت�شجيع خروج جماعات من املجن�شني 
حتمل  م�شلحة  جماعات  و�شيعة(،  �شنة  بني  �شكانها  )املختلط  حمد  مدينة  منطقة  يف 
اأو يهددوه اأو  الأخ�شاب والأ�شلحة البي�شاء، جتوب ال�شوارع بحثًا عن اأي �شيعي ليطردوه 
يهاجموه. ا�شتمر الو�شع خالل الليلتني التاليتني 3 و4 مار�ض. وبدًل من علم البحرين، كان 

علم القاعدة يرتفع فوق الأكتاف.
طائفية،  فتنة  يف  البالد  لزج  النظام،  من  اأطراف  افتعلتها  التي  املواجهات  بداية  تلك 
الذين جرى  البلطجية،  وبداية ظهور  الوطنية.  املطلبية  الق�شية  العام عن  الراأي  ت�شغل 
ا�شتخدامهم يف حتويل البلد اإىل حالة من النفالت الأمني، واإل�شاقها باملحتجني، وهي 

احلجة التي ا�شتخدمت لقمع احلركة الحتجاجية.
يف 7 مار�ض توا�شل م�شل�شل النفالت مع احلادثة ال�شهرية لفتاة الب�شيتني، التي ب�شقت 
على املتجمهرين بالقرب من املرفاأ املايل وده�شت اثنني منهم، قبل اأن تلوذ بالفرار. وما 
تالها من فزعة طائفية �شنية، جتمع عند منزلها ما يقارب 1000 من امل�شلحني بال�شيوف 

والأخ�شاب، وهاجموا كل من مررّ هناك من �شكان القرى ال�شيعية باملحرق.
يقطنها  التي  املناطق  مداخل  عند  م�شلحة،  مدنية  ميلي�شيات  لت�شكيل  بداية  تلك  كانت 
ة، قبل اأن تتطور باجتاه مهاجمة مناطق ال�شيعة وقراهم من قبل م�شلحني  مواطنون �شنرّ

مدنيني )بلطجية(، وهو ما كان يحدث حتت مراأى رجال الأمن وحمايتهم.
13 مار�ض، �شهد ت�شعيدًا جديدًا لأحداث النفالت الأمني التي اأريد اأن يق�شم بها ظهر 

طالبية،  احتجاجات  ت�شهد  كانت  التي  البحرين  جامعة  مهاجمة  الحتجاجية،  احلركة 
من قبل عدد من البلطجية امل�شلحني، �ُشمح لهم بالدخول اإىل احلرم اجلامعي وتهديد 
انت�شرت  نف�شه،  اليوم  م�شاء  ويف  واأخ�شاب.  حادة  اأدوات  با�شتخدام  و�شربهم  الطالب 
اجلماعات امل�شلحة )البلطجية( تعيث بجميع القرى ال�شيعية، تطور بع�شها اإىل اإطالق 

الر�شا�ض احلي، يف غياب متعمد من قوات الأمن.
املعار�شة يف منطقة املحرق، وحرق  ا�شتهداف مقر جمعية وعد  يتم  اأن  حدث هذا قبل 
مقرها يف منطقة اأم احل�شم، وقبل اأن يتم تك�شري مطبعة �شحيفة الو�شط املعار�شة يف 
14 مار�ض، بالإ�شافة اإىل تك�شري حمالت “جواد” التجارية اململوكة لتاجر �شيعي يف كل 

من مناطق الرفاعني والب�شيتني وعوايل.

■ مبادرة ويل العهد..
اجللو�ض  وقت  اليوم  الآخرين،  اأحرتم  كما  الوفاق  اأحرتم  اأنا  اأحد،  اأي  األوم  اأن  اأريد  “ل 
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واحلوار ولي�ض الكفاح”، كانت تلك مبادرة احلوار التي دعا اإليها ويل العهد عندما فاجاأ 
تلفزيون البحرين بزيارته يف 18 فرباير. اأعقبها اأمر ملكي “على اإثر مبادرة ويل العهد )..( 
ال�شادقة وال�شريحة والنابعة من قلب مواطن بحريني �شادق اأ�شيل والتي اأعلنها يف تلفزيون 
البحرين هذا امل�شاء )اأم�ض(، واإميانا منا بعزمية ال�شباب، فقد اأمرنا بتكليفه باحلوار مع 
جميع الأطراف والفئات يف مملكتنا احلبيبة من دون ا�شتثناء واأعطيناه جميع ال�شالحيات 

الالزمة لتحقيق الآمال والتطلعات التي ي�شبو اإليها املواطنون الكرام بكافة اأطيافهم”.
روؤيتها  اإليه  نقلت  املعار�شة،  ال�شيا�شية  باجلمعيات  العهد  ويل  التقى  مار�ض،   5 الأحد 
للحوار، والركائز الأ�شا�شية التي تعتقد اأنه ل ميكن اأن يكون فاعاًل بدونها. يف 13 مار�ض، 
ال�شالحيات،  كامل  نواب  جمل�ض  وهي  ال�شبعة  املبادئ  على  موافقته  العهد  ويل  اأبدى 
املايل  الف�شاد  حماربة  التجني�ض،  عادلة،  انتخابية  دوائر  ال�شعب،  اإرادة  متثل  حكومة 
و غري ذلك من مبادىء وحماأور  الطائفي،  الدولة، معاجلة الحتقان  اأمالك  والإداري، 
للحوار الوطني. واأكد على �شرورة ال�شتجابة الفورية للدعوة للحوار لكل من يريد ال�شلم 
والأمن والإ�شالح من اأجل حتقيق م�شتقبل زاهر وم�شرق لكافة اأبناء البحرين. كما اأو�شح 
عدم املمانعة من عر�ض ما يتم التوافق عليه يف احلوار الوطني يف ا�شتفتاء خا�ض يعك�ض 

كلمة ال�شعب املوحدة.
14 مار�ض، عقدت اجلمعيات ال�شيا�شية املعار�شة موؤمترًا �شحافيًا قالت فيه اإنها »كانت 

ولتزال مع احلوار«، موؤكدة احلاجة اإىل ت�شكيل جمل�ض تاأ�شي�شي، كما طالبت بتو�شيحات 
و�شائل  يف  اأعلنت  التي  احلوار  مبادئ  على  موافقته  ب�شاأن  العهد  ويل  �شمو  من  ر�شمية 
الذي  اليوم  كان هذا هو  ًا«.  يكون احلوار جديرّ اأن  اأجل  »من  الأول  اأم�ض  املحلية  الإعالم 

دخلت فيه قوات درع اجلزيرة، ليتم واأد مبادرة ويل العهد، قبل اأن ترى النور.

■ درع اجلزيرة..
يف 14 مار�ض، بداأت قوات درع اجلزيرة بالو�شول اإىل البحرين، اأعلنت وكالة )بنا( اأنه 
“بداأت طالئع قوات درع اجلزيرة امل�شرتكة بالو�شول اإىل مملكة البحرين نظرًا ملا ت�شهده 
البحرين من اأحداث موؤ�شفة تزعزع الأمن وتروع الآمنني من املواطنني واملقيمني”، هذا 
يوؤكد اأن النفالت الأمني الذي اأُخذت اإليه البالد، كان مق�شودًا لتربير دخول اجليو�ض، 

والبدء بالقمع اله�شتريي للحركة الحتجاجية.

■ ال�صالمة الوطنية
يف 15 مار�ض ي�شدر املر�شوم امللكي باإعالن حالة ال�شالمة الوطنية، وال�شبب كما يقدمه 
اأمن  م�شت  اأمنية  ت�شعيدات  فيها  والتي جرت  البحرين  بها مملكة  التي متر  »الظروف 
على  وتعدت  واأرزاقهم  مب�شاحلهم  واأ�شرت  للخطر  املواطنني  حياة  وعر�شت  البالد 
املدار�ض  يف  العلم  ملنابر  واأ�شاءت  العبادة  ودور  الدولة  موؤ�ش�شات  وطالت  ممتلكاتهم 
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واجلامعات وحتى و�شلت لتطال مهنة الطب الإن�شانية وحولت امل�شت�شفيات اإىل بوؤر رعب 
وترهيب كما عملت على الإ�شرار بعجلة التنمية والقت�شاد البحريني«.

ال�شالمة  حالة  باإعالن  ت�شريحًا  ي�شدر  البحرين  دفاع  بقوة  الع�شكري  الق�شاء  مدير 
الوطنية اعتبارًا من 15 مار�ض وملدة ثالثة اأ�شهر، واتخاذ الإجراءات بحق اخلارجني على 
القانون وفر�ض هيبة الدولة، وتكليف القائد العام لقوة الدفاع بالتنفيذ. ومنع التجول يف 
اأماكن واأوقات معينة، واإخالء بع�ض املناطق، ومنع التجمعات، وو�شع �شوابط على ارتياد 

بع�ض املناطق اأو اخلروج منها وكذلك التفتي�ض والقب�ض على امل�شتبه بهم.
�شتكون هذه البداية املفتوحة لرتكاب اأب�شع اأنواع النتهاكات واجلرائم يف حق طائفة كاملة 
من ال�شعب، وهو ما اأ�شماه تقرير ب�شيوين تخفيفًا “�شوء فهم حالة ال�شالمة الوطنية”، 

فيما هي ا�شتباحة مطلقة وحممية من امل�شاءلة.

■ ا�صتباحة �صرتة
يف اليوم نف�شه، تعمد جماعات مدنية م�شلحة مبهاجمة عدد من املناطق والقرى ال�شيعية 
اإىل  �شرتة  جزيرة  وتتعر�ض  الأمن.  قبل  من  تواجه  اأن  دون  احلي  الر�شا�ض  م�شتخدمة 
نداءات  الأهايل  خاللها  اأطلق  ل�شاعات  ا�شتمر  الذي  املناطق  تلك  بني  الأعنف  الهجوم 
ال�شتغاثة وتدخلت بعدها قوات مكافحة ال�شغب والتي قامت بالتدخل لإطالق م�شيالت 
اجلماعات  يقاأومون  كانوا  الذين  الأهايل  على  وال�شوزن  املطاطي  والر�شا�ض  الدموع 
امل�شلحة. متار�ض قوات الأمن واجلي�ض �شدها قمعًا عنيفًا، ينتج عنه �شقوط اأحمد فرحان 
)30 عامًا( بر�شا�ض فجر راأ�شه ب�شكل مريع، وبنغايل الأ�شل حاأول حماية ن�شاء �شرتة، 
الأمني  التعاطي  هذا  على  واحتجاجًا  حرجة.  حالة   65 بينهم  م�شابًا،   250 من  واأكرث 
الوح�شي يف اأول اأيام ال�شالمة الوطنية، فاإن جملة من ال�شتقالت من املنا�شب الر�شمية 

يف الدولة يعلن عنها اأ�شحابها كرد فعل مبا�شر.

■ التطهري..
العامة لقوة دفاع البحرين  القيادة  16 مار�ض تتم مهاجمة املعت�شمني يف كل مكان،  يف 
الأمن  من  قوات  بداأت  2011م  مار�ض  املوافق 16  الأربعاء  اليوم  هذا  “�شباح  بيانها  يف 
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العام واحلر�ض الوطني ومب�شاندة من قوة دفاع البحرين بعملية )تطهري( دوار جمل�ض 
التعاأون واملرفاأ املايل وجممع ال�شلمانية وما حولهم واإخالئهم من اخلارجني عن القانون 
تنفيذ  مت  وقد  الوطني  لالقت�شاد  واأ�شاءوا  واأرهبوهم  واملقيمني  املواطنني  روعوا  الذين 
العملية ح�شب اخلطة املو�شوعة لها بكفاءة واحرتاف مع مراعاة ال�شالمة للجميع”. يف 
هذا اليوم �شقط جعفر حممد عبد علي �شلمان )41 �شنة(، واأحمد عبداهلل ح�شن )23 
اآ�شيويا )48 �شنة(  �شنة(، وجعفر عبداهلل معيوف )30 �شنة(، كما قتلت ر�شا�شة حية 
يعمل حار�شا يف اإحدى ال�شركات يف قرية احلجر. متت حما�شرة الدوار بالكامل من قبل 
اجلي�ض، كما مت احتالل جممع ال�شمانية الطبي بالكامل من قبل اجلي�ض، وحتويل اإدارته 

يف يد الع�شكر.

■ اإزالة الدوار..
يف جتمع الفاحت الثاين بتاريخ 2 مار�ض، وبعد خطاب املحمود التحري�شي �شد املحتجني، 
�شرخت بع�ض الأ�شوات: ال�شعب يريد اإزالة الدوار، وكرر الباقي الهتاف مرارًا. 18 مار�ض، 
وبعد يومني من مهاجمة الدوار وحما�شرته، متت اأ�شرع عملية من نوعها يف تاريخ البحرين، 
اإزالة الدوار وا�شتبداله باإ�شارة �شوئية، ويف تربير م�شحك �شخر منه الراأي العاملي، قالت 
ال�شلطات اإن �شبب اإزالة الدوار هو ا�شتبداله باإ�شارات �شوئية لتخفيف ال�شغط على احلركة 
املرورية يف احلي التجاري يف العا�شمة. امل�شحك الأكرث اأن املنطقة التي اأُريد تخفيف ال�شغط 
على حركتها املرورية، واتهم املحتجون باأنهم عطلوها، ل تزال مغلقة بكاملها وحما�شرة 

بقوات الأمن من كل جهة، وغري م�شموح بالعبور خاللها منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.

■ حوار التوافق..
بعد ال�شغوط اخلارجية على النظام البحريني من اأجل البدء بحوار وطني مع املعار�شة 
الوطني(  التوافق  بـ)حوار  اأ�شماه  بتمرير ما  النظام  التف  الأزمة،  اأجل اخلروج من  من 
القوى  بني  مفتوح  لقاء  اأو  عام  مبلتقى  اأ�شبه  جعله  املا�شي.  متوز  يوليو/  �شهر  خالل 
املجتمعية املختلفة، فيما غاب هو عنه. وكاأن الأزمة هي بني اطراف ال�شعب، ل ال�شعب 
الهدف  ُغيرّب  م�شاركة،  جهة   300 من  اأكرث  دعوة  املفتوح(  )اللقاء  ت�شمن  النظام.  مع 
الرئي�شي، و�شيعت الأزمة بني الرتو�ض ال�شكلية، ما اأدى اإىل اإعالن الوفاق كربى جمعيات 
املعار�شة ان�شحابها منه يف 16 يوليو، واأعلنت باقي اجلمعيات ال�شيا�شية عدم جديته، ما 

ك�شف اأمام العامل حتايل النظام وعدم جديته يف القيام باأي اإ�شالح حقيقي.

■ تقرير ب�صيوين..
يف  ارتكبها  التي  النتهاكات  ف�شائح  اأمام  النظام  على  العاملية  ال�شغوط  ا�شتمرار  ومع 
واملطالبة  النتهاكات  ف�شح  يف  والعاملية  الداخلية  احلقوقية  اجلهود  ومع  ال�شعب،  حق 
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مبحا�شبتها، كان النظام مع حتايل اآخر لتخلي�ض نف�شه وتربئتها، اأ�شدر امللك يف 29 يونيو/ 
حزيران، اأمرًا باإن�شاء جلنة م�شتقلة لتق�شي احلقائق يف اأحداث فرباير/ �شباء ومار�ض/ 
اآذار، اأطلق عليها اللجنة امللكية امل�شتقلة لتق�شي احلقائق، تتاألف من �شخ�شيات حقوقية 
كري�ض،  فيليب  من  كل  وع�شوية  امللك(،  )عينه  ب�شيوين  �شريف  حممود  برئا�شة  دولية 
ونايجل روديل، وماهنو�ض ار�شنجاين، وبدرية العو�شي، على اأن ين�شر التقرير كاماًل بعد 
عر�شه على امللك قبل 30 اأكتوبر/ ت�شرين الأول. واأن يت�شمن النتهاكات احلقوقية التي 

وقعت خالل تلك الفرتة.
اأو  التهاأون  يتم  “لن  اأنه  اليوم،  ذلك  يف  الوزراء  جمل�ض  يف  األقاها  كلمة  يف  امللك  اأكد 
اأٍي كان، فهذه الأفعال ل ت�شاعد  اأية انتهاكات حلقوق الإن�شان من  الت�شاهل حيال ثبوت 

اأحدا، بل توؤذي اجلميع”.
يتاأخر ت�شليم التقرير حتى 23 نوفمرب/ ت�شرين الثاين ، ويف حمفل ر�شمي يح�شره امللك وويل 
العهد ورئي�ض الوزراء، يلقي ب�شيوين خال�شة تقرير اللجنة وتو�شياتها، يتحدث عن انتهاكات 
حقوق الإن�شان التي وقعت: التعذيب، ال�شتخدام املفرط للقوة مما اأدى اإىل القتل، اأ�شاليب 
التعذيب املر�شودة من ال�شعق بالكهرباء واحلرمان من النوم واللكم وال�شرب بخراطيم 
راأي،  �شجناء  املحاكمات،  يف  اإليها  ال�شتناد  التعذيب،  حتت  انتزعت  اعرتافات  املياه. 
العتداءات اللفظية والتهديد بالغت�شاب واإهانة الطائفة الدينية للم�شلمني ال�شيعة وهدم 
م�شاجدهم، قطع بعثات مئات الطالب اجلامعيني، وقطع اأرزاق اآلف املوظفني من خمتلف 
الوزارات وال�شركات التي راحت تتبارى بف�شل املزيد من اخلونة واملجرمني والعمالء. ينفي 
التقرير وجود اأي اإثبات على تورط اإيران يف احلدث البحريني. ت�شرد اللجنة تو�شياتها، من 

بينها ت�شكيل جلنة م�شتقلة ملتابعة تنفيذ التو�شيات.
التقرير  يف  جاء  ما  خالف  وعلى  كلمته،  امللك  يلقي  نف�شه،  املحفل  ويف  مبا�شرة  بعدها 
 )!( حكومي  عمل  فريق  بت�شكيل  وياأمر  الإيراين،  التدخل  امللك  يوؤكد  قبله،  من  املعتمد 
اأن  وتاأكيدًا  لل�شعب،  اجلديدة  ال�شفعة  مبثابة  الكلمة  هذه  تكون  التو�شيات.  لدرا�شة 
احلكومة رغم كل ما ثبت من تورطها، باقية وحممية من قبل راأ�ض الدولة، واأن التقرير 

ما هو اإل ورقة لتجميل �شورة النظام يف اخلارج، واأنه ل لإ�شالح اأي و�شع يف الداخل.

■ وماذا بعد..؟
مل تنته حمطات �شرية 14 فرباير/ �شباط بعد؛ لأن الثورة نف�شها مل تخمد ومل تفرت، ل 
املفرط  القمع  يزال  ول  ال�شاحات،  يف  ال�شعب  ي�شنعه  الذي  احلدث  على  مفتوحة  تزال 
ًا على تقدمي  والقتل والعتقال والتعذيب وقطع الأرزاق م�شتمرًا، ول يزال ال�شعب م�شررّ
املزيد وتقرير م�شريه بيده، ول يزال حلمه الو�شول اإىل مطلبه الدميقراطي املحدد، ول 
تزال الأحداث تر�شم نف�شها على اأر�ض الواقع كل يوم وكل ليلة ويف كل منطقة �شمود، ول 

تزال املحطات املف�شلية اآتية.
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ما بعد 14 فبراير
 مطالب متنافرة وإرادات

سياسية متناحرة

خلقت الثورة التون�صية اأو�صاعًا عربية حمفزة للتغيري، 
العدالة  حتقيق  نحو  االأقطار  جميع  يف  تتجه  كانت 
االجتماعية، ذلك اأن اأنظمة احلكم التي هيمنت على 

الواقع العربي افتقدت الأب�صط اأ�ص�ش احلكم الر�صيد.
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اأن  اإل  ال�شرق،  نحو  تتجه  اأن  ي�شتبعدون  كثريون  كان  تون�ض،  يف  غربا  الأزمة  تفجرت 
وما  امل�شري-ال�شرائيلي  اجلوار  عالقات  على  ارتكزت  التي  اجليو�شيا�شية  التحليالت 
ميثله نظام ح�شني مبارك من �شمانة لأمن اإ�شرائيل وعملية ال�شالم، �شقطت اأمام الإرادة 

ال�شعبية امل�شرية.
ظنت اأروقة احلكم العربية ورعاتها الغربيون اأن اآخر املفاجئات حدثت على �شفاف النيل، 
واأن املياه تبدو راكدة يف اخلليج الدافئ، الذي ي�شبح على اآبار النفط التي تختزن نحو 80 

يف املائة من طاقة العامل.
لقطع الطريق على اأية دعوات للغ�شب اخلليجي، بادر �شيوخ الإمارات ال�شغرية اإىل توزيع 
منح  عن  اأعلنت  التي  الدول  بني  من  البحرين  كانت  ا�شتثنائي.  ب�شكل  والعطايا  الهبات 
األف دينار لكل عائلة بحرينية لعرتا�ض دعوة مت اإطالقها على موقع التوا�شل الجتماعي 
في�شبوك باإعالن 14 فرباير/ �شباط يوما لغ�شٍب بحريني. و جاء الرد يف مواقع التوا�شل 
الجتماعي والهواتف الذكية على ر�شوة القبيلة: “ل األف ول األفني موعدنا يوم الثنني”. 
امللك  اإ�شدار  ذكرى  فرباير،   14 الثنني  �شباح  ومنذ  البحرينية  املناطق  كانت  بالفعل 

الد�شتور املنحة، قد انطلقت يف تظاهرات وجتمعات ا�شتجابة للدعوة.
العنكبوتية  ال�شبكة  اأطلقته جمموعة �شبابية على  الذي  البحريني  الغ�شب  بيان يوم  كان 
للو�شول  تعمل  �شعبيا  مفو�شة  هيئة  اإن�شاء  اإىل  بالإ�شافة  د�شتور جديد،  كتابة  اإىل  يدعو 
اإىل توافق وم�شاحلة وطنية، متر عرب البت واملحا�شبة يف التعديات على الرثوات العامة 

والتجني�ض ال�شيا�شي، و�شحايا الأمن من معتقلني ومعذبني، بالإ�شافة اإىل الف�شاد.
ل تبدو هذه املطالب جديدة على ال�شعب البحريني ول العائلة املالكة، كان الثنان يعرفان 
العائلة كانت ول زالت  واأن  اإىل جنب مع الزمن،  اأن تلك املطالب ت�شري با�شتمرار جنبا 

تلعب على عامل ت�شييع الوقت ومتييع املطالب.
ورغم اأن الثورة البحرينية �شهدت حتولت كبرية وخطرية، كان ُيراد منها اأن تغري القوى 
املعار�شة مركزها يف التفاأو�ض نحو تغيري نوع التحول املطلوب، اإل اأن مطالب املعار�شة 

ا�شتمرت يف اإطار الدعوة اإىل التحول نحو الدميقراطية ب�شكل جاد.
�شقط ال�شهيد علي م�شيمع يف الديه م�شاًء ليتبعه فا�شل املرتوك �شباح اليوم التايل. بدا 
وكاأن الدماء تر�شم طريقا اأحمر نحو اللوؤلوؤة. هذا ما ح�شل فعال، �شيطر الآلف على دوار 

اللوؤلوؤة يف قلب العا�شمة املنامة بعد ت�شييع امل�شيمع يف ع�شر الثالثاء.
بوحميد.  عبدالر�شا  وجمعة  الدامي  اخلمي�ض  بعد  جماهرييا  تتدحرج  الثلج  كرة  كانت 
لكتابة د�شتور  تاأ�شي�شية  للحل متر عرب جلنة  املعار�شة ت�شيغ روؤى  ال�شيا�شية  اجلمعيات 
دميقراطي وتفعيل ما ن�ض عليه ميثاق العمل الوطني، من حكم ملكي د�شتوري على غرار 
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الدميقراطيات العريقة، وهو ال�شقف الأقل بني الثورات العربية، فيما بدا اأن �شقوفا اأخرى 
بداأت ترتفع.

اللوؤلوؤة،  دوار  يف  املعار�شة  مطالب  رْجُع  كان  ا�شتنفر.  من  ا�شتنفر  لكنه  الأقل،  ال�شقف 
ُي�شمع يف م�شجد الفاحت باجلفري: “لنا مطالب”... مطالب لئتالف جمعيات دينية موالية 

و�شخ�شيات م�شتقلة بذات الجتاه، بعد اأن اأعلن ويل العهد مبادرة حلوار وطني �شامل.
ال�شابق  املعار�ض  البحرين  بجامعة  الإ�شالمية  ال�شريعة  اأ�شتاذ  الوليد  التجمع  رئي�ض  تال 
عبداللطيف املحمود مطالبه: ل متكنوا من يريد ال�شر للو�شول اإىل ماآربه، والتاأكيد على 

�شرعية نظام احلكم.
اأعرب املحمود عن اأ�شفه لأرواح املواطنني التي اأزهقت، وطالب مبحا�شبة املت�شببني، كما 
دعا احلكومة، يف �شياق مقطوع، اإىل الإفراج عن جميع �شجناء الراأي. وقال املحمود اإن 

امل�شروع الإ�شالحي لي�ض نهاية املطاف، واأن الدعوة اإىل الإ�شالح م�شتمرة.
وفيما ي�شبه قطع الطريق على حلول ل ت�شمن موافقة جتمعه قال املحمود: اإن اأي مطلب 

وطني ل ميكن اإقراره وال�شتجابة له دون توافق عليه من جميع مكونات املجتمع.
على اجلانب الآخر بداأت املعار�شة وويل العهد فتح قنوات ات�شال مبا�شرة للدفع بعملية 
العهد  لويل  نوايا  معلنة،  لقاءات غري  �شرية،  ات�شالت  اإىل حلول...  تف�شي  حوار جدية 

لزيارة مركز العت�شام املفتوح باللوؤلوؤة !

■ جتمع الفاحت
كل ذلك غري معلن، ما هو معلن اأن جتمع الوحدة الوطنية برئا�شة املحمود الذي اأ�شف 
2 مار�ض/ اآذار  21 فرباير/ �شباط، عاد يف  على اأرواح ال�شحايا، يف التجمع الأول يف 

ليطالب ال�شلطات بتطبيق قانون التجمعات للحفاظ على النظام العام.
وقال خماطبا امللك: ال�شارع يطالب باإرجاع الأمور اإىل ن�شابها وتطبيق القوانني اخلا�شة 

بالتجمعات وامل�شريات على اجلميع، داعيا لإزالة مظاهر العت�شام يف ال�شلمانية اأي�شا.
رف�ض جتمع الوحدة التعديالت الوزارية التي دفعت اإىل تو�شيع ح�شة الطائفة ال�شيعية 
يف حكومة خليفة بن �شلمان الذي يراأ�ض الوزراة منذ 4 عقود. و�شف عبداللطيف اإ�شناد 
والعمل  مريزا  لعبداحل�شني  والكهرباء  البحارنة  لنزار  وال�شحة  العلوي  ملجيد  الإ�شكان 

جلميل حميدان، باأنها ذات وقع �شيرّىء على منا�شريه.
وطالب  الإ�شراب،  لدعوات  ا�شتجابوا  الذين  املهنيني  وجميع  والأطباء،  املعلمني  هاجم 
با�شتبدال املق�شرين وحما�شبتهم. و�شحيح اأنه طالب ب�شرعة اإجراء احلوار مع ويل العهد 

دون �شروط اإل اأنه ا�شرتط عدم اإقالة احلكومة لبدء احلوار.
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احلوار الذي بدا وكاأنه يتقدم بدفع دويل، اأعلن ويل العهد بعد زيارة وزير الدفاع الأمريكي 
اإىل البحرين اأن ا�شتفتاًء �شعبيا �شيجري حول اأي تغيريات مقرتحة، ومن ثم اأ�شدر ديوانه 

ما بات يعرف بـ “النقاط ال�شبع” كاأ�شا�ض للحوار.
عادلة،  انتخابية  دوائر  ال�شعب،  اإرادة  متثل  حكومة  ال�شالحيات،  كامل  نواب  جمل�ض 
التجني�ض، حماربة الف�شاد املايل و الداري، اأمالك الدولة ومعاجلة الحتقان الطائفي، 

هي املبادئ ال�شبعة التي اأعلن عنها ويل العهد ال�شبت 12 مار�ض ليال.
هجمت  حرب،  اأجواء  كانت  واإمنا  حوار،  اأجواء  تكن  مل  الأحد  �شبيحة  يف  الأجواء  لكن 
ال�شرطة على املعت�شمني اأمام املرفاأ املايل، بينما كان جمموعة من الأمن بلبا�ض مدين، 

وع�شابات مدعومة من اأقطاب يف العائلة احلاكمة يهاجمون جامعة البحرين.
الإقليمي، وبغطاء  الأمني  يبداأ احلل  الآن  النظام ح�شم خياره:  اأن  يبدو  للعقل،  ل مكان 
دويل من احلليف الأمريكي. دخلت قوات �شعودية بلواء درع اجلزيرة، رف�شت املعار�شة 

ورحبت املوالة، مت الإعالن عن حالة ال�شالمة الوطنية... احلكم اليوم للع�شكر.
ا�شتمر البط�ض لأ�شهر، كان الهدف تغيري مراكز التفاأو�ض، لكن جماهري املعار�شة بداأت 
ت�شتعيد عافيتها. وبداأت مع انتهاء “حالة ال�شالمة الوطنية” تعلن نف�شه جمددا. ل مكان 
للرتاجع، تظاهرات، جتمعات، مهرجانات: نحن يف ال�شارع ومطالبنا رغم القمع ل زالت.

املنامة ■ وثيقة 
التجمع  وعد،  “الوفاق،  معار�شة  جمعيات  متكنت  اأكتوبر”   12“ اأ�شهر  ثمانية  وبعد 
القومي، التجمع الوطني، الإخاء الوطني” من �شياغة روؤية موحدة ملطالبها حتت م�شمى 
وثيقة املنامة، جددت فيها املطالبة بحكومة منتخبة متثل الإرادة ال�شعبية، ونظام انتخابي 
واحدة منتخبة،  تتكون من غرفة  ت�شريعية  و�شلطة  دوائرانتخابية عادلة،  يت�شمن  عادل 
وتنفرد بكامل ال�شالحيات الت�شريعية والرقابية واملالية وال�شيا�شية، وقيام �شلطة ق�شائية 
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موثوقة م�شتقلة، بالإ�شافة اإىل اأمن للجميع.
بالإ�شالح  تطالب  معار�شة  هي  كما  املعادلة  بقيت  جديدة،  معادلة  القتل  اآلة  تخلق  مل 
تكري�ض  على  يعمل  نظام  مواجهة  يف  وامل�شاأواة،  الدميقراطية  نحو  والتحول  الد�شتوري 

الدكتاتورية والف�شل الطائفي.
الفاحت ■ وثيقة 

الإ�شالمية،  الأ�شالة  الإ�شالمي،  “املنرب  موالية  جمعيات  ثالث  تقدمت  وذاك  هذا  بني 
الفاحت  وثيقة  اأ�شمتها  بورقة  الوطنية،  الوحدة  جتمع  عن  ان�شقت  الد�شتوري”  التجمع 

تعر�ض فيها روؤيتها للحل.
اأ�شكاله،  بكل  التمييز  الق�شاء، حماربة  اإ�شالح  الف�شاد،  مكافحة  نظام احلكم،  �شرعية 
رف�ض العنف وا�شتغالل الأطفال، والوحدة اخلليجية الحتادية.... هذه وثيقة الفاحت التي 

و�شفها ع�شو جتمع الوحدة الوطنية املحامي عبداهلل ها�شم باملبتذلة.
لويل  ال�شبع  والنقاط  املنامة  وثيقة  �شكليا على م�شتوى  اقرتبت  للحل،  متباينة  روؤى  اإذًا، 
العهد، لكن اإرادات �شيا�شية مت�شاربة ل زالت تتجاذب القرار ال�شيا�شي. مطالبات كثرية 
الجتاهات  مع  مت�شقة  تبقى  لكنها  واأطرها  وثائقها  اختلفت  مت�شارعة،  قوى  طرحتها 

التاريخية لتلك القوى.
عرب  ال�شيا�شية  امل�شاركة  تعزيز  التاريخية  بامتداداتها  املعار�شة  قوى  تطالب  فبينما 
اإ�شالح البنية ال�شيا�شية والت�شريعية يف البالد، ترتكز مطالب املوالة على تعزيز املكا�شب 
نظام  جوهر  على  املحافظة  مع  املحدودة  ال�شيا�شية  الإ�شالحات  بع�ض  مع  القت�شادية 

احلكم وبنيته.
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البحرين
سيرة المقاومة المدنية

 فيما يلي تقرير تاأملي تتّبعّي -ولي�ش تاأريخيا، لثورة 14 فرباير- ومن 
اإىل  القراءة  تهدف  املدنية.  املقاأومة  مقولة:  هو  ّدد  حمحُ م�صرب  خالل 
د اأهم و�صائل الن�صال ال�صلمي التي اعتمدتها هذه الثورة، وت�صليط  ر�صْ
وء على ال�صياق احلا�صن واملولِّد لها، اإ�صافة اإىل النقا�صات التطورية  ال�صّ
القراءة  التقرير/  يعتمد  بها.  تاأثرت  اأو  تزامنت  التي  واحلجاجية 
عبدالهادي  البحريني  للباحث  املدنية”  “املقاأومة  كتاب  على  منهجيا 
اإىل  الدكتاتورية  “من  �صارب  جني  بكتاب  ت�صت�صيء  اأنها  كما  خلف، 
الدميقراطية”، وتعّد كتابات �صارب واحدة من اإحاالت خلف املرجعّية. 
الأّيام  ل  مف�صّ توثيقي  جهد  الأي  متهيديًا  اقرتاحا  القراءة  هذه  متّثل 

راد له االإجناز يف اأقرب وقت.  الثورة، وهو م�صروع وطني يحُ
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 كانت الثورة امل�شرية - ومن خلفها ثورة اليا�شمني يف تون�ض - هي حمطرّ اأنظار البحرينيني. 
ولكن  البحرين،  يف  تطبيقه  ع�شيا  يكن  مل  للثرّورة  ال�شلمي  النموذج  اأنرّ  املتابعون  ل  ي�شجرّ
ل�شيما  بها،  اللتزام  التي ميكن  ال�شلمية  مدى  ما  هو:  كثريين  ي�شغل  الذي ظلرّ  ال�شوؤال 
وال�شرتاتيجيات،  الن�شال  اأ�شاليب  حول  املعار�ض  البيت  داخل  �شابقة  �شجالٍت  ظلرّ  يف 

لمية؟ والختالف على الو�شفة ال�شرّ
حينما خرج البحرينيون يوم 14 فرباير، انك�شرت الهواج�ض تلقائيا. مل يخ�شع اجلميع 
مة جتيد فنرّ ال�شتنزاف  لدورات تدريبية يف املقاأومة املدنيرّة، ومل تكن برفقتهم فرق منظرّ
بيع العربي،  الال عنفي لقوات الأمن. اكتفي البحرينيون بخرباتهم املرتاكمة و�شدى الررّ
وباملعجم الثقايف والقيمي الذي يتمثرّلونه يف اإدارة �شلوكهم اخلارجي. على هذا النحو مررّ 

ذلك اليوم.

االأّول اليوم  �صلمّية  خمتربي:  ■ م�صهد 
فرباير   14 الزمان:  التجاري.  جيان  ملجمع  املقابل  ال�شارع  عند  الديه  قرية  املكان: 

البحرين. يف  الغ�شب  يوم  املنا�شبة:  ع�شرا.  والن�شف  الثالثة  ال�شاعة:   .2011
بالتقدم،  القوات  ياأمر  ال�شابط  كان  للترّو.  بداأ  الذي  ال�شلمي  التجمع  اإىل  القوات  م  تتقدرّ
اأع�شابه  اأن  د  تتاأكرّ اأكرث،  نحوه  الوجه  ُتدير  �شتى. عندما  م�شغولة يف جهاٍت  عيونه  فيما 
دوار  يومها؛  الأنظار  لبوؤرة  املحاذي  �شفافها  على  وحتديدا  �شناب�ض،  قرية  ناحية  تتجه 
اللوؤلوؤة. امل�شهد من جهة جيان يبدو �شبيهًا ب�شيل من الألوان الرمادية. القوات تتجه بهيبٍة 
مفتعلة نحو جمموعات خمتلطة )�شباب، �شابات، اأطفال( ت�شجرّ بالالفتات. ل ي�شتوعب 
املرء احلدث املرتقب. اأيرّ متابع حري�ض على الوقائعية �شي�شطر لأن يرتك الزوايا الآمنة 

ورة املحفوفة بالغمو�ض. والقرتاب نحو نقطة الحت�شاد اأماًل يف التقاط ال�شرّ
املفاجئ اأن املتظاهرين كانوا ثابتني يف اأماكنهم، ل يعرتيهم اخلوف من الفورّهات التي 
تكاد تلت�شق بهم. تقرتب من القوات فتجد حريًة �شفراء تخيرّم على الوجوه املختبئة حتت 
الغازات،  ق اجلْمع حتت وابل  ال�شلمي حني مترّ الإطالق. تفررّ اخلوذات. مل يتغريرّ املوقف 
للثرّورة  املدنية  املقاأومة  لأنفا�ض  الأوىل  اللتقاطة  كانت  تلك  جديد.  من  ليعود  ولكن 
هذه  خمتلفة  بدت  القوات،  مع  ال�شديدة  مبواجهاتها  �شابقا  املعروفة  القرية  اجلديدة. 
م �شبان يعر�شون على القوات لفتات مطلبية هاتفني:  املرة. يف واحدة من الإعادات، تقدرّ
“�شلمية �شلمية”. على مقرية من امل�شهد، يراقب القيادي يف جمعية الوفاق، �شيد هادي 
ر�ض الأول:  ره بالدرّ املو�شوي، فتى �شغريا يحمل حجرا، ليقرتب من الأخري �شاٌب اآخر وُيذكرّ
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الختبار.  وجنح  “�شلمية”. 
 

اللوؤلوؤة دّوار  يف  املركزي  ■ االعت�صام 
�شيمثالن  متبادلني  مبلفني  لني  حممرّ فرباير   15 ظهرية  اللوؤلوؤة  ار  دورّ املحتجون  دخل 
جوهر املناق�شات الداخلية للحركة الحتجاجية: الأول ال�شعار املطلبي وتوحيده، والثاين: 

ا�شرتاتيجيرّة املقاأومة املدنية القادمة.
فا�شل  وال�شهيد  فرباير،   14 م�شيمع  علي  )ال�شهيد  ال�شهداء  من  اثنني  ل�شقوط  نظرا 
لذلك، مل  ونظرا  املوؤاتية.  بيئته  النظام  اإ�شقاط  �شعار  15 فرباير(، فقد وجد  املرتوك 
وار والعت�شام فيه كانوا يهتفون  يكن م�شتغربا اأن املتظاهرين الذين تقاطروا لحتالل الدرّ
بذلك ال�شعار. كان ذلك، على الأقل، امل�شهد الأكرث ات�شاعا وتقبرّال. �شيوؤثر ذلك لحقا على 
اإدارة العمل الال عنفي املنتظر، اإل اأن العت�شام يف الدوار، وا�شتطاعة املعت�شمني تنفيذ 
ن من اإعداد تدريجي وغري مكتوب ملانفي�شتو املقاأومة ال�شلمية. ور�ض عمل مفتوحة، �شيمكرّ
ينبغي ت�شجيل اأن �شعار اإ�شقاط النظام مل يخ�شع ل�شطب اإرادي من جانب امل�شاركني يف 
اأو تركيب توافقي لل�شعار.  اأو حت�شني  العت�شام، وبدل من ذلك جرت عمليات مراجعة 
مل يكن الأمر مثاليا، وبرزت بع�ض ردود الفعل غري املتوازنة، ولكن يف كل احلالت، ظل 
ال�شعار ثابتا يف مكانه، واعتلى املن�شة الرئي�شية لالعت�شام. وميكن ا�شتنتاج اأنرّ املفهوم 
التوفيقية،  املعاجلات  اقرتاح  اأ�شهم يف  كافة؛  املعت�شمني  لدى  املدنية  للمقاأومة  الوا�شح 
اإ�شقاط  – يف تف�شري مفهوم  – اأمني عام جميعة وعد  اإبراهيم �شريف  كما هي حماأولة 
النظام مبا يجعله م�شاأويا لل�شعار املطلبي املناف�ض اآنذاك: اململكة الد�شتورية. لقد اأدرك 
اجلميع اأن تقدمي تنازلت، ولو على م�شتوى ال�شعار، ُيفِقد العت�شام جوهره يف التحدي 
 – بلورها غاندي  – التي  القوي  التوازن  الأدنى، فاإن مقولة  والن�شال اجلاد. ويف احلدرّ 
تفقد اعتباريتها لو جرت تنازلت على هذا ال�شعيد، حيث تتم�شك املقاأومات احلقيقية 
جة بال�شالح، يف مقابل  مبواقف �شيا�شية �شلبة تفر�ض قدرا من التوازن مع ال�شلطة املدجرّ

ر ال�شلوك الال عنفي يف الن�شال.  ال�شعب الأعزل الذي قررّ
ت، اإىل حتقيق اأثرين اأ�شا�شيني  جوهريا، �شيوؤدي العت�شام يف الدوار، وبالكيفية التي مترّ
زت النقا�شات املفتوحة الإقدام  يوؤكد عليهما املهتمون بالن�شال ال�شلمي وفنونه. فقد عزرّ
من  وهي  وقمعها،  ال�شلطة  من  اخل�شية  جدار  واإ�شقاط  اخلوف،  جتاأوز  على  املده�ض 
خت تلك العادة املدنية التقبل  م�شتلزمات التحدي ال�شلمي الناجح. ومن ناحية اأخرى، ر�شرّ
الدميقراطي لوجهات النظر الأخرى، والت�شامح الواقعي مع الأيديولوجيات املتعددة التي 
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ميكن اأن تنخرط يف العمل اجلماهريي ال�شلمي. لحقا، وعندما ت�شتد اإجراءات ال�شلطة، 
رتها طاأولت احلوار يف  �شتتبلور الفائدة الق�شوى للتعزيزات املعنوية والتثقيفية التي وفرّ

الدوار.

العارية دور  ال�صّ الوطني،  العلم  الوردة،  ال�ّصلمية:  ■ اختبارات 
اأدى  – وقد  17 فرباير  املعت�شمني فجر اخلمي�ض،  على  والغادر  الوح�شي  الهجوم  بعد 
اإىل حدود جديدة من  ال�شيا�شي  التحدي  انتقل م�شار   - ال�شهداء  اأربعة من  �شقوط  اإىل 
املواجهة. ا�شتخدام العنف الذي �شبرّب مزيدا من ال�شهداء، �شوف يعيد ممار�شة الأ�شلوب 
املتكرر للمقاأومة املدنية، وهو حتويل اجلنائز اإىل احتجاجات غا�شبة �شد النظام. عملت 
دت على الزخم  اجلنائز على اإبراز الفجيعة وبالتايل تعرية وجه النظام من ناحية، واأكرّ
الثوري من جهة اأخرى. وهذه و�شيلة مركزية على امتداد ثورة اللوؤلوؤة كون الأخرية متيزت 
بقوافل متتالية من ال�شهداء، وهو ما �شيربر ظهور عدد من الو�شائل الرف�شية اخلا�شة 
ببيئة اجلنائز وت�شييعها، من قبيل فعالية ال�شموع، التي �شتجد ح�شورها الأبرز والأو�شع 
اأغلب  يف  واملناطق  القرى  اإىل  الحتجاجات  وانتقال  الدوار،  على  الثاين  الهجوم  بعد 

الأوقات.  
يف يوم 20 فرباير، دخل التحدي املقاأوم مرحلة جديدة، كان عنوانه العري�ض: ال�شدور 

العارية. وكان ال�شهيد ر�شا بو حميد رمزه الكبري )1(.
   كان املطلوب التغلرّب على ا�شرتاتيجية اللتفات والجراءات ال�شتيعابية للنظام، وذلك 

بعد اإثبات القدرة على اإجها�ض اإجراءاته القمعية املختلفة.
�ض ثقافة الإقناع  يف املرحلة الثانية من اعت�شام الدوار، ا�شتطاعت الثورة ال�شلمية اأن ُتكررّ
ال�شياق، ومل  التايل” يف هذا  ال�شهيد  “اأنا  �شعار  برز  املدين )2(.  بالأ�شلوب  والتحدي 
ره الإعالم التابع للنظام. يف  اأو رغبة يف املوت العبثي كما �شورّ يكن يحمل ر�شالة عنفية 
ارتداء  قبيل  من   – �شاحبته  التي  الحتجاجية  وال�شلوكات  ال�شعار،  هذا  مثرّل  الواقع، 
�ض على اإ�شقاط اخليار  م العاري نحو القوات املعتدية – اأجلى مظاهر التمررّ الأكفان والتقدرّ
القمعي، وهو م�شهد احتفلت به ال�شحافة العاملية ودلرّت عليه العبارة ال�شهرية “مثخنون 

باجلراح ولكن ل ينحنون”.
الأ�شاليب  وتنوعت  والثيمات،  الرموز  ابتكار  على  الفرتة  هذه  يف  املعت�شمون  ا�شتغل 
التعبريية واأدوات الفن. اأعطى العت�شام – اإ�شافة اإىل م�شاعر الإقدام – فر�شة هائلة 
القدو  الجتاه  هذا  يف  �شيء  كل  توظيف  ومت  الحتجاجية،  والإ�شارات  املواهب  لإطالق 
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)النارجلية( )3(، النفي�ض )الذرة(، اللوحات اجلدارية، التعبريات ال�شاخرة. ظهر يف 
هذه الفرتة تعبري “�شحوال” )4( )كيف حالك؟( تعبريا عن الإيذاء النف�شي ملعنويات 

النظام، وتذكريه بقرب الرحيل. 

الّدوارة وامل�صريات  االعت�صامات  اللوؤلوؤة:  ■ دّوار 
ز قيمة التحدي ال�شيا�شي وجدوى املقاأومة املدنية، وقد  اإعادة العت�شام يف دوار اللوؤلوؤة عزرّ
�شارع املعت�شمون اإىل تو�شيع نطاق النقا�شات يف �شاحة العت�شام. تعبريا عن امل�شاركة 
ال�شعبية العارمة يف العت�شام، انطلقت من �شاحاته امل�شريات املختلفة. وهي و�شيلة هامة 
للمطالب  املتوا�شل  والتح�شيد  انطالقتها،  وجتديد  لالحتجاجات،  العام  الزخم  لإعطاء 

املرفوعة، و�شول اإىل حما�شرة النظام وحتقيق التوازنات املطلوبة.
ت املعار�شة م�شرية ال�شهداء احلا�شدة )5(، وامل�شرية التي طافت     يف هذا ال�شياق، �شريرّ
على مبنى احلكومة )6( واملرفاأ املايل)7(. و�شول اإىل العت�شام اجلزئي الذي اأريد له 

ال�شتمرار يوميا قرب ق�شر الق�شيبية)8(.
املطلبي  الن�شال  الت�شكيك يف  ياأخذ ت�شعيدا جلهة  الفاحت  بداأ جتمع  الفرتة،     يف هذه 
لثورة فرباير، واأخذت تظهر على ال�شطح بدايات ال�شطفاف الطائفي. يف هذا الإطار، 
دت على البعد الوطني  واأكرّ الثورة جهدا م�شنيا للوقوف يف وجه هذا الت�شطري،  خا�شت 
للحركة الحتجاجية من خالل ابتكار ال�شعارات الوطنية )اإخوان �شنة و�شيعة هذا الوطن 
ما نبيعه( وال�شل�شلة الب�شرية التي انطلقت من م�شجد الفاحت ذهابا اإىل دوار اللوؤلوؤة)9(. 

اخلانقة.. الدائرة  تو�صيع  اللوؤلوؤة:  ■ دّوار 
الإ�شراب العمايل واملرفاأ املايل

الت�شعيد  وترية  تزداد  اأن  الطبيعي  من  كان  فقد  الحتجاجية،  الأعمال  طبيعة  بح�شب 
امل�شريات  توجيه  مت  املبادرات،  تنويع  حيث  ومن  والكيف.  العدد  م�شتوى  على  الن�شايل 
لتتخذ اأدوارًا مركبة يف التعبري الحتجاجي من جهة، واإحلاق املزيد من ال�شغط املعنوي 
على النظام. ويف هذا ال�شياق، مت توجيه م�شريات اإىل مبنى الإذاعة والتلفزيون، وامل�شرية 
كت باجتاه الديوان امللكي )10(، والأخرية التي انطلقت اإىل ق�شر ال�شافرية  التي حتررّ

قت اأ�شواره. )11( وطورّ
لتطويق  الدوؤوب  و�شعيه  للنظام،  الحتواء  خطة  انك�شاف  ال�شعيد،  هذا  من  ج  اأجرّ
الحتجاجات من خالل و�شائل ا�شتيعابية وتفريغية وا�شتخدام الأدوات التلقيدية يف اإثارة 
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تاأخذ املقاأومة املدنية حراكا ت�شعيديا، قد ل  اأن  اخلالف الطائفي. وكان من الطبيعي 
د اأ�شا�ض احلركة  يكون حم�شوبا متاما، ردًا على مناأورات النظام، التي كان ميكن اأن ُتهدِّ

الحتجاجية برمتها.
مة  متقدرّ ت�شعيدية  خطوة  ت  عدرّ والتي  املايل)12(،  املرفاأ  اإغالق  كان  الإطار،  هذا  يف 
منذ  اأحيطت  اخلطوة  هذه  اأن  وبرغم  الآراء.  ب�شاأنها  د  وتعدرّ املدنية،  املقاأومة  جمال  يف 
الأيام  منذ  املحتجون  عِمد  وقد  مفاجئة،  تكن  مل  فاإنها  املتعددة،  بالنقا�شات  بداياتها 
الالحقة لالعت�شام يف الدوار، اإىل تو�شيع اخليام، ومت تثبيت خيمة خا�شة باملعت�شمني 
لة لعدد من العت�شامات يف هذه الفرتة.  عند املرفاأ املايل نف�شه، كما كان �شاحة مف�شرّ
وعدا عن رمزية هذا املكان، والذي ارتبط بعملة الدينار )قيمة �شرائه من جانب رئي�ض 
احلكومة(، فاإنه ميثرّل يف نظرية املقاأومة الإيجابية هدفا مطلوبا وباإحلاح، ومبعزل عن 

الختالف الذي ورد ب�شاأن التوقيت. 

املدنّية للمقاأومة  ل  املف�صّ التاريخ  اللوؤلوؤة:  دّوار  بعد  ■ ما 
ُن�شب  وتدمري  الدوار  من  املعت�شمني  واإخراج   ،)13( اجلزيرة  درع  قوات  دخول  من 
تكون  الوا�شعة،  القمع  عمليات  ل�شتخدام  النظام  وعودة  الطوارئ،  واإعالن  اللوؤلوؤة، 

املقاأومة املدنية يف ثورة فرباير قد دخلت تاريخها احلقيقي.
يف الفرتة الأوىل لهذه املرحلة، �شتكون اجلنائز هي الو�شيلة الحتجاجية الأبرز، وذلك 
حافزا  ال�شهادة  خرب  ميثل  �شقوطهم.  ب�شاأن  الأنباء  وتوايل  ال�شهداء  اأعداد  اإىل  نظرا 
اأغلب اجلنائز يف هذه الفرتة دون  للت�شييع، ويف حني انتهت  لتنظيم ا�شتعدادات وا�شعة 
ليال من  بال�شهداء  الحتفاء  يحر�شون على جتديد  كانوا  الأهايل  اأن  اإل  القوات،  تدخل 
معانيها  تقدمي  البحرينيون يف  برع  التي  الفعالية  وهي  ال�شموع )14(،  م�شريات  خالل 
لتجديد  منا�شبة  عادة  تكون  الفاحتة(  )ك�شار  العزاء  مرا�شيم  اإنهاء  اأن  كما  الن�شالية. 

الزخم الثوري، وهي عادة ما تكون عر�شة لتدخل القوات واندلع املواجهات.
الليلية املركزية. وي�شري تدخل  الفعالية  املنازل باعتباره  اأ�شطح  التكبري )15( من  برز 
بها  التزم  التي  الفعالية  لهذه  والحتجاجي  املعنوي  ور  الدرّ اإىل  الهمجي  وبط�شها  القوات 

الأهايل يف توقيتات معينة وباأ�شاليب تكاد تكون مت�شابهة.
النغمة املعروفة )تن تن  الأبواق لعزف  ا�شتخدام  ات�شع يف هذه املرحلة  جنبا اإىل ذلك، 
تنت( )16(. كانت النغمة يف فرتة العت�شام بالدوار توؤدي دور التعريف بهوية املحتجني، 
ت عن ت�شاعد املطلب الثوري من جانب اآخر. ولذلك فقد كان توظيفها وقتئذ يحمل  وعربرّ
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طابعا مطلبيا وكرنفاليا. بعد ذلك، اأ�شحت النغمة و�شيلة احتجاج وترهيب نف�شي للقوات، 
فرتة  يف  تعود  بداأت  التي  الحتجاجات  يف  الدائم  ح�شورها  اإىل  الفلمية  املواد  وت�شري 
الطوارئ على م�شتوى القرى، وهي ت�شدر يف الغالب من البيوت واأ�شطح املنازل لإعطاء 

املتظاهرين زخما معنويا واإظهار العرتا�ض يف وجه القمع الذي يزحف باجتاههم.
الثورية  التقاطتها  ت�شتعيد  املدنية  املقاأومة  الطوارئ، بداأت  اإنهاء  الإعالن عن موعد  مع 
اجلديدة. بداأت برامج التح�شيد للعودة اإىل دوار اللوؤلوؤة )17( على مدى زمني متوا�شل. 
“تقرير امل�شري” والذي بداأ  ومت ابتكار فعالية متنقلة بني القرى واملناطق حتت عنوان 
التي  احلقائق  تق�شي  جلنة  و�شول  مع  متزامنا   )18( جدحف�ض  منطقة  يف  مرة  لأول 

�شكلها النظام.
اأعادت فعاليات تقرير امل�شري الأمناط اخلا�شة بالن�شال الال عنفي يف البحرين. فربز 
الإبداع يف مقاأومة العنف بو�شائل ل عنفية، مع اإظهار م�شتويات عالية من ال�شجاعة يف 

وجه القمع العنيف الذي خلرّف املزيد من ال�شهداء وال�شحايا )19(.
  وب�شحبة هذه الفعاليات ال�شعبية، بداأت املعار�شة )وعلى راأ�شها الوفاق(، وفور انتهاء 
الأ�شبوعية  ال�شعبي، وبداأت تد�شني �شل�شلة من العت�شامات  باإعادة احل�شور  الطوارئ، 
يارة يف مناطق البحرين. وقد اأفادت هذه العت�شامات يف تثمري احلراك الدبلوما�شي  ال�شرّ

يف اخلارج، وفر�ض معادلت جديدة يف التحدي ال�شيا�شي.
امل�شري”  “تقرير  �شعلة  فعاليات  تد�شني  ومن ذلك  الحتجاج،  و�شائل يف  املحتجون  ع  نورّ
)20( والتي جالت على خمتلف مناطق البحرين. وهي فعالية ذات طابع معنوي، وتقوم 
على العت�شام اجلزئي، واإلقاء البيانات واخلطب الثورية، م�شحوبا برمزيات معينة، يف 
املعت�شمني. وت�شهد  املناطق يف طريقة تقدميها جلمهور  تناف�شت  التي  ال�شعلة  مقدمتها 
ة. املناطق بعدها موجة جديدة من امل�شريات والتي تلجاأ القوات اإىل قمعها وتفريقها بالقورّ
�شمن املناق�شات الداخلية، مت التاأكيد على �شرورة احل�شد الحتجاجي قريبا من العا�شمة 
اأخذت  والتي  اللوؤلوؤة،  دوار  اإىل  العودة  فعاليات  كانت  ذلك،  ويف  الرئي�شية.  وحماأورها 
ا�شتخدمت  والتي   ،)21( ال�شيارات  طوق  فعالية  دخول  مع  واأبرزها  املتنوعة،  اأ�شكالها 

بفعالية بهدف غلق ال�شوارع الرئي�شية، ول�شيما املحيطة بالعا�شمة ودوار اللوؤلوؤة.
يف هذه الفرتة، كان مفهوم حترير الدوار م�شيطرا على الفعاليات الحتجاجية املختلفة، 
اأعادت  م�شاهد  الأفراد على دخوله يف  بع�ض  اإقدام  مع  وموؤثرا  بطوليا  بعدا  اأُعطي  وقد 

ت�شوير ال�شجاعة وال�شلمية.
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  وا�شتتباعًا لفكرة العودة اإىل ال�شوارع الرئي�شية، جتددت العت�شامات املركزية يف �شارع 
البديع ومناطق اأخرى، حتت عنوان “احتلوا �شارع البديع” )22( و”احتلوا الكورني�ض”.

ملحق م�شرد: اأ�شاليب العمل الال عنفي يف ثورة 14 فرباير

واالإقناع االحتجاج  اأ�صاليب  ■ اأواًل: 
الدينية  الرموز  جانب  من  للثورة  موؤيدة  عامة  خطابات  �شدور  ر�شمية:  •  ت�شريحات 
وتاأكيد  والإقليمي.  املحلي  �شياقها  يف  الثورة  و�شع  لأجل  الرموز  واجتهاد  وال�شيا�شية، 
يفيد  مبا  الرتاجعات،  وتقدمي  التنازل  وعدم  ال�شلمي،  الأ�شلوب  على  اخلطابات  هذه 
الإجماع على املفهوم “املقاأوم” لالحتجاجات القائمة، وعدم القبول باأية ت�شويات مبهمة 

اأو احللول الرمادية.
وعرب  والهتافات،  ال�شعارات  يوميا  املحتجون  ابتكر  العري�شة:  اجلماهري  خماطبة    •
بعد  )من  والثبات  امل�شي  على  والإ�شرار  الأو�شاع،  لتطورات  �شعبي  وعي  عن  ذلك 
يا  حكومة  يا  بلطجية  بلطجية  النظام،  اإ�شقاط  يريد  ال�شعب  الكالم..  اأنهينا  اخلمي�ض 
غبية...(/ الر�شوم الكاريكاتريية، وقد ا�شتخدمت بطرائق خمتلفة، مع ال�شتثمار الكبري 
لو�شائل الت�شال الجتماعي، وكانت و�شيلة فعالة يف ت�شخيف املواقف الر�شمية واإبطال 
مزاعم النظام بطريقة الفكاهة وال�شخرية / الكتابة عرب الالفتات، وهي اأداة حا�شرة 
الراهنة /  ال�شعبي من الإرجراءات والتطورات  يف امل�شريات كلها، وقد اختزلت املوقف 
عت هذه الطريقة على امتداد يوميات  الكتابة على اجلدران ويف اجلو ويف الأر�ض. وقد تو�شرّ
الثورة، وبا�شتخدام جتهيزات فنية متنوعة من قبيل الطائرات الورقية والبالون والأ�شباغ 

العري�شة للكتابة على الأر�ض.
بني  وتنوعت  الثورة،  امتداد  على  ا�شتمرت  العت�شامات  جماعية:  احتجاجات    •
اللوؤلوؤة، اعت�شامات تقرير امل�شري، اعت�شامات احتالل  املركزية )اعت�شام  العت�شام 

�شارع البديع..( والعت�شامات املناطقية التي مل تتوقف.
واملواجهة  القمع  حلظات  اأق�شى  ويف  البحرينية،  الأعالم  رفع  عامة:  رمزية  •  اأعمال 
“تن  لنغمة  املتوا�شل  ال�شتخدام   / مة  املهدرّ امل�شاجد  يف  ال�شالة  اإقامة  القوات/  مع 

تن تنت”.
كان  احلديثة،  الجتماعي  الت�شال  و�شائل  بف�شل  الأفراد:  على  ال�شغط  •  ممار�شة 
البوح  ال�شهل  من  كان  حيث  النف�شي،  وال�شغط  النقد  من  وا�شع  ن�شيب  للم�شئولني 

بالتوبيخ واملالمة ومن غري اخل�شية الأمنية.
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واأغلبها  م�شورة،  م�شرحية  مواقف  اإنتاج  اإىل  املحتجون  جلاأ  واملو�شيقى:  امل�شرح    •
اأثرت ب�شكل وا�شح يف ف�شح هذه الدعاءات،  �شاخرة، للردرّ على ادعاءات النظام، وقد 
 / املعركة  هذه  يف  والإخفاق  الإعالم  من  له  واملنا�شرين  الر�شمي  املوقف  يو�شح  كما 
الثورة،  امتداد  على  املحتجون  فيها  برع  وقد  التعبريية،  واملو�شيقى  الثورية  الأنا�شيد 

واأ�شهمت يف تر�شيخ الثورة وتاأكيد انت�شارها ال�شعبي.
حا�شرة  ال�شوارع  وظلت  الثورة  اأيام  امتداد  على  امل�شريات  تتوقف  مل  املواكب:   •
لبع�ض  خا�شة  ا�شتعرا�شات  عن  عبارة  كانت  املوكبية  الأعمال  بع�ض  باجلماهري/ 
ر�شائل  تقدمي  لأجل  اأو  ال�شارع،  يف  احل�شور  على  التاأكيد  بغر�ض  الثورية،  املجموعات 
رمزية ونف�شية / مثلت املواكب الدينية والعزائية ر�شالة ثورية مبا�شرة يف حياة الثورة، 
وكان التم�شك بها اأثناء قانون الطوارئ، وما �شاحبها من مواجهات، تاأكيدا على التواجد 
اإطار  الحتجاجات يف  ال�شيارات  قوافل  البحرينيون  ابتكر  ال�شت�شالم/  وعدم  الن�شايل 
الدوار.  اإىل  الرجوع  و�شمن حماأولت  الرئي�شية،  وال�شوارع  العا�شمة  اإىل حميط  العودة 
وكانت هذه القوافل ذات ر�شائل قوية يف اإبراز التاأزم ال�شيا�شي القائم وفاعلية املبادرة 

ال�شعبية.
ال�شهداء  جنائز  فكانت  الثوري،  امل�شهد  عن  تغب  مل  و�شيلة  وهي  ال�شهداء:  تكرمي   •
مبثابة الدعوة املتجددة للتواجد الثوري، ومثلت مرا�شيم )ك�شار الفواحت( موعدا لإظهار 
ال�شجاعة يف مقاأومة العنف الر�شمي/ وقد جلاأ املواطنون اإىل اإقامة ت�شييع رمزي لبع�ض 

احلالت )حال �شهيدة ال�شيخ، وحالت ال�شحايا الذين ميوتون حتت تاأثري الإ�شابات(.

االجتماعي: تعاأون  الال  اأ�صاليب  اأ-   ■ ثانيًا: 
لبع�ض  املقاطعة الجتماعية  اأ�شكال  �شلوك بع�ض  اإىل  املحتجون  الأ�شخا�ض: جلاأ  •  نبذ 
العواطف  وتبع ذلك حجب  النتهاكات،  بارتكاب  املهتمة  وال�شخ�شيات  الر�شمية  الرموز 
الدفاع عن حمالت  �شاركت يف  التي  وال�شحافية  الإعالمية  ال�شخ�شيات  الإيجابية عن 
اأو  للتقنني  يخ�شع  ال�شلوك مل  هذا  اأن  اإل  املختلفة.  �شيا�شاته  النظام يف  وموؤازرة  القمع 

الإدارة التحرميية من اجلهات املعتربة.
املدار�ض  عن  الطالب  اإ�شربات  اإىل  هنا  الإ�شارة  وميكن  املوؤ�ش�شات:  مع  تعاأون  • الال   
يف اأوقات القمع ال�شديدة، اأو حني تكون هناك فعالية احتجاجية قريبة، اأو حينما يتعلق 
16 و17 دي�شمرب(/ وكذلك مقاطعة الطالب  الأمر بالحتفالت الر�شمية )احتفالت 

للمهرجات الر�شمية التي ُتقام يف املنا�شبة املذكورة.
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ب- اأ�شاليب الال تعاأون القت�شادي:
 • الإ�شراب: وقد مت تنفيذه يف فرباير ومار�ض ردا على عنف ال�شلطة، وتعبريا عن فقدان 
الأمن والأمل جتاهه. وكان الإ�شراب موؤثرا، ب�شبب �شموله ملختلف املوؤ�ش�شات احلكومية 
وال�شركات وامل�شانع الكربى، وهو ما ا�شتدعى وجود مداخالت متكررة لإيقافه، وهو ما 

مت بالفعل بعد ا�شرتاط الحتاد العام لعمال البحرين �شمان �شالمة العمال والطالب.
 • الإغالق: وميثل غلق املرفاأ املايل اخلطوة الت�شعيدية الأكرث تاأثريا يف اأحداث الثورة.

اأو تلك  •  املقاطعة القت�شادية: ومتثل ذلك مبقاطعة املحالت التابعة لرموز النظام،   
التي اأبدت دعما علنيا له ووقفت يف وجه املحتجني ب�شكل �شافر وقمعي/ فعالية ت�شفري 
املواطنني/  ا�شتهداف  يف  �شاركت  التي  البنوك  من  والرواتب  الودائع  ب�شحب  البنوك، 
�شيا�شة التق�شف بالمتناع عن ارتدياد املراكز التجارية، وخا�شة يف بع�ض املواقف، من 
قبيل مقاطعة مركز “ال�شيتي �شنرت” جزئيا بعد اعتقال الن�شاء واإهانتهن داخل املجمع 

اأثناء فعالية للعودة اإىل الدوار.

ج - اأ�صاليب الال تعاأون ال�صيا�صي:
ال�شهداء  �شقوط  مع  تتابعا  الثورة،  اأيام  طوال  النظام  ازدراء  ا�شتعل  ال�شلطة:  نبذ   •
هذه  و�شدرت  ملقاأومته.  والدعوة  للنظام  العام  الرف�ض  تعميم  وجرى  وال�شحايا، 
الدعوات ب�شكل مبا�شر من الأو�شاط الثورية، واجلماعات التي تتوىلرّ ت�شيري التظاهرات 

والحتجاجات.
التكميلية،  النتخابات  مقاطعة  مثرّلت  احلكومة:  مع  التعاأون  عن  املواطنني  امتناع   •
وال�شعبية  ال�شرعية  ال�شرعية  تفريغ  الوفاق، خطوة هامة على �شعيد  كتلة  ان�شحاب  مثل 
من النظام، واإظهار الرف�ض ال�شعبي له/ ومن جهة اأخرى، عربرّ رف�ض حلرّ النظام لبع�ض 
)حل  اتباعها  وعدم  قراراته  ومقاأومة  جتاهه  ال�شلبي  العرتا�ض  عن  تعبريا  املوؤ�ش�شات 
جمعية املعلمني، املوقف من جمعية املحامني، وجمعية الأطباء(/ كان لرف�ض امل�شاعدات 
اخلا�شة ب�شهر حمرم �شكال مبا�شرا لعدم التعاطي مع راأ�ض النظام، وكانت مبثابة ر�شالة 
حية على ك�شف ازدواجية النظام يف املو�شوع الديني جلهة هدمه امل�شاجد/ كان ملقاطعة 
اإبراز التحدي، ومثال ذلك كان ان�شحاب  اللجان واجلمعيات احلكومية دوره املتواتر يف 
تو�شيات  متابعة  جلنة  يف  املعار�شة  م�شاركة  وعدم  احلكومية،  احلوار  جلنة  من  الوفاق 

جلنة ب�شيوين.
ق اأثناء العت�شامات   •  بدائل اجلمهور للطاعة: متثرّل هذا اللون من املقاأومة يف رف�ض التفررّ
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والحت�شاد، والإ�شرار على متابعة العت�شام مرة بعد اأخرى.

عنيف الال  التدّخل  اأ�صاليب  ■ ثالثًا: 
والذي جلاأت  الطعام(،  )الإ�شراب عن  ال�شيام  كان يف  اأمثلته  واأبرز  النف�شي:  التدخل 
اإليه املعار�شة يف اأوقات خمتلفة، مثل فعالية جمعية وعد، وفعالية املت�شررين من وزارة 
�ض با�شتخدام العنف، وهي و�شيلة جدلية، راأتها بع�ض املجموعات الثورية  الرتبية/ التحررّ
و�شيلة نف�شية رادعة، وكانت متار�ض ب�شكل حمدود، بغية التخويف، ولي�ض اإيقاع الأذى اأو 

القتل.
العنف،  مواجهة  يف  املتكرر،  العت�شام  كان  اأ�شاليبه  ومن  اجل�شدي:  التدخل   •
الال  الحتالل  والتظاهرات/  العت�شامات  اأثناء  عنفية  الال  العارية  الغارة  وا�شتخدام 

عنيف لبع�ض املواقع اأو ال�شوارع الرئي�شية، مثال فعالية “احتلوا �شارع البديع”.
و�شائل  على  التعويل  والكالمية/  الإعالمية  املقاطعة  ومثاله  الجتماعي:  التدخل   •
الإعالم  مع  احلال  هو  كما  الر�شمي،  الإعالم  عن  وبديلة  خا�شة  واإعالم  ات�شال 

الإلكرتوين مثال.
• التدخل القت�شادي: وعربت عنه بو�شوح حمالت الت�شامن الجتماعي عن املف�شولني 

واملت�شررين من �شيا�شات النظام.
واملجموعات  الأمن  اأجهزة  مع  العاملني  ك�شف هوية  اأمثلته  ومن  ال�شيا�شي:  •  التدخل   
الأمنية املدنية / اإظهار الرغبة يف ال�شجن وعدم اخل�شية منه، كما عرب عنه الأفراد الذين 

اقتحموا الدوار، وكذلك ال�شلوك الال عنفي للنا�شطة زينب اخلواجة.
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■ مرفقات:

)1( ال�شهيد عبد الر�شا بو حميد
http://www.youtube.com/watch?v=JbOgSqge_lo&feature=results_main&
playnext=1&list=PL023C342D3C832349

)2( اأنا ال�شهيد التايل
http://www.youtube.com/watch?v=0_azsRwNcYg&feature=relate

)3( بناخذ فره بالقدو
http://www.youtube.com/watch?v=KoxgzgDf6gk

)4( اأغنية خليفة �شحوال
http://www.youtube.com/watch?v=qPfbreYYHmE

)5( م�شرية الوفاء لل�شهداء – الدوار
http://www.youtube.com/watch?v=xT3JtbcX3EM

)6( العت�شام اأمام مبنى احلكومة
http://www.youtube.com/watch?v=w6zBI-ER7qY

)7( اعت�شام املرفاأ املايل
http://www.youtube.com/watch?v=jYi35gBpi0Q

)8( العت�شام اأمام ق�شر الق�شيبية
http://www.youtube.com/watch?v=KDV24Ms_XIw

)9( ال�شل�شلة من الفاحت اإىل الدوار
http://www.youtube.com/watch?v=t64MvUgHyvQ

)10( م�شرية الديوان
http://www.youtube.com/watch?v=lDb8DGshC_w
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)11( م�شرية ق�شر ال�شافرية
http://www.youtube.com/watch?v=0vZniOi2Mro

)12( اإغالق املرفاأ املايل
http://www.youtube.com/watch?v=QH7eKXAHqvk

)13( اقتحام الدوار ودرع اجلزيرة
http://www.youtube.com/watch?v=dRjqbfhIfRA

)14( م�شرية �شموع
http://www.youtube.com/watch?v=BxBtfXrSS9w

)15( التكبري من �شطح املنازل
http://www.youtube.com/watch?v=-5zI544svDI

)16( تن تن تنت
http://www.youtube.com/watch?v=TxPfh6YWm-I

)17( التح�شيد للعودة اإىل امليدان
http://www.youtube.com/watch?v=TWnA3Z4T7eg

)18( تقرير امل�شري 1 – جدحف�ض
http://www.youtube.com/watch?v=eQJ0_js0xek

)19( انظر تقرير: املقاأومة املدنية – مراآة البحرين
http://bhmirror.no-ip.org/article.php?id=1513&cid=74&st

)20( فعالية �شعلة تقرير امل�شري – عايل
http://www.youtube.com/watch?v=Gfxf879ph6Y

)21( طوق الكرامة
http://www.youtube.com/watch?v=SibnDNH9jyg

)22( احتلوا �شارع البديع
http://www.youtube.com/watch?v=Fe43pHE4zL4
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مختبر الميدان

هل ميكن خلطاباتنا اأن تغادر خ�صو�صية لونها الواحد، واأن تاأتلف 
مع لون غريها، دون اأن تتواجد معه يف خمترب عمل واحد؟

كتبت  فرباير(،   15( الدوار  يف  االعت�صام  من  االأول  اليوم  م�صاء 
على �صفحتي يف الفي�ش بوك ويف تويرت: لن يتحول )دوار الوؤلوؤة( 
اختالف  على  اجلميع  ي�صعر  مل  ما  حقيقي،  حترير(  )ميدان  اإىل 
توجهاتهم الدينية والفكرية، اأنه املكان الذي ميثلهم جميعًا، واأنه 
يعرب عن مطالبهم وروؤاهم، ال اأنه ميثل طيفًا واحدًا، اأو لونًا واحدًا.
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وا واأر�شلوا. ا�شت�شعروا مثلي اأن  يبدو اأن هذه العبارة لم�شت حينها هواج�ض كثريين علقرّ
التي  الدينية  الهتافات بدت كاأنها تنطق عن ثقافة خا�شة. ورغم تفهمي للخلفية  بع�ض 
ًا من الإ�شارة اأنها تنا�شب  ترجلت منها تلك الهتافات ب�شكلها العفوي، اإل اأين مل اأجد بدرّ
�شياقات دينية خا�شة، ل جتمعًا مدنيًا عامًا يدعو اإىل الدميقراطية واحلرية، ف�شاء عام 

ي�شرتك فيه ال�شيعة وال�شنة والإ�شالميون وغري الإ�شالميني. كان ذلك يف اليوم الأول.
وتكثيف  الهتافات،  من  النوع  هذا  تراجع  بو�شوح،  اأمل�ض  اأن  ا�شتطعت  التايل  اليوم  يف 
وطنية”  وحدة  كلنا  �شيعية  ل  �شنية  “ل  �شعار  العامة.  الوطنية  اخللفية  ذات  ال�شعارات 
كان الأبرز. �شنجد اأي�شًا تنوعًا ملفتًا فيمن ي�شعدون املن�شة ليلقوا خطاباتهم الوطنية، 

وا�شتح�شارًا لأنا�شيد وطنية.
اأثناء  فرباير(:   16( م�شاء  تويرت  يف  �شفحتها  على  و�شعت  اخلواجة،  �شعاد  ال�شديقة 
“نداء  امليكرفون:  يف  ي�شيح  املن�شة  فوق  من  اأحدهم  �شمعت  الدوار،  على  مروري 
لأخواتي.. عليكن باحل�شمة”. قبل اأن مي�شك امليكرفون �شاب اآخر، يتدارك موقف �شابقه، 

ليقول فيما ي�شبه العتذار: “اإنها م�شاألة حرية �شخ�شية”.
كان تداركًا �شريعًا اإذًا. خطاب الأول نطق عن تراكم ثقايف ديني، لكن الثاين لفته، اإىل اأن 
امليدان مكان مدين. واملكان املدين قابل لكل ال�شور املتنوعة. بل اإنه يت�شع ويرثى بكرثة 

ما ي�شتوعب من تنوعات.
حترير  بيوم  عرف  ما  اإثر  فرباير(،   19( بتاريخ  العودة  بعد  اأكرث  يتنقح  بداأ  اخلطاب 
اهتمامًا  واأكرث  هناك،  املتواجد  الوطني  بالتنوع  الحتفاء  على  حر�شًا  اأكرث  بدًا  الدوار. 
بت�شجيع هذه التنوعات لت�شعد من�شة الكالم. الأ�شود الذي كان طاغيًا على ن�شاء الدوار 
اأنها لي�شت وجودات �شاذة و�شط  يف اليوم الأول، بداأ يداخله اللون. الألوان بداأت ت�شعر 
التي راحت متازجه يف ح�شور جميل. من هنا  الألوان  ال�شواد. والأ�شود بداأ ين�شجم مع 
التباعد. ل  الإلتقاء ل  ائتالف عملي، ل كالمي. فالألفة يخلقها  اأن نتحدث عن  ميكننا 
ين�شاأ الئتالف و�شط تباعد يف�شل بني مكانني اأو جماعتني، بل عرب اجتماعهما معًا يف 

مكان واحد ياأتلف بهما، قبل اأن ياأتلف بخطابهما.
لي�شت تخ�شها وحدها.  اإىل منطقة عامة  مناطقها  تغادر  اأن  تتعلم خ�شو�شياتنا  هكذا 
وبهذا ُي�شهد مليدان اللوؤلوؤة اأنه اأول خمترب حقيقي يجمع األوانا فكرية خمتلفة من اإ�شالمية 
وعلمانية، تتهجى حروفها الأوىل امل�شرتكة، بعد اأن كانت متنافرة لفرتة طويلة من الزمن، 
ال�شاخمة  لوؤلوؤته  حتت  ومن  واحلياة،  باحلركة  املفعم  املكان  هذا  ح�شي�ض  حفوق  ومن 

اأعمدتها، ت�شوغ جميعًا اأبجديات خطاب وطني م�شرتك.
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مشاهدات الميدان
ما قبل خميس المجزرة
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2011 فرباير   15 ■ الثالثاء 
طفلة �شغرية ل تتجاأوز اخلام�شة، جتل�ض عند خيمة �شغرية ُفر�شت حلمايتها من الربد، 
يفوق  للبحرين،  كبريًا  علمًا  يحمل  اآخر  �شلم”.  اأهل  “نحن  عليها  مكتوب  لفتة  حتمل 
يلتففن  فتيات  وحده.  يتحرك  كاأنه  يبدو  علمًا  ترى  اأن  لول  تلحظه  ل  تكاد  بكثري،  طوله 
حول جمموعة من الأوراق البي�شاء الكبرية، يكتنب عليها �شعارات با�شم الوطن. �شباب 
اأ�شاألهم: وماذا عن نظافة  يتناأولون وجبة خفيفة،  بعد �شباح طويل،  الأر�ض،  يفرت�شون 
املكان. يقولون: الف�شالت نلقيها يف هذه الأكيا�ض، ل تقلقي فالنظافة اأوًل. اأبت�شم واأغادر. 
تلك بع�ض التفا�شيل القريبة. لكن ما اإن ترفع ب�شرك قلياًل، �شتجد حولك األوفًا، وقوفًا، 
يتحلقون حول �شعارات وهتافات ت�شدح حول دوار اللوؤلوؤة. الدوار املركزي يف العا�شمة 

والذي �شار يو�شف الآن مبيدان حترير البحرين، اأو ميدان اللوؤلوؤ.
الآن ع�شر 15 فرباير. املحتجون و�شلوا قبل قليل اإىل الدوار قادمني من مرا�شم دفن 
اأم�ض.  �شلمية  اإثر خروجه يف م�شرية احتجاج  الأمن  ُقتل بر�شا�ض  ال�شاب علي م�شيمع. 
ال�شباح كان ملتهبًا وغا�شبًا. ال�شخط ال�شبابي على رجال الأمن بلغ اأق�شاه، انفجر بعد 
قتل �شاب اآخر هو فا�شل املرتوك يف م�شرية ت�شييع الأول وتخلف جرحى. �شار الأمر اأكرث 
هيجانًا. اجلميع ي�شر على “�شلمية”، لكن ال�شعارات مل يكن ممكنًا كبح جماح غ�شبها.

بعد عنف الأمن املتوا�شل من �شباح  14  حتى �شباح 15، ان�شحب رجال الأمن. تزامن 
بت�شكيل جلنة حتقيق.  واأمر  ال�شابني  فقد  اأ�شفه على  اأبدى  الذي  امللك  ذلك مع خطاب 
الذي  الغ�شب  اأو حماأولة لمت�شا�ض  لعنفها،  احلكومة  قبل  من  مراجعة  بدا  الن�شحاب 
بلغا �شقفًا عاليًا جدًا. ُترك للمحتجني اأن ميار�شوا �شعاراتهم يف دوار اللوؤلوؤة. كانت هادرة 
ومنفعلة. مكربات ال�شوت مل حت�شر امليدان بعد. جماعات كثرية تتوزع املكان يهتف كل 

منها بغ�شب.
ل تبدو ال�شعارات اأنها تعرب عن املطالب الأولية التي دعت اإليها البيانات ال�شابقة لـ14 
فرباير. املطالبة “باإ�شالح النظام” حتولت بعد اأحداث اليوم الأول اإىل مطالبة “باإ�شقاط 
النظام”. هذا عن الهتافات املتفرقة. لكن ماذا عن البيانات التي متثل املعت�شيون؟ ل 

تزال الروؤية غري وا�شحة يف ذلك ال�شخب.
ل �شك اأن الألوف التي افرت�شت دوار اللوؤلوؤة واملنطقة املحيطة، ا�شتلهمت من ثورة ميدان 
التحرير يف م�شر الكثري. �شلمية احلركة هي الإلهام الكرب. مع امل�شاء كان ثمة تنظيم 
املعت�شمون  حوله  يلتف  م�شرح  يت�شكل  امليدان.  اإىل  حت�شر  ال�شوت  مكربات  بداأ.  قد 
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واحد  مركز  اإىل  اجلميع  يتحول  وهناك،  هنا  ال�شغرية  التجمعات  تختفي  وامل�شاركون. 
حول ن�شب اللولوؤة. ُيعلن عن بدء ت�شكيل جلنان منظمة. ُيدعى اجلميع للم�شاركة. ُتن�شب 
ووجبات  بطانيات  ُتوفر  مبا�شر.  بث  �شا�شة  ُتوظب  للخطابة.  م�شرح  ُيعد  اخليم.  بع�ض 

طعام.
تبقى ال�شعارات بحاجة اإىل اأن تنف�ضرّ عن ارجتالها املنفعل. اأن تاأتي مبقا�ض ي�شع التنوع 
املن�شة(  يعد )من فوق  ثمة من  تاأتي حممولة على قلب وطن.  اأن  والتعدد والختالف. 

بتوحيد ال�شعارات وتقنينها.
الو�شول اإىل الدوار ي�شري اأكرث �شعوبة. كذلك اخلروج. �شباب ينظمون حركة ال�شيارات. 
يبدو اجلميع وكاأنه يتقبل الزدحام بروح مرحة. املكان يبدو اأريحيا رغم �شخونة ال�شعارات 
وانفالتها. الوجوه تبدو اأقل جتهمًا واأكرث تب�شمًا. رمبا �شعور باأن �شيئًا من الغ�شب اأزاحه 
يهددون  اأمن  رجال  ل  اأن  الأهم،  تتنف�ض.  بداأت  هنا  النا�ض  باأن  يوحي  ما  ثمة  التعبري. 

الكالم. الطق�ض يلهم الأنفا�ض اأن ت�شتح�شر قلب الوطن.

2011 فرباير   16 ■ االأربعاء 
ل  واحدًا  �شفًا  واحدة.  ظهر  �شالة  و�شيعة  �شنة  املعت�شمون  ي�شلي  املجزرة..  قبل  يوم 

�شفني. اللوؤلوؤ يحمي ظهورهم ويف عيونهم ف�شاء وطن.
ال�شباب يعيدون طالء ن�شب اللوؤلوؤة. بالأم�ض، كتبوا انفعالتهم الهائجة بعد عودتهم من 
دفن ال�شهيد الأول. كتبوا: ال�شعب يريد اإ�شقاط النظام. كتبوا: اهلل خلق الإن�شان ليعي�ض 
حرًا. كتبوا وكتبوا.. لكنهم اليوم اأكرث تعقاًل واأكرث هدوءًا. ها هم يعيدون الن�شب نحو 

البيا�ض، بل يزيدونه ن�شوعًا لوؤلوؤيًا..
متر م�شرية مناأوئة تهتف با�شم النظام. حتمل اأعالم البحرين. من طريق الدوار حتديدًا 
الأ�شوات.  تتعاإىل  الهتافات.  تناق�ض  هتافات  رمبا.  اإ�شتفزازًا؟  املعت�شمون.  حيث  متر، 
ال�شباب املعت�شمون يتجهون نحو مناأوئيهم: �شلمية �شلمية، يقولون. ميدون لهم �شيئًا من 

احللوى. يبتعد املناأوئون عن الطريق.
قبل املجزرة ب�شاعات.. اأرى خيمة جتل�ض عند بابها �شيدة اأجنبية. وحدها جتل�ض و�شط 
كل هذه احل�شود املجتمعة. األتقط لها �شورة. تبت�شم. اأ�شاألها ما اإذا كانت �شحافية. تهز 
راأ�شها بالنفي: فقط اأعي�ض هنا يف البحرين. كيف ترين احلدث؟ اأ�شاألها. بانفعال �شعيد 
تقول: رائع ما اأرى، جميل هذا احلراك، النا�ض رائعون ولطفاء، اأنا �شعيدة بتواجدي هنا.
قبل املجزرة ب�شاعات اأي�شًا.. األتقط �شورة لفتاة حتمل حا�شوبها ال�شخ�شي وت�شتند اإىل 
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جذع �شجرة. ترافق عائلتها التي جتل�ض يف طماأنينية ب�شيطة. وقريبًا منها، اأرقب جلنة 
الإ�شعافات الأولية تعد نف�شها. تنظم اأدويتها واأدواتها وترتدي ما ي�شري اإليها. تخت�شر لها 
مكانًا �شغريًا، وخيمة. �شباب و�شابات بلبا�شهم الأبي�ض يجهزون لطارئ ب�شيط ياأتي. هل 
اأن الطارئ الذي �شياأتي فجرًا بعد �شاعات قليلة، لن يحتمله  كان اأحدهم يتوقع لوهلة، 

جممع طبي كامل )ال�شلمانية(، و�شيفزع له طاقم طبي كامل.
ة  قبل املجزرة ب�شاعات اأي�شًا.. بالكاد اأ�شتطيع احلركة داخل الدوار. اأخريًا اأ�شل املن�شرّ
اأ�شد واحلركة اأ�شعب. املن�شة  بعد جهد وزحام. كلما اقرتبت من املن�شة �شار الزحام 
لل�شالة،  ا�شتعدادًا  الهتافات  توقف  الو�شول  من  مكنني  اليوم.  ذلك  ع�شر  هديف  هي 
وانف�شا�ض النا�ض اإىل حد ما عن املن�شة. اأطلب اللتقاء باأحد املنظمني. ي�شاألني اأحدهم: 
اأي �شحيفة متثلني. اأجيب: �شحافة حرة متثل نف�شها. ياأتيني اأحد ال�شباب. ناأخذ طرفًا 
وغري  منفلتة  تبدو  التي  ال�شعارات  عند  اأكرث  اأقف  الأمور.  من  كثري  يف  اأ�شاأله  للحديث. 
مرو�شة. يخربين اأنهم يعملون على التقنني. ي�شرح يل عن �شعوبة التحكم يف انفعالت 
اإىل ما  بالأم�ض يف ذروته  العدد كبري. و�شل  “لأول مرة نعي�ض جتربة كهذه.  الغا�شبني: 
يقارب ٤٠ األفًا. �شعب اأن نتحكم يف كل ال�شعارات والهتافات ال�شادرة من كل هذا اجلمع. 

نحتاج قلياًل من الوقت لن�شيطر على النفعالت ونوجهها. نعد بذلك”.
اأ�شاأله عن �شعار “ ال�شعب يريد اإ�شقاط النظام” اإىل اأين تذهبون بهذا ال�شعار؟ يوؤكد: 
“ل يتجاأوز  اإ�شقاط احلكومة، نريد مملكة د�شتوية. هذا �شقفنا املتفق عليه. النا�ض لب�شها 
مبا  وتعديله  ال�شعار  توجيه  على  نعمل  نحن  امل�شرية.  التجربة  تته  ثبرّ ما  لفرط  ال�شعار 

يتنا�شب مع مطالبنا. ل نحتاج �شوى لقليل من الوقت”.
لكن.. مل يدرك ال�شباح ال�شعار ليتوجه نحو التقنني، ومل يدرك ال�شباح امليدان ليغ�شل 
وجهه بال�شوء، ومل يدرك النيام اأن يوقظهم �شالم الأذان، فقد كان الليل يخطط لغتيال 

الفجر، ومل ت�شتيقظ ال�شالة..
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ائتالف ثورة 14 فبراير
سيرة مختصرة

اإحدى احلقائق التي اأبرزها الربيع العربي هي ظهور فاعلني جدد على 
ال�صاحة ال�صيا�صية يناف�صون الفاعلني التقليدين �صواء كانوا �صخ�صيات 
�صيا�صية اأو اأحزاب وحركات وجماعات �صيا�صية متتهن العمل ال�صيا�صي 
منذ فرتات طويلة. وغدا ما عرف الربيع العربي باأنه زمن جديد فاإن 
الفاعلني فيه هم فاعلون جدد اأي�صا لهم مطالبهم واأدواتهم وطريقتهم 
اخلا�صة يف ممار�صة ال�صيا�صة و�صياغة تطلعات اجتماعية تدور حول 

احلرية والكرامة والعدالة.
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اأو �شيا�شيا يرتبطون  الفاعلون اجلدد ميثلون ت�شكيالت �شبابية غري متجان�شة اجتماعيا 
عرب و�شائل الت�شال احلديثة خ�شو�شا الفي�ض بوك والتوتري هدفهم الوحيد هو ا�شتبدال 

الأنظمة ال�شيا�شية القائمة باأنظمة دميقراطية حديثة.
يف  امل�شتبدين  باأعتى  الإطاحة  املتجان�شة  غري  ال�شبابية  الت�شكيالت  هذه  ا�شتطاعت  لقد 
تلك  اإثر  وعلى  وم�شر  تون�ض  يف  ال�شهر  تتجاأوز  مل  جدا  ق�شرية  فرتة  يف  العربي  العامل 
النجاحات ت�شاعدت ت�شكيالت �شبابية يف بلدان عربية اأخرى لتحقيق نتائج على غرار ما 

حدث يف تون�ض وم�شر.
البحرين واحدة من تلك البالد التي تاأثرت كثريا مبد الربيع العربي اإذ ا�شتطاع ال�شباب 
يزال  ل  بحريني  غ�شب  يوم  وحتديد  الإنرتنت  على  اأنف�شهم  تنظيم  من  فائقة  وب�شرعة 
يف  حدث  ما  اأن  على  التاأكيد  اإىل  هذا  يقودنا  م�شتعال منذ انطالقته يف يناير 2011. 
والت�شكيالت  التنظيمات  لول وجود هذه  ليحدث  ويوم غ�شب مل يكن  ثورة  البحرين من 
القدماء  الفاعلني  من  اأكرب  بفعالية  الأو�شاع  حتريك  يف  واملوؤثرة  ال�شاعدة  ال�شبابية 
والفاعلني التقليدين. ويف احلقيقة فاإن تاثري التنظيمات ال�شبابية يف معظم بالد الربيع 
العربي كانت اأقوى جماهرييا واأ�شد حما�شة وت�شلبا يف املطالبة بالدميقراطية احلقيقة 
حتول  الذي  النظام  اإ�شقاط  يريد  ال�شعب  هو  وا�شح  �شعار  عرب  التقليدين  الفاعلني  من 
حلركة ميدانية تنتج ممار�شات غري ماألوفة يف العمل ال�شيا�شي ومكثفة ملمار�شات �شيا�شية 

تقليدية.
يف يناير وقبل ا�شتقالة ح�شني مبارك بداأ ال�شباب يف بث دعوات يوم غ�شب بحريني من 
قبل جمموعات �شبابية من�شغلة بالهم ال�شيا�شي البحريني وهنا نلحظ اأول فارق نوعي بني 
فالغالب على م�شر  البحرين،  ت�شكيالت  وتون�ض مثال وبني  ال�شباب يف م�شر  ت�شكيالت 
وتون�ض هم الفئة غري امل�شي�شة اأما يف البحرين فهم معتقلون �شابقا اأو نا�شطون ميدانيا يف 
احلراك ال�شيا�شي القائم منذ 2007. الدعوة وم�شمون اخلطاب مثرّل فارقا نوعيا اآخر 
هو البدء بال�شيا�شة يف البحرين ولي�ض بالأمور املعي�شية والقت�شادية كما يف م�شر وتون�ض. 
واجلماعات  حزبيا  مهزومة  كانت  العربي  الربيع  جمتمعات  اأن  والأهم  الثالث  الفارق 
ال�شيا�شية �شبه منبوذة يف الأو�شاط ال�شعبية، يف حني اأن �شغر م�شاحة البحرين وحداثة 
اأعطى  الجتماعية  الأو�شاط  يف  بع�شها  وتغلغل  العلنية  ال�شيا�شية  بالتنظميات  عهدها 

لبع�شها مثل جمعية الوفاق قوة �شخمة ل ي�شتهان بها.
زمن  لدخول  متهيئني متاما  فرباير   14 ثورة  �شباب  كان   2011 فرباير   14 �شبيحة 

ت
تح

نف
 وا

رة 
ثو

58



الثورة ميدانيا واإعالميا وجنحوا يف �شاعات قليلة يف اإخراج ملك البحرين متاأ�شفا وواعدا 
بالإ�شالح.

وكان هذا مك�شبا لزيادة الزخم اجلماهريي وتدافع النا�ض لنقطة التجمع املركزية التي 
للدوار ون�شب  الو�شول  العا�شمة. كلفت عملية  اللوؤلوؤة و�شط  ال�شباب وهي دوار  حددها 
خيام العت�شام الدائم �شهيدين والعديد من اجلرحى. وقبل هذا النجاح حقق ال�شباب 
جناحا اأكرث اأهمية وهو القدرة على قيادة الأحداث وتوجيهها واإبقاء اجلمعيات ال�شيا�شية 
ال�شبابية منطقة  للت�شيكالت  وامل�شاند وهو ما وفر  الداعم  الدينية يف موقع  واملرجعيات 
بجانب  �شبابية  ت�شيكالت  عن  احلديث  واقعيًا  اأمرًا  واأ�شبح  ال�شيا�شي  املجال  يف  خا�شة 

جمعيات �شيا�شية.
املطالب التي رفعت قبل يوم الغ�شب من قبل التنظيمات ال�شبابية كانت اإ�شالحية لكنها 
متقدمة وكان اأبرزها الدعوة لكتابة د�شتور عقدي للبحرين ي�شمن الف�شل احلقيقي بني 
ال�شلطات الثالث وي�شمن ا�شتقاللية و�شعبية ال�شلطة الت�شريعية والق�شائية، اإل اأن هذه 
املطالب �شرعان ما �شهدت تغيريا جوهريا بعد اخلمي�ض الدامي 17 فرباير حتت عنوان 

النظام”. اإ�شقاط  يريد  ال�شعب  الكالم  اأوقفنا  اخلمي�ض  بعد  “من 
رغم ن�شب اخليام واإقامة العت�شام الدائم يف الدوار مل تظهر تلك الت�شيكالت ب�شكل 
علني اأو ب�شكل منظم متاما، ا�شتغرق الأمر بع�شا من الوقت. من املمار�شة العملية اليومية 
يف دوار اللوؤلوؤة كانت تظهر ت�شميات عديدة وتدور اأحاديث علنية وغري علنية حول الأيام 
املقبلة وكيفية التعامل مع املتغريات خ�شو�شا مع تزايد احل�شور اجلماهريي يف الدوار 
على  لالإجهاز  م�شتعدة  احلكومة  كانت  العت�شام  من  يومني  بعد  فيه.  املن�شة  واعتالء 
من  الطبية  الأطقم  وُمنعت  املحتجون  حو�شر  �شاملة.  عملية  عرب  فيه  ومن  العت�شام 
الو�شول اإليهم، وانت�شر اجلي�ض يف العا�شمة و�شواحيها. عملية وح�شية دفعت باملعار�شة 
اإىل الن�شحاب من جمل�ض النواب. و�شط تنديد حملرّي ودويل اأمام ا�شتباحة الدماء، اأطلق 
ويلرّ العهد مبادرة للحوار بتكليف من امللك وبرتحيب دويل وخليجي، واأمر ب�شحب اجلي�ض 

ون �شارعهم ودوارهم. من العا�شمة. عاد الهدوء احلذر، وا�شتعاد املحتجرّ
قادت اجلمعيات ال�شيا�شية فرتة ما بعد املجزرة فقدم اأع�شاء جمعية الوفاق ا�شتقالتهم 
من جمل�ض النواب وت�شدروا الت�شريحات الإعالمية، لكنهم مل يكونوا ميدانيني فن�شطت 
بداية  عن  والإعالن  للدوار  للعودة  الدعوة  يف  وبكثافة  اأخرى  مرة  ال�شبابية  الت�شيكالت 
مرحلة جديدة حتت �شعار ال�شعب يريد اإ�شقاط النظام، وهنا بداأت هذه الت�شيكالت اأكرث 
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اأن تعود للدوار وجترب القوات الأمنية وقوات اجلي�ض  و�شوحا ومتايزا عندما ا�شتطاعت 
البحريني على التنازل والن�شحاب واأن يظهر ويل العهد مبا�شرة على تلفزيون البحرين، 

يدعو للحوار و�شحب القوات من ال�شوارع وال�شماح بالتظاهر.
14 فرباير لقوات اجلي�ض وك�شر حاجز اخلوف قوة  اأ�شاف م�شهد ت�شدي �شباب ثورة 
�شيا�شية وقيادية للت�شيكالت ال�شبابية، واإليها ن�شب ف�شل العودة للدوار مرة ثانية وبدل 
من اإ�شعال يوم غ�شب واحد حتول املطلب ملطلب ثوري بامتياز. لقد ا�شتطاعت دميقراطية 
الدوار اأن تكون دميقراطية حقيقية ت�شمح بالتعددية واحلرية يف طرح الآراء مهما كانت 
فطرحت اجلمعيات ال�شيا�شية مطالبها ممثلة يف امللكية الد�شتورية وطرحت الت�شيكالت 
19 فرباير موقع من )�شباب  ال�شبابية روؤيتها ال�شيا�شية ممثلة يف بيان �شيا�شي بتاريخ 
14 فرباير / دعم 14 فرباير / �شهداء 14 فرباير/ �شباب ميدان  اأحرار  فرباير   14

ال�شهداء( طالبوا فيه:

اأوال: الإطاحة بنظام اآل خليفة القمعي بالكامل، فال ملكية د�شتورية ول د�شتور عقدي، 
فال�شعب هو الذي �شوف يختار النظام الذي يخ�شع له وي�شيغ د�شتوره، يف عملية ا�شتفتاء 

عام حتت اإ�شراف منظمات وهيئات م�شتقلة حملية ودولية.

�شعب  �شد  جرائمهم  على  املجازر  ومرتكبي  اخلليفي  النظام  اأزلم  حماكمة  ثانيا: 
البندر  تقرير  يف  عنه  الك�شف  مت  الذي  ال�شري  والتنظيم  الع�شابة  وحماكمة  البحرين، 
والإطالق الفوري للمعتقلني ال�شيا�شيني، وتعوي�ض اأ�شر ال�شهداء بتعوي�شات معنوية ومادية 

ورد العتبار لهم.

ثالثا: ا�شتعادة ما مترّ �شرقته من قبل اأزلم النظام من اأموال واأرا�شي خلزانة الدولة.

واإيقاف  و�شيا�شي  طائفي  اأ�شا�ض  على  �شيا�شي  جتني�ض  من  مترّ  ما  جميع  اإلغاء  رابعا: 
حماأولت التغيري الدميغرايف

خام�صا: اإلغاء جميع اأ�شكال التمييز والتهمي�ض واإقامة نظام عادل قائم على الت�شاأوي 
بني املواطنني.
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�صاد�صا: ت�شكيل جي�ض �شعبي من املواطنني واإقالة املرتزقة والأجانب من اجلي�ض احلايل 
وحما�شبة الذين قاموا باملجازر اجلماعية �شد �شعبنا يف يوم اخلمي�ض الدامي واجلمعة 

ال�شوداء.

متثل  التي  القادمة  الوطنية  للحكومة  متهيدا  �شريعة  انتقالية  حكومة  ت�شكيل  �صابعا: 
ال�شعب متثيال عادل، و�شع جدول زمني لكل التغيريات والإ�شالحات املطلوب القيام بها.
وبرز كفاعل  �شبابي موحد  تنظيم  اأول  ت�شكل  واملدرعات  البنادق  فوهة  اإذًا وحتت  هكذا 
جديد يف املجال ال�شيا�شي وبت�شارع الأحداث ال�شيا�شية، تاأكدت قوته ال�شيا�شية وامليدانية 

اإل اأن ثمة مف�شلني اأبرزا الإئتالف كقوة ملمو�شة وموؤثرة وذات وزن �شعبي وقيادي.

االأول: تو�شع الفعل الثوري خارج منطقة الدوار.

الثاين: اإخالء الدوار واإعالن ال�شالمة الوطنية.

البقاء يف منطقة  ال�شيا�شية املعار�شة هي  الأول كانت وجهة نظر اجلمعيات  يف احلدث 
الدوار والإبقاء على مظاهر العت�شام ال�شلمي فيها، يف حني اأن دعاة يوم الغ�شب 14 
القوة،  واإثبات  التو�شع  من  ملزيد  يحتاج  ال�شعبي  ال�شغط  اأ�شلوب  اأن  يرون  كانوا  فرباير 
كان  املركزي.  لالعت�شام  امل�شاندة  الفعاليات  من  مزيد  �شخ  عرب  اإل  يحدث  ل  وهذا 
14 فرباير عن �شائر القوى ال�شيا�شية  هذا الختالف متوقعا و�شروريا لتمايز ائتالف 
التقليدية القدمية، مبا فيها احلركات غري املرخ�شة كحركة حق وتيار الوفاء. بالإ�شافة 
ال�شعبي حول  الو�شط  بلبلة يف  ياأخذ مداه م�شببا  العن�شر الزمني بداأ  لذلك فاإن �شغط 

وجود مفاأو�شات وخطط لإنهاء الزخم الثوري.
ابتداأت اأفعال ائتالف 14 فرباير بالدعوة مل�شريات اأ�شبوعية يف مناطق ح�شا�شة وت�شيري 
الوطني  الأمن  الر�شمية مثل مبنى  املناطق واملراكز  لتلك  الدوار  مظاهرات �شخمة من 
ومبنى تلفزيون البحرين ومبنى وزارة الداخلية والديوان امللكي واأقواها حما�شرة ق�شر 
متايز  توؤكد  �شيا�شية  اأفعال  اجلماهريية  امل�شريات  هذه  كانت  احلقيقة  ويف  ال�شافرية. 
النظام  باإ�شقاط  القا�شي  مطلبهم  وتر�شخ  التقليدين  نظرائهم  عن  اجلدد  الفاعلني 

كخطوة اأوىل لبناء الدميقراطية والدولة احلديثة.
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احلدث الثاين كان اأ�شعب الأحداث التي مرت بها ثورة البحرين واأق�شى الفرتات التاريخية 
التي مل مُتَح من ذاكرة ال�شعب، فقد دخلت الثورة يف مرحلة جديدة من العقاب والتدويل.
اأحمد، �شقيق  اأُعلنت الأحكام العرفية، و�ُشلرّمت البالد اإىل قوة الدفاع بقيادة خليفة بن 
د الذي يتبع نايف ال�شعودي، وتوارى ويلرّ  اأحمد، اجلناح املت�شدرّ رئي�ض الديوان خالد بن 
اأحداثا  مراكما  نف�شه  على  منق�شما  احلدث  هذا  ظل  فقد  ذلك  مع  الأنظار،  عن  العهد 
اأولها  �شعبة؛  حتديات  ثالثة  اأمام  نف�شه  الئتالف  وجد  فقد  وجديدة  قدمية  و�شيا�شات 
ال�شيا�شية  الروؤية  ت�شاد  والثاين  الطائفية،  الوح�شية  والهجمة  القمي  الأمني  التحدي 
اأما التحدى الثالث فهو حتدي البقاء  بني مطلب اجلمهورية ومطلب امللكية الد�شتورية، 

والقيادة جلماهري ثورية.
حتت كل عنوان كانت العناأوين تكرث وتت�شخم بت�شخم الأحداث ومرارتها من جهة وت�شابه 
الظروف وال�شتجابات من جهة ثانية. ابتداأ الئتالف يف مواجهة القمع الأمني والحتالل 
مع  �شيا�شي  �شجال  الدخول يف  من  وبدل  ال�شعودية،  ال�شفارة  ناحية  الدوار  من  مب�شرية 
الأطراف املعار�شة اأعلن عن اأحقية تقرير امل�شري كخطوة متوازنة ل ي�شقط فيها مطلب 
الوطنية وما  ال�شالمة  واأثبت يف فرتة  الد�شتورية  امللكية  اجلمهورية ول يقع حتت �شقف 
بعدها قدرة فائقة على اإدارة ال�شراع مع القوات الأمنية واحلفاظ على الروح الثورية لدى 

اجلماهري املن�شوية حتته وعلى الآخرين الذين يختلفون معه.
اأدوات  تباينا يف  تخلق  اأن  �شاأنها  من  وا�شتداد حدته  القمع  مدة  اأن طول  الطبيعي  ومن 
الن�شال واملواجهة وهو ما اأدى بالفعل لتخلي بع�ض ف�شائل الئتالف عن مطلب اإ�شقاط 
ال�شيا�شية  اجلمعيات  قبل  من  طرحت  التي  املنامة  بوثيقة  عرف  ملا  وتاأييدها  النظام 
تلك  اأ�شبحت  حيث  ب�شيوين  جلنة  تو�شيات  عن  الإعالن  بعد  تاأكد  ما  وهو  املعار�شة 
التو�شيات مبثابة ال�شقف الأعلى للجمعيات ال�شيا�شية يف حني اعتربها الئتالف احتيال 

والتفافا على م�شرية الثورة وت�شحياتها.
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 األداء األميركي تجاه ثورة البحرين:

 صداقة القتلة والسّفاحين ليست عيبًا

يف 1 فرباير 2011 ات�صل نائب الرئي�ش االمريكي جوزيف 
اإ�صارة  اآل خليفة. يف  بايدن مبلك البحرين حمد بن عي�صى 
الذي  حليفهم  و�صع  ي�صتطلعون  االأمريكيني  باأن  وا�صحة 
يتوعده مواطنوه بثورة.  رمبا �صحك االثنان اأثناء املكاملة، 
فال�صعب اخلليجي الذي مت تنميط �صورة مهينة له لن يثور! 

األي�ش كذلك؟!
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جاء اليوم املوعود للثورة.الثنني 14 فرباير 2011، �شقطت الرهانات و�شقطت معها 
ال�شورة النمطية املُهينة لالأبد. فاجاأ �شعب البحرين اجلميع بثورة عارمة اأجربتهم على 
الدموي  القمع  ال�شوارع رغم  تهتف باحلرية يف  التي  الب�شرية  الأمواج  ال�شمت ومراقبة 
الذي اأ�شفر عن �شقوط �شهيدين خالل يومني فقط، وو�شول اجلماهري الثائرة اإىل املوقع 

املركزي لالعت�شام يف دوار اللوؤلوؤة.

خرج امللك ليعتذر ل�شعبه، وبعدها ب�شويعات كان قد اأطلق جي�شه وحر�شه الوطني ومرتزقة 
وزارة الداخلية لقتل املعت�شمني النائمني الذين كانوا يحلمون باحلرية يف خيامهم بدوار 

اللوؤلوؤة. اقتلعت القوات املتظاهرين وت�شلم اجلي�ض موقع الدوار واأ�شدر بيانه رقم واحد.

17 فرباير 2011، وزيرة اخلارجية التي كانت تت�شلم التقارير التف�شيلية من املنامة 
حتذر من انفجار التظاهرات، فقد �شرحت لأول مرة اأن الوليات املتحدة تدعم اإجراء 
تغيري »حقيقي وملمو�ض« ل�شعب البحرين وحتث احلكومة على التحلي ب�شبط النف�ض قبل 
وحليف«  »�شديق  بلد  باأنها  البحرين  كلينتون  و�شفت  اجلمعة.   يوم  متوقعة  احتجاجات 
وقالت اإنها اأبلغت نظريها البحريني » باأهمية األ ي�شوب ذلك اأعمال عنف مع الأخذ يف 
العتبار اأنه �شتكون هناك جنازات عقب �شالة )اجلمعة( غدا.  وقالت لل�شحفيني »اإننا 

ندعو اىل تغيريات حقيقية وملمو�شة للنا�ض هناك«.

النف�ش ■ �صبط 
من جانبه حث البيت الأبي�ض حكومة البحرين بعد جمزرة يوم اخلمي�ض 17 فرباير على 
التحلي ب�شبط النف�ض جتاه املحتجني �شلميا. هكذا بب�شاطة، ل اإدانة يف املوقف المريكي 
»�شبط النف�ض«. اأق�شى ما قاله جاي كارين املتحدث با�شم البيت الأبي�ض لل�شحفيني اإن 
الوليات املتحدة تعار�ض ا�شتخدام العنف �شد املحتجني. التوقع الأمريكي مل يخب فقد 
انطلق يوم اجلمعة مئات ال�شبان يتقدمهم البطل الأ�شطوري ال�شهيد عبدالر�شا بوحميد 
ليواجهوا ر�شا�ض اجلي�ض الذي اأطلق الر�شا�ض-  لأول مرة يف تاريخه - باجتاه املواطنني 

العزل.

عزل  ملواطنني  العاملية  التلفزة  �شا�شات  نقلتها  التي  املروعة  امل�شاهد  الأمريكيون  راأى 
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كان  الإحراج  العارية.   ب�شدورهم  بالكامل  اأمريكيا  املدعوم  ر�شا�ض اجلي�ض  ي�شتقبلون 
�شديدًا، لذا بادر الرئي�شي الذي خ�شر حليفه امل�شري ح�شني مبارك منذ اأيام فقط )11 
فرباير2011(، لالت�شال بحليفه امللك البحريني، وجاء يف اخلرب الذي تناقلته وكالت 
الأنباء اأن الرئي�ض المريكي باراك اوباما اأدان يف ات�شال هاتفي اأجراه اجلمعة مع ملك 
البحرين، ا�شتخدام قوات الأمن البحرينية العنف �شد املتظاهرين ما اأ�شفر عن �شقوط 

اأربعة قتلى وع�شرات اجلرحى. 
 

اأعلن البيت الأبي�ض يف بيانه » اإن الرئي�ض اوباما اأجرى مكاملة مع ملك البحرين حمد بن 
عي�شى ال خليفة هذا امل�شاء لبحث الو�شع الراهن يف البحرين«.  وتابع البيان ان اوباما 
البحرين  ا�شتخدم �شد متظاهرين م�شاملني وح�ض حكومة  الذي  العنف  يدين  انه  »كرر 
الوليات  اإن  الرئي�ض  واأ�شاف »قال  العنف«.  امل�شوؤولني عن  النف�ض وحما�شبة  على �شبط 
املتحدة، ب�شفتها �شريكة للبحرين منذ زمن طويل، تعتقد ان ا�شتقرار البحرين يتوقف 
على احرتام حقوق �شعب البحرين وعلى )اعتماد( عملية ا�شالحات مهمة تلبي تطلعات 

البحرينيني.

العهد ويل  ■ ورقة 
اأدخل الأمريكيون ورقة ويل العهد الذي دعا ل�شحب اجلي�ض، وعودة الهدوء وقال ان من 
19 فرباير بعد  حق النا�ض التظاهر. عاد املتظاهرون اإىل دوار اللوؤلوؤة يف اليوم التايل 
ان�شحاب اجلي�ض وقوات املرتزقة التي كانت حتا�شر املكان. بات النظام املدعوم اأمريكيًا 
حما�شرًا، لذا رمى الأمريكيون ورقة جيفري فيلتمان الذي زار البحرين، و�شدح بت�شاريح 
امل�شاكل  ل  راآه حالرّ الن�شطاء جتاه وجود فيلتمان بني من  انق�شم  اآخر.  لها  لي�ض  �شحفية 
امل�شتع�شية، وبني من راآه مبعوثا لإعادة التقييم الذي �شتنطلق من بعده حرب على الثورة.

اأظهر انحيازًا تامًا، حني علق على  فيلتمان مالأ الف�شاء الإعالمي مبفردة احلوار لكنه 
باأي  البدء  قبل  احلكومة  اإقالة  فيها  ت�شرتط  العهد  لويل  معار�شة  جمعيات  �شت  ر�شالة 
حوار، وعددا اآخر من ال�شروط.  قال فيلتمان بانحياز تام يف ت�شريحه ال�شهري يف اأوائل 
املتحدة  الوليات  عن  ممثاًل  ب�شفته  قطع   بذلك  مرفو�شة«.   »ال�شروط  مار�ض:  �شهر 
المريكية الطريق لتاأ�شي�ض حوار حقيقي، كان وا�شحًا اأن فيلتمان ينتظر �شيئًا قادما من 

وراء البحار!
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مل يطل انتظار فيلتمان، ففي يوم ال�شبت املوافق 12 مار�ض 2011 و�شل وزير الدفاع 
المريكي روبرت غيت�ض اإىل ال�شعودية للتباحث طبعًا يف ال�شاأن البحريني، وكان احلديث 
احلا�شم بينه وبني ويل العهد ال�شعودي نايف بن عبدالعزيز الذي قال له – ح�شب و�شائل 
واأنه  نظام مبارك،  �شقط  كما  ال�شعودي  �شقوط احلكم  ينتظر  لن  اإنه  فرن�شية-   اإعالم 

�شيتدخل يف البحرين ع�شكريًا.

غيت�ش ■ ت�صريحات 
َمت وزير الدفاع الأمريكي عن النوايا ال�شعودية. و�شل بعدها اإىل البحرين التي كان  �شَ
كان  الذي  بن حمد،  �شلمان  الأمري  العهد  التقى جيت�ض ويل  اأمنيًا،  يتدهور  فيها  الو�شع 
يخو�ض نقا�شات حامية خلف الكوالي�ض مع املعار�شة لتاأ�شي�ض قاعدة �شلبة حلوار حقيقي 

يتم ختامه با�شتفتاء �شعبي.

قال غيت�ض يف ت�شريحاته العلنية«ينبغي على البحرين اإجراء اإ�شالحات �شيا�شية جوهرية 
و�شريعة لو�شع حد لأي تدخل اإيراين حمتمل«. وقال لل�شحافيني - بح�شب ما نقلت وكالة 
اأي  وجود  عدم  »رغم  انه  للمنامة  زيارته  بعد  الع�شكرية  طائرته  يف   - الفرن�شية  الأنباء 
الرابع ع�شر من  انطلقت يف  التي  الحتجاجية  التحركات  تورط خارجي يف  على  اإ�شارة 
اإيران قد تتدخل يف الو�شع ال�شيا�شي يف البحرين ب�شبب التكوين  2011، فاإن  فرباير 

املذهبي«.

مل ُي�شر جيت�ض للخطر احلقيقي الذي كان يتهدد البحرينيني، حتدث عن احتمال تدخل 
من  البحرين  يتهدد  ما  خطرًا  ثمة  باأن  اأوحت  حينها،  اأحد  يلحظها  مل  اإ�شارة  اإيراين.  
اآلف املدرعات عربت بعد �شاعات من رحيل غيت�ض من  اأن  ال�شرق، لكن احلقيقة  جهة 
جهة الغرب، دخلت القوات ال�شعودية والإماراتية، ومعها قوة قطرية �شغرية مت �شحبها 
لحقا، فيما اأحجمت الكويت عن التدخل �شوى بحريًا ، اأما عمان فقيل اأن قواتها اجلوية 

�شت�شاهم يف حماية الأجواء البحرينية لكن مل يتبني للبحرنيني اأثر التدخل العماين.

تعر�ض البحرينيون من القادة ال�شيا�شيني واحلقوقيني واملواطنني العاديني خ�شو�شًا من 
الطائفة ال�شيعية، اإىل اأ�شواأ حمالت القمع، حملة قمع م�شت كل �شيء يف حياتهم، م�شت 
التي  النتهاكات  اأنواع  والأعرا�ض، لقد جتاوزت  الدينية،  واملقد�شات  والأموال،  الأنف�ض، 
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املنظمات احلقوقية  التي حددتها  الأنواع  نوعًا، من   50 ال�شغرية  ح�شلت يف اجلزيرة 
مل  جديدة  انتهاكات  اخلليجيون  حلفاوؤه  ومعه  اأمريكيًا  املدعوم  النظام  ابتكر  العاملية.  

حتددها قوائم املنظمات العاملية.

نحو  وجهودهم  اإعالمهم  وركزوا  الأر�ض،  يف  ف�شادًا  يعيثون  حلفاءهم  الأمريكيون  ترك 
�شمت  مقابل  كامل،  خليجي  عربي  بغطاء  ليبيا  �شرب  وا�شحة  ال�شفقة  كانت  ليبيا، 

اأمريكي عن اإبادة البحرينيني وهو الأمر.

هيالري ■ غطاء 
القوات  دخول  بعد  لها  ت�شريح  يف  قالت  كلينتون،  هيالري  المريكية  اخلارجية  وزيرة 
اأجهزة  �شبعة  بقوات  املدعوم  مل�شاركة اجلي�ض  البحرين  والقطرية  والماراتية  ال�شعودية 
اأمنية، اإن دخول قوات )درع اجلزيرة( هو عمل قانوين، وحثرّت على �شبط النف�ض!  هكذا 
اأنها قالت ان احلل يف البحرين هو حل �شيا�شي ولي�ض عمل ع�شكري،  بب�شاطة. �شحيح 
اأن  »اإن من ال�شروري  اإذ قالت  ه كوميديا �شوداء،  لكنها ختمت ت�شريحها مبا ميكن عدرّ
مار�ض   16 منذ  البحرين  وال�شتفزازات«. من عا�ض يف  العنف  الأطراف  تتفادى جميع 
النا�ض  العته والكذب والزور، كان  الت�شريح يف  اأي مدى يغرق هذا  اإىل  2011 يعرف 
التي  اأ�شواتهم  �شوى  لديهم  يكن  ومل  والنتهاكات  ال�شربات  اأق�شى  يتلقون  حما�شرين 

يرفعونها مرتني ليليًا عند الثامنة والعا�شرة بهتاف )اهلل اأكرب(. 

حلم  اغتيال  وحاولت  اجلزيرة  احتلت  التي  القوات  وجود  اأ�شا�ض  كلينتون  �شرعنت  لقد 
ل باحلرية، وطفقت تتحدث عن �شبط النف�ض وتفادي ال�شتفزاز والعنف  البحرينيني الُعزرّ
حده  يف  مثل  الذي  الأمريكي  اجلرم  ب�شاعة  تخِف  مل  ا�شتدراكات  الأطراف.  جميع  من 

الأدنى تقدمي غطاء و�شرعنة واإطار قانوين للجرمية.

بداأ  مع حلفائها،  النظام  قوات  مار�شته  الذي  والهتك  والقتل  القمع  كامل من  �شهر  بعد 
الإعالم العاملي يعطي حيرّزًا ملا يح�شل يف البحرين من ب�شاعات على يد الأجهزة الأمنية 
التي يتحكم امللك وعائلته  فيها، اإ�شافة للقوات اخلليجية، وكان تقرير مرا�شلة قناة ال�شي 
ان ان )امبريا ليون( اأول ثغرة يف جدار ال�شمت الرهيب جتاه البحرين. �شلط الإعالم 
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ر�شدته  ا  عمرّ العاملية  احلقوقية  املنظمات  مملثو  وحتدث  جديد،  من  اأ�شواءه  الأمريكي 
منظماتهم من ب�شاعات، فانحرجت الإدارة الأمريكية فبعثت فيلتمان جمددًا!

 جاء جيفري فيلتمان للمنامة يتح�ش�ض ما اإذا كانت ال�شحية �شت�شت�شلم اأم ل، كان جواب 
اأخرب  البي�شاء..  الراية  نرفع  )لن  املرزوق  خليل  الوفاقي  القيادي  ل�شان  على  املعار�شة 
اأما  القمع لن تفيد(. عاد فيلتمان ليكمل حلفاوؤه ما بداأوه قبل �شهر.  اأن حملة  حلفاءك 
بقاء قوات درع اجلزيرة.   بالتاأكيد على  لقاء فيلتمان  ا�شتبق  النظام فقد  وزير خارجية 
ا�شمعها  فقد  ف�شلت؛  لكنها  البحرين  زيارة  )ا�شتون(  الأوربي  الحتاد  مفو�شة  وحاولت 
ال�شعوديون كالمًا قا�شيًا، و�شافر امللك لالإمارات لكي ل ت�شل هي للبحرين. فف�شلت زيارة 

اأ�شتون.
�شمود املعار�شة املعزز بالثبات اجلماهريي، منع �شقوط اأي مطلب من املطالب ال�شيا�شية 
التي ُرفعت اأثناء اعت�شام دوار اللوؤلوؤة، �شاهمت هذه احلقيقة يف التاأكيد لالأمريكيني اأنه 
ل ميكن لأحد اأن يوقع يف املعار�شة ورقة ا�شت�شالم، رغم خما�شات الآلم الرهيبة التي 

كان يعي�شها ال�شعب كل دقيقة.

اأوباما ■ ات�صال 
من  الأول  يف  وحتديدًا  املتحدة،  الوليات  اإىل  فيلتمان  عودة  من  اأيام  ع�شرة  نحو  بعد 
قال  البحرينى،  امللك  حليفه  مع  هاتفيا  ات�شال  الأمريكى  الرئي�ض  اأجرى   2011 مايو 
واأن  اجلميع،  حقوق  احرتام  على  يعتمد  البحرين  ا�شتقرار  اإن  منه  املعلن  اجلانب  يف 
الوليات املتحدة تعتقد اأن البلد بحاجة اإىل عملية اإ�شالح جوهرية ت�شتجيب لتطلعات كل 

الأو�شط ال�شرق  ل�شئون  الأمريكية  اخلارجية  وزير  م�شاعد  فيلتمان  ■ جيفري 

ت
تح

نف
 وا

رة 
ثو

70



البحرينيني. وجاء يف بيان �شدر عن البيت الأبي�ض تلك الليلة اإن الرئي�ض اوباما بحث مع 
العاهل البحرينى »الو�شع القائم يف البحرين«.  حاول الأمريكيون التحرك لكي يخففوا 

انتقادات الإعالم واحلقوقيني جتاه موقف اإدارتهم املخزي.

األقى الرئي�ض الأمريكي خطابًا حول الأو�شاع يف  19 مايو  18 يومًا وحتديدًا يوم  وبعد 
ى فيه الأفعال ال�شنيعة حللفائه حتت م�شمى )احلق  ال�شرق الأو�شط،  قال فيه كالمًا غطرّ
يف ا�شتتباب الأمن(، لكنه اعرتف اأن كل ما ح�شل مل يق�ض على املطالب ال�شيا�شية التي 

ع�ضرّ عليها �شعب البحرين رغم اجلراح.

باأمن  ملتزمون  ونحن  املدى،  طويل  �شريك  »البحرين  اخلطاب  ذلك  يف  اأوباما  قال 
واأن احلكومة  البحرين،  الأو�شاع يف  ا�شتغالل  اإيران حاولت  اأن  ندرك  ونحن  البحرين، 
البحرينية لديها حق م�شروع يف ا�شتتباب حكم القانون، لكننا اأ�شررنا علنًا ويف لقاءات 
خا�شة اأن القوة يجب األ ت�شتخدم ويجب احرتام احلقوق امل�شروعة ل�شعب البحرين، واأن 
يكون  اأن  الأخرية يجب  تختفي«. يف عبارته  امل�شروعة  املطالب  لن جتعل  هذه اخلطوات 
وا�شحًا اأن اأثر ال�شمود ال�شعبي مل يكن هينًا بل اإنه كان ع�شيًا على الك�شر رغم اجليو�ض 
ورغم تاأكيد اأوباما بطريقة ناعمة على حق حلفائه يف القمع حتت م�شمى ا�شتتباب الأمن 

الذي مل يهزم املتظاهرين ال�شلميني يف اأي مرة منذ انطالق ثورتهم. 

القمع،  اإطار حملة  ال�شيعية يف  للطائفة  اأن حلفاءه هدموا م�شاجد  اأي�شًا اعرتف  اأوباما 
لتخاذ  الوحيد  »ال�شبيل  اأن  اأوباما  راأى  م�شاجدهم.  تهدم  األ  ال�شيعة  حق  من  اإن  وقال 
خطوة اإىل الأمام هو اأن على احلكومة واملعار�شة اأن يبداآ احلوار، ول ميكن اأن يكون هناك 
اأن احلكومة  اإىل  واأ�شار  ال�شجون،  ال�شلميني يف  حوار حقيقي حني يكون بع�ض املحتجني 
م�شتقبل  اأجل  من  ت�شارك  اأن  املعار�شة  وعلى  للحوار،  املنا�شبة  الظروف  تخلق  اأن  يجب 

عادل جلميع البحرينيني«.

التي  النا�ض  الوطنية. عادت  ال�شالمة  قانون  وانتهى مفعول مر�شوم  يونيو  الأول من  حلرّ 
مل تتوقف عن التظاهر ما اأمكنها، اإىل التظاهر ب�شورة اأو�شع فا�شتمر القمع الوح�شي.  
بعد �شهر حتركت خالله ماكينة املعار�شة يف اعت�شامات جماهريية بداأت ببلدة �شار يف 
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احلقائق( تق�شي  جلنة  )رئي�ض  ب�شيوين  �شريف  حممود  ■ الدكتور 

13 يونيو 2011.  اأعلنت احلكومة عن )حوار التوافق الوطني(، �شغطت اأمريكا بقوة 
�شاركت  اإعالمية،  ومناكفات  م�شاورات  وبعد  الوفاق يف هذا احلوار،  تدخل جمعية  لكي 
وعد  اأخريان هما  معار�شتان  وترباأت هي وجمعيتان  انتهائه،  قبل  منه  وان�شحب  الوفاق 
قبول  ال�شعب ول ميكن  راأي  اأنه ل ميثل  واأكدوا  القومي من خمرجات احلوار،  والتجمع 

هذه املخرجات.

ب�صيوين تقرير  ■ خمرج 
و�شع  مناق�شة  منعت  التي  هي  اأمريكا  اأن  املعار�شة  قادة  اأحد  يروي  الأهم،  اجلانب  يف 
حقوق الإن�شان يف البحرين يف جمل�ض حقوق الإن�شان التابع لالأمم املتحدة، يقول »قررت 
تيقنوا من  اأن  بعد  البحريني يف جل�شة عامة، ح�شرها المريكيون  امللف  �شوي�شرا طرح 
علنية  ر�شمية  البحريني يف جل�شة  امللف  لطرح  املطلوب  العدد  على جمع  �شوي�شرا  قدرة 
للمجل�ض، وتعهدوا اأنهم �شيجربون النظام البحريني على جلنة حتقيق ذات طابع دويل 
و�شيلزمون النظام بتو�شيتها، واأن املطلوب من �شوي�شرا عدم طرح امللف البحريني، اإزاء 
التعهد الأمريكي وافق ال�شوي�شريون وجاء الأمريكيون بب�شيوين وجلنته التي �شكلوها من 

األفها اإىل يائها«.
اأنقذ الأمريكيون حليفهم من اإدانة اأكيدة يف جمل�ض حقوق الإن�شان، اأتى ب�شويني للبحرين 
فلم يتغري �شيء، �شقط عدد كبري من ال�شهداء ومل تتوقف النتهاكات بل مور�ض منذ 1 

يونيو حتى اللحظة العقاب اليومي اجلماعي على كل مناطق املعار�شة بالغازات ال�شامة.

رغبة  فيها  املعار�شة  ت�شارك  كي  الأمريكيون  �شغط  تكميلية،  برملانية  انتخابات  جرت 
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رف�شت  جرى،  تفاهمًا  ثمة  واأن  للعمل  عادت  النظام  حليفهم  موؤ�ش�شات  باأن  اليحاء  يف 
املعار�شة ب�شكل قاطع اأن ت�شارك يف املهزلة فاأطلق ال�شوء الأخ�شر ب�شورة مو�شعة للقمع 
وال�شتباحة، و�شار يوما 23 و24 �شبتمر يوميرّ عار على النظام اإذ مار�ض فيهما اأب�شع 
حاولت  فقد  اللوؤلوؤة،  دوار  اإىل  للعودة  �شعوا  الذين  ال�شلميني  املتظاهرين  على  اجلرائم 
قوات الأمن حرق متظاهرين وهم اأحياء يف منطقة ال�شناب�ض، واأعادت م�شهد اأبوغريب 

يف تكومي املعتقالت البحرينية على الأر�ض يف جممع ال�شيتي �شنرت.

النظام  �شتلزم  بالدها  اإدارة  اأن  كلينتون  الوزيرة  �شرحت  الذي  ب�شيوين  تقرير  �شدر 
اأمر  الأمريكيون  ترك  فقد  د هراء،  كان ذلك جمررّ تو�شياته،  بتنفيذ  املنامة  احلليف يف 
تنفيذ تو�شياته للنظام الذي قام بكل اجلرائم التي وثقها التقرير.  ت�شكلت جلنة برئا�شة 
يف  �شئيلة  ح�شة  للمعار�شة  واأعطيت  ال�شالح  �شالح  علي  املُعنيرّ  ال�شورى  جمل�ض  رئي�ض 
ع�شوية اللجنة، كانت املفاجاأة اأن الأمريكيني �شغطوا اأي�شًا على املعار�شة لكي ت�شارك، 
قالوا للمعار�شة: كيف �شيعود املف�شولون لأعمالهم اإن مل ت�شاركوا يف اللجنة؟ بدا وا�شحًا 

اأن المريكيني يلعبون بدناءة تامة، وانهم يتن�شلون من كل �شيء يعدون به.

اإطالق  بعد  القتل مرة واحدة فقط وحتديدًا  اأدانت فعل  الإدارة المريكية  اأن  املح�شلة 
اإ�شادة...   ، 18 فرباير، ودون ذلك: مبعوثون، جلان، ن�شائح، حثرّ الر�شا�ض احلي يف 
وتدريبهم  وت�شليحهم  وال�شفاحني  القتلة  �شداقة  اإن:  بو�شوح،  للعامل  يقول  اأمريكي  اأداء 

لي�شت عيبًا!
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العام  خالل  البحريني  احلدث  عن  غائبة  الدولية  املنظمات  تكن  مل 
البحرين  يف  يحدث  مبا  ومتاأثرة  موؤثرة  معظمها  يف  كانت  اإذ  املن�صرم، 
وقد  الدويل.  والتفاعل  االهتمام  ي�صتحق  ا�صتثنائيًا  حدثًا  باعتباره 
امللف  يف  كربى  اأهمية  اختالفها  على  الدولية  املنظمات  دعم  اكت�صب 
للحركة  الدويل  الر�صمي  الدعم  غياب  مع  وخ�صو�صًا  البحريني، 
�صبه  الدولية  املنظمات  هذه  وفرت  فقد  البحرين،  يف  الدميقراطية 
اأوراق   - يزال  وال   - منه  كثرية  منعطفات  يف  �صكل  بديل  دويل  “غطاء 

�صغط رئي�صية على احلكومة البحرينية.

المنظمات الدولية
وحالة البحرين في 2011
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ولقد تفاعلت العديد من املنظمات الدولية حول العامل مع امل�شهد البحريني منذ بداياته 
املنظمات،  تلك  تنوع  لالهتمام  املثري  من  وكان   ،2011 العام  مطلع  فرباير  �شهر  يف 
ان�شمت  ولكن  الكال�شيكية،  الإن�شان  منظمات حقوق  على  املنظمات  تلك  تقت�شر  اإذ مل 
الأطباء،  دعم  ومنظمات  وال�شحافة،  التعبري،  حلرية  الداعمة  املنظمات  اأي�شًا  اإليها 
وتعدد  البحرينية  الق�شية  تنوع  يعك�ض  مبا  وغريها  واملحامني  واملدر�شني  والريا�شيني، 
الأطراف التي مت ا�شتهدافها جراء الأحداث التي جرت يف البحرين منذ فرباير 2011.

االإن�صان حقوق  ■ منظمات 
تقع منظمة “ هيومن رايت�ض ووت�ض” على راأ�ض قائمة املنظمات احلقوقية الدولية التي 
تبنت الق�شية البحرينية منذ بداياتها، ومل تكن عالقة هذه املنظمة بالبحرين جديدة اإذ 
لطاملا اهتمت هذه املنظمة ومديرها جو �شتورك مبو�شوع البحرين، وكان لها العديد من 

الأن�شطة املرتبطة بق�شايا التعذيب يف البحرين.
ومنذ فرباير 2011، قامت هيومان رايت�ض ووت�ض باإر�شال ممثلني عنها اإىل البحرين، 
واإ�شدار  وال�شغط  الر�شد  بعمليات  وقامت  واملت�شررين،  الن�شطاء  من  بالعديد  والتقت 
التقارير  من  كبريًا  عددًا  اأ�شدرت  كما  للمت�شررين،  الداعمة  والر�شائل  الت�شريحات 
اأهم امل�شادر التي وثقت ما ح�شل ويح�شل يف  املرتبطة بالو�شع البحريني وكانت اأحد 

البحرين)1(.
اأي�شًا على راأ�ض املنظمات احلقوقية  اأما منظمة هيومن رايت�ض فري�شت)2( فقد كانت 
بل  البحرين،  يف  الإن�شان  حقوق  انتهاكات  بق�شية  البداية  منذ  اهتمت  التي  الدولية 
وخ�ش�شت لها ملفًا منف�شاًل يف عملها احلقوقي. وقد زار ممثلو هذه املنظمة البحرين 
عدة مرات جلمع املعلومات والطالع على الو�شع، واأ�شدرت املنظمة عدة تقارير كمراجع 
للحالة البحرينية اأحدها عن حالت التعذيب)3( والآخر بعنوان “ البحرين... احلديث 

بنعومة”)4(.
اأما جمل�ض الحتاد الأوروبي فقد عرب هو الآخر عن اهتمامه بانتهاكات حقوق الإن�شان 
يف البحرين منذ بداية الأحداث مطلع هذا العام، اإذ اأ�شدر عدة بيانات وت�شريحات كان 
اآخرها �شديد اللهجة معربًا عن قلقه ال�شديد من الو�شع يف البحرين وحمذرًا من تفاقم 

خطورة الو�شع يف حال ا�شتمرت النتهاكات على ما هي عليه)5(.
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التعبري وحرية  ال�صحافة  ■ منظمات 
منظمات  عليها  ركزت  التي  املو�شوعات  من  رئي�شًا  مو�شوعًا  البحرينية  احلالة  كانت 
ال�شحافة وحرية التعبري حول العامل، فقد كانت النتهاكات التي تعر�ض لها ال�شحافيون 
والكتاب واأ�شحاب الراأي واملثقفون وال�شعراء مثار اهتمام وتركيز العديد من املنظمات 

الدولية التي تهتم مبو�شوعات حرية التعبري وحماية ال�شحافيني.
وو�شعت منظمة مرا�شلون بال حدود يف تقريرها ال�شنوي الذي �شدر يف دي�شمرب 2011 
التقرير  و�شمنت  ال�شحافيني،  حياة  على  خطورة  الأكرث  الدول  قائمة  على  البحرين 
النا�شر  البحرين مبا فيها مقتل  واملدونون يف  ال�شحافيون  لها  تعر�ض  التي  بالنتهاكات 

كرمي فخراأوي واملدون زكريا الع�شريي جراء التعذيب يف ال�شجن)6(.
وقد اهتمت منظمة مرا�شلون بال حدود بو�شع ال�شحافيني يف البحرين منذ بداية حملة 
التي يقع مقرها الرئي�ض يف فرن�شا  التي ا�شتهدفتهم، ول تزال هذه املنظمة  النتهاكات 
تهتم بتوثيق ما يح�شل لل�شحافيني يف البحرين عالأوة على اإ�شدار البيانات التي تدين 

هذه النتهاكات.
بو�شع  ا�شتثنائي  ب�شكل  اهتمت  فقد  نيويورك  ومقرها  ال�شحافيني  حماية  منظمة  اأما 
ال�شحافيني والكتاب يف البحرين، وكانت تتابع ب�شكل حثيث النتهاكات واملحاكمات التي 
بادرة  ويف  لدعمهم.  والبيانات  التقارير  وت�شدر  البحرين  يف  ال�شحافيون  لها  يتعر�ض 
لدعم حرية ال�شحافة يف البحرين اختارت منظمة حماية ال�شحافيني اأن متنح جائزتها 
ال�شنوية حلرية ال�شحافة لرئي�ض حترير �شحيفة الو�شط الدكتور من�شور اجلمري الذي 
تعر�ض و�شحيفته وعدد من العاملني فيها لهجمة كبرية جراء تغطية الأحداث التي جرت 
يف دوار اللوؤلوؤة بني �شهري فرباير ومار�ض، حيث رفعت ق�شية �شد ال�شحيفة اتهمتها فيها 
وزارة الإعالم بالفربكة وتعر�ض رئي�ض حتريريها مع مدير التحرير ورئي�ض ق�شم املحليات 

للتحقيق والإيقاف عن العمل)7(.

