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مؤتمر ساخن في الكونغرس األمريكي بمناسبة  14فبراير

الوقت ينفد في البحرين ،الحكومة فقدت شرعيتها ،والمــستقبل ينبئ باضطراب عميق

مر�آة البحرين (خا�ص):
عقد ي��وم الخمي�س الما�ضي  
م ��ؤت �م��ر ف ��ي م�ب�ن��ى ال�ك��ون�غ��ر���س
الأمريكي بمنا�سبة الذكرى الأولى
لثورة  14فبراير ،ح�ضره عدد
كبير م��ن ال�ضيوف ،وج��اء تحت
ع �ن��وان "انتفا�ضة  14فبراير
البحرينية غير المكتملة :ما هو
القادمللبحرين؟"
وك ��ان م��ن بين المحا�ضرين
ال�سيناتور ف��ي الكونغر�س رون
وي� ��دن ،وال�خ�ب�ي��ر ف��ي مجموعة
الأزم�� � � ��ات ال���دول� �ي���ة ج��و� �س��ت
ه �ي �ل �ت��رم��ان ،وم �� �س��اع��د وزي ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة الأم��ري �ك��ي الأ��س�ب��ق
�إل��وي��ت �أب��رام��ز ،ون��ائ��ب م�ساعد
وزي��ر ال��دف��اع الأمريكي ال�سابق
كولين كال.
وت �� �ض �م �ن��ت ب �ع ����ض الأ� �س �ئ �ل��ة
ال�م�ط��روح��ة على المحا�ضرين
�إثارات ب�ش�أن ما يمكن �أن ي�شكله
ق��رار بيع الأ�سلحة للبحرين من
تقوي�ض للمعار�ضة ال�سلمية فيها،
وا�ستف�سار ع��ن االزدواج �ي��ة في

المعايير الأمريكية �إزاء التعامل
مع �سوريا والبحرين.
وبثت مجريات ال�ن��دوة �شبكة
برنامج م�شروع الديمقراطية في
ال�شرق الأو��س��ط POMED
وال �ت��ي ك ��ان ل �ه��ا دور التنظيم
كذلك.
ال�سيناتور وي� ��دن :تغييرات
النظام تجميلية
وقال ال�سيناتور ويدن �إن �شهر
يناير � 2012شهد �أعلى معدل
لح�صيلة القتلى ف��ي البحرين
منذ م��ار���س  ،2011و�أك ��د �أن
ال��و� �ض��ع ال يتح�سن ك �م��ا ي�ق��ول
البع�ض ،وطالب ويدن ال�سلطات
البحرينية بال�سماح للمنظمات
الدولية بدخول البحرين منتقدا
منع ال�سيد ريت�شارد �سولوم من
منظمة �أط�ب��اء لحقوق الإن�سان
وال�سيد براين دولي من منظمة
ح�ق��وق الإن���س��ان �أوال م��ن دخ��ول
البحرين.
وو�� �ص ��ف (وي� � ��دن) �صفقة
الأ�سلحة الجديدة �إلى البحرين

ب�أنها تبعث ر�سالة خاطئة وفي
الوقت غير المنا�سب ،لي�س فقط
للبحرين بل للعالم �أجمع .وقال
�إنه ال يجوز للواليات المتحدة �أن
ت�ؤيد �سلوك الحكومة في الوقت
الحالي ،و�أ�ضاف ب�أن الكونغر�س
�سيوا�صل عبر مجموعته الطعن
في بيع الأ�سلحة �إل��ى البحرين
وم �� �س��ان��دة ال���ش�ع��ب البحريني
م�ؤكدا �أن التغييرات التي �أحدثت
مجرد �إجراءات تجميلية "ونحن
ال ن�ستطيع م �ك��اف ��أة تغييرات
ه��زي �ل��ة ب �ب �ي��ع الأ���س��ل��ح��ة �إل ��ى
البحرين"
وقال ويدن �إن �شعب البحرين
ي�ط��ال��ب م�ن��ذ ع �ق��ود ب��الإ� �ص�لاح
ال�سيا�سي واالجتماعي ،و�أ�ضاف
�إن ل��دى البحرين فر�صة لبدء
حوار �صادق ،وال�سماح باالحتجاج
ال�سلمي ،و�أن القرار بيد الحكومة
البحرينية ل��دف��ع المفاو�ضات
وتحقيق الإ�صالح� ،أو اال�ستمرار
ب�سيا�سة العنف.
وتعهد ال�سناتور بالعمل لأن

منتدى البحرين لحقوق االنسان:

ال إفالت من العقاب
بعد اليوم،
وأبناء الملك
سيالحقون قضائيا

تكون الحكومة الأمريكية �شريكا
في الجهود الرامية �إل��ى تعزيز
ح�ق��وق الإن �� �س��ان ف��ي البحرين،
�إال �أن��ه عبر ع��ن خيبة �أم�ل��ه من
ا��س�ت�ج��اب��ة الإدارة الأم��ري�ك�ي��ة
ل�ل�أح��داث ف��ي ال�ب�ح��ري��ن ،وق��ال
في هذا ال�سياق �إنه ال يمكن نفي
الحقائق ويجب �أن تعالج الأو�ضاع
على �أر�ض الواقع.
و�أع ��د ال�سيناتور وي ��دن ورق��ة
م�لاح �ظ��ات ع �ل��ى ال �ب �ح��ري��ن مع
اقتراب الذكرى ال�سنوية الأول��ى
للثورة تحت عنوان "ما هي الخطوة
التالية بالن�سبة للبحرين؟"
هلترمان� :إ�صالحات الحكومة
�سيرك �إعالمي
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ال�خ�ب�ي��ر في
مجموعة الأزمات الدولية جو�ست
هيلترمان �إن تقرير ب�سيوني وثق
انتهاكات القمع ،والدمار وقمع
حرية التعبير وم��ا يحدث في
و�سائل الإع�لام .و�أكد هيلترمان
على ما جاء في حديث ال�سيناتور
ويدن ،وقال �إن حكومة البحرين

لم تفعل ما هو كاف حتى الآن،
و�إن الإ��ص�لاح��ات التي �شهدتها
طفيفة ن�سبيا.
ور�أى هلترمان �أن �إ�صالحات
حكومةالبحرينت�ستهدفالمجتمع
ال��دول��ى ،ولي�س ال�شعب .وو�صفها
ب�أنها �سيرك �إعالمي للت�أثير على
ال�سيا�سة الدولية ،وانتقد هلترمان
تركيز تقرير ب�سيوني على الإ�صالح
من �أح ��وال حقوق الإن�سان فقط
رغم �أهميتها ال�شديدة ،وق��ال �إن
هناك ق�ضايا �أبعد من ذلك "نحن
بحاجة �إلى الحوار ،و�إلى الم�ساءلة
والإ�� �ص�ل�اح ال�ق���ض��ائ��ي ،خا�صة
�إ�صالح القانون االنتخابي"
و�أ�� �ش ��ار ه �ي �ل �ت��رم��ان �إل� ��ى �أن
العاملين في القطاع الخا�ص لم
يتم �إعادتهم لوظائفهم ،وقال �إن
كل الإدانات يجب �أن تلغى كذلك،
كما يجب �أن تتوقف ال�سيا�سات
الطائفية في البحرين ح�سب
تعبيره.
و�أب � � ��دى ه �ل �ت��رم��ان ق�ن��اع�ت��ه
ب�أنه على �أر���ض ال��واق��ع ال توجد

�أي �إ� �ش��ارة ف��ي ات �ج��اه انف�صال
البحرين من التبعية لل�سعودية
مطلقا ،و�أكد من جانب �آخر على
�إن �إيران ال ت�شكل داعما حقيقيا
للمعار�ضة ،م�شيرا �إلى ماجاء في
تقرير ب�سيوني.
�أب��رام��ز :ط��رف واح��د يعذب
وي�سجن طرفا �آخر في البحرين
ب � ��دوره �أك� ��د م �� �س��اع��د وزي ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة الأم��ري �ك��ي الأ��س�ب��ق
�إل ��وي ��ت �أب ��رام ��ز �أن� ��ه ي �ج��ب �أن
يكون هناك تقا�سم لل�سلطة بين
الحكومة وال�شعب في البحرين
ور�أى أ�ن��ه ك��ان ب�إمكان الواليات
ال �م �ت �ح��دة �أن ت� �ق ��وم ب�ضغط
�أك�ب��ر يقلل م��ن ح��دة القمع في
البحرين.
وقال �أبرامز الذي كان ي�شغل
�أي�ضا من�صب م�ست�شار في البيت
الأب�ي����ض ف��ي عهد بو�ش "�أ�شعر
بخيبة �أمل في عدم قدرة حكومة
الواليات المتحدة تخفيف العنف
في البحرين" مو�ضحا �أن م�شكلة
ال��والي��ات المتحدة �أنها لم تكن

مقنعة ف��ي حججها بخ�صو�ص
بيع ال�سالح .وعبر �أب��رام��ز عن
مخاوفه ب�ش�أن ما يمكن �أن يحدث
في ذكرى  14فبراير ،وقال �إن
الوقت ينفد في البحرين.
وقال �أبرامز كذلك �إن "رئي�س
ال��وزراء البحريني جعل تحقيق
التقدم م�ستحيال ،وول��ي العهد
تم �إ�سكاته ..لقد فقدت الأ�سرة
ال �ح��اك �م��ة ��ش��رع�ي�ت�ه��ا ف��ي نظر
�شعبها" و�أ�ضاف "ال بد �أننا �سنرى
في الم�ستقبل نهاية ل�سيادة رئي�س
الوزراء وم�ساعديه"
و�أو��ض��ح ك��ال �أن طرفا واح��دا
ف��ق��ط ه���و م���ن ي� �ق ��وم ب���س�ج��ن
وتعذيب طرف �آخر في البحرين.
و�إن ح �ك��وم��ة ال �ب �ح��ري��ن جعلت
االنق�سامات ال�سنية/ال�شيعية
�أكبر من �أي وقت م�ضى.
ك � � ��ال :ال �م �� �س �ت �ق �ب��ل ي �ن �ب��ئ
با�ضطراب عميق
من جانبه ق��ال نائب م�ساعد
وزي��ر ال��دف��اع الأمريكي ال�سابق
و�أ�ستاذ ال��درا��س��ات الأمنية في

جامعة جورج تاون كولين كال �إن
الواليات المتحدة لديها هدفان
في البحرين :الأول هو الإ�صالح
(ف��ي العديد م��ن القطاعات)،
وهو �أم��ر مثالي ،ولكنه �ضروري
لتحقيق اال�ستقرار على المدى
ال�ط��وي��ل ،وال�ث��ان��ي ه��و ال�شراكة
وعلى الخ�صو�ص �أمنيا.
و�أو�ضح كال �أن البحرين هي
مفتاح الواليات المتحدة لإحداث
ال�ت��وازن ومكافحة الإره ��اب في
ال�شرق الأو�سط وقال �إن الواليات
المتحدة يجب �أن تتعلم توجيه
�أه � ��داف الإ�� �ص�ل�اح وال �� �ش��راك��ة
من خ�لال توظبف قيمها ب�شكل
عملي ،وردا على ��س��ؤال م��ا �إذا
ك��ان يجب على �أم��ري�ك��ا �سحب
الأ�سطول الخام�س من البحرين
لممار�سة م��زي��د م��ن ال�ضغوط
عليها قال كال �إن ذلك ال ينبغي.
وع�ب��ر ك��ال ع��ن قناعته ب ��أن
�سحب الواليات المتحدة لجميع
ال�م���س��اع��دات م��ن البحرين لن
ي�ح��دث �إ��ص�لاح��ا حقيقيا ،ولن

ي���ش�ك��ل ت �ه��دي��دا ع �م �ل �ي��ا ،وق ��ال
"علينا �أن ن�ؤكد �أن اال�ستقرار
ف��ي ال�ب�ح��ري��ن ه��و ف��ي م�صلحة
الجميع ،وف��ي غياب الإ��ص�لاح،
ف�إن الم�ستقبل ينبئ با�ضطراب
عميق .و�أ�شار كال �إلى �أن الإدارة
الأمريكية تفرق بين الم�ساعدات
الأم�ن�ي��ة الخارجية والداخلية،
وهي تقول �إنها ت�ؤيد الم�ساعدة
الخارجية فقط.
و�أكد كال على وجود فرق بين
�صفقة بيع بقيمة  53مليون دوالر
و�أخرى بقيمة مليون دوالر ،وقال
�إن �صفقة بيع �صغيرة للدفاع
ال�خ��ارج��ي �ستحافظ على نفوذ
ال ��والي ��ات ال �م �ت �ح��دة .مو�ضحا
ك��ذل��ك ب ��أن��ه ال يمكن �أن تعطي
�إ� �ش��ارة لحكومة البحرين ب ��أن
الواليات المتحدة �ستتخلى عنها.
يذكر �أن كال كان برفقة وزير
الدفاع الأمريكي ال�سابق روبرت
غيت�س في زيارته للبحرين 12
مار�س  2011لل�ضغط من �أجل
الإ�صالح.

يعمل منتدى البحرين لحقوق
االن�����س��ان ع �ل��ى اع � ��داد ت�ق��ري��ر
ير�صد االن�ت�ه��اك��ات ال�ت��ي ت��ورط
ب�ه��ا �أب��ن��اء ال�م�ل��ك و�أف � ��راد من
العائلة الحاكمة ،ليطلق في نهاية
فبراير�/شباط بعنوان (مواطنون
في قب�ضة الجالد).
وق��ال رئي�س المنتدى يو�سف
رب �ي��ع� �« :س��وف ي��ر��ص��د التقرير
ال��ذي يعد ال�ث��ان��ي ف��ي التقارير
الخا�صة بالمالحقات الق�ضائية
�أن �م��اط التعذيب والممار�سات
الحاطة بالكرامة الإن�سانية التي
تورط فيها ه�ؤالء الجالدين وفقا
ل �ح��االت حقيقية ت��م ت�سجيلها
وتوثيقها من قبل فريق المنتدى
بالداخل والخارج.
و�أ�ضاف« :بهذا التقرير يمكن
اعتبار ملك البحرين �أن��ه �سجل
�سبقا الط�لاق يد �أبنائه و�أف��راد

من عائلته في تعذيب المواطنين
واالي � �ق� ��اع ب �ه��م خ �� �ص��و� �ص��ا في
فترة ال�سالمة الوطنية وبذلك
ي�ت���ش��ارك م��ع ال �ح��اك��م ال�ع��رب��ي
ال�سابق المقبور �صدام ح�سين
الذي �أطلق يد �أبنائه في تعذيب
العراقيين �سواء في المعتقالت �أو
في �صاالت الريا�ضة».
وتابع « :لقد �أف�ضت �سيا�سة
الإف� �ل ��ات م ��ن ال��ع��ق��اب ال �ت��ي
تعتمدها ال�سلطات البحرينية،
ونتيجة ل�غ�ي��اب � �ص��ورة ال��دول��ة
بمفهومها ال�سيا�سي؛ ف�إن ذلك
�شجع �إل ��ى ق�ي��ام �أب �ن��اء الملك
البحريني وفي مقدمتهم نا�صر
بن حمد وخالد بن حمد وبع�ض
م��ن �أف� ��راد ال �ع��ائ �ل��ة ال�ح��اك�م��ة
ال�ت��ورط ف��ي انتهاكات متعددة
بحق المواطنين والموقوفين
من ق��ادة المعار�ضة �سواء في

م��راك��ز التوقيف واالع�ت�ق��ال �أو
في نقاط التفتي�ش التي �أقامتها
ع �ن��ا� �ص��ر ال �ج �ي ����ش ال�ب�ح��ري�ن��ي
وق � � � ��وات الأم � � � ��ن وال� �ح ��ر� ��س
والوطني».
قائمة م��ن المعذبين الجدد
�أورثها الإفالت
و�أردف�« :شجعت ال�سيا�سة
التي ت�ستخدمها حكومة البحرين
ون �ت �ي �ج��ة ل �غ �ي��اب ال �م�لاح �ق��ات
الق�ضائية للمعذبين ال�سابقين
ف ��ي ب� ��روز ق��ائ �م��ة ج ��دي ��دة من
ال�م�ع��ذب�ي��ن وال �ج�لادي��ن ال�ج��دد
ال��ذي��ن انت�شرت �أ��س�م��اءه��م في
ثورة الل�ؤل�ؤة كمعذبين للمعتقلين
في مراكز التوقيف وقد �أع ّد فريق
الر�صد والمتابعة بالمنتدى قائمة
ب�أ�سماء ه� ��ؤالء المتورطين في
االنتهاكات لعر�ضها على الجهات
الحقوقية الدولية �ضمن �سيا�سة

ك�سر الإف �ل�ات م��ن ال �ع �ق��اب ،ال
�سيما و�أن تقرير ب�سيوني قد �أثبت
ف��ي �صفحاته ح��دوث ��ص��ورا من
هذه االنتهاكات الفظيعة».
و�أو� � �ض� ��ح رب� �ي ��ع« :م� ��ا ن��ري��د
�أن ن �م��رره �أن ا�صطياد ه ��ؤالء
ال �م �ت��ورط �ي��ن ف��ي االن �ت �ه��اك��ات
لي�س بالأمر ال�صعب وبخا�صة
�أننا نتعامل مع منتهكين كثيرا
م��ا ي �ت��رك��وا �آث ��اره ��م وراءه� ��م
بما ي�شكل ادان��ة دام�غ��ة �سواء
بال�صوت �أو ب��ال���ص��ورة ،ولكن
ي��ب��ق��ى ع� �ل ��ى ال� �ع ��ام� �ل� �ي ��ن ف��ي
ه��ذا ال�م�ج��ال �أن يفككوا �س ّد
الم�صالح التي تفر�ضها �أط��ر
ال���س�ي��ا��س��ة و�أالع �ي �ب �ه��ا ،وه��ذا
ي�ستدعي ح��راك��ا مطلبيا �آخ��ر
وح� �ي ��ن ي �ت��م م�ل�اح �ق��ة ه � ��ؤالء
المنتهكين ن �ك��ون ق��د �أوق��دن��ا
ا�ضاءة في طريق ث��ورة الل�ؤل�ؤة

و�أثبتنا في الفكر االن�ساني �أنّ
�سيا�سة االفالت من العقاب قد
انتهت �صالحيتها».
يذكر �أن الحكومات العربية
وم �ن �ه��ا ال �ح �ك��وم��ة ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة
ق��د اع �ت��ادت على ات�ب��اع �سيا�سة
االفالت من العقاب وهي �سيا�سة
متبادلة ،وت�سعى حكومة البحرين
�إل��ى موا�صلة جهودها لتح�صين
نف�سها وحلفائها �أف���رادا كانوا
�أم جماعات م��ن الم�سائلة عن
انتهاكات حقوق االن�سان.
وق� ��د ا� �س �ت �ف��ادت ال���س�ل�ط��ات
ال �ب �ح��ري �ن �ي��ة م ��ن ت�ط�ب�ي��ق ه��ذه
ال�سيا�سة خ�صو�صا ب�ع��د ث��ورة
الكرامة في مرحلة الت�سعينات
ل �ح �م��اي��ة ق ��ائ� �م ��ة ال� �ج�ل�ادي ��ن
والمعذبين وعلى ر�أ�سهم العقيد
ع� ��ادل ف�ل�ي�ف��ل وخ ��ال ��د ال� ��وزان
و�آخرين ،والتي بلغ تعداد القتلى

فيها ما يزيد على  40قتيال.
وقد لج�أ حاكم البحرين �أثناء
ف �ت��رة م��ا ي���س�م��ى بالم�صالحة
الوطنية التي ج��اءت ف��ي العام
 2000ت��زام �ن��ا م��ع م���ش��روع
م �ي �ث��اق ال �ع �م��ل ال��وط �ن��ي ال ��ذي
ج���اء ب ��ه ال �م �ل��ك ال �ج��دي��د �إل ��ى
ا�� �ص ��دار م��ر� �س��وم رق ��م ()56
ق��دم بموجبه حماية للمعذبين
ال ��ذي ت��ورط��وا ف��ي ال �ع��دي��د من
الجرائم واالنتهاكات التي وقعت
بالمعتقلين والموقوفين �أث�ن��اء
فترة الت�سعينات ،وهي انتهاكات
يحا�سب عليها القانون الدولي
خ�صو�صا ف��ي �أن� ��واع التعذيب
والقتل في المعتقالت� ،إ�ضافة
�إل� ��ى ال �م �م��ار� �س��ات وال �ت �ع��دي��ات
المنهجية وال �م �ح��رم��ة دول �ي��ا،
وم��اوف��رت��ه ه��ذه الإج� ��راءات من
ا�ستغالل لل�سلطة.