مو�شوع  التعبري  حرية  بق�شايا  تهتم  التي  الأخرى  الدولية  املنظمات  من  عدد  وتابعت 
البحرين واأ�شدرت عددًا كبريًا من البيانات والتقارير بهذا ال�شاأن، ومنها ال�شبكة الدولية 

لتبادل املعلومات حول حرية التعبري IFEX، ومنظمة قلم PEN الأمريكية.
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املهنية ■ املنظمات 
ح�شدت ق�شية الأطباء البحرينيني الذين ل يزالون يتعر�شون للمحاكمات يف البحرين 
من  ومار�ض  فرباير  �شهري  يف  املعت�شمني  على  الهجوم  يف  اجلرحى  معاجلتهم  جراء 
العامل،  حول  عديدة  وطبية  حقوقية  منظمات  قبل  من  النظري  منقطع  تاأييدًا   2011
فقد كان للخ�شو�شية التي متتعت بها هذه امل�شاألة بالذات جراء اتهام اأطباء حمرتفني 
اأثناء قيامهم بعملهم الإن�شاين حافزًا للعديد من املنظمات الدولية وخ�شو�شًا  بجرائم 

الطبية منها للتحرك ودعم ال�شعب البحريني من هذا الباب.
وعندما ياأتي احلديث عن املنظمات الدولية الداعمة لالأطباء البحرينيني، ل ميكن اإغفال 
دور الوفد الإيرلندي املكون من عدد من اأ�شهر الأطباء واجلراحني يف اإيرلندا والذي قام 
بزيارة البحرين لالطالع على و�شع الأطباء والق�شايا املرفوعة يف حقهم. وعلى الرغم من 
الدراما التي �شاحبت زيارة الوفد اإىل البحرين اإل اأن الوفد قام باإ�شدار عدد من البيانات 
القيام مبا  الدويل على  املجتمع  البحرينيني وحث  الأطباء  التي دعم من خاللها موقف 

ي�شتلزم مل�شاعدتهم)8(.
وقامت عدد من املنظمات الطبية وال�شحية ومنظمات العاملني يف احلقل ال�شحي حول 
راأ�شها  وعلى  البحرين،  يف  الأطباء  ق�شية  تدعم  متعددة  وتقارير  بيانات  باإ�شدار  العامل 
منظمة اأطباء من اأجل حقوق الإن�شان)9( وكان لقطاع الريا�شيني اأي�شًا ن�شيبه من دعم 
املنظمات الدولية، اإذ مت ت�شكيل عدد من احلمالت الدولية للدفاع عن الريا�شيني املعتقلني 
ومن �شمنها احلملة التي نظمتها منظمة هيومن رايت�ض فريت�ض لدعم الريا�شيني البحرينيني 

يف �شهر يوليو من 2011)10(.
اأما املنظمات الدولية التي تهتم بحقوق املعلمني والطلبة فقد كان لها دور اأي�شًا يف دعم 
قطاع املدر�شني املحتجزين اأو املف�شولني عن العمل، اإىل جانب الطلبة الذين مت ف�شلهم 
اأو �شحب منحهم الدرا�شية جراء م�شاركتهم يف الحتجاجات املوؤيدة للدميقراطية. ومثال 

ذلك منظمة التعليم الدولية)11( التي اأ�شدرت عدة بيانات بهذا اخل�شو�ض.
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ال�شلمان  جليلة  املعلمني  جمعية  رئي�ض  نائبة  انرتنا�شيونال  اأمن�شتي  منظمة  اختارت  كما 
عنها  للدفاع  دعت  التي  العامل  حول  ال�شخ�شيات  من  عدد  قائمة  راأ�ض  على  لت�شعها 

وحمايتها من العتقال)12(.

العمل من  ■ املف�صولون 
اآلف �شخ�ض من   3 اأكرث من  بت�شريح  ترتبط  اأخرى  البحرينية خ�شو�شية  للحالة  ولأن 
وجدت  فقد  للدميقراطية،  الداعمة  الحتجاجات  يف  م�شاركتهم  على  بناء  اأعمالهم 
منظمات العمل وحماية العمال واحتادات ونقابات العمل حول العامل يف احلالة البحرينية 

ق�شية ت�شتحق الدعم بكل قوة.
وداأبت منظمة العمل الدولية منذ اأ�شهر على عقد اللقاءات املتكررة وال�شغط على حكومة 
البحرين لإعادة املف�شولني من اأعمالهم، وهي الق�شية التي ل تزال عالقة على الرغم من 

اإ�شدار كافة التو�شيات ب�شاأنها حتى يف تقرير جلنة التحقيق امل�شتقلة.
ًا يف يونيو/  ًا دوليرّ وقد ازداد ال�شغط على حكومة البحرين منذ اأن رفع 12 احتادًا عماليرّ
وت�شريح  العمل  معايري  انتهاكها  نتيجة  البحرين  حكومة  على  �شكوى   2011 حزيران 
ًا ميثلون  املئات من املوظفني يف القطاعني العام واخلا�ض. فقد تقدم 12 احتادًا عماليرّ
بريطانيا،  فرن�شا،  تون�ض،  غينيا،  كندا،  كولومبيا،  اإفريقيا،  بلجيكا، جنوب  )بربادو�ض، 
اأمريكا، اجلزائر والرنويج( ب�شكوى ملنظمة العمل الدولية �شد حكومة البحرين لنتهاكها 
 26 التفاقية )111( اخلا�شة بالتمييز يف ال�شتخدام واملهنة، وذلك بناًء على املادة 

من د�شتور منظمة العمل الدولية.
كانت جهود املنظمات الدولية يف دعم ق�شية البحرين حا�شرة وموؤثرة ب�شكل كبري على 
جمريات الأحداث فيها، ويف ظل غياب دعم ر�شمي دويل مبا�شر للثورة يف البحرين �شكلت 
جهود املنظمات الدولية على اختالفاتها نقطة ارتكاز رئي�شة اأعطت ق�شية البحرين بعدًا 

دوليًا مهمًا من املتوقع اأن ي�شتمر يف العام 2012.
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■ هوام�ش
)1(اأدخل كلمة بحرين يف حمرك البحث على موقع هيومان رايت�ض ووت�ض و�شتظهر لك 

كثري من التقارير:
http://www.hrw.org/ar/

)2(انظر: منظمة هيومن رايت�ض فري�شت

http://www.humanrightsfirst.org/our-work/human-rights-defend-

ers/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-de-

fenders/bahrain/overview/

)5( http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/press-

data/EN/foraff/122162.pdf

)6( http://en.rsf.org/the-10-most-dangerous-places-

for-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_

medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+rss%2Fedition_

world+%28RSS%3A+World%29
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)9( http://physiciansforhumanrights.org/issues/persecution-of-

health-workers/bahrain/.

)10(  http://www.humanrightsfirst.org/2011/07/12/guard-the-line-

stand-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-

teacher-after-pre-dawn-arrest-2011-10-18
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سترة عاصمة الثورة
 ”مفي مفي.. صموووود“ 

يكّلون  وال  يتعبون  ال  �صجعان  بالدماء..  م�صرجة  قرابني 
اجلزيرة  تلك  هواء  يف  تتنف�ش  كرامٌة  املوت..  مواجهة  من 
امل�صيجة ببحٍر يتالطم عزًة و�صموخًا.. حتى اأ�صحت اأيقونة 

للثّوار.. فاأ�صموها “عا�صمة الثورة”.

ت
تح

نف
 وا

رة 
ثو

85



ع الآلف  متو�شعت يف ال�شبق منذ الرابع ع�شر من فرباير 2011 “اليوم الأول”، حني جتمرّ
الدميقراطي،  ل  التحورّ �شعارات  دين  ومردرّ “اخلارجية” هاتفني  ال�شبع  قراها  اإحدى  يف 
ور  �شُ يوتيوبي  فيديو  ويظهر مقطع  اليوم،  مثل ذلك  مثياًل يف  لها  ت�شهد  يف مظاهرة مل 
من اأعلى، اآلف الرجال والن�شاء وال�شيوخ والأطفال حمت�شدين يف �شارع رئي�ض يف �شورة 
ر، �شرعان ما تنقلب اإىل �شحب من الأدخنة امل�شحوبة ب�شو�شاء  نا�شعة ال�شلمية والتح�شرّ

طلقات الأعرية النارية التي انهالت لتخر�ض تلك الأ�شوات.)1(
ولكن �شوت �شرتة ع�شي على التطويع، يف اخلام�ض ع�شر من فرباير ن�شبوا خيامهم يف 
ار بعد اأيام بـ “ميدان ال�شهداء”، ن�شبًة اإىل  ار الذي �شي�شميرّه الثورّ ار لوؤلوؤة احلريرّة، الدورّ دورّ
التظاهر  يف  هم  وحقرّ وحريتهم  كرامتهم  عن  دفاعًا  فيه  �شقطوا  الذين  الأربعة  ال�شهداء 

ال�شلمي، ثالثة منهم كانوا من �شرتة.
قلب  العت�شام  يومني من  وبعد  الدامي”،  “اخلمي�ض  بـ  البع�ض  اأ�شماه  كئيٍب  فجٍر  ففي 
املرتزقة  ات  قورّ باغتت  نائمون،  واأطفال  ون�شاء  رجال  من  املرابطون  وبينما  “اللوؤلوؤة”، 
اأولئك الآمنني يف خيامهم بالنار، وانهالت عليهم من اجل�شر املحاذي لن�شب “اللوؤلوؤة” 
م حينها  اط والقنابل ال�شوتية والر�شا�ض الن�شطاري، لتقدرّ بطلقات م�شيرّل الدموع واملطرّ

الزهور. عمر  يف  و�شابان  كبري،  �شيخ  قرابني؛  “ ثالثة  “�شرتة 
احلاج علي خ�شري )58 �شنة(، البحار الذي عا�ض طوال حياته يف فقر مدقع، كان نائمًا 
يف اإحدى خيم امليدان، ا�شتيقظ مذعورًا من هول الطلقات والقنابل ال�شوتية، وخرج من 
ل ج�شده ذلك  خيمته ليبادره اأحد املرتزقة بطلقة ر�شا�ض ان�شطاري “�شوزن”، مل يتحمرّ
الكمرّ من الر�شا�شات التي اخرتقت �شدره وبطنه، لي�شلرّم روحه اإىل �شماء احلرية، وليكون 
ل يف امليدان، تاركًا اأربعة اأبناء بال معيل، فاأكرب اأبنائه “ح�شن” يبلغ من  بذلك ال�شهيد الأورّ
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العمر 21 عامًا، وهو عاطل عن العمل، يف حني ت�شكن العائلة يف منزل اآيل لل�شقوط. )2(
حممود اأبوتاكي )23 �شنة(، ال�شاب الهادئ، كان يرك�ض من خيمة اإىل خيمة، مل�شاعدة 
وامل�شوبرّة  املتناثرة  النار  طلقات  من  واإنقاذهم  اخلروج  على  وال�شيوخ  والأطفال  الن�شاء 
ة اأخرى اخرتق ج�شده الطري  نحو النائمني، اإلرّ اأنه مل يكمل مهمته، ر�شا�ض ال�شوزن مررّ

واملفعم بالن�شاط، فاأحاله جثة هامدة.
املرورّعني  وي�شاعد  لينقذ  واإن�شانيته  وغريته  حميته  ك  تتحررّ اأن  لأحٍد  م�شموحًا  يكن  مل 
بدمائهم  م�شرجني  الكثريون  بقي  امليدان..  ذلك  تراب  على  واملرميني  واجلرحى 
ال�شاب  ا�شتيقظ  هنا  والتخريب..  الف�شاد  وتعيث  ت�شرب  املرتزقة  فيما  وباختناقاتهم، 
اأنه وجد  اإلرّ  امليدان،  ليلتها يف  يبت  والذي مل  �شنة(،  املوؤمن )23  اأحمد  املهند�ض علي 
موا على دخول امليدان لإنقاذ اجلرحى، بعد  ن �شمرّ نف�شه مبعية الع�شرات من ال�شباب ممرّ
م  قدرّ اإذ  وفعاًل،  قوًل  فكانت  فدا وطني”،  “نف�شي  بوك  الفي�ض  كتب على �شفحته يف  اأن 

نف�شه قربانًا ثالثًا من اأجل الوطن.
ها احلزن والغ�شب، وقف والد  �شيرّعت �شرتة املفجوعة اأبطالها الثالثة، ويف جنازة مهيبة لفرّ
ال�شهيد “اأبوتاكي” ليقول “هيهات منا الذلرّة”، فردرّ عليه اأبو ال�شهيد “املوؤمن” بالقول 

جرى”. ما  رغم  الطريق  “�شنوا�شل 
اأن  بعد  اللوؤلوؤة  ميدان  يف  لفت  ح�شوٌر  الكرامة،  نحو  طريقها  �شقرّ  “�شرتة”  وتوا�شل 
ار بعزمية واإ�شرار اأبطال واجهوا ر�شا�ض اجلي�ض، كان يتقدمهم ال�شهيد  ا�شرتجعه الثورّ
الأ�شطوري ر�شا بوحميد، �شعارات الكرامة والعدالة واحلرية وامل�شاأواة ت�شدح من حناجر 
اجلميع، حتى جاء الرابع ع�شر من مار�ض 2011، دخلت القوات ال�شعودية حتت غطاء 

�شرتة. يف  الأوىل  القمع  �شربة  فكانت  اجلزيرة”،  درع  “قوات 
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ويف اخلام�ض ع�شر من مار�ض، كانت �شرتة على موعد مع هجوم بربري، هجوم ا�شتفرغ 
ل، فت�شاقط  فيه مرتزقة النظام كل قيم الالاإن�شانية واحلقد وال�شغينة �شدرّ الأبرياء والعزرّ
م فيها ال�شرتاأويون اأطهر واأ�شمى ما لديهم من  اجلرحى واحدا تلو الآخر، يف ملحمة قدرّ
ف�شقط  الوطن،  اأجل  من  والفداء  الت�شحية  �شعارات  من  رفعوه  فيما  واإخال�ض  �شدق 
 ،)4( حيرّ بر�شا�ٍض  راأ�شه  ُف�شخ  “والذي  الثالثني  الأعوام  ذو  فرحان  اأحمد  ال�شهيدان 
وهو ال�شاب الذي حتدث  اأخوه من منزلهم املتهالك يف فيلم بثته قناة الـ CNN حول 
الفقر يف البحرين يف العام 2007، وكانت عائلة “فرحان” ال�شرتاأوية اأحد مناذج الفقر 
املدقع التي عر�شت يف الفيلم )3(، اأما ال�شهيد الآخر، فكان عي�شى اآل ر�شي ذا الأعوام 
ال�شبعة والأربعني، والذي مل ُت�شلرّم جثته اإلرّ يف التا�شع ع�شر من ال�شهر ذاته، كما �شقط 
�شتيفي  هما  الن�شاء  عن  يدافعان  كانا  احلي،  بالر�شا�ض  الآ�شيوية  العمالة  من  �شهيدان 
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اإبراهام ذو اجلن�شية الهندية، واأكال�ض ميا ذو اجلن�شية البنغالية، عدا مئات اجلرحى 
اأن  بعد  اأغلبهم  اعتقال  مترّ  والذين  ي،  ال�شحرّ �شرتة  مركز  بهم  فا�ض  الذين  وامل�شابني 

�شيطر اجلي�ض على املركز.
قوات  نفذته  الذي  الثاين  التاريخي  الهجوم  من  واحد  يوم  قبل  الهجوم  ذلك  كان  لقد 
متهيدًا  “اللوؤلوؤة”،  ميدان  على  الوطني  واحلر�ض  الداخلية  ووزارة  البحريني  اجلي�ض 
ات  وقورّ باملدرعات  وحما�شرًا  مغلقًا  اليوم  اإىل  زال  )ما  واإغالقه  عليه  ال�شيطرة  لإحكام 
احلر�ض الوطني(، وقد كان الهجوم �شدرّ عا�شمة الثورة ر�شالة من النظام ببدء مرحلة 
جديدة من العنف الدموي �شدرّ الثورة، ذلك العنف املراد له اأن ي�شكت اأ�شوات احلرية 

والكرامة.
هل ت�شكت �شرتة؟!!... هيهات.. هيهات.. فقد كانت التكبريات ت�شدح ليليًا من فوق اأ�شطح 
اعت�شام  بعد ف�ضرّ  ل  الأورّ اليوم  منذ  الذي فر�شه اجلي�ض  ل  التجورّ منازلها حتديًا حلظر 
ار  دوار اللوؤلوؤة يف ال�شاد�ض ع�شر من مار�ض، ويف اليوم التا�شع ع�شر �شدحت حناجر ثورّ
ولتبداأ  الرف�ض والغ�شب والالتراجع،  “اآل ر�شي” ب�شرخات  ت�شييع �شهيدهم  �شرتة يف 
ن ال�شرتاأويون فعالياتهم اليومية  املواجهة غري املتكافئة مع مرتزقة النظام، وهكذا د�شرّ
اجلديدة، م�شريات ن�شائية ورجالية جتوب اأحياءهم و�شوارعهم، حتمل ال�شموع.. وترف�ض 
موا 7  اخلنوع، وبالإ�شافة اإىل ال�شهداء اخلم�شة الذين �شقطوا اإبان اعت�شام امليدان، قدرّ
�شهداء اآخرين يف م�شرياتهم وفعالياتهم ال�شلمية والتي تنتهي بطلقات م�شيالت الدموع 

والر�شا�ض املطاطي والن�شطاري وغريها.
الفعاليات  ويف  الحتجاجات،  ميادين  يف  ح�شورًا  والأكرث  الأن�شط  ال�شرتاأويون  وا�شتمررّ 
ال�شباب،  لل�شهداء  الرمزي  الزفاف  اأدائها، بدءًا من احتفاليات  تفننوا يف  التي  اليومية 
الثورة  باأنا�شيد  املطعمة  واملهرجانات  العزاء،  وجمال�ض  الليلية،  ال�شموع  وم�شريات 
تنظمها  كانت  التي  امل�شري” الأ�شبوعية  “تقرير  وفعاليات  والغ�شب،  والرثاء  واحلما�ض 
احلركات ال�شبابية، والفعاليات الأخرى املتوا�شلة دون كلل اأو ملل، حتى يف اأيام الأعياد، 
ففي يوم عيد الفطر �شهد �شباحه م�شرية احتجاجية، انتهت با�شت�شهاد الطفل علي ال�شيخ 
اأ�شيب بطلقة م�شيرّل دموع من موقع قريب يف رقبته يف  اأن  ذي الأربعة ع�شر ربيعًا، بعد 

الثاين من �شبتمرب 2011.
اأما النظام، فا�شتمررّ ول يزال يف ا�شتهداف �شرتة، ويف النتقام من �شرتة، والإ�شرار على 
اإخ�شاع اإباء و�شموخ �شرتة، ومل ي�شتثِن يف ا�شتهدافه لها طفاًل ول �شابًا ول �شيخًا، فاحلاج 
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ال�شتيني ح�شن ال�شرتي، كان ذاهبًا اإىل �شالة الفجر يف التا�شع ع�شر من يونيو 2011، 
حني اختطفته ع�شابة من مرتزقة النظام و�شرعت بت�شفيته ورميه يف ال�شارع م�شرجًا 
بدمه، يف حني لقي الطفل حممد فرحان ذو الأعوام ال�شتة حتفه بعد ا�شتن�شاقه كميات 

من الغازات اخلانقة التي اأطلقتها مرتزقة النظام على منزله.
ي والإ�شرار  ولكن ذلك ال�شتهداف والإمعان يف النتقام، �شتواجهه �شرتة مبزيد من التحدرّ
والعنفوان، ومبزيد من الت�شحيات والقرابني.. حتى اأنها اأبت اأن ت�شتقبل العام اجلديد 
دون قربان جديد ي�شعل �شوءًا جديدًا يف طريق حريتها وكرامتها، ففي ال�شاعات الأخرية 
2011، �شقط ال�شهيد �شيدها�شم �شعيد ذو اخلم�شة ع�شر ربيعًا، بينما كان  من العام 
الثورة،  “اللحظة احلا�شمة” التي دعا لها �شباب  ي�شارك قرب منزله ب�شرتة يف فعالية 
يوم  ل  اأورّ �شرتة  ولت�شتقبل  النظام،  مرتزقة  يد  على  رقبته  يف  نارية  طلقة  اأ�شابته  حني 
الأمل  و�شيحات  والتكبري  وبالتهليل  الأكتاف،  على  املغدور  �شهيدها  بحمل   ،2012 من 

والغ�شب.
اجلرحى،  واآلف  �شهيدًا،  ع�شر  اثني  ح�شاد  اأمام  اليوم،  تقف  الثورة”  “عا�شمة 
اأكرب واأكرب، وباإرادة فولذية، ي�شهد لها كل ال�شيا�شيون الذين  ومئات املعتقلني، بعزمية 
“�شمود”  فكلمة  ال�شرتاأوي،  واحلما�ض  الإ�شرار  معني  من  يغرفوا  لكي  يوميًا  يزورونها 
“الأمل  بها  لري�شموا  �شباحهم  يفتتحون  بها  حلظة،  كل  يف  ال�شرتاأويني  األ�شن  تفارق  ل 
والتفاوؤل”، وبها يختتمون م�شاءهم ليتعاهدوا ويتوا�شوا على موا�شلة امل�شري والالتراجع، 
وقد كتب اأحد قياديي جمعية الوفاق �شيد هادي املو�شوي )وهو من اأكرث القيادات توا�شاًل 
ال�شرتاأوي  ملا  تن�شمع  كلمة  “اأحلى  تويرته  يف  ال�شهداء(  وعوائل  واملعتقلني  اجلرحى  مع 

يقول، مفي مفي �شمووود”.
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■ الهوام�ش:
�شرتة: يف  فرباير  من  ع�شر  الرابع  مل�شرية  الإلكرتوين  • الرابط 

http://www.youtube.com/watch?v=xdbfiDMDTMw&feature=related

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

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

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

الراأ�ض: يف  فرحان  اأحمد  ال�شهيد  اإ�شابة  فيديو  • رابط 
http://www.youtube.com/verify_controversy?next_url=/

watch%3Fv%3DnhVatUkebmM

رابط اآخر:
http://www.youtube.com/watch?v=4ESJUOB7s8A
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”تقرير المصير“ 
يجوب مناطق وقرى البحرين  مرة في كل أسبوع 

”بنك أفكار“ الوعي الشبابي يفاجىء المراقبين

و 4 أشهر من الثبات المر: المستحيل!

االإم�صاك  عن  كفوا  مناأوئني،  اأنا�ش  فكرة  مرة  اأول  اإطالقها  لدى  بدت 
وما  الرمزيات،  اإىل  فلجاأوا  الع�صكر،  قب�صة  ا�صتحكام  بعد  باالأر�ش، 
وراءها. لكننا نعرف االآن، اأنها مل تكن فكرة للمناأوءة، بل فكرة �صباب 
مفعم ي�صر على القول: ال م�صتحيل! بل يعمل من اأجل ذلك. امل�صتحيل 
ال�صيا�صة  اأر�ش  يف  بثقة  طريقه  ي�صق  واأخذ  م�صتحياًل،  يعد  مل  الذي 

املتحركة، هي فعالية “تقرير امل�صري”، و�صعلتها معًا.
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الأول  كانون  دي�شمرب/  حني راح القيادي معاأون اأمني عام “الوفاق” خليل املرزوق 29 
ما  باأنه  يعرتف  كمن  كان  امل�شري”،  “تقرير  �شعلة  يف  النار  يقدح  املق�شع  يف   2011
عاد جمديًا التغافل عن “بنك اأفكار” الوعي ال�شبابي الذي تفتق منذ حلظة 14 فرباير/ 

�شباط. و�شار يثبت يومًا بعد يوم اأ�شبقيته يف ابتكار و�شائل املقاأومة املدنية.
كانت الفكرة التي اأطلقها ائتالف �شباب 14 فرباير/ �شباط كالتايل: اعت�شامات مو�شعية 
ب�شكل اأ�شبوعي تنادي بـ “تقرير امل�شري”، انطالقًا من مبداأ احلق الثابت اأمميًا لل�شعب 
يف تقرير م�شريه بنف�شه واختيار النظام ال�شيا�شي الذي يلبي طموحه، بعد ا�شتنفاد كامل 
طقم احللول مع �شلطة مل تعد تعرتف بوجود �شعب؛ بل �شارت وظيفتها تتلخ�ض يف اإلغائه.
اأ�شهر. لتجد   4 10 مناطق طيلة  النداء  هكذا جابت العت�شامات، وفقًا جلاذبية هذا 
رمزها تاليًا يف ال�شعلة، لتبداأ هذه بدورها رحلة اأخرى على القرى واملدن. واجهت فعاليات 
“تقرير امل�شري”، كما �شعلتها، انتقامًا خا�شًا من ال�شلطات. ولي�ض �شرًا اأن اأكرث فعاليات 
تقرير امل�شري كانت ت�شتبق بتواجد عنا�شر الأمن املكثف، ومبا�شرة �شحقها لكل الأن�شطة 

ذات العالقة.
رغم ذلك، فقد جنحت يف اأكرث من مرة يف الو�شول اإىل مرامها، واإذاعة بياناتها. ميثل 

هذا التقرير �شياحة مع الفعالية منذ وهلة انطالقها يف اأواخر يونيو/ حزيران  2011.

االنطالقة حتت�صن  ■ جدحف�ش 
خمتلف  من  املتظاهرين  اآلف  زحف   2011 يونيو/حزيران   30 اخلمي�ض  يوم  يف 
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مناطق البحرين اإىل ما يدعونه “مثلث ال�شمود” يف اإ�شارة اإىل مناطق ال�شناب�ض الديه 
وجدحف�ض، تلبية لدعوة ائتالف �شباب 14 فرباير/ �شباط لالعت�شام الأول الذي اأ�شماه 
“حق تقرير امل�شري” ب�شاحة �شوق جدحف�ض. لكن قوات الأمن ا�شتبقتهم اإىل املكان منذ 

بدء الظهرية، ومتركزت يف ال�شاحة املعدة لالعت�شام باأعداد كبرية.
وقد باغتت امل�شاركني منذ بدء توافدهم باإطالق النار عليهم، ما اأدى اإىل وقوع �شدامات 
واإغراق الأحياء واملنازل بالغازات فاأ�شيب واختنق كثريون. وكان من املزمع اأن  ُتلقي كلمة 

لالئتالف يف موقع العت�شام اإل اأن قمع ال�شلطات حال دون ذلك.
وقد اأكد الئتالف يف كلمته التي ن�شرها لحقًا على “اأن �شمود ال�شعب يف الثورة وموا�شلتها 
ه امل�شروع يف تقرير م�شري هذا الوطن هو اأمٌر حتمي، واإلَّ فلن جند بعدها  حتى انتزاع حقَّ
فر�ٍض  من  بِه  طنا  فررّ ملا  القادمة  الأجيال  لعنة  و�شنكون  املعاناة  وحِل  من  ينت�شلنا  من 
عام  ا�شتفتاٍء  عرب  بنف�شه  م�شريُه  ُيقرر  اأْن  ال�شعب  حقِّ  “من  اأن  على  و�شدد  تاريخية”. 
عرب الأمم املتحدة”، معتربًا “اأن الأزمة اخلانقة يف البحرين منُذ ع�شرات ال�شنني تتطلُب 
فهي مرفو�شة جملة  الرتقيعية  احللول  اأما  الو�شول حلٍل جذري،  اأجل  من  الإ�شرار  منا 

وتف�شيال”.

ت
تح

نف
 وا

رة 
ثو

95



ترفرف رايات  القدمي..  ■ البالد 
مل يختلف اأ�شلوب ال�شلطة يف مواجهة اعت�شام “حق تقرير امل�شري 1” عن “حق تقرير 
رّوز 2011، من حيث تواجد قوات  امل�شري 2” والذي اأقيم يف البالد القدمي 7 يـولـيو/ تـمـ
املرة  اإنها، يف هذه  بل  البداية.  التوافد منذ حلظة  بقمع عملية  والبدء  ال�شتباقي  الأمن 
اأتاح  اأكرث من جهة. ما  كثفت من عملية القمع نظرًا ملوقع �شاحة العت�شام املفتوح من 

اإمكانية التمركز لقوات الأمن يف حماأور خمتلفة، لتبا�شر بقمع امل�شاركني.
لكن على الرغم من ذلك فقد متكن عدد من ال�شباب وال�شابات من الو�شول اإىل موقع 
العديد من  وقوع  �شجل  وقد  الهواء.  بها يف  وملوحني  البحرين  اأعالم  رافعني  العت�شام 

الإ�شابات يف اإثر ال�شدامات التي اندلعت، بينها اإ�شابات بليغة.

�صهيدة �صقوط  ■ �صرتة.. 
كانت املحطة الثالثة لفعالية “حق تقرير امل�شري” يف جزيرة �شرتة يف 15 يـولـيو/ متوز 
2011. وقد طوقت قوات الأمن منطقة العت�شام للحيلولة دون و�شول املتظاهرين له. 
املواطنة  ا�شت�شهاد  اإىل  اأدى  ما  مفرط،  ب�شكل  اخلانق  الغازات  وقنابل  النار  اأطلقت  كما 
زينب اآل جمعة )47 عامًا( من منطقة مهزة اختناقًا بعد اأن اأطلقت عبوة مبا�شرة على 

منزلها.
وقد اأكد ائتالف 14 فرباير/ �شباط يف بيان له على “امل�شي ُقُدمًا يف م�شروعنا الكبري 
ُه املكفول اأمميًا، فلن ينتهي ال�شراُع يف البحرين اإل عرب متكني  من اأجلِّ اأن ينال �شعبنا حقَّ
نوعية  وتختار  وتطلعاتها  لطموحاتها  وملبيًا  منا�شبًا  ترتئيِه  ما  لتختار  ال�شعبية  الإرادة 

النظام الذي يتنا�شُب مع اأ�شالتها وثقافتها”.
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عنيفة �صدامات  ■ الدراز.. 
 .”4 امل�شري  تقرير  “حق   2011 حزيران  يـولـيو/   22 يف  الدراز  منطقة  احت�شنت 
ت�شاعد الحتجاجات ب�شكل لفت بعد اأن حالت قوات الأمن دون و�شول املتظاهرين اإىل 
موقع العت�شام م�شتخدمة البط�ض والتنكيل. واندلعت �شدامات عنيفة اأ�شيب فيها عدد 

من املتظاهرين كما جرى اعتقال اآخرين.
بدوره، فقد جدد الئتالف موقفه من “حقنا الإن�شاين الذي اأقرته املواثيق والعهود الدولية 
قاطبة، بتحديد خياراتنا ال�شيا�شية عرب نظام �شيا�شي جديد ل مكان فيه لهذه الطغمة 
الفا�شدة التي فقدت كل مقومات ال�شرعية، وباتت �شلطة ل �شرعية لها اإل �شرعية البط�ض 

والقمع، وهي �شرعية ل تقرها منظومة احلقوق الإن�شانية التي توافق عليها العامل”.

مفتوحة ر�صالة  االأمريكية:  ■  ال�صفارة 
يوليو/ متوز   29 يوم  5” الذي �شادف  امل�شري  تقرير  “حق  اعت�شام  �شاعات من  قبل 
2011 يف �شاحة ال�شفارة الأمريكية باملنامة، وجه ائتالف 14 فرباير/ �شباط ر�شالة 
مفتوحة لالإدارة الأمريكية دعا فيها اإىل “فك الرتباط مع النظام البحريني ورفع الغطاء 
عنه ب�شكل كامل، واإعالن موقف عادل من مطالب ال�شعب البحريني”. كما دعا الإدارة 
الأمريكية اإىل “ ان�شجام �شيا�شتها يف هذا البلد مع خطاباتها املعلنة من تاأييد حق ال�شعوب 
“جزءًا كبريًا من امل�شوؤولية ملا جرى  اإياها  يف الدميقراطية وتقرير م�شريها”، حمماًل 
على ال�شعب البحريني من قمٍع وقتٍل وتعذيٍب واإبادة”. غري اأن ال�شلطات البحرينية كانت 
لها كلمتها اأي�شًا. فقد قامت وحدات كبرية من قوات الأمن بتطويق املنطقة ب�شكل كلي، 
اإ�شافة اإىل اإغالق جميع املنافذ املوؤدية اإليها، ومبا�شرة قمع اأية جمموعات تتوافد عليها. 
وقد اعترب الئتالف يف وقت لحق من اأن هذا القمع “يك�شُف بجالء حقيقة الغطاء الذي 

رُه الإدارة الأمريكية لهذا النظام الدموي”. توفرّ

مقد�ش” “دفاع  جمرة..  ■ بني 
ل اعت�شام “حق تقرير امل�شري 6” يف بني جمرة يوم 4 اأغ�شط�ض/ اآب 2011 نقلة  �شكرّ
نـوعية يف اعت�شامات امل�شري. وذلك جلهة الآلية التي قاموا باعتمادها، يف عملية الت�شدي 
لعنف ال�شرطة، والتي �شارت ت�شمى “الدفاع املقد�ض”. وقد حالت دون متكن قوات الأمن 

من التقدم رغم اأعدادها الهائلة، ومدها بتعزيزات اإ�شافية.
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ميدانيًا املعادلة  تغري  ■ الدير.. 
الدير  2011 مبنطقة  اآب  اأغ�شط�ض/   26 امل�شري7” يوم  تقرير  “حق  اعت�شام  حقق 
جناحًا كبريًا رغم اأجواء القمع التي فر�شتها قوات الأمن. وذلك نظرا حل�شا�شية موقع 
الدير القريب من مطار البحريني الدويل. ورغم اأن ال�شرطة قد عملت مب�شاندة عنا�شر 
املتظاهرين  اأن  اإل  طويلة،  ل�شاعاٍت  البلدة  ا�شتباحة  على  الوطني  احلر�ض  جهاز  من 
ا�شتطاعوا اختطاف ال�شاعة الأخرية لعقد العت�شام، وجنحت اللجنة التن�شيقية يف بثِّ 
كلمة الئتالف يف ال�شاحة املقررة، فيما ميكن اأن تكون املرة الأوىل الذي يتمكن فيها من 

ذلك.

واعتقاالت انتهاكات  ■  عايل.. 
 8 يف  عايل  مبنطقة  امل�شري8”  تقرير  “حق  اعت�شام  ال�شغب  مكافحة  قوات  واجهت 
موقع  اإىل  املتظاهرين  و�شول  دون  وحالت  ال�شتباقي،  بالقمع   2011 اأيلول  �شبتمرب/ 
وقعت  كما  املجاأورة.  بوري  منطقة  اإىل  امتدت  �شدامات  اليوم  هذا  و�شهد  العت�شام. 

العديد من الإ�شابات وجرت اعتقالت يف اأو�شاط املحتجني.

�صمود! ■ النويدرات.. 
حركة  زعيم  وهو  املعار�شة،  قيادات  اأحد  راأ�ض  م�شقط  النويدرات،  منطقة  احت�شنت 
�شديدة  قمع  حملة  الأمن  قوات  و�شنت   .”9 امل�شري  “تقرير  ح�شني  عبدالوهاب  الوفاء 
�شد املتظاهرين قبل بدء العت�شام، حيث اأغرقت الأحياء بال�شكنية بقنابل الغاز اخلانق 
فاأوقعت اختناقات عديدة. و�شرعان ما امتدت املواجهات اإىل املناطق املجاأورة، املعامري 
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العكر �شرتة و�شند، حيث ا�شتمرت لوقت متاأخر من ذلك اليوم.

ال�صعلة انطالق  ■ ال�صناب�ش.. 
د�شن ائتالف 14 فرباير/ �شباط اأ�شلوبا جديدا يف التح�شيد لفعالية “حق تقرير امل�شري 
10” عرب اإقامة مرا�شم افتتاحية خا�شة مبا دعي “�شعلة حق تقرير امل�شري” 27 اأكتوبر/ 
متريرها  يجري  بحيث  الأولومبية،  ال�شعلة  حتاكي  فكرة  وهي   .2011 الأول  ت�شرين 
عوائل  بح�شور  خا�شة  منا�شبة  يف  تد�شينها  ويتم  الحتجاجات،  مناطق  خمتلف  على 
ال�شهداء وجماهري الثورة يف اأ�شلوب رمزي يجري التاأكيد من خالله على موا�شلة الثورة. 
وقد مرت ال�شعلة منذ هذا التاريخ على اأكرث من 20 منطقة. ودعا الئتالف جميع البلدات 
واملدن لال�شتعداد ل�شتقبال �شعلة حق تقرير امل�شري التي �شتمرر على كافة اأرجاء البحرين 
اعت�شام  لأول  متهيدًا  اللوؤلوؤة  دوار  من  القريبة  ال�شناب�ض  بلدة  يف  املطاف  بها  و�شينتهي 
نوفمرب/   22 الثالثاء  يوم  يف  للمعار�ض  الدويل  البحرين  مركز  دوار  يف  ُيقام  �شباحي 
ت�شرين الثاين بالتزامن مع معر�ض اجلواهر العربية الذي يقام حتت رعاية رئي�ض الوزراء. 
وقد ا�شتنفر النظام طاقاته الأمنية يف يوم موعد العت�شام املذكور، وحا�شر املنطقة كما 

قام بقمع امل�شاركني.





 ساحات المحاكم في البحرين:
الفاشية هنا

عن  للدفاع  املوكلون  فيهم  مبن  املحامون  يتعر�ش  ال  اأن  يجب   “
غري  لتدخل  اأو  م�صايقة  الأية  اإجرامية  اأفعال  بارتكاب  املتهمني 

منا�صب وهم يوؤدون واجباتهم املهنية”
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العادلة املحاكمات  ■ دليل 
املتلهفني  الغزاة  باأنفا�ض  2011، دخلت قوات درع اجلزيرة  اآذار  يف منت�شف مار�ض/ 
مار. حتلرّوا ب�شفات اجليو�ض املوؤدجلة التي تفوح بعقيدة الفتح. ا�شتندت هذه القوات  للدرّ
ال�شوارع  يف  ملطخة  النا�ض  راآها  معلنة  غري  بنودا  يت�شمن  الذي  الطوارئ  قانون  على 
والطرقات ويف منازلهم وعلى الأج�شاد. مل ُينظر اإىل املواطنني باعتبارهم ب�شرا ي�شتحقوق 
احلياة، ف�شال عن الحرتام واحلقرّ يف العدالة وامل�شاأواة. توىلرّ الإعالم احلكومي مهمته 
م للقوات الغازية ما يحثرّها على مزيد من البط�ض وارتكاب الإهانات  رة، وقدرّ لة واملتكررّ املف�شرّ

الفاح�شة.
اأخطر ما اأثبتته ثورة 14 فرباير، اأن البحرين مل تعد متلك جهازا ق�شائيا م�شتقال. يف 
املعنى ال�شيا�شي، فاإن البالد باتت غابة يحكمها الوحو�ض والراغبون – لأتفه الأ�شباب – 
د املحامون وخرباء القانون اأن ما ُي�شمى مبحاكم ال�شالمة الوطنيرّة  يف ارتكاب املجازر. يوؤكرّ
)املحاكم الع�شكرية( ل عالقة لها بالد�شتور، ول باأ�شول املحاكمات اجلنائية. ل �شمانات 

ُتذكر للمتهمني، ول حد اأدنى للعدالة يف �شري املحاكمات واإجراءاتها.
فيما يلي ا�شتعرا�ض لأهم املخالفات التي �شهدتها املحاكمات يف الدعوى رقم 124/2011 

)ق�شاء ع�شكري – التحالف من اأجل اجلمهورية(، بح�شب ما اأفاد املحامون.

الق�صاة برعاية  تعذيب  اجلل�صات:  قبل  ■ املتهمون 
اأن جميع املتهمني كانوا  اأقوال الأهايل والن�شطاء -  – وتعززها  توؤكد �شهادات املحامني 
وهي  املحكمة،  اأمام  مثولهم  قبل  والنف�شي  اجل�شدي  التعذيب  من  لوجبات  �شون  ُيعررّ
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“حفلة” ُيحاط بها من ُيقاد اإىل اجلل�شة الأوىل خا�شًة، وتتم باأيدي ال�شرطة الع�شكرية 
التي تخ�شع للنيابة الع�شكرية، وبالتايل لأوامر املحكمة نف�شها. الإهانات املهينة لكرامة 
نيا التي نالها املتهمون قبل  الإن�شان، والتوقيف يف اأ�شعة ال�شم�ض احلارقة؛ هي احلدود الدرّ

اأن ي�شتقبلهم القا�شي!
ل يتطلرّب الأمر الدخول يف جدلية: هل تعلم املحكمة بذلك اأم ل؟ هل هناك اأوامر عليا اأم 
اأنها ت�شرفات �شخ�شية؟! تلك هراءات يلوكها الذين يحملون رغبة مفادها: “�شنوا�شل 
التعذيب، و�شنترباأ منه!” لذلك، ل يخالج اأحد ال�شك يف اأن اأعمال التعذيب التي �شهدتها 
الع�شكرية،  النيابة  من  وتوجيهات  باأوامر  كانت  الق�شاة؛  بكرا�شي  الل�شيقة  اجلدران 
ماح  ال�شرّ مرارا  ترف�ض  كانت  الأخرية  اأن  ذلك  د  ويوؤكرّ اأي�شا.  املحكمة  هيئة  من  وبرعاية 
اأن مثل هذه املعاملة  للمتهمني بالتحدث عن التعذيب الذي يتعر�شون له، رغم اإدراكهم 
تخد�ض العدالة وُت�شقطها. ال�شورة الوا�شحة التي ارت�شمت للمتهمني، اأنهم كانوا ميثلون 

اأمام �شركاء يف التعذيب، ولي�شوا ق�شاة عادلني.

العدالة اإعاقة  الّدعوى:  ■ اأوراق 
عوى؛ النية امل�شبوهة ب�شاأن حتقيق  اأوراق الدرّ فاع لن�شخ من  يوؤكد عدم ت�شليم حمامي الدرّ
العدالة. مل يرغب الق�شاة، ابتداًء، اأن ينال املتهمون الفر�شة احلقيقية لإظهار براءتهم. 
وهذه وحدها ف�شيحة كربى، تنمرّ عن تواطوؤ الق�شاة مع اجلالدين. لقد ُحرم املحامون من 
الطالع على الق�شية قبل اأول جل�شة حماكمة، وذلك رغبًة يف قطع الطريق عليهم يف اإبداء 
الدفوع ال�شكلية اأو مناق�شة املتهمني قبل تالأوة التهم عليهم. وحني ا�شطرت املحكمة، فاإنها 
اكتفت بتوفري ن�شحة واحدة من الدعوى – وهي ت�شتمل على اأكرث من خم�شة ملفات كبرية 
اأن مواعيد اجلل�شات  يتقا�شمها ما يزيد على خم�شة ع�شر حماميا! علما  اأن  – ُيفرت�ض 
كانت مت�شارعة، وتف�شل بني اجلل�شة والأخرى اأيام معدودات. واإ�شافة اإىل ما يتطلبه ن�شخ 
امللفات من وقت، فاإن طبيعة ق�شية الدعوى – غري امل�شبوقة يف الق�شاء – تتطلب وقتا 
وجهدا م�شاعفا لكي ُيتاح للمحامني اإعداد دفاع حقيقي لإظهار العدالة. اإل اأن املحكمة، 
ومْن ُيديرها يف اخللف، مل تكن معنية بالعدالة واإن�شاف املتهمني، واأُريد لها اأن تكون اأداة 

بيد ال�شلطة لإنزال عقوباتها اجلاهزة.

وت�صتحّقون! نعلمحُ  التعذيب:  ك�صف  من  املتهمني  ■ منع 
من الإجراءات الفا�شحة التي ارُتكبت يف �شاحات “العدالة” املفرت�شة، هو عدم ال�شماح 
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�شوا له من تعذيب ج�شدي ونف�شي، كما  ث اأمام املحكمة، واإظهار ما تعررّ للمتهمني بالتحدرّ
اأنه مل ُي�شتجب لهم ملعاينة ما بهم من اآثار التعذيب اأثناء التحقيق. وهو اإجراء �شمل اجلميع 
ث يف اجلل�شة اإل  ت املحكمة – وبنحو مريب – على عدم التحدرّ دون ا�شتثناء، حيث اأ�شررّ
رغم  اجلل�شة،  قبل  املتهمني  مع  اجللو�ض  لهم  ُيتح  مل  الوكالء  اأن  علما  املتهمني،  لوكالء 
اأن املحكمة قامت  ال�شيا�شية لهذا الإجراء،  ا يك�شف اخللفية  اإبدائهم ذلك م�شبقًا. وممرّ
بتحويلهم  واكتفت  التعذيب.  حتت  اإ�شاباتهم  عن  للحديث  بادروا  الذين  املتهمني  بطرد 
رعي، وهو موظف يف وزارة الداخلية، وغالبا ما تربطه عالقات ود وتعارف  للطبيب ال�شرّ

مع ال�شباط واجلالدين.
حقوق  اأب�شط  من  حرمانا  يعدرّ  الإجراء  هذا  اأن  لع،  ومطرّ حمام  اأب�شط  على  بخاف  ولي�ض 
�شعبا،  لي�ض  التف�شري  الأمريكية.  والتفاقية  الدويل  للعهد  �شراحًة  خمالف  وهو  املتهم. 
فاملحكمة الع�شكرية مل تكن ترى املتهم بريئا حتى تثبت اإدانته، كما هي املواد املعروفة يف 
العهود واملواثيق. بل كانت تراه م�شتحقا للعقاب والتعذيب ومن غري احلاجة لإثبات تهمة 

لة! ما، حقيقة كانت اأم متخيرّ

جاهزة! االأحكام  لدينا..  وقت  ال  املحكمة:  ■ �صرعة 
فاع  الدرّ لتقدمي  الكايف  الوقت  مُينحوا  اأنهم مل  املحامون،  ك�شفها  التي  الأمور  من غرائب 
ك “ب�شرعة متناهية”، تناغمًا مع الإيقاع  واإعداد املرافعات. كانت املحاكم الع�شكرية تتحررّ
ريع للفظاعات التي �شهدتها البالد طول وعر�شا. يفيد املحامون باأن املهل التي مُتنح  ال�شرّ
لهم ل تتعدى يومني اأو ثالثة اأو خم�شة اأيام يف احلدرّ الأق�شى. ومن املثري ما ينقله املحامون 
ال�شيا�شي يف  باأن:”الو�شع  قوله  الكافية،  الآجال  تعقيبهم مبنح  املحكمة عند  رئي�ض  عن 

البلد ل ي�شمح بالتاأجيل واأن على املحكمة �شغوطات يجب اأخذها يف العتبار”.
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اإذًا، كان كلرّ ما يرتديه الق�شاة م�شي�شًا. كانوا حتت �شغوطات الع�شكر الذين ن�شروا الرعب 
يف القرى واملناطق.

ل يفهم هوؤلء الق�شاة لغة الدفاع، وحقوق املتهمني، وال�شمانات الكافية لهم. لقد جاوؤوا 
باأوامر وا�شحة: “عليكم بهم. لي�ض لكم �شقفا، اأعاله مثل اأدناه”. فماذا ي�شري هوؤلء، بعد 
لت ال�شرعة يف اإمتام املحامني لدرا�شة الق�شايا، اأو لو رف�شت املحكمة �شماع  ذلك، لو اأخرّ
�شهود النفي، اأو رف�شها ال�شتفزازي لعر�ض املقاطع الفلمية كاملًة واأمام املتهمني، وقطع 
اإنزاله  واملطلوب  �شيء جاهز،  فكلرّ  اأبدًا!  يهمرّ  ل  لأدلتهم!؟  املحامني  اأمام طرح  الطريق 

ب�شرعة.

�صامتني! امني  ب�صّ نريدكم  واعتقاالت..  �صغوط  ■ املحامون: 
كان  وهل  والعتقال؟  لل�شغط  املحامي  �ض  تعررّ لو  فيما  حقيقيا  دفاعا  املتهم  ينال  كيف 
م املحامون جملة  املطلوب اأ�شال – يف حماكم الع�شكر – ينال املتهم �شيئا من الدفاع!؟ قدرّ
�شوا لها خالل الأ�شهر ال�شابقة،  من املمار�شات التي اأو�شحت حجم امل�شايقات التي تعررّ
لة. وفيما يلي  ما ُي�شقط ال�شمانات املطلوبة يف الدفاع، خالفًا للمواثيق الدولية ذات ال�شرّ

�شواهد على ذلك:
هت  - اعتقال املحامني: اعتقل املحامي تيمور كرميي يف الأيام الأوىل لإعالن الطوارئ، وُوجرّ
غب. وبعد حوايل �شهر، اعتقل املحامي املعروف بالدفاع عن  له تهمة التجمهر واإثارة ال�شرّ
منزله  تك�شري  ومت  للتعذيب،  �ض  تعررّ وقد  التاجر،  حممد  املحامي  ال�شيا�شيني،  املتهمني 
وتخريبه. وكان ُيراد من ذلك، اإر�شال ر�شائل تهديد مبا�شرة للمحامني و�شرفهم عن تويل 

الدفاع عن املتهمني ال�شيا�شيني.
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هت ُتهم جتمهر وخالفه لثالثة من املحامني الن�شطاء يف  - اتهام وا�شتدعاء املحامني: ُوجرّ
جمال حقوق الإن�شان، وهم املحامون حافظ حافظ وحممد اأحمد وحممد اجل�شي. كما 
مترّ ا�شتدعاء املحامني ح�شن ر�شي وجليلة ال�شيد و�شامي �شيادي، وذلك بق�شد ترهيبهم 
املحاكمات  يف  املتهمني  عن  الدفاع  عن  للعزوف  املحامني  ببع�ض  حدا  ما  وتخويفهم، 

م دفاعا حقيقيا خ�شية ردود فعل ال�شلطة. الع�شكرية، كما اأن البع�ض مل ُيقدِّ
- تهديد املحامني وا�شتفزازهم: ينقل املحامون اأن ال�شباط املتواجدين يف املحكمة، كانوا 
يداأبون على تهديدهم بالعتقال، وكان بع�ض �شباط اجلي�ض يقول للمحامني باأن “الدور 
د  �شياأتيكم، كما جاء على الأطباء واملعلمني وغريهم”. كذلك، كانت املحكمة نف�شها تتعمرّ
دت جرحهم نف�شيا والتاأثري  ال�شتهزاء باملحامني، وتتعامل معهم وكاأنهم خ�شوم لها، وتعمرّ
على اأع�شابهم قبل تقدمي الدفاع. ولأجل مزيد من التاأثري، جلاأت املحكمة اإىل قطع كالم 
املحامني يف ن�شف املرافعات، ومل ت�شمح لهم بال�شرت�شال والرتافع ال�شفوي، ما ميثرّل قمعا 
مبا�شرا من املحكمة، وهو تتمة لأ�شاليب ال�شغط والإهانة التي يتعر�ض لها املحامون قبل 
مهينة،  بطريقة  تفتي�شهم  اإىل  يعمدون  والذين  وال�شباط،  ال�شرطة  اجلل�شات من جانب 
يف  يفعلون  كانوا  الدوار؟”،”ماذا  رحت  “اأنت  قبيل:  من  اتهامية  اأ�شئلة  اإليهم  ه  وتوجرّ
اخليام؟”،”اأنت قلت باإ�شقاط النظام اأي�شًا؟”. والغر�ض كل من ذلك، اإ�شعار املحامني 

باأن م�شريهم قريب من العتقال مثل متهميهم.
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االحتالل العسكري  
لمجمع السلمانية الطبي  

نور  بزوغ  وقبل  �صباحًا.   5.20 اإىل  ت�صري  ال�صاعة  عقارب  كانت 
مع �صوت مروحيات ع�صكرية حتوم  ال�صم�ش على �صماء البحرين، �صحُ

على مقربة من اأجواء جمّمع ال�صلمانية الطبي.. 
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ولوحظ انقطاع الت�شال يف الهواتف النقالة وكاأن خلاًل يف ال�شبكة، حتى خدمة )البالك 
النوم لأكرث من  اأحدهم مل يذق طعم  الهواتف..!  بداأت تفقد تردداتها يف بع�ض  بريي( 
هذا  ظلمة  يف  ُيحاك  ما  �شيئًا  باأن  هاج�ٌض  اأ�شابه  �شوت  مكرب  يحمل  كان  �شاعة..   24
خيفة  اجلميع  وتوج�ض  اخللل،  هذا  من  اجلميع  حمذرًا  املكرب  يف  ونادى  ال�شباح..! 
ال�شهداء وحتذيرهم.. ومع  من هذا الأمر وحاأول اجلميع الت�شال باملعت�شمني يف دوار 
هذه املحاأولت اليائ�شة وا�شتيقاظ اجلميع على هذا النداء والقلق ال�شديد امل�شت�شري يف 
قلوبهم، اأ�شارت ال�شاعة اإىل 5.45. واقرتب �شوت املروحيات الع�شكرية اأكرث فاأكرث من 
�شاحة مواقف ال�شيارات التابعة لق�شم الطوارئ، وبداأ النا�ض يف النت�شار يف هذه ال�شاحة 
واأعينهم متجهة اإىل �شماء الدوار، فراأوا وبكل و�شوح �شربًا من املروحيات الع�شكرية اأي�شًا 

وار. حتلق وهي يف مكانها والنريان تنطلق منها باجتاه الدرّ
اجلي�ض  قيام  تفا�شيل  عن  البحرين(  )مراآة  لـ  حديثه  خالل  عيان  �شاهد  ذكره  ما  هذا 
البحريني وقوات الأمن بعملية احتالل جممع ال�شلمانية الطبي وع�شكرته عقيب ف�ض دوار 

اللوؤلوؤة من املعت�شمني بالقوة يف الأربعاء 16 اآذار/مار�ض 2011.
ويتابع �شاهد العيان يف �شرد م�شاهداته »يف تلك الأثناء انطلقت بع�ض �شيارات الإ�شعاف 
لإدراك ما يجري.. فبع�ض �شيارات الإ�شعاف )4( كانت متوقفة يف املوقف املقابل ملوقف 
�شيارات ق�شم الطوارئ، وهي غري �شاحلة لال�شتعمال ب�شبب اختطافها من قبل )رجال 
كان  والتي  �شرتة  جزيرة  جمزرة  اأثناء  ال�شابق  اليوم  يف  فيها  اأ�شرار  واإحداث  الأمن( 

ال�شحية فيها ال�شهيد اأحمد فرحان«.
وار يف غ�شون دقائق حمملة ببع�ض امل�شابني  يوا�شل »وبالفعل.. عادت هذه ال�شيارت من الدرّ
اإ�شعافات خا�شة،  اإىل  التي حتولت  ال�شيارات اخلا�شة  لبع�ض  بالإ�شافة  واجلرحى، هذا 
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اأن هناك  الع�شكرية وو�شفوا  وار باملروحيات  الدرّ عادوا وهم مذعورون من منظر ق�شف 
جمزرة جديدة تدور رحاها هناك.. ومل يعلم املوجودون ما قد يح�شل يف املجمع اأي�شًا«.

»يف  ال�شاهد:  ل  يف�شرّ الطبيُ  ال�شلمانية  جممع  على  الع�شكرية  ال�شيطرة  عملية  بدء  وعن 
موظفني  وحوت  النا�ض  اأعداد  ازدادت  تقريبا..  دقائق  وخم�ض  ال�شاد�شة  ال�شاعة  متام 
ومتظاهرين وم�شابني وغريهم، وتفاجاأ اجلميع بانطالق النريان عليهم من املروحيات 
الع�شكرية والقنابل ال�شوتية يف باحة املجمع كما مت اإغالق جميع البوابات الرئي�شية من 
قبل قوات مكافحة ال�شغب وحما�شرتها ومنع دخول اأو خروج اأي �شيارة �شواء كانت �شيارة 
اإ�شعاِف اأو حتى �شيارة خا�شة، كما مت منع اأي فرد من الدخول اأو اخلروج من امل�شت�شفي.. 
ات اأمنية م�شلحة من جانبي مواقف ال�شيارات قادمني من جهة جامعة اخلليج  ظهرت قورّ
العربي اإىل املبنى الداخلي للمجمع وهم �شاهرون اأ�شلحتهم وبع�ض هوؤلء الأفراد قد �شوب 
�شالحه فعاًل واأطلق النار على اأحد املواطنني اأمام مدخل طوارئ الولدة، حمدثًا اإ�شابات 

وجروحًا« .
ودخلوا  اجلميع،  قلوب  يف  الوقت  نف�ض  يف  والده�شة  والهلع  اخلوف  »دبرّ  اأكرث:  ل  يف�شرّ
ع واأُغلقْت الأبواب الآلية من اخلارج و�شيطر على كل باب 3 اإىل 4 اأفراد من  مبنى املجمرّ
قوات الأمن.. هروب خميف، بحٌث عن اأماكن اآمنة لالحتماء ولكن ما من مفر، بعدها 
بداأت جمموعات من اأفراد اجلي�ض يف الظهور بدباباتهم ومدرعاتهم واآلياتهم وعتادهم 
مع الطبي من الداخل واخلارج ومت تطويقة متامًا من قبل هذه  الع�شكري وكاأمنا حو�شر املجرّ

القوات واجليو�ض«.

واحل�صار االنتقام  ■  بداية 
بح�شب املعلومات املوؤكدة، هاجمت قوات الأمن 4 من املوظفني )اإ�شماعيل يو�شف احلداد، 
ق�شم  اإدارة  مكتب  يف  حبيب(  عبداهلل  علي  مهدي،  �شالح  منري  طاهر،  �شيد  اإبراهيم 
التنظيفات يف املجمع يف املبنى ال�شمايل القدمي واعتدت عليهم بال�شرب وال�شتم واإدماء 
اأحدهم، وهو رئي�ض الق�شم )علي احلداد( الذي ك�شرت رباعيته، ومن ثم اقتيادهم للبوابة 
الرئي�شية )رقم 1( وهوؤلء كانوا مبثابة اأول لقمة لهم، فقد توا�شل ال�شرب املربح عليهم 
احُتجزت  واملكان  الوقت  نف�ض  ويف  الأطباء  �شيارات  مواقف  من  القريبة  احل�شائ�ض  على 
توثق  احلدث  هذا  وطبيب،  وممر�ض  ال�شائق  فيها،  من  على  واعتدي  اإ�شعاف  �شيارة 

بكامريات الهواتف املحمولة من بع�ض نوافذ الأجنحة املطلرّة على املوقع.
�شاحة  يف  متثيلية  فربكات  اآخر  عيان  �شاهد  ر�شد  الطبي  مع  املجرّ من  الآخر  اجلانب  يف 
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مواقف ال�شيارات بق�شم الطوارئ، اأهم فربكة هي فتح باب خلفي لإحدى ال�شيارات التي 
بطت  ت�شبه الإ�شعاف، بنيرّة اللون وو�شع اأ�شلحة فيها وت�شويرها لالإيحاء باأن هذه اأدلة �شُ
كانت  بحرينية  عائلة  اأنهم  ي�شاهدهم  ملن  يبدو  املواطنني  من  جمموعة  اإح�شار  ثم  بها، 

حمتجزة كرهائن يف املجمع ح�شب ما اأ�شيع يف الو�شائل الإعالمية يف وقت �شابق.
وما اأظهرته بع�ض الأفالم وال�شور الفوتوغرافية يف هذا ال�شياق »قيام قوات اجلي�ض بعد 
ذلك بتك�شري زجاج بع�ض ال�شيارات وتدمري اخليام املن�شوبة واإتالفها وبعرثة حمتوياتها 
من اأدوية واأدوات واأجهزة طبية، وكانت هذه اخليام قد ن�شبت – بح�شب ما يوؤكده جميع 
الأطباء واملمر�شني - مبوافقٍة من اإدارة املجمع ومكتب وكيل الوزارة على علٍم بها، بغر�ض 
تخفيف ال�شغط على الطوارئ وتخ�شي�شها للحالت غري احلرجة من امل�شابني واجلرحى 
احلكومة  ادعت  كما  ولي�ض  ر�شمي  برتخي�ض  رفت  �شُ التي  لالأدوية  كمخزن  وا�شتغاللها 

وبع�ض ال�شت�شاريني املح�شوبني على النظام اأنها م�شروقة.
وهنا يوؤكد عدد من العاملني يف ق�شم املغ�شلة باملجمع »اأن الق�شم هاجمته قوات اجلي�ض 
للموظفني  ع�شوائي  واختيار  والإهانة  وال�شرب  بال�شتم  منت�شبيه  على  واعتدت  والأمن 

واإلبا�شهم الأكفان املكتوب عليها )اأنا ال�شهيد التايل( وت�شويرهم.
ه ال�شخ�ض الذي اأنذر  وي�شرت�شل �شاهد العيان يف �شرح ما حدث: »يف هذه الأثناء.. توجرّ
اأفراد  ي�شتنجد بطاقم  الطبي  ال�شلمانية  ع  اإدارة جممرّ ملكاتب  الباكر  ال�شباح  اجلميع يف 
الإدارة الذين كانوا جمتمعني يف غرفة الجتماعات مكتويف الأيدي ويف حرية من اأمرهم 
الوزير  اأن  بالتعليق  اكتفوا  بل  �شيء،  اأي  فعل  ي�شتطيعون  ل  اأنهم  وجوههم  على  بان  وقد 
)نزار البحارنة( ذاته ح�شر ومل ي�شمح له بدخول املجمع واأن اجلي�ض قد اأخربه باأن عليه 
اآل خليفة( للدخول واأنه ل�شلطة الآن له  اأحمد  اإذًا من امل�شري )خالد بن  احل�شول على 
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كوزير لل�شحة، فاأعلن ا�شتقالته يف نف�ض اليوم«.
ويوؤكد عدد من العاملني يف املجمع ممن كانوا يف الداخل: »�شلرّم اجلميع باأنهم حما�شرون 
داخل مبنى ال�شلمانية ولي�شمح لهم باخلروج، واأُطلقت نداءات ا�شتغاثة بثتها قناة اجلزيرة 
وال�شخ�شيات  واب  النرّ ببع�ض  والت�شال  الإعالم  وكالت  وبع�ض  بالإجنليزية  الناطقة 
احلقوقية، ولكن ما من حلوٍل تلوح يف هذا الأفق املرعب.. فق�شوا اأ�شواأ ليلتني داخل املبنى 
دون موؤن غذائية اأو اإمدادات اأخرى م�شاندة. وقد اأثر ذلك على الطاقة ال�شتيعابية للمبنى 
ال�شخم الذي ظل يعمل باأقل من ن�شف طاقته الكهربائية املعتادة، مما خلرّف نق�شًا يف 
والقلب  الق�شوى  والعناية  الرئي�شية  العمليات  وتعري�ض حياة مر�شى  الأوك�شجني  كميات 

للخطر«.
الطاقم الطبي والتمري�شي وكل منت�شبي وزارة ال�شحة منهكون لقلة النوم وللذعر الذي 
اإحداهن احلياة خوفًا  اإىل نفو�ض املر�شى وفارقت  اأن هذا الذعر ت�شرب  اأ�شابهم، حتى 
ورعبًا وقلقا على اأبنائها الذين كانوا يتناأوبون على رعايتها يف وحدة العناية بالقلب.اأطفال 

ون�شاء يف بكاٍء وعويل وترقٍب للمجهول.. وبعد هذين اليومني الع�شيبني جاء الفرج.

املوؤمل ■ الفرج 
بعد هذا احل�شار املطبق على كل املنافذ والأبواب والتغلغل التدريجي لعنا�شر املخابرات 
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املدنيني اأ�شرقت على املجمع �شم�ٌض مظلمة وم�شلرّحة، تك�شوها اأقنعة لعنا�شر ملثمة جتوب 
كل اأرجاء املجمع باأ�شلحتها التي كانت اأطول من قامات حامليها.. والتلويح با�شتخدامها 
اأنه حانت حلظة الت�شفية وغربلة املوجودين، فقد تناقلت  يف اأي حلظة.. فظن اجلميع 
مكربات ال�شوت يف جميع اأروقة املجمع اإعالنًا يقول: »اإن من اأراد اخلروج فعليه اأن يتوجه 
لباب الطوارئ فقط واأن يربز هويته الر�شمية اأو الوظيفية، ولكن عليه اأن يتحمل م�شوؤولية 
نف�شه و�شالمته«، وبالفعل.. فاإن من ينوي اخلروج يعود م�شابًا جريحًا؛ ليتم اعتقاله لحقًا 
بعد تفتي�شه تفتي�شًا دقيقًا وم�شادرة الهواتف ذات التقنية املتطورة منهم وتفتي�شها.. وهذا 
نالته )عدالة  فالكل  رجل  اأو  امراأة  بني  مري�ض،  اأو  بني طبيب  دون متييز  فرد  كل  �شمل 
العقاب(.. وعليهم اأن يختاروا.. بني العذاب اأو البقاء حتت احل�شار، فقد كان فرجًا موؤملًا.

ع�صوائية ■ اعتقاالت 
�شاَحَبت هذه الأحداث الغريبة والدخيلة حملة بحث مكثرّف عن طريق التدقيق يف ال�شور 
املجمع  واأروقة  اأق�شام  وكل  اجلي�ض  اأفراد  لدى  الرئي�شية  البوابات  عند  لالأ�شماء  وقوائم 
الطبيبات  وخ�شو�شًا  املوظفني،  اأو  امل�شت�شفي  على  املرتددين  لكل  وحازم  دقيق  وتفتي�ض 

واملمر�شات، فقد �شكا بع�شهن لحقًا تعر�شهن للتحر�ض اجلن�شي من اأفراد اجلي�ض.
حني  الطبي  املبنى  وحرمة  ال�شحية  لل�شوابط  يكرتثوا  مل  الأمن  وقوات  اجلي�ض  اأفراد 
قاموا مبباغتة الدكتور علي العكري يف غرفة العمليات اأثناء اإجرائه عملية لأحد املر�شى 
والعتداء عليه بال�شرب وال�شتم والإهانة ولالأطباء املتواجدين معه اأثناء العملية ومنعه 
اأطباء  مالحقة  اعتقاله  وتال  للخطر،  املري�ض  هذا  حياة  وتعري�ض  العملية  موا�شلة  من 
التحقيق  اأو  اأي�شًا واعتقالهم  وكوادر متري�شية وم�شعفني وموظفني وم�شابني ومرتددين 

معهم وبث الرعب يف نفو�شهم.
ويو�شح عدد من موظفي املجمع »اأن الإدارة الع�شكرية اجلديدة للمجمع اخرتعت اأنظمة 
جديدة تقوم على ال�شتهداف والعقاب اجلماعي ملعظم املوظفني، باإعداد قائمة يومية من 
املوظفني الذكور والإناث ومفاجاأتهم باأنهم مطلوبون للتحقيق، واإما اأن يعودوا اأو ل.. فمن 
ل يعود يكون م�شريه املعتقل، ومن يعود فريوي ما تعر�ض له على يد اأفراد قوات عنا�شر 

الداخلية والدفاع، املدنية والع�شكرية«.
نقطتان للتحقيق والتعذيب، امل�شرحة والغرفة الواقعة اأمام باب الطوارئ ل�شتكمال عملية 
باأفعال  القيام  على  املتهمني  واإجبار  والعقيدة  الدين  يف  والإهانات  فنونه،  بكل  التعذيب 
رموز  �شور  وتقبيل  الع�شكرية  الأحذية  ولعق  احليوانات  اأ�شوات  وتقليد  كالنباح  غريبة 
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النظام وال�شتم والتهديد بالغت�شاب والتعر�ض لذويهم اأو القتل، وكل ما ل يخطر ببال 
املرء يكون يف ذلك التحقيق.. ومن ثم يخريونهم بني العمل )خُمربًا( حل�شابهم اأو التعري 
الكامل اأو العتقال وخ�شو�شًا الن�شاء، والقا�شم امل�شرتك هو اإ�شدار اأمٍر بعدم الإف�شاح 
عما جرى واإل.... ويكون ذلك وهم يقومون بت�شوير املتهمني بهواتفهم النقالة وبطريقة 

ا�شتفزازية وا�شتمتاع علني منهم بهذه املمار�شات.

عاملة ■ �صهادة 
من  له  تعر�شت  ما  البحرين(  )مراآة  لـ  الطبي  ال�شلمانية  جممع  يف  �شحية  عاملة  روت 
اإىل  ظروف العتقال والتعذيب بالقول » يف ني�شان/اأبريل حتققت خماأويف، عندما جاء 
منـزيل اأكرث من 30 رجاًل ملثمًا ويحملون الر�شا�شات واقتادوين اأمام ناظَري ابني، الذي 
اأُرغمُت على تركه وحيدًا. حيث تعر�شُت لإ�شاءة املعاملة اجل�شدية والنف�شية؛ فقد ع�شبوا 
و�شربوين  �شفعًا  واأو�شعوين  والأرجل  بالأيدي  بال�شرب  علَيرّ  وانهالوا  يدَيرّ  وقيدوا  عينَيرّ 

بخرطوم املاء و�شعقوين بالكهرباء«.
وتتابع »كما هددوا باغت�شابي وقتلي كي اأعرتف بتهم ملفقة، وتعر�شُت للتحر�ض اجلن�شي 
باأن كابو�شًا يجثم على  والإذلل، وخامرين �شعور بالوحدة واخلوف واخلجل، واأح�ش�شُت 
ابني  �شُيطعم  َمن  يف  واأفكر  القلق  ي�شاأورين  كان  الوقت  وطوال  اأخرى.  تلو  مرة  �شدري 

ويعتني به«.
اإطالق �شراحي  اإنه �شيتم  22 يومًا يف ال�شجن ا�شتدعوين وقالوا يل  تو�شح »بعد ق�شاء 
بكفالة.. عندما راأيت ابني توقفنا دقيقتني قبل اأن يهرع اإىل ح�شني، ف�شممُته اإىل �شدري 

واأجه�شُت بالبكاء«. )1(
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ال�صاد�ش الطابق  ■ ع�صكرة 
كانا  اللذْيٍن  و63   62 جناح  احتجزت  الأمن  قوات  »اأن  يوؤكدون:  املجمع  يف  العاملون 
مليئنْي بامل�شابني واجلرحى، خ�شو�شًا اإ�شابات الراأ�ض، ومنعت اأي اأحد يدخل اإليهما اإل 
اأثناء  تت�شلى  العنا�شر  اأن هذه  ال�شهود  باإجراءات م�شددة وتفتي�ض دقيق، وقد نقل بع�ض 
املناأوبة الليلية بالعتداء بال�شرب على روؤو�ض هوؤلء اجلرحى وتهديدهم بالقتل، كما هو 
احلال بالن�شبة لبع�ض الأجنحة كالعناية الق�شوى- جناح 205، فاإنك ترى عنا�شر الأمن 

تقف خارجها والت�شييق على مرتاديها«. )3(
اأثناء  املتهمني  اأمام  اأ�شبابها  عن  واجلي�ض  الأمن  اأفراد  اأف�شح  النتقامية،  احلملة  هذه 
تعذيبهم، كان اأهم هذه الأ�شباب هي نزول عند مطالبات اأغلبية ال�شعب بتطهري املجمع 
احلكومة  ف�شحتم  من  اأنتم  واأنكم  املحلية(  الإعالم  و�شائل  )ح�شب  الرهائن  وتخلي�ض 
و�شوهتموها بت�شويركم للم�شابني داخل املجمع واأثناء العالج ون�شر هذه الت�شجيالت على 
ون  املواقع الإلكرتونية والف�شائيات واأن هذا )فربكة اإعالمية( ح�شب تعبريهم - وهم يردرّ
املعتادة  باأوقاتهم  ي�شتمتعوا  جتعلهم  مل  الثورة  هذه  اأن  اأي�شًا  الأ�شباب  ومن  باملثل،  الآن 
هذا  واإن  اأي�شًا..  باملثل  ذلك  على  والرد  الآن  الثاأر  يجب  واأنه  جيدًا  ينامون  ل  واأ�شبحوا 
ل املجمع اإىل ثكنٍة ع�شكرية خلق عزوفًا ورعبًا لدى املواطنني ف�شلوا فيها  احل�شار الذي حورّ

الذهاب للم�شت�شفيات اخلا�شة وتلقي العالج اأو حتى الولدة خوفًا على �شالمتهم.
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■ هوام�ش
)1( العفو الدولية: �شهادات من البحرين: اعُتقلت ب�شبب معاجلتها اجلرحى

4732/node/ar/org.bahrainrights.www://http

)2( �شهادة الدكتور علي العكري.
408=id_?page/org.doctorsinchains.www://http

البحرين: اجلي�ض وال�شرطة يطلقان النار على املتظاهرين.
3-18/02/2011/news/ar/org.hrw.www://http

)3( �شهادة الدكتور علي العكري لهيومن رايت�ض ووت�ض: عاملون باملجال الطبي ي�شفون 
التعر�ض للتعذيب اأثناء الحتجاز.

21/10/2011/news/ar/org.hrw.www://http

املر�شى  ا�شتهداف  يتوقف  اأن  يجب  اجلرحى،  املتظاهرين  واحتجاز  �شرب  البحرين: 
امل�شابني يف الحتجاجات

6-30/03/2011/news/ar/org.hrw.www://http
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االنتفاضة البحرينية باألرقام  
إعداد: راني أميري – 29 ديسمبر 2011
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�شكان البحرين: 1.2 مليون
عدد املواطنني: 535،000

الن�شبة املئوية ِمْن املواطنني ال�شيعة امل�شلِمني: 70 %
الن�شبة املئوية لل�شيعة يف احلكومِة: 13%

�شوؤون  ووزارة  الداخلية،  وزارة  و  الدفاَع،  وزارة  يف  ي�شغلونها  التي  العالية  املنا�شب  عدد 
جمل�ض الوزراِء، واحلر�ض الوطني، والدفاِع الأعلى والبالط امللكي: 0

الن�شبة املئوية يف وزارة املاليِة: 10%
الن�شبة املئوية يف وزارة الإعالِم: 6 %

الن�شبة املئوية يف ال�شلطِة الق�شائية: 5 %
امل�شتخدمون يف جهاِز الأمن الوطني الـ1،000، الن�شبة املئوية -غري البحرينيني: 64 

%
الن�شبة املئوية للبحرينيني ال�شيعة: اأقل ِمْن 5 %

ِة ال�شبه ع�شكريِة الـ20،000، الن�شبة املئوية لغري البحرينيني: 90  اِت الأمن اخلا�شرّ قورّ
%

الن�شبة املئوية للبحرينيني ال�شيعة: 0 %
– ذوي  ال�شورى  جمل�ض  مقاعد  واملتبوئني  الطوائف  ُكلرّ  ِمْن  املُنتخبنِي  البحرينيني  عدد 

النفوذ: 0 %
 14 العربِي:  الربيِع  ِمْن  كجزء  البحرين  يف  َبداأْت  للدميقراطية  املنا�شرة  الحتجاجات 

�شباط/فرباير 2011
النا�ض الذين َخرجوا اإىل ال�شوارع: 300،000

املكافئ الن�شبي لو َعمَل امل�شريون على نف�ض النمط: 40 مليون
�شْت على التظاهرات: 0 دليٌل اأن اإيران حررّ

اليوم الذي َغزْت فيه ال�شعودية لقمع النتفا�شة:14 اآذار/مار�ض 2011
على  َو�شلْت  التي  القطرية  ات  والقوَّ املتحدة  العربية  والإمارات  ال�شعودية  القوات  عدد 

املدرعات: 1،500
املواطنون الذين َقتلوا منذ 14 �شباط/فرباير: 50

الوفيات نتيجة الغاز امل�شيرّل للدموَع داخل البيوِت ال�شكنيِة اأَو - طلقًا بالر�شا�ض الن�شطاري 
)�شالح �شيد الطيور- ال�شوزن( ومن مدى قريِب: 30

ِة الأ�شغِر: 5 اأياِم ُعمر ال�شحيرّ
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العتقالت التع�شفية: 1،500
املدنيون الذين ُحِكموا باملحاكِم الع�شكريِة: 208

الأطباء الذين ُحكموا بتهمة املعاجلِة الطبيِة للمتظاهرين: 20
اأحكام ال�شجن املرتاكمة التي ُجمعْت: 2،500 �شنة

حاليًا، املواطنون املتهمون بانِتهاك حرية التعبري اأَو قوانني التجمعات: 1،000
احلالت املوثرّقة للتعذيِب واملعاملة ال�شيئِة منذ اأن َبداأْت الثورَة: 1،866

حتميل امل�شوؤولية للم�شوؤولني البحرينيني حلالت القتل اأَو ا�شتعمال التعذيب املنهجي: 0
امل�شاجد املدمرة: 40 واأكرث

ال�شحافيون الذين مت ا�شتهدافهم: 90 واأكرث
اأَو ال�شتباه مب�شاركتهم يف الن�شاطاِت  اأو م�شاركتهم  العاملني الذين ُف�شلوا ملنا�شرتهم، 

املنا�شرة للدميقراطيِة: 2،710
الطلبة اجلامعيون الذين طردوا لنف�ض الأ�شباِب: 477

�شجناء الراأي: 500
رتبة البحرين بني البلداِن يف ال�شجناِء ال�شيا�شينِي لكل فرد: الأوىل

حة اإىل البحرين: 53 دولر مليون مبيعات الأ�شلحة الأمريكية املُقرَتَ
ال�َشَنوات التي َحكَمت عائلة اخلليفة البحرين: 228

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-bahrain-

uprising-in-numbers
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الشهاداتالثاني
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من شقته المطلة على دوار اللؤلؤة 

توني ميتشل:

“اإنهم ي�صتحقون اأكرث من ملكهم واأن يعي�صوا يف جمتمع 
حر ودميقراطي” 

يعرف نف�صه، باأنه اأ�صرتايل يعي�ش حاليًاَ يف تايلند. كان مدر�صًا للغة 
االإجنليزية يف البوليتكنيك يف البحرين قبل اإقالته من العمل بعد 
يوتيوب  موقع  على  �صباط/فرباير  النتفا�صة  االأول  الفيديو  ن�صر 

وكتابة تعليقات حولها يف في�ش بوك، والتي ال ياأ�صف عليها.
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اإنه داعم بقوة للمتظاهرين البحرينيني الذين ي�شعون بب�شاطة للدميقراطية يف بلدهم، 
بحيث ميكن يف نهاية املطاف اأن يكون لهم راأي يف اإدارة البحرين وفر�ض حياة اأكرث عدًل 
لأنف�شهم وعوائلهم. العائلة احلاكمة يف البحرين ل متتلك حاليًا �شوى 30 ٪ من املوؤيدين 
من ال�شعب، ولهوؤلء النا�ض تذهب لهم �شفوة الوظائف والمتيازات. تتاألف احلكومة يف 
البحرين من وزراء يختارهم امللك �شخ�شيًا ولي�ض ال�شعب، ومعظمهم من عائلته. رئي�ض 
الوزراء هو عم امللك، ويتوىل هذا املن�شب منذ اأربعني عامًا. يتم تزوير الربملان البحريني 

بحيث اإن املعار�شة ل ميكنها اأن حتقق اأغلبية كاملة.
�شدر موؤخرًا عن اللجنة امل�شتقلة لتق�شي احلقائق يف البحرين تقريرًا ك�شف عن �شل�شلة 
والعتقال  التعذيب  ذلك  يف  مبا  البحرين  يف  حتدث  التي  الإن�شان  حقوق  انتهاكات  من 
اأي  الإطالق  على  جتد  ومل  الع�شكرية.  املحاكم  يف  واملحاكمات  القانونيني  غري  وال�شجن 
تورط لإيران يف اأي من الحتجاجات ال�شلمية التي جرت والتي ل تزال جتري يف البالد. يف 
املقابل، اعرتف امللك فقط باأنه “قد ارُتكبت اأخطاء” ومل تكن حتى لديه اللباقة لالعتذار 
ل�شعبه يف �شوء الإدارة ال�شارخ ململكته. اأخريًا، ذكر اأنه على الرغم من اأن اللجنة مل جتد 

اأي �شلة ليران اإل اأنه ل يزال يعتقد اأن اإيران متورطة.
�شعبها  واأح�ض مبعاناة  ب�شكل حمزن  اأفتقدها  واأنا  �شنوات  ملدة ثالث  البحرين  ع�شت يف 
اأنهم  كما  ملكهم،  من  اأكرث  ي�شتحقون  اإنهم  دائم.  خوف  يف  يعي�ض  يزال  ل  الذي  الرائع 

ي�شتحقون اأن يعي�شوا يف جمتمع حر ودميقراطي.

احلب ■ عيد 
لقد بداأ م�شواري مع يوم عيد احلب )الثنني 14 �شباط/فرباير 2011 م(. يوم الثنني 
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للغة  مدر�شًا  للبوليتكنك  البحرين  كلية  يف  اأعمل  اإنني  العمل،  يف  متواجدًا  عادة  اأكون 
الإجنليزية، ويف هذا اليوم والذي �شادف اإجازة منت�شف الف�شل، كنت قد خططت اأن 

اأق�شي يومًا هادئًا مع زوجتي يف �شقتنا التي تتواجد يف الدور العا�شر من اأبراج اللوؤلوؤ.
يف الأ�شهر ال�شالفة والتي قادت اإىل هذا اليوم كان هنالك الكثري من احلراك ال�شيا�شي 
يف تون�ض وم�شر، حيث متت تنحية حكام كانوا يعي�شون خارج الزمن. اكت�شفت من خالل 
)في�ض بوك( اأن هناك حركة احتجاج )يف البحرين(، ُاِعدَّ لها اأن تكون يف دوار اللوؤلوؤة، 
وكنت منتظرَا ما الذي �شوف يحدث ؟... اإنني خجل نوعًا ما واأعرتف الآن اأنني خالل تلك 
اأن دوار اللوؤلوؤة هو ذلك الدوار املثري لالإعجاب، مع ن�شب اللوؤلوؤة  اأعرف  اأكن  الأيام مل 
الكبري وهو الدوار القريب من املبنى الذي اأقيم فيه. ف�شقتنا تطل كذلك على جممع الدانة 
التجاري، واأ�شواق اللولو توجد داخل جممع الدانة، وكنت اأعتقد اأن الحتجاج �شوف يكون 
يف الدوار ال�شغري، الواقع لدى مدخل جممع الدانة، ولذلك فقد بقيت اأراقب من �شقتنا 

ما الذي �شيحدث؟
بعد برهة، لحظت وجود اأعداد كبرية من �شيارات ال�شرطة رباعية الدفع يف ال�شاحة الكبرية 
واخلالية املواجهة ملجمع الدانة، مل مي�ض وقت طويل حتى �شمعت اأ�شوات انفجارات قوية، 
والكثري من الدخان الأبي�ض، ات�شح يل اأن ال�شرطة كانت حتا�شر جمموعة من النا�ض يف 
�شارع جانبي، بالقرب من الدوار املوؤدي ملجمع الدانة، وافرت�شت اأن هوؤلء النا�ض هم نف�ض 
اأولئك الذين داأبوا على اإ�شعال احلرائق بالإطارات يف املنطقة املحيطة بال�شناب�ض )وهي 
اأقرب منطقة اإىل جممع الدانة ودوار اللوؤلوؤة(. بالن�شبة يل بدا الأمر كما لو اأنهم فجروا 
اأهمية كبرية. ومع  اأن الأمر لي�ض بذي  بع�ض القنابل الدخانية، وفروا ب�شرعة. وكما بدا 
م�شي الوقت تال�شى الدخان... ومل يبق اأحد، وغادرت �شيارات ال�شرطة املنطقة. اأدركت 
لحقًا اأن هنالك الكثري من الحتجاجات امل�شابهة يف اأنحاء خمتلفة من البحرين يف ذلك 
اليوم. والتي اأدت اإىل م�شرع اأحد املحتجني. ذلك ما كان يف�شر تواجد ال�شرطة ال�شئيل 

العدد اإىل حد ما بالقرب من حمل اإقامتنا.

مركبة  80  ■
يف ذلك اليوم اأح�شيت من خالل نافذة �شقتنا ما ل يقل عن 80 مركبة رباعية الدفع تابعة 
لل�شرطة، وقد متركزت يف امل�شاحة الكبرية املواجهة ملجمع الدانة. دوار اللوؤلوؤة )لي�ض ذلك 
املف�شي ملجمع الدانة( كان قد مت قطعه عن ال�شوارع املوؤدية اإليه، وكان حماطًا بال�شرطة. 
كنت اأ�شتطيع اأن اأرى من مواقف ال�شيارات املفتوحة يف الطوابق الثالثة ال�شفلى من اأبراج 
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اللوؤلوؤ اأن ل اأحد ي�شتطيع الدخول اأو اخلروج من الدوار، وكان رجال ال�شرطة ُيرجعون اأي 
�شيارة متجهة لناحية الدوار من �شارع ال�شيف، وكان هنالك الكثري من الزدحام املروري 
على ال�شوارع املحيطة، كان وا�شحًا اأن ال�شرطة مل تكن ترغب يف وجود اأحد بالقرب من 
الدوار. �شيارات ال�شرطة املتوقفة يف امل�شاحة املفتوحة توزعت اإىل جمموعات من ع�شر 
مركبات، وكانت تهم باخلروج من املوقع يف اجتاهات خمتلفة )ات�شح يل لحقًا اأن تلك 
ال�شيارات كانت تتوجه اإىل القرى ال�شيعية املختلفة، حيث كانت تت�شادم مع املتظاهرين( 

وبعيدًا عن الإرباك املروري حولنا كان اليوم هادئًا بدون حوادث.
ال�شورة اأعاله تو�شح قرب �شقتي من دوار اللوؤلوؤة. �شقتي كانت يف البناية الي�شرى، حيث 
قمت  حيث  �شيارات  مواقف  كانت  الأوىل  الثالثة  الأدوار  العا�شر.  الدور  يف  اأ�شكن  كنت 

بت�شوير اأفالمي.
كنت  كبري.  حد  اإىل  غريبًا  كان  م   2011 �شباط/فرباير   15 الثالثاء،  التايل،  اليوم 
ل زلت يف اإجازة من العمل وراأيت بعيني املئات من النا�ض يتدفقون باجتاه دوار اللوؤلوؤة 
الأعالم  حاملني  ويرتجلون  املحيطة،  الوا�شعة  امل�شاحات  يف  �شياراتهم  يوقفون  حيث 
للدوار،  مبا�شرة  لأنظر  اإقامتنا  حمل  يف  ال�شيارات  موقف  اإىل  فورًا  توجهت  البحرينية. 
اأنهم  للنا�ض  العام  املزاج  بدا  بالنا�ض،  يعج  املكان  وكان  بالكامل،  ال�شرطة  قوات  اختفت 
مبتهجون بوجودهم هناك، وخالل فرتة ق�شرية اأ�شبحت هنالك خيام... ميكرفونات... 
من�شة اإلقاء.. وحتى كنبات، اأدركت لحقًا اأن اآلة لتح�شري الف�شار )النفي�ض( قد ن�شبت 
هناك. وكنت متفاجئا اأن اأرى الكثري من الن�شاء الالتي يلب�شن عباءاتهن ال�شوداء يتواجدن 
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بجانب الرجال يهتفن وين�شدن. وب�شكل �شريع كان هنالك الكثري من النا�ض اإىل درجة اأن 
ال�شيارات مل يعد باإمكانها ا�شتخدام ال�شوارع اجلانبية. ورغم كل ذلك كان املزاج العام 
�شلميا هادئا، ورغم اأنني مل اأدرك بعد ماذا يح�شل اإل اأنني كنت اأ�شعر بالأمان، ومل اأ�شعر 
�شماع  ن�شتطيع  كنا  التخاطب اجلماعي  اأنظمة  الكثري من  تن�شيب  ومع  اإطالقا.  بتهديد 
الأغاين والهتافات واخلطابات )كلها بالعربية بالطبع( من �شقتنا، ويف امل�شاء ياأتي املزيد 
واملزيد من النا�ض وخا�شة العوائل. الأ�شوات )ل اأحب اأن اأ�شميها �شجيجَا( ا�شتمرت حتى 
وقت متاأخر من الليل، وكنت متفاجئَا اأن اأرى الكثري من ال�شباب الذكور كانوا قد ن�شبوا 

اخليم، وكانوا مي�شون الليل هناك.
“احتالل” دوار اللوؤلوؤة ا�شتمر لليوم التايل، يوم الأربعاء، واأعداد النا�ض ت�شخمت ب�شكل 
النا�ض، وظهرت مدينة �شغرية  الدوار كانت حمتلة من قبل  بو�شة مربعة من  كبري، كل 
من اخليم، وقد اأعدت من�شة لالإلقاء، وكان اليوم مليئًا باخلطب والأنا�شيد والهتافات. 
كانت امل�شروبات واملاأكولت توزع على النا�ض، والتواجد الن�شائي كان مرة اأخرى لفتًا. كان 
امل�شاء يجلب الأعداد الأكرب من الزوار، حيث العديد من العوائل ت�شل الدوار لت�شارك يف 
الحتجاجات ال�شلمية، وكانت املنطقة لحقًا تتجه للهدوء حيث املزيد من النا�ض - اأكرث 

من اليوم ال�شابق - يتجهون للمبيت هناك.
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زوجتي  اأيقظتني  �شباط/فرباير   17 اخلمي�ض  يوم  �شباحًا،  الثالثة  ال�شاعة  متام  يف 
)كتلك  قوية  انفجارات  اأ�شوات  ن�شمع  كنا  الدوار،  يف  يحدث  كان  ما  �شيئًا  اأن  لتخربين 
التي �شمعتها يف يوم 14 �شباط/فرباير( حتى من خالل نوافذنا املغلقة، وكانت ال�شيارات 
يخرجون  النا�ض  من  الكثري  هنالك  وكان  للدوار،  املحاذية  املواقف  من  خارجة  تهرع 
راك�شني بعيدًا. لب�شت �شريعًا، وتناأولت كامريا الفيديو، وهرعت اإىل امل�شعد، ل اأ�شتطيع 
اأن اأتذكر، ملاذا اأخذت معي كامريا الفيديو؟!.. رمبا لأنني ا�شت�شعرت اأهمية توثيق وت�شوير 
ما يحدث، اأو لأنني ل�شبب غام�ض كنت اأعلم اأن �شيئًا �شيئًا كان يحدث. خالل اإقامتي يف 
اأ�شرتاليا وتايلند وُعمان مل اأكن واجهت اأي نوع من النتفا�شات اأو الحتجاجات من قبل، 
ومل يح�شل يل اأن �شهدت �شخ�شيًا ا�شتخدام الغاز امل�شيل للدموع، ولذلك اأظن اأنني كنت 
ب�شيطًا عن طريق  الأمر لن يكون موقفًا  اأن  اأخربين  �شيئًا ما  اأ�شجل ذلك. لكن  اأن  اأريد 
اأنه �شوف يكون  اأدرك  الدوار. كنت  والبعد عن  اأمتعتها  باأ�شلوب راٍق حلزم  النا�ض  دعوة 

اأمرًاَ �شيئًا.

الغاز ■ رائحة 
اللوؤلوؤ  اأبراج  يف  الذهبي،  الربج  يف  ال�شيارات  موقف  حيث  الثالث،  للدور  و�شلُت  عندما 
ا�شطدمت مبا�شرة بالرائحة الغريبة للغازات امل�شيلة للدموع، مل تكن قوية بالدرجة التي 
تعيقني اأو تعيق زوجتي التي كانت ترافقني، وبداأت الت�شوير. راأيت جمموعات كبرية من 
قوات مكافحة ال�شغب الذين يلب�شون القبعات البي�شاء، والنا�ض - كانوا كلهم رجال على 
للدموع تطلق  امل�شيلة  الغازات  راأيت  البقاء واملقاأومة.  اأرى - كانوا يحاأولون  حد ما كنت 
اإنفجارات  الغاز.  من  حمتواها  اإطالق  وبالتايل  بالأر�ض،  ت�شطدم  وهي  وهجها  وراأيت 
اأ�شد  والتي كانت  تلك كانت قنابل �شوتية،  اأن  اكت�شفت لحقًا  تتواإىل،  اأخرى قوية كانت 
�شخبًا من قنابل الغاز امل�شيل للدموع، ولالأ�شف اكت�شفت اأن طلقات نارية كذلك اأطلقت، 
اأَر  اأربعة رجال قد قتلوا. وبالرغم من �ُشحب الدخان والفو�شى مل  اأن  وعرفت فيما بعد 

حمتجًا وحدًا حاماًل اأي �شيء اأو مت�شاجرًا مع ال�شرطة باأي �شكل كان.
انتقلنا اإىل موقع اآخر يف موقف ال�شيارات، و�شورنا املزيد من النا�ض يهرعون اإىل �شياراتهم 
بعيدًا عن الدوار باجتاه جممع الدانة، كانت ال�شرطة تالحقهم، وكانوا ليزالون يطلقون 
لقوات  حتديًا  البقاء  يحاأولون  كانوا  املتظاهرين  من  قلة  اأفراد  للدموع.  امل�شيلة  الغازات 
ال�شرطة، ولكن كثافة الغازات اأجربتهم على الن�شحاب والتواري. ما اأ�شرع اأن هبت على 
�شوف  العني  تهيج  اأن  اعتقدت  الغازات،  اأثر  من  اأعيننا حترقنا  وبداأت  الغازات،  مكاننا 
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يتال�شى، ولكن حتى يف موقف ال�شيارات املفتوح ظلت الغازات مرتكزة ب�شورة حادة، ومن 
الغاز  اإىل �شقتنا. كانت تلك التجربة الأوىل يل مع  ال�شيارات عائدين  ثم غادرنا موقف 
امل�شيل للدموع والتي ل اأن�شح بها. ل يجدي نفعًا اإغالق عينيك اأو دعكهما، وال�شيء الوحيد 

الواجب عمله حينها اأن تن�شحب وتبحث عن مكان تلتجئ اإليه.
بعد و�شولنا ل�شقتنا بداأت اأعيننا تعود حلالتها العتيادية والطبيعية، وبداأت بعدها فورًا 
اأكن  ملاذا فعلت ذلك؟... حينها مل  يوتيوب.  اإىل  التي �شورتها  الفيديو  اأفالم  يف حتميل 
اأدرك ملاذا؟ لكنني الآن اأدرك ال�شبب، كنت يف غاية النزعاج والغ�شب، مل اأكن متوقعا 
الذي  الأداء  م�شتقبلية،  وبروؤية  التطور  تن�شد  اأنها  معتقدًا  كنت  حكومة  من  الفعل  ذلك 
اأوروبا ال�شرقية  اأ�شمع عنه فقط يف  ِقبل ال�شرطة وقوات مكافحة ال�شغب كنت  راأيته من 
ال�شيوعية، عندما كنت �شغريًا، وذلك اأكد يل ما راأيته ب�شكل مقت�شب يف يوم عيد احلب 
)14 �شباط/ فرباير(، باأن قوات الأمن كانت تنظر للمتظاهرين ك�شيء ينبغي اإخ�شاعه 

باأ�شرع وقت ممكن.
قمت بتحميل كل ما لدي من اأفالم، وبقيت مع زوجتي اأ�شاهد اآخر املتظاهرين وهم يخلون 
املكان م�شيًا على الأقدام، حيث كان من امل�شتحيل اأن يغادروا املكان ب�شياراتهم دون اأن 
تنالهم يد ال�شرطة. كان وا�شحًا اأن قوات الأمن مل يكونوا �شعداء باإخالء املكان فح�شب، 
بل كانوا م�شممني حتى اآخر حلظة على اإ�شابة اأكرب عدد ممكن من املعت�شمني. الأعداد 
لزالت  ذلك  ومع  بال�شناب�ض،  املحيطة  ال�شوارع  اإىل  تراجعوا  املعت�شمني  من  الأخرية 

النفجارات تتواإىل على الرغم من اأن الهدف الأ�شا�شي من اإخالء الدوار قد اأجُنز.
اأزال  ل  وكنت  الوح�شية،  امل�شاهد  بعد هذه  النوم  اإىل  تخلد  اأن  ال�شعوبة مبكان  كان من 
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حزينًا وم�شت�شيطًا غ�شبًا على ما راأته عيناي. حاأولت تتبع الأحداث من خالل التعليقات 
كلية  يف  طالب  منهم  )الكثري  اأ�شدقائي  من  الكثري  اأن  متفاجئا  وكنت  بوك،  في�ض  على 
البوليتكنك( قد �شاهدوا الفيديو على يوتيوب، وكنت كذلك متفاجئًا من ر�شائل ال�شكر 
، حينها  التي و�شلتني، والكثري من الطالب كانوا ينقلون عبارات ال�شكر من والديهم اإيلَّ
مل اأكن م�شتوعبًا بعد اأهمية ما فعلت، وكذلك ا�شتلمت ر�شائل حتذير لأكون حذرًا. اأكدت 
لأ�شدقائي اأين بو�شع اآمن، واأن العنف قد انتهى، ولكني وا�شلت تلقي ر�شائل التحذير باأنني 
قد اأُعتقل اإذا مل اأكن حذرًا. من وجهة نظري مل اأقم بعمل خاطئ، واأنني �شورت بكامريتي 
عملية ناجحة لقوات الأمن )واإن كانت بق�شوة ووح�شية(!!.. ولذلك فعلى احلكومة اأن تكون 
يعلم  اأن  اأحدًا  تريد  كانت بطبيعة احلال ل  اإذا  اإل  ؟!...  األي�ض كذلك   وداعمة،  م�شجعة 

حقيقة ما جرى.

الدوار ■ اإخالء 
خالل يوم اخلمي�ض كان الدوار قد اأُخلي ب�شكل �شريع من كل ما تركه املعت�شمون هناك. 
اأ�شطول من �شاحنات  ال�شيارات الكثرية والتي ُتركت من قبل اأ�شحابها �ُشحبت بوا�شطة 
�شحب ال�شيارات. الكثري من تلك ال�شيارات كانت مفرملة بالكابح اليدوي اأو ناقل احلركة 
احتكاكها  اأ�شوات  ت�شدر  وهي  الإطارات  �شوت  ي�شمع  كان  ولذلك  مع�شقًا،  كان  فيها 
بالأ�شفلت اأثناء �شحب تلك ال�شيارات. ال�شيارات التي ُتركت يف اأطراف ال�شارع كانت لها 

الأولوية يف الإخالء، وقد ا�شتمرت هذه العملية طوال النهار وامتدت اإىل الليل.
اإن  اإن  الـ�شي  قبل  من  بي  الت�شال  مت  الدوار،  واإخالء  الهجمة  تلك  تلت  التي  الأيام  يف 
والـبي بي �شي بوا�شطة الربيد الإلكرتوين طالبني مني الإذًا يف ا�شتخدام اأفالم الفيديو 
التي اأر�شلتها اإىل يوتيوب، وقد اأذنت لهم على الفور، يف نظري كلما زاد عدد امل�شاهدين 
لتلك الأفالم كان ذلك اأف�شل. اإحدى وكالت الأنباء يف الوليات املتحدة اأرادت مني اأن 
اأعطيهًا حقوقًا ح�شريًة ل�شتخدام اأفالم الفيديو، الأمر الذي رف�شته. لحقًا، غمرتنا )اأنا 
وزوجتي( حالة من الفرح والن�شوة عندما راأينا الفيديو الذي �شورته كجزء من تقرير البي 

بي �شي املميز حول ما حدث.

يف الأثناء كل املنطقة حولنا متت حما�شرتها من قبل قوات الأمن، باعثني بر�شالة �شمنية 
باأن املعت�شمني لي�ض مرحبًا بهم للعودة ثانية للمكان. وتلقيت ر�شالة من اإحدى طالباتي، 
نقل  �شاحنات  ظهر  على  الدبابات  من  جمموعة  روؤية  بعد  وخائفة  للغاية  حزينة  كانت 
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لدوار  مبا�شرة  )العا�شمة، مال�شقة  املنامة  اإىل  ومتوجهة  منزلها،  اأمام  املدرعات، متر 
اللوؤلوؤة(. كانت م�شرة على ما تقول، وبالفعل يف �شباح اليوم التايل كان هنالك طابور 
من حامالت اجلند املدرعة والدبابات ت�شق طريقها باجتاهنا وب�شكل بطيء على امتداد 

ال�شارع ال�شريع )فيلم الفيديو الذي �شورته وجد طريقه �شريعًا للبي بي �شي(.
بعد ذلك كان هناك تواجد اأمني وع�شكري كبري يف املنطقة املجاأورة للدوار. با�شر اجلنود 
اإقامة مع�شكرات )كما فعل املعت�شمون( مع وجود مولدات للطاقة الكهربائية و�شاحنات 
نقل املاء، وكما يبدو اأنهم كانوا يعدون للبقاء لفرتة طويلة. الغريب اأن منطقة توقف �شيارات 
املعت�شمني قد حلت حملها الدبابات واملدرعات، وكذلك فاإن منطقة مواقف ال�شيارات هذه 
قد اأُحيطت ب�شياج من الأ�شالك ال�شائكة كما لو كان التواجد الأمني والع�شكري الكثيف 
ل يكفي لردع املحتجني عن العودة، وكان كل ذلك ر�شائل قوية ملن حتدثه نف�شه بالعودة 
للدوار. رغم كل ذلك قررت اأنا وزوجتي التوجه م�شيًا اإىل جممع الدانة حيث كنا بحاجة 
ل�شراء بع�ض الأطعمة. كان الكثري من �شيارات املحتجني ليزال قابعًا على اأطراف املم�شى، 
اأ�شحابها قد تركوها على عجل لينجوا باأنف�شهم. جميع ال�شيارات كانت مه�شمة النوافذ. 
وا�شلنا طريقنا اإىل املجمع ذهابَا واإيابَا دون م�شاكل، وعدنا ملوا�شلة مراقبة الو�شع من 

خالل نوافذ �شقتنا، وكذلك من خالل الزيارات املنتظمة اإىل اأدوار مواقف ال�شيارات.

فرباير  18 ■
يف يوم اجلمعة 18 �شباط/ فرباير، بعد الظهر، اكت�شفت من خالل ر�شالة على في�ض بوك 
باأن جمموعة كبرية من املتظاهرين كانوا متوجهني من جممع ال�شلمانية اإىل دوار اللوؤلوؤة. 
اأُ�شيبوا وماأوى لعوائلهم واأ�شدقائهم،  اأ�شحى ماأوى للكثريين ممن قد  جممع ال�شلمانية 
حيث اإن جمموعة من الطواقم الطبية وم�شاعديهم قد اتهموا لحقًا، وقب�ض عليهم ب�شبب 
م�شاعدتهم للمحتجني وعالجهم، على ح�شاب املر�شى املوؤيدين للحكومة )ح�شب الدعاء 
احلكومي(. توقعت من خالل تلك الأخبار اأن يكون هنالك املزيد من العنف، ولذلك هرعت 
اإىل موقف ال�شيارات ونقطة املراقبة لالأحداث من هناك، ولكن مدى روؤيتي للمتظاهرين 

قد ُحجبت ب�شبب وجود الأ�شجار.

وبع�ض  رجال  روؤية  من  ومتكنت  لدي،  الفيديو  كامريا  با�شتخدام  ال�شورة  بتقريب  قمت 
ال�شيارات وهم يتقدمون نحو الدوار، والذي كان يحر�ض اآنذاك بالعربات املدرعة وعدد 
غري معقول من مركبات ال�شرطة. اجلنود امل�شلحون كانوا يتوارون خلف حواجز بالقرب 
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اأيًا من املحتجني  اأر  املكرب مل  املنظار  الثانية، ومن خالل  وللمرة  املدرعة.  املركبات  من 
م�شلحًا باأي �شورة من ال�شور. ولكن فجاأة كان هنالك �شوت ي�شم الآذان لر�شقات من 
يرجعون  وهم  املحتجني  اأرى  كنت  الكامريا  وبدون  الدوار،  جهة  من  اأطلقت  الر�شا�ض 
راك�شني اإىل جهة جممع ال�شلمانية. اأدركت لحقًا اأن عددًا من املحتجني قد اأ�شيبوا جراء 
تلك الطلقات، وقد اأخربت من ِقبل طالب م�شاندين للحكومة باأن تلك الإ�شابات مل تكن 

�شوى اأمر مفربك وخادع.

لنف�ض  اأخرى  مرة  الأمن جلاأت  قوات  بالن�شبة يل.  معقوًل  الكالم  هذا  يكن  الواقع مل  يف 
التكتيك ال�شابق با�شتخدام الغازات امل�شيلة للدموع ومالحقة املحتجني بعيدًا عن املنطقة. 
بقيت املركبات املدرعة مكانها، ولكن مركبات قوى الأمن انطلقت ب�شرعة ملالحقة املحتجني.
خالل هذا احلدث طلب مني موظفو املجمع ال�شكني )اأبراج اللوؤلوؤ( عدم ا�شتخدام كامريا 
الفيديو التي بحوزتي اأو اأي كامريا، واأن اأذهب اإىل الداخل من اأجل املحافظة على �شالمتي. 
املوظفون )وبالدرجة الأوىل املنظفون( اأخربوين باأنه قد طلب منهم اأن يخربوا القاطنني 
باأن ل ي�شوروا واأن ل يتواجدوا يف موقف ال�شيارات، جتاهلت تلك الن�شيحة ب�شكل تلقائي.

*احللقة الأوىل مما ن�شره توين ميت�شل على مدونته:

http://tonydmitchell.wordpress.com
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عندما ُتجري جراحة في المخ بينما 
كلب بوليسي يشم قدميك

طه الدرازي:
ا�صت�صاري جراحة الدماغ واالأع�صاب

 
الروح االإن�صانية حتتاج للجمال احلقيقي اأكرث من حاجتها للخبز.

ديفيد هربرت لوران�ش

حني يو�صم ن�صف ال�صعب باخليانة، لي�ش هناك فرق بني اأن تكون ا�صت�صاريًا 
جراحًا اأو عامل نظافة، اجلميع مت�صاأٍو اأمام االنتهاك، اجلميع يف ال اإن�صانية 
من  جزء  الأنها  املهنية،  �صريتي  عن  مقت�صبًا  هنا  اأقدم  لكني  القبيح.  الواقع 

�صهادتي التي ال بد اأن اأ�صردها على اأر�ش هذا الواقع.
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ا�شت�شاري جراحة دماغ واأع�شاب. اأ�شتاذ م�شاعد يف كلية الطب - جامعة اخلليج العربي، 
الباكالوري�ض  �شهادة  اإىل  بال�شافة  اأحمل  خريج جامعة الب�شرة - العراق عام 1980. 
امللكية  الكلية  �شهادة  اجلراحة،  يف  الطبية  لالخت�شا�شات  العربي  املجل�ض  �شهادة 
الرعاية  اإدارة  دبلوم  اأدنربه،  للجراحني يف  امللكية  الكلية  �شهادة  اأيرلندا،  للجراحني يف 

ال�شحية من الكلية امللكية للجراحني يف اأيرلندا ووزارة ال�شحة يف البحرين.
الرئي�ض احلايل لرابطة العلوم الع�شبية البحرينية. الأمني املايل للجمعية العربية جلراحة 
الفيدرالية  يف  الأع�شاب  جلراحة  اخلليجية  واجلمعية  البحرين  مندوب  الأع�شاب. 
اخللجية  للجمعية  �شابق  ورئي�ض  موؤ�ش�ض  ع�شو  الع�شبية.  اجلراحة  جلمعيات  الدولية 
ال�شلمانية  مبجمع  الع�شبية  العلوم  لق�شم  �شابق  ورئي�ض  موؤ�ش�ض  الأع�شاب.  جلراحة 
الطبي. مثرّلت البحرين يف جميع موؤمترات جراحة الأع�شاب اخلليجية والعربية والدولية. 
لدي بحوث يف جمال جراحة الأع�شاب ن�شرت يف جمالت دولية وعربية وحملية. اأول من 
اأدخل جراحة مناظري الدماغ وجراحة الأبعاد الثالثية للدماغ يف البحرين. نظمت املوؤمتر 

اخلليجي الأول جلراحة الأع�شاب يف البحرين، والعديد من الندوات املحلية.
ُكرمت يف العديد من املوؤمترات التي �شاركت فيها، لكنني مل األق تكرميًا داخل البحرين 
التي عملت فيها ملدة 30 عامًا. التكرمي الوحيد الذي تلقيته هو توقيفي عن العمل ابتداء 

من 5 مايو املا�شي وحتى تاريخ كتابة هذه ال�شهادة يف نهاية دي�شمرب 2011.

احلدث.. ■ داخل 
مل اأكن داخل البحرين عندما بداأت حركة 14 فرباير، كنت اأزور اأبنائي يف بريطانيا، 
قراأنا جميعًا الدعوات التي انت�شرت يف الإنرتنت وو�شائل التوا�شل الجتماعي، ظننا اأن 
ه الأمن �شريعًا، لكن الأمور تطورت اإىل ما هو اأبعد واأخطر.  الأمر ل يعدو حما�شًا �شيف�شرّ
�شجاعتهم  األهبت  بل  ال�شباب فقط،  اأنها مل حترك حما�ض  يبدو  تون�ض وم�شر،  اأحداث 
وت�شميمهم واإرادتهم، زادتهم اإميانًا اأن حلظة التغيري قد حانت، واأنه ل بد من الت�شحية.
فاجاأتني الأحداث املت�شارعة واملت�شاعدة، كنت اأتابع التطورات عن طريق الإعالم وو�شائل 
الت�شال، توقعت اأن يتم تفريق املتظاهرين لكن �شدمت من القوة امل�شتخدمة التي و�شلت 
حد القتل. عدت البحرين يوم ال�شبت 19 فرباير، بعد الهجوم الأول على الدوار، و�شلت 
على اأعقاب عا�شفة ذلك اليوم الأ�شود، من فوري ذهبت اإىل جممع ال�شلمانية لتقدمي ما 
ميكنني من م�شاعدة طبية، كانت الأمور قد مت ال�شيطرة عليها، ومت �شحب اجلي�ض من 

ال�شوارع، والنا�ض عادت اإىل اعت�شامها يف الدوار.
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ل�شنا �شيا�شيني، نحن مهنيون، لكن الطب بال اإن�شانية كال�شالة بال و�شوء، دورنا املهني 
والإن�شاين كان هو ما جعلنا يف قلب ثورة 14 فرباير. كتبت على �شفحتي يف تويرت منذ 
اأن  يجب  الأزمة  ي�شاركوا يف عالج اجلرحى خالل هذه  الذين من مل  الأطباء  باأن  اأيام 
يراجعوا َق�َشمهم. كا�شت�شاريني كنا نتواجد داخل املجمع لأيام متوا�شلة ملتابعة الإ�شابات 
ا�شت�شاري جراحة  ولأنني  اأية حلظة،  ونتوقع و�شول حالت طارئة يف  البليغة،  واحلالت 
معظم  اأن  خا�شة  الأهم،  هو  املجمع  يف  تواجدي  اأن  الأزمة  خالل  اأ�شعر  كنت  اأع�شاب، 
ال�شربات كانت توجه للراأ�ض. يف العادة ننتهي من عملنا ال�شاعة الثالثة ونغادر، لكن يف 

الأزمة حر�شنا على التواجد 24 �شاعة.

اأجمل.. ■ وطن 
�شاركت مع الكادر الطبي يف امل�شريات والعت�شامات والأن�شطة التي اأقيمت عند الدوار، 

ووقفت �شد موقف وزير ال�شحة، و�شاركت العري�شة التي طالبت باإقالته.
كانت م�شاركتنا يف غري اأوقات دوامنا الر�شمية، نحن مواطنون قبل اأن نكون اأطباء، ولنا 
حق احللم بحياة جميلة، لي�ض من اأجل اخلبز وحده تثور ال�شعوب، بل من اأجل كل الأ�شياء 
اجلميلة التي يفتقدها اإن�شانها: احلرية والعدالة والكرامة والعزة وامل�شاأواة والدميقراطية 
اأكرث من حاجتها للخبز”. نعم،  فـ”الروح الإن�شانية حتتاج للجمال احلقيقي  وال�شيادة. 
اأحيانًا  اخلا�شة  عيادتي  اأوقات  من  بع�ض  األغي  كنت  اأجمل.  بوطن  احللم  يف  �شاركنا 

لأ�شارك يف بع�ض الفعاليات، لكن لي�ض على ح�شاب وقت دوامي الر�شمي.
اإدارة املجمع كانت �شلبية طوال فرتة الأحداث، مل تتمكن من اإدارة الأزمة، �شارت �شكلية. 
اإن مل يكن لديك  تفعل  اأنف�شنا، لكن ماذا  امل�شوؤولية عن  اأن نخلي  كنا نريد ككادر طبي 
اإدارة، لبد اأن يخرج البع�ض ليقوم بتنظيم العمل ولو من الناحية اللوج�شتية، كان هذا ما 

حدث، كان ل بد من التعامل مع احلالت الطارئة التي ترد املجمع.

ال�صعبة.. ■ االأيام 
ع�شت الأيام ال�شعبة التي �شبقت 16 مار�ض مبا�شرة. مع ت�شاعد الوترية جمددًا مع حدث 
املرفاأ واجلامعة ويوم �شرتة، كنت هناك عندما دخل الإ�شعاف بال�شهيد اأحمد فرحان يف 
قويًا  كنت  بنف�شي،  بت�شويره  قمت  املفجع،  املنظر  �شاهدت  الوطنية،  ال�شالمة  اأيام  اأول 
ومتما�شكًا. كاأطباء، مل يكن غريبًا علينا اأن نرى منظر الدم واحلالت ال�شادمة. بالن�شبة 
يل لدي جتربتي يف غزة ويف بلفا�شت، راأينا م�شاهد دموية كثرية يف 2009، وعاجلنا 

ت
دا

ها
ش

ال

139



حالت خطرية كثرية. الفرق اأننا هنا نعمل بعاطفة خمتلفة، هوؤلء اأبناء �شعبنا، يقتلون 
اأمامنا من قبل رجال اأمن اأجانب داخل بلدنا، رمبا كان هذا �شبب حالت النهيار التي 
البع�ض مل  اأن  وم�شعفني، حتى  اأطباء وممر�شني  من  الطبي  الطاقم  بع�ض  يعي�شها  كان 
العاطفة اخلا�شة وال�شعور  اإنها  ال�شيطرة على نف�شه وامل�شاهمة يف املعاجلة،  يتمكن من 

بالغنب، لكن غالبية الكادر الطبي كان قويًا وعمليًا رغم ب�شاعة ما �شهد.
ال�شاعة  البيت  من  خرجت  مار�ض،   16 يف  الأمن  قبل  من  الدوار  مهاجمة  متت  عندما 
ال�شاد�شة والن�شف، فوجئت اأن جميع ال�شوارع مغلقة برجال اجلي�ض والأمن، لن اأمتكن 
من الو�شول اإىل ال�شلمانية، توجهت من فوري اإىل مركز البديع ال�شحي، حيث هو الأقرب 
بالن�شبة يل. و�شلت وقد �شبقتني بالو�شول اإ�شابات كثرية عن طريق ال�شيارات اخلا�شة 
التي نقلت اجلرحى واحلالت، بع�شها مل يكن ممكنًا عالجها يف املركز حولناها ملجمع 
قوة الدفاع، مل ُي�شمح ملجمع ال�شلمانية الطبي با�شتقبال اأي حالة. بع�ض اجلرحى متكنا 
لأنهم قد  ال�شلمانية؛  اأن ل يذهبوا  من عالجهم و�شرفهم �شريعًا، وبع�شهم ن�شحناهم 
يعتقلون من هناك. الأ�شخا�ض الذين كانوا ينقلون اجلرحى اإىل جممع قوة الدفاع يتم 
اعتقالهم هناك واجلرحى اأي�شًا. مل اأغادر املركز اإل اليوم التايل، ق�شينا ليلة ع�شيبة 
هناك، حيث كنا ننام يف الليل على الأر�ض واأحيانًا على املقاعد املعدنية املعدة جللو�ض 

املراجعني.
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اأقبح.. ■ اإذالل 
يف اليوم التايل متكنت من الذهاب ملجمع ال�شلمانية، مت غلق جميع املداخل الرئي�شية، 
وقف  هناك  اإل من خالله.  الدخول  من  اأحد  يتمكن  ل  بحيث  الطوارئ،  عدا مدخل  ما 
الع�شكر، وجهاز اأ�شعة، جميع موظفي املجمع كان عليهم اأن ميروا من خالل هذا اجلهاز، 
الأوىل  مرحلتني:  على  يتم  التفتي�ض  انتظار.  طوابري  �شرنا  واحدًا،  واحدًا  وتفتي�شهم 
يف  يدققون  الزرق،  يرتدون  وباك�شتان،  والإمارات  ال�شعودية  من  اأجانب  جنود  قبل  من 
املقتنيات ال�شخ�شية وبطاقة الهوية والتلفون النقال ولديهم قوائم باأ�شماء و�شور اأ�شخا�ض 
مطلوبني. والثانيه مرورك حايف القدمني عرب جهاز الأ�شعة. عاي�شنا اإذلًل حقيقيًا جعلني 
اأ�شتح�شر معاملة هتلر لليهود عندما كان يوقفهم يف طوابري املوت، وتذكرت عندما كنا 
نقف يف طوابري عند معرب رفح من اأجل الدخول اإىل غزة. �شتتعر�ض داخل بلدك وحمل 
حايف  اجلهاز  �شتعرب  والعبور.  التفتي�ض  اأثناء  وال�شتهزاء  ال�شخرية  من  لأ�شناف  عملك 
القدمني �شامتًا فيما الع�شاكر تركلك باأحذيتها الغليظة. �شي�شاألك اأحدهم؛ ما هذا الذي 
يف جيبك؟ ي�شري اإىل م�شباح �شغري ت�شتخدمه لفح�ض عني املر�شى، يقول لك: هذا �شنو 
حامل لك �شاروخ؟ يعرث اآخر يف جيب اأحدهم كتاب دعاء �شغري، ي�شخر: هذا ربك اللي 
لها لأول مرة يف حياتك، ت�شمعها كلها ول  الإهانات تتعر�ض  اأخرى من  اأ�شناف  تعبده؟ 

جتيب، ول يحق لك اأن جتيب.
باملكان  تكتظ  الع�شاكر  كانت  م�شهد،  راأيت من  الطوارئ ذهلت مبا  باحة  عندما دخلت 
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واآلت اجلي�ض التي مل ناألفها من قبل حتى يف �شوارعنا العامة، كلها داخل احلرم ال�شحي، 
كان كل �شيء مبعرثًا، الأر�ض مليئة بركام اخليام التي كانت من�شوبة من قبل وكاأن زلزاًل 
قد عاث يف املكان خرابًا. ومنذ دخويل ذلك اليوم مل اأخرج اإل بعد 3 اأيام يف 20 مار�ض.

الكالب.. ■ مبعية 
ُي�شمح باإح�شار امل�شابني  ال�شلمانية الطبي مل  اإدارة جممع  اأن �شيطر الع�شكر على  منذ 
عنها  ُيعرف  ل  كي  الع�شكري  املجمع  اإىل  تنقل  احلالت  جميع  اخلارج،  من  واجلرحى 
�شيء. مل ي�شمح لنا بالنزول اإىل ق�شم الطوارئ. كنت خاللها اأعاين امل�شابني املوزعني 
على الأجنحة والذين كانو يتعاجلون يف املجمع قبل 16 مار�ض. مت نقل جميع امل�شابني 
واأُبقي  اأغلق املدخل ال�شرقي له،  63، ومتت حما�شرتهم فيه.  جراء الأحداث يف جناح 
على املدخل اجلنوبي فقط، و�شبط حتت حرا�شة م�شددة، مل ي�شمح لالأهايل اأن يزوروا 
م�شوؤوًل  كان  اإذا  اإل  اجلناح  هذا  يدخل  اأن  الطبي  الكادر  من  لأي  ميكن  ول  مر�شاهم، 
اأن تكتب ا�شمك ورقمك ال�شخ�شي وا�شم  عن متابعة مري�ض. �شيكون عليك يف كل مرة 
املري�ض. املكان الآخر الذي مت منع الزيارة عنه نهائيًا و�شددت عليه احلرا�شة هو ق�شم 

العناية املركزة والذي ي�شم عددًا من امل�شابني يف حالت خطرية.
اجلرحى ممن ت�شمح حالتهم بالكالم يخربوننا �شباحًا عما يحدث لهم يف ظالم الليل يف 
اجلناح الذي �ُشمي بجناح الرعب 63، كيف يقتحمهم الع�شكر برفقة الكالب البولي�شية، 
ويخرجونهم من الغرف، ثم ي�شربونهم يف اأماكن اإ�شاباتهم واأماكن جروحهم ويهينوهم 
املناأوبة  علينا غرف  تدخل  الكالب،  املجمع مبحاذاة  نتحرك يف  كنا  بكلمات عن�شرية. 
وغرف املر�شى، بل �شارت تقتحم علينا غرف العمليات، تلك الغرف التي ل تدخلها اإل 
اأجري عملية  وفيما  يومًا،  نف�شي  �شاأجد  للكالب. هكذا  مًا وخمت�شًا، �شارت موطئًا  معقرّ
جراجية يف املخ، اأفاجاأ بركل الع�شكر لباب الغرفة ودخولهم علينا، و�شاأجد كلبًا ي�شم�شم 
قدميَّ واأنا منهمك يف عملية جراحية بهذه اخلطورة. تكرر هذا لكثريين، ينتهي احلال يف 

كثري من الأحيان بالتهابات يف الدماغ. كنا يف ثكنة حرب.
ل ميكن اأن نن�شى كيف ع�شنا هذه الأيام، لن نن�شى ما كنا نتعر�ض له من الركل والإهانات، 
وكيف كان يتم ح�شر جمموعة من الأطباء من خمتلف التخ�ش�شات يف واحدة من غرف 
الطوارئ ملدة ليلة كاملة، هكذا بال �شبب، ل ي�شمحون لهم مبغادرة الغرفة ول العمل ول 

معاينة املر�شى، حتى اإذا �شار ال�شباح ُي�شمح لهم باملغادرة.
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يختفون.. ■ ثم 
كنت اأفاجاأ باختفاء بع�ض مر�شاي حني اآتي ملعاينتهم، اأ�شاأل املمر�شات الأجنبيات: اأين 
ودون  ا�شت�شارتنا  دون  مر�شانا  ينقل  اأين.  اإىل  نعرف  ل  البارحة  اأُخذ  يل:  يقال  فالن، 

الرجوع للطبيب املتابع.
لدي جرحى اأقوم مبعاجلتهم، بع�شهم كانوا يف حالة غيبوبة مثل حممد عبد املهدي )19 
عامًا( لديه ك�شر ونزيف ي�شغط على اجلهة الي�شرى من الدماغ، مما اأدى اإىل �شلل يف 
اجلهة اليمنى من اجل�شم، مع فقدان النطق، اختفي من �شريره فجاأة. مري�ض اآخر هو 
عبد الأمري غامن )37 عامًا(، لديه نزيف يف املخ ب�شبب ال�شوزن وال�شرب املبا�شر على 
 ،63 اأخذ اإىل جناح  اأن نقل من العناية الق�شوى،  اأجريت له عمليتان، بعد  اجلمجمة، 
جرحه،  طاب  وحني  عملية،  له  اأجريت  عواجي،  عزام  هو  ثالث  مري�ض  بعدها.  اختفي 

و�شمحنا له باملغادرة، اختفي عند بوابة اخلروج.
ال�شهيد ال�شاب جميد عبد العال )30 عامًا(، اأ�شيب يف 14 مار�ض ب�شوزن يف الراأ�ض، 
لقطع  وجتمع  الدماغ،  يف  واأنزفة  تلف  مع  اليمني  جهة  اجلمجمة  يف  ك�شر  اإىل  اأدى  مما 
اأجريت له �شت عمليات جراحية  الدماغ،  الدماغ، تعر�ض للتهاب �شديد يف  ال�شوزن يف 
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حني  ال�شناعي  التنف�ض  جهاز  على  غيبوبة  حالة  يف  كان  الدماغ،  من  ال�شديد  لتفريغ 
اختطف. مل نعلم عنه اأي �شيء حتى اأعيد لنا بعد �شهرين جثة هامدة يف 30 يونيو.

متكنا من اإنقاذ العديد من اجلرحى ذوي الإ�شابات البليغة يف الراأ�ض وكانوا على و�شك 
العلوي )45 عامًا(  ال�شيد ح�شني  باإعاقة دائمة مثل  به احلال  انتهى  املوت. هناك من 
من قرية الغريفة وهو رجل دين فا�شل، فقد القدرة على النطق وامل�شي ب�شبب ما تعر�ض 
له من �شرب مبا�شر على الراأ�ض باأعقاب البنادق والركالت وغريها، اأ�شيب بنزيف يف 
اأ�شهر منذ مار�ض وُيعاد   5 اجلهة الي�شرى من الدماغ. عملت له جراحة قبل اأن يختفي 
اإلينا يف اأغ�شط�ض. رف�شت وزارة ال�شحة اإر�شاله للعالج. مت اأخذه من قبل عائلته للتاأهيل 
يف مدينة الأمري �شلطان للخدمات الإن�شانية يف ال�شعودية، وهو ب�شدد العودة بعد اإكمال 

للتاأهيل.  �شهرًا   12 اإىل  يحتاج  فيما  اأ�شهر،   3

اأحُوقفت.. ■ ثم 
الإخطار  ا�شتلمت  التحقيق.  جلنة  اأمام  باحل�شور  �شفويًا  اإخطارًا  ا�شتلمت  مايو،   4 يف 
يف  وال�شرتاك  الدعوة  هي:  يل  وجهت  التي  التهم  التحقيق،  جل�شة  اأثناء  الكتابي 
داخل  الت�شرف  اإ�شاءة  الأخرين،  �شمعة  وت�شويه  والفرتاء  وال�شب  القذف  العت�شام، 
وخارج جمال العمل، ا�شتغالل الوظيفة لالإ�شاءة لالآخرين، التطاأول على النظام ورموز 
الدولة. امل�شاركة يف امل�شريات لإ�شقاط النظام. امل�شاركة يف حما�شرات يف الدوار. ح�شور 

اخلطب ال�شيا�شية يف ال�شلمانية.
موقعة من الدكتور بهاء فتيحة قائد املجمع الع�شكري رئي�ض جلنة التحقيق. مت التحقيق 
بتاريخ 5 مايو معي واإعالمي مبا�شرة بقرار توقيفي عن العمل ملدة 3 اأ�شهر منذ تاريخه، 
انتهت يف نوفمرب، وبعد مراجعات عديدة، كان الرد: لي�شت لدينا تعليمات لعودتكم، ومن 

ثم متديد التوقيف.
منعونا اأي�شًا من فتح عياداتنا اخلا�شة، بقيت مغلقة لأ�شهر قبل اأن نقرر اإعادة فتحها، 
و�شلتنا ر�شائل من الهيئة الوطنية لتنظيم املهن ال�شحية، اأن فتح العيادة يعر�شنا مل�شاءلة 
قانونية، �شاألنا املحامني، قالوا لنا افتحوها، وحني ت�شاءلون قانونيًا �شندافع عنكم. العمل 
توؤجل  �شارت  يعي�شونها  التي  املادية  الأو�شاع  وب�شبب  النا�ض  ال�شابق،  يف  كان  كما  لي�ض 

عالجها.
ح�شلت على عرو�ض عمل من دولتني خليجيتني لن اأذكر ا�شمهما منعًا للتح�ش�ض، ولدي 
عر�ض عمل اآخر من الربازيل عندما ذهبت هناك يف �شبتمرب املا�شي، وعر�ض اآخر من 
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تتلقاها  العرو�ض  بو�شطن، رف�شتها جميعها. هذه  اأمريكا يف  واآخر من  املتحدة،  اململكة 
اأنت كا�شت�شاري لغر�شني؛ الأول هو تعاطفًا مع و�شعك الذي �شرت فيه يف بلدك، والآخر 
اأف�شل بكثري من هنا  العرو�ض  املهنية يف جمال تخ�ش�شك.  ال�شتفادة من خربتك  هو 
التوتر  عن  بعيدًا  للعي�ض  فر�شة  كونها  عن  ف�شاًل  واملادي،  الوظيفي  امل�شتوى  حيث  من 
ة على وطني، وقلت اإن ك�شرة خبز اأغم�شها يف املاء  والغنب ال�شيا�شي، لكني رف�شت بال منرّ
واأتقا�شمها مع اأبناء �شعبي، ل تعادلها العرو�ض ال�شخية التي قدمت لنا للعمل يف اخلارج، 
وطني هو ما حتتاجه روحي اأكرث من حاجتها اإىل اخلبز اأو اأي �شيء اآخر، وهذا ال�شعب هو 

اجلمال احلقيقي الذي اأفتخر اأن اأكون جزءًا منه وفيه وبه ومعه.
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خارج الورق
داخل الميدان

علي اأحمد الديري
�صريتي يف ثورة 14 فرباير

يف هذه ال�صرية التي بقدر ما هي �صرية ذاتية هي �صرية مو�صوعية، اأريد اأن 
اأ�صرد وقائع ت�صكل ذاتي من خالل وقائع ت�صكل دولتي، هنا ال�صرية الذاتية 
مو�صوعني؛  يحمل  البحرين  يف  الثورة  وحدث  الدولة.  �صرية  مع  تلتحم 
مو�صوع الدولة ومو�صوع الطائفة. كيف تتحول الطائفة اإىل دولة؟، وكيف 
ثقافاتها  طوائف  عدة  ي�صتوعب  اأن  على  قادر  نظام  اإىل  الدولة  تتحول 
خمتلفة  للتاريخ  ورواياتها  خمتلفة،  الدولة  مع  م�صاحلها  ومواقع  خمتلفة 
واأحيانًا مت�صاربة؟ ذلك هو التحدي الذي ميكن اأن نقول اإن تاريخ البحرين 
14 فرباير هو جزء من هذه  14 فرباير، لذلك فحدث  قد مر به يف حدث 
ال�صرية، �صرية حتول الطائفة اإىل دولة، اأو القبيلة اإىل دولة. اأريد اأن اأ�صرد 
اإطار الطائفة واإطار  14 فرباير مبا هي حماأولة للخروج من  ت�صكل حركة 

القبيلة اإىل اإطار الدولة، والتحديات التي واجهتها
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اأخون ■ اأاّل 
 14 اأيام من  قبل  الثقافية.  كينونتي  �شاأبداأها من  املو�شوع  ال�شخ�شية يف هذا  جتربتي 
فرباير، كنت قد كتبت تويتة اأت�شاءل فيها: اأنا مثقف بحريني ماذا يعني ذلك الآن؟ ممكن 
اأحد ي�شاعدين؟ رد علي اأحد التويرتيني: يعني اأن متار�ض وظيفتك الطبيعية، اأعني النقد. 
اأن  اأن املثقف مهمته  الأعوج طبعًا. مبعنى  التفكري  اأجابني: نقد  الآن؟  �شاألته: نقد ماذا 
اأبحث عن جواب  يا �شديقي،  له:  التفكري ممكنًا ب�شكل منطقي يف املجتمع. قلت  يجعل 

ينجيني من قائمة العار.
كنت اأفكر يف اللحظة التي تو�شك فيها احلركة الثورية اأن تبداأ يف جمتمعي، كيف ميكنني 
اأ�شرتجع كتاب باندا حول )خيانة  اأبدو خائنًا فيها. يف تلك اللحظة كنت  اأن  اأن اأجتنب 
اأت�شاءل مع هذا احلدث  اأخالقياته ومبادئه يخون.  املثقف عن  يتخلى  املثقفني(، فحني 
اأم �شاأكون مثقفًا حقيقيًا  اأن ينفجر يف البحرين: هل �شاأكون خائنًا  الكبري الذي يو�شك 
ملتزما بوظيفتي الأخالقية والن�شالية يف هذا املجتمع. واأنا هنا اأ�شتعمل الن�شالية لي�ض 
حالة  يف  دائمًا  املثقف  اأن  يعني  الذي  الثقايف  باملعنى  اإمنا  ال�شرف،  ال�شيا�شي  باملعني 
ن�شال من اأجل احلرية، ومن اأجل الإن�شان، ومن اأجل اإحالل العقل يف املجتمع، ومن اأجل 
خلق اإمكان التعاي�ض، هذه هي مهمة املثقف الن�شالية. كنت قلقًا، وهذا القلق وجدت ما 
يربره فعاًل يف �شريورة الأحداث فيما بعد. فالأحداث تك�شفت عن خيانة مثقفني كثريين 
ملهماتهم يف املجتمع، وتلك اخليانات دفعتني يف النهاية اإىل اأن اأ�شتقيل من )اأ�شرة الأدباء 
والكتاب( ب�شبب هذه اخليانة، وقد اأ�شرت يف ر�شالة ا�شتقالتي لها ب�شكل مكثف، اإذ كتبت 
فيها: اإن الثقافة ل تولد الف�شيلة ب�شكل اآيل، ف�شوء الأخالق لدى اجلماعات املثقفة مل يعد 

يده�شنا )تودوروف( اأ�شتقيل، لأنه مل يعد �شيٌء يده�شني.
هذا القلق جعلني على متا�ض وترقب ملا �شيحدث يف 14 فرباير. وهو ما دفعني لالنخراط 
ال�شارع  لأن حركة  ل  الأول،  اليوم  منذ  كبريًا  بداأ احلدث  فقد  الأحداث لحقًا.  يف هذه 
ك ال�شارع، لكن الدم  بداأت قوية، بل لأن القمع كان دمويًا منذ يومه الأول. الحتجاج يحررّ

ره. يفجرّ

الدم ■ تفّجر 
ترفع  البحرين،  مناطق  من  منطقة   25 نحو  من  خرجت  التي  ال�شبابية  الحتجاجات 
عن  والإفراج  �شيا�شية  باإ�شالحات  تطالب  بهتافات  وتهتف  وحدها،  البحرين  اأعالم 
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النظام”.  اإ�شالح  “ال�شعب يريد  اأخرى، كانت حتمل �شعار  ال�شجناء، ومطالب معي�شية 
تعر�شت منذ حلظة خروجها م�شاء 14 فرباير لقمع عنيف من قبل رجال الأمن. �شقط 
ول من فوره  ال�شهيد الأول �شريعًا، و�شادمًا، اإنه علي م�شيمع )21 �شنة(. الحتجاج حترّ
اإىل كتلة غ�شب. مل تتمكن �شدمتنا اأن تلتقط اأنفا�شها بعد، ففي �شباح اليوم التايل 15 
اأثناء خروجه  الثاين  ال�شهيد  الأمن  قوات  اأ�شقطت  الأول،  ت�شييع جثمان  واأثناء  فرباير، 
اجلرحى،  ع�شرات  اأي�شًا،  �شنة(.   32( املرتوك  فا�شل  اإنه  الأول،  ت�شييع  يف  للم�شاركة 
اإ�شابات بطلقات مطاطية و�شوزن، حالت متفاأوتة. الغ�شب ا�شتد، اجلماهري احت�شدت 
اأمام جممع ال�شلمانية الطبي حيث قتل الثاين قريبًا منه، الهتاف احتد: “ال�شعب يريد 

اإ�شقاط النظام”. هكذا تطور احلدث �شريعًا كما تطور ال�شعار.
ظهرًا يف اليوم نف�شه، يخرج امللك على �شا�شة التلفزيون، يعرب عن اأ�شفه للحدث الذي 
وقع: “على �شوء ما جرى من حوادث متفرقة يوم اأم�ض واليوم وكانت هناك لالأ�شف وفاة 
لثنني من اأبنائنا الأعزاء، وعليه نتقدم بتعازينا احلارة لذويهما واأن يلهمهم العلي القدير 
ال�شرب وال�شكينة وال�شلوان. كما ليعلم اجلميع باأننا قد كلفنا �شعادة الأخ جواد بن �شامل 
العري�ض نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء بت�شكيل جلنة خا�شة ملعرفة الأ�شباب التي اأدت اإىل 

تلك الأحداث املوؤ�شفة التي جرت”.
الإعالن  خرب  حد  عند  مهمتها  انتهت  ملكي،  باأمر  التاريخ  ذلك  يف  �ُشكلت  التي  اللجنة 
عنها، اللجنة منذ ذلك التاريخ ل ح�ض ول خرب ول نتيجة، اإنها لعبة النظام امل�شتهلكة حد 

ال�شخرية.
ع�شرًا، كان دوار اللوؤلوؤة يعج باملتجمهرين الغا�شبني، حملوا غ�شبهم وجاوؤوا يهتفون به 
يف امليدان العام. ع�شرات الآلف توافدت اإىل دوار اللوؤلوؤة، مل يوقفهم الأمن هذه املرة. 
بدا امل�شهد خاليًا من رجال الأمن الذي ان�شحب بعد خطاب امللك. يف امل�شاء بداأ ن�شب 

اخليم والتمهيد لعت�شام اأعلن اأنه ميتد حتى حتقيق املطالب.