افتتاحية
جاللة  14فبراير
فبراير
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�إنه و�صف للعمل الأدبي الخارق ،والطرح الفل�سفي
النافذ ،والحدث التاريخي الخالد 14 ،فبراير هو
هكذا مما ال يُتنهى .حدث ال نهائي ،بل وله القدرة
على �أن يُنهي ما قبله ويحل مكانه .لقد �أنهى ذكرى
د�ستور ،2002وذكرى الم�شروع الإ�صالحي الذي
انتهى بالتفرد بال�سلطة.
�أنهى �أ�سطورة الملك و�أيامه الكاذبة التي لم نع�شها.
ي�سقط الملوك حين ت�سقط �أ�ساطيرهم ،و 14فبراير
فعل ذلك بامتياز ،جعل من �شعار (ي�سقط حمد) لعبة
�شعبية يتفنن النا�س في تداولها و�إ�سقاط كل المعاني
ال�سيئة عليها.كانت زينب الخواجة تهتف بهذا ال�شعار
في ميدان الل�ؤل�ؤة مخترقة عنف الدولة الذي كان
يحيط بها ،كانت تفعل ذلك بقوة حدث  14فبراير،
�صار �صوتها بحدث هذا التاريخ ال نهائي ،لم يتمكن
عنف ال�سلطة من �إنهائه.الأكثر من ذلك هو �صوت
الن�ساء ،اكت�سبن بحدث  14فبراير قدرة ال نهائية
على �أن ي�صبحن �صوت الثورة ووردها و�أر�ضها.
لقد جعل هذا الحدث لل�سيا�سة في البحرين قوة
جديدة ،هي قوة ال�شعب� ،صوته� ،إرادته ،قراره،
اختياره .ال يمكن لأي العب �سيا�سي بعد  14فبراير
�أن يُنزل �أمره على هذا ال�شعب ،فقد �أ�صبح قوة ال
نهائية� ،صار �سيد نف�سه� ،سيادته �أ�صبحت مركز
اللعبة ال�سيا�سية ،و(تحلمون) �أن يتنازل عنها تحت
�أي ت�سوية كانت .لذلك ال يمكن �أن نقول (بالمعنى
ال�سابق نف�سه ) جاللة الملك في  14فبراير ،بل نقول
جاللة  14فبراير .فالجاللة الأولى ال تجتمع مع
الجاللة الثانية ،فال�سيا�سية في اللعبة الديمقراطية
هي �سيادة جاللة ال�شعب ال �سيادة جاللة ملك
ال�شعب� .إنها معادلة ال نهائية ،فحياة الديمقراطية
مقرونة بها ،وحدث 14فبراير جاء ليمنح ال�شعب
ما ال ينتهي ،والملك ينتهي .وهذا ما فهمه الملك
جيدا ،حين قال في مقابلته مع �صحيفة دير �شبيجل
االلمانية "�إن هتافات المحتجين ب�سقوطه ال تعد
�سببا يدعو ل�سجنهم" و 14فبراير هو الذي �أخ�ضع
الملك ليقول في المقابلة نف�سها ،نحن �سوا�سية مع
النا�س .وبقوة هذا الحدث �سيعرف الملك �أن وحدة
البلد �أهم من وحدة عائلته.
لهذا الحدث ،قوة القطع الالنهائي �أي القطع الذي
لي�س بعده و�صل ،لقد قطع فعل الغزو والفتح ()1783
وما ا�ستتبعها من من عبودية و�سخرة وتمييز .لقد
ظل هذا الفعل (الغزو /الفتح) ي�شكل �سيا�سة ال�سلطة
في �إدراة الدولة ،وطوال القرنين الما�ضيين لم نتوفر
على حدث يقطع ا�ستمراية �سيا�سة هذا الفعل ،حتى
جاء حدث  14فبراير ،ف�أعرب كل ت�شكيالت هذا
الفعل الممكنة ،بمعنى جعلها وا�ضحة �أمامنا ،ل�سنا
م�ضطرين للخ�ضوع ب�شكل ال نهائي ل�سيا�سة تقوم على
الإكراه والقهر والتمييز ،ب14فبراير �صارت لنا قوة
لإحداث قطيعة مع هذه ال�سيا�سية .والن�سخة الأخيرة
لهذه ال�سيا�سة هي (الم�شروع الإ�صالحي) الذي هو
�أحد مفجرات حدث  14فبراير.
الحوار الجدي هو �أحد مفاعيل قوة  14فبراير،
لم نكن قبله نتحدث بهذه القوة عن الحوار الجدي،
ولم نكن نعني ما نعنيه .اليوم الحوار الجدي يعني
االتفاق على �إنهاء هذه ال�سيا�سة التي ت�سبق 14
فبراير ،وت�أ�سي�س مواطنة م�شتركة ،ال ينفي فيها �أحد
�أحداً ،ال تنفي فيها قبيلة �شعب ًا (الفتح) ،وال ينفي
فيها ملك �إرادة النا�س (د�ستور ،)2002وال ي�ستعبد
فيها �شخ�ص مواطنين (رئي�س وزراء 40عاما).
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شبكة  14فبراير اإلعالمية..

مجهولون في فضاء الفضح
بعد �أربعة �أيام فقط من فر�ض قانون ال�سالمة الوطنية في البحرين ،وتحديد ًا في  21مار�س ،2011
قام �شاب دون الخام�سة والع�شرين بتد�شين �شبكة �أ�سماها «�شبكة  14فبراير الإعالمية».
مر�آة البحرين (خا�ص):
�أ� �س �م��اء م �ج �ه��ول��ة ،ال تبحث
عن ظهور وال �شهرة ،وال تدعي
ب��ط��ول��ة ،وال ت �ن �� �س��ب لنف�سها
م�ف��اخ��ر ال�ن���ض��ال ،لكنها تعمل
ليل نهار دون ت��وق��ف ،ودون �أن
ي��رف لها جفن تعب �أو ينك�سر
لها طرف خوف .تعمل من �أجل
ن�شر الحقيقة وف�ضح انتهاكات
النظام التي بلغت ح��د ًا فاق كل
التوقعات� .إنهم �شباب و�شابات
يانعون ،لي�سوا �سيا�سيين بالأ�صل،
لكنهم وج� ��دوا �أن�ف���س�ه��م �أم ��ام
واج��ب الف�ضح لما ع��اي�ن��وه من
ب�شاعة القمع .عملوا ف��ي �أكثر
الأوق��ات �صعوبة وخطورة ،حيث
فترة ال�سالمة الوطنية ،كان �شبح
االع�ت�ق��ال يتهددهم ك��ل لحظة،
كذلك ال�م��وت ،لكن لم يوقفهم
الخوف لحظة ،وال يزالون.
ب �ع��د �أرب� �ع ��ة �أي�� ��ام ف �ق��ط من
فر�ض ق��ان��ون ال�سالمة الوطنية
في البحرين ،وب��دء حملة القمع
الوح�شية �ضد كل ما يمت لثورة
 14فبراير ب�صلة ،وتحديد ًا في
 21مار�س  ،2011قام �شاب
دون الخام�سة والع�شرين بتد�شين
�شبكة �أ�سماها «�شبكة  14فبراير
الإعالمية» .ه��دف ال�شبكة ك�سر
حالة التعتيم الإعالمي التي بد�أت
تتوفر على غطاء �سعودي خليجي،
وتوفير المعلومات ح��ول ك��ل ما
يجري في البحرين من اعتقاالت
وانتهاكات يندى لها الجبين.
ب��د�أت ال�صفحة على الفي�س
بوك .اختار ال�شاب �أربعة �شباب
م�م��ن ي�ث��ق ب �ه��م ،ق��ري�ب�ي��ن منه،
ب��د�ؤوا بنقل الأخبار من م�صادر
مختلفة �أهمها تويتر ومجموعات
البالكبيري ،حر�صوا على جمع
الأخبار الموثوقة ل�صنع ال�صورة
الحقيقية لما يجري في البحرين
حينها .تقا�سم الخم�سة نوبات
العمل ،حر�صوا على �أن تغطي
ال���ش�ب�ك��ة الأح�� ��داث ع�ل��ى م��دار
� 24ساعة يومياً� ،أجلوا حياتهم
ب�أكملها وق��دم��وه��ا فقط العمل
م��ن �أج���ل ال� �ث ��ورة .ك ��ان عليهم
جمع ماكان متفرق ًا من الأخبار
والتفا�صيل والأح ��داث وال�صور
واليوتيوبات.
ح�ق�ق��ت ال���ش�ب�ك��ة م�صداقية
وا��س�ع��ة و� �ص��دى ،ك��ان��ت �شاملة
وح �ي��ادي��ة .ب�ع��د �أق ��ل م��ن �شهر،
�أ���ص��درت �إع�ل�ان��ا �أظ �ه��رت فيه

حاجتها �إلى عاملين ومرا�سلين
�شباب ،تم اختيار �أربعة �شبان،
من بينهم فتاة ،ان�ضموا لفريق
ال�ع�م��ل .ب�ع��د �أ��س�ب��وع�ي��ن حدثت
تطورات �أمنية �إثر ا�شتداد حملة
القمع واالعتقاالت .قرر م�ؤ�س�س
ال�شبكة ومعه �أ�صدقا�ؤه الأربعة
التفرغ لن�شاطات �أخ ��رى ،وت��مّ
ت�سليم ال�شباب الجدد م�س�ؤولية
�إدارة ال�شبكة التي كانت قد بد�أت
تحقق �صدى �إعالميا كبيرا في
الداخل وتحظى بمتابعة جيدة.
ت �ن��ازل �أح ��د ال�شباب الجدد
عن ح�سابه ال�شخ�صي على تويتر
وجعله با�سم �شبكة  14فبراير
الإعالمية ،لأن��ه كان يملك عدد
م�ت��اب�ع�ي��ن �أع �ل��ى م��ن ب�ي��ن بقية
زمالئه .تفاعل مع ال�شبكة عدد
م��ن ال���ش�خ���ص�ي��ات ال�سيا�سية
وال �ح �ق��وق �ي��ة ،ك� ��ان �أه � ��م ه��ذه
التفاعالت قيام الحقوقي نبيل
رجب بالدعوة لمتابعة �صفحة
ال�شبكة على موقع الفي�س بوك،
وبالفعل زاد عدد المتابعين يوم ًا
بعد �آخر.
ال ��ر�ؤ�� �س ��اء الأرب � �ع� ��ة ال �ج��دد
ان�ت�ه�ج��وا طريقتهم ال�خ��ا��ص��ة:
ال��ت�����ش��دد ف���ي ال� �ح� �ف ��اظ ع�ل��ى
م���ص��داق�ي��ة ال���ص�ف�ح��ة .تغطية
متوا�صلة لمدة � 24ساعة .كان
يتم تبادل المناوبة كل �ساعتين،
وف ��ي ال �م �� �س��اء ي���س�ه��ر بع�ضهم
للمتابعة والتغطية.
و�صل عدد (الأدمن) الم�س�ؤول
عن �إدارة ال�صفحة �إل��ى ع�شرة
بعد اج�ت��ذاب ع��دد م��ن ال�شباب
ال �م��وث��وق �ي��ن ،و���ض��ع ال �� �ش �ب��اب
�صياغة خا�صة للأخبار بحيث
تتميز �أخ�ب��ار ال�شبكة ع��ن باقي
ال�صفحات وال�شبكات الأخرى.
تو�سع عمل ال�شبكة ،فقاموا
بتد�شين حمالت �إعالمية ل�صالح
الفعاليات ال�شعبية التي ب��د�أت
ت �ع��اود ال �ن �� �ش��اط ف��ي ال�م�ن��اط��ق
المختلفة ،ثم قدمت مونتاجات
فنية توثق االنتهاكات ،و�أخ��رى
ت�ح��ث ع�ل��ى ال���ص�م��ود وموا�صلة
الثورة بقوة .كل هذه التطورات
ح�صلت قبل �أن ينتهي �شهر مايو
حين كان �سيف الجي�ش يقمع كل
النا�شطين.
ل���م ت �ن �ح��ز ال �� �ش �ب �ك��ة ل� ��ر�أي
�سيا�سي محدد �أو لتيار معين،
ح��اف�ظ��ت ع�ل��ى خ��ط ع��ام يمكن
لكل ال �ت �ي��ارات �أن تجد نف�سها

فيه .تعر�ضت ال�صفحة للإغالق
لثالث مرات ،النظام والموالون
ل��ه �شنوا حمالت �إغ�ل�اق وتبليغ
عن ال�صفحة .بعد مرا�سلة �إدارة
موقع الفي�س بوك ،تم تلقي الرد
�أن ثمة بالغ ًا و�صل لإدارة الموقع
من وزارة الداخلية البحرينية
تطلب فيه �إغالق ال�صفحة لأنها
تن�شر ��ش��ائ�ع��ات وت�ح��ر���ض �ضد
الدولة .تمت �إعادة ال�صفحة بعد
�أن اقتنعت �إدارة الفي�س بوك �أنها
�صفحة �إعالمية تف�ضح الظلم
الكبير الذي يقع �ضد المواطنين.
قبل نهاية يونيو ،وبالتعاون
مع المجاميع ال�شبابية ،د�شنت
ال�صفحة حملة تح�شيد وا�سعة
الن �ط�لاق ت �ظ��اه��رات ك �ب��رى في
الأول م��ن ي��ون�ي��و م��وع��د انتهاء
قانون ال�سالمة الوطنية ،كانت
ال ��دع ��وة ل�ل�ج�م��اه�ي��ر ب��ال�ت��وج��ه
لموقع دوار ال �ل ��ؤل ��ؤة� ،إث��ر ذلك
فر�ضت ال�سلطة ف��ي الأول من

يونيو ح�صارا وا�سعا على مختلف
المناطق القريبة من الدوار ،لكن
ذلك اليوم كان �إيذانا بانطالق
الحركة الجماهيرية من جديد.
عملت ال�شبكة على تخ�صي�ص
وق��ت لكتابة الأخ�ب��ار وحقيقة ما
يجري للعالم باللغة االنجليزية،
وت ��م ر� �ص��د �أث� ��ر ذل� ��ك ،فقامت
ال�شبكة بتد�شين �صفحة على موقع
الفي�س بوك وح�ساب على تويتر
باللغة االنجليزية ،ي�صل متابعيها
حاليا �إل ��ى �ستة �آالف تقريبا.
ويمكن ر�صد التفاعل الأجنبي
مع ال�صفحة من خالل النقا�شات
الجارية في م�ساحة التعليقات.
تم �أي�ضا فتح �صفحة جاليري
خا�صة ،تن�شر المونتاجات الفنية
من ر�سم وت�صميم ومونتاجات
فيديو و��ص��ور مميزة ل�ل�أح��داث
ال��ي��وم��ي��ة ،وا� �س �ت �ق �ط �ب��ت ه��ذه
ال�صفحة مهتمين كثر بالثورة
من البحرين .حالياً ،هناك قناة

يوتيوب خا�صة بال�شبكة ،ومجلة
ا�سمها مجلة ال �ح��دث ،وهناك
�صفحة خا�صة لتوثيق االنتهاكات
ال�ت��ي ت�ق��وم بها ال�سلطات �ضد
المواطنين.
�إثر هذا التو�سع تم ا�ستقطاب
ع��دد م��ن ال �ك �ف��اءات ال�شبابية،
فزاد عدد العاملين في ال�شبكة،
فتم ت�شكيل مجل�س �إدارة لل�شبكة.
ي�ج��ب الإ�� �ش ��ارة �إل���ى �أن تجمع
ال �ت �ظ��اف��ر الإع�ل�ام ��ي ل�ي����س هو
مجل�س �إدارة �شبكة  14فبراير
الإع�لام�ي��ة ،و�إن�م��ا ذل��ك التجمع
ه��و بمثابة ائ�ت�لاف لل�صفحات
الإعالمية.
حتى اللحظة و�صل عدد متابعي
�صفحة ال�شبكة على الفي�س بوك
� 50أل��ف متابع ،وع��دد متابعي
ح�سابها ع�ل��ى ت��وي�ت��ر � 50أل�ف� ًا
�أي�ضا� .إ�ضافة �إل��ى مجموعتين
ع �ل��ى ال �ب�لاك �ب �ي��ري ،ي�ب�ل��غ ع��دد
الم�شتركين في كل واح��دة �أكثر

من �ألفي م�شترك.
ال �ج��ان��ب الأم��ن��ي ل�ع�م��ل نحو
ت�سعة من (الأدم��ن) الم�س�ؤولين
ع��ن ال�شبكة ح��ال�ي��ا ،ه��و جانب
معقد ،هم �أ�شخا�ص غير مهتمين
ب��ال �ظ �ه��ور الإع�ل�ام ��ي ،هدفهم
موا�صلة العمل ونقل الأح ��داث
ل� �ل ��داخ ��ل وال� � �خ � ��ارج .وت �ك �م��ن
ع�ل��ة ع��دم اهتمامهم بالظهور
الإعالمي هو تجنب �أية حملة قمع
مقبلة بحيث يكون و�ضع ال�شبكة
�آم��ن فيمكنها موا�صلة العمل.
لل�شبكة عالقات وت�أثير على عدد
كبير م��ن ال�شبكات الإعالمية،
وتعتبر حاليا من �أهم ال�شبكات
في المنطقة الخليجية.
ما يزال ه�ؤالء ال�شباب يعملون
في غرفة ال يعرفهم فيها �أحد،
ال تذكر �أ�سماءهم �ضمن قائمة
الأب �ط��ال المنا�ضلين لأن �ه��م ال
ي�ستهدفون �ألقاب البطولة ،لكنها
ت�سكنهم ،وهذا ال�شرف يكفيهم.
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الديوان الملكي ير�شو �أمين عام (تجمع الوحدة)
2
ب�أر�ض م�ساحتها  10400م
العطاء كممار�سة �سيا�سية وفق قاعدة معاوية ال�شهيرة “مواكلة ح�سنة وم�شاربة جميلة” كانت هذه المرة
من ن�صيب الأمين العام لجمعية التجمع عبداهلل الحويحي ،الذي وهبه الديوان الملكي م�ؤخر ًا قطعة �أر�ض
بم�ساحة �ألف و 400متر مربع بتمام الم�ؤاكلة وكمال الم�شاربة ،تقع العطية في جزيرة المحرق وغالب ًا �ستكون
في منطقة الب�سيتين .لقد بدا جليا �أن االقتتال على المنا�صب القيادية في جميعة التجمع �سببه �سيا�سة
العطايا الكبيرة التي بد�أت ممار�ستها مع عبداللطيف المحمود زعيم التجمع.
لقد ح�صد النا�س الوهم من الخوف الذي عمل �سيا�سيو مجمع الفاتح على ت�شريبه للجماهير الفقيرة،
و�أكلوا هم عطايا الأرا�ضي وهباتها �ضمن �سيا�سة (لنا مطالب).

,.,

رويترز :م�أزق �سيا�سي حاد بعد �سنة من انطالق االحتجاجات
مر�آة البحرين :ر�أت وكالة «رويترز» �أن البحرين تبدو «في م�أزق �سيا�سي مع ت�صاعد التظاهرات التي تقودها
المعار�ضة بعد �سنة من انطالق الحركة االحتجاجية» .ونقلت على ل�سان وزير التربية ال�سابق علي فخرو قوله
«في اعتقادي ال يمكن توقع ما قد يح�صل في الأيام القادمة في البحرين لأنه ال توجد قيادة موحدة بل قيادات
مختلفة ومنق�سمة على بع�ضها� ،إ�ضافة �إلى انق�سام مرعب في المجتمع بين ال�سنة وال�شيعة».
�إال �أن فخرو �شدد على �أن «الحل الأمني ال يحل الم�شكلة» في البحرين و»ال بد من حل �سيا�سي».
واعتبر �أنه يتعين على «القوى ال�سيا�سية والمجتمع المدني �أن يتحاورا في ما بينهما لالتفاق على م�شروع
�سيا�سي يجري التحاور ب�ش�أنه في ما بعد مع ال�سلطات ال�سيا�سية» .وباتت التظاهرات المعار�ضة �شبه يومية في
الآونة الأخيرة فيما تتدخل قوات الأمن م�ستخدمة القوة في بع�ض الأحيان لتفريقها.

,.,

«العفو الدولية» :الحكومة البحرينية ما تزال بعيدة
عن تحقيق تو�صيات لجنة التحقيق
مر�آة البحرين� :أعلنت منظمة العفو الدولية �أم�س االثنين �أن الحكومة البحرينية ال تزال بعيدة عن تحقيق
التغييرات في مجال حقوق الإن�سان التي �أو�صت بها لجنة دولية م�ستقلة .وحذّرت المنظمة من �أن «حكومة
البحرين تخاطر بالتخلف عن الموعد النهائي الذي حددته بنهاية �شباط/فبراير الحالي لتنفيذ تو�صيات
لجنة لتحقيق الم�ستقلة» ،داعية �إياها �إلى «�إطالق �سراح جميع ال�سجناء المحكوم عليهم �أو المحتجزين لمجرد
الم�شاركة ال�سلمية في االحتجاجات ،وتقديم الم�س�ؤولين عن االنتهاكات الج�سيمة لحقوق الإن�سان المرتكبة
العام الما�ضي للعدالة».
كما حذرتها  -ح�سبما نقلت وكالة يو بي �إي  -من «ا�ستخدام القوة المفرطة �ضد المتظاهرين ،مع
ا�ستعدادهم لإحياء الذكرى ال�سنوية الأولى لبدء االحتجاجات المناه�ضة للحكومة» .وقالت ح�سيبة حاج
�صحراوي نائبة مدير برنامج ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا في منظمة العفو الدولية «على الرغم من الوعود
التي قطعتها الحكومة ،ال يزال �ضحايا االنتهاكات الج�سيمة لحقوق الإن�سان التي وقعت منذ بدء االحتجاجات
قبل نحو عام ،ينتظرون العدالة».
و�أ�ضافت �صحراوي �أن حكومة البحرين «�أ�صدرت عدد ًا من الإعالنات حول ما فعلته من �أجل تح�سين �أو�ضاع
حقوق الإن�سان ،لكن الحقيقة هي �أنها لم تنفذها في المجاالت الأكثر الأهمية ،ولن نكون قادرين على الحكم
على ما �إذا كانت تلك الإعالنات مجرد عملية عالقات عامة �إال بعد �أن نرى �إطالق �سراح �سجناء الر�أي
ومحاكمة مرتكبي االنتهاكات ،بما فيهم �أولئك الذين �أعطوا الأوامر».
وقالت منظمة العفو الدولية «�إن وعود الحكومة البحرينية لتنفيذ جميع تو�صيات لجنة التحقيق الم�ستقلة
�ستظل جوفاء في حال ا�ستمرت التحقيقات في االنتهاكات من قبل الحكومة في �إطار ال�سرية».

,.,

 70دينار عالوة لكل �شرطي مكافحة ال�شغب
مر�آة البحرين  :علمت «مر�آة البحرين» �أن وزارة الداخلية قد �أمرت ب�صرف مبلغ  70دينار عالوة لكل
العاملين في الأجهزة الأمنية من مخابرات و�شرطة مكافحة ال�شغب ،وذلك ب�أثر رجعي بدءا من يناير /كانون
الثاني الما�ضي .وقال مواطن متندر ًا «�إذلك ن بمنا�سبة مرور عام على االنتفا�ضة».
وهذه لي�ست المرة الأولى التي يتم فيها مكاف�أة قوات الأمن التي تت�شكل غالب ًا من الأجانب ،خ�صو�ص ًا
الباك�ستانيين .ويتقا�ضي �شرطي مكافحة ال�شغب مبلغ ًا يتراوح بين  400دينار �إلى  750دينار ح�سب
الإعالنات التي يتم ن�شرها في الجرائد المحلية الباك�ستانية.