امليدان ■ فتح 
لالأمانة، مل اأخرج ظهرًا من بيتي قا�شدا دوار اللوؤلوؤة، كنت قا�شدا ال�شديق الإعالمي 
عبد الوهاب العري�ض الذي كان ينتظرين عند مقربة جدحف�ض التي دفن  فيها ال�شهيد 
على م�شيمع. حني و�شلت، وجدت اجلموع تتجه نحو امليدان )دوار اللوؤلوؤة(. �شلمت نف�شي 
اإىل حيث ت�شق اأقدامهم طريق حرية جديد. كان طعم امل�شي يف �شتاء الثانية والن�شف 
ظهرًا لذيذا جدا، التقطنا �شورا تذكارية لرنويها غدا ملن اأقدامهم مل ت�شل بهم اإىل دوار 

ت
دا

ها
ش

ال

149



اللوؤلوؤة، توقفنا عند جمموعة من الن�شوة ينرثن امل�شموم على اأقدام املتوجهني للميدان، 
كانت حلظة حميمة ومليئة باملعنى.

ع�شر  من  واأقل  الثالثة  ال�شاعة  متام  يف  اللوؤلوؤة  دوار  و�شولنا  حلظة  كبرية  ده�شة  كانت 
�شورة  مبا�شرة  اأر�شلت  ي�شل.  اأن  اأحد  يتوقع  مل  فرباير،    15 الثنني   يوم  دقائق، 
بالآيفون عرب برنامج الـ ) whatsApp ( وكتبت معها: نحن يف قلب ميدان اللوؤلوؤة 
الآن بانتظار ردة فعل قوات النظام. كانت الر�شالة الأوىل التي بعثت بها لأ�شدقائي ومن 
اإىل دوار  اآب. كنت اأحتدث عن حلظة الو�شول  هم معي يف القائمة عرب تويرت والوات�ض 
اللوؤلوؤة وما متثله هذه اللحظة الرمزية من حماأولة لفتح ميدان عام م�شرتك ي�شارك فيه 

اجلميع يف �شنع �شكل الدولة ونظام الدولة التي يريدونها هم.
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كنت اأكتب وروؤو�ض الب�شل تتدحرج بني اأقدام املحتجني، ا�شتعدادًا، لي�ض ملواجهة روؤو�ض 
الأمن، بل روؤو�ض طلقاتهم امل�شيلة للدموع. بعد حلظات �شمعت الهتافات تاأتي من حميط 
ح بعلم  دوار اللوؤلوؤة، اإنه اإبراهيم �شريف الأمني العام جلمعية وعد حمموًل على الأعناق يلورّ

ح للمحتجني معربًا عن وقوفه اإىل جانبهم. البحرين بيٍد، وباليد الأخرى يلورّ
كانت ال�شم�ض �شاطعة وبيا�ض ن�شب اللوؤلوؤة نا�شعًا بالبيا�ض. بداأ بع�ض املحتجني ياأخذ 
قيلولته فوق ح�شي�ض امليدان بعد تعب �شبح جمهد وطويل، ولفرط ده�شة الو�شول يكتفي 
باإغما�شة واحدة. معنى امليدان بداأ يت�شكل يف ذهني تدريجيا. كان دوار اللوؤلوؤة قبل هذا 
خالله،  من  العابرة  ال�شيارات  بحركة  دائمًا  خمتنق  مروري  دوار  من  اأكرث  لي�ض  اليوم، 
النظام، الختناقات  اإليه متحدين اختناقات  الآن حمطة حتدي، كيف ن�شل  لكنه �شار 
املواطنة وتفريخ جماعات ولء  والعنف وال�شتبداد وغياب  والتمييز  الف�شاد  التي �شببها 
تعلن  والهتافات  التوافد  يف  اآخذة  املنددة  اجلماهري  من  الألوف  ع�شرات  م�شطنعة. 

غ�شبها.

التعاي�ش ■ خمترب 
لتاأخذ  ال�شيارات  حوله  تدور  مكانًا  لي�ض  ميدانًا،  الدوار  �شار  امل�شاء،  ظالل  بداية  مع 
التي  النظام  اأجهزة  لُيدينوا  النا�ض  يدخله  مكانا  اأم�شى  فقد  تق�شده،  الذي  اجتاهها 
اأتعبتهم من الدوران حول منطقة فارغة من املعنى الذي يعدهم بالأيام التي مل يعي�شوها 

بعد.
مع امل�شاء �شار امليدان من�شة. افتتحها املحامي ح�شن ر�شي بالقول اإن الد�شتور العقدي 
هو مطلب هذا ال�شعب، والدولة الدميقراطية التي نريدها هي دولة يحكمها �شعب وفق 

د�شتور يحمي تنوعات ال�شعب بجماعاته املختلفة.
ي�شل  اأن  ليلتها  كان م�شرًا  بروكت(،  )اأدريان  الربيطاين  واملثقف  الأكادميي  �شديقي، 
ل من �شيارته عند فندق الرجن�شي ) يبعد 800 مرت تقريبا(؛ لي�شل  ميدان اللوؤلوؤة، ترجرّ
امليدان بعد م�شقة يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر ليال، ترافقه زميلته، كنت بانتظاره مع 
جمموعة اأ�شدقاء و�شديقات، قال يل يف حلظة ده�شة: معقول كل هذا! كل هذه احل�شود 
املحتجة يف ميدان عام والنا�ض ب�شعاراتها ولفتاتها وهتافاتها من كل الأطياف. قلت له 
البحرين فقط من بني دول اخلليج معقول، وهذا ال�شتثناء هو ما يجعل من جتربة  يف 
الوحدة  ملنظومة  اخرتاق  هو  هنا،  يحدث  فما  واملغامرة.  باخلطر  حمفوفة  امليدان  هذا 
اخلليجية )للمنظومة ولي�ض للوحدة(، وهي منظومة موؤ�ش�شة على الولء ل�شاحب ال�شلطة 
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والطاعة له مقابل �شمان العطاء.
يف اليوم التايل، الأربعاء 16 فرباير، كان امليدان حركة متوج بالنا�ض والختالف. ظهرًا، 
ي�شلي املعت�شمون �شنة و�شيعة �شالة ظهر واحدة. �شفًا واحدًا ل �شفني. ع�شرًا، ال�شباب 
يعيدون طالء ن�شب اللوؤلوؤة، بعد اأن كتبوا يف اليوم ال�شابق انفعالتهم الهائجة. يعيدون 

الن�شب نحو البيا�ض، ويزيدونه من وهج حما�شهم بيا�شًا.
تتوافد  بداأت  التي  املختلفة  بني اجلماعات  امل�شرتك  للتعاي�ض  �شار خمتربًا  الآن  امليدان 
عليه، وهذا هو التحدي الأكرب اأو اجلهاد الأكرب، كيف جنعل من امليدان �شاحة م�شرتكة، 
ميدانًا عامًا، تظهر فيه م�شرتكاتنا الوطنية، وتغيب خ�شو�شيات كل جماعة، حتى ذلك 
الوقت، الو�شع ما زال بعد دون �شقف الطموحات، لكن، من الوا�شح اأنه اآخذ يف الت�شكل، 
فامليدان �شاحة جتربة حقيقية، والتجربة هي املخترب الذي يعلمنا كيف نعي�ض م�شرتكني 

بقدر ما نحن خمتلفني.

يكتمل مل  ■ ن�صيد 
جتربة  فيه  وجدت  ومثلما  امليدان،  هذا  من  جزءًا  �شريعًا  نف�شي  وجدت  اإذًا،  هكذا 
خمترب  لنقل  اأخرى،  جتربة  يل  بالن�شبة  كان  للمختلفني،  بالن�شبة  معًا  امل�شرتك  للعي�ض 
امل�شرتك  وامليدان  العام  والف�شاء  والإن�شان  باحلرية  معني  كمثقف  النظرية  ملفاهيمي 
النظرية،  املفاهيم  من  عمليًا،  اأقرتب  اأن  علي  كان  والدميقراطية.  والتعددية  والدولة 
اأر�ض  وعلى  النا�ض  ميدان  اأختربها يف  الكبار،  واملثقفني  املفكرين  كتب  ا�شتهلكتها  التي 
الواقع. وجدتني بالقدر نف�شه اأريد اأن اأوظف اأدوات الت�شال احلديثة جميعها لأنقل هذه 
اللحظات بكل ما فيها. اأن اأكون �شاهدًا ينقل اأحداثها بعينه الناقدة واملعاِي�شة. عرب تويرت 
بع�شها،  النقدي على  الدوار وموقفي  تقال يف  التي  اأنقل مقتطفات من اخلطابات  كنت 

اأ�شجل ملحوظاتي عما يقال، وما اأراه ل يحقق مفهوم الدولة املدنية.
16 فرباير، اأفرت�شت ح�شي�ض الدوار، وا�شعًا حا�شوبي املحمول يف ح�شني، جل�شت  ليل 
اأكتب تاأمالتي هذه، وجتربتي اجلديدة تلك، بعد عودتي للمنزل قرابة ال�شاعة الواحدة 
من  نخبة  ت�شم  التي  الإلكرتونية  دروب  وملجموعة  الأ�شدقاء،  من  لعدد  اأر�شلتها  فجرًا، 
ال�شيا�شيني والإعالميني واملثقفني البحرينيني. مل اأكن اأعلم حينها، اأنه تف�شلني عن خرب 
الفاجعة �شاعات قليلة. غفوت و�شحوت قريبًا من ال�شاعة الرابعة فجرًا على وقع اخلرب: 
قوات مكافحة ال�شغب مدعومة باجلي�ض تهجم على الدوار عند الثانية والن�شف من فجر 
نن�شد  للتو هناك  ال�شدمة؟ كنا  اأ�شتوعب  اأن  اإ�شابات وقتلى. كيف ميكن  اليوم، وتخلف 
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احلرية ونحتفي بالتعدد والختالف. كان اجلميع ينامون يف �شالم احللم. كيف يجروؤون 
على هذا الغتيال؟

قتيالن اأعلن عن �شقوطهما، ومئات اجلرحى، حتى اخليمة الطبية مل ت�شلم من الغتيال، 
كذلك الطاقم الطبي، الطبيب �شادق العكري يتعر�ض للهجوم وال�شرب ومل ي�شفع له رداوؤه 
الأبي�ض واإخباره لهم اأنه طبيب، ي�شقط، ينقل اإىل غرفة العمليات. الأخبار نتواردها عن 
طريق تويرت والفي�ض بوك. امل�شابون جلاأوا اإىل جممع ال�شلمانية الطبي، اعتربوا احلرم 
الطبي مكانًا اآمنًا، الطاقم الطبي يف حالة ذهول. ل اأحد يعرف حجم امل�شابني وعددهم 
واإ�شاباتهم. احلالت والإ�شابات بداأت تتوافد اإىل املجمع يف �شيارات خا�شة. الإ�شعافات 
التي خرجت لتقل اجلرحى اختفت. جتمهر وهيجان حا�شد. املحتجون يحاأولون العودة 
عن  والن�شطاري  املطاطي  والر�شا�ض  الدموع  مب�شيالت  تواجههم  الأمن  قوات  للدوار. 
قرب. راأ�ض �شحية ثالثة بت�شويب مبا�شر يتم تفجريه، احلادث، ت�شهده ال�شحافية نزيهة 
�شعيد وتنقله لالإعالم. قوات الأمن تتقدم من جهة الدوار باجتاه جممع ال�شلمانية الطبي، 

متنع امل�شعفني من الو�شول اإىل الدوار، تهاجم امل�شعفني وتقوم ب�شربهم.

املثقف ■ خمترب 
مل اأحتمل البقاء يف مكاين اأكرث، خرجت متجهًا اإىل جممع ال�شلمانية الطبي. اأ�شل قبل 
خروج م�شرية الكادر الطبي احتجاجًا على الوزير في�شل احلمر وطاقمه الإداري؛ ب�شبب 

منعه الإ�شعافات من الو�شول اإىل الدوار لإنقاذ اجلرحى وامل�شابني.
كان املكان �شاجًا بالفو�شى والغ�شب والنفجار. وال�شدمة التي مل ت�شتوعب هذا الهجوم 
بعد اعتذار امللك قبل اأقل من يومني فقط )؟(. هناك كنت اأ�شاهد بكامريتي وبحوا�شي 
التي  هتافاتهم  النا�ض ويف  املجزرة يف  ومفعول هذه  البكاء  اأرى  امل�شابة،  الأج�شاد  كلها 
كانوا ي�شرخون بها يف جممع ال�شلمانية. وعرب تويرت كنت اأنقل هذا احلدث، وكاأين كنت 

اأحول وظيفتي الثقافية، من اجللو�ض يف الربج العاجي، اإىل مل�ض النا�ض.
اأ�شجلها  بنف�شي،  اأتابعها  اأن  اأماكن احلدث نف�شها،  اإىل  اأذهب  تويرت كان يحر�شني لأن 
بنف�شي، اأنقلها بنف�شي، اأقرتب من حقيقة ما يحدث. املثقفون الذين مل يكونوا قريبني من 
هذا احلدث، كانوا بعيدين جدًا، حتى لو كانت جغرافيا البحرين قريبة، اإل اأنهم كانوا 
اأبراجهم  وعرب  الر�شمية  الإعالم  و�شائل  عرب  معلوماتهم  ي�شتقون  كانوا  لأنهم  بعيدين؛ 
العاجية، وعرب مواقع م�شاحلهم يف الدولة، ولو كانت هذه امل�شالح يف �شكل ت�شهيالت 
اإليك، رمبا  اإي�شاله  ياأتي اليك هو ما يراد  اإليك لي�ض هو احلقيقة، ما  ياأتي  تافهة. وما 
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ُيعذر الب�شطاء اأن تنطلي عليهم مثل هذه الألعيب واأحابيلها وطرق تزييفها ودجلها، لكن 
ل عذر للمثقف الذي يقراأ التاريخ ويقراأ بط�ض الأنظمة اأن يجل�ض متلقيًا مثل الآخرين، يف 
حني امل�شافة بينه وبني روؤية احلقيقة باأم العني، خطفة قدم. بع�ض املثقفني راح ي�شفي 

على رواية ال�شلطة م�شداقية اأكرب، عرب الرتويج لفكرة طائفية املعار�شة.
تويرت كان بالن�شبة يل اإذًا، حمر�شا اآخر على الذهاب للحدث، ل انتظار اأن ت�شلك اأخبار 
ال�شلمانية  جممع  يف  هنا  وال�شدمة:  باللحظة  تختنق  ر�شائل  هناك  من  كتبت  احلدث، 
وحدهم  وال�شهداء  معلقون.  وامل�شابون  حرية  يف  واملحتجون  حرية  يف  الطبية  الطواقم 
ح�شموا حريتهم. مطمئنون متامًا. كتبت اأي�شًا: هنا يف �شاحة الطوارئ الو�شع مبكي جدا، 
م�شحك جدا، جاد جدا، هزيل جدا، يائ�ض جدا، متفائل جدا. هنا جممع التناق�شات، 
اأو ل جثة،  اأو �شبه جثة  اأن تاأتي من امليدان بجثة  اإ�شعاف ي�شمح لها  وكلنا ننتظر �شيارة 
حتى ب�ض لو جتي. كتبت اأي�شًا: دخلت امل�شرحة و�شورت جثث ال�شهداء كان اأحدهم مه�شم 
حقوق  جلمعية  وتوجهت  املجمع،  �شاحة  من  خرجت  ه�شتريية”.  النا�ض  وحالة  الراأ�ض 
الإن�شان، من هناك جاءين ات�شال من قناة BBC، كان ي�شاألني بو�شفي كاتبًا و�شحافيًا 

عن تطورات الأحداث على اأر�ض الواقع، �شهدت مبا راأت عيني وما �شهدته حوا�شي.

امليدان داخل  الورق  ■ خارج 
كتبت حول القتحام الأول للدوار: كان اخلمي�ض 17 فرباير يومان ل يوم واحد، يوم ما 
قبل الثالثة �شباحا ويوم ما بعد الثالثة، يف�شل بينهما ر�شا�ض اجلي�ض، لقد جنح اجلي�ض 
يف مهمته امل�شتحيلة، جعل لنا يومًا اآخر ل يُن�شى يف يوم كان ميكن اأن ُين�شى، ما اأعظمك 

ق يف مهماتك امل�شتحيلة، جعلت نهارنا طوياًل طوياًل. اأيها اجلي�ض خالرّ
بف�شلك اأيها اجلي�ض دخلُت اأنا - اأنا الذي اعتدت رائحة الأوراق والكتب ل رائحة القتلى 
- يف اليوم الثاين من اليوم نف�شه م�شرحة املوتى، اإنها املرة الأوىل التي اأدخل فيها غرفة 
العظيم  اإجنازك  راأيت  امل�شتحيلة،  مبهمتك  فعال  قمت  اأنك  اأ�شدق  كي  دخلت  املوتى، 
مكتوبًا على اأج�شاد ال�شهداء، وراأيت اأكرث مما راأته اآلتك العمياء، راأيت كم اأنك عاٍر من 

الوطن وعاٌر على الوطن.
لتدخل  نف�شي؛  الكتب، داخل حمطات احلدث، تركت  اأوراق  نف�شي خارج  هكذا، وجدت 
اأكرث، لرتى اأكرث، لتعاين اأكرث. اخرتت األ اأكون مثقفًا ورقيًا؟ بل �شحافيًا ميدانيًا يالم�ض 
احلقيقة ويعاينها بكل حوا�شه. ووجدت نف�شي داخل مطالب ال�شعب باململكة الد�شتورية 

واحلكومة املنتخبة والربملان كامل ال�شالحيات والد�شتور املكتوب من قبل ال�شعب.
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والء وزفة  دم،  ■ زّفة 
ال�شاعة  اآخر ينتظر اجلميع، وفاجعًا. حوايل  18 فرباير، يومًا طوياًل  كان يوم اجلمعة 
الواحدة والن�شف ظهرًا، كان ت�شييع جثمان ال�شهيد املهند�ض ال�شاب علي املوؤمن )22 
عامًا(. �شقط بقذيفة ان�شطارية يف الفخذ عند احلو�ض ت�شببت يف تهتك الأوعية الدموية، 
مل تفلح حماأولة الطبيب ال�شت�شاري �شادق عبداهلل لإنقاذه، ومل ت�شعفه الـ 30 كي�شًا من 

الدم ل�شتعادة نب�شه.
اأحمد املوؤمن م�شاركته  حوايل اخلام�شة والن�شف من فجر اخلمي�ض الدامي، خط علي 
الأخرية يف �شفحة »الفي�شبوك« وقال: »دمي فداء لوطني« وقد حتولت بعد �شاعات قليلة 
علي  ا�شت�شهاده.  خرب  تلقوا  حينما  ال�شتة،  واإخوته  واأمه  اأباه  �شعقت  وحقيقة  واقع  اإىل 
يدر�ض يف �شنته الأخرية هند�شة بجامعة البحرين. كان مع اأحد اأخوته يف ميدان اللوؤلوؤ 
م�شاملًا نائمًا وعاد �شاملًا بعد اأن هجمت قوات الأمن على املتظاهرين و�شجل يف اخلام�شة 
والن�شف م�شاركته الأخرية يف »الفي�شبوك« )دمي فداء لوطني( ليعود للميدان جمددًا مع 
اأخيه ح�شني وي�شتقبل ج�شمه الطلقات املطاطية ور�شا�ض ال�شوزن املحرم دوليا؛ ليموت 

متاأثرًا بجراحه وحامال اآماله معه.
مل اأكن اأعرف عنه �شيئًا، يف امل�شاء فتحت �شفحته على الفي�ض بوك، �شوء �شورته اخرتق 
اأمام �شورته، وجدت هناك يف عمقها �شيئا يناديني لأكتبه. يف  حوا�شي، بقيت مت�شمرًا 
حماأولة عبثية طلبت منه اإ�شافتي، ويف حماأولة اأكرث عبثًا رحت اأنتظر اأن يقبلني، واأعيد 
له:  اأقول  اأن  اأريد  كنت  يفعلها،  �شيئا خارقا  لعل  اأو  فعلها،  لعله  واأقول  ال�شفحة  تن�شيط 
اأريد اأن اأكتب عن �شوئك اخلا�ض الذي �شدين اإليك، امنحني �شيئا من �شريتك لأفتح به 

كتابتي.
مفعمًا  حيًا   )YOUTUBE( يف  وجدته  العنكبوتية،  ال�شبكة  هذه  يف  اأبحث  رحت 
التي  ور�شته  اأ�شئلة  �شمعت  �شرتة،  منطقته  لأهل  تطوعية  ور�شة  يقدم   ،)1( باحلركة 
هي اأ�شئلتي: كيف نختلف؟ كيف اأختلف مع من ي�شاركني وطني، قريتي، عائلتي، ديني؟ 

حت�ش�شُت اأفق اختالفه الرحب الذي يوؤمن به.
بالفقر  امل�شهورة  املوؤمن )2(. �شرتة  لت�شييع جنازة  ظهر اجلمعة، ذهبت جزيرة �شرتة 
واملقاأومة وال�شجاعة والطيبة. �شهدت املوكب املهيب الذي حمل عر�ض جنازته، كان علم 
الوطن يلف ج�شده الغ�ض الطري، وكان ال�شبيبة املحيطون بتابوته ُيلورّحون باأعالم الوطن. 
كانوا يتلحفون بهذا العلم، ويلورّحون به، ويقودون به، ويفتحون امليادين به، وميوتون دونه. 
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كان  املفجوعة،  والدته  طلب  لُيلبى  املوؤمن؛  موكب  فيها  ف  توقرّ التي  اللحظة  تلك  موجعة 
دم  وحنتي  العر�ض حمروم  من  �شباب..  زفة  ذكريني من متر  ه  “ميرّ له  ُين�شد  اأن  طلبها 

امل�شاب �شمعة �شبابي من يطفوها.. حنتي دمي والكفن دار الرتاب”.
كنت اأعي�ض هذه اللحظات، واأر�شل عرب تويرت ما اأنقل به هذه اللحظات، النداء الداخلي 

كان ي�شدين اأكرث لهذا ال�شباب، و�شرت اأكرث يقينًا باأن الكتابة عنه واجبي اخلا�ض.
يف الأثناء، ونحن نعي�ض فجاعة هذه اللحظات، يف اليوم نف�شه الذي �شهد ت�شييع جثامني 
ال�شهداء الأربعة الذين راحوا �شحية جمزرة اخلمي�ض، والقلوب ل تزال طرية ومفتوحة 
احتفال  الأوىل.  عن  بعيدة  لي�شت  م�شافة  بعد  على  اأخرى  زفة  هناك  كانت  الدم،  على 
تاأجيل هذا  الفاحت. مل تنجح دعوات املعتدلني يف  لل�شلطة يف جامع  املوالون  ولء ينظمه 
الحتفال حمافظة على م�شاعر اأهايل القتلى وال�شحايا. اأ�شر هوؤلء على الحتفال فرحًا 
الرتاب.  ت�شهد مواراة  اأج�شادهم  تزال  ال�شحايا، ول  الذي مل تربد فيه دماء  الوقت  يف 
امتنع الكثريون عن امل�شاركة، مل يكن احل�شور كبريًا، معظمهم اآ�شيويون كما ك�شفت لنا 
اأكرث،  املحتجني  عند  ال�شلبية  امل�شاعر  ر  فجرّ ذلك  مع  لكنه   ،)3( امل�شورة  الفيديوهات 

نظام يقتل ويحتفي بالقتل؟!

حي.. ■ ر�صا�ش 
�شنتني  من  له  انتقلت  الذي  بيتي  من  الوهاب  عبد  �شديقي  مع  خارجًا  كنت  ع�شرًا، 
الواقع يف منطقة )جبلة حب�شي( القريبة من منطقة ال�شناب�ض غري البعيدة بدورها من 
دوار اللولوؤة. كان يوم ك�شر فاحتة )4( ال�شهيد الأول )علي م�شيمع(. حتركنا متجهني 
انطلقت من مقربة  التي  امل�شرية  باجتاه  نحن  تويرت:  كتبت عرب  اإىل مقربة جدحف�ض. 
جدحف�ض، ال�شارع مزدحم ومل تتبني لنا املقربة بعد. اأحدهم اأخربنا اأن امل�شرية تتجه نحو 
ميدان اللوؤلوؤة. حتركنا متجهني نحو الدوار، فجاأة بداأنا ن�شمع اأ�شوات الطلقات النارية 
اأكرث وال�شيارات تعك�ض اجتاهها.  اأكرث، الو�شع مربك  والغازات امل�شيلة للدموع، اقرتبنا 
نزل �شديقي عبد الوهاب من ال�شيارة واقرتب من ال�شباب وقام بت�شوير اجلرحى، فيما 
كنت اأقود ال�شيارة لأنه ل ميكن اإيقاف ال�شيارة يف هذا الو�شع املربك. اأر�شلت جمموعة 

من التويتات من هناك:
- ال�شربات قوية والإ�شعاف ينقل جرحى، كلها توجهت ملجمع ال�شلمانية وهي ممتلئة.

- اإ�شابة خطرية تقلها �شيارة بيك اآب.
اأنه  ويقول  الأمام  اإىل  يتقدم  الآن، زميل �شحايف  نائب برملاين حتركت  �شيارة  اأمامي   -
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ر�شا�ض حي.
رب زميل له �شربة خطرية. - يجانبي �شاب يبكي بحالة ه�شتريية يبدو �شُ

- اأقف الآن عند تقاطع اإ�شارات منطقة النعيم، اأكرث من 8 �شيارات اإ�شعاف مرت اأمامي.
الدوار  نحو  اجتهت  الع�شرات،  �شمت  عزاء  م�شرية  يف  خرجوا  املعزين  اأن  حدث،  ما 
يتحركون  البحرين،  بعلم  اأج�شادهم  يلفون  ال�شباب  واجلي�ض،  الأمن  بقوات  املحا�شر 
قريبًا من املدرعات الع�شكرية وقوات الأمن، يقفون على م�شافة 100 مرت منها، يلوحون 
العامل  امل�شهد امل�شور �شاهده  النارية،  بالطلقات  املكان  “�شلمية �شلمية”. دقائق، ويعج 
اأجمع، وال�شقوط املفجع لل�شحايا اأي�شًا )5(، �شيل من الر�شا�ض احلي واملطاط والغازات 

امل�شيلة للدموع، اختنق املكان والنا�ض.
انتقلنا اإىل جممع ال�شلمانية الطبي، الفو�شى عارمة يف الطريق، ال�شباب امل�شاركون يف 
م�شرية العزاء، اأخذوا يف التدافع اإىل جممع ال�شلمانية يحملون امل�شابني يف �شياراتهم. 
�شاهدت ال�شباب يف الطريق اإىل جممع ال�شلمانية، وال�شيارات اخلا�شة تنقل اجلرحى، 
ال�شل�شلة  مع  �شاركنا   ،)6( الغا�شبة  باجلماهري  املكتظة  الطوارئ  باحة  يف  والإ�شعاف. 
الب�شرية التي ت�شهل دخول الإ�شعاف وعملية اإنزال اجلرحى عند املدخل. النا�ض يف �شراخ 
ه�شتريي، العدد يكرب وال�شراخ والبكاء والهتافات املنددة واملطالبة باإ�شقاط النظام تكرب 
اأي�شًا. كتبت يف تويرت: اأمامي الآن ال�شحايف امل�شور مازن مهدي، يف �شاحة طوارئ جممع 
ال�شلمانية يبكي بحرقة لفرط ما �شاهدته كامريته. هلل اأنت يا مازن، ليتني يف �شجاعة 

�شورة من �شورك.
يف الأثناء نف�شها، كان ويل العهد يفاجئ اجلميع بزيارة غري متوقعة لتلفزيون البحرين، 
ه خطابًا َوِجاًل ومرجتاًل للجميع: “اأقدم التعازي لكل �شعب البحرين على هذه الأيام  يوجرّ
الأليمة التي نعي�شها، واأريد اأن اأوجه ر�شالة للجميع للتهدئة، نحتاج فرتة اأن نقيم ما �شار 
طريق،  مفرتق  على  اليوم  نحن  وم�شتقبلنا.  وح�شارتنا  اإن�شانيتنا  ون�شتعيد  ال�شمل  ونلم 
اأبناء يخرجون وهم يعتقدون اأن لي�ض لهم م�شتقبل يف البلد، واآخرون يخرجون من حمبة 
فئة، ل هو  لفئة على  لي�ض  للجميع  الوطن  لكن هذا  الوطن،  ومن حر�ض على مكت�شبات 
اإن�شان  لل�شنة ول هو لل�شيعة هو للبحرين وللبحرينيني، ويف هذه اللحظات يجب من كل 
خمل�ض اأن يقول كفاية ما خ�شرناه يف هذه الأيام، �شعب ا�شتعادته، لكن اأنا مقتنع بعمل 

املخل�شني”)7(.
كان هذا يف التفزيون، يف الوقت الذي كان الواقع خارج التلفزيون للتو اأمطر ر�شا�شًا. يف 
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بلغ عددها  اإ�شابات  العمليات.  اإىل غرف  ا�شتدعاء جميع الأطباء  اإعالن عن  ال�شلمانية 
96 اإ�شابة. بع�شها اإ�شابات بالر�شا�ض احلي. 6 منها اأدخلت غرفة العمليات ح�شب ما 
اأعلنت م�شادر طبية حينها. الأخطر كان حالة عبدالر�شا بوحميد )38 عامًا(، اأ�شيب 
هي  الطلقة  اأن  تاأكد  له،  اأ�شعة  اأخذ  مت  �شريريًا.  ميتًا  كان  اجلمجمة،  يف  حية  ر�شا�شة 

ر�شا�شة حية اخرتقت اجلمجمة.
بقينا يف جممع ال�شلمانية حتى وقت متاأخر من الليل، هناك تعرفنا على وفد من املرا�شلني 
الربيطانيني، اأريناهم بع�ض ال�شور وامل�شاهد اخلا�شة التي التقطتها كامرياتنا، ودخلنا 
اأعيننا. معهم للمجمع وراأينا معًا الأ�شعة اخلا�شة بال�شهيد عبد الر�شا. راأينا ذلك باأم 
كان الطبيب الذي �شرح لنا احلالة زميلي يف املدر�شة البتدائية، وابن قريتي، ومل نلتق 
منذ تخرجنا من املدر�شة، لقد اجتمعنا معًا عند راأ�ض عبدالر�شا بوحميد حيث ر�شا�شة 

املوت.

عار.. ■ قائمة 
مل يعد ثمة مكان للحياد ول لدعاءات الرزانة، ومل يعد ثمة مكان للجلو�ض خلف من�شدة 
كتابة ل تنزل ال�شارع لرتى باأم عينها. ادعاء الرزانة هنا هو قد يكون بالدة م�شاعر، وقد 
يكون �شذاجة، وقد يكون �شطحية، لكنه اأبدًا لن يكون رزانة باملعنى الإيجابي، ولن حتتمل 
هذه الكلمة اإل اأن تكون �شلبية ومرعبة، اأو كما تقول )حنة اإرندت( يف كتابها )يف العنف(: 
النزاهة والرزانة قد تبدوان اأمرين مرعبني يف مواجهة فاجعة ل ميكن احتمالها، اأي حني 
ل تكونان ناجتتني عن ال�شيطرة على الذات، بل جتليًا وا�شحًا لعدم الفهم، اإن املرء، لكي 

يتمكن من اأن يبدي رد فعل عقالين، عليه اأول الأمر اأن ُي�شتثار.
خرجت  اأرواح،  قتل  م�شهد  اأمام  راأي  �شاحب  اأو  �شحايف  اأو  كاتب  اأو  مثقف  ُي�شتثار  األ 
الدفاع  اأجل  من  هوؤلء  ي�شتثار  األ  لالإن�شان.  خيانة  فهذه  �شلمية،  مدنية  بحقوق  تطالب 
عن حق النا�ض يف املطالبة باإ�شالحات �شيا�شية وحكومة منتخبة من قبل ال�شعب، فهذه 
خيانة ملبادئ احلرية والدميقراطية. لكن الأنكى، اأن ي�شتثار هوؤلء �شد مذهب املحتجني 
وطائفتهم، اأن ي�شبغوا على املحتجني �شفة �شطحية )�شيعة، متدينني( جتردهم من حقهم 
يف الحتجاج والرف�ض. اإنهم بهذا يخونون وظيفتهم التي تنظر حلقوق الإن�شان ب�شرف 

النظر عن معتقده ودينه، وهذا ما عنيته يف بداية مقايل بخيانة املثقف.
�شباح ال�شبت 19 فرباير، واأنا ما اأزال حتت �شيناريو اليومني ال�شابقني، ول اأزال حتت 
رعب فاجعتهما التي عاي�شتها عن قرب، رحت اأبحث يف �شحافة بلدي، عن �شوت ينتف�ض 

ت
دا

ها
ش

ال

158



من اأجل الإن�شان، من اأجل اأرواح من �شقطوا، اأذهب اإىل كتاب الراأي )املخ�شرمني( يف 
�شحافتنا املحلية واحدًا واحدًا، اأبحث عن �شوت الإن�شان فيما يكتبون، اأذهب اإىل املثقفني 

الكبار، اأبحث عن كلمة ت�شجب القتل والقمع، ل اأجد.
�شقفها  ورفعت  له،  نف�شها  نذرت  احلدث،  نقل  همرّ  هنا  وحدها  حملت  الو�شط  �شحيفة 
بلدي،  الإعالم يف  تعمل وحدها، فيما راح  النقل؛ فدفعت ثمنه لحقًا. كانت  اأق�شاه يف 
يربر فعل جمازر القتل، ويلتم�ض للحكومة اأ�شبابها ويزيد عليها من تدلي�شه، وي�شكب على 
احلكومة �شرعية الفعل، وعلى ال�شحايا والقتلى ل �شرعية الحتجاج، ويتهمهم بالطائفية 

والفئوية، كون غالبية املحتجني من طائفة واحدة، وكاأنهم ل يعلمون.
كنت اأرى الأقالم )املخ�شرمة( يف ال�شحافة، تن�شف ما تبقى من اإن�شانيتها، وتخيط ما 
ترقع به )هرمها( الذي ا�شتقر يف ثوب الطاعة والولء. ال�شتقرار الذي �شار يدررّ عليها 
ول  ت�شتوعب،  تعد  ما هرمت، مل  لفرط  التي  الأقالم  هذه  مكلفة.  وغري  مريحة  رفاهية 
اأن يثور ال�شباب، واأن ينتف�شوا ل�شناعة غد خمتلف، حتى واإن كانت بع�ض  تقبل، معنى 

هذه الأقالم منخرطة يف تنظيمات ثورية يف ال�شبيعينات.
“قائمة العار”، تت�شمن جمموعة  على بريدي اللكرتوين و�شلتني قائمة م�شورة با�شم 
من كتاب ال�شحف الذين اأمعنوا يف تخوين املحتجني وطاأفنتهم وو�شمهم بعمالء اإيران، 
بالقدر الذي راحوا ميعنون يف تبجيل فعل ال�شلطة يف فعل القمع. اأنزلت �شورة قائمة العار 
على �شفحتي يف الفي�ض بوك، وكتبت حتتها “رجاء كل من يقراأ ا�شمه يف قائمة العار، من 
الإعالميني الذين كانوا اأ�شدقائي يعتربون اأ�شماءهم و�شخ�شايتهم �شاقطة من قائمتي 
مواطنته  غري  يريد  ل  الذي  �شعبي  بكلماتهم  يقتلون  مبن  فيها  اأحتفظ  اأن  اأريد  ل  التي 

الد�شتورية”.
يناير؛   25 ثورة  �شباب  نفذها  التي  امل�شرية  العار  قائمة  طريقة  على  �شممت  القائمة 
ليدينوا بها �شحافة العار التي كانت متجد نظام مبارك حتى اآخر يوم له، قبل اأن تدينه 
يف اليوم التايل ل�شقوطه. كانت القائمة اقتبا�شا �شمن �شياق عدة اقتبا�شات اأخذها �شباب 

الثورة هنا من �شباب الثورة هناك.
ويف احلقيقة، مل اأكن حلظتها اأ�شتح�شر قائمة العار امل�شرية فقط، بل اأ�شتح�شر �شرخة 
وجهها  التي  �شرخته  الأو�شكار،  جائزة  ت�شلمه  حفل  يف  مور(  )مايكل  الأمريكي  املخرج 
جلورج بو�ض “عار عليك �شيد بو�ض”. كان يق�شد عار عليك �شيد بو�ض احلرب الوهمية 
والكتاب  والإعالميني  ال�شحافيني  هوؤلء  اأرى  كنت  فيها.  العامل  اأدخلت  التي  العراق  يف 
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التي �شنتها احلكومة �شد املتظاهرين، و�شيبان  ي�شهمون يف �شناعة هذا الوهم للحرب 
املتظاهرين  وقرى  اللوؤلوؤة  لدوار  وا�شتباحتهم  ال�شعودية  القوات  دخول  مع  اأكرب  عارهم 
يف 16مار�ض، و�شتكون احلاجة ل�شناعة الوهم اأكرب كلما اأمعنت هذه القوات يف بط�شها 
غري الإن�شاين. �شيكون هناك جي�ض من الإعالميني الذين مل يدخلوا هذه القائمة حلظة 
و�شعتها يف جدار �شفحتي. و�شيوظف هوؤلء اآليات الكذب والختالق والتقطيع والتربير 

والتزوير؛ خللق اأكرب خطاب كراهية.
الفي�ض  تو�شيحي على �شفحتي يف  �شين�شبها يل هوؤلء، رغم  التي  القائمة،  �شتكون هذه 
بوك نف�شها، اأنها و�شلتني بالربيد الإلكرتوين، واأنني ل�شت من نفذها، اإل اأنهم �شيجعلون 
اأعلنت  لأين  كمثقف،  لإدانتي  فيها، يف حماأولتهم  و�شينفخون  نف�شها،  تهمة جترت  منها 
عن رف�شي لأقالم، ت�شارك ال�شلطة يف قتل ال�شعب وتخوينه وتعذيبه وجتويعه وت�شطريه 

وتق�شيمه وحتري�ض بع�شه على بع�ض وتهييج بع�شه على بع�ض.

الورد ■ فتح 
ظهر ال�شبت 18 فرباير، كان ينتظرنا حدث اآخر، لكن هذه املرة بطعم خمتلف. خرجت 
الربيطانيني  املرا�شلني  على  مررنا  العري�ض،  الوهاب  عبد  امليدان  ورفيق  �شديقي  مع 
الذين تعرفناهم الليلة ال�شابقة يف جممع ال�شلمانية، اأخذناهم من فندق الدبلومات حيث 
يقيمون، توجهنا جميعًا نحو املجمع. كان الوقت قبل الثانية ظهرًا، علمنا يف الطريق اأن 
جمموعات من ال�شباب خرجت متوجهة لفك ح�شار امليدان )دوار اللوؤلوؤة(، بدلنا وجهتنا 

اإىل هناك. قال لنا �شديقنا املرا�شل بح�شه ال�شحايف: احلدث �شيكون هناك.
قريبًا من امليدان، �شرنى املتجمهرين يزحفون نحو ال�شياج ال�شائك الذي ن�شبته قوات 
ال�شناب�ض.  منطقة  جهة  من  الدوار  من  كيلومرت  ن�شف  نحو  بعد  على  ال�شغب  مكافحة 
مواجهات من قبل الأمن عرب الغازات امل�شيلة للدموع، لكن حتا�شي الإ�شابات والطلقات 

املطاطية التي �شهدناها خالل الأيام ال�شابقة.
خم�ض  ملدة  ال�شجن  عقوبة  اليوم  يق�شي  الذي  وعد،  جمعية  عام  اأمني  �شريف  ابراهيم 
�شنوات، لتهامه �شمن 21 اآخرين مبحاأولة )قلب نظام احلكم(، كان اأول من و�شل من 
القيادات ال�شيا�شية لدعم ال�شباب، يقف مع ال�شباب مال�شقًا حاجز اخلطر، قبل اأن يتجه 
لرجال الأمن ويطلب من قائدهم ال�شماح لل�شباب العزل بالعت�شام ال�شلمي، ويخربهم 
اأنه  يبدو  فيما  يبدي جتاأوبًا  الأمن  ال�شغب.  اأنواع  نوع من  اأي  اإثارة  ينوي  اأحد هنا  ل  اأن 

مقدمة لن�شحاب ينتظر اأمر التنفيذ.
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اأعالم  الأمن.  لرجال  كمغازلة  تبدو  طريفة،  مناأورات  يبداأون  ناحيتهم،  من  ال�شباب 
البحرين تلف اأج�شادهم الغ�شة، يجل�ض البع�ض على الأر�ض رافعًا علمه، البع�ض يتقدم 
نحو ال�شياج ال�شائك رافعًا الورود، يال�شق ال�شياج ال�شائك، ميرر لرجال الأمن الورود من 
ال�شائك بج�شدها ال�شئيل، تتجه  ال�شياج  اأخرى جتتاز  خالل الفتحات ال�شغرية. �شبية 

نحو رجال الأمن، تتقدمها ورودها التي تهديها لرجال الأمن.
كنا نرى اأغ�شان الورود مرتفعة، �شاهقة. كل وردة ترتفع، كانت مترر ر�شالة �شالم اأكرث، 
الع�شاكر  عيون  وتك�شر  اأكرث،  الغليظة  الآليات  رهبة  وتهتك  اأكرث،  ال�شياج  �شوك  وترخي 
اأكرث. كنا ن�شهد اللحظات بده�شة بليغة، وبن�شوة من ي�شهد فتحًا جديدًا، اإنه فتح الورد، 

فتٌح ُيخجل فتح الغزو ويهزمه. كان الطق�ض رائعًا، يزيد امل�شهد روعة اأخرى.
يعر�ض  البحرين  تلفزيون  اأن  علمنا  اأي�شًا،  وعربه  تويرت.  عرب  اللحظات  هذه  اأبثرّ  كنت 
خطابًا لويل العهد، ياأمر ب�شحب جميع القوات الع�شكرية من �شوارع البحرين باأثر فوري 
متهيدًا لإعالن احلداد على اأرواح ال�شحايا، ثم البدء يف احلوار. �شريعًا ما بداأت الآليات 
القوات  “ان�شحاب   :2 رقم   اجلي�ض  بيان  ُيعَلن  بالن�شحاب.  الأمن  وقوات  الع�شكرية 

الع�شكرية من العا�شمة “.
ها نحن الآن ن�شهد البدء يف ان�شحاب رجال الأمن، كنا فيما ُي�شبه احللم، تن�شحب اآليات 
اجلي�ض و�شط ت�شفيق اجلميع و�شرخات فرحهم وقفزاتهم و�شلواتهم. اأر�شلت عرب تويرت 
لأ�شدقائي مفتخرًا “فتحنا الدوار”. كنت اأجدين م�شاركًا يف هذا احلدث، يف حدث فتح 
الدوار، يف ك�شر ح�شاره، ت�شابقنا جريًا نحو الدوار، من ي�شل اأوًل، غري م�شدقني. كان 
ه ميدان ال�شهداء، اأو  ه ميدان التحرير، اأو �شِمرّ الدوار قد حتول فعاًل اإىل اأيقونة الثورة، �شِمرّ

لوؤلوؤة الثورة، ل فرق، كل الأ�شماء �شارت اأ�شماءه.
الأر�ض،  و�شاجد على  الدوار بني �شارخ فرحًا،  الأوىل داخل  ي�شعون خطواتهم  ال�شباب 
ومتقافز من �شدة الفرح، وحمت�شن لرفيقه، الأهازيج، الهتافات، ال�شلوات، التكبريات، 

كانت حلظات ل ت�شبهها غري حلظات الن�شر.
من فورهم قام ال�شباب بحملة تنظيف للميدان، مللة اآثار الهجوم التي باغتت النيام قبل 
للدموع،  امل�شيلة  الغازات  اأ�شطوانات  من  املئات  املطاطية،  الطلقات  من  املئات  يومني: 
يف  انت�شرت  �شغرية  معار�ض  يف  كلها  ُجمعت  دمى.  األعاب،  وهناك،  هنا  اأطفال  اأحذية 
م�شاحات الدوار. البع�ض راح ير�شم على الأر�ض لوحة باحلجارة تقول: “ نحب البحرين 

ونطالب مب�شلحة كل �شعبها”.
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مل مت�ض دقائق حتى كان امليدان م�شرح فرحة عارمة لآلف املتجمهرين الذين اتخذوا 
الذي  نف�شه  التجمع  ال�شلمي. هو  التجمع  العهد �شمانًا يكفل لهم حرية  من خطاب ويل 
�شيحا�شبون عليه، فيما بعد دخول قوات درع اجلزيرة يف 16مار�ض. كل من وطاأت قدماه 
الدوار �شيكون متهمًا باخليانة والعمالة وال�شفوية واملجو�شية وما ل يقال من الأو�شاف، 
العتقال  اأو  الف�شل  اأو  العمل  عن  التوقيف  اأو  التحقيق  من  خمتلفة  اأ�شكال  و�شيواجه 

والتعذيب، اأو جميعها.
يف امل�شاء، �شياأتي الأمني العام جلمعية الوفاق، ي�شعد من�شة الدوار، يخطب يف ع�شرات 
الآلف التي احت�شدت يف امليدان. اأُر�شل عرب تويرت املقطع الأهم يف خطابه: نحن ل نريد 

دولة اإ�شالمية، ول دولة دينية، نريد دولة مدنية متح�شرة.
�شتكون الدولة املدنية اأيقونة اأخرى للثورة البحرينية وحلمها اللوؤلوؤي. تلك التي �شي�شُمرّ 
م بها الثورة، �شين�شبها  النظام اأذنه عن �شماعها متعمدًا، و�شي�شر على ر�شم اأيقونة ُي�شِمرّ
اإىل دولة ولية الفقيه، تلك الدولة التي رف�شها �شباب الثورة اأنف�شهم، والتي عربوا عنها 
بقولهم: مل يرف�شوا حكمًا ا�شتبداديًا للوقوع يف حكم ا�شتبدادي اآخر، والتي قالت جمعية 

الوفاق )الإ�شالمية ال�شيعية(، با�شتحالة قيامها يف البحرين.

امليدان ■ لوؤلوؤة 
بقينا هناك حتى �شاعات متاأخرة من الليل، كنت اأنتقل بني امليدان وجممع الدانة القريب 
منه، واأحيانا مقاهي املنامة التي �شارت هي الأخرى مكانًا ي�شج بالنقا�شات، اأجل�ض يف 
“لوؤلوؤة  اأ�شميته  الذي  املوؤمن  علي  ال�شهيد  عن  مقايل  كتابة  بداأت  هناك  لأكتب.  املقهى 
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امليدان”، كان مما قلت له من�شرحًا باأحداث اليوم: هل تعرف يا علي اأننا هذا امل�شاء يف 
اليوم الثالث من زهرتك مل نك�شر فاحتتك بل ك�شرنا طوق امليدان، وهناك يف املكان الذي 
اغتالتك فيه جيو�ض الغدر، قراأنا لروحك الفاحتة، لتكون فاحتة عودتنا للميدان. بك يا 
عنا ميدان اللوؤلوؤة، �شار اأكرب من ذلك امل�شاء الذي وقفت فيه عاريًا حتميه من  علي و�شرّ
غدر ال�شلطة. لقد و�شعناه بدمك احلر، �شار غاليًا وثمنه لي�ض دمك فقط بل حلمك اأي�شا، 
اأمل تكن حتلم يف ذلك الفجر الغادر اأن �شم�شا جديدة �شت�شرق على هذا امليدان، اأمل تكن 
تتطلع اإىل اأفق ياأتي لنا مب�شتقبل جديد، لقد فاجاأك ر�شا�ض الع�شكر، اغتالتك اأرتالهم، 
لكن اطمئن مل يغتالوا حلمك مبيدان احلرية، بقيت اللوؤلوؤة يف قلوبنا، نحنو عليها من اآلت 
الع�شكر، لقد زرعوا يف قلبك ر�شا�شة لكنها مل ت�شل للوؤلوؤة التي كنت تخبئها، ومل يكونوا 

يدركون اأنك �شتغدو بكلك لوؤلوؤة للميدان.
نحن يف الليلة الأوىل الآن من عودتنا للميدان الذي مل تغادره اأنت، عدنا لك، وعدنا بك. 
عدنا لك لأنك �شرت جوهرة امليدان، وعدنا بك لأنك تالحقنا يف اأحالمنا، تدفعنا نحو 
املوؤمن  اأيها  ا�شمك  ا�شتقوا من  لقد  الدافعة، يف كل �شاب وجدتك،  باوؤك قوتنا  امليدان، 
اإميانهم باأنهم �شيعودون. الكبار مل يكونوا ميوؤمنون، لقد زرعت اأنت ورفقاوؤك فيهم هذا 

الإميان، فاأعدتهم اإىل دين احلرية.
ملحقًا  خ�ش�شت  التي  اللبنانية  النهار  �شحيفة  يف  ُن�شر  التايل،  اليوم  يف  املقال  اأنهيت 
ثقافيًا خا�شًا باحلدث البحريني، اهتمت اأن ي�شارك فيه مثقفون بحرينيون. املقال تلقفه 
عدد من اأ�شدقاء علي املوؤمن وزمالوؤه يف جامعة البحرين، قاموا بطباعته يف كتيب اأنيق، 
ثم توزيعه يف الدوار �شمن م�شرية ال�شباب اجلامعيني، وقد حتولت هذه امل�شرية لحقًا اإىل 
اإدانة، يجرم من �شارك فيها من الطلبة اجلامعيني، وُف�شل كثري منهم بتهمة امل�شاركة 

يف هذه امل�شرية.
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الكالم حني  القدرة على  يفقدين  ما  �شرعان  لكنه  اأعرفه،  ل  بي �شوت  يت�شل  اأيام  بعد 
اأكتب  كنت  حني  اأبكها  مل  بكاء،  نوبة  يف  دخلت  املوؤمن،  علي  والد  اأنه  يخربين  اأعرفه، 
الفي�ض بوك: باغتني �شوته وفقدت كل  اأكتب هذا يف  اأن  ا�شتطعت  �شهادته. بعد يومني، 
اأن  اأردت  ابنه،  �شهادة  بحربي  كتبت  لأين  ي�شكرين  كان  والكالم.  ال�شيطرة  يف  قدراتي 
اأ�شكره لأنه قدم ابنًا كتب الوطن بدمه، لكني فقدت القدرة حتى على ال�شكر، ول اأملك 
منذ  �شوتي،  فقدت  �شوته  نربات  يف  فكرت  كلما  لأين  به،  الت�شال  اإعادة  على  اجلراأة 

يومني واأنا اأحاأول الت�شال به.
�شاألتقي اأي�شًا باأخ ال�شهيد علي املوؤمن بعد قرابة �شهر من هذا اليوم، اأي بعد اإقرار قانون 
ال�شالمة الوطنية، وبدء قوات درع اجلزيرة مهمتها يف واأد ال�شعب. �شيكون ذلك خالل 
موكب ت�شييع �شهيد �شرتة الثالث عي�شى اآل ر�شي يف 16 مار�ض، يناديني ب�شوت يفرت عن 
ابت�شامة خملوطة باحلزن، يعرفني بنف�شه: اأنا الأخ الأكرب لل�شهيد علي املوؤمن، كنت اأبحث 
عنك لأو�شل لك امتناين. اأنك�شر اأكرث. اأكتب حول هذا املوقف: يرجت عليك املوقف فتداري 
وجهك امل�شحون بالبكاء، وتويل حاماًل حزنك دون كلمة ا�شتئذان تليق بالحتفاء، ل�شت 
اأدري كيف لقلبي اأن يغالب انك�شاراته عن دكة القتلى يف م�شرحة املوت، حيث الأج�شاد 
الغ�شة حتمل �شهادة الفتك، ول ي�شتطيع هذا القلب اأم يجمد حني تخرتقه كلمة تاأتي من 

جهة اأب اأو اأخ يقول لك: اأنا اأبو ال�شهيد، اأنا اأخو ال�شهيد.

امليدان ■ خمترب 
19 فرباير، بداية فرتة هدوء متتد اأ�شابيع ثالثة، قبل اأن يواجهها النظام  �شيكون يوم 
بقمع ه�شتريي يف منت�شف �شهر مار�ض. و�شتكون هذه الفرتة وما بعدها خمتربًا حقيقيًا 
فيه  تخترب  واأفراد(  وجمعيات  )جماعات  املعار�شة  للقوى  ميدانيًا  خمتربًا  للجميع: 
اختالفها وتر�شم مالمح تعاي�شها امل�شرتك، وخمتربًا ل�شكل الدولة )مدنية، دينية، ملكية 
د�شتورية، جمهورية..( التي تتطلع اإليها اجلماهري املطالبة بالتغيري، وخمتربًا لرد فعل 
املجتمع الذي ي�شهد التغيري كواقع قادم وملح، وخمتربًا للجمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية يف 
ما  لل�شلطة يف جدية  والإن�شان، وخمتربًا  وال�شعب  وال�شلطة  الثورة واحلدث  تعاطيها مع 
ُتخرب عنه ب�شيادة �شعبها، واأخريًا خمتربًا للمثقف يف حقيقة مواقفه اإزاء حريات ال�شعوب 

والعالقة مع ال�شلطة.
مالمح الدولة املدنية �شارت تطرح نف�شها بعدة اأ�شكال داخل هذا املكان. نخالت الدوار 
الإحدى والع�شرون، حتولت اإىل عالمات تنوع، بقدر ما هي عالمات اأ�شالة، وبقدر ما هي 
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عالمات �شموخ. �شريعًا ما مت ترقيم النخالت لت�شري كل نخلة مقرًا لكيان خمتلف، خيمة 
عند كل نخلة، بل خيم على امتداد امل�شاحة املحيطة بالدوار، لهذا �شار الدوار اأكرب، �شار 

ميدانًا حقيقيًا. تكد�شت اخليم، تال�شق بع�شها بحب بع�ض، النا�ض كذلك.
اأحد عن  ي�شاأل  اأحد  ل  امليدان،  مت�شع يف هذا  له  �شيجد  احتجاجي  لديه مطلب  كل من 
فعل  ملمار�شة  احلرة  امل�شاحة  هو  امليدان  مذهبه.  اأو  دينه  اأو  ف�شله  اأو  واأ�شله  انتمائه 
الحتجاج احلر. لهذا جاء بع�شها غاية يف التعقل وجاء بع�شها غاية يف التطرف وكان 
بينهما كثري. ل اأحد يتحكم يف امليدان ول النا�ض، ل �شيد غري علم البحرين الذي كنا نراه 
للمرة الأوىل بهذا التاألق يرفرف رفعيًا كبريًا مفتخرًا. كلما ابتعدت اخليمات عن مركز 
الدوار ومن�شته الرئي�شية، تنوعت اأكرث وتعددت. يف هذا املكان �شتجد لك مت�شعًا وترحيبًا 
وحفاأوة كيفما كنت، �شنيًا اأو �شيعيًا، اإ�شالميًا اأو ليرباليًا اأو علمانيًا اأو ي�شاريًا اأو �شيوعيًا اأو 

زائرًا من دولة اأخرى. هكذا كنت اأرى امليدان م�شنع تعاي�ض جديد، مل نختربه من قبل.
عند النخلة 6، حيث خيمة وعد الليربالية، كنت اأجل�ض واأمكث واأتواعد واأحتاأور واأتناق�ض، 
واأكتب اأي�شًا. ومن هناك قررت مع عدد من الأ�شدقاء واملثقفني الليرباليني اإ�شدار ن�شرة 
“�شدى امليدان”. كانت اأول ن�شرة تعرب  خا�شة بامليدان، ذات طابع ليربايل، اأ�شميناها 
عن �شوت املعت�شمني، يطبع منها 2000 ن�شخة على نفقة جمعية “وعد” التي قام اأتباع 

ال�شلطة واأن�شارها بحرق مقراتها يف 14 مار�ض 2011 واإغالقها بال�شمع الأحمر.
اأبعد،  بها خطوات  وذهبنا  املتظاهرون،  رفعها  التي  املطالب  الن�شرة عن  عربنا يف هذه 
وهي: امللكية الد�شتورية، التداأول ال�شلمي لل�شلطة والربملان املنتخب كامل ال�شالحية، من 

ت
دا

ها
ش

ال

165



خالل روؤية ليربالية علمانية.
املت�شعة  املدنية  الدولة  �شكل  حول  الأ�شدقاء  مع  مو�شعة  نقا�شات  خ�شت   6 عند نخلة 
لإلقاء  التقدمي  واملنرب  وعد  �شباب  خالل  من  دعوتي  متت  والتعدد،  بالختالف 
تباغت  اأن  قبل  الندوة،  تاأخرت  العنوان،  بها من خالل هذا  اأنطلق  اأن  اأردت  حما�شرة، 

النخلة قوات درع اجلزيرة.

الطائفة ■ خارج 
قبل اأيام قليلة من ا�شتباحة جزيرتي ال�شغرية على اأيدي قوات درع اجلزيرة، �شدر كتابي 
الأخري )خارج الطائفة(. كتبت يف ح�شابي يف تويرت يوم ال�شبت 12مار�ض: اليوم ت�شلمت 
اأدخل ال�شعودية  اأن  اأنا ممنوع  37 ن�شخة من كتابي )خارج الطائفة( بطريقة درامية. 
عرب اجل�شر، و�شديقي عبدالوهاب العري�ض ممنوع اأن يدخل البحرين. فكيف اأت�شلم منه 
احلدود،  عند  وقفنا  مدارك؟  دار  عرب  الريا�ض  معر�ض  من  اأح�شرها  التي  كتابي  ن�شخ 

طاأولني الكتب وطاأولته ال�شكر، ورجعنا داخل احلدود التي هي اأقل من اأوطان.
�شاأوقع  العلمانية،  وعد  عند خيمة  اللوؤلوؤة  دوار  6 يف  النخلة  مقابل  لالأ�شداقاء:  اأعلنت 
كتابي الثنني 14مار�ض. تتطور الأحداث الأمنية جتاه الت�شعيد، حتتقن الأجواء، ي�شري 

كتابي خارج الدوار.
يف حلظة الدوار كنا نعي�ض زمن )خارج الطائفة(، كان الدوار مبا يجتمع فيه من اأطياف 
تختلف حد التناق�ض، جتربة ميدانية يف اخلروج من الطائفة، والدخول يف املدينة املتعددة 
واملتنوعة. لهذا كنت اأرى اأن الدوار هو املكان الأن�شب لتوقيع كتابي، ففي جتربته ما يعزز 

هذا اخلروج، وما يعزز الدخول يف الدولة املدنية.
بعد يومني، وفيما كانت اآلت التك�شري تفتك باأعمدة اللوؤلوؤة، اأعلن اجلي�ض يف بيانه رقم 6 

اأنه مت تطهري الدوار. اأر�شلت لالأ�شدقاء العتذار التايل:
اأن يكون  اأيها الأ�شدقاء، حفل توقيع كتابي )خارج الطائفة( الذي وعدتكم  اأعتذر لكم 
مقابل النخلة 6 يف دوار اللوؤلوؤة، �شنوؤجله قليال، فالنخلة مل تعد يف الدوار، واللوؤلوؤة لي�شت 
اختطفته  الدوار  الدوار.  دائرة  حميط  يف  نقطتها  فقدت  وعد  وخيمة  الدوار،  مركز  يف 

القبيلة، راأت فيه خروجها. الآن الدوار خارج اجلغرافيا لكنه داخل التاريخ.
كنا داخل الدوار خارج الطائفة، اليوم نحن خارج الدوار وداخل الطائفة. داخل الطائفة 
الطائفة  من  م�شاحلها  على  خوفًا  الدوار(  )باإزالة  لتطالب  ال�شلطة،  ا�شتخدمتها  التي 
الأخرى، وخارج دوار اللوؤلوؤة الذي بقى يرفع �شعارًا مدنيًا يطالب بحقوق مت�شاأوية مكفولة 
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�شيء  كل  بدا  �شدميية  الدين. يف حلظة  اأو  القبيلة  اأو  الطائفة  اإىل  النظر  دون  للجميع، 
م�شروع تدمري من اأجل الحتفاظ بال�شلطة فقط.

كان امليدان حياة اأخرى، يجعلك ت�شعر اأن على هذه الأر�ض ما ي�شتحق احلياة كما يقول 
العربي  الإن�شان  بداأ  التي  تلك  خارج  احلياة  هذه  اأرى  اأن  اأ�شتطع  مل  دروي�ض.  حممود 
ي�شنعها يف ربيعه. احلياة التي حولت عوا�شم عدد من الدول العربية اإىل ميادين حترير، 
اأنه حدث يف  اأننا �شنعناه و�شاركنا فيه،  اأننا جزء منه،  الذي �شنفتخر دومًا  الزمن  اإنه 
زمننا، اأننا رحلناه لالأجيال القادمة. كتبت ذات �شباح يف تويرت ت�شبيحة لكل ال�شعوب 
العربية يف ربيعها العربي، قلت: على هذه الأر�ض  ما ي�شتحق احلياة. احلياة حيث ميدان 
اللوؤلوؤة )البحرين( وميدان التحرير )م�شر( وال�شاحة اخل�شراء)ليبيا( و�شاحة التغيري 

)اليمن(.
اأكون داخل هذا احلدث، وداخل هذا احللم، �شاركت يف التوقيع  هكذا حر�شت على اأن 
ال�شلطة املفرط يف مواجهة املحتجني وتطالب  التي تدين عنف  العرائ�ض  على كثري من 
مبزيد من الإ�شالحات يف البحرين واخلليج، وبينها عري�شة با�شم املدافعني عن حقوق 
الإن�شان يف اخلليج العربي التي وجهت يوم 22 مار�ض 2011 اإىل جمل�ض حقوق الإن�شان 
واملفو�شية ال�شامية حلقوق الإن�شان، وكذلك العري�شة التي د�شنتها اأ�شرة الأدباء والكتاب 
ثورة  اإبان  التي نظمت  التظاهرات  اأغلبية  البحرين لالأ�شباب ذاتها. كما �شاركت يف  يف 
مثل  الدولة  يف  احل�شا�شة  املناطق  اإىل  توجهت  التي  تلك  ذلك  يف  مبا  فرباير،   14
وا�شتقالة  احلكومة  باإ�شقاط  للمطالبة  الوزراء  رئا�شة  و�شكرتارية  ال�شافرية،  ق�شر 
رئي�ض الوزراء ال�شيخ خليفة بن �شلمان اآل خليفة، الذي مل يتزحرح عن كر�شيه منذ حلظة 

ولدتي وولدة ا�شتقالل الدولة 1971.

املثقف ■ نقد 
�شتتيح يل فرتة الهدوء داخل الدوار اأن اأمار�ض وظيفتي يف القراءة والنقد، و�شاأبداأ بنقد 
املثقف. املثقف العقالين حد الربود. املثقف الذي يحر�ض على مظهر احلياد والرزانة 
اأمام الفاجعة، املثقف الذي ل يغ�شب ول ينفعل جتاه انتهاكات ال�شلطة لكرامة الإن�شان، 
وعدالة  م�شاأواة  تطلب  �شرخت  والتمييز،  بال�شطهاد  ت�شعر  �شيعية  غالبية  لأن  فقط 

�شيا�شية.
كتبت مقاًل ن�شرته يف “�شدى امليدان” قبل حلظة دخول قوات درع اجلزيرة، قلت فيه 
اإن مهمة املثقف يف هذه اللحظة اأن يقول واقع احلال ب�شجاعة، لي�ض هناك اأجدر منه يف 
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حتول  التي  احلجب  يك�شف  اأن  التنويرية،  مهمته  هي  وهذه  احلقيقة،  ينري  قوله  القول، 
ت�شتخدمه  ال�شلطة،  اأجهزة  اأحد  الذي ل يقول احلقيقة هو  املثقف  دون ظهور احلقيقة. 
والديني  والقومي  والي�شاري  املثقف احلداثي  ي�شتوي يف ذلك  واقع احلال،  لالإبقاء على 
اأ�شميت املثقف ال�شامت عن قول واقع احلال بـ)مثقف �شحوال(  والليربايل والعلماين. 
وهي م�شتقة من لفظة �شعبية بحرينية ت�شتخدم للتهكم وبيان ا�شتقرار احلال على ما هو 
اعة املتدينني  عليه دون تغيري. فهو مثقف ل يزعج ال�شلطة ول تزعجه. مثقف يجد يف فزرّ
ت�شويغا كافيا لالكتفاء باحلد الأدنى من الدميقراطية. مثقف يهادن كل الأو�شاع لي�شمن 

له موقعًا يف كل مو�شع.
البحريني  املثقف  م�شهد  لقراءة  مفاهيميًا  م�شطلحًا  �شحوال(  )مثقف  ا�شم  �شار 
واخلليجي، و�شار مو�شع تندر طريف يف �شفحات الفي�ض بوك وبع�ض النقا�شات العابرة.

والكتاب االأدباء  ■ اأ�صرة 
�شاركت  1969(، فقد  )تاأ�ش�شت عام  والكتاب  الأدباء  اأ�شرة  اأع�شاء  اأحد  ولأنني كنت 
يف 22 فرباير يف امل�شرية التي نظمتها الأ�شرة اإىل دوار اللوؤلوؤة. حتمل �شعار “معًا نحو 
احلرية “. كانت هذه امل�شرية امتدادًا لتاريخ الأ�شرة الوطني والن�شايل منذ نهاية �شتينات 
املنا�شر  الأ�شرة  اإدارة  جمل�ض  �شيدفع  اجلزيرة،  درع  اجتياح  بعد  لكن  املا�شي.  القرن 
قبل  من  مكارثيًا  هجومًا  �شي�شهد  النظام،  �شد  الإن�شان  جانب  اإىل  وقوفه  ثمن  للحرية 
بع�ض موؤ�ش�شيها بالتعاأون مع اأجهزة الدولة، �شيقوم هوؤلء باإدانة جمل�ض اإدارتها احلايل، 
واتهامه باختطاف اجلمعية وت�شيي�شها، واتهامه بالعمل �شمن اأجندات حزبية وطائفية، 
و�شيدفع بهذا الفريق لتقدمي بيان اعتذاري، حتت تهديدات اأمنية، و�شتمار�ض �شغوطات 

حلل جمل�ض الإدارة املنا�شر للثورة.
ليتم  البحرينيني؛  والكتاب  الأدباد  احتاد  اإىل  الأ�شرة،  ا�شم  تغيري  على  �شُيعمل  اأي�شًا، 
التماهي مع النظام يف م�شح معامل وجه الأ�شرة الن�شايل وتاريخها العريق، ولت�شهد بعدها 
موجة من ال�شتقالت اجلماعية احتجاجًا على تن�شل الأ�شرة من �شعارها الذي اأخل�شت 
املم�شكني  �شعار  �شار  اأن  وبعد  الإن�شان.  اأجل  من  الكلمة  ال�شابق:  يف  �شنواتها  طوال  له 

برقبتها الآن: الكلمة من اأجل ال�شلطة، قدمت ا�شتقالتي.
كتبت اأنا�شد املثقفني يف اخلليج بعد اجتياح قوات درع اجلزيرة ل�شعبي: “اأخطر ما يهدد 
ال�شمري هو اأن ترو�شه املعرفة على اعتياد اجلرمية” يا مثقفي اخلليج واأ�شحاب الكلمة 

يف مو�ش�شات اإعالمه، ل ت�شمحوا ل�شمائركم اأن تعتاد جرمية اغتيال �شعب البحرين”.
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اأن  القبلية، مل ي�شتطع  اأو  الدينية  اأن مثقف اخلليج الذي خرج على منظومته  اأرى  كنت 
ي بنظام امل�شالح مع ال�شلطة، فهو يعي�ض يف حميط ال�شلطة التي متلك كل �شيء،  ي�شحرّ
متلك م�شادر الرثوة كلها بيدها، ومتلكه هو اأي�شا. لهذا هو ل ي�شتطيع اأن يجهر باحلقيقة 
ال�شرية.  هذه  اأول  يف  املثقف  بخيانة  عنيته  مما  �شيء  وهو  معها،  يتماهى  بل  املجردة، 
الدميقراطية احلقيقة  تخوفه من  بها  الأعذار، يربر  �شتى  املثقف خليانته  �شيبتكر هذا 
وتخاذله عن دعمها، و�شربه للحركات الحتجاجية التي تطالب بها، وت�شويهه لر�شالتها.

�شتكون مهمة هذا املثقف )اإعالمي، كاتب، فنان، مفكر( لي�ض ال�شمت عما يجري فقط، 
امل�شالح  منظومة  يهدد  تغيري  كل  بت�شويه  وذلك  جتري،  التي  التغيري  حركة  تخريب  بل 
التي تدير من خاللها ال�شلطة الدولة )ال�شعب، والأر�ض والنظام( و�شي�شوه هذا التغيري 

بكلمات التغيري نف�شها: الدميقراطية، الد�شتور، القانون، العدالة، حقوق الإن�شان.

■ االجتياح..
مر هدوء الأ�شابيع الثالثة، ومر معها احللم بالدولة املدنية، واحللم بدولة تزهو بالتعدد 
والختالف، احللم باخلروج من الطوائف والدخول يف الدولة، غاَدَرنا هذا كله، وَدَخَلنا 

املوت فقط.
ج�شر  عرب  دخلت  للبحرين،  اجلزيرة  درع  قوات  دخول  مع  موعدنا  كان  مار�ض   14
الوطني،  ال�شالمة  اإقرار قانون  15 مار�ض مت  الن�شر )!(. يف  امللك فهد رافعة �شارات 
ومت البدء بهجوم اإبادة وح�شي على قرية �شرتة التي ُعرف اأهلها باملقاأومة منذ ت�شعينيات 
القرن املا�شي. يف 16 مار�ض مت الهجوم على الدوار )وتطهريه( من املحتجني وفق ما 
جاء على ل�شان امل�شري املح�شوب على اجلناح املت�شدد يف العائلة احلاكمة. ومنذ ذلك اليوم 
والبلد تعي�ض تطهريًا من كل فعل احتجاجي، ومن كل من احتج، وكل من طالب بالإ�شالح، 

وكل من َحَلم.
تفا�شيل  هي  البحرين،  خارج  ورحلتي  وطني،  ومغادرتي  الجتياح،  مرحلة  بعد  �شريتي 

اأخرى، �شيكون لها حمل كتابة اأخرى، رمبا تكون قريبة.
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■ هوام�ش
)1( يوتيوب ور�شة عمل علي املوؤمن لأهل �شرتة

http://www.youtube.com/watch?v=Q4or5c2cCto

)2( مرا�شم دفن ال�شهيد على املوؤمن يف �شرتة 18 فرباير
http://www.youtube.com/watch?v=z91BEC7L1VM

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

)3( ك�شر الفاحتة هو تقليد متبع يف حالة وفاة اأحدهم، يتلقى اأهل املتويف التعازي خالل 
املتويف. قرب  لزيارة  جماعات  ختامها  يف  يذهبون  اأيام،   3

)4( يوتيوب يظهر اجلي�ض وهم يهجمون على ال�شباب املتوجهني للدوار بعد ك�شر الفاحتة 
2011 فرباير   18

http://www.youtube.com/watch?v=ANqPVaITyPQ&skipcontrinter=1

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

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

يجب اأن اأعرتف اأنني كنت مت�صائما جدا من جمرد احتمال قيام ثورة 
يف البحرين. لهذا ال�صبب كنت اأتابع اأخبار يوم الغ�صب يف 14 فرباير 
مب�صاعر رمادية. يف البداية جتاهلت اخلرب، واعتربته جمرد واحدة 
من عادات البحرينيني يف تقليد االآخرين. بعد ذلك، تطور �صعوري 
ال�صخرية  واأحيانا  بالتثبيط،  مليئة  عبارات  ا�صتخدام  اإىل  ال�صلبي 
القا�صية من كل الذين يح�صدون ويدعون اإىل الثورة، واعتربتهم – 

يف اأح�صن االأحوال – يعي�صون اأحالم يقظة رمادية.
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م اعرتافا ثانيا. يف يوم الثنني، عندما �شاهدت من بعيد النا�ض تخرج �شيئا  واأود اأن اأقدرّ
ف�شيئا خارج القرى، وتعت�شم عند املداخل والأماكن العامة.. وجدت نف�شي اأمام خيارات 

�شعبة. حتى يكون كل كالمي وا�شحا، لبد من تقدمي تعريفات عامة حول نف�شي.
– اأنني دخلت  – من جديد  واأعرتف  الت�شعينات.  اأحداث  �شابق يف  �شيا�شي  �شجني  اأنا 
عملي  مكان  وا�شتخدمت  املنا�شري،  توزيع  يف  �شاركت  مفهومة.  لأ�شباب  حينها  ال�شجن 
راأيت  نف�شي عندما  اأمتالك  اأنني مل  واأذكر  اخلارج.  اإىل  واإر�شالها  الفاك�شات  ل�شتقبال 
جمموعة من الن�شاء يف قريتي وهي تخرج يف م�شرية، فرتكت كل �شيء وراء ظهري – مبا 
يف ذلك موقعي املهني احل�شا�ض – وخرجت يف مظاهرة انتهت بحرق ع�شرات الإطارات. 
عنوان:  حمل  الذي  الكبري  العر�ض  مع  منه  وخرجت  �شنتني.  من  اأكرث  ال�شجن  يف  بقيت 
امليثاق. اعتربت نف�شي اإن�شانا جديدا، وبف�شل امليثاق اقتنعت باأننا يجب اأن ننهي مرحلة 

الع�شيان ال�شيا�شي ونقبل الدخول يف اللعبة، ولو باحلد الأدنى.
نظر  وجهة  عن  اأدافع  الإلكرتونية  املنتديات  يف  نا�شطا  كنت  ال�شابقة،  ال�شنوات  طوال 
– اأنني  واأي�شا  – اأي�شا  واأعرتف  ال�شيا�شي.  العمل  ال�شيا�شية، وطريقتها يف  اجلمعيات 
دخلت يف حرب �شرو�ض للرد على كل من يحمل �شعار املقاأومة اأو املمانعة، واعتربت كل 
ذلك هراء وتخيالت وردود فعل �شخ�شية �شد الوفاق ومرجعيتها الدينية. مل اأكن اأمثل ل 

الوفاق ول اأية جمعية �شيا�شية، كنت اأمثل قناعتي اجلديدة.
ا�شتح�شرت كل هذا واأنا اأرى النا�ض ظهرية 14 فرباير. ل اأخفيكم اأنني تذكرت نف�شي 
وم�شاعر  الو�شاأو�ض  خميلتي  من  اهتزت  الوراء.  اإىل  اأعود  باأنني  �شعرت  الت�شعينات.  يف 
رميت  الدراز.  دوار  عند  املعت�شمني  نحو  واأ�شرعت  ال�شيارة،  ركنت  املرهقة.  الإحباط 
راأيت فيهم نف�شي املقموعة. �شدقوين..  الوجوه. وجها وجها.  اإىل  بينهم. نظرت  نف�شي 
اأملرّت بي.  اأو م�شكلة نف�شية  ا عقليا،  لقد بكيت بكاء �شديدا. ظن من حويل اأن هناك م�شرّ
الذي ل  ال�شعب  بكيت ده�شًة من هذا  نف�شي.  بكيت على  اأنني  لكنهم �شرعان ما عرفوا 
يعرف املوت. تظنه ميوت. تظنه مي�شي للمجهول. وفجاأة تراه يعتلي اأعلى درجات ال�شلم، 

ومن حيث ل يتوقع اجلميع.
الفعاليات حر�شت على  ال�شاحات. كل  اأترك  الثوار. مل  واأنا يف �شفوف  اليوم  منذ ذلك 
اأعرف لأجل  وما  اأملك،  ما  رت كل  �شخرّ �شبيال.  اإىل ذلك  ا�شتطاعت  نف�شها، ما  وجودي 
عن  ال�شابق  يف  عليه  اأت�شرت  اأو  اأجتاهله  كنُت  �شديد  اكتئاب  من  الثورة  اأنقذتني  الثورة. 
طريق مناه�شة كل �شيء ميت للمقاأومة ب�شلة. الثورة هي العالج الذي مل اأكن اأت�شوره. 
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يجب اأن اأقول، وبغ�ض النظر عن الو�شع العام للثورة، فاإنها بالن�شبة يل �شخ�شيا �شكلت 
اإنقاذا فرديا.

لت اإليه من خالل جتربتي يف الثورة، هو اأن الب�شر ميكن اأن ي�شبحوا �شيئا  اأهم ما تو�شرّ
جديدا يف حلظات، ويف ملح الب�شر. من امل�شتحيل اأن نتوقع ردود فعل النا�ض عندما يكون 
كل �شيء حولك فاقدا للمنطق واملوازين العقلية. اأنا حاليا اأعتني بعائلتني فقدتا دخلهما 
ال�شهري ب�شبب انتقام النظام واأعوانه. مع الوقت، بداأت اأعي�ض مع هاتني العائلتني مثل 
العائلة الواحدة. يف الواقع، مل اأكن ات�شور نف�شي يف يوم من الأيام قادرا على هذا النحو 
اآلف  الثورة هذه اخلا�شية عندما �شاركت مع  من الندماج من الآخرين. ا�شتفدت من 
النا�ض الذين ل اأعرفهم يف اأ�شعب اللحظات، وكنت مع بع�شهم على مقربة من املوت اأو 

امل�شري املجهول.
اأمتنى اأن ياأتي اليوم الذي ي�شتطيع فيه الإن�شان اأن يبوح بالأ�شماء والأماكن والأزمنة. يف 
الثورات. �شكرا لكم.. �شكرا  تاريخ  نوعها يف  ولعلها فريدة من  الثورة ق�ش�ض مده�شة، 

لكم.
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من أّيام
ماء الغدر والدِّ

اخلمي�ش الدامي.. 17 فرباير 2011 كنت قد و�صلت مع زوجي مع 
منا  وكل  امليدان،  باجتاه  نرك�ش  ال�صيارة  من  نزلنا  االإطالق.  بدء 
بالعوائل  ممتلئا  الدوار  كان  الليلة  تلك  يف  وعي.  ودون  اجتاه،  يف 
جنونيا.  وي�صبح  يزداد  الدموع  مب�صيالت  الطلق  كان  واالأطفال. 
و�صط حاالت الهلع والبكاء، كنت اأ�صعى اللتقاط اأي اأحد. مت اإخراج 
الروؤية.  اأن تنعدم  املنتزه، قبل  اأ�صواق  عدد كبري من االأطفال نحو 
رائحة الفزع اأقوى من رائحة الغازات، وطعنة الغدر اأم�صى واأق�صى 

من خنجر م�صحوذ.

ت
دا

ها
ش

ال

177



من  متخ�شبا  كان  تقريبا.  اخلام�شة  حدود  يف  طفل  اأنه  يل  تبني  ما.  ب�شيء  ا�شطدمت 
اخلوف. ل يتحرك. حملته دون وعي من خلفه، ورحت اأرك�ض واأنا اأ�شع الب�شل على فمه. 
ل يبدي اأية ا�شتجابة. اأرك�ض.. واأرك�ض.. ول اأدري! هل اأرك�ض يف الجتاه ال�شحيح، اأم 
ق جزء من عباءتي. اأ�شطدم بال�شيارات واأ�شياء اأخرى.  ل!؟ �شقط. وتعرثت بالطفل. متزرّ
اأنقذين والطفل، �شبان كانوا خلفي. كنت على و�شك ال�شقوط، وكمية الغاز �شيطرت عليرّ 

كلية.
كنُت خائفة على الطفل. دخلنا بيتا. “اأنت باأمان يا حبيبي. ل تخف. تكلرّْم! قل اأي �شيء”. 
متني. وكانت كافية لكي اأطمئن! امتالأت جمجمتي باأ�شوات  نطقت دموعه من عينيه املتوررّ
الوقت. هدوء  بع�ض  مررّ  يتحرك.  كلٍّ منا طوفان  والطلق، ويف داخل  الإ�شعاف  �شفارات 
اإىل جممع  اأخذوين  العون.  لتوزيع املاء، وتقدمي  البيت يغامرون، ويخرجون  اأهل  ن�شبي. 

ال�شلمانية الطبي مع الطفل الذي لزال يف الإعياء.
كان املكان يف الطوارئ مليئا بالآلم والآهات. جل�شت على الأر�ض خائرة القوى. ا�شتهلكُت 
راأ�شي  اأ�شندت  من عمري.  عقدين  اأ�شتخدمة يف  مل  ما  ال�شاعة  تلك  الأدرينالني يف  من 
للجدار. هل اأقوم واأبحث عن زوجي اأم اإخواين؟! قمُت اأهرول بني اأجنحة الطوارئ. اأبحث 

عن اأحباب قلبي والرعب على م�شريهم يربز اأمامي. مل اأجد منهم اأحدًا!
اإحدى  يف  الآن  وهو  م�شاب،  اأنه  اإل  بخري،  زوجي  الت�شال.  جاء  حتى  ت  مررّ �شاعات 
تلك  يف  الأر�ض  على  واإخوتي  ال�شباب.  من  جمموعة  ومعه  القفول،  مبنطقة  البنايات 
اأهلي  ات�شالت  بني  ثقيلة  �شاعات  ومرت  اأحدًا،  منهم  اأرى  لعلرّي  املدخل  عند  الدوامة 
واأهل زوجي لالطمئنان وكنت اأخرب اجلميع باأننا جميعا بخري على الرغم من عدم علمي 
بحال البقية، فزيادة عدد القلقني واملفزوعني لن تغري من الو�شع �شيئا، بقيت هكذا حتى 
اأنه م�شاب يف اإحدى البنايات بالقفول  ال�شاعة التا�شعة �شباحا ات�شل زوجي واأخربين 

ومعه جمموعة من ال�شباب. اأما اإخواين فا�شتقروا يف بيوت ال�شرفاء.

2011 مار�ش   16 �صرتة..  ■ يومحُ 
مل اأبت تلك الليلة يف الدوار. اأ�شبت بالإعياء. مثل حال اجلميع يف هذا الوطن الذبيح. نوم 
متقطع، وقلق فاح�ض، وتوتر يفتك مباليني اخلاليا الع�شبية.ا�شتيقظت على فاجعة نزول 
اجلي�ض ال�شعودي وا�شتباحته لقريه �شرتة. “اأمي، �شاأذهب اإىل �شرتة، ل اأحتمل اجللو�ض 
هنا، ول حتى الذهاب اإىل الدوار. اأختي �شاأذهب معك”. لب�شت روب الطبابة وم�شينا. 
جمموعة  كت  حتررّ الظهر،  �شاله  بعد  املداخل.  خمتلف  مع  حاأولنا  الدخول.  �شعبا  كان 
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كبرية من القوات من اأمام املدخل القريب من حمل املفرو�شات.
للب�شر. اأثر  ول  الأر�ض، واحلواجز.  الطلقات على  الدمار،  باآثار  الطريق ممتلئ  دخلنا. 
و�شلنا قرب حاجز مغلق متامًا، وخلفة جمموعة من ال�شباب. بع�شهم مك�شوف الوجه، 
دنا يف فتح النافذة وال�شوؤال. عندما راأوا  والبع�ض الآخر كان ملثما. نظراتهم خميفة. تردرّ

اأختي بلبا�شها، اأر�شدونا مبا�شرة للمركز ال�شحي.
اأوقفنا ال�شيارة عند املدخل اخللفي للمركز، املخ�ش�ض للم�شابني واجلرحى. �ُشمح لأختي 
ة الزحام بامل�شابني. �شاألني رجل معروف يف املنطقة اإْن  فقط بدخول املركز ب�شبب �شدرّ

كنُت اأجيد ا�شتخدام احلا�شوب والتعامل مع �شبكات التوا�شل الجتماعي.
“لب توب”  دة بثالثة اأجهزة  زت غرفة عمليات اإعالمية مزورّ عند املدخل مبا�شرة، ُجهرّ
وكامريات ديجتال وغريها. جل�شنا. الأجهزة باجتاه اجلدار، وخلفنا املمررّ الذي تتحرك 
لة بامل�شابني، ويف�شلنا عنه حاجز اأبي�ض. �شيارات الإ�شعاف مل تتوقف.  ة املحمرّ فيه الأ�شرَّ
قبل  و�شلُت  فرحان.  اأحمد  ال�شهيد  �شور  عليرّ  متر  مل  اإنزال.  كلرّ  رفقة  ال�شراخ  اأ�شمع 
حل�شابات  واأر�شلها  الفيديو،  ومقاطع  ال�شور  بتحميل  اأقوم  واأنا  اأرجتف  كنُت  و�شوله. 

وكالت الإعالم واجلمعيات، وبينها الوفاق.
وب�شكل  والبكاء  بال�شراخ  كلرّه  املكان  �شجرّ  الإ�شعاف،  �شيارات  اإحدى  و�شول  ومع  فجاأة، 
ه�شتريي. اأ�شرعت نحو املدخل. راأيت اأختي هناك اأي�شًا. كان ال�شهيد فرحان! مل اأحتمل 
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النظر! عدت اإىل مكاين، وجل�شت على الأر�ض اأرجتف. �شعرت بالتقيوؤ. بعد ن�شف �شاعة، 
ُلفرّ ال�شهيد فرحان، واأخذ اإىل جممع ال�شلمانية الطبي.

قليلة،  دقائق  منازلهن.  يف  جرحى  هناك  باأنرّ  ت�شرخ  وهي  الن�شاء  من  جمموعة  دخلت 
ويبداأ الق�شف مدويا حول املناطق املحيطة باملركز. الطائرات على علورّ منخف�ض وهي 

ترمي بر�شا�ض املوت يف كلرّ اجتاه. حملنا الأجهزة، ودخل اجلميع املركز.
اجلرحى يف كلرّ مكان. يف املمرات والغرف وعند البوابات. الأطباء يعملون مثل الآلت. 
فاأرى  املمرات  بني  اأنتقل  فقط.  احت�شانها  اأريد  اأختي.  على  الطمئنان  اأريد  اأهرول. 
اجلرحى يف كل زاأوية. هذا ملقى على وجهه وهم ينزعون من ظهره ر�شا�شات ال�شوزن، 
وهذا ينت�شلون فخذه املمزق من الر�شا�ض احلي. الدم يف كل زاأوية. مْن مل ُي�شب، كان 

ماء. منهارا اأو ملطخا بالدرّ
ق�شفوا املركز! اأ�شوات الطلق كانت فظيعة. يف حلظة واحدة �شرخ اجلميع بال�شهادتني. 
نكاد نوقن اأن النهاية باتت على م�شارف هذا املكان املفجوع. كلما اأطلقوا انبطح اجلميع 
درع  قوات  الرئي�شية.  البوابة  اأمام  بعيني  راأيتهم  زاأوية.  اإىل  ا�شتند  اأو  الأر�ض،  على 

هة نحونا، ول يف�شلنا عنهم اإل الأبواب الزجاجية. اجلزيرة. كانت اأ�شلحتهم موجرّ
ف الطلق خم�ض دقائق،  اإننا هالكون ل حمالة! املروحية تكاد تالم�ض �شقف املركز. توقرّ
ولكننا مازلنا نراهم حميطني باملركز. ومع كل هذا ال�شجيج والبكاء والهلع، اأ�شمع �شوت 
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الت�شالت  اأجرينا  مفهوم.  غري  كالما  تبادلنا  تبكي.  وهي  احت�شنتني  تناديني.  اأختي 
بالأهل، والكل يبكي. اأمي تتو�شلنا اأن نحتمي يف اأية زاأوية اآمنة. هم ي�شاهدون قناة العامل 
وهي تذيع خرب الق�شف املتكرر للمركز. ودعتنا اأمي وهي متوت ح�شرة. يق�شفون جمددًا 

فرنمي باأنف�شنا على الأر�ض.ا�شتمر احلال هكذا ما يقارب ال�شاعة.
ا منهكني،  اإطفاء كل الأنوار. جل�شنا يف الظالم على الأر�ض. كنرّ بداأ الظالم. طلبوا منا 

و�شوت الر�شا�ض بداأ يبتعد قليال.
بعد مدة، �شمعنا اأن اأحد اأفراد درع اجلزيرة دخل املركز، واأمر اإخالء املركز ب�شالم، واأنه 
لن يتعر�ض لأحد. خرجت اأوىل الدفعات نحو مناطق �شرتة، مهزة، �شفالة، اخلارجية.. 
وبعد ذلك القاطنون يف مناطق خارج �شرتة. كنا اأنا واأختي وطبيب اآخر )ط( الوحيدين 
من املنطقة ذاتها، وهو زميل عمل اأختي، وعلى معرفة �شابقة ببع�ض. قررنا الذهاب اإىل 

الدوار مبا�شرة.
نحو  توجهت  واأ�شباح.  وخوف  �شكون  كلرّه  والهدوء  مظلما،  مازال  ال�شارع.  نحو  خرجنا 
�شيارتي، والطبيب طلب اأن يكون هو يف املقدمة. فتحنا اإ�شاءة “الدجنر”، واجتهنا نحو 
ال�شارع الرئي�شي الذي يقع و�شط خزانات املاء. كانوا منت�شرين بني الزوايا، ويف مفرتق 
جحافل  حيث  ال�شارع  نهاية  من  اقرتبنا  حتى  مرات،  ة  عدرّ الكر�شي  اآية  قراأت  الطرق. 
مدججة تتجه نحونا وكاأنهم راأوا كنزا. اأمطرونا بر�شا�ض ال�شوزن، وبالأخ�شاب. ته�شم 
زجاج �شيارة الطبيب. الحتمال الأكرب اأنه اأ�شيب رغم اأن �شيارته مازالت تتحرك. اأما 
نحن، فا�شتدرنا ب�شرعه جنونية، وركبنا فوق الأر�شفة. مررّ علينا الر�شا�ض يف كل اجتاه، 
ومتزق ال�شقف قليال. قدُت ال�شيارة ب�شرعة، واأختي اختباأت يف الأ�شفل، وتطلب مني اأن  

اأخف�ض راأ�شي!
اخلوف  كان  �شيارة.  لحت  ال�شارع.  يف  غرينا  اأحد  ل  هدى.  غري  على  الأزقة  بني  �شرنا 
ميزقنا. “هيا يا اأختي اخلعي الروب ب�شرعة، اإذا علموا اأنك طبيبة لن يرحمونا اأبدا”. 
نزل  ما.  مكان  اإىل  و�شلنا  املنازل.  اأحد  اإىل  ياأخذونا  اأن  رجوناهم  �شبان.  اأربعة  كانوا 
ال�شاب، وهو يلوح لنا ب�شرعة الدخول اإىل منزلهم. و�شلرّمنا اإىل اأمه. كان ابنها الوحيد. 
ولكنها مل متانع خروجه يف هذا الظرف اخلطري. كان �شابا �شجاعا جدا. ق�شينا ثالثة 
اأيام عندهم، والقرية حما�شرة. مل يجل�ض ال�شاب يف بيتهم اأكرث من �شاعتني متوا�شلتني 

للنوم فقط.
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عادل مرزوق
ثورة اللؤلؤة: الشهادة المحرمة

ما  لق�صته  عد  يحُ للم  �صحايف  من  �صيا�صية  �صهادة  وهي  �صهادتي،  هذه 
يف  ذاب  نف�صه،  وجد  احلدث  قلب  يف  وحت�صري.  اأدوات  من  حتتاجه 
تفا�صيل الق�صة من دون اأن يدري. هي �صهادة تالحق اأدق التفا�صيل 
تارة، وتغو�ش يف ما وراء احلدث تارة اأخرى. �صهادة ال تدعي احلياد. 
ولي�صت  يقروؤه،  ملا  القارئ  “تقدير” مينحه  �صيء،  كل  قبل  فاحلياد 

ادعاًء ي�صف به الكاتب ما خطته اأنامله.

ت
دا

ها
ش

ال

183



حالة  اإعالن  قبل  البحرين  اإىل  اخلازن  جهاد  اللندنية  احلياة  حترير  رئي�ض  عرج  حني 
من  املدعوين  اأحد  كنت  معدودات،  باأيام   2011 مار�ض   15 يف   الوطنية  ال�شالمة 
جانب ديوان ويل العهد حل�شور ماأدبة ع�شاء وحلقة حوارية مع اخلازن يف مرفاأ البحرين 
اجلميل  حلمهم  يفرت�شون  املعت�شمون  كان  حيث  اللوؤلوؤة،  دوار  من  مقربة  وعلى  املايل 

باحلرية والكرامة.
كان اللقاء معدًا بطريقة مق�شودة لأكون املمثل الوحيد الذي ارت�شاه م�شت�شارو ديوان ويل 
العهد لتمثيل املعار�شة قبالة اجلوقة املتعددة من املدعوين والذين ان�شغلوا بتاأكيد موقف 
الدولة وقراءتها لالأحداث. �شخ�شيًا، مل يكن اإقناع رئي�ض حترير ال�شحيفة اللندنية جهاد 
اخلازن ب�شدقية وعدالة ما يطلبه املعت�شمون يف دوار اللوؤلوؤة ال�شغل ال�شاغل بالن�شبة يل، 
العربي عامة.  والعامل  لأنظمة احلكم يف اخلليج  بالن�شبة  ال�شيف موقف معروف  فلهذا 
– اأن اأي حماأولة لإقناع اخلازن مبا اأراه وما اأفهمه،  – ولعله من باب التقدير  ووجدت 
اأو ياأمل به املعت�شمون على مقربة منا، جمرد م�شيعة للوقت. يعلم اخلازن  اأو مبا يراه 

تفا�شيل امل�شكلة ول يحتاج لأن يغرق يف تفا�شيلها.
بالتحديد،  تون�ض  يف  العربي  الربيع  لبداية  وقراءته  حتليله  عن  �شوؤاًل  للخازن  وجهت 
فالأو�شاع القت�شادية والجتماعية يف تون�ض ورغم الديكتاتورية ال�شيا�شية مل تكن كارثية 
كما هي احلال يف بلدان عربية اأخرى، مثل م�شر، اليمن، الأردن، ليبيا، اأو �شوريا. لكنه 
مل يجب، ومل اأجد يف قراءته لأحداث الربيع العربي تاأوياًل دقيقًا، اأو مقنعًا. ول األومه على 

ذلك، فاإن اأحدًا مل يجب على هذا ال�شوؤال حتى اليوم.
قد يكون هذا ال�شوؤال الذي مل يجد اإجابة �شافية من رئي�ض اإحدى اأعرق ال�شحف العربية 
بدءًا  البحرين  �شهدته  ما  اإىل  األج منه  اأن  اأود  الذي  املفتاح  ال�شوؤال  �شهرة. هو  واأكرثها 
اأن  اأحد  يتوقع  ال�شهادة. مل  هذه  كتابة  بدء  وحتى   2011 فرباير  من  ع�شر  الرابع  من 
تن�شم البحرين لهذا الربيع العربي، ومل يعرف اأحد منا مباآل الأمور، ومبا �شت�شهده هذه 

اجلزيرة ال�شغرية من حوادث.
كانت اأ�شداء ثورة تون�ض مدوية، كانت اأنغامها ومظاهر انت�شاراتها ت�شي لكل عربي يف 
اأن يفكر، اأن يهتم، اأن يحلم، ورمبا، اأن يقدم على فعل �شيء. مل تكن الثورة التون�شية ثورة 
حدودية، بل مت ت�شديرها باأ�شرع مما كان البع�ض يعتقد اأو ياأمل، ها هي القاهرة و�شنعاء 
وطرابل�ض ودم�شق يف �شباق ماراثوين نحو الإطاحة باحلكام والولوج لع�شر عربي جديد، 
والعدالة  والدميوقراطية  باحلريات  مفعم  جديد  لعهد  ويوؤ�ش�ض  ال�شنني،  اأوجاع  يعالج 
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والنزاهة. وها هي البحرين يف فرباير 2011 تت�شدر ن�شرات الأخبار التي تتحدث عن 
ثورة اللوؤلوؤة.

الهادئة الرباكني  ■ جزيرة 
ن�شبيًا. مل  العربية هادئًا  الثورات  ربيع  انطالق  البحرين قبيل  ال�شيا�شي يف  امل�شهد  كان 
يكن ثمة ما ي�شي باأن هذا البلد ال�شغري النائم يف قلب اخلليج العربي موعود باحلديد 
والنار، وجثث القتلى يف ال�شوارع واملظاهرات الكربى والقطع الع�شكرية واملجنزرات التي 

�شتجوب �شوارعه وطرقاته لتده�ض اأحالم اأبنائه وتطلعاتهم لغد اأف�شل.
ال�شيا�شية  الإ�شالمية - كربى اجلمعيات  الوطني  الوفاق  احتفظت جمعية  الأر�ض،  على 
املعار�شة - يف النتخابات النيابية التي �شهدتها البحرين اأكتوبر 2010 على مقاعدها 

■ اعبدالوهاب ح�شني يتقدم مظاهرات 1٤ فرباير يف منطقة النويدرات
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وال�شلفي  الإ�شالمي(  املنرب  )جمعية  امل�شلمني  الإخوان  تيارا  تلقى  فيما  ع�شر،  الثمانية 
)جمعية الأ�شالة( �شربة موجعة من خالل خ�شارة هذين الف�شيلني ال�شيا�شيني املح�شوبني 
على الدولة لبع�ض املقاعد النيابية ل�شالح املرت�شحني امل�شتقلني، الذين اأ�شبحو ميثلون 
الكتلة الثانية يف تعدادها بعد جمعية الوفاق. لكن ذلك مل مينع الدولة من اإبقاء �شيطرتها 

على املجل�ض النيابي مبا جمموعه 22 نائبًا.
واإىل جانب الإخفاق الذي تعر�شت له جمعيتا املنرب الإ�شالمي والأ�شالة، مل تكن حظوظ 
اجلمعيات ال�شيا�شية يف التيار الوطني وافرة لتتجاأوز التح�شيد الطائفي الذي رعته الدولة 
عرب اأجهزتها الر�شمية، بالإ�شافة اإىل التالعب يف نتائج النتخابات النيابية يف الدوائر 
�شهدت  ذاته،  ال�شياق  يف  الدولة.  يد  من  تختطفها  اأن  املعار�شة  كادت  التي  املختلطة 
النتخابات النيابية مقاطعة بع�ض التنظيمات ال�شيا�شية يف املعار�شة، ومنها: حركة حق 
النا�شط  ال�شيا�شي ح�شن م�شيمع(، وتيار الوفاء الإ�شالمي )يتزعمه  النا�شط  )يرتاأ�شها 

ال�شيا�شي عبدالوهاب ح�شني(.
خارج البحرين ويف العا�شمة الربيطانية لندن، كانت حركتا اأحرار البحرين التي يقودها 
عبدالروؤوف  ال�شيا�شي  النا�شط  يقودها  التي  خال�ض  وحركة  ال�شهابي  �شعيد  الدكتور 
موقف  وهو  ال�شرعية.  وعدم  الإ�شقاط  على  يعتمد  بخطاب  الدولة  تواجهان  ال�شايب، 
الد�شتوري يف  املعار�شة النقالب  اأطلقت عليه قوى  املعار�شة يف اخلارج عقب ما  تبنته 
العام  وطني  باإجماع  الوطني  العمل  ميثاق  على  الت�شويت  عقب  وذلك   .2002 العام 
تاأ�شي�شية  انتخاب جلنة  اأو   1973 لتفعيل د�شتور  العودة  ي�شتلزم  2001، وهو ما كان 
ل�شياغة د�شتور جديد، اإل اأن الديوان امللكي حينها فاجاأ املعار�شة بطرح د�شتور 2002، 
والت�شديق عليه، والدعوة لالنتخابات النيابية اأواخر العام 2002. وهو ما اعتربته قوى 

املعار�شة اآنذاك انقالبًا د�شتوريًا.
العام  اإذ ميثل هذا   ،2004 العام  التوقف عند  2011، لبد من  للعام  الدخول  وقبل 
عقب  وذلك  البحريني،  ال�شيا�شي  للم�شهد  يف  الأهمية  بالغ  واجتماعيًا  �شيا�شيًا  منعطفًا 
غيت”.  “بندر  بف�شيحة  عرف  فيما  البحرينية  احلكومة  لها  تعر�شت  التي  الف�شيحة 
وتتمثل هذه الف�شيحة يف تقرير ا�شتخباراتي قدمه امل�شت�شار ال�شابق للحكومة البحرينية 
الديوان  اأ�شل �شوداين(، يقود هذا املخطط وزير  البندر )بريطاين من  الدكتور �شالح 
امللكي خالد بن اأحمد اآل خليفة وي�شرف عليه ابن اأخته املقرب للديوان امللكي اأحمد بن 
عطية ال خليفة، ويهدف اإىل جتني�ض اآلف العرب والأجانب من الطائفة ال�شنية لإحداث 
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ال�شيعة  النا�شطني  ا�شتهداف  اإىل  بالإ�شافة  البحرين،  الطائفتني يف  موازنة طائفية بني 
ورجال الدين وكافة النخب ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والإعالمية من الطائفة 

ال�شيعية.
ي�شف املراقبون هذه الف�شيحة املدوية باأنها كانت اخلط الفا�شل بني ما عرف بامل�شروع 
الإ�شالحي مللك البحرين حمد بن عي�شى اآل خليفة ودخول البالد يف منعطف املواجهة 
م�شارح  زادت من  التي  الأحداث  الف�شيحة عديد  تبعت هذه  اإذ  املعار�شة.  مع  املبا�شرة 
يف  الأمنية  القوة  ا�شتخدام  اإىل  تعمد  كانت  الدولة  واأن  خ�شو�شًا  واملواجهات،  الأزمة 
لعتقال  لحقًا  اأدى  ما  وهو  البحرين،  يف  املعار�ض  لل�شارع  �شيا�شية  حركة  اأي  مواجهة 
عديد النا�شطني ال�شيا�شيني يف تيار املمانعة، وتورط الأجهزة الأمنية يف ف�شائح التعذيب 
لالإجراءات  تفتقر  كانت  التي  الق�شائية  املحاكمات  واإجراء  ال�شيا�شيني،  للمعتقلني 
القانونية، ودون اأي حقوق للمتهمني يف الدفاع عن اأنف�شهم، وهو ما اأدانته الهيئات الدولية 

املعنية بحقوق الإن�شان يف اأكرث من تقرير.

املتناحرة االأذرع  احلاكمة:  ■ العائلة 
ال�شيا�شي يف  اأقطاب الأ�شرة احلاكمة كانت جزءًا من تعقيدات امل�شهد  ال�شراعات بني 
يف  مبا�شرًا  وموؤئرًا  معا�شًا  واقعًا  لتكون  ال�شطح؛  على  ال�شراعات  هذه  تطفو  البحرين، 
تفا�شيل احلراك ال�شيا�شي البحريني تارة، وتتوارى عن الأنظار تارة اأخرى. اإل اأنه كانت 
دائمًا واأبدًا، حقيقة يقراأ من خاللها ال�شيا�شيون تفا�شيل امل�شهد ال�شيا�شي يف البحرين، 
احلكومية،  القرارات  يف  ال�شراع  هذا  تفا�شيل  بو�شوح  يقراأون  ال�شيا�شيون  كانت 
توزيع  ي�شمل  ومبا  احلكومية،  املوؤ�ش�شات  وباقي  ال�شورى  وجمل�ض  الوزارية  والتعيينات 

البحرين يف  للتظاهر  "بو�شرتات" الدعوة  ■ اأحد 
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املوازنة العامة للدولة.
وتتلخ�ض ال�شراعات الدائرة يف موؤ�ش�شة احلكم بني ثالثة اأذرع متنافرة. التيار الأقوى 
يرتاأ�شه: وزير الديوان امللكي خالد بن اأحمد اآل خليفة فيما عرف بجناج )اخلوالد( من 
وال�شلطة  الدولة  ومالية  امللكي  بالديوان  التيار  هذا  ويتحكم  احلاكمة،  اخلليفية  الأ�شرة 
الت�شريعية والق�شائية. وير�شم جميع ال�شيا�شات والقرارات ال�شادرة من الديوان امللكي، 
فامللك كان قد �شلم �شلطاته فعليًا لربيبه ووزير ديوانه الوزير خالد بن اأحمد اآل خليفة، 
خلق  ما  وهو  الدولة،  وموازنة  الوزارية  بالتعيينات  احلقيقي  املتحكم  منه  جعل  ما  وهو 
خالفات عميقة لحقًا بني رئي�ض الوزراء ال�شيخ خليفة بن �شلمان اآل خليفة ووزير املالية 
اأحمد بن حممد اآل خليفة حتديدًا، اإذ كان الأخري يرف�ض اعتماد امليزانيات املالية لتنفيذ 
قرارات رئي�ض الوزراء، وهو ما ت�شبب يف طرده من جل�شة جمل�ض الوزراء الأ�شبوعية ملرتني 

على الأقل.
الذراع الثانية بطبيعة احلال كانت بيد رئي�ض الوزراء ال�شيخ خليفة بن �شلمان اآل خليفة، 
ومتكن خالد بن اأحمد فعليًا من حتجيم دور ال�شيخ خليفة الذي كان حمط نقمة امللك منذ 
الت�شعينات، اإذ مل يكن مبقدور امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة الإطاحة بعمه اأو ا�شتبداله 
احلاكمة،  الأ�شرة  جمل�ض  داخل  ونفوذ  تاأثري  من  خليفة  ال�شيخ  ميلكه  ملا  من�شبه؛  من 
وكذلك على امل�شتوى اخلليجي، يف الكويت وال�شعودية حتديدًا، وهو حتدٍّ مل يرغب امللك 

يف اختباره منذ توليه مقاليد احلكم يف البحرين.
اآل خليفة،  بن حمد  �شلمان  الأمري  الأعلى  القائد  نائب  العهد  الثالثة ميثلها ويل  الذراع 
التنمية  اإن�شاء جمل�ض  البالد من خالل  الذراع خلق حكومة جديدة يف  وا�شتطاعت هذه 
 2009 2030 وال�شرتاتيجية الوطنية  الإقت�شادية �شمن روؤية البحرين القت�شادية 
وا�شتطاع  الوزراء،  جميع  ع�شويته  يف  القت�شادية  التنمية  جمل�ض  وي�شم   ،2014 –
وعمد  الوزراء،  رئا�شة  ت�شاهي  مفتوحة  �شالحيات  املجل�ض  لهذا  ي�شمن  اأن  العهد  ويل 
اإىل اإن�شاء العديد من املوؤ�ش�شات والهيئات وال�شركات �شبه امل�شتقلة عن احلكومة، منها: 
اأحمد  بن  خالد  وكان  البحرين.  بوليتكنك  العمل،  �شوق  تنظيم  هيئة  ممتلكات،  متكني، 
الوزراء  رئي�ض  الأر�ض بني ذراع  الفاعلتني على  الذراعني  التوازن بني  يدير  حتديدًا من 

وذراع ويل العهد عرب حتكمه املبا�شر مبالية الدولة وال�شلطة الت�شريعية.
متادى ال�شراع بني خالد بن اأحمد وخليفة بن �شلمان و�شلمان بن حمد وتناأولته ال�شحافة 
البحرينية يف الكثري من املواقف، منها اخلالف الذي دار بني ويل العهد الأمري �شلمان بن 
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حمد اآل خليفة وجنل رئي�ض الوزراء ال�شيخ علي بن خليفة اآل خليفة، وهو ما انتهى بخطاب 
ملكي ا�شتثنائي و�شديد اللهجة للحكومة ورئا�شتها ملوحًا باإقالة جميع من ل يبدي التعاأون 
املطلوب من ويل عهده. وكذلك عقب تقرير البندر، اإذ عمد رئي�ض الوزراء اإىل جتيي�ض 
عن  امل�شوؤول  هو  امللك  اأن  بدعوى  م�شت�شاريه  خالل  من  امللك  �شد  وتوجيهها  املعار�شة 
التجني�ض ال�شيا�شي، ومل يقت�شر حتري�ض رئي�ض الوزراء على امللك من خالل م�شت�شاريه، 
وكذلك  امللك،  على  والتحري�ض  املعار�شة  اأقطاب  ببع�ض  فعليًا  اللتقاء  اإىل  عمد  بل 
عمد رئي�ض الوزراء اإىل التحري�ض �شد امللك من خالل بع�ض ال�شحافيني والإعالميني 

املح�شوبني على ديوانه.

الثورة �صريط  يفتح  م�صيمع  علي  فرباير:   14 ■
2011، كانت بع�ض القرى ت�شهد �شدامات حمدودة مع قوات الأمن  حتى يناير العام 
البحرينية. هذه ال�شدامات اأ�شبحت يف املجمل العام جزءًا من امل�شهد ال�شيا�شي اليومي 
عن  بـالفراج  املطالبة  على  واملتظاهرين  الحتجاجات  مطالب  وتركزت  البحرين،  يف 
الوطني  الوفاق  جمعية  عن  املن�شق  ال�شيا�شي  الف�شيل  حق  حركة  يف  ال�شيا�شية  الرموز 
الإ�شالمية بالإ�شافة لبع�ض رجال الدين وال�شيا�شيني املعتقلني يف ق�شية احلجرية وبع�ض 
الرموز  من  النيل  اأرادت  كلما  م�شرحياتها  حتبك  الدولة  كانت  التي  الأمنية  الق�شايا 

ال�شيا�شية يف الأجنحة املت�شددة من املعار�شة واإيداعهم ال�شجن.
ال�شادرة  التفا�شيل  13 فرباير هي  الأحد  يوم  البحرين  الأبرز يف �شحافة  كان اخلرب 
عن جمل�ض الوزراء حول املكرمة امللكية التي اأعلن الديوان امللكي فيها عن توزيع 1000 
دينار بحريني ) 2.666 $ ( لكل اأ�شرة بحرينية مبنا�شبة الذكرى العا�شرة مليثاق العمل 
الوطني اإىل جانب منح اأخرى. وكذلك الإعالن عن م�شاريع خدماتية مبختلف املناطق. 
اأطلقها  التي  التظاهر  بع�ض دعوات  للدولة على  الر�شمي  الرد  املراقبون  اعتربه  ما  وهو 
نا�شطون �شيا�شيون من ال�شباب البحريني على املواقع الإلكرتونية، خ�شو�شًا على ملتقى 
البحرين )بحرين اأونالين(، و�شبكتي التوا�شل الجتماعي: الفاي�ض بوك وتويرت. وهو ما 
اأ�شارت له وكالت الأنباء وتالقفته و�شائل الإعالم الدولية بجدية، ومنها اجلزيرة نت. 
ومل تكن البحرين وحدها من �شهدت خروج مثل هذه الدعوات الإلكرتونية للتظاهر، بل 

ُعمان وال�شعودية اأي�شًا.
وتباينت املطالب التي خرجت بها الدعوات اإىل التظاهر والحتجاج بني التداأول ال�شلمي 
لل�شلطة يف ال�شلطة التنفيذية واإطالق املعتقلني ال�شيا�شيني يف ال�شجون البحرينية، واإ�شقاط 
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احلكومة ورئي�ض الوزراء ال�شيخ خليفة بن �شلمان اآل خليفة، واملطالبة باإ�شالحات �شيا�شية 
جذرية، و�شوًل اإىل املطالبة باإ�شقاط د�شتور 2002 والدعوة ملجل�ض تاأ�شي�شي ل�شياغة 
من  العديد  وكانت  الد�شتورية،  امللكية  يعتمد  نظام  يج�شد  للبالد  جديد  عقدي  د�شتور 
منها  والحتجاج:  التظاهر  دعوات  يف  حا�شرة  املعي�شية  واخلدمية  ال�شيا�شية  امللفات 
ملف التمييز الطائفي يف وزارات وموؤ�ش�شات الدولة، وامللف الإ�شكاين واخلدمات الطبية 

والتعليمية، وغريها من امللفات.
مل تتنب اجلمعيات ال�شيا�شية ويف مقدمتها جمعية الوفاق دعوة التظاهر يف 14 فرباير 
يوم  خطبة  ويف  املبا�شر.  غري  ال�شيا�شي  الغطاء  ي�شبه  ما  منحتها  اأي�شًا،  لكنها  ر�شميًا، 
اجلمعة املوافق 11 فرباير 2011 لالأمني العام جلمعية الوفاق ال�شيخ علي �شلمان، اأكد 
�شلمان يف رده على الت�شاوؤلت حول دعوات التظاهر املنت�شرة بالقول: “ترى الوفاق وعدد 
من اجلهات واجلمعيات ال�شيا�شية اأن حق التظاهر لالأفراد واجلماعات هو اأمر مكفول 
واأن  �شلمية  مُيار�ض هذا احلق بطريقة  اأن  الوفاق واجلمعيات على  وترى  عامليًا وحمليًا. 
ُيحافظ على املمتلكات العامة واخلا�شة يف كل مراحل املطالبة )...( وترى الوفاق وهذه 
اجلمعيات التي ت�شاأورنا معها عدم جواز منع النا�ض من هذا احلق يف 14 فرباير اأو يف 
غريه من التواريخ، وعدم جواز ا�شتخدام القوة �شد هوؤلء النا�ض املطالبني بحقوقهم التي 

يجب اأن تكون م�شروعة، واأعتقد باأن هذا املوقف هو موقف الإن�شانية اليوم جميعها”.
مل تاأخذ ال�شلطة هذه الدعوات بجدية، وكذلك الإعالم واجلمعيات ال�شيا�شية يف املعار�شة 
اأي�شًا. اكتفت الدولة باملنحة املالية لكل اأ�شرة والإعالن عن بع�ض امل�شروعات اخلدمية، 
ورمت اجلمعيات ال�شيا�شية برجل واحدة مع �شباب 14 فرباير واأبقت الأخرى معلقة يف 
اخلارج. هذه الأيام فقط، واأنا اأت�شفح اأر�شيف الأحداث وال�شفحات الإلكرتونية ل�شباب 
البحرينية،  والقرى  املدن  جميع  يف  التظاهر  واإر�شادات  الدعوات  اأطالع  فرباير،   14
اأجدها دعوات عالية التنظيم، دقيقة التوقيت. تبدو عماًل منظمًا ل�شباب يعي ما يفعل، 
ويدرك ما يريد بدقة وو�شوح. لعلي مدين لهوؤلء ال�شباب باعتذار �شحايف مل يثق بقدرات 

وعزمية و�شجاعة �شباب وطنه حني �شاهد هذه الدعوات اأول مرة.

الكبري الثورة  ■ �صباح 
تتنف�ض  ل  التي  اجلزيرة  هذه  يف  بارد  طق�ض  فرباير،  من  ع�شر  الرابع  �شباح  البحرين 
ي�شريون  وقرية  مدينة   25 يف  املتظاهرون  عام.  كل  اأ�شهر  ثالثة  يف  اإل  البارد  الهواء 
و�شط  اللوؤلوؤة  ميدان  اإىل  الو�شول  هو  الهدف  و�شجاعة،  بعزمية  والطرقات  ال�شوارع  يف 
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العا�شمة املنامة. كان الالفت يف املظاهرات والحتجاجات هو تو�شع رقعتها اجلغرافية يف 
جميع مناطق البحرين، بالإ�شافة اإىل خلوها من اأي مظهر من مظاهر العنف التي كانت 

�شائدة يف التظاهرات خالل الأ�شهر املا�شية.
كان لعن�شر املباغتة يف خروج التظاهرات منذ �شاعات ال�شباح الأوىل اأثره، توقعت قوات 
املظاهرات  اأول  كانت  ثانيًا.  الظهرية  وانطالقها وقت  اأوًل،  املظاهرات  الأمن حمدودية 
خروجًا مع �شاعات ال�شباح الأوىل يف منطقة النويدرات، اإذ اجته املتظاهرون اإىل ال�شارع 
قوات  عبدالوهاب ح�شني. هاجمت  الإ�شالمي  الوفاء  لتيار  العام  الأمني  يتقدمهم  العام 
مكافحة ال�شغب امل�شرية بعنف، تبعتها امل�شرية الأكرب يف منطقة �شرتة )100 متظاهر(، 
ثم املنامة، البالد القدمي، ال�شناب�ض، جدحف�ض، الديه، املعامري، النبيه �شالح، كرزكان، 
جمرة،  بني  كرانة،  دم�شتان،  باربار،  املق�شع،  �شار،  الدراز،  عايل،  بوري،  حمد،  مدينة 
اأبو�شيبع، النعيم، ال�شهلة، الدير، و�شماهيج ، ومل ت�شتطع قوات مكافحة ال�شغب اأن تغطي 
املناطق كلها، وح�شمت وزارة الداخلية قرارها يف التعامل مع هذه التظاهرات يف �شتى 

املناطق، العنف والر�شا�ض.
21 عامًا -  مل تغب �شم�ض هذا الرابع ع�شر من فرباير اإل وعلي عبدالهادي م�شيمع - 
قد افتتح يف منطقة الديه )قرب العا�شمة( �شجل ال�شحايا يف ثورة اللوؤلوؤة بعد تعر�شه 
كما  ورئته،  قلبه  بالغة يف كل من  لإ�شابات  اأدى  ان�شطاري )�شوزن( يف ظهره  لر�شا�ض 
اإىل  منهم  البع�ض  اإثرها  على  اأدخل  متفاأوتة  باإ�شابات  متظاهرًا   30 من  اأكرث  اأ�شيب 
من  كبري  ح�شد  توجه  الوفاة  حالة  اإعالن  عقب  العالج.  لتلقي  الطبي  ال�شلمانية  جممع 
الأهايل واملتظاهرين اإىل جممع ال�شلمانية الطبي ملعاينة ما يحدث، خ�شو�شًا مع تعطل 
خدمة الإنرتنت مع �شاعات ال�شباح الأوىل يف البحرين، كان جممع ال�شلمانية الطبي مقر 
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الحتجاج على ال�شتخدام املفرط للقوة من جانب قوات مكافحة ال�شغب. وبالفعل ت�شلمت 
عائلة امل�شميع جثمان علي م�شيمع يف �شاعة متاأخرة من اليوم، واأعلن عن ت�شييعه �شباح 

اخلام�ض ع�شر من فرباير.
عقب �شقوط م�شيمع والأحداث املت�شارعة، ا�شتدعى الديوان امللكي وزير الداخلية را�شد 
بن  خالد  ديوانه  ووزير  عي�شى  بن  حمد  بامللك  عاجل  لإجتماع  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 
الليل  متاأخرة من  �شاعة  البحرين يف  اأنباء  وكالة  بثته  باإعالن  الإجتماع  اأحمد، متخ�ض 
با�شم وزير الداخلية يعلن “التحقيق يف ق�شية وفاة علي عبدالهادي م�شيمع للتعرف على 
ظروف ومالب�شات الواقعة والأ�شباب التي اأدت اإىل ا�شتخدام ال�شالح”، موؤكدًا اأنه “اإذا 
اتخاذ  �شيتم  فاإنه  ال�شالح  ل�شتخدام  القانوين  املربر  وجود  عدم  على  التحقيقات  دلت 

الإجراءات القانونية الالزمة حيال املت�شبب واإحالته اإىل املحكمة اجلنائية”.
البحرين  يف  – “ال�شلطة  اللهجة  �شديد  بيان  يف   - الوفاق  جمعية  لت  حمَّ جانبها،  من 
نتيجة  عامًا(،   21( امل�شيمع  عبدالهادي  علي  ال�شاب  ا�شت�شهاد  عن  الكاملة  امل�شوؤولية 
اإ�شابة مبا�شرة يف راأ�شه وظهره واأنحاء من ج�شمه بر�شا�ض ان�شطاري )�شوزن( املحرم 
والن�شاء  ال�شباب  �شد  الأمن  قوات  قبل  من  املفرط  العنف  “ا�شتخدام  بـ  منددة  دوليًا، 
يف  امل�شروع  حقهم  ملمار�شة   2011 فرباير   14 الثنني  اليوم  خرجوا  الذين  والأطفال 
التعبري عن راأيهم بكل عفوية وب�شكل �شلمي وح�شاري للمطالبة بالإ�شالحات ال�شيا�شية 

يف البالد.
واأ�شارت الوفاق يف بيانها نهاية اليوم اإىل اأ�شماء امل�شابني ومنهم: “حممد يو�شف ح�شن 
وحالته  اليمنى  عينه  يف  بتلف  كذلك  وت�شبب  مطاطي  بطلق  اجلمجمة  يف  اأ�شيب  الذي 
حرجة يف جممع ال�شلمانية، واملواطن حممود عبداهلل را�شد الذي اأ�شيب يف عينه الي�شرى 
ب�شبب طلقة مطاطية، اإ�شافة اإىل ح�شني علي ح�شن دهيم الذي اأ�شيب يف راأ�شه باإ�شابة 
بالدير بطلق  اأثناء دخوله منزله  اأ�شيب  الذي  بليغة، وكذلك احلاج ح�شن خليفة ح�شن 

�شوزن يف اأنفه وهو يف ال�شتينات من العمر.
الطبي،  ال�شلمانية  ملجمع  املقابلة  ال�شاحة  يف  فرباير  من  ع�شر  الرابع  ليلة  ق�شوا  املئات 
التايل.  اليوم  لت�شييع علي م�شيمع يف �شباح  الإلكرتونية تزداد حت�شيدًا  الر�شائل  وبداأت 
وبداأت القنوات الف�شائية الدولية تراقب الأو�شاع يف البحرين باهتمام. اجلميع توقع اأن 

الغد لن يكون كال�شيكيًا، وهو ما حدث بالفعل.
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اإلعالم السياسي في البحرين: 
من »الجداريات« والمنشورات 

إلى المنتديات

عبد  ال�صيخ  الراحل  االنتفا�صة  زعيم  اأر�صل  الت�صعينيات،  يف 
االأمري اجلمري ر�صالة اإىل ولده الدكتور من�صور اجلمري الناطق 
وقتها با�صم املعار�صة يف اخلارج، يخربه عن ح�صار قوات االأمن 
ويعرب  النا�ش،  على  �صنتها  التي  ال�صديدة  القمع  وحملة  لبيته 
ال�صيا�صي  للن�صاط  اإعالمي  اأهم حمرك  اأ�صفه باعتقال  فيه عن 
املعروف  العزاء”الرواديد” كاملن�صد  من�صدو مواكب  وقتها وهم 

ح�صني االأكرف وغريه.
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ما اإن دخلت تقنية الإنرتنت البحرين يف منت�شف الت�شعينات حتى ا�شتعملها نا�شطون على 
قدر عال من التعلم، يف رفد الن�شاط ال�شيا�شي املت�شاعد وقتها. ت�شري منظمة

 Freedom House  يف تقريرها عن "احلريات على الإنرتنت" يف البحرين اإىل 
اأن "اأحد امل�شتخدمني اعتقل يف عام 1997، لقيامه باإر�شال معلومات اإىل املعار�شة يف 

اخلارج با�شتخدام الإنرتنت، يف اأول حالة من نوعها".

كان املعني بهذه الإ�شارة هو الدكتور حممد ال�شهالأوي، طبيب الأ�شنان، النا�شط ال�شيا�شي 
الإمام  تعر�ض علي عبد  ال�شهالأوي،  اإىل جانب  الإن�شان،  البحرين حلقوق  وع�شو مركز 
موؤ�ش�ض ملتقى البحرين )بحرين اأون لين( اإىل التعذيب الوح�شي يف �شجون �شرية تابعة 
ال�شلطة يف  اأداة  اأنه كان  اأثبت تقرير جلنة تق�شي احلقائق  جلهاز الأمن الوطني الذي 

جرائمها الفاح�شة خالل الفرتة املا�شية.

مل ينته خما�ض الت�شعينات اإل والتح�شريات على و�شك اأن تكون جاهزة للمرحلة اجلديدة. 
الوطني"  العمل  "ميثاق  وادي  يف  ال�شيا�شية  املعار�شة  كانت  وبينما   2001 عام  يف 
اآلية  ابتداع  على  اآخر،  واد  يف  تعمل  مبدعة  هناك طاقات  كانت  امل�شاحلة،  وخما�شات 

جديدة للمجتمع يف التعاطي مع ال�شاأن ال�شيا�شي.
يف الوقت الذي مل يكن اأحد يعرف فيه معنى "منتدى افرتا�شي" كان تد�شني اأول منتدى 
بحريني وهو ملتقى البحرين "بحرين اأون لين" حدثا بارزا لي�ض يف عامل التقنية فح�شب 

لين اأون  بحرين  منتديات  ■ م�شريف 
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بل يف عامل ال�شيا�شة داخل املجتمع.

بعد ملتقى البحرين، لن يكون حال الرمز والقيادي يف املعار�شة اأح�شن حال من ال�شلطة، 
�شيكون اجلميع مك�شوفني اأمام نريان املواطن العادي الذي لن ي�شلح اأن ن�شميه املواطن 
الب�شيط. ي�شارك اجلميع يف املنتديات بعيدا عن �شلطة احلزب والرمز، ما فتح جبهات 
لنقد عنيف للمعار�شة والنخب ال�شيا�شية والدينية. يقول رئي�ض جمعية الوفاق ال�شيخ علي 
�شلمان يف اإحدى خطب اجلمعة تعقيبا على اعتقال موؤ�ش�شي بحرين اأون لين "اأنا اأكرث 

�شخ�ض اأنتقد يف امللتقى" لكنه مع ذلك يعترب ذلك اأبرز ثيمة حلرية التعبري يف املجتمع.

مل يذهب البحرينييون للمنتديات كي تعي�ض اأحالمهم واأفكارهم يف جماز، وب�شكل مبكر 
اأون لين" بتاأثريه لينتقل من العامل الفرتا�شي اإىل  "بحرين  جدا، فا�ض املنتدى الأول 
الواقع بل وير�شمه ويوجهه اأي�شا. مل تكن املنتديات لدى البحرينيني عاملا افرتا�شيا فقط!

كان  اأنه  رغم  ال�شيا�شي،  الو�شع  على  جدا  اخلطرية  الأداة  هذه  تاأثري  ال�شلطة  تلم�شت   
اجلمعيات  مقاطعة  بعد  الأر�ض،  على  مناأوئ  حراك  اأدنى  فيه  يكن  ومل  جدا،  م�شتقرا 
الباردة مع  اإىل احلرب  الإ�شالح  املرحلة من  2002 وحتول  ال�شيا�شية لالنتخابات يف 
النظام، اإثر انقالبه على الد�شتور ال�شرعي باإ�شداره د�شتور منحة خمالف لبنود "امليثاق" 

وباإرادة منفردة، يف 14 فرباير 2002.

"املنظم  طابع  واأخذت  احلاجة،  وقت  امللتقى  من  انطلقت  وفعاليات  ن�شاطات  عدة 
 ،2005 يف  امللتقى  موؤ�ش�شي  عن  بالإفراج  املطالب  العت�شام  ذلك  مثال  املجهول"، 
وامل�شرية ال�شخمة املطالبة باحلرية للنا�شط عبد الهادي اخلواجة يف 2004 – والتي 
العامل  من  الواقع  اإىل  للخروج  التحفز  لكن  ويكيليك�ض*-  وثائق  اإحدى  اإليها  اأ�شارت 
لأع�شاء  نقدية  ت�شميات  ظهرت  وعليه  كبريا،  يكن  مل  املبا�شر  ال�شكل  بهذا  الفرتا�شي 

املنتديات على �شاكلة "اأبطال الكيبورد".

يف 26 يناير 2011، كتب اأحد الأع�شاء املتخفني حتت ا�شم وهمي هو "�شاحب الأحبار" 
م�شاركة غريت جمرى التاريخ يف البحرين، قال فيها:
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 "ال�شعب امل�شري من اأهم المور التي ا�شتفاد منها بعد الثورة يف تون�ض   هو اأن جعل لنف�شه 
تاريخ معني وهو 25 يناير، ومت تعميم هذا اخلرب �شعبيًا على الفي�ض بوك   و تويرت واملواقع 
الجتماعية واملنتديات، وكر�شوا هذا التاريخ لنطالقة ثورتهم �شد   النظام . نحن ك�شعب 
املتاحة  الو�شائل  بجميع  �شعبيًا  تعميمه  ويتم  تاريخ   منا�شب  لتحديد  مدعوين  البحرين 

ولتبداأ الثورة يف   البحرين.

فال كرامة من دون دماء  .. الدم ينت�شر على ال�شيف  .. ل بد لل�شعب اأن يقدم الأ�شاحي لكي 
نعي�شه .. �شاركونا باقرتاحاتكم..   الذي  اأف�شل من هذا  يورث لالأجيال   القادمة م�شتقبال 

 وباإذًا اهلل   �شوف ننت�شر." 

من  متاما  انتقل  لكنه  عمومية،  �شاحة  ت�شميته،  اأ�شل  اإىل  فعال  املنتدى  حتول  اأيام  بعد 
مركز  اللوؤلوؤة"  "دوار  ال�شهرية  "�شاحته"  وكانت  الأر�ض،  على  ليكون  الفرتا�ض  عامل 

الحتجاجات التاريخية يف البحرين.

كانت الظروف موؤاتية جدا لنطالق ثورة اللوؤلوؤة من ملتقى البحرين، فهو امللتقى الذي 
بناوؤه خالل  ل  و�شكرّ الت�شعينات،  انتفا�شة  �شيا�شية مهمة هي  اأنقا�ض مرحلة  تاأ�ش�ض على 
هذه الع�شر �شنوات طفرة نوعية يف الن�شاط ال�شيا�شي الإلكرتوين، و�شخ احلياة يف ال�شاأن 

ال�شيا�شي على الدوام ودون اأدنى انقطاع.

وكان الظرف الزماين موؤاتيا هو الآخر ليتورّج جهد املجتمع الذي بذله يف كل هذه ال�شنني، 
فقد كانت ق�شية 25 )من بينهم موؤ�ش�ض امللتقى( وما عرف بالأزمة الأمنية قد بداأت قبل 

ذلك ب�شهور، وكذلك كان الربيع العربي قد و�شل مبداده اإىل �شواحل اخلليج.

عاد امللتقى للواجهة بتاأ�شي�ض ومبتابعة حدث 14 فرباير. خالل فرتة بقاء املعت�شمني يف 
التفاعل، كانت احلركة  اأقل م�شتويات  اأون لين وبقية املنتديات يف  الدوار، كان بحرين 

كلها يف دوار اللوؤلوؤة، وكانت خارقة م�شتفي�شة.

اأو بع�ض اجلهات  مع ذلك، فخالل تلك الفرتة، كانت هناك املنتديات التي تتبع القرى 
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الأخرى، والتي يحتل ال�شاأن ال�شيا�شي عادة موا�شيعها الرئي�شية رغم توجهها الجتماعي 
وامل�شاريع  الأفكار  كل  وتعميم  ترويج  يف  جدا  مهم  دور  املنتديات  لهذه  كان  واملناطقي. 

ال�شيا�شية التي ت�شتجد، ليتاأكد و�شولها اإىل اأبناء كل منطقة ب�شكل مبا�شر.

اأون لين الكثري، واأعطته الكثري، و�شار هناك تناغم  اأخذت هذه املنتديات من بحرين 
وا�شح. مع بداية الثورة، اأ�ش�ض كل منتدى ق�شما خا�شا بثورة 14 فرباير، وكانت بع�ض 
املنتديات تبث التجمع اجلماهريي يف الدوار على الهواء مبا�شرة، وبعد حملة القمع �شار 
مللتقى البحرين واملنتديات اأهمية اأخرى ومهدوا لنتقال اآخر يف احلراك ال�شيا�شي على 

الإنرتنت.

يف بدايات حملة القمع، �شار هناك يف كل منتدى وعلى راأ�شها ملتقى البحرين، مو�شوع 
يومي متجدد حتت عنوان "الأحداث والأخبار اليومية للثورة- اليوم...". كان ذلك بديال 
عن برامج التوا�شل ال�شريع بامل�شجات الق�شرية املتوفرة يف اأجهزة بالك بريي، واآي فون، 

والتي كان لها دور كبري يف ن�شر الأخبار والتطورات وقت حدوثها فورا.
واإر�شال  ا�شتالم  يف  النقالة  هواتفهم  ا�شتخدام  من  كثريا  يخافون  كانوا  النا�ض  لكن 
امل�شجات وقتها، لي�ض فقط خ�شية اأن يكونوا مراقبني، بل لأن هذه الأجهزة قد ت�شادر يف 
"ر�شالة"  اأنت يف انتظار حمكمة ع�شكرية على  اأي حلظة واأنت يف ال�شارع، فيما �شتكون 
اأو "مقطع �شوتي" كان يف جهازك، بتهمة التحري�ض على كراهية النظام، كما ح�شل مع 

الكثري من املعتقلني واملعتقالت.

تعر�ض م�شرفو املنتديات اإىل حملة انتقام ممنهجة وا�شعة، وكان هناك خمطط وا�شح 
لتتبع كل ا�شم يظهر باأنه م�شرف اأو موؤ�ش�ض يف اأي منتدى يكفي اأنه كان "حمجوبا" من قبل 
وزارة الإعالم ليكون مو�شع ا�شتباه وتهمة. ل اأحد من الأمن كان يتابع كل هذه املنتديات 
بالطبع، ول اأحد يف الأمن كان على معرفة بدور ون�شاط هوؤلء امل�شرفني، كانت احلملة 
انتقام من كل ما هو تقني، ومن كل ما اأح�شر ال�شيا�شة اإىل الإنرتنت، لريبيها ومن ثم 

ينقلها اإىل قلب العا�شمة، ماردا ل يقاأوم.

اأحد املعتقلني كان النا�شط زكريا الع�شريي امل�شرف مبنتدى "الدير" اإحدى قرى حمافظة 
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املحرق، ويف الزنزانة نف�شها التي ق�شى فيها الع�شريي نحبه حتت التعذيب، كان هناك 
م�شرفو منتديات اآخرون، ينتظرون م�شريهم برعب.

وزمالءه  الع�شريي  اأن  حديثا  اأ�شدر  الذي  امل�شتقلة  احلقائق  تق�شي  جلنة  تقرير  يوؤكد 
وقتهم مع�شوبي  كل  يق�شون  كانوا  واأنهم  م�شتمر،  ب�شكل  التعذيب  من  لوجبات  تعر�شوا 

الأعني ومقيدي الأيدي واأنهم اأجربوا على الرقود على البطن.

وبح�شب ما ورد يف التقرير، فذات �شباح، بدت على زكريا اأعرا�ض الهلو�شة اأو ال�شطراب، 
حيث كان يطرق على الباب وي�شيح با�شمه، و�شاح احلرا�ض فيه ليهداأ، وحني مل يفعل، 
وينقل  املوقوفني،  كل  �شراخه  �شمع  حتى  رحمة،  دون  ب�شربه  وقاموا  الزنزانة،  دخلوا 
بعدها"  اأنفا�شه  وخمدت  �شجيجا،  ذلك  بعد  "�شمعت  قوله  ال�شهود  اأحد  عن  التقرير 

وي�شيف "ثم �شمعت �شرطيا باك�شتانيا يقول بلغة الأوردو: لقد مات".
كان ذلك يف 9 اأبريل 2011، وقبلها يف 16 مار�ض 2011، اختفي متاما موؤ�ش�ض ملتقى 
بحرين اأون لين علي عبد الإمام، حكم على "عبد الإمام" غيابيا بال�شجن 15 عاما يف 
�شلة  له  من  وكل  الثورة  لقمع  امل�شكلة  الع�شكرية  املحاكم  نظرتها  التي  الرئي�شة  الق�شية 
14 فرباير  بالوقوف خلف حترك  اتهموا  ونا�شط  قيادي   21 الق�شية  بها، �شمت هذه 
التخطيط  وقت  ال�شجن  يف  كانوا  ن�شفهم  من  اأكرث  اأن  رغم  وتدبريه،  عليه  والتحري�ض 

للتحرك والقيام به، مبا فيهم علي عبد الإمام نف�شه.

الع�شريي زكريا  ■ ال�شهيد 
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منه  النتقام  يف  ا�شتمرارا  جاء  الق�شية  هذه  يف  الإمام  عبد  علي  �شم  اأن  وا�شحا  كان 
على تاأ�شي�شه اأهم نقلة نوعية يف ن�شاط الإنرتنت ال�شيا�شي وهو منتدى بحرين اأون لين، 
رغم اأنه ابتعد عن اإدارته منذ �شنوات، بل مل يعلم باأن امللتقى كان م�شدر انطالقة ثورة 
اللوؤلوؤة، اإل اأن ال�شلطات التي تتابع امللتقى منذ يومه الأول تعلم جيدا اأنه كان رائد الن�شاط 

ال�شيا�شي على الإنرتنت لأكرث من 10 �شنوات.

اأون لين مع ع�شرات املنتديات حمجوب داخل البحرين. ل  2002 وبحرين  منذ عام 
اأحد كان ي�شتطيع الدخول على "امللتقى" ب�شكل مبا�شر، ولكن ع�شرات احليل واللتفافات 
التقنية قاأومت هذا احلجب، وقللت من �شاأنه متاما. ا�شطرت احلكومة اإىل �شراء نظام 
تقني �شخم مببالغ هائلة لتقوية عملية احلجب، واأ�شدرت قانونا به، تطلب فيه من كل 

�شاحب موقع اأن ياأخذ ترخي�شا قبل اإن�شائه حتا�شيا للحجب!

  MANAMA رقم  امل�شربة  الربقية  يف  ويكيليك�ض  عامل  البحرين  ملتقى   دخل 
– وجاء يف الربقية املر�شلة من ال�شفري الأمرييكي عقب اعتقال علي عبد   000281 
حركة  يف  وت�شكيكا  ت�شددا،  تدينا،  اأكرث  هم  "الراف�شة" الذين  يلي" ال�شيعة  ما  الإمام 
الإ�شالح يف البحرين، من اأكرث التيارات يف املجتمع ال�شيعي" وذلك يف اإ�شارة اإىل نوعية 
"غرفة درد�شة امل�شاركني متيل  اأي�شا  امل�شاركني يف امللتقى على ما يبدو، وقالت الربقية 
اإىل الت�شكيك يف دوافع امللك، ويل العهد، ورئي�ض الوزراء، منطلقة من موقف اأ�شا�ض هو اأن 
ال�شيعة يف البحرين �شوف يتعر�شون للتمييز طاملا عائلة اآل خليفة ال�شنية حتكم البالد" 
وبالإ�شارة اإىل دور املنتدى يف تنمية الن�شاط ال�شيا�شي قالت الربقية "لعب املوقع دورا يف 
تنظيم مظاهرات لعبد الهادي اخلواجة اأثناء اعتقاله يف خريف عام 2004، و�شاهم 
يف املوقف املت�شلب الذي اأبداه اأن�شار اخلواجة �شد �شفقة لالإفراج عنه حتفظ ماء وجه 
احلكومة" ونقلت الربقية عن اأحدهم و�شفته باأنه حملل �شيعي �شادق وجاد قال عن عبد 

الإمام ومنا�شريه "اإنهم متطرفون".

ويكيليك�ض يف  كما  لين  اأون  بحرين  م�شريف  ■ اعتقال 
http://wikileaks.org/cable/2005/03/05MANAMA281.html
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اإلعالميون والنشطاء والسياسيون والوزراء

إلى فضاء تويتر

االأمري  عبد  ال�صيخ  الراحل  االنتفا�صة  زعيم  اأر�صل  الت�صعينيات،  يف 
وقتها  الناطق  اجلمري  من�صور  الدكتور  ولده  اإىل  ر�صالة  اجلمري 
لبيته  االأمن  قوات  ح�صار  عن  يخربه  اخلارج،  يف  املعار�صة  با�صم 
وحملة القمع ال�صديدة التي �صنتها على النا�ش، ويعرب فيها عن اأ�صفه 
اأهم حمرك اإعالمي للن�صاط ال�صيا�صي وقتها وهم من�صدو  العتقال 

مواكب العزاء”الرواديد” كاملن�صد املعروف ح�صني االأكرف وغريه.
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قنوات  يف  يظهر  اخلارج،  من  وال�شيا�شي  الإعالمي  دوره  ممار�شة  يف  من�شور  ي�شتمر 
راديو بي  ي�شتمعون ل�شوته عرب  النا�ض  الذي ظل  الوحيد  واإذاعية و�شحافية،  تلفزيونية 
ومهاجما  املعار�شة  وحراك  البحرين  يف  املتاأزم  ال�شيا�شي  الو�شع  عن  متحدثا  �شي  بي 

�شيا�شات النظام.
ومع بداية ما ي�شمى مبرحة الإ�شالح يف 2001، يرجع من�شور اجلمري لرياأ�ض حترير 
�شحيفة الو�شط امل�شتقلة، امل�شروع الذي قاد تاأ�شي�شه والده الراحل، ميار�ض اجلمري دورا 
مهنيا بارزا يف توجيه اخلطاب ال�شيا�شي والإعالمي خالل عقد الألفية، بح�شب هام�ض 
احلريات املتاح. اأبريل 2011، ي�شطر اجلمري اإىل تقدمي ا�شتقالته من رئا�شة التحرير 
بعد تلفيق موؤامرة فربكة اأخبار ل�شحيفته حتى ت�شكت عن نقدها حملة القمع الكربى التي 

�شنت �شد املتظاهرين منذ منت�شف مار�ض 2011.

تويرت ■ ل�صان 
من�شور الذي كر�ض نف�شه خلدمة احلراك ال�شيا�شي املعار�ض، اإميانا منه بق�شية الوطن، 
يجد نف�شه الآن دون منرب. هو ل ينتمي اإىل اأي حزب، لكن خطه ال�شيا�شي وا�شح جدا، هو 
معار�ض. قبل اأن يبداأ اجلمري يف التغريد كان عدد متابعي ح�شابه يف تويرت قد و�شل اإىل 
5000 دون اأن يكون قد تكلم ولو ملرة، كان فقط يتابع، منذ اأن اأن�شاأه يف يناير 2010.
بعد ا�شتقالته املفرو�شة عليه، ظهر �شوت اجلمري فجاأة يف تويرت. ل�شان اجلمري �شليط 
اأو  هجمات  اأي  من  وي�شخر  ويرد  يعلق  ال�شحيفة،  يف  ل�شانه  من  بكثري  اأ�شد  تويرت،  يف 
تعليقات م�شيئة. يتوا�شل كثريا مع جميع من يرد عليه، يدخل معهم يف حوارات ا�شتثنائية. 
ي�شاند اجلمري بقوة احلراك ال�شعبي الذي كان جزءا منه، هو اأول من اأطلق على احلراك 
ا�شم “ثورة اللوؤلوؤة” عرب عموده يف الو�شط، هو من كان حا�شرا يف قلب دوار اللوؤلوؤة، يعقد 

الندوات اأمام اآلف اجلماهري.
الآن و�شل عدد متابعي اجلمري اإىل اأكرث من 34 األف متابع، هو تقريبا اأكرث ال�شخ�شيات 
عن  ناهيك  واملوالية،  احلكومية  ال�شخ�شيات  فيهم  مبن  النا�ض،  يتابعها  التي  العامة 
�شخ�شيات وموؤ�ش�شات وهيئات اأجنبية، رغم اأنه يحافظ على ا�شتقالله. اجلمري وا�شح 
جدا يف تويرت، ون�شاطه ظل وا�شعا وكبريا وموؤثرا حتى بعد رجوعه رئي�ض حترير للو�شط.

لي�ض اجلمري وحده من ترك املوؤ�ش�شة وجلاأ اإىل تويرت، هناك اأي�شا املن�شد العزائي “ح�شني 
الأكرف” الذي كان له هو الآخر دور يف الت�شعينات، اأدى به اإىل العتقال، وكذلك دور يف 
ميدان اللوؤلوؤة. هو الآن يجد باأنه يجب اأن يكون له دور يف تويرت، رغم اأن ح�شوره يختلف 
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فيه عن ال�شورة الدينية التي تر�شم له، هو يح�شر ب�شفته الوطنية وي�شدد على ذلك.
�شخ�شيات معروفة اأخرى كثرية، ا�شتقالت اأو خبا ح�شورها الر�شمي، فلجاأت اإىل تويرت، 
متنف�شا وم�شدر م�شاركة يف اأمور النا�ض والوطن. جميد العلوي، وزير العمل ال�شابق الذي 
قدم ا�شتقالته احتجاجا على القمع احلكومي، هو الآن يف تويرت، مغردا ب�شكل يغاير متاما 
ما ر�شمه النا�ض عنه من ت�شور اإبان كان وزيرا، هو قريب جدا من النا�ض، وحمبوب اأكرث، 

وجهده مقدر رغم �شيل النتقادات والتهجمات التي ت�شله من جميع الأطراف.
ابنه الذي برز بقوة يف حماكم ال�شالمة الوطنية املحامي حم�شن العلوي له ح�شوره الكبري 
املغريدين باختالف م�شتوياتهم  يتلقاها باهتمام كل  الآخر، تغريداته  اق هو  وال�شبرّ جدا 
و�شخ�شياتهم، ويعاد ن�شرها وتعترب راأيا قانونيا ونقال مف�شال مبا يتعلق بالق�شايا الأمنية 
التي يرتافع فيها، بالإ�شافة اإىل اآرائه ال�شخ�شية التي قوت من موقف ال�شارع ال�شيا�شي، 

بح�شوره فيه.
كربى  الإ�شالمية  الوطني  الوفاق  جمعية  يف  القيادي  املرزوق  خليل  كان  ال�شيا�شيني  من 
باهتمام  يتالقفه اجلميع  يقوله  ما  كل  والأقدم ح�شورا،  الأكرث  املعار�شة هو  اجلمعيات 
فاملجال  تويرت  يف  وهنا  الأخرى،  وبالقيادات  به  اللقاء  ي�شتطيعون  ل  كثريون  جدا،  بالغ 
قد يكون مفتوحا ولو ب�شكل حمدود للتحاأور. يلحق به الكثري من ال�شيا�شيني، كل اأع�شاء 
مع  يتوا�شلون  تويرت،  يف  ح�شابات  يفتحون  )ي�شار(  الدميقراطي  الوطني  العمل  جمعية 

النا�ض جميعا.
الوطني  الوفاق  رئي�ض جمعية  وهو  البحرين،  �شيا�شية يف  �شخ�شية  اأهم  تويرت  يدخل يف 
�شيا�شي  له هي موقف  �شلمان، كل كلمة  يتكلم  �شلمان، قليال ما  ال�شيخ علي  الإ�شالمية، 
ر�شمي من املعار�شة. وجوده مع الآخرين يكمل تركيبة م�شهد الدوار من جديد ولكن يف 

ف�شاء تويرت.
تقول زينب اخلواجة، تويرت كما الدوار، �شمح لكل اجلماعات املنغلقة على نف�شها بالنفتاح 
الوا�شع جدا على اجلماعات الأخرى، وت�شيف “نحن كحقوقيني ن�شكل جماعة منف�شلة، 
جمعية وعد الي�شارية مع �شبابها جماعة اأخرى، الوفاق، اأمل، حق، وغريها، كلها جماعات 
تعمل لوحدها، يف الدوار التقينا كثريا، مل يكن هناك اأي حاجز بيننا، ويف تويرت نلتقي 

بكثافة اأكرب ونحافظ على قدر كبري من الرتباط ونعمل معا”.
مغردون اآخرون على نف�ض املنوال من كافة الأطراف، دخلوا تويرت، اأو زاد تفاعلهم فيه، 
نواب  اأطباء،  حمامون،  دين،  رجال  وجمعيات،  اأحزاب  يف  قياديون  �شيا�شيون،  وزراء، 

رة
ثو

 لل
ي

ض
ترا

الف
ء ا

ضا
لف

ا

207



�شابقون، اأ�شاتذة، اأكادمييون، معتقلون، معذبون، جالدون، مطبلون، والقائمة تطول.
وغري  املعروفة  ال�شخ�شيات  من  العديد  احلدود،  جتاأوزوا  تويرت  على  البحرين  اأ�شدقاء 
املعروفة يف اأوروبا واأمريكا، ترى لها اأثرا كبريا يف ها�ض تاج البحرين، �شحافيون اأجانب، 
وزراء غربيون، �شيا�شيون، نا�شطون مهتمون ب�شاأن البحرين اأو بحقوق الإن�شان، عرفهم 
البحرينيون باأ�شمائهم فجاأة، هوؤلء اأ�شدقاوؤنا: نيك كري�شتوف، ماركو اأوين جونز، توبي 

كريغ، اأوغريدي، �شيمون كري، والعديد.

يقال ال  ■ ما 
يقول نبيل رجب، اأكرث ال�شخ�شيات العامة ح�شورا يف تويرت “تويرت اأتاح الفر�شة لاللتقاء 
والحتكاك بال�شخ�شيات املعروفة مبا�شرة، يف حني كان ذلك �شعبا ونادرا وكان هوؤلء 
النا�ض؛ فيطورون خطابهم  ي�شمعون  اأي�شا بذلك  بالنا�ض. هم  لي�شوا على متا�ض مبا�شر 
ومنهجهم ويتعلمون، وهم يقي�شون بذلك الراأي العام، تفكري النا�ض، عقيدتهم قناعتهم 
نقد  اأو  �شوؤال  اأي  على  لديها جواب  يكون  لأن  �شخ�شية  كل  ت�شتعد  ومزاجهم،  اجتاههم 

يطرح عليها.
بدا تويرت يف البحرين مكانا ملا ل يقال من خمتلف األوان الطيف، وقد دخلت على خطه 
اأحمد،  بن  خالد  اخلارجية  كوزير  قبل،  من  موجودا  كان  بع�شها  حكومية،  �شخ�شيات 
التنمية  وغالبها ان�شم لحقا وجمربا على ما يبدو، كوزير العدل خالد بن علي، وزيرة 

فاطمة البلو�شي، رئي�ض هيئة الإعالم فواز اآل خليفة، وحتى نا�شر ابن امللك حمد.
يف  مبا  احلر،  التداأول  من  ف�شاء  يف  “توتري” منفتحة  على  الأطراف  م�شاركات  جاءت 
بني  م�شبوق  غري  توا�شاًل  تويرت  �شهد  حتفظًا.  اأقل  كانت  فقد  احلكومية  الأطراف  ذلك 
العدل  وزير  الذي جرى بني  لوجه، كاحلوار  تتخاطب وجها  اأن  ال�شعب  كان من  جهات 
البحريني  اخلارجية  وزير  بني  احل�شا�شة  واملرا�شالت  رجب،  نبيل  احلقوقي  والنا�شط 

ونظريه ال�شويدي، وقد اهتمت و�شائل اإعالمية عدة باإلقاء ال�شوء عليها.
بدورها، فقد اأظهرت احلكومة اهتمامًا متناميًا اإىل �شبكات التوا�شل الجتماعي، وكان 
البدء يف احلوار،  فيه عن  اأعلن  الذي  امللك  بنقل خطاب  وم�شئولني  وزراء  اهتمام  لفتًا 
من خالل ح�شاباتهم يف “تويرت” اأوًل باأول. كما اأن جميع املوؤ�ش�شات والهيئات احلكومية 
للمعار�شة، لكنها مل  الكبري  ا�شتثناء فتحت فجاأة ح�شابات يف تويرت، ملواجهة املد  بدون 
الإعالم  �شئون  وزارة  باعرتاف  وف�شلت  انتباه،  اأي  ومل جتذب  مقنعة،  تكن  ومل  ت�شتطع، 

نف�شها “هوؤلء يغردون ليل نهار، ونحن ينتهي وقت عملنا ليال”.
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تويرت يف  كان  لو  اخلواجة..  الهادي  ■ عبد 
�شاألنا نبيل رجب: كيف تتخيل عبد الهادي اخلواجة يف تويرت؟ يتنهد رجب ويقول “�شيكون 

ذلك مثريا، لن ي�شطر للوقوف وخماطبة احل�شود كما كان يحب اأن يفعل”.
 ال�شوؤال نف�شه جتيب عنه زينب اخلواجة باأمل “م�شكلة والدي اأنه ينجز خطابه يف النا�ض 
ول ينتظر اأن يجذب اهتمامهم، وامل�شكلة الأخرى اأنه يحب اللتقاء بالنا�ض وجها لوجه!”.
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نبيل رجب:
تويتر فضاء الربيع العربي

رئي�ش مركز البحرين حلقوق االإن�صان احلقوقي املعروف نبيل رجب، 
فورب�ش  جملة  �صنفته   ،2009 مار�ش  منذ  تويرت  على  ين�صط  كان 

كثاين �صخ�ش ح�صورا على تويرت يف البحرين، و43 عربيا. 
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كان ذلك يف يوليو 2011، حني كان وزير اخلارجية البحريني خالد اآل خليفة متفوقا 
عليه بب�شعة اآلف.  يرتبع نبيل رجب اليوم على عر�ض نا�شطي تويرت يف البحرين منفردا 
باأكرث من 86 األف متابع من كل اأنحاء العامل. يح�ض نبيل باأن هذه م�شئولية كبرية األقيت 
على عاتقه، يف حني مل يكن هذا اخت�شا�شه وعمله، كان يعد التقارير ويت�شل باملنظمات 

الدولية، بداأ يخ�ش�ض لتويرت وقتا مهما �شمن برناجمه كل يوم!

للجميع ■ تويرت... 
كان املعار�شون الليرباليون وحتى القوى ال�شيا�شية الأخرى من غري املعار�شة ت�شتكي من 
اأن القوى الإ�شالمية لها امل�شاجد ودور العبادة ما مينحها القدرة على خماطبة احل�شود، 
اليوم ل مربر اأمام هوؤلء مع ح�شور الإعالم اجلديد الذي ك�شر هذه القاعدة، وفتح الباب 
على م�شراعيه لأي �شخ�ض واأي جهة باأن تخاطب اجلميع وت�شل اإىل اأكرب قطاع ممكن 

من النا�ض، اإذا كان لديها خطاب ولغة جتذب النا�ض.
هكذا يرى نبيل رجب قدرة تويرت وطاقته “�شاب �شغري نا�شط عمره 20 �شنة ذو خطاب 
ممتاز ميكنه اأن يخاطب 20 اأو 30 األف �شخ�ض ب�شهولة، جميع قوى املجتمع ت�شاأوت يف 

هذا اخل�شو�ض”.
الثورات  اأن الإعالم الجتماعي وتويرت حتديدا هو ف�شاء الربيع العربي، كل  يرى رجب 
العاملية ال�شابقة افتقدت هذه اخلا�شية، ميزات الدعم الدويل وغريها قد تكون موجودة 
فيها، ولكنها افتقدت الإعالم الجتماعي الذي �شار له دور اأويل ورئي�ض، �شار هو الذي 

ينظم ويقود �شفوف ال�شعوب يف هذه الثورات.
قبل تويرت، كان رجب يقول للنا�ض اذهبوا خارج البحرين والتقوا مع الأجانب حتى تعرفوا 
نوعية خطابهم، الآن هنا يف تويرت ميكن اأن يحدث ذلك دون املغادرة اإىل اخلارج. �شار 
فيه  يتواجد  الذي  الأكرب  الف�شاء  “املنتديات” اإىل  اإىل اخلروج من دوائر  النا�ض  يدعو 
ال�شني وال�شيعي وامل�شيحي والعربي والأجنبي والقومي والإ�شالمي وكل الجتاهات، لريى 
مرجعيات  اأخرى،  ومناهج  مدار�ض  اأخرى  اأفكار  على  لينفتح  الآخر؛  الجتاه  منهم  كل 

د طبيعة اخلطاب، يفتحه ويخف لهجة الت�شدد. اأخرى، هذا ير�شرّ
اأن  موؤمنا  “كنت  �شرورة  بات  اأكرب  وف�شاء  اأكرب  جمتمع  اإىل  الذهاب  اأن  نبيل  يعتقد 
ويطور  اخلطاب  يطور  البع�ض،  بع�شها  مع  النا�ض  وحديث  تويرت،  يف  القائمة  احلوارات 

التفكري وبالنتيجة يطور العمل املعار�ض”.
�شواء  الرئي�شة،  الأخبار  م�شادر  اأحد  كان  اأنه  مبا  رجب  يقول  اأفعل؟”  �شرت  “ماذا 
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وملركز  له  ح�شاب  بفتح  قام  فقد  اخلارج،  يف  املن�شورة  اأو  الداخل  من  تاأتي  التي  تلك 
البحرين حلقوق الإن�شان على تويرت، واتفق مع زمالئه باأن يدفعوا النا�ض اإىل ا�شتخدام 

هذه الآلية املمتازة وال�شتفادة منها.
يف  الأخبار  اأنقل  ل  اأن  “قررت  رجب  يقول  وتويرت؟  في�شبوك  اإىل  النا�ض  ن�شحب  كيف 
يف  ن�شر  رجب  نبيل  اأن  النا�ض  بني  وتويرت” ينت�شر  في�شبوك  يف  فقط  اأ�شعها  املنتديات، 
مئات  اأن  يكت�شف  ذلك  اأثناء  ويف  اعتقلوه،  اأو  �شربوه،  ما  �شخ�شا  اأن  تويرت  اأو  في�شبوك 

النا�ض بداأت تعمل ع�شويات يف في�شبوك وتويرت.
و�شعتها  اأنني  يعلمون  النا�ض  واأجعل  تويرت،  على  اأنقلها  واملهمة  ال�شريعة  الأخبار  “كل 
لهم  ح�شابات  لعمل  يندفعون  النا�ض  من  مئات  ذلك  جعل  رجب،  يقول  فقط”  هناك 
يف في�شبوك وتويرت ب�شكل يومي حتى و�شل عدد امل�شاركني اإىل ع�شرات الألوف، وهو ما 
اأعطى املجتمع البحريني ميزة خا�شة بني كل املجتمعات، باأنه من اأكرثها ن�شاطا اليوم 
يف توظيف وت�شغيل الإعالم الجتماعي يف الأمور ال�شيا�شية وعلى راأ�ض هذه الأدوات تويرت 

وفي�شبوك.
نبيل هو اأقدم نا�شط �شيا�شي وحقوقي على تويرت، يقول اإن بع�ض الأ�شخا�ض من اأهلي من 
كبار ال�شن مل يكن لديهم حتى كمبيوتر، ا�شرتوا كمبيوتر؛ ليدخلوا على تويرت ويتابعوا، 
وتوجيه  اأهلهم  اإقناع  النا�ض على  نبيل يحث  كان  فيه.  التي �شارت  الكبرية  ال�شجة  بعد 
الفئات  كل  بذلك جذبت  “اأنت  واملتابعة  بالعمل  والبدء  تويرت  لفتح ح�شاب يف  معارفهم 
يقول  املنعزلة”  التجار  �شريحة  اأو  ال�شن،  كبار  حتى  املفتوح،  الف�شاء  لهذا  املجتمعية 

نبيل.

التابو ك�صر  رجب..  نبيل  ■ تويرت 
نبيل.  كبري” يقول  وموؤثر  حمرك  وهي  اإدارة،  اإىل  وحتتاج   ، اإيلرّ اأوكلت  جديدة  “مهمة 
وح�شن  وقت  اإىل  يحتاج  والذي  املوؤثر  عمله  من  جزء  لأنها  م�شكلة؛  اإليه  بالن�شبة  هي 
اإدارة. احلكومة تراقبه، والعامل يتابعه مبن فيهم اجلماهري والنا�ض يف اخلارج وال�شفارات 
الغربية ووكالت الأنباء التي تقتب�ض من ح�شابه يف تويرت ب�شكل ر�شمي اأي ت�شريح اأو قول 
اأو تعليق وتن�شره “اأ�شلوب جديد مل نكن حتى نفكر به”. ترتجم بع�ض ال�شفارات تغريدات 
تغريداته  �شيا�شية.  مواقف  باعتبارها  بلدانها  يف  اخلارجية  وزارات  اإىل  وتنقلها  رجب 

كثريا ما ت�شنف كاأعلى التغريدات “توبت تويت” يف ها�ض تاج البحرين.
من  “بع�ض  وي�شيف  رجب،  يتابع” يقول  الكل  املخابرات،  الداخلية،  وزارة  “اجلي�ض، 
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تكلمت عن حالت اعتقالهم يف تويرت، اأفرج عنهم فورا” يف اأيام ال�شالمة الوطنية كان 
نبيل رجب الوحيد الذي ين�شر قائمة باملعتقلني تتحدث يوميا عن ظروف اعتقالهم. كان 
التوا�شل معه �شهال، وكان يتكلم عن اجلميع وبدون اأدنى خوف، بل تكلم حتى عن اعتقاله 

و�شربه واحتجازه ل�شاعات.
الكتاب الغربيون الذين يكتبون عن البحرين يت�شلون برجب؛ لكي ين�شر روابط مقالتهم 
وتقريراتهم على تويرت حتى يكون هناك تفاعل اأكرب معها ويقروؤها النا�ض وتكون حمفزا 
“الريتويت”  عدد  حيث  من  مقروء  املو�شوع  اأن  كذلك  �شحفهم  يقنعوا  ولكي  لهم. 
عن  املن�شورة  والتقارير  الأخبار  عن  تبحث  النا�ض  من  الكثري  جنح.  واأنه  والقراءات 
البحرين يف ال�شحف واملواقع، وتتفاعل معها، نبيل ي�شهل عليهم ويح�شر لهم كل �شيء يف 

مكان واحد، ح�شابه لوحده وكالة للن�شر والتوزيع.
اأنها  نبيل رجب اأحد ال�شخ�شيات القليلة التي كانت تعرف عن نف�شها يف تويرت واأعلنت 
امل�شداقية  من  نوعا  ذلك  اأ�شفي  للم�شاركة.  النا�ض  ودعت  فرباير،   14 يف  �شت�شارك 
والواقعية حلراك 14 فرباير، نبيل يدعو ب�شكل عام اإىل التظاهر، يقدر وي�شاند دعوات 
وتدعم  تتبنرّى  حا�شنة  اأكون  اأن  “حاأولت  ال�شبابية.  املجموعات  تنظمها  التي  التظاهر 

وتقوي من هذه التظاهرات”.
يوؤكد نبيل رجب اأنه يف تويرت نف�ض ال�شخ�ض اأمام النا�ض، طبيعي وعلى �شجيتيه، يف تويرت 
ويف كل مكان. يقول اإن ذلك ل يعطي اأحدا؛ الفر�شة وخ�شو�شا ال�شلطة باأن تبتزه يف يوم 
العلني  “نف�ض خطابي  اأو خطاب قاله غري خطابه يف العلن  من الأيام لعمل ما، قام به 
اأح�شر به يف تويرت ويف اأي غرف مفتوحة اأو مغلقة، مبا فيه مزاحي” كل تغريدات رجب 
وحتى مزاحه يعاد ن�شرها مئات املرات، بع�ض حواراته ال�شاخرة جتمع يف �شورة، وتن�شر 

كطرفة.
رجب،  يقول  خطاأ”  قناعتي  يف  توجههم  اأو  كالمهم  كان  اإذا  بو�شوح  النا�ض  “اأنتقد 
كان  اإذا  مثال!  متابعي  ومن  املعار�شة  من  لأنه  اأحدا  اأر�شي  اأن  على  اأعمل  “ل  وي�شيف 
لدى اأحد منهم خطاب طائفي فاأنا اأقول له مبا�شرة، واإذا كررها اأقوم بعمل “بلوك” له 

�شواء كان �شيعيا اأم �شنيا، وقمت بعمل مئات البلوكات”.
حني يكتب نبيل بع�ض الأحيان معلومة ثم يكت�شف اأنها غري موؤكدة اأو خطاأ، فاإنه يرتاجع 
عنها ويعتذر فورا، رجب ُي�شتدعى للتحقيق ولكن على املعلومات ال�شحيحة والأكيدة التي 
انفرد يف بداية حملة القمع بن�شرها دون خوف اأو تردد. و�شعت قناة �شي اإن اإن حينها 
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تقريرا عن رجب “حماكمة ب�شبب تغريدة، رمبا تكون الأوىل يف العامل”.
النظام  قتله  اأن  بعد  املغت�شل،  داخل  من  �شقر  علي  ال�شهيد  �شورة  ن�شر  الذي  ال�شخ�ض 
بالتعذيب يف ال�شجن هو نبيل رجب. الآلف كانوا يخافون وتوقفوا عن الن�شاط يف تويرت 
وغريه ورمبا األغوا ح�شاباتهم. تتهمه احلكومة علنا بالفربكة لكن مرا�شال من قناة بي بي 

�شي كان حا�شرا، يف�شحهم فيرتاجعون.
الكثري من التهديدات التي ت�شل اإىل القتل ت�شل نبيل على تويرت من اأ�شخا�ض معروفني 
ل تقوم احلكومة باأي عمل �شدهم. منهم العقيد واجلالد ال�شابق عادل فليفل. حمالت 
كبرية �شد نبيل كانت تنظم “نبيل رجب ل ميثلني” لكن نبيل ل يتوقف. هو من ك�شر كل 

قيود تلك املرحلة عن طريق تويرت، وهو من ك�شر خوف النا�ض اأي�شا.
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زينب الخواجة
من دوار اللؤلؤة... إلى فضاء تويتر

يف ال�صجن، ياأتي ال�صابط للنا�صط البحريني املعروف عبد الهادي 
اخلواجة لي�صاأله عن راأيه يف بع�ش الق�صايا بطلب من جهات عليا، 
يرف�ش اخلواجة اأن يتجاأوب، يلجاأ ال�صابط ال�صتدراجه، هل تريد 
لديه  لي�ش  اخلواجة،  ي�صكت  تويرت؟  يف  ابنتك  تقول  ماذا  ترى  اأن 

ح�صاب يف تويرت!
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اأن يجل�ض على كر�شيه لي�شتخدم ح�شابه ال�شخ�شي الذي كان فعال  يطلب منه ال�شابط 
يتابع فيه “زينب اخلواجة” وما تكتبه على تويرت. يجل�ض عبد الهادي يقراأ كل ما كتبته 
ابنته زينب منده�شا. ينتهي، يطلب منه ال�شابط اإذا اأحب اأن يقراأ اأي�شا ما يكتبه �شديقه 

املقرب وزميله النا�شط احلقوقي نبيل رجب، فيفعل.

تويرت ملهمو  ■ امل�صريون: 
ق�شة تويرت، يف الن�شاط ال�شيا�شي على الإنرتنت يف البحرين، ل تبداأ عند زينب اخلواجة، 
تويرت  على  احلا�شرة  ال�شخ�شيات  اأكرث  من  هي  زينب  لكن  رجب.  نبيل  عند  تنتهي  ول 
تاأثريا، على امل�شتوى املحلي والدويل. “لول وجود تويرت، لأح�ش�شت اأنني مل اأعد اأ�شتطيع 

اأن اأفعل �شيئا” تقول زينب.
فتحت زينب اخلواجة ح�شابها يف تويرت يف 3 فرباير 2011. قالت اإنها كانت غا�شبة 
بالغ�شب  ي�شيبني  كان  وذلك  به،  وتقبل  الظلم،  يف  تعي�ض  كانت  كلها  العربية  “�شعوبنا 
“ وو�شعت �شورة كاريكاتريية  “العربية الغا�شبة  والقهر” �شمت زينب نف�شها يف تويرت 

لفتاة غا�شبة؛ لأن وجهها هي ل يحمل مالمح الغ�شب الذي حت�ض به.
تخت�شر زينب الكثري الكثري من جتربة تويرت لدى البحرينيني يف ثورة 14 فرباير. هي 
فرح  تعي�ض  اأن  هي  زينب  عند  تويرت  مهمة  كانت  الثورة  قبل  البداية.  منذ  هناك  كانت 
�شقوط الرئي�ض امل�شري ح�شني مبارك مع امل�شريني، فرحتها ب�شقوطه كانت اأكرب من اأن 
تو�شف. تقول “كنت اأتابع امل�شريني فقط لأقراأ ماذا يقولون، ماذا يكتبون، كيف يحتفلون، 
كيف يعربون عن فرحهم،” وت�شيف “هم فقط من كان �شيفهم اإىل اأي درجة اأنا �شعيدة، 

الفرح الذي يف داخلي نف�ض فرح امل�شريني حني ا�شتطاعوا التخل�ض من مبارك”.
ياأتي دور زينب الآن يف اأن توظف تويرت ل�شالح احلراك الداخلي الذي بات يومه قريبا 
14 فرباير كان عدد من لديهم ح�شابات يف تويرت من البحرين قليل جدا،  جدا. قبيل 
كانت زينب �شعيدة جدا باأن عدد متابعيها و�شل 50. ح�شرت زينب النقا�شات التي كانت 
�شبيل  واقرتحت على  14 فرباير،  املركزي يف  للتجمع  املالئم  املكان  اختيار  تدور حول 

اأول. كخيار  و�شعه  قد  فعال  كان  من  هناك  اأن  تفاجاأت  لكنها  اللوؤلوؤة،  “املزاح” دوار 
كانت الدعوات للتظاهر يف 14 فرباير غالبا تنت�شر يف املنتديات و�شفحات موقع في�شبوك 

للتوا�شل الجتماعي وغريها. تويرت كان غالبا ي�شحب من الفي�شبوك.
تريد اخلروج  �شهدت مظاهرات  التي  �شرتة  زينب يف جزيرة  كانت  14 فرباير  يوم  يف 
لل�شارع العام والتوجه نحو دوار اللوؤلوؤة، كانت تنقل للنا�ض اأحداث التظاهرات التي هناك 
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ذلك  كان  املتظاهرين.  على  العتداء  وخ�شو�شا  حدث،  بعد  حدثا  وبال�شور،  مبا�شرة 
�شريعا جدا وغريبا، من هنا بداأت تنقلب معادلة تويرت!

تويرت �شار �شعبيا اأكرث، لأنه عملي جدا للثورات، في�شبوك مهياأ ل�شخ�ض يجل�ض م�شرتيحا 
يف بيته، تويرت يعطيك املعلومة ب�شكل �شريع وخمتزل يف 140 حرفا فقط وبدون تاأخري. 

اإرفاق �شورة، وو�شف للحدث، ثم “كليك” والعامل كله �شيعرف “الآن”.
الن�شاط كان حمدودا على تويرت والتجاأوب قليل، ولكن عدد املتابعني بداأ يرتفع اإىل مئات. 
بعد متكن النا�ض من العت�شام داخل دوار اللوؤلوؤة ملدة �شهر تقريبا، كانت زينب تنقل ما 

تراه اأمامها من فعاليات الدوار واأن�شطته.
جذبتهم  اأفريقيا،  اأ�شرتاليا،  نيوزلندا،  اأمريكا،  من  اأجانب،  متابعني  هناك  اأن  لحظت 
حركة الدوار، ومهتمون مبا يحدث فيه، ويريدون اأن يعرفوا بال�شبط ماذا هناك؟ واجلواب 
كان من عند زينب بال�شور: مظاهرات، خيام، ر�شوم، ندوات، خطابات، والقائمة تطول.
العامل على معرفة مبا  واإعجابه. كان  العامل  اأنظار  الو�شع هناك جميل جدا ولفت  كان 
يجري يف الدوار قبل دخوله، وطوال اعت�شام النا�ض فيه، كان من ال�شعب خداعهم بعد 
ذلك. رمبا و�شل عدد متابعي زينب قبل �شرب الدوار يف 15 مار�ض اإىل حوايل 2000.

# ت�صتغيث  ■ البحرين 
يف بداية يوم 15 مار�ض، اليوم الذي هاجمت فيه قوات الظام اعت�شام دوار اللوؤلوؤة، كانت 
زينب يف منزلها الذي يقع قريبا جدا من حمل العت�شام. كانت ت�شمع �شوت “�شراخ” 
يف ال�شارع، من هول ال�شوت مل ت�شدق اأنه ياأتي 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�شلحون.
خرج  اأو  الطريق،  يف  حينها  التظاهر  حاأول  �شخ�ض  على  النار  باإطالق  امل�شلحون  قام 
نحوه  �شالحه  ي�شوب  الذي  اجلندي  اإىل  يتحدث  متظاهر  هناك  كان  للدوار.  متوجها 
لي�شتعطفه وي�شاأله “ماذا فعلنا لكي تقتلوننا؟” جاء عبد الهادي وتقدم اأكرث نحو اجلندي 
وخاطبه “كيف �شتذهب اإىل عائلتك وقد يتمت اأطفال وقتلت اإخوانك يف الوطن، اإن مل 

نكن اأهال؟!”
اجلندي هزه كالم اخلواجة الذي ا�شتمر يف احلديث رغم تهديد اجلندي باأنه �شيطلق 
على اجلميع الآن اإذا مل يتفرقوا، اأنزل اجلندي �شالحه فجاأة، وحتدث اإىل النا�ض ب�شماعة 
مكربة لل�شوت، وقال للخواجة “ل اأريد اأن اأقتل اأحدا، واأعرف اأننا اأهل واإخوان، ولكن 
هذه هي الأوامر التي لدي، فال جتربوين عليها”. ال�شابط الذي كان خلف اجلندي عرف 
الفور  واأطلقت على  اأنه لن ينفذ الأوامر، ح�شرت ب�شكل عاجل قوات املرتزقة الأجنبية 

ر�شا�شها، اأ�شيب اخلواجة يف يده ووجهه وتراجع.
يف هذه الأثناء كانت زينب مع والدها اأمام الدبابة، كان الهاتف يف يد زينب وهي تقوم 
بنقل كل هذه الأحداث عرب تويرت لت�شع النا�ض يف ال�شورة دقيقة بعد دقيقة. حني رجعت 

البيت �شاألت والدها ما العمل؟ فقال “األي�ض لديك هاتفك؟ اكتبي للعامل.
لقد  ي�شتغيث،  البحرين  “�شعب  للعامل  لهاتفها جمددا، وكتبت  الفور، رجعت زينب  على 

هجموا على الدوار واملدن والقرى، الكثري من اجلرحى والقتلى، واملجمع حما�شر #”.
القوة”  مينحنا  تويرت  اأن  اأح�ش�شت  بل  تويرت،  بقوة  كثريا  اأح�ش�شت  اليوم  ذلك  “منذ 
اأحداث  هناك  التف�شيلية،  وللمقالت  تويرت،  يف  للعناأوين  داع  هناك  لي�ض  زينب،  تقول 
منقولة اأمام وجهك مبا�شرة ب�شراحة، يتم حتديث تطوراتها اأمامك وكاأنك موجود هناك 

وتعي�ض احلدث.

تويرت يخ�صون  ■ اإنهم 
اأح�ض  وبذلك  تويرت،  على  اأكتبه  اأن  هو  بايل  على  ياأتي  �شيء  فاأول  ما  اأمر  حدث  “كلما 
عاليا  الثورة  �شوت  يرفع  ذلك  كان  زينب،  تقول  اإزاءه”  وت�شرف  ما  بعمل  اأقوم  اأنني 
من غري تاأخري، وكانت زينب ل تغرد اإل بالإجنليزية! “لو مل مل يكن لدي تويرت ماذا كنت 
�شاأفعل، هل �شاأت�شل ب�شحافيني واأنتظر اهتمامهم؟ ثم اأن يقرروا الكتابة؟!” يف تويرت، 
الثورة  اإي�شال �شوتها و�شوت  تاأخري  اأي  وبدون  ب�شهولة  ت�شتطيع  نف�شها  كانت زينب هي 

للخارج وفورا...
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حينما اعتقل والدي، وكان ذلك اأول مرة اأراه ُي�شرب اأمامي، وُيرمى من الأعلى، ُيدا�ض 
حاأولت  تدخلت،  اأنني  هو  به  قمت  �شيء  اأول  الأر�ض،  يف  دمه  وينزف  ويرف�شونه،  عليه، 
ب�شلمية،  ياأتيكم  اأن  م�شتعد  هو  عنه،  قوموا  لهم  قلت  اأبي.  �شرب  عن  ومنعهم  اإيقافهم 

ويذهب معكم، ل داعي ل�شربه.
�شحبونا اإىل الأعلى واأغلقت علينا الغرفة. هنا انتهى الأمر ومل اأعرف كيف اأذهب لأبي، 
ال�شيء الوحيد لدي  اآخذه؟ كان  اأن  اإجراء ميكن  اأو  اأي ت�شرف  اأحميه؟ لي�ض لدي  كيف 
تويرت  العامل يعرف ماذا حدث لأبي؟ عندما غادروا فتحت  واأجعل  تويرت  اإىل  اأذهب  اأن 

مبا�شرة، وقمت بنقل كل ما حدث. مل اأبك، ومل اأنظف حتى املكان من الدماء.
من هذه الزاأوية تنتقد زينب �شلوك البع�ض يف املظاهرات، وتاأثري تويرت ال�شلبي عليهم 
“اأنا �شد اأن يرى اأحد ما اعتداء اأو �شرب، ويقوم بالتغريد عنه بدل من اأن يقوم عمليا 
بالتفرج  اأكتفي  لن  ي�شرب  املتظاهرين  اأحد  �شاهدت  “اإذا  لإيقافه” وت�شيف  �شيء  باأي 

ونقل احلدث يف تويرت، �شاأذهب اإىل هناك و�شاأحاأول عمل اأي �شيء له اأول”!
اإدخال الهواتف، حني تخرج زينب  يف املحكمة الع�شكرية التي يحاكم فيها والدها مينع 
تروي كل ما حدث داخل املحكمة للعامل اأجمع. يف جل�شة النطق باحلكم يحطم والدها 
حالة اخلوف والتوج�ض التي متالأ القاعة، �شارخا بثقة “�شنوا�شل الن�شال حتى حتقيق 
مطالبنا امل�شروعة” وعلى الفور تهتف زينب “اهلل اأكرب”، ت�شحب فورا من القاعة وتعتقل، 

فيبداأ ها�ض تاج # بالظهور لأول مرة.
حني اعتقلت زينب للمرة الثانية بعد امتناعها عن الرتاجع يف اإحدى التظاهرات يف قرية 

■ زينب اخلواجة ت�شحل وجتر من قيودها من قبل �شرطية  بعد رف�شها مغادرة  دوار البديع .
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عايل، وتقدمها اإىل �شيارات ال�شرطة رافعة عالمة الن�شر، اقرتب منها �شرطي و�شربها، 
على الفور اأوقفه الآخرون، قالوا له ل تفعل، لي�ض هذه! اإنك ل بد اأن تكون الآن حماطا 
بالكامريات التي ت�شور وتنقل ما فعلت عرب تويرت! نف�ض الكالم �شار يقوله الع�شكريون 
حني تذهب اخلواجة اإىل جل�شات حمكمة ال�شتئناف “ل تتكلموا معها، �شتنقل كل �شيء 

على تويرت!” تويرت كان يف�شحهم كثريا ويرهبهم وي�شيبهم باخلوف والتوتر.
بعد  الثالثة  للمرة  اعتقلت  اأن  بعد  اخلواجة  زينب  عن  اأفرج   ،2011 دي�شمرب   20 يف 
م�شاركتها يف فعالية “احتلوا �شارع البديع”، كان اآخر ما كتبته يف تويرت “اأعت�شم الآن يف 
اأحد الدوارات على �شارع البديع”. بعد قليل نقل تويرت اإىل العامل اأجمع فيديو و�شور زينب 
وهي ت�شحل وجتر يف ال�شارع بطريقة مهينة جدا لعتقالها. تخرج اخلواجة من ال�شجن، 
اأول تغريدة لها هو نف�ض �شعارها الذي واجهت به ال�شرطة وهي معت�شمة  اأيام،   6 بعد 

حمد”. “ي�شقط 
ُتعرف زينب باأنها نا�شطة يف حقوق الإن�شان، وابنة نا�شط معتقل، لكن التعريف اجلديد 
دة”ي�شل عدد متابعي زينب الآن اإىل 27 األف متابع،  الذي ي�شاف اإليها هي اأنها “مغررّ
ا�شطرت لفتح ح�شاب اآخر “بالعربي”. ت�شلها ردود وجتاأوبات من خمتلف اأنحاء العامل، 
م�شيالت  غاز  قنابل  ت�شنيع  ب�شركة  بالت�شال  برازيلية  مغردة  قامت  املرات  اإحدى  يف 
الدموع والعرتا�ض على بيعهم البحرين هذه الأ�شلحة، يقوم امل�شنع باإ�شدار بيان يو�شح 
فيه موقفه، كل ذلك بناء على ما يرد يف ح�شاب زينب اخلواجة يف تويرت من معلومات 

وحقائق.
عنها  ويكتبون  الدولية،  الأنباء  ووكالت  الإعالم  و�شائل  من  العديد  زينب  عن  تاأخذ 
ر نباأ اعتقالها و�شورتها �شحيفة الوا�شنطن بو�شت. تظهر يف اليوم  �شخ�شيا كذلك. ت�شدرّ
نف�شه يف تقرير م�شور لل�شحايف العاملي نيك كري�شتوف الذي كان على ات�شال بها ب�شبب 

تغريداتها يف تويرت، فاختار اأن تكون مرافقته اأثناء زيارته للبحرين.
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إنترنت يعمل... 
إلى حد ما

اخليوط  تت�صابك  كما  مت�صابكة  ميادين  فرباير   14 بعد  البحرين 
ميادين  كانت  واإذا  االإنرتنت.  ت�صكل  التي  لل�صبكات  االفرتا�صية 
على  ميادينها  فاإن  واملعت�صمني  للمتظاهرين  حمالة  البحرين 
لف�صاء  مواّد  وفرت  التي  االإعالمية  لتغطياتها  حمالة  االإنرتنت 

االإعالم مبختلف توجهاته.
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لل�شبكات  الفرتا�شية  اخليوط  تت�شابك  كما  مت�شابكة  ميادين  فرباير  البحرين بعد 14 
واملعت�شمني  للمتظاهرين  حمالة  البحرين  ميادين  كانت  واإذا  الإنرتنت.  ت�شكل  التي 
فاإن ميادينها على الإنرتنت حمالة لتغطياتها الإعالمية التي وفرت موادرّ لف�شاء الإعالم 

مبختلف توجهاته.
عليه  يدل  ا�شتخباراتي  بن�شاط  له  وت�شتعد  فرباير   14 ترتقب  ال�شلطة  كانت  حني  ويف 
اإف�شاح املجال اأمام املواقع الجتماعية للعمل بحرية من اأجل جمع اأكرب قدر من البيانات. 
كان ملحوظًا اأنها عمدت بعد 14 فرباير اإىل خف�ض �شرعة �شبكة الإنرتنت لتتقل�ض قدرة 

الن�شطاء على حتميل املواد الفلمية ون�شرها.
وبح�شب نيويورك تاميز)1(، فاإن موؤ�شر اأربورنتورك�ض لالأمن املعلوماتي الأمريكي يظهر 
انخفا�ض معدلت ال�شتخدام بني 14 و17 فرباير 2011 بن�شبة %20 عن مثل نف�ض 

الفرتة يف �شهر يناير.
يقول ن�شطاء تقنيون حتدثت معهم )مراآة البحرين( اأنهم ا�شتعدوا منذ يناير ملثل هذه 
اللحظة، واأن ال�شلطة ف�شلت يف اإخماد �شوت احلراك وتبني لها اأن قطع �شبكة الإنرتنت 
لن يكون ذا جدوى يف البحرين نتيجة وجود بدائل وخيارات بع�شها جاء من قلب الدولة 
بدمج  اخليارات  هذه  ومتثلت  الريا�ض.  البحريني،  احلراك  مواجهة  يف  �شرا�شة  الأكرث 
اأكرث من �شبكة ات�شال قادمة من اأكرث من مزود. وكذلك با�شتخدام خيارات غري تقليدية 
ال�شناعية  بالأقمار  الت�شال  يعد  ول  ال�شناعية.  الأقمار  عرب  بالإنرتنت  الت�شال  مثل 
جمموعة  عرب  اخلدمة  بهذه  يتزدون  كانوا  طاملا  الذين  البحرينيني  على  غريبًا  خيارا 
�شركات بع�شها كان يعمل يف البحرين ب�شفة قانونية متامًا لتقدمي هذه اخلدمة يف فرتة 

من الفرتات.

املبا�صر ■ البث 
منذ بداأت حماكمات املعتقلني يف اأغ�شط�ض 2010 بداأ البحرينيون ا�شتخدام هواتفهم 
للبث املبا�شر للوقفات والحتجاجات. بداأت ال�شلطة حجب هذه املواقع واحدا تلو الآخر، 
ولكن هذا احلجب بالن�شبة ل�شباب بداأ معركته مع املواقع املحجوبة منذ اأكرث من ع�شر 
تظهر يف عيون عد�شات  14فرباير  تظاهرات  وكانت  �شماعها.  اعتاد  نكتة  يعد  �شنوات 

الآيفون والأندرويد ومنها اإىل �شبكات التوا�شل الجتماعي املختلفة.
وخلق الن�شطاء منافذ متخ�ش�شة عدة لبث براجمهم واأر�شفتها، ب�شوت اأحيانا وبال�شوت 
وال�شورة اأحيانا اأخرى. فمن موقع بامبيو�شر املحجوب تنقل الن�شطاء وموؤ�ش�شات املجتمع 
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املدين عرب عدة مواقع خدمية للبث املبا�شر و�شوًل اإىل تويت فيد.
هناك  لالإبداعات.  مركزا  كان  للتظاهرات  مركزا  اللوؤلوؤة(  )ميدان  الدوار  �شكل  وكما 
ان�شهرت خربات حمرتفني ومتطوعني يف اللجنة الإعالمية التي تبنت فكرة البث املبا�شر 
للفعاليات واملظاهر العامة. ومبوازاة اجلهود التي بذلت لـ “تاأهيل” الدوار كانت هناك 
جهود تقنية تبذل لتطوير البث املبا�شر. وظهرت اأكرث من جمموعة ا�شتغلت بالفكرة. منها 
الفريق الذي خ�ش�ض �شيارة )اب�ض( لعمله، وكانت لقطة حمطة البنزين القريبة اآخر 
ما �شورته يف الليلة الأوىل للهجوم على الدوار. قبل اأن يتم تك�شري ال�شيارة. بعدها، انتقل 
الفريق للعمل باملعدات اخلفيفة. كامريات مايكرو، لبتوبات نحيفة. وافتتح هذا الفريق 

فرعا له يف ال�شلمانية قبل اأن تهدم اأقدام الع�شكر مواقع العت�شام للمرة الثانية.
ويف فرتة ال�شالمة الوطنية عكف الفريق على تطوير اآلية “ذكية” تتيح للنا�ض ا�شتقبال 
طاقاتها  مبختلف  اأجهزتهم  وعرب  اأنواعها،  مبختلف  هواتفهم  عرب  املبا�شر  البث 
ال�شتيعابية، وكان موعدهم بعد يونيو مع عمل ت�شاعدي. الفريق امل�شتقل، يتابع اأخبار 

■ زينب اخلواجة ت�شحل وجتر من قيودها من قبل �شرطية  بعد رف�شها مغادرة  دوار البديع .
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الفعاليات على الأنرتنت ويحدد اإمكانية وجوده بناء على الظروف امليدانية.
اليوم يعمل الفريق على بث موؤمترات اجلمعيات ال�شيا�شية وعلى نقل الفعاليات امليدانية 

التي كان اآخرها م�شرية اجلمعيات يف �شارع البديع ثم العت�شام على دوار اأبو�شيبع.
مازالت روح الفريق تعمل، ومازالت البنية التحتية التي مت جتهيزها يف الدوار هي اأ�شا�ض 
البث املبا�شر التي باتت قنوات كاللوؤلوؤة واملنار تنقل عنها �شورها احلية. يقول اأحد فريق 

العمل �شينقل عنا تلفزيون البحرين يوما ما.

■ التوثيق
امتالأت  الذين  للكثريين  فر�شة  الإنرتنت  كانت  الوطنية(  )ال�شالمة  الطوارئ  فرتة  يف 
اأعماقهم بطاقة احلرية التي كبتها الع�شكر. وبداأت رحلة توثيق النتهاكات التي برز فيها 
والإفراجات  والعتقالت  النتهاكات  حالت  يتابع  والذي  البحرين”)2(  “�شجل  موقع 
�شفحة  اإىل  بالإ�شافة  املعلومات  ت�شارك  باأ�شلوب  الزوار  تفاعل  على  معتمدا  وال�شهداء 
خا�شة بالبالغات احلقوقية قدمتها جمعية الوفاق واأ�شرف عليها النائب ال�شابق امل�شتقيل 
الإعالمي خ�ش�ض  التوثيق  اإطار  ويف  وثق”.  ثم  “وثق  املو�شوي �شمن حملة  �شيد هادي 
�شجل البحرين ق�شما خا�شا بتوثيق الفيديوهات املت�شلة بالبحرين، بلغت تعداد امللفات 
13 األف مقطع موثقة  16262 منها اأكرث من  امل�شجلة فيه حتى حلظة كتابة التقرير 
اأو  احلدث  نوع  اأ�شا�ض  على  ي�شنفها  بحثي  حمرك  ويجمعها  واملكان  والزمان  باحلدث 

زمانه اأو مكانه )3(.

■ هوام�ش
)1( تقرير لنيويورك تاميز عن حالة الإنرتنت يف البحرين

http://www.nytimes.com/2011/02/18/world/middleeast/18manama.html?_r=2

)2( موقع �شجل البحرين )بحرين لوج(
http://bahrainlog.com%e2%80%ac/

)3( ق�شم �شجل الفيديو - موقع �شجل 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“

“اللجنة  تقرير  جزئيات  كل  يف  �صامل  راأي  اإبداء  اأن  �صك  ال 
– ولي�ش  بالت�صعب  لتق�صي احلقائق”، هي مهمة تت�صم  البحرينية 
ال�صعوبة – وذلك نظرًا الحتواء التقرير على الكثري  من الوقائع، 
اللجنة،  اإليها  ذهبت  التي  واال�صتنتاجات،  اخلال�صات  من  والكثري 
والتي هي بحاجة اإىل الكثري من الوقت لبحثها واإخ�صاعها لدرا�صة 

وحتليل متعمقني.
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واحلال اأن “الوقت الكايف” لهذه الدرا�شة هو ترف وامتياز يف اآن مل يتوافر خالل الفرتة 
املا�شية وخ�شو�شًا اأننا بذلنا بع�ض اجلهد، يف مقارنة الن�ض الإجنليزي – الذي ن�شرته 
ذاتها  اللجنة  ن�شرته  الذي  العربي  – بالن�ض  الإنرتنت  �شبكة  على  موقعها  على  اللجنة 
اعرتى  الذي  ال�شديد  الف�شول  هو  لذلك،  والداعي  املحلية.  ال�شحافة  ذلك  يف  وتبعتها 
كثريين، عندما �شحبت اللجنة الن�ض العربي الذي مت ن�شره يف البداية. وال�شبب يف هذا 
الف�شول وهو اأننا نعتقد جازمني باأن هناك م�شئولية اأخالقية – بالدرجة الأوىل – تقع 
على عاتق اللجنة نتيجة قيامها بن�شر الن�شخة العربية، لتقرير هو على درجة كبرية من 
اخلطورة والأهمية، كما هو حال تقريرها مو�شوع هذه الورقة ومن ثم �شحبه. ذلك اأن 
من اطلع على الن�شخة العربية الأوىل، وقارنها مع الن�ض املحرر باللغة الإجنليزية، �شيقع 
– يف حرية �شديدة حول الأ�شباب التي اأدت اإىل هذا التباين، يف  – يف اأح�شن الأحوال 
بع�ض الأحوال، والنواق�ض يف اأحوال اأخرى، ورمبا التناق�ض يف بع�ض احلالت، بني الن�ض 

العربي املن�شور يف البداية والن�ض الإجنليزي، وهو اأمر ل يخلو من الدللت.

وبالعودة اإىل مو�شوع هذه الورقة، فاإننا وجدنا اأنف�شنا م�شطرين – بالنظر اإىل ما �شلف 
على  الورقة  هذه  مو�شوع  ق�شر  – اإىل  الوقت  و�شيق  التقرير  ت�شعب  من  اإليه  احلديث 
مناق�شة بع�ض “املالحظات العامة” ولي�ض كلها، والتي �شمنتها اللجنة يف الف�شل الثاين 

ع�شر من تقريرها واملعنون “املالحظات العامة والتو�شيات”.

 – �شتعتمد  املالحظات  هذه  مناق�شة  اأن  اإىل  الإ�شارة  من  بد  ل  فاإنه  ال�شدد،  هذا  ويف 
اإذا كانت  اإبداء الراأي فيما  اأن  – على ما ورد مبنت التقرير ذاته. مبعنى  بدرجة كبرية 
هذه “املالحظة العامة” اأو تلك التي اأوردتها اللجنة، تن�شجم وتت�شق مع تلك التفا�شيل 
والتقريرات واخلال�شات التي ت�شمنها كل ف�شل من ف�شول التقرير على حدة. ذلك اأنه 
يف  التقرير  اأوردها  ختامية،  مالحظة  كل  ت�شتند  اأن  اأي�شًا  الالزم  ومن  بل  املنطقي  من 
ف�شله الأخري، اإىل ما يقابلها اأو يتعلق بها من تفا�شيل وتقريرات اأوردتها اللجنة يف منت 

تقريرها.

ولكن، وقبل ال�شروع يف مناق�شة هذه املالحظات، نرى من الأهمية مبكان، ا�شتهالل هذه 
الورقة، باإبداء راأي حول املر�شوم امللكي رقم )18( ل�شنة 2011 باإعالن حالة ال�شالمة
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الوطنية. وذلك نظرًا اإىل اأن هذا املر�شوم، واحلالة التي اأعلنها، وال�شلطات التي منحها، 
والظروف التي خلقها على اأر�ض الواقع، ت�شكل جزءًا ل يتجزاأ – اأو رمبا اجلزء الأكرب- 
مناق�شة  اأهمية  باأن  ونرى  احلقائق.  تق�شي  جلنة  ت�شكيل  اإىل  اأدت  التي  الأ�شباب  من 
للجنة  التام  التجاهل  من  ثابت  هو  ملا  حتمية  نتيجة  هو  الوطنية  ال�شالمة  حالة  اإعالن 
لهذا املر�شوم، واإغفالها لآثاره وتداعياته ونتائج تطبيقه على اأر�ض الواقع وعلى الأحداث 
والظروف واملالب�شات التي وقعت خالل الفرتة التي �شملها الإطار الزمني ملهمتها، وما 
ومالب�شات  وقائع  باعتبارها  الزمني،  الإطار  ذلك  على  اأحداث لحقة  من  ذلك  ا�شتتبع 
ت�شكل �شل�شلة م�شتمرة ومتوا�شلة مع الوقائع واملالب�شات التي �شبقتها. ونق�شد من جتاهل 
اللجنة لهذا املر�شوم هو تقدير مدى توافق اإعالن حالة ال�شالمة الوطنية – وهي حالة 
الطوارئ.  حالة  لإعالن  عليها  املتعارف  الدولية  واملعايري  الد�شتور  – مع  عرفية  اأحكام 
ذلك اأن و�شع اإعالن حالة ال�شالمة الوطنية على ميزان املعايري الدولية يف هذا ال�شاأن 
الأحكام  حالة  لفر�ض  املالءمة  عن�شر  توافر  لتقدير  الأمثل  الو�شيلة  اعتقادنا،  يف  هو، 
العرفية من حيث توافر الأ�شباب وال�شروط املربرة لفر�ض مثل هذه الأحكام ال�شتثنائية. 
والدليل على جتاهل واإغفال اللجنة لهذا املر�شوم وتداعياته، لي�ض من قبيل التجني عليها 

اأو اتهامها مبا مل ترتكبه.

■ اجلي�ض البحريني مبعية قوات درع اجلزيرة منت�شر يف منطقة املرفاأ املايل.
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”السالمة الوطنية“
بدعة لم يوردها المشّرع البحرينـي

.. وهي أشد من ”األحكام العرفية“

2011 بت�صكيل اللجنة يف املادة التا�صعة  لقد ن�ش االأمر امللكي رقم )28( ل�صنة 
يلي:  ما  على  اأخرى  اأمور  �صمن  اللجنة  تقرير  ي�صتمل  اأن  “يجب  اأنه  على  منه 
-1 �صردًا كاماًل لالأحداث التي وقعت خالل �صهري فرباير/ �صباط ومار�ش/ اآذار 
2011، 2 - الظروف واملالب�صات التي وقعت يف ظلها تلك االأحداث، 3 - ما اإذا كانت 
قد وقعت خالل تلك االأحداث انتهاكات للمعاير الدولية حلقوق االإن�صان من قبل 
اأي من امل�صاركني خالل االأحداث اأو التداخل بني املواطنني واحلكومة، 4 - ظروف 
 – – بدون �صك  و�صحة عمليات التوقيف واالعتقال”. وموؤدى هذا الن�ش يقطع 
يف  جرت  التي  القانونية  للبيئة  تتعر�ش  اأن  واخت�صا�صاتها  اللجنة  مهام  من  باأن 
ظلها هذه االأحداث. ومن املوؤكد اأن مر�صوم اإعالن حالة ال�صالمة الوطنية واحلالة 
التي خلقها، �صّكل العنوان الرئي�ش والركيزة لكل امل�صهد البحريني يف الفرتة التي 
ومن  اإليها  امل�صندة  باملهمة  التقيد  قبيل  من  كان  فاإنه  وبالتايل  التقرير.  تناأولها 
قبيل املو�صوعية اأي�صًا اأن تتعر�ش اللجنة، طاملا اأنها جلنة تق�صي حقائق، لفح�ش 
ال�صالمة  اإعالن  التي مت فر�صها مبوجب  التدابري اال�صتثنائية  مدى �صرعية تلك 
الوطنية، وذلك يف �صوء احلقوق املن�صو�ش عليها يف د�صتور البالد ويف �صوء املعايري  

والقواعد الدولية املتعارف عليها فيما يت�صل بفر�ش حالة الطوارئ.
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حالة  فر�ض  ومالءمة  �شحة  ملدى  تعر�شها  وعدم  اللجنة  جتاهل  واقع  اأي�شًا  يوؤكد  وما 
الفقرة  يف  تو�شي  ذاتها  اللجنة  اأن  اخلتامية،  العامة  مالحظاتها  يف  الوطنية  ال�شالمة 
اأثارها املحامون، ب�شاأن عدم د�شتورية املر�شوم  )184(، بعد ا�شتعرا�شها للدفوع التي 
امللكي باإعالن حالة ال�شالمة الوطنية، تو�شي بعر�ض الدفوع املتعلقة مبخالفة بع�ض اأحكام 
املر�شوم باإعالن حالة ال�شالمة الوطنية لأحكام د�شتور البحرين على املحكمة الد�شتورية. 
لذلك فقد كان من الأوىل والأجدر اأن تتعر�ض اللجنة بذاتها - ب�شكل وا�شح و�شريح – 
مل�شاألة مدى م�شروعية اأو د�شتورية فر�ض حالة الطوارئ، امل�شماة بحالة ال�شالمة الوطنية 
لهذه  اللجنة  جتاهل  من  اأقرره  ما  على  ردًا  ينفع،  ول  امل�شاألة.  هذه  يف  راأيها  تبدي  واأن 
الوطنية هو من قبيل  ال�شالمة  التعر�ض ملدى م�شروعية فر�ض حالة  باأن  القول  امل�شاألة، 
اخلو�ض يف اأعمال ال�شيادة التي ل يجوز اإخ�شاعها للرقابة، اأيًا كانت طبيعة هذه الرقابة. 
اأو القول اأن هذه امل�شاألة تخرج عن نطاق املهمة املوكلة للجنة تق�شي احلقائق. اإذ اإن هذه 
كلف  والذي  ذاته،  تق�شي احلقائق  باإن�شاء جلنة  امللكي  الأمر  عليها من  احلجج مردود 
اإذا وقعت خالل  الأحداث، وما  التي وقعت يف ظلها  الظروف واملالب�شات  اللجنة ببحث 
مردود  احلجة  تلك  اأن  كما  الإن�شان.  حلقوق  الدولية  للمعايري  انتهاكات  الأحداث  تلك 
عليها باأنه قد ا�شتقر العمل على امل�شتوى الدويل على اإخ�شاع اإعالن حالة الطوارئ لرقابة 
الق�شاء واملنظمات الدولية املخت�شة للتحقق من مدى �شحة املربرات التي مت ال�شتناد 

اإليها لفر�ض تلك احلالة

بها ن�صمع  ■”بدعة” مل 
اإن “اإعالن “حالة ال�شالمة الوطنية، هو اأمر يختلف متامًا من حيث طبيعته عن احلالة 
التي تن�شاأ نتيجة له، اأي لالإعالن. ذلك اأن املادة )36/فقرة ب( من “الد�شتور” تن�ض 
على اأنه “ ل تعلن حالة ال�شالمة الوطنية اأو الأحكام العرفية اإل مبر�شوم”. وهذا الن�ض 
“اإعالن حالة ال�شالمة الوطنية”. وهي وجود  قائم على فر�شية �شابقة بال�شرورة على 
القانون الذي يحدد مفهوم حالة ال�شالمة الوطنية، وينظم حدود ونطاق الإجراءات التي 
يجوز لأجهزة ال�شلطة التنفيذية اتخاذها، مبا يجاأوز تلك احلدود التي تنظمها القوانني 
العادية ال�شارية يف البالد. واحلال اأنه لي�ض هناك يف املنظومة القانونية البحرينية قانون 
اإعالن  مر�شوم  اأن  احلقيقة  هذه  على  ويرتتب  الوطنية”.  ال�شالمة  حالة  “قانون  با�شم 
قيام حالة  يعلن عن  لأنه  مو�شوع؛  الأمر، غري ذي  واقع  الوطنية هو، يف  ال�شالمة  حالة 
املر�شوم،  هذا  اإ�شدار  فاإن  لذلك  وتبعًا  البحريني.  القانون  يف  لها  وجود  ل  ا�شتثنائية 

ير
قر

ب ت
ه

 م
ي

ة ف
ك

مل
م

238



بال�شكل وامل�شمون اللذين �شدر بهما هو اأمر خمالف للد�شتور.
اأحكام  بع�ض  تعطيل  الوطنية  ال�شالمة  حالة  باإعالن  امللكي  املر�شوم  على  ترتب  لقد 
الد�شتور. وهو الأمر غري اجلائز طبقًا لن�ض املادة )123( من الد�شتور، والتي تن�ض 
الأحكام  اإعالن  اأثناء  اإل  الد�شتور  هذا  اأحكام  من  حكم  اأي  تعطيل  “ ليجوز  اأنه  على 
العرفية، وذلك يف احلدود التي يبينها القانون”. ونكرر مرة اأخرى “اأثناء اإعالن الأحكام 
العرفية” ولي�ض اإعالن حالة ال�شالمة الوطنية. وتدلياًل على اأن املر�شوم امللكي عطل بع�ض 
على  ين�ض  والذي  املر�شوم  من  )5/فقرة12(  املادة  ن�ض  اإىل  ن�شري  الد�شتور،  اأحكام 
اأنه “لل�شلطة املكلفة بتنفيذ اأحكام هذا املر�شوم اتخاذ كل اأو بع�ض التدابري والإجراءات 
الآتية: -12 اإ�شقاط اجلن�شية البحرينية عن كل من كان يف وجودهم خطورة على الأمن 
والنظام العام واإبعادهم عن البالد اأو حجزهم يف مكان اأمني”. هذا يف حني اأن املادة 
)17( من الد�شتور تن�ض على اأن “ اأ- اجلن�شية البحرينية يحددها القانون، ول يجوز 
ب-  القانون.  يحددها  التي  الأخرى  والأحوال  العظمى،  اخليانة  حالة  يف  اإل  اإ�شقاطها 
يحظر اإبعاد املواطن عن البحرين اأو منعه من العودة اإليها”. اإذًا ما هي قيمة الد�شتور 

اإذا كان ميكن تعطيل اأحكامه مبجرد مر�شوم؟!

االأمنية االأجهزة  يد  اأطلق  ■ تف�صريالقانون 
على الرغم من اأن “املذكرة التف�شريية” املرفقة “بالد�شتور”، ت�شري ب�شاأن املادة )36( 

■ عنا�شر من قوات درع اجلزيرة منت�شر بباحة جممع ال�شلمانية الطبي.
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املتعلقة باإعالن حالة ال�شالمة الوطنية اأو الأحكام العرفية، وذلك بقولها “وملا كانت هذه 
عدم  يف  رغبة  فاإنه  خطورتها،  درجة  وتختلف  القوة،  اإىل  ال�شعف  من  تتدرج  الظروف 
املادة  الد�شتور يف  الالزم ملواجهتها، فرق  بالقدر  اإل  الأفراد وحرياتهم  امل�شا�ض بحقوق 
هذه  على  ويرتتب  العرفية...  الأحكام  وحالة  الوطنية  ال�شالمة  حالة  حالتني:  بني   36
اإعالن  القائم عند  الو�شع  ال�شيطرة على  لإعادة  الالزمة  الإجراءات  تكون  اأن  التفرقة، 
يتم  التي  تلك  من  وحرياتهم  الأفراد  بحقوق  وم�شا�شًا  اأقل حدة  الوطنية  ال�شالمة  حالة 
اللجوء اإليها يف حالة اإعالن الأحكام العرفية”، على الرغم من ذلك فاإن جلنة تق�شي 
“ بل والأمر الأكرث غرابة  احلقائق ذاتها تقرر يف الفقرة )169( من التقرير ما يلي 
هو اأنه بالرغم من حقيقة اأن املذكرة التو�شيحية املرفقة بد�شتور اململكة تن�ض على اأنه 
يجب اأن تكون التدابري املتخذة مبوجب حالة ال�شالمة الوطنية اأقل تقييدًا من تلك التي 
يتم تنفيذها اأثناء تطبيق الأحكام العرفية، فقد اأثبت الواقع تف�شري هذا املر�شوم بطريقة 
متنح �شلطات لالأجهزة احلكومية تزيد عن تلك املن�شو�ض عليها يف املر�شوم الأمريي رقم 
)27( ل�شنة 1981 ب�شاأن تطبيق الأحكام العرفية، وخا�شة فيما يتعلق ب�شلطة توقيف 
الذي  هذا  ولعل  الق�شائية”.  ال�شلطة  اإىل  الرجوع  دون  حمددة  غري  لفرتات  الأ�شخا�ض 
تقرره اللجنة يف منت تقريرها، يوؤكد مرة اأخرى ما اأ�شرنا اإليه من جتاهلها لإبداء راأي 
حمدد حول �شالمة وم�شروعية املر�شوم باإعالن حالة ال�شالمة الوطنية الذي ثبت اأنه اأ�شد 

وطاأة من حالة الأحكام العرفية.

■ عنا�شر من قوات درع اجلزيرة منت�شر بباحة جممع ال�شلمانية الطبي.
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واأخريًا، فاإن اإحدى الو�شائل لتقييم �شحة امل�شوغات التي يتم ال�شتناد اإليها لفر�ض حالة 
الطوارئ اأو التدابري ال�شتثنائية، تتمثل فيما اإذا كان حل امل�شكلة التي تتعر�ض لها البالد 
ل يتحقق بالتدابري العادية التي تتفق مع املعايري والقواعد الدولية التي ل جتوز خمالفتها. 
اأو تر�شانتها بعبارة اأ�شح، مليئة بكل ما يخطر  والواقع اأن منظومة القوانني البحرينية، 
اأجهزة  الدوام،  على  الرت�شانة،  هذه  وتدعم  للحريات،  املقيدة  القوانني  من  البال  على 
ق�شائية م�شتعدة لال�شتجابة لطلبات التوقيف والقب�ض والتفتي�ض واحلب�ض التي تتقدم بها 
اإليها اأجهزة اإنفاذ القانون. وهو ما ينفي قطعًا اأي �شرورة لإعالن حالة الطوارئ التي مت 

فر�شها على البالد.
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عبارة ”نمط متكرر من السلوك“
استهتار بالحقيقة..

وغايتها تبرير ساحة الدولة

نعلم اأن اللجنة امل�صتقلة لتق�صي احلقائق، هي جلنة مت ت�صكيلها مبوجب 
االأمر امللكي رقم )28( ل�صنة 2011 ال�صادر بتاريخ 29 يونيو/ حزيران 
يونيو/   30 بتاريخ  ال�صادرة  الر�صمية  اجلريدة  يف  واملن�صور   ،2011
حزيران 2011. وقد ن�ش هذا االأمر – من جملة ما ن�ش عليه – ن�ش 
اللجنة تقريرًا بنتيجة عملها يتم  “ ت�صع  اأنه  التا�صعة على  يف مادته 
ن�صره كاماًل بعد عر�صه على امللك يف موعد اأق�صاه 30 اأكتوبر/ ت�صرين 

االأول 2011.
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■ يف  م�شهد حاط بالكرامة، معتقالت ال�شيتي �شنرت مكد�شات  على الأر�ض بعد تقييدهن.

ويجب اأن ي�شتمل تقرير اللجنة �شـمن اأمـور اأخرى عـلى ما يلـي:1-...،2-....، 3- ما 
اإذا كانت قد وقعت خالل تلك الأحداث انتهاكات للمعايري الدولية حلقوق الإن�شان من 
واحلكومة. )مالحظة  املواطنني  بني  التداخل  اأو  الأحداث  امل�شاركني خالل  اأي من  قبل 
عابرة: نزعم باأن هذه العبارة الأخرية: التداخل بني املواطنني واحلكومة، هي عبارة متت 
Interaction between the pu -“  ششياغتها يف الأ�شل باللغة الإجنليزية
العربية،  اللغة  اإىل  ترجمتها  ذلك  بعد  lic and the government” ومتت 
العربية(.  القانونيـــة  اللغة  واحلكومــة يف  املواطنني  بني  التداخل  مفهوم  لغمو�ض  وذلك 
4 -...، 5 -...، 6 - ظروف و�شحة عمليات التوقيف والعتقال...”. وموؤدى هذه املادة 
اأن ال�شلطة احلاكمة، ممثلة يف امللك، تطلب من جلنة تق�شي احلقائق البحث فيما اإذا 
ال�شلطة  ح�شلت خالل الأحداث انتهاكات للمعايري الدولية حلقوق الإن�شان، كما تطلب 
من اللجنة بيان ظروف و�شحة عمليات التوقيف والإعتقال. هذا طبعًا �شمن اأمور اأخرى 

ا�شتمل عليها الأمر امللكي بت�شكيل اللجنة.
وا�شتجابة لهذا التكليف، قامت جلنة تق�شي احلقائق باملهمة التي اأُ�شندت اإليها، وقدمت 
تقريرها، الذي خُل�شت فيه – من جملة اأمور اأخرى – يف الفقرة )1693( اإىل الآتي: 
“ لقد اعتقدت احلكومة اأن الو�شع الداخلي قد و�شل اإىل حد يهدد بانهيار تام للقانون 
وللنظام... ولذلك ويف 15 مار�ض/ اآذار اأ�شدر جاللة امللك املر�شوم امللكي باإعالن حالة 
ال�شالمة الوطنية. ولقد نفذت قوات الأمن عددًا كبريًا جدًا من عمليات القب�ض دون اإبراز 
اأوامر القب�ض اأو حتى اإخبار الأ�شخا�ض املقبو�ض عليهم باأ�شباب القب�ض. ويف حالت كثرية 
جلاأت اجلهات الأمنية يف حكومة البحرين اإىل ا�شتخدام القوة املفرطة وغري ال�شرورية 
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ال�شروري  غري  الإتالف  عن  ف�شاًل  املواطنني،  نفو�ض  يف  الرعب  بث  ب�شلوك  م�شحوبة 
للممتلكات. وبالتاأكيد فاإن وجود مثل هذا النمط املتكرر من ال�شلوك يك�شف عن طبيعة 
التدريب ال�شابق لتلك القوات”. ويف الفقرة الالحقة )رقم 1694( تقول اللجنة “يف 
هذا الإطار، تعر�ض الكثري من املوقوفني للتعذيب ولأ�شكال اأخرى من النتهاكات البدنية 
والنف�شية داخل حمب�شهم، الأمر الذي يدلل، مرة اأخرى، على وجود اأمناط �شلوكية معينة 
اأ�شاليب  لكافة  املوقوفني  يتعر�ض جميع  وبالطبع مل  احلكومية.  اجلهات  بع�ض  بها  تقوم 
اإ�شاءة املعاملة، ولكن تالحظ وجود منط ملحوظ من �شوء املعاملة موجه لفئات بعينها 

من املوقوفني”.

احلائط عر�ش  �صربت  الدويل  العهد  من  مواد   7 ■
“لأمناط �شلوكية  ن�شتنتج من هاتني املالحظتني، اأن اللجنة ترى اأن هناك جمرد وجود 
“منط متكرر من ال�شلوك يك�شف  اأو جمرد  معينة تقوم بها بع�ض اجلهات احلكومية”، 
عن طبيعة التدريب ال�شابق لتلك القوات”. والواقع اأن هذا الذي تو�شلت اإليه اللجنة يف 
مالحظاتها اخلتامية العامة، من اأن ما ح�شل من انتهاكات كان جمرد “اأمناط �شلوكية 
معينة تقوم بها بع�ض اجلهات احلكومية”، هي نتيجة، اأقل ما ميكن اأن يقال عنها، اإنها 
ا�شتهتار واإنكار �شريحان للحقيقة. ذلك اأن اللجنة ذاتها يف الفقرة رقم )105( تقول 
) وهنا نقراأ يف الن�ض الإجنليزي ولي�ض الن�ض العربي للتقرير الذي ن�شرته اللجنة على 
�شياق  يف  و�شعها  مت  ترجمة  وهي   2011 الأول  كانون  دي�شمرب/   11 بتاريخ  موقعها 

و�شيغة خمتلفة عن �شياق الن�ض الإجنليزي( تقول:
”105. On 15 March 2011، the Government of Bah-
rain 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 deroga-
tions 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 IC-
CPR with the UN Secretary General on 28 April 2011، 
although the State of National Safety was declared on 
15 March 2001.“
وترجمة هذه الفقرة اإىل اللغة العربية هي: “ بتاريخ 15 مار�ض/ اآذار 2011، اأعلنت 
حكومة البحرين حالة ال�شالمة الوطنية، والتي هي اإحدى فئتي حالة الطوارئ املن�شو�ض 
عليهما يف د�شتور البحرين. اإن البحرين ملتزمة باملادة )4( من العهد الدويل اخلا�ض 
باحلقوق املدنية وال�شيا�شية، والتي جتيز التحلل من التزامات “اأثناء حالة طوارئ عامة 
اخلا�ض  الدويل  العهد  باأحكام  التقيد  عدم  فاإن  الأحوال  كل  ويف  الأمة”.  م�شري  تهدد 
امللحة  ال�شرورات  تتطلبها  التي  احلدود  يف  فقط  جائز  وال�شيا�شية  املدنية  باحلقوق 
لالأو�شاع. وبتاريخ 28 اأبريل/ ني�شان 2011 اأودعت حكومة البحرين لدى الأمني العام 
العهد  من   22،21،19،17،13،12،9 باملواد  التقيد  بعدم  اإعالنًا  املتحدة  لالأمم 
الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�شيا�شية، على الرغم من اأنها اأعلنت حالة ال�شالمة 

الوطنية وذلك بتاريخ 15 مار�ض/ اآذار 2011”.
وباإيجاز �شديد فاإن الأحكام املتعلقة مبا يعرف يف العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية 
العهد  من   )4( املادة  عليه  تن�ض  فيما  تتمثل  التقيد،  عدم  حق  با�شتخدام  وال�شيا�شية 
الدويل من اأنه “1 - يف حالت الطوارئ ال�شتثنائية التي تهدد حياة الأمة، واملعلن قيامها 
يتطلبها  التي  اأ�شيق احلدود  تتخذ، يف  اأن  العهد  الأطراف يف هذا  للدول  يجوز  ر�شميًا، 
عدم  �شريطة  العهد،  هذا  مبقت�شى  عليها  املرتتبة  باللتزامات  تتقيد  ل  تدابري  الو�شع، 
منافاة هذه التدابري لاللتزامات الأخرى املرتتبة عليها مبقت�شى القانون الدويل وعدم 
انطوائها على متييز يكون مربره الوحيد هو العرق اأو اللون اأو اجلن�ض اأو اللغة اأو الدين اأو 
الأ�شل الجتماعي. 3  - على اأية دولة طرف يف هذا العهد ا�شتخدمت حق عدم التقييد 
اأن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورًا، عن طريق الأمني العام لالأمم املتحدة، بالأحكام 
التي مل تتقيد بها وبالأ�شباب التي دفعتها اإىل ذلك. وعليها يف التاريخ الذي تنهي فيه عدم 
التقيد، اأن تعلمها بذلك مرة اأخرى وبالطريق ذاته”. وتنظم هذه املادة من العهد م�شاألة 
ا�شتخدام حق عدم تقيد الدولة املن�شمة للعهد الدويل ببع�ض اللتزامات املن�شو�ض عليها 
يف العهد، وت�شرتط ل�شتخدام هذا احلق توافر ال�شرطني التاليني: 1 - قيام حالة طوارئ 
يف الدولة الطرف تهدد حياة الأمة.” ول تعترب اأي كارثة اأو حالة ا�شطراب تواجه الدولة 
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باأنها حالة طارئة تهدد حياة الأمة، واإمنا يق�شد بذلك احلالة التي توؤثر على ال�شعب يف 
كل اأو بع�ض اأجزاء الدولة اأو التي ت�شكل تهديدًا لال�شتقالل ال�شيا�شي اأو الوحدة الإقليمية 
حماية  ومنها  الأ�شا�شية،  مبهامها  القيام  من  الرئي�شية  الدولة  اأجهزة  متنع  اأو  للدولة 
الدويل  للعهد  الإن�شان  املعنية حلقوق  اللجنة  تف�شري  بالعهد” )املرجع:  الواردة  احلقوق 
بالغات  ب�شاأن  اللجنة  اآراء  يف  تطبيقية  – درا�شة  وال�شيا�شية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ض 
الأفراد �شد انتهاكات الدول الأطراف – بحث للدكتور خالد حممد حمد اجلمعة – دولة 

الكويت – من�شور يف جملة احلقوق – العدد )4( – ال�شنة 34 – دي�شمرب 2010(.
اأما ال�شرط الثاين فهو اأن تعلن الدولة الطرف ر�شميًا عن وجود حالة الطوارئ.

الدويل بالعهد  تلتزم  لن  اإنها  بل�صانها  قالت  ■  احلكومة 
تتمثل املواد التي ا�شتخدمت حكومة البحرين حق عدم التقيد بها، يف كل من املادة )9( 
جواز  وعدم  والأمان  احلرية  يف  الأفراد  حق  ب�شمانات  تتعلق  والتي  الدويل  العهد  من 
 )12( واملادة  الق�شاء.  اأمام  املثول  �شمانات  عن  ف�شاًل  التع�شفي،  والتوقيف  العتقال 
كما  اإليها.  والعودة  بلده  من  املواطن  وخروج  وال�شفر  النتقال  حرية  ب�شمانات  املتعلقة 
قررت حكومة البحرين عدم تقيدها باملادة )13( من العهد والتي تتعلق بعدم جواز اإبعاد 
ال�شخ�ض الأجنبي املقيم يف البالد ب�شفة قانونية. وكذلك املادة )17( اخلا�شة ب�شمانة 
عدم تعري�ض اأي �شخ�ض لتدخل يف خ�شو�شياته اأو �شئون اأ�شرته اأو بيته اأو تعري�شه لأي 
حمالت غري قانونية مت�ض �شرفه اأو �شمعته. واملادة )19( املتعلقة بحرية الراأي والتعبري 
واحل�شول على املعلومات والأفكار. واملادة )21( اخلا�شة مبمار�شة حق التجمع ال�شلمي. 

وكذلك املادة )22( املتعلقة باحلق يف تكوين اجلمعيات والنقابات والن�شمام اإليها.
على  �شابق  بتاريخ  اأي   ،2011 ني�شان  اأبريل/   28 بتاريخ  تعلن  البحرين  فحكومة  اإذًا 
تاريخ �شدور الأمر امللكي بت�شكيل جلنة تق�شي احلقائق يف 29 يونيو/ حزيران 2011، 
وال�شيا�شية.  املدنية  باحلقوق  الدويل اخلا�ض  العهد  مواد  بع�ض  باأحكام  تلتزم  لن  باأنها 
ببع�ض  تلتزم  لن  باأنها  ر�شميًا  بنف�شها  تقر  البحرين  حكومة  اأن  يعني  الإعالن  وهذا 
املعايري الدولية حلقوق الإن�شان، وذلك فيما يتعلق بحق الفرد يف احلرية ويف الأمان على 
اأو اعتقاله تع�شفا، وما اإىل ذلك من حقوق اأ�شا�شية، قررت عدم  �شخ�شه وعدم توقيفه 
اللتزام بها. مبا يعني اأي�شًا اأن حكومة البحرين اأعلنت باأن ذلك �شيكون منهجًا لها خالل 
فرتة اإعالن حالة ال�شالمة الوطنية، ومع ذلك ياأتي تقرير جلنة تق�شي احلقائق ليقول 
بها  تقوم  معينة  �شلوكية  “اأمناط  اإل جمرد  يكن  الفرتة مل  تلك  ما ح�شل خالل  اإن  لنا 
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ال�شابق  التدريب  طبيعة  عن  يك�شف  “�شلوك  جمرد  اأنه  اأو   ،“ احلكومية  اجلهات  بع�ض 
لقوات الأمن”. ول �شك باأن الغاية من مثل هذه اخلال�شة التي ذهبت اإليها اللجنة هي 
حماأولة نفي م�شئولية الدولة عما ح�شل من انتهاكات اأدت اإىل اإزهاق الأرواح، وم�شادرة 
“بع�ض اجلهات احلكومية  على  الأفعال  م�شئولية هذه  واإلقاء  الأرزاق،  وقطع  احلريات، 

ذات الأمناط ال�شلوكية املعينة”.
والأدهى من ذلك اأي�شًا اأن الأمر امللكي بت�شكيل جلنة تق�شي احلقائق يطلب من اللجنة 
بحث ما اإذا وقعت خالل الأحداث انتهاكات للمعايري الدولية حلقوق الإن�شان، والبحث يف 
ظروف و�شحة عمليات التوقيف والعتقال، هذا يف حني اأن حكومة البحرين تقرر بنف�شها 
يف 28 اأبريل/ ني�شان 2011 باأنها غري مقيدة ببع�ض تلك املعايري املن�شو�ض عليها يف 
العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�شيا�شية، مبا يف ذلك املعايري اخلا�شة بعمليات 

التوقيف والعتقال.
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غلطة ”شاطر“ أم ”متشاطر“!؟

”التقرير“ يضرب في النتائج بما يقرره 
في المقدمات

يف اأول واآخر لقاء عام جمع اأع�صاء جلنة تق�صي احلقائق، ببع�ش ممثلي 
املحامني  اأحد  توّجه  االأفراد،  بع�ش  و  واملهنية  ال�صيا�صية  اجلمعيات 
�صتقوم  اإذا  ما  مفاده  ب�صيوين  �صريف  حممود  اللجنة  لرئي�ش  ب�صوؤال 
اللجنة بالبحث يف االأ�صباب التي اأدت الأحداث فرباير/ �صباط ومار�ش/ 
وبكلمة  ووا�صحة،  حمددة،  و  �صريحة،  باإجابة،  فاأجاب  املا�صيني،  اآذار 

واحدة، “نعم”. 
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التقرير،  من  الرابع  الف�شل  عن  اخلتامية  مالحظاتها  يف  اللجنة  انتهت  فقد  وبالفعل 
بالتحديد يف  و   ،2011 اآذار  ومار�ض/  �شباط   / �شهري فرباير  اأحداث  ب�شرد  واملتعلق 
الفقرة )641( اإىل اأنه “يف �شياق العوملة التي تعي�شها �شائر اأرجاء املعمورة، و واقع اأن 
الأحداث التي تقع يف بقعة معينة من العامل توؤثر ل حمالة على الأحداث التي ت�شهدها 
نطاقًا،  اأو�شع  روؤية  يتطلب  البحرين  يف  الأحداث  فهم  فاإن  العامل،  من  اأخرى  مناطق 
خا�شة يف �شوء املوقع اجلغرايف الفريد للبحرين والذي يت�شم باأهمية وثقل ا�شرتاتيجي 
واقت�شادي كبري. و بو�شفها دولة عربية وم�شلمة، فاإن البحرين تتاأثر بالتطورات التي تقع 
يف العاملني العربي والإ�شالمي، و خا�شة العامل العربي يف �شوء الت�شال املبا�شر والوثيق 

للبحرين مبحيطها العربي.
لذا، فاإن البحرين قد تاأثرت مبا اأ�شبح يعرف عامة بالربيع العربي. ورغم اأن كل دولة 
جمتمع عربي تاأثر بهذه الأحداث والتطورات ب�شكل خمتلف، اإل اأن الثابت اأن الربيع العربي 
اإ�شالحية  �شجع �شعوبا عربية، و منها يف البحرين، على الإعراب عن مظامل و مطالب 
البحرين يف  �شهدتها  التي  ال�شعبية  بعك�ض ال�شطرابات  و  كانت مكبوتة لفرتات طويلة. 
14 فرباير/ �شباط مدبرة  فرتات تاريخية �شابقة، مل تكن الحتجاجات التي بداأت يف 
من قبل جمعيات �شيا�شية معار�شة ذات طابع موؤ�ش�شي، وقادتها �شبكات من �شباب غري 
م�شي�ض وغري منتًم لأي جماعات �شيا�شية ولكنه اأح�ض بالغ�شب اإزاء الأحوال يف البالد. 
و على غرار نظرائهم يف بلدان عربية اأخرى، ا�شتعان هذا ال�شباب البحريني بالو�شائل 
ولن�شر  مظاهرات  اإىل  للدعوة  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  مثل  احلديثة،  التكنولوجية 
اأن املطالب التي ُرفعت وُعرب عنها خالل التظاهرات  اإىل  مطالبهم. كما جتدر الإ�شارة 
التي بداأت يوم 14 فرباير/ �شباط 2011 متتعت، على الأقل يف بداية الأمر، بدرجة 

عالية من الدعم ال�شعبي الذي جتاأوز احلدود الدينية و الطائفية و العرقية”.
كما انتهت اللجنة يف الفقرة الالحقة رقم )642( اإىل اأنه “متتد جذور التظاهرات التي 
بداأت يف الرابع ع�شر من فرباير/ �شباط اإىل عقود ال�شبعينيات والثمانينات والت�شعينات 
من القرن املا�شي. خالل هذه العقود، وقبل ظهور و�شائل الت�شال والتوا�شل الجتماعي 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  بحقوقهم  للمطالبة  البحرينيني  من  العديد  تظاهر  احلديثة، 
والجتماعية. ويف بداية الأحداث يف البحرين، وكما حدث يف عقود �شابقة، كان املطلب 
الأ�شا�شي هو اإجراء الإ�شالحات، ولي�ض تغيري النظام، وهو ما كان عليه احلال يف املراحل 
الأوىل من املظاهرات والحتجاجات التي جرت يف كل من تون�ض وم�شر و�شوريا واليمن. 
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ولكن كما بينت التجربة، فاإنه عند عدم ال�شتجابة ملطالب الإ�شالح، فاإن الأمر يتطور، 
اإما من  ويرتفع �شقف املطالب ليكون املطلب هو تغيري النظام، ويتعر�ض املجتمع حلالة 
ال�شتقطاب اأو التطرف. وعادة ما يوؤدي ذلك اإىل �شياع املنطقة الو�شطى املعتدلة التي 
ميكن اأن جتتمع عليها الأمة بجميع طوائفها واأعراقها وطبقاتها الجتماعية والقت�شادية، 
والتي ميكن اأن ت�شكل اأ�شا�شًا للقيام باإ�شالحات على اأ�شا�ض مبادئ واأدوات الدميقراطية 

واحلكم الر�شيد واحرتام حقوق الإن�شان املحمية دوليًا”.

متوهمة ونتائج  حقيقية  ■ اأ�صباب 
احلقيقية  بالأ�شباب  تقطعان  اإذ  الفقرتني،  هاتني  م�شامني  على  للتعليق  داعيًا  ول جند 
لالأحداث التي �شهدتها البالد خالل الفرتة املا�شية، والتي تعرب عن املطالب امل�شروعة 
ال�شيا�شي والد�شتوري ويف  ل�شعب البحرين، منذ خم�شينات القرن املا�شي، يف الإ�شالح 
الدولة  ببناء  خلف  عبدالهادي  الدكتور  وبحق  ي�شميها  التي  التاريخية،  املهمة  حتقيق 
احلقوق  يف  وامل�شاأواة  املواطنة  مفهوم  على  القائمة  الدولة  وهي  البحرين،  يف  احلديثة 

والواجبات، ولي�شت دولة الرعايا واملكرمات.
وعلى الرغم من و�شوح م�شامني الفقرتني �شالفتي الذكر، اإل اأن التقرير ي�شدمنا – مرة 
اأخرى – يف مالحظاته اخلتامية العامة، فتقرر اللجنة جتاهل هذه احلقائق التي اأثبتتها 
بنف�شها يف منت تقريرها، وتذهب يف الفقرة )1690( اإىل اأنه “تبدو الأحداث مو�شوع 
تكليف اللجنة كما لو اأنه مل يكن ميكن التنبوؤ بها...”. وهكذا، تريد جلنة تق�شي احلقائق 
اأن تقول لنا اإن جتاهل املطالب امل�شروعة ل�شعب البحرين على مدى ما يزيد عن ن�شف 
قرن، هو اأمر ل ميكن توقع نتائجه اأو التنبوؤ به، وهي خال�شة تك�شف عن جتاهل حلقائق 

التاريخ، فال�شتبداد موؤذن بخراب الأمم.
قطعية  من  الرغم  وعلى  اأنه  اأي�شًا،  وقانونيًا  اأخالقيًا  املقبول  ومن غري  امل�شتغرب،  ومن 
فيما  التقرير،  من   )642( و   )641( الفقرتني  يف  اللجنة  �شمنتها  التي  التقريرات 
يتعلق بالأ�شباب احلقيقية لأحداث فرباير، نرى اأحد اأع�شاء اللجنة ينفي الطابع املطلبي 
كونها  اتفقت على  اللجنة  – باأن  يزعم  بالأحرى  – اأو  ويزعم  التحركات  لهذه  امل�شروع 
“ا�شطرابات طائفية”، وذهبت اإىل ا�شتخدام امل�شطلح الإجنليزي “Unrest”، وهو 

اأمر نعتقد باأن من واجب جلنة تق�شي احلقائق اأن تتعامل معه وتنظر فيه.
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على حساب الحقيقة

”التقرير“ سعى لترضية دعاة التحريض 
الطائفي  وهذا هو الدليل....

جند من الالزم اأن نتعر�ش ملا قررته اللجنة يف جزء من الفقرة )1710( 
من التقرير من اأنه “حت�صلت اللجنة على اأدلة كافية تدعم ما تو�صلت 
اإما  املتظاهرين  بع�ش  قبل  من  لل�صنة  ا�صتهداف  هناك  كان  باأنه  اإليه 
الطائفي.  انتمائهم  اأ�صا�ش  على  اأو  للنظام  والئهم  عن  االإعالن  ب�صبب 
واعتداءات  بدنية  واعتداءات  لفظية  الإهانات  ال�صنة  تعر�ش  ولقد 
على اأمالكهم اخلا�صة عالأوة على التحر�ش بهم... وكان ال�صنة موطن 
اأو  عمالء  ال�صنة  جميع  باأن  ال�صائدة  النظر  لوجهة  نتيجة  ا�صتهداف 
يف  املجادلة  ب�صدد  ل�صنا  احلاكمة...”.  واالأ�صرة  للحكومة  داعمني 
م�صداقية املعلومات التي ا�صتعر�صها التقرير يف املبحث الثاين من الف�صل 
نت على الطائفة ال�صنية”. اإال  الثامن منه، واملعنون “الهجمات التي �صحُ

اأنه ال بد يل من بيان عدة مالحظات .
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التقرير  من   )1710( الفقرة  عبارات  بها  جاءت  التي  ال�شيغة  اأن  الأوىل  املالحظة  
فا�شتخدام عبارات على  تقرره.  اأن  للجنة  يجوز  كان  ما  تعميم حكم خطري،  تك�شف عن 
�شاكلة “اأنه كان هناك ا�شتهداف لل�شنة”، و”لقد تعر�ض ال�شنة لإهانات لفظية واعتداءات 
بدنية”، و”كان ال�شنة موطن ا�شتهداف نتيجة لوجهة النظر ال�شائدة.”، فا�شتخدام هذه 
العبارات العامة، وب�شرف النظر عن �شحة اأو عدم �شحة ال�شكاأوى التي تلقتها اللجنة، 
يرتتب عليه، دون اأدنى �شك، احلكم باأن كل ال�شنة كانوا م�شتهدفني من قبل بع�ض ال�شيعة. 
وهو اأمر ُيخرج بع�ض احلوادث الفردية من �شياقها الذي ح�شلت فيه، وي�شعها يف اإطار 
من التعميم اخلطري الذي ما كان للجنة اأن تذهب اإليه. ولو �شحت مثل هذه املقاربة التي 
اعتبار ما  اأي�شًا  فاإنه كان �شي�شح  الذكر،  �شالفة  اللجنة يف مالحظاتها اخلتامية  تبنتها 
�شاهدناه جميعًا، من العتداء على ممتلكات املحالت التجارية اململوكة لبع�ض املواطنني 
من الطائفة ال�شيعية، يف ليلة واحدة، ومبا ي�شبه احلملة املنظمة ل�شح اعتباره ا�شتهدافًا 

من بع�ض ال�شنة لكل ال�شيعة، وذلك طبقًا للمنطق الذي ذهب اإليه التقرير.
اأما املالحظة الثانية، وهي اأن التقرير جاء خاليًا متامًا من اأي اإ�شارة اإىل �شكوى اأو بالغ 
تقدم به اأحد اأفراد الطائفة ال�شيعية، ي�شتكي فيه من تعر�شه اأو تعر�ض ممتلكاته لعتداء 
من اأحد اأفراد الطائفة ال�شنية. وهذا يعني اأحد احتمالني ل ثالث لهما، اإما اأن هناك فعاًل 
من تعر�ض من ال�شيعة لعتداء عليه اأو على ممتلكاته من اأحد ال�شنة، ولكنه مل يعترب ذلك 
ب�شرف  اآخر  �شخ�ض  على  �شخ�ض  من  اعتداء  اعتربه  بل  �شيعي،  على  �شني  من  اعتداًء 
النظر عن الهوية الطائفية للمعتدي. اأما الحتمال الثاين فهو اأنه مل يح�شل اأي اعتداء من 
�شني على �شيعي بتاتًا. ونرتك لفطنتكم تقدير ووزن هذا الحتمال. ويف املح�شلة النهائية، 
نعتقد اأن الغاية من الفقرة )1710( من التقرير مل تتجاأوز حماأولة اإر�شاء بع�ض دعاة 

التحري�ض الطائفي.

تعّرفها ال  “الكراهية” لكن  من  التلفزيون  ترّبىء  ■ اللجنة 
الإعالمية،  بالتغطية  املتعلقة  الفقرة  وهي   ،)1713( رقم  الفقرة  يف  اللجنة  انتهت 
انتهت اإىل اأنه “وبعد مراجعة عينة من التغطية الإعالمية للتلفزيون والإذاعة وال�شحافة 
الوطنية خالل اأحداث فرباير / �شباط ومار�ض/ اآذار 2011، فاإن اللجنة ترى اأن معظم 
م�شيئًا  كان  منها  بع�شًا  واأن  لالأحداث،  مثرية  وتغطية  مهينة  لغة  على  احتوت  املواد  هذه 
اإعالمية تنطوي على خطاب مفعم  اأدلة حول تغطية  اللجنة مل تعرث على  لل�شمعة، ولكن 
املفعم  “اخلطاب  اللجنة حول  مفهوم  هو  ما  نعلم  ل  اأننا  من  الرغم  وعلى  بالكراهية”. 
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باأنه عندما يقوم جهاز  بالكراهية” وما هو تعريفها لهذا امل�شطلح. ولكننا نعلم متامًا 
التلفزيون اململوك للدولة ببث برامج يومية، ومبا�شرة على الهواء، تتعر�ض ب�شكل �شلبي 
ويف  احلكومة،  ل�شيا�شات  معار�شة  و�شيا�شية  دينية  ل�شخ�شيات  مواربة،  ودومنا  و�شافر، 
الظروف التي �شهدتها البالد، والتي ا�شتعر�شها التقرير ب�شكل مف�شل، فاإن ذلك يوؤدي 
بال�شرورة، عقاًل ومنطقًا، اإىل بث اأحا�شي�ض الكراهية جتاه من كانوا املادة اليومية لهذه 
العهد  يف  طرفًا  باعتبارها  الدولة،  على  فيه  يتوجب  كان  الذي  الوقت  يف  هذا  الربامج، 
مثل  موؤ�ش�شة  ويدير  وباعتبارها من ميلك  وال�شيا�شية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل 
موؤ�ش�شة التلفزيون، اأن تلتزم بتعهدها املن�شو�ض عليه مبوجب املادة )2/فقرة 1( باأن 
حترتم احلقوق املعرتف بها يف العهد وبكفالة هذه احلقوق جلميع الأفراد املوجودين يف 
اأو الراأي  اأو الدين  اأو اللون،  اإقليمها والداخلني يف وليتها، دون اأي متييز ب�شبب العرق، 
�شيا�شيًا اأو غري �شيا�شي. ولعل اإعالن حكومة البحرين بعدم تقيدها باللتزام املقرر على 
اأبلغ دليل على اإهدارها لهذا التعهد  عاتقها مبوجب املادة )17( من العهد الدويل هو 
الذي يلزمها بعدم تعري�ض اأي �شخ�ض لأي حمالت غري قانونية مت�ض �شرفه اأو �شمعته، 

ف�شاًل عن تقاع�شها عن توفري احلماية القانونية من مثل هذا امل�شا�ض.

■ النائب جا�شم ال�شعيدي يرفع ال�شيف يف جتمع دوار ال�شاعة بالرفاع احتفال بقمع م�شرية الديوان من قبل قوات
  املرتزقة والبلطجية املحيطن به
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الشيخ علي سلمان: 
دعها تطول، لكن لتكن األخيرة !

فاإن  �صبب،  الأي  تعذرت  اأو  ذلك،  قبل  ممكنة  تكن  مل  اإن   
العام  هذا  قو�ش  اإغالق  اإىل  نتجه  فيما  االآن،  املطالعة 
غدت  �صباط  فرباير/   14 حراك  اأوراق  يف   ،2011

واجبة: ما لها وعليها.
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 ميثل هذا احلوار مع اأمني عام جمعية “الوفاق” الوطني الإ�شالمية ال�شيخ علي �شلمان، 
نوعًا من املطالعة، ورمبا النقد، اأردناها واأردناه، يف “مراآة البحرين”، حلراك ا�شتمر، 
عرب  مثلما   - اأعوام”   4 “ي�شتمر  اأن  اإىل  موؤهل  ون�شف. وهو  اأ�شهر  الآن، ع�شرة  حتى 
�شلمان - �شريطة اأن نغلق هذا امللف اإىل الأبد. فال نفيق يف العام 2020 على معمودية 

جديدة من الدم وال�شحايا، كما �شاهدنا، وم�شهد ا�شتباحة النا�ض، �شاهدنا و�شاهدمت.
الأ�شبوع ما قبل املا�شي، كان ال�شيخ علي �شلمان يزور جنيف ب�شوي�شرا بغر�ض اجتماع مع 
املفو�شية ال�شامية حلقوق الإن�شان يف الأمم املتحدة، التي كانت بعثتها قد اأنهت زيارة اإىل 
املنامة توًا. وقد التقته “مراآة البحرين” واألقت عليه ما جمعته من ح�شاد اأ�شئلة، هي يف 
الأ�شا�ض م�شاعة يف اأكرث من ف�شاء، هم�شًا اأو مواربة اأو بـ “العني القوية”. وترد على األ�شنة 

خ�شوم �شيا�شيني، اأو غرماء مناف�شني، ومناأوئني. وفيما يلي مقتطفات من احلوار معه:

مراآة البحرين: لنبداأ من االأخري مع خطاب امللك مبنا�صبة عيد اجللو�ش 
االأخري  16 دي�صمرب/ كانون االأول 2011. هل فاجاأك؟

التقيت  ودوليًا.  املرحلة، حمليًا  بعيدًا عن طبيعة  كان  امللك  �شلمان: خطاب  علي  ال�شيخ 
هذا  باأن  التعبري  يف  معًا  وت�شاركنا  امللك،  خطاب  بعد  الغربيني  الدبلوما�شيني  ببع�ض 
اخلطاب ل يعرب عن حتديات املرحلة، بل ل ي�شتثمرها حتى. كنا وهم يتوقعون اأن يقدم 
امللك بع�ض اخلطوات الإيجابية اأو حتى ال�شكلية، من قبيل اإعادة املف�شولني عن العمل، 
ال�شيا�شي. وكل  واأن يتحدث عن رغبة جادة يف الإ�شالح  واإطالق �شراح كافة املعتقلني، 
هذه الأمور واملحاأور مل ترد يف خطاب امللك؛ حتى عرب اأحد روؤ�شاء اجلمعيات ال�شيا�شية 

املعار�شة باأن هذا اخلطاب كان يتكلم عن �شوي�شرا ولي�ض عن البحرين.

ر�صية يف ظل وجود امللك  املراآة: هل ترى اإمكانية التو�صل اإىل ت�صوية محُ
احلايل، خ�صو�صًا مع هذا الكم من ال�صحايا؟

لل�شراع  �شياق طبيعي  البحرين، فهي  نعاي�شها يف  التي  الأزمة  �شلمان: مهما كان حجم 
كل  ال�شعوب،  خمتلف  به  مرت  �شياق  وهو  احلرية.  اإىل  يتطلعون  ومن  الديكتاتورية  بني 
املجتمعات مرت بلحظات اأزمات قا�شية ا�شتمرت �شنني. يف النهاية لبد اأن ينتهي الأمر 
ع هذا اخلروج  اإىل نوع من التوافق الجتماعي للخروج من الأزمة. وظيفتنا هي اأن ن�شررّ
وجنعله حقيقيا ولي�ض �شكليا ومرحليا، كما اأن نقلل من الُكلف للو�شول اإىل هذه اللحظة. 
مبعنى اآخر، اإن التفكري يف الأطراف املختلفة املكونة ملجتمعنا، وحماأولة اإنتاج ما يحقق 
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اإن�شاف  يتم  بحيث  بينهم،  امل�شرتكة  احلياة  م�شاحة  وتغليب  الأطراف،  هذه  م�شالح 
اجلميع فال يظلم اأحد، يجب اأن يبقى دائما حا�شرا يف اأذهاننا. اإن عقلية الثاأر والنتقام 
والكراهية لي�شت هي التي حترك امل�شروع ال�شيا�شي لدينا بقدر ما هي عقلية البحث عن 
واقع حقيقي للكرامة ي�شع اجلميع. ومتى ما توفر ذلك باأي �شكل من الأ�شكال فاإن هذا 

امل�شروع ميكن اأن ن�شرتك فيه، ول يهم مع من يكون.

جدية بل  نوايا  ره  كحُ وال  �صن  ححُ ■ ال 

�صقور  اأجنحة  وجود  من  يثار  ما  ب�صاأن  احلكم  تناق�صات  ت�صبه  املراآة: 
اأو  النظام،  اإ�صالح  يوؤيد  من  بني  املعار�صة  يف  تناق�صاتكم  وحمائم، 
اإ�صقاطه. مبعنى، توجد تناق�صات �صحيح، لكنها اأمام خ�صم جدي، فاإن 
التحرك  يف  وقتكم  ت�صيعون  فاأنتم  بالتايل  موحدة.   االأجنحة  جميع 

حتت وهم اإمكانية ا�صتثمار هذا التناق�ش؟
�شلمان: نحن ن�شجع اأية روؤية اإ�شالحية جادة، ولدينا ال�شتعداد للتفاعل الإيجابي مع اأي 
طرح �شادق يف اإن�شاف النا�ض. النظر اإىل الأ�شخا�ض اأو الأ�شماء اأمر ثانوي، كل من لديه 
اإىل مطالبات  ي�شتجيب  ل  من  كل  �شريكا يل،  يكون  اأن  اإ�شالحي حقيقي ميكن  م�شروع 
اأية ح�شا�ش�شيات  وبدون  �شيا�شي، ب�شراحة  ال�شعب هو خ�شم  بها  ينادي  التي  الإ�شالح 
�شخ�شية. كائنًا من كان من يقف وراء حوارات كاذبة، من �شاكلة “حوار التوافق الوطني” 
هو بالن�شبة يل خ�شم �شيا�شي، اأكان ا�شمه ملكًا اأو ويل عهد اأو رئي�ض وزراء. كل من يقف 
ال�شيا�شي  انتخاب برملان كامل ال�شالحية، هو خ�شم �شيا�شي. نحن لندير عملنا  �شد 
اعتمادًا على ح�شن النوايا اأو كره النوايا، اإمنا نديره على اأ�شا�ض وقائع. اأي اأحد يف احلكم 
اأن  نتعاطى معه. ومن متطلبات اجلدية، كما نرى،  يقدم م�شروعًا �شيا�شيًا جديًا �شوف 

يتحول امل�شروع ال�شيا�شي اإىل برامج عمل ولي�شت وعودًا يف الهواء.

اإعالم  اأجهزة  اأن  البحرين”  “مراآة  يف  لدينا  طرح  راأي  هناك  املراآة: 
بق�صد  “الوفاق”  يف  ت�صخيمكم  اإىل  ي�صعى  الغرب،  وكذلك  ال�صلطة، 

مفاأو�صتكم. واأنكم ل�صتم بهذا احلجم الفعلي يف املعار�صة؟
اأو ال�شريحة  �شلمان: مل نكن يف يوم من الأيام نحمل قلقًا ب�شاأن كم نحن يف املعار�شة، 
ق�شايا  اإبراز  على  قدرتنا  يتعلق مبدى  قلق  هو  نعي�شه  الذي  القلق  التي منثلها.  ال�شعبية 
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جمتمعنا، بحيث نتبناها ونبلورها يف �شكل حراك �شيا�شي مطلبي نقوم باإي�شاحه للداخل 
والإقليم واملجتمع الدويل. ما يزال هذا الهم هو الفكرة الرئي�شة التي حترك عملنا. وعليه 
“الوفاق” بالتحالف مع القوى ال�شيا�شية الأخرى يف �شياغة براجمنا. احلجم  نقوم يف 
النا�ض. لدينا موؤ�شرات �شابقة عن ثقلنا قمنا باختبارها  اإرادة  اإىل  على الأر�ض مرتوك 
�شعبية  دعوات  ولدينا  النتخابات،  وهي موجودة يف  املا�شية.  الع�شر  على مدىال�شنوات 
نتبناه فعليًا،  ال�شيا�شية وت�شاركها فيها �شرائح جمتمعية خمتلفة. ما  تتبناها اجلمعيات 
اإىل  ال�شتبداد  اأفق  من  اخلروج  اإىل  البلد  هذا  ندفع  اأن  هو  الأحجام،  ح�شاب  غري  من 

الدميقراطية، ومن احلكم الالر�شيد اإىل احلكم الر�شيد.

غري  ال�صيا�صية  امل�صافحة  “املحمود” لكن  ■ �صافحت 

موؤمتر  يف  االأخرية  م�صاركتك  على  اأتت  التي  التعليقات  من  املراآة:   
ال�صيخ  الوطنية  الوحدة  جتمع  رئي�ش  ويد  يدك  اأن  بالدوحة، 
عن  اأعلن  منكما  كال  واأن  ممدودتني،  بقيتا  قد  املحمود  عبداللطيف 
ذلك. لكن اأحدًا مل ي�صافح االآخر. هل حتقق يف “ت�صامت هاأو�ش” لندن 

ما عجزت عنه الدوحة؟
�شلمان: امل�شافحة مبعنى اأن ن�شلم على بع�ض، فنحن حتى يف الدوحة �شلم كل منا على 
جزءًا  نعتربها  واإن�شانية  اأخالقية  حالة  هذه  املبادر.  هو  املعار�ض  الطرف  وكان  الآخر. 
الأخرية  فهذه  ال�شيا�شية،  امل�شاحلة  يختلف عن  ال�شالم  ولكن  الإ�شالمية.  اأخالقنا  من 
تقوم على قاعدة املثل الإن�شانية، وهي دعوة مفتوحة. نت�شافح على اأ�شا�ض امل�شاأواة بني 
املواطنني، على اأ�شا�ض �شوت لكل مواطن، على اأ�شا�ض ال�شعب م�شدر ال�شلطات. اإن يدنا 
ممدودة من اأجل اإجناز هذه امل�شافحة وحتويلها اإىل مطلب م�شرتك. ولكننا ل ن�شتطيع 
اأن نت�شافح على اأ�شا�ض بقاء الديكتاتورية جاثمة على �شدور ال�شنة وال�شيعة على ال�شواء. 

هذا النوع من امل�شافحة ل معنى له.

با�صم مكون  الوطنية، وهو يتحدث هنا  الوحدة  يتم�صك جتمع  املراآة: 
اأية ت�صوية مع احلكم  باأنه لن يغطي  ال�صنة،  البحرين، وهم  رئي�ش يف 
التوافق  اإمكانات  هي  ما  التوافقية.  ال�صيغة  تعتمد  مل  ما  البحرين  يف 
توافقية  دميقراطية  باجتاه  ذاهبون  نحن  هل  البحرين،  يف  امل�صتقبلي 
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تقوم على املحا�ص�صة الطائفية، اأم الدميقراطية التمثيلية؟
توافقًا  اأن يدعى  التوافق املجتمعي عنوان غري حمدد �شيا�شيا. وما الذي ميكن  �شلمان: 
يف حال ترا�شت اأطراف املجتمع اإزاء ق�شية ما، وما الذي ل يدعى توافقًا. الآن، جتد اأن 
املجتمع الربيطاين لي�ض موحدًا، هو خمتلف، ولكن غالبيته متوافقة على الدميقراطية. 
على  متوافقون  وعلمانييها،  م�شلميها  وكردها،  تركها  ولكن  موحدة،  غري  اأي�شًا  تركيا 
اأن  اإليه هو  الدميقراطية. ومثل ذلك بقية الدول ذات التعدد الإثني والديني. ما ن�شعى 
الإن�شانية يف احلكم، وهي  املجتمعات  اإن�شاين ميثل خال�شة جتربة  نتوافق على م�شروع 
الدميقراطية. اإن رف�ض الظلم، امل�شاأواة يف املواطنة ورف�ض التمييز كلها مو�شوعات ميكن 

التوافق عليها. لكن اأن نتوافق على بقاء الديكتاتورية، فهذا ال�شيء ل ميكن اأن نقبل به.

ان�صداد  الطائفية، هل تر�صيكم يف حال  املحا�ص�صة  املراآة: ب�صراحة، 
اأي اأفق اآخر للت�صوية مع ال�صلطة؟

طائفيا،  مق�شم  بلدنا  الآن  التق�شيمات.  من  هو حتريره  بلدنا  اإليه يف  ن�شعى  ما  �شلمان: 
هذه  باأن  مرة  من  اأكرث  عربت  لقد  ال�شيا�شية.  الولءات  اأ�شا�ض  على  ومق�شم  واأ�شريا، 
التق�شيمات جاهلية، نحن نريد حترير البلد منها، بحيث ندخل يف مترّحد يقوم على اأ�شا�ض 
املن�شب قد  اآخر مواطن. طبيعة  اإن�شان  اأي  فيه، وكذلك  امللك مواطن  املواطنة. جاللة 
تفر�ض نوعًا اآخر من التعاطي، لكن يف النهاية هي حقوق وواجبات، وعلى ذلك تن�شاأ فكرة 
املواطنة. اإن اأي م�شئول هو مواطن يف الأ�شل، و القاعدة التي ينطلق منها املواطنة. نحن 
اأو  العرقية  التق�شيمات  اأ�شا�ض  البلدان على  بناء  اأن  اإىل هنا، ذلك  ببلدنا  ناأتي  اأن  نريد 

املذهبية اأوجد اأزمات �شيا�شية م�شتمرة يف كثري من التجارب.

مع  هاأو�ش”  “ت�صامت  يف  لقائك  ب�صاأن  اأتت  التي  التعليقات  من  املراآة: 
لبع�صهما  ين�صتان  اأخريًا  بداآ  الطرفني  اأن  الوطنية  الوحدة  جتمع 
البع�ش. هناك من يرى اأن اأية ت�صوية م�صتقبلية بينكم وبني الطائفة 
لي�ش مع  اآخر  الوطنية، مبعنى  الوحدة  اإال مع جتمع  ال�صنية لن تكون 
ال�صلف اأو االإخوان. فهو، ا�صتثناء خطابه املذهبي، اإال اأن روؤيته ل�صكل 

التطور ال�صيا�صي اأكرث تقدما من ال�صلف واالإخوان؟
هذه  يف  ال�شرعة  واأي�شًا  الجتاه،  متحركة  هذه  الزاأوية  من  البحرين  يف  الأمور  �شلمان: 
و2010،   2006 وانتخابات   2002 انتخابات  قبل  قائمة،  الدعاء  اإمكانية  الأيام. 
ون�شبة  املجتمع،  هذا  متثل  من  هي  باأنها  خمتلفة،  اأطراف  من  كثرية  دعاأوى  �شمعنا 
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هو  ينظمها  وما  امتحان،  اإىل  حتتاج  ادعاءات  هذه  اأن  اأعتقد  ال�شكل.  بهذا  متثيلها 
�شناديق القرتاع، لنتمكن من اإجناز توافق على هذا الأ�شا�ض. لو مثل جتمع الوحدة 70 
يف املائة من اأ�شوات �شعب البحرين، ف�شنحرتمه على هذا الأ�شا�ض. و�شيكون هذا متثيله 
عملنا  لنح�شر  نحن  العموم،  يف  معه.  فوقها  جنل�ض  طاأولة  اأي  على  الن�شبة  لهذه  وفقًا 
بتجمع الوحدة الوطنية، نحاأول اأن نتوافق مع ال�شرائح املختلفة على اأ�شا�ض دميقراطية 

اإن�شانية.

اخلليج يف  القرار  �صانعي  للقاء  ■ م�صتعد 

املراآة: جزء من حراك املعار�صة يف اخلارج يتوجه اإىل عوا�صم القرار 
املعار�صة  �صيناريو  اأمام  نحن  هل  وا�صنطن.  اإىل  منه  وجزء  لندن،  يف 

العراقية يف البحرين؟
اأ�شطنبول،  القاهرة،  باجتاه  اإمنا  وا�شنطن،  اأو  لندن  باجتاه  نتحرك  ل  نحن  �شلمان: 
بغداد، الكويت واأي عا�شمة ميكن اأن ت�شتمع لنا. نحن اأ�شحاب ق�شية اإ�شالحية، ولدينا 
ال�شتعداد للعمل من اأجل هذه الق�شية، وهي لكل �شعب البحرين كما مل�شلحة املنطقة، 
مع اأية عا�شمة تنفتح علينا. و�شخ�شيًا، لديرّ طلبات ورغبة يف اأن األتقي مبراكز �شناعة 
العراق، م�شر وتركيا  القرار يف منطقة اخلليج، وم�شتعد لها متى ما توفرت. لقد زرنا 
لهذا الغر�ض، و�شنزور تون�ض واملغرب واأية عا�شمة يتوافر لديها ال�شتعداد لأن ت�شتقبلنا.

املراآة: هل اأبواب وا�صنطن ولندن مفتوحة؟
�شلمان: بحكم طبيعة النظام الدميقراطي يف هذين البلدين فاإن هناك مت�شعًا اأكرث من 
تقوم  التي  الأنظمة  بل كل  ولندن فقط،  بوا�شنطن  يتعلق  الديكتاتورية. وهذا ل  الأنظمة 
يقولون:  الأتراك  لأن  بب�شاطة،  اأ�شطنبول مفتوحة؟  اأبواب  ملاذا  اأ�شا�ض دميقراطي.  على 
م�شتعدون  فنحن  فيه  م�شاعدة  نقدم  اأن  ن�شتطيع  �شيء  اأي  اعملوا،  تعالوا  و�شهاًل،  اأهاًل 

لذلك، اأبوابنا مفتوحة وحا�شرون ل�شماعكم. اإن تلك هي طبيعة الأنظمة الدميقراطية.

املراآة: �صار معتادًا �صماع دعوات على األ�صنة م�صئولني غربيني، خ�صو�صًا 
احلكم  اإىل  اأوباما،  الرئي�ش  ذلك  يف  مبا  املتحدة،  والواليات  بريطانيا 
دوائر  مع  لعالقاتكم  وفقًا  معنى”.  وذات  “جدية  باإ�صالحات  للقيام 
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القرار يف لندن ووا�صنطن، ما هو �صقف االإ�صالحات “ذي املعنى” الذي 
يتحدثون عنه؟

فاإن  الإن�شانية  واملثل  الدولية  املعايري  اإىل  وفقا  الدعوات،  هذه  من  اأفهمه  ما  �شلمان: 
ال�شقف هو ال�شتجابة اإىل مطالب �شعب البحرين. ما هي املعايري الدولية؟ هي التحول 
حما�شبتها  مراقبتها  على  القدرة  حكومتهم،  انتخاب  يف  النا�ض  حق  الدميقراطية،  اإىل 
وحتى عزلها متى ما تطلب ذلك. العبارات التي ترد يف اخلطاب الأمريكي اأو الربيطاين، 

تعني ال�شتجابة اإىل هذه املطالب.

املراآة: هذا ما يفهمه علي �صلمان. ن�صاأل عن ما تفهمه لندن ووا�صنطن؟
�شلمان: على الأقل، فيما يتعلق بالقوى ال�شيا�شية التي ي�شتجيب لها اأغلبية املتظاهرين، 

فاإنها تطالب باحلكومة املنتخبة. اإن هذا هو �شقف الإ�شالحات “ذو املعنى”.
املراآة: بع�ض حلفائكم يف املعار�شة طرحوا اأ�شئلة عن ال�شبب يف اتخاذ الوليات املتحدة 

لها؟ “الوفاق” حليفة 
�شلمان: نحن اأ�شحاب م�شروع دميقراطي يريد اأن يطور البحرين وين�شف اأهلها، كلهم. 
اإن�شانيًا براأيي، اإن ذلك خطاب م�شروع وميتلك مقبولية. وذلك هو م�شدر قوتنا، اأننا نعرب 
عن مطالبات م�شروعة حتمل روؤية للتطور ال�شيا�شي. اأعتقد اأن كل ال�شعوب عندما تتحرر 
من الديكتاتورية وتفرز حكوماتها طبقًا لإرادتها احلرة الدميقراطية، فاإنها تخلق كثريًا 
اأن الدميقراطية  العقالنية. لذلك قيل: ل تتحارب دميقراطيتان، مبعنى  امل�شاحات  من 
اإىل  التناق�شات  تتطور  اأن  تقل�ض من احتمال  امل�شرتكة  وامل�شالح  العقل  تفرز حالة من 

حرب.
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املراآة: ب�صراحة، ما التطمينات التي اأعطيتموها اإىل الواليات املتحدة 
من  موقفكم  عن  لنتحدث  “الوفاق”.  من  االإيجابي  املوقف  هذا  لتقف 

القاعدة االأمريكية يف البحرين؟
نظام  اإقامة  يف  تتمثل  باملنا�شبة،  الآن  من  لي�شت  وهي  املعار�شة،  اأولويات  اإن  �شلمان: 
البحرين  م�شالح  يف  النظر  اإىل  ذلك  بعد  لنتفرغ  ثم  النظام،  هذا  لننجز  دميقراطي. 
اإن هوؤلء هم من يحق لهم النظر يف  ال�شعب لتحمل امل�شئولية.  من خالل من ينتخبهم 
بكل  �شنلتزم  اأننا  هو  خطابنا  املعار�شة،  يف  اإلينا  بالن�شبة  لكن  والتفاقيات.  املعاهدات 
املعاهدات التي وقعت عليها البحرين �شابقًا. املعار�شة تعلن اأنها ملتزمة بهذه التفاقيات 

التي وقعت عليها ال�شلطة، وهي ملتزمة باملوا�شلة يف تفعيل هذه التفاقيات.

وكذلك  معكم  لي�صوا  االأمريكان  اأن  اإىل  يذهب  راأي  هناك  املراآة: 
اأن  وجدمت  هل  اإزاءهم.  تتبعونها  التي  املراعاة  كل  رغم  الربيطانيني 
هذه املراعاة قد اأثمرت دعمًا لكم، ومتى ميكن اأن ينقطع اخليط بينكم 

وبينهم؟
�شلمان: كل الدول تبحث عن رعاية م�شاحلها، يف املقابل فاأنت تبحث عن رعاية م�شالح 
�شعبك. اإذا كانت هناك م�شاحة م�شرتكة فِلَم ل. ال�شيا�شة الناجحة هي تلك التي تذهب 
طرحوا  لقد  تركيا،  مثال  لناأخذ  الأطراف.  كل  مع  امل�شرتكة  امل�شاحات  تو�شيع  اجتاه  يف 
ومع  الأرمن،  مع  حاأولوا  امل�شرتكات.  مبراكمة  وا�شتبدالها  امل�شاكل،  “ت�شفري”  فكرة 
اآخرين، الفكرة اإىل اأي درجة ت�شتطيع اأن تزيد من امل�شرتك بينك وبني الأطراف الفاعلة 
والإن�شاين،  املجتمع اخلليجي  بدعًا، نحن جزء من  ل�شنا  واقعك.  تاأثري على  لديها  التي 
لدينا م�شروع نعتقد اأنه ميثل م�شالح �شعب البحرين، ونحاأول البحث عن هذه امل�شالح 

يف كل الدوائر.

اأمريكا نرى  ■ هكذا 

املراآة: اأال ت�صعرون بالتناق�ش، كحركة اإ�صالمية، من مواقفكم ال�صابقة 
حيال ال�صيا�صات االأمريكية يف املنطقة وما يبدو من تعويل لديكم االآن 
يف  احلكم  دفع  اأجل  من  نوع  اأي  من  غربية  اأو  اأمريكية  �صغوط  على 

البحرين اإىل القيام باإ�صالحات؟
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وهو  حر،  �شعب  الأمريكي  ال�شعب  الأمريكي،  ال�شعب  مع  عداء  لدينا  لي�ض  نحن  �شلمان: 
تناقلها  �شنوات، حيث يجري   4 كل  تعجبه -  اإذا مل   - تغيري حكومته  القدرة على  لديه 
بني احلزبني الرئي�شني، اجلمهوري والدميقراطي. ال�شعب الأمريكي حمرتم، وما يفرزه 
اإن  اأننا ل نختلف معهم. نقول:  اإرادة يف حكومته، هي حمرتمة. ولكن هذا ل يعني  من 
ومثل  خاطئة.  �شيا�شة  الأوىل،  الأو�شط  ال�شرق  ق�شية  فل�شطني،  يف  الأمريكية  ال�شيا�شية 
العربي خاطئة، فهي تقدم امل�شالح القت�شادية على  ذلك �شيا�شتها يف منطقة اخلليج 
عدم  وجدنا  ما  فمتى  عليهم.  نعيبه  نزال  ما  الذي  ال�شيء  وهو  الإن�شان.  وحقوق  املثل 
ان�شجام معهم، خ�شو�شًا حني ت�شخي�ض البون ال�شا�شع بني املثل وامل�شالح، فاإننا ل نرتدد 

يف اإعالن ذلك، والقول اإن هذا خطاأ. 

البحرين  �صنة  هواج�ش  املرتاخي،  الطرح  هذا  مع  تبدو،  اأال  املراآة: 
مفهومة، عرب خ�صيتهم التي عرّبوا عنها يف اأكرث من منا�صبة من تكرار 

ال�صيناريو العراقي يف البحرين؟
ال�شني  لأن  معًا.  وال�شيعي  ال�شني  تن�شف  بحرين  اإىل  الو�شول  على  نعمل  نحن  �شلمان: 
وال�شيعي اليوم م�شطهدان، مظلومان ومنتق�شة حقوقهما. يف البحرين التي نعمل على 
وكذلك  اليوم.  منه  حمروم  وهو  بلده،  اإدارة  يف  �شوتًا  وال�شيعي  ال�شني  ُيعطى  �شناعتها 
احلق يف الت�شرف يف الرثوة، وهو اأي�شًا حمروم منه. مع اإمياننا ب�شرورة وجود ال�شمانات 
لذلك. لذا نحن ندعو اإىل اأن يكون هناك نظام دميقراطي ي�شتلزم اأغلبيات خا�شة. ن�شبة 
60 يف املائة يح�شل عليها اأي قرار، جتعله م�شرتكًا. للو�شول اإىل هذه الن�شبة، ل بد من 
اأن تكون هناك حتالفات عابرة اإىل الطوائف. �شواء بني ال�شنة وال�شيعة، اأو الإ�شالميني 

■ من لقاء تركيا
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والعلمانيني وغريهم. لبد من من �شيغة ت�شمن عدم ال�شتفراد يف القرار، وهيمنة طرف 
ما، ولكن اأي�شا ت�شمح مبرونة يف النظام ال�شيا�شي، بحيث ت�شتطيع مبوجبها تعيني رئي�ض 
الوزراء. بحيث ل تقول اإن ذلك ي�شتلزم احل�شول على ن�شبة 90 يف املائة؛ لأنك بذلك 
جتعل ال�شيء م�شتحياًل، ولكن تقول 60 اأو 65 يف املائة، اأقل بقليل اأو اأكرث بقليل. هذا 
ما اأعنيه من قويل املرونة يف النظام ال�شيا�شي. �شخ�شيًا، ل اأعتقد اأن ثمة قيمة اأو جدوى 
حني اخلروج من �شيغة ظاملة اإىل ق�شم من املجتمع، اإىل �شيغة اأخرى تكون ظاملة اإىل ق�شم 
اآخر من املجتمع. دائمًا هناك �شعة يف اخلري تخدم النا�ض جميعًا. من دون اأن ندخل يف 
�شيناريو العراق اأو غريه، اأعتقد اأن علينا اأن ننجز “�شيناريوهانا”، اأو منوذجنا اخلا�ض 
يف البحرين. براأيي، كثري من الهواج�ض والتق�شيمات، من خالل 3 اأو 4 دورات من العمل 
الأطروحات  ل�شالح  الدينية،  اأو  املذهبية  �شواء  تذوب،  �شوف  احلقيقي  الدميقراطي 

ال�شيا�شية.

مفتوحة للحوار  ■ دعوتي 

املراآة: قلت يف لقاء اأخري معك اإنك م�صتعد للجلو�ش مع امللك يف حوار. 
هل هذه الدعوة مفتوحة اأم ميكن اأن ت�صحبوها حتت ظرف ما؟

�شلمان: مبداأ احلوار هو مبداأ دائم، مبعنى اآخر، يف نهاية املطاف �شيجد النظام نف�شه اأنه 
لبد من اأن يحاأور ممثلي �شعبه. وهذا ال�شعب اأي�شًا لبد له من حوار هذا النظام للو�شول 
اإىل ما يحقق م�شلحة الأطراف جميعا. اأعتقد اأنها �شيغة عقالنية، وهي تبقى مفتوحة، 
لكن مع وجود �شابط اآخر، هو اأن اأحدا ل ي�شتطيع اأن يتنازل عن حقه ال�شعبي. باملنطق 
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ال�شعب  ذلك:  حتقق  �شيغة  اأريد  ال�شلطات.  م�شدر  هو  ال�شعب  فاإن  بالإن�شانية،  بالدين 
الأبواب  تكون  اأن  لبد  البحرين.  تنمية  على  قادرة  م�شتقرة  وتكون  ال�شلطات،  م�شدر 
اإليها، فاأنت حر يف ممار�شة  اأن ت�شل  اإىل  اإىل هذه ال�شيغة. من الآن  للو�شول  مفتوحة 

ال�شغط ال�شيا�شي والإعالمي.

املراآة: يف حلظة ما من الت�صعينات، قبل امليثاق، واأمام ما بدا من اإقفال 
روبرت  ال�صحايف  اأطلق  املعار�صة،  مع  ت�صوية  اأية  اأمام  للباب  احلكم 
في�صك هذا الو�صف “اأفق اال�صتع�صاء” تعبريًا عن هذا احلال. هل نحن 
مبعنى:  اآخر،  ا�صتع�صاء”  “اأفق  اأمام  االآن،  االألفينات  يف  ونحن  اليوم، 

معار�صة تطلب احلوار وحكم مت�صلب؟
�شلمان: الزمن الألفيني يختلف، خ�شو�شًا بعد ثورات تون�ض م�شر وميدان التحرير. براأيي، 
اإن الأمور اليوم اأ�شبحت تتحرك بدينامية خمتلفة. ل اأعرف متامًا اإىل اأين مت�شي بنا، 
ولكن اأعرف اأن هذه الدينامية تختلف عن دينامية الت�شعينات، وهي ل تزال تتفاعل من 
املحيط اإىل اخلليج، ولن تقف. نحن ناأمل يف ا�شتثمارها ل�شالح حل دميقراطي م�شتقر. 
حتى ن�شل اإىل ذلك، لي�ض هناك من خيار �شوى املوا�شلة. واأقول: اإننا اإذا مل نح�شل على 
احلل يف 10 اأ�شهر، فاإن خيارنا هو اأن ن�شتمر. مل نح�شل عليه يف �شنتني، اأي�شا اخليار 
هو اأن ن�شتمر. 4 �شنوات؟ �شن�شتمر اأي�شًا. ل نريد تكرار العودة اإىل املربع الأول الذي نحن 
النظام،  ون�شارع  فناأتي   ،2020 فيه اليوم. ل نريد اأن نخو�ض جتربة العام 2011 يف 
البلد.  ي�شتقر  بحيث  امللف،  هذا  من  ننتهي  اأن  نريد  النا�ض.  وي�شتباح  ال�شحايا  ي�شقط 

لذا، كائنًا ما كان طالت العملية، على الرغم من ق�شاأوتها، �شن�شتمر.