نادر المتروك

*

«نقول لبقايا الطغاة العرب :نحن حيارى بالفعل ،لكننا لن نتراجع عن المجازفة»
ال�صديق �سعيد نا�شيد
الباحث المغربي ّ
من بين الغيوم الملبّدة ،ف�إن الوا�ضح تمام ًا هو �أنّ ال�سّ لوك الرّ�سمي لم يتغيّر تماماً .الزال
النا�س للمزيد من ال�سّ خط ال�شّ عبي –�إذا �شئنا ا�ستذكار ال�سيد ب�سيوني -وتمثّل
الحكمُ يدف ُع َ
�إطاللة العاهل يوم الأحد  15يناير الفائت �شبيهة بالإطالالت الأخرى ،والر�سائل لم يتغيّر
جوهرها .البد �أن ن�ضع ال�ضراوة الم�ست�أنفة بعد تقرير ب�سيوني في دائرة ال�ضوء دائما .برفقة
ذلك ،ال ينبغي التقليل من جدّية التهديد العملي من جانب الحُ كم .هناك رغبة ال تتوقّف في
التحريك المبرمج للأدوات التدميرية التي تمّ �إطالقها خالل قانون الطوارئ .ك ُّل ذلك ال يتمّ
بمعزل عن الج ّو العام الذي يُراد الدّفع نحوه غ�ضون  14فبراير وما بعده.
ُف�ضل تجميد الجدل ب�ش�أن مقولتين تبدوان من كال�سيكيات التحليل ال�سيا�سي
في البدء ،ي ّ
لل�ش�أن الداخلي .مقولة الأجنحة المتعدّدة ،ومقولة توزيع الأدوار بخ�صو�ص �أقطاب الحكم.
لم يعد مهمّا الآن النّظر �إلى تداخل الأحداث ب�إحدى هاتين الر�ؤيتين .ففي النتيجة ،لم يعد
«الحاكم ب�أمر الع�ساكر» معني ًا ب�أقطاب الحُ كم في الداخل ،متطرّفين �أو معتدلين �أو بين بين،
بقدر ما يعنيه الترموميتر الأميركي وا�ستر�ضاء ال�سّ عوديين .ا�ستتباع ًا تو�ضيحيا لذلك ،ال فائدة
من المبالغة في مو�ضعة الحدث البحريني في ال�سياقات الإقليميّة الم�ضطربة ،وهو قطع ًا ال
يعني – في الوقت نف�سه – �إهمال الآثار الممتدة �أو الم�صالح الخارجيّة لما يجري داخليا ،ولكن
يبقى مهم ًا لل�سيا�سيين المعار�ضين �إقناع منْ يهمّه الأمر؛ ب�أنّ ج ّر الكرة البحرينيّة الملتهبة
داخل الدوائر الم�شتعلة في الإقليم؛ لي�س واردا �ألبته ،و�أنّ العالجات المقبولة متاحة محلياً،
وبالإمكان �إدارة العالج من غير تهديد الآخرين �أو تعري�ضهم لخ�سران الم�صالح المكت�سبة.
�أي�ضاً ،علينا �أن ن�سترجع الحقيقة المتكرّرة �أمامنا :قدّم النظامُ �أ�سو�أ ما عنده .وبال حدود.
وهو يفعل ذلك بمزيد من التحدّي وال�صالفة واالبتكار في �إرهاب المعار�ضين .لم يتغيّر الأم ُر
بوجود ب�سيوني ،وال بعد �صدور تقريره الأول ،وما قد ي�صدر الحقا .وهذا يعني �أنّ م�سار الأحداث
في البحرين مه ّي�أ دائم ًا لالنفجار .وال�س�ؤال� :إلى متى؟ وما مداه؟
الذكرى ال�سنوية للثورة البحرينيّة لن تكون المحطة الأخيرة� ،أو ال ينبغي �أن تكون كذلك.
المتوقّع �أننا مقبلون على محطات �أخرى ال تق ّل ح�سْ ماً� .إال �أنّ البعد العاطفي والخ�صو�صيّة
التاريخيّة �سيكون لها ت�أثيرها على مخزون الغ�ضب المنتظر انفجاره هذا اليوم .يعمل النّظام
– كما فعل قبل عام – على امت�صا�ص درجات من الغ�ضب ،ولكنه ال يفكّر �أبد ًا في �إر�ضاء
الغا�ضبين ،وتحقيق مطالبهم التي يعرفها جيداً .هو يهتم باال�ستهالك الموجّ ه للخارج .يعني
ذلك كلّه� :أن ال�سّ لوكيات الإجراميّة للنظام لن تتوقف في الوقت المنظور ،و�أنّها �آيلة لمزيد من
ارتكاب الفجائع .ولكنه لن يجني �سوى النّدامة.
ُف�ضل �إعادة تو�صيف الثالثيّة الفاعلة بعد عام من انطالق الثّورة:
الكتمال ال�صورة ،ي ّ
المعار�ضة ،النظام ،وال�شّ عب.
المعار�ضة في الدّاخل �أتمّت خروجها الوا�ضح من موروثات  2002االنقالبيّة ،وهي خطوة
تعني �سيا�سي ًا �أنّ النظام فقدَ تكتيكات عديدة يمكن تلخي�صها في التهديد بالعودة �إلى المربعات
الأولى .من وراء هذا التقدُّم غير الم�سبوق لقوى المعار�ضة؛ يبر ُز الخطاب المطلبي غير
المهادن الذي ثبّته علماء دين كبار ،وفي مقدّمهم ال�شيخ عي�سى قا�سم ،والذي �أ�سّ �س – منذ
بداية الثورة – جملة من المحدّدات والخطوط العري�ضة ،لتتحوّل �سريع ًا �إلى �سلوك �سيا�سي
�صارم تلتزم به القوى ال�سيا�سية ال�سيما التي تن�ضوي تحت مرجعيته الفكرية وال�سيا�سية.
وقت م�ضى .لم تلتق
الم�شهد الآن يُقدِّ م معار�ض ًة عري�ضة ،وتقترب مطالبها �أكثر من �أيّ ٍ
الأطياف المعار�ضة من بع�ضها كما هي الآن ،وما �سقط عن ركابها كان يُفتر�ض �سقوطه من زمن
�سابق .ومن جهة �أخرى� ،إذا كان المعتقلون في �شبكة �أغ�سط�س – بمعية لوبي المحامين  -مثّلوا
العام الما�ضي القوة االنتفا�ضيّة الحقيقيّة ،ف�إنّ ذات المعتقلين اليوم يقدّمون قوة انتفا�ضيّة
الغ�صة
م�ضافية بالنّظر �إلى «الزمالء» الجُ دد الذين يعتقلهم النظام� .إنهم ،بك ّل معنى الكلمةّ ،
التي �ستُوجِ ع النظام ك ّل يوم.
�إذن ،المعار�ضة باتت �أكثر تنظيما .لديها �صالت دوليّة ،ومكانتها ذات اعتبار .تخلّ�صت من
تعقيدات المطالب و�سقوفها ،و�إرهاق المناورة بين الحدود الدّنيا والمتو�سطة ،وبد�أت تُ�سرع
ال�صدمات المتتالية ،وا�ستوعبت ك ّل ردود
الخُ طى نحو الجوهر المطلبي .ا�ستطاعت �أن تتجاوز ّ
وال�ضعف لديها.
ال�صورة �شبه وا�ضحة فيما يتعلق بنقاط القوّة ّ
الأفعال القائمة والمحتملةّ .
والمفيد ،والأكثر �أهمية ،هو �أنّ المعار�ضة �أ�ضحت �أكثر معرف ًة بالنظام ،ولديها المعطيات
الكافية لو�ضعه على طاولة التّ�شريح.
من جهته؛ �أمعن النظام في البط�ش ،وكان يعبّر في ذلك عن �ضعفه وقلّة حيله وحيلته .لي�س
من الممكن الحديث عن غباءٍ للنّظام .لديه م�ست�شارون في الداخل والخارج .لكن ،ذلك ال يعني
ال�صدور .ثبُت �أنه نظام غير قادر على �إدارة
�أنّه يُم�سك بك ّل �شيء ،و�أنّ عيونه تحيط بما تخفي ّ
م�صالحه ،ولديه القدرة الفائقة على تفخيخ قوّته التدميريّة .لم يناور النّظام في ال�سيا�سة
�إال �أيام معدودات .ومن فرْط جنونه� ،أنه �أحاط هذه المناورة ب�سيول من الدّماء� .أي� ،أنه لم
ال�صبر قلي ًال في �أكذوباته ،و�أف�شل بنف�سه م�شاريع االلتفاف .المثير لل�سخرية� ،أنّه مع
ي�ستطع ّ
ك ّل م�شروع مناوَرة يُ�سْ رع النظام بنف�سه لإجها�ضه ب�ضرب ٍة واحدة ،ومن غير �أن يترك للآخرين
وقت ًا لالنخداع وبلْع الطُّ عم.
ينبغي و�ضع جملة �أخرى لتكون الر�ؤية دقيق ًة بخ�صو�ص النظام في البحرين .تتعاون عدّة
�أنظمة لتثبيت النظام البحريني الحالي ،وتتولّى ال�سعودية دورا كبيرا وقياديا في ذلك .تحريك
النظام من الخارج هي نقطة �ضعف �أخرى ،ال ينبغي �إهمالها .يُدرِك الكثيرون �صعوبة الأمر
حينما يتحوّل الملف البحريني �إلى التداول الإقليمي ،وهي �صعوبة واقعية تماما بالنظر �إلى حدّة
التجاذبات القائمة بين الدول الكبرى ،وهنا منا�سبة المالحظة المذكورة �أوّل المقال.
تابع تكملة المقال على موقع مر�آة البحرين

*كاتب بحريني.
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الرسائل المسربة مـن عـتـمة الزنازين ،دروس وطن
مر�آة البحرين (خا�ص):

تبد�أ رحلتها �سراً ،توا�صل االختباء يد �إلى يد ،وفي محطّ تها الأخيرة ،بعد �أن تنجح في الإفالت من
�أعين الرقابة ،تعبر نحو الخارج ،لتزهر بين يدي محبيها .بع�ضها يُك�شف للعلن في مواقع التوا�صل
االجتماعي والمنتديات والمواقع الإلكترونية ،و�أخ��رى يقفل عليها في دواخ��ل قلوب الأحبة،
ي�ؤن�سون بها �أرواحهم كلّما ت�سلّلت �إليهم الك�آبة ،ففيها من عبير «الخ�صو�صية» ما ال يجيد ا�ستن�شاقه
�إ ّال الم�سمّاة با�سمائهم.

�إن� �ه���ا ر�� �س ��ائ ��ل ال�م�ع�ت�ق�ل�ي��ن
الم�سربة من ظالم ال�سجن �إلى
نور الأحبة ،ورغم الت�شديد الذي
يمنع ال� ��ورق ك�م��ا يمنع القلم،
�إال �أن�ه��ا ال ت��زال ت ��أت��ي .تختلف
مو�ضوعاتها ومقا�صدها ،وتختلف
خ�صو�صيتها �أو عموميتها� ،أن
تُن�شر �أو تُحفظ ،وح��ده المعتقل
�صاحب الر�سالة الم�سربة ،يحدد
الغر�ض والم�ساحة التي يريدها
لتداول ر�سالته.

■ غربة فاطمة

"يريدون ب�سجنهم لي الآن،
�أن يك�سروني وينتقموا م� ّن��ي،
فقمت باعت�صار الأل��م والدموع
داخ��ل جفوني ،ولحبّك يا وطني
ها هم ذا يلوموني ،فقلت لهم،
�أنا ف��دا ٌء لوطني فال تحاجّ وني"
هكذا كتبت المعتقلة فاطمة في
ر�سالتها الم�سربة ذات م��رة.
�أرادت �أن تعبر خ��ارج �سجنها،
فلم تجد ��س��وى ح��رف ي�سعفها
وري�شة ر�سم .في لوحتها الفنيّة،
ر�سمت فاطمة البحرين تنزف
م��ن �شمالها �إل��ى جنوبها ،فيما
فتاة تط�أطئ بر�أ�سها في ظالم
يكتم الأنفا�س ،ربما كانت تعني
نف�سها .تو�شّ حت فاطمة وح�شّ ة
ال ��زن ��زان ��ة ال �� �ض � ّي �ق��ة ،وراح���ت
تخاطب وط�ن�ه��ا�" :إليك �أ�شكو
معاناتي وهمومي ،ف�أنا لطالما
ح�ل�م��تُ بالعي�ش ب �ك��رام��ة ونيل
حرّيتي ،وددت �أن �أح�س بانتمائي
أر�ضك يا وطني لأ�شعر باللذّة
ل َ
ف��ي م��واط �ن �ت��ي ،ول�ي����س بغربتي
ف��ي موطني" .ه��ي زف��رة غربة،
م�رّرت�ه��ا "فاطمة" �إل��ى ال�ضوء
ف��ي لحظة ان ��زواء ،بقلم ممنوع
من الو�صول �إلى �أناملها ،وورقة
بي�ضاء ُم � �رّرت ل �ل��داخ��ل � �س��راً،
وخرجت �س ّراً.

■ امتحان علي و�أوراق
ح�سين

ال�م�ع�ت�ق��ل (ع��ل��ي) غ ��اب عن
عائلته لأ�شهر طويلة ،لذلك ف�إن
الفقد هو قلب ر�سالته الم�سربة.
كتب �إل��ى عائلته يقول" :والدي
ال�ع��زي��ز ال �غ��ال��ي� ،أم ��ي ال�ع��زي��زة
الحانية� ،إخواني �أخواتي الأعزاء
( ،)...ي �ح �ت��ار ال �ق �ل��م وتعجز
ال �ع �ب��ارات وت �ك � ّل ال�ك�ل�م��ات عن
و�صف مدى �شوقي لكم وجلو�سي
بينكم ومعكم ،لكن اهلل قدّر وما
��ش��اء ف�ع��ل ،وم��ا ه��و �إال امتحان

لنا ولكم واختبار لمدى �صبرنا
على البالء الذي يمتحن اهلل به
الم�ؤمنين ،ف��إن �صبروا يوفيهم
�أج��ور ال�صابرين "( .علي.ع.م،
ال �ح��و���ض ال� �ج ��اف 1 ،ف�ب��راي��ر
)2012
�أتاح المعتقل لـ(علي) الكثير
م��ن ال�صفاء الذهني والعبادة
والو�صول �إل��ى جواهر الأ�شياء،
وك �م��ا ق ��ال ال �ك��ات��ب ال�ف��رن���س��ي
ج��وه��ان��دو "�إن ال���س�ج��ن لي�س
�سجناً ،بل هو المهرب والحرية،
ففيه ي�ستطيع الإن���س��ان الهرب
م��ن ت �ف��اه��ات ال �ح �ي��اة ك��ي يعود
�إلى جوهرها" ،من �أجل ذلك ..
حر�ص "علي" على طم�أنة �أحبائه
"اطمئنوا ،ف�إني �أحمد اهلل الذي
فرّغني للعبادة وق��راءة القر�آن
�أكثر من ذي قبل ،وااللتفات لما
فات وكنت عنه غاف ًال واال�ستغفار
 ،" ..ي�ضيف "ال �أن�ساكم �أحبتي
في كل �صالة ودعاء ،لأن �صوركم
ال تفارقني دائماً ،و�صوتكم في
م�سامعي ،و�أن��ا �أ�ستذكر دائم ًا
المراحل التي ع�شتها � ،"...إلى
�أن يقول "�سامحوني �أحبتي عن
كل تق�صير عمد ًا كان �أو �سهواً".
�أما ح�سين الذي تن�شق ن�سيم
ال �ح��ري��ة م �ن��ذ �أي � ��ام ،ف �ق��د ك��ان
يحر�ص في كل مرة تح�ضر زوجته
لزيارته� ،أن تح�ضر له ورق ًا وقلماً.
يقول في �إحدى ر�سائله" :ال تتيح
الزيارات ال�سريعة للأهل �أن �أفرغ
بع�ض ما في جعبتي من م�شاعر
و�أحا�سي�س لأحبابي ،ولذلك في
كل زي��ارة تح�ضر زوجتي �أوراق � ًا

لأ� �س��جّ ��ل فيها بع�ض ًا م��ن ولهي
لأهلي و�أ�صحابي".
وي�ضيف "�أكتب �أحيان ًا لأمي،
�أو لأب ��ي� ،أو �إخ��وت��ي و�أخ��وات��ي،
�أفتّ�ش عن منا�سباتهم لأر�سل لهم
التحيات والتبريكات والأمنيات،
�أ�شعر �أن ال�سجن وث��ق عالقتي
ب�أهلي و�أ�صدقائي �أكثر من خالل
الر�سائل التي كتبتها".

■ ق����ل����ب ف�����ض��ي��ل��ة
وذكريات �أحمد

"ف�ضيلة المبارك" ،الأم التي
ق�ضت � 10أ��ش�ه��ر ف��ي ال�سجن
ب�سبب �سماعها ل�شريط ترانيم
الثورة البحرينية ،لم تنقطع عن
ب��وح م�شاعرها ع�ب��ر ال�خ��واط��ر
والر�سم وت�سريبه �إل��ى �أحبابها،
وح��ي��ن ان �ق �ط��ع اب �ن �ه��ا الأك��ب��ر
"مهدي" عن الذهاب لأمه لأنه
ال يتحمّل ر�ؤي�ت�ه��ا ف��ي ال�سجن،
�أر�� �س� �ل ��ت ل ��ه ف ��ي ع �ي��د م �ي�لاده
"قلبها" ،وهل �أجمل و�أغلى من
قلب "�أم" .ر�سمت ف�ضيلة قلبها
الممتلئ حنان ًا و�أمومة متوقّدة،
فيما بدا في وجهها -الذي ر�سمته
ري�شتها -بع�ض انك�سار.انك�سا ٌر
لأنها لن تتمكن من ح�ضور حفل
عيد ميالد حبيبها كما اعتادت
كل عام ،وبداخل "القلب" كتبت
ف�ضيلة هذه العبارة "عيد ميالد
�سعيد يامهدي".
�أما (�أح�م��د.ع.م) ،فكتب �إلى
زوجته في الخام�س من فبراير
ال �ج��اري ،ف��ي ك��ارت��ون��ة �صغيرة
"تذكرين العام الما�ضي� ،أحيينا
م��ول��د ال�ن�ب��ي محمد (� ��ص) في

ميدان ال�شهداء ،كوني من �أوائل
العائدين �إل��ى ال ��دوّار حبيبتي،
وت ��ذك ��ري� �ن ��ي� �� ،س� ��أع ��ود ح �ت �م � ًا
و�سنجل�س مع ًا في الدوّار".

■ �سلمية المحرو�س

"تذوّق الموت" ،ت�ج��رب��ة
�أح��� ّ�س بها �أغ�ل��ب المعتقلين في
رحلة ال�ع��ذاب��ات وال�شقاء ال��ذي
�صاحبهم ف��ي ظ�لام الطوامير
المغيّبة بباطن الأر�ض ،هناك في
مبنى "�أمن الدولة" ،حيث كانت
"�شهوة االنتقام" قد بلغت �أوجها
في �أ�شهر مار�س و�أبريل ومايو،
انقطعت �أخ�ب��ار كل المعتقلين،
�سوى �أخبار "الموت".
بعد تلك التجربة "المريرة"
وم��ا قابلها م��ن �إن �ك��ار حكومي
"قاطع" ب�ح��دوث �أي انتهاك،
ب��د�أت تت�سلّل ق�ص�ص الفظائع
التي ارتكبتها ع�صابات النظام
ف ��ي ظ �ل�ام ال �� �س �ج��ون ب� ��أق�ل�ام
ال�ضحايا ،وفيما دع��ا النظام
في الثاني والع�شرين من يونيو
بع�ض الدبلوما�سيين والحقوقيين
والإعالميين الحكوميين لح�ضور
ج�ل���س��ة ال �ن �ط��ق ب��ال �ح �ك��م ��ض� ّد
الرموز الأربعة ع�شر في ق�ضيّة
�إ�سقاط النظام ،وحاول �إيهامهم
بـ"ح�ضارية" �إج��راءات��ه وتعامله
م��ع المعتقلين ،و� �ص��ف ال�شيخ
م �ي��رزا ال �م �ح��رو���س ف��ي ر��س��ال��ة
من داخ��ل المعتقل ما جرى بعد
ال�ن�ط��ق بحكم ال�سجن ال�م��ؤب��د
��ض�دّه ،حينما هتف م��ع زمالئه
داخل المحكمة "�سلمية� ،سلمية"،
ي �ق��ول" :فجاء لنا عنا�صر من
الجي�ش و�أخ��رج��ون��ا بعنف من
قاعة المحكمة ثم انهالوا علينا
بال�ضرب وال���س��ب وال�شتم وتم
تكبيل �أيدينا �إلى الوراء وتوقيفنا
بال�شم�س و�أخذوا ي�ضربوننا ،وقد
تم االعتداء علي بال�ضرب على

ر�أ��س��ي وظ�ه��ري وعيني ف�شعرت
ب�ألم �شديد و�أحمر بيا�ض العين
و�أ� �س��ود محل ال�ضربة وت��ورم��ت
عيني ( ،)...نقلنا بال�سيارة الى
ال�سجن فلما و�صلنا قاموا كذلك
ب�ضربي وركلي بالأرجل و�سقطت
من �شدة التعب والإرهاق".