لن  املعار�صة  يف  اأنكم  موؤخرًا  بالتحدي  ي�صي  ت�صريح  لك  كان  املراآة: 
ذلك  من  يفهم  هل  �صكلية.  ت�صويات  تغطوا  اأو  �صكلي،  حوار  يف  تدخلوا 

اأن �صيناريو دخولكم يف حوار التوافق الوطني، هي غلطة لن تتكرر؟
�شلمان: مل تكن غلطة. كان الدخول قرارًا �شائبًا وفقا لقراءتنا الإقليمية والدولية اأكرث 
من املحلية. الأطراف الدولية هي اأكرث جهة لديها تفا�شيل عن عدم جدية احلكومة يف 
احلوار قبل اأن يبداأ. ولكن العامل لي�شتطيع اأن يتفهم بالدرجة نف�شها التي كانت الوفاق 
واأن  الدويل.  املجتمع  اأجندة  على  و�شعه  احلوار  يف  ا�شرتاكها  ت�شارك.  مل  لو  تطرحها، 
فقد  وفعاًل،  املعار�شة.  تهمي�ض  منها  يراد  متعمدة  حكومية  �شيا�شة  ال�شكل  بهذا  جميئه 
احلوار  اأن  هو  احلقيقي  وال�شبب  فا�شل،  احلوار  اأن  الدويل  املجتمع  لدى  قناعة  ت�شكلت 
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اإن هذا ما قورّى موقف ف�شائل املعار�شة، حتى تلك التي مل تن�شحب، فهي  فا�شل فعاًل. 
تتبنى اليوم فكرة اأن ما متخ�ض عنه هذا احلوار فا�شل.

احلوار  مبادرة  على  يقوم  احلوار  يف  اأدبياتكم  من  كبري  جزء  املراآة: 
ال�صعودي  التدخل  اإن  تزعمون  التي  ومار�ش،  فرباير  يف  العهد  ويل  مع 
اأجه�صها. هناك من يرى اأنكم تعولون على اأ�صعف طرف يف احلكم االآن، 

وهو �صيء وا�صح.
املتعلق  البند  يف  ذلك  متمثاًل  ال�شلطة  تداأول  هي  املبادىء  املبادىء.  على  نعول  �شلمان: 
بوجود  املتعلق  البند  يف  ذلك  متمثاًل  ال�شعبية  والرقابة  ال�شعب،  اإرادة  متثل  بحكومة 
بنزاهة  املتعلق  البند  يف  ممثلة  املواطنني  بني  وامل�شاأواة  كاملة،  ب�شلطات  يتمتع  برملان 
من  ب�شيوين  له  اأ�شار  ما  ذلك  يف  مبا  البنود،  من  اآخره  اإىل  النتخابية،  الدوائر  تق�شيم 
وجوب ت�شكيل اأجهزة الأمن من كافة طوائف املجتمع. هذه الأمور هي التي نعول عليها، 
فنحن  املعار�شة  مع  حوار  يف  ذلك،  على  بناًء  ويدخل،  بها  يعمل  اأن  م�شتعد  �شخ�ض  اأي 
م�شتعدون، ويدنا ممدودة. اأي �شخ�ض �شيحاأول املناأورة عليها اأو ل ي�شتجيب لها، فهو كما 
ملعرفة من  الذكاء  لديها من  املعار�شة  ا�شمه.  كان  �شيا�شيًا مهما  يبقى خ�شمًا  اأ�شلفت، 

الذي يناأور ومن الذي ي�شعى اإىل الو�شول اإىل ت�شوية حقيقية.

املراآة: مثلما يقال: اأنتم االآن تتباكون على املبادىء ال�صبعة!
�شلمان: املعار�شة مل ت�شل اإىل هذه البنود ال�شبعة اإل بعد مفاأو�شات �شاقة وحركة �شعب. 
بدورنا، نحن ناأمل من كل اأطراف النظام اأن تتبنى هذه املبادىء؛ لأنها مبادىء اإن�شانية. 
اإذا كان اأحد من هذه الأطراف �شادقًا، يجب األ يقول اإنها فر�شة وانتهت. ل يوجد �شيء 

ا�شمه فر�شة وانتهت.

ال�صعبية الن�صوة  حلظات  اأ�صد  يف  اتزاننا  نفقد  ■ مل 

من  �صغطًا  عليكم  يفاقم  هل  امل�صتمر.  ال�صحايا  �صقوط  توايل  املراآة: 
نوع ما؟

�شلمان: نحن نتاأمل اإىل كل �شحية ت�شقط باأي �شكل، �شواء بال�شهادة اأو الإعاقة، اأو فقد 
الوظيفة اأو الأمان، ومن اأي طرف كانت، هذا �شيء موؤمل. وا�شرتاتيجيتنا يف املعار�شة هي 
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تخفيف ال�شرر والكلفة، ولكن هذه �شنة يف احلياة. ويف التحليل، اإن الديكتالتورية ل ترتك 
مواقعها ب�شهولة، ملجرد اأن هناك اأمنيات. لبد من اأن يكون هناك حراك �شعبي و�شغط 
�شيا�شي، كل هذه العنا�شر تتكامل اإىل اأن تاأتي ال�شاعة التي تتخلى فيها الديكتاتورية عن 

مواقعها.
 

املراآة: �صوؤايل حتديدًا، هل اأن طرحكم اإىل اململكة الد�صتورية هو طرح 
نهائي واأخري، اأو ميكن اأن يتغري حتت وطاأة هذا ال�صغط. وهو ما ح�صل 

يف تون�ش وم�صر، كما اأ�صار اإىل ذلك ب�صيوين يف تقريره؟
�شلمان: يف املح�شلة، ال�شيا�شي ل يفقد وعيه حتت �شغط عاطفة �شلبية اأو اإيجابية. مبعنى 
اآخر، اإن النت�شاءات الآنية غري الواقعية تفقد ال�شيا�شي اتزانه. “الوفاق” وكذلك القوى 
بقوا على هذه  اللوؤلوؤة،  النا�ض يف دوار  تواجد  ن�شوة  الأخرى، عندما كانوا يف  ال�شيا�شية 
ووا�شلنا  رف�شنا  اعتذار،  بتقدمي  يطالبنا  البع�ض  وكان  القمع،  ا�شتد  عندما  املطالب. 
اأو جاء  ال�شعبية،  احلالة  ن�شوة  �شواء جاء حتت  التزان،  املطالب. هذا  بنف�ض  املجاهرة 
على هذا  وثباته  م�شروع،  لديه  ال�شيا�شي  ال�شغط، مطلوب.  اأق�شى حلظات  حتت حتت 
اأن فيه امل�شلحة. فال يكون خفيفًا، طالعًا ونازًل، بناًء على  اأنه يعتقد  امل�شروع ناجت عن 

متغريات حلظية، حملية اأو اإقليمية طارئة.

يتبنى  �صيا�صي  تنظيم  اأي  هناك  يكن  مل  فرباير   13 يوم  حتى  املراآة: 
املعار�صة  اأطراف  جميع  االآن  لدينا  لكن  النظام،  اإ�صقاط  خيار  فعليًا 
ال�صيعية، ا�صتثناءكم. براأيك، ت�صوية بينكم واحلكم على �صقف امللكية 

الد�صتورية ميكن اأن يقنع هذه االأطراف؟
�شلمان: نحن ن�شر دائمًا على اأن تكون الكلمة الأخرية اإىل ال�شعب، وامل�شروع الذي ميثل 
جمل�ض  هو  املهم،  ذلك.  نعتقد  زلنا  وما  املنتخب،  التاأ�شي�شي  املجل�ض  هو  فعليًا  ال�شعب 
اإنها  القول  هنا ميكن  الد�شتوري.  املو�شوع  ينظر يف  �شليم،  ب�شكل  ال�شعب  منتخب ميثل 
كلمة ال�شعب، وخياره. ال�شيغة الأخرى الأقل متثيال، هي �شيغة ال�شتفتاء على توافقات 
معينة. فاإذا �شورّت 50 يف املائة زائد 1 على اأن امللكية الد�شتورية، هي خيار ال�شعب، فاإن 

البقية ينبغي اأن ي�شتجيبوا لذلك.
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القوة  ا�صتخدمت  قد  دامت  ما  ال�صلطة  اإن  يقول  راأي  هناك  املراآة: 
القادرون  فهم  املعار�صة،  متطريف  مفاأو�صة  االآن  عليها  فاإن  الغا�صمة، 
اآخر،  مبعنى  بالتهدئة.  ت�صددًا  االأكرث  اجلماعات  اإقناع  على  فعليًا 

�صاعت الربطة من بني يدي اجلمعيات.
ال�شعب،  اأي طرف. نحن جزء من هذا  مع  “فيتو” على احلوار  اأي  لدينا  لي�ض  �شلمان: 
اأي توافق اأو اأي �شيغة تطرح للحوار �شنعرب عن وجهة نظرنا باإزائها. كررت يف اأكرث من 
منا�شبة، اأن ما يهمني يف احلقيقة، هو اأن يوجد حل لهذا البلد قادر على اأن يحقق م�شالح 

اآبنائه. كيف ياأتي؟ من ي�شاهم فيه؟ هذا الأمر لي�ض لدي اأي “فيتو” عليه.

البحرين يف  دينية  اأحزاب  توجد  ■ ال 
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املراآة: االنق�صام الطائفي احلاد بني ال�صنة وال�صيعة، الذي يكاد يكون 
االأول الذي يحدث بهذا احلجم يف تاريخ البحرين احلديث. اأال يفر�ش 
تاأ�صي�ش  من  اجلدوى  باإزاء  امل�صتقبلية  املراجعة  من  نوعًا  عليكم  ذلك 
اأحزاب اأو جمعيات على اأ�صا�ش ديني. على اأ�صا�ش اأن ذلك �صبب، اإ�صافة 
اأر�صًا  ي�صكل  املجتمع،  تناق�صات  على  اللعب  احلكم  على  ت�صهيله  اإىل 

خ�صبة لتغذية الهواج�ش املت�صككة؟
�شلمان: براأيي، من ال�شعب اإطالق �شفة الأحزاب الدينية على اأي من اجلمعيات احلالية 
املوجودة يف البحرين. ذلك لأنها، اأوًل: اأحزاب مفتوحة، وثانيًا: براجمها �شيا�شية ولي�شت 
دينية. لذا اأقول من ال�شعب نعتها بالأحزاب الدينية. يف اأملانيا يوجد احلزب الدميقراطي 
ل  هذا  امل�شيحي،  الدميقراطي  احلزب  هناك  بريطانيا،  يف  وكذلك  الأملاين،  امل�شيحي 
يعني اأنها اأحزاب م�شيحية اأ�ش�شت لتكون يف قبال اليهودية اأو امل�شيحي الربوت�شتانتي اأو 

الأرثوذك�شي. اإن براجمها �شيا�شية.

املراآة: كانت لديكم فر�صة مطلع االألفينات يف تطوير “كتلة تاريخية” 
ت�صكلت نواتها يف جلنة العري�صة ال�صعبية. بداًل من الذهاب يف تطوير 

هذه التجربة، رحتم توؤ�ص�صون جمعية �صيعية.
�شلمان: نحن منفتحون على اأية �شيغة جامعة ت�شتطيع اأن جتمع املوؤمنني بالدميقراطية، 
وم�شتعدون للكفاح من اأجلها ودفع كلفتها. ولكن اإىل اأن تتاأ�ش�ض هذه الكتلة، لن ن�شع رجال 
على رجل، وجنل�ض يف بيوتنا. �شوف نتبنى املطالب التي نعتقد اأنها متثل التطور، و�شندافع 
عنها، وعندما ن�شل اإىل �شيغة ب�شاأن هذه الكتلة �شنكون جزءًا منها. �شعينا يف املوؤمتر 
الد�شتوري، ويف التحالف الرباعي وال�شباعي، كان هذا نوعًا من التكتيل، مل تكن العالقات 
تقوم على اأ�شا�ض طوائف، اإمنا عالقة وطنية جامعة. الآن هناك جهد لإفراز كتلة تدافع 
عن الدميقراطية يف البحرين. اإىل اأن ين�شج هذا املو�شوع، ويخرج يف �شيغة متبلورة، لن 

اأجل�ض وا�شعًا يدا على يد، يف انتظار اأن تاأتي.





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

مل يحن الوقت بعد لكتابة �صرية 14 فرباير/ �صباط، اأو �صخو�صها. فهي ملحمة مل تنته 
بعد، ما تزال تتفاعل، من�صغلة و�صاغلة كل من حولها، اأكانوا معها اأو يف ال�صد. على اأن 
ال�صباب  اأولئك  ذلك اليعفي من حماولة فهم بع�ش من حمركيها، وخلفياتهم، خ�صو�صًا 
اليجل�صون  حيث  امل�صهد،  م�ش  هوا  على  يقيمون  الذين  املجهولون  اجلنود  وال�صابات، 
"مراآة  اأنهم يف ال�صلب منه. حول ذلك، فقد �صعت  على كرا�صي ال�صا�صة، على الرغم من 
فرباير.  يف  التظاهر  دعوة  �صاحب  االأحبار"،  "�صاحب  اإىل  الو�صول  اإىل  البحرين" 
جانبًا  معها  تفتح  حيث  اخلواجه،  مرمي  النا�صطة  هي  اأخرى،  �صخ�صية  اليوم  وحتاور 
من ملفات "الثورة املن�صية". وهي فر�صة للغو�ش معها بعيدًا، يف تفا�صيل عائلة مكر�صة 
من  طريقها  يف  القطار  يف  كانت  املا�صي  اآذار  مار�ش/  يف  ب�صواء.  �صواءًا  و"االأمل"،  للعمل 
التالية، عرب هاتفها: والدك )عبدالهادي  الر�صالة  اإىل وا�صنطن حني تلقت  نيويورك 
يذرع  يزال  ما  "ال�صريع"  القطار  عجزت،  ب�صيء،  تقوم  اأن  اأرادت  قل.  اعتحُ اخلواجه( 
امل�صافات كما لو اأنه اليريد اأن ي�صل! "مراآة البحرين" حاورتها، وفيما �صيلي مقتطفات:
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َ تعرف مرمي نف�صها؟ مراآة البحرين: بمِ
مرمي اخلواجه: اأ�شتطيع اأن اأعرب عن نف�شي بتعريفني: تعريف ما قبل ثورة البحرين 14 
فرباير/ �شباط وتعريف ما بعدها فبعد ثورة البحرين الكلمة التي اختارها لعرف بها 
عن نف�شي هي حقوقية ادافع عن حقوق الن�شان، ق�شيتي الأوىل هي البحرين، اإذ كر�شت 
اأما قبل الثورة؛  ف نف�شي بق�شية البحرين.  اأعررّ اأنا الآن  نف�شي بالكامل لأجل البحرين. 

فقد كان الو�شع خمتلفا.

حتمِ اأكرث؟ املراآة: هاّل و�صّ
اخلواجه: قبل الثورة، كنت قد تخرجت للتو من اجلامعة، وكان همي هو البحث عن عمل 
ف نف�شي باأنني �شخ�ض مهتم بحقوق الإن�شان. كما كانت لدي هوايات  منا�شب. كنت اأعررّ
واهتمامات عديدة؛ اإذ كنت اأدرب الطلبة على مهارات القيادة والتوا�شل اأثناء درا�شتي يف 

اجلامعة. اأما الآن؛ فقد اأ�شبحت ق�شية البحرين كل حياتي.

املراآة: البد اأن هويتك قبل الثورة قد اأثرت يف اإعادة تعريف هويتك 
بعد الثورة. هل كان لرتبيتك ال�صر الذي جعلك ت�صلكني طريق الثورة؟

اأنا  الإن�شان، فمنذ طفولتي  يعمل يف جمال حقوق  والدي  اأرى  واأنا  ن�شاأت  لقد  اخلواجه: 
واإخوتي نعرف جيدا اأن الوالد يعمل يف ق�شايا تعذيب �شجناء البحرين. كربنا ونحن ن�شمع 
عن عمنا املعتقل الذي ُيعذب يف ال�شجون البحرينية. ويا للمفارقة فهو حاليا يف ال�شجن مع 
اأبي حتت ق�شية واحدة.   لقد تربينا على هذه العقلية، عقلية الدفاع عن حقوق الإن�شان. 
ومل يكن اأبي وحده الذي يعمل يف هذا املجال؛ فقد كانت اأمي اأي�شا مهتمة بحقوق الن�شان 
ولطاملا دارت بيننا حوارات حول الو�شع يف البحرين وحقوق الن�شان. اإن حب البحرين 

وحقوق الن�شان يجري يف عروقنا.

عن  متاما  خمتلف  البحرين  �شعب  جتاه  �شعور  لدي  كان  لقد  جدا.  مهمة  الهوية  م�شاألة 
�شعوري الآن. �شابقا كنت اأرى   النا�ض غري مهتمني بحقوقهم ول يهمهم ان عا�شوا حتت 
نظام ي�شتخدمهم كعبيد. كنت اأحاول اأن اأكلم النا�ض عن ق�شايا حقوق الن�شان والق�شايا 
احلقوقيون  يخرج  فحني  بال�شيا�شة.  لنا  عالقة  ل  دائما:  الأول  ردهم  وكان  ال�شيا�شية 
ليتكلموا عن حقوق الن�شان يقف معهم قلة قليلة من النا�ض، اعدادهم قليلة جدا ل تتجاوز 
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خم�شني �شخ�شا، هوؤلء عندما ي�شربون او ي�شجنون اأو يعذبون ل يقف اأحد مدافعا عنهم، 
لذا مل اأكن مرتاحة وكنت قد و�شلت ملرحلة- بعد ما ح�شل يف اأغ�شط�ض/ اآب -2010 
اأ�شعر فيها باأن ق�شية البحرين ل ت�شتحق كل هذا العناء؛ فال فائدة من املطالبة بحقوق 
اأنا�ض ل يريدون حقوقهم، كان اأبي دائما ي�شرح يل الو�شع يف البحرين وكيف يفكر النا�ض 
اأنني  موؤكدا يل  ال�شت�شالمية،  الطريقة  بهذه  يفكرون  اأزمات جعلتهم  فيه من  وما مروا 
ب�شحة هذه  اعتقد  اأكن  اأنني مل  على  النا�ض،  هوؤلء  على  عقليتي  افر�ض  ان  ا�شتطيع  ل 

النظرية.
يف  النا�ض  جتاه  كثريا  نظرتي  تغريت  البحرينية،  الثورة  وبعد   2010 اأغ�شط�ض  بعد 
الذي كان يعي�شه  الو�شع  ال�شعب ون�شاله، وفهمت جيدا  اأحرتم هذا  البحرين، ا�شبحت 
من قبل، فقد تربيت خارج البحرين. انا الآن ل احرتم هذا ال�شعب فقطـ، بل اأفتخر اأنني 

بحرينية، �شرت اأمت�شك بالهوية البحرينية اأكرث مما كنت اأفعل من قبل.

خارجا البقاء  وقرار  العودة  ■ جنة 

املراآة: كم كان عمرك عندما رجعتمِ اىل البحرين؟
 - العربية  لغتنا  كانت  عاما.  ع�شر  اأربعة  حينها  اأبلغ  وكنت   2001 يف  عدنا  اخلواجه: 
وخ�شو�شا اأنا- �شعيفة جدا؛ فقد تخرجت من مدر�شة اجنليزية. حني اأدخلوين مدر�شة 
بحرينية؛  منها  اأكرث  عراقية  كانت  لهجتي  لأن  التاأقلم  يف  �شعوبة  لدي  كان  احلورة، 
فاأ�شدقاوؤنا يف الدمنارك كانوا عراقيني او فل�شطينيني، مل اأ�شعر باأنني م�شتقرة متاما ال 

■ مع والدها، اأ.عبدالهادي اخلواجة
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بعد دخويل اجلامعة. كانت درا�شتي باللغة الجنليزية؛ لذا مل اأجد �شعوبة يف المر؛ مما 
فتح يل املجال لأبداأ بالندماج يف هذا املجتمع وال�شعور باأنني جزء منه. املو�شوع �شعب ول 
يتفهمه ال من عا�ض خارج وطنه. نحن تربينا يف الدمنارك ومل ن�شعر اأبدا اننا دينماركيني 
فقد زرع اأمي و اأبي فينا البحرين كوطن بالرغم من بعدنا عنه. لكنني عندما عدت اىل 
التفكري  منها طريقة  لأ�شباب خمتلفة  ال�شعب  اىل هذا  اأنتمي  ل  باأنني  �شعرت  البحرين 
وال�شخ�شية، تربينا على اأن البحرين هي اجلنة املوعودة من فرط �شدة ا�شتياق اأمي واأبي 
لها. لقد كانا ي�شوران البحرين كاأف�شل بقعة يف العامل، لكننا حني عدنا وجدنا اختالفات 
كثرية بني املجتمعني، فاملجتمع يف البحرين مرتابط اىل الدرجة التي تلغي فردية الن�شان 

يف بع�ض الأحيان . التاأقلم �شعب لكنني مع الوقت اعتدت الو�شع اجلديد.

املراآة: كم بقيتمِ يف البحرين؟
اخلواجه: بقيت هنا اإىل العام 2009 ثم انتقلت اىل الوليات املتحدة مدة �شنة واحدة؛ 
�ض العربية يف اإحدى اجلامعات. ثم رجعت البحرين �شيف2010 ل�شتقر  اإذ   كنت ادررّ
الن�شان  حقوق  عن  مدافع  و  كنا�شط  والدي  و�شع  لكن  عمل  عن  بحثت   ، نهائي  ب�شكل 
اأي وظيفة لذلك  بداأت العمل كمتطوعة مع مركز البحرين حلقوق  حال دون قبويل يف 
الن�شان حتى اغ�شط�ض/ اآب 2010 حني ا�شطرت اىل مغادة البحرين دون رغبة مني 
ب�شبب حتذير تلقيته عن احتمال تعر�شي لالعتقال نتيجة عملي مع املركز فغادرت اىل 
لندن، حني تلقيت خرب الثورة على �شفحة الفي�شبوك؛ قررت اأن اأعود. عدت يف تاريخ 8 
فرباير/ �شباط وبقيت يف البحرين حتى بداية مار�ض. بعدها �شافرت اىل جنيف لألقي 
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كلمة هناك ومل ا�شتطع ان اعود اىل البحرين منذ ذلك الوقت.

املراآة: هل حاولت العودة ومل ت�صتطيعي؟
اخلواجه: بغ�ض النظر عن النتائج التي قد اأواجهها ان قررت العودة من اعتقال اأو اختفاء
ال اأن هذا لي�ض ال�شبب الرئي�شي لقراري بالبقاء يف اخلارج ، فاأنا اأعتقد اأن ما اأقوم به 
من عمل يف تو�شيل ق�شية البحرين و تعريف العامل مبا يح�شل هناك هو ما جعلني اأتخذ 

هذا القرار.

املراآة: هل قررت العودة اأم اأنك الت�صتطيعني اأن تعودي؟
اخلواجه: بداية مل اأكن اأ�شتطيع العودة؛ فقد كنت متاأكدة اأنني �شاأعتقل خا�شة بعد اعتقال 
اأبي وعمي واأزواج اأخواتي وابن عم اأمي، واذا مل اأعتقل فرمبا اختفي. وامل�شاألة الثانية اأين 
لو عدت اىل البحرين فلن ي�شمحو يل باخلروج منها �شوف مينعوين من ال�شفر. لذا قررت 
ال�شفارة يف  بدخول  ملزمة  ا�شبحت  القانون  تغيري  بعد  لأنه  البحريني  اأجدد جوازي  األ 
حال رغبتي بتجديد اجلواز، وهناك يحق لهم اعتقايل داخل ال�شفارة . واأنا الن اأحترك 

بجوازي الدمناركي.

معي؟ �صتخرج  فهل  الأجلك  فرباير   14 يف  ■ �صاأخرج 

بعد  الثورة  �صرارة  انطالق  وكان  �صباط  فرباير/   10 يف  عدت  املراآة: 
اأربعة اأيام من ال�صهر نف�صه. حدثينا عن ن�صاطك؟

اخلواجه: كان عملي اعداد التقارير وتوثيق انتهاكات حقوق الن�شان قبل انفجار الثورة، 
والتوا�شل بني املركز واجلهات اخلارجية من حكومات ومنظمات.  التن�شيق  ا�شافة اىل 
بالتقارير  لتزويدهم  املتحدة وهيومن رايت�ض ووت�ض وامني�شتي  بالأمم  ات�شال  كنت على 
مقابلة؛  على  احل�شول  ال�شعب  من  كان  الثورة  قبل  احلكومات.  مع  للتوا�شل  والتن�شيق 
فقد كان لزاما عليرّ اأن اقنع الطرف الخر ب�شرورة مقابلتي. لكن بعد الثورة انقلب الأمر 

واأ�شبح اأ�شهل بكثري، الآن لدي �شمعة يف اخلارج؛ 
ت�شميم  الثورة   للم�شاركة يف  البحرين  اىل  عودتي  قبل  عليها   عملت  التي  الأ�شياء  من 

اعالن للخروج يف 14 فرباير بداأت به ب�شوؤال كان مبثابة العنوان لهذا العالن و هو :
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ملاذا يجب ان نخرج يف 14 فرباير؟
و حاولت اأن اأجيب و اأ�شرح للنا�ض عن ال�شباب التي اأعتقد بانها ت�شتحق منهم الوقوف 

عندها للم�شاركة يف الثورة فكتبت ..
اأنا �شاأخرج يف 14 فرباير لأتظاهر بطريقة �شلمية لدافع عن حقوقك

اأو اأي من اأحبائك للتعذيب يف ال�شجون  14 فرباير لكي ل تتعر�ض انت  اأنا �شاأخرج يف 
البحرينية

اأنا �شاخرج يف 14 فرباير لكي اأ�شمن لك حقك بامل�شاركة يف حكومة بلدك و ان �شوتك 
م�شموع

اأنا �شاأخرج يف 14 فرباير من اأجل كل طفل و را�شد من اأجل كل اأمراأة و رجل ..
العالنات  من  النوع  هذا  ؟  يل  �شتن�شم  فهل  فرباير   14 يف  اجلك  من  �شاأخرج  اأنا 
قبل  من  للمو�شوع  ورف�ض  الفكرة  حول  نقا�شات  هناك  كان  النا�ض.  خلروج  حتفيزي 
البع�ض.   �شخ�شيا مل اأتوقع اأن يخرج النا�ض باأعداد كبرية. كنت اأعلم اأنني رمبا اأعتقل 
لكن احلكومة ل تريد تاأجيج الو�شع يف هذا الوقت، فلن يعتقلوين حني اأرجع لذا قررت 
اأنها  التي كانت متوقعة  لتوثيق النتهاكات  اأ�شارك يف عمل املركز  واأن  اأكون موجودة  اأن 

�شتح�شل من احلكومة البحرينية.

االأوىل ال�صوء  �صهقة  ■ الدوار: 

املراآة: هل كنت تتواجدين با�صتمرار يف الدوار؟
اخلواجه: كنت حا�شرة كل يوم. ومنذ اأول يوم كانت م�شوؤوليتي مرافقة ال�شحافيني من كل 
اأنحاء العامل، اترجم لهم املقابالت ترجمة فورية بني العربية والجنليزية. كنت موجودة 
يف اول يوم مت العتداء على املظاهرات بالقرب من دوار الدراز. وتعر�شت للتهديد من 
قبل اأحد اأفراد الأمن بك�شر هاتفي النقال واعتقايل اْن مل اتوقف عن الت�شوير.   اتذكر 
ركبت  لذا  جمرة؛  بني  يف  رجب    نبيل  منزل  عند  للحقوقيني  م�شرية  هناك  كانت  اأنه 
اأ�شابني  الذي  املوقف  ان�شى  ول  هناك.  اىل  متوجهني  ال�شحفيني  اأحد  برفقة  ال�شيارة 
قد  الأمن  قوات  كانت  و�شلنا  ال�شيارة، عندما  المامي من  الكر�شي  ال�شحفي يف  ومعي 
اعتدت على امل�شرية.   تقدمت قليال وراأيت اأفراد المن واقفني يف المام والنا�ض ترك�ض، 
توقفت على جانب الطريق حيث كان من ال�شعب التقدم. اندفعت باجتاهنا �شيارة دفع 
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ت على نف�شها.   قام  رباعي تابعة لالأمن ب�شرعة جنونية وتوقفت عندنا فجاأة، بعد اأن التفرّ
اأحدهم باإطالق النار على �شيارتنا حتى ظن ال�شحفي برفقتي اننا ميتون ل حمالة وبداأ 
بال�شراخ، قال يل اإنها املرة الأوىل التي يرى فيها �شيئا كهذا، وهنا اأدركت اأن الو�شع تغري 
يف البحرين، لأين طوال الع�شر �شنوات التي ع�شتها يف البحرين مل يقم اأحد من اأفراد 
يرى  لئال  يحذرون  كانوا  م�شتحيال،  كان  وبرفقتنا �شحفيني،  علينا  النار  باطالق  المن 
ال�شحفيون �شيئا، لكن هذا املوقف اختلف متاما. كان جال�شا   اإىل جانبي �شخ�ض اأبي�ض 
ب�شعر اأ�شقر، ومع ذلك اأطلقوا النار علينا مبا�شرة، هنا اأنا عرفت باأن تكتيكهم تغري واأن 

طريقة تعاملهم مع النا�ض قد تغريت.
بت�شويره،  قمت  م�شيمع.  علي  �شهيد؛  اول  اأعلن عن  عندما  امل�شت�شفى  موجودة يف  كنت 
كنت حا�شرة يف الدوار ب�شكل يومي بعدما ا�شتعدناه. كنت هناك يف املركز العالمي يوم 
17 فرباير عندما ُهوجم املعت�شمون يف الثالثة فجرا. اإذ كنت معتادة على العودة للمنزل 
يكون هناك هجوم على  ال�شباح. عندما  للدوار يف  اأعود  ثم  �شاعات  لب�شع  لأنام  فجرا 
الدوار اأذهب اىل امل�شت�شفى لتوثيق احلالت. الأطباء هناك يعرفونني جيدا؛ فقد كانوا 

ي�شمحون يل بالدخول للتوثيق.

املراآة: كيف ت�صكلت �صورة الدوار يف خميلتك؟
اخلواجه: اأ�شعر باأن ال�شورة التي ر�شمها والداي عن البحرين حتققت وراأيتها يف الدوار، 
ال�شيا�شة  يتكلموا يف  ان  اتوقع حتى  اأراهم يف مظاهرة ومل  اأن  اأتوقع  اأ�شخا�شا مل  راأيت 
لأنهم يخافون.   حا�شرين يف الدوار. �شيء ل يو�شف. حني اأُ�شاأل يف اخلارج عن عقلية 
بحيث  طويلة  مدة  املاء  حتت  راأ�شه  و�شعوا  ب�شخ�ض  لهم  اأ�شبهها  البحرين،  يف  النا�ض 
ن�شي كيف يتنف�ض وتعود على و�شعه حتت املاء ثم اأُعطي فر�شة للخروج فوق �شطح املاء 
وا�شتن�شاق الهواء لأول مرة.هنا �شيحاول ان يفعل كل ما مبقدرته ليخرج فوق �شطح املاء. 
هذا ما ح�شل لل�شعب البحريني الذي خرج فوق �شطح املاء لي�شتن�شق هواء احلرية؛ لذا 

من ال�شعب اأن يتخلى عنه الن.
اأن   100% اليوم، كنت مقتنعة  راأيته ذلك  17 فرباير وبعد كل ما  طبعا، بعد هجمة 
اأن النا�ض بعد العنف والظلم الذي راأيته  ال�شعب البحريني لن يخرج مرة ثانية. ظننت 
بالنا�ض  كان رعبا. ولكن، يف  الثورة، ما فعلوه  اليوم �شيذهبون ملنازلهم و�شتنتهي  ذلك 
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اليوم الذي تاله خرج عدد اأكرب من النا�ض وهنا اأيقنت باأن ال�شعب البحريني لن ير�شى 
بالذل جمددا. يوؤكد هذا ما ح�شل يف 2001عندما خرج امللك اىل النا�ض بوعود وردية 
اعتربوها فر�شة  و  بانتهاك حقوقهم  و عنيف عانوا منهم  قا�ض  فت�شاحموا عن ما�ض   ،
حقيقية للتغري  ينادون بالن�شيان لذا كانوا راغبني يف ت�شديق ما وعد به. كانوا - اإبانها - 
يف و�شع �شعب جدا، لذا عندما جاء لهم بوعود اإطالق �شراح ال�شجناء واإرجاع املبعدين 
وتغيري الو�شع؛ هتفوا له بـ: نعم هذه فر�شة للتغيري. لكن الأمال خابت بعدها بعد اأن تبني 
اأنها وعود وهمية مل يتحقق منها �شيء، وعليه فاإن ال�شعب البحريني قد و�شل ملرحلة عدم 

الت�شديق، وهو ما جعلهم ي�شتمرون بهذه القوة.
ما اأحاول اأن اأو�شله للخارج اأنه بعد ت�شعة اأ�شهر ورغم تخلي العامل عن الثورة البحرينية؛ 
فاإن النا�ض م�شتمرون فيها، كيف وا�شلوا بهذه القوة؟ اإنها فكرة الكرامة. الثورة البحرينية 
لي�شت ثورة مال ول اقت�شاد انها ثورة الكرامة الإن�شانية. خرج النا�ض يطالبون بالإ�شالح 

ولي�ض باإطاحة النظام، غري اأن   النظام اعتدى عليهم وقتل منهم من قتل.

واالإ�صقاط االإ�صالح  ■ بني 

املراآة: هل كنت مع خطاب اإ�صالح النظام اأم ا�صقاطه؟
ذلك  يتحقق  مل  فاإن  الأمر،  بادئ  يف  بالإ�شالح  ال�شباب  مطالب  مع  كنت  انا  اخلواجه: 
نطالب بال�شقاط. هذا هو التفكري ال�شليم لأنك اذا خرجت راأ�شا مبطلب ا�شقاط النظام 
�شتفقد ن�شف ال�شعب لأنهم لي�شوا م�شتعدين باملطالبة با�شقاط النظام لذا كان لبد من 
التدرج. ما ح�شل يف البحرين كان معقول، النا�ض طالبوا بد�شتور جديد لأن امللك وعد 
به ومل يِف بوعده.   لكن قيام النظام بقتل النا�ض جعلهم يفكرون   كيف ميكن اأن يطالبوا 
ا�شقاط  اإىل  املطالب  �شقف  ارتفع  لذا  قتلهم؟  يف  م�شتمر  وهو  بال�شالح  النظام  هذا 
النظام. اعتقد اأن ما فعلوه كان �شليما؛ حيث ك�شبوا اأنا�شا كثريين مل يكونوا ليك�شبوهم 
الثورة  هذه  اأن  اأوؤمن  كنت  لل�شباب،  اأميل  كنت  النظام.  ا�شقاط  الأول  �شعارهم  كان  لو 
يجب األ يكون لها دافع ديني اأو طابع �شيا�شي لأنك عندما تل�شق �شفة معينة يف الثورة 
فاإنك ت�شري يف الطريق اخلطاأ. من اأ�شباب جناح الثورة هو اأن لي�ض لها طابع ديني، ومن 
اأكرث ما اأعجبني يف ال�شباب هو اأنهم مل يكونوا يتكلمون عن التمييز �شد ال�شيعة رغم اأن 
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هذا ال�شيء موجود وواقعي جدا يف البحرين. اإنهم يدركون اأنهم اذا ركزوا على اأي �شيء 
يخ�ض ال�شيعة فاإنهم �شيخ�شرون ال�شنة. ومن املهم األ يح�شل هذا لأننا يف النهاية نعمل 
من اجل بلد لل�شنة وال�شيعة، يجب اأن ي�شعر ال�شنة باأننا عندما نعمل على ال�شالح والبناء 

فاإننا نعمل من اجل املجتمع البحريني كله.
ل يجوز اأن يكون هناك طابع �شني او �شيعي ال�شفة الوحيدة التي يجب اأن ت�شود هي كلمة 
" بحريني " و فقط بحريني. ما يعجبني اأن ال�شباب اىل الن يخرجون ب�شعارات: ل �شنية 

ل �شيعية . لذا يجب ان نحافظ على ذلك.

االأوىل الدينية  مرجعيتنا  ■ عقولنا؛ 

املراآة: ركزتمِ على البعد الديني، كيف ت�صفني تربيتك الدينية؟
اخلواجه: نحن تربينا ومل نكن نعرف اأن هناك �شنة و�شيعة كما مل نكن نعرف اأن هناك 

بحارنة وبحرينيني وعجم، رغم اأن الدمنارك حتتوى على كل هذه الطوائف.
ديننا  نعرف  اأن  على  يربياننا  والداي  كان  التا�شعة،  يف  حتجبت  فاأنا  كم�شلمني؛  تربينا 
عن  التعلم  على  كثريا  ي�شجعاننا  كانا  الوقت.  نف�ض  يف  الخرين  نحرتم  واأن  وهويتنا 
عن  الكثري  اعرف  وكنت  عاما  ع�شر  الربعة  يتعدى  ل  عمري  كان  الأخرى.  الديانات 
امل�شيحيني واليهود والهندو�ض.   تربينا على اأن نعرف اأنف�شنا من خالل معرفة الخرين.

الثورة ■ مدنية 

املراآة: من املوؤاخذات التي تطرح على ثورة البحرين، هي: كيف يطالب 
اأن منط تدينهم منط مغلق، ففي الدولة  هوؤالء بدولة مدنية يف حني 

الدميقراطية هناك تقبل لالآخر و�صكل جديد للتدين؟
و  النا�ض، و ميزت بني �شني  ب�شكل طائفي مع  تعاملت  البحرين، احلكومة  اخلواجه: يف 
�شيعي و هو ما اأدى اىل ادراك النا�ض خلطورة الطائفية و م�شاوئها و اأدركوا اأن التعاي�ض 
بكل  ال�شعب  حترتم  بحكومة  يطالبون  جعلهم  ما  وهو   ، احلل  هو  الطوائف  خمتلف  بني 
طوائفه ومذاهبه وافكاره املختلفة؛ حكومة مدنية عمادها العدالة و امل�شاواة بني اجلميع 

و حترتم مبادئ حقوق الن�شان.
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ال�شعب البحريني من اكرث ال�شعوب املثقفة ول يحتاج اإىل من يعلمه كيف يجب ان تكون 
احلكومة او ما هو النمط الديني الذي يجب ان ي�شري عليه. اأن تكون متدينا ل يعني األ 
تكون مثقفا.   ان تكون متدينا ل يعني األ تكون منفتحا. ان تكون متدينا ل يعني األ تفهم 
يف ال�شيا�شة.   ال�شعب البحريني   مثقف ويدرك جيدا اأن البحرين ل ت�شلح ان تكون دولة 
دينية لأننا اذا بنينا حكومة على ا�ش�ض دينية فهذا يعني اننا ن�شتبعد جزءا من ال�شعب 
وهذا   ل نفع وراءه؛ لأننا لن نح�شل على الدميقراطية ال اذا كان اجلميع م�شرتكا يف 
الدولة. لو تغري النظام يف البحرين فهذا ل يعني ان تكون لدينا حكومة �شيعية على ا�شا�ض 
ي�شاندون  الذين  اأولئك  ان  اعتقد  بالعك�ض،  بل  ال�شيعة،  البحرين هم من  الغالبية يف  ان 
احلكومة ويقفون �شد ال�شعب يجب ان يكونوا جزءا من الدولة فيما بعد ويجب ان حترتم 
حقوقهم؛ لأنها الطريقة الوحيدة للعدالة النتقالية. اإنك عندما ت�شتبعد اأنا�شا فاإنك تخلق 
التطرف، اذا قلت لأي فئة باأنك لن ت�شركها يف �شيا�شات الدولة فاأنت تخلق التطرف يف 
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الدولة، لكنك حني ت�شرك جميع فئات املجتمع فاإنك - بال �شك - حت�شل على الن�شجام 
النظام.  تغري  ن�شعها يف احل�شبان يف حال  ان  التي يجب  ال�شياء  الجتماعي، هذه من 
حينها ل ينفع ان ن�شتبعد احدا مهما كان وهذا ما يعجبني يف الثورة البحرينية؛ فاأولئك 
الذين تعر�شوا لل�شرب والعتداء والتعذيب ل زال ينادي كل واحد منهم باأنه يدافع عن 
حقه وحق ال�شخ�ض الذي كان يقف �شده.   اذا جنحت الثورة لن يكون الثوار هم وحدهم 

امل�شتفيدون بل كل ال�شعب.

باالإجنليزية    واأتخاطب  العربية  ■ اأتقن 

املراآة: قلت اإنك تعلمك اللغة العربية يف مدر�صة احلورة؟
اخلواجه: عندما كنا يف الدمنارك كنا نتعلم اللغة العربية. يف البداية كانت اأمي تدر�شنا 
والديرّ كانا  التي لبد منها، لأن  الأ�شا�شيات  العربية من  اللغة  تعلم  املنزل؛ فقد كان  يف 
يدخلونا  اأن  اختارا  ولذلك  ما،  يوم  يف  البحرن  اىل  الرجوع  اأمل  على  حياتهما  يعي�شان 
اأن  غري  ثانوية  كلغة  والعربية  الدمناركية  تعلمنا  دمناركية،  ولي�ض  اجنليزية  مدر�شة 
الزامية يف املدر�شة؛ كان  اللغة الأم.   ويف حني كانت الدمناركية  الجنليزية كانت هي 
اأبي يلزمنا ان نتحدث اللغة العربية يف املنزل وهذا ما قوى العربية لدينا ثم بعدها بداأنا 
ندر�ض يف مدر�شة عربية كل يوم �شبت، عندما اتيت للبحرين كان م�شتوى اللغة العربية 
لدي يف م�شتوى ال�شف الثاين او الثالث البتدائيني. اأكملت الثانوية يف مدر�شة احلورة ثم 

در�شت يف جامعة البحرين.

املراآة: هل وجدت �صعوبة يف تعلم اللغة العربية؟
اخلواجه: بالطبع كان �شعبا، فاأنا انتقلت من م�شتوى الأوائل يف الدمنارك اىل م�شتوى 
يف  كانت  مثال  بتول  اأختي  اأكرب،  جهدا  اأبذل  اأن  املمكن  من  كان  البحرين،  يف  �شعيف 
الثانوية  من  وتخرجت  الوائل  من  تكون  ان  وا�شتطاعت  العدادي  من  الثاين  امل�شتوى 
بامتياز، لكنني مل اأكن احب الدرا�شة،   غري اأن اأدائي يف اجلامعة اأف�شل بكثري منه يف 
اأر�شب  لكنني مل  درا�شتي  اأثر على  اإذ  الجتماعي �شعوبة؛  التاأقلم  �شكل  الثانوية. كذلك 
يف العربية. براأيي مل تكن اللغة العربية "مزعجة" لكنني كنت اكره النحو وكنت اعتقد 
النحو ب�شورة جتعل  لأنهم يركزن على  ب�شكل �شحيح؛  العربية  �شون  يدررّ الأ�شاتذة ل  ان 
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الطالب يكره العربية.   اأمي واأبي كانا ي�شاعدانني كثريا؛ فاأبي كان يطلب مني اأن اأقراأ له 
اجلريدة عندما يو�شلني اىل املدر�شة   كل �شباح وهذا ما طور كثريا من لغتي العربية، 
يف  كثريا  ذلك  �شاعدين  فقد  الق�ش�ض  كتابة  اأحب  كنت  طفولتي  منذ  اأنني  اإىل  ونظرا 

التعبري؛ اإذ بداأت اأكتب مقالت بالعربية. �شاعد ذلك على تقدمي يف الكتابة والقراءة.

املراآة: لذلك اأنت ال تكتبني بالعربية يف تويرت؟
اخلواجه: �شبب ذلك ان معظم املتابعني يل يف تويرت هم من الأجانب. ل تنق�شني القدرة 
بالعربية  معهم  واأحتدث  اأمريكا  يف  الطالب  �ض  اأدررّ كنت  لأنني  بالعربية  الكتابة  على 
الف�شحى. اعتقد اأنني مع نبيل رجب نعمل على ال�شيء نف�شه. ومادام هو يكتب بالعربية 
ويتوا�شل مع كل ال�شعب فيجب علي اأن اتوا�شل مع اخلارج. لي�ض لدي وقت للرتجمة ويجب 
اأن اأختار لغة واحدة ولذا اإذا كان نبيل يقوم بالدور بالعربية فانا �شاقوم به بالجنليزية.

يف  احلقوقي  اخلطاب  تطور  تقيمني  كيف  �صنوات،  ع�صر  خالل  املراآة: 
البحرين؟

اخلواجه: اعتقد ان العقلية احلقوقية يف البحرين تطورت كثريا خالل ع�شر �شنوات لعدة 
لن�شر  املجال  ُفتحت  التعذيب  توقف  بعد  الت�شعينيات  تلت  التي  الفرتة  ان  منها:  ا�شباب 
الوعي احلقوقي يف املجتمع، فمن املالحظ ان مركز البحرين حلقوق الن�شان اأقام الكثري 

من الفعاليات.

احلقوقي الدوار  ■ خطاب 

حا�صنة  بناء  ا�صتطاع  البحريني  جمتمعنا  اإن  القول  ميكن  هل  املراآة: 
جيدة حلقوق االإن�صان؟

اخلواجه: رمبا، نعم. اأ�شبح هناك الكثري من دورات التعليم والتدريب حول حقوق الن�شان، 
وبداأ النا�ض يتعرفون على حقوق الن�شان. قبلها كانت وجهة النا�ض �شيا�شية، لكنها بداأت 
متيل اىل احلقوقية اكرث. اأتذكر اأين ملا كنت ادر�ض تاريخ البحرين راأيت ان معظم الثورات 
كان يقودها امل�شايخ لكن هذه الثورة مل يقدها امل�شايخ. هذه الثورة قادها ال�شباب، �شحيح 
ان هناك �شيوخا من ال�شخ�شيات البارزةلكن ال�شخ�شيات الغالبة لي�شت من فئة امل�شايخ. 
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اعتقد ان هذا اختالف مهم. هذا تغيري جوهري، اخلطاب يف الدوار �شاهم يف خلق هذا 
ال�شيا�شة،  عن  يتكلمون  مما  اكرث  حقوقهم  عن  يتكلمون  الدوار  يف  النا�ض  كان  التغيري، 
كانوا يقولون ان منحقنا ان يكون لدينا كذا وكذا )...( اأعتقد ان ما ارتكبته احلكومة من 
النتهاكات والأخطاء يف حق نف�شها قد خلق فئة بارزة من احلقوقيني. من ال�شياء التي 
قالها نبيل رجب واعجبتني كثريا ان احلكومة من خالل ما قامت به من انتهاكات خلقت 
�شعبا ن�شفه مواطنون �شحفيون ون�شطاء �شيا�شيون والن�شف الآخر حقوقيون وهذا �شيء 
واقعي، بداأ النا�ض يوثقون احلالت. ل�شنا م�شطرين الآن للخروج لتوثيق احلالت؛ فقد 

اأ�شبح النا�ض يوثقون احلالت ويبعثون بها لنا وهذا تطور ملحوظ.

املراآة: قاد والدك عبدالهادي اخلواجه ن�صاطا حقوقيا بعد عودتكم، 
هل كنت جزءا من هذا الن�صاط، من اعت�صامات وغريها؟

اأمر  كنتاأنا  به،  ونفتخر  اإىل جانبه  الوالد ونقف  نوؤيد  اخلواجه: طبعا، كنا طوال حياتنا 
اأبي  اأرى  كنت  حني  اأبتعد.  اأخرى  مراحل  ويف  جدا،  ن�شيطة  احيانا  فيها  اكون  مبراحل 
يتعر�ض لل�شربات ول يقف اأحد معه؛ ي�شيبني ذلك بنوع من الإحباط. دائما اأ�شاأل والدي 
هل ما تقوم به ي�شتحق العناء، مع ال�شرب والعتقال؟ وكان جوابه دائما ان الن�شان يعمل 

اأول هلل ولي�ض للنا�ض ويجب األ يتوقع اأن تكون هناك نتيجة من النا�ض.

 ■ �صليلة عائلة حقوقية

املراآة: اأنتم كعائلة حقوقية، هل جميعكم من�صجمون يف هذا اجلو؟
اأمي؛ وهي ال�شخ�ض الذي  العائلة  اأقوى �شخ�شية يف  اخلواجه: من ناحية حقوقية نعم، 
الأربع. عندما ي�شيبني الحباط  الأخوات  اأم نحن  اأبي  ي�شتمد اجلميع قوته منه، �شواء 
واأ�شعر باأين ل اأ�شتطيع اأن اأوا�شل ات�شل باأمي لأتزود منها الإلهام والقوة.   خالل الع�شر 
ذلك  رغم  لكنها  مكروه  اأبي  ي�شيب  عندما  كثريا  تتاأثر  كيف  �شاهدنا  الأخرية  �شنوات 
كان  عندما  هو  اأمي  �شخ�شية  يف  اأده�شتني  التي  املواقف  اأكرث  من  وت�شانده.  معه  تقف 
اأن تطلب منه فك  2004 كان النا�ض ي�شاألونها  اأبي م�شربا عن الطعام يف ال�شجن يف 
الإ�شراب ب�شبب تاأثريه ال�شيئ على �شحته، لكن رد اأمي اأنها تف�شل اأن تفدنه بيديها على 
اأن تطلب منه التخلي عما يوؤمن به، ولأين اأعرف عالقة اأمي باأبي اأدرك اأنه من امل�شتحيل 
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الرا�شخ جعالها  والإميان  ال�شخ�شية  القوة يف  �شيئًا كهذا.  �شخ�ض مكانها  اأي  يقول  اأن 
تتخذ هذا املوقف، ما دعاين ذلك للقول اإنها اأقوى �شخ�شية يف العائلة.

من الناحية ال�شيا�شية واحلقوقية نحن تقريبا متفقون على كل �شيء، كنا جميعا نذهب 
مع بع�شنا لالعت�شامات، اأخواتي راأين والدي يتعر�ض لل�شرب حتى اأن اأختي فاطمة رمت 
بنف�شها على اأبي وح�شلت على ح�شتها من ال�شرب الذي كان موجها له، مل يكن قليال ما 

راأيناه.   من ناحية الن�شجام نعم نحن من�شجمون.
قوات  مقابل  كعادتي  معها  واقفة  اأكن  مل  زينب.  اأختي  اعتقال  حلظة  �شايقني  ما  اأكرث 

الأمن، فاإذا اعتقلنا اعتقلنا معا واإذا �شربنا �شربنا معا.

املراآة: كيف تلقيت خرب اعتقال والدك؟
اخلواجه: كنت يف القطار بني وا�شنطن ونيويورك وكان هاتفي مغلقا، ومل يكن لدي �شاحن 
اأتتني ر�شالة  اإىل جانبي، وفور ت�شغيل الهاتف  البطارية فطلبته من امراأة كانت جال�شة 
ن�شية تقول: اأ�شحيح ان والدك قد اعتقل؟ ففكرت اأن هذا لي�ض معقول لأنه كانت تدور 
اإ�شاعات كثرية حول اعتقال والدي، بعدها ات�شلت بي �شديقتي املوجودة يف اأمريكا وهي 
واأخربتني  ب�شيء فال تفزعي،  اأخربك  اأن  العائلة قالت يل: مرمي يجب  مقربة جدا من 
اأنهم اعتقوا والدي وح�شني ووايف زوجا اأخواتي، واأنهم تعر�شوا لل�شرب اأي�شا. مل اأعرف 
ماذا اأقول حينها اأنهيت املكاملة ودخلت موقع تويرت وبداأت اأقراأ ما كتبته اأختي عن كيفية 
اأن  حاولت  وكيف  التنف�ض  ي�شتطيع  ل  اإنه  يقول  كان  وكيف  �شرب  كيف  الوالد،  اعتقال 
تتدخل وكيف دفعوا والدتي على ال�شلم كيال تتدخل، هنا كانت لدي ردة فعل قوية جدا. 
بعيدا.  يكون  ان  والأ�شعب  اأمامه  يح�شل  كهذا  موقفا  احد  يرى  ان  الأ�شياء  اأ�شعب  من 
تكون  عندما  لكنك  املوقف  لتوؤثر يف  �شيئا  تعمل  ان  �شتحاول  موجودا  تكون  عندما  لأنك 
واأعود  تذكرة  على  اأح�شل  اأن  يجب  اأنه  هو  يل  خطر  ما  اأول  عاجز،  باأنك  ت�شعر  بعيدا 
للبحرين. طبعا كنت مرتبكة كليا. هممت بقطع تذكرة بوا�شة الإنرتنت غري اأن �شديقتي 
التي ا�شتقبلتني اأوقفتني وقالت يل لن تنفعي اأحدا اإذا تعر�شت لالعتقال، وما تقومني به 
هنا مهم جدا، واأين لو تعر�شت لالعتقال �شاأجعل الأمر اأ�شعب بالن�شبة لأخواتي واأمي. 
فجل�شت تلك الليلة مع جمموعة من اأ�شدقائي نبعث ر�شائل اإلكرتونية اإىل ال�شحافة اىل 
اأن حلرّ ال�شباح. �شديقاتي انقذن حياتي تلك الليلة بالطريقة التي �شاندنني بها. اأعرف 
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كيف كنت �شاأق�شي تلك الليلة وحدي. كنرّ يت�شلن بكل �شحيفة واذا مل يح�شلن على رد 
يعاودن الت�شال مرات ومرات وهذا ما جعل كل ال�شحف تعطي اهتماما ملو�شوع والدي.

املراآة: هل تتوا�صلني مع املراكز التي تعمل من اأجل ق�صية والدك؟
اخلواجه: احاول اأن اتعامل مع ق�شية والدي ب�شكل احرتايف .. لأنني و�شعت قانونا لنف�شي 
وامنا ق�شية   ، بل حقوقية  �شخ�شية  بطريقة  البحرين  ما يجري يف  مع  اأتعامل   األ  وهو 
مثال  مكي  جعفر  ق�شية  �شاأعطيها  التي  ذاتها  الأهمية  و�شاأعطيها  املعتقلني  ككل  معتقل 
للتعذيب،  ال�شجن �شنتني كما تعر�ض  النار يف وجهه وفقد عينه ودخل  اأطلق عليه  الذي 
وكذلك مثل ق�شية اي �شخ�ض ثان موجود يف ال�شجن اليوم. كل الق�شايا تاأخذ الهتمام 

نف�شه.

املراآة: هل تتوا�صلني مع عائلتك، خ�صو�صًا والدك يف ال�صجن؟
كنت  طبعا  اعتقاله،  منذ  مرتني  والدي  مع  وحتدثت  كثريا  اأمي  مع  اأحتدث  اخلواجه: 
اأعتمد على والدي كثريا ون�شائحه يف عملي احلقوقي، لأنه يحتفظ بكل القوانني �شواء 
به لأ�شاأله عن رقم  اأن ات�شل  اأ�شتطيع  اإنني  راأ�شه حتى  اأو احلقوقية وغريها يف  الدولية 
كبرية يف عملي  لذلك ح�شلت فجوة  الجابة يف احلال،  على  واح�شل  الفالين  القانون 
عندما اعتقل؛ فقد كنت اأحتدث معه ب�شكل يومي قبل اعتقاله. بع�ض املعتقلني ي�شمحون 
لهم بالت�شال باأقربائهم يف اخلارج مثل ابراهيم �شريف الذي كان يت�شل بابنته هنا يف 
اأمريكا. لكنهم مل يكونوا ي�شمحون لوالدي اأن يت�شل بي. ا�شتطعت اأن اأكلمه مرتني اأثناء 
اأن  ن�شتطيع  بحيث  بع�شهما  بجانب  الهاتفني  وي�شعون  بي  يت�شلون  كانوا  لأمي.  ات�شاله 
ن�شمع بع�شنا من خالل ت�شغيل ال�شماعة اخلارجية ) speaker (.   توا�شلي الآن مع 

اأمي فهي تخربين بكل �شيء. اإنني اأو�شل ما اأريد اأن اأقوله لأبي من خاللها اأي�شا.

املراآة: هل ت�صعرين اأنكم جتاوزمت كعائلة حمنة اعتقال والدك وتعذيبه؟
اخلواجه: ل، من الأمور التي اأحاول اأن اأفهمها النا�ض اأن التعذيب لي�ض مرحلة نتخطاها 
اأنه مادام ال�شخ�ض  بعد الإفراج. ولي�شت مرحلة حمددة بفرتة التعذيب. البع�ض يعتقد 
يتعر�ض للتعذيب يجب العمل   على ق�شيته، وفور الإفراج عنه ينتهي العمل، ل يعون اأن 
احلياة.  مدى  ال�شخ�ض  على  يوؤثر  لكنه  ايام  اربعة  او  ثالثة  خالل  يح�شل  قد  التعذيب 
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نتاأكد  ان  يجب  عذبته.  لأنها  احلكومة  جانب  من  ال�شخ�ض  هذا  جتاه  م�شوؤولية  هناك 
يخرجون  ال�شجن  يخرجون من  الكثري ممن  لكن  على حياته.  تاأثري  له  يكون  ل  ان هذا 
ب�شخ�شيات خمتلفة؛ احيانا منك�شرين ل ي�شتطيعون احلفاظ على عالقاتهم مع النا�ض 
ومع عائالتهم كاأن �شخ�شياتهم تدمرت. هذا ما ل يفهمه النا�ض؛ ان التعذيب لي�ض �شيئا 
اأبي فهو بحاجة اىل اهتمام طبي.  انتهائه. واذا كنت �شاأحتدث عن  ممكن جتاوزه بعد 
منذ  والدي  تعذيب  توقفوا عن  هم  وجهه،  الك�شور يف  ليعالج  للخارج  ال�شفر  اإىل  يحتاج 
فرتة لكنه ل يزال هناك �شجناء يتعر�شون للتعذيب. ل توجد �شمانة لتوقف التعذيب يف 
البحرين، يف اأي وقت يح�شل �شيء ل يعجب احلكومة �شتقرر العودة اىل التعذيب، فهو 

الو�شيلة التي ت�شتخدمها احلكومة لرهاب النا�ض داخل ال�شجن و خارجه.

املراآة: هل عملتم على املطالبة به كمواطن دمناركي؟
اخلواجه: نعم، ومازلت على ات�شال باحلكومة الدمناركية، امل�شكلة انه يحمل اجلن�شيتني 
البحرينية والدمناركية. من الناحية القانونية ما ت�شتطيع اأن تفعله الدمنارك حمدود لأن 
لديه جن�شية بحرينية. من جهتنا ن�شغط عليها. ال�شيخ حممد حبيب املقداد اأي�شا مواطن 
�شويدي. هناك اأمل اأن ن�شتطيع العمل من خالل هذا املو�شوع، لي�ض فقط لأنهما مواطنان 
يهتم مبا يحدث  الوروبي  يكون هذا مدخال جلعل الحتاد  اأن  املمكن  بل من  اأوروبيان؛ 
ق�شية  على  للرتكيز  الباب  تفتحان  قد  ق�شيتان  حتدث.  التي  وبالنتهاكات  البحرين  يف 

البحرين وجميع ال�شجناء الذين يتعر�شون ملثل هذه املعاملة.

االنتهاكات عن  امل�صوؤولني  ي�صمِّ  مل  ب�صيوين  ■ تقرير 

املراآة: كحقوقية، كيف تنظرين اإىل تقرير ب�صويني؟
اخلواجه:  ل اأ�شتطيع ان اعطيك الكثري من التفا�شيل لأين مل اأنته من قراءته، انا الن 
اأقراأه واأ�شجل مالحظاتي ونحن يف املركز �شن�شدر تقريرا عن النتائج التي نتو�شل اليها، 
اأرى انه ناق�ض من ناحية اأنه مل ي�شِم الأ�شخا�ض امل�شوؤولني. يف هذه املرحلة ل نحتاج اإىل 
اأن نركز على الختالفات بني تقريرنا وتقرير ب�شيوين ومن يريد اأن يعرف الختالفات 
ي�شتطيع اأن يقراأ التقريرين، ما يجب ان نركز عليه هو ان التقريرين تكلما عن انتهاكات 
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واأكد ح�شول  وثق  نف�شه  ب�شيوين  فتقرير  البحرين،  الن�شان ح�شلت يف  ج�شيمة حلقوق 
جرائم �شد الن�شانية خالل الع�شرة ا�شهر املا�شية وعليه نحن كحقوقيني �شن�شتخدم هذه 
املعلومات ملحاكمة مرتكبي هذه اجلرائم، طبعا رد احلكومة وا�شح من خالل الهجوم على 
املتظاهرين بعد التقرير، رئي�ض الوزراء نف�شه قد ذهب اىل الداخلية لي�شكر ال�شرطة على 

ما فعلوه وعلى احلفاظ على "ال�شقرار المني".
هم  اأ�شخا�شا  �شمت  فقد  ب�شيوين  تو�شيات  يف  النظر  اأجل  من  األفت  التي  اللجنة  اأما 
و  احلكومة  مب�شداقية  ي�شكك  ما  وهو   .. واجلرائم  النتهاكات  عن  م�شوؤولني  اأنف�شهم 
جديتها يف التغيري لذلك يجب اأن نعمل حتى تتم  حماكمة  اأي م�شوؤول �شارك يف ارتكاب 

هذه اجلرائم �شواء كان موظفا، وزيرا، اأمريا اأو ملكا.

املراآة: اإىل اأي مدى ت�صتطيعون كحقوقيني اأن تقنعوا العامل باأن هوؤالء 
االأ�صخا�ش فعال يجب اأن يتم التحقيق معهم وحماكمتهم؟

اخلواجه: عندما نتحدث عن حقوق الن�شان فال جمال للمناورة .. لي�شت هناك منطقة 
رمادية اما ان تكون مع احلقوق او ل تكون .

امل�شكلة تكمن اأن اللعبة ال�شيا�شة بني الدول هي التي تتحكم مب�شري الأحداث ،هذه الدول 
كان من  ان  ت�شاأل  فيها  تفكر  و  الن�شان  تقف مع حقوق  اأن  فقبل   .. تفكر يف م�شاحلها 
الناحية  .. فكيف تقنعهم من  ال�شعوبة  ! و هنا تكمن  اأم ل  اأن يحاكم هوؤلء  م�شلحتها 

ال�شيا�شية اأن هوؤلء املجرمون يجب اأن يحاكموا؟ .
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”هيكل“ يعترف بظلم البحرينيين
 و“تشومسكي“ يشرشح صمت العم سام 

و“المرزوقي“: البحرين حرة حرة

مفكرين  مواقف  �صباط  فرباير/   14 ثورة  ا�صتقطبت 
عامليني من العيار الثقيل. ومل حتل �صيا�صات التعتيم التي 
فر�صها االإعالم العربي خ�صو�صا، دون و�صول اأنبائها اإىل 
كافة اأ�صقاع املعمورة. وقد ناب عنه االإعالم الغربي فقام 

بالواجب على اأكمل وجه. 
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�شدة  من  اخلازن  جهاد  مثل  اخلليجية  لالأنظمة  موالون  �شحافيون  هذا  من  تربم  وقد 
يف  ارتكبت  التي  وللب�شاعات  لها  اأريد  كاأمنا  الربيطانية.  ال�شحافة  يف  عليها  الرتكيز 
ال�شحايف  الظالم” كما عرب  “�شرخة يف  اأو مبثابة  التعتيم  البقاء حتت  اأن�شارها  حق 
الربيطاين جون بالير. وكانت الذريعة اأن عدد �شحاياها ل تعدو الع�شرات، فيما قاربت 
يعدو  ل  والذي  البحرين،  ل�شكان  ال�شغري  احلجم  متنا�شني  الآلف،  واليمن  �شوريا  يف 

ن�شف املليون، وفق اآخر الإح�شاءات.
وت�شليط  العرائ�ض  لتوقيع  يتداعون  كبار  مثقفون  راح  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  من 
ال�شوء على هذا احلدث. وكان عامل الل�شانيات التوليدية الأ�شهر ناعوم ت�شوم�شكي على 
يف  ال�شليع،  املفكر  باأدوات  �شباط،  فرباير/   14 حلظة  ي�شع  اأن  ين�ض  مل  وهو  راأ�شهم. 
كلمة  اعترب يف  وقد  الأمريكية.  الإمربيالية  ترتكبها  التي  �شمن اخلطيئة  الأهم  ال�شياق 
“الأ�شد  “مراقبة الإعالم الوطني” اأن حالة البحرين هي  25 ملجموعة  له يف الذكرى 
لالأ�شطول  مقرًا  “كونها  اأهم  وهي  العربي.  الربيع  دول  كل  بني  من  لالهتمام”  اإثارة 
ال�شبب اجلوهري  اأما  الذي ميثل قوة ع�شكرية كربى يف املنطقة”.  الأمريكي اخلام�ض، 
ال�شيعة، وهي قريبة جدًا من  البحرين هم من  املائة من �شعب  70 يف  “اأن  الآخر فهو 
املنطقة ال�شرقية يف اململكة العربية ال�شعودية، وهي املنطقة التي ت�شكنها اأغلبية �شيعية 

اأي�شًا وت�شادف اأنها املنطقة التي حتوي معظم النفط ال�شعودي”.

■ ت�شوم�شكي
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طويلة  مدة  منذ  ال�شيا�شات  وا�شعي  بني  قلق  هناك  يزال  ول  “كان  ت�شوم�شكي  ويقول 
حول التحرك باجتاه نوع من التحالف ال�شمني بني هذه الأقاليم ال�شيعية التي ميكن اأن 
تتحرك نحو املطالبة بال�شتقالل وال�شيطرة على معظم الرثوة النفطية يف العامل. وهذا 
بكل و�شوح اأمر ل يحتمل”. واأ�شاف “كانت هناك انتفا�شة، مدينة خيام يف �شاحة رئي�شة 
ت�شبه �شاحة التحرير. قوات اجلي�ض بقيادة ال�شعودية، غزت البحرين، اأعطت قوات الأمن 
هناك فر�شة لأن ت�شحق التظاهرة بكل عنف، تدمر مدينة اخليام، بل تدمر ن�شب اللوؤلوؤة 
اأي�شًا، وهو رمز للبحرين، وحتتل املجمع الطبي الرئي�شي، تطرد املر�شى والأطباء، وتقوم 
ب�شكل منتظم، يف كل يوم باعتقال نا�شطي حقوق الإن�شان وتعذيبهم، بني احلني والآخر، 

كنوع من التاأديب فقط”.
اللوؤلوؤة يف ظل �شمت الوليات  اإىل دوار  وقد �شبه عملية اقتحام قوات الأمن البحرينية 
واأهدافنا  ا�شرتاتيجيتنا  مع  الأفعال  هذه  توافقت  “اإذا  كاروثرز”:  بـ“قاعدة  املتحدة 
اأنيقة لكن ما يهم هو احلقائق”  اأن نلقي خطابات  القت�شادية، فال باأ�ض بذلك. ميكن 

على حد تعبريه.

ظلموا البحرين  يف  التغيري  ■ دعاة 
الزلزال  اإىل  ر�شينة  مقاربة  و�شع  من  هيكل  ح�شنني  حممد  امل�شري  املوؤرخ  يتاأخر  ومل 
. فاعترب اأن “دعاة التغيري يف البحرين  البحريني، وا�شعًا اإبهامه على جذر الع�شب ال�شاررّ
اأن ندري، حني  “نحن يف العامل العربي نرتكب جرمية تاريخية من دون  ظلموا”. وقال 

ن�شتبدل ال�شهيونية بال�شيعة، واإ�شرائيل باإيران”.
واأ�شاف يف حوار معه على قناة اجلزيرة الف�شائية يونيو/ حزيران املا�شي “نحن نن�شى 
كنت  وقد  عبدالنا�شر  جمال  الراحل  امل�شري  الزعيم  عهد  يف   - البحريني  ال�شعب  اأن 
 70 وكان   ،- في�شل  وامللك  اإيران  �شاه  بني  اآنذاك  جرت  التي  املداأولت  على  �شاهدًا 

■ هيكل
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وتابع هيكل  ال�شيعة”.  فيهم  البحرين مبن  قد �شوت على عروبة  �شيعة،  املائة منهم  يف 
“امل�شكلة اأننا يف العامل العربي راف�شون لقبول اأن هناك تنوعًا )...( اإنه املنطق ال�شيق 
للمذهبية على ح�شاب الوطنية. هل نحن نتكلم عن وطن اأو نتكلم عن مذاهب؟”. وقال 
البحرين  ثورة  مع  يتعامل  العربي  الإقليمي  الو�شع   )...( البحرين مظلومة  ثورة  “نعم، 

بعدم اإن�شاف؛ لأن غالبية ال�شعب البحريني من اجتاه معني”.
الدين  �شعد  الليربايل  واملفكر  الجتماع  عامل  مقاربة  جاءت  اأي�شًا،  الثورة  م�شر  ومن 
اإبراهيم مبثابة �شربة لطقم الأوهام الذي اأريد له اأن ي�شود حول الربيع البحريني. وقال 
ق بع�شنا دعاية النظام امللكي احلاكم لأ�شرة اآل خليفة، اأن اإيران وراء انتفا�شة  “هل �شدرّ
انتفا�شة  هي  النتفا�شة،  تلك  اأن  النظام  نف�ض  دعاية  قنا  �شدرّ وهل  البحريني؟  ال�شعب 

طائفية �شيعية”.
واأ�شاف يف مقال بجريدة “امل�شري اليوم” 13 اأغ�شط�ض/ اآب 2011 يف ال�شياق نف�شه 
حمرومون  فهم  ذلك  ومع  املائة،  يف   60 حواإىل  اإىل  ت�شل  البحرين  يف  ال�شيعة  “ن�شبة 
بلة،  الطني  والتي زادت  ال�ُشنيرّة احلاكمة،  الُنخبة  بها  ت�شتاأثر  التي  والرثوة،  ال�ُشلطة  من 
والهند  باك�شتان  من  للوافدين  الهجرة  باب  بفتح  ال�ُشكانية،  الرتكيبة  تغيري  مُبحاأولة 
البحرينية. هذا يف  واإعطائهم اجلن�شية  وال�شرطة،  واأفغان�شتان، وجتنيدهم يف اجلي�ض 
لأنهم  اإل  ل�شيء،  الأ�شليني، ل  البحرين  اأبناء  البطالة بني  ن�شبة  ترتفع فيه  الذي  الوقت 

ولدوا لعائالت �شيعية”.
وتابع اإبراهيم “ما يفعله امللك البحريني بتعميق اخلالف املذهبي يف البحرين، لتوطيد 
ُحكمه، هو امتداد بائ�ض لنف�ض ما فعله ُمعاأوية وابنه يزيد قبل اأربعة ع�شر قرنا. وهو نف�ض 

ار الأ�شد، واإن كان الأمر معكو�شًا يف �شوريا”. ما يفعله ب�شرّ

■ عزمي ب�شارة
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حرة حرة  البحرين  املرزوقي:  ■ املن�صف 
جاءت  العربي”  “الربيع  يف  العميقة  الرمزية  �شاحب  البوعزيزي،  حممد  تون�ض  ومن 
مقاربة مفكرها ورئي�شها بعد الثورة املن�شف املرزوقي “املن�شفة”، بال اأي اعتبارات اأو 
دبلوما�شية. وهو مل يكتف بر�شف الكلمات من مقعده الوثري، بل م�شى يف يونيو/ حزيران 
املا�شي برجليه اإىل مقر ال�شفارة البحرينية يف العا�شمة تون�ض؛ ليحتج وينتف�ض من اأجل 

حقوق اإخوته البحرينيني، ومرددًا مع املرددين: “البحرين حرة حرة”.
وقال “الثورة البحرينية لي�شت طائفية بل تاأتي يف اطاِر ق�شية �شعوب عربية ترزح حتت 
�شطوة الدكتاتوريات”. وراأى اأن “البحرينيني يعانون ما عانى منه التون�شيون من ف�شاد 
اأن  معتربًا  الطائفية”،  ورقة  على  يلعب  البحرين  يف  احلاكم  النظام  واأن  وقمع،  وظلم 

التون�شيني”. معركة  من  جزء  البحرينيني  “معركة 
واأ�شاف �شمن كلمته اأمام ال�شفارة “نقول لإخواننا يف البحرين نحن التوان�شة ن�شاندهم 
كعرب ون�شاندهم يف ن�شالهم )...( نحن ال�شنة يف تون�ض نعترب اأن الق�شية لي�شت ق�شية 

ال�شنة ول ال�شيعة بل هي ق�شية �شعوب عربية ترزح حتت الديكتاتوريات”.
العربية  املكتبة  يف  كتاب  اأهم  �شاحب  ب�شارة،  عزمي  الفل�شطيني  املفكر  تاأخر  حني  ويف 
اأنه عاد موؤخرًا  “املجتمع املدين”، عن تثمري مقاربة باإزاء احلدث البحريني، غري  عن 
منا�ض  ل  اأنه  راأى  وقد  العتب.  بع�ض  عنه  “تويرت” جتبرّ  على ح�شابه يف  �شطورًا  لي�شع 
من “التحول يف البحرين، واإن كان بطيئا، فهو لي�ض برغبة من النظام واإمنا هو نتيجة 
للثورة”. لكنه راأى اأنه “لي�ض هنالك حل منفرد مل�شاألة البحرين لأنها اأ�شبحت مرتبطة 
ال�شكلي”،  ولي�ض  احلقيقي  التدريجي  الإ�شالح  هو  الوحيد  احلل  الإقليمي.  بالظرف 
بل  البحرين  على  كما  �شوريا  يف  الطائفية  الأغلبية  حكم  الدميقراطية  “لي�شت  م�شيفا 

حكم مبوجب مبادئ الدميقراطية على اأ�شا�ض املواطنة املت�شاأوية”.
لكنه �شدد يف الوقت نف�شه على اأنه “يف الدول التي ميكن اأن تتحول فيها الثورة لالحرتاب 
الأهلي ن�شدد على النتقال اإىل 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�صالت م�صت�صار امللك “الكيدية”
 وتوكيالت “اله�صك ب�صك” و”ترزي” على �صماعة الهاتف

 ي�صتحق ما ح�صل اإىل اأ�صرة االأدباء والكتاب اأكرث من وقفة. وي�صتحق 
اأحد  قادها  التي  “التطويع”  عملية  تفا�صيل  على  النا�ش  يتعرف  اأن 
العام  )تاأ�ص�صت  البحرين  يف  اأدبي  كيان  اأقدم  اإىل  امللك  م�صت�صاري 
1969(، عقابًا لها على مواقفها يف 14 فرباير/ �صباط. تلك اللحظة 
مل  “وجوه”  على  النهاية  يف  لت�صتقر  البو�صلة؛  تدوير  اأعادت  التي 

نعرفها من ذي قبل، وعلى “اأ�صماء” كانت يف ال�صماء “�صهيل”.
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على  يديها  و�شع  من  ومتكنت  جرى،  ما  تفا�شيل  على  �شاهدة  البحرين” كانت  “مراآة 
وهي  امللك،  م�شت�شاري  واأحد  الأ�شرة  اأع�شاء  بني  جرت  التي  املرا�شالت  من  العديد 

تعر�شها اأمام القارىء لأول مرة.
الأدباء  باأ�شرة  املوؤ�ش�ض  والع�شو  امللكي  الديوان  امل�شت�شار يف  ر  مررّ ني�شان  اأبريل/  يف 23 
“مرفق  الأ�شرة:  اأع�شاء  من  عدد  اإىل  التالية  الر�شالة  خليفة،  عبداهلل  علي  والكتاب 
اجتماع اجلمعية  ب�شاأن طلب عقد  والكتاب  الأدباء  اأ�شرة  اإدارة  اإىل  ر�شالة موجهة  ن�ض 
العمومية لالأ�شرة وقع عليها موؤ�ش�شو الأ�شرة ومن رغب من بقية الأع�شاء. اإن كانت لديكم 
رغبة يف امل�شاركة بالتوقيع على الطلب يرجى الإفادة قبل ال�شاعة الثانية ع�شرة من �شباح 
الأحد 24 اأبريل/ ني�شان، حيث �شيتم تقدمي الطلب ب�شفة ر�شمية ون�شخة منه اإىل وزارة 

الثقافة”.
كثري  �شحة  عدم  لحقًا  تبني   - الأ�شرة  اأع�شاء  من   37 عليها  وقع  التي  الر�شالة  كانت 
من التوقيعات! - تن�ض على طلب اجتماع غري عادي اإىل اجلمعية العمومية. واأ�شارت يف 
ت جمل�ض الإدارة احلايل  تعليل ذلك اإىل: “مناق�شة املخالفات القانونية الفادحة التي جررّ
لأ�شرة الأدباء والكتاب اإىل مواقف �شيا�شية تتعار�ض مع النظام الأ�شا�شي لأ�شرة الأدباء 
الإدارة  جمل�ض  و”حل  لذلك”  املنا�شبة  اجلزاءات  واتخاذ  بقانون.  واملر�شوم  والكتاب 

احلايل وانتخاب جمل�ض اإدارة جديد”.
اأع�شاء الأ�شرة وهو  اأحد  اأوىل التداعيات على هذه الر�شالة من وا�شطة بيان وقعه  اأتت 
عليها.  توقيعه  �شحة  فيه  كذب  وقد  ني�شان،  اأبريل/   24 بتاريخ  اجلالأوي  علي  ال�شاعر 
 )...( الأ�شرة  موؤ�ش�شي  بع�ض  جانب  من  لكم  املقدمة  الر�شالة  “بخ�شو�ض  فيه:  وجاء 
والداعية اإىل انعقاد جمعية عمومية غري عادية لأع�شاء اأ�شرة الأدباء والكتاب، اأفيدكم 

ن
في

ثق
لم

ة ا
ثي

كار
م

304



با�شمي  بالزج  تفاجاأت  وقد  املذكورة.  الر�شالة  على  لتوقيعي  مطلقًا  �شحة  ل  باأنه  علما 
�شمن قائمة املوقعني”.

واإمييل! هاتفية..  ■ مكاملة 
�شبيحة  يف  جرت  اأعطاه،  الذي  املفعول  وقع  وعلى  الأمر،  يعنيهم  من  اإىل  البيان  و�شل 
اليوم نف�شه 24 مار�ض/ اآذار هذه املكاملة الهاتفية بني اأحد اأع�شاء الأ�شرة وعلي عبداهلل 

خليفة:
العمومية  للجمعية  الدعوة  باإعداد  فعال  بداأ  قد  الإدارة  جمل�ض  اإن  الأ�شرة:  “ع�شو 
على  دائما  الأ�شرة  يف  تعودنا  واأننا  خا�شة  ال�شتثنائية!  الدعوة  هذه  فلماذا  العادية، 
ح�شر اأي مو�شوع داخلي وحله ب�شكل ودي. من حقكم يف اجلمعية اأن تطلبوا اإدراج اأي 
جدول اأعمال ترونه مهما، مبا يف ذلك ما يتعلق بالبيانات التي �شدرت من الأ�شرة )بيانا 
17 فرباير/ �شباط و10 مار�ض/ اآذار( واتخاذ اأي اإجراء تراه اجلمعية العمومية. اإن 
هذا الطلب يعني عقد جمعية ا�شتثنائية، وهذا يتطلب اأن يكون بطلب خطي موقع من عدد 
3 من النظام  20 فقرة  ل يقل عن ثلت الأع�شاء ولي�ض بوا�شطة الإمييل كما يف املادة 

الأ�شا�شي لالأ�شرة.
علي عبداهلل خليفة: اإنها جمعية عمومية عادية.

ع�شو الأ�شرة: اجلمعية العمومية العادية يدعو لها جمل�ض الإدارة وهو حاليا يعمل على 
التو�شيب لها عرب اإعداد التقرير املايل والأدبي. ملاذا ل ننتظر من جمل�ض الإدارة القيام 
بذلك خالل هذا ال�شهر. اإن بيان علي اجلالأوي دليل وا�شح اأن هناك نية لتجميع الأ�شماء 

دون اأخذ موافقتها اخلطية.
علي عبداهلل خليفة: يبدو اأن ا�شم علي اجلالأوي كتب �شهوا و�شوف يتم ت�شحيحه.

ع�شو الأ�شرة: اأرجو اأن تتم خماطبة جمل�ض الإدارة وديا. فاإن وجدمت تقاع�شا، فكلنا على 
ا�شتعداد للدعوة اإىل جمعية ا�شتثنائية ب�شرط اأن نوقع الطلب خطيا.

علي عبداهلل خليفة: �شوف اأنقل وجهة نظرك اإىل اجلماعة )؟(”.
مل مي�ض كثري من الوقت، حتى بادر علي عبداهلل خليفة يف م�شاء اليوم نف�شه اإىل بعث 
هذه الر�شالة اإىل علي اجلالأوي بوا�شطة الإمييل: “اأود اأن اأبلغكم باأننا قد رفعنا ا�شمكم 
من ك�شف املوقعني على طلب عقد اجتماع اجلمعية العمومية لأ�شرة الأدباء والكتاب. اإذ 
مل تقدم الر�شالة بعد ل اإىل الأ�شرة ول اإىل الوزارة، واأنا امل�شئول �شخ�شيا عن هذا اخلطاأ 

غري املق�شود”.
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من “لوند” يف ال�شويد، حيث مقر اإقامته، كان اأ�شتاذ علم الجتماع الدكتور عبدالهادي 
خلف يراقب من بعيد نقاط املاء التي تت�شرب من بني جدران الأ�شرة متهيدًا لهد كيانها. 
وقد راأى اأن من واجبه اأن يكتب هذه الر�شالة اإىل قا�شم حداد: “ما كنُت لأكتُب لك الآن 
لول اقتناعي ب�شرورة ال�شتنجاد بك للم�شاهمة يف وقف ات�شاع احلملة الأمنية التطهريية 
اأ�شوة مبا جرى  اأ�شرة الأدباء والكتاب ملعاقبتها على مواقفها  )...( التي تقف على باب 
جلمعيات اأخرى تعمل يف احلِيرّز العام”. واأ�شار يف الر�شالة املوؤرخة يف 27 اأبريل/ ني�شان 
اإىل “التحرك التح�شيدي الذي يقوده م�شت�شار امللك لل�شئون الثقافية الدكتور حممد جابر 
لعقد اجتماع  امللكي علي عبداهلل خليفة  بالديوان  امل�شت�شار  ي�شاعده يف ذلك  الأن�شاري 
غري عادي جلمعيتها العمومية بهدف حما�شبة اأع�شاء جمل�ض اإدارة الأ�شرة على مواقفهم 

ال�شيا�شية متهيدًا لجتثاثهم من ج�شم الأ�شرة”.

موجعة ا�صتقاالت   3 ■
كان عبدالهادي خلف ياأمل يف اأن يتدخل قا�شم حداد “مبا ميثله يف حياتنا الثقافية” يف 
وقف ما اأ�شماه “احلملة التطهريية التي تقف على باب الأ�شرة”. غري اأن ال�شيف، فيما 
بيان اجلالأوي، �شلم  ني�شان، بعد يوم من  اأبريل/   25 العذل. ففي  اإذاك، قد �شبق  بدا 
اإدارة  اأحمد خلف، الر�شالة التالية اإىل جمل�ض  كل من قا�شم حداد واأمني �شالح وخلف 
الأ�شرة، طالبني منه تعميمها على جميع اأع�شاء اجلمعية العمومية: “... جند اأنه مل يعد 
جمديًا بالن�شبة لنا، ول مو�شوعيًا بالن�شبة لأ�شرة الأدباء، ا�شتمرار ع�شويتنا يف كيان مل 
م  اإليه، ول قادرين على الإ�شهام فيه. لذلك نتمنى منكم تفهرّ نعد ن�شعر بانتماء حقيقي 

و�شعنا، وقبول ا�شتقالتنا من اأ�شرة الأدباء”.
العجمي  اأحمد  برئا�شة  الأ�شرة  اإدارة  جمل�ض  كان  متامًا،  بعيدًا  لي�ض  لكن  بعيد،  من 
وفريدة  واأحمد احلجريي وجعفر ح�شن  ال�شرتاأوي  واأحمد  وع�شوية كل من كرمي ر�شي 
و�شع  من  تقريبًا  انتهى  وقد  العتيادية.  مهماته  ميار�ض  املو�شوي،  وعبدالعزيز  خنجي 
النقاط الأخرية على التقريرين الأدبي واملايل عن دورته املنتهية )2009 - 2011(. 
التاليان:  البندان  بينها  من  نفذها،  التي  الأن�شطة  ح�شاد  الأدبي  التقرير  �شمن  وقد 
“اأ�شدر جمل�ض الإدارة عددا من البيانات املتعلقة بال�شاأن العام يف كل من تون�ض وم�شر 
والبحرين وليبيا واليمن، حيث عرب فيها عن موقف اأ�شرة الأدباء والكتاب من التحركات 
املطلبية يف هذه الدول وم�شاندة اأ�شرة الأدباء حلرية الراأي والتعبري ال�شلمي والإ�شالحات 

ال�شيا�شية”.
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ا�شتقالته من ع�شوية  الها�شمي  د. علوي  ال�شاعر  “قدم  فيه:  فقد جاء  الآخر  البند  اأما 
جمل�ض اإدارة الأ�شرة احتجاجًا على بيان الأ�شرة ال�شادر ب�شاأن اإخالء دوار جمل�ض التعاأون، 
حيث حل مكانه ال�شاعر اأحمد العجمي قائمًا باأعمال الرئي�ض حتى نهاية الدورة”. واأعقب 

ذلك باأيام قيام عدد من اأع�شاء جمل�ض الإدارة بتقدمي ا�شتقالتهم.
�شقط م�شروع علي عبداهلل خليفة يف طلب اجتماع ا�شتثنائي اإىل اجلمعية العمومية. وكان 
عليه اأن ينتظر مرغمًا حوايل ال�شهر اإىل حني موعد النعقاد العادي الذي حددته وزارة 
الثقافة يف 9 يونيو/ حزيران، ليبا�شر مترير م�شروعه. اأوعز اإىل القا�ض جمال اخلياط 
اأو احل�شول على توكيل منهم، خ�شو�شًا  لتاأكيد ح�شورهم  الأع�شاء  الت�شال يف بع�ض 
الأع�شاء ال�شنة. وهو ال�شيء الذي و�شفه اأحد اأع�شاء الأ�شرة ال�شابقني بالقول: “�شيء 

م�شحك ومقزز من منوذج مثقف ومبدع”.

العا�صف يونيو    9 ■
اإزاحة  يف  حزيران  يونيو/   9 اخلمي�ض  يوم  ع�شر  الإدارة  جمل�ض  اأع�شاء  بع�ض  انهمك 
اأكوام الغبار وتننظيف مقر الأ�شرة ا�شتعدادًا لنعقاد اجلمعية العمومية يف م�شاء اليوم 
التقرير  بن�شخ  قاموا  كما  الطاأولت،  على  املكد�ض  الربيد  ووزعوا  ال�شاي  اأعدوا  نف�شه. 
الأدبي واملايل 50 ن�شخة ور�شفها على الطاأولت. تاأكدوا من جتهيز ال�شماعات واملوؤثرات 
ا�شتقال  من  وغادر  الأع�شاء.  اإىل  ن�شية  “م�شجات”  اإر�شال  من  وكذلك  ال�شوتية، 
وا�شحًا  بدا  الذي  ال�شيء  وهو  الجتماع.  مقاطعة  الأع�شاء  من  كثري  قرر  حيث  منهم، 
الأ�شرة  اأع�شاء  وهو جمموع   ،83 اأ�شل  18 من  العدد  و�شل  فبالكاد  على احلا�شرين، 

امل�شجلني.
الن�شف  وهو  الن�شاب،  اكتمال  يعني عدم  ا�شمًا، مما   34 العدد  و�شل  التوكيالت  ومع 

زائد واحد.
نبهت مندوبة وزارة الثقافة زهراء املن�شور اإىل اأن “لكل ع�شو حق التوكيل لع�شو واحد 
فقط”. كانت لدى اإبراهيم بوهندي الكثري من التوكيالت ومعظمها عبارة عن “م�شجات” 
على الهاتف ومل تكن توكيالت مكتوبة، عدا اثنني منهما، اأحدهما كان اإىل م�شت�شار امللك 
املوجودين  على  التوكيالت  بتوزيع  ذلك  على  بوهندي  احتال  الأن�شاري.  جابر  حممد 
واحتفاظه بواحد. اأجرت مندوبة الوزارة ات�شال هاتفيا مع مدير اإدارة الثقافة عبدالقادر 
ب�شاأن مو�شوع الن�شاب، فعقب: “اإذا كان هناك ترا�ض يف العمومية فال م�شكلة”. وهذه 

خمالفة اأخرى، اإذ “يجب اأن يكون التوكيل خطيًا وموقعًا” ح�شب قانون اجلمعيات.
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الهاتف �صماعة  ■ “ترزي” على 
مل يكتمل الن�شاب، مما كان يتطلب حتديد موعد اآخر بعد اأ�شبوع لعقد الجتماع ح�شب 
وا على عقد الجتماع. اأجرت مندوبة الوزارة  قانون اجلمعيات. غري اأن احلا�شرين اأ�شررّ
ات�شاًل اآخر بعقيل، فكانت الفتوى جاهزة: “ميكن عقد الجتماع طاملا هناك ترا�ض بني 
احل�شور”. وهي خمالفة قانونية اأخرى، حيث تن�ض املادة )19( من قانون اجلمعيات 

على اأنه يف حالة “عدم اكتمال الن�شاب يجب اأن يحدد موعد اآخر له”.
تراأ�ض الجتماع علي عبداهلل خليفة فيما عاأونه يف الإ�شراف كل من خليفة العريفي وحميد 
القائد. بداأ النقا�ض برف�ض علوي الها�شمي ما جاء يف التقرير الأدبي فيما يتعلق بربط 
ا�شتقالته ببيان الأ�شرة عن اإخالء دوار اللوؤلوؤة. وقال “ا�شتقالتي يف الأ�شا�ض تتعلق باإقحام 
الأ�شرة يف املو�شوع ال�شيا�شي دون العودة اإىل اجلمعية العمومية. حتى اأنني رف�شت جمرد 
فكرة ح�شور اجتماع الإدارة نف�شه لأنني كنت اأهج�ض بتوجيه الجتماع اإىل هذا اخلطاأ”.
 10( ال�شتغاثة  بيان  هو  اخلاطئ  الرئي�شي  “البيان  خليفة  عبداهلل  علي  تدخل  هنا 
كثريا”.  ال�شيا�شية  القيادة  اأقلق  الذي  وهو  البيانات،  كل  ولي�شت  اآذار(،  مار�ض/ 
�شلمان  بن  )عي�شى  الراحل  الأمري  اأمام  تعهدمت  اأنتم  كموؤ�ش�شني  لنا  “قالوا  واأ�شاف: 
مع  قمت  لذا  ال�شيا�شة.  يف  التدخل  بعدم   )1969( الإ�شهار  طلب  لدى  خليفة(  اآل 
املوؤ�ش�شني باقرتاح بيان با�شمهم )4 اأبريل/ ني�شان 2011( واإل كانت الأ�شرة �شتغلق 
ال�شابقة على  “حما�شبة الإدارة  حتما”. طرحت فوزية ر�شيد فكرة اأحلت فيها، وهي: 
اجلديدة  الإدارة  وظيفة  “هل  مت�شائاًل:  جنم  را�شد  ومنهم  البع�ض  فرد  جتاأوزاتها”. 
حما�شبة اإدارة �شابقة )...( الإدارات ال�شابقة قامت بتجاأوزات كثرية دون حما�شبة”. 

ظلت فوزية ر�شيد ت�شر على املحا�شبة.
وكذلك  الجتماع،  عن  العمومية  بيان  ت�شمني  احلمدان  يو�شف  اقرتح  ذلك  عند 
املح�شر:”تن�شال من مواقف الإدارة ال�شابقة يف 14 فرباير/ �شباط اأو اإدانة لنتهاكها 
دور  جاء  واليوم  براأيها  تاأخذ  ومل  العمومية  اجلمعية  هم�شت  لأنها  الأ�شا�شي  النظام 

العمومية لتحا�شب”.
حم�شر  يف  موقف  العمومية  للجمعية  يكون  اأن  “مقرتح  عن  خليفة  عبداهلل  علي  دافع 
الجتماع يدون كمالحظة على التقرير الأدبي”. غري اأن فوزية ر�شيد اأ�شرت على “مبداأ 
م�شمى  تغيري  خليفة  عبداهلل  علي  اقرتح  متريره.  ت�شتطيع  اأن  دون  من  املحا�شبة” لكن 
الأ�شرة اإىل “احتاد اأدباء وكتاب البحرين”. وقد متت املوافقة على املقرتح وكذلك على 
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حتويل ا�شم اأمني ال�شر اإىل الأمني العام لالحتاد.
وقال  ال�شابقة.  الإدارة  ملنتقدي  ت�شدى  من  يتيم  يو�شف  وحده  كان  ح�شر،  من  كل  بني 
“علىالعك�ض، فقد كان دور الأ�شرة تر�شيديا حلركة الدوار، وهي مل ترفع �شعار اإ�شقاط 
النظام. اإن ما يح�شل اليوم هو ت�شويه وطم�ض ملا ح�شل”. وهنا رد عليه البع�ض “بغ�ض 
النظر عن ذلك فنحن �شد اإدخال الأ�شرة يف ال�شاأن ال�شيا�شي”. واأ�شاف بوهندي “نحن 
كاأ�شخا�ض  لل�شيا�شة  الأع�شاء  ممار�شة  اأما  الأ�شرة،  با�شم  �شدرت  التي  البيانات  ننتقد 
فهذا �شاأنهم”. وقد عاد يتيم ليقرتح يف �شياق اآخر:”مرا�شلة قا�شم حداد واأمني �شالح 
للعودة عن ا�شتقالتهم”. انتهى الجتماع بتزكية جمل�ض اإدارة جديد موال لل�شلطة ب�شكل 
كامل: اإبراهيم بوهندي، علوي الها�شمي، جمال اخلياط، را�شد جنم، يو�شف احلمدان 

وفوزية ر�شيد.
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عام مكارثية الثقافة البحرينية: 
مثقفون يُشون بزمالئهم

 وعلي خليفة شاعرًا أمام الملك: ابطش!

جابر االأن�صاري يدير بـ مِ"الرميوت" تطويع املثقفني..
 والع�صا ملن ع�صى

العقاب  حلفالت  �صعبهم  مع  هدفا  البحرينيون  املثقفون  كان   
بالهني  لي�ش  ق�صط  جاء  فيما  ال�صلطة.  اأقامتها  التي  اجلماعي 

من العقاب على اأيدي زمالء لهم، املثقفني اأي�صًا! 
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جمعية  ع�شو  الفنانني  وكذلك  ح�شني،  فهد  الأدباء  اأ�شرة  ع�شو  الناقد  اعتقال  فكان   
البحرين للفنون الت�شكيلية مهدي البناء، وجمعية البحرين للفن املعا�شر حم�شن الغريب. 
كما اعتقل اأي�شًا ال�شاعر علي البقايل وال�شاعرة اآيات القرمزي. وا�شتدعي اإىل التحقيق 
كل من املحررين الثقافيني علي القمي�ض وبا�شمة الق�شاب. واأي�شا الفنانة هدى ح�شني 
�شاحبة الأغنية ال�شهرية “ياحبيبي �شوف اأحكي لك عن ليل املحرق”، كما ف�شلوا جميعًا 
ونعيمة  �شند  اإبراهيم  الأدباء  اأ�شرة  ع�شوي  اأي�شًا  الف�شل  عمليات  وطالت  العمل.  من 
الت�شكيلي  والفنان  الغامن  اأحمد  املو�شيقي  والعازف  �شيف  يا�شر  و”املاكيري”  ال�شماك، 
عبا�ض يو�شف وم�شمم اجلرافيك مو�شى ح�شن. كما ف�شل املمثل اأمري د�شمال والفنان 
اأجربت  الفردان. يف حني  واأحمد  واملخرجان ح�شني احلليبي  امل�شرحي جا�شم عبدعلي 
ال�شاعر مهدي  “الوطن”، وكذلك  ال�شاعرة �شو�شن دهنيم على ال�شتقالة من �شحيفة 
�شلمان من “الأيام”. فيما اأوقف كل من الكاتبني �شكينة العكري وجليل العابد عن العمل.

املثقف خيانة  من  ■ لون 
وت�شدى م�شت�شارا امللك حممد جابر الأن�شاري وعلي عبداهلل خليفة اإىل اجلانب الآخر 
مار�ض/   10 يف  بيان  باإ�شدار  لقيامها  باإغالقها  والكتاب  الأدباء  اأ�شرة  فهددا  املظلم، 
“د�شتور دميقراطي”  “حل احلكومة”،  الد�شتورية”،  “امللكية  فيه مطالب:  تبنت  اآذار 

و”حما�شبة املف�شدين”. 
وفر�شا على جمل�ض الإدارة الذي تراأ�شه اأحمد العجمي قائمًا باأعمال الرئي�ض بعد اإزاحة 
علوي الها�شمي املقرب من ال�شلطة ملعار�شته بيانًا يدين جمزرة دوار اللوؤلوؤة 17 فرباير/ 

ن
في

ثق
لم

ة ا
ثي

كار
م

312



�شباط، حتت �شغط عري�شة كاذبة، فر�شا تبنرّي بيان “مهني” با�شم الأ�شرة، واإل ف�شيتم 
 4 اأي تعديالت عليه ون�شر يف  اإجراء  الذي رف�ض علي خليفة  البيان  اإغالقها. وجاء يف 
اأبريل/ ني�شان: “الواجب الوطني يقت�شي على اأ�شرة الأدباء والكتاب اأن تو�شح اأن دورها 
يف املجتمع ثقافًيا واأدبًيا ولي�ض �شيا�شًيا )...( كل من طرح خالل الأحداث راأيا اأو �شارك 
الأدباء  اأ�شرة  راأي  ال�شخ�شي ول ميثل  راأيه  فاإمنا ميثل  املوقف  يف ممار�شة خالف هذا 
والكتاب ككيان اأدبي ناأى بنف�شه طيلة اأربعني عاما عن اتخاذ اأية مواقف جتاه الق�شايا 

ال�شيا�شية حمليـًا واقليميا وعربيا”.
كما قاد الأن�شاري وخليفة اأي�شًا م�شروعًا لعقد اجتماع “ا�شتثنائي” لعمومية الأ�شرة من 
اأجل حما�شبة واإزاحة جمل�ض الإدارة الذي تبنى، اإ�شافة اإىل بيان 10 مار�ض/ اآذار، بيانًا 
اآخر يف 17 فرباير/ �شباط يدين “املجزرة الوح�شية التي اأقدمت عليها اآلة النظام فجر 
اخلمي�ض 17 فرياير/ �شباط 2011، والتي راح �شحيتها عدد من ال�شهداء واجلرحى 
واملفقودين من �شعبنا”، اإ�شافة اإىل عري�شة با�شم املثقفني يف 18 فرباير/ �شباط وقعها 
ما يزيد على 120 مثقفا وفنانا واأديبا من خمتلف احلقول، واأكدت على “حق ال�شعب 
القوة  اأ�شكال  كافة  ا�شتخدام  العبارات  باأق�شى  وندين  مطالبه  عن  ال�شلمي  التعبري  يف 
والعنف �شده”. كما �شاركت الأ�شرة يف الدعوة اإىل م�شرية منظمات املجتمع املدين 19 

مار�ض/ اآذار، واأي�شًا يف وقفة احتجاجية اأقيمت يف مقر الأ�شرة مبنطقة الزجن.
 83 18 من اأ�شل  9 يونيو/ حزيران بح�شور  وفعاًل فقد انعقد اجتماع غري قانوين يف 
اإبراهيم  ال�شلطة تراأ�شها  اإىل  باإدارة جديدة موالية بالكامل  اأع�شاء الأ�شرة، وجيء  من 

بوهندي.

وو�صاة ■  مثقفون 
و�شارك املخرج ع�شو م�شرح ال�شواري يو�شف احلمدان من خالل موقعه يف وزارة الرتبية 
توقيفهم  اأو  لف�شلهم  اأدى  ما  املثقفني،  زمالئه  على  الو�شاية  حمالت  �شمن  والتعليم  
يف  اأيار  مايو/   1 خليفة  وعلي  ر�شيد  وفوزية  بوهندي  اإبراهيم  و�شارك  اأعمالهم.  عن 
نا�شروا احلركة  الذين  املثقفني  الهواء �شد  اأقيمت على  التي  البحرين  تلفزيون  حماكم 
باأنه  ب�شيوين  تقرير  و�شفه  الذي  بــ”الرا�شد”  املعروف  الربنامج  �شمن  الحتجاجية، 

بالكرامة”.  وحاط  “مهني 
كما األقى علي خليفة ق�شيدة يف املحرق اأمام ملك البالد لدى زيارته لها بعد فر�ض قانون 
ال�شالمة الوطنية يونيو/ حزيران 2011، طالبه فيها  بـ”البط�ض” وعدم  ال�شفح عن 
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من اأ�شماهم “الأنذال”. وجاء فيها: “ل تنتظر طال عمرك اأي رجا من فكر بايت �شمل/ 
لحتتزم بالذي اأب�شار قلبه �شمل/ خلك على ما يريد ال�شعب للنا�ض اأمل/ وابط�ض على 
كل ظامل ل تهادن نذل”. و�شحذ كل من اأع�شاء الأ�شرة خالد الرويعي ويو�شف احلمدان 
وكمال الذيب وفوزية ر�شيد الأقالم يف اأعمدتهم الدورية بال�شحافة للدفاع عن ال�شلطة، 
وتربير حملتها الأمنية خالل فرتة ال�شالمة الوطنية، حتت ذريعة اأن ما ح�شل “موؤامرة 
دبرت بليل” واأن اختيار “دوار اللوؤلوؤة” لتمركز املعت�شمني مل يكن عفويًا بل جزءًا من 
املخطط. يقول الرويعي “�شيكون من ال�شعب اأن ن�شتوعب العفوية التي يروج لها البع�ض 
يف اختيار الزمان واملكان، اإذ املخطط على اأر�ض الواقع مت ت�شديره، وما تبقى �شيكون 
من  �شكل  باأي  رمزًا  املكان  هذا  واتخاذ  الب�شري  التدافع  كيفية  هند�شة  يف  حم�شورًا 

الأ�شكال”، كما عرب يف مقال ب�شحيفة “الوطن” 12 يونيو/ حزيران. 
كما حاأول ا�شتعمال بيان و�شعه ال�شاعران قا�شم حداد واأمني �شالح يف 2 مار�ض/ اآذار، 
وحوى نقدًا اإىل املحتجني وال�شلطة �شواءًا ب�شواء: “�شالت الدماء ال�شجاعة والنبيلة من 
اأج�شام �شجاعة ونبيلة اأبت اأن متررّ اأمامنا مثلما ميررّ احلدث العابر. ل، لي�شوا رقمًا ول 
عددًا )...( ل نتفق مع بع�ض ال�شعارات املرفوعة يف ال�شارع، تلك ال�شعارات العنيفة التي 

تدعو اإىل اإ�شقاط النظام الآن وفورًا”، ا�شتعماله غر�شيًا. 
اأنه  وقاد م�شروعًا جلعل البيان مبثابة عري�شة �شعى اإىل اأن ي�شتجلب لها التوقيعات، اإل 
“من  توقيعًا   60 بغري  يظفر  فلم  الثقايف.  الو�شط  وازنة يف  �شخ�شيات  اإقناع  اأخفق يف 
كل ب�شتان زهرة”. ومل يقف قا�شم واأمني موقفًا �شارمًا باإزاء هذا ال�شتعمال الغر�شي، 
فاأُقحما بذلك عنوة يف �شوق ال�شطفافات، فيما كان ياأمل مثقفون منهما، اأن يكونا فوقها، 

ملكانتهما يف احلياة الثقافية. 

جماعية ■ ا�صتقاالت 
وفيما قام علي خليفة باإقحام اأ�شماء كاذبة يف عري�شته لعقد اجتماع غري عادي لعمومية 
اأ�شرة الأدباء، فقد اأدى ذلك اإىل ا�شتقالة كل من قا�شم حداد واأمني �شالح وخلف اأحمد 
خلف من الأ�شرة. ومل مت�ض اأيام حتى كرت �شبحة ما ميكن عدها اأكرب ا�شتقالة جماعية 
كرمي  ال�شندي،  فوزية  جناحي،  عبداهلل  رم�شان،  فريد  امل�شتقيلني:  وبني  تاريخها،  يف 
ر�شي، علي الديري، علي اجلالأوي، ح�شني ال�شماهيجي، اأحمد العجمي، اإميان اأ�شريي، 
اإ�شافة  املو�شوي،  اأحمد ر�شي، عبدالعزيز  �شو�شن دهنيم،  �شلمان،  ح�شني فخر، مهدي 

اإىل اآخرين.
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من جهة اأخرى، فقد عاد كل من قا�شم حداد واأمني �شالح وخلف اأحمد خلف واإبراهيم 
اأيام ليوقعوا ر�شالة يطالبون فيها جمل�ض الإدارة  غلوم وحمد املناعي ونعيم عا�شور بعد 
اجلديد  ب”الرتيث ومراجعة قرار تغيري م�شمى اأ�شرة الأدباء )الذي فر�شه علي خليفة 
اإىل  املنا�شرة  ملواقفها  �شيئة  ذكرى  ملحو  حزيران  يونيو/   9 الأ�شرة  عمومية  اجتماع  يف 
حراك 14 فرباير/ �شباط، على غرار هدم دوار اللوؤلوؤة( دون اأن يكون ذلك مدرجًا اأ�شاًل 
يف جدول اأعمال الجتماع، كما مل ينل ما ي�شتوجبه من ن�شاب قانوين لإقراره باعتباره 
تعديال على النظام الأ�شا�شي لالأ�شرة”. ويف موقف منهم، فقد حر�شوا يف الر�شالة على 
خماطبة رئي�ض الأ�شرة اجلديد اإبراهيم بوهندي ب”رئي�ض اأ�شرة الأدباء والكتاب” ولي�ض 
“رئي�ض احتاد اأدباء وكتاب البحرين”، كما جرى اإقراره يف انعقاد اجلمعية العمومية غري 

القانوين، وذلك فيما بدا على اأنه موقف من القرارات التي خل�ض اإليها النعقاد.
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يقظة الصورة
حكاية ثورة ال يطمرها الخوف

كامريا الثورة يف البحرين كانت الرقيب الذي ال ينام يف ف�صول 
االأحداث التي تلت حراك الرابع ع�صر من فرباير، كانت اأم�صى 
الوالدة  منذ  احلقيقة  تزوير  اإىل  �صعت  التي  البيانات  كل  من 
البكر الأول �صهيد هوى حتت ارتعادة ر�صا�ش االأمن، ر�صا�ش ال 
يرتد  فكان  ال�صلطة،  اإليه  مالت  الذي  اخلوف  خيار  اإال  يعك�ش 
القهر  اآلة  ملواجهة  متزايد  اإ�صرار  �صورة  على  مرة  كل  يف  اإليها 
والقمع.. كلما �صلبوا من النا�ش روحًا اأحالوها �صموعًا ال تنطفئ 

ملوا�صلة الطريق باجتاه �صناعة التغيري.
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مما  اأق�شر  ي�شبح  معها  الكذب  حبل  لأن  مطلقًا؛  لل�شورة  لتطمئن  ال�شلطة  تكن  مل 
بغ�شب  حممولة  جديدة  �شور  للنت  ارتفعت  كلما  الر�شمية  الروايات  كل  تذبل  ينبغي، 
ملزيد  العامل  دفع  يف  �شببًا  كان  الحتجاج  يوميات  على  املفتوح  ال�شورة  ف�شباك  النا�ض، 
من التحديق يف هذه الثورة رغم ما تدفع اإليه احل�شابات ال�شيا�شية يف املنطقة من اأفعال 
واملوؤ�ش�شات  القوى،  مراكز  على  �شاغط  اأخالقي  �شوؤال  مبثابة  كانت  والتعمية،  التعتيم 
البحرين  يف  ال�شلطة  من  وجعلت  حمطة،  من  اأكرث  يف  ال�شورة  انطقتها  التي  الدولية، 
تن�شغل برتتيب �شلم الأ�شدقاء يف العامل بني وقت واآخر؛ لأن النقد الذي جلبته ال�شورة 

كانت اأوفر ح�شورًا واأكرث تاأثريًا.
املرويات  خارج  لالأحداث  �شند  اإيجاد  يف  كثريًا  الدولية  الأنباء  وكالت  م�شورو  �شاهم 
الهواة  من  البحرينيون  ا�شتمر  فيما  الأحداث،  من  الأول  الف�شل  خالل  الر�شمية 
واملحرتفني يف مراقبة كل الف�شول الالحقة، يرفعون ال�شرت والغطاء عن كل احلماقات 
التي مار�شتها ال�شلطة �شد املحتجني، تت�شاقط �شورهم كاملطر بعد كل حدث طمعًا يف اأن 
يوقظوا �شمريًا عامليًا كلما �شحا اأو�شك اأن ينام.. عرفنا �شور التحدي والوجع والتفجع يف 
تغطيات جون مورو من وكالة خالل مروره الق�شريه بهذا البلد، و�شاهدنا عنفوان الثورة 
يف حلظات الدوار بعد�شات حممد اأزاكري وحمد حممد وكارين فريوز وجيم�ض دوغا من 
مع  ال�شام  الغاز  وجوالت  واملظاهرات  امل�شريات  �شور  مع  العامل  وتعاي�ض  رويرتز،  وكالة 
ح�شن جمايل من وكالة اأ�شو�شيتد بر�ض، فيما كان امل�شورون الهواة يف املقابل �شركاء يف 
الأمل، ويف حرا�شة اأحالم النا�ض، ل يرقبون مفاتيح الكامريا بقدر ما يراقبون �شاحات 
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املواجهة، فهم حا�شرون يف كل موعد، وعند اأقرب نقطة من احلقيقة.
قدمت الثورة للبحرين جياًل جديدًا من امل�شورين الذين ان�شرفت همتهم لإيجاد �شور 
ال�شجاعة  قوامها  �شور  الإمتاع،  جمرد  ولي�ض  فعل  ممار�شة  على  حتر�ض  موقفًا،  تنتج 
جمالها  لأن  احلقيقة؛  و�شف  يف  اإل  تبالغ  ول  كثريًا  تتاأنق  ل  فهي  احلدث،  من  والقرب 
ال�شتثنائي يرتهن اإىل قدرتها يف حماربة الن�شيان، ن�شيان ال�شحايا، ون�شيان النتهاكات، 
وقدرتها على تطويق هذه املعاناة اليومية وجعلها �شهادة اإدانة دائمة ملن تركوا �شمائرهم 

خلف جيوبهم.
املمار�شة  تقييد  اإىل  �شعت  التي  ال�شلطة  قيود  كل  من  اأرحب  التكنولوجيا  ف�شحة  كانت 
ال�شلطة  �شرق من  ال�شبكة  التوا�شل الجتماعي عرب  الأحداث، فف�شاء  العالمية خالل 
كل اأمل بالقدرة على احتكار اإنتاج املعلومة، فكانت ال�شورة بيان النا�ض الأول الذي يعانق 
هذا الف�شاء املفتوح، يروي معاناتهم دون احلاجة اإىل لغة، ففي اإدراكها لن نحتاج اإل اإىل 
عني ترى و�شمري حي.. كانت ال�شورة مت�شي م�شافات عرب تويرت والفي�ض بوك واليوتيوب، 
متر من فوق كل نقاط التفتي�ض التي �شيقت اخلناق على النا�ض يف الأر�ض، دون اأن تنال 
من عزميتهم يف تعرية النظام اأمام العامل.. جمع النا�ض حماقات ال�شلطة يف جوالتهم؛ 
يقلبونها  الفرتا�شية،  الف�شاءات  يف  العابرين  لكل  معرو�شة  األبومات  بعدها  لت�شبح 
باأعينهم، ويتفح�شونها بقلوبهم، الأمر الذي اأك�شب الثورة تعاطفًا دوليًا على مدى العام 

.2011
اأن تغم�ض عينها طوياًل عن النا�شطني يف ت�شوير الأحداث، فقد �شعت  مل ت�شاأ ال�شلطة 
مبكرًا جلعلهم �شركاء يف العذاب، يف ال�شجون، ويف املداهمات التي طالت كل ما له �شلة 
بالحتجاجات، ولأن ال�شورة املتهم الأول بالتحري�ض، عمدت ال�شلطة اإىل حما�شرتها بكل 
ال�شبل، وعمد مطبلوها من كتاب الأعمدة والتقارير اإىل جعل اأبطال ال�شورة “خونة” و 
“متاآمرين”، حتى املتنورين منهم، �شيقلبون املعادلة بذكاء ناق�ض؛ ليجعلوا من م�شهد 
الأمل الذي مر من هناك، جمرد لقطة معدة �شلفًا، لكامريا ل ترى اأبعد من فتحة النوايا 

التي تريد الق�شاء على مكت�شبات الوطن!.
كان �شهر مايو الأثقل على ذاكرة امل�شورين يف هذا البلد؛ ففيه كتب العديد من امل�شورين 
الكويف  وعلي  ال�شاحي  و�شعيد  ال�شيخ  حممد  والتوقيف،  ال�شجن  اإىل  دخولهم  ذكريات 
�شنوات  لثالث  بال�شجن  بحقه حكم  �شدر  الأخري  وهذا  معتوق،  وح�شن  الن�شيط  وح�شن 
واآخرين من  املجموعة  الدولة حريات هذه  على خلفية ت�شويره لالحتجاجات، �شادرت 
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النا�شطني، كما �شادرت الكثري من معداتهم باهظة الثمن، ما يوؤكد على اأن ال�شلطة قد 
الذي  الأمني  ال�شيا�شية للحل  الهزمية  التي و�شعت من حجم  �شاقت ذرعًا بهذه ال�شور 
ركنت اإليه، كما باعدت بينها وبني و�شائل الإعالم الدولية التي باتت ل تكرتث بالرواية 
الر�شمية، بل وتتهكم على طريقة ال�شلطة يف نفي احلقائق التي تدعمها وتوؤكدها ال�شور.
اليوم ونحن نكمل الطريق باجتاه �شنة جديدة، ل يبدو اأن ال�شلطة قد تعلمت من خ�شاراتها 
يف هذه املعركة، ول يبدو اأن ال�شارع �شيخفف ح�شار ال�شورة عنها، فال�شوء وحده كاٍف 
لتعرية كل الوعود الكاذبة، وكل النوايا التي جعلت من هذا الوطن �شجنًا كبريًا، وغرفة 
على  قادرة  كانت  العابر  ال�شوء  هذا  من  قب�شات  املواطنني،  كرامة  من  للنيل  حتقيق 
ك�شف املهلهل من بناء هذه احلكومة التي ت�شارع من اأجل احلفاظ على مكت�شبات حقبة 
الكرا�شي  هذه  تاريخ  تطارد  ال�شواء  على  وال�شائلة  الثابتة  ال�شورة  لتبقى  الديكتاتورية، 
البالية، وتذكر العامل باأن �شرح الدميقراطية الذي يتحدثون عنه يف اإعالمهم الر�شمي ل 

يجد له �شندًا ب�شريًا يعينه �شاعة يحاأول مغازلة الإعالم اخلارجي.
اإنتاج  اأن احل�شور الكثيف لل�شورة يف اأحداث الثورة وهب النا�ض �شلطة على  واملح�شلة 
املعلومة وتداأولها خارج معادلت الإعالم الر�شمي، ور�شم مالمح جتربة جديدة يف م�شار 
الت�شوير الوثائقي بالبحرين، حيث الت�شوير احلقوقي حقل يزدهر مبكابدات امل�شورين 
واإ�شرارهم على مقاربة العنف الذي متار�شه ال�شلطة ب�شكل يومي؛ لتكون بذلك ال�شورة 
اأ�شياًل يف معادلة الن�شال احلقوقي الذي مل يعد من اخت�شا�ض النخبة، بل بات  جزءًا 

ميدان كل النا�ض يف هذا البلد ال�شغري.

■  الهوام�ش:
امل�شورات اإحدى  كامريا  لتك�شري  �شورة   -  1

http://twitter.com/#!/SAIDYOUSIF/status/146937002120589312/photo/1/large

بر�ض ا�شو�شيتد  وكالة  من  جمايل  ح�شن  �شورة   -  2
http://msnbcmedia.msn.com/j/MSNBC/Components/Slideshows/_production/ss-

110216-bahrain-unrest/ss-110315-bahrain-04.ss_full.jpg

رويرتز فريق  لتغطيات  تعود  اأغلبها  يف  خمتلفة،  �شور  جمموعة   -  3
http://totallycoolpix.com/2011/02/the-bahrain-protests

■ جمموعة �شور حل�شن جمايل 
من وكالة ا�شو�شيتد ابري�ض. <<

رة
ثو

وال
رة 

صو
ال

322



رة
ثو

وال
رة 

صو
ال

323





أيقونة الصورة
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الرجل الذي وقف يف وجه الدبابات اأثناء املظاهرات املطالبة بالدميقراطية التي �شهدتها 
لتقف  وقف معرت�شًا طريقها  اأ�شجع رجل..  باأنه  و�شفوه   1989 عام  منت�شف  ال�شني 
معه على مدى التاريخ كل الإرادات ال�شاعية للتغيري، فقد �شكلت �شورته بفرادتها حالة 
اأيقونية ت�شخمت معها �شورة الرجل املجهول، الذي غاب بعد هذا امل�شهد ومل نعلم عن 

�شريته �شيئا.

الفنادق  غرف  من  التقاطها  الوكالت  م�شوري  من  عدد  ا�شتطاع  التي  الواقعة  انتهت 
املحيطة باملكان ومل تنته �شلطتها على ذاكرة ال�شورة يف توظيفاتها ال�شيا�شية، قد ل ميلك 
اجليل ال�شاب يف ال�شني ذكرى م�شرتكة مع هذا احلدث، لكنها - اأي ال�شورة - قادرة 
على التمرئي يف كل مرة تخرج فيه للعلن، يف كل مرة تغادر فيه الر�شيف تهبها التوظيفات 

اأمناطًا مغايرة يف احل�شور.

وبرغم التباعد الزمني، جتتاز بنا الذاكرة كل تلك امل�شافة ونحن نطالع تلك املفارقات 
وامل�شرتكات بني احل�شور الهادر لهذه الفتاة يف مواجهة �شرب الأمن الراكب والراجل، 
وبني ذلك الرجل الثائر الذي حملته ال�شورة يف حلظة هدوء و�شكينة وهو يرتك �شهادته 
الأخرية للتاريخ.. هذه املقاربة ل ت�شع كل ثقتها يف ال�شورة، ول عني امل�شور، ولكنها تتكئ 
على القوة التي مينحها التكوين والتاأطري والتوقيت لهذا امل�شهد الذي يهبنا القدرة على 
�شماع الأ�شوات فهي جزء من الأثر الذي تخلده ال�شورة يف اإيحاءاتها. لن نرى يف م�شهد 

■ زينب اخلواجة تعرت�ض قوات القمع من التقدم لقمع املتظاهرين ال�شلميني
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الأ�شياء  تلك  كل  اأن  ول حركة يف حميط احلدث، غري  للع�شكر،  اأثرًا  اإياه  الثائر  الرجل 
يحفظ  �شياقًا  نخرتع  اأذهاننا،  يف  املفقودة  ال�شورة  ذاكرة  نرمم  جتعلنا  املوجودة  غري 
للحدث قيمته، ودللته، فنبداأ بالبحث يف حدود الحتجاجات التي عمت �شاحة تيانامنن، 
ومطالعة اأفعال الع�شكر يف تلك احلقبة وما تالها... الأمر خمتلف، لكنه مت�شابه يف اآن، 
فرثاء ال�شورة الأوىل يف فقرها، بينما ال�شورة الثانية ت�شتند اإىل قوة التفا�شيل ووفرتها 
)الأحذية املتناثرة يف مقدمة ال�شورة وعبوات الغاز امللقاة، وو�شعية الت�شويب...( ثمة 
تثبيت دللت ال�شورة، خا�شة يف  ت�شاهم يف  الفتاة  اإحالت �شريحة ومبا�شرةيف �شورة 
ال�شورة/ بخالف  مبا�شرة  مع احلدث  والتي متثل حال متا�ض  احلا�شرة  التلقي  حلظة 

الوثيقة التي تذهب عميقًا يف دفاتر الذاكرة.

بتعابري اأهل ال�شورة، كال ال�شورتني يحتمل الطبيعة الأيقونية التي متنح ال�شورة خلودًا 
وامتدادًا يف احلياة، ل لأنها واقع ل يتكرر، واإمنا لأنها حدثت واأحدثت حولها خطابًا اأو 
اأن هذه املراأة  اأو منطًا من التوظيف الذي ي�شمن لها دميومة احلياة، واأعتقد  ممار�شة 
فلي�ض  امراأة،  اأ�شجع  و�شف  وحلملت  الرجل،  لذلك  النظري  لكانت  الوقت  اأن�شفها  لو 
ت�شلطًا  اأكرث  كانت  اأخرى  �شورًا  ت�شقط  اأن  يكفيها  لكن  حكومة،  ت�شقط  اأن  بال�شرورة 
على اأذهان النا�ض، �شورة املراأة، و�شورة القوة التي متثلها ال�شرطة، و�شورة امل�شورين 

ال�شجعان يف هذا البلد.
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انتهى الدرس..
لموا الكراريس
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تعبئة خمتلفة  الغاز ميار�شون  �شتى من عبوات  باألوان  النا�ض  اأفرطوا يف ممازحة  الذي 
للذاكرة، كلما اأفرغت عبوة خمزونها من الغاز امتالأت ذاكرة النا�ض ب�شرديات طويلة عن 
وطن ه�ض، يحاأول تن�شيد هويته عرب خنق الهواء، ومطاردة كل ذرة فيه تفكر ب�شذاجة يف 

النعتاق من �شطوة الأمن. 
وحا�شره  للتنازع،  مرتوك  ما�شيه  مبهمًا،  الوطن  �شكل  ي�شبح  غاز  من  غيمة  كل  خلف 
ذاكرة تعي�شه، فيما امل�شتقبل ع�شي على التاأويل، �شي�شق على النا�ض يف جولت الغاز اأن 
تن�شى خوفها من امل�شتقبل؛ لذلك ي�شيع جمهود الغاز الذي تريد اأن جتعل منه ال�شلطة 
برهان القوة حني ي�شبح خيار الغارقني يف م�شيالت الدموع اأن ي�شارعوها بال هوادة، واأن 

ي�شبح هذا الرتهيب م�شروعًا دائمًا لتدريب الذاكرة على عدم الن�شيان. 

هذا ال�شاب الذي يحتمي بقطعة "ال�شينكو" يف مواجهة مد الغاز يعلم متامًا اأن ل حائل 
بينه وبني ال�شتن�شاق، لكنه يف�شل اأن يعي�ض اإح�شا�ض ال�شمود على اأن يغادر م�شرعًا يف 
اأول اجلولة، �شتخرتق اأنفا�شه عما قريب تراكيب كيمائية ل عهد له بها، لكنه على يقني 
الألعاب  لهذه  الإدانة  دميومة  باجتاه  �شتدفع  هنا  من  �شتمر  �شورة  واأن  �شتم�شي،  اأنها 

الغازية التي مازلت توؤكد على اأن الوطن معنى موؤجل هناك. 
هناك ي�شع "ال�شينكو" حدًا فا�شاًل بني الأزمنة، وبني الإرادات، يعيد تذكرينا به�شا�شة 
امل�شافة التي تف�شلنا عن حزمة الوعود التي مرت مع ب�شيوين، واأن على الذين انتظروا 
طوياًل ليقروؤوا على يد ب�شيوين ف�شوًل من احلقيقة، عليهم اأن يعملوا الآن بقول �شالح 

جاهني )الدر�ض انتهى..ملوا الكراري�ض( .

)1( ال�شينكو: ت�شنع من املعدن اأو من الفايرب وت�شتخدم ل�شنع اأ�شقف املظالت اخلارجية غالبا.
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حذاء موزة )انظر لوحة الإعالن يف ال�شورة(.. �شامت ل ينع�ض الذاكرة، بينما الأحذية 
املرتوكة على طرف الر�شيف تبدو برهانًا على حدوث �شيء، تبدو �شاهد عيان على اأن 
هذه البقعة كانت ماأهولة قبل حني، هذا الفر�ض هو عينه ما ياأخذنا اإىل اكت�شاف الدخان 
الكثيف الذي يحيط باملكان، اإىل بذل جهد ذهني لربط هذا احل�شور الغام�ض لأحذية 
خمتلفة هي الباقي من اآثار اأنا�ض مروا من هنا، وبني دخان يتوزع املكان، ول اإ�شارة اإىل 

طبيعته ول م�شدره.

حذاء موزة يتو�شل عمود الإنارة ليربز يف �شدر املكان، فهو على طريقة الإعالنات يطمع 
يف عيون تلمح الأ�شياء املعلقة، فت�شجل يف ذاكرتها �شورة بها الكثري من الإيحاءات، حذاء 
ي�شبه الهدايا، وي�شبه الطفولة كما ي�شبه الأحالم... لكن اأحذية العابرين اأكرث الت�شاقا 
باأي  القبول  ي�شتلزم  كتاريخ  اإليها  النظر  الدخان..  ملواجهة  ا�شتعدادا  واأكرث  بالأر�ض، 
تاأويل كان، تاأويل ي�شاعدنا يف اإدخال هذه ال�شورة �شمن �شياق حدث ما..طوعًا اأو كرهًا، 
�شرتوي ال�شورة �شهادتها على الناظرين اإليها، لكنها بحاجة اإىل �شنادات �شردية لإماطة 

اللثام عن �شريتها.

اإذا اأردنا به اإعادة تكييف احلقائق لتنا�شب رغبة  اإعالن موزة امتداد ل�شناعة الزيف، 
دعائية، فوظيفة الدعاية اخلداع، اأي اأن تبدل دللة مكان دللة اأخرى فتحدث ما يوؤثر 
اأن يطري يف ال�شماء، بينما ل متلك  اإليها، ولهذا ميلك حذاء موزة  اأحا�شي�ض الناظر  يف 
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ت�شوراتنا  لتبقي  الدخان؛  انت�شار  على  فعل  رد  كاأنها  املكان،  تغادر  اأن  املن�شية  الأحذية 
ري دخان تواروا عن ال�شورة. �شمن حدود املواجهة املحتملة، بني عابرين وبني م�شدرّ

الأحذية يف ال�شورة هي ال�شوؤال املوؤجل عن م�شري اأولئك الذين اأفرغوا املكان للدخان، 
وهو الذي �شيمد زمن ال�شورة باملدد؛ لت�شبح كل مطالعة فيها تكوينا لذكرى جديدة، جتعل 

من امل�شتقبل حمطة لت�شاوؤلتها، ت�شاوؤلت عن م�شتقبل الر�شيف، الأحذية والعابرين.
التعليق  بهذا  ال�شورة  ذيل  وقد  لالأنباء،  رويرتز  وكالة  م�شور  دوغا  جلمي�ض  ال�شورة 
لي�شتح�شر منطوق ال�شورة من ذاكرته: اأحذية تركها اأولئك الذين فروا من ال�شارع بعد 
اإطالق قوات الأمن البحرينية للغاز امل�شيل الدموع �شد املتظاهرين املناه�شني للحكومة 

بعد اأن انطلقوا من جممع ال�شلمانية باجتاه �شاحة اللوؤلوؤة يف 19فرباير. 
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أحمد الديري 
مدير منتديات الدير في الحلقة األولى من شهادته:

هكذا َخَفَت صوت زكريا العشيري إلى األبد

 2  - ني�صان/اأبريل   1( اأ�صهر  ثالثة  من  اأكرث  اعتقاله  يكن  مل 
متوز/يوليو(، لكنها كانت اأكرث من عمر. ال�صاعة متر مثل جبل 
�صهادته  مبا�صرة.  اجلبل  هذا  دكة  حتت  ي�صعنا  واالأمل  �صنة، 
انتهاكات، والذي راح  تك�صف جانبًا مما تعر�ش له املدونون من 
زكريا الع�صريي اأحد �صحاياها. اإنه املدون اأحمد الديري )44 

�صنة(، مدير منتدى الدير.
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�شتبقى اآذاننا تاألف ما يتكرر �شماعه، الب�شاعة قد يخف امتعا�شنا منها مع تكرر �شماعنا 
مُتع�شنا  �شتبقى  اأذنه،  األفتها  مهما  الب�شاعة  هذه  يعي�ض  اأن  اأحدنا  ياألف  لن  لكن  لها، 
مهما تكرر حدوثها. منذ 16 اآذار/مار�ض، يتكرر ما يتعر�ض له النا�ض من اإهانة واإذلل 
وانتهاك وتعذيب، التكرار يجعل بع�شه م�شتهلكًا كحديث، لكنه لي�ض كذلك اأبدًا ملن يقع 

عليه، �شيعي�شه كل منا وكاأنه يحدث للمرة الأوىل.

دخلوا.. ■ لقد 
مفزوعًا  قمت  لكني  جديدة،  تعد  مل  الفجر،  مداهمات  عن  ت�شمع  اأن  اآذانكم  اعتادت 
ال�شاعة الثالثة من فجر اأول ني�شان/اأبريل املا�شي، على اأ�شوات قوية جدًا، هرعت ناحية 

باب غرفتي، كان ابني الأ�شغر و�شل عندها لي�شيح برعب: »اأبي اأبي لقد دخلوا بيتنا«.
وينت�شروا يف  ويروعوا  ويعيثوا  ويحطموا  البيت  امللثمون  ليقتحم  كافية  كانت  ثواٍن  خم�ض 
كل مكان فيه. ل اأتذكر عدد القوات التي اقتحمت، لكن جميعهم كانوا مدججني بال�شالح 

وملثمني، عدا قائدهم، يرتدي ثيابًا مدنية ومك�شوف الوجه.
يقابال  اأن  اأمروهما  العلوي،  الطابق  يف  الأمن  رجال  قبال  وعلي  حمزة  ولديرّ  مع  �شرت 
اأمرين  اإىل مكتبي،  اأخذته  الكمبيوتر؟«،  »اأين  قائدهم:  �شاألني  اأيديهما.  ويرفعا  اجلدار 
تنقل  واآخر ما ت�شفحته،  اأمامه اجلهاز وحمتوياته  انك�شف  ال�شر، فعلت،  كلمة  اأ�شع  اأن 
من  الكثري  تدخل  »اأنت  التفت يل:   .)TAB( املفتوحة عن طريق حتريك املواقع  بني 
املنتديات«. مل يكن الأمر �شرًا. مل اأجب. �شاألته: »هل اأنا متهم ب�شيء؟« رد بزجرة: »وهل 

جتدين هنا اأمزح معك؟«.
قاموا بالتفتي�ض، كلما راأوا )تربة ح�شينية( األقوها على اجلدار وك�شروها، ا�شتولوا على 

جميع اأجهزة احلا�شوب والهواتف املحمولة، كذلك على مبلغ من املال.
�شاأل قائدهم ولدي حمزة: »اأين تعمل؟« اأجاب: »طالب يف جامعة البحرين«. قال: »موؤكد 
نف�شه  الأمر  باأخذه.  واأمرهم  اجلنود  اإىل  التفت  باجلامعة«.  العنف  اأعمال  يف  �شاركت 
قاموا  فقط.  بثوب  يل  �شمح  األب�ض،  اأن  ا�شتاأذنته  بالنزول،  اأي�شًا  اأمرين  علي.  ولدي  مع 
بتقييد ولديرّ وع�شبوا عيونهما، اأخذوهما يف �شيارة اأخرى. علمت بعد الإفراج عني اأنهم 

�شربوهما اأثناء القب�ض عليهما.
النظام.  متجد  �شعارات  ترديد  مني  طلبوا   ، عينيرّ وتغطية  تقييدي  بعد  البيت،  فناء  يف 
اأم�شك قائدهم بيدي واأدخلني ال�شيارة، و�شمعته يهاتف رئي�شه قائاًل: »�شيدي، ا�شتلمنا 

الهدف«.
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الدير.. ■ منتدى 
و�شلنا اإىل مكان، ات�شح لحقًا اأنه مبنى التحقيقات اجلنائية بالعدلية، بعد حتقيق ق�شري 
وتهديد، تركوين يف اأحد املكاتب حتى الظهر، نقلت ملكتب اآخر، ليبداأ حتقيق اآخر وعيوين 
مع�شبة، معظم الأ�شئلة عن منتدى الدير. اأجربوين اأن اأخربهم بال�شم الذي اأدخل به 
للمنتدى وكلمة ال�شر، وطلبوا مني اأن اأخربهم بكيفية غلقه، ففعلت. �شاألوين بعدها عن 
وهو  للمنتدى،  الع�شريي  را�شد  زكريا  ال�شهيد  به  يدخل  الذي  ال�شم  وهو  را�شد(،  )اأبو 
لأحداث  املخ�ش�ض  الفرع  على  وامل�شرف  القرية،  �شوؤون  منتدى  على  اجلديد  امل�شرف 
باأنه زكريا الع�شريي، كنا نعمل يف  اأخربتهم  14 فرباير(،  البحرين امل�شمى )انتفا�شة 
املنتدى  اإدارة  يف  ي�شاعدين  عمن  �شاألوين  �شريًا.  اأو  ممنوعًا  عماًل  منار�ض  مل  ال�شوء، 
ولديه جميع �شالحياتي، اأخربتهم اأنه مرت�شى مطر. كان ال�شب وال�شتم هو لغة ال�شوؤال 
اأن يعيدوين للمكتب  اأقوال قبل  ال�شرف واملذهب. وقعت على حم�شر  والكالم، طعن يف 
الأول. بعد �شاعات، دخل اأحدهم حانقًا: »ماذا تريد اأكرث مما لديك؟ هل تعلم اأن اأكرث 
من ن�شف ال�شنة يف البالد ل ي�شتطيعون ال�شكن يف بيت مثل البيت الذي لديك؟«، وبداأ 
اأعلم حمتواه،  ل  عت على حم�شر  وقرّ للدوار.  والذهاب  الدير  منتدى  ثالث، حول  حتقيق 

كنت مع�شب العينني.
قال:   ، ولديرّ م�شري  عن  �شاألته  نف�شها،  الأ�شئلة  اآخر،  حمقق  ال�شبت  �شباح  ا�شتدعاين 
»اأفرجنا عنهما ليقوما برعاية اأمهما«، مل اأ�شدق، مل اأعلم عنهما اأي �شيء لغاية يوم 13 

حزيران/يونيو 2011.
يف املكتب، �شعرت بوجود �شخ�ض اآخر، حاأولت التحدث اإليه، فدخل عليرّ اأحدهم مهددًا: 
»اإن �شمعتك تنطق حرفًا �شاأريك ماذا اأفعل بك، ل تظن اأن و�شولك لهذا ال�شن �شيمنعني 

من �شربك، اأنا ل اأفرق بني اأن يكون ال�شخ�ض عمره �شت اأو �شتني �شنة!«.

اأواًل.. ■ ال�صرب 
فجر الأحد، �شمعت �شوت مرت�شى مطر يدخل الغرفة نف�شها، �شديقي امل�شئول عن الأمور 
من  �شعرت  با�شمي،  اأحدهم  نادى  الع�شريي.  زكريا  ال�شهيد  �شوت  ثم  باملنتدى،  الفنية 
اأخذين  الآن، مل يكن حد�شي كاذبًا،  لالأ�شواأ  �شيتجه  الأمر  اأن  طريقة كالمه وم�شكه يل 
لتحقيق جديد، كان قائد املجموعة التي قامت باعتقايل هو املحقق، معه اآخران، فكان 
اأين طيب مثل  تعتقد  ل  قال:  ثم  ب�شربي.  يقومان  الإجابة  اأمتكن من  اأن  وقبل  ي�شاألني، 
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الآخرين الذين اأخذوا اإفادتك، لبد اأن تعرتف يل بكل �شيء.
�شاألني: من قام باإن�شاء الق�شم اخلا�ض بـ 14 فرباير؟

اأجبت: اأنا ومرت�شى.
املحقق: من بال�شبط؟

اأنا: اأنا قمت بذلك.
املحقق: من قام بت�شميم البرن املوجود يف واجهة املنتدى؟

اأنا: اأنا ومرت�شى.
املحقق: من بال�شبط؟

اأنا: اأنا قمت بذلك.
املحقق: ملاذا قمت بذلك؟

اأنا: مل نقم بذلك اإل بعد اأن ظهر �شمو ويل العهد واأعلن ال�شماح بالتظاهر.
املحقق: ل تقم بتو�شيخ ا�شم ويل العهد بل�شانك.