■ برد �شريف

الأم�ي��ن ال�ع��ام لجمعية العمل
ال ��وط� �ن ��ي "وعد" ال �م �ن��ا� �ض��ل
�إب��راه�ي��م ��ش��ري��ف ،والمتهم هو
الآخ ��ر م��ع المحرو�س ب�إ�سقاط
ال �ن �ظ��ام ،ق� �رّر ف��ي وق ��ت مبكّر
ب�ع��د اع�ت�ق��ال��ه ت�سريب ر�سائله
"الثالث" ال�شهيرة حول ماجرى
له منذ اعتقاله� ،شرح معاناته
في االعتقال الذي تم في ال�سابع
ع�شر من مار�س  ،2011حين
"وجدتُ م�ج�م��وع��ة م��ن رج��ال
المباحث الملثمين بالإ�ضافة الى
�شرطة يحملون �أ�سلحة وملثمين
( )...ت��م �إل �ق��اء القب�ض علي
و�أخ��ذي في ال�سيارة المدنية ثم
و�ضع القيود وع�صبة العين".
وي�ت�ن��اول �شريف ف��ي ر�سالته
الأول ��ى م��ا ح�صل ل��ه ف��ي �سجن
"القرين"" ،و�صلنا �سجن
ال �ق��ري��ن ف ��ي ح ��وال ��ي ال���س��اع��ة
الخام�سة �صباحا وتم �إخراجنا
من ال�سيارة ووقفنا في ال�ساحة
مع�صوبي الأعين فيما وج��ه لنا
الم�س�ؤولون وال�سجانون الألفاظ
النابية والتهديدات ،وقد �سمعتهم
ي�شتمون الأخ ح�سن م�شيمع "طز
فيك وف��ي �أئمتك االثني ع�شر"
بعدها �أدخلنا الى �إحدى الغرف
وتم تجريدنا من الثياب".
وف��ي الر�سالة الثانية يتناول
وجبات التعذيب االنتقامية التي
تعرّ�ض لها والتحقيق "تم �سكب
المياه الباردة علي وعلى الفرا�ش
الإ�سفنجي وال��و��س��ادة واللحاف

وك ��ان المكيف ��ش�غ��اال وال�غ��رف��ة
باردة و�أ�صبح النوم م�ستحيال مع
الماء ال��ذي امت�صته اال�سفنجة
وال ��و�� �س ��ادة وال �ل �ح��اف (،)...
ا�ستمروا على هذا المنوال حوالي
�أ�سبوع كامل".
كما يتناول �شريف في ر�سائله
خ�ل�ف�ي��ات ال�م�ح��اك�م��ة والجل�سة
الأول� � ��ى "تم �إب�ل�اغ �ن��ا ب��وج��ود
محكمة لنا في اليوم التالي وقبل
منت�صف ال �ي��وم ح�ضر م�لازم
م��ن الجي�ش وق��دم �أوراق "�أمر
الإحالة" ( ،)...ل��م يت�سنَ لنا
مقابلة المحامين �إال ف��ي يوم
عقد جل�سة المحكمة فيما لم
نتمكن م��ن ا� �س �ت�لام ن���س��خ من
ملف الدعوة �أو تزويدنا بالأقالم
والأوراق للم�ساهمة في الدفاع
عن انف�سنا".

■ حاالت الأطباء

الأط �ب��اء ه��م الآخ� ��رون ،ممّن
ع ��ان ��وا الأ ّم� ��ري� ��ن م ��ن ال �ف �ج��ور
والإف� � � ��راط ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل ال�لا
�إن���س��ان��ي م�ن��ذ االع �ت �ق��ال م ��رور ًا
بالتعذيب والتحقيق المهين،
وا�ستمرّت �أو�ضاعهم المزرية
في المعتقل ..وفي �شهر رم�ضان
ح�ي��ث ال �ح � ّر وال��ج��وع والعط�ش
وان�ع��دام ال��راح��ة ،م �رّروا ر�سالة
ن �� �ش��رت �ه��ا (م� � ��ر�آة ال �ب �ح��ري��ن)
تناولت �أحوالهم المتردية "بعد
�أن كان كل من الطبيبين غ�سان
�ضيف وح�سن التوبالني يعانيان
من ال�ضغوط النف�سية ،ما �أدى
لو�صف �أدوي��ة م�ضادة لالكتئاب
لهما� ،أ��ض�ي��ف �إليهما طبيبين
�آخرين هما محمد �أ�صغر و�أحمد
ع�م��ران ،لكن ما ح��دث للطبيب
�سعيد ال�سماهيجي ال�ي��وم كان
الأك�ث��ر �ألماً" ،وت�سرد الر�سالة
ما تعرّ�ض له ال�سماهيجي الذي
"ا�شتكى م��ن �أل���م ��ش��دي��د في
ال��ر�أ���س �أعقبه ترجيع م�ستمر،
ثم ازداد الألم و�أ�صبح ال يتحمله
( )...ات�ضح �أنه �أ�صيب ب�شلل في
الع�صب المخي ال�ساد�س ،وعدم
ت���س��اوي فتحتي ب ��ؤب ��ؤ العين مع
عالمات لتهيج الغ�شاء المحيط
ل�ل�م��خ ،م�م��ا ي ��دل ع�ل��ى اح�ت�م��ال
نزيف في المخ".

■ �سيارة الطويل

� �ص �ن��فٌ م��ن ال�م�ع�ت�ق�ل�ي��ن ،ت��مّ
فبركة ق�ضايا جنائية �ضدّهم،
�أره�ب��وه��م ،ر ّوع��وه��م ،عذّبوهم
ح�ت��ى ال��م��وت� .أرغ �م��وه��م على
ك �ت��اب��ة اع �ت��راف��ات ب��اط �ل��ة على
�أن�ف���س�ه��م ،ك�ت�ب��وا للتنفي�س عن
ال�شعور ب�م��رارة "المظلومية".
لا ع�ل��ى الإن �� �س��ان �أن
لي�س ��س�ه� ً
يعي�ش تلك التجربة وهو يعلم علم
اليقين ب�أنه "بريء"  ..بع�ضهم

ل��م يكن ل��ه �أي ن�شاط �سيا�سي،
ف�ض ًال عن �أن يتورّط في مهاجمة
رج��ل �أم��ن ف��ي مظاهرة بق�صد
القتل ،المحكوم ب��الإع��دام علي
الطويل� ،سرب ر�سالة �شرح فيها
ما تعر�ض له" :تم �سحب �سيارتي
الخا�صة بي من قرب بيت �أختي،
ّ
لم يكن بها �أي �أث��ر لحادث قبل
اعتقالي وذل��ك ب�شهادة جميع
�أهلي وجيراني ،ولكنهم �أحدثوا
ب�ه��ا ح��ادث�� ًا ف��ي م ��ؤخ��رت �ه��ا من
الجهة الأمامية ،وال تزال ال�سيّارة
محتجزة ع�ن��ده��م ،وا ّدع� ��وا �أن
هذا الحادث هو محاولة لده�س
ال�شرطي مع �أنه حادث مفتعل"،
ق�صة
� �س��رد ف��ي ت�ل��ك ال��ر��س��ال��ة ّ
اعتقاله والفظائع التي تعرّ�ض
ل �ه��ا لإرغ ��ام ��ه ع �ل��ى االع��ت��راف
بجرم لم يرتكبه "كانوا يهدّدوني
باغت�صاب �أختي �إذا لم �أ�ستجب
�إلى ما يملون عليّ من �أقوال ،مما
�أح ��دث ل��ي ا��ض�ط��راب� ًا وخوفاً"،
جرى ذلك التهديد بعد �صنوف
الإره��اب ال��ذي تعرّ�ض له على
م��دى �أ�سابيع بح�سب م��ا ي�سرد
الطويل في ر�سالته.

■ معتقلو المنامة

م�ع�ت�ق�ل��و ال �م �ن��ام��ة ال �ع �� �ش��رة،
ه��م الآخ� � ��رون �� �س ��ردوا تجربة
مظلوميتهم في ر�سالة �سرّبوها
ون�شرتها (مر�آة البحرين) ،ففي
الفجر "تم الهجوم على غرف
النوم عن طريق ملثمين مدنيين
وال��ع��دي��د م ��ن ق� ��وات م�ك��اف�ح��ة
ال�شغب ،بع�ض الأ�شخا�ص المراد
القب�ض عليهم ك��ان��وا م��ن غير
مالب�س" ،جرى ذلك في ال�سابع
ع�شر من نوفمبر� ،أي قبل �أي��ام
من ن�شر لجنة تق�صي الحقائق
الملكية برئا�سة ب�سيوني تقريرها.
ويفيد المعتقلون الع�شرة في

ر�سالتهم "اتهمونا بتهمتي �إغالق
ال�شوارع وح��رق الإط ��ارات �أم��ام
ال��داخ �ل �ي��ة ،وق��د اع �ت��رف بع�ض
الأ��ش�خ��ا���ص ف��ي النيابة ب�سبب
الخوف من التهديد ب�إرجاعنا �إلى
الغرف ال�سوداء" ،وتتابع الر�سالة
"على �أي �أ�سا�س تم �إل�صاق التهم
بنا وال يوجد دليل واح��د يثبت
تورطنا في �أعمال ال�شغب فيتم
اعتقالنا م��ن منازلنا ونخ�سر
�أعمالنا ودرا�ستنا ويبعدونا عن
�أه�ل�ن��ا وزوج��ات �ن��ا و�أب �ن��اءن��ا على
اتهام باطل؟!!".
المعتقل علي جا�سم المقهوي،
المحكوم بال�سجن � 10سنوات،
بتهمة اختطاف باك�ستاني ،قال
ف��ي ر��س��ال�ت��ه ال �ت��ي ��س� ّرب�ه��ا من
ال���س�ج��ن ،وب �ع��د �أن ا�ستعر�ض
� �ص �ن��وف ال �ت �ع��ذي��ب والإه ��ان ��ات
والفظائع التي تعرّ�ض لها منذ
اعتقاله ف��ي الثالث والع�شرين
من �أبريل "كانت يداي مقيدتان
وع��ي��ن��اي م �� �ص �م��دت��ان ،وق� ��ر�أ
المحقّق علي الق�ضيّة المتهم
ف�ي�ه��ا ،ق�ل��ت ل��ه ال ع�ل��م ل��ي بها،
فقال ب�أني �إذا لم �أعترف بالكالم
الذي قر�أه ف�سوف يقوم بتعليقي
بالفيلقة والتعذيب بالكهرباء ،ثم
�أح�ضر �شخ�ص ًا �آخ��ر وق��ال تكلّم
الآن ،فقلت الرواية التي �أمالها
عليّ ".

■ متابعة ال�ساحات

ت�����س��جّ ��ل ب �ع ����ض ال��ر���س��ائ��ل
"الم�سرّبة" وخ �� �ص��و� �ص � ًا من
"الرموز ال�سيا�سية" ح�ضورها
ومتابعتها لم�ستجدات ال�ساحة
ال�سيا�سية� ،أغلب تلك الر�سائل
تخرج "�شفوية" يحّ ملها الرموز
�إلى �أهليهم لإي�صالها للجماهير،
و�أح��د �أ��س�ب��اب تلك "ال�شفوية"
الإج � ��راءات الأم�ن�ي��ة الم�شدّدة

المفرو�ضة على �سجن جو الذي
يرزح فيه �أغلب الرموز.
"ح�سين" اب��ن الأم�ي��ن العام
لتيار الوفاء الإ�سالمي الأ�ستاذ
عبدالوهاب ح�سين ،و"ح�سين"
اب��ن الأم�ي��ن ال�ع��ام لجمعية �أم��ل
الإ��س�لام�ي��ة ال�شيخ المحفوظ،
ي��و� �ص�لان ع�ب��ر ح�سابيهما في
"تويتر" الكثير م��ن الر�سائل
ال �ت��ي تعك�س م�ت��اب�ع��ة ال��رم��زي��ن
�آنفي الذكر لم�ستجدات الحالة
ال�سيا�سية ،بع�ض تلك الر�سائل
ت��وج�ي�ه�ي��ة ال �ط��اب��ع ك��ال�ت��و��ص�ي��ة
الم�ستمرّة بـ "ال�سلمية" ،و�أخرى
تحفيزية وت�شجيعية ،و�أخ ��رى
ل�م�ت��اب�ع��ة ال�م���س�ت�ج��دات ،ف�م�رّة
–على ��س�ب�ي��ل ال��م��ث��ال -كتب
ح�سين على ل�سان �أبيه الأ�ستاذ
عبدالوهاب ح�سين "اطلعنا على
وثيقة المنامة وقمنا بدرا�ستها
وه��ذا ��ش��يء طبيعي" ،وي�ضيف
"اليوجد لدينا اتجاه حتى الآن
ب�إخراج ر�أي حول الوثيقة".
فيما كتب �أم �ي��ن ع��ام حركة
"حق" الأ��س�ت��اذ ح�سن م�شيمع
مرّة رد ًا على ما ن�شرته ال�صحف
ال�ح�ك��وم�ي��ة ب� ��أن الأخ �ي��ر التقى
�شخ�صية ُي��زع��م �أن �ه��ا تنتمي
�إل ��ى ال�ح��ر���س ال �ث��وري الإي��ران��ي
قبل مجيئه للبحرين في مار�س
الما�ضي ،هو "غالم �شكوري"،
ر ّد م�شيمع ف��ي ر�سالته بالقول
"ي�شهد اهلل تعالى �أني ال �أعرف
ولم �ألتقِ ب�أي �شخ�ص بهذا اال�سم
مطلق ًا ول��م �أع���رف وج ��ود مثل
ه��ذه ال�شخ�صية �إال م��ؤخ��ر ًا من
خ�لال م��ا ق ��ر�أت ف��ي ال�صحافة
ال�م�ح�ل�ي��ة وه ��و ك ��ذب واف��ت��راء،
ومحاولة كيدية وا�ضحة ،الغر�ض
منها ت�شويهي وت�شويه المعار�ضة
ب�أ�ساليب رخي�صة ( )...ولي�س

من الأخ�لاق �أن تنطلق الماكينة
الإعالمية بمثل هذا الهجوم على
�أ�شخا�ص ال يملكون الحرية وال
تتاح لهم الفر�صة للرد على تلك
الأكاذيب".

■ برويز نا�صح ًا

�أم���ا �أك �ب��ر معتقل �سيا�سي،
محمد ج��واد ال�م�ع��روف �شعبي ًا
بـ "برويز" ،فكتب نا�صح ٌا ابنة
�أخته ال�شورية �سميرة رجب �إثر
ظ �ه��وره��ا ال �م �ت �ك �رّر ف��ي و�سائل
الإع�ل��ام ل �ل��دف��اع ع��ن الفظائع
واالن��ت��ه��اك��ات ال �ت��ي ي �ق��وم بها
النظام والهجوم على الحراك
ال�شعبي ونعته ب�أقذع ال�صفات،
"ابنة اخ� �ت ��ي ،ع �ل�امَ تبذلين
جهدك و تدفعين الغالي والنفي�س
ِ
في �سبيل �إعالء باطلٍ قد انحدر
�إلى �أ�سفل ال�سافلين؟ ( ،)...ال
خالك – �أق�ضي تحت
�أزالُ �أنا ِ -
�أق�سى �أغ�لالَ الظلم ،وقد حكم
ع�ل��يَ الق�ضا ُة الجائرين ظُ لم ًا
حُ �ك�م� ًا ي�صل �إل��ى خم�سة ع�شر
عام ًا دونَ جرمٍ �سوى �أني طالبتُ
ك �غ �ي��ري ب��ال �ح��ري��ة والإ�� �ص�ل�اح
وح� �ق ��وق االن� ��� �س ��ان وك� ��ل ذل��ك
بالطرق ال�سلمية".
وي�ضيف ف��ي ر�سالته "لقد
ق�ضيت �أربعة �أ�شهرٍ مريرة لحد
الموت تحت التعذيب والتنكيل
القا�سي ،ق�ضيتُ �شهرين بدمائي
ال�ت��ي جعلت لحيتي تتحول من
ب�ي���ض��اء ال ��ى ح��م��راء م��ن دون
ا�ستحمامٍ �أو �صالة فكنتُ �أ�صلي
بعيني اث�ن��اء التعليق والتعذيب
وم� ��ن دون و�� �ض ��وء �أو ط �ه��ارة
ون��زل وزن��ي لما يقارب الثالثين
ل�ست
أنك ِ
أنت ك� ِ
كيلوغراما ،وها � ِ
ممن ي�سمع ويرى ومن ثم تقولين
في قناة الـ� BBCأن ال�شعب ال
يريد تغيير ر�أ���س الف�ساد رئي�س

الوزراء؟!".

■ �صمود

"�أ�صدقائي� ،سامحوني لأنكم
ت�ج��اه��دون ف��ي ��س��اح��ات القرية
ليلي ًا �ض ّد المرتزقة� ،أما �أنا فقد
� �ص��رتُ هنا ف��ي ال�سجن� ،أدع��و
اهلل �أن يفكّ �أ�سري لأكون معكم"
(ح�سين 23 ،دي�سمبر ،2011
الحو�ض الجاف).
رغ��م ال�ع��ذاب��ات ،والإه��ان��ات،
والإمعان في ا�ستخدام كل �أدوات
ك�سر الإرادة والتحبيط والتيئي�س
�" ..إ ّال �أن ج��ا� �س��م ال�م�ح�ك��وم
بال�سجن �سبع �سنوات ي�ستقبلنا
ويودعنا بكلمة (�صمود)" ،يقول
�أخوه� ،إنها الر�سالة ال�شفوية التي
يطلب كل المعتقلين من �أهليهم
�إي�صالها لكل من ي�س�أل عنهم.
ال� �ط ��ال ��ب ال��ج��ام��ع��ي ج���واد
المحاري ،الذي قال عنه �أ�ستاذه
ف��ي جامعة البحرين د.عي�سى
الخاقاني في منتدى "الوفاق"
ع��ن �أح� ��داث ج��ام�ع��ة البحرين
"قمت برفعه في ال�ساعة الثالثة
ظ� �ه ��ر ًا م �� �ض��رج � ًا ب��دم��ائ��ه من
حديقة الجامعة ،والآن يحاكم
بتهمة ح ��رق ال�ج��ام�ع��ة ويحكم
عليه بال�سجن � 15سنة!!" ،في
ر�سالته التي و�صفها ب�أنها من
"ج�سم معتقل وروح تحلّق في
ال�سماء" كتب :ال�سالم على كل
ال�م��راب�ط�ي��ن ،ال���س�لام ع�ل��ى كل
ال�صامدين ،)...( ،ال �أدري ماذا
�أقول لكم ،لكن الذي �أعرفه �أننا
م�ق���ص��رون ج��دا م�ع�ك��م)...( ،
�أحببت �أن اق��ول لكم �إن�ن��ا هنا
� �ص��ام��دون ان � �ش��اء اهلل ،حتى
ي�ن���ص��رن��ا اهلل �أو ي ��أخ��ذن��ا في
�أمانته ،وي�ضيف المحاري :وع ُد
من اهلل عز وجل �سي�أتي الن�صر
م��ن ع�ن��ده  ..كما ق��ال �سبحانه

ف��ي ك�ت��اب��ه الجليل (حَ �� َّت��ى �إِذَ ا
ا�سْ َت ْيئ ََ�س ال ُرّ�سُ لُ وَظَ ُنّوا �أَ َّنهُمْ قَدْ
كُذِ بُوا جَ اءَهُ مْ ن َْ�ص ُرنَا َفن ُِّجيَ مَ نْ
نَ�شَ ا ُء و اََل ُي � َر ُّد َب�أْ�سُ نَا عَ نِ ا ْل َقوْمِ
ا ْلمُجْ رِ مِ ينَ )�( ،أحبكم جميعاً،
ج��واد المحاري� 22 ،أغ�سط�س
 ،2011الحو�ض الجاف).
ج��ا� �س��م ال�ح�ل�ي�ب��ي ،ك �ت��ب في
ر�سالته الم�سرّبة ف��ي �سبمتبر
الما�ضي "�أما عن �أخباري ،ف�أنا
�صابر على ال�ب�لاد ،ومتيقّن �أن
الفرج قريب (� ،)...أمي العزيز
�أهنئك على �صبرك واحتمالك
لهذا ال�ف��راق ال��ذي ط��ال ،وه��ذا
�أن��ا �صابر المتحان اهلل وال��ذي
علمتيني �إياه منذ ال�صغر".
المعتقل ال�سناب�سي ،يو�سف
م�ح�م��د ،ك�ت��ب ف��ي � 11أك�ت��وب��ر
ر�سالته المفعمة والمليئة بحيوية
ال�م�ن��ا��ض��ل ال�م�ك��اف��ح ال�صامد
"�أبلغكم �أحر التحيات من داخل
ال���س�ج��ون الخليفية ،و�سالمي
وب �ق��ائ��ي ع�ل��ى ال�ع�ه��د ف��ي �أ� �ش � ّد
ال�ظ��روف� ،أيها الأح� ّب��ة الأح��رار
ال �� �ص��ام��دون خ� ��ارج المعتقل،
ال �ب��اق �ي��ن ع �ل��ى ال �م �ط��ال��ب ،كم
�أن��ا خجل منكم ،ال �أ�ستطيع �إ ّال
�شكركم بالطريقة التي تعلمناها
في الميدان (�شكر ًا لكم)".
�أم� ��ا ال��ر� �س��ال��ة ال��ت��ي �أب �ك��ت
كثيرين ،و�أل�ه�م��ت ك�ث�ي��راً ،رغم
قلة ع��دد حروفها وكلماتها� ،إ ّال
�أن�ه��ا كانت حبلى بلغة التحدّي
وال� �م ��واج� �ه ��ة ،ف �ك��ان��ت ر� �س��ال��ة
المحكوم ب��الإع��دام عبدالعزيز
عبدالر�ضا ،حين كتب �إلى والدته
بعد النطق بالحكم ب��أي��ام "�إن
الحكم ال ي�ه��زن��ا ،وك��ل م��ا كتبه
اهلل لنا فنحن نقبل به" ،م�ضيف ًا
"�أيها ال�شعب� ،إننا �صامدون،
وهذا الحُ كم لن يُركعنا".

[بروفايل]
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أم يوسف موالي:

كاميرا صادق المرزوق..
أكثر األشياء صالبة في االحتجاجات

هذه الجثة ال أعرفها!

�صادق المرزوق ،الكاميرا التي �شهدت ف�صول الأحداث منذ بداياتها ،عليه

�صباح الأربعاء ،قطع ورقة من دفتر يومياته،
كتب بخطه الطفولي (اللَّـه �أكبر ..الحمد للـه..
اللَّـه له الملك ...الأربعاء يومٌ من �أيام اللَّـه)
ال �أحد يعلم ل َم كتب تلك الكلمات ،لكنه
تركها فوق طاولته.