ثم اأ�شاف: »اأمل يوفر لكم امللك كل ما تريدون وتطلبون، تريدون اأن تعملوا مثل التون�شيني 
وامل�شريني، زين العابدين منع التون�شيني من ال�شالة ملدة اأربعني �شنة، ومبارك اأو�شل 
�شعبه حلالة من الفقر املدقع، اأنتم ماذا تريدون اأكرث مما لديكم؟ ثم قال: هل تريدون اأن 

ترجع اأيام ال�شيخ عي�شى اأو احلرية التي وفرها لكم بو �شلمان؟«
فاأجبته: »اهلل يخلي اأبو �شلمان«.

فقال: »لأنك قلت اهلل يخلي بو �شلمان �شاأتركك، لي�ض من اأجلك، ولكن لأنك ذكرت ا�شم 
بو �شلمان«، حينها فقط توقفوا عن ال�شرب والركل والرف�ض على كل مكان بج�شمي الذي 
ا�شتمر حوايل 10 دقائق. اأخذوين لأحد املكاتب حيث طلبوا مني التوقيع على اأوراق ل 

اأعرف حمتواها.

)الدي�صك(.. الغ�صرويف  باالنزالق  ■ مري�ش 
حوايل   ،2011 ني�شان/اأبريل  من  اخلام�ض  الثالثاء  ليل  حتى  املكتب  هذا  يف  بقيت 
كانت  عنا،  الإفراج  قرروا  اأنهم  زعموا  الأربعة،  نحن  اأخذونا  م�شاًء.  العا�شرة  ال�شاعة 
اأعيننا مع�شبة، و�شعوا القيود احلديدية يف اأيدينا، اأركبونا حافلًة. ا�شتلمتنا جمموعة من 
ال�شرطة، طلبوا منا اأن نخلع جميع مالب�شنا ونرجع نلب�شها واأن نقف وجنل�ض ثالث مرات. 
طويلة،  �شاعات  بقينا  اجلدار.  مقابلني  جنل�ض  اأن  منا  طلبوا  اخللف،  من  اأيدينا  قيدوا 
�شعرت بالتعب والنهيار، مل اأعد اأحتمل وجود القيد يف يدي، اأخذت اأنادي: لو �شمحت.. 
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لو �شمحت، ل اأحد يجيب، بقيت اأنادي طوياًل حتى جاء ال�شرطي الباك�شتاين بحنق: »�شنو 
تبي؟«، قلت: »ل اأ�شتطيع حتمل الو�شع«. كان رده علي معاقبتي بالوقوف مقابل اجلدار، 

وان�شرف. �شعرت بانهيار، عدت اأنادي، ل اأحد يجيب.
را�شد،  »اأبو  املكان:  بنف�ض  معي  كانوا  باأنهم  اأعتقد  الذين  الثالثة،  رفاقي  اأنادي  رحت 
مرت�شى، ح�شن، هل �شترتكوين اأموت اأمامكم؟ تكلموا، قولوا لهم باأين مري�ض بالدي�شك 
اأ�شعر  يجيب،  اأحد  ل  للجدار«.  مقاباًل  وواقف  للخلف  ويديرّ  القيود  وجود  اأحتمل  ول 

بوجودهم، اأ�شمع اأنينهم، اأح�ض بحركتهم، لكن ل اأحد يجيب.
، وجدت نف�شي ملقى على  رجعت اأنادي، بعدها ل اأدري ماذا ح�شل، كان قد اأغمي عليرّ
ميكنني  ل  فظيع  اأمل  الفقري،  وعمودي  ال�شرياميك  بني  �شار  احلديدي  القيد  ظهري، 
اأنا  بالتاأكيد  الفقري،  بعمودي  احلديد  احتكاك  �شت�شبب  بها  اأقوم  حركة  اأي  احتماله، 
اأردد ال�شهادتني، واأفكر يف ابنيرّ  اأخرى. �شرت  اأن اأحتمل هذا الو�شع دقيقة  اأ�شتطيع  ل 
اللذين ل اأعرف ماذا يواجههما: هل يتعر�شون ملا اأتعر�ض له اأنا حاليًا؟ هل يئنون؟ هل 

ي�شرخون؟

ال�صرب.. ■ وجبات 
قلت:  تبي؟«  »�شنو  احلانق:  ال�شرطي  �شمحت«.  لو  �شمحت،  »لو  ال�شرطي:  اأنادي  عدت 
»زكريا،  رفاقي:  اأنادي  عدت  وم�شى.  فلتمت«،  »�شتموت؟  قال:  �شاأموت«.  »اأجل�شني، 
ياأكل يف عظامي. مل يعد لديرّ �شك باأين ميت  اأحد يجيب. احلديد  مرت�شى، ح�شن«. ل 
ل حمالة. بقيت هكذا حتى ال�شاعة ال�شابعة �شباحًا، عرفت ذلك من وجبة الإفطار التي 
و�شلت. ال�شرطي اإياه قبل اأن تنتهي فرتة مناأوبته جاء نحوي، و�شار يحركني برجليه، واأنا 

يف عجز الأمل، اإىل اأن ا�شتطعت اجللو�ض.
فكوا القيد عن اأيدينا لناأكل دون نزع الع�شابة عن اأعيننا، يف اللحظة نف�شها بداأنا ن�شمع 
ال�شرب وال�شراخ يف غرف مال�شقة. �شعرت بغ�شة مل متكني من تناأول الطعام الذي ل 
اأعرف ما هو. �شربت قلياًل من ال�شاي فقط. خم�ض دقائق فقط واأعادوا القيود، و�شوت 
الباب  كان  نف�شها  اللحظة  املال�شقة. يف  الغرف  متوا�شاًل يف  زال  ل  وال�شراخ  ال�شرب 
يفتح، خطوات الكائن املرعب تتجه نحوي، هذا ما اأ�شعر به، تقرتب اأكرث، كنت مقاباًل 
ناداين ب�شوت خافت جدًا،  الأمين،  كتفي  اجلدار، جاء هذا اجلالد، و�شع حليته على 
وكاأنه يقول يل �شرًا: »�شحوالك؟« م�شكني من ثوبي، اأوقفني، اأول �شربة كانت على ظهري، 
�شرت اأترنح ميينًا وي�شارًا، بعدها جل�شت. هذا ال�شيناريو �شار يتكرر كل خم�ض اأو ع�شر 
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دقائق تقريبًا. يتكرر كما هو متامًا، با�شتثناء تغيري �شيء واحد؛ مكان ال�شرب. مل يبق 
اأثناء  ال�شرب  عن  التوقف  ال�شرب.  من  وافر  ن�شيب  على  يح�شل  مل  ج�شمي  يف  مكان 
قلت  الباب،  فتح  �شمعت  كلما  ال�شرب.  وي�شتاأنفون  والع�شاء فقط، دقائق  الغداء  وجبتي 

اإنهم قادمون يل. ي�شدق حد�شي دائمًا.

اأكرث.. تبي  ■ �صنو 
الآن اأ�شمع اأحد اجلالدين ي�شاأل اأحد زمالئي الثالثة: »�شنو ت�شتغل؟«.

اأو من �شديقي  العربية،  املالحة  �شركة  ال�شهيد زكريا: يف  يكون اجلواب من  اأن  توقعت 
مرت�شى: يف �شركة اآي تي، اأو من ح�شن اخلر�شي. لكن اجلواب جاء خمتلفًا، وال�شوت مل 
اأتعرف عليه. قال: »اأنا دكتور اأ�شنان«. اجلالد: »كم معا�شك؟«، اأجاب: »1600 دينار«. 
اجلالد: »�شنو تبي اأكرث؟، لي�ض ما تعالج املر�شى ال�شنة يف ال�شلمانية؟«، قام ب�شربه. كان 

ذلك الدكتور غ�شان �شيف.
الإ�شكان؟«،  من  بيت  »عندك  قال:  متقاعد«.  »اأنا  اأجبت:  ت�شتغل؟«،  »�شنو  نحوي:  اأتى 
اأجبت: »نعم«، قال: »�شنو تبي اأكرث؟ اإيران بيعطونك اأكرث من البحرين؟«، ثم قام ب�شربي 
بكل ما اأوتي من قوة على وجهي، �شعرت بالنهيار. ا�شتمر الو�شع طوال اليوم. كل خم�ض 

اأو ع�شر دقائق تقريبًا ياأتون لي�شربونا.

ق�ش.. ■ ق�ش.. 
بعد الظهر، اأتى اأحدهم وطلب مني اأن اأقف، اأم�شكني من ثوبي، �شرنا يف ممر، الركالت 
تاأتي من كل من مير بي، ن�شل اإىل غرفة، مبا�شرة ي�شيح قائدهم: »جيبه جيبه ق�ض... 
الوحيدة  القطعة  با�شتثناء  مالب�شي،  عني  خلعوا  الذكري(«.  الع�شو  )يق�شد  ق�ض... 
كر�شي،  اأجل�شوين على  بقطعه.  يهددوين  الذي  باملكان  اأحدهم مي�شك  الداخلي.  للبا�ض 
به فتحة عند مكان اجللو�ض، هل ميكن اأن يكون الأمر حقيقة؟ هذا الكر�شي مهياأ لهذا 
لأجيب،  ميهلني  مل  للوزراء؟«،  رئي�شًا  ال�شنكي�ض  ت�شعوا  اأن  »تريدون  بي:  �شاح  بالفعل. 
اأ�شاف بلغة هابطة: »واحد بنغايل اغت�شب ال�شنكي�ض على هذا ال�شرير، انظر لل�شرير، 
اغت�شبه ثالث مرات، ولدينا ال�شور اإن اأردت اأن تراها«. ثم قال: »هنا يوجد كر�شيان؛ 
الكر�شي الذي جتل�ض عليه الآن، وهو املخ�ش�ض لقطع الع�شو الذكري، اأما الكر�شي الثاين 
فهو لالعرتاف، اخرت اأي كر�شي حتب اجللو�ض عليه«، اأجبت: »اأريد اجللو�ض على الكر�شي 
الأغبياء ل يعرفون تهمتي. قلت:  »لي�ض ت�شوي مظاهرات؟«،  �شاألني:  الآخر«. نقلوين ثم 
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اأن  »عليك  قال:  »الإنرتنت«،  اأجبت:  تهمتك؟«،  »�شنو  قال:  بالتظاهر«،  متهم  غري  »اأنا 
تعرتف الآن مبن يعملون معك يف الإنرتنت اأو �شنعيدك للكر�شي الثاين«. اأعطيته اأ�شماء 
امل�شاركني يف املنتدى: ال�شيخ حمزة الديري، علي را�شد الع�شريي، حممد ح�شن عبا�ض، 
عن  الع�شابة  »�شاأخلع  قال:  ثم  ورقة.  على  اأوقع  اأن  مني  طلبوا  عبا�ض.  حممد  الدكتور 
عينيك، لكن ظل مغم�ض العينني، اإن فتحت اإحداهما �شاأقوم بقلعها«، قاموا بحلق راأ�شي 
بقينا هكذا  ال�شرب كل عدة دقائق.  للمكان ذاته، وعادوا ل�شتئناف  اأعادوين  وحليتي. 

حتى منت�شف ليل 6 ني�شان/اأبريل 2011.

حذائي.. ■ اأتو�صد 
الآن توقفوا عن ال�شرب، مع اأيدينا املقيدة من اخللف وع�شابة اأعيننا، اأمرونا اأن ننام، 
من  اأكرث  اأحتمل  مل  جانبي،  على  ال�شتلقاء  حاأولت  ال�شرياميك،  على  النوم  اأ�شتطع  مل 
به. مل  اأنا  الذي  بالو�شع  النوم  اأ�شتطيع  ول  للنوم،  بحاجة  واأنا  ينهكني  دقائق، اجللو�ض 
يكن م�شموحًا لنا بال�شالة، فكنت اأ�شلي بالإمياء وبدون و�شوء، منذ اأكرث من 17 عامًا ل 
اأترك قراءة �شورة الواقعة يف كل ليلة، واحلمد هلل باأين مل اأن�ض قراءتها يف هذه الأجواء، 
تلك  النوم  اأ�شتطع  اأوؤديها. مل  التي  بالطريقة  ال�شالة  مني  �شيتقبل  باأن اهلل  واثقًا  كنت 

الليلة ول لدقيقة واحدة.
وهكذا، ياأتي يوم جديد طويل وموؤمل. ال�شيناريو نف�شه، بواقع فرتة اأطول بني وجبة ال�شرب 
والوجبة التي تليها. �شار ممنوعًا علينا مناداة ال�شرطة بـ )لو �شمحت(. لبد اأن تنادي 
الآمر  وهو  وهو احلاكم،  ال�شيد،  فهو  ال�شرطي،  رتبة هذا  كانت  )�ِشيِدي(. مهما  عليهم 

الناهي هنا.
للجدار.  ن�شتند  اأن  لنا  �شمحوا   ،2011 ن�شيان/اأبريل  من  ال�شابع  اخلمي�ض،  اليوم 
ل  الذي  يختار مكانك  اأخرى هو من  ويرجعك مرة  املياه  لدورة  ياأخذك  الذي  ال�شرطي 
اأعطوه  اأن  عليه  منوا  باأيام،  قبلي  معتقاًل  مري�شًا،  كان  املعتقلني  اأحد  تغيريه.  لك  يجوز 
مرقدًا )مرتبة( ب�شيطًا، ل زلت ل اأعلم من معي، لكني ا�شتطعت اأن اأعرف باأن اأحدهم 
ينام على مرقد. مل اأعد اأ�شتطيع اأن اأتو�شد حذائي كما كنت اأفعل يف التحقيقات بالعدلية، 
ب�شبب �شرب الأم�ض فقدت حذائي، ح�شل مع كثريين. حاأولت اأن اأت�شلل لأ�شل عند رجلي 
�شاحب املرقد، واأ�شع راأ�شي على مرقده ولو هنيئة. لكني دفعت ثمن تلك املغامرة غاليًا. 
حلظات وتاأتيني الركالت والرف�شات املتتالية، و�شراخ: »قوم يا... يا...«، عليك اأن ت�شع 

اأي كلمة من كلمات ال�شتم وال�شب. بقيت على هذا احلال حتى ال�شبت.
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زكريا.. ■ يوم 
ظهر اخلمي�ض، دخل اأحدهم وجاء يل، اأخذ يفرك بقوة وب�شكل دائري على رجلي اليمنى 
بحذائه احلديدي، �شعرت اأنه �شيغمى عليرّ من �شدة الأمل، نزفت رجلي دمًا وانك�شر ظفر 
اأثر  بقي  نف�شه،  باحلذاء  بقوة  الأمين  ب�شربي على فخذي  قام  ثم  اأ�شابعي،  واحدة من 
اأكرر  ال�شرب،  وجبات  نعرف غري  ل  الأوقات،  ول  الأيام،  نعرف  نعد  لأيام. مل  ال�شربة 

عليهم باأين مري�ض بال�شكري، دون فائدة.
�شباح ال�شبت الكئيب، كنت اأ�شمع �شرب اأحدهم يف زنزانة قريبة، ا�شتطعت اأن اأميز اأنه 
رب هذا ال�شخ�ض كان يرد ب�شوت مرتفع  كان �شربًا مربحًا بخرطوم ماء )هوز(، كلما �شُ
جدًا: احلمد هلل. اإنه �شوت �شديقي زكريا. ملاذا ي�شتفزهم؟ كنت اأحدث نف�شي، فلي�شكت 
عنهم كي يكفوا عنه. بقي ال�شوتان طوياًل حتى خفتا، �شوت ال�شرب، و�شوت زكريا. مل 

اأكن اأعرف اأن هذا اخلفوت، هو خفوت �شوت زكريا الأخري.
ظهرًا، اأدخلوين زنزانة اأخرى، اأحدهم برتبة ثالثة خيوط، فك اأيدينا واأعيننا، كنا �شتة. 
اأعطانا مراقد وخمدات وحلافًا عتيقًا م�شفرًا. اأخربنا اأنه ل يجوز لنا احلديث لبع�شنا 

البع�ض، واأنه عند خمالفة اأحدنا �شيعاقب اجلميع بعودة القيود والع�شابة.
اأ�شاأل �شديقي مرت�شى الذي كان معي يف نف�ض الزنزانة عن ال�شهيد زكريا رحمه  كنت 
اهلل، يقول رمبا و�شعوه يف زنزانة اأخرى. وهو الأمر الذي اتفقت معه ب�شاأنه. رمبا كان 20 
ني�شان/اأبريل، حني اأدخل علينا �شاب جديد، كنا يف لهفة لنعرف ما يحدث خارجًا، ول 
توجد فر�شة اأف�شل من جميء معتقل جديد ليخربنا. كان خليل يخربنا اأن الحتجاجات 
لزالت متوا�شلة، والنا�ض لي�ض يف نيتها ال�شكوت. �شاألته: هل يوجد �شهداء؟ خليل: نعم، 
يف الأيام الأخرية ا�شت�شهد اثنان، واحد من ال�شهلة والثاين من الدير. �شاألته بقلق: من 
ا�شت�شهد من الدير؟ كانت �شورة حمزة وعلي اأمام عيني، مل اأ�شتطع حتمل انتظار الثواين 
لأ�شمع بقية اخلرب. خليل: هو �شخ�ض يف الأربعني من العمر، لكن ل اأتذكر ا�شمه. اأحلحت 
عليه ليتذكر اأي �شيء بخ�شو�ض �شهيد الدير، فقال: هو من عائلة الع�شريي، ولعل ا�شمه 

زكريا. كانت فاجعتنا.

■ ولداي..
مت  وفيها  الأطباء،  ملحاكمة  الثانية  اجلل�شة  كانت   2011 حزيران/يونيو   13 بتاريخ 
توزيعهم اإىل جمموعتني؛ جمموعة اجلنح وجمموعة اجلنايات، ويف نف�ض اليوم �ُشمح لنا 
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بالت�شال باأهالينا. ات�شلت باأهلي للمرة الأوىل، علمت اأن ولديرّ مل يفرج عنهما. بتاريخ 
الأهل. مع  يل  الأوىل  الزيارة  كانت  حزيران/يونيو   14

حزيران/يونيو   20 بتاريخ  حمزة  لبني  روؤيتي  هي  قلبي،  اأراحت  التي  ال�شدفة  كانت 
تقريبًا، التقيته يف طريقي لعيادة الأ�شنان بالقلعة، يف موعد ملتابعة عالج الطاحنة اليمنى 
العلوية التي �شببت يل الكثري من الأمل يف الأيام املا�شية. اللقاء مل يتجاأوز ع�شر ثواٍن. لكن 

، ا�شتمر حوايل ن�شف �شاعة. بتاريخ 24 حزيران/يونيو، رتب يل لقاء مع ولديرّ
وح�شن  مطر،  مرت�شى  من  كل  معي  حزيران/يونيو،   28 بتاريخ  للمحاكمة  تقدميي  مت 
اخلر�شي. ال�شهيد الع�شريي كان مطلوبًا يف الق�شية نف�شها. اجلل�شة مل ت�شتغرق اأكرث من 
خم�ض دقائق، مل تتمكن املحامية من احل�شول على اأكرث من دقيقة واحدة للرتافع، التم�شت 
اأن يتم اإخالء �شبيلنا باأي كفالة تقررها املحكمة. القا�شي مل ي�شتجب، قرر تاأجيل املحاكمة 
اإىل 14 متوز/يوليو 2011. عدنا للحو�ض اجلاف، كان قد مت الإفراج عن الطاقم الطبي 

املتهم باجلنح. بقيت كذلك حتى 2 متوز/يوليو، حيث مت الإفراج عني ومعي ولداي.
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دبلوماسي بحريني في مكان تحت الشمس

كلفة البوح الصعب: غّردَت فأسمعَت فُسجنَت!

حني اأحُخطر يف عمله اإىل ح�صور لقاء مع رئي�ش ال�صئون االإدارية منت�صف 
البحريني  الدبلوما�صي  بال  يف  يخطر  يكن  مل   ،2011 ني�صان  اأبريل/ 
)�ش. �ش(، وهو ا�صم م�صتعار اخرتناه له لن�صر مذكراته نظرًا حل�صا�صية 
موقعه، اأن ينتهي به احلال اإىل اإحدى الغرف ال�صغرية املظلمة يف واحد 
تغريدات  ب�صع  اأن  بالذات،  ي�صدق  يكن  ومل  البحرينية.  ال�صجون  من 
تاريخه  �صت�صع  »تويرت«،  على  الدبلوما�صية  بيئته  بلغة  مغّلفة  ناقدة 

املهني يف خرب كان.
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حني كان امل�شئول الإداري يردد اأمامه »لن نقول عفا اهلل عن ما �شلف«، كان هو يغرق يف 
التي بدت  القوية  اآخر غريه. كلمات الوعيد احلادة  الذهول، كما لو كان املعني �شخ�شًا 
حلظتئذ من قبيل »الزجر« ل�شخ�ض مل ي�شتطع التعرف اإليه جيدا، حتى واإن كان هو نف�شه، 
�شرعان ما �شتجد ترجمتها الفعلية حني اقتحم �شابطان مكتبه بعد اأيام فيما كان يقوم 
مبهماته اليومية املعتادة. مل ينب�شا ببنت �شفة، بل با�شرا جتريده من مقتنياته، �شاعاته 
جيدا،  نف�شه  على  فيها  �شيتعرف  العذاب،  من  طويلة  رحلة  الآن،  منذ  ليبداأ  وخوامته 

والعامل، مثلما يتعرف على الآخرين. مل ل ن�شتمع له يروي ق�شته بنف�شه:
اإن احلديث عن قوة الإعالم الجتماعي هو حديث ذو �شجون! وتلك القوة التي ميلكها هذا 
الإعالم متكنك من الرتويج لالأفكار اأو الدفاع عن الق�شايا. وبقدر ما يتمتع به الإعالم 
الجتماعي من قوة يف الرتويج عن الأفكار والق�شايا بقدر ما قد يتحول اإىل اأداة خطرية 

قد تزج بك خلف الق�شبان.
لقد كنت مفتتنا بالإعالم الجتماعي حيث اأتاح يل فر�شة عظيمة للمعرفة وتبادل الأفكار 
ولكني مل اأكن اأتخيل اأن ب�شع كلمات يف تويرت �شرتميني خلف الق�شبان! لقد كنت اأ�شتخدم 
تويرت ب�شورة متقطعة يف متابعة الأخبار اأو تغريد بع�ض القتبا�شات ولكن زاد �شغفي به 

يف زمن الثورات العربية.

اإلهاما ون�شرا لإرادة   لقد كنت متاأثرا ومتعاطفا مع ثورتي تون�ض وم�شر ووجدت فيهما 
ال�شعب العربي! ولكن عندما وقعت اأحداث 14 اأبريل/ ني�شان تاأملت ل�شقوط ال�شحايا من 
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املدنيني وا�شتدت تغريداتي مرارة!
    عندما وقعت اأحداث 14 فرباير/ �شباط كنت اأحيا حياة وادعة، وكنت بعيدا عن النا�ض! 
لقد كنت متاأثرا ومتعاطفا مع النا�ض على امل�شتوى اللكرتوين فقط! فقد كنت اأتابع تلك 
وجدت  وفجاأة  تويرت،  عرب  الأحداث  مع  واأتفاعل  الكمبيوتر،  �شا�شة  وراء  من  الأحداث 
نف�شي يف بطن املحنة، هناك يف املعتقالت مع هوؤلء الذين كانوا يتقدمون امل�شريات ومع 
اأولئك الذين كانوا يف اخلطوط الأمامية لالأحداث، واإذ بي اأُ�شبح �شاهدا و�شهيدا بني ليلة 

و�شحاها.
فيها  كنت  يوما   66 لفرتة  واحتجازي  اعتقايل  مت  تويرت  يف  كلمات  ب�شع  ب�شبب  وهكذا 

»�شيف �شرف« يف �شجون النعيم واحلو�ض اجلاف واحلورة.
اإن كل ما كتبته يف تويرت وكان �شببا يف زجي خلف الق�شبان كل هذه الفرتة كان ب�شعة 
تغريدات ت�شمنت نقدا للمقاربة الأمنية التي اأعقبت اأحداث 14 فرباير/ �شباط وتاأكيدا 

على اأهمية انتهاج احللول ال�شيا�شية لعالج الو�شع.
كما ت�شمنت تغريدات اأخرى كتبتها انتقادا لغياب التغطية املهنية واملتوازنة يف ال�شحافة 
الراأي  اأ�شحاب  يكر�ض  اأن  اأهمية  على  اأوؤكد  كنت  حيث  لالأحداث،  والتلفزيون  املحلية 
يثري  ما  التلفزيون  يتحا�شى  واأن  الوطنية،  الوحدة  لدعم  اأقالمهم  املحلية  ال�شحافة  يف 
الطائفي  املتوترة. وهكذا ت�شمنت تغريداتي نقدا لال�شتقطاب  الأجواء  الأحقاد يف تلك 
العقبة  غدت  بحيث  العقول  يف  تعبث  الطائفية  راحت  وكيف  الأحداث  بعد  تعمق  الذي 

الكاأداء التي حتول دون الإ�شالح والتغيري!
الأ�شا�ض مطالبات  البحرينيني هي يف  اأن مطالبات  اأوؤكد عليه يف تغريداتي هو  ما كنت 
ولهذا  دميوقراطي  حتدٍّ  هو  البحرين  تواجهه  الذي  التحدي  واأن  واجتماعية،  ثقافية 
اإبعاد تلك املطالبات التي تتمثل يف احل�شول على املزيد من العدالة  كان من ال�شرورة 

الجتماعية والقت�شادية وامل�شاأواة واحلرية عن العداء املذهبي.
نعيا  ت�شمنت  �شجني  يف  بدورها  �شاهمت  تويرت  يف  كتبتها  اأخرى  تغريدات  هناك  كانت 
للحوار الذي مات يف رحم اأمه قبل اأن يرى النور، كما ت�شمنت نعيا لالإن�شانية التي فقدت 
الأ�شوات  تلك  وتعالت  الأزمة  وقت  يف  البحرينيني  بني  والتعاطف  الت�شامن  غاب  حيث 

القا�شية التي تطالب بالنتقام والإق�شاء!
ذلك النقد الربيء العابر الذي كتبته حول املقاربة الأمنية واأهمية اإحياء احلوار وانتهاج 

احللول ال�شيا�شية جعل مني خ�شما، وكانت نهايتي خلف الق�شبان!

ن
سج

ب ال
جار

ت

351



واعتقال حتقيق  ■ جلنة 
بداأت الق�شة يف منت�شف اأبريل / ني�شان 2011، يف ذروة و�شع ال�شالمة الوطنية الذي 
كانت متر به البالد، عندما مت ا�شتدعائي يف العمل دون �شابق اإنذار من قبل رئي�ض ال�شئون 
مت  حتقيق  جلنة  اأمام  هنا  »اأنت  يل:  قال  وجل�شت  دخلت  وعندما  مكتبه،  اإىل  الإدارية 
ت�شكيلها بناء على تعليمات القيادة ال�شيا�شية للتحقيق يف الأحداث!«. حتدث ذلك امل�شئول 
الب�شرية  املوارد  اللجنة وهم م�شئول  اأع�شاء  اللجنة، وكان يف مكتبه  تلك  ب�شفته رئي�ض 

وم�شئول ال�شوؤون القانونية ومقرر اللجنة.
واأ�شاف رئي�ض اللجنة قائال: »اإن كل من يثبت تورطه يف الأحداث املا�شية �شوف يعاقب«، 

م�شت�شهدا بالعبارة »لن نقول عفا اهلل عما �شلف«.
اأمام هذه اللجنة؟ وما  اأ�شغي وكلي ده�شة، ثم ت�شاءلت: »ملاذا يتم ا�شتدعائي  لقد كنت 
عالقتي بتلك الأحداث؟!«. وهنا اأخرج مقرر اللجنة ورقة تت�شمن بع�ض التغريدات التي 
كتبتها يف تويرت! ثم اأخذ رئي�ض اللجنة ي�شتجوبني عما ق�شدته بكتابة تلك التغريدات...

تغريدة تلو اأخرى!
و�شاأل: »كيف تكتب هذا الكالم؟ هل اأنت تتحدى النظام؟ هل اأنت ت�شخر من احلوار؟«، 
لعدم  اأملي  اإمنا عربت فقط عن  ا�شخر من احلوار،  النظام ومل  اأحتدى  ل  »اأنا  فاأجبت: 

جناح احلوار! وكل ما كتبته هو و�شف لذلك الو�شع ب�شورة جمازية«.
ا�شتمر ا�شتجوابي طويال ب�شاأن ما كتبته على تويرت، ومت توجيه الأ�شئلة يل بنربة توبيخية، 
ومن جانبي بينت باأن ما كتبته كان جمرد تفاعل مع الأخبار ومع ما يتم تناقله يف تويرت 
يف هذا العامل الفرتا�شي، واأين كمواطن عادي يتاأثر بالأحداث التي جتري، وما كتبته 
كان نوعا من احلوار مع من اأتبعه ويتبعني على التويرت! اأو و�شفا لتطورات تلك الأحداث 
ب�شورة جمازية..واأين مل اأكن اأوجه اللوم لطرف بقدر ما كنت اأجتاأوب مع ما كان ُيكتب 
واآرائي  اأفكاري  بع�ض  عن  التعبري  اأو  الرد  اأحاأول  كنت  كما  الجتماعي.  املوقع  ذلك  يف 

ال�شخ�شية، حيث كتبت ذلك بح�شن النية، دون ق�شد الإ�شاءة اإىل اأحد!
هناك  و�شيكون  اأويل،  هو  التحقيق  هذا  »اإن  اللجنة:  رئي�ض  قال  ال�شتجواب  نهاية  ويف 
ا�شتكمال للتحقيق، ثم �شيتم ت�شكيل جلنة تاأديبية �شتقرر ما يتم اتخاذه �شد املخالفني!«.
حتقيق  اإىل  اأخ�شع  حتى  �شيئا  اأقرتف  مل  »اأنا  حازمة:  بلهجة  قلت  ذلك  �شماعي  وعند 
اإ�شايف. لقد عملت يف هذه املوؤ�ش�شة طويال وكر�شت نف�شي خلدمة بلدي.. واإذا كنت الآن 

�شخ�شا غري مرغوب فيه فلتتخذوا الإجراءات الالزمة كي اأترك العمل حال يف �شالم«.
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وهكذا مر اأ�شبوعان تقريبًا من هذا التحقيق ومل اأكن اأعرف ما الذي �شيتم بهذا ال�شاأن، 
باأداء  اأقوم  مكتبي  كنت يف  بينما  ولكن  على هذا احلد،  الأمر  انتهى  رمبا  لنف�شي  وقلت 
ويقومان  اللجنة،  تلك  مقرر  برفقة  مكتبي  يقتحمان  ب�شابطني  فاإذا  املعتادة،  مهامي 
باإبعادي عن مكتبي وجتريدي من كل مقتنياتي: �شاعتي وخامتي وهاتفي  بكل ف�شا�شة 
الرقم  واأخذوا  كمبيوتري  وفتحوا  واأوراقي  مكتبي  اأدراج  بتفتي�ض  قاموا  كما  وحمفظتي. 
ال�شري لربيدي الإلكرتوين وح�شابي على تويرت حتت التهديد. ثم اأخرجوين من املكتب 
لنتظارهم باخلارج مع اأحد احلرا�ض. وقام بعدها ال�شابطان باقتيادي مع كمبيوتري اإىل 

�شيارة مدنية عند مدخل العمل.
كان اقتيادي من مكتبي اأمام زمالئي دراميا... وكانت م�شاعري يف تلك اللحظة خمتلطة، 
مل يكن الإح�شا�ض باخلوف بقدر ما هو الإح�شا�ض بالغ�شب، ورغم ذلك فقد بقيت هادئًا.
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المحامي محمد التاجر
 

كلفة الّروب األسود مطّرزًا بكلمة بيضاء
من محكمة كرزكان إلى... دوار اللؤلؤة

يف اإحدى حماكم ال�صالمة الوطنية )1( تفاجاأ املحامون املتواجدون يف 
تلك اجلل�صة بالقا�صي وهو ينادي با�صم املتهم حممد التاجر، جميعهم 
يعرفون اأنه معتقل منذ �صهرين، ولكن ال اأحد كان يعلم اأين وملاذا ومتى 
التاجر  زميلهم  �صاهدوا  حماميا   20 من  اأكرث  للمحاكمة؟  �صيعر�ش 
بطلب  جميعا  تقدموا  وبتلقائية  وقفوا،  فعال،  املحكمة  قاعة  يدخل 

الدفاع عنه.
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املدنية.  املحاكم  اإىل  الدعوى  نقلت  قرابة اخلم�شني حماميًا حني  اإىل  العدد  ارتفع هذا 
كانت ق�شية املحامي البحريني حممد التاجر، اأكرب ق�شية �شيا�شية يرتافع فيها عدد من 
املحامني، مل يكن القا�شي بحاجة اإىل اأن ي�شاأله ال�شوؤال الذي اعتاد اأن يطرحه متاأخرا 

على كل متهم: هل تريد اأن توكل حماميًا للدفاع عنك؟
هو حماٍم متهم، وخلفه كان كل املحامني، يدافعون عن مهنتهم التي كانت حمل التهام، 

يف م�شهد اأ�شبه بتظاهرة احتجاجية اأحرجت القا�شي الع�شكري من�شور املن�شور.
حممد التاجر، منوذج املحامي امل�شتهدف من �شلطة القمع. كان يكمل ت�شكيلة املعتقلني 
التي �شملت الأ�شتاذ والطبيب والنقابي وال�شيا�شي واملثقف وال�شحايف وال�شاعر واملهند�ض، 

جمموعة كان باإمكانها ت�شكيل حكومة كاملة من داخل ال�شجن الع�شكري
�شرية التاجر بني دوار اللوؤلوؤة واملعتقل، تقدمها مراآة البحرين، على ل�شانه

واإبادة اإخ�صاء  حاالت  االأمني..  ■ امللف 
منذ حوايل خم�ض �شنوات، وب�شكل �شخ�شي، اأ�شدرت الكثري من التقارير، يف ندوات اأو 
و�شائل اإعالم اأو الإنرتنت، كنت كذلك اأزود اجلمعيات واملراكز احلقوقية مبادة خ�شبة 
عن التجاأوزات والنتهاكات يف البحرين، لي�ض فقط ب�شاأن التعذيب، اأو ب�شاأن ال�شتهداف، 
بل حتى فيما يخ�ض نوعية التهم املوجهة لالأ�شخا�ض الذين دائما ما يكونون هدفا للجهات 

الأمنية، وكيف ت�شتغل مواد القوانني الف�شفا�شة للكيل باخل�شوم ال�شيا�شيني
هذه  عن  نوعية  نتائج  لدي  ن�شاأت  حتى  بالأرقام،  ذلك  كل  اأوثق  كنت  التقارير  هذه  يف 
ات�شمت باخل�شة  التي  التعذيب  الأحداث، ومثل طرق  املعتقلني  ا�شتهداف  الدعاأوى، مثل 
الإبادة  اأنواع  من  كنوع  ي�شنف  اأن  ميكن  ما  من  وغريها  الإخ�شاء  كحالت  والنتقام، 

الب�شرية.
قمت باإي�شال هذه التقارير اإىل املنظمات احلقوقية الدولية التي كان بيني وبينها تعاأون 
وثيق، مثل “هيومان رايت�ض ووت�ض” و “انرتنا�شيونال فرونت لين ديفينديرز فكان اأع�شاء 
هذه املنظمات يق�شدونني لالطالع على الو�شع احلقوقي مبجرد و�شولهم للبحرين واإذا 
منعوا من الدخول را�شلوين ملعرفة الو�شع يف البحرين خ�شو�شا عند ا�شتداد احلمالت 

الأمنية.
حلقوق  البحرين  كمركز  واحلقوقيني  ال�شحافيني،  اأغلب  ين�شرها  كان  التقارير  هذه 
النا�شط نبيل رجب، واجلمعية البحرينية حلقوق الإن�شان، وجلنة  الإن�شان الذي يراأ�شه 

الر�شد يف جمعية الوفاق. هذه ال�شلطة مل تكن يف يوم من الأيام معجبة بعملي.
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قدوتي ال�صنكي�ش  اجلليل  ■ عبد 
الغايب  عي�شى  و  رجب،  كنبيل  الإن�شان  حقوق  جمال  يف  بالعاملني  وثيقة  عالقات  لدي 
ومريزا القطري رئي�ض جلنة الر�شد بجمعية الوفاق، وال�شيد هادي املو�شوي القيادي يف 

جمعية الوفاق، لكن عالقتي بالدكتور عبد اجلليل ال�شنكي�ض )2(كانت عالقة خا�شة.
باأفكاره  واأثراين  اإل  مرة  به  األتق  مل  احلقوقي،  العمل  يف  قدوتي  اأعتربه  ال�شخ�ض  هذا 
النرية، اأنا اأدين له بالف�شل، فقد علرّم النا�ض الثقة يف التاجر، لأنه كان يقدر عملي كثريا، 

ا�شرتكنا يف الكثري من العمل، كما اأننا اأ�شبحنا �شديقني قريبني جدا
ال�شيا�شي،  والعمل  احلقوقي  العمل  من  متمكن  اإن�شان  فذة،  عبقرية  ال�شنكي�ض  اأن  اأرى 
متحدث بارع، حماأور ممتاز، ومو�شوعة متحركة، مل اأ�شاأله يف �شيء اإل واأعانني عليه، هو 

اإما منكب على املراجع، اأو معد للتقارير، اأو م�شارك يف ندوات.
ح�شرت معه ندوة جمل�ض اللوردات الربيطاين عن البحرين يف عام 2009 لأول مرة، 
2010، ارتبط ا�شمي  اأبريل  و�شورت بجانبه، ذهبت معه لزيارة الأرا�شي املقد�شة يف 

با�شمه كثريا، ورمبا كان ذلك مادة اأخرى مغرية مللفي الأمني عند ال�شلطات.

احلقوقي ■ املحامي 
اأعتقد اأن “احلقوقي” عا�ض يفَّ قبل دخويل مهنة املحاماة. عندما كنت �شحافيا يف نهاية 
الثمانينات وبداية الت�شعينات، كنت كثريا ما اأكتب عن امل�شاكل احلقوقية والجتماعية، 

فاأ�شطر ب�شكل اأو باآخر اأن اأ�شتعني براأي حمام.
من هنا ن�شاأت لدي فكرة درا�شة القانون. لكنني بعد اأن �شرت حماميا، مررت بفرتات 
من الياأ�ض واأنا اأترافع يف الق�شايا الأمنية، لي�ض ل�شعوبتها فاأغلبها مبنتهى ال�شهولة، اإذ 
ل يوجد فيها اأي دليل، لكن الهم الأكرب فيها كان العرتاف الذي ينتزع من املتهمني حتت 

ن
سج

ب ال
جار

ت

357



التعذيب، فهل �شيتو�شل القا�شي اإىل اأن هذا العرتاف مت حتت التعذيب، في�شقط التهم؟ 
هل اأ�شتطيع اأن اأقنعه؟ اأو اأنه لي�ض على ا�شتعداد اأن يقتنع من الأ�شا�ض؟! هذا كان همي

اإذا  اإنني  بحيث  حياتي،  ق�شية  اأنها هي  واعتقدت  الأكرب،  التحدي  مثلت يل  ق�شية  اأول 
جنحت فيها، �شاأجنح يف اأن يتغري حممد التاجر املحامي اإىل حقوقي ومدافع عن حقوق 

الإن�شان، هي ق�شية كرزكان.

جناحا كرزكان  ■ ق�صية 
ق�شية كرزكان)3( )اأبريل 2008( كانت اأكرب عمل حقوقي قمت به، بعد اأن اأثبُت باأن 
هوؤلء الأ�شخا�ض مل يقتلوا ال�شرطي، واأنه مت تعذيبهم تعذيبًا ب�شع جدا ليعرتفوا بذنب مل 

يقرتفوه. مل يكن ذلك معروفا عن البحرين طوال ال�شنوات ال�شبع ال�شابقة 
مع باقي زمالئي يف هيئة الدفاع عن املتهمني وعلى راأ�شهم عبد اجلليل العرادي، ا�شتطعنا 
اعرتافهم  عنها  نتج  تعذيب  �شبهة  وجود  اإىل  املحكمة  واأ�شارت  املتهمني،  براءة  اإثبات 
بالقتل، وهي التهمة التي اأثبتنا بطالنها، با�شتجواب الطبيب ال�شرعي )4( وباأدلة اأخرى.
ال�شهري  ووت�ض(  رايت�ض  )هيومان  منظمة  تقرير  اأخرى  وق�شايا  الق�شية  هذه  على  بنى 
اإ�شارة كبرية جدا اإىل جناحنا يف  “التعذيب يبعث من جديد يف البحرين”، كانت تلك 
اإثبات وجود التعذيب، يف وقت كانت الدولة تخفيه ول تعرتف به. حني و�شلنا اإىل احلملة 
الأمنية الأخرية، ثبت لدى اجلميع وجود التعذيب ب�شكل ممنهج ومنذ اأمد بعيد، ل تعود 

بدايته اإىل ق�شية كرزكان واإمنا اإىل فرتة الت�شعينات وما قبلها.
عملي احلقوقي بداأ فعليا من ق�شية كرزكان، وبدءا من هذه الق�شية �شاعدين الدكتور 
كمحام  لعملي  اأحفظ  باأن  ووجهني  احلقوقي،  عملي  تاأطري  يف  ال�شنكي�ض  عبداجلليل 
بحيث  املحامي،  عمل  وبني  احلقوقي  العمل  بني  التوازن  على  اأحافظ  واأن  خ�شو�شيته، 
اأكر�ض وقتي حلماية موكلي، واإظهار التجاأوزات التي جرت عليهم دون الولوج يف ال�شيا�شة.
ما بعد كرزكان، توالت الق�شايا والتكليفات، من اأهايل املتهمني ومن املنظمات احلقوقية، 
حتى تكاد ل تكون هناك اأي دعوى من هذا النوع، اإل وا�شرتكت فيها مع زمالئي الآخرين، 

مثل ق�شية املعامري، وق�شية خلية 25 الأخرية.)5( 
هناك مناذج م�شرفة يف البحرين للمحامي احلقوقي، بل اأنوار ن�شت�شيء بها، مثل الدكتور 
اإبراهيم،  عي�شى  الأ�شتاذ  اأحمد،  حممد  الأ�شتاذ  ال�شيد،  جليلة  الأ�شتاذة  ر�شي،  ح�شن 
�شيادي،  �شامي  والأ�شتاذ  العرادي،  عبداجلليل  والأ�شتاذ  ال�شمالأوي،  عبداهلل  الأ�شتاذ 

هوؤلء اعتمدوا على عملهم كمحامني لإبراز النتهاكات احلقوقية يف ق�شاياهم دائما.
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اخلونة ■ حمامي 
عن  بالدفاع  واجبه  يوؤدي  الذي  باملحامي  لي�ض  ذرعها  ي�شيق  الدولة  اأن  فعال  اأعتقد  اأنا 
وبدون  مبا�شر،  ب�شكل  منهم  �شمعتها  الواقع  يف  بال�شيا�شة.  يت�شل  ما  بكل  بل  املعتقلني، 
“اخلونة” بح�شب  مواربة، اعتقلت لأنني كنت حماميا عن اأغلب املعار�شني ال�شيا�شيني 
ا�شتهدافا لعملي احلقوقي فح�شب، ولكن لوقف عملي كمحام  تعبريهم، و مل يكن ذلك 
عن هوؤلء يف الأ�شا�ض، الكل راأى كيف كانت الدولة تريد �شجن النا�ض و�شحق حقهم يف 
توكيل حمام للدفاع عنهم، وكيف �شدرت الأحكام على كثريين من اجلل�شة الأوىل، ودون 

ح�شور حمام.
وا�شح،  اتهام  على  موؤ�ش�شا  اأو  له،  مرتبا  يكن  مل  العتقال  باأن  البداية  منذ  اأح�ش�شت 
الذي هم يريدونه.  بال�شكل  الق�شايا  هم لديهم �شخ�شية مزعجة، �شخ�شية متنع �شري 
�شمي  فيما  املتهمني  من  �شخ�شا   16 عن  بالدفاع  كلفت  عندما   2010 اأغ�شط�ض  يف 
باخللية)6(، ن�شر ا�شمي يف ال�شفحات الأوىل من اجلرائد على اأنني جزء من “املخطط 

الإرهابي” فقط لأنني كنت حمامي املعار�شني ال�شيا�شيني.
�شنفتني احلكومة �شمن خ�شومها ال�شيا�شيني، بينما كان عملي ل يتعدى اأن اأكون حماميا، 
يلتم�ض اجلانب احلقوقي يف عمله. ولأنني حمام عن املعتقلني ال�شيا�شيني، فال بد اأن اأتكلم 

عن حقوقهم كمعتقلي راأي، مار�شوا حقهم يف العت�شام، اأو التعبري عن الراأي.
اأنا كالآخرين من هذا ال�شعب، ا�شتهدفت لأنني جزء ممن قالوا هناك ظلم، وجتاأوزات، 
بب�شاطة  �شجنت  اأنني  عني،  بالدفاع  م�شكورين  تكفلوا  الذين  املحامون  يل  نقل  وكما 

اأذين. “لقر�ض 
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املحامني وخيمة  اللوؤلوؤة  من�صة  ■ يف 
يف املعتقل، كانوا ي�شاألونني عن الدعوة اإىل التظاهر واحل�شور اإىل الدوار، وكنت اأجيب، 
الأمنية  الدوريات  وتواجد  التلفزيون،  العهد يف  امللك وويل  بعد خطاب  اإنني كالآخرين، 

لتنظيم امل�شريات واملظاهرات، كان من غري املعقول اأن ل اأ�شارك.
كنت  ال�شيا�شية،  اجلمعيات  من  بطلب  مرخ�شة  كانت  التي  امل�شريات  اأغلب  يف  �شاركت 
متواجدا ب�شكل �شبه يومي يف فعاليات خيمة املحامني، ويف فعاليات اخليام الأخرى، وكان 
هدفنا يف الواقع تنويري، تثقيفي ؛ كنا نريد تثقيف النا�ض اأول مباهية ال�شعارات املرفوعة، 
مبفهوم امللكية الد�شتورية، باللجنة التاأ�شي�شية املطلوبة لتعديل الد�شتور، كنا نعمل ذلك 
من اأجل توجيه �شحيح للمطالب، اأي لو�شع هذه ال�شعارت وهذه العت�شامات يف امل�شار 

ال�شحيح.
وباملنا�شبة، ب�شبب عالقتي باأغلب املوجودين على املن�شة، خ�شو�شا الذين ترافعت عنهم 
يف ق�شية كرزكان ويف ق�شايا اأخرى مثل ق�شية املعامري، طلب مني وب�شكل رئي�شي ولأكرث 
 20 واحدة يف  اإل يف مرة  الأمر  بهذا  اأقبل  لكنني مل  املن�شة،  اأتواجد على  اأن  من مرة 

فرباير، وكان ذلك من اأجل املعتقلني ال�شيا�شيني.
طالبت بالإفراج عنهم، ووقف مالحقتهم، ووقف ت�شرفات اأجهزة �شلب الأمن التي كنا 

نعاين منها منذ ذلك الوقت

فرباير  20 يف  املحمود  وخطاب  ■ خطابي 
هذه  واإن  الدولية،  املنظمات  ت�شفها  كما  بولي�شية  دولتنا  اإن  الدوار  يف  خطابي  يف  قلت 
احللول الأمنية ل توؤدي اإىل �شيء. طالبت باإطالق �شراح املعتقلني ال�شيا�شيني خ�شو�شا 
فيما يخ�ض دعوى ما �شمي بخلية 25 )4( يف ذلك الوقت، وقلت اإن مالحقتهم كانت 
لأنهم طالبوا فقط بتعديل الد�شتور، وطالبوا بال�شماح للنا�ض بالتجمهر، وبوقف التجني�ض 

ال�شيا�شي، وبوقف �شرقة الأرا�شي، وبوقف الف�شاد الإداري امل�شت�شري يف اأجهزة الدولة.
تبداأ  حتى  دعوى  تنتهي  ل  بحيث  الكيدية،  الدعاأوى  بهذه  املحاكم  اتخام  بعدم  طالبت 
اأخرى، ما جعل اأغلب الق�شاة واأغلب املحاكم يف هو�ض لإنهاء هذه الدعاأوى ب�شكل �شريع، 

ل ميكن معه اإيجاد اأر�شية ملحاكمات عادلة.
اأحد يعرتف باأي دفاع، قلت هذا الكالم يف الدوار،  باأنه عذب، ل  اأحد ي�شمع ل�شكواه  ل 
مت ت�شجيله ورفعت علي الدعوى بناء عليه، بينما الرئي�ض احلايل لتجمع الوحدة الوطنية 
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قال ذات الكالم، ويف نف�ض اليوم، وطالب باإطالق �شراح امل�شاجني، و�شدر الأمر باإطالق 
�شراحهم فعال بعد �شاعات من خطبته.

االأمن رجال  ■ �صحق 
الأمن  اأجهزة  ذهنية  تفتقت  الذي  التهام  اأ�شا�ض  هي  اخلطبة  هذه  تكون  اأن  املفارقة 
عنه ملحاكمتي، كوين ذهبت اإىل الدوار، واألقيت هذا اخلطاب. �شار ذهابي اإىل الدوار 
توافر  وعن عدم  الق�شايا  وفربكة  التجني�ض  و�شار كالمي عن  اعت�شاما غري مرخ�ض، 
الأمن ب�شبب اأجهزة الأمن وب�شبب رجال ال�شرطة، �شببا ل�شتهدايف واتهامي بالتحري�ض 

على كراهية النظام وبث اأخبار كاذبة
اأنني دعوت اإىل �شحق رجال الأمن، ل  الأقذر من كل هذا، حتوير اخلطبة ب�شكل يوحي 
اأعلم هل الذي �شمع اخلطبة ل يفهم اللغة العربية اأم اأنه ل يريد اأن يفهم، لقد قلت اإن 
لدينا رجال ل�شلب الأمن، وحني اأقول تبا لهم اأو �شحقا لهم، فهل يفهم من ذلك اأنني اأدعو 

اإىل “�شحق رجال الأمن”؟
اأنا معروف بخطي املتزن، ودائما ما اأدعو اإىل البتعاد عن العنف واأنادي بال�شلمية، واأعتقد 
باأن هناك ندوات م�شجلة يل يف الدوار رف�شت فيها اأي م�شرية اأو جتمهر اأو اعت�شام خارج 
الدوار، و قد نهيت مثال عن الذهاب اإىل املرفاأ املايل، واإىل اأي اأماكن اأخرى، كي ل نعطي 

اأي فر�شة، لف�ض التجمع ال�شلمي يف الدوار.
مع ذلك كانت لدي قناعة تامة باأن ف�ض العت�شام قادم ل حمالة، �شواء ذهب النا�ض اإىل 

املرفاأ املايل اأم مل يذهبوا، و�شواء ذهبوا اإىل الق�شر امللكي اأم ل.

مرة الأول  ال�صجن  مع  موعد  على  �صاأكون  اللوؤلوؤة،  دوار  هدم  بعد  ■ ما 
كيف ا�شتعد التاجر لالعتقال ؟

كيف كان اعتقاله ؟
 كيف عذب، وماذا �شهد يف ال�شجن؟

 اإرها�شات العتقال وال�شجن يف هذه ال�شرية الفريدة
 ي�شردها التاجر يف احللقة القادمة
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■ هوام�ش
1 - حماكم ع�شكرية خا�شة �شكلت خارج اإطار الد�شتور يف 15 مار�ض 2011 ملعاقبة 

كل من كان له ن�شاط مت�شل بثورة 14 فرباير

حركة  يف  احلقوقي  امللف  م�شئول  من�شب  �شغل  معروف،  حقوقي  ونا�شط  قيادي   -  2
الوفاق،  من�شقة عن  م�شيمع، وهي حركة  املعروف ح�شن  ال�شيا�شي  يراأ�شها  “حق” التي 
كان معتقال �شمن ما عرف بخلية )25( واأفرج عنه يف فرباير 2011، اعتقل جمددا 
�شمن )خمطط قلب نظام احلكم- جمموعة 21( اإثر الدور الكبري الذي ا�شطلع به يف 

دوار اللوؤلوؤة بعد الإفراج عنه.

وقتل  �شرطة  �شيارة  �شباب قرية كرزكان بحرق  فيها عدد من  اتهم  التي  الق�شية    -  3
اأحد رجال الأمن.

ال�شرعيني  الأطباء  رئي�ض  �شالح  حممد  فخري  مع  البحرين  مراآة  حوار  انظر   -  4
و�شاحب تقرير ق�شية كرزكان.

http://www.bahrainmirror.com/article.php?id=1899&cid=82

اجلليل  وعبد  م�شيمع  كح�شن  كبار  ونا�شطني  �شيا�شيني  �شمت   25 خلية    -  6   -  5
اأغ�شط�ض  يف  اتهموا  واآخرين،  املقداد  حبيب  وحممد  الإمام  عبد  وعلي  ال�شنكي�ض 
2010 بالإرهاب والتاآمر لقلب نظام احلكم �شمن �شل�شلة تاريخية من هذه الدعاأوى، 
واأفرج عنهم ب�شغط من ال�شارع يف فرباير 2011، ثم اعتقل اأغلبهم جمددا فيما عرف 
والتعذيب.  العتقال  من  خوفا  الأنظار  عن  اختفوا  اأو  للخارج  الباقون  وفررّ   21 بق�شية 
تعر�ض املعتقلون لأ�شد اأنواع التعذيب يف املرتني، وو�شفت املفو�شية ال�شامية حماكمتهم 

الأخرية بال�شطهاد ال�شيا�شي والعدالة الزائفة.
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لم تكن 3 أيام بل سفرًا طوياًل في سقر..

علي جواد في »العتمة الباهرة«

 24 االأربعاء  نهار  منت�صف  يف  تقف  اأن  اأو�صكت  ال�ّصاعة  كانت 
ويخرج  املحمول  هاتفه  يرن  اأن  قبل   ،2011 ني�صان  اأبريل/ 
"اأنتمطلوب  قال:  الع�صكر،  ب�صرامة  متمرت�ش  �صوت  بعدها 

للح�صور اإىل مركز �صرطة النعيم".
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ذهب علي جواد مبا�شرة اإىل البيت، اأخرب زوجته بالأمر، كان متوهما الرباعة يف متثيل 
حلظة التما�شك. حب�شت زوجته زفرة اأملها، متو�شلة اهلل باأل ي�شيبها باخلذلن يف عودته. 
للخروج متما�شكًا،  اأنفا�شه  ال�شغري دانيال، ومللم  ابنه  و  و�شع ثقته كلها يف اهلل، ودعها 

قالت زوجته: »�شنكون بانتظارك«.

اأوقفه �شديقه  اأن ي�شال  ركب و�شديقه ال�شيارة وتوجها اإىل مركز �شرطة النعيم، وقبل 
اأن ترك  خلف املركز، تعرثت الكلمات يف فمه، كتب له رقم هاتفه يف ورقة �شغرية بعد 
جواد هاتفه املحمول معه، و�شعها يف يده، متمنيا اأن ي�شمع �شوته بعد �شاعة اأو اثنتني. �شعر 
بثقل خطواته يف اجتاه بوابة املركز، كاأن اأنفا�شه املبعرثة تخيط �شرابًا. �شاأله الع�شكر: »ما 
جي�شًا  نظراته  ملح يف  للح�شور«.  باأين مطلوب  قالوا  بي،  »ات�شلوا  قال:  بك؟«  اأتى  الذي 
حمت�شدا للبط�ض. طلب بطاقة الهوية وما لبث اأن ذهب، ثم عاد ب�ُشرعه الربق.. اأدخله 
ري،  وقال: »ا�شتدر.. �شع يديك للخلف«. اأحكم وثاقهما، و�شع ع�شابة على عينه، دفعه لل�شرّ
ثم �شلمه اإىل اأحدهم، �شاأله: »اأنت علي جواد«، اأجابه: »نعم«، و�شارع بتوجيه �شفعة اإىل 
ع رقعة ال�شرب على خارطة ج�شده، كاأنه اأراد اأن ميتحن ب�شالته احُلبلى ُجبنًا،  وجهه، لتت�شرّ

اأو �شيء ما اآخر غري اإن�شانيته، التي بدت يف تلك ال�شاعة ممحيرّة.

انتهى به املطاف عند حائط واأدرك فيما بعد اأنها نهاية اآخر عتبة ل�شلم، اأ�شوات اأقدام 
كان ي�شمعها عن كثب، يبداأ اإيقاعها عند اأول عتبة لهذا ال�شلم اللعني، وتنتهي بـ«لطمة اأو 

�شفعة » على اأذنه. اأخذ يجيب اأ�شاألتهم:
�شنو اأ�شمك ؟
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- علي ح�شن جواد
�شنو ت�شتغل ؟

- يف �شحيفة )البالد(.

فع. اأو�شك  ب وال�شتم واللطم وال�شرّ ة كفه وبراعته يف ال�شرّ اعد والنازل ميتحن قورّ كان ال�شرّ
جواد على النهيار، وكان املكان اأ�شبه بجحيم ل يعرف الراأفة اأبدًا، �شرخات املوجوعني 
باآهات  املعجون  ال�شجيج  هذا  كل  و�شط  اأملًا.  ال�شالة  اإل  لها  لي�ض  حناجر  من  ت�شر�شر 
بت اإىل اأذنه التي تفي�ض وجعًا ودمًا تكبرية  املُعتقلني، وجنون اآلة التعذيب والتنكيل، ت�شررّ
اأذان املغرب، اآتية من مئذنة قريبة مبنطقة النعيم. وما اإن انت�شف الأذان حتى بادر اأحد 
اإنه للتنكيل  اأنه مكتب للتحقيق، »اأخطاأت.  الع�شكر بجرجرته اإىل مكان ما اأدرك بعدها 
اأجابه:  اأ�شمك؟«  »ما  �شاأله:  اأن  بعد  ال�شاخبة«، يقول. عرف ذلك  الأمل  ودوزنة مو�شقى 
ليبداأوا  الهياج  ذلك  كل  �شيبعث  كان  ا�شمي  اأن  اأعرف  »مل  ي�شيف  جواد«،  ح�شن  »علي 

ب�شربي على وجهي ب�شكل ه�شتريي، لتتهاأوى جثتي على الأر�ض«.

قف  املتعة،  ابن  يا  قف  الكلب،  ابن  يا  »قف  �شارخًا:  قمي�شه  ياقة  من  اأحدهم  �شحبه 
اأيها اللعني، اأيها اجلبان«، وطلب منه ال�شتدارة اإىل اجلة اليمنى حيث اأدرك اأنه ُقبالة 
اأحدهم يف وجهه  الراأ�ض. �شرخ  يبقى مرفوع  اأن ي�شمد، كي  األ  ل ج�شده  تو�شرّ احلائط. 
�شبب  يعرف  مل  ال)...(«.  ابن  يا  رجليك  بني  ما  »افتح  اأذنه:  طبلة  اخرتقت  �شرخة 
هذه الطلب، ليفاجاأ بركلة احت�شدت فيها كل اأحقاد و�شغينة العامل، ا�شتهدفت منطقته 

التنا�شلية، �شرعان ما �شقط يف اإثرها على الأر�ض. قال »كاد يغمى عليرّ من �شدة الأمل«.

يف تلك الأثناء، دخل عدد اآخر من الع�شكر، اأوقفوا جواد، قال اأحدهم: »نحن من قوة دفاع 
البحرين«، هم�ض يف �شريرته: »ما الفرق؟«، طلب اأحدهم منه رفع راأ�شه لتاأتي اللطمة على 

اأذنه »جمهزة على ما تبقى من �شمٍع لدي«.

كل والرف�ض وال�شتم. ثم طلب  فع والررّ �شقطت جثته على الأر�ض وبداأت حفلة اللكم وال�شرّ
منه اأحدهم اأن ينبطح على الأر�ض فاإذا بها »الفلقة« تاأتي. �شعر بذلك التمزق يف قدميه 
اأن يراأف ولو قليال،  اإن�شانهم،  اًل  اأ�شرخ متو�شرّ الدماء وتورمتا. »كنت  اللتني نزفت منها 
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يف  اأمعنوا  اأن  اإل  منهم  كان  فما  تريدون«،  مبا  »�شاأعرتف  خاطبهم:  جدوى«.  دون  لكن 
الأذى. �شرخ اأحدهم، قل ما قلت يف »الدوار«، هل قلت »ي�شقط النظام«؟ »قلها الآن، قل 

ي�شقط النظام، يا ابن ال)...(«. قلت: »مل اأطالب بذلك«.

فجاأة، طلب اأحدهم اأن تتوقف اآلة التنكيل، اأدرك اأن ال�شتمرار يف هذه الوترية يعني باأن 
تلك اجلثة لن ت�شمد كثريًا. وبعدها بقليل، طلب منهم فك كل تلك القيود واإيقافه، قائاًل 
»قف يا ابن الكلب، يا بن )...(«. يقول »لكن كيف يل اأن اأقف وقدماي بهما من التورم ما 
يكفي لأن اأكون عاجزًا حتى عن الإح�شا�ض بوجودهما، وقفت ومل اأقف«. �شاأله: هل ذهبت 
اإىل دوار الوؤلوؤة وملاذا؟ اأجابه: »نعم، ح�شرت جتمع ال�شحافيني، ومل تتعد مطالباتنا غري 
�شور  باأنك كنت حتمل  تقول  امل�شورة  املعلومات  »لكن  �شريعًا:  رد  وجود �شحافة حرة«. 

القيادة«. رد جواد: »ل اأبدا، مل يحدث هذا«. واإذا بهم يتابعون اللكم وال�شفع.

احلديث  هذا  امل�شتحيل«،  منه  تطلبون  واأنتم  ال�شهر،  ون�شف  ال�شهر  يكمل  مل  »الوزير 
للمحقق، دفعه اإىل الكر�شي، ف�شمع دقات اأ�شابع اأحدهم على لوح »الكيبورد«. وبعد هنيهة 
»اأتى �شخ�ض ودلف بي باجتاه زاأوية من زاأوية غرفة التحقيق. رفع ع�شابة العني قليال، 
�شاأله:  الإعالميني«.  مل�شرية  واآخرين  نف�شي  فيها  راأيت  �شورة  الأمين،  جنبي  من  ومرر 
يف  حا�شرا  كان  �شخ�ض  عن  �شاأله  بعدها  اأنا«.  هذا  »نعم،  جواد:  اأجابه  اأنت؟«،  »اأهذا 
اأجابه جواد  اأعرفه«. عاأود �شوؤاله: »هل هم �شحافيون؟«،  ال�شورة اإىل جانبه، قلت: »ل 
مرة اأخرى: »ل اأعرفهم، اأق�شم لك باأين ل اأعرفهم«. اأعاد ال�شخ�ض الع�شابة على عينيه 
اأي  »يف  �شاأله:  وكالمه.  اأنفا�شه  ي�شجل  »الكيبورد«  �شاحب  وقبالته  الكر�شي،  اإىل  وقاده 
�شحيفة تعمل؟«. ببالدة العارف باأنهم يعرفون اأين يعمل، قال جواد: »اأعمل خُمرًجا فنًيا 

يف �شحيفة »البالد«.

اقتحم اأحدهم �شياق احلديث، وقال: »كم يبلغ راتبك؟«. فما اإن قال جواد اإن راتبه يبلغ 
750 دينارا، حتى انهالوا عليه بال�شرب، واأحدهم ي�شرخ: »اأح�شن مني يا ابن )...( 

ماذا تريد اأكرث؟«.
لي�شاأله جُمدًدا عن درا�شته، فقال: »جامعة البحرين«، ليعاأود ال�شراخ وال�شرب، »اأح�شن 

مني يا ابن )...(«، وكاأنه ال�شبب يف عدم اإكماله درا�شته.
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وقع جواد على كومة من الورق ُمغم�ض العني، واقتادوه اإىل غرفة التوقيف حيث ُرمي على 
ان »با�شر يف اإ�شعايف، كان ا�شمه  برّ الأر�ض، وبقيت دقائق يلملم اأوجاعيه، �شحبه اأحد ال�شرّ
مهدي عرف فيما بعد اأنه ممر�ض، اأخذ يدلك قدمه، حتى فقد الوعي منهكًا من التعب.

يف اليوم الثاين اخلمي�ض 21 اأبريل/ ني�شان 2011، جاء �شرطي، ق�شري القامة، و�شع 
قطعة قما�ض على عيني جواد واقتاده اإىل جهة عرف اأنها عيادة مركز ال�شرطة، و�شحب 
منه عينات من الدم، واقتاده اإىل غرفة الب�شمات ثم اإىل غرفة الت�شوير، وبعدها اأعاده 
اإىل زنزانة التوقيف.  هناك، اأ�شر اإليه اأحدهم اأنه من املُرجح اأن ُيطلق �شراحه �شبيحة 
نزانة حري�شون على اأن ل اأخطئ يف اإجاباتي مع جلنة  يوم اجلمعة »لهذا كان ُزمالء الزرّ
اأن يفعل فعلة ال�شدمة الب�شرية »التي �شتجنبني تلك العني  اأحدهم  الفح�ض«. ن�شحه 

الفاح�شة، كا�شرًا بذلك �شرامة التدقيق«.

ويف �شبيحة يوم اجلمعة، اقتادوه اإىل غرفة جُماأورة وطلب منه الفاح�ض نزع ثيابه، فما 
كان منه بعد اأن رفع ن�شف القمي�ض، اإل اأن اأنزل البنطال م�شحوبًا ب�شاتر عورته كي ل 

ي�شاهد ما تبقى من اآثار التعذيب،
 »وبالفعل جنحت معي اخلطة، اإذ �شرخ يف وجهي معنفًا، طالبًا مني اأن اأ�شرت عورتي«. 
الثياب،  بع�ض  لك  يح�شروا  اأن  اأهلك  من  »اطلب  قال:  الهاتف،  ال�شرطي  اأعطاه  بعدها 

ع�شر هذا اليوم«.

بعد الظهر اقتادوه اإىل حيث ل يدري، ذهب مع اأحدهم »فاأخربين باأنني �شاأخُرج، هرولت 
اأ�شيائي، وخرجت، كان قريبي يف  ت�شلمت  ا�شتجمعت كل قواي،  اأخرج،  مثل مذهول كي 
يارة، غفوت اإىل اأن وجدت نف�شي  انتظاري، رميت بنف�شي عليه، حملني وو�شعني يف ال�شرّ
ناب�ض، فكانت زوجتي واأولدي ينتظروين. مل اأ�شعر باأحد، تعاملت  داخل �شقتي يف قلب ال�شرّ
زوجتي مع بع�ض اآثار التورم على قدمي، واأثار الأنابيب البال�شتيكية »الهوز« التي خطت 

حكاياتها، على ج�شدي. مل تكن ثالثة اأيام، بل كانت �شفًرا ثقياًل.
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أبيض أزرق أخضر أصفر أحمر..
ليست ألوان الربيع،

بل ألوان الخنق في البحرين

يف االأ�صهر املا�صية، كنا جنمع عبوات الغاز امل�صيلة للدموع التي 
تلقى علينا، نقوم بت�صويرها، نقراأ ما عليها من بيانات، نتعرف 
للمنظمات احلقوقية والعاملية.  عليها ونوعها وم�صدرها، نريها 
فالغازات  نف�صه،  ليحمي  اآليته  غرّي  بخبثه  املعروف  النظام 
كل  من  فارغة  عبوتها  تاأتي  االأخرية،  االأ�صهر  يف  امل�صتخدمة 
ّم الغاز الذي ال نعرف  اإال من �صحُ اأو داللة،  اأي معلومة  �صيء، من 

عنه �صيئًا، لكنه يفعل بنا كل �صيء.
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ما ل يقل عن �شتة �شهداء، �شقطوا �شحايا هذه الغازات، حالت اإجها�ض عديدة ت�شببت 
ي�شتخدمها  البحرين  يف  احلاكم  النظام  يزال  ل  ذلك  مع   ،)1( اخلانقة  الغازات  فيها 

بكثافة مفرطة، ويتفنن يف ا�شتخدام اأكرث من نوع من هذه الغازات. 

■ جتربتي..
قرابة اأحد ع�شر �شهرًا، ونحن نتعر�ض للغازات التي يطلقها علينا النظام. يف 14 �شباط/
فرباير بجزيرة �شرتة، اأُلقيت كميات مفرطة من الغازات امل�شيلة للدموع، ذات لون اأبي�ض 
يف كثافة ال�شحاب، تعر�شت لها بنف�شي، �شببت لنا حرقة �شديدة يف العني وتهيجًا يف ب�شرة 
الوجه عند الوجنتني، لكن زال اأثرها بعد �شاعات. الآن، ومع ا�شتمرار ال�شباب يف اخلروج 
والتظاهر بعد �شهور من حماأولة قمع احلركة الحتجاجية، �شارت الغازات األوانًا: اأزرق 
واأخ�شر واأ�شود واأ�شفر، بالإ�شافة اإىل الأبي�ض. ل نعلم �شيئًا عن هذه الغازات، ول نعرف 

اآثارها البعيدة، لكننا نعي�ض اآثارها املبا�شرة.

تعر�شت لأكرث من نوع منها. الأبي�ض يف دوار اللوؤلوؤة يوم اجتياحه يف 16 مار�ض، وموؤخرًا 
 15( �شعيد  ها�شم  �شيد  ال�شهيد  فاحتة  من  يوم  ثالث  يف  امل�شاركني  على  الهجوم  عند 
عاما( يف �شرتة 4 كانون الثاين/يناير. يف هذا اليوم �شعرت للحظات اأن الروؤية �شارت 
مع  التنف�ض،  على  قادر  غري  اأمامي  ت�شاقط  كبري  عدد  كبري.  اختناق  مع  لدي،  معدومة 
اإفرازات لعابية كثرية.اأي�شًا، �شعرت اأنا و�شديق يل بنوع من التخدر، �شعرت به يف اأطراف 

اأ�شابع يدي، و�شديقي �شعر به يف اإحدى رجليه، كانت العبوات ال�شغرية قريبة منها.
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�شارع  احتالل  فعالية  حيث  الأول/دي�شمرب،  كانون  يف17  الأ�شفر  للغاز  اأي�شًا  تعر�شت 
البديع ال�شلمية. ملدة دقيقة كان الغاز ينفث قريبًا منا قبل اأن اأدفع العبوة التي كانت من 
بني اأرجلنا قريبًا من جممع )كونرتي مول(. مت اإطالق الغاز بكثافة عالية، البع�ض اأغمي 
عليه ب�شرعة، والبع�ض الآخر كان يتخبط مبتعدًا عن هذه الغازات. حني ا�شتن�شقت الغاز 
اأح�ش�شت بالختناق وحرقة �شديدة يف احللق والوجه والعني، وكانت دموعي تنهمر واأنفي 

ي�شيل، واأ�شبحت اأفرز لعابا كثريا من فمي مع �شعال حاد ا�شتمر معي لأيام. 
احتجت بع�ض الوقت، بعد ابتعادي عن الغاز الأ�شفر، لأعود اإىل نف�شي الطبيعي، وعندما 
اأ�شبت بحرقة �شديدة يف وجهي وذراعي لفرتة.  غ�شلت يدي باملاء عند و�شويل للمنزل 
حالة ال�شعال ا�شتمرت عندي بني -2 3 اأيام مع اأمل وثقل يف ال�شدر، وعانيت من �شداع 
مثل  اأ�شبحت  اأنفي  حالة  اإىل  بالإ�شافة  العينني،  فوق  ثقل  مع  الثاين  اليوم  اإىل  ا�شتمر 
م�شاب بالزكام ملدة اأ�شبوع. كما عانيت يف اليوم التايل من اأمل يف البطن وا�شطرابات 

يف املعدة وتقيوؤ للدم.

تويرت.. عرب  ■ دعوة 
ما تعر�شت له ب�شكل مبا�شر، اأثار ف�شويل للتعرف اأكرث على هذه الغازات التي تلقى علينا 
ليل نهار. يف ظل و�شعنا غري املحمي مما ي�شتخدم �شدنا من اأنواع الأ�شلحة املحرمة دوليًا 
الغازات  هذه  كانت  اإذا  ما  نعرف  اأن  ميكننا  ل  )ال�شوزن(،  الن�شطاري  الر�شا�ض  مثل 
)جمهولة كل �شيء( هي غازات م�شموحًا بها دوليًا اأو العك�ض. دفعني ذلك ملحاأولة التعرف 
على الآثار املبا�شرة لكل نوع من خالل ما يتعر�ض له النا�ض، رمبا يكون ذلك هو دليلنا 
للو�شول اإىل نوع هذه الغازات ومدى �شرعية ا�شتخدامها واأخطارها بعيدة املدى. قررت 

اأن اأكتب تقريرًا حول هذا.
وب�شبب الو�شع الأمني، مل يكن اأمامي غري ال�شتعانة مبوقع التوا�شل الجتماعي )تويرت( 
التي  امللونة  ال�شامة  الغازات  مع  جتربة  لديه  من  كل  من  اأرجو  التالية:  دعوتي  لأوجه 
ي�شتخدمها النظام يف القمع حاليا اأن يرا�شلني لالأهمية، واأرجو من الأخوة الذين لديهم 
اأي معلومات عن هذه الغازات اأن يرا�شلني على الإمييل املذكور. اأو�شحت اأنني اأنوي كتابة 

تقرير حول هذه الغازات.
اخلا�شة  بتجاربهم  واأدلوا  را�شلوين  الكثريون،  حتم�ض  �شريعة.  جاءت  ال�شتجابة 
و�شهاداتهم. �شاأعر�ض هنا بع�شها مما ت�شمح به م�شاحة التقرير، اأتبعها باخلال�شات التي 
تو�شلت لها كاملة عن كل غاز على حدة وفق التجارب وال�شهادات احلية التي و�شلتني. 
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وبطبيعة احلال �شوف اأحتفظ على اأية اإ�شارة لأي ا�شم من اأ�شماء املغردين الذين اأمدوين 
بتجاربهم على نحو خا�ض.

اأ�صفر ■ غاز 
ا�شتخدامه  يجري  غاز  وهو  الأ�شفر،  للغاز  تعر�شها  حول  �شهادتها  )م(  املغردة  تروي 
تقول )م(:  البيوت.  وداخل  ال�شوارع  وبكثافة غري طبيعية يف  الأخرية  الأ�شهر  بكرثة يف 
22 كانون الأول/ للغاز اخلانق، كان ذلك م�شاء اخلمي�ض املوافق  اأنا وزوجي  »تعر�شنا 
دي�شمرب 2011 م حوايل ال�شاعة التا�شعة يف منطقة البالد القدمي. خرجنا من منزل 
العائلة وقررنا التوجه ل�شقتنا الكائنة يف منطقة مدينة عي�شى. يف البدء كانت الرائحة 
قوية وت�شبه رائحة الكربيت و�شعرت بحرقة يف الأنف واحللق وبعد حلظات قمت بالتقيوؤ. 
كان زوجي يقود ال�شيارة فتوقف لأتقياأ باخلارج، لكنني طلبت منه موا�شلة ال�شري، لأننا 
كانت  العام  لل�شارع  خروجنا  عند  بالدموع.  مليئًا  فكان  وجهه   اإىل  نظرت  نختنق.  كنا 
املنطقة مغطاة ب�شحابة �شفراء ولكنني كنت اأعاين من القيئ وحرقة �شديدة يف العني، 
كنت اأجريت عملية قبل ثالثة ا�شهر بعيني، مل يتوقف احلرقان حتى و�شويل للمنزل ول 

زلت اأعاين من اآلم العني«.
اأي�شًا يوم فعالية )احتالل �شارع البديع(،  اأما املغرد )�ض( فقد ا�شتن�شق الغاز الأ�شفر 
بالإعياء  اأ�شحابي  من  وخم�شة  ف�شعرت  كثيف  ب�شكل  اأوًل  ال�شارع  يف  علينا  »األقي  يقول 
و�شيء من ال�شكر، جلاأنا لأحد املنازل، ثم اأتت املرتزقة مرة اأخرى وب�شكل همجي األقت 
املري�ض  �شاحبي  تقياأ  �شوءًا.  حالنا  فت�شاعفت  بابه  وعلى  املنزل  يف  الأ�شفر  الغاز  هذا 
روؤو�شنا  ونفرك  وترتفع  اأحيانا  تت�شلب  اأيدينا  كانت  تبعناه يف ذلك.  ثم  اأوًل  دما  بالربو 
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ب�شكل ل اإرادي. كل هذا حدث ملدة �شاعتني تقريبا ثم عاد اإلينا وعينا لكن اأيدينا بقت يف 
و�شع غري طبيعي. يف اليوم التايل �شعرنا بحالة غريبة من اأمل املعدة والراأ�ض مل نتمكن 
حتى من النوم. الغريب اأي�شًا اأنني عانيت من اإ�شهال قوي يف اليوم التايل بينما اأ�شحابي 

عانوا من اإم�شاك!«

اأ�صود  ■ غاز 
زوجي  مع  »اعتدت  تروي  الأ�شود،  الغاز  مع  اخلا�شة  جتربتها  اأر�شلت  اأخرى،  مغردة 
بكرثة،  ال�شموم  لهذه  نتعر�ض  فرباير(،   14 )ائتالف  فعاليات  يف  امل�شاركة  واخواتي، 
�شاأذكر ما تعر�شت له يف منطقة �شار يف فاحتة ال�شهيد اأحمد القطان. بينما كنا نحاأول 
تخلي�ض اأحد ال�شباب من يد املرتزقة اأطلقوا علينا الغاز، فهربنا اإىل اأحد املنازل، مل يكن 
مفتوحًا غري بابه اخلارجي، بقينا يف باحته اخلارجية، بكثافة اأطلقوا علينا غازات بع�شها 
اأبي�ض وبع�شها اأ�شود. رك�شنا نحو الباب اخللفي لعله يكون مفتوحًا ونتمكن من الهرب، 
روؤية  نتمكن من  الغازات اخلانقة.  مل  �شحابات  بقينا حم�شورين يف  كان مقفاًل،  لكنه 
بع�شنا الآخر. �شقطت عدد من الفتيات مغ�شيًا عليهن، اأما اأنا فقد �شمدت بحثًا عن باب، 
لكن قواي خارت. �شعرت اأين فقدت القدرة على ال�شمع وعلى و�شك اأن اأفقد وعيي. اأخريًا 
فتح باب املنزل الرئي�شي وا�شتعدت التنف�ض ب�شعوبة. الغاز الأ�شود كان يقتلنا. ظللت ل 
اأ�شتطيع الكالم فقط �شعال حاد واأمل يف القلب. طوال اليوم بقيت دقات قلبي غري منتظمة 
وا�شتمر معي �شيق يف التنف�ض. اأح�ش�شت اأن الأر�ض غري م�شتوية ولزلت اأعاين من دوار يف 
ت الكحة يف نف�ض اليوم وبقي معي اأمل القلب و�شيق التنف�ض. اأ�شبت واأخواتي  الراأ�ض. خفرّ

باإ�شهال و�شداع واإح�شا�ض بالتعب الدائم وتهيج يف اجللد«

■ خال�صة
ما �شبق هي مناذج و�شعتها حلالت تعر�شت مبا�شرة ل�شتن�شاق هذه الغازات، ال�شهادات 
يلي ن�شع جدوًل ملخ�شًا  التقرير. فيما  بالكامل لكن ل ميكن تغطيتها يف هذا  موجودة 
املناطق  اأبناء  ي�شتن�شقها  التي  الغازات  بخ�شو�ض  و�شهادات  اإفادات  من  وردنا  ما  لأهم 

املختلفة يف البحرين ب�شكل يومي. 
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التعر�ش االآثار املبا�صرة طريقة 
للغاز

لون 
الغاز

حرقة يف العني والوجنتني اأو الوجه، دموع.
حرقة يف احللق واختناق �شديد.

�شعوبة الروؤية

اأبي�ض الأماكن املفتوحة
كثيف

ت�شيل الدموع بغزارة

ال�شعور باحلكة يف اجل�شد وخ�شو�شا الوجه/ يدوم هذا احلال اإىل يومني 
اأو ثالثة(

ي�شبب الرعاف )نزيف الأنف(/قد يدوم ليومني اأو ثالثة

ي�شبب الإغماء خ�شو�شا لدى ال�شغار يف ال�شن اأو املتقدمني يف العمر تكون 
حالتهم �شيئة جدًا

عادة يكون هذا النوع اأقل الأنواع �شررًا وتزول اآثاره ب�شرعة )اأي احلرقة يف 
العني واحللق والوجه(.

أبيض األماكن المغلقة
كثيف

حرقة �شديدة يف العني ودموع غزيرة
حرقة �شديدة يف احللق

انعدام الروؤية ب�شكل موؤقت لعدة ثوان عند التعر�ض له عن قرب
وبع�ض حالت �شبه تخدر ب�شيط يف اأطراف الأ�شابع

كرثة اإفراز اللعاب من الفم عند الكثري من النا�ض
نوع من الت�شنج عند البع�ض

يوم  عايل  يف  للكثري  ح�شل  كما  قرب  عن  ا�شتن�شاقه  عند  الإغماء  حالت 
بتاريخ -16-3 اللوؤلوؤة  امللكي والهجوم على دوار  للديوان  التوجه  م�شرية 

�شخ�شية( )جتربة   .2011

اأبي�ض اأماكن مفتوحة
اأقل 

كثافة
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التعر�ش االآثار املبا�صرة طريقة 
للغاز

لون 
الغاز

عن قرب:
حرقة يف العني والوجه وحتى يف اجل�شم عندما تكون قريبًا منه )خ�شو�شا 

عندما يكون اجل�شم رطبًا(
حرقة وجفاف يف احللق مع كرثة ال�شعال

اإفراز الكثري من اللعاب يف بع�ض احلالت القريبة
دوار يف الراأ�ض ي�شاحبه اإعياء اجل�شد

اختناق واإغماء ملعظم الذين يتعر�شون له عن قرب
ت�شلب يف الأطراف عند البع�ض

اإعياء وعند البع�ض اإغماء
البع�ض يتقياأ دمًا بعد التعر�ض لهذا الغاز بقليل اأو ي�شعر بالرغبة يف التقيوؤ

عن بعد:
تقيوؤ الدم والبع�ض يكح دمًا لبع�ض الوقت

اأمل يف ال�شدر و�شيق يف التنف�ض )الأمل قد ي�شتمر ب�شعة اأيام عند البع�ض(
�شعال وبلغم عند البع�ض وي�شتمر ال�شعال وقد ي�شتمر لعدة اأيام

�شيالن خماطي يف الأنف
بعد  حتى  البع�ض  مع  ذلك  وا�شتمر  والآخر  احلني  بني  الرعاف  ي�شبب  قد 

عدة اأيام
اإح�شا�ض ي�شبه حالة الزكام يف احللق والأنف مما ي�شبب نوعًا من التغري يف 

ال�شوت وقد ي�شتمر ذلك لعدة اأيام.
اأمل يف البطن وا�شطرابات يف املعدة )اإ�شهال عند الأغلبية والبع�ض ي�شعر 

بنوع من الإم�شاك(
اإرهاق يف اليوم التايل

�شداع وقد يت�شمر لعدة اأيام عند البع�ض

الأ�شفرالأماكن املفتوحة

اإغماء  حالت  ح�شلت  حيث  اأ�شرع  وتاأثريه  اأخطر  ب�شكل  لكن  �شبق،  كما   
عديدة عند مدخل جممع الكونرتي مول يف تاريخ 17-12-2011.

األماكن المغلقة
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التعر�ش االآثار املبا�صرة طريقة 
للغاز

لون 
الغاز

حرقة �شديدة يف احللق والوجه
تدمع العيون

اإح�شا�ض باأمل يف ال�شدر عند ا�شتن�شاقه و�شيق يف التنف�ض
رائحته قوية جدًا وي�شعر ال�شخ�ض بالختناق ب�شرعة

الكثري ي�شعرون بدوار وانهيار القوى اإن كان قريبا منهم
قد ي�شبب الإغماء اإن مل تبتعد عنه ب�شرعة

انهيار القوى ب�شكل �شريع
اختناق �شريع وحالت اإغماء

كرثة ال�شعال و�شعوبة التنف�ض
اأمل �شديد يف ال�شدر

دوار الراأ�ض
اآثار الغاز فيما بعد )وهي تختلف اختالفا ب�شيطا من �شخ�ض لآخر وتعتمد 

على الكمية واملكان(:
قد ي�شتمر ال�شعال عدة اأيام

اأمل يف ال�شدر و�شيق يف التنف�ض
البع�ض ي�شعر با�شطراب يف دقات القلب لب�شعة اأيام

ا�شطرابات يف املعدة
�شداع يف الراأ�ض

الإح�شا�ض بالتعب الدائم لب�شعة اأيام ي�شاحبه �شعور بالنعا�ض
تهيج اجللد عند البع�ض

الأماكن املفتوحة

الأماكن املغلقة

الأ�شود
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وو.. واأزرق  ■ اأحمر 
على  احل�شول  من  نتمكن  مل  ا�شتعمالهما  حلداثة  ونظرًا  والأحمر  الأزرق  الغاز  من  كل 
عدد كاف من ال�شهادات. لكن ي�شري البع�ض اإىل اأن التعر�ض لالأزرق يت�شبب يف �شيق يف 
ي�شبب �شداعًا يف  وبعد ذلك  والتقيوؤ  الراأ�ض  دوار  اإىل  �شمه  ويوؤدي  �شريع  ب�شكل  التنف�ض 

الراأ�ض.
اأما الأحمر، فال تزال الإفادات بخ�شو�ض التعر�ض له نادرة، وهناك تخوف من كونه غازًا 

�شامًا مع ما تابعنا من خالل بع�ض القراءات ملجموعة من املواقع املهتمة )2(. 
ل تزال الغازات اخلانقة التي تلقيها قوى الأمن على املواطنني املحتجني تتعدد األوانها، ل 
تزال تخلق �شحابات بكل الألوان، لكنها لي�شت األوان الفرح، لي�شت األوان الربيع، ل تبتكر 
احلياة، بل تبتكر �شنوفًا ل نعرفها من املوت القريب، اأو املوؤجل، ول نزال بانتظار جهة 

خمت�شة عاملية تتمكن من معرفة ما حتتويه هذه الوجبات اليومية من �شموم املوت.

■ هوام�ش: 
)1( انظر. مركز البحرين حلقوق الإن�شان: حالت اإجها�ض نتيجة ال�شتخدام املفرط 

للغاز امل�شيل للدموع والعنف
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4932

)2( انظر.بحوث متعددة عن الغازات واأعرا�ض م�شابهة يف ال�شفحات 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/833315-

overview#showalldia.org/wiki/Phenacyl_chloride

ان
دخ

وال
م 

سال
ال

381



382



عاصمة أدخنة الموت..
الحد األدنى لميزانية خنق هذا 
الشعب:4 ماليين و320 ألف دينار

يف املناطق التي تنتف�ش �صاحاتها كل يوم، تاأتي الغازات اخلانقة من كل 
ي�صتح�صر  �صيفًا  االآمنني،  بيوت  على  رعب  �صيف  حتل  العامل،  يف  مكان 
لعنة املوت )1(. من الواليات املتحدة حتى الربازيل، كلها �صركات كونت 
اجلزيرة  هذه  يف  يقتلون  الذين  االأبرياء،  اأرواح  عرب  ثرواتها  اأر�صدة 
فرق  ال  اخلانق،  الغاز  بهاالت  حما�صرين  يق�صون  املواطنون  ال�صغرية. 
بني ر�صيع اأو عجوز، رجل اأو امراأة، عاقل اأو غري ذلك، الكل اأمام موت ال 

ينتقي، يقطف فقط. يقطف االأ�صعف ومن ال يجد له مهربًا.
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اخلنق.. ■ فظاعة 
اآذار/  25 اأحد ع�شر مواطنًا خمتنقًا، حتديدًا منذ  الكثيف، ق�شى  الغاز  و�شط �شباب 
مار�ض وحتى 17 كانون الأول/دي�شمرب. بع�شهم اأ�شغر �شنًا من اأن يدرك اأن احلياة بهذه 
الفظاعة، وبع�شهم اأكرب من اأن تدركه هذه الفظاعة، وبع�شهم فيما بني هذين الإدراكني، 

ويف و�شط الفظاعة متامًا.
قرابني  تقدمي  عن  تتوقف  ل  والتي  القمع،  اأ�شكال  بكل  املطحونة  ال�شمود  �شرتة  كعادة 
الختناق  �شهداء  ومن  عمومًا،  ال�شهداء  من  الأوفر  ن�شيبها  كان  الوطن،  لهذا  احلرية 
خ�شو�شًا. مل تعلم الطفلة �شاجدة في�شل جواد )5اأيام(، اأنها خرجت من رحم والدتها 
حممد  الطفل  يعلم  ومل  املوت.  حتى  اخلانقة  الغازات  لت�شتن�شق  بل  احلياة،  لتتنف�ض  ل 
فرحان )6 �شنوات( اأنه لن يغادر رو�شته اإىل املدر�شة، بل اإىل القرب. من �شرتة اأي�شًا، 
احمد  ال�شيد  جواد  ال�شيد  وال�شهيد  �شنة(،   50( الطويل  عي�شى  ال�شهيد  من  كل  ق�شى 
)35 عامًا(، وال�شهيدة زينب )47 عامًا( التي كانت �شجينة ج�شدها املقعد، الذي مل 
اأن ا�شتهدفها املرتزقة بعبوات  ي�شعفها على الهرب من الغازات التي مالأت منزلها بعد 

امل�شيل داخل املنزل. 
اأما منطقة ال�شناب�ض املغرقة بالغازات اخلانقة والقمع، ذهبت �شهيدتان اختناقًا: خديجة 
اآل عبداحلي، وزينب التاجر. ومن املعامري ق�شى ال�شهيد احلاج عي�شى حممد من املعامري 
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)67 عامًا(، ومن الدراز ال�شهيد ال�شيد عدنان ال�شيد احمد ح�شن )44 عامًا(، اختنق 
ال�شهيد  ذهب  �شيبع  اأبو  منطقة  ومن  عزاء.  مرا�شم  اإحياء  يف  م�شاركته  اأثناء  بالدراز 
احلاج جعفر لطف اهلل من اأبو�شيبع )74 عامًا(، ثم ال�شهيد احلاج عبدعلي املوايل من 

املق�شع )58 عامًا(. 

االإغراق.. ■ جنون 
لكل منطقة وجباتها اخلا�شة من الغازات اخلانقة، املناطق الأكرث ا�شتعاًل ت�شهد اإغراقًا 
ل  ال�شيعية  واملناطق  القرى  ا�شتعاًل.  الأقل  املناطق  يف  يخف   ،)2( انتقاميًا  ه�شترييًا 

يخفف عنها من اأنواع اجلحيم و�شحابات الغاز الثقيلة �شيء، املناطق املختلطة اأقل.
العبوات  املناطق يف حماأولة منها ملعرفة عدد  بع�ض  �شكان  ا�شتطلعت  البحرين(  )مراآة 
ت�شهد  التي  املناطق  احتجاجات.  حدوث  وقت  اأو  يومي  ب�شكل  عليهم  امللقاة  اخلانقة 
احتجاجات حمدودة مثل دم�شتان وكرزكان و�شند، يرتاأوح العدد بني 15 – 55 عبوة. 
لكن يرتفع هذا العدد يف مناطق مثل كرانة واأبو�شيبع لي�شل اإىل 100 – 150 عبوة 
اإذ ي�شل يف اليوم  عند املواجهات اليومية، فيما يبلغ ذروته يف عا�شمة ال�شمود �شرتة، 
الواحد اإىل 350 عبوة م�شيلة للدموع، اإنه الإغراق املتعمد حد املوت. ويف بع�ض الأحيان 
يتجاأوز جنون الإغراق حد املقبول لي�شل عدد الغازات امللقاة خالل دقيقة ون�شف فقط 
اإىل 75 عبوة يف منطقة عايل دون توقف. مقطع فيديو يظهر من بعيد اإغراق ه�شتريي 
بالغازات اخلانقة ملنطقة بني جمرة عرب اإلقاء متوا�شل للغازات دون توقف )3(، )4(. 
التي  الحتجاجات  حركة  مقدار  يحددها  اخلانقة  الغازات  من  املناطق  وجبات  كمية 
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�شهدتها هذه املنطقة اأو تلك التي ل تزال ت�شهدها.
البيوت يف هذه املناطق مل تعد مكانًا اآمنا لل�شكن، ل يكفي اأن تغلق عليك باب بيتك لتنجو 
من القمع واخلنق، �شياأتي مرتزقة الأمن ويلقون داخل بيتك قنابلهم الغازية، و�شيم�شي 
قوات  تظهر  خمتلفة  اأماكن  يف  توثيقها  مت  كثرية  فيديو  م�شاهد  مكرتثني.  غري  هوؤلء 
املرتزقة تقوم باإلقاء الغازات اخلانقة داخل البيوت الآمنة واملغلقة )5(. واأخرى تظهر 

حرائق ن�شبت يف بع�ض البيوت ب�شبب اإلقاء كثيف لقنابل م�شيالت الدموع )6(.

القمع.. ■ ميزانية 
ثرواته  �شمن  ليكد�شها  نفطها  واأموال  واأرا�شيها  البلد  ثروات  نهب  اعتاد  الذي  النظام 
ال�شخ�شية، ل يهمه اأن يهدر ما تبقى من اأموال عامة، ي�شتخدمها يف قتل هذا ال�شعب. 
ر دولة اإمكانيات �شخمة ومبالغ طائلة من ميزانيتها لتوفري هذه  ل ميكن تخيل اأن ت�شخرّ
ة م�شكالتها مع ال�شعب، وت�شاعف نقمته عليها. ل يتورع  العبوات ال�شامة التي ت�شاعف حدرّ
هذا النظام عن دفع ثروة  الوطن لقتل  ال�شعب وت�شميمه بدًل من ال�شتجابة ملطالبه اأو 

التعاطي معه بح�شارية.
ال�شعر  ال�شنع، كما يختلف  وامل�شدر ومكان  النوع  الغازات ح�شب  اأ�شعار عبوات  تختلف 
 15  -  7 بني  يرتاأوح  للدموع  امل�شيل  الغاز  عبوة  �شعر  متو�شط  الغاز.  موا�شفات  ح�شب 

دينارا، يتم �شراوؤه من �شركات اأمريكية وبرازيلية يف العادة. 
اإذا افرت�شنا يف تقدير باأدنى م�شتوياته، اأن 10 مناطق تتظاهر ب�شكل يومي يف البحرين، 
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50-30 دورية  6 دوريات اأمن لكل منطقة )ي�شل عدد الدوريات بني  واأنه يتم توجيه 
�شيطلق  منهم  كل  اأن  ولنفرت�ض  ع�شاكر،   4 بها  الواحدة  الدورية  املناطق(،  بع�ض  يف 
القمع  تكلفة  فاإن  الواقع(،  اأر�ض  على  الطلقات  ع�شرات  )يطلق  فقط  طلقات  خم�ض 
اليومي ت�شل 12 األف دينار )10 دنانري للعبوة(، ويكون متو�شط ما تنفقه احلكومة يف 
قمع ال�شعب خالل عام واحد هو  4 ماليني و 320 األف دينار. ومع اأخذ العتبار اأن هذه 
الفرتا�شات غري حقيقية، ومتثل اأحد اأدنى غري واقعي من خالل م�شاهداتنا، فاإنه ميكننا 
اأن نوؤكد اأن املبالغ التي ي�شرفها النظام على هذه الغازات هي اأ�شعاف هذا املبلغ. وهي 

ميزانية الغاز اخلانق وحده ف�شاًل عن اأدوات القمع الأخرى امل�شتخدمة.

SC الـ  ■ غاز 
يف ال�شابق كانت م�شيالت الدموع لونًا واحدًا هو الأبي�ض، ولها مفعول حمدد، حرقة الأنف 
والأخ�شر  والأ�شفر  الأبي�ض  بني  خمتلفة،  فالألوان  اليوم  اأما  الدموع،  وبع�ض  والعينني 
والأزرق اأي�شًا )اأفردت مراآة البحرين لها تقريرًا خا�شًا(، بع�شها ي�شبب حرقًة يف الأنف 
والبلعوم، والآخر يف اجللد، وبع�شها ي�شبب الغماء والقيء والإ�شهال. بع�شه ميكن غ�شل 

الوجه باملاء عدة مرات ليزول مفعوله، اآخر ي�شبب حروقًا واآثارًا �شيئة بالغ�شل. 

اأحد الأ�شلحة امل�شتخدمة امل�شنوعة يف الوليات املتحدة الأمريكية كما يظهر من املعلومات 
على العبوة)7(. حتتوي  غاز  الـ »CS«، وهو من املواد الكيميائية الأكرث �شعبية نظرا 
لتاأثريه القوي وكميته القليلة مقارنة مع غريه من املواد الأخرى، ويعتمد مدى تاأثريه على 
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طريقة وكثافة ا�شتخدام الغاز واحلالة ال�شحية لالأ�شخا�ض.
ي�شبب  والعيون،  املوجودة على اجللد  الرطوبة  للغاز مع  املكونة  الكيميائية  املواد  تتفاعل 
حرقانًا �شديدًا يف العينني وانغالقًا فوريًا لهما وعدم القدرة على ال�شيطرة عليهما، وعادة 
ما ت�شمل اآثاره اجلانبية عدة اأعرا�ض مثل الدموع املتدفقة من العيون، ال�شعال، و�شيالن 
الأنف، وحرقًا يف الأنف واحلنجرة، والرتباك، والدوخة، و�شعوبة يف التنف�ض، وقد ي�شاب 
ويحدث  ذاته،  الوقت  والغاز يف  ال�شم�ض  لأ�شعة  تعر�شهم  بحروق يف اجللد عند  البع�ض 
اأي�شًا عند تعر�ض ال�شخ�ض جلرعات عالية الرتكيز من الغاز اأن ي�شاب بنوبة حادة من 
ال�شعال والقيء، وتعترب هذه الأعرا�ض من الأعرا�ض ق�شرية املدى والتي يحتمل اأن تزول 

يف غ�شون دقائق. 

واأكرث.. ■ اإجها�ش 
الدرا�شات  من  كبريا  عددا  اأن  اإل  قاتل،   غري  �شالحًا   «  CS  « ال  غاز  ت�شنيف  ورغم 
التي �شككت يف �شحة هذا الت�شنيف، ت�شري اإىل اأنه ميكن اأن يخلق اأ�شرارا رئوية حادة، 
اأ�شاب عددا من ن�شاء  واأ�شرارا كبرية يف القلب والكبد، ويوؤدي اإىل الإجها�ض، وهو ما 

املناطق التي تتعر�ض لإغراق كثيف بالغازات ال�شامة ب�شكل يومي يف البحرين.
وبح�شب »مركز اجلي�ض الأمريكي لتعزيز ال�شحة والطب الوقائي« فاإن هذا الغاز تنبعث 
فاإنه  عالية  برتكيزات  ا�شتخدامه  يتم  وعندما  ت�شخينها،  عند  جدا«  �شامة  »اأدخنة  منه 
 « CS « ي�شكل خطرا مبا�شر على احلياة وال�شحة، واأن اأولئك الذين الذين تعر�شوا لغاز

يجب عليهم احل�شول على عناية طبية على الفور.
منه  كبرية  كمية  ا�شتن�شاق  يتم  عندما  للدموع،  امل�شيل  للغاز  التعر�ض  ي�شبب  قد  اأي�شًا، 
تورم  اإىل  بالإ�شافة  والرئتني،  والعينني  اجللد  على  خطرية  اأ�شرارًا  طويلة،  ولفرتة 
العينني، والعمى، وحروق �شديدة يف اجللد، وتوقف التنف�ض وقد يت�شبب يف ف�شل اجلهاز 
التنف�شي، ويكون الأ�شخا�ض الذين لديهم اأمرا�ض القلب والربو وم�شاكل التنف�ض الأخرى 
ب�شكل خا�ض عر�شة للموت من جراء التعر�ض للغاز، فاإمكانية حدوث حالت وفاة ب�شبب 

التعر�ض لهذا النوع من الغاز قائمة وب�شكل كبري. 

SR الـ  ■ غاز 
مل يكتف النظام با�شتخدام الغاز امل�شيل للدموع الذي اعتاد املواطنون عليه لعقود طويلة، 
 CR بل عمد اإىل ا�شتجالب غازات اأخرى مل يعرفها ال�شعب قبل الآن، واأ�شهرها مادة الــ
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وتعد هذه املادة اأ�شد خطرًا من الــ CS، اإذ ت�شنف على اأنها مادة م�شيلة للدموع، وم�شببة 
لل�شلل املوؤقت، مت تطويرها بوا�شطة وزارة الدفاع الربيطانية لتوظف يف تفريق املظاهرات 

يف اأواخر خم�شينيات القرن الع�شرين وبداية ال�شتينيات من ذلك القرن.
وتبلغ قوة غاز الــ CR 6 ع�شرة  اأ�شعاف قوة غاز الــ CS، ي�شبب تهييجًا �شديدًا للجلد 
وت�شنجًا يف اجلفن، وقد ي�شبب حدوث عمى موؤقت، و�شعاًل، و�شعوبة يف التنف�ض، وبالطبع 
الوفاة خالل دقائق  يت�شبب يف  ال�شكوك يف كونه مادة م�شرطنة، وقد  الهلع. تدور حوله 
حد  على  له  والتعر�ض  ابتالعه  حالة  يف  �شام  وهو  منه  كبرية  لكميات  التعر�ض  حال  يف 
�شواء ولكن بدرجة اأقل من غاز �شي اإ�ض، وقد يت�شبب يف الوفاة يف حالة التعر�ض لكميات 
اأن  ميكن  حيث  التهوية،  �شيئة  الأماكن  يف  خا�شًة  يحدث  اأن  ميكن  ما  وهو  منه،  كبرية 
ي�شتن�شق ال�شخ�ض جرعة مميتة منه خالل دقائق معدودة. و�شبب الوفاة يف هذه احلالت 
هو الأ�شفك�شيا اأو الوذمة الرئوية، وي�شتمر تاأثري مادة CR لفرتات طويلة، وقد يظل على 

الأ�شطح، وخا�شة الأ�شطح امل�شامية، ملدة ت�شل اإىل 60 يومًا.
وعلى النقي�ض من الغاز الأول، الذي ميكن اإزالة اآثاره با�شتخدام كميات كبرية من املاء، 
فاإن ا�شتخدام املاء يف حالة هذا الغاز قد يوؤدي اإىل تفاقم اآثاره. الب�شرة امللوثة به يت�شبب 

غ�شلها باملاء يف اأمل �شديد ي�شتمر ملدة 48 �شاعة بعد التعر�ض.
الأعرا�ض.  لتخفيف  اإجراءات  احلالت هي جمرد  العالجية يف هذه  الإجراءات  وتعترب 
لتخفيف  العني  قطرات  ا�شتخدام  وميكن  واجللد،  العينان  وتغ�شل  امللوثة،  املالب�ض  تنزع 
اآلم العينني، كما ا�شتخدمت حديثًا مادة ديفوتريين للوقاية من اآثار التعر�ض للغاز امل�شيل 

للدموع على العينني واجللد وللعالج ال�شريع لهذه الآثار على حد �شواء.
اآثار  يف  يت�شبب  قتايل  كيماأوي  ك�شالح  حاليًا   CR مادة  الأمريكي  اجلي�ض  �شنف  وقد 
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اأعمال  تفريق  يف  ا�شتخدامه  عن  املتحدة  الوليات  وتبتعد  الب�شر  على  خطرية  جانبية 
ال�شغب ملا يدور حوله من �شكوك حول كونه مادة م�شرطنة )8(.

املوت... ■ وي�صتمر 
�شباب الغاز �شار عالمة مدينتنا، هذه املدينة التي حتتفي بتتويج نف�شها عا�شمة للثقافة 
العربية 2012، فيما يحق لها اأن حتتفي بتتويج نف�شها عا�شمة ل�شباب الربيع العربي، 

�شباب اخلنق حد املوت.
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■ هوام�ش:
)1( اإلقاء متعمد للغازات اخلانقة  داخل البيوت

 http://inagist.com/14febahrain/155335760034271233/

)2( فيديو يوتيوب اآخر يظهر قوات املرتزقة تغرق منطقة �شكنية بالغازات اخلانقة رغم 
عدم وجود حمتجني.

 http://www.youtube.com/watch?v=JTfrC6BpsSw&context=C3faf146ADOE

gsToPDskIwECKiUevpKVh5C7DfZa6h

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

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

)5( يوتيوب اإلقاء م�شيالت دموع داخل املنازل بدون �شبب 
http://www.youtube.com/watch?v=qTnynqiFW6A

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

 »Non-Lethal Technologies Inc« 7( ت�شنع هذه القنينة يف م�شانع(
الأمريكية وموقعها على �شبكة الإنرتنت:

http://www.nonlethaltechnologies.com/sales.htm.

)8( انظر: غاز �شي اآر - ويكيبيديا، املو�شوعة 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�ش �صاحاتها كل يوم، تاأتي الغازات اخلانقة من كل 
ي�صتح�صر  �صيفًا  االآمنني،  بيوت  على  رعب  �صيف  حتل  العامل،  يف  مكان 
لعنة املوت )1(. من الواليات املتحدة حتى الربازيل، كلها �صركات كونت 
اجلزيرة  هذه  يف  يقتلون  الذين  االأبرياء،  اأرواح  عرب  ثرواتها  اأر�صدة 
فرق  ال  اخلانق،  الغاز  بهاالت  حما�صرين  يق�صون  املواطنون  ال�صغرية. 
بني ر�صيع اأو عجوز، رجل اأو امراأة، عاقل اأو غري ذلك، الكل اأمام موت ال 

ينتقي، يقطف فقط. يقطف االأ�صعف ومن ال يجد له مهربًا.
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د هو مقولة:  عيرّ -ولي�ض تاأريخيا، لثورة 14 فرباير- ومن خالل م�شرب حُمدرّ تقرير تاأملي تتبرّ
د اأهم و�شائل الن�شال ال�شلمي التي اعتمدتها هذه  املقاأومة املدنية. تهدف القراءة اإىل ر�شْ
وء على ال�شياق احلا�شن واملولِّد لها، اإ�شافة اإىل النقا�شات التطورية  الثورة، وت�شليط ال�شرّ
كتاب  على  منهجيا  القراءة  التقرير/  يعتمد  بها.  تاأثرت  اأو  تزامنت  التي  واحلجاجية 
جني  بكتاب  ت�شت�شيء  اأنها  كما  خلف،  عبدالهادي  البحريني  للباحث  املدنية«  »املقاأومة 
�شارب »من الدكتاتورية اإىل الدميقراطية«، وتعدرّ كتابات �شارب واحدة من اإحالت خلف 
ل لأيرّام الثورة، وهو  املرجعيرّة. متثرّل هذه القراءة اقرتاحا متهيديًا لأي جهد توثيقي مف�شرّ

م�شروع وطني ُيراد له الإجناز يف اأقرب وقت.
 

كانت الثورة امل�شرية -ومن خلفها ثورة اليا�شمني يف تون�ض- هي حمطرّ اأنظار البحرينيني. 
ولكن  البحرين،  يف  تطبيقه  ع�شيا  يكن  مل  للثرّورة  ال�شلمي  النموذج  اأنرّ  املتابعون  ل  ي�شجرّ
ل�شيما  بها،  اللتزام  التي ميكن  ال�شلمية  مدى  ما  هو:  كثريين  ي�شغل  الذي ظلرّ  ال�شوؤال 
والإ�شرتاتيجيات،  الن�شال  اأ�شاليب  حول  املعار�ض  البيت  داخل  �شابقة  �شجالٍت  ظلرّ  يف 

لمية؟ والختالف على الو�شفة ال�شرّ

حينما خرج البحرينيون يوم 14 فرباير، انك�شرت الهواج�ض تلقائيا. مل يخ�شع اجلميع 
مة جتيد فنرّ ال�شتنزاف  لدورات تدريبية يف املقاأومة املدنيرّة، ومل تكن برفقتهم فرق منظرّ
بيع العربي،  الال عنفي لقوات الأمن. اكتفي البحرينيون بخرباتهم املرتاكمة و�شدى الررّ
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وباملعجم الثقايف والقيمي الذي يتمثرّلونه يف اإدارة �شلوكهم اخلارجي. على هذا النحو مررّ 
ذلك اليوم.

االأّول اليوم  �صلمّية  خمتربي:  ■  م�صهد 
فرباير   14 الزمان:  التجاري.  جيان  ملجمع  املقابل  ال�شارع  عند  الديه  قرية  املكان: 

البحرين. يف  الغ�شب  يوم  املنا�شبة:  ع�شرا.  والن�شف  الثالثة  ال�شاعة:   .2011
م القوات اإىل التجمع ال�شلمي الذي بداأ للترّو. كان ال�شابط ياأمر القوات بالتقدم،     تتقدرّ
اأع�شابه  اأن  د  تتاأكرّ اأكرث،  نحوه  الوجه  ُتدير  �شتى. عندما  م�شغولة يف جهاٍت  عيونه  فيما 
دوار  يومها؛  الأنظار  لبوؤرة  املحاذي  �شفافها  على  وحتديدا  �شناب�ض،  قرية  ناحية  تتجه 
اللوؤلوؤة. امل�شهد من جهة جيان يبدو �شبيهًا ب�شيل من الألوان الرمادية. القوات تتجه بهيبٍة 
مفتعلة نحو جمموعات خمتلطة )�شباب، �شابات، اأطفال( ت�شجرّ بالالفتات. ل ي�شتوعب 
املرء احلدث املرتقب. اأيرّ متابع حري�ض على الوقائعية �شي�شطر لأن يرتك الزوايا الآمنة 

ورة املحفوفة بالغمو�ض. والقرتاب نحو نقطة الحت�شاد اأماًل يف التقاط ال�شرّ

املفاجئ اأن املتظاهرين كانوا ثابتني يف اأماكنهم، ل يعرتيهم اخلوف من الفورّهات التي 
تكاد تلت�شق بهم. تقرتب من القوات فتجد حريًة �شفراء تخيرّم على الوجوه املختبئة حتت 
الغازات،  ق اجلْمع حتت وابل  ال�شلمي حني مترّ الإطالق. تفررّ اخلوذات. مل يتغريرّ املوقف 
للثرّورة  املدنية  املقاأومة  لأنفا�ض  الأوىل  اللتقاطة  كانت  تلك  جديد.  من  ليعود  ولكن 
هذه  خمتلفة  بدت  القوات،  مع  ال�شديدة  مبواجهاتها  �شابقا  املعروفة  القرية  اجلديدة. 
م �شبان يعر�شون على القوات لفتات مطلبية هاتفني:  املرة. يف واحدة من الإعادات، تقدرّ
»�شلمية �شلمية«. على مقرية من امل�شهد، يراقب القيادي يف جمعية الوفاق، �شيد هادي 
ر�ض الأول:  ره بالدرّ املو�شوي، فتى �شغريا يحمل حجرا، ليقرتب من الأخري �شاٌب اآخر وُيذكرّ

»�شلمية«. وجنح الختبار. 

اللوؤلوؤة دّوار  يف  املركزي  ■ االعت�صام 
�شيمثالن  متبادلني  مبلفني  لني  حممرّ فرباير   15 ظهرية  اللوؤلوؤة  ار  دورّ املحتجون  دخل 
جوهر املناق�شات الداخلية للحركة الحتجاجية: الأول ال�شعار املطلبي وتوحيده، والثاين: 

اإ�شرتاتيجيرّة املقاأومة املدنية القادمة.
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فا�شل  وال�شهيد  فرباير،   14 م�شيمع  علي  )ال�شهيد  ال�شهداء  من  اثنني  ل�شقوط  نظرا 
لذلك، مل  ونظرا  املوؤاتية.  بيئته  النظام  اإ�شقاط  �شعار  15 فرباير(، فقد وجد  املرتوك 
وار والعت�شام فيه كانوا يهتفون  يكن م�شتغربا اأن املتظاهرين الذين تقاطروا لحتالل الدرّ
بذلك ال�شعار. كان ذلك، على الأقل، امل�شهد الأكرث ات�شاعا وتقبرّال. �شيوؤثر ذلك لحقا على 
اإدارة العمل الال عنفي املنتظر، اإل اأن العت�شام يف الدوار، وا�شتطاعة املعت�شمني تنفيذ 
ن من اإعداد تدريجي وغري مكتوب ملانفي�شتو املقاأومة ال�شلمية. ور�ض عمل مفتوحة، �شيمكرّ

ينبغي ت�شجيل اأن �شعار اإ�شقاط النظام مل يخ�شع ل�شطب اإرادي من جانب امل�شاركني يف 
اأو تركيب توافقي لل�شعار.  اأو حت�شني  العت�شام، وبدل من ذلك جرت عمليات مراجعة 
مل يكن الأمر مثاليا، وبرزت بع�ض ردود الأفعال غري املتوازنة، ولكن يف كل احلالت، ظل 
ال�شعار ثابتا يف مكانه، واعتلى املن�شة الرئي�شية لالعت�شام. وميكن ا�شتنتاج اأنرّ املفهوم 
التوفيقية،  املعاجلات  اقرتاح  اأ�شهم يف  كافة؛  املعت�شمني  لدى  املدنية  للمقاأومة  الوا�شح 
اإ�شقاط  – يف تف�شري مفهوم  – اأمني عام جميعة وعد  اإبراهيم �شريف  كما هي حماأولة 
النظام مبا يجعله م�شاأويا لل�شعار املطلبي املناف�ض اآنذاك: اململكة الد�شتورية. لقد اأدرك 
اجلميع اأن تقدمي تنازلت، ولو على م�شتوى ال�شعار، ُيفِقد العت�شام جوهره يف التحدي 
 – بلورها غاندي  – التي  القوي  التوازن  الأدنى، فاإن مقولة  والن�شال اجلاد. ويف احلدرّ 
تفقد اعتباريتها لو جرت تنازلت على هذا ال�شعيد، حيث تتم�شك املقاأومات احلقيقية 
جة بال�شالح، يف مقابل  مبواقف �شيا�شية �شلبة تفر�ض قدرا من التوازن مع ال�شلطة املدجرّ

ر ال�شلوك الال عنفي يف الن�شال.  ال�شعب الأعزل الذي قررّ

ت، اإىل حتقيق اأثرين اأ�شا�شيني  جوهريا، �شيوؤدي العت�شام يف الدوار، وبالكيفية التي مترّ
زت النقا�شات املفتوحة الإقدام  يوؤكد عليهما املهتمون بالن�شال ال�شلمي وفنونه. فقد عزرّ
من  وهي  وقمعها،  ال�شلطة  من  اخل�شية  جدار  واإ�شقاط  اخلوف،  جتاأوز  على  املده�ض 
خت تلك العادة املدنية التقبل  م�شتلزمات التحدي ال�شلمي الناجح. ومن ناحية اأخرى، ر�شرّ
الدميقراطي لوجهات النظر الأخرى، والت�شامح الواقعي مع الأيديولوجيات املتعددة التي 
ميكن اأن تنخرط يف العمل اجلماهريي ال�شلمي. لحقا، وعندما ت�شتد اإجراءات ال�شلطة، 
رتها طاأولت احلوار يف  �شتتبلور الفائدة الق�شوى للتعزيزات املعنوية والتثقيفية التي وفرّ

الدوار.
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العارية دور  ال�صّ الوطني،  العلم  الوردة،  ال�ّصلمية:  ■ اختبارات 
اأدى  – وقد  17 فرباير  املعت�شمني فجر اخلمي�ض،  على  والغادر  الوح�شي  الهجوم  بعد 
اإىل حدود جديدة من  ال�شيا�شي  التحدي  انتقل م�شار   - ال�شهداء  اأربعة من  �شقوط  اإىل 
املواجهة. ا�شتخدام العنف الذي ت�شبرّب مزيدا من ال�شهداء، �شوف يعيد ممار�شة الأ�شلوب 
املتكرر للمقاأومة املدنية، وهو حتويل اجلنائز اإىل احتجاجات غا�شبة �شد النظام. عملت 
دت على الزخم  اجلنائز على اإبراز الفجيعة وبالتايل تعرية وجه النظام من ناحية، واأكرّ
الثوري من جهة اأخرى. وهذه و�شيلة مركزية على امتداد ثورة اللوؤلوؤة كون الأخرية متيزت 
بقوافل متتالية من ال�شهداء، وهو ما �شيربر ظهور عدد من الو�شائل الرف�شية اخلا�شة 
ببيئة اجلنائز وت�شييعها، من قبيل فعالية ال�شموع، التي �شتجد ح�شورها الأبرز والأو�شع 
اأغلب  يف  واملناطق  القرى  اإىل  الحتجاجات  وانتقال  الدوار،  على  الثاين  الهجوم  بعد 

الأوقات. 
 

يف يوم 20 فرباير، دخل التحدي املقاأوم مرحلة جديدة، كان عنوانه العري�ض: ال�شدور 
العارية. وكان ال�شهيد ر�شا بو حميد رمزه الكبري )1(.

   كان املطلوب التغلرّب على اإ�شرتاتيجية اللتفات والجراءات ال�شتيعابية للنظام، وذلك 
بعد اإثبات القدرة على اإجها�ض اإجراءاته القمعية املختلفة.

�ض ثقافة الإقناع  يف املرحلة الثانية من اعت�شام الداأور، ا�شتطاعت الثورة ال�شلمية اأن ُتكررّ
والتحدي بالأ�شلوب املدين )2(. برز �شعار »اأنا ال�شهيد التايل« يف هذا ال�شياق، ومل يكن 
ره الإعالم التابع للنظام. يف الواقع،  يحمل ر�شالة عنفية اأو رغبة يف املوت العبثي كما �شورّ
م  مثرّل هذا ال�شعار، وال�شلوكات الحتجاجية التي �شاحبته – من قبل ارتداء الأكفان والتقدرّ
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�ض على اإ�شقاط اخليار القمعي، وهو  العاري نحو القوات املعتدية – اأجلى مظاهر التمررّ
م�شهد احتفلت به ال�شحافة العاملية ودلرّت عليه العبارة ال�شهرية »مثخنون باجلراح ولكن 

ل ينحنون«.

الأ�شاليب  وتنوعت  والثيمات،  الرموز  ابتكار  على  الفرتة  هذه  يف  املعت�شمون  ا�شتغل 
التعبريية واأدوات الفن. اأعطى العت�شام – اإ�شافة اإىل م�شاعر الإقدام – فر�شة هائلة 
)القدو  الجتاه  �شيء يف هذا  كل  توظيف  ومت  الحتجاجية،  والإ�شارات  املواهب  لإطالق 
)النارجلية( )3(، النفي�ض )الذرة(، اللوحات اجلدارية، التعبريات ال�شاخرة. ظهر يف 
ملعنويات  النف�شي  الإيذاء  تعبريا عن  »�شحوال« )4( )كيف حالك؟(  تعبري  الفرتة  هذه 

النظام، وتذكريه بقرب الرحيل.
 

الّدوارة وامل�صريات  االعت�صامات  الوؤلوؤة:  ■ دّوار 
ز قيمة التحدي ال�شيا�شي وجدوى املقاأومة املدنية، وقد  اإعادة العت�شام يف دوار اللوؤلوؤة عزرّ
�شارع املعت�شمون اإىل تو�شيع نطاق النقا�شات يف �شاحة العت�شام. تعبريا عن امل�شاركة 
ال�شعبية العارمة يف العت�شام، انطلقت من �شاحاته امل�شريات املختلفة. وهي و�شيلة هامة 
للمطالب  املتوا�شل  والتح�شيد  انطالقتها،  وجتديد  لالحتجاجات،  العام  الزخم  لإعطاء 

املرفوعة، و�شول اإىل حما�شرة النظام وحتقيق التوازنات املطلوبة.
ت املعار�شة م�شرية ال�شهداء احلا�شدة )5(، وامل�شرية التي طافت     يف هذا ال�شياق، �شريرّ
على مبنى احلكومة )6( واملرفاأ املايل)7(. و�شول اإىل العت�شام اجلزئي الذي اأريد له 

ال�شتمرار يوميا قرب ق�شر الق�شيبية)8(.
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يف هذه الفرتة، بداأ جتمع الفاحت ياأخذ ت�شعيدا جلهة الت�شكيك يف الن�شال املطلبي لثورة 
فرباير، واأخذت تظهر على ال�شطح بدايات ال�شطفاف الطائفي. يف هذا الإطار، خا�شت 
البعد الوطني للحركة  دت على  واأكرّ الت�شطري،  للوقوف يف وجه هذا  الثورة جهدا م�شنيا 
ما  الوطن  هذا  و�شيعة  �شنة  )اإخوان  الوطنية  ال�شعارات  ابتكار  خالل  من  الحتجاجية 

نبيعه( وال�شل�شلة الب�شرية التي انطلفت من م�شجد الفاحت ذهابا اإىل دوار اللوؤلوؤة)9(. 

■ دّوار اللوؤلوؤة: تو�صيع الدائرة اخلانقة..االإ�صراب العمايل واملرفاأ املايل
الت�شعيد  وترية  تزداد  اأن  الطبيعي  من  كان  فقد  الحتجاجية،  الأعمال  طبيعة  بح�شب 
امل�شريات  توجيه  مت  املبدارات،  تنويع  حيث  ومن  والكيف.  العدد  م�شتوى  على  الن�شايل 
لتتخذ اأدوار مركبة يف التعبري الحتجاجي من جهة، واإحلاق املزيد من ال�شغط املعنوي 
على النظام. ويف هذا ال�شياق، مت توجيه م�شريات اإىل مبنى الإذاعة والتلفزيون، وامل�شرية 
كت باجتاه الديوان امللكي )10(، والأخرية التي انطلقت اإىل ق�شر ال�شافرية  التي حتررّ

قت اأ�شواره. )11( وطورّ
لتطويق  الدوؤوب  و�شعيه  للنظام،  الحتواء  خطة  انك�شاف  ال�شعيد،  هذا  من  ج  اأجرّ
الحتجاجات من خالل و�شائل ا�شتيعابية وتفريغية وا�شتخدام الأدوات التلقيدية يف اإثارة 
تاأخذ املقاأومة املدنية حراكا ت�شعيديا، قد ل  اأن  اخلالف الطائفي. وكان من الطبيعي 
د اأ�شا�ض احلركة  يكون حم�شوبا متاما، ردًا على مناأورات النظام، التي كان ميكن اأن ُتهدِّ

الحتجاجية برمتها.
مة يف  ت خطوة ت�شعيدية متقدرّ يف هذا الإطار، كان اإغالق املرفاأ املايل)12(،والتي عدرّ
د ب�شاأنها الآراء. وبرغم اأن هذه اخلطوة اأحيطت منذ بداياتها  جمال املقاأومة املدنية، وتعدرّ
الالحقة  الأيام  منذ  املحتجون  عِمد  وقد  مفاجئة،  تكن  مل  فاإنها  املتعددة،  بالنقا�شات 
لالعت�شام يف الدوار، اإىل تو�شيع اخليام، ومت تثبيت خيمة خا�شة باملعت�شمني عند املرفاأ 
وعدا عن  الفرتة.  العت�شامات يف هذه  لعدد من  لة  �شاحة مف�شرّ كان  كما  نف�شه،  املايل 
رمزية هذا املكان، والذي ارتبط بعملة الدينار )قيمة �شراوؤه من جانب رئي�ض احلكومة(، 
الختالف  عن  ومبعزل  وباإحلاح،  مطلوبا  هدفا  الإيجابية  املقاأومة  نظرية  يف  ميثرّل  فاإنه 

الذي ورد ب�شاأن التوقيت. 

املدنّية للمقاأومة  ل  املف�صّ التاريخ  اللوؤلوؤة:  دّوار  بعد  ■ ما 
ُن�شب  وتدمري  الدوار  من  املعت�شمني  واإخراج   ،)13( اجلزيرة  درع  قوات  دخول  من 
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تكون  الوا�شعة،  القمع  عمليات  ل�شتخدام  النظام  وعودة  الطوارئ،  واإعالن  اللوؤلوؤة، 
املقاأومة املدنية يف ثورة فرباير قد دخلت تاريخها احلقيقي.

يف الفرتة الأوىل لهذه املرحلة، �شتكون اجلنائز هي الو�شيلة الحتجاجية الأبرز، وذلك 
حافزا  ال�شهادة  خرب  ميثل  �شقوطهم.  ب�شاأن  الأنباء  وتوايل  ال�شهداء  اأعداد  اإىل  نظرا 
اأغلب اجلنائز يف هذه الفرتة دون  للت�شييع، ويف حني انتهت  لتنظيم ا�شتعدادات وا�شعة 
ليال من  بال�شهداء  الحتفاء  يحر�شون على جتديد  كانوا  الأهايل  اأن  اإل  القوات،  تدخل 
معانيها  تقدمي  البحرينيون يف  برع  التي  الفعالية  وهي  ال�شموع )14(،  م�شريات  خالل 
لتجديد  منا�شبة  عادة  تكون  الفاحتة(  )ك�شار  العزاء  مرا�شيم  اإنهاء  اأن  كما  الن�شالية. 

الزخم الثوري، وهي عادة ما تكون عر�شة لتدخل القوات واندلع املواجهات.

الليلية املركزية. وي�شري تدخل  الفعالية  املنازل باعتباره  اأ�شطح  التكبري )15( من  برز 
بها  التزم  التي  الفعالية  لهذه  والحتجاجي  املعنوي  ور  الدرّ اإىل  الهمجي  وبط�شها  القوات 

الأهايل يف توقيتات معينة وباأ�شاليب تكاد تكون مت�شابهة.

النغمة املعروفة )تن تن  الأبواق لعزف  ا�شتخدام  ات�شع يف هذه املرحلة  جنبا اإىل ذلك، 
تنت( )16(. كانت النغمة يف فرتة العت�شام بالدوار توؤدي دور التعريف بهوية املحتجني، 
ت عن ت�شاعد املطلب الثوري من جانب اآخر. ولذلك فقد كان توظيفها وقتئذ يحمل  وعربرّ
طابعا مطلبيا وكرنفاليا. بعد ذلك، اأ�شحت النغمة و�شيلة احتجاج وترهيب نف�شي للقوات، 
فرتة  يف  تعود  بداأت  التي  الحتجاجات  يف  الدائم  ح�شورها  اإىل  الفلمية  املواد  وت�شري 
الطوارئ على م�شتوى القرى، وهي ت�شدر يف الغالب من البيوت واأ�شطح املنازل لإعطاء 

املتظاهرين زخما معنويا واإظهار العرتا�ض يف وجه القمع الذي يزحف باجتاههم.

الثورية  التقاطتها  ت�شتعيد  املدنية  املقاأومة  الطوارئ، بداأت  اإنهاء  الإعالن عن موعد  مع 
اجلديدة. بداأت برامج التح�شيد للعودة اإىل دوار اللوؤلوؤة )17( على مدى زمني متوا�شل. 
ومت ابتكار فعالية متنقلة بني القرى واملناطق حتت عنوان »تقرير امل�شري« والذي بداأ لأول 
مرة يف منطقة جدحف�ض )18( متزامنا مع و�شول جلنة تق�شي احلقائق التي �شكلها 

النظام.
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اأعادت فعاليات تقرير امل�شري الأمناط اخلا�شة بالن�شال الال عنفي يف البحرين. فربز 
الإبداع يف مقاأومة العنف بو�شائل ل عنفية، مع اإظهار م�شتويات عالية من ال�شجاعة يف 

وجه القمع العنيف الذي خلرّف املزيد من ال�شهداء وال�شحايا )19(.

انتهاء  وفور  الوفاق(،  راأ�شها  املعار�شة )وعلى  بداأت  ال�شعبية،  الفعاليات  وب�شحبة هذه 
الأ�شبوعية  ال�شعبي، وبداأت تد�شني �شل�شلة من العت�شامات  باإعادة احل�شور  الطوارئ، 
يارة يف مناطق البحرين. وقد اأفادت هذه العت�شامات يف تثمري احلراك الدبلوما�شي  ال�شرّ

يف اخلارج، وفر�ض معادلت جديدة يف التحدي ال�شيا�شي.
امل�شري«  »تقرير  �شعلة  فعاليات  تد�شني  ذلك  ومن  الحتجاج،  يف  و�شائل  املحتجون  ع  نورّ
)20( والتي جالت على خمتلف مناطق البحرين. وهي فعالية ذات طابع معنوي، وتقوم 
على العت�شام اجلزئي، واإلقاء البيانات واخلطب الثورية، م�شحوبا برمزيات معينة، يف 
املعت�شمني. وت�شهد  املناطق يف طريقة تقدميها جلمهور  تناف�شت  التي  ال�شعلة  مقدمتها 
ة. املناطق بعدها موجة جديدة من امل�شريات والتي تلجاأ القوات اإىل قمعها وتفريقها بالقورّ

�شمن املناق�شات الداخلية، مت التاأكيد على �شرورة احل�شد الحتجاجي قريبا من العا�شمة 
اأخذت  والتي  اللوؤلوؤة،  دوار  اإىل  العودة  فعاليات  كانت  ذلك،  ويف  الرئي�شية.  وحماأورها 
ا�شتخدمت  والتي   ،)21( ال�شيارات  طوق  فعالية  دخول  مع  واأبرزها  متنوعة،  اأ�شكالها 

بفعالية بهدف غلق ال�شوارع الرئي�شية، ول�شيما املحيطة بالعا�شمة ودوار اللوؤلوؤة.
يف هذه الفرتة، كان مفهوم حترير الدوار م�شيطرا على الفعاليات الحتجاجية املختلفة، 
اأعادت  م�شاهد  الأفراد على دخوله يف  بع�ض  اإقدام  مع  وموؤثرا  بطوليا  بعدا  اأُعطي  وقد 

ت�شوير ال�شجاعة وال�شلمية.

وا�شتتباعًا لفكرة العودة اإىل ال�شوارع الرئي�شية، جتددت العت�شامات املركزية يف �شارع 
البديع ومناطق اأخرى، حتت عنوان »احتلوا �شارع البديع« )22( و«احتلوا الكورني�ض«.

فرباير  14 ثورة  يف  عنفي  الال  العمل  اأ�صاليب  م�صرد:  ■ ملحق 

واالإقناع االحتجاج  اأ�صاليب  ■ اأواًل: 
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الدينية  الرموز  جانب  من  للثورة  موؤيدة  عامة  خطابات  �شدور  ر�شمية:  • ت�شريحات 
وتاأكيد  والإقليمي.  املحلي  �شياقها  يف  الثورة  و�شع  لأجل  الرموز  واجتهاد  وال�شيا�شية، 
يفيد  مبا  الرتاجعات،  وتقدمي  التنازل  وعدم  ال�شلمي،  الأ�شلوب  على  اخلطابات  هذه 
الإجماع على املفهوم »املقاأوم« لالحتجاجات القائمة، وعدم القبول باأية ت�شويات مبهمة 

اأو احللول الرمادية.

وعرب  والهتافات،  ال�شعارات  يوميا  املحتجون  ابتكر  العري�شة:  اجلماهري  خماطبة   •
بعد  )من  والثبات  امل�شي  على  والإ�شرار  الأو�شاع،  لتطورات  �شعبي  وعي  عن  ذلك 
يا  حكومة  يا  بلطجية  بلطجية  النظام،  اإ�شقاط  يريد  ال�شعب  الكالم..  اأنهينا  اخلمي�ض 
غبية...(/ الر�شوم الكاريكاتريية، وقد ا�شتخدمت بطرائق خمتلفة، مع ال�شتثمار الكبري 
لو�شائل الت�شال الجتماعي، وكانت و�شيلة فعالة يف ت�شخيف املواقف الر�شمية واإبطال 
مزاعم النظام بطريقة الفكاهة وال�شخرية / الكتابة عرب الالفتات، وهي اأداة حا�شرة 
الراهنة /  ال�شعبي من الإرجراءات والتطورات  يف امل�شريات كلها، وقد اختزلت املوقف 
عت هذه الطريقة على امتداد يوميات  الكتابة على اجلدران ويف اجلو ويف الأر�ض. وقد تو�شرّ
الثورة، وبا�شتخدام جتهيزات فنية متنوعة من قبيل الطائرات الورقية والبالون والأ�شباغ 

العري�شة للكتابة على الأر�ض.

بني  وتنوعت  الثورة،  امتداد  على  ا�شتمرت  العت�شامات  جماعية:  احتجاجات   •
اللوؤلوؤة، اعت�شامات تقرير امل�شري، اعت�شامات احتالل  املركزية )اعت�شام  العت�شام 

�شارع البديع..( والعت�شام املناطقية التي مل تتوقف.

القمع واملواجهة مع  اأق�شى حلظات  • اأعمال رمزية عامة: رفع الأعالم البحرينية، ويف 
مة / ال�شتخدام املتوا�شل لنغمة »تن تن تنت« القوات/ اإقامة ال�شالة يف امل�شاجد املهدرّ

كان  احلديثة،  الجتماعي  الت�شال  و�شائل  بف�شل  الأفراد:  على  ال�شغط  ممار�شة   •
البوح  ال�شهل  من  كان  حيث  النف�شي،  وال�شغط  النقد  من  وا�شعا  ن�شيبا  للم�شئولني 

بالتوبيخ واملالمة ومن غري اخل�شية الأمنية.

واأغلبها  م�شورة،  م�شرحية  مواقف  اإنتاج  اإىل  املحتجون  جلاأ  واملو�شيقى:  امل�شرح   •
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اأثرت ب�شكل وا�شح يف ف�شح هذه الإدعاءات،  اإدعاءات النظام، وقد  �شاخرة، للردرّ على 
 / املعركة  هذه  يف  والإخفاق  الإعالم  من  له  واملنا�شرين  الر�شمي  املوقف  يو�شح  كما 
الثورة،  امتداد  على  املحتجون  فيها  برع  وقد  التعبريية،  واملو�شيقى  الثورية  الأنا�شيد 

واأ�شهمت يف تر�شيخ الثورة وتاأكيد انت�شارها ال�شعبي.

حا�شرة  ال�شوارع  وظلت  الثورة  اأيام  امتداد  على  امل�شريات  تتوقف  مل  املواكب:   •
لبع�ض  خا�شة  ا�شتعرا�شات  عن  عبارة  كانت  املوكبية  الأعمال  بع�ض  باجلماهري/ 
ر�شائل  تقدمي  لأجل  اأو  ال�شارع،  يف  احل�شور  على  التاأكيد  بغر�ض  الثورية،  املجموعات 
رمزية ونف�شية / مثلت املواكب الدينية والعزائية ر�شالة ثورية مبا�شرة يف حياة الثورة، 
وكان التم�شك بها اأثناء قانون الطوارئ، وما �شاحبها من مواجهات، تاأكيدا على التواجد 
اإطار  الحتجاجات يف  ال�شيارات  قوافل  البحرينيون  ابتكر  ال�شت�شالم/  وعدم  الن�شايل 
الدوار.  اإىل  الرجوع  و�شمن حماأولت  الرئي�شية،  وال�شوارع  العا�شمة  اإىل حميط  العودة 
وكانت هذه القوافل ذات ر�شائل قوية يف اإبراز التاأزم ال�شيا�شي القائم وفاعلية املبادرة 

ال�شعبية.

ال�شهداء  جنائز  فكانت  الثوري،  امل�شهد  عن  تغب  مل  و�شيلة  وهي  ال�شهداء:  تكرمي   •
مبثابة الدعوة املتجددة للتواجد الثوري، ومثلت مرا�شيم )ك�شار الفواحت( موعدا لإظهار 
ال�شجاعة يف مقاأومة العنف الر�شمي/ وقد جلاأ املواطنون اإىل اإقامة ت�شييع رمزي لبع�ض 

احلالت )حال �شهيدة ال�شيخ، وحالت ال�شحايا الذين ميوتون حتت تاأثري الإ�شابات(.