كلمة في الجموع التي ت�ضمنت �أفراد ًا من الجالية الم�صرية ،و�إلى جواره وجوه

مر�آة البحرين (خا�ص):

غبار كل الم�سيرات واالعت�صامات ،وفي �ألبوماته �أثر لكل الأقدام التي مرت
من �شوارع الثورة ،حدثنا وهو يقلب �آالالف ال�صور التي حملها �إلى ذاكرته

وذاكرة الجهاز المحمول عن م�سيرة عام كامل ،وجدناه يقف عند محطة �سابقة

للرابع ع�شر من فبراير ،هو اعت�صام الرابع من ذلك ال�شهر �أمام ال�سفارة
الم�صرية وذلك للمطالبة ب�سقوط ح�سني مبارك ،نلمح �إبراهيم �شريف يلقي
المعار�ضة ال�سيا�سية في وقفة ت�ضامنية مع ال�شعب الم�صري.

�صورة من الت�ضامن يحفظها
المرزوق للتاريخ ،وتحفظ لنا هذه
الرغبة لاللتحاق بركب الثورات
العربية ال��ذي للتو انطلق ،رغبة
لم تت�أخر فها هو المرزوق ي�صف
لنا عبر � �ص��وره م�سيرة ال��راب��ع
ع�شر من فبراير في النويدرات،
عبدالوهاب ح�سين يتقدم جموع ًا
لن تنتظر قوى الأمن طوي ًال قبل
�أن ترد عليها بم�سيالت الدموع،
يتفرق الجمع ث��م ي�ع��اود ترتيب
�صفوفه لتبد�أ الم�سيرة ثانية وتبد�أ
جولة الم�سيالت م��رة �أخ ��رى..
ال�ح��دث عينه يتكرر ف��ي �سترة
لكن هذه المرة في �صورة �أكبر،
�آالالف المتظاهرين ج��اءوا من
مناطق �سترة ال�سبعة ،ليحت�شدوا
عن ال�شارع رقم 1بالقرب من
مدخل �سترة..قوى الأمن تتمركز
بالقرب من المتظاهرين ،يقول
ال �م��رزوق ،ح��اول المتظاهرون
�إق�ن��اع الأم��ن ب�سلمية ال�ح��راك،
واالتفاق معهم على نقطة معينة
ي�صلون �إليها ثم يعودون تجنب ًا
لال�صطدام..اختبار االتفاق لم
يطل طويالً ،فقوى الأمن باغتت
الجموع بالهجوم الوح�شي ،هجوم
غير م�سبوق ،انتهى بمواجهات
و�إ�صابات كبيرة.
الم�سيرات في ذلك اليوم لم
تنقطع ،وبالمثل كان القمع الذي
خلّف وراءه �أول �شهيد لحراك
الرابع ع�شر من فبراير ،ال�شهيد
على الم�شيمع ف��ي قرية الدية،
يقول ال �م��رزوق ب��أن��ه ق��رر وع��دد
من الزمالء الم�صورين التواجد
ف��ي م�ست�شفى ال�سلمانية لحين
و�صول جثمان ال�شهيد الذي جرى
ت�شييعه في اليوم التالي.

ظهيرة الغ�ضب

ال�ساعة الثانية ظ �ه��ر ًا وفق
�ساعة ال��م��رزوق ،وال �ت��اري��خ هو
الخام�س ع�شر من فبراير ،للتو
�أكملت الح�شود ت�شييعها لل�شهيد
الأول علي الم�شيمع ،التعب كان
ن�صيب الكثيرين ممن قطعوا

الطريق م�شي ًا من ال�سلمانية �إلى
الزنج مرور ًا بط�شان وجدحف�ص
وان��ت��ه��ا ًء ب��ال��دي��ه ،ه �ن��اك ك��ان
الح�شد مختلف ًا عن كل منا�سبة
��س��اب�ق��ة ،وك��ان��ت ال���ش�م����س في
انت�صاف النهار.
يقول ال� �م ��رزوق :ك�ن��ت �أرق ��ب
الح�شد الكبير ال��ذي ل��م ينف�ض
بعد،كاميرتي مفتوحة لر�صد كل
الخطوات التي ير�سمها العابرون
م��ن هناك على الأر���ض،ه�ت��اف��ات
والف �ت��ات ل��م ت �ه��د�أ� ،أن�ظ��ر بعينين
مفتوحين لهذا الم�شهد و�أ�ستعيد
� �ص��ورة ال �م��واج �ه��ة ال �ت��ي �سبقت
الم�سيرة عند ب��واب��ة ال�سلمانية،
خرجت جثة ال�شهيد لت�ستقبلها
م�سيالت الدموع ،حاولت الخروج
�أول مرة من الم�ست�شفى ولم �أتمكن
لكثافة ال��دخ��ان،وج��دن��ا �ضحايا
االختناق يرجعون �إل��ى ال��داخ��ل،
فيما يحاول الآخ��رون م�ساعدتهم
بالكماماتوالب�صلوعبواتالعطر.
المكان الآن غ�ي��ر ال�م�ك��ان،
يكمل المرزوق �سرد م�شاهداته،
فالح�شود التي �أعلنت غ�ضبها في
م�سيرة الت�شييع قد قررت التوجه
�إل ��ى دوار ال �ل ��ؤل ��ؤ ،ك�ن��ا ن�ه��رول
في م�شينا ،طمع ًا في اخت�صار
ال�م���س��اف��ة ،نجمع م��ا تبقى من
طاقة ليوم منذور للرك�ض بين
ال �م �ح �ط��ات ،ب�ل�غ�ن��ا ال � ��دوار في
خم�سين دقيقة ،في هذه اللحظة
و�صلنا خ�ب��ر ا�ست�شهاد فا�ضل
المتروك ،جو غ�ضب ع��ارم بد�أ
ي�ل��ف ال �م �ك��ان ،الف �ت��ات مختلفة
ب� ��د�أت ت �خ��رج للعلن" ،ال�شعب
يريد �إ�سقاط النظام"" ،دما�ؤنا
رخ�ي���ص��ة م��ن �أج���ل الوطن"..
بد�أت الأعالم البحرينية تنت�شر
بكثافة في حدود المكان.
وج��د ال��م��رزوق نف�سه �أم��ام
ل �ح �ظ��ة ت��اري �خ �ي��ة ،ك���ان ي��رق��ب
بعد�سته م�شهد ًا ال �سابق له في
ال �ب �ح��ري��ن ،وج� ��وه م��ن مختلف
الأطياف والأع�م��ار واالنتماءات
تعت�صم في موقع واح��د ،يغمره

�إح �� �س��ا���س ب��ال �ف��رح رغ ��م ك ��آب��ة
الأخ�ب��ار التي حملت �إليه ت�أكيد
� �س �ق��وط ال���ش�ه�ي��د ال �ث��ان��ي ،ب��د�أ
وعدد من الأ�صدقاء االنت�شار في
ال��دوار ،ي��روي لنا كيف �أنهم لم
ي�ستقروا في مكان ،يبحثون عن
�أي لقطة توثق الحدث ،ين�شغلون
في ر�صد مطالب ال�شعب بداية،
ك��ان ال���ش�ع��ب م �ح��ور ك��ل ��ش��يء،
حتى �إن الدوار -على حد و�صفه
 كان ي�سمى بميدان ال�شعب قبل�أن ي�صبح ميدان ال�شهداء بعد
الخمي�س الدامي.
في الم�ساء كانت اال�ستعدادت
مكثفة للمبيت في الدوار ،الخيام
ب��د�أت ت�أخذ مواقعها ب��اك��ر ًا في
تلك الليلة ،يقول المرزوق :بتنا
وفي ر�ؤو�سنا الكثير من ال�صور
ال�ت��ي جمعناها ف��ي م�شوار يوم
طويل ،ا�ستكملنا مهام رفع ال�صور
�إل ��ى وك���االت الأن��ب��اء وال�م��واق��ع
االلكترونية واندفعنا �إلى ح�صة
النوم� ،صباح ًا كان المكان مفعم ًا
بالحياة ،وكانت الجهود م�ستمرة
ال�ستكمال التجهيزات ال�صوتية،
وا�ستكمال الم�ضائف ،وجدنا
البع�ض م�شغو ًال بتنظيف المكان،
والبع�ض الآخر بكتابة الالفتات،
ت�أملت هذه الم�شاهد بكاميرتي
ف�سجلتها قبل االن���ص��راف �إل��ى
م�ست�شفى ال�سلمانية ،ا�ستعداد ًا
لتغطية م�سيرة الت�شييع الخا�صة
بال�شهيد فا�ضل المتروك.
ك��ان ال�ي��وم ��ش��اق� ًا ه��و الآخ��ر،
ي�ضيف ال� �م ��رزوق ،ال�ك�ث�ي��ر من
الم�سيرات والكثير من التغطيات
التي تقا�سمناها مع الأ�صدقاء
الذين التحقوا بالمركز الإعالمي
في الدوار ،كانت حقائبنا تمتلئ
ب��ال�ع��د��س��ات و�أج �ه��زة التخزين
الخارجية ،وبطاقات الإنترنت،
وكل العتاد الالزم لتوفير ال�صورة
ونقلها للعالم في الآن واللحظة،
كانت ليلة برد قار�س لم نحتط
ل�ه��ا ب�م��ا ي�ك�ف��ي م��ن ال�م�لاب����س،
ق ��ررت ف��ي الأث �ن��اء ال �ع��ودة �إل��ى

�سترة وجلب مزيد من المالب�س
والأغطية ،كانت الواحدة فجراً،
�أي قبل �ساعة ون�صف من الهجوم
الوح�شي على الدوار في ما عرف
بالخمي�س الدامي.
ال �ه��ات��ف ال �ن �ق��ال ي ��رن على
�صوت �إح��دى قريبات ال�م��رزوق
في الثانية والن�صف فجر ًا ت�ؤكد
ح��ادث��ة ال �ه �ج��وم ،عندها توجه
م �ب��ا� �ش��رة �إل� ��ى ال� � ��دوار ،ح��اول
ال��دخ��ول م��ن منطقة ب��ره��ام��ة،
و�صل �إل��ى �أب��راج الل�ؤل�ؤة وح��اول
التقدم م�شي ًا لكن الجموع كانت
تخرج م��ن ه�ن��اك ،ك��ان الخوف
�سيد ال �م��وق��ف ،ه�ج��وم مباغت
و�إطالق نار غير م�سبوق� ،أ�صوات
م��دوي��ة تغتال �صمت ال�ساعات
الأولى من الفجر ،كان المرزوق
ي �ح��اول ال �ت �ق��اط م��ا ي�م�ك��ن من
ال �� �ص��ور وه ��و ف��ي ط��ري �ق��ه �إل��ى
هناك� ،شاهد في الأثناء حاالت
اختناق� ،سيارات ال�شرطة تتعقب
ال�شباب الخارج من الدوار ،فقفل
راجع ًا �إلى موقع الأحداث الأول:
م�ست�شفى ال�سلمانية.

�صوتالإ�سعافالمتقطع

ي�شير ال �م��رزوق �إل��ى �أن��ه �أول
الم�صورين و��ص��و ًال �إل��ى هناك،
يحدثنا عن جالدة و�صالبة واجه
بها م� ��رار ًا الأزم� ��ات ال�سابقة،
ي��ذك��رن��ا ب��رغ�ب�ت��ه ال �ق��دي �م��ة في
�أن ي��ك��ون م� ��� �ص ��ور ًا ل �ل �ح��روب
وال � �ن� ��زاع� ��ات ،غ �ي��ر �أن � ��ه ه��ذه
ال �م��رة ب ��د�أ ي�شعر ب ��أن��ه يتنف�س
ب�صعوبة ،ونب�ضات قلبه تت�سارع
ف��ي �إيقاعها ،ويكمل :المناظر
ف�ضيعة ح��د الب�شاعة ،م��ا زلت
�أذكر �أحد الم�صابين وهو ينزف
الدم لجرح عميق في فخذه ،كان
يحر�ضني على الت�صوير ،يقول:
�صورني وان�شر� ،شاهدت طفلة
محمولة ال ت�صرخ وال تتكلم..
فقط عيون مفتوحة على الآخ��ر
من هول ال�صدمة� ،شهدت و�صول
ال�شهيد م�ح�م��ود �أب��وت��اك��ي وه��و
مازال يعالج �أنفا�سه الأخيرة ،في

غرفة الإنعا�ش كانت المحاوالت
م�ستمرة لإن �ق��اذ حياته لكن ال
فائدة ،انحنت عيني م��رار ًا على
�أغ��را��ض��ه ال�شخ�صية ،ك��ان كل
متاعه ف��ي تلك اللحظة :تربة
وق��ر�آن وكتاب �أدعية �إل��ى جانب
هاتفه النقال.
ي �ت��وال��ى و�� �ص ��ول ال���ض�ح��اي��ا،
وال�م��رزوق منكب على الت�صوير،
ي�ضغط على الأزرار لكن عقله
عاجز عن فهم ما يجري ،حتى
ال�ب�ك��اء ك��ان بالن�سبة ل��ه لحظة
م��ؤج�ل��ة ،ك��ان االه�ت�م��ام من�صب ًا
على الت�صوير ورف��ع ال�صور �إلى
االنترنت مبا�شرة ،حتى و�صول
ج�ث�م��ان ال�شهيد ع�ل��ي ال�م��ؤم��ن
ف��ي ال�ي��وم التالي ،ج�سد محفور
ب��ال��ر� �ص��ا���ص ،ورب� �م ��ا بطعنات
ال�سكين ،وج��د ال �م��رزوق نف�سه
ي�صرخ ب�لا وع��ي :م��ات..م��ات..
فيما كان الفريق الطبي يتوجه به
�إلى غرفة الإنعا�ش ،كان ال�شهيد
علي خ�ضير قد �سبقه بالو�صول �إلى
هناك ،كما لحقهما ال�شهيد عي�سى
عبدالح�سن الذي حمل للم�شرحة
مبا�شرة ،وق��ف ال �م��رزوق يت�أمل
ب�شاعة المنظر وب�شاعة الفعل
الذي ه�شم ر�أ�س هذا الأخير.

ح�صار ال�سلمانية

ب �ي��ن ي� ��دي ال � �م� ��رزوق ك��ان��ت
الكاميرا ت�صف �أح��داث يوم هلع
كبير ،يوم ملطخ بالدم ،وب�صور
الوجع ،وبكثير من الإ�شاعات التي
تركت ال�شارع في لجة من الحزن
ال تنتهي ،لكنها في المقابل كانت
على م��ا ي�صف ال �م��رزوق وق��ود ًا
لمتابعة ف�صول الحكاية،حكاية
 14فبراير ،قبل �أن يحا�صرها
مر�سوم ال�سالمة الوطنية ،وقبل
�أن يحا�صر الجي�ش م�ست�شفى
ال�سلمانية في ليلة باردة موح�شة،
ال�ساد�س ع�شر من مار�س ،كان
الح�صار مطبق ًا على كل منافذ
الم�ست�شفى ،بينما كان المرزوق
ورف��اق��ه ي �ح��اول��ون االخ �ت �ب��اء في
م��خ��زن ��ص�غ�ي��ر ل��رف��ع ال �� �ص��ور

المتبقية �إل��ى مواقع االنترنت..
كان النا�س في الأثناء يفتر�شون
الممرات ويتكد�سون في الم�سجد،
وغ� � ��رف ال� �م ��ر�� �ض ��ى ،ي �ن��ام��ون
وي�صحون على وقع �أي �صوت.
�سيعرف ال � �م� ��رزوق معنى
ال� � �خ � ��وف ج� � �ي � ��د ًا ف � ��ي ع��ي��ون
النا�س ،وفي �أح��وال زمالئه من
الم�صورين ،حيث وجد �أحدهم
في لبا�س طبيب ،و�آخ��ر م�ستلقٍ
ع�ل��ى ��س��ري��ر م��ري ����ض ،ك��ل ذل��ك
تح�سب ًا للحظة دخ ��ول الجي�ش
�إلى الم�ست�شفى ،كان وقتها يطوح
بنظره خارج ًا من زجاج النافذة،
وي�ح��اول القب�ض بكاميرته على
ع �م��ود ال ��دخ ��ان ال �� �ص��اع��د من
ناحية الدوار� ،أ�سند ظهره بعدها
ل�ل�ج��دار م���ش�غ��و ًال بالتفكير في
كيفية �إخ��راج �أج�ه��زة التخزين
وال�ع��د��س��ات وال�ك��ام�ي��را وال�لاب
ت ��وب م��ن ذل ��ك ال �م �ك��ان ،فبعد
التفتي�ش عند مخرج الم�ست�شفى
ثمة تفتي�ش �آخر ،ولن تكون هذه
المعدات �إال �سبب ًا للدخول في
متاهة �أمنية ال نهاية لها.
بعد �أن تم الإعالن عن �إمكانية
المغادرة من الم�ست�شفى ،كان
خيار المرزوق ورفاقه �أن يتركوا
الكاميرات وباقي المعدات في
مكان مجهول داخل الم�ست�شفى
و�أن ي�ب�ح�ث��وا ل �ه��م ع��ن م�خ��رج
�آمن ،وعن لحظة غياب .تكفيهم
ال�م�ط��اردات الأمنية التي نالت
كل �آث��ار  14فبراير ،ولم ي�سلم
منها حتى الدوار الذي لم يجدوا
الراحة �إال بهدمه..لحظة مجنونة
ت��م فيها م�لاح�ق��ة الم�صورين
واعتقالهم ،ب��ل وتقديمهم �إل��ى
محاكمات ع�سكرية ،فيما كان
ن�صيب ال�م��رزوق منها مداهمة
منزله مرتين ،وكلها لم تحل حتى
الآن دون �إ� �ص��راره وزم�لائ��ه من
الم�صورين على �أن يكونوا رواة
ثقات للأجيال القادمة بعد�سات
ت� ��أب ��ى �إال �أن ت �ك��ون مخل�صة
لق�ضيتها.

[بروفايل]

ق ��رب ال�ق�ب��ر ج�ل���س��ت ،رفعت
ي��دي�ه��ا ب�ت���ض��رعٍ م��وج��ع ،رددت
ب�صوت الواثق« :اللهم تقبل منا
هذا القربان» ثم تعالت زغرداتها
و�سط القبور ،ع ّل الأرواح المقيمة
هناك ت�ستقبل عرّي�سها بما يليق،
كانت فرحة لموته كما ال تكون
الأم �ه��ات ،و�أم ��ام وك�ي��ل النيابة
وقفت ب�شموخ ،قالت« :انا فرحة
من �أجله� ،سعيدة لهذه النهاية،
ك��ل �أم تتمنى �أن تطمئن على
ابنها ،كل �أم تفكر كيف تدر�س
ابنها في �أف�ضل الجامعات ،كيف
تجهز مهره ،وتتخير له عرو�سه،
وتبني له بيته ،لقد اخت�صر ابني
كل هذا الم�شوار� ،أنا �سعيدة من
�أجله ولم �أعد �أفكر كيف �أرتب له
حياته ،لكن قتلته �سيفكرون به
طويالً ،و�ستنتهي حياتهم بب�شاعة
كما لم يتخيلوا �أبداً»

■ �صديقي وحبي الأبدي

ف��ي ال�م�ن��زل ،وبالتحديد في
غرفته التي بدت خاوي ًة من كل
��ش��يء �إال ه��و� � :ص��وره ،ك��ؤو��س��ه،
� �س��ري��ره ال� ��ذي ب �ق��ي ك �م��ا ت��رك��ه
�آخ ��ر م ��رة ،ق�صا�صات ال ��ورق،
والكثير من الكتب التي تنتظر
ونمالت �ستخرج في
ٍ
�أن يقر�أها،
ال�صيف دون ان تجد فتات الخبز
ال��ذي ك��ان يتركه من �أجلها في
زوايا غرفته� ،سيفتقده كثيرون،
لكن �ستفتقده هي �أكثر� ،أمه التي
ب��د�أت حديثها “ماذا �أق��ول عن
يو�سف؟” لم تعرف من �أين تبد�أ،
وال �أي الأ�شياء �أحب �إلى قلبها كي
تحدثنا عنها� ،أحببت كل ما فيه:
هدوءه ،حنانه ،طاعته ،التزامه،
توا�ضعه ،وزهده ،براءته ،كل ما
به ال ي�شبه غيره ،قالت“ :لم يكن
ابني يوماً ،لقد كان �صديقي ،كان
ظلي ،واليوم فقدت ظلي”.
ب��ذات ال �ه��دوء �أك�م�ل��ت“ :قبل
ع ��امٍ ون���ص��ف طلبت الح�صول
على تقاعد مبكر ،يومها قلت
لم�سئولتي�“ :أريد �أن �أت�ق��رب
من �أبنائي� ،أري��د �أن �أتقرب من
يو�سف” لم تعلم حينها �أن القدر
يعدّها لفراقٍ طويل ال ت�أتي بعده
ريح يو�سف ،القدر الذي منحها

فر�صة القرب منه ،التزود بكل
ما به ليومٍ  ،ال يبقى من يو�سف اال
تلك الذكريات ،التي �ستغدو كل
زادها ل�سفرٍ طويلٍ يخلو منه.