االجتماعي: تعاأون  الال  اأ�صاليب  اأ-   ■ ثانيًا: 
لبع�ض  الجتماعية  املقاطعة  اأ�شكال  بع�ض  �شلوك  اإىل  املحتجون  جلاأ  الأ�شخا�ض:  • نبذ 
العواطف  وتبع ذلك حجب  النتهاكات،  بارتكاب  املهتمة  وال�شخ�شيات  الر�شمية  الرموز 
الإيجابية عن ال�شخ�شيات الإعالمية وال�شحافية �شاركت يف الدفاع عن حمالت القمع 
الإدارة  اأو  للتقنني  يخ�شع  ال�شلوك مل  هذا  اأن  اإل  املختلفة.  �شيا�شاته  النظام يف  وموؤازة 

التحرميية من اجلهات املعتربة.

• الال تعاأون مع املوؤ�ش�شات: وميكن الإ�شارة هنا اإىل اإ�شربات الطالب عن املدار�ض يف 
يتعلق  حينما  اأو  قريبة،  احتجاجية  فعالية  هناك  تكون  حني  اأو  ال�شديدة،  القمع  اأوقات 
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16 و17 دي�شمرب(/ وكذلك مقاطعة الطالب  الأمر بالحتفالت الر�شمية )احتفالت 
للمهرجات الر�شمية التي ُتقام يف املنا�شبة املذكورة.

ب- اأ�صاليب الال تعاأون االقت�صادي:
عن  وتعبريا  ال�شلطة،  عنف  على  ردا  ومار�ض  فرباير  يف  تنفيذه  مت  وقد  • الإ�شراب: 
املوؤ�ش�شات  ملختلف  �شموله  ب�شبب  موؤثرا،  الإ�شراب  وكان  جتاهه.  والأمل  الأمن  فقدان 
متكررة  مداخالت  وجود  ا�شتدعى  ما  وهو  الكربى،  وامل�شانع  وال�شركات  احلكومية 
�شالمة  �شمان  البحرين  لعمال  العام  الحتاد  ا�شرتاط  بعد  بالفعل  مت  ما  وهو  لإيقافه، 

العمال والطالب.

• الإغالق: وميثل غلق املرفاأ املايل اخلطوة الت�شعيدية الأكرث تاأثريا يف اأحداث الثورة.

تلك  اأو  النظام،  لرموز  التابعة  املحالت  مبقاطعة  ذلك  ومتثل  القت�شادية:  • املقاطعة 
التي اأبدت دعما علنيا له ووقفت يف وجه املحتجني ب�شكل �شافر وقمعي/ فعالية ت�شفري 
املواطنني/  ا�شتهداف  يف  �شاركت  التي  البنوك  من  والرواتب  الودائع  ب�شحب  البنوك، 
�شيا�شة التق�شف بالمتناع عن ارتدياد املراكز التجارية، وخا�شة يف بع�ض املواقف، من 
املجمع  داخل  واإهانتهن  الن�شاء  اعتقال  بعد  �شنرت« جزئيا  »ال�شيتي  مقاطعة مركز  قبيل 

اأثناء فعالية للعودة اإىل الدوار.

ج - اأ�صاليب الال تعاأون ال�صيا�صي:

ال�شهداء  �شقوط  مع  تتابعا  الثورة،  اأيام  طوال  النظام  ازدراء  ا�شتعل  ال�شلطة:  نبذ   •
هذه  و�شدرت  ملقاأومته.  والدعوة  للنظام  العام  الرف�ض  تعميم  وجرى  وال�شحايا، 
الدعوات ب�شكل مبا�شر من الأو�شاط الثورية، واجلماعات التي تتوىلرّ ت�شيري التظاهرات 

والحتجاجات.
التكميلية، مثل  النتخابات  التعاأون مع احلكومة: مثرّلت مقاطعة  املواطنني عن  • امتناع 
من  وال�شعبية  ال�شرعية  ال�شرعية  تفريغ  �شعيد  على  الوفاق، خطوة هامة  كتلة  ا�شنحاب 
لبع�ض  النظام  حلرّ  رف�ض  عربرّ  اأخرى،  جهة  ومن  له/  ال�شعبي  الرف�ض  واإظهار  النظام، 
)حل  اإتباعها  وعدم  قراراته  ومقاأومة  جتاهه  ال�شلبي  العرتا�ض  عن  تعبريا  املوؤ�ش�شات 
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جمعية املعلمني، املوقف من جمعية املحامني، وجمعية الأطباء(/ كان لرف�ض امل�شاعدات 
اخلا�شة ب�شهر حمرم �شكال مبا�شرا لعدم التعاطي مع راأ�ض النظام، وكانت مبثابة ر�شالة 
حية على ك�شف اإزدواجية النظام يف املو�شوع الديني جلهة هدمه امل�شاجد/ كان ملقاطعة 
اإبراز التحدي، ومثال ذلك كان ان�شحاب  اللجان واجلمعيات احلكومية دوره املتواتر يف 
تو�شيات  متابعة  جلنة  يف  املعار�شة  م�شاركة  وعدم  احلكومية،  احلوار  جلنة  من  الوفاق 

جلنة ب�شيوين.
اأثناء  ق  التفررّ رف�ض  يف  املقاأومة  من  اللون  هذا  متثرّل  للطاعة:  اجلمهور  بدائل   •

العت�شامات والحت�شاد، والإ�شرار على متابعة العت�شام مرة بعد اأخرى.

ل الال عنيف ثالثًا: اأ�شاليب التدخرّ
والذي جلاأت  الطعام(،  )الإ�شراب عن  ال�شيام  كان يف  اأمثلته  واأبرز  النف�شي:  التدخل 
اإليه املعار�شة يف اأوقات خمتلفة، مثل فعالية جمعية وعد، وفعالية املت�شررين من وزارة 
�ض با�شتخدام العنف، وهي و�شيلة جدلية، راأتها بع�ض املجموعات الثورية  الرتبية/ التحررّ
و�شيلة نف�شية رادعة، وكانت متار�ض ب�شكل حمدود، بغية التخويف، ولي�ض اإيقاع الأذى اأو 

القتل.
العنف،  مواجهة  يف  املتكرر،  العت�شام  كان  اأ�شاليبه  ومن  اجل�شدي:  التدخل   •
الال  الحتالل  والتظاهرات/  العت�شامات  اأثناء  عنفية  الال  العارية  الغارة  وا�شتخدام 

عنيف لبع�ض املواقع اأو ال�شوارع الرئي�شية، مثال فعالية »احتلوا �شارع البديع«
و�شائل  على  التعويل  والكالمية/  الإعالمية  املقاطعة  ومثاله  الجتماعي:  التدخل   •
الإعالم  مع  احلال  هو  كما  الر�شمي،  الإعالم  عن  وبديلة  خا�شة  واإعالم  ات�شال 

الإلكرتوين مثال.
• التدخل القت�شادي: وعربت عنه بو�شوح حمالت الت�شامن الجتماعي عن املف�شولني 

واملت�شررين من �شيا�شات النظام.
اأجهزة الأمن واملجموعات  العاملني مع  اأمثلته ك�شف هوية  ال�شيا�شي: ومن  •  التدخل    
الأمنية املدنية / اإظهار الرغبة يف ال�شجن وعدم اخل�شية منه، كما عرب عنه الأفراد الذين 

اقتحموا الدوار، وكذلك ال�شلوك الال عنفي للنا�شطة زينب اخلواجة
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هدايا الطفل البحريني 
في العام 2011: قتل واعتقال وتهديد 

وتعذيب وإهانات ومحاكمات عسكرية 

والسجن مدة 15 عامًا

قيل اإن الطفولة ال�صعيدة، اإعداد )�صّيىء( للتعامل مع الب�صر، ويبدو اأن 
حكومة البحرين ترغب يف اإعداد اأطفالها )جيدًا( للتعامل مع الب�صر، 
تعي�صة،  بطفولة  تتعهدهم  راحت  لذا  اخل�صو�ش؛  وجه  على  معها  اأو 

طفولة مهددة، منتَهكة احلقوق.
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2011 العام  ■ قبل 
ظ. حتفرّ دون  من  الدولية  الطفل  حقوق  اتفاقية  اإىل  تن�شم  البحرين  حكومة   :1990

التنفيذ. حيرّز  الدولية  الطفل  حقوق  اتفاقية  دخول  تعلن  البحرين  حكومة   :1992
البحريني  الطفل  حقوق  اأو�شاع  عن  الأول  تقريرها  م  تقدرّ البحرين  حكومة   :2001

ملجل�ض حقوق الإن�شان.
البحرين  تزور  املتحدة  لالأمم  التابعة  الطفل  وحقوق  التعذيب  مناه�شة  2001: جلنة 

لالطالع على اأو�شاع ال�شجون.
اإليه  �ض  يتعررّ الذي  التمييز  تنتقد  ة  املتحدرّ لالأمم  التابعة  الطفل  حقوق  جلنة   :2002

الطفل واملراأة يف القانون البحريني.
تقرير  ذكر  لعدم  اأ�شفها  عن  تعرب  لليون�شيف  التابعة  الطفل  حقوق  جلنة   :2002
التعذيب  مبمار�شة  اأخرى  بتقارير  الواردة  اخلطرية  الدعاءات  عن  معلومات  البحرين 

والقب�ض الع�شوائي على الأ�شخا�ض دون الثامنة ع�شرة.
الجتماعية. التنمية  لوزارة  تابع  البحريني  الطفل  حماية  مركز  تاأ�شي�ض   :2007

والإهمال. املعاملة  �شوء  من  الطفل  حلماية  الوطنية  اخلطة  تد�شني   :2008

2011 العام  ■ يف 
2011: حكومة البحرين تقتل 8 اأطفال على خلفية احتجاجات تطالب بالدميقراطية 

تعي�شها البالد.

ده�ض  حلادث  تعر�ض  بعد  �شنة(،   16( الدم�شتاين  علي  الطفل  ي�شت�شهد  مار�ض،   13
فرتة  اإبان  وذلك  اللوؤلوؤة،  دوار  على  املطل  الكوبري  على  النظام،  بلطجية  قبل  من 

الحتجاجات.

مبا�شر يف  بطلق  اأ�شيب  �شنة(،  �شم�ض )15  �شعيد  اأحمد  الطفل  ي�شت�شهد  مار�ض،   30
فاجاأتهم حينما  �شار،  ه يف منطقة  رفاقه حماذيًا ملنزل جدرّ يلعب مع  كان  الوجه عندما 
اأ�شيب  النار عليهم،  باإطالق  تبداأ  اأن  ب�شرعة عالية قبل  ناحيتهم  تتقدم  الأمن  �شيارات 
اأحمد بطلق ناري فوق حاجب العني الي�شرى، و�شقطت بقربه عبوة غازلة م�شيل للدموع 

�شببت له �شعوبة يف التنف�ض حتى اأغمي عليه، وتركته قوات الأمن ينزف دون اإ�شعافه..
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ب�شبب  اختناقًا  �شنوات(،  الطفل حممد عبد احل�شني فرحان )6  ي�شت�شهد  اأبريل،   13
ا�شتن�شاق غازات خانقة يف منطقة �شرتة.

يف  مبا�شرة  بطلقة  اأ�شيب  �شنة(،   14( ال�شيخ  علي  الطفل  ي�شت�شهد  اأغ�شط�ض،   31
الوجه من قوات النظام.

الر�شا�ض  بطلقات  اأ�شيب  �شنة(،   16( القطان  اأحمد  الطفل  ي�شت�شهد  اأكتوبر،   6
الإن�شطاري )ال�شوزن( اأثناء احتجاجات مبنطقة اأبو �شيبع.

من  ده�شه  مت  �شنة(،  ا�شت�شهاد)16  بداح  يو�شف  علي  الطفل  ي�شت�شهد  نوفمرب،   19
قبل �شيارات قوات النظام يف منطقة اجلفري على اإثر احتجاجات.

ب�شبب تعر�شها ل�شتن�شاق  اأيام(،  الر�شيعة �شاجدة في�شل )5  ت�شت�شهد  11 دي�شمرب، 
كميات كبرية من الغازات اخلانقة التي األقيت بكثافة على منطقة البالد القدمي.

�شيد  ها�شم  �شيد  الطفل  ي�شت�شهد   ،2011 العام  نهاية  قبل  �شاعات  دي�شمرب،   31
الوجه، مل تنفع معه حماأولت  �شعيد )15 �شنة( من منطقة �شرتة، بطلقة مبا�شرة يف 

التنف�ض التي امتدت ل�شاعات قبل اإعالن وفاته.

ب�شكل يومي، يتعر�ض اأطفال القرى واملناطق املغ�شوب عليها من قبل النظام، ل�شتن�شاق 
النظام  بداأ  والتي  وامل�شدر،  ال�شم  املجهولة  ال�شامة  الغازات  من  خمتلفة  اأ�شناف 
واإ�شابات  اختناق  حالت  وت�شبب  فيها،  مبالغ  بكثافة  تلقى  با�شتخدامها،  البحريني 
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م�شطربة، وبطبيعة احلال، فاإن الأطفال وكبار ال�شن ي�شجلون يوميًا العدد الأكرب من بني 
املختنقني بها. نعم، هكذا حر�شت حكومة البحرين على حماية اأطفال البحرين، وعلى 

توفري البيئة الأكرث اأمانًا لهم يف العام 2011.
دون  لأطفال  انتهاك  حالة   250 توثيق   ،2011 البحرين  يف  اأي�شًا،  فقط،  هذا  لي�ض 
بجمعية  واملتابعة  الر�شد  جلنة  )امل�شدر:  اعتقال  حالة   188 منها  ع�شر،  الثامنة  �شن 
الوفاق(، وهي اأرقام متثل ما مت توثيقه، من بني حالت اأكرث ل يتم توثيقها، تتكرر يوميًا.

ع�صكرية ■ حماكم 
متكني الطفل من التمتع بطفولة �شعيدة وحمايته من جميع اجلهات، هو اأول ما ت�شتهدفه 
اتفاقيات حقوق الطفل التي وقعتها البحرين يف �شنوات ما�شية، لكن البحرين يف العام 
2011 تعر�ض اأطفالها لالعتقال من �شفوف درا�شتهم، ومن قاعات امتحاناتهم، ومن 

غرف نومهم، وتعر�شهم للمحاكمة يف حماكم ع�شكرية، ل مدنية فقط.
من  اأ�شغر  من  واحد  هو   ،)1995 )مواليد  �شنة   16 �شلمان  الكرمي  عبد  علي  الطفل 
متت حماكمته يف حماكم ال�شالمة الوطنية �شيئة ال�شيت، حكم عليه من قبل القا�شي 
هذا  يف  لي�ض  نعم،  اآخرين.  مع  عامًا   15 ملدة  بال�شجن  فليفل  را�شد  يو�شف  الع�شكري 

مبالغة، حماكمة طفل مل يتجاأوز اخلام�شة ع�شر من عمره يف حمكمة ع�شكرية.
اعتقل الطفل علي بتاريخ 7 اأبريل، مت اقتحام منزل عائلته فجرًا يف منطقة مدينة حمد، 
40 من امللثمني انت�شروا بني الدور الأر�شي من املنزل والدور الأول مثل جراد، مل ي�شلم 
مكان يف املنزل من النب�ض والتخريب والعبث، وكعادة رجال الأمن التي �شارت لزمتهم يف 
 game( البحرين فقط، متت �شرقة اأجهزة احلا�شوب والكامريا وحتى األعاب الأطفال

.)boy
اقتحم غرفة علي ما يقارب 15 من امللثمني، قاموا ب�شحبه من فرا�ض نومه فزعًا مرعوبًا، 
ه داخل �شيارة الأمن. ملدة �شهر ون�شف بقيت  ثم غطوا وجهه وقاموا ب�شحبه للخارج وزجرّ
ال�شرطة  مراكز  بني  امل�شتميتة  والده  حماأولت  تفلح  مل  �شيئًا.  عنه  تعرف  ل  علي  عائلة 
اجلنائية،  التحقيقات  من  ات�شاًل  العائلة  تتلقى  اأخريًا  طفله.  اإىل  يقوده  خيطًا  ليم�شك 
ُيخرب عن  ات�شال  اآخر جاء  �شهر  انقطاع  بعد  اأكرث.  ل  فقط،  له  اإح�شار مالب�ض  يطلب 
موعد املحاكمة: غدًا حماكمته، اأح�شروا حماميا. هكذا فقط. يف اجلل�شة الأوىل عرف 
اجلميع، مبن فيهم علي نف�شه التهم املوجهة له: ال�شروع بالقتل، التجمهر وتخريب اأمالك 

الدولة.
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�شهرين  من  اأكرث  منذ  منها  املحروم  طفلها  اإىل  باجللو�ض  للعائلة  ي�شمح  اجلل�شة،  بعد 
ون�شف، تلبرّدت الأح�شان بالدموع، القلب ال�شغري الذي ل يعرف ماذا ينتظره يف هذا 
املكان املليء بق�شوة الع�شكر، يخرب اأهله مبا تعر�ض له من تعذيب و�شعق بالكهرباء من 
اأجل العرتاف بتهم ل يعرف عنها �شيئًا. ال�شروع يف القتل؟! اأي قتل وقد كان نائمًا يف 

البيت، يف الوقت الذي قيل فيه، اإن �شبية قد هاجموا ع�شكريًا.
بعد 6 اأ�شهر و4 جل�شات يف املحكمة اجلنائية الكربى يف الق�شاء الع�شكري، يحكم على 
الطفل علي بـال�شجن 15 عاما مع جمموعة هو اأ�شغرها بتاريخ 6 اأكتوبر 2011، ومت 
وتعر�ض  املعاملة،  �شوء  فيه  املعتقلون  ي�شتكي  الذي  ال�شجن  وهو  جو،  �شجن  اإىل  نقلهم 
اإدخال  من  ومنعهم  طويلة،  ملدة  الزنازين  يف  واإبقائهم  النفرادي،  العزل  اإىل  بع�شهم 
ب�شوء  متعلقة  �شكاأوى  اإىل  بال�شافة  اخلارجي،  بالعامل  الت�شال  اأو  ال�شجن  اإىل  الكتب 
نظافة دورات املياه، وعدم توافر و�شائل الرتفيه، فكيف يق�شي طفل اأوقاته يف مثل هذا 

املكان املعدوم فيه كل �شيء.
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عنه.. يحُخفف  ■ ال 
ل توجد اإح�شائية دقيقة تفيدنا بعدد املعتقلني دون �شن الثامنة ع�شر، نعني العدد الفعلي 
املوجود يف ال�شجون الآن، ذلك لأنه تدخل كل يوم جمموعات -11 18 �شنة، ويغادرها 

اآخرون.
الطفل ناجي عبد العزيز معتقل عمره 11 عامًا، والطفل علي ح�شني حمازو معتقل عمره 
13 عامًا، اعتقل خالل �شهر �شبتمرب ومت  13 عامًا، والطفل عبد العزيز جعفر عمره 
حتويله اإىل املحاكمة اجلنائية متهمًا بالتحري�ض على كراهية النظام والعتداء على رجل 
غاز  اأ�شطوانات  بتفجري  متهم  عامًا،   16 عمره  الب�شري  يو�شف  والطفل   .)1( الأمن 
اأ�شواق  2011 بال�شجن ملدة عامني )2(.  26 دي�شمرب  اإطارات، حكم عليه يف  وحرق 
املقابي عمرها 17 عامًا - م�شابة ب�شكلر حاد - ُحكم عليها بال�شجن 6 اأ�شهر مع اأخريات 
ب�شبب جتمهر يف جممع ال�شيتي �شنرت. اأطفال اآخرون كثريون يف ال�شجون، بني موقوف اأو 
حمكوم عليهم، ل ي�شع التقرير لهم جميعًا، هناك توثيقات �شنعر�ض هنا بع�ض �شور منها.

لن يحمي الطفل اأن عالمات الطفولة مل تغادر براءة وجهه بعد، ول اأن �شاربه مل يخط 
ر�شمته على وجهه بعد، لن يخفف عنه ج�شده النحيل الذي مل تفرده عالمات الرجولة، 
لن يخفف عليه اأن طوله ل يتجاأوز ارتفاع �شيف، اأو اأن يكون مرعوبًا حلظة اعتقاله مثل 
ع�شفور واقع بني خمالب اأ�شد، لن يخفف عنه. مقطع فيديو ن�شر على �شفحة اليوتيوب، 
ُيظهر �شبيا هزيال يف الثانية ع�شرة من عمره، حماطًا بعدد كبري من رجال الأمن الذين 
بعد،  عن  الت�شوير  ورغم  ذراعه،  من  والآخر  رقبته  من  اأحدهم  يحزه  باعتقاله،  قاموا 
على  ب�شربات  قوبل  الذي  وبكاءه  ال�شبي،  وجه  على  الرعب  عالمات  تلمح  اأن  ميكنك 

الراأ�ض من قبل رجل الأمن )3(. 

املدر�صة.. ■ من 
ال�شالمة  فرتة  خالل  للمدار�ض  الأمن  قوات  اقتحام  كان  امتهانًا،  امل�شاهد  اأكرث  اأحد 
يف  بالأمن  ال�شعور  فيها  وغاب  اجلميع،  عن  ال�شالمة  فيها  غابت  التي  الفرتة  الوطنية، 
اأكرث الأماكن التي يفرت�ض لها اأن تكون ح�شنا: امل�شت�شفيات واملدار�ض واجلامعات. وزير 
الرتبية الع�شكري جعل بوابات املدار�ض مفتوحة لالقتحام يف اأي وقت وكل وقت، وجعل 
المتحان  ال�شفوف، ومن قاعات  املدر�شة )4(، ومن  باحة  للهتك من  الطالب فري�شة 

ان
دخ

وال
م 

سال
ال

412



)5(، ومن با�ض املدر�شة )6(، مل يبق مكان ياأمن الطفل فيه على نف�شه.

الطالب الأكرث تفوقًا من طائفة معينة، �شاروا اأكرث تق�شدًا لأن يتم نزعهم من كرا�شي 
اإكمال  من  هوؤلء  ينتهي  حتى  النتظار  يحتمل  ل  وكاأنه  �شينفد،  الوقت  وكاأن  المتحان، 
قاعة  تداهم  الن�شائية  ال�شرطة   ،2011 مايو   22 ما حدث يف  امتحاناتهم. هذا  اأداء 
فيه  يحتاجون  وقت  اأكرث  الطالبات يف  ترتاع جميع  الثانوية،  النور  مدر�شة  المتحان يف 
ُتنتزع طالبتان )زينب ال�شرتاأوي ونوف اخلواجة( من كر�شي  اإىل ال�شكينة والطماأنينة، 
وو�شط  ومعلماتهن،  زميالتهن  ذهول  و�شط  الأمن  ل�شيارة  وجُتران  النهائي،  امتحانهما 
ومر�شحة جلائزة  املدر�شة  على  الأوىل  هي  زينب  متفوقتان،  الطالبتان  الوا�شيات.  غمز 
الوليات  اإىل  ابتعثت   ،95٪ معدلها  يفوق  ونوف  الإمارات،  من  حمدان  ال�شيخ  م�شابقة 
املتحدة الأمريكية يف ن�شاط تبادل الثقافات ب�شبب متيزها. مت الفراج عنهما بعد �شاعات 

من الحتجاز وتعر�شهما لل�شرب املربح.

ما ل يقل عن 12 مدر�شة من مدار�ض البنات، تعر�شت اإىل مداهمات متكررة من قبل 
�شفوفهن،  من  عامًا   17-12 بني  اأعمارهن  ترتواح  طالبات  واعتقال  الأمن،  رجال 
يتم �شربهن واأخذهن اإىل مراكز الحتجاز وتعذيبهن واإهانتهن واحتجازهن لأيام قبل 

الإفراج عنهن، دون اأن يحظني بفر�شة وجود مرافق قانوين خالل التحقيق.

 18 يف  املداهمة،  يف  ال�شبق  لها  كان  حمد،  مدينة  منطقة  يف  الإعدادية  يرثب  مدر�شة 
اأبريل، واإثر ترديد طالبات ل�شعارات مناأوئة للحكومة، داهمت ال�شرطة الن�شائية وقوات 
ال�شغب املدر�شة ب�شكل هائج، اعتقلت ما ي�شل اإىل 50 طالبة ترتاأوح اأعمارهن بني -11
 .)17 )دوار  �شرطة مدينة حمد  اإىل مركز  بعد �شربهن  الطالبات  اقتيدت  �شنة،   14
وهناك كانت روؤو�شهن حماًل ل�شربات قب�شات اأيدي ال�شرطة الن�شائية، والرطم باجلدار 
لعدة مرات، وكانت وجوههن حماًل لر�ض مادة غري معروفة، واأج�شادهن حماًل لل�شرب 
م�شيمع«  »ح�شن  ا�شم  كتابة  على  الطالبات  اأُجربت  �شاعات.  لعدة  والتوقيف  بالهراأوات، 
اخلروج.  قبل  غ�شلهن  ثم  اأحجبتهن  على  للنظام  موالية  �شعارات  وكتابة  اأحذيتهن  على 
التايل  اليوم  يف  للح�شور  تعهد  اإم�شاء  على  الطالبات  اأجربت  ه�شتريي،  يوم  نهاية  ويف 
النف�شي  بناتهن بحالة مزرية من النهيار  الأهايل  ا�شتلم  بالقوة،  اإح�شارهن  واإل �شيتم 

ان
دخ

وال
م 

سال
ال

413



واجل�شدي. كثري من احلالت الأخرى التي ل ت�شعها هذه امل�شاحة وثقها مركز البحرين 
حلقوق الإن�شان )7(.

من  اعتقالها  بعد  له  تعر�شت  ما  اجلزيرة  لقناة  تروي  عامًا(   16( الطالبات  اإحدى 
لثالثة  واأهينت  و�شربت  احتجزت  وكيف  اأبريل،  �شهر  زميالتها يف  من   3 مع  مدر�شتها 
اأيام، وتهديدها بالغت�شاب، واإجبارها من قبل رجل الأمن على خلع احلجاب، و�شرب 
راأ�شها باجلدار عدة مرات بقوة، وم�شاعفة ال�شرب عندما ل ت�شرخ، و�شربها بخرطوم 

غليظ على راأ�شها حتى بداأ الدم بالنزيف، و�شقطت على الأر�ض )8(.

البعثات.. يف  ■ تالعب 
اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم يف العام 2011، للمرة الأوىل اآلية جديدة لتوزيع البعثات 
ال�شخ�شية.  الآراء  النهائي، ل�شالح  الدرا�شي  التح�شيل  تعتمد ٪100 على  التي كانت 
جعلت الوزارة �شرط الفوز بالبعثة ما ن�شبته ٪60 للتح�شيل الأكادميي و40 ٪ للمقابالت 
ال�شخ�شية. ويف املقابالت كانت الأ�شئلة التي توجه للطالب هو حول معنى الوطنية وماذا 
تعني لهم البحرين وكيف �شيمثلونها يف اخلارج وعما اإذا كان لديهم اأقارب معتقلون. كما 
العادة خالل  الر�شمية كما جرت  البعثات يف اجلريدة  توزيع  نتائج  الوزارة عن  تعلن  مل 

ال�شنوات ال�شابقة، اكتفت باإطالع الطالب  على نتائجهم ال�شخ�شية على موقع الوزارة.
ومن اأ�شل 2426 بعثة متوفرة عند وزارة الرتبية والتعليم، فاإن املتفوقني املح�شوبني على 
املعار�شة، مل يح�شلوا على بعثات تتفق مع خياراتهم الأوىل، بل الأخرية اأو ما قبلها. زينب 
عي�شى، احلا�شلة على معدل تراكمي %99.3 مل حت�شل على اأي من رغباتها الأوىل يف 
توثيق  مت  حملية.  جامعة  يف  امل�شرفية  الأعمال  بدرا�شة  العا�شرة  منحت  الطب،  درا�شة 

حالت كثرية م�شابهة )9(.

وخمابرون.. ■ و�صاة 
اأقذر اأنواع النتهاك التي تعر�ض لها الطفل البحريني يف العام 2011، هو جتنيد الطفل 
املدر�شة  لإدارة  ياأتي  اأن  لكل طالب  فتح  املدار�ض حني  بداأت يف  اأو خمرب.  كوا�ٍض  للعمل 
وا�شيًا على زميله اأنه �شد النظام، اأو الت�شال مبا�شرة على واحد من اخلطوط ال�شاخنة 
اأن تكافاأ عليها،  ت�شتحق  الو�شاية �شارت خ�شلة  للو�شايات.  الداخلية  التي هياأتها وزارة 
�شت�شمى �شريفًا وخمل�شًا للوطن حني ت�شي على زميلك يف مدر�شة كنت اأو يف العمل. هكذا 
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حتولت املدار�ض اإىل مراكز تغذي اأخالق الو�شاية بدل اأن تكون مراكز تعليم التحرير.
الأقذر، هو ما ُك�شف موؤخرًا من ا�شتغالل ال�شلطة لالطفال، للعمل معها كاأفراد خمابرات 
�شريني يقومون بالتبليغ عن املطلوبني لل�شلطة وتوفري املعلومات لها، و�شبق اأن ك�شف يف 
2010 عن اعرتاف لطفل يفيد اأنه يعمل خمرب لل�شرطة بعد اأن تعر�ض لعتداء جن�شي 
بث  وموؤخرًا  ل�شاحلهم.  العمل  على  لإجباره  بابتزازه  وقيامهم  ال�شلطة  رجال  بوا�شطة 
منطقة عايل  من  املخربين  اأحد  اعرتافات  يظهر  �شريطًا م�شورًا  14 فرباير،  ن�شطاء 
اأو�شاط  يف  جتنيدهم  الداخلية  وزارة  متكنت  ممن  جمرة  بني  منطقة  يف  بط  �شُ والذي 
وتهديده  باغت�شابه  قام  املاجد  باأن  اأدىل  املاجد،  تركي  ال�شابط  اإ�شراف  ال�شباب حتت 

بف�شحه اإن مل يتعاأون مع »الداخلية« )10(.
بهذا كله، حر�شت حكومة البحرين يف العام 2011، على اإعداد اأطفال البحرين للتعامل 
مع احلياة، يكفي اأن تكون من طائفة معينة لتكون تعي�شًا ولتكون مراقبًا ومهددًا وحمرومًا 

من حقوقك ومعر�شًا لالعتقال والتعذيب والو�شاية واملحاكمة والإهانة وال�شجن والقتل.
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■ هوام�ش:
مراآة البحرين: عزيز الطفولة.

http://bhmirror.no-ip.org/article.php?id=1909&cid=74

مراآة البحرين: حماكمة الطفولة، من اأقفا�ض الطيور اإىل اأقفا�ض ال�شجون.
http://bahrainmirror.com/article.php?id=2614&cid=74

يوتيوب يظهر اعتقال طفل عمره 12 �شنة يبكي مرعوبًا ورجل الأمن ي�شربه على راأ�شه.
http://www.youtube.com/watch?v=kWaSakVpE0s

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

مقطع �شوتي لعتقال طالبة من قاعة المتحان من مدر�شة احلورة 29 مايو
http://www.youtube.com/watch?v=aqWkn_-T1qk

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

مركز حقوق الإن�شان: طالب املدار�ض دفعوا �شريبة انتمائهم لطائفة ت�شكل غالبية ن�شيج 
البحرين وا�شتهدفوا مع معلميهم يف حملة انتقام روج لها اإعالم ال�شلطة.

http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4441

فيديو طالبة تروي ما تعر�شت له بعد اعتقالها من با�ض املدر�شة.
http://www.aljazeera.com/news/middlee-

ast/2011/05/20115118146679800.html

مركز حقوق الإن�شان: طالب املدار�ض دفعوا �شريبة انتمائهم لطائفة ت�شكل غالبية ن�شيج 
البحرين وا�شتهدفوا مع معلميهم يف حملة انتقام روج لها اإعالم ال�شلطة.

http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4441
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العتداء اجلن�شي على الأطفال وتعيينهم خمربين  
http://www.youtube.com/watch?v=l_tAdI76hUI&feature=youtu.be

توثيقات اأخرى:
مركز حقوق الإن�شان: اإطالق النار على طفل خارج بيته

http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/3718

بالقوة  القتل  م�شى:  وقت  اأي  من  اأ�شواأ  الطفل  حقوق  انتهاكات  الإن�شان:  حقوق  مركز 
املفرطة، وحماكمات ع�شكرية يف اخلام�شة ع�شرة من العمر

http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4187
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»شحوال« و»األباتشي« و»كابتن 
الطائرة العمودية«..

كوميديا 14 فبراير السوداء

البحرين:  يف  التوزيع  من  ممنوع  له  قدمي  كتاب  يف  حمودة  عادل  يروي 
اأن  حكامهم؟"،  من  امل�صريون  ي�صخر  كيف  م�صر:  يف  ال�صيا�صية  "النكتة 
مكتبه  على  ي�صتقبل  كان  النا�صر  عبد  جمال  ال�صابق  امل�صري  "الرئي�ش 
وي�صم  العام،  الراأي  اجتاهات  اأهم  عن  االإر�صاد  وزارة  من  اأ�صبوعيًا  تقريرًا 
على  ينقل  كما  وحتليلها".  االأ�صبوعية  ال�صيا�صية  النكت  اأهم  دفتيه  بني 
 )1984  -  1982( با�صا  اأبو  ح�صن  ال�صابق  امل�صري  الداخلية  وزير  ل�صان 
"اأن مباحث اأمن الدولة تقوم بجمع النكت من خالل اأجهزة حتليل وقيا�ش 
عر�ش يف تقرير اأ�صبوعي على  الراأي العام، ال �صيما النكت ال�صيا�صية والتي تحُ

وزير الداخلية".
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ومع اندلع اأحداث ميدان التحرير يف يناير/ كانون الثاين 2011، �شاهدنا �شياًل من 
النكات التي اأمطر بها الثوار امل�شريون رئي�شهم املخلوع، كما اأفردت لها م�شاحات متفاأوتة 
يف تغطيات ال�شحافة العربية، من بينها تلك النكتة التي تقول: "مبارك بعد ما مات قابل 

ال�شادات وعبد النا�شر، �شاألوه: هاه؟ �شم ول ر�شا�ض؟ رد عليهم بحرقة: لأ، في�شبوك".

كانت  )املنامة(  العا�شمة  و�شط  اللوؤلوؤة"  "دوار  على  البحرينيون  الثوار  ا�شتوىل  وحني 
الثوري. وعلى حني  اإلهامها  ولي�ض فقط  اأذهانهم،  النكتة ماثلة يف  التجربة امل�شرية يف 
برع الثوار امل�شريون يف ا�شتيالد النكات، مبزاج تاأليفي، وعك�شها على واقعهم، فقد برع 
البحرينيون يف ا�شتيالد "اللوازم". مبعنى تكرار كلمة معينة اأو اإخفاق خطابي ما لأحد 
من اأن�شار ال�شلطة، ب�شكل ه�شتريي، اإىل حد جعلها "لزمة" خطابية �شاحلة ال�شتثمار 

يف كل �شيء ومع كل �شيء.

"املمتلىء" الذي حمل يافطة كتب عليها عبارة  ال�شاب  قد ل يكون خطر يف ذهن ذلك 
"خليفة �شحوال" وراح يدور بها بني ع�شرات اخليام التي ن�شبها املعت�شمون يف "اللوؤلوؤة"، 
وعالمتهم  �شباط،  فرباير/   14 لثوار  ح�شرية  "ماركة"  اليوم  ذلك  منذ  �شتغدو  اأنها 
امل�شجلة. بحيث �شت�شبح مادة التفكه الأ�شهر يف اأيام الإقامة يف الدوار والأيام التي تلتها 
اليوم  42 عامًا حتى  رئي�ض احلكومة منذ  ال�شخرية من  الرغبة يف  ال�شاعة، عند  لغاية 

خليفة بن �شلمان اآل خليفة.
 

يف  لحقًا  تعريفها  جرى  كما  القرى،  اأهايل  لهجة  يف  احلال؟"  "كيف  اأي  "�شحوال" 
ن�شطاء،  حررها  التي  ال�شفحة  اأن  غري  لها.  خا�شة  �شفحة  اأفردت  حيث  "ويكيبيديا"، 
"اأبو حمزة"  يد  تاليًا على  اختفت  ما  "�شحوال" �شرعان  لكلمة  دقيق  بتعريف  واألقموها 
ب�شبب �شهولة التحكم يف املحتوى، اخلا�شية التي تتيحها املو�شوعة. لكن ذلك مل يحل دون 
انت�شار و�شمها التعريفي، فال �شيء ي�شيع يف زمن ويب 2.0، التطبيق امل�شبع باخل�شائ�ض 

املالئمة لكل ما هو جديد و�شعبي. 

ويكيبيديا ■"�صحوال" يف 
فرباير/   1٤ اأن�شار  لدى  لالحتفاء  "ويكيبيديا" مادة  "�شحوال" اإىل  دخول  �شكل  وقد 
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نطاق  على  تداأولها  ومت  الجتماعي  التوا�شل  و�شبكات  املنتديات  يف  الإنرتتيني  �شباط 
اإدخال كلمة  وا�شع من خالل ع�شرات الروابط، مثلما ميكن اكت�شاف ذلك ب�شهولة لدى 

"غوغل". مبحرك  املخ�ش�شة  امل�شاحة  "�شحوال" يف 

�شهدت ا�شتعمالت "�شحوال" تو�شيعًا �شافيًا مع العودة الثانية اإىل الدوار 20 فرباير/ 
�شباط2011، وجرى �شخها باملعاين اجلديدة الطريفة.

"فعولن فعلن فعولن  اإيقاع  الدوار" امل�شاغة على  "خليفة �شحوال رجعنا  وكانت عبارة: 
يت�شكلون  كانوا  الذين  واملراهقني  املدار�ض  وطلبة  النا�شئة  ملئات  الهتافات  فعلن" �شيدة 
رجعنا  �شحوال  "خليفة  مرددين  "اللوؤلوؤة"،  على  املتكرر  بالدوران  تقوم  جمموعات  يف 
الدوار"، تعبريًا عن متكنهم من العودة وال�شتيالء على الدوار مرة ثانية بعد 3 اأيام من 

اقتحام قوات اجلي�ض له واإفراغه من املحتجني، العملية التي راح �شحيتها 3 �شهداء.

بال�شافرية 11 مار�ض/  امللكي  الديوان  اإىل  الو�شول مب�شرية  وحني متكن املحتجون من 
ب�شبب  �شباط  فرباير/   1٤ �شباب  �شفوف  يف  انق�شامًا  �شهدت  التي  امل�شرية  وهي  اآذار، 
حمد  "يا  رفعت  التي  ال�شعارات  اأحد  كان  اخلطرة،  تداعياتها  حول  التقييم  اختالف 
�شحوال و�شلنا للديوان". وميكن العثور على كثري من الفيديوهات على موقع "يوتيوب" 

التي تظهر ذلك.

�شحَولًة،  ي�شحِول  �شحوَل  �شحوال:  "كلمة  من   - ويكيبيديا  ح�شب   - ا�شتقاق  جرى  كما 
و�شارت ت�شتخدم لالإ�شارة اإىل الطرد والإبعاد". وهي الكلمات التي دخلت بعد الهجوم 
الثاين على الدوار 17 مار�ض/ اآذار اإىل قامو�ض موايل ال�شلطة. فكان يقال اإن "اجلي�ض 

�شحول اخلونة"، اأي طرد املحتجني من "اللوؤلوؤة".

الإ�شالمي  الوطني  املنرب  جميعة  وممثل  النواب  مبجل�ض  ال�شابق  النائب  قيام  و�ُشجل 
)اإخوان( ال�شيخ حممد خالد ا�شتخدام كلمة "�شحوال" يف جتمع للموالة ب�شاحة ال�شرفاء 
يف الب�شيتني. وهو ما انفك يرددها يف كثري من التغريدات على ح�شابه يف "تويرت". ويقول 
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معرت�شًا على اإرجاع املف�شولني عن العمل اإىل وظائفهم "كل واحد يقول امللك قال وامللك 
عطه وامللك عفه وامللك رجع اللي �شحولوهم".

وهي  ناطقة،  اأو طيورا  �شغارًا  اأطفاًل  تظهر  "يوتيوب" مونتاجات م�شورة  على  وتنت�شر 
تردد "خليفة �شحوال". كما اأخرجت كثري من الأغاين والأنا�شيد الكوميدية التي ت�شتثمر 

العبارة نف�شها، من بينها اأغنية تقول "اآنا خليفة حالتي ك�شيفة وتقولوا يل �شحوال".

 ■ "اأبات�صي" �صعيد احلمد
احتلت �شخ�شية ال�شحايف بجريدة "الأيام" �شعيد احلمد الذي قدم اأحد اأ�شواأ الربامج 
وكانت  الفربايرية.  النكتة  عامل  فريدًا يف  موقعًا  بالثوار  للتنكيل  البحرين  تلفزيون  على 
البحرين  اأطلقها لنفي قيام قوة دفاع  يا علي �شلمان" التي  اأبات�شي  "ول عندنا  عبارته: 
تقرير  اأن  وعلى حني  اللوؤلوؤة.  "تطهري" دوار  اأ�شمته  "الأبات�شي" ملا  با�شتخدام طائرات 
نوع  من  هي  للدوار،  الثاين  القتحام  يف  ا�شتخدمت  التي  الطائرات  اأن  اأثبت  ب�شيوين 
"كوبرا" اإل اأن نعت "اأبات�شي" ظل الت�شمية الف�شلى للن�شطاء لدى الإ�شارة اإىل احلمد، 
وكذلك  ب�شيوين،  و�شفها   - مفتوح"  "حوار  برنامج  يف  البذيئة  اإطاللته  �شمنت  وقد 
الت�شاقها   - بالكرامة  واحلاطة  باملهينة  الثوار،  ل�شتم  خ�ش�شت  التي  الأخرى  الربامج 

به. فيقال "�شعيد اأبات�شي".
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وحتولت عبارة "ول عندنا اأبات�شي يا علي �شلمان " اإىل "لزمة" ل�شانية تتكاثر باأ�شلوب 
"فطري" يف مداخالت ن�شطاء 1٤ فرباير/ �شباط عند رغبتهم يف ال�شخرية من بيانات 

وزارة الداخلية وموايل ال�شلطة ل�شرد كيفية وقوع الأحداث التي ي�شفونا بـ"الكذب".

وجود  ال�شلطة  نفي  اإىل  لالإ�شارة  �شلمان"  علي  يا  مف�شولني  عندنا  "ول  يقال  فاأ�شبح 
مف�شولني عن العمل ب�شبب مواقفهم املوؤيدة اإىل املحتجني. وكذلك "ول عندنا نا�ض تبوق 
ب�شرقة  الأمن  قوات  قيام  ي�شور  فيديو  �شلمان" تعليقا على  يا علي  طبيالت يف اجلفري 
حمتويات مراآب لل�شيارات يف منطقة اجلفري. اإ�شافة اإىل ا�شتثمارات اأخرى كثرية للعبارة، 
من بينها: "ول عندنا دوار �شالته البلطجية يا علي �شلمان )...( ول عندنا اأجياب �شووهم 
م�شخرة يا علي �شلمان )...( ول عندنا طوق كرامة يا علي �شلمان )...( ول عندنا نا�ض 

قاموا ي�شيحون يا علي �شلمان".

 معجبو قائد الطائرة العمودية
مل ي�شلم "كابنت" الطائرة املروحية التي كانت ترابط على روؤو�ض املعت�شمني يف "ميدان 
اللوؤلوؤة" على مدى 2٤ �شاعة من "كوميديا" الن�شطاء. وعلى حني اأن وزارة الداخلية قالت 
على ل�شان قائد طريان ال�شرطة وليد ربيعة �شنان يف ت�شريح 28 مار�ض/ اآذار اإن الطائرة 
"غري م�شلحة، وهي معدة يف الأ�شا�ض للقيام باأعمال البحث والإنقاذ والت�شوير واملراقبة 
اجلوية فقط"، اإل اأن ذلك مل يحل دون وقوعها �شمن مادة ال�شخرية الد�شمة بيني يدي 

الثوار.

"معجبو  "فاي�شبوك" حتت م�شمى  وقام ن�شطاء 1٤ فرباير/ �شباط باإن�شاء �شفحة على 
قائد الطائرة العمودية" حوت كثريًا من النكات بحق "كابنت" الطائرة، ومعظمها تتعلق 
التي تقول  النكتة  "فوق" ل�شاعات طويلة. من بينها تلك  بطاقته على التحمل يف احلوم 
"ليكن قائد الطائرة العمودية م�شدر ثقافتنا ال�شحية. ولنلقي نظرة على ماهية البا�شور 

والنا�شور".
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جوانح،  بيعطيك  بول  رد  اأن  بخ�شو�ض  العمودية:  الطائرة  قائد  "عزيزي  النكتة  وتلك 
غلط:  تفهمني  ل  العمودية  الطائرة  "قائد  اأخرى  ونكتة  مثال؟!".  بول  رد  على  مدمن 
ب�ض خذ لك لفة طويلة، ما نبغي املباريات تقطع علينا". ونكتة عبارة عن �شوؤال "اإذا هو 
ح�شران مثال �شنو ي�شوي؟". واأخرى "اهلل يعينك يا طيار الهيلوكوبرت، زاد عليك اللود: 

دوار اللولو وم�شجد الفاحت"، اإ�شافة اإىل العديد من النكات الأخرى.
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»تن تن تتن« ماركة 14 فبراير 
لة: قل للطاغية إنهم  المسّجّ

يغّنون أيضا !

بتوا�صع، فهذه ثورة اأتت مبو�صيقاها. كان ميكن للحناجر اأن ت�صتمر 
يف ترجيع الهتافات ال�صاخبة، وللقب�صات اأن تظل معلقة يف الهواء، 
اأبدًا. لكن حل�صن احلظ اأن الثوار البحرينيني مل يتاأخروا يف العثور 
على �صاراتهم، ورمزياتهم ذات املعنى العميق، التي ت�صاركهم ملحمة 

التوق اإىل احلرية، والتخل�ش من الديكتاتورية. 
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كان املفكر اإدوارد �شعيد يعول على الأبعاد الجتماعية والثقافية للمو�شيقى، وراح لذلك 
يوؤ�ش�ض اأورك�شرتا تعزف للحرية وتنفتح على ات�شاع حلمه الفل�شطيني امل�شتلب. ومثله و�شع 
مفكر الالعنف الأمريكي جني �شارب، املو�شيقى �شمن م�شفوفته املنتخبة لأدوات الكفاح 
التي  ورموزك،  ب�شاراتك  ورموزها،  الديكتاتورية  اأنك حتا�شر  العملية، هي:  الالعنيف. 
األ  الديكتاتور  على  يتعذر  بحيث  ال�شيقة،  امل�شارب  من  النفاذ  على  القدرة  فيها  تتوافر 

يراك.
 

حني اخرتق النا�شط البحريني ال�شاب مو�شى عبدعلي موكبًا ر�شميًا للحكومة البحرينية 
يف العا�شمة الربيطانية )لندن( 13 دي�شمرب/ كانو الأول 2011، كان كافيًا اأن ي�شرع 
تن تنت"،  "تن  التايل:  لالإيقاع  وفقًا  املوكب  ال�شيارات يف  اإحدى  الطرق على مقدمة  يف 
حمكمة  يف  فغرم  ال�شيارة  يف  طفيفة  لتلفيات  الطرق  اأدى  و�شلت.  وقد  الر�شالة.  لت�شل 

بريطانية 6 اآلف جنيه اإ�شرتليني.

على  ال�شيطرة  ب�شط  لإعادة  الليلية  و�شبه  املتكررة  البحريني  الأمن  قوات  ويف حماأولت 
القرى الفقرية املعدمة التي ت�شهد احتجاجات يومية، كانت ت�شتطيع با�شتمرار، م�شتغلة 
تفوقها النوعي با�شتحواذها الكلي على و�شائل العنف والإكراه، ا�شتعادة ال�شيطرة عليها 
فعاًل، واإ�شعار ال�شاكنني بقوتها املاحقة. لكن من بعيد، كانت الحتجاجات تتخذ �شيغة 
اأخرى، �شبحية. اإذ �شرعان ما تنطلق مدقات الطْرق الرهيفة حماكية الإيقاع نف�شه: "تن 

تن تنت"، م�شتمرًا دون انقطاع حتى �شاعات متاأخرة من الليل.
 

اأما الهواء وم�شاحاته  اأنه ق�شمة عادلة: متلك قوات ال�شرطة الأر�ض،  يبدو الأمر كما لو 
املثلى للتعبري فيظل ملكًا للمتظاهرين. يختفي وجودهم املادي من ال�شاحات، من دون اأن 
يعني ذلك اختفاء اأثرهم الذي يبقى مقيمًا يف الأجواء مثل "ب�شمة �شبحية". يف اأحيان 
يالحق  كمن  تبدو  فهي  عبثًا،  لكن  ال�شوت،  انبعاث  الأمن م�شدر  قوات  كثرية، لحقت 

ال�شراب.
 

يف احلقيقة، اإن كل اجلهات ميكن اأن تغدو م�شدرًا لهذا البتكار ال�شوتي الأقل كلفة. اإنها 
"مو�شيقى" ال�شعفاء، وال�شكل الأمثل لـ "املقاأومة باحليلة": كيف يهم�ض املحكوم من وراء 
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احلاكم!  ■ ظهر 
حمرك  يف  املطالعة  ولدى  الحتجاج.  بلغة  وتلهج  تتكلم،  ال�شيارات  اأبواق  �شارت  فجاأة، 
"غوغل"، تطالعنا ع�شرات التقارير ملقيمني اأو �شحافيني اأجانب، عن كيفية تلقيهم اإىل 
 .1010t10 :الإيقاع الأمثل ملعار�شي احلكومة، مرتجمًا وفق ال�شيغة الرقمية التالية
"الديجيتال": نحن هنا، مل منت بعد،  لغة ع�شر  لو كان و�شمًا برجميًا م�شتاًل من  كما 

و�شنظل نقلق الطاغية.

اأو �شجنًا.  ُكَلَف ذلك، �شربًا  بالطبع، فلي�شت يف كل مرة ت�شلم اجلرة. وقد دفع كثريون 
يتناقل املعار�شون حكايا كثرية لقيام قوات ال�شرطة بالت�شويب عليهم خالل الفرتة التي 
تلت فر�ض "قانون ال�شالمة الوطنية" الذي يقول حمامون اإنه اأ�شد من الأحكام العرفية، 
بدءًا من منت�شف مار�ض/ اآذار، لدى ا�شتخدامهم اأبواق ال�شيارات وفقا لالإيقاع املذكور. 

ويف مرات كثرية، اعتقل اأ�شخا�ض لل�شبب ذاته.
 

القب�ض  األقي  تن تنت" الذين  "تن  نغمة  اأحد �شحايا  الق�شاب  ال�شاب ح�شن جواد  كان 
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الحتجاجات  بوؤر  اإحدى  ال�شوئية،  الديه  منطقة  اإ�شارات  عند  اآذار  مار�ض/  يف  عليهم 
العنيفة �شرق العا�شمة )املنامة(، كما متت م�شادرة �شيارته. يف الواقع، اإن هذه احلكايا 
مل تكن �شربًا من املبالغات التي يختلقها معار�شو احلكومة لإثبات وح�شية من يعار�شونه.
لقد قام حممود �شريف ب�شيوين رئي�ض جلنة تق�شي احلقائق امللكية التي اأمر بت�شكيلها 
امللك بتوثيق حالت لأ�شخا�ض األقي القب�ض عليهم يف مار�ض/ اآذار عند حواجز التفتي�ض 
اأبواق  بوا�شطة  املذكورة  للنغمة  اإحداثهم  غري  ال�شبب  يكن  ومل  اجلي�ض،  اأقامها  التي 
ال�شيارات. وقد اأ�شار مرتني يف الأقل يف ثنايا التقرير الذي قام بعر�ض موجز له يف ق�شر 

امللك بال�شخري 23 نوفمرب/ ت�شرين الثاين، ونقلته �شا�شات التلفزة.
 

ففي معر�ض �شرده لالأحداث التي وقعت يف 10 مار�ض/ اآذار، قال "اأقيمت بع�ض نقاط 
ال�شائقني  ا�شتيقاف  يتم  كان   )...( البحرين  من  خمتلفة  مناطق  يف  الأمنية  التفتي�ض 
ل�شعار  اإ�شارة  يف  معينة  بطريقة  �شياراتهم  اأبواق  ل�شتخدامهم  واحتجازهم  وتفتي�شهم 

)ي�شقط حمد( وهو ال�شعار الذي يحظى ب�شعبية كبرية بني املحتجني".
ويف اإ�شارة اأخرى لالأحداث التي وقعت يوم ال�شبت 26 مار�ض/ اآذار، اأفاد اأن "دوريات 
حتاكي  بطريقة  �شياراتهم  اأبواق  يطلقون  الذين  الأفراد  على  القب�ض  وا�شلت  ال�شرطة 

الهتاف )ي�شقط حمد(" ح�شبما جاء يف التقرير.

العقاب  حلفالت  تعري�شهم  مع  املارة،  وا�شتهداف  امل�شتمرة،  ال�شبط  حمالت  اأدت 
يف  هناك  ظلت  لكنها  موؤقت.  ب�شكل  العامة  ال�شوارع  من  النغمة  اختفاء  اإىل  النتقامية، 
القرى اخلاأوية، الغارقة يف العتمة املطبقة، ال�شكل الحتجاجي املف�شل للمعار�شني الذين 
اأعادتهم القب�شة الأمنية ال�شر�شة مع اإطالق يد الع�شكر اإىل داخل قراهم، بعد اأن كانوا 
يحتلون ال�شاحات الرئي�شة و�شط العا�شمة )املنامة(. غري اأنها مل تلبث اأن عادت بقوة مع 

رفع قانون ال�شالمة اأواخر �شهر يونيو/ حزيران 2011.
 

�شار معتادًا الآن �شماع نغمة "تن تن تنت" بوا�شطة اأبواق ال�شيارات يف ال�شوارع الرئي�شة، 
ويف املظاهرات غري املرخ�شة. بل اإن ن�شطاء يتناقلون ق�ش�شًا عن قيام �شرطة مدنيني 
با�شتخدامها من اأجل ا�شتدراج املتظاهرين اإىل كمائن يف ال�شدامات الليلية التي عادة 

ما تنتهي بانت�شار كثيف لقوات الأمن.
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به  تو�شل  ما  تعد جتد  "التنفي�ض" العام جلماعات مقموعة مل  �شكل  اتخذت  واإن  وهي   
ر�شائلها بعد الت�شييق على التجمعات العامة، اإل اأنها تتخذ �شكل الهتاف "املتبنى" لدى 
"�شقوط  على  املحول  مبغزاها  فهي  النظام.  اإطاحة  تتبنى  التي  الراديكالية  اجلماعات 
اأوان  اإنرّ  تفيد:  قناعة  �شمن  له،  الفعلي  ال�شقوط  ين�شد  ملن  م�شمى  على  ا�شم  امللك" 

الإ�شالحات قد فات.

ال�شواء.  على  لها  املوالية  واجلماعات  ال�شلطات  لإغاظة  النغمة  اإطالق  يف  هوؤلء  يتفنن 
حديثة  مو�شيقية  اآلت  وا�شطة  من  مو�شيقيا  توزيعها  باإعادة  خمت�شون  قام  وموؤخرًا، 
معروفة لدى املخت�شني يف جمال املو�شيقى، لتكت�شي؛ بذلك طابع املرح اإىل جانب خلفيتها 
الحتجاجية. وقد ا�شتطاعت "مراآة البحرين" الو�شول اإىل اأحد هوؤلء الذين قاموا بتوزيع 

املحمولة. الهواتف  يف  ال�شتخدام  �شاحلة  نغمة  لتغدو  تنت" فنيًا  تن  "تن 
 

وقد �شرح يف حديث معه "هذه النغمة تقع على بار كامل يف النوته املو�شيقية، وهي موزونة 
ن من العودة بكل ب�شاطة  ب�شكل �شحيح يف اإيقاع ي�شمى الرباعي"، مو�شحًا "نهايتها متكرّ

اإىل النغمة الأوىل، وتكرارها مرارًا دون وجود خلل نغمي".

واأ�شاف "الزمن املنطلق فيها موزع ب�شكل �شليم و�شهل التداأول، ما يجعلها �شهلة العزف 
والإن�شاد من دون عناء بكل الآلت املو�شيقية من دون ا�شتثناء".

حتتاج  فال  الواحدة  املو�شيقية  النغمة  نف�ض  حتمل  موزونة  "اإنها  نف�شه  ال�شياق  يف  وتابع 
ل�شهولة نطقها  اأو غري من�شد  لو كان طفاًل  ترديدها حتى  اأي �شخ�ض  ي�شتطيع  للتنغيم. 
وتوازنها املو�شيقي ال�شل�ض". ويقول اإن ذلك ما يجعلها "�شهلة التداأول بني النا�ض" على 

حد تعبريه.

بالتوا�شع نف�شه، فهذه ثورة حفرت ر�شمها عميقًا يف وجدان البحرينيني. واأدواتها مل تعد 
ق�شرًا على احلناجر امللتهبة والقب�شات املعلقة يف الهواء، اأبدًا. اإنها املو�شيقى يا غبي!

ان
دخ

وال
م 

سال
ال

431





 الفصل

العاشر

اإلعالم وصناعة الكذب
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بين مؤيد للنظام الملكي ومعارض
 حصاد عام.. 

الصحف العربية

ومار�ش  فرباير  �صهري  خالل  البحرين  يف  االحتجاجات  اندالع  مع 
العربي  االإعالم  بع�ش  من  وا�صحة  حماأوالت  هناك  اأن  بدا  املا�صيني، 
ال�صغرية.  اململكة اخلليجية  ما يحدث يف هذه  للتعتيم على  واخلليجي 
و�صوريا،  واليمن  ليبيا  فما كان يعترب ثورة يف تون�ش وم�صر والحقًا يف 
كان يف البحرين ا�صطرابات على خلفية مذهبية، ومعار�صون مرتهنون 
للخارج ينفذون اأجندة خارجية من اأجل التدخل يف ال�صوؤون الداخلية 

للدول اخلليجية.

ب
كذ

ة ال
اع

صن
 و

الم
إلع

ا

435



يف  يجري  ملا  واخلليجية  العربية  ال�شحف  بع�ض  تغطية  مع  باتا  واحلياد  املو�شوعية 
املنامة الغائب الأكرب، فال�شطفاف ال�شيا�شي فر�ض نف�شه بني موؤيد للنظام يف البحرين 

ومتعاطف مع املعار�شة وفق خريطة م�شالح ي�شعب فهمها يف اأحيان كثرية.
 

هذه  بع�ض  خلفية  اأظهرت  الأحداث،  جمريات  �شياق  يف  مف�شلية  حمطات  برزت  وقد 
اإ�شالحات  باإجراء  املطالبة  املعار�شة  العائلة احلاكمة وجمعيات  وموقفها من  ال�شحف 

حتقق العدالة بني مواطني البلد الواحد.

"  و"الوفاق"  وهنا برز فرز وا�شح، اإذا باتت بع�ض ال�شحف اللبنانية "ال�شفري" و"الأخبار
الإيرانية الناطقة باللغة العربية، متعاطفة اإىل حد كبري مع املعار�شة البحرينية وتن�شر 
مواقف هذه اجلمعيات من الأحداث اجلارية، وتك�شف ممار�شات ال�شلطة القمعية بحق 
والقتل  القمع  اأدانت  التي  احلقوقية  املنظمات  بيانات  وتعر�ض  ال�شلميني،  املتظاهرين 
العقاب  و�شيا�شة  ال�شت�شفائية،  واملوؤ�ش�شات  واحل�شينيات،  امل�شاجد  حرمات  وانتهاك 
يف  وظائفهم  من  الحتجاجية   الفعاليات  يف  امل�شاركني  بف�شل  متثلث  التي  اجلماعي 

القطاعني العام واخلا�ض والأ�شاتذة من املدار�ض واجلامعات.

الكويتية  ال�شحف  وبع�ض  والإماراتية  ال�شعودية  ال�شحف  كانت  الآخر  املقلب  على 
وامل�شرية داعمة للعائلة احلاكمة يف البحرين، وتروج مواقف وروؤية امل�شوؤولني الر�شميني؛ 
لذلك كانت تغطيتها لالحتجاجات وما يتخللها من قمع اأو �شقوط �شهداء وجرحى يجري 
هذه  �شفحات  من  مهملة  زاأوية  يف  ب�شيط  خرب  ن�شر  يتجاأوز  ل  بحيث  �شريعة  بطريقة 

ال�شحيفة اأو تلك.

وقد بدا هذا الأمر جليًا خالل قمع ال�شلطات البحرينية لالعت�شامات يف داأور اللوؤلوؤة ومن 
ثم هدم الدوار فيما بعد وتغيري معامله، وتاأكيد الرواية الر�شمية التي تتحدث عن تنفيذ 
املعار�شني ملخططات خارجية، واتهام اإيران وحزب اهلل بدعم املتظاهرين والتدخل يف 
�شوؤون البحرين ودول خليجية اأخرى؛ وذلك من اأجل ممار�شة هذه ال�شحف للتحري�ض 
على املعار�شة واإعطاء ال�شراع �شبغة مذهبية من �شاأنها احلد من تعاطف الراأي العام 

مع املطالب املحقة للمعار�شة.
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 هذه ال�شيا�شة برزت ب�شكل وا�شح يف تغطية دخول قوات درع اجلزيرة العربية يف 14/
ال�شعودية  ال�شحف  يف  التحليل  ومقالت  افتتاحيات  اأكدت  2011،اإذ  مار�ض   / اآذار 
امل�شوؤولني  من  بطلب  كان  املنامة  اإىل  القوات  هذه  دخول  باأن  خ�شو�شًا،  والماراتية 
�شمن  املعقودة  التفاقيات  على  وبناًء  البالد،  يف  احليوية  املن�شاآت  حلماية  البحرينيني 

جمل�ض التعاأون اخلليجي، ولو�شع حد ملا اأ�شمته هذه ال�شحف التدخل الإيراين!

املا�شي، اجتهدت معظم ال�شحف للرتويج   يوليو  الوطني يف متوز /  ويف جولت احلوار 
خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  دعوة  خالل  من  احلوارية  وروحه  النظام  لدميقراطية 
للحوار الوطني، والت�شديد على دعوة اجلمعيات املعار�شة للم�شاركة فيه، والت�شكيك يف 
على  والتاأكيد  امل�شاركة،  "الوفاق" بجدية  خ�شو�شًا  املعار�شة  جمعيات  بنية  لحق  وقت 

جديرّة العائلة املالكة يف احلوار.
 

ويف هذا ال�شياق برز ب�شكل وا�شح الهتمام ال�شعودي من خالل �شحف اململكة ال�شادرة 
يف ال�شعودية وخارجها، واأخذت هذه ال�شحف تن�شر مواقف وروؤية امل�شوؤولني البحرينيني 
وتفنيد مواقف اجلمعيات  البحرينية من جمريات احلوار  لل�شلطة  املوؤيدة  اأو اجلمعيات 
املعار�شة والتاأكيد على مماطلة املعار�شة واتخاذها مواقف م�شبقة من احلوار وعزمها 
الأكيد على التعاطي ب�شلبية مع املجتمعني واإدانة موقف "الوفاق" مبقاطعة بع�ض اجلل�شات 

واجلزم باأن هذا املوقف كان متوقعًا!
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وقد حر�شت "ال�شرق الأو�شط" ال�شعودية ب�شكل لفت على ن�شر مواقف رئي�ض جتمع الوحدة 
الوطنية يف البحرين ال�شيخ عبد اللطيف اآل املحمود  وهو جتمع موال لل�شلطة  عقب زيارة 
له للملكة العربية ال�شعودية يف )18/7/2011(، وتو�شعت �شحيفة "الريا�ض" يف ن�شر 
ال�شعودية خالل املرحلة  ن عاليًا موقف  ثمرّ اللطيف املحمود  اإن عبد  اخلرب نف�شه وقالت 
ك�شقيقة  امل�شرف  ووقوفها  تدخلها  اقت�شى  "ما  البحرين  بها مملكة  التي مرت  احلرجة 
ل  جزء  البحرين  "مملكة  اأن  واعترب  الظروف"  تلك  يف  اأثرًا  الأكرب  املوقف  لها  كربى 
يتجزاأ من اململكة العربية ال�شعودية ملا يربط البلدين من اأخوة وتوا�شل عاطفي وتاريخي 

وعائلي".

ويف �شياق �شيا�شتها التحري�شية �شد املعار�شة، داأبت "ال�شرق الأو�شط" على ن�شر مواقف 
وت�شريحات ال�شيخ حم�شن اآل الع�شفور وهو رجل دين من امل�شملني ال�شيعة  ل�شن حمالت 
"ال�شرق  ن�شرت  وقد  "الوفاق"،  جمعية  خ�شو�شًا  البحرينية  املعار�شة  على  منتظمة 
الوفاق  ب�شدة  ينتقد  اأكرث من موقف وت�شريح ومقابلة خا�شة،  املذكور  الأو�شط" لل�شيخ 
و�شيا�شتها ويتهمها بالعمالة لإيران و�شعيها لتنفيذ اأجندة خارجية ويروج للحوار الوطني 

معتربًا اإياه فر�شة ذهبية ل ينبغي تفويتها!

اأما مع انتهاء جل�شات احلوار، فكان تركيز ال�شحف العربية واخلليجية على نتائج جلنة 
تق�شي احلقائق برئا�شة حممود �شريف ب�شيوين الذي �شدر يف ت�شرين الأول / نوفمرب 
2011، وقد اعتربت ال�شحف العربية واخلليجية املوؤيدة للنظام اأن موافقة امللك على 
الأحداث  معاجلة  يف  ال�شادقة  ونيته  عدالته  على  دليل  احلقائق  تق�شي  جلنة  ت�شكيل 
ال�شحف  حاأولت  وقد  الإ�شالح،  لتحقيق  و�شعيه  النظام  دميقراطية  على  جديد  وتاأكيد 
والتقرير  ب�شيوين  اأهمية جلنة  التاأكيد يف مقالتها على  والإماراتية والقطرية  ال�شعودية 
الذي �شدر عنها ومو�شوعيته والت�شديد على اأن تنفيذ تو�شيات التقرير من �شاأنه معاجلة 

الأزمة الراهنة.

ال�شحف  وبع�ض  الإيرانية  اأو  اللبنانية  كال�شحف  املعار�شة،  املتعاطفة مع  ال�شحف  اأما 
الثورة  وطنية  "اأثبت  اأنه  خ�شو�شًا  بالتقرير  ترحيبها  املعار�شة  عن  فنقلت  الكويتية، 
ال�شلطة  داأبت  بعدما  التقييم  هذا  وجاء  "الوفاق"،  جمعية  تعبري  حد  على  البحرينية" 
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البحرينية وحلفاوؤها يف الداخل واخلارج على اتهام املعار�شة بالرتهان للخارج. ون�شرت 
التحقيق،  نتائج  على  بناء  احلكومة  ل�شتقالة  الداعية  املعار�شة  مواقف  ال�شحف  هذه 
اعتبار  وكذلك  التقرير،  عن  مغلوطة  ن�شخ  برتويج  للحكومة  املعار�شة  اتهام  وكذلك 
املعار�شة اأن ت�شكيل اللجنة الوطنية واللجنة احلكومية للمتابعة خمالف لتو�شيات ب�شيوين.

انتهاكات  بوقوع  اأقرت  التي  تو�شياتها  تنفيذ  واحلديث عن  ب�شيوين وجلنته  تقرير  وبعد 
اأخرى  مرة  واخلليجية  العربية  ال�شحف  اإىل  النق�شام  عاد  ال�شلميني،  املتظاهرين  �شد 
من�شاآت  على  هجمات  لتنفيذ  اإرهابية  خلية  "اكت�شاف  اأ�شمته  عما  الدوحة  اإعالن  عقب 
حيوية يف الدوحة، واتهمت اإيران بتمويلها وتدريبها"، وهكذا �شارعت ال�شحف ال�شعودية 
اإيران  �شعي  �شياق  يف  وو�شعه  اخلرب  تلقف  اإىل  اأي�شًا،  وامل�شرية  والكويتية  والإماراتية 
الدائم للتدخل يف �شوؤون الدول اخلليجية، وهو ما نفته طهران اأكرث من مرة عرب وزارة 

اخلارجية  لكن هذا النفي مل يلق قبوًل لدى هذه ال�شحف.
 

على  مهمًا  حيزًا  وجدت  قد   2011 العام  خالل  البحرين  اأزمة  تبدو  احلال،  وبطبيعة 
�شفحات ال�شحف العربية واخلليجية �شواء كانت تلك ال�شحف موؤيدة للحكم اأو متعاطفة 
الأزمة  ال�شوء على  ي�شلط  اأن  واإن بخجل  العربي  الإعالم  بع�ض  وا�شتطاع  املعار�شة،  مع 
نظام  اأن  اإنكار  ميكن  ل  وهنا  ن�شبية،  ب�شورة  واإن  حا�شرة  البحرين  اأحداث  يبقي  واأن 
البحرين بدا يف مراحل معينة حمرجًا من و�شائل الإعالم التي نبهت املنظمات احلقوقية 
ملا يجري من انتهاكات �شد حقوق الإن�شان، وطاردت احلكومة بالبيانات والإدانات،حتى 
اأن الأخرية مل تتورع عن توبيخ هذه املنظمات واتهامها بعدم املو�شوعية وانعدام احلرفية. 
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»الداخلية« داخل شاشة العائلة
المنامة ضمن أخطر 10 عواصم على الصحافيين

قبضة "المشير" على أعتاب "الوسط"

123  صحافيا في معمودية الكلمة

محاكم تلفزيون البحرين قراقوش في األلفية الجديدة

 -

 -

 -

 -

واالإعالم  لل�صحافة  قا�صيًا  اختبارًا  �صباط  فرباير/   14 ثورة  �صكلت 
للعا�صمة  حدود"  بال  "مرا�صلون  منظمة  ت�صنيف  وجاء  البحرين.  يف 
العمل  ممار�صي  على  العامل  يف  مناطق   10 اأخطر  قائمة  �صمن  املنامة 
2011، ليلقي بال�صوء الفاقع على املنحدر الذي انتهى  ال�صحايف للعام 

اإليه م�صتوى احلريات االإعالمية.
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يف احلقيقة، مل تكن هناك و�شائل اإعالم ول �شحافة؛ بل هناك راأي واحد مفرو�ض، ول 
�شيء غريه، وكل الإعالم هو ر�شمي. فقد مت الت�شييق على ال�شحيفة املعار�شة الوحيدة، 
املحليات على  ق�شم  رئي�ض  اإىل  اإ�شافة  ومدير حتريرها  رئي�شها  واأجرب  "الو�شط"،  وهي 

ال�شتقالة، و�شيقوا اإىل املحاكمة. كما قتل حتت التعذيب اأحد موؤ�ش�شيها.
 

"احلرة"  قناة  موؤخرًا  معه  اأجرته  حوار  يف  اجلمري  من�شور  حتريرها  رئي�ض  وك�شف 
مار�ض/  منت�شف  الأمن  اإعادة  اجلي�ض  ت�شلم  اأن  منذ  �شيء  اأي  ن�شر  مقبوًل  يكن  اأنه مل 
اآذار2011، ا�شتثناء الأخبار الر�شمية التي كانت توزعها وكالة اأنباء البحرين )بنا(. بل 
اإنه جرى تهديد جمل�ض اإدارة ال�شحيفة باأن اجلي�ض �شيقوم بو�شع اليد على ال�شحيفة اإن 

مل تتم اإقالة رئي�ض التحرير.

اأو  بالقتل  انتهكت حقوقهم  ل�شحافيني  123 حالة  البحرينية  ال�شحافة  رابطة  ووثقت 
الأجانب.  ال�شحفيون  فيهم  الت�شفري، مبن  اأو  الإقالة  اأو  ال�شرب  اأو  التعذيب  اأو  ال�شجن 
فيما خيم على جمعية ال�شحافيني التابعة اإىل احلكومة ال�شمت. بل لعبت دورًا عك�شيًا يف 

وقوفها �شد حقوق ال�شحافيني املعار�شني، وقادت حملة �شد �شحيفة "الو�شط".
 

املدون  على  القب�ض  واألقي  التعذيب.  حتت  الإلكرتونية  املنتديات  "اآدمنية"  اأحد  وقتل 
املحاكمة  اإىل  رجب  نبيل  النا�شط  م  ُقدرّ كما  امل�شقطي،  اليو�شف وحممد  ال�شهري حممود 

الع�شكرية ب�شبب ن�شره �شورة على "تويرت".
 

املحتجني، وخ�شو�شًا  للنيل من  التي خ�ش�شها  الربامج  البحرين �شمن  تلفزيون  ولعب 
"الرا�شد"، دور حماكم التفتي�ض. فكان يجري عر�ض �شور امل�شاركني يف الحتجاجات، 
اإل  اأيام  مت�شي  تكد  فلم  اأ�شحابها،  هويات  اإىل  ال�شلطات  انتباه  للفت  بدوائر  وو�شمها 
واعتقلتهم قوات الأمن. وذلك مثلما جرى مع الريا�شيني والأطباء والإعالميني وغريهم. 
وو�شف تقرير اللجنة امللكية لتق�شي احلقائق ما قام بعر�شه تلفزيون البحرين يف خالل 

الأحداث باأنه "مهني وحاط بالكرامة".

وقفت  "اجلزيرة" التي  قناة  �شورة  تفتتت  فقد  حاًل.  باأح�شن  العربي  الإعالم  يكن  ومل 
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مع جميع الثورات العربية ا�شتثناء الثوار يف املنامة. حيث نقلت ال�شورة مبتورة يف بع�ض 
الأحيان ومل تنقلها يف اأحيان كثرية، وكذلك "العربية" وغريها من و�شائل الإعالم العربية 

والعاملية.

العائلة �صا�صة  ■ "الداخلية" داخل 
من �شور معلمة عر�شها تلفزيون البحرين قبل اعتقال من فيها

يف  التغيري،  طالبو  يلقاها  التي  النعوت  هي  و"اخلونة"  "الإرهابيون"  "املخربون"، 
الأحداث  جتاهل  على  يقت�شر  كان  الذي  ال�شابق  دوره  ا�شتبدل  وقد  الر�شمي.  الإعالم 
ونتغطيتها من وجهة نظر واحدة، لينخرط �شمن احلملة الأمنية التي قادتها ال�شلطات 
وال�شحافيني،  واملعلمني،  والأطباء،  الريا�شيني،  دورًا يف حماكمة  ولعب  املحتجني.  �شد 
املحتجني  و�شعارات  املعار�شة  نداءات  اأو  الحتجاجات  وت�شويه م�شمون  الوزراء،  وبع�ض 

مبا يتنا�شب والق�ش�ض املفربكة التي ت�شنعها اجلهات الر�شمية.

كما قام التلفزيون الر�شمي بعر�ض اأفالم ق�شرية جمهولة التفا�شيل، واعرتافات ملعتقلني 
من

املعار�شة يف جرائم مل يرتكبوها، ومت الأخذ بهذه العرتافات يف املحكمة، واأخريا ولي�ض 
اآخرا ا�شتغنت هيئة �شئون الإعالم عن زهاء 50 موظفا لأ�شباب طائفية.

اأما تلك املوؤ�ش�شات الإعالمية �شبة الر�شمية، كال�شحف اليومية اخلا�شة والتي تتبع اخلط 
احلكومي والر�شمي فاتبعت النهج ذاته ولكن بطريقة اأكرث عمقا، تخلو من املهنية وتفوح 
منها رائحة النحياز، فقد قامت باخرتاع ق�شايا وجرائم قامت بها اجلماعات املحتجة، 
ل تفتقر للدليل فقط واإمنا مل تاأت على ذكرها ل املحاكم ول ال�شجالت الر�شمية، كق�شية 
ق�شايا  من  وغريها  املتظاهرون  قتله  الذي  التاك�شي  و�شائق  ل�شانه  قطع  الذي  املوؤذن 

اختطاف.

اأو اأكرث اإىل قائمة العمالة  كما قامت هذه ال�شحف بتجرمي وتخوين و�شم ن�شف �شعب 
للخارج، وجتريد الحتجاجات من م�شمونها املطلبي وتاأجيج النزعة الطائفية.

كما مل ت�شتح�شل "ف�شائية اللوؤلوؤة" على الإذًا للبث من املنامة فاأطلقت يف لندن يوليو/ 
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متوز املا�شي مببادرة من نا�شطني يف املعار�شة البحرينية، ونالت ن�شيبها من الت�شوي�ض 
امل�شتمر منذ اإن�شائها فيما ليزال نقلها املبا�شر متعذرا يف البحرين.

 123 على  الت�شييق  البحرينية،  ال�شحافة  رابطة  ر�شدتها  التي  الأرقام  �شمن  ومن 
�شحافيا ومدونا وم�شورا ومنعهم من ممار�شة عملهم ال�شحايف، منهم 27 مت اعتقالهم 
ِنف قرابة 25 منهم �شمن قوائم العار، ومت الت�شهري  وتعر�شوا للتعذيب و�شوء املعاملة. و�شُ
بنحو 7 �شحافيني عالنية والطعن يف نزاهتهم وتلفيق التهم لهم على �شا�شة التلفزيون 
الر�شمي، اإ�شافة اإىل ع�شرات ال�شحافيني الذين مت ال�شغط عليهم للكتابة مع التوجهات 

احلكومية وتبني اآرائها واأجنداتها.

وما تزال ال�شحافة الر�شمية و�شبة الر�شمية متار�ض نف�ض الدور يف بث الفرقة وال�شحن 
الطائفي والدفاع عن ت�شرفات اجلهات احلكومية التي ت�شمنت القتل والعتقال والتعذيب 

والتهديد والتخريب، وامتد حتى اإىل ال�شرقة.

من  مينعون  حيث  حتركاتهم،  كل  يف  مراقبني  البلد  اأبناء  من  املرا�شلون  بقي  حني  يف 
تغطية املحاكمات ول يتم دعوتهم للموؤمترات ال�شحافية الر�شمية ول ت�شمن ال�شلطات 

�شالمتهم.

االجتماعي ■ االإعالم 
مع جتاهل الإعالم الر�شمي و�شبه الر�شمي البحريني والعربي لالحتجاجات يف البحرين، 
الجتماعي  الإعالم  اأهمية  جاءت  البالد،  اإىل  الدخول  من  الأجنبي  الإعالم  ومنع 
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الإجتماعي  الإعالم  دور  فربز  الجتماعية،  الإلكرتونية  املواقع  يف  املتمثل  الإلكرتوين، 
املتمثل يف املنتديات ومواقع التوا�شل الجتماعي الذي ميار�ض فيه غالبية املحتجني دور 

ال�شحايف، عرب الت�شوير الفوتوغرايف والفيديو وتوثيق الوقائع، والكتابة عنها.

فاأ�شبحت هي املادة اليومية التي يعتمد عليها غالبية البحرينيني للتعرف على امل�شتجدات 
التي  والالإن�شانية  الالخالقية  املمار�شات  من  الكثري  ف�شحت  اأنها  كما  ال�شاحة،  على 
مار�شتها القوات الأمنية يف البحرين، من تعذيب و�شرب ومهاجمة املتظاهرين امل�شاملني، 
اأو حتى الآمنني يف بيوتهم من اأبناء القرى ال�شيعية حتديدا يف ظل العقاب اجلماعي الذي 

متار�شه ال�شلطة يوميا.

وبلغ الأمر من ال�شوء اأن ي�شقط املواطن زكريا را�شد ح�شن قتيال يف املعتقل جراء تعر�شه 
للتعذيب بعد �شبعة اأيام من اعتقاله بتهم "التحري�ض على الكراهية" و"ن�شر اأنباء كاذبة" 
و"تعزيز الطائفية" و"الدعوة اإىل اإ�شقاط النظام على املنتديات الإلكرتونية"، لأنه كان 

يدير منتدى اإلكرتونيًا للنقا�ض.

وبني يونيو/ حزيران و�شبتمرب/ اأيلول، حجبت ال�شلطات عددا من املواقع الإلكرتونية مثل 
"بحرين ني�شن"  "بالتوك"، ول�شيما غرفة الدرد�شة  خدمة الدرد�شة ال�شوتية والفيديو 
التي كان املعار�شون ي�شتخدمونها للتوا�شل، وموقع �شحيفة "مراآة البحرين" الإلكرتونية 
والذي  والتنمية"  للعدالة  البحرين  "حركة  موقع  اإىل  اإ�شافة  احلكومة،  ينتقد  الذي 
يف�شح النتهاكات املرتكبة �شد حقوق الإن�شان يف البحرين ويدعو اإىل تنفيذ اإ�شالحات 
وقامت  تويرت.  على  مبا�شرة  املعلومات  يبث  الذي   livestream وموقع  دميقراطية، 

منظمة "مرا�شلون بالحدود" بتوثيق كل هذه النتهاكات يف تقريرها للعام 2011.

 ■ ق�صية الو�صط
احلركة  خالل  لعبت  التي  البحرين،  يف  اعتدال  الأكرث  ال�شحيفة  الو�شط،  �شحيفة 
الأحداث  جمريات  نقل  يف  كبريا  دورا  �شباط2011  فرباير/  منذ  الحتجاجية 
بتفا�شيلها، ولكنها اتهمت من قبل ال�شلطة بفربكة الأخبار يف حماكمة تلفزيونية، ورفعت 
دعوى �شدها يف املحكمة اجلنائية العليا يف اململكة بتهمة ارتكاب انتهاكات خطرية ون�شر 
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معلومات كاذبة وم�شللة من �شاأنها اأن ت�شيء اإىل �شورة البالد و�شمعتها يف اخلارج. ومن 
رئي�ض  وهم  فيها،  التحرير  قياديي  من   3 واإقالة  واحد  يوم  ملدة  ال�شدور  من  منعها  ثم 
عقيل  املحليات  ق�شم  ورئي�ض  نويه�ض  ليد  التحرير  ومدير  اجلمري،  من�شور  التحرير 
مريزا، واإحالتهم اإىل املحاكمة. ومتت تربئة املتهمني على ا�شتحياء وفر�ض غرامة مالية 
والتخريب من قبل  للتك�شري  ال�شحيفة  تعر�شت مطبعة  لأعمالهم، كما  ثم عادوا  فقط، 

رجال م�شلحني.

الأول منح  �شرين  اأكتوبر/  نيويورك مطلع  ال�شحافيني يف  اإعالن جلنة حماية  تال ذلك 
للعام  ال�شحافة  حلرية  الدولية  اجلائزة  اجلمري،  "الو�شط"  �شحيفة  حترير  رئي�ض 
يف  والتعبري  الراأي  حرية  عن  الدفاع  يف  اجلمري  "دور  اإىل  ذلك  عازية   ،2011

الظروف القا�شية".

خطرًا ■ االأكرث 
وجاءت البحرين يف املرتبة الثانية �شمن قائمة اأخطر 10 مناطق يف العامل على حياة 
ال�شحافيني للعام 2011 ح�شب منظمة "مرا�شلون بال حدود" م�شجلة قتل اأحد الن�شطاء 
الإلكرتونيني على يد قوات الأمن البحرينية، وكذلك اأحد موؤ�ش�شي ال�شحف، واعتقال 36 
�شحافيا، يف حني مت العتداء على 11 �شحافيًا، فيما اأجرب 40 �شحافيًا على ال�شتقالة. 
6 �شحافيني اأجانب، �شمن تقرير خا�ض و�شعته عن  كما قامت ال�شلطات برتحيل نحو 

اأو�شاع الإعالم يف دول الربيع العربي "تون�ض، م�شر، البحرين، اليمن، �شوريا وليبيا".
 

وجاء يف تقرير املنظمة اأن ال�شلطات البحرينية "حتاأول ال�شيطرة على املعلومات الواردة 
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تر�شانة  ا�شتخدام  خالل  من  الأمنية  القوى  ترتكبها  التي  والنتهاكات  التظاهرات  عن 
الذين  الأجانب  ال�شحافيني  وترحيل  اعتقال  خالل  من  القمعية  التدابري  من  هائلة 
يواجهون �شعوبات كبرية يف احل�شول على تاأ�شريات دخول، وتخويف كل من يرغب يف 
الإدلء ب�شهادته لو�شائل اإعالم اأجنبية، وم�شايقة املدافعني عن حرية التعبري، واعتقال 
املدونني وامل�شورين وم�شتخدمي الإنرتنت )الذي تويف اأحدهم يف خالل فرتة الحتجاز(، 
ورفع الدعاأوى الق�شائية �شد نا�شطني يف جمال الدفاع عن حرية التعبري وغريها". يف 
عرب  الحتجاجية  احلركة  �شخ�شيات  اأبرز  �شد  دعائية  حملة  اإطالق  مت  نف�شه،  الوقت 

اتهامهم باخليانة والإرهاب.

كما �شجلت املنظمة القب�ض على اأكرث من 30 �شحافيا بحرينيا، تراأوحت مدد الحتجاز 
نزيهة   24 وفران�ض  كارلو  مونتي  راديو  مرا�شلة  منهم  اأ�شهر،  وعدة  �شاعات  ب�شع  بني 
�شعيد، ال�شحايف الريا�شي في�شل هيات، ال�شحايف عبداهلل عالأوي، ال�شحايف الريا�شي 
ل�شوء  جميعهم  وتعر�شوا  مهدي،  مازن  الأملانية  الأنباء  وكالة  ومرا�شل  الدرازي،  ح�شني 

املعاملة والتعذيب.
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االحتالل العسكري
لمجّمع السلمانية الطبي

احتالل ال�صلمانية، الكذبة التي اأعقبتها ع�صرون كذبة وكذبة
يف  النا�ش  ي�صدق  اأن  من  بد  فال  اكذب،  ثم  اكذب  ثم  »اكذب 

النهاية« بول غوبلز
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النظام البحريني، مل يفتاأ يعتمد يف �شيا�شته البالية، هذه املقولة ال�شهرية لوزير الدعاية 
الأملاين يف عهد هتلر. الأنظمة امل�شتبدة ل تزال ت�شتخدم هذه اللعبة؛ لت�شويق اأكرب اأكاذيبها 
وت�شليل الراأي العام حمليًا وعامليًا. الب�شطاء وال�شذج من اجلمهور العام، والذين ميثلون 
قطاعًا غري قليل، تنطلي عليهم الكذبات ال�شيا�شية ب�شهولة، ل لأن ال�شيناريو الذي تر�شمه 
معد باتقان، ول لأنه يحتوي منطقًا اأو معقولية، بل لأن التكرار املطنطن الذي ياأتي على 
املتك�شبني،  املطنطنني  وعرب  املجري،  الإعالم  و�شائل  عرب  م�شتمرة  يومية  وجبات  �شكل 
تقوم  واملعنى،  العمق  من  مفرغة  ذهينة  �شورًا  واملنحازة،  ال�شطحية  العقول  يف  خ  ير�شِّ

برتديدها تلقائيًا ب�شكل تلقيني �شاذج وغبي.
لكن ما مل يعرفه النظام، اأن »من يكذب كذبة ل يدرك مدى �شخامة الفعل الذي يفعله، 
اأخرى لكي يحافظ على الكذبة الأوىل«، وهذا ما  فهو جمرب على اخرتاع ع�شرين كذبة 
وقع يف �شره هذا النظام، فكل كذبة هزيلة يخرتعها لتربير قمعه وانتهاكه املف�شوح اأمام 
العامل، يحتاج لرتتيقها خلرتاع كذبة اأخرى، كما حدث يف اأكرب كذبتني واأخطرهما على 
الإطالق، فيما يتعلق بق�شية الكادر الطبي واحتالل جممع ال�شلمانية، وكذبة ولية الفقيه 

لإيران. فرباير  مبا فيها تبعية ثورة 14 
ال�شلمانية.  واحدة فقط: كذبة احتالل جممع  الوقوف عند كذبة  �شيحاأول  التقرير  هذا 
ال�شوء عليه يف  اإلقاء  �شنتمكن من  بع�شها  اأخرى  لكذبات  اأخرى  تقارير  و�شتكون هناك 

ح�شاد الثورة هنا، وبع�شها الآخر �شنف�شل له م�شاحة اأخرى فيما �شياأتي.

الكذب.. ■ مفاتيح 
لكل كذبة مفتاح هو فاحتة الكذبة، خيط مي�شك به الكاذب؛ ليبني عليه �شيناريو كذبته، 
بحيث تبدو وكاأنها حقيقية. ي�شتخدم الكاذب هذا املفتاح لر�شم ال�شيناريو وللتدليل عليه 
املفاتيح  تكفيهم  وال�شذج  الب�شطاء  �شيء.  وكل  والتف�شري  ولل�شرح  تفا�شيله  بني  وللربط 
لي�شدقوا الكذبة، لي�شت لديهم قدرة على الذهاب اأكرث. يف املفتاح جزء من حقيقة، ويف 

الكذبة ي�شنع املفتاح كل الرواية. ما هي مفاتيح كذبة احتالل ال�شلمانية؟

اخليمة ■ مفتاح 
بعد جمزرة 17 فرباير وحما�شرة دوار اللوؤلوؤة بقوات اجلي�ض، �شارت باحة الطوارئ يف 
جممع ال�شلمانية الطبي ملجاأً ومتنف�شًا للجماهري الغا�شبة التي �شيعت �شهداءها وجلبت 
جرحاها، توافدوا اإىل هذه ال�شاحة واعت�شموا عندها، كما اعت�شموا بها. اإدارة جممع 
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ال�شلمانية وعلى راأ�شها الوزير في�شل احلمر مل يتخذ اأي اإجراء ملنع التجمهر.
الأ�شود  اليوم  امل�شابني يف  بواجبها جتاه  القيام  ال�شلمانية عن  اإدارة جممع  تقاع�ض  مع 
على  والطوارئ  للكوارث  جلنة  الطبي  ال�شلمانية  جممع  يف  الطبي  الطاقم  �شكل   ،)1(
لأي  ا�شتعداًد  للتناأوب  الأطباء  من  فريق  وجود  تنظيم  يتجاأوز  مل  هدفها  ال�شاعة.  مدار 
بالدوار  املحيطة  اجلي�ض  قوات  ان�شحاب  بعد  املجدولة.  اخلطة  تنفيذ  ومبا�شرة  طارئ، 
وعودة اجلماهري اإىل العت�شام يف اللوؤلوؤة، بداأ جدل يحتدم بني املتجمهرين من �شباب 
الدوار  اإىل  بالعودة  لل�شباب  �شمح  مادام  اأنه  يرى  الأطباء  بع�ض  والأطباء،  فرباير   14
والعت�شام، لينته العت�شام املوجود يف باحة جممع ال�شلمانية الطبي، لكن �شباب 14 
فرباير كانوا يرون خالف ذلك: ل بد من وجود نقطة جتمع ثانية غري الدوار، فاإذا ما مترّ 
�شرب الأوىل، جلاأ النا�ض اإىل الثانية. املتجمهرون من �شباب الثورة ن�شبوا خيمة يف اليوم 
التايل، وعقدوا من�شة خطابية، ومكانًا خا�ض بال�شاي، و بدوؤوا بفعاليات �شيا�شية من فوق 
هذه املن�شة. كان هذا هو املفتاح الذي وقع بيد ال�شلطة؛ لفتح نار كذبتها، و�شرب الكادر 
الطبي واتهامه باحتالل املجمع. �شارت التهمة جاهزة. ورغم اأن املجمع يقع فعليًا حتت 
م�شوؤولية اإدارة املجمع ووزير ال�شحة في�شل احلمر، الذين مل ي�شدر منهم اأي اإجراء، اأو 
منع، فاإن الكادر الطبي هو من ُحمل امل�شوؤولية، وبدًل من معاقبة الإدارة على تقاع�شها، 

يحاكم الأطباء اليوم.
بقيت الأمور هادئة بعد 19 فرباير، التجمهر اأي�شًا كان حمدودًا. لكن مع عودة النظام 
ل�شتخدام العنف عن طريق البلطجية )كثري منهم ُك�شف اأنهم رجال اأمن يف ثياب مدنية(، 

بداأت احلالت والإ�شابات الطارئة ترد املجمع، وعاد التجمهر قويًا مرة اأخرى.
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ال�صعبية اللجنة  ■ مفتاح 
ثمة مفتاح اآخر ا�شتخدمته ال�شلطة بقوة، اإذ تكونت جلنة اأهلية و�شعبية مل�شاندة اللجنة 
مدخل  عند  التجمهر  منع  يف  ال�شعبية  اللجنة  مهمة  متثلت  وظيفتها،  اأداء  يف  الطبية 
اإ�شعاف  واإعاقة  الطوارئ  ق�شم  اأروقة  دخول  للمتجمهرين  ال�شماح  وعدم  الإ�شعافات، 
جلنة  �شعبي،  وب�شكل  اأي�شًا،  اللجنة  هذه  من  تفرعت  التنظيم،  من  وملزيد  امل�شابني. 
املعلومات  وتدوين  وال�شورة  بال�شوت  والتوثيق  الر�شد  يف  كبريًا  دورًا  لعبت  اإعالمية، 
الدقيقة جلميع النتهاكات �شد املتظاهرين القادمني يف �شيارات الإ�شعاف اأو بال�شيارات 
اخلا�شة لتلقي العالج يف املجمع. كان دور اللجنة الإعالمية املنظم اإيجابيًا وبارزًا يف نقل 
حقيقة ما يجري لو�شائل الإعالم املحلية واخلارجية عن طريق الفيديو وكتابة التقارير 
الالزمة.  باملعلومات  وتزويدهم  واملرا�شلني  ال�شحافيني  وخروج  دخول  عملية  وتنظيم 
طريق  عن  العامل  اأمام  ف�شائحه  انك�شفت  النظام،  لكاهل  ق�شمًا  الأ�شد  هو  هذا  كان 
وكالت الأنباء العاملية التي دخلت املجمع وقامت بالت�شوير واإجراء املقابالت مع الأطباء 

واجلرحى.

■ �صهادة..
ولأن يل �شهادة �شخ�شية يف هذا اجلانب، ف�شوف اأقوم بذكرها هنا، فقد ذهبت بنف�شي 
اإىل جممع ال�شلمانية م�شاء 13 مار�ض ب�شفة اإعالمية، واإن كنت ل اأمثل �شحيفة ر�شمية. 
كان النفالت الأمني على يد البلطجية قد بداأ يقوى. العديد من املناطق تتعر�ض لهجوم 
بالآلت احلادة والعديد من الإ�شابات ت�شل املجمع، بع�شها بليغ، ذهبت لأ�شهد احلالت. 
الإ�شعاف ي�شل حمموًل باإ�شابات. التجمهر حا�شد وغا�شب، راأيت بنف�شي كيف ي�شطف 
املمر�شون واملمر�شات املتطوعون، ي�شكلون �شل�شلة ب�شرية تف�شل بني املتجمهرين ومدخل 
تفرت�ض مكانًا على  والتي متت معاجلتها  بع�ض احلالت غري اخلطرية  راأيت  الإ�شعاف. 
مبنى  اإىل  الدخول  حاأولت  واأ�شور،  كامريتي  اأحمل  كنت  الطوارئ.  باحة  يف  الأر�ض 
الطبي  والكادر  واحلالت  املر�شى  لغري  ممنوع  الدخول  اأن  اأخربوين  ُمنعت،  الطوارئ، 
والإعالم. واأن علي اأن اأح�شر بطاقة ت�شمح يل بالدخول اأ�شتلمها من اللجنة الإعالمية. 
�شاعدين  دخول،  بطاقة  طلبت  الإعالمية،  اللجنة  عليها  كتب  �شغرية  خيمة  اإىل  ذهبت 
ا�شمي اأن اأح�شل على بطاقة ل�شخ�ض واحد فقط، ل ُي�شمح بدخول اأكرث من اإعالمي واحد 
منعًا للفو�شى. دخلت و�شاهدت بع�ض احلالت التي �شبق و�شولها. كان الكادر الطبي يف 
حركة �شريعة كما ل ميكن اأن تراه يف اأي وقت اآخر. جميع الأطباء من جميع التخ�ش�شات 
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بع�ض  اأجريت  م�شاعدة.  من  ميكن  ما  لتقدمي  الر�شمي  عملهم  وقت  غري  يف  متواجدون 
اللقاءات مع بع�ض اجلرحى وامل�شابني الذين مت اإح�شارهم من املرفاأ واجلامعة �شباحًا، 

اأو من مناطقهم م�شاء.
لت�شهيل  احلالت  اإحاطة  يتم  كيف  و�شهدت  جديدة،  بحالت  الإ�شعاف  دخول  توا�شل 
دخولها، وكيف تلقى العناية الفورية. راأيت الدور الذي كانت تقوم به هذه اللجنة، يف منع 
ملبنى  الع�شوائي  القتحام  ومنع  اأداء مهماته،  الطبي عن  الكادر  تعطيل  املتجمهرين من 

الطوارئ، ولدي �شوري التي التقطتها تلك الليلة.
الذي  الثاين  املفتاح  هي  كانت  تنظيميًا،  منها  الهدف  كان  التي  اللجنة  تلك  اإن  قلت 
الطائفة  ملر�شى  به  م�شموحًا  يكن  مل  للطوارئ  الدخول  اأن  لُتظهر  ال�شلطة،  ا�شتخدمته 
ال�شنية، واأن املحتجني و�شعوا نقاط تفتي�ض، ت�شاأل من يدخل عن طائفته التي ينتمي اإليها، 
وغريها من ال�شخافات التي روجت للعب على عقول جماهري الطائفة ال�شنية، واإظهارها 
النظام  له  الفا�شد. وهو ما ح�شد  النظام  امل�شتهدفة من احلركة بدًل من  اأنها هي  على 
عن طريق التلفزيون وال�شحافة والأقالم والأ�شوات والر�شائل الإلكرتونية التي انت�شرت 

بكثافة تنقل ق�ش�شًا وهمية حول ذلك.

الكذب.. ■ اأول 
بداأت الكذبة نهاية فرباير، حتديدًا بعد �شدور الأمر امللكي بت�شليم حقيبة وزارة ال�شحة 
للدكتور نزار البحارنة )ال�شيعي الأ�شل( يف 25 فرباير، مل مت�ض اأيام حتى بداأ ا�شتخدام 
م�شطلح »احتالل جممع ال�شلمانية«، والتلميح التدريجي بتواطوؤ الوزير )2(، رغم اأن كل 
ما حدث مت وحقيبة ال�شحة ل تزال بيد في�شل احلمر )ال�شني الأ�شل(. الإعالم املحلي 
باأدواته املختلفة عمل على ت�شويق الكذبة، كذلك الإعالم اخلليجي. الربامج التلفزيونية 
ت�شكو  ال�شلفية، جندتا مكاملات مفربكة  وقناة و�شال  البحرين  قناة  املبا�شرة يف كل من 
وتبكي وتنتحب عدم ال�شماح لل�شنة بدخول جممع ال�شلمانية وتلقي العالج. جنحت هذه 
الفربكات الركيكة يف جتيري اأطراف خارج اللعبة مل حترك نف�شها م�شافة طريق لتتاأكد 
مما يحدث حولها يف بلد �شغري، وجنحت الكذبة يف ا�شتدراج عواطف جمهور عري�ض من 

)ال�شارع ال�شني( وتخويفهم من )الحتالل ال�شيعي!(.

خليفة اأم  ■ تباكي 
داأب الإعالم الر�شمي خالل اأ�شهر الأزمة على الطنطنة حول مو�شوع ما كل عدة اأيام؛ 
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ليظهر اأمام الراأي اأن النظام ا�شتجاب لإرادة ال�شعب الذي �شاق ذرعًا. هكذا �شار ُيعرف 
تلفزيونه  طريق  عن  موجهة  حمالت  من  ي�شن  ما  خالل  من  به  القيام  النظام  ينوي  ما 
التي  )البكائيات(  مناذج  اأحد  هو   ،)3( خليفة(  )لأم  ال�شهري  الت�شال  و�شحافته. 
ا�شتخدمها النظام عرب قناته الر�شمية بافتعال مت�شنع وفا�شح، متهيدًا لإنزال اجلي�ض 
مبجمع ال�شلمانية. الهدف هو اإظهار اأن ما �شيقوم به النظام يف اليوم التايل هو ا�شتجابة 
على  خليفة(،  )اأم  به  ا�شتدلت  ما  وكان  يحدث.  مبا  ذرعًا  �شاق  الذي  ال�شعب  ملطالب 
ال�شلمانية!  قريب من  تتكلم من مكان  اإنها  قولها  ال�شلمانية،  داخل  معرفتها مبا يحدث 
واأكدت اأن الأطباء ال�شنة الآن )اأي يف وقت ات�شالها( يختبئون يف غرفة واحدة لأن ال�شيعة 
اأن يقتلونهم علنًا! واأن ال�شيعة ي�شتخدمون ال�شنة كرهائن ب�شرية يف ال�شلمانية!  يريدون 
واأمرت امللك بعد تعظيمه وتبجيله مرارًا وتكرارًا وب�شوت يبكي كثريًا، اأن »ير�شل جي�ض 
درع اجلزيرة الذي و�شل اإىل البحرين، للتدخل الفوري يف جممع ال�شلمانية من اأجل اإنقاذ 

اأهل ال�شنة من احتالل ال�شيعة!«.
ل نعرف ملاذا طالبت اأم خليفة اأن يتدخل جي�ض درع اجلزيرة بدًل من رجال الأمن، لكن 
اتهامات خطرية يف حماكم  الطبي من  الكادر  اإىل  اأنه رغم كل ما وجه  ما هو معروف 
ال�شالمة الوطنية، اإل اأن �شيئًا من الكذب الذي قالته املمثلة اأم خليفة ال�شهرية ببكائها 
امل�شطنع حول القتل العلني والرهائن الب�شرية، مل يقله اأحد، مبن فيهم الأطباء الذين 

�شهدوا زورًا �شد زمالئهم.

حممد اأم  ■ �صهادة 
اأ�شوات  بد تخرتق عرب  فاإن احلقيقة ل  الكذب،  يدها يف  ال�شلطة من  ب�شطت  ما  ورغم 
�شادقة من ال�شارع الذي اأريد له اأن يكون يف هذه اأعمى. قناة و�شال الف�شائية ال�شلفية 
ال�شعودية، والتي عملت جنبًا اإىل جنب مع الإعالم الر�شمي البحريني على كذبة الطائفية 
وولية الفقيه وتبعية احلركة لإيران، تلقت ات�شاًل م�شتنكرًا من )اأم حممد( من الطائفة 
يف  القنوات  هذه  دور  و�شجبت  الر�شمي،  الإعالم  يف  يقال  ما  كل  بت  كذرّ التي  ال�شنية، 
ممار�شة الكذب والت�شليل الإعالمي، وذكرت اأنها ترددت على املجمع اأكرث من مرة خالل 
تلك الفرتة، ومل يتم تفتي�شها ول �شوؤالها عن اأ�شلها ول ف�شلها ول تعطيل و�شولها، واأن 
قريبتها التي ترقد يف املجمع حتظى بعناية واهتمام من الكادر الطبي الذين عربت عنهم 
النيل من  اإ�شاعات مغر�شة بهدف  تناقله هو  يتم  واأن كل ما  ال�شيعي،  املذهب  اأنهم من 

الوحدة الوطنية و�شق ال�شف واإثارة الفتنة )4(.
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علي ■ ف�صح 
الطائفة  اأبناء  اأحد  من  متوقع  غري  بات�شال  البحرين،  تلفزيون  برامج  اأحد  تفاجاأ  كما 
وهو  ومالحمه  األوانه  تغري  اإخفاء  من  املذيع  يتمكن  ومل  اليا�شني(،  )علي  ا�شمه  ال�شنية 
ب�شوت  اليا�شني  علي  قال  مبا�شرة،  الهواء  على  باغتتهم  التي  املت�شل  كلمات  ي�شمع 
لها تلفزيون البحرين؛  حمروق وخمنوق: »الأحداث التي �شارت يف البحرين كاملة، اأحمرّ
لأن تلفزيون البحرين وعلى مدى ع�شرين يوما، وطوال 24 �شاعة، يطحن ويزيد وين�شر 
واللي  ال�شيعي  ي�شب  واللي  ي�شب،  اللي  يت�شلون،  النا�ض  �شاعة   24 البالد،  الطائفية يف 
�شح  م�شكور،  له:  يقولون  املقدمني  ذلك  ومع  العلماء،  على  يغلط  واللي  املذهب  ي�شب 
البالد ملا نحن فيه، املقدمني كلكم املفرو�ض  اللي و�شل  ل�شانك، جزاك اهلل خري، هذا 
تكونوا حياديني، تو�شلون ر�شالة اإعالمية، نا�ض ت�شب وت�شتم ال�شيعة وانتو �شاكتني؟ وين 
ردكم، اإذا ويل العهد، تاج را�شكم طلع وقال يجب على اجلميع الهدوء، وقال اللي يطلعون 
م�شريات الد�شتور كفلهم، وانت يف كل يوم، اإنت وزمالئك حتملون املعار�شة اللي ي�شري« 
ثم ت�شاءل »البلطجية اللي يف �شرتة �شنو هوياتهم؟ من وين؟ هل هم معار�شة؟ واللي �شار 
يف اجلامعة �شنو هوياتهم؟ هذي كلها جتهيزات حق ينزل اجلي�ض، تبون تنزلون اجلي�ض 
ما عرفتو قمتوا زعزعتوا الأمن، حق ينزل اجلي�ض وتربرون. اللي قاعد ي�شري الآن من 
تدخل يف جممع ال�شلمانية حق باجر ينزل اجلي�ض ويحوط )يحا�شر( ال�شلمانية. هذي 

خططكم. نحن يف 2011 مو ما ن�شوف« )5(.
هكذا ف�شح )علي اليا�شني( بكل ب�شاطة وبكل �شدق، ملخ�ض ال�شيناريو الذي �شار عليه 
اأدوات ال�شلطة حول »احتالل  النظام، وف�شح الكذبة التي جرى لوكها على ل�شان جميع 
ال�شلمانية«، متهيدًا ملحا�شرتها؛ لأنها معقل ف�شح، ل لأنها معقل احتالل، كما كان وا�شحًا 

جلميع من يفهم.

املعلم ■ زيارة 
جممع  اإىل  يذهب  اأن  اختار  ال�شنة،  اأهل  من  ملعلم  م�شور  فيديو  انت�شر  منوذج،  وكاآخر 
ال�شلمانية بنف�شه ليتاأكد مما نقل عنه يف و�شائل الكذب احلكومية، واألقى يف اجلماهري 
اجلهاز  لعبها  التي  الكذبة  فيه  خل�ض  وبليغ،  ف�شيح  لكنه  مرجتاًل،  كالمًا  املحت�شدة 
مر�شية،  حالة  عندي  كانت  احلقيقة  »يف  ذكره:  مما  ال�شلمانية،  احتالل  حول  الر�شمي 
و�شممت اأن اآتي اإىل هذا املجمع لعلمي اليقني والقطعي اأن بع�ض ما �شمعته كذب وزور عن 
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اإخواننا الكرام جميعًا. لقد ُحذرت وُخورّفت قبل اأن اآتي اإىل هذا املكان الذي اعتدت اأن 
اآتي اإليه، واأنا اأعرف اإخوتي واأبنائي الذين در�شتهم واإخواين الذين �شحبتهم من ال�شيعة، 
واأعرف اأخالقهم جميعا واأ�شتبعد بل اأعده من امل�شتحيل اأن ي�شدر بع�ض الذي �شمعته يف 
بع�ض و�شائل الإعالم املغر�شة من اإخواين الكرام الذين عرفتهم )اجلمهور يهتف: اإخوان 
�شنة و�شيعة هذا الوطن ما نبيعه(. ويوجد بينكم الآن بع�ض من عرفني عن قرب وعلمته 

ودر�شته يف مدر�شة الهداية اخلليفية )اجلمهور يهتف: بالروح بالدم نفديك يا �شني(..
ثم قال »جئت اإىل هذا املجمع واأنا كلي ثقة ويقني على اأنني �شاأجد فيه كل ترحيب واحرتام، 
وهذا الذي راأيته، وهذا الذي مل�شته، يف الوقت الذي اأ�شمع فيه كلمات اأتعجب منها، اأ�شمع 
اإل  هي  ما  النا�ض  بع�ض  من  �شمعته  الذي  هذا  باأن  قاطع  واأنا  منها،  اأتعجب  اأمورا  فيه 
اإ�شاعات كاذبة ونفو�ض مري�شة مغر�شة تريد اأن تزرع الفتنة وت�شرب اإ�شفني الكراهية بني 
الأخ واأخيه. جئت اإىل هذا املجمع الكرمي، كثريون ل يعلمون �شخ�شيتي)...( لأرى كيف 
يقابلني الإخوة وكيف يبادلوين التحية وال�شالم، فما راأيتهم فرقوا بيني وبني اإخوتهم يف 

التحية وال�شالم والإخاء )اجلمهور يهتف: اإخوان �شنة و�شيعة هذا الوطن ما نبيعه(.
القنوات  بع�ض  يف  األقي  ما  بع�ض  على  جميعا  اطلعتم  »لقد  الإعالمي  الكذب  ف�شح  ثم 
املغر�شة، اأو لنقل بع�ض الربامج التي ح�شر فيها من ل يتقون اهلل يف هذا الوطن، واألقيت 
بي من  اأحاط  بع�ض من  اأخرب  اأن  واأحاأول  واللحظة،  للتو  اأكذبها  اأن  اأحاأول  كنت  كلمات 
واحلقيقة  الواقع  ر�شيد من  له  يكون  اأن  اأ�شمعه ل ميكن  الذي  باأن هذا  الكرام،  الإخوة 

اأبدًا«.

الع�صرون.. ■ الكذبات 
الأمر  بدا  العاملي،  الراأي  و�شط  يف  قبوًل  تلق  مل  ال�شلمانية،  احتالل  كذبة  بداأت  هكذا 
�شاخرًا وهزليًا، خ�شو�شًا ملن ح�شر بنف�شه من الإعالميني واملنظمات احلقوقية، الكذبة 
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كانت من الهزالة بحيث مل حترك �شوى ال�شذج الذين تعودوا تكرار ما تكرره عليهم الآلة 
الإعالمية الر�شمية، وما متار�شه عليهم من كذب وت�شليل، فكان على النظام اأن يبحث 
الأوىل  الكذبة  اأن  يقنعه  لعله  العاملي،  العام  الراأي  على  تاأثريًا  اأكرث  اأخرى،  كذبات  عن 
كذبته  يغمغم  كي  وكذبة  كذبة  ع�شرين  يخرتع  اأن  عليه  كان  واأنها حقيقة.  كذبة،  لي�شت 
الأوىل، وكلما كذب اأكرث انف�شح اأكرث، الكذبة ترهل ما قبلها اأكرث بدًل من اأن ت�شلحها، 
فمن اتهام الأطباء باحتالل ال�شلمانية اإىل اتهامهم بعدم معاجلة املر�شى من الطائفة 
ال�شنية، اإىل اتهامهم بالتعدي على الآ�شيويني، اإىل حيازة الأ�شلحة، اإىل �شرقة الدم، اإىل 
اإجراء عمليات اأدت اإىل قتل بع�ض املحتجني، اإىل غريها وغريها من الكذبات التي يحتاج 
ف�شحها اإىل تقرير مف�شل اآخر. ول يزال النظام يغمغم يف كذباته التي تورط بها فيما 
يخ�ض ق�شية الكادر الطبي، ول يزال غري قادر على الت�شرف يف هذا ملف كذبه الذي 

�شار حباًل ملفوفًا حول عنقه، خمنوقًا باأي جهة ما حركه.

■ هوام�ش
)1( مراآة البحرين: �شوكة الأطباء - احللقة الأوىل

http://bhmirror.no-ip.org/article.php?id=1194&cid=105

)2( انظر لقاء وزير ال�شحة نزار البحارنة مع �شحيفة الأيام قبل ا�شتقالته باأيام
http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=70251

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

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

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

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

واليوم   وكانت  اأم�ش  يوم  متفرقة  حوادث  من  جرى  ما  �صوء  "على 
نتقدم  وعليه  االأعزاء،  اأبنائنا  من  الثنني  وفاة  لالأ�صف  هناك 
بتعازينا احلارة   لذويهما واأن يلهمهم العلي القدير ال�صرب وال�صكينة 
بن  االأخ جواد  �صعادة  كلفنا  باأننا   قد  ليعلم اجلميع  وال�صلوان. كما 
خا�صة   جلنة  بت�صكيل  الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  العري�ش  �صامل 

 ملعرفة االأ�صباب التي اأدت اإىل تلك االأحداث املوؤ�صفة".
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تلفزيون  واإذاعه  البحرين  ملك  اأر�شلها  التي  املوت  خطابات  اأول  من  فقرة  تلك  كانت 
البحرين يف اخلام�ض ع�شر من فرباير 2011، بعد يوم من �شقوط اأول �شهداء الثورة 
علي م�شيمع، ويف نف�ض يوم �شقوط ثاين ال�شهداء فا�شل املرتوك، ر�شالة بدا اأنها حتمل 
اأنها مل تكن �شوى التد�شني الفعلي حلفالت الزار الدموية، �شورة  �شيئا من الأمل، غري 

بداأت تتك�شف حلقيقة النوايا التي اأ�شمرها امللك حمد بن عي�شى لأبناء �شعبه.

خطاب اأول مقت�شب، مل يزد على مئتني واأربع و�شبعون كلمة، مل يدر يف خلد امللك نف�شه 
اأنه �شيمنح ال�شعب الثائر جناحني للتحليق عاليا بحثا عن �شماء حرة، بعيدا عن حقيقة 
النوايا املتوارية بني �شطوره، اعت�شم النا�ض يف دوار اللوؤلوؤة، ن�شبت اخليام، وتواإىل تدفق 

النا�ض.

 وبعد يومني فقط من ذلك اخلطاب، حتديدا يف 17 فرباير، �شقط اأربعة �شهداء يف اليوم 
ذاته، ال�شهيد حممود اأحمد، ال�شهيد علي خ�شري، ال�شهيد عي�شى عبداحل�شن، وال�شهيد 
عندما  واخلداع،  بالقوة  العت�شام  لف�ض  الدامي،  باخلمي�ض  عرف  فيما  املوؤمن،  علي 

هجمت قوات الأمن على املعت�شمني فجرا، وحولت الدوار اإىل ما ي�شبه �شاحة احلرب.
�شتار، وخرج  امللك خلف  بعده  توارى  �شهداء دفعة واحدة،  اأربعة  اأ�شقط  الأول  اخلطاب 
من  وكان  عقولهم،  اإىل  والعودة  بالهدوء  النا�ض  ليطالب  عهده،  وويل  جنله  عنه  نيابة 
مالمح ذلك حتديد يوم لتاأبني ال�شهداء، اأ�شيب خالله ال�شهيد عبدالر�شا بوحميد اأثناء 
م�شرية ل�شتعادة الدوار قبل اأن يلتحق بركب ال�شهداء بعد ثالثة اأيام، عندما جنح الثوار 

فعال يف حترير الدوار وا�شتعادته.

اعت�شامات وم�شريات ا�شتمرت حوايل �شهرا اأو اأقل، حتركت يف كل مكان، دار احلكومة، 
اإىل  ودفعته  العر�ض اخلليفي،  ال�شافرية، هزت  امللكي، ق�شر  الديوان  الوطني،  املجل�ض 
القاطع  اأعلنت رف�شها  التي  ال�شعودية  العربية  اململكة  الكربى  ال�شقيقة  املعونة من  طلب 

لأي تنازل يعطي ال�شعب ولو النزر الي�شري من حقوقه.

اختفاء امللك يف تلك الفرتة، �شاحبه، فتح املجال اأمام ويل العهد ليقود حملة للتفاأو�ض 
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مع املعار�شة، املهمة التي اأجه�شت يف ال�شاد�ض ع�شر من مار�ض يف الهجوم الغادر املدعوم 
بقوات درع اجلزيرة على املعت�شمني يف دوار اللوؤلوؤة، حلقت الطائرات، ولوحق املعت�شمون 
يف كل مكان، لتبداأ بعدها مرحلة من تبادل الأدوار، ويل العهد يختفي ليعود امللك اإىل لعبته 

امل�شلية، لعبة اخلطابة وهذه املرة بلغة عنرتية فتحت املجال اأمام ات�شاع رقعة التخوين.

لغة املهادنة وال�شالم التي غلفت لغة اخلطاب الأول، اختفت متاما من اخلطاب الثاين، يف 
الثامن ع�شر من مار�ض، ظهر امللك يف تلفزيونه ليلقي خطابا موتورا، اأعلن خالله اإف�شال 

خمطط خارجي يحاك منذ ثالثني عاما �شد البحرين ودول جمل�ض التعاأون اخلليجي.

كل  يف�شر  وا�شح  ت�شريح  اجلزيرة،  درع  لقوات  زيارته  خالل  امللك  ذكره  ما  اأبرز  ولعل 
عمليات القتل التي ح�شلت لحقا وتوا�شلت حتى نهاية العام، قال متباهيا: "هذا اليوم 
ميكن  ما  وباأ�شرع  وجه  اأكمل  على  بالواجب  للقيام  وح�شوركم  لروؤيتكم  عيد  يوم  هو 
عرب  املنطقة  يف  وقيادتنا  �شعوبنا  بني  واملودة  املحبة  وثقتها  ومواثيق  عهود  هي  وهذه 

ال�شنني ولي�شت وليدة اأم�ض اأو اليوم اإمنا هي من اأ�شل قدمي وهذا هو ال�شحيح".

وا�شل قائال: "اأن تواجد قوات درع اجلزيرة يف البحرين لي�ض للقيام بدور حفظ النظام 
الداخلي حيث اأن هذه القوة قد �شكلت بواجب الدفاع العام عن اأي بلد من دول جمل�ض 
القوة  هذه  واأفراد  �شف  و�شباط  �شباط  اإىل  حتياته  بنقل  جاللته  كلفهم  كما  التعاأون 

البا�شلة يف خمتلف مواقعهم"
 

مثل هذا الإيعاز ال�شريح ل يرتك جمال للملك للتالعب بالتاريخ، حيث يحا�شره احل�شاب 
واجلغرافيا، اأزيل الدوار وبداأت مرحلة �شحق املحتجني ومالحقتهم يف كل مكان، حتت 
موؤيدو  عليها  بات  التي  املكارثية  فعليا يف احلالة  ما جت�شد  وهو  النيل من اخلونة  �شعار 

النظام، وكان تلفزيون البحرين لعبا اأ�شا�شيا فيها.

2011 وحتى  15 مار�ض  التي ا�شتمرت ما بني  ال�شالمة الوطنية  مع الدخول يف حالة 
نهاية �شهر يونيو من العام ذاته، دخلت البحرين يف قب�شة امل�شري، املئات من املواطنني 
اأر�شلوا اإىل ال�شجون وحماكم ال�شالمة الوطنية، و�شط �شعور خمادع اأن الثورة اأجه�شت 
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مبكرا، لرتفع حالة ال�شالمة الوطنية قبل موعدها املحدد باأ�شبوعني.
�شدر ذلك على �شكل مر�شوم ملكي يوم الأحد املوافق للثامن من مايو 2011 برفع حالة 
ال�شالمة الوطنية. وجاء يف املادة 1 من املر�شوم اأنه ترفع حالة ال�شالمة الوطنية يف جميع 
 2 املادة  2011. كما جاء يف  يونيو/ حزيران  اأول  اعتبارا من  البحرين  اأنحاء مملكة 
اأنه على رئي�ض جمل�ض الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين ورئي�ض احلر�ض الوطني 
والوزراء كل فيما يخ�شه تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، ويعمل به من تاريخ �شدوره، وين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية.
 

مع قرب حلول �شهر رم�شان املبارك، �شارع امللك ب�شورة موؤقتة اإىل خلع بدلته الع�شكرية 
وارتداء بدلة الورع والتقوى، خرج للنا�ض يف خطاب كان ظاهره حلول ال�شهري الف�شيل، 

اأما باطنه فهو التاأكيد على وجوده يف ال�شاحة بعد فرتة من تزايد نفوذ امل�شري.
وكما لو اأن امللك يحتفل بنف�شه مع نف�شه حني قال يف كلمته: "فاإنا يف الوقت ذاته ن�شكركم 
اإىل  عودتنا  مبنا�شبة  املخل�ض  الفرح  م�شاعر  من  اأظهرمتوه  ما  مقدرين  ال�شكر  خال�ض 

ربوع الوطن والتئام �شملنا معكم بف�شل اهلل ورعايته".

اخلطاب التايل للملك، كان مبنا�شبة الع�شر الأواخر من �شهر رم�شان املبارك، مناأورة 
جديدة، هدفت اإىل نقل البحرين اإىل مرحلة جديدة، تن�شيهم حفالت الزار التي اأقامها 
رجال الأمن خالل فرتة ال�شالمة الوطنية التي كان ح�شيلتها ا�شت�شهاد ثالثة مواطنني 
حتت وطاأة التعذيب يف ال�شجون هم كرمي فخراأوي، علي �شقر، وزكريا الع�شريي، بخالف 

املئات من امل�شابني و�شحايا التعذيب، واملوقوفني واملف�شولني من اأعمالهم.

امللك حاأول يف خطابه اأن يقفز على هامة الواقع، ودخل يف رهان خا�شر مع نف�شه حول 
اأ�شهب يف احلديث عن  الإ�شالح،  من  اإىل مرحلة حقيقية  بالوطن  النتقال  على  قدرته 
ال�شماء  من  املر�شل  املختار  كان  لو  كما  والإ�شالح  ال�شتقرار،  الوئام،  الواحد،  الوطن 

لتخلي�ض النا�ض من عذاباتهم.

يقول يف ذلك اخلطاب: "يطيب لنا اأن نتحدث اإليكم ونحن ن�شعد بالأيام والليايل   املباركة 
من هذا ال�شهر الف�شيل الذي نعي�ض يف اأيام ع�شره الأخرية املفعمة باملغفرة   والر�شوان، 
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ونهنئكم تهنئة عطرة �شادقة ببلوغكم مو�شم اخلري يف رم�شان معتزين باإحيائكم   املجال�ض 
الرم�شانية، وتالقيكم اجلميل يف رحابها، فاللتقاء ونبذ الفرقة بني اأبناء   ال�شعب الواحد 

من العادات احلميدة التي ينبغي اأن ت�شتمر دائمًا واأبدًا".

كانت اللجنة امل�شتقلة لتق�شي احلقائق، قد بداأت اأعمالها منذ حني، فكانت اإحدى قراءاته 
اخلاطئة، لأنه ظن اأنها �شتربئه من م�شئولية الدمار الذي انت�شر يف الوطن، اأر�شه وبحره 

وهوائه، قال اإنها �شتعطي كل ذي حقه، كما لو كان يقول �شتعطي لكل مواطن قربه.

�شريان  من  حني  بعد  املدين  الق�شاء  اإىل  املحاكمات  نقل  عن  حتدث  طويل،   . خطاب 
املحاكم الع�شكرية، عن عفوه اخلا�ض عمن و�شفهم باأنهم اأ�شاءوا اإليه �شخ�شيا، وحتويل 
عدد من رجال الأمن للمحا�شبة مع تزايد ال�شكاأوى من النتهاكات التي تعر�ض له املئات 

من معتقلني، ثم ختم خطابه بوعد املت�شررين بالتعوي�ض!

من  فهناك  اجلميع،  حماكمة  اإىل  ل   نتطلع  اإننا  نوؤكد  اأن  "ونود  قائال:  خطابه  يف  ي�شري 
اأن  اآملني  اليوم ن�شفح عنهم،  اتهموا بالإ�شاءة ل�شخ�شنا ولرجال اململكة ونحن يف   هذا 

يعوا اأن الإ�شاءة لنا ولغرينا هي اإ�شاءة للجميع ول   تفيد ب�شيء. 
وهناك من مواطنينا من تعر�ض لالإ�شابة وللمعاملة ال�شيئة   وللوفاة من خمتلف الأطراف. 
فهناك رجال اأمن ا�شت�شهدوا وهم يقومون بواجبهم جتاه وطنهم   ونحن م�شئولون عنهم 
وب�شفة  قد   تعر�ض،  باأنه  التحقيق  اثبت  ثم  ومن  عليه  قب�ض  وهناك من  عوائلهم.  وعن 
فردية، للمعاملة ال�شيئة والإ�شاءة وهو   قيد الحتجاز وهذا �شيء ل ير�شي   اهلل �شبحانه 
ياأخذ  الالزمة   حتى  احلماية  لهم  توفر  اأن  الدولة  م�شوؤولية  فمن  ير�شينا.  ول  وتعاإىل 

القانون جمراه".

وي�شيف: "ول بد اأن يعلم اجلميع اأن   يف البحرين لدينا قانون ي�شمح   للمت�شررين من �شوء 
تطبق  لن  اإنها  اأو   يظنون  القوانني  هذه  البع�ض  يفهم  ل  ورمبا  التعوي�ض،  بطلب  املعاملة 
اللجنة  وما  ما   تقدم،  ملتابعة حتقيق  للق�شاء  الأعلى  املجل�ض  �شنطلب من  لذلك  بعدالة، 
اإل خري دليل على   التزامنا الكامل ملعرفة احلقيقة، ولإعطاء  امل�شتقلة لتق�شي احلقائق 

كل ذي حق حقه".
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 يف العيد وبعد اأيام قليلة، �شقط ال�شهيد علي ال�شيخ، بعد حملة قمع قامت بها قوات الأمن 
التي كان يتحدث  الإ�شالح  تلك ترجمة فورية ووا�شحة حلالة  يف منطقة �شرتة، وكانت 

عنها ملك البحرين.

جلنة تق�شي احلقائق امل�شكلة باأمر امللك نف�شه، كانت تقوم مبهامها و�شط حالت القمع 
و�شلم  اأجله،  من  جاء  ما  حتقيق  من  ب�شيوين  فريق  انتهى  اأن  اإىل  ال�شهداء،  وت�شاقط 

التقرير، لياأتي دور امللك للرد يف املكان والزمان اإياهما.

لينفي عن  اآخر  كوكبا  يعي�ض يف  كان  لو  كما  التقرير  ما جاء يف  قال كل  امللك كما  تقبل 
نف�شه العلم مبا يدور يف ال�شوارع والغرفة املغلقة يف ال�شجون، لكن ذلك مل يغري من الواقع 
و400  األف  كلماته على  زادت  الذي  امل�شابني، فاخلطاب  واأعداد  القمع  توا�شل  �شيئا، 
كلمة، ترك الكلمة العليا لوزارة الداخلية يف التعامل بالطريقة التي تريد مع خمتلف اأوجه 
الحتجاج، كان ح�شيلة ذلك �شقوط اأكرث من خم�شة مواطنني قتال بنريان رجال الأمن 

خالل الفرتة الالحقة للخطاب نف�شه.

يغطي م�شائل  تقريركم هذا  "اإن  تق�شي احلقائق:  رئي�ض جلنة  رده على  امللك يف  يقول 
خالفية هامة، ولقد   �شعيتم للو�شول اإىل حقائق تتعلق بفرتة �شعبة اآملتنا جميعًا، وعرفتم 
العدائية  وال�شتفزازات  الر�شمية،  اجلهات  واجهتها  التي  الغري   م�شبوقة  التحديات 
اإعادة  يف  م�شوؤوليتها  وقدرمت  البالد،  وخارج  داخل  خمتلف   اجلهات،  من  املتوا�شلة 
املواطنني و�شد  الرتويع �شد  واأ�شاليب  العنف  القانون يف   مواجهة  و�شلطة  النظام  ب�شط 
املوؤ�ش�شات احليوية يف الدولة، ويف   نف�ض الوقت وجدمت تق�شريًا حقيقيًا من جانب بع�ض 
و�شوء  املفرط  الأمني  التعامل  من  منع   حالت  عدم  يف  وبالأخ�ض  احلكومية،  الأجهزة 

معاملة الأ�شخا�ض قيد الحتجاز من قبل   البع�ض" . 
يعود لأداء دور الربيء حني يقول: "واإن ت�شائل البع�ض عن �شبب طلبنا جلنة من اخلرباء 
2011، وما جنم  اأحداث �شهري فرباير ومار�ض  للنظر   يف جمريات  البالد  من خارج 
يف  ال�شادقة  الرغبة  لديها  حكومة  اأية  اأن  هو  فاإن   جوابنا  لحقة،  تداعيات  من  عنها 

الإ�شالح والتقدم، يجب اأن تعي   الفائدة من النقد املو�شوعي الهادف والبناء" . 
امل�شلحة  للقوات  الوطني  "بالدور  والإ�شادة  التاأكيد  على  خطاباته  كافة  يف  داأب  امللك 
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حلفظ الأمن و�شالمة البالد من كل ما يهددها من اأخطار"، يف حالة انف�شام وا�شحة يف 
ال�شخ�شية بني ما يردده على امل�شتوى الإعالمي، وما يحدث يوميا يف القرى. واملح�شلة 
الحتفال  ع�شية  قتل  عمره  من  ع�شرة  اخلام�شة  يف  فتى  اآخرهم  �شهيدا،   50 من  اأكرث 

بال�شنة امليالدية اجلديدة
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تلفزيون المكارثية العربية:

صناعة الفبركات واألوهام

اأن  ميكننا  خائف"،  اأنه  فاأوهمه  اأحد  على  ال�صيطرة  اأردت  "اإذا 
على  لعب  قد  اأنواعه،  بكل  البحريني  الر�صمي  االإعالم  اإن  نقول 
واملادية  الب�صرية  اإمكاناته  كل  �صّخر  واأنه  حتديدًا،  الوهم  هذا 
من  باملوقف  يتعلق  فيما  حقيقة،  يبدو  الوهم  هذا  جعل  اأجل  من 

املحتجني واحلركة االحتجاجية منذ 14/فرباير 2011. 
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اأن  اأنه خائف«، ميكننا  فاأوهمه  اأحد  ال�شيطرة على  اأردت  البحرين )خا�ض(:«اإذا  مراآة 
نقول اإن الإعالم الر�شمي البحريني بكل اأنواعه، قد لعب على هذا الوهم حتديدًا، واأنه 
يتعلق  فيما  يبدو حقيقة،  الوهم  اأجل جعل هذا  واملادية من  الب�شرية  اإمكاناته  ر كل  �شخرّ

باملوقف من املحتجني واحلركة الحتجاجية منذ 14/فرباير 2011.

الفرق بني الإعالم القائم على نقل احلقيقة، والإعالم القائم على الفربكة والتزييف، اأن 
الإعالم ال�شادق يقول ملتابعه: �شاأخربك مبا راأيت من حقيقة، واإن مل ت�شدق اذهب لرتى 
اأما الإعالم املزيف والكاذب �شيقول لك: تعال لأعطيك كل احلقيقة،  ولتتاأكد.  بنف�شك 
احلقيقة  اإعالم  �شخ�شي.  ب�شكل  بك  مرتب�شا  اخلطر  �شيكون  لرتى،  تذهب  اأن  وحذار 
ل يخ�شى ذهابك مكت�شفًا، يحر�شك عليه لتزول �شكوكك. اأما املزيف، ف�شي�شع لك من 

العراقيل النف�شية والعملية، ما ي�شرفك عن اأن ترى بنف�شك خوفًا من ف�شح كذبه.

كان هذا حتديدًا ما حدث يف البحرين، فبقدر ما كان الإعالم املعار�ض يتمنى على كل 
ال�شلطة  اإعالم  كان  بنف�شه،  اأن يح�شر جهة احلدث لريى  العامل،  كل  بل  ال�شعب،  اأبناء 
اأنهم  الداخل  يف  اأتباعه  ويوهم  اخلارج،  لوفود  العراقيل  وي�شع  احلدث  على  يحظر 

م�شتهدفون وحماطون باخلطر.

■ ع�صكرة..
�شوؤون  هيئة  رئا�شة  ال�شابق(  الداخلية  وزير  )ابن  خليفة  اآل  حممد  بن  فواز  ت�شلم  منذ 
الإعالم، عمل على ا�شتبعاد عدد من الإداريني الإعالميني وا�شتبدالهم باآخرين ع�شكريني. 
فبعد الرئي�ض التنفيذي را�شد بن عبدالرحمن اآل خليفة، ُعني علي الرميحي يف من�شب 
اإدارة الأخبار نا�شر  باأعمال مدير  اإعفاء القائم  التلفزيون والإذاعة، كما مت  مدير عام 
الذوادي الذي كان يعمل قبل ذلك يف ديوان ويل العهد، مقابل تعييني ال�شابط ال�شابق 
بوزارة الداخلية حممد القوتي، واإق�شاء رئي�ض القناة الريا�شية اأحمد عا�شور وا�شتبداله 

بعبدالعزيز الأ�شراف وهو الآخر ع�شكري �شابق.
ارتداء تلفزيون البحرين البزة الع�شكرية، مل يكن خارجًا عن ال�شياق العام الذي عا�شته 
البحرين منذ 16مار�ض، اأي منذ ُب�شطت يد الع�شكر لل�شيطرة على جميع املفا�شل املدنية 
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تلفزيون  يتابع  الدولة. من  �شيء يف  املتحكم يف كل  امل�شري هو  اأن �شار  وبعد  الدولة،  يف 
البحرين الر�شمي لن ي�شك حلظة اأنه اأمام جهاز خمابرات اأو قناة تلفزيونية تابعة لوزارة 
الع�شكر، لكنه �شي�شك كثريًا، لو اأخرب اأنه اأمام قناة تابعة لوزارة يفرت�ض اأن تكون م�شتقلة 

هي الإعالم.

■ اختالق..
ي�شميه ال�شارع املعار�ض "تلفزيون العني الواحدة". اأرى اأن هذه الت�شمية تب�شيطية. العني 
الواحدة اقتطاع، مبعنى اأن �شاحب العني الواحدة يعمل على اإظهار اجلانب الذي يخدم 
تلفزيون  مار�شه  الذي  الدور  لكن  اليه،  ي�شيء  الذي  اجلانب  ويخفي  العامل  اأمام  توجهه 
البحرين اأخطر بكثري، لقد عمل هذا اجلهاز على الختالق ولي�ض القتطاع فقط. اختالق 
والتاأليب  والفربكة  والتزييف  واجلنايات  والتهم  والأكاذيب  وال�شهادات  ال�شيناريوهات 
�شريف خمل�ض  ق�شمني فقط:  اإىل  املختلفة  بتنوعاتها  املجتمع  فئات  وتق�شيم  والتح�شيد 

)موال للنظام(، وخائن عميل )معار�ض للنظام(.

منت�شف  منذ  اأوجه  بلغ  الدور،  بهذا  القيام  فرباير   14 بعد  البحرين  تلفزيون  با�شر 
والأوامر،  والتهم  وال�شور  واملعلومات  بالأ�شماء  الإعالم  متد  الداخلية   .2011 مار�ض 

■ قاد مكارثي عام 195٠ هجمات مكثفة �شد �شيا�شيني ومثقفني واأ�شدر )قوائم �شوداء( وق�شى على احلياة املهنية 
    لكثري من النا�ض 
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حتدد الدور املطلوب يف الرتويج اأو التثبيت اأو التهام اأو الن�شر اأو التحويل اإىل ال�شتهالك 
اإيجاز الختالقات الكربى لالإعالم البحريني والتي �شارك فيها تلفزيون  العام. ميكننا 

البحرين يف نقاط:

النظام،  ل  باأكمله،  ال�شني  املكون  ت�شتهدف  الحتجاجية  احلركة  اأن  رواية  ✓  اختالق 
وال�شتفراد  حقوقه  ونهب  واإق�شاءه  وتهمي�شه  ال�شني  املكون  ترحيل  ت�شتهدف  واأنها 

بال�شلطة.
�شركائهم  ال�شيعة يحملون كراهية وحقدًا وعداوة جتاه  املحتجني  اأن  رواية  ✓  اختالق 

يف املجتمع وجتاه اجلاليات الآ�شيوية فقط لنتمائها لعقيدة خمتلفة وطائفة خمتلفة.
اأن احلركة الحتجاجية خمطط يعمل وفق اأجندة خارجية ت�شتهدف  ✓  اختالق رواية 

تخريب البلد والعبث باأمنه.
ي�شتهدفون  واأنهم  اهلل،  وحزب  الفقيه  ولية  اأتباع  املحتجني  اأن  رواية  اختالق    ✓

الطاحة بالنظام احلاكم لإقامة حكم ولية الفقيه مكانه.
✓   اختالق رواية اأن املحتجني �شعوا لإقامة جمهورية اإ�شالمية جعفرية تابعة جلمهورية 

اإيران الإ�شالمية.
الحتجاجية. احلركة  اإليها  ت�شعى  التي  املهدوية  الدولة  رواية  ✓  اختالق 

منها  والأوامر  التعليمات  وتلقي  باإيران وحزب اهلل  املبا�شرة  العالقة  رواية  ✓  اختالق 
والتدريب فيها.