■ الباب المفتوح

�صباح الأربعاء ،قطع ورقة من
دفتر يومياته ،كتب عليها بخطه
الطفولي (اهلل �أك �ب��ر ..الحمد
هلل ..اهلل له الملك ...الأربعاء
يو ٌم من �أيام اهلل) ،ال �أحد يعلم
لمَ كتب تلك الكلمات ،لكنه تركها
فوق طاولته ،وخرج ،ترك الباب
�شبه مفتوح ،كانت تلك طريقته
في ق��ول “لن �أت��أخ��ر �أو �س�أعود
�سريعاً”.
في ذل��ك ال �ي��وم ،ك��ان القدر
ير�سم طريق ًا �آخ��ر ليو�سف لم
ي�ع�ب��ره ق �ب��ل ،ل��م ت�ستيقظ �أم��ه
كعادتها ف��ي الخام�سة� ،أطالت
النوم عن غير ق�صد ،لم ت�صح
ل �ل �� �ص�لاة وت �ك �م��ل ن��وم �ه��ا ف��وق
الأري� �ك ��ة ف��ي ان �ت �ظ��ار ق��دوم��ه،
ليت�شاركا الإف �ط��ار كعادتهما،
ويخرجا �سوي ًا لق�ضاء اليوم في
�أمو ٍر �شتى ،هي نامت ،وهو خرج،
ولم يلتقيا بعدها �أبداً .ا�ستيقظت
مت�أخرة ،قرابة التا�سعة �صباحاً،
ان�ت�ظ��رت خ��روج��ه م��ن غرفته،
طال انتظارها� ،س�ألت الخادمة،
ق��ال��ت :خ ��رج .تفح�صت الباب
فوجدته �شبه مفتوح ،عرفت �أنه
لن يطيل ،لكن غيابه طال ،وطال
انتظارها.
عند الثانية ع�شر ظهراً ،بكت،
قالت �إن يو�سف �أ�صابه مكروه،
فقد دخل وقت ال�صالة ولم يعد،
ولم تكن تلك عادته ،بحثوا عنه
في كل مكان ،لكن �أث��ر ًا منه لم
ي�ب��ق ،ه��رع��ت لمركز ال�شرطة،
قدمت بالغ ًا باختفائه� ،أرادت
ال�ت��أك��د �أن �ه��م ل��م يعتقلوه ،فقد
ف�ع�ل��وه��ا ق�ب��ل الآن ،ف��ي م��ار���س
ت� �ح ��دي ��داً ،ب �ع��د �إع� �ل��ان ح��ال��ة
الحظر ،قالت :لم يكن ليو�سف
�ش�أ ٌن بال�سيا�سة ،لقد كانت حياته
هادئة بعيدة عن كل ذلك ،لهذا
لم �أخبره عن حظر التجول ،ولم
�أتوقع خروجه ذلك اليوم ،لكنه
خ��رج ،ف�أخذته بع�ض العنا�صر
ال�م��دن�ي��ة ،ق��ال ل��ي ي��وم�ه��ا :لقد

كنت م��رع��وب�اً ،دع��وت ف��ي قلبي
�أن ينجيني اهلل ،فر�آني �أحدهم
اتمتم ف�صرخ علي م��اذا تقول؟
ماذا تدعو علينا؟ ثم طلب منهم
�آخ��ر �أن ينزلوني م��ن ال�سيارة،
ت�ضيف :رموه يومها بالقرب من
المقبرة ،في الظالم ،عاد حينها
للبيت م��ذع��وراً� ،أ�صيب بت�شنج
و��س�ق��ط مغ�شي ًا ع�ل�ي��ه� ،أخ��ذت��ه
للطبيب النف�سي لمدة �شهرين،
ت�شافى خاللها �سريع ًا مما �ألم
به”.
بعد ر�شفة �شاي داف��ئ قالت:
�أخبرني ال�ضابط �أن ابني معتقل
ل���دى ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات وب ��إم �ك��ان �ن��ا
ت�سلمه ،كنا ننتظر �أن ي�أتي الغد
لنذهب ون�أخذه ،لكن ذلك اليوم
لم ي��أتِ �أب��داً� ،أخبروني �أن ابني
وجد ميتاً ،و�أن البحر قتله ،بكيت
حينها بكا ًء ه�ستيرياً ،لم �أعرف
ماذا �أفعل ،كنت عاجزة تماماً،
حتى ق��ال ل��ي �أح��ده��م� :أتبكين
وابنك �شهيد؟ انتبهت لمحدثي،
ابني �شهيد!! حق ًا ابني �شهيد؟
ت��وق �ف��ت ع �ن��ده��ا ع ��ن ال �ب �ك��اء،
�صرخت بكل الحا�ضرين ،ال �أريد
بكاءً� ،أن��ا �أم ال�شهيد ،زغ��ردوا،
هنئوني ،لقد �أ�صبح ابني �شهيدا،
لم ي�صدق الحا�ضرون ما �أقول،
اعتقدوا �أني �أهذي ،لكني كررت
قولي ،وقلت يومها� :س�أنتظر �أن

ي�أتي الربيع و�س�أقيم زف� ًة البني
ال�شهيد� ،أريد �أن �أفرح به.

لي�س ابني...

لم �أح�ضر للم�شرحة ،تقول �أم
يو�سف لمر�آة البحرين� ،أردت
�أن �أت �ج��اوز تلك ال�م��رح�ل��ة� ،أن
�أت�ج��اوز �صورة ابني ممد ًا فوق
�صفيحٍ ب ��ارد ف��ي ه��ذا ال�شتاء
ال�ق��ا��س��ي ،ت��رك��ت ه��ذه المهمة
للرجال ،ان�شغلت حينها بتهيئة
نف�سي ل ��دو ٍر كنت �أظ��ن �أن��ي ال
�أق��وى على احتماله ،حين كنت
�أرى عوائل ال�شهداء عبر التلفاز
وه ��م ي� ��رددون ن�ح��ن ��ص��اب��رون
ورا� �ض��ون ب�م��ا ق�سمه اهلل لنا،
�أقول في نف�سي”:كيف يمتلكون
ك��ل تلك ال�شجاعة لتحمل كل
هذا ،ال �أقوى على فراق �أبنائي،
ول�ست على ا�ستعداد لخ�سارة
�أحدهم”� .أراد اهلل يومها �أن
يختبر �أم يو�سف ،و�أن يك�شف
م��ا ال ت�ع��رف��ه ع��ن ن�ف���س�ه��ا� ،أن
يمدها بما تحتاج من �صبر كي
ت�صمد ،لم تكن م�ستعدة لذلك
ي��وم �اً ،ل�ك��ن اهلل ه�ي��أه��ا لتكون
�أم ًا لل�شهيد ،لتربيه ،وت�صادقه،
وتلت�صق ب��ه ،ث��م تتركه يرحل
لا ب��ال��زغ��اري��د� ،أراد لها
م�ح�م� ً
اهلل �أن تكت�شف قوتها التي لم
تعرفها �أب ��داً ،و�أن يعطيها من
ال�ث�ب��ات م��ا يكفي ل�ت�ح��ارب من

�أج��ل حق يو�سف في الق�صا�ص
من قتلته.
م ّر �أ�سبوع على رحيله ،ما زال
ج�سده ينام وح �ي��دا ،ع��اري � ًا في
هذا ال�شتاء ،وما زالت ت�صر على
براءة البحر من دمه ،انتهى كل
ذل��ك ب�سير الق�ضية ف��ي �أروق��ة
المحاكم الطويلة ،وق��رر الأه��ل
دفن فقيدهم ،دون �أن يتنازلوا
عن حقهم في معرفة حقيقة ما
جرى ،و�أن ينال معذبوه جزاءهم
وف��ق ال �ق��ان��ون� ،أخ� �ي ��راً ،ه��و في
المقبرة ،انتظرت االنتهاء من
تغ�سيله ب�صبرٍ مر ،قالت بلهجتها
المحرقية العتيقة“ :وح�شني،
ب����س �آب ��ي اجوفه” ،طلبت من
ابنتها �أن تجهز الكاميرا� ،أرادت
ان ت�أخذ له �صور ًة �أخيرة� ،صور ًة
�أخ �ي��رة ل ��ذاك ال��وج��ه الجميل،
“لكنه لم يكن ابني” هكذا قالت.
لقد تحول ذاك ال�شاب الجميل
�إلى جثة مخيفة ،تغير ابي�ضا�ض
لونه �إل��ى ا��س��وداد غريب ،وبدت
على ج�سده �آثار تعذيب ،و�ساعات
طويلة من الوجع الذي ال يحتمل،
��ص��دم��ت �أم ي��و��س��ف م�م��ا ر�أت،
�صرخت”:ال ...لي�س ابني ،هذه
الجثة ال �أعرفها ،لي�س ابني” ثم
�سقطت مغ�شي ًا عليها ،لقد كانت
�صامدة ،قوية ،م�ؤمنة بما كتبه
اهلل ،لكن منظر ابنها الأخ�ي��ر

هزها من الأع �م��اق ،ج��ز ٌء منها
�أراد �أن ي�صدق �أن ه��ذه الجثة
المب�ضعة لي�ست جثة ابنها� ،س�ألت
�أعمامه�”:أواثقون �أنتم �أنها جثة
يو�سف؟” قالوا :نعم� ،أخذت بيد
�أخيها ،قالت له� ”:أن��ا ال �أ�صدق
�أح��د ًا غيرك ،هل من تراه ممد ًا
�أمامنا هو يو�سف؟” رد بت�ألم:
نعم .قالت� :أ�صدقك.
ل��م ت�ستطع �أم ي��و��س��ف �أخ��ذ
� �ص��ور ٍة م�ع��ه ،وال � �ص��ورة واح��ده
للذكرى ،كانت تريد �أن تن�سى
ما ر�أته فقط ،عند الوداع �أرادت
تقبيله ،قبل ًة �أخيرة يتزود بها في
طريق وح�شته ،لكنها عجزت،
كانت �أ�ضعف من �أن تقترب من
غريب ال تعرفه ،ما زالت روحها
ت �� �ص��رخ ب���ص�م��ت :ل�ي����س اب �ن��ي،
�أ�صروا عليها �أن تقبله ،رف�ضت،
قالت :ال �أ�ستطيع� ،أن��ا ال �أعرف
هذا ال�شخ�ص ،لم �أعرفه �أب��داً،
بعد �إ� �ص��رار �أغم�ضت عينيها،
قبلت جبينه� ،صرخت بعدها:
خ ��ذون ��ي ل�م�ج�ل����س اب� ��ن زي� ��اد،
لطاغية ع�صري� ،أري��د �أن �أقول
لهم�”:أن ابني الآن ي�ستريح ،من
عذاب طويل ،و�أنه يهوّن علينا ما
ٍ
بنا �أنه بعين اهلل� ،أريد �أن �أ�صرخ،
�أنا �أم ال�شهيد ،قد �شرفني ابني،
ورفع منزلتي وقدري ،ب�أن �صرت
�أم ال�شهيد”.
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مرآة البحرين في ليل شباب  14فبراير

أيام السلطة القبيحة هي من صنعتنا مقاومين
�أ�صحاب حكايتنا فتية �صغار تتراوح �أعمارهم بين ال�ساد�سة ع�شرة والخام�سة والع�شرين .من رحم
عقد الت�سعينيات الم ّر خرجوا �إلى الحياة ،حيث �آبا�ؤهم و�إخوتهم �ضحايا حكايات بط�ش.
مر�آة البحرين (خا�ص):

�أ�صحاب حكايتنا فتية �صغار
تتراوح �أعمارهم بين ال�ساد�سة
ع�شرة والخام�سة والع�شرين.
من رح��م عقد الت�سعينات المر
خرجوا �إلى الحياة ،حيث �آبا�ؤهم
و�إخوتهم �ضحايا حكايات بط�ش
ل��م تف�ضحها و��س��ائ��ل االت�صال
والميديا حينها كما تفعل اليوم.
ت�أملوا في الأي��ام الجميلة التي
وعدوا بها عندما كانت �أعمارهم
ن�ضارة تحلم بالم�ستقبل ،لكنهم
يئ�سوا حين واجهوا الواقع القبيح
المليء بالف�ساد والظلم والتمييز
والتهمي�ش والمح�سوبيات.
�صغار يقفون اليوم �أمام �ألعاب
ال�ك�ب��ار بكل ج ��ر�أة وب���س��ال��ة ،لم
تنجح �آالت ال�م��وت التي تتهدد
ك��ل لحظة م��ن لحظات حياتهم
�أن ت��ره �ب �ه��م �أو ت��وق �ف �ه��م عن
هدفهم :حياة ح��رة يقرر فيها
ال�شعب م�صيره� .إنهم �شباب 14
فبراير.

■ طيور في الظالم

ن�س�ألهم :لماذا ال تهابون هذا
ال��درب رغ��م وح�شته؟ يجيبون:
نحن طيور ال نهاب الظالم .هم
الآن ح�سب و�صف هذا النظام،
�أ��ص�ح��اب ��س��واب��ق ،ب��ل خ��ارج��ون
على القانون ،تطاردهم العيون
وتبحث عنهم الجوا�سي�س في
�سود ال���ش��وارع و�أزق ��ات القرى،
ال يهابون �شيئ ًا فقد حملوا بين
ح�ن��اي��اه��م ج��رح وط��ن ور��ض�ع��وا
همومه في مهدهم.
م��ر�آة البحرين ،ذهبت �إليهم
ف��ي �أم��اك��ن ت ��ؤوي �ه��م ف��ي الليل
وبع�ض ال�ن�ه��ار�� .س��وي�ع��ات ،قبل
�أن يغيروا �أماكنهم ،البقاء في
م�ك��ان واح��د ل�م��دة طويلة �سهل
االختراق .هكذا يرون .يتحركون
بذكاء يفوق �أعمارهم .يتبعثرون
في كل مكان ،مثل �أوراق البلوت
ال �ت��ي ت �ت �ن��اث��ر ،ل�ي�ت�م�ك��ن بع�ض
الالعبين من فهم اللعبة ،والفوز.
معهم �ستجد �أدوات ال�ث��ورة:
م��ي��ك��روف��ون��ات ،ب �ع ����ض ل� ��وازم
الإ��س�ع��اف��ات الأول �ي��ة ،ع�صابات
للر�أ�س .و�ستجدهم يجل�سون ،ك ٌل
مطرق في حا�سوبه ال�شخ�صي،
يلعب في مفاتيحه� .صغا ٌر هم،
لكنك حين تجال�سهم� ،ستتجر�أ
�أن تتهم �أرقام البطاقة ال�سكانية
التي ت�شير �إل��ى �أعمارهم� ،أنها
تكذب.

■ من �أنتم

بادرناهم ب�س�ؤال (ي�شبه �س�ؤال

القذافي ل�شعبه في عز ثورته):
من �أنتم؟
ي� �ن� �ظ ��ر �أح� � ��ده� � ��م ل�ل��آخ���ر
بابت�سامة ،يجيب �أحدهم :نحن
�شباب نطالب بحقنا الذي حرمنا
منه ،يجمعنا هم الوطن ووحدة
الم�صير .كلنا مطلوبون في عدد
غير قليل من الق�ضايا الوهمية
وال �م �ل �ف �ق��ة ،ل��م ن��رت �ك��ب ج��رم��ا
غير �أن �ن��ا ن�خ��رج ب�ط��رق �سلمية
وم�شروعة على النوا�صي وقوارع
الطرق لنهتف بمطالبنا.
معظمهم ت�ع��ر��ض��وا لل�سجن
منذ خطت �شواربهم و�أ�صبحوا
رج ��االً .يقول محدثنا�« :أغلبنا
عليه ق�ضايا تتراوح بين ثالث �إلى
ت�سع ،ال نعرف عنها �شيئ ًا �سوى ما
ي�صلنا من �أخبار».
ي���ض�ي��ف« :ب �ع��د ت�خ��رج�ن��ا من
الثانوية العامة ،لم نجد �أب��واب
الم�ستقبل م�شرعة لنا كما كنا
ننتظر ونترقب ك��أي جيل مقدم
على الحياة في وطنه ،كل الأبواب
كانت مقفلة في وجوهنا ،لم نر
الأي��ام الجميلة التي وعدنا بها
منذ  ،2001كنت �أنتظر هذه
الأي ��ام الجميلة ،لكني �صدمت
ب��ال�لا م�ستقبل�� ،ص��رت �أق�ضي
وق �ت��ي ب��ال���س�ه��ر خ� ��ارج ال�ب�ي��ت،
تجذبني خ�ط��ب ال �ق��ادة �أم �ث��ال
الأ�ستاذ ح�سن م�شيمع والأ�ستاذ
ع��ب��دال��وه��اب ح �� �س �ي��ن ،ه � ��ؤالء
فقط ك��ان��وا يحملون ه��م جيلنا
وه��م الأج �ي��ال ال�ق��ادم��ة ال�ت��ي ال
�أف��ق لم�ستقبلها ،كانوا يحاربون
من �أجل �أن نعي�ش حياة �أف�ضل،
�أدركت من خالل تتبعي لخطبهم
�أن في الوطن ال��ذي انتمي �إليه
خ �ط ��أً ،ب��رغ��م وج ��ود البرلمان
�إال �أنه ال يمكن �إغفال �أن هناك
خل ًال وا�ضح ًا ي�ستلزم المطالبة
ب�إ�صالحه».
ي �ك �م��ل« :ك� ��ان ت �خ��رج��ي من
المدر�سة في  ،2008ال �شيء
غير ال�لا م�ستقبل ينتظرني.
في منت�صف العام ب��د�أ تحرك
�شعبي كبير للمطالبة باال�صالح
ال�سيا�سي� ،صار همي التعرف
ع�ل��ى ال���ش�ب��اب ال��ذي��ن ي�ق��ودون
ال �ت �ح��رك��ات االح �ت �ج��اج �ي��ة في
ال��ق��ري��ة ،ان �� �ض �م �م��ت �إل �ي �ه��م.
انخرطت في المجموعة وبد�أت
�أنزل معهم ال�شارع حيث �أكون
وجها لوجه مع المرتزقة ،كنا
فقط نقوم ب��إح��راق الإط��ارات
ت�ع�ب�ي��ر ًا ع��ن اح�ت�ج��اج�ن��ا ،لكن
ه��ذا ك��ان كفي ًال بح�ضور قوات

الأم��ن �إلينا .في البداية كنت
�أجهل كل �شيء لم �أكن �أعرف
لماذا عيني تدمع من الدخان
الكثيف الذي يخرج من �أنبوبة
�صغيرة ق��ري�ب��ة م�ن��ي ير�شقها
علينا �أح ��د رج ��ال الأم� ��ن ،لم
�أع ��رف م�سيالت ال��دم��وع� ،إال
حين �شاهدته و�س�ألت �أ�صحابي
عنه ،كان عالم ًا جديد ًا ومهيب ًا
دخلته بملء �إرادت ��ي لقناعتي
ب�ضرورة التغيير ،وفي المقابل
كنا نقوم بم�شاغبتهم بطرقنا
التي تكفل لنا �أن نحمي �أنف�سنا
منهم».

■ م�ؤمن بالن�صر

ي�سود ال�ه��دوء برهة .الجميع
م �ط��رق��ون ب��ر�ؤو� �س �ه��م .ك��أن�ه��م
ي� �ت ��ذك ��رون ت �ل��ك الأي � � ��ام ال �ت��ي
عا�صروها ،التجارب مت�شابهة.
ت �ط �ل �ع��ت �إل � ��ى �أح� ��ده� ��م ،ك��ان
يتو�سطهم ،فهمت من الإيماءات
ال �ع��ام��ة �أن ��ه ق��ائ��د المجموعة.
� �ش��اب ��ض�ئ�ي��ل ال �ج �� �س��د حنطي
اللون �سحنته متوا�ضعة .ابت�سم
ل�ت�ل��ك الإي� �م���اءات وك���أن��ه ينكر
نف�سه قبل �أن يلتفت .ب��ادرن��اه
ب�س�ؤال :هل تدرك �أنك خارج على
القانون و�أنك مجرم في العرف
الحكومي؟ ه��ز ر�أ� �س��ه وال ت��زال
ابت�سامته تعلو محياه ،ب�أنه يعرف
ذلك.
�أ��ض�ف��ت :ه��ل ت ��درك �أن ��ك قد
ت�ضيع ن�ف���س��ك ،ف�ق��د ال تنتهي
الق�ضية وتلجم الثورة؟
�أج��اب من ف��وره وبثقة كبيرة:
�أن��ا م��ؤم��ن بالن�صر ،م��ؤم��ن �أن
الو�ضع �سيتغير يوم ًا وق��د يكون
قريباً.
�أعدت ال�س�ؤال ب�صيغة �أخرى:
�أن�ت��م �شباب �ضائع ف��ي متاهة،
ماذا �ستفعلون؟
�أج ��اب :ب��ل نحن م��ن ي�صحح
الأم � ��ور ،ل�ن��ذك��ر ب ��أن �ن��ا ال ن��زال
نطالب بالحقوق� ،أجل ا�ستطاعوا
بقب�ضتهم الأمنية �أن يبعثرونا،
لكنهم لم يتمكنوا من �إرهابنا،
ب��ل زادون� ��ا �إ�� �ص ��رار ًا �أن �ن��ا على
ال ��درب ال�صحيح ،نحن اليوم
�أكثر قناعة �أن هذا النظام فا�سد
وال يمكن �أن يعمل يوم ًا من �أجل
تحقيق مطالب ال�شعب العادلة،
ه��و يعمل م��ن �أج��ل بقائه فقط،
ولو كلّفه الأمر �إبادة �شعب كامل،
هذا النظام ال ي�ستحق �أن يبقى،
ال ي�ستحق هذا ال�شعب.
�أ��ض��اف :اليوم لي�س كما كان
قبل عامين ،حين بد�أنا الدخول

�إلى المعترك ال�سيا�سي ك�شباب
يطمح �إل��ى التغيير ،حينها لم
ي�ساندنا غير ال�شباب ،الأهالي
ل��م ي�ك��ون��وا معنا ب��ل يلوموننا.
ال �ي��وم تغير ال �ح��ال .ال �ي��وم هي
ث��ورة بكل مقايي�سها ،ي�ساندنا
ال�ك�ب�ي��ر وال �� �ش �ي��خ والأب والأم
والن�ساء قبل ال�صغار وال�شباب،
الجميع م�ؤمن �أن الظلم لم يعد
محتم ًال �أك �ث��ر ،و�أن اال�ستبداد
قد تجاوز مداه الأق�صى .اليوم
ن��رى ذل��ك البهاء ال��ذي يجعلني
متيقن ًا �أننا على �أعتاب ن�صر ال
محالة ،فكل بط�ش وقمع يمار�سه
الأم � ��ن وت �ط �غ��ى ف �ي��ه ال���س�ل�ط��ة
ويقتل فيه ال�شباب وت�ضيق فيه
المعي�شة يجعل النا�س كلها ت�ؤمن
�أن ال �ن �ظ��ام ال �ح��ال��ي ال ي�صلح
�أن يحكمها ،وب ��ات ه��ذا عرف ًا
م�شتركاً� ،ساعدنا على �أن نتنقل
بين البيوت ،فالكل يتعاون معنا
وي�ؤوينا وي�ساعدنا».
يكمل« :بل �أكثر من ذلك� ،أننا
لم نعد نحمل عناء الخروج في
م�سيرات ،مجرد الإع�ل�ان عبر
�شبكات التوا�صل المجتمعي نرى
ذلك التجمع الكبير والمفرح من
الأهالي ،ي�أتون ليقولوا لنا فع ًال
ال ق���والً ،ن�ح��ن معكم ع�ل��ى ه��ذا
الدرب».