ع�شابة  اإرهابيون،  خمربون،  متاآمرون،  عمالء،  خونة،  اأنهم  على  املحتجني  ✓  اإظهار 
حمتلني، قتلة، �شفويون .

✓  اختالق رواية قتل املحتجني واإجراء العمليات الطبية لهم و�شكب الدماء عليهم من 
اأجل ك�شب التعاطف والتاأثري على الراأي العام اخلارجي.

ال�شنية  الطائفة  اأبناء  عالج  ومنع  ال�شلمانية  م�شت�شفى  احتالل  رواية  اختالق    ✓
ومنعهم من دخول امل�شت�شفى

البحرين. لبيع  بالتاآمر  واتهامها  ومهاجمتها  العاملية  الإعالم  و�شائل  ✓  تكذيب 
لهم. اأثر  ل  واأنه  ال�شعب  من  قليلة  فئة  غري  ميثلون  ل  املحتجني  اأن  ✓  اإظهار 

ب�شبب  قانونيًا  ومعاقبتهم  معهم    والتحقيق  اأعمالهم  من  النا�ض  بف�شل  ✓  املطالبة 
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م�شاركتهم يف الحتجاجات يف الدوار.

اال�صتهداف.. ■ وهم 
ال�شني يف  املكون  النظام �شد  التي مار�شها  الوهم  لعبة  كانت هذه الختالقات خال�شة 
ليل نهار وبكل طريقة وو�شيلة ويف كل مكان. مار�ض  الروايات  املجتمع. عرب ترديد هذه 
النظام لعبته يف تخويف املكون ال�شني من �شريكه ال�شيعي. �شار الأخري يتلقى من الإعالم 
الر�شمي كل ما ُي�شكب فيه دون تفكري. اخلوف ي�شل تفكري �شاحبه ويجعله متلقيا فقط. 
ي�شري مثل قنينة يجري ملوؤها ب�شوائل قابلة لال�شتعال، تنتظر فقط حلظة اإ�شعال الراأ�ض 

لتنفجر.
غري  لأنه  لي�ض  العاملي.  العام  الراأي  ي�شتهدف  البحريني  الإعالم  يكن  مل  احلقيقة،  يف 
اخلارجي  الإعالم  على  تنطلي  ل  الغبي  الإيهام  لعبة  يده.  يف  لي�ض  لأنه  بل  به،  مكرتث 
ت�شهده  ما  للعامل  لتنقل  البحرين  اإىل  تفد  راحت  التي  اخلارجية  الإن�شانية  واملنظمات 

بعينها. مل ت�شلم هذه من التهام ال�شريح بالعمالة والتاآمر طبعًا.

اجلمهور امل�شتهدف من الإعالم املحلي هو ال�شارع ال�شني وحده، كان من ال�شروري اإبقاوؤه 
م�شتفزًا �شد احلركة الحتجاجية مقاومًا لها. يعلم النظام اأن الق�شة التي تق�شم ظهره 
اأحدهما  واإظهار  النق�شام  تعميق  يف  منها  وجناته  املطالب،  حول  ال�شارعني  وحدة  هي 
م�شتهدفًا من الآخر. جنح اإعالم ال�شلطة يف جعل الوهم يبدو كحقيقة عند فئات كبرية 

من ال�شارع ال�شني.

طائفية..   ■ ا�صتنجادات 
ومن اأجل اإظهار الوهم اأنه حقيقة، �شيتم   التن�شيق بني جهاز الإعالم الر�شمي واأجهزة 
لتلفزيون  واأطراف متعاونة معها لإجراء مكاملات هاتفية  الع�شكر  املخابرات عرب توجيه 
ال�شنة  البحرين، تروي ق�ش�شًا مفربكة وت�شكو قيام اعتداء املتظاهرين على املواطنني 
الفوري  التدخل  املكاملات  هذه  اأ�شحاب  يطلب  ثم  واإرهابهم.  واإرعابهم  وتهديدهم 
الع�شكري، اأو اإنزال اأق�شى العقوبات واأ�شدها واأغلظها على )اخلونة، العمالء، املتاآمرين، 
املخربني، الإرهابيني، املحتلني، الع�شابة، اأهل الفتنة، الفئة ال�شالة، اأ�شحاب اأجندات 

ب
كذ

ة ال
اع

صن
 و

الم
إلع

ا

471



خارجية، اأتباع حزب اهلل، اأتباع ولية الفقيه، موالني للخارج، خارجني عن القانون(.
 

املفربكة،  الوهمية  املكاملات  هذه  عرب  البحرين  تلفزيون  ابتكره  الذي  اجلديد  وكان 
اخلطف،  العتقال،  القتل،  )القمع،  اأمني  تعامل  من  النظام  به  يقوم  ما  اأن  اإظهار  هو 
التعذيب، املحاكمات الع�شكرية، الإذلل، النتهاك(، هي ا�شتجابة ملطالب ال�شعب الذي 
)اأم  املدعوة  ات�شال  وكان  واإجرامهم.  املحتجني  اإرهاب  اأن عانى من  بعد  ي�شتنجد  راح 
خليفة( وطلبها من امللك دخول قوات درع اجلزيرة اإىل م�شت�شفى ال�شلمانية قبل اأقل من 

الكثرية.)1( النماذج  هذه  اأحد  امل�شت�شفى  احتالل  من  �شاعة   48

ابتكر النظام البحريني املكارثي اأي�شًا، طريقته اخلا�شة يف النيل من املحتجني والنتقام 
منهم وحماكمتهم. �شيقدم اأكرث من برنامج مكارثي، لكل برنامج وظيفة خا�شة تن�شجم 
مع طبيعة مقدميه، لكن �شي�شرتك جميعهم يف طبيعة املعلومات ال�شتخباراتية التي ت�شل 
تعر�ض  التي  الواحد،  الطابع  ذات  امل�شجلة  والتقارير  براجمهم،  يف  ل�شتخدامها  اإليهم 

خالل خالل الربنامج.

علنية.. ■ ا�صتجوابات 
وحماكمات  ا�شتجوابات  العامل،  يف  اأحد  اإليه  ي�شبقه  مل  مبا  البحرين  تلفزيون  �شيقوم 
على الهواء مبا�شرة. �شياأخذ معدو الربامج دور رجال املخابرات، ومقدمو الربامج دور 
املحققني، الذين لن يتورعوا عن تثبيت التهم، و�شوق الأحكام، واملطالبة باإقرار العقوبة.

الذين  الريا�شيني  الريا�شي )حدث خا�ض(،  البحرين عرب برناجمه  تلفزيون  �شيحاكم 
على  ومهني  مذل  ب�شكل  علنًا  معهم  بالتحقيق  و�شيقوم  احتجاجية،  م�شريات  يف  �شاركوا 
مع  بدوائر حمراء  ويحيط وجوههم  ُتظهر م�شاركاتهم،  و�شي�شع �شورًا  الهواء مبا�شرة، 
كتابة اأ�شمائهم، و�شيطلق عليهم تهمة اخليانة، واأنهم ناكرو جميل �شقطت اأقنعتهم، ثم 
يطالب باإيقاع اأق�شى العقوبات عليهم )2(، )3(. �شيطلب منهم تقدمي العتذار الذي 
لن يقبل منهم، وتقريعهم باأب�شع النعوت على الهواء مبا�شرة. ثم �شيتم اعتقال الريا�شيني 

بعد اأقل من 48 �شاعة من الربنامج.
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برنامج )را�شد( اأي�شًا، كانت وظيفته القيام بالدور ال�شتجوابي نف�شه، وبطبيعة احلال 
�شيتم  العلنية.  املحاكمة  املذل،  التحقيق  الدوائر،  ر�شم  ال�شور،  عر�ض  نف�شها:  الآليات 
التنفيذي  املدير  )ال�شيعي(،  ر�شي  علي  لـ  فني،  اإداري  حتقيق  عمل  الربنامج  هذا  يف 
بالتواطوؤ  مبا�شرة  اتهامات  اليه  و�شتوجه  العهد،  لويل  التابعة  العمل  �شوق  تنظيم  لهيئة 
مع املوظفني الذين �شاركوا يف الحتجاجات. املحاكمة العلنية املكارثية �شتتدخل يف اأدق 

التفا�شيل الإدارية ملدير الهيئة، والتي يفرت�ض اأن يكون مكانها حتقيقًا اإداريًا.

على  )ر�شي(  لـ  علني  با�شتجواب  �شيقومان  الربملاين،  النائب  و�شيفه  الربنامج  مقدم 
الرغم من وجود جلنة حتقيق ر�شمية منعقدة يف الهيئة، على خلفية الأحداث ذاتها. �شوف 
"جتذرت  املوؤ�ش�شة  هذه  باأن  �شريحة  اتهامات  توجيه  من  املكارثي  التلفزيون  يخجل  لن 
"تعود  "�شاهمت يف تنفيذ املوؤامرة على الوطن"، واأنها  اأذرع الفئة ال�شالة"، واأنها  فيها 
لتختبئ وحتاول اأن متحي جرميتها يف حق الوطن"، يحدث كل ذلك، قبل اأن تنتهي جلنة 
التحقيق الر�شمية من اأعمالها داخل الهيئة، و�شوف لن يخجل التلفزيون من عر�ض �شور 
لبع�ض موظفي الهيئة ي�شاركون يف م�شريات احتجاجية، ويطلبون من مديرها الت�شريح 
باأ�شمائهم اأمام امل�شاهدين، ثم ي�شائلونه عن اإجراءاته التي �شيتخذها بحقهم، وياأمرونه 
بالف�شل دون الرجوع اإىل دوائر القانون و�شوؤون املوظفني يف الهيئة )4(، )5(. مت اإقالة 

)ر�شي( من الهيئة بعد الربنامج بيومني دون اإجراء قانوين مربر.

القمع.. ■ جتهيزات 
وكما اأ�شرنا �شابقًا، كان تلفزيون البحرين مكلفًا بالقيام بدور جتهيز الراأي العام ملا �شتقوم 
به ال�شلطة يف املرحلة املقبلة، اإعطاء املقدمات واملربرات ملا �شتقوم به ال�شلطة، وهو ما 
الأ�شبوع  يف  ت�شميعها  مت  التي  املعار�شة  وعد  جمعية  ملقر  �شبق،  ما  اإىل  بالإ�شافة  حدث 
الأول من ابريل، بعد يوم من احلملة الإعالمية التي ا�شتهدفت اجلمعيات املعار�شة، وكان 
اإغالق جمعية الوفاق هي اخلطوة التالية، لول تدخل الوليات املتحدة الأمريكية يف منع 

ذلك.
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تنوي  الذي  اأن تعرف ما  اأردت  "اإذا  التالية  املقولة  املعار�ض  �شار متعارفًا بني اجلمهور 
بداأت  هكذا  م�شاًء".  البحرين  تلفزيون  �شاهد  التايل،  اليوم  نهار  يف  به  القيام  ال�شلطة 
احلملة على الأطباء والرموز ال�شيا�شية،   وبعد احتالل ال�شلمانية واعتقال الكادر الطبي 
والرموز، عرج على املعلمني، وبعد اعتقالهم عرج على الريا�شيني، وبعد اعتقالهم، على 

ال�شحافيني ثم الأدباء والكتاب وهكذا..

اكذب.. ثم  ■ اكذب 
ا�شتنكروا  الذين  ال�شلطة  موايل  حتى  الإباحية  بطريقته  ا�شتفز  الذي  الرا�شد  برنامج 
حماكماته الهزلية، �شيمعن يف الكذب ويف فربكة ال�شور والأحداث التي وثقها كل العامل. 
�شي�شتنكر مقدم هذا الربنامج فعل تهدمي امل�شاجد ال�شيعية، و�شيقول عن من فعلها اأنه 
جمرد من الدين ومن الإن�شانية واأنه ي�شتحق �شحب اجلن�شية وترحيله خارج البالد، لكنه 
تعاطف  ك�شب  اأجل  من  ذلك  فعل  من  هم  اأنهم  ال�شيعة  املحتجني  �شيتهم  قاطع،  ب�شكل 
و�شتعرتف  للم�شاجد  ال�شلطة  هدم  لحقًا  �شيثبت  ب�شيوين  تقرير   .)6( معهم  العامل 
ال�شلطة بذلك مبن فيهم امللك. لكن �شيبقى هذا التهام منوذجًا للكذب يف هذا اجلهاز 

ويف هذا الربنامج.

يف هذا الربنامج اأي�شًا، �شيتم فربكة عدد من ال�شور التي التقطتها كامريات املحتجني، 
كما حدث مع �شورة ال�شهيد اأحمد فرحان الذي فجر اجلي�ض راأ�شه، ليتم عر�ض ال�شورة 
يف تلفزيون البحرين اأن املحتجني قاموا بفربكة ال�شورة باأخذها من اأحداث فل�شطني، 
م�شت�شفى  يف  لل�شهيد  املتعددة  الفيديوات  الب�شع.  القتل  لهذا  تعر�ض  من  يوجد  ل  واأنه 
ال�شلمانية اأظهرت احلقيقة، لكن بقى اأتباع الإعالم يرددون اأن ال�شورة مفربكة من حدث 
تناولها  التقرير  ي�شع  ل  البحرين،  تلفزيون  قبل  من  اأخرى مت فربكتها  �شور  فل�شطيني. 
كاملة، مت ف�شح عدد منها وك�شفها من قبل �شباب الثورة واإظهار ال�شور احلقيقية )انظر 

يوتيوب )7((.

من  متوقع  غري  ات�شال  هو  بالكذب،  املحموم  الربنامج  هذا  تلقاه  ات�شال  اأ�شدق  وكان 
ال�شاب علي يا�شني )ال�شني الأ�شل(، والذي فاجاأ اجلميع بتحميل تلفزيون البحرين كل ما 
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حدث يف البحرين، وو�شفه باأنه يعمل على ن�شر الطائفية والفتنة وتعزيز الكراهية ب�شكل 
متوا�شل طوال اليوم، واأنه ي�شاهم يف زعزعة الأمن متهيدًا لإنزال اجلي�ض والتربير امل�شبق 

له )8(. وبالفعل �شدق يا�شني، فهذا ما كان فعاًل.    

احلمد.. ■  ف�صائحيات 
برنامج حوار مفتوح مع �شعيد احلمد، لعب دورا اآخر غري الدور ال�شتجوابي العلني الذي 
الي�شاري  املثقف  يتوانى  لن  �شعيد احلمد ف�شائحيًا.  برنامج  دور  كان  الرا�شد.  به  كلرّف 
املحتجني  من  لأي  ال�شخ�شية  احلياة  تفا�شيل  لأدق  التعر�ض  من  ال�شبعيني  الن�شايل 
الذين يريد اأن ينال منهم. �شيتعر�ض لهم يف برناجمه بكل ف�شائحية. بدا هذا الربنامج 
متخ�ش�شًا يف النيل العتباري وال�شخ�شي من كل من �شدر منه موقف موؤيد لالحتجاجات 
خالل الأزمة اأو بعدها، واتهامه باخليانة والعمالة وولية الفقيه وخدمة اأجندات اإيرانية 
اأو خارجها.كان ممن  البحرين  املوقف من داخل  يكون �شاحب  اأن  �شفوية. ل فرق بني 
تعر�ض لهم   احلمد يف برناجمه كل من ال�شحايف عبا�ض بو�شفوان، والنا�شط عبداهلل 
املرزوق،  عادل  وال�شحايف  العكري،  علي  والدكتور  القرمزي،  اآيات  والطالبة  املاحوزي، 
ورئي�ض الحتاد العام لنقابات عمال البحرين �شلمان املحفوظ، والدكتور غ�شان �شيف، 

وغريهم الكثريون. 

مل ينُج من ت�شهري احلمد وطعوناته الفنان واملثقف العربي مار�شيل خليفة، الذي اعتذر عن 
امل�شاركة يف ربيع الثقافة 2011، ا�شتدعى حربًا وطعونًا جتاه �شخ�شه وغنائه والتزامه 
اأن يقول له  اإىل مار�شيل، قبل  ال�شتائم  كمثقف، �شنها احلمد يف برناجمه، كال خاللها 
"ل نحتاج لغنائك بعد اأن دافعت عن نظام املاليل �شدنا فنحن ن�شتطيع اأن نغني بدونك 
مع اأ�شراف هذه البلد".اأما الإعالمية التون�شية الأ�شل كوثر الب�شرواي، والتي اأعلنت يف 
مقابلة تلفزيونية ا�شتهجانها لإنكار ثورة البحرين وال�شكوت عما يحدث فيها، فاإن احلمد 
ذاته يحدث مع كل  الأمر  الرد على منطقها.  بدًل من  اأخالقها  الطعن يف  مل يرتدد يف 

اإعالمي و�شاحب راأي حملي اأو خارجي، مل يتفق طرحه مع الرواية الر�شمية البحرينية.

برنامج احلمد اأر�شى ثقافة جديدة يف الإعالم البحريني، اأ�شماها ال�شارع املعار�ض بثقافة 
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"العبو والربو والتجمبز"، وهي ثقافة جديدة على ال�شارع البحريني الذي مل يعتد الهبوط 
اإعالمي  اإ�شفاف  عن  ك�شفت  الأخرية  الأزمة  لكن  اللغوي.  الإ�شفاف  حد  اإىل  باختالفه 
الغ�شب  غرائز  هيجان  خالل  من  حتريكه  اأُريد  الذي  البحريني  ال�شارع  غزا  جمعي، 
الإ�شفاف،  هذا  ال�شيا�شي.  احلدث  مع  التعاطي  يف  التعقل  بدًل  املذهبية،  والع�شبيات 
التلفزيون  اأن  الأحوال  كل  يف  �شيو�شح  لكنه  متمعن،  غري  ب�شكل  ب�شيوين  تقرير  �شيوؤكده 

عمل على ا�شتخدام لغة مهينه وت�شهريية.

اأحد اأمثلة هذه الثقافة الدخيلة، هي ثقافة الت�شفي وال�شتهزاء مبن تعر�شوا للتنكيل من 
طائفة معينة، اإذ عمل الإعالمي �شعيد احلمد على الت�شفي وال�شتهزاء والنيل من جميع 
ي�شخر منهم  وكان  ال�شعبية،  اإثر الحتجاجات  اأو ف�شلهم  العمل  توقيفهم عن  الذين مت 

بقوله : "خلوا علي �شلمان واملحفوظ ي�شغلونكم اأحلني".
اجلانب الت�شهريي الآخر الذي ظهر يف برنامج احلمد، هو �شل�شلة العرتافات والعتذرات 
فيها  يقدمون  واملعتقلني،  املوقوفني  من  لعدد  ال�شجون،  خمابئ  يف  ت�شجيلها  يتم  التي 
اعرتافًا واعتذارًا، عما �شار منهم وما �شرحوا به اأو قالوه خالل فرتة الأحداث، وهو ما 
حدث للطالبة اآيات القرمزي التي كان اعتذارها مقدمة لإطالق �شراحها عقب ال�شغط 
الدويل )9(، وما قدم من اعرتاف لأحد الأطباء   )جعفر طوق(، الذي كان وا�شحًا من 
�شمن  خارجية  لقنوات  نقلها  اأجل  من  احلقائق  بفربكة  الوفاق  اتهام  العرتاف  توجيه 
احلملة التي ا�شتهدفت اإغالقها )10(. هذه العرتافات تك�شف كيف حتول الإعالم اإىل 

تابع لوزارة الداخلية بالكامل.

ال�صاعر.. ■ تلقني 
اأما برنامج كلمة اأخرية ل�شو�شن ال�شاعر، فله اأ�شلوب اآخر. �شتلعب ال�شاعر دورها املطلوب 
ورواية  اخلوف  رواية  متابعيها  �شتلقن  ال�شتغباء.  يف  املفرط  التلقيني  الدور  وهو  منها، 
ال�شتهداف ورواية الدولة املهدوية ورواية ولية الفقية ورواية حزب اهلل ورواية اجلمهورية 
الإ�شالمية، وغريها من الختالقات التي �شبق واأ�شرنا اإليها. �شتمعن يف تلقني متابعيها 
ت�شتهدف  ل  املعار�شة  واأن  وطنية،  مطالب  لها  ولي�ض  طائفية  الحتجاجية  احلركة  اأن 
وال�شحن  الكراهية  الفائ�ض من  و�شت�شتخدم خمزونها  الطائفية،  اأجندتها  �شوى حتقيق 
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تلقينها. و�شيكون هذا  لتثبيت  والت�شويه والجتزاء والبت�شار لل�شور واملواقف وال�شواهد 
يف  ب�شيوين  تقرير  �شينفي  الحتجاجية.  احلركة  من  للنيل  لربناجمها  اأ�شا�شيا  مرتكزا 
لقنته  ما  لكن  البحرين،  اأحداث  يف  اإيران  تورط  يثبت  ما  هناك  اأن   ،2011 �شبتمرب 

�شو�شن ملتابعيها عرب مقالتها وبرناجمها التلفزيوين �شيبقى غري قابل للتغيري.
�شت�شتخدم ال�شاعر ا�شرتاتيجيتها الف�شلى مع �شيوفها الذين يختلفون معها يف الختالق: 
وحتركاتها  حتديدًا(  )الوفاق  املعار�شة  من  لتحذيرهم   )11( منك  اأكرث  اأعرف  اأنا 
دائمًا  �شتمار�ض  ومرجعياتها.  وقياداتها  تظهره  وما  هذه  تخفيه  وما  ونواياها  واأهدافها 
اأن يقوله �شيوفها، و�شتقوم بالإجابة نيابة عنهم، �شتكون دائمًا هي  دور امللقن ملا يجب 
املتحدثة اأكرث من ال�شيوف. و�شتحاول دائمًا تعليم �شيوفها، �شواء اأكان هذا ال�شيف ويل 
العهد نف�شه، اأو القائم باأعمال ال�شفري الأمريكي �شتيفني ويلمز )12(، اأنها تفهم اأكرث 

منهم وترى ما ل يرون من تفا�شيل وحقائق.
�شتعر�ض ال�شاعر خالل برناجمها �شورًا ملواجهات منذ الت�شعينات على اأنها متثل عنف 
اأحداث فرباير ومار�ض 2011. و�شتمار�ض الفربكة والت�شليل والتزييف لتلقن متابعبها 
تلقينية  هزيلة  م�شرحية  برناجمها  حلقات  اإحدى  خالل  من  �شتقدم  املحتجني.  عنفية 
مع  لقاء  لإجراء  احتجاجات  منطقة  اإىل  ذهب  وكاأنه  البحرين  تلفزيون  تظهر  اأخرى، 
ملثمني يغلقون بع�ض ال�شوارع واأجرى معهم لقاء، لكن امل�شرحية الهزلية الهزيلة لن تاأخذ 
باعتبارها، التفاوت الفاقع يف حجم اأج�شاد واأعمار امللثمني املمثلني، عن اأحجام واأعمار 
ال�شبية ال�شغار الذين يقومون مبمار�شة الحتجاجات يف ال�شوارع واإغالق الطرق. كما 
�شتن�شى امل�شرحية اأن الأقنعة التي مت ا�شتخدامها يف امل�شرحية هي نف�شها تلك التي يرتديها 
رجال الأمن والع�شكر يف كل مكان، وهي تختلف متامًا عن تلك التي يغطي ال�شبية بها 

وجهوههم.)13(

ننته.. ■ مل 
مل ينتِه هذا التقرير. هناك �شببان، الأول اأن ما قام التلفزيون  من مكارثية، ل ميكن تغطيتها 
يف تقرير حمدود مثل هذا، والثاين اأن التلفزيون ل يزال يقوم بالدور نف�شه واإن تغريت بع�ض 
اأ�شاليبه. �شينتهي هذا التقرير حني ينتهي احلدث بانت�شار اإرادة ال�شعب وانت�شارهم على 

الوهم واخلوف، وحتى ذلك احلني �شيبقى هذا امللف مفتوحًا على الزيادة.
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هوام�ش:
1- يوتيوب اأم خليفة ت�شتنجد من ال�شيعة.

http://www.youtube.com/watch?v=h5OyX7YRneo&skipcontrinter=1

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

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

4- يوتيوب حلقة برنامج الرا�شد وحماكمة ا�شتجوابية لرئي�ض هيئة �شوق العمل.
http://www.youtube.com/watch?v=QzG0K0kbBEc

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

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

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

8- يوتيوب ات�شال املواطن ال�شاب علي يا�شني.
http://www.youtube.com/watch?v=vuHy2fi9RxU
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9- يوتيوب اعتذار اآيات القرمزي يف برنامج �شعيد احلمد.
http://bahrainmirror.no-ip.org/article.php?id=3029&cid=117

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

11- انظر مراآة البحرين: �شو�شن ال�شاعر مع �شتيفني: اأ�شئلة كاذبة واأجوبة �شادق.
http://bhmirror.no-ip.org/article.php?id=1048&cid=96

باأعمال  والقائم  العهد،  ويل  من  لكل  اأ�شئلتها  ال�شاعر عرب  �شو�شن  يظهر  يوتيوب   -12
اأنا  وا�شرتاتيجية:  لالأ�شئلة  املوجه  ال�شحن  يظهر  وفيها  كل على حده،  الأمريكي  ال�شفري 

اأعلم منك.
http://www.youtube.com/watch?v=_txYrAuyl2k&feature=related

13- يوتيوب امل�شرحية الهزلية التي عر�شت يف تلفزيون البحرين جلماعة تخريبية على 
اأنها متثل ال�شبية املحتجني يف ال�شوارع.

http://www.youtube.com/watch?v=apBa3HI589I
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البحرين:
الهوية العربية الضامنة للتغيير

* اإبراهيم االأمني

بعد اأقل من اأ�صبوعني على اندالع التظاهرات املطالبة با�صالحات 
"اجلزيرة"  قناة  يف  نافذ  �صديق  اإىل  حتدثت  البحرين.  يف  �صاملة 
يف  �صهرة  االأكرث  القناة  �صلوك  يل  برر  قطر.  دولة  من  اململوكة 
ما  اإن   : بالقول  البحرين  يف  يجري  ملا  املتجاهل  العربي،  العامل 
يجري حترك طائفي تقوده اإيران. وال ميكن مقارنته مبا يجري يف 
بقية الدول العربية. بل قال اأكرث من ذلك : ا�صمع، اأنا اأن�صحكم يف 

الكثري. البحرين  مو�صوع  اإيالء  "االأخبار" بعدم 
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لعبة  يف  قطر  دولة  خلفها  ومن  القناة  انخراط  لتاأكيد  كان  بل  مفاجئا،  املوقف  يكن  مل 
�شيا�شية كبرية، تهدف اإىل النخراط يف احلراك العربي القائم، لكن �شمن روؤية تقود 
الت�شدي  قادرا على  يكون  وا�شع  قيام حمور عربي  النتائج ت�شب يف م�شلحة  اإىل جعل 

ليران.
مل اأفهم يومها، ومل اأفهم حتى اليوم، كيفية ربط املطالب الإ�شالحية بالقواعد الطائفية 
للجمهور. اأعرف هذا الأمر جيدا يف بلدي لبنان. حيث ادت الع�شبية الطائفية وال�شيا�شية 
اإىل مواقف خرقاء من عمليات اإ�شالحية تعود باخلري على جميع املواطنني. لكن ما مل 
لطائفية  باخللفية  �شعبية  ثورة  اأي  املوقف من  كيفية ربط  البحرين، هو  اأفهمه يف حالة 
وبالتايل  �شيعة،  اأنهم  البحرين  بالإ�شالحات يف  املطالبني  ذنب  فيكون  فيها.  للنا�شطني 

هم - برغبتهم او بدونها – �شاروا حلقة يف م�شل�شل النفوذ ال�شيعي الذي تقوده ايران.

اخلليج  دول  قرار  كان  الخرى،  احل�شابات  من  نوع  اأي  وفق  ولي�ض  املنطق،  هذا  وفق 
العربية  القنوات  متنعت  نف�شه،  املنطق  هذا  ووفق  وعائلته.  امللك  حلماية  قوات  اإر�شال 
على  القائمة  للغرب  الكربى  امل�شلحة  ووفق  البحرين.  حدث  جتاهل  اإىل  �شهرة،  الكرث 
والغرب،  املتحدة  الوليات  نفوذ  على  تبقي  العربية  اجلزيرة  حكومات  مع  تفاهم  قيام 
جاء املوقف الغربي من اأحداث البحرين، مقت�شرا على مواقف ت�شبه بيانات الت�شامن 
جلمعيات حقوق الن�شان. ووفق هذا املنطق، يتجراأ رئي�ض وزراء قطر حمد بن جا�شم على 

اعتبار حدث البحرين امرا ل ي�شتاأهل حتركا فعال للجامعة العربية.
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واإذا كانت نتيحة كل ذلك، اإبقاء الظلم قائما، وعدم توقع تغيريات كالتي ي�شتحقها �شعب 
ميكن  ما  حتقيق  اإىل  �شعيه  عن  احلراك  تراجع  توقع  املنطقي  غري  من  فانه  البحرين، 

حتقيقه من اأهدافه حيال ال�شلطة وموؤ�ش�شاتها.

لكن هل ميكن لنا اإيراد مالحظات من النوع الذي ي�شاعد على التفاعل مع حدث البحرين 
بطريقة تقل فيها النفعالت ، الطائفية منها اأو ال�شيا�شية؟

■ اأوال، كان ول يزال على قيادة القوى احلركية يف البحرين، البحث دون كلل، عن الإطار 
الأف�شل الذي يجذب فئات كثرية من املجتمع اإىل �شفها. وهو امر يحتاج اإىل مبادرات 
يعمل  التي  الوقائع  لكل  ال�شت�شالم  عدم  واإىل  �شرب  اإىل  ويحتاج  الوقت،  طوال  مفتوحة 

الخرون على فر�شها جلهة النق�شامات الطائفية واملذهبية.

التعبوية  ال�شعارات  ثانيا، يجدر بالقائمني على احلراك، فهم امل�شافة املنطقية، بني   ■
تفتح  حتققت  ان  والتي  الواقعية  الهداف  وبني  اجلمهور،  حركة  ثبات  لجل  ترفع  التي 
الباب امام واقع �شيا�شي من نوع اآخر. وهذا يتطلب يف هذه اللحظات، الإقرار باأن انفجارا 
كبريا �شوف يقع يف منطقة اخلليج، اإن �شعت املعار�شة اإىل اإ�شقاط النظام القائم ب�شورة 

كلية.

اجلزيرة  �شعب  اأن  اأ�شا�ض  على  الت�شرف  املعار�شة،  هذه  قيادة  على  وجب  ثالثا،   ■
العربية، واملفروز الآن يف اإمارات وممالك، لي�ض خ�شما ولي�ض هدفا يجب النيل منه، بل 
على العك�ض، فان من واجب هذه املعار�شة البحث عن اأكرب قوا�شم م�شرتكة، من �شانها 
حتويل مطالب �شعب البحرين يف الإ�شالحات، منوذجا لكل �شعوب اجلزيرة العربية التي 

حتتاج دولها اإىل اإ�شالحات عميقة يف طريق التخل�ض من اآليات احلكم القائمة.

بان  تلزم احدا  التي ل  تلك  العربية،  الهوية  ابراز  لقوى احلراك  الف�شل  رابعا، من   ■
يكون قوميا عربيا على طريقة البعث او على الطريقة النا�شرية، لكن انطالقا من العامل 
العربي يحكمه اكرثيتان، واحدة ا�شالمية، وثانية عربية، والثانية، ل تزال متثل ار�شية 
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حال  ت�شكل  التي  الهوية  وهي  العربي،  العامل  يف  التغيريي  امل�شروع  ا�شحاب  لكل  جاذبة 
لزمة القليات التي ترافق احلراك يف غالبية الدول العربية.

بني  القا�شية  املواجهة  من  ف�شال جديدا  ي�شهد  �شوف  عاما جديدا  ندخل  ونحن  اليوم، 
املحور الذي تقوده الوليات املتحدة واملحور الذي تقوده ايران، �شوف جند اأنف�شنا اأمام 
خيارات �شيقة واأمام هوام�ض اأكرث �شيقا، لكن الأ�شا�ض، الذي ي�شلح لبناء هوية قوية تعيد 
العتبار اإىل مفهوم املواطنة، هو مت�شكنا بال�شعي اإىل ا�شتقالل مثلث الأ�شالع، ا�شتقالل 
الثقافية  اأو  القت�شادية  التبعية  وا�شتقالل من  الغربي يف بالدنا،  الع�شكري  الوجود  من 
لهذا الغرب، وا�شتقالل يعيد العتبار اإىل الهوية العربية التي ل يخ�شاها الإ�شالم، ولكنها 
ت�شكل عن�شر الوحدة يف عامل عربي متزقه الع�شبيات الهادفة اإىل اإبقاء العرب يف اأ�شفل 

درجات �شلم الرتقي والزدهار.

لي�ض مبقدور اأحد وقف حراك البحرين متى اأراد اأهل البلد ال�شتمرار به. ولي�ض مبقدور 
اأحد جتاهل احلدث حتى ولو تعاون اإعالم العامل كله على حجب ال�شورة.

* رئي�ض حترير �شحيفة الأخبار اللبنانية.
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* عبا�ش املر�صد

مع  جمعني  عابر  اجتماع  كان  اللوؤلوؤة  دوار  يف  االأخرية  الليايل  اإحدى  يف 
اأحاديثنا  اأن تدور  الطبيعي  والثمانينات ومن  ال�صبعينات  اأ�صدقاء من جيل 
ال�صعودية  القوات  تدخل  تاأكيدات  وتزايد  االأخرية  ال�صاحة  تطورات  عن 
خرباتنا  ت�صعفنا  مل  عليها،  واالإجهاز  الثورة  لقمع  البحريني  واجلي�ش 
كاأجيال متعاقبة اأن جناري جيل الثورة ال�صاب فكلما انطلق حديث مر علينا 
وقتها  الدوار.  منطقة  لتح�صني  االإ�صمنتية  الرت�صانات  يجر  وهو  �صاحبنا 
عرفنا اأن هذا اجليل قد قرر اإكمال حلقة الغ�صب وفق اإرادته، حتى مقاومة 
حالة قانون الطوارئ التي نوق�صت مع ال�صديق العزيز عبدالهادي اخلواجة 

مل تكن متقدمة على اأفكار �صباب الثورة.

14 فبراير
ملحمة الحرب والسلم
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كنت اأعتقد و ل زلت اأن �شباب هذا اجليل قد انت�شر قبل املعركة ويف اأثنائها ومن بعدها 
ولن   ملنازلهم وهم مل  ال�شباب  واإن رجع  بل حتى  يريد،  النظام كما  ي�شقط  واإن مل  حتى 
يفعلوا فهم منت�شرون اأي�شا. اأقول ذلك ل�شبب ب�شيط جدًا هو اأن هدف الثورة كان البحث 
اأن  ال�شعب  فئات  جميع  جعلوا  اأنهم  هي  الثورة  �شباب  وقدرة  فيها  والعي�ض  الكرامة  عن 
اأفراد هذا  الذي طال  الطائفي  والعزل  القمع  األوان  يعي�شوا بكرامتهم وعزتهم رغم كل 

ال�شعب.

باملدرعات  مبالني  ول  منك�شرين  غري  ال�شعب  اأبناء  فيها  يخرج  التي  الوىل  املرة  اإنها   
الذاكرة  يف  كربى  مل�شاهد  جدًا  متداخل  امل�شهد  عليهم.  املتكالبة  واجليو�ض  والدبابات 
الإ�شالمية خ�شو�شا ال�شيعية منها فالإمام احل�شني مل ي�شقط يزيد ومل ي�شتطع اأبوه من 
التاريخ  لهم  و�شهد  كانوا منت�شرين يف حركتهم  والبن  الأب  لكن  معاوية  يعزل  اأن  قبل 
ال�شهوين يف  الكيان  الإ�شرائيلية  القمع  اآلة  ت�شعف  الذاكراة احلديثة مل  ويف  بالنت�شار 
ماديًا  معادلة �شعبة  اإنها  ومقدراته.  بلبنان  التي حلق  الدمار  املقاومة رغم  �شوكة  ك�شر 
الثورة فيها تبحث عن  التي �شقطت يف م�شر وتون�ض وليبيا، ل تزال جماهري  فالأنظمة 
تتمة الكرامة واحلرية، و�شباب هذا اجليل ال�شامد حقق الكرامة واحلرية واإن مل يتممها 

باإ�شقاط النظام.

موؤدجلة ميكن  حركة حزبية  يواجه  ول  تقليديني،  �شيا�شيني  قادة  يواجه  ل  الآن  النظام 
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حما�شرتها والق�شاء عليها، بقدر ما يواجه حالة متعاظمة من الكرامة واحلرية والعزة. 
فت�شعة �شهور من الف�شل واحلرمان من العمل مل توؤثر على نف�شيات املف�شولني، وجرعات 
قا�شية من التعذيب وامتهان الكرامة مل تركع معتقاًل واحدًا ليكف عن مطالبه اأو اخلروج 
اأحد.  قناعة  تغري من  اأن  ت�شتطع  ومغرية مل  ووعود كبرية  �شيا�شية،  فعاليات  جمددًا يف 
اخلا�شرون هم الفئة ال�شالة والكالب امل�شعورة التي انتهجت طائفية قل مثيلها يف العامل، 
عليهم لحقًا  الزمن  �شياأتي  الذين  اخلا�شرون هم  اأخرى.  بعد  مرة  ينهزمون  الآن  وهم 
ليذيقهم جرعات ما فعلوه يف حق اأبناء هذا ال�شعب طوال عام كامل وطوال عقود طويلة.

ل اأختلف مع من يقول اإن النظام اأ�شبح اأكرث قوة من قبل وحظي بدعم مل يحلم به اأي 
نظام عربي، اإل اأن هذه القوة املادية والع�شكرية عدمية الفائدة �شاأنها �شاأن اأ�شلحة الدمار 
ال�شامل التي ل ي�شتطيع اأحد ا�شتخدامها رغم امتالكه لها، لأن معادلة الردع �شادقة يف 
حال ال�شعوب »وهي اقتلونا اأكرث ف�شعبنا �شيعي اأكرث«. فم�شهد البطل ر�شا لي�ض م�شهدًا 
ر�شا�ض  ي�شتقبل  ال�شباب  بع�ض  خرج   1965 انتفا�شة  اأحداث  ففي  وجديدًا،  مبتكرًا 
العمل  من  الف�شل  وحالة  بوحميد.  �شقط  كما  و�شقطوا  اأي�شًا،  العاري  ب�شدره  اجلنود 
ل�شيا�شات قدمية جربت منذ قمع  وتكري�ض  تكرار  بل هي  اأي�شا،  �شيا�شية جديدة  لي�شت 
1954. واإذا ت�شنت لنا الفر�شة لال�شمتاع ملا عاناه جيل الثمانينات من تعذيب  حركة 
يف  املمنهجة  ال�شيا�شية  اأن  �شنعرف  التعذيب،  اأنواع  باأب�شع  وتعذبيهن  للن�شاء  واعتقال 

ال�شجون مل تتغري، لأنها ت�شدر من نزعة وح�شية كما يقول ال�شيد ب�شيوين.

اإذ مل ي�شتطع  الثورة كفعل �شيا�شي، رغم غمو�شه، فاإنه يحمل دائمًا طابع املفاجاأة،  اإن 
اأحد اأن ي�شنع ثورة على نار هادئة، ففي حلظة تاريخية غام�شة تتحرك جماهري غا�شبة 
وتقرر اأن ت�شتبدل نظامها بنظام اآخر وتعلن ب�شكل ل لب�ض فيه اأن احلاكم احلايل مل يعد 
حاكمًا، واأن بقاءه غري �شرعي. هكذا هي معظم الثورات يف التاريخ، اأنا�ض غري معنيني 
بال�شيا�شية وغري من�شوين حتت راية حزب ما يتفاعلون مع �شرارة �شيا�شية اأو اجتماعية، 
ويقودون ثورة �شعبية �شد النظام الذي يواجههم بالقمع والتنكيل، لكنه اأمام حدة الغ�شب 
ال�شوت  هو  يكون  ما  عادة  اآخر  نظام  مكانه  ليحل  بعيدًا  ويغور  ي�شقط  الإرادة  وت�شلب 

الأكرث جلبة قبل الثورة واأثناءها.
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من وجهة نظر �شخ�شية، يبدو يل اأن ا�شتباق حلظة �شقوط النظام والرغبة يف احل�شول 
اأتاح  مبا  وت�شتته،  النا�ض  غ�شب  تفريغ  يف  اأ�شا�شيا  �شببا  كان  جلبة  الأكرث  ال�شوت  على 
للنظام اأن يعيد ترتيب اأوراقه كاملة لحتواء ومواجهة حلظة انطالق الثورة وعنفوانها. 
فالإرادة التي خرجت ب�شكل مذهل ومفاجئ وجدت نف�شها من�شطرة ومنق�شمة، وكان من 
ال�شعب توجيهها ناحية هدف واحد هو اإ�شقاط النظام عمليًا مع اأن عبارة اإ�شقاط النظام 

مل تبارح فعاليات الثورة واأوراقها حتى الآن.

التخطئة  مبعيار  الثورة  �شاحة  �شغلت  �شيا�شية  وبدائل  مقنعة  اإجابات  تقدمي  من  بدًل 
والت�شويب وحتميل امل�شئولية لطرف دون اآخر، حدث ذلك يف وقت �شاعف فيه »لنظام من 
تر�شانة دفاعه و�شارت الثورة اأمام �شتة اأنظمة بدًل من نظام واحد. التجارب التاريخية 
تعلمنا اأن الثورة ل متوت لكنها ترتاجع اأو تبطىء من مفعولها، ويف الوقت نف�شه فاإن البقاء 
يف املنطقة نف�شها تقرير البقاء يف ال�شندوق نف�شه كفيل باأن يذبح الثورة ويطفئها انتظارًا 

ل�شنوات كي ت�شتعل �شرارتها من جديد.

الوقت مل ينتِه والنت�شار احلقيقي متحقق ونبقى اأمام حقيقة الوحدة وتنويع الأدوار بدًل 
امللقاة على عاتق  واملهمة  الواقع  الن�شغال يف جدالت غري جمدية تكذبها معطيات  من 

اجلميع هي ا�شتجماع حلظة الغ�شب وتوحيدها بدًل من النق�شام حولها.

* كاتب بحريني
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المستحيل ... ممكن

* عادل مرزوق

ال  فر�صية  على  منفتحني  نكون  الأن  معنى  من  هناك  "لي�ش 
نفهم منها �صيئًا" كارل �صاغان.
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ال�شري  �شنرت. خط  �شيتي  اإىل جممع  اللوؤلوؤة  ودوار  بال�شلمانية  مرورًا  توبلي  من  الطريق 
اليومي لزوجتي اإبان فرتة تعليمها قيادة ال�شيارة.  اجتياز دوار اللوؤلوؤة اأكرث ما يربكها. 
اأو  ارتباك  دون  الدوار  بعبورها  ال�شيارة مبفردها مرهونًا  بقيادتها  ال�شماح  �شرط  وكان 
قلق. يف احلقيقة، مل يخطر يف بايل حينها، اأن عبور هذا الدوار �شيكون رهان م�شتقبل  

البالد باأ�شرها!

يف الو�شول الثاين لدوار اللوؤلوؤة، كنت والزميل ح�شني مرهون من اأوائل الوا�شلني، ان�شحاب 
جمنزرات قوة دفاع البحرين وقوات وزارة الداخلية خلرّف وراءه الأ�شالك ال�شائكة التي 
كانت حتيط بامليدان. وفيما كان املتظاهرون يحاولون نزع الأ�شالك للمرور وفتح الطريق 
لباقي املتظاهرين، مل يبال اآخرون مبا �شترتكه تلك الأ�شالك على اأيديهم واأرجلهم من 
اأو  يالحظوا  اأن  دون  يت�شابقون  وعي،  دون  كانوا  التدافع،  ذلك  اأتذكر  وجروح،  اإ�شابات 

يكرتثوا للدماء التي كانت تنزف من اأج�شادهم بالفعل.

دماء ال�شحايا من الهجوم الأول على الدوار ت�شبغ الع�شب الأخ�شر بلونها الأحمر. هنا، 
وهناك، كان كل حبيب يبحث حيث �شربت هذه الأر�ض دماء حبيبه. مل ي�شتح اأحد من 
البكاء. كل من ي�شل اإىل الدوار كان ي�شقط باكيًا، اأو مغ�شيًا عليه. مل يكن لل�شيا�شة يف تلك 
اللحظات اأي ح�شور، مل يطلب اأحد من املتظاهرين اإ�شالح النظام، اأو اإ�شقاطه، كانت 
الذي  واحلرية  الكرامة  اإح�شا�ض  هو  خا�ض،  نوع  من  حلظات  بالفعل،  تاريخية  حلظات 
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تذوقه النا�ض بلهفة. ت�شابق اجلميع يف ا�شتن�شاق تلك الن�شمات الرقيقة من ريح احلرية. 
ع�شر دقائق من البكاء والنحيب. التقطت �شورة للذكرى، واأر�شلُت تغريدتي على تويرت،  
كانت ول تزال اأثمن ما كتبته بالن�شبة يل: »هذه الأر�ض اأر�شي، اأقف عليها وقت ما اأ�شاء، 

كيف ما اأ�شاء«.

كان ل بد من �شرد هذا امل�شهد الذي ل يزال ي�شتوطن ذاكرتي لأفتتح به هذه املقالة عن 
ح�شاد الثورة. هي حلظة – بالن�شبة يل - من اأدق اللحظات واأكرثها دللة �شمن جممل 
الأحداث التي عاي�شتها اأيام الثورة. لن يعود هذا ال�شعب ملا قبل الرابع ع�شر من فرباير 
من العام 2011 دون اإجناز يحتفي به، لن يعود ليقتات من املواطنة الناق�شة/املواطنة 
»يريد«،  بات  ال�شعب  »املمكن«.  لف�شاء  ال�شعب  هذا  يعود  لن  املوؤقتة.  املواطنة  املنحة/ 

و�شتان بني ما ت�شنعه ال�شعوب بـ »الإرادة«، وما قد يتيحه »املمكن« يف ال�شيا�شة.
مل يكن عبور دوار اللوؤلوؤة من »املمكن«، مل يكن العت�شام يف الدوار من »املمكن«، مل يكن 
العت�شام قبالة ق�شور احلكم من »املمكن«، مل يكن حتمل ثالثة اأ�شهر من الظلم والقهر 
والقتل واجلرائم والنتهاكات حلقوق الإن�شان من »املمكن«، مل يكن الكثري مما اأجنزته 
هذه الثورة من »املمكن«، كل ما كان هو ا�شتثنائي حقًا. وعليه، الذي ل ميكن اأن يكون »، 
ممكنًا« هو اأن ينتهي هذا الف�شل من تاريخ هذه ال�شعب العظيم دون انتقال دميوقراطي 

حقيقي، يوؤ�ش�ض مل�شتقبل جديد يك�شر ف�شاءات »املمكن« كلها.

ا�شتنفدت الدولة كل ما لديها من عالقات وقدرات وفربكات واألعيب �شيا�شية، ول يزال 
�شباب الرابع ع�شر من فرباير، ل يزال اأبناء وبنات هذا ال�شعب، يبدعون يف احتجاجاتهم 
يف  الدولة  اأخطاأت  احل�شار.  هذا  لتجاوز  والحتجاج  التظاهر  يف  ال�شلمية  وطرقهم 
هي،  ملنطقها  واإعادته  ال�شعب  هذا  اإرادة  بك�شر  كفيلة  الع�شا  اأن  اعتقدت  ح�شاباتها، 

اإرادتها هي، منحها هي، اأكاذيبها هي، املمكن الذي تعرفه هي.
ختامًا، فلن�شاأل ب�شدق: ما ح�شاد هذه الثورة؟، اأعتقد اأن اأثمن ما ا�شتطعنا ح�شاده من 
اأن الدولة التي نعي�ض  اأوًل، والإرادة ثانيًا. عرفنا  هذه الثورة يف عامها الأول هو املعرفة 
فيها لي�شت اأكرث من اأكذوبة كربى، عيدها الوطني اأكذوبة، مواطنتها اأكذوبة، د�شتورها 
اأكذوبة، قوانينها اأكذوبة، ق�شاوؤها اأكذوبة، وزراوؤها وهياكلها اأكذوبة، موؤ�ش�شاتها اأكذوبها، 
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اأكذوبة، دميقراطيتها  الإ�شالحي  اأكذوبة، م�شروعها  النيابي  اأكذوبة، جمل�شها  اإعالمها 
ومبا   - عرفنا  �شدقناها.  اأكذوبة  اأكرب  كان  اأعوام  لع�شرة  ع�شناه  ما  اأن  عرفنا  اأكذوبة. 
ل يدعو لل�شك - اأننا نكتب اأكرب حماقاتنا اإن قبلنا بت�شوية منقو�شة او موؤجلة ناأمل لها 
اأن تكرب اأو اأن تتطور مع الوقت. عرفنا اأن هذا النظام لن يرتدد يف العودة لديكتاتوريته 

وهمجيته اإن تركنا له بابًا واحدًا اإليها.

واإعالمه  امل�شعور  بع�شكره  النظام  اختربها  التي  »اإرداتنا«  بـ  ثقتنا  هي  الثاين  ح�شادنا 
هتفنا  نريد.  وكيف  نريد،  ماذا  عرفنا  اليوم،  والرابح.  الكبري،  رهاننا  فكانت  الكاذب 
باأ�شواتنا وقلوبنا »ال�شعب يريد«، واختربنا النظام يف هذه الإرادة: يف قوتها، يف ثباتها، يف 
�شمودها، يف حتملها لهمجية ال�شالح واملرتزقة املجرمني، يف وفائها للراحلني امل�شحني 
باأرواحهم ودمائهم. اجتازت اإرادتنا الختبار. ك�شرت اإرداتنا يف احلياة اإرادة النظام يف 
املوت، طوقت اإرادتنا التواقة للحرية اإرادة النظام يف اإبقائنا رازحني حتت نار العبودية 

والذل.

ال�شعب يريد حريته، يريد كرامته، يريد مواطنته على هذا الرتاب كاملة، يريد اإن�شانيته 
الطائفية  حبال  رقبته  عن  يرفع  اأن  يريد  جمزوءة.  اأو  منقو�شة  غري  وحقوقه  امل�شلوبة 
واأثقالها، يريد ثرواته التي �شلبت منه لع�شرات ال�شنني، يريد اأن ينجز م�شروعه املدين 
العامل  القدمي لرياه  العربي حلمه  قلب اخلليج  ير�شم يف  اأن  يريد  الدميقراطية.  ودولته 
�شعبًا اأ�شياًل حرًا موغاًل يف احل�شارة واملدنية، يريد اأن يدق اأجرا�ض الدميقراطية، ليتلو 
ن�شيده اجلميل يف الرابع ع�شر من فرباير من كل عام، وفاًء للم�شحني وال�شهداء من اأبناء 

هذا الوطن الكرمي.    

* كاتب بحريني
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المفارقة:
1995: الشعب يريد النظام..

2011: الشعب يريد إسقاطه النظام

* عبا�ش بو�صفوان

يف هذه العجالة، �صمن ملحق يقارن بني اأحداث الت�صعينات واأحداث 
االإجابة عن  اأود  اللوؤلوؤة،  انتفا�صة/ حركة  بثورة/  بات يعرف  ما 
على  وطبقاتهم  اأطيافهم  بجل  النا�ش  خرج  ملاذا  مركزي:  �صوؤال 
مل  حني  يف   ،2011 فرباير   14 حدث  يف  امل�صبوق  غري  النحو  هذا 
وعموم  والتجار  الو�صطى  والطبقة  املختلفة  القطاعات  تنخرط 

النخبة بهذا الزخم يف اأحداث الت�صعينات.
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هناك اأ�شباب كثرية بالطبع، تتعلق بالتغريات الدولية والإقليمية، والتطور الإن�شاين، وثورة 
الت�شالت وامليديا، وال�شياقات التاريخية والربيع العربي، ووجود املعار�شة الر�شمية على 
الأر�ض، وخربتها الكبرية بالنظام، والت�شكيالت ال�شبابية التي فاجاأت نف�شها واجلميع، 
اإ�شافة اإىل الدور ال�شتثنائي للمراأة والطبقة الو�شطى والتكنوقراط الذين اأ�شميهم عقل 
فر�شت  فيما  احلدث،  انطالق  يف  �شاحرا  دورا  لعبت  وغريها  النقاط  تلك  كل  الثورة.. 

املعاجلة الأمنية العنيفة والتطهريية ا�شتمراره وتطوره.

لكن النقطة التي اأرى وجوب التاأكيد عليها مرة اأخرى، والتي اأظن اأنها اأكرب حمفز للثورة، 
تتعلق بالفارق اجلوهري بني احلكم اإبان عهد الأمري الراحل عي�شى بن �شلمان اآل خليفة، 

وامللك احلايل حمد.
للخروج  تف�شريا  تعطي  اأراها  التي  الرئي�شية  الفكرة  ب�شرد  �شاأكتفي  امل�شاحة،  ول�شيق 

العارم.

تتلخ�ض هذه الفكرة يف اأن الإق�شاء الكلي، اأو ال�شعور بالإق�شاء، لدى القطاعات ال�شعبية، 
واملوؤ�ش�شات املدنية والعمالية واحلزبية والتجمعات التقلددية/ العائلية/ القبلية والدينية، 
خالل مرحلة حكم امللك حمد، خلق ردة فعل راغبة يف ممار�شة اإق�شاء �شبيه لآل خليفة 

من امل�شهد ال�شيا�شي.
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وجتلت الرغبة ال�شعبية يف الإق�شاء من خالل �شعارين اثنني:
ال�شعار الأول: ال�شعب يريد اإ�شقاط النظام، اأو املطالبة باجلمهورية اأو ي�شقط حمد.

ال�شعار الثاين: يتمثل يف الدعوة اإىل ت�شكيل ملكية د�شتورية.
احلركة  جوهر  يف  احلاكمة  العائلة  �شالحيات  اإلغاء  اأو  تقلي�ض  يح�شر  احلالتني  ويف 

املنادية بالتغيري والدميقراطية.
وعند مقارنة ذلك بحركة الت�شعينات، فاإن النتفا�شة املطلبية حينها دعت لل�شراكة على 

اأ�شا�ض د�شتور 1973، الذي يبقي اآل خليفة الرقم الأ�شا�ض يف املعادلة ال�شيا�شية.
وجاءت تلك احلركة ردا على التهمي�ض )ولي�ض الإق�شاء( للقطاعات املختلفة، يف عقود 

الثمانينات وال�شبيعات والت�شعينات.
وميكن مالحظة الفارق بني �شيا�شية التهمي�ض التي اتبعها احلكم اإبان عهد ال�شيخ عي�شى، 
النقاط  القرن اجلديد، يف  الأول من  العقد  اتبعت يف  التي  والتطهري  الإق�شاء  و�شيا�شة 

التالية:

■ التطهري
مل يجعل تقرير البندر جمال لل�شك يف روؤية امللك حمد الإق�شائية لقطاعات وا�شعة من 

املواطنني، وحرمانها من فر�ض العي�ض الكرمي والرتقي وحتقيق الذات.

ول باأ�ض الآن من القول باأن كاتب هذه ال�شطور ت�شلم ن�شخة من التقرير قبل نحو 6 اأ�شابيع 
ات�شح  وقد  كانت حلظة خميفة جدا..  البحرين.  من  النبدر  امل�شت�شار �شالح  من طرد 
�شريعا عدم قدرة القوى ال�شيا�شية على ا�شتثمار ذلك التقرير اخلطري، يف حلظة �شبقت 
اإىل جهة لتقوم  التقرير  ال�شطور ت�شريب  2006، فقرر كاتب هذه  النيابية  النتخابات 

بتوزيعه على النطاق الذي مت.

ذلك كان تاريخا، ويهمني الإ�شارة اإليه كي اأُقوم بتعرف التقرير يف كلمات قليلة، بح�شب 
ما اأفهمه من خالل اللقاءات التي كانت جمعتني مع كاتبه يف �شقته يف منطقة ال�شيف. 
لقد ُو�شع تقرير البندر بعد درا�شة التجربة ال�شيعية يف البحرين. والتي خل�شت اإىل اأن 
قوة املعار�شة الراهنة تعود اإىل: وجود مرجعية دينية موؤثرة، و�شيطرة معار�شة �شبه كاملة 
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املعار�ض، وانخفا�ض  ال�شعبي الجتماعي  الن�شاط  على موؤ�ش�شات املجتمع املدين، وزخم 
ال�شوت املوايل اإلخ.

و�شع التقرير خطة عمل من اأجل تقليد ذلك النموذج القادر على الوقوف �شد لل�شلطة، 
اأهلية/ مدنية قريبة من  فاقرتح ت�شكيل مرجعية دينية �شنية موالية، وتاأ�شي�ض جمعيات 
الوطن،  �شحيفة  واإن�شاء  املوالية،  للجماعات  التح�شيدية  الأ�شوات  وت�شجيع  احلكومة، 
الدفاع  وزارات  خالل  من  للموالني  الدرا�شية  البعثات  وزيادة  الكرتونية،  ومنتديات 
متتد  كثرية،  اأخرى  وخطوات  الزواج،  معدلت  وزيادة  الرتبية،  اإىل  اإ�شافة  والداخلية 
والقطاعات  الكربى  وال�شركات  املدنية  اخلدمة  قطاع  على  ال�شيطرة  م�شاحة  زيادة  اإىل 

التجارية والقت�شادية.

باخت�شار، ال�شعي لل�شيطرة على الف�شاء العام، مبا هو اأبعد من ال�شطرية على ال�شلطة 
التنفيذية والق�شائية والت�شريعية.

حالة  عن  واملعرب  املمنهج  الكلي  الإق�شاء  نهج  يف  ال�شلطة  �شارت  بينما  فاإنه  الواقع،  يف 
عداء �شافرة، وعالية الدرجة لقطاعات وا�شعة من املواطنني، فاإنها توقعت ثورتهم، لذا 
ا�شتعدت لذلك، وكان جتمع الفاحت جتربة عملية ملا حققه التقرير من نتائج نحو تاأ�شي�ض 

تيار م�شاد للمعار�شة.

باأن  النا�ض  ي�شعر  مل  والت�شعينات  والثمانينات  ال�شبعينات  عقود  يف  اأنه  اخلال�شة، 
ال�شنوات  لكنهم يف  ثاروا �شمن حدود.  لذا  كليا،  وم�شتقبلهم م�شدود ومهدد  حا�شرهم 
الأخرية راودهم احللم ال�شلبي، باأن الذهنية احلاكمة يف الرفاع ل تنوي خريا مب�شتقبلهم 
ولي�ض  النظام«،  اإ�شقاط  يريد  ال�شعب  راأ�شهم«:  »قمة  من  ف�شرخوا  عيالهم  وم�شتقبل 

ال�شعب يريد النظام ود�شتور 1973، كما يف دي�شمرب 1994.

■ الد�صتور
حافظ ال�شيخ خليفة بن �شلمان، الذي كان الرجل القوي يف عهد اأخيه الأمري عي�شى على 

د�شتور 1973.
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جمل�ض  ت�شكيل  مت  عندما  وحتى  الغائه.  على  يتجراأ  مل  اأنه  بيد  يطبقه،  يكن  مل  بالطبع 
)املجل�ض  الد�شتوري  الربملان  لتلغي  تكن  الد�شتورية مل  التخريجات  فاإن  املعني،  ال�شورى 
الوطني(، فيما كان رد املعار�شة اأنه ميكن للحكم ت�شكيل جمال�ض �شورية للن�شح، لكنها 

لي�شت بديال للموؤ�ش�ش�شة التمثيلية املنتخبة.

بيد اإن قيام امللك حمد بتغيريات د�شتورية من طرف واحد، واإعالن نف�شه حاكما مطلقا، 
يكون  ل  �شيغة  �شراحة  يريد  امللك  اأن  بدا  حني  القائمة،  ال�شيا�شية  اللعبة  كثريا  خد�ض 
للد�شتور  املخالف  التهمي�ض  مرحلة  من  النتقال  مت  وبذلك  تاأثري.  ول  راأي  فيها  لل�شعب 

املكتوب، اإىل اإق�شاء يقره د�شتور 2002!

■ الت�صكيل الوزاري
يعرب الت�شكيل احلكومي، عموما، عن روؤية راأ�ض الدولة لطريقة احلكم يف البالد وتوازناتها. 
ومل يكن جمل�ض الوزراء ذا اأهمية يف احلكم يف الفرتة من 1975 اإىل 1999، بل كان 
رئي�ض الوزراء هو الذي يقرر، ومع ذلك اتخذ التاأليف الوزاري طابعا يو�شف بالتوازن، 

ثلث من اآل خليفة، وثلث من ال�شنة، وثلث من ال�شيعة.

معادلة  من  يغري  مل  ذلك  اأن  اأكرث  ال�شحيح  �شحيح،  وهذا  حما�ش�شة،  هذه  يقال  قد 
ال�شلطة التي حتتكرها العائلة احلاكمة، بيد اأن املحا�ش�شة، كفكرة �شيا�شية، قريبة من 
اأنظمة احلكم �شوء، وهي كالت�شويت الذي »يق�شم«  اأقل  معادلة الدميقراطية، التي هي 

اجلمهور، بدل توافقه.

املحا�ش�شة، �شمن �شوابط اأخرى، قد حتفظ ا�شتقرارا البالد. اإن ك�شر ال�شيغة ال�شكلية 
للمحا�ش�شة، مع جميء امللك حمد، اأدى اإىل ما راأيناه يف 14 فرباير 2011، حني كان 
الوزراء ال�شيعة ثالثة من اأ�شل نحو 23 وزيرا، ثمانية منهم من ال�شنة، والباقي من اآل 

خليفة.

اإنه �شكل فاقع لالإق�شاء، اإق�شاء النخبة هذه املرة، التي انخرطت هي الأخرى يف حدث 
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14 فرباير، موؤيدة الرغبة يف اإحداث اإ�شالحات حقيقية يف موؤ�ش�شة احلكم مادامت غري 
م�شتفيدة منها.

■ التجني�ش
احلكم.  حمد  امللك  ت�شلم  قبل  بحذر  تتبع  ظلت  لكنها  جديدة،  لي�شت  �شيا�شة  التجني�ض 
باأن  الآن  خافية  غري  روؤية  �شمن  اأولوياته  من  جزءا  الدميغرايف  التغيري  اعترب  والذي 
ال�شيعة خطر ا�شرتاتيحي على النظام ينبغي تطهري املوؤ�ش�شات املدنية والع�شكرية منهم.. 

�شمن نظرية جتفيف الينابيع، التي ت�شمل التجهيل والإفقار و�شحب اأطر النفوذ.

يبلغ  بالإق�شاء  ال�شعبي  ال�شعور  فاإن  النا�ض،  �شد  ال�شاملة«  »احلرب  مرتكزات  وبدخول 
مديات غري م�شبوقة، جتلت بني 14 فرباير ومنت�شف مار�ض، ومازالت وا�شحة.

تلك النقاط، �شمن نقاط اأخرى مهمة، دفعت باجلمهور باأن »يخرج من ثيابه«، مطالبا 
بالتغيري واخلال�ض من حكم جتاوز خطوطا ظلت حمراء عقودا طويلة.

واإذ يبدو امللك مركز هذه ال�شيا�شة غري امل�شئولة، فقد حتول ال�شعار ال�شعبي الأكرث تداول: 
ي�شقط حمد بدل تنحى يا خليفة.

اإىل  نقدا  يوجه  مل  الذي  الت�شعينات،  يف  املعار�ض  اخلطاب  بني  فارق  ذاته  بحد  وذلك 
راأ�ض الدولة الأمري عي�شى بن �شلمان اإل نادرا جدا جدا، وتركز اجلهد على انتقاد رئي�ض 

الوزراء.

اأما حاليا، فاإنه رغم اجلهد اخلارق الذي يبذله اخلطاب املعار�ض لعدم انتقاد امللك حمد، 
فاإن ال�شعور يتنامى يوما بعد اآخر باأنه )امللك حمد( يف جزء من الأزمة، بل جوهرها.

اأحمال  من  وي�شاعف  البالد،  تواجهها  التي  التحديات  من  يزيد  ذلك  فاإن  وب�شراحة، 
احلركة املطلبية، ويحد من قدرة عائلة اآل خليفة والإقليم والغرب على التغيري.. اإذ كيف 

ميكن اخلروج من اأزمة َمن بيد جزء كبري ِمن مفاتيح حلها هو جوهرها؟
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تلك الإ�شكالية ل تواجه امللك عبداهلل واحلركة املطلبية يف الأردن، ول تواجه امللك حممد 
ال�شاد�ض يف املغرب، والأمري �شباح الأحمد يف الكويت.

يف تلك البلدان ل يرتفع �شعار الإ�شقاط لراأ�ض الدولة، يف حني يرتقع بقوة يف البحرين.. 
مما ي�شتدعي اأن ي�شاأل امللك حمد نف�شه: ملاذا؟

ول اأدري اإن كان اجليل اجلديد يعرف اأن ال�شيخ عي�شى بن علي اأطيح به يف الع�شرينات 
من القرن املا�شي بعد جلنة حتقيق بريطانية، اأظهرت انتهاكات وا�شعة حلقوق الإن�شان 
وف�شادا يف موؤ�ش�شة احلكم.. ول�شت متاأكدا اإن كان امللك �شيتع�ض، بيد اأن املحكومني يجدر 
بهم اأن يدركوا اأن تغيري احلاكم يف 1923 مل يغري �شيئا!. لأنه غري اأ�شخا�ض ومل يغري 
بنى.. واأظن اأن الرتكيز على الد�شتور يف الت�شعينات كما الآن يف حمله، بيد اأنه �شيكون 
خطاأ ا�شرتاتيجيا ن�شيان مراكز القوى الأخرى يف ال�شراع، واأبرزها املورد الب�شري الذي 

يجدر دائما احلر�ض على تنميته.

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

* اأنور الر�صيد

املعتقلون  ي�صتمر  كما  الدم  نزيف  وي�صتمر  ال�صهور  وتتواىل  االأيام  وت�صتمر 
اإهانة  من  معاناتهم  معهم  وت�صتمر  كنكوريتية  اأركان  اأربعة  بني  قابعني 
الثانية  ال�صنة  اإن�صاين ومذهبي، وها نحن نقرتب رويدًا رويدًا نحو  وحتقري 
وال زال الو�صع م�صتمرًا على ما هو عليه. مل ت�صتطع القوة الغا�صمة اأن حتقق 
�صر على مطالبه، والوا�صح باأنه م�صتمر بهذه املطالب اإىل ما  االأمن وال�صعب محُ
ال نهاية اأي اأننا يف مرحلة ع�ش االأ�صابع من ي�صرخ اأواًل. لذلك وبالرغم من 
ا�صتخدام كل انواع االأ�صاليب الرتهيبية، مل ت�صتطيع االأ�صرة املالكة اأن حتل 
الوحيدة  احلقيقة  هي  هذه  حلل.  البحرين  اأهل  معاناة  ت�صل  ومل  االأزمة، 
اليوم املاثلة اأمامنا بعد انطالق انتفا�صة الرابع ع�صر من فرباير للمطالبة 

بحقوق م�صروعة.
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املتتبع للتاريخ �شيجد اأن الأ�شرة املالكة البحرينية لها جتربة طويلة وخربة متتد لع�شرات 
ال�شنني ب�شراعها مع �شعبها، اإل اأنها مع الأ�شف ال�شديد مل ت�شتثمر تلك اخلربات التي 
اكت�شبتها طوال تلك الفرتة مبا يخدم م�شروعها وم�شروع �شعبها، فما زالت ت�شتخدم نف�ض 
الأ�شاليب التي ا�شتخدمتها قبل خم�شة اأو �شتة عقود ما�شية، غري مدركة باأن كل مرحلة 
بل  ل  املرحلة،  تلك  م�شتجدات  مع  تتواكب  ا�شرتاتيجية  اإىل  ال�شراع حتتاج  مراحل  من 
اأجزم باأنها مدركة ولكنها تتعامى عن هذا الإدراك، لذا فاإن الن�شداد احلا�شل يف اآلية 
�شتكون  ملرحلة  �شيف�شي  ان�شداد  هو  �شعبها  وبني  البحرينية  املالكة  الأ�شرة  بني  ال�شراع 
بها الغلبة اأو الكفة �شتميل نحو ال�شعب كنتيجة حتمية ل�شراع دام وطويل. ولنا يف بطون 
ال�شتفادة  ميكن  وعرب  ومواعظ  درو�ض  التاريخ  بعمق  واملتوغل  والبعيد  القريب  التاريخ 
منها، ولكن هناك من ل يريد اأن يرجع للتاريخ ل القريب ول البعيد وهنا احلتمية التي 
يجب اأن ي�شل لها اأي �شراع يف الكون طاملا اأن الالعب الرئي�ض يغم�ض عينه عن حقائق 
ول يريد اأن يراها اأو ي�شتفيد منها، وبالتايل �شين�شدم مع الواقع الذي يعتقد باأنه مبناأى 

عن اإرها�شاته.

بعد اأقل من �شهرين �شتعرب مملكة البحرين �شنتها الأوىل بعد انطالق �شرارة الرابع ع�شر 
من فرباير، ومن الإن�شاف التاريخي اأن يتم عمل جرد ح�شاب ملجريات اأحداث �شنة اأوىل 
الرابع  انتفا�شة  باأن  تاأكيد ومن يعتقد  تتوقف بكل  والتي ل زالت م�شتمرة ولن  انتفا�شة 
ع�شر من فرباير �شتتوقف فهو واهم بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، ويجب اأن تدر�ض 
اأي من طريف النزاع لكي نخرج بنتيجة قابلة  ب�شكل حمايد بعيدًا عن النحياز مل�شلحة 
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للتطبيق على الأر�ض وتر�شي طريف النزاع، وميكننا اأن نعدد بع�ض اجلوانب ولي�ض كلها 
بكل تاأكيد لأنها كثرية جدًا وقد اأثرت على م�شداقية اأى خطوة ميكن اأن تتخذها الأ�شرة 

املالكة البحرينية كنوع من التطمني اأو الإ�شالح.

■ اأواًل:
زال  ول  اخلم�شني  فاق  وقد  والدميوقراطية  للحرية  ك�شهداء  �شقط  الذي  الكبري  العدد 

ي�شقط يوميا �شهداء وقد اختتم عام الثورات2011 ب�شهيد )ال�شيد ها�شم �شعيد(.

قد يرى البع�ض باأن هذا الرقم ب�شيط ل يعتد به، اأقول لهم اإن اأهل البحرين من �شمالها 
اإىل جنوبها ومن �شرقها اإىل غربها يعرفون بع�شهم البع�ض ب�شكل متداخل وذلك نتيجة 
ل�شغر حجم املجتمع ب�شكل عام فال ت�شتغرب عندما ت�شاأل من مي�شي باأي �شارع من �شوارع 
املنامة اأو املحرق عن ا�شم �شخ�ض اإل وجتده يقول لك انه ي�شكن يف املنطقة الفالنية وابن 
اأهل البحرين  عمه فالن الفالين، لذلك عندما ي�شقط �شهيد يف هذا ال�شراع جتد كل 

يح�شرون تلك اجلنازة من �شنتهم و�شيعتهم.

■ ثانيا:
ومدر�شني  واأطباء  ورجال  وفتيات  �شباب  من  اآلف  عدة  بلغ  اعتقالهم  مت  الذين  عدد 
وطلبة وعمال و�شحفيني، اأي اأن الأ�شرة املالكة مل ترتك اأي جمموعة اإل واأ�شابها نوع من 
وا�شتخدام  الأمن  ب�شكل مبا�شر من  اأذى  املجتمع كلها حلقها  والقهر، ففئات  ال�شتبداد 
القوة بقمع كل �شوت يظهر على ال�شطح، حتى الطائفة ال�شنية التي وقف من وقف من 
اأبنائها �شد تلك املمار�شات زج بهم باملعتقل، ول زال البع�ض منهم حتى ال�شاعة يرزح 
اإل  يف املعتقل يواجه كل انواع الذل واملهانة والتعذيب، لذا مل توفر الأ�شرة املالكة اأحدًا 

واأ�شابه ما اأ�شاب اجلميع من ذل ومهانة.

■ ثالثا:
اخلليجية  احلاكمة  الأ�شر  جتاه  عظيم  بامتنان  ت�شعر  اليوم  املالكة  الأ�شرة  باأن  ل�شك 
املالكة  الأ�شرة  مل�شاعدة  قوتها  بكل  دفعت  التي  ال�شعودية،  املالكة  الأ�شرة  وبالأخ�ض 
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البحريني، وهي مطالبات  ال�شعب  التي رفعها  امل�شروعة  البحرينية لقمع تلك املطالبات 
كادت اأن تتحقق يف الأ�شبوع الثالث تقريبا، عندما كلف ويل العهد بفتح حوار مع املعار�شة 
اأجه�ض هذا  املعار�شة. ولكن هناك من  لتحقيق مطالب  املقبلة  لالتفاق على اخلطوات 
التوجه يف مهده ومت الق�شاء عليه بالقوة الع�شكرية، مما فوت على الأ�شرة املالكة الفر�شة 
الثمينة والتاريخية التي كان ميكن بها اأن جُت�شر بها الهوة بينها وبني �شعبها الذي تعاي�شت 
معه طوال عقود طويلة، وكان ميكن اأن تختم هذه العالقة الطويلة بخامتة طبيعية و�شلتها 
اأن ح�شاب البيدر دائما ما يختلف عن ح�شاب  اإل  كل الأ�شر املالكة يف العامل املتح�شر، 
الربيع  املنحى يف ظل ظروف  املالكة هذا  الأ�شرة  تنحو  باأنه حينما  املوؤكد  الدفرت. فمن 
ال�شعودي،  املجتمع  الأخ�ض  وعلى  املحيطة  املجتمعات  لبقية  تاأكيد  بكل  �شينتقل  العربي 
الذي يعترب جمتمعًا مهيئًا لالنفجار طال الزمن اأو ق�شر، لأنهم يتعاملون بنف�ض العقلية 
املتعلمني  حجم  عن  العني  مغم�شني  ال�شنني،  ع�شرات  منذ  �شعبهم  مع  بها  تعاملوا  التي 
ويقدر  املا�شية،  �شنة  الأربعني  الأقل  على  خالل  الأخرى  الثقافات  مع  احتكوا  والذين 
عددهم باملالين من ال�شباب املتعلم يف اأرقى اجلامعات الأجنبية، مما يجعل منهم قنبلة 

موقوته ميكن اأن تنفجر نتيجة لالحتقان الداخلي باأي فر�شة تتاح له.

■ رابعا:
قد يكون العامل الغربي اليوم غري مهيئ لالنتقال مبنطقة اخلليج ب�شكل عام من اأنظمة 
اأ�شر مالكة اإىل اأنظمة دميقراطية على غرار ما ح�شل يف دول �شمال اأفريقيا: تون�ض وليبيا 
الأمر معقول  و�شوريا، وهذا  واليمن  الدور(  �شياأتي عليها  تاأكيد  وم�شر واجلزائر )بكل 
اأوراقه يف تلك الدول  اأن يرتب  ويدعمه الواقع على الأر�ض فالغرب يريد كما هو وا�شح 
التي تعترب دوًل خطرية وحمورية وعدد �شكانها يبلغ باملالين ويريد اأن ترتتب الأمور بها 
قبل اأن ي�شرع با�شتكمال م�شروع الربيع العربي، ولكن ماذا لو مت ا�شتكمال م�شروع الربيع 
كيف  د�شتورية؟  ملمالك  تتحول  اأن  منها  وطلب  املالكة  اأ�شرنا  على  الغرب  والتفرّ  العربي 
�شتواجه الأ�شرة املالكة البحرينية ا�شتحقاق تلك الدماء التي �شالت وعذابات املهجرين 
والبيوت التي انهارت على روؤو�ض اأ�شحابها نتيجة لفقدانهم معيلهم؟ هل �شتنفع هنا وثيقة 
اأخرى اأو عفو عن من ارتكب جرائم بحق الإن�شانية مثل ما ح�شل مع �شيئ ال�شيت فليفل 

ربيب هندر�شون؟
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لو تغريت الظروف  اأن ينحو هذا املنحى فيما  البحريني ميكن  ال�شعب  باأن  اأعتقد  اأنا ل 
واأجربت الأ�شرة املالكة على فتح �شفحة جديدة بعالقتها مع �شعبها، فاجلرح اليوم اأعمق 
من اأن ت�شتطيع الأ�شرة املالكة اأن حتاول تنظيفة وعالجه لذلك �شتواجه م�شيبة ومع�شلة، 
ميكن اأن ل ت�شتطيع اأن جتد لها حلوًل منا�شبة مهما تكن تلك احللول، فاملجتمع البحريني 
هذا  يدفع  ومن  والدميقراطية،  احلرية  امتالك  على  اإ�شراره  ثمن  دفع  الذي  هو  اليوم 
الثمن الغايل الذي جت�شد على اأر�ض الواقع ل ميكنه اأن ين�شى �شهداءه من �شبابه ون�شائه 
اأن  ورجاله واأطبائه ومدر�شيه وعماله، فالكل �شعر مبرارة اجلرح فمن ال�شعوبة مبكان 
يتغا�شى �شعب كامل عن كرامته التي اأهدرها مرتزق جلب من بلده لكي يقمع اأبناء البلد. 
مع  خ�شو�شا،  جدا،  �شعبًا  �شيكون  البحرينية  املالكة  لالأ�شرة  بالن�شبة  فالو�شع  لذلك 

ا�شتمرار املطاردات اليومية التي جترى يف خمتلف القرى.

■ خام�صا:
هنا تتج�شد ماأ�شاة �شعب البحرين يف اأو�شح �شورها، فال�شعب ل ي�شتطيع قبول مرور تلك 
ال�شنة بدون اأن يرى الثمن مقابل ما دفعه من اأرواح وجرحى ومف�شولني، ثمنًا تر�شي به 
الأم الثكلى والطبيبة املف�شولة واملدر�ض الذي اأهني اأمام طلبته والعامل الذي ف�شل من 
عمله ل ل�شبب �شوى اأنه عرب عن راأيه مبا يراه كفرد من اأفراد املجتمع الذي تاأثر برياح 
اأمامها من قبل قوة غا�شمة خجلت ل بل  اأباها ي�شحل  التي راأت  الربيع العربي، والبنة 
خ�شيت من اأن تتعرف عليهم طفلة فو�شعوا على وجوههم اأقنعة يتوارون وراءها خوفًا من 
اأن تتعرف عليهم طفلة �شغرية، وهم يدركون باأن م�شهد العتقال من املنزل واأمام كل 
اأفراد الأ�شرة ال�شغرية لن ميحى هذا امل�شهد من ذاكرتهم، ل بل �شيحفظون اأ�شكالهم 
واحدًا تلو الآخر، ول ي�شتطيع اأحد اأن ميحي تلك الذاكرة، لذا يتوارون خلف اأقنعة خوفا 
من طفلة، لذلك فاإن ا�شتمرار تلك املاأ�شاة �شتكون هي الفي�شل بني تاريخني �شينجر على 
كل الأ�شر اخلليجية احلاكمة بكل تاأكيد، فالتاريخ يتغري والذي ل ي�شتطيع اأن يتواكب مع 
التاريخ وُيجمد نف�شه عند نقطة معينة من ذلك التاريخ يكون قد كتب نهايته بكل تاأكيد 

وال�شواهد التاريخية اأكرث من اأن حت�شى.
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■ �صاد�صا:
الدمار الذي اأحلقته الأ�شرة املالكة البحرينية يف الن�شيج الجتماعي البحريني ي�شعب 
والتمزيق  الوا�شح،  اخلرق  ذلك  بتغذية  م�شتمر  هو  من  هناك  واأن  خ�شو�شا  اندماله، 
البع�ض ع�شرات القرون، دون ذكر ل�شراع  الن�شيج الذي تعاي�ض مع بع�شه  املتعمد لهذا 
بني تلك الطائفتني الكرميتني، ولكن ال�شيا�شة ومتطلباتها هي التي حتث تلك الأ�شرة على 
�شلوك هذا النهج لكي ل تتفق تلك الطائفتان عليها وخوفا من اأن تنقلب عليها الطاولة 
ول ت�شتطيع اأن تفر�ض �شيطرتها على املجتمع، لذلك لبد من خلق هذا ال�شراع والقاء 
تبعاته على اخلارج وما ال�شفعة التي وجهها تقرير ب�شيوين بهذا اجلزء اإل دليل وا�شح 
باأن الأ�شرة املالكة بحد ذاتها ل  املوؤكد  اأن هناك من يتبع �شيا�شة فرق ت�شد، ومن  على 
ترتكب هذه احلماقة ب�شكل مبا�شر ولكن عن طريق اأتباعها من كتاب وممثلني بالربملان 
وجمل�ض ال�شورى فهم الذين ينفخون بالكري باإيعاز وتن�شيق بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، 
وامل�شيبة اأن معاجلة هذا الأمر يحتاج اإىل �شنوات طويلة لكي متحى هذه احلماقات التي 
ترتكبها الأ�شرة املالكة بتفكيك جمتمعها لت�شهل ال�شيطرة عليه، و على ذلك لذلك فاإن 
امل�شئولية التاريخية تقع على تلك الأ�شرة التي مزقت ن�شيجها الجتماعي بيدها وعن �شبق 
الإ�شرار والرت�شد، فكيف ميكنها لحقًا اأن تطلب من جمتمع ممزق حتى �شحمة اأذنية 
ال�شفح وفتح �شفحة جديدة هذا ما ل اأتوقع حدوثة بعد جتربة عام 2001 عام امليثاق.

■ �صابعا:
ال�شكر  يقدم  الكثري منها  الإمييل  ت�شلني عرب  التي  الر�شائل  املئات من  بل  الع�شرات ل 
والثناء على ما اأطرحه من راأي حول اأحداث انتفا�شة الرابع ع�شر من فرباير، والقليل 
دائما  كنت  و  لذلك  داخلي،  ب�شاأن  التدخل  عدم  مني  يطلب  واإخال�ض  �شدق  بكل  منهم 
ال�شاأن  باأن  للقراء،  الأوىل  للمرة  ذلك  اأك�شف  ولعلني  عليهم  ارد  اأن  ويهمني  عليهم  اأرد 
اخلليجي اليوم مل يعد حكرًا على �شعب هذه الدولة اأو تلك، فكلنا اليوم ك�شعوب خليجية 
اأنها  بحجة  القارب  هذا  تخرق  اأن  احلاكمة  الأ�شر  اإحدى  حتاول  وعندما  واحد،  بقارب 
اأدرى ب�شئون �شعبها؛ فهذا اأمر غري مقبول واأ�شمح لنف�شي اأن اأتدخل وب�شكل مبا�شر حماوًل 
اأن اأوقف تلك الأ�شرة عن خرق مركبنا اخلليجي. فما تتبعه من �شيا�شات خرقاء وعمياء 
ل ترى مدى ال�شرر الذي ي�شيبنا كمجتمعات خليجية منها، يتحتم علينا الواجب اأن ننبه 
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لهذه املخاطر واأخطرها التمزيق الطائفي الذي تتبعه فهو يوؤثر على كل املنطقة وهناك 
متطلبات  من  البحرينية  املالكة  الأ�شرة  تتخل�ض  ولكي  جانب  كل  من  بها  يرتب�ض  من 
�شيا�شتها  و�شنعري  لها  ن�شمح  لن  طائفيًا،  املنطقة  علينا  حترق  �شعبها  وا�شتحقاقات 
اخلرقاء وهذا اأقل واجب علينا القيام به، فبالدرجة الأوىل هو حفظ املجتمع البحريني، 
والثانية هي عدم ت�شدير ذلك ال�شرر للمجتمعات الأخرى. فامل�شيبة التي ترتكبها الأ�شرة 
املالكة البحرينية لن يقف �شررها عليها فقط، واإمنا �شتحرق كل اخلطوط وكل املراحل؛ 
لذا اأ�شمح لنف�شي اأن اأتدخل واأبني ال�شرر الفادح الذي ترتكبه بحق نف�شها وبحق �شعبها.

■ ثامنا:
ما اأمتناه يف هذه اجلردة اأن تتحول البحرين ململكة د�شتورية حقيقة لكي تقود الإ�شالح 
التي  املنطقة  لهذه  جديد  تاريخ  لكتابة  مت�شع  الوقت  يف  زال  فال  كلها،  اخلليج  مبنطقة 
اأعطت الأ�شر احلاكمة كل �شيء، وحان الآن دور ال�شعوب، فقد كتبتم تاريخًا طوياًل امتد 
ببع�شكم ثالثمائة �شنة، وحان الوقت الذي ترتجلون فيه عن �شهوات جيادكم، وتركبون 
�شهوة املجد والتاريخ معززين مكرمني، ل نريد فتح جراح املا�شي الذي دفعت به ال�شعوب 

اخلليجية الكثري من دماء اأبنائها وحان دورها الآن لتمتلك نا�شية قرارها.

■ تا�صعا:
 لقد ذكرت فيما �شبق ما لنتفا�شة الرابع ع�شر من فرباير، ومن الإن�شاف واملو�شوعية 
اأن اأذكر ما عليها، فخالل املتابعة اليومية وما يح�شل يف خمتلف القرى من �شدامات بني 
متظاهرين وقوات الأمن وقوات مكافحة ال�شغب. فاأين اأرى بكل �شفافية باأن من يحاول اأن 
يحول ذلك احلراك الجتماعي ال�شلمي الذي لزال يذهل العامل ب�شلميته وي�شتمد منها 
من  تاأيد  على  يوميا  ويح�شل  به  املحيطة  واملجتمعات  العامل  تعاطف  البحريني  ال�شعب 
خمتلف امل�شارب رغم التعتيم الإعالمي، اإىل �شدامات دامية مع قوات الأمن، يجب اأن 
نقول له توقف عند هذا احلد، ول تدمر ما بناه اأبناء البحرين بدماء �شهدائهم وعرقهم 
اأعزاء من ذويهم، فال تع�شكروا هذا احلراك ال�شلمي مهما كانت  و�شجونهم وفقدانهم 
ردود الفعل من قبل قوات الأمن، فهم يجرونكم ملثل تلك املعارك ال�شخيفة، لكي تلقون 

عليهم قنابل املولتوف، ليجدوا لهم حجة لي�شحقوا بها هذا احلراك.
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فهذه الظاهرة التي ات�شم بها احلراك الأخري يف البحرين يجب اأن يتوقف ومن يخرج عن 
�شقف وثيقة املنامة يجب اأن تتخذ اجتاهه كل اجلميعات ال�شيا�شية املعار�شة دون اإبطاء 
موقف وا�شح وجلي ل لب�ض فيه.  اأطلق ال�شيخ علي �شلمان زعيم جمعية الوفاق ت�شريحا 
يطالب بعدم ا�شتخدام تلك القنابل احلارقة، ولكني اأعتقد باأنه ت�شريح غري كاف للجم 
تلك املجاميع التي حتاول اأن ت�شيء للحراك يف مملكة البحرين، اأكرث من اأنها تريد اأن 
حتقق ن�شرا قد ل يكون ل بل من املوؤكد باأنه لن يكون ب�شالح �شهداء انتفا�شة الرابع ع�شر 
من فرباير خ�شو�شا، ونحن مقبلون على عيد ميالد تلك النتفا�شة البا�شلة التي �شتحقق 
فاإن  لذا  غال،  ُدفع  الذي  والثمن  قريب  احلرية  ففجر  ق�شر،  اأو  الزمان  طال  مبتغاها، 
�شبط النف�ض مطلوب يف هذه املرحلة و بال �شك �شتقوم قوات مكافحة ال�شغب بكل اأنواع 
ال�شتفزازات املمكنة، لكي جتد لها ذريعة تقدم لها على طبق من ذهب، قد ل حتلم بها.

Zwayd2007@gmail.com 
* الأمني العام للمنتدى اخلليجي ملوؤ�ش�شات املجتمع املدين.
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* نا�صر زين 

منذ اأن انطلقت ثورة الرابع ع�صر من فرباير يف البحرين واندلعت 
االحتجاجات اجلماهريية العارمة امل�صتمرة حتى االآن، متيزت 
مات دون �صواها من الثورات العربية �صمن ن�صائم  الثورة بعّدة �صمِ
احل�صارية  ال�صلمية  مة  �صمِ متان،  �صمِ اأبرزها  كان  العربي،  الربيع 
)املفرطة( التي اأبهرت العامل وك�صبت احرتامه والزال احلراك 
البحرينية  االأعالم  كرثة  هي  االأخرى  مة  وال�صمِ عليها،  ي�صر 
للوطن - يف  التي تن�صح والء   - املحتجني  اأيدي  التي ترتفع يف 

م�صرياتهم املطالبة بالدميقراطية والعدالة االجتماعية.

عندما ُيصبح
علم البحرين ”جريمة“!!
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بدءًا من اأول يوم ا�شتعلت فيه �شرارة الثورة ا�شتلهامًا من بواعث ثورات الربيع العربي، 
املن�شف  البحريني  واملواطن  امل�شت�شعفة  وال�شعوب  الدويل  واملجتمع  احلر  العامل  �شهد 
القمع  اآلة  رغم  البحرين  يف  املطلبي  الثوري  احلراك  ب�شلمية  اللتزام  مدى  واملراقبون 

الهمجية التي تت�شدى لكل ما هو ح�شاري ببط�ض ووح�شية.

ففي ذلك اليوم، ل ي�شتطيع املراقب  اإل اأن ُيذهل حينما يرى املوقف ال�شلمي احل�شاري 
جدحف�ض  بلدتي  بني  الواقعة  املنطقة  يف  احتجاجاتهم   يف  املتظاهرون  به  قام  الذي 
الو�شط  ن�شرته �شحيفة  امل�شفوعة بخرٍب  اإحدى ال�شور  اأظهرته  – بح�شب ما  وال�شناب�ض 
البحرينية حينذاك -  حينما تركْت قوات مكافحة ال�شغب �شيارة ال�شرطة للمتظاهرين 
ولكن  بداياته،  يف  وواأده  ال�شلمي  احلراك  لت�شويه  الفر�شة  اقتنا�ض  بغية  )تعمدًا( 
املتظاهرين ال�شلميني اكت�شفوا اخلطة، فبدًل من اأن يقوموا بتك�شريها مثاًل اأو اإحراقها 
– يف اأوج غ�شبهم بعد �شياع خرب ا�شت�شهاد على م�شيمع  – عمدوا اإىل و�شع علم البحرين 
عليها يرفرف وتداعبه ن�شائم الوطن املتعبة، وان�شرفوا عنها دون اإحداث اأي �شرر فيها 

جم�شدين بذلك مدى �شلمية وح�شارية هدا ال�شعب الواعي يف حراكه.

وكاأنه  البحرين  تراب  يع�شق  مواطن  لكل  املزعجة  العجيبة/احلقيقة  املفارقة  من  لكن 
ُعجن من طينته، ومتثل عارًا على جبني ال�شلطة التي توظف يف اأجهزتها الأمنية الأجانب 
واملرتزقة وحترم املواطن البحريني الأ�شلي من ذلك، هو حينما ن�شاهد – يف فلم انت�شر 
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على )اليوتيوب( كالنار يف اله�شيم  – قيام اأحد اأفراد )قوات الأمن( بنزع علم الوطن 
تعمدًا، يف  عليه  واملرور  الأر�ض  واإلقائه يف  »اجليب«  املتظاهرون على ذلك  و�شعه  الذي 
حني اأنه على الأقل - ويف اأ�شوء الأحوال - كان يجب على رجل الأمن هذا اأن يقوم باإزالته 
وو�شعه يف ال�شيارة كونه ميثل رمزًا للوطن بدًل من رميه على الأر�ض، الأمر الذي يدلل 
على مدى اعتزاز هوؤلء الأجانب برمز الوطن وهويته و�شموخه وولئهم اإليه، ولي�ض الولء 

للمال واملن�شب وال�شلطة.

م�شهدان متناق�شان، حينما تعمل يد على رفع علم وطنها عاليًا لريفرف يف �شماء الولء، 
ويد اأخرى )اأجنبية( – تعمل يف )ال�شرطة الوطنية( -  ترمي بالعلم يف الرتاب وتدو�شه 

وتهينه اأمام اأعني )اأبناء العلم(. !!

بجي�شها  البحرينية  ال�شلطات  انتهاكات  اأكرث �شمن حماقات/  املخزية  الأمور  ولكن من 
وقواتها الأمنية يف اإطار احلراك املطلبي يف ربيع الثورة، هي ما �شنته �شد املتظاهرين 
ال�شلميني واملواطنني عمومًا من عقاب وتنكيل يف ال�شارع على كل من يحمل )علم الوطن( 
معه، �شواء يف مظاهراته وم�شرياته ال�شلمية اأو ي�شعه حتى يف �شيارته، فيكون م�شريه اأما 
اأحايني  التع�شفي يف  العتقال  اأو رمبا  املذهبية(  الهوية  وال�شتم )على  والتنكيل  ال�شرب 
كثرية، وكاأنه يحمل معه ) كال�شنكوف ( بغية ارتكاب اجلرائم، ولي�ض علم بالده الذي 

يعتز به رمزا لوطنيته وولئه لرتاب اأر�شه. !!

ولأن ثورة البحرين متيزت بهاتني ال�ِشمتني اللتني كانتا حترجان ال�شلطة وتعك�شان مدى 
�شلمية وح�شارية و)ولئية( هذه احلركة املطلبية لرتاب وطنها املزروع يف دمها، عمدت 
ال�شلطة – عرب اأبواقها الإعالمية و�شا�شاتها التحري�شية الطائفية – على ت�شويه �شورة 
احلراك  تخرج  اأن  ال�شبل  ب�شتى  حاولت  بحيث  الناحيتني،  هاتني  من  ال�شلمي  احلراك 
املطلبي عن اإطاره ال�شلمي وت�شوره باأنه انزياح نحو العنف بكرثة امل�شرحيات الأمنية التي 

كانت تخرجها ب�شكل )غبي(.

 اأو عرب حماولتها مبا ا�شتطاعت من تزيف للحقيقة باأن تظهر اأن لدى الثوار واحلراك 
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اأجندة غري وطنية وعلم غري وطني ذي اثنتي ع�شرة �شنا )علم الدولة املهدوية الثنتي 
املراقبني  عقول  يف  تزرعها  اأن  اأردت  التي  ال�شلطة  واأوهام  تخر�شات  بح�شب  ع�شرية( 

واملجتمع الدويل ولكنها ف�شلت ف�شاًل ذريعًا يف ذلك.

واأبواقها الإعالمية  ال�شلطة واأجهزتها الأمنية  اأردت  بل حتى هذا الوهم )الغبي( الذي 
اأو  ال�شابق  �شواء يف  فيه  وقعوا  واأجهزتها ومنا�شريها  الأغبياء، هي  اأن حت�شوه يف عقول 
بعد اندلع الثورة، فتجد مثال بع�ض الأعالم )الثنتي ع�شرية( مرفوعة يف بع�ض جتمعات 

)جتمع الوحدة الوطنية( يف حراكه امل�شاد للحراك الوطني املطلبي. !!

 وجتد وزارة التنمية الجتماعية و)حقوق الإن�شان( – بح�شب م�شماها الر�شمي – توزع 
على املواطنني اأعالمًا )اثني ع�شري( �شمن احتفالتها »الوطنية« بالعيد »الوطني« قبل 
اأن تعتذر عن هذا اخلطاأ )غري املق�شود( يف اإحدى ال�شحف املحلية حلفظ ماء الوجه 

والف�شيحة!!،

اأي�شًا �شورة م�شهورة مللك البحرين نف�شه وهو يرفع علما )اثنا ع�شريا( يف وقت  وجتد 
�شابق باإ�شتاد البحرين الدويل �شمن الحتفال بالعيد الوطني.

الوهم  هذا  يزرعوا  اأن   – خفَية  اأ�شابع  عرب   – اأي�شا  حاولوا  حينما  والأمر،  والأدهى 
يف  ب�شيوين(  )تقرير  احلقائق  لتق�شي  امللكية  اللجنة  تقرير  يف  حتى  ع�شري(  )الثني 
عوا  ن�شخته العربية خالفا  ملا يف ن�شخته الجنليزية عرب ترجمة )مد�شو�شة( متعمدة، فادرّ
اأن الأطباء كانوا يرفعون هذا العلم  يف احتجاجاتهم، حتى عمد ب�شيوين نف�شه وجلنته اإىل 

تغيري ترجمة التقرير جمددا يف ن�شخته العربية وحذف هذا الهراء.

*�شحايف بحريني
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نافذة
على خطى الثورة

* اإميان �صم�ش الدين 
 

 يف وقفة مع جمالية امل�صهد الثوري املتنقل من ج�صد البوعزيزي اإىل لوؤلوؤة 
ميدان الثورة يف البحرين حيث امل�صهد يحمل يف جعبته الكثري من االأحداث، 
 "  .. يريد  " ال�صعب  عليها:  جممع  عبارة  حتمل  رايات  �صمائه  يف  وترفرف 
وظروفه  وحيثياته  املكان  باختالف  تختلف  ب�صعارات  املكان  ميالأ  وال�صراخ 
،فمن اإ�صقاط النظام اإىل اإ�صالح النظام تعلو املطالبات ب�صرخة من حناجر 
اإىل وعيها بعد عوملة تكنولوجية جنحت  برز  الذي  اأّرقها احلرمان   ، �صابة 
يف اخت�صار ممكنات املعرفة وامل�صافات اجلغرافية ونه�صت بالفكرة يف ذهنية 
�صباب حمروم من حقوقه يف ظل اأنظمة م�صتبدة تنهب ثروته وت�صلب حقه 

يف العي�ش الكرمي.
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هذه  يف  البيولوجية  بنيته  يف  تتحكم  �شاب  جيل  اأذهان  يف  وع�شفت  التغيري  رياح  هبت 
املرحلة العمرية حِميرّة واندفاع وحب للحياة، ليعلن الثورة على ال�شتبداد ويطالب بالعدالة 

واحلرية التي كان دافعها احلرمان حتى من رغيف اخلبز.

اإًذا هي الثورة بداأت ولن تنتهي كما يعتقد البع�ض مع ماأ�شاوية امل�شهد وحجم الت�شحيات 
الكبرية، اإل اأنها بكلها تعطي موؤ�شرات لأمر ل خالف عليه وهو حتقيق املطالب ولو بعد 

حني.

يف البحرين ل يختلف امل�شهد بل علرّه اأكرث عمقًا يف املطالب من غريه ،فبعد امليثاق الذي 
قدمت من خالله وعود الإ�شالح والنهو�ض بالدولة اإىل م�شاف الدول احلديثة مل يظهر 
م�شل�شل  وا�شتمر  وا�شتحياء،  م�ش�ض  وعلى  الي�شري  النزر  اإل  الوعود  هذه  من  النور  اإىل 
انتهاك احلقوق والتمييز بني املواطنني رغم تهدئة املعار�شني احلراك املطلبي يف ال�شارع 
ملدة ع�شر �شنوات  مل حتقق فيها الدولة البحرينية اإل �شذرًا من وعودها ل ترقى مل�شتوى 
كرامة الإن�شان وعي�شه يف وطنه كما يليق، اإذ اإن الأوطان التي ل حتفظ كرامة اأبنائها ل 

ت�شتحق اأن تكون لهم وطنًا.

وعل اأهم ما يف امل�صهد البحريني الثائر يف ق�صية تعرث حتقيق املطالب 
وحتويل البحرين اإىل ملكية د�صتورية هو عدة اأمور اأهمها:

�شراعات بيت احلكم بني اأجنحة توؤمن بالدميوقراطية واأجنحة راديكالية توؤمن بالنظام 
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عملية  قبل  البحرينية  الأكرثية  كون  مذهبية  هواج�ض  اإىل  اإ�شافة  القمعي  ال�شمويل 
التجني�ض ال�شيا�شي ي�شكلون غالبية يف البحرين ، كان من�شاأها الدول املجاورة التي يقوم 
نظام حكمها على ثالثية معقدة الرتكيب هي التحالف بني ال�شلطة والقبيلة والفتوى اأي 
ال�شلطة الدينية التي ل توؤمن بالآخر وتكفر كل من يخالفها عقديا، وتر�شخ وجود ال�شلطان 
حيث ت�شكل يده ال�شاربة، وامتدادات هذه الدولة يف داخل بيت احلكم البحريني �شواء 
والقواعد  النفط  اأي�شًا  الأمور  هذه  ومن  ومنافع  م�شالح  التقاء  اأو  م�شاهرة  بعالقات 
الع�شكرية الأمريكية حيث تعترب البحرين النافذة الطيعة يف بناء ج�شر تباديل بني اخلليج 

والغرب واأمريكا.
 

ب�شكل  وال�شيعي  عام  ب�شكل  البحريني  املواطن  فيه  يكابد  الذي  امل�شهد  هذا  ظل  يف 
واملمار�شات  اله�شة  احلكومية  الوعود  رماد  حتت  �شابة  مطلبية  نار  هناك  كانت  خا�ض، 
الدميوقراطية ال�شورية وحركة التجني�ض التي تهدف للتغيري الدميوغرايف الذي ل يدلل 
اإل على نية وا�شحة يف النقالب على كل املواثيق بعد التمكن من احل�شول على الأكرثية 
املذهبية التي يتم �شراوؤها مبال اأبناء البحرين احلقيقيني، كي ي�شبحوا �شركاءها ك�شلطة 
يف الوطن من خالل الدميوقراطية التي اأقر عليها اأبناء البحرين يف امليثاق لتتحول فيما 
بعد اإىل ال�شيف الذي �شي�شتاأ�شلهم من اأر�شهم وي�شلب منهم حقوقهم يف حماكمة �شيا�شية 
اأ�شبه ما يكون مبحاكمة �شقراط. حيث اآمن هذا الفيل�شوف بالقانون ونظر له ومن ثم مت 

اإعدامه بالقانون.
 

يف ظل هذا امل�شهد هبت رياح التغيري منطلقة ب�شرارة ج�شد البوعزيزي من تون�ض وكاأنها 
اأوقدت يف قلوب الأحرار جذوة ع�شق احلرية والتحرر من قيود ال�شتبداد والنطالق نحو 
تقوم يف ظله  الإن�شانية،  املحبة  اأر�ض  والكرامة وقيامة وطن على  العدالة واحلقوق  قيم 
الواقع ولي�ض  اأر�ض  واملوؤ�ش�شات يكون د�شتورها حربا على  القانون  دولة حديثة هي دولة 

حربا على ورق.
وحيث اإن العوملة فتحت اأبواب الدول بع�شها على بع�ض على م�شراعيها وكانت تكنولوجيا 
ال�شورة واملعلومة و�شيلة املعرفة التي تنتقل فقط بكب�شة واحدة من �شخ�ض يجل�ض على 
ثوري  �شيا�شي  م�شهد  اإىل  ويحولها  ال�شورة  ويلتقط  الثورة  حدث  ويتابع  منزله  �شرفة 
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جذورها  كانت  التي  احلكاية  هنا  من  بداأت  الثائر،  ال�شباب  اأعماق  يف  الوجدان  يحرك 
الثورة  قيام  ال�شباب عن  واأعلن  يطلقها،  وتنظر من  ال�شباب  نفو�ض  كفكرة مرت�شخة يف 
يوم 14فرباير يف 2011 يف ظل اختالف يف وجهات النظر حول جدوى احلراك واآلياته 
دوار  ال�شلمية يف  املطلبية  معلنًا احلركة  اليوم  ال�شباب يف ذات  ،لينطلق �شوت  ومنهجه 
وفق  النظام  اإ�شالح  وعنوانه  الثورة  �شعار  حتت  ال�شيا�شية  اجلمعيات  وتن�شوي  اللوؤلوؤة، 

مطالب وا�شحة اأهمها:

ملكية د�شتورية، برملان منتخب كامل ال�شالحيات، رئي�ض وزراء �شعبي وحكومة منتخبة 
ودولة مدنية حديثة هي دولة املوؤ�ش�شات والقانون.

 
�شعب  ثقافة  يعك�ض  جمالها  كان  م�شاهد  من  خيوطها  تن�شج  احلكاية  بداأت  الدوار  ويف 
وح�شارته يف الإ�شرار على �شلمية احلراك واأحقية املطالب. خيوط احلكاية كانت باأيدي 
ال�شباب الثائر الذي كان يعمل كخلية نحل كي ينقل للعامل ماذا يريد، وحتول الدوار اإىل 
م�شرح للجميع متايزت فيه الروؤى والأطروحات متايزًا حادًا اإل اأن القرار هو : »للجميع 

حق اأن يعرب عن راأيه ووفق ما يريد«،وهو قرار يتماهى مع مطلب الدميوقراطية.
ويف م�شرح الدوار مل يكن امل�شهد واحدا واإمنا تعددت امل�شاهد بتعدد الروؤى واملناهج ولكن 
كلها كانت حتت �شقف ال�شلمية واحلق يف التعبري احلر عن الراأي، ورغم اأن هناك من 
انطلق من معطيات الواقع والظروف التي تتحكم بامل�شهد البحريني الداخلي واخلارجي 
اإل اأن هناك اأي�شا يف مطلبه لالإ�شالح حترك وفق روؤية قد ت�شنف اأنها ت�شعيدية غري 
مرحلية قفزت على الواقع ولكن لها مربراتها واأهمها » قد و�شل ال�شيل الزبى » فلم تعد 

توؤمن بوعود احلكومة لتاريخها يف التن�شل والنقالب على وعودها.
 

طلت براأيها كثعبان بعد هذه الأحداث مرحلة ال�شالمة الوطنية التي كان من اأهم اأ�شبابها  
�شكله، هذان احلدثان من  وما  الرفاع  اإىل  والذهاب  املايل  املرفاأ  تعطيل  اأمور عدة هي 
اعترب  ما  وهو  الثورة،   « كيف  يف«  واملنهجية  الروؤى  اختالف  من�شاأه  دراماتيكي  ت�شعيد 
بيت  داخل  نف�شه  على  اأ�شال  املنق�شم  البحريني  الداخل  قبل  البحريني  للجوار  ر�شائل 

احلكم يف الروؤى واملناهج.
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ول ننكر اأن مواجهة �شلمية احلراك بالدماء كان له اأثر كبري يف الت�شعيد، وكانت ر�شالة 
وا�شحة يف كبح جماح الثورة يف التخويف باملوت، وهو م�شهد تكرر يف كل من تون�ض وم�شر 

اأي�شا.
 

الوطنية: ال�صالمة  اأهداف  اأهم  من  ■ وكان 
اإىل  وحتويلها  واأدها  على  �شارخ  دليل  املطلبي  احلراك  ومذهبة  مهدها  يف  الثورة  واأد 
هاج�ض اإقليمي كي يتم قمع احلراك ورف�ض دعمه حتى من ال�شعوب وحماية دول اجلوار 
من انتقال عدوى احلراك اإليها خا�شة مع وجود جذور لهذه احلراكات تتحرك من فرتة 
ثوار  تاأديب  خالل  من  املنطقة  �شعوب  قمع  واأخريا  ذاتها،  املطالب  �شعار  رافعة  لفرتة 

البحرين حتى ل تنتقل عدوى احلراكات املطلبية لها.
 

اجلزيرة؟ درع  ملاذا  نف�صه:  يطرح  الذي   ■ وال�صوؤال 
 درع اجلزيرة وفق التفاقية الأمنية ل يتدخل اإل يف حالة العدوان اخلارجي، وتدخل درع 
اجلزيرة كان يهدف اإىل اإيهام اخلارج والداخل باأن هذا احلراك هو حراك تدعمه دولة 
خارجية فقاموا اأول مبذهبة احلراك ومن ثم اإل�شاقه بدولة خارجية كمحرك رئي�شي له. 

واعتباره حراكًا مذهبيًا من فئة من ال�شعب كان لهدفني:

ال�شنة يف  اإخافة  وهو:  ووجودها  الأنظمة  �شلطة  يكر�ض من  ■ اأولهما: هدف خليجي   
املنطقة  و�شيعية يف  �شنية  تاأييد من قبل نخب  بعد مواقف  املنطقة خا�شة  البحرين ويف 
للحراك البحريني مما اعترب موؤ�شرًا خطرًا يف دعم خطى الثورة، وبذلك ترتاجع �شعوب 
مطلب  يكون  وقد  مذهبيته،  بدعوى  واأده  على  الأنظمة  وتعني  احلراك  دعم  من  اخلليج 
الكونفدرالية يف موؤمتر عقد يف البحرين من قبل نخب خليجية مطلبا ياأتي يف هذا ال�شياق.

اإقليمي ي�شب يف �شالح م�شروع حماربة دول املمانعة ويكر�ض من  ثانيهما: هدف    ■
ال�شلطة  البحرينيني من بط�ض  اأجل حماية  اإيران ملواجهة من  الإيرانوفوبيا ويحاول جر 
وبط�ض درع اجلزيرة الذي دخل اأ�شاًل وفق املعلومات بقرار �شعودي تداعت له دول اخلليج 
بعد ذلك، وهو ياأتي يف ظل �شراع الوجود والنفوذ يف املنطقة بني كل من اإيران وال�شعودية. 
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ال�صوؤال هنا: اأين يكمن اخلطاأ؟
هو �شوؤال يفرت�ض اأنه طرح من قبل الرموز والقيادات كاإعادة تقييم للحراك املطلبي الذي 
الروؤية  ات�شاح  الآن من خالل  تت�شح جلية  ال�شوؤال  اإجابة  واأعتقد  14فرباير،  انطلق يف 

لدى اجلميع وو�شع �شقف للمطالب واإن اختلفت املنهجيات والتفاق على اأمور اأهمها:

اأدوات  من  ال�شلطة  رفعت  مهما  احلراك  �شلمية  وثانيا  املطالب  حتقيق  يف  املرحلية  اأول 
القمع واملواجهة.

واأعتقد اأن التن�شيق بات وا�شحا بني اجلمعيات ال�شيا�شية والثوار ال�شباب يف حركة 14 
وقيمت  امل�شتديرة  الطاولة  على  جل�شت  اأنها  يفرت�ض  التي  الأخرى  واحلركات  فرباير 

احلراك واأعادت بلورة روؤية حتقق املطالب وتنجز وعد الدم لل�شهداء.
 

ل ننكر اأن �شلمية احلراك كان له اأثر كبري يف تقدم خطى الثورة خا�شة يف قلب العامل 
الغربي حيث نظمت املعار�شة �شفوفها بني الداخل واخلارج وو�شعت لها خارطة طريق 

ووزعت الأدوار.
ت�شغط  واأن  املطلبي  حراكها  تعومل  اأن  التوثيقي  احلقوقي  العمل  خالل  من  وا�شتطاعت 
من خالل هذه املنظمات احلقوقية الغربية على احلكومات الغربية واحلكومة الأمريكية 
خجولة  حركتها  كانت  واإن  املطالب  حتقيق  باجتاه  البحرينية  احلكومة  على  ت�شغط  كي 
لرتباط م�شاحلها ببقاء الو�شع على ما هو عليه واجراء فقط اإ�شالحات طفيفة كحبة 
م�شكن للثوار، وتاأتي يف �شياق حرجها من �شعوبها نتيجة جتلي احلقيقة يف الإعالم الغربي 
ونقلت  اخلارج  يف  البحرينية  املعار�شة  بها  ن�شطت  التي  الغربية  احلقوقية  واملنظمات 

الوقائع كما هي موثقة بال�شورة والدليل .
 

وبعد تقرير ب�شيوين واأهم ما جاء فيه من اإقرار بانتهاكات حلقوق البحرينيني وب�شلمية 
احلراك واأهم من ذلك كله براءة الثورة من اأي تدخل خارجي وخا�شة الإيراين وهو ما 
اأف�شل حماولة مذهبة احلراك وتخوينه يف ولءاته للخارج كي يتم النق�شا�ض عليه، وهو 
الثورة البحرينية اإىل ح�شنها اخلليجي والعربي وال�شالمي ويعمق من  ما يعيد جمددا 
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وجودها الوطني ومطلبها املحق.. يطرح بعد كل هذا ت�شاوؤل هو: الثورة اإىل اأين؟
 

باعتقادي اأن هناك جمموعة ثوابت يف خطى الثورة، ال�شتمرار عليها �شيكون  الأثر يف 
حتقيق املطالب واإجناز الإ�شالح الكبري واأهمها: و�شوح الروؤية، وتن�شيق اجلهود، وو�شع 
خارطة طريق توزع فيها الأدوار بني املعار�شة يف داخل البحرين من جهة وبني املعار�شة 

يف الداخل واملعار�شة يف اخلارج من جهة اأخرى.

اأكرث،  وتنظيمه  وا�شتمراره  �شلمية احلراك  الطويل،  النف�ض  و�شيا�شة  باملرحلية  والإميان 
الت�شبيك  الأخرى وحماولة  الثورات  والتن�شيق مع  الت�شبيك  التوثيقي،  احلراك احلقوقي 
مع �شعوب املنطقة يف تو�شيح مظلومية الثورة البحرينية، واأخريا  الإميان بالق�شية كحق 
يجب اأن ينتزع لقيام وطن للجميع والتخل�ض من املذهبية من خالل بناء ج�شور للتفاهم 
مع ال�شريك يف الوطن مهما اأ�شاء هذا ال�شريك وحماولة اللتفاف على كل الثغرات التي 
فتحتها ال�شلطة وهدمت من خاللها ج�شور التوا�شل بني �شركاء الوطن لإ�شعاف احلراك 

املطلبي.

البحرينيون: الثوار  ■ اأيها 
التي بداأت تتطلع لف�شاء احلرية   ثورتكم ت�شيء �شعلة الأمل يف نفو�ض �شعوب املنطقة، 
خارج عيون الأنظمة احلاكمة، لتبحث لها عن نف�ض نظيف يحقق لها العدالة، ويخرجها 
يت�شاوى  وموؤ�ش�شات  قانون  كدولة  احلديثة  الدولة  ف�شاء  اإىل  احلكام  زجاجة  عنق  من 
فيها املواطنون حتت مظلة د�شتور يكتبه حرب العدالة، وتر�شم ف�شاءاته احلريات، وتقيم 

اأعمدته منظومة احلقوق والواجبات.

فلكم اآلف التحايا ...ولدماء �شهدائكم العزة واخللود.

chamseddin72@gmail.com

*  كاتبة كويتية.
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نحن وأمريكا

* جا�صم العويك 

روايتهم  اإخراج  يف  الفل�صطينيني  اإخفاق  اأ�صباب  �صعيد  اإدوارد  الكاتب  يورد 
اإىل حيز اأو�صع وخا�صًة يف املجتمع االأمريكي يف) كتاب الثقافة واملقاومة( 
لعدة اأمور من بينها : رغبة القيادة الفل�صطينية يف ولوج الطريق املخت�صر 
اأي التاأثري على االإدارة االأمريكية بطريقة مبا�صرة و�صخ�صية، وهو ما يعدهحُ 
جهاًل فاقعًا بطبيعة عمل املوؤ�ص�صات يف هذا البلد، ثم تاأتي حالة االإحباط 
العامة لدى الفل�صطينيني الذين ي�صعرون بتجاهل العامل لهم و�صط احل�صار 
ا�صتغالل  عدم  ثم  امل�صاعر،  ذات  العامل  فيبادلون  االقت�صادي  اجلغرايف 
الطاقات ال�صابة يف اأر�ش ال�صتات وعدم انتظامها لت�صكل قوة حقيقة تعر�ش 
احلكاية الفل�صطينية لل�صعب االأمريكي بحيث ت�صتطيع اجتذاب االأ�صدقاء 
التي  ال�صهيونية  املنظمات  الفل�صطيني تر�صمها  زالت �صورة  وامل�صاندين، فما 

متلك االأدوات الالزمة والعمل املنظم.
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التاأثري يف امل�شئولني  ـ بعيدًا عن حماولة  اأطول  اإذن بالن�شبة لإدوارد �شعيد هناك طريٌق 
الأ�شمن،  الطريق  لكنه  الفل�شطينيني،  مع  م�شاحلهم  لتلتقي  قطعًا  والذين  الأمريكيني 
وهو التاأثري على منظمات املجتمع املدين وو�شائل الإعالم الأمريكية مبا يخلق راأيًا عامًا 

�شاغطًا ويزيد من اأعداد املوؤيدين وامل�شاندين للق�شية.

ويف حالة البحرين، حيث من م�شلحة الأمريكان الإبقاء على النظام القبلي الديكتاتوري 
نظرًا لعتبارات النفظ )ال�شعودية( والقاعدة الأمريكية، خ�شو�شًا يف ظل وجود نظام 
اإيراين معادي للغرب، فاإن وجود ديكتاتور م�شتعد لفتح بالده وقبوله باملخاطره اأهم من 
الدميقراطية التي قد جتلب اأغلبية تعرقل اأي عمل حربي جتاه اإيران، وجلُّ ما ت�شبو اإليه 
اأمريكا يف البحرين اأن تخف وترية انتهاكات حقوق الإن�شان فقط، منعًا لالإحراج، وذلك 
دون حتول دميقراطي حقيقي، واإنني ا�شتغرب من نظرية )املوؤامرة الأمريكية ـ الإيرانية( 
لنا  لي�شرح  لنا فطحل منهم  والتي مل يخرج  ال�شلطة  اإعالم  قها  ي�شورّ التي  البحرين  �شد 

خيوطها ونقاط امل�شالح امل�شرتكة.
حقًا، اإن �شداقة اأمريكا خ�شوع ومعاداتها معاناة، واأف�شل �شيء اأن ل تنتبه اإليك، فهي ما 
اأن تن�شب قواعدها يف البلد، حتى ي�شبح كل �شيء ديكورًا، فهي متنحك ال�شورة وال�شم، 
)الكفاءة  لليابان  منطية  �شورة  تعميم  مت  حيث  مثاًل،  اليابان  ولناأخذ  الوجود،   وغاية 
�شاغها  التي  مثاًل  الدميقراطية  طبيعة  نعرف  اأن  دون  اجلميل(  الفلكلور   / الإنتاجية 
اجلي�ض الأمريكي والتي تعترب من اأ�شعف الدميقراطيات اإذا ما قورنت بالدول املتقدمة، 
للغرق،  اليابان كقاعدة حربية غري قابلة  الإبقاء على  الوقت  اأمريكا يف ذلك  لأن هدف 
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ومل  الباردة،  احلرب  خالل  ال�شوفيياتي  الحتاد  مع  تتقارب  حكومة  قيام  عدم  و�شمان 
ت�شعف تبعية اليابان لأمريكا اإل بعد انهيار جدار برلني.

ت�شت�شيف  بالدك  كانت  فاإن  وللعامل،  ل�شعبها  وت�شوقها  ت�شاء  من  �شورة  اأمريكا  تر�شُم 
فاإن �شورتك �شيتم فرزها مبا يتالءم واملعايري املطلوبة  اأو كنت حليفًا،  اأمريكية  قاعدة 
، فرتكيا التي انتخبت حزبًا دينيًا، �شيتم اعتبارها اأداة التغيري الثقايف يف املنطقة حيث 
الإ�شالم املعتدل واملنفتح كما يف امل�شل�شالت الرتكية التي تروج لها قنوات مملوكة �شعوديًا، 
والبحرين البلد الذي لبد اأن تظهر �شورته مع املرفاأ املايل ليدل على النجاح القت�شادي 
اجلي�ض  قواعد  فيه  حتط  بلد  كل  اإن  تقول  التي  الأ�شطورة  لتكتمل  الجتماعي  والنفتاح 
ال�شوارع  بع�ض  يف  يخطىء  عندما  الأجانب  بع�ض  اأن  حتى  الربكة،  عليه  حتل  الأمريكي 

ليدخل يف القرى يتفاجاأ بانك�شار ال�شورة النمطية التي مت ر�شمها لُه يف خميلته.
 

بينما بداوة  واإرهاب،  اأو ليرباليًا، فبداوة بن لدن همجية  اإن كنت دينيًا  اأمريكا لتهتم 
احللفاء حكمة ر�شانة واتزان، وق�ض على ذلك مناذج عديدة لالأفالم الأمريكية ) امللك 
في�شل يف فيلم لوران�ض العرب مثاًل(، وقارن اأي�شًا بني الإمرباطور الياباين يف الأفالم 
حمب  الأول  لكن  الف�شيلة،  ذات  من  اأنهم  رغم  ال�شيني،  الإمرباطور  وبني  الأمريكية 
القدمي  باحلر�ض  ا�شتعانت  اأمريكا  لأن  ذلك  كل  للديكتاتورية،  رمز  الآخر  بينما  ل�شعبه 

املتهم بجرائم احلرب لتدعيم الدميقراطية يف اليابان اإبان الحتالل !
هل احلل اإذن يكمن يف اجلفري )القاعدة الأمريكية(؟

هل يكمن يف ال�شعب الذي عليه اأن يقاوم اأمريكا قبل النظام؟
وكيف ي�شتطيع �شعٌب �شغري العدد ك�شعبنا اأن ير�شم �شورته التي يريدها يف املحيط، اأي 

يف اأمريكا؟
هل ي�شيرّع املعار�شون وقتهم يف بريطانيا بدل اأن يكونوا يف وا�شنطن؟

ماهي الو�شائل والأ�شاليب التي متكننا من ر�شم �شورتنا ومن جذب التعاطف والأ�شدقاء؟
 هذِه الأ�شئلة اأتركها للنقا�ض العام يف �شفحة املراآة، ولنا لقاء اآخر.

* كاتب بحريني
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* نادر املرتوك

ال�ّصعبي-  الوجدان  يف  -كما  كم  احلحُ ونظريات  االإ�صرتاتيجيا  يف 
�صرعية  الأية  املعتربة  املقّومات  البحرين  يف  احلاكم  النظام  خ�صر 
كّله  لبا�صًا  تلّب�ش  الّنظام  اأّن  ذلك،  كّل  يف  ما  اأ�صواأ  البالد.  اإدارة  يف 
حاًل  املا�صية  االأ�صهر  طوال  م  قدِّ يحُ ومل  الوقت،  وتقطيع  اخلداع 
اأعطى  الّنا�ش.  طموحات  وتلبية  الوطن،  الإنقاذ  مقبواًل  �صيا�صيًا 
الّنا�ش،  مل�صلحة  ي�صعى  ال  النظام  اأّن  مفاده  متكّررًا،  انطباعًا  ذلك 
حت�صني  يف  امتيازاته  يحفظ  عّما  البحث  وارد  يف  دائمًا  كان  واأنه 

اال�صتبداد ومتديده. 

استبداد الّنظام:
حكاية فشل
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ها قبل هذا  يا�شية كانت حا�شرًة قبل 14 فرباير، ولكنرّ اأوافُق على اأنرّ هذه اخلال�شة ال�شرّ
التاريخ مل حتظ باختماٍر واإجماع بني اجتاهات املعار�شة، كما اأنرّها –اخلال�شة- مل تكن 
يا�شي، مثلما  زة باأكرب عملية توثيق يف تاريخ البحرين ال�شرّ �شديدة الو�شوح، وما كانت ُمعزرّ
من  ملعونة  كومٍة  اأمام  اليوم  النظام  بات  وعليه،  منية.  الزرّ القطيعة  تلك  بعد  احلال  هو 
ابق- املناورة عليها واإجراء التعديالت طمعًا يف العودة  الإخفاقات، ولي�ض ُمتاحًا –كما ال�شرّ

فر الأوىل.   اإىل مربعات ال�شرّ
   

بب�شاطة، لقد تهاوت عملياُت التحايل واملراوغة، واحدًة واحدة. و�شائل الحتيال والكذب 
ديق. اإنه م�شل�شٌل متوال من الف�شائح  باءت بالف�شل الكامل، وعلى مراأى من العدورّ وال�شرّ
اللوؤلوؤة، وكيف احت�شد  ار  ر، مثاًل، روائح اخليام املحروقة يف دورّ لنتذكرّ والفكاهيات معًا. 
حولها اجلميُع يف ال�شا�شة »العورة«، واأر�شلوا على املالأ احلرائَق ودعوات الجتثاث. عْفطُة 
وفة« على  وث، كلهم زايَد بع�شهم بع�شًا لإ�شقاط »الطرّ العنز، والأمرُي اخلارق، وبائعاُت الررّ
�ُض قبل غريه حلظَة  روؤو�ض الأ�شهاد. كان النظام يتابُع امل�شهد با�شتمتاع حذر، لأنه يتح�شرّ

كة. مى املتحررّ ريع لبطارية الدرّ النتهاء ال�شرّ

ُهزمت  اخلارجية  وزارة  لالأهايل.  اإ�شحاٍك  مادة  اإىل  ل  حتورّ املحلي  الإعالم  وبالتوايل: 
راٍت اأقلرّ ما ُيقال عنها باأنها  ل اجلي�ض مبربرّ رت تدمري ُن�شب اللوؤلوؤة وتدخُّ �شلفًا عندما بررّ
�شى يف الداخل واخلارج، كما انف�شحت املافيا  يت حفالت الررّ �شنيعة. وهكذا دواليك، ُعررّ
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م  قدرّ وجيزة،  فرتٍة  يف  �شات.  واملوؤ�شرّ الوزارات  يف  والأحقاد  الف�شاَد  عاثت  التي  املكارثيرّة 
النرّظام �شواهد غري م�شبوقة لإثبات اأنرّه لي�ض ب�شدد بناء دولة حديثة جتمُع كلرّ املواطنني. 

يقولون اإننا اأ�شبحنا بني يدي ع�شابات جمنونة. واأقول اإنرّه نهو�ٌض دفني ملوروث القبائل.
�شتوريرّة،  الدرّ لل�شرعيرّة  املبني  اخل�شران  قاتلتني:  بطلقتني  النرّظام  اأُ�شيب  لة،  املح�شرّ يف 
ناته املدنيرّة، اأي ا�شمحالل ال�شرعية  عب ومكورّ والإخفاق املرير يف بناء الثقة املتبادلة مع ال�شرّ
التي  التجميليرّة املراوغة  ة  النرّظر يف مالمح اخلطرّ اإمعان  الآن،  اأي�شًا. واملطلوب  ال�شعبية 
ل عليها النظام لإ�شفاء النعومة على بنيته ال�شتبداديرّة، وتوفري مناخات الترّ�شويق لها،  عوَّ

لتها اإىل رميم. وكيف اأنرّ رياح 14 فرباير حورّ

القائم،  الترّ�شلطي  البحريني على حتديث احلكم  النظاُم  املا�شية، عمل  ال�شنوات  خالل 
يا�شة يف الأ�شهر املا�شية  ولي�ض اإ�شالح منابع ال�شتبداد واإزالتها. ومل يكفرّ عن هذه ال�شرّ
وبح�شب  الأخرية(.  تكون  ولن  ذلك،  يف  الأول  الو�شيلة  ب�شيوين-مثال-  جلنة  )لي�شت 
الباحثني، فاإن هذه الظاهرة �شارعت اإليها بلداٌن عربية كثرية يف العقد الأخري، وحتديدًا 
ويل اجلديد  الدرّ املناخ  التمو�شع يف  اإعادة  اأحداث احلادي ع�شر  من �شبتمرب، بغية  بعد 

ية والدميقراطية. الذي رفَع �شعارات احلررّ

ا ال�شتفادة من الباحث الأمريكي �شتيفن هايدمان والذي ميلك خربًة وا�شعة   �شيكون مهمرّ
يف حتليل الأنظمة الترّ�شلطية، وهو اأحُد املدركني جيدًا لأثر الأحداث اجلارية يف البحرين 
يف  ال�شتبداد  نظم  ت�شتخدمها  عمليات  اأربعة  هايدمان  ي�شع  الإقليمية.  اخلريطة  على 

اإ�شباغ التطوير اخلادع عليها. وهي:
    •    ال�شتيالء على املجتمع املدين واحتواوؤه

يا�شي     •    اإدارة عملية العرتا�ض ال�شرّ
    •    حيازة فوائد الإ�شالح القت�شادي

وابط الدولية.     •    تنويع الررّ

احلكم  »تطوير  منوذج  اإخفاق  على  ناجحا  دليال  لتكون  البحرين  يف  ال�شلطة  ت�شلح 
وبكلرّ طاقتها يف اجلذب  وتف�شياًل،  الأربعة جملًة  الإجراءات  ا�شتعملت  فقد  الت�شلطي«. 
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والإكراه. اإل اأن النتيجة يف خامتة املطاف –وحتت تاأثري �شخط اللوؤلوؤة- كانت مزيدًا من 
التهاوي وفقدان الحرتام وامل�شداقية.

لفر�ض  �شارعت  يا�شية،  ال�شرّ التنظيمات  خطَر  قليلة،  �شنوات  ال�شلطُة،قبل  مل�شت  عندما 
حرية  ول  لها  قدرة  ل  عام،  نفع  مراكز  اإىل  الأخرية  لت  حتورّ وبذلك  اجلمعيات،  قانون 
والكتفاء  املدين،  املجتمع  تقوي�ض  يف  عديدة  خطوات  و�شبقه،  ذلك،  تبع  حقيقيرّة. 
النظام  وتوىلرّ  اأخرى،  دت  وُهدرّ اأُغلقت جمعيات،  »الكونغو«.  �شكليرّة على طريقة  مبظاهر 
جتنيد اأتباعه لل�شيطرة على جمعيات مهنية خمتلفة. والأمثلة كثرية. هذه اخلطوة، رغم 
الكايف لال�شتمتاع بخرياتها طويال. وكانت  الوقت  ال�شلطة  تربح  تداعياتها اخلطرة، مل 
الطْوق،  والنقابات عن  اأ�شا�شيًا يف ذلك. فقد خرجت اجلمعيات  �شببًا  14فرباير  ثورة 
قوف التقليديرّة، وهي توا�شل اليوم جداًل حمتدمًا لنتزاع دورها  واإىل حدوٍد جتاوزت ال�شرّ

امل�شتقل وكامل ال�شالحيات. ف�شل النظام يف الحتواء اإذن.

من بني اأ�شواأ الأدوار الترّ�شلطيرّة للنظام هو دخوله املبا�شر وغري املبا�شر يف اإدارة عمليات 
واإثارة  والترّقنني،  احَلْمرة(،  الكبح )العني  تقوم على  اإدارته  يا�شي. كانت  ال�شرّ العرتا�ض 
املخاوف )الطائفية خ�شو�شا(، والإ�شغال بامللفات اجلانبيرّة، واقرتاح البدائل امللغومة. 
تهديدًا  ل  ُت�شكرّ ل  وبنحو  نيا،  الدرّ يا�شية يف حدودها  ال�شرّ العملية  ر  نف�َشه ح�شْ النظاُم  َل  اأمرّ
بانفتاحه  موهومًا  انطباعًا  نف�شه  الوقت  يف  وُتعطي  ال�شتبدادي،  النظام  ملخزون 
وت وتخيريها  قراطي وعْزمه على الإ�شالحات. اإجها�ض الفعاليات التي ترفع ال�شرّ الدميرّ
يت )قانون اجلمعيات، قانون املطبوعات،  بني القمع اأو التدجني، اإجراء القوانني �شيئة ال�شرّ
قانون العقوبات..(، حيثيات تقرير البندر، املداولت املم�شرحة يف الربملان، وبرجمة عمل 
ل ذلك اأن يهيمن على املعار�شة بالرميوت كونرتل،  ال )اإْن دي اآي(.. اأراد النرّظام من كرّ
د اجتاهاتها واأجندتها و�شعاراتها. ل�شكرّ اأنه ا�شتطاع، وب�شكل ما، تنعيم املعار�شة  وُيحدِّ
ويف  لكن،  العابرة.  معاركها  من  الأكرب  ابَح  الررّ وهو  العبثيرّات،  اأتون  يف  ها  وزجرّ وتليينها، 

ر ح�شاُد الع�شريرّة الغادرة وبلْمح الب�شر.    اأ�شهٍر معدودات من ربيع البحرين؛ تبخرّ
 

م  التحكرّ على  الفائقة  القدرة  ذلك  مينحها  القت�شاد.  ع�شب  اخلليفية  العائلة  متلك 
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للنرّظام،  بالن�شبة  حري  ال�شرّ الفانو�ض  اإنه  املرغوبني.  غري  الالعبني  واإخراج  بالولءات، 
ائم بال�شتقرار. اإ�شافة اإىل الحتجاجات ذات  عور الدرّ وب�شببه خيرّم الطمئنان لديه وال�شرّ
�شياغة  فرباير«   14« اأعادت  عندما  املال  مفعول  انخلع  فقد  القت�شادي،  ال�شتهداف 
وتاأميم  جهة،  من  العي�ض  لقمة  بتنظيم  ذلك  ومترّ  الجتماعي،  والت�شامن  املعي�شة  قانون 
ه خ�شارة املزيد.     فاهيرّة من جهة اأخرى. وهكذا، فاإنرّ اخلا�شر ل ي�شررّ غريزة الك�شب والررّ

من بني الأمور القليلة التي ُيْجمع عليها املعار�شون واملوالون هو ف�شل النظام يف الإعالم 
وام، عدم �شالحيتهم  وليرّة. اأثبت دبلوما�شيو النرّظام، على الدرّ اخلارجي وتثمري عالقاته الدرّ
ل�شْغل منا�شبهم. »�شفرية« �شعبها، مرمي اخلواجة، كانت اأبرع من �شفراء النرّظام قاطبة، 
�شمية واإقامة احلفالت املغلقة وا�شتئجار  هوؤلء الذين مل يزد دورهم عن ال�شتقبالت الررّ
اإبداع البحرينيني  اأن  اإل  رت الوقت،  اأن حماقات النرّظام وفرّ د  الأقالم والأقنية. من املوؤكرّ
يف  والتاأييد  الحرتام  اكت�شاب  من  نهم  مكرّ ق�شيرّتهم،  بعدالة  واإميانهم  الإبالغ،  فنون  يف 
اللوؤلوؤة،  ربيع  املتعاطفون مع  البحرينيون  بها  ج  ُتوِّ التي  الدولية  العامل. اجلوائز  عوا�شم 

ة الف�شل املدورّي. وليرّة، يخت�شر ق�شرّ وخلورّ وفا�ض النرّظام اإل من الإدانات الدرّ

ا  وؤال: اإىل متى؟ النرّفق الذي دخله النرّظام ل ي�شلح ال�شتبداد خمرجًا منه. رمبرّ       وال�شرّ
يحاول النظام اإقناع نف�شه بحياة الأنفاق والتكيرّف معها، اإل اأنها حيلة العاجز، بل الغبي، 

ر نف�شه بنف�شه. �شاهدوا مرارًا القذايف ونفوقه، لعلرّه يكون لكم عربًة اأخرية. الذي يدمرّ

* كاتب بحريني
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الساحات العامة هي حصاد البحرينيين في 2011.
ماذا فعل البحرينيون بساحاتهم؟

على  فتحوها  للماضي،  تشدهم  التي  السلطة  قبضة  من  حرروها 
المستقبل، عّروا السلطة في هذه الساحات، أحدثوا قطيعة لتاريخها 
العالم يراهم من  القبلي، جعلوها ذكرى سيئة الستبدادها، جعلوا 
فيها، شكلوا  أعلنوا من هم  النفط،  بئر  فوهة  ال  الحرية  لؤلؤة  بؤرة 
الربيع  دخلوا  المدنية،  دولتهم  مالمح  رسموا  الجديدة،  هويتهم 

العربي، حولوها من الجغرافيا إلى التاريخ، أخرجوا أجمل ما فيهم.