■ لم نعد وحدنا

يتنهد ل �م��ر�آة ال�ب�ح��ري��ن ،ثم
ي�ك�م��ل« :ه��ل ت�ع�ل�م��ون ك�ي��ف كنا
نقا�سي قبل ذل��ك؟ كنا ن�صارع
وحدنا �أنا�س ًا لي�س لهم �ضمير،
ف ��ي ت �ل��ك ال� �م ��رات ال��ت��ي كنت
�أخ��رج فيها ت��م اعتقالي م��رات
عديدة ،كانوا يعذبوننا بطريقة
ب�شعة لردعنا عما نحن �سائرون
ع�ل�ي��ه ،ورغ ��م ذل��ك ل��م ن��رت��دع،
�سجنا بق�ضايا لفقت لنا ونحن
بريئون منها ،خرجنا بمكرمة
ال تمت للكرم ب�صلة كمن ي�سرق
ليت�صدق».
«ج �ه��از الأم���ن ال��وط�ن��ي ك��ان
ي��م��ار���س م �ع �ن��ا �أب�����ش��ع �أن � ��واع
ال �ت �ع��ذي��ب� ،أول� �ئ ��ك م �ج��رم��ون
محترفون يدربون على الإجرام
واالخ �ت �ط��اف وال�ت�ع��ذي��ب بطرق
تختلف ع��ن ت�ع��ذي��ب ال�م��راك��ز،
اختطفونا ذات م��رة بينما كنا
م�ج�م��وع��ة م��ن ال �� �ش �ب��اب داخ��ل
�سيارة ،بد�أت �سيارة تتبعنا من
الخلف ث��م ت��م �إي�ق��اف�ن��ا ،كانت
ال�سيارة مدنية وبها �أ�شخا�ص
م��دن�ي��ون ملثمون� ،أوق �ف��ون��ا في
م�ك��ان مظلم و�أو��س�ع��ون��ا �ضرب ًا

م �ب��رح � ًا وه ��م ي�ت�ل�ف�ظ��ون بتلك
العبارات المخجلة والمقرفة،
� �س��اق��ون��ا �إل� ��ى �أح� ��د ال �م��راك��ز
ال �ق��ري �ب��ة وزادوا ف��ي �ضربنا
وتعذيبنا ول��م يكتفوا بذلك بل
راح��وا يهددون �أعرا�ضنا .كان
ت�ع��ام�ل�ه��م م�خ�ت�ل�ف�اً� ،أل�ف��اظ�ه��م
نابيةً ،وكانوا ملثمين ويتحدثون
باللهجة البحرينية ،لم يكونوا
مجن�سين وك��ان��وا �صغار ال�سن.
�أط��ل��ق � �س��راح �ن��ا ب �ع��ده��ا ،ك��ان
الهدف ترهيبنا .في تلك الفترة
ل��م ي �ك��ن الأه ��ال ��ي متعاطفين
معنا ،رغ��م المحطات الحافلة
بالتعذيب وال���ض��رب والت�شرد
وال �م�لاح �ق��ة ،ل��م ن �ك��ن نحظى
بت�أييد الأه��ال��ي وال حمايتهم،
كانوا يلوموننا ويوبخوننا ،ومع
ذل ��ك   ل��م ي�ه��زن��ا ر��ص��ا���ص وال
�سجن وال تعذيب ،اليوم الجميع
على قلب واحد و�إيمان واحد ب�أن
الق�ضية هي ق�ضية وجود ،ق�ضية
حياة �أو موت ،هذا النظام يريد
�أن يبيدنا وي�سحقنا بالكامل.
�س�ألناه :م��ا دور الأه��ال��ي �إذا
في ما انتم عليه؟ �أجاب :خدمنا
كثيرا تعاطف الأهالي مع الثورة
وت�شجيعهم ل�ه��ا ،فمن ت�شجيع
معنوي �إلى ح�ضور في الم�سيرات
�إلى تبرعات مالية كلها �سبب في
ا�ستمرار الحركة االحتجاجية في
ال�شوارع والقرى».

■ ال���ن���ظ���ام ���ص��ن��ع��ن��ا
مقاومة

ال� �م ��ر�آة :م ��اذا ع��ن تحرككم
كمطلوبين ل�ل�أم��ن ف��ي ق�ضايا
�أمنية؟
ي�ج�ي��ب :ن�ح��ن م�ط�ل��وب��ون منذ
بدء قانون ال�سالمة الوطنية� ،إال
�أننا ننعم بحركة ان�سيابية وغير
متكلفة لكنها تت�سم ب��ال�ح��ذر،
الأه ��ال ��ي ي�شملوننا ب��ال��رع��اي��ة
والحر�ص على �أن نكون في �أمان
وال يم�سنا � �س��وء ،وف��ي �أ�ضعف
الحاالت يمدوننا بالدعاء� ،إنهم
�سندنا ون�ح��ن ف �خ��ورون بذلك،
�صحيح نحن ال ن�ستقر في بيت
وال ن�ستطيع �أن نمكث في بيوتنا،
لكننا على توا�صل مع �أهالينا وهلل
الحمد».
ي�ضيف« :ه��م م��ن �صنع منا
حركة مقاومة -يق�صد النظام-
ات �ه �م��ون��ا ب��الإره��اب �ي �ي��ن ،رغ��م
�أن ث� ��ورة  14ف �ب��راي��ر �سلمية
لأب�ع��د ال �ح��دود ،فلم نعد نحرق
الإط��ارات رغم �أنها من الأفعال
ال�سلمية ،لم نعد نلقي الملتوفات،

لم نعد ن�صنع الكمائن ،والدليل
�أنهم يدخلون بحرية في باحات
القرى دون خ��وف بعد �أن كانوا
يخافون ال��وق��وف على مداخلها
في ال�سابق».
وهل ت�ؤيدون ال�سلمية؟ �س�ألت
م��ر�آة البحرين ،يجيب الجميع:
«ن�ح��ن م��ع ال�سلمية ،ف�ه��ي خط
ممانعة و�إن ب��دا واه�ن� ًا في نظر
ال�ب�ع����ض ،لكنها ال�سبيل لجعل
ال �ث��ورة يجتمع عليها الكل دون
ا�ستثناء ،وجعلها تك�سب تعاطف ًا
دول�ي� ًا و�إن ك��ان غير مجدٍ الآن،
لكنها ك��ان��ت �سبب ًا ف��ي تح�شيد
الم�سيرات االنتفا�ضية وكثافة
ال �ح �� �ض��ور ،ول ��و ك��ررن��ا م��ا كنا
نقوم به في الت�سعينات� ،سنكون
ك�صبية مخربين كما ي��أت��ي به
الإع �ل��ام ،لكننا ل�سنا ك��ذل��ك،
نحن �شباب  14فبراير م�شعل
الثورة ،لكن ال�شارع كله يتحرك
وال يمكن �إيقافهم».
المر�آة   :ك�شباب  14فبراير،
ه��ل �أن �ت��م منت�شرون ف��ي جميع
مناطق البحرين؟
«ن��ح��ن ن �ت �ع��اون م ��ع بع�ضنا
البع�ض ،لي�ست لدينا مركزية،
ال�سمة التي تجمعنا ه��ي �إن ما
يتم �إعالنه من فعاليات ت�صبح
�أ�سا�سية في جدول �أعمالنا .نحن
ال �ي��وم على خ��ط تما�س بجميع
�شباب الثورة ،والدليل �أن حركة
انتقال �شعلة الثورة كان �سرياً،
لكنه حدث بالتعاون بين ال�شباب
في القرى التي مرت بها ال�شعلة.
ك��ذل��ك ن���ش��ر ال� �م ��واد الفيلمية
وال�صور و�أخبار القرى وو�صولها
�إل ��ى ك��اف��ة ال�ج�ه��ات وح �ت��ى �إل��ى
القنوات التي تن�شر عن ثورتنا،
ه �ن��اك ت� �ع ��اون ب��ال �ط �ب��ع فنحن
نحر�ص على االمتثال لكل ما يعلن
عنه االئتالف من فعاليات ،ولكن
يبقى لكل قرية مركزيتها ونتفق
في تعميم الفكرة».

المر�آة :كلمة �أخيرة

«ال �ن �� �ص��ر ق��ري��ب ��ص��دق��ون��ي»
�أج� ��اب ق��ائ��ده��م« ،ه ��ذا الجيل
ه��و م��ن �سيكتب الن�صر .هناك
حما�سة   غريبة رغم قوة البط�ش
وقوة التعذيب وازدياد الطغيان،
�إال �أن م��ن ي �خ��رج م��ن ال�سجن
يخرج �أكثر �صالبة و�إيمان ًا ب�أنه
على حق والبد �أن ي�ستمر ،وهذا
م��ا ي�ضعف النظام ويجعله في
حالة م��ن التوتر والتخبط .لن
نتوقف �ساعة� ،سنلملم �صفوفنا
دائم ًا لنعود �أقوى».

بعد احتالل السلمانية،
الساحات عيادات ميدانية
مر�آة البحرين (خا�ص):

ع�سكرة م�ست�شفى ال�سلمانية
واحتالله من قبل وزارة الدفاع،
كان �أحد �أهدافه التحكم في كل
م��ا ي��رد �إليها وم��ا يخرج منها،
ومن ثَمّ محا�صرة االحتجاجات
والإ�صابات التي لن تجد لها مفر ًا
م��ن ال��وق��وع ف��ي ي��د الأم���ن عبر
مرورها بالم�ست�شفى الرئي�سي في
البحرين .ن�شطاء وثوار ميدانيون
ي �ح��دث��ون (م � ��ر�آة ال �ب �ح��ري��ن):
«ت�صور النظام �أن��ه با�ستيالئه
على الم�ست�شفى و�سيطرته عليه
و�إدارت��ه ع�سكري ًا و�أمني ًا �سيردع
االحتجاجات ويبث الخوف في
��ص�ف��وف ال��ث��وار وي�ق�ع��ده��م في
منازلهم خ�شية التعر�ض لر�صا�ص
غدر المرتزقة وو�صولهم للمحطة
الأخ �ي��رة� ،أو الفخ الأخ�ي��ر ،وهو
م�ست�شفى ال�سلمانية واالعتقال،
ل�ك��ن �آم� ��ال ال �ث��وار ف��اق��ت �آم��ال
النظام با�ستمرارهم في حراكهم
واحتجاجاتهم كما فبراير وما
بعده ،دون مباالة بما ي��ؤول �إليه
م�صيرهم وما تالقيه �أرواحهم»،
هكذا ك��ان ال ب��د م��ن ب��دي��ل ،ولو
ب��إم�ك��ان��ات متوا�ضعة .م��ن هنا
ج � ��اءت ف��ك��رة �إن�����ش��اء م��راك��ز
ع�لاج ميدانية لإ��س�ع��اف ال�ث��وار
ف��ي ال �ب �ي��وت وب�ع����ض المن�ش�آت
الأهلية ،ب�سواعد الكوادر الطبية
والتمري�ضية المتطوعة القاطنة
ف��ي المناطق التي ي�شتعل فيها
حراك الثوار.

لماذا الميداني؟

�إحدى الممر�ضات المتطوعات
في عيادة ميدانية ،ت�شرح الحال
ال � ��ذي و���ص��ل ال��ي��ه م�ست�شفى
ال �� �س �ل �م��ان �ي��ة ب� �ع ��د االح� �ت�ل�ال
الع�سكري :بعد احتالل م�ست�شفى
ال�سلمانية وال�م��راك��ز ال�صحية
الرئي�سية من قبل الجي�ش ،تمت
ال���س�ي�ط��رة ال �ت��ام��ة ع �ل��ي جميع
الخدمات ال�صحية فيه بتركيب
ك��ام��ي��رات ت�ج���س����س وت��وظ �ي��ف
البلطجية ب�صفة ح �رّا���س �أم��ن
ل �ل �ت �ج �� �س ����س ع��ل��ى ال �م��وظ �ف �ي��ن
والمر�ضى لمنع ال�ع�لاج ور�صد

ك��ل التحركات .م��ن هنا ن�ش�أت
الحاجة للعيادات الميدانية التي
تعالج الم�صابين دون تعري�ضهم
للخطر ،كما �أن كثرة الإ�صابات
في �صفوف ال�شباب الثوري في
ال�م�ن��اط��ق الن�شطة ك��ان داف �ع � ًا
لذلك"
ت��وا� �ص��ل "�أي�ض ًا م ��ن ذل��ك
الحين ،لم تعد هناك ا�ستجابة
الت �� �ص��االت ال �ح��االت ال�ط��ارئ��ة،
و��ص��ار ممنوع ًا خ��روج �سيارات
الإ��س�ع��اف �إل��ى ال�ق��رى الثورية،
مع ت�ضييق الخناق على و�صول
الإم � � � ��دادات ال �ط �ب �ي��ة م ��ن �أي
م�صدر" .ت���ض�ي��ف�" :أع�ضاء
(منظمة �أطباء بال حدود) ومنذ
�شهرٍ تقريب ًا اجتمعوا مع بع�ض
م�سئولي وزارة ال�صحة وطلبوا
م�ساعدة هذه المواقع الميدانية
و�إم � ��داده � ��ا ب �م��ا ي �ل��زم �ه��ا من
�أدوات وم��واد ،ول��م يتم التطرق
�إل ��ى ف�ت��ح �أب� ��واب ال �ع�لاج �أم ��ام
الم�صابين والجرحى من �ضحايا
االحتجاجات .ثم تلفت �إل��ى �أنه
"لم ي�سبق لأي �أحد من �أع�ضاء
ه��ذه المنظمة ق��ام بالت�صرف
بهذه الطريقة واللجوء لأي جهة
ر�سمية �أو حكومية وط��رح هذا
الأم��ر لمعرفتهم بخبايا النظام
وم��اه �ي��ة ال �ت �ع��ام��ل م��ع ال�ج��ان��ب
الحكومي ف��ي م��ا يخ�ص حركة

فبراير ."2011

■ عالجت كل الحاالت

م��ر�آة البحرين التقت �أي�ض ًا
�أح��د ال�ك��وادر الطبية المتطوعة
والن�شطة ميدانياً� ،س�ألته عن
ع��دد م��راك��ز ال�ع�لاج الميداني،
�أو� �ض��ح �أن��ه ال يوجد ع��دد دقيق
ل �ه��ذه ال��م��راك��ز ،و�أن معيار
�إح�صائها ه��و ت��واف��ر متطوعين
من الطاقم الطبي والم�سعفين
والأه ��ال ��ي (ال��ذي��ن ب��إم�ك��ان�ه��م
تقديم م�ساعدات متوا�ضعة) في
مناطق الفعاليات المعلنة �أو غير
المعلنة .وع��ن الإ� �ص��اب��ات التي
ت�ستقبلها هذه المراكز الميدانية
�أو� �ض��ح �أن��ه يختلف ع��دد ون��وع
الإ��ص��اب��ات م��ن منطقة لأخ��رى،
موزعة بين �إ�صابات الر�صا�ص
االن �� �ش �ط��اري وال �م �ط��اط��ي (ف��ي
مختلف مناطق الج�سم ب��دون
ا��س�ت�ث�ن��اء) ،واخ �ت �ن��اق��ات ج��رّاء
�إطالق الغازات ال�سامة الم�سيلة
للدموع (المحرمة دولياً) والتي
ي�ت��م ع�لاج�ه��ا ب ��أج �ه��زة البخار
المنزلية لعدم توافر ا�سطوانات
الغاز والتنف�س ال�صناعي.
ي� ��� �س� �ت ��درك "�أما ح� ��االت
االختناق الحرجة فيتم �إحالتها
للم�ست�شفى� ،أو�إ�صابات مبا�شرة
وحارقة بعبوات م�سيالت الدموع
بجميع مناطق الج�سم ،بالإ�ضافة

�إل � ��ى االع� � �ت � ��داءات ال��وح���ش�ي��ة
المتعمدة من قبل قوات ال�شغب
ب��ال �ه��راوات والع�صي الكهربية
والأ� �س �ل �ح��ة البي�ضاء وال��ده����س
ال �م �ت �ع �م��د ب��ال �� �س �ي��ارات ورم ��ي
ال�شباب من �أعلى �أ�سطح المنازل
مخلفة نتائج �إما طفيفة �أو بليغة
و�أحيان ًا مميتة� ،سواء كانت ب�سبب
الك�سور �أو الر�ضو�ض ،النزيف
ال �خ��ارج��ي �أو ال��داخ �ل��ي ال��ذي
يجبر ال�ف��ري��ق على �إح��ال��ة مثل
هذه الحاالت البليغة للم�ست�شفى
خوف ًا على حياة الم�صاب وتنا�سي
اعتقاله .وكما هو الحال بالن�سبة
لإ�صابات العين المبا�شرة وغير
المبا�شرة ،فقد تم ر�صد وتوثيق
ح��وال��ي خم�سين ( )50حالة
فقدان العين� .آخر الحاالت هي
النف�سية وال�صدمات الع�صبية
ك ��الأم ال�ت��ي �أق��دم��ت على حرق
نف�سها حزن ًا على ابنها المعتقل".

■الميدان علمني

�إح��دى الطبيبات المتطوعات
ت��روي ل�م��ر�آة البحرين تجربتها
في العمل الميداني ،وما �شاهدته
من حاالت بين �صفوف ثوار 14
ف �ب��راي��ر" :وظيفتي الأ�سا�سية
لي�س لها عالقة بالإ�سعاف ،و�إنما
وجدت نف�سي �أقوم بدور (م�سعف
�أول��ي) ،بحكم خبرتي ال�صحية
مهنياً .فمنذ انطالق ث��ورة 14

فبراير في البحرين ،احت�ضنتني
الخيمة الطبية في ميدان الل�ؤل�ؤة
بجميع ك��وادره��ا المهنية ،من
هنا ب��د�أت تجربتي في ممار�سة
العمل التطوعي ،لم يكن لي دور
كبير ف��ي الم�ساعدة ف��ي عالج
الم�صابين وال�ج��رح��ى ،فالدور
الرئي�سي للأطباء والممر�ضين
ومهمتنا اقت�صرت على القيام
بالدعم الجانبي لهم".
تو�ضح" :قبل ع�سكرة م�ست�شفى
ال�سلمانية كانت تجربتي الأولى
كم�سعف ميداني في يوم الهجوم
على المرف�أ المالي ،فقد كنا
مجموعة �صغيرة ولم يكن معنا
طبيب �أو ممر�ض ،وكانت المرة
الأول ��ي ال�ت��ي �أواج ��ه فيها ع��دد ًا
كبير ًا من الجرحى ،ب�إمكاني �أن
�أ�صفها �أنها �أول تجربة ميدانية
حقيقية ،فقد ا�ستخدمنا �سيارة
كبيرة خا�صة النت�شال و�إ�سعاف
ال �ج��رح��ي دون ت��وق��ف ،وتقييم
الحاالت والتوا�صل مع �سيارات
الإ�سعاف ،منذ تلك اللحظة اتجه
بي الحما�س للم�ساهمة في العمل
الميداني وازداد �شغفي لم�ساعدة
و�إنقاذ �أبناء وطني".
ت�ضيف "بعد ع�سكرة م�ست�شفى
ال �� �س �ل �م��ان �ي��ة وح�����ص��ار معظم
المراكز ال�صحية �أ�صبح العمل
ال �م �ي��دان��ي �أك� �ث ��ر خ� �ط ��ورة من

نواحي متعددة ،وقد ت��رددت في
بداية الأم��ر في موا�صلة العمل
لعدم خبرتي الكافية في معالجة
ال�ح��االت المختلفة ،ولي�س لدي
قنوات لالت�صال مع الم�سعفين
ذوي الخبرة الفعلية ،فالخوف
وع ��دم ال�ث�ق��ة ال ��ذي ح ��دث بين
العديد من موظفي وزارة ال�صحة
�ساهم في ت��رددي �أي�ضاً ،لذلك
ان�ح���ص��ر ن���ش��اط��ي ف��ي منطقة
�سكني ب��ال�ت�ع��اون م��ع ممر�ضين
وم�سعفين م��ن نف�س المنطقة
ل �م �� �س��اع��دة ال� �ث���وار ،وب��ال��رغ��م
م��ن ت��زاي��د ح��دة القمع وح��دوث
الإ�صابات تم ّكنْتُ من التوا�صل
مع عدد من الم�سعفين الميدانين
ذوي الخبرة وتن�سيق الجهود في
تغطية فعاليات الثوار في مناطق
مختلفة".
وعن �شعورها وتجربتها تقول
"ال �أ�ستطيع �أن �أ�صف تجربتي مع
العمل الميداني بال�شكل الدقيق،
لكنها م��ن �أق��وى التجارب التي
ع�شتها في حياتي ،فال�شعور الذي
ينتابني عند �إنقاذ �شباب الثورة
وتخفيف �آالمهم �شعور ال يو�صف؛
فكلمة ال�شكر �أو نظرة الإمتنان
التي نتلقاها من الجرحى تن�سينا
كل المخاطر وال�صعوبات التي
نواجهها في هذا العمل ،وتكون
لنا ال��داف��ع لموا�صلة الم�سيرة
الطبية والإن�سانية" ،رحم اهلل
والديك" وال��دع��وات ال�صادقة
م��ن ذوي ال�ج��رح��ى تخفف عنا
ال �� �ش �ك��وى م��ن ال���س�ه��ر وال�ت�ع��ب
واال�ستمرار في �إنقاذهم".
ت��خ��ت��م" :لقد ت �ع �ل �م��ت م��ن
تجربتي هذه خالل �شهور قليلة
م ��ا ل ��م �أت �ع �ل �م��ه خ �ل�ال �سنين
درا��س�ت��ي الأك��ادي�م�ي��ة الطويلة؛
�أت��اح��ت ل��ي فر�صة التعامل مع
حاالت عديدة ومختلفة وتعلمت
من زمالئي الم�سعفين والطاقم
الطبي والتمري�ضي عالج مختلف
الحاالت وكيفية التعامل معها،
الزل ��ت ك��ل ي��وم �أت �ع �ل��م الجديد
لإن �ق��اذ ح �ي��اة ال�ن��ا���س م��ن �أج��ل
كرامتهم".

[تقرير]
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األداء األميركي تجاه ثورة البحرين:

والسفاحين ليست ً
عيبا
صداقة القتلة
ّ
في  1فبراير  2011ات�صل نائب الرئي�س االميركي جوزيف بايدن بملك البحرين حمد بن عي�سى
�آل خليفة .في �إ�شارة وا�ضحة ب�أن الأميركيين ي�ستطلعون و�ضع حليفهم الذي يتوعده مواطنوه بثورة.
ربما �ضحك االثنان �أثناء المكالمة ،فال�شعب الخليجي الذي تم تنميط �صورة مهينة له لن يثور!
�ألي�س كذلك؟!

ج��اء ال �ي��وم ال�م��وع��ود للثورة.
االث�ن�ي��ن  14ف�ب��راي��ر ،2011
��س�ق�ط��ت ال ��ره ��ان ��ات و�سقطت
معها ال�صورة النمطية المُهينة
لل��أب��د .ف��اج ��أ �شعب البحرين
الجميع بثورة عارمة �أجبرتهم
على ال�صمت ومراقبة الأم��واج
الب�شرية التي تهتف بالحرية في
ال�شوارع رغم القمع الدموي الذي
�أ�سفر عن �سقوط �شهيدين خالل
يومين فقط ،وو�صول الجماهير
ال�ث��ائ��رة �إل ��ى ال�م��وق��ع المركزي
لالعت�صام في دوار الل�ؤل�ؤة.
خ��رج الملك ليعتذر ل�شعبه،
وب��ع��ده��ا ب �� �س��وي �ع��ات ك� ��ان قد
�أط �ل��ق جي�شه وح��ر��س��ه الوطني
ومرتزقة وزارة الداخلية لقتل
المعت�صمين النائمين الذين
ك ��ان ��وا ي �ح �ل �م��ون ب��ال �ح��ري��ة في
خيامهم ب��دوار الل�ؤل�ؤة .اقتلعت
ال��ق��وات ال�م�ت�ظ��اه��ري��ن وت�سلم
الجي�ش م��وق��ع ال� ��دوار و�أ� �ص��در
بيانه رقم واحد.
 17فبراير  ،2011وزيرة
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت تت�سلم
التقارير التف�صيلية من المنامة
تحذر من انفجار التظاهرات،
ف �ق��د � �ص��رح��ت لأول م� ��رة �أن
الواليات المتحدة تدعم �إج��راء
تغيير "حقيقي وملمو�س" ل�شعب
البحرين وتحث الحكومة على
ال �ت �ح �ل��ي ب���ض�ب��ط ال �ن �ف ����س قبل
احتجاجات متوقعة يوم الجمعة.
و�صفت كلينتون البحرين ب�أنها
ب�ل��د "�صديق وحليف" وق��ال��ت
�إن�ه��ا �أبلغت نظيرها البحريني
" ب�أهمية �أال ي�شوب ذلك �أعمال
عنف مع الأخ��ذ في االعتبار �أنه
��س�ت�ك��ون ه �ن��اك ج��ن��ازات عقب
�صالة (الجمعة) غ��دا .وقالت
لل�صحفيين "�إننا ن��دع��و ال��ى
تغييرات حقيقية وملمو�سة للنا�س
هناك".

• �ضبط النف�س

من جانبه حث البيت الأبي�ض
حكومة البحرين بعد مجزرة يوم
الخمي�س  17فبراير على التحلي
ب�ضبط النف�س تجاه المحتجين
�سلميا .هكذا بب�ساطة ،ال �إدان��ة
ف��ي الموقف االم�ي��رك��ي "�ضبط
النف�س"� .أق�صى م��ا قاله جاي
ك��ارن��ي المتحدث با�سم البيت
الأبي�ض لل�صحفيين �إن الواليات
المتحدة تعار�ض ا�ستخدام العنف
�ضد المحتجين .التوقع الأميركي
لم يخب فقد انطلق يوم الجمعة
مئات ال�شبان يتقدمهم البطل

الأ�سطوري ال�شهيد عبدالر�ضا
ب��وح �م �ي��د ل �ي��واج �ه��وا ر� �ص��ا���ص
الجي�ش ال��ذي �أطلق الر�صا�ص-
لأول م��رة في تاريخه  -باتجاه
المواطنين العزل.
ر�أى الأم �ي��رك �ي��ون الم�شاهد
ال�م��روع��ة ال�ت��ي نقلتها �شا�شات
ال �ت �ل �ف��زة ال�ع��ال�م�ي��ة لمواطنين
عزل ي�ستقبلون ر�صا�ص الجي�ش
ال��م��دع��وم �أم �ي��رك �ي��ا ب��ال�ك��ام��ل
ب�صدورهم ال�ع��اري��ة .الإح ��راج
كان �شديداً ،لذا ب��ادر الرئي�سي
ال ��ذي خ���س��ر حليفه الم�صري
ح�سني م�ب��ارك منذ �أي ��ام فقط
فبراير،)2011
(11
ل�ل�ات� ��� �ص ��ال ب �ح �ل �ي �ف��ه ال �م �ل��ك
البحريني ،وجاء في الخبر الذي
تناقلته وكاالت الأنباء �أن الرئي�س
االميركي باراك اوباما �أدان في
ات�صال هاتفي �أجراه الجمعة مع
ملك البحرين ،ا�ستخدام قوات
الأم ��ن البحرينية ال�ع�ن��ف �ضد
المتظاهرين ما �أ�سفر عن �سقوط
�أربعة قتلى وع�شرات الجرحى.
�أعلن البيت الأبي�ض في بيانه
" �إن الرئي�س اوباما �أجرى مكالمة
مع ملك البحرين حمد بن عي�سى
ال خليفة ه��ذا ال�م���س��اء لبحث
الو�ضع ال��راه��ن في البحرين".
وتابع البيان ان اوباما "كرر انه
يدين العنف الذي ا�ستخدم �ضد
م�ت�ظ��اه��ري��ن م�سالمين وح�ض
ح�ك��وم��ة ال�ب�ح��ري��ن ع�ل��ى �ضبط

النف�س ومحا�سبة الم�س�ؤولين عن
العنف" .و�أ�ضاف "قال الرئي�س
�إن الواليات المتحدة ،ب�صفتها
�شريكة للبحرين منذ زمن طويل،
تعتقد ان ا� �س �ت �ق��رار البحرين
يتوقف على احترام حقوق �شعب
البحرين وعلى (اعتماد) عملية
ا�صالحات مهمة تلبي تطلعات
البحرينيين.

• ورقة ولي العهد

�أدخ� � ��ل الأم� �ي ��رك� �ي ��ون ورق ��ة
ول ��ي ال�ع�ه��د ال ��ذي دع ��ا ل�سحب
الجي�ش ،وع��ودة الهدوء وقال ان
م��ن ح��ق النا�س التظاهر .عاد
المتظاهرون �إل��ى دوار الل�ؤل�ؤة
في اليوم التالي  19فبراير بعد
ان�سحاب الجي�ش وقوات المرتزقة
ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ح��ا��ص��ر ال�م�ك��ان.
ب��ات النظام المدعوم �أميركي ًا
محا�صراً ،لذا رمى الأميركيون
ورق��ة جيفري فيلتمان ال��ذي زار
ال �ب �ح��ري��ن ،و� �ص��دح بت�صاريح
�صحفية لي�س لها �آخ��ر .انق�سم
الن�شطاء ت�ج��اه وج��ود فيلتمان
ب�ي��ن م��ن ر�آه ح�ّل�ااّ ل الم�شاكل
الم�ستع�صية ،وبين من ر�آه مبعوثا
لإعادة التقييم الذي �ستنطلق من
بعده حرب على الثورة.
فيلتمان ملأ الف�ضاء الإعالمي
ب �م �ف��ردة ال� �ح ��وار ل�ك�ن��ه �أظ �ه��ر
ان �ح �ي��از ًا ت��ام �اً ،حين علق على
ر�سالة �ست جمعيات معار�ضة
لولي العهد ت�شترط فيها �إقالة

الحكومة قبل البدء ب ��أي ح��وار،
وع� � ��ددا �آخ � ��ر م ��ن ال�����ش��روط.
ق��ال فيلتمان ب��ان�ح�ي��از ت��ام في
ت�صريحه ال�شهير في �أوائل �شهر
م��ار���س" :ال�شروط مرفو�ضة".
بذلك قطع ب�صفته ممث ًال عن
ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة االم�ي��رك�ي��ة
الطريق لت�أ�سي�س حوار حقيقي،
ك��ان وا�ضح ًا �أن فيلتمان ينتظر
�شيئ ًا قادما من وراء البحار!
ل��م ي �ط��ل ان �ت �ظ��ار ف�ي�ل�ت�م��ان،
ففي ي��وم ال�سبت ال�م��واف��ق 12
م ��ار� ��س  2011و���ص��ل وزي ��ر
الدفاع االميركي روب��رت غيت�س
�إل��ى ال�سعودية للتباحث طبع ًا
ف��ي ال �� �ش ��أن ال �ب �ح��ري �ن��ي ،وك��ان
ال �ح��دي��ث ال�ح��ا��س��م ب�ي�ن��ه وبين
ول��ي العهد ال�سعودي ن��اي��ف بن
عبدالعزيز الذي قال له – ح�سب
و�سائل �إع�لام فرن�سية� -إنه لن
ينتظر �سقوط الحكم ال�سعودي
كما �سقط ن�ظ��ام م �ب��ارك ،و�أن��ه
�سيتدخل في البحرين ع�سكرياً.

• ت�صريحات غيت�س

َ�صمَت وزير الدفاع الأميركي
ع��ن ال �ن��واي��ا ال���س�ع��ودي��ة .و�صل
بعدها �إل��ى البحرين التي كان
الو�ضع فيها يتدهور �أمنياً ،التقى
جيت�س ولي العهد الأمير �سلمان
ب��ن ح �م��د ،ال� ��ذي ك ��ان يخو�ض
نقا�شات حامية خلف الكوالي�س
م��ع المعار�ضة لت�أ�سي�س قاعدة
�صلبة لحوار حقيقي يتم ختامه
با�ستفتاء �شعبي.
ق��ال غيت�س ف��ي ت�صريحاته
العلنية"ينبغي ع�ل��ى البحرين
�إج� � ��راء �إ���ص�ل�اح��ات �سيا�سية
جوهرية و�سريعة لو�ضع حد لأي

ت��دخ��ل �إي��ران��ي محتمل" .وق��ال
لل�صحافيين  -بح�سب ما نقلت
وك��ال��ة الأن �ب��اء الفرن�سية  -في
طائرته الع�سكرية بعد زيارته
للمنامة ان��ه "رغم ع��دم وج��ود
�أي �إ� �ش��ارة على ت��ورط خارجي
في التحركات االحتجاجية التي
انطلقت ف��ي ال��راب��ع ع�شر من
فبراير  ،2011ف��إن �إي��ران قد
ت�ت��دخ��ل ف��ي ال��و� �ض��ع ال�سيا�سي
ف��ي ال�ب�ح��ري��ن ب�سبب التكوين
المذهبي".
ل� ��م ُي�����ش��ر ج �ي �ت ����س ل�ل�خ�ط��ر
ال �ح �ق �ي �ق��ي ال � ��ذي ك� ��ان ي�ت�ه��دد
البحرينيين ،تحدث عن احتمال
ت��دخ��ل �إي � ��ران � ��ي� .إ� � �ش� ��ارة لم
يلحظها �أحد حينها� ،أوح��ت ب�أن
ثمة خ�ط��ر ًا م��ا يتهدد البحرين
من جهة ال�شرق ،لكن الحقيقة
�أن �آالف المدرعات عبرت بعد
�ساعات من رحيل غيت�س من جهة
الغرب ،دخلت القوات ال�سعودية
والإم��ارات�ي��ة ،ومعها ق��وة قطرية
�صغيرة تم �سحبها الحقا ،فيما
�أح�ج�م��ت ال�ك��وي��ت ع��ن التدخل
�سوى بحري ًا � ،أم��ا عمان فقيل
�أن قواتها الجوية �ست�ساهم في
حماية الأج ��واء البحرينية لكن
لم يتبين للبحرنيين �أثر التدخل
العماني.
ت��ع��ر���ض ال �ب �ح��ري �ن �ي��ون م��ن
القادة ال�سيا�سيين والحقوقيين
والمواطنين العاديين خ�صو�ص ًا
من الطائفة ال�شيعية� ،إلى �أ�سو�أ
حمالت القمع ،حملة قمع م�ست
ك��ل � �ش��يء ف��ي ح�ي��ات�ه��م ،م�ست
الأنف�س ،والأم��وال ،والمقد�سات
ال��دي��ن��ي��ة ،والأع�� ��را��� ��ض ،لقد

تجاوزت �أن��واع االنتهاكات التي
ح�صلت في الجزيرة ال�صغيرة
 50ن��وع �اً ،م��ن الأن � ��واع التي
ح��ددت�ه��ا المنظمات الحقوقية
العالمية .ابتكر النظام المدعوم
�أميركي ًا ومعه حلفا�ؤه الخليجيون
ان�ت�ه��اك��ات ج��دي��دة ل��م تحددها
قوائم المنظمات العالمية.
ت��رك الأم�ي��رك�ي��ون حلفاءهم
يعيثون ف�ساد ًا في الأر�ض ،وركزوا
�إعالمهم وجهودهم نحو ليبيا،
كانت ال�صفقة وا�ضحة �ضرب
ليبيا بغطاء عربي خليجي كامل،
مقابل �صمت �أميركي عن �إبادة
البحرينيين وهو الأمر.

• غطاء هيالري

وزي ��رة الخارجية االميركية
ه� �ي�ل�اري ك �ل �ي �ن �ت��ون ،ق��ال��ت في
ت�صريح لها بعد دخ��ول القوات
ال�سعودية واالماراتية والقطرية
ال �ب �ح��ري��ن ل �م �� �ش��ارك��ة الجي�ش
ال�م��دع��وم ب�ق��وات �سبعة �أجهزة
�أم �ن �ي��ة� ،إن دخ ��ول ق ��وات (درع
ال �ج��زي��رة) ه��و ع �م��ل ق��ان��ون��ي،
وحثّت على �ضبط النف�س! هكذا
ب�ب���س��اط��ة� .صحيح �أن �ه��ا قالت
ان ال�ح��ل ف��ي البحرين ه��و حل
�سيا�سي ولي�س عمل ع�سكري،
ل�ك�ن�ه��ا خ�ت�م��ت ت���ص��ري�ح�ه��ا بما
يمكن ع �دّه كوميديا ��س��وداء� ،إذ
ق��ال��ت "�إن م��ن ال �� �ض��روري �أن
تتفادى جميع الأط ��راف العنف
واال�ستفزازات" .م ��ن ع��ا���ش
ف��ي ال�ب�ح��ري��ن م�ن��ذ  16م��ار���س
 2011يعرف �إلى �أي مدى يغرق
هذا الت�صريح في العته والكذب
وال��زور ،كان النا�س محا�صرين
ي �ت �ل �ق��ون �أق� ��� �س ��ى ال �� �ض��رب��ات
واالنتهاكات ولم يكن لديهم �سوى
�أ�صواتهم التي يرفعونها مرتين
ليلي ًا ع�ن��د ال�ث��ام�ن��ة وال�ع��ا��ش��رة
بهتاف (اهلل �أكبر).
لقد �شرعنت كلينتون �أ�سا�س
وج � ��ود ال � �ق� ��وات ال� �ت ��ي اح�ت�ل��ت
الجزيرة وح��اول��ت اغتيال حلم
البحرينيين ال � ُع �زّل بالحرية،
وط �ف �ق��ت ت �ت �ح��دث ع ��ن �ضبط
النف�س وتفادي اال�ستفزاز والعنف
من جميع الأطراف .ا�ستدراكات
تخف ب�شاعة الجرم الأميركي
لم ِ
الذي مثل في حده الأدنى تقديم
غ�ط��اء و�شرعنة و�إط ��ار قانوني
للجريمة.
ب�ع��د ��ش�ه��ر ك��ام��ل م��ن القمع
وال�ق�ت��ل وال�ه�ت��ك ال ��ذي مار�سته
ق��وات النظام مع حلفائها ،بد�أ
الإعالم العالمي يعطي حيّز ًا لما
يح�صل في البحرين من ب�شاعات
على ي��د الأج �ه��زة الأم�ن�ي��ة التي
يتحكم الملك وع��ائ�ل�ت��ه فيها،
�إ�ضافة للقوات الخليجية ،وكان
تقرير مرا�سلة قناة ال�سي ان ان

(امبيرا ليون) �أول ثغرة في جدار
ال�صمت الرهيب تجاه البحرين.
�سلط الإعالم الأميركي �أ�ضواءه
م���ن ج���دي���د ،وت� �ح���دث م�م�ل�ث��و
المنظمات الحقوقية العالمية
ع � ّم��ا ر� �ص��دت��ه م�ن�ظ�م��ات�ه��م من
ب���ش��اع��ات ،ف��ان�ح��رج��ت الإدارة
الأميركية فبعثت فيلتمان مجدداً!
جاء جيفري فيلتمان للمنامة
يتح�س�س ما �إذا كانت ال�ضحية
�ست�ست�سلم �أم ال ،ك��ان ج��واب
المعار�ضة على ل�سان القيادي
الوفاقي خليل المرزوق (لن نرفع
الراية البي�ضاء� ..أخبر حلفاءك
�أن حملة القمع لن تفيد) .عاد
فيلتمان ليكمل حلفا�ؤه ما بد�أوه
ق�ب��ل ��ش�ه��ر� .أم ��ا وزي ��ر خارجية
النظام فقد ا�ستبق لقاء فيلتمان
بالت�أكيد على ب�ق��اء ق ��وات درع
ال��ج��زي��رة .وح ��اول ��ت مفو�ضة
االتحاد الأوربي (ا�شتون) زيارة
ال�ب�ح��ري��ن لكنها ف���ش�ل��ت؛ فقد
ا�سمعها ال�سعوديون كالم ًا قا�سياً،
و��س��اف��ر ال�م�ل��ك ل�ل��إم��ارات لكي
ال ت�صل هي للبحرين .فف�شلت
زيارة �أ�شتون.
� �ص �م��ود ال �م �ع��ار� �ض��ة ال�م�ع��زز
بالثبات الجماهيري ،منع �سقوط
�أي مطلب من المطالب ال�سيا�سية
التي رُفعت �أثناء اعت�صام دوار
الل�ؤل�ؤة� ،ساهمت هذه الحقيقة في
الت�أكيد للأميركيين �أنه ال يمكن
لأحد �أن يوقع في المعار�ضة ورقة
ا�ست�سالم ،رغم مخا�ضات الآالم
الرهيبة التي كان يعي�شها ال�شعب
كل دقيقة.

• ات�صال �أوباما

بعد نحو ع�شرة �أيام من عودة
فيلتمان �إلى الواليات المتحدة،

وت �ح��دي��د ًا ف��ي الأول م��ن مايو
� 2011أجرى الرئي�س الأميركى
ات�صاال هاتفيا مع حليفه الملك
ال �ب �ح��ري �ن��ى ،ق ��ال ف��ي ال�ج��ان��ب
المعلن منه �إن ا�ستقرار البحرين
يعتمد على احترام حقوق الجميع،
و�أن الواليات المتحدة تعتقد �أن
البلد بحاجة �إلى عملية �إ�صالح
جوهرية ت�ستجيب لتطلعات كل
البحرينيين .وجاء في بيان �صدر
عن البيت الأبي�ض تلك الليلة �إن
الرئي�س اوباما بحث مع العاهل
البحرينى "الو�ضع القائم في
البحرين" .ح��اول الأميركيون
التحرك لكي يخففوا انتقادات
الإعالم والحقوقيين تجاه موقف
�إدارتهم المخزي.
وبعد  18يوم ًا وتحديد ًا يوم
 19مايو �ألقى الرئي�س الأميركي
خطاب ًا حول الأو�ضاع في ال�شرق
الأو��س��ط ،قال فيه كالم ًا غطّ ى
فيه الأف �ع��ال ال�شنيعة لحلفائه
تحت م�سمى (الحق في ا�ستتباب
الأم��ن) ،لكنه اعترف �أن كل ما
ح�صل لم يق�ض على المطالب
ع�ض عليها �شعب
ال�سيا�سية التي ّ
البحرين رغم الجراح.
قال �أوباما في ذلك الخطاب
"البحرين �شريك طويل المدى،
ونحن ملتزمون ب�أمن البحرين،
ونحن ن��درك �أن �إي ��ران حاولت
ا�ستغالل الأو�ضاع في البحرين،
و�أن الحكومة البحرينية لديها
ح��ق م�شروع ف��ي ا�ستتباب حكم
القانون ،لكننا �أ�صررنا علن ًا وفي
لقاءات خا�صة �أن القوة يجب �أال
ت�ستخدم ويجب احترام الحقوق
ال�م���ش��روع��ة ل�شعب ال�ب�ح��ري��ن،
و�أن ه��ذه ال �خ �ط��وات ل��ن تجعل

المطالب الم�شروعة تختفي".
في عبارته الأخيرة يجب �أن يكون
وا�ضح ًا �أن �أثر ال�صمود ال�شعبي
لم يكن هين ًا بل �إن��ه كان ع�صي ًا
على الك�سر رغم الجيو�ش ورغم
ت��أك�ي��د �أوب��ام��ا بطريقة ناعمة
على حق حلفائه في القمع تحت
م�سمى ا�ستتباب الأم��ن الذي لم
يهزم المتظاهرين ال�سلميين في
�أي مرة منذ انطالق ثورتهم.
�أوباما �أي�ض ًا اعترف �أن حلفاءه
هدموا م�ساجد للطائفة ال�شيعية
في �إطار حملة القمع ،وقال �إن من
حق ال�شيعة �أال تهدم م�ساجدهم.
ر�أى �أوباما �أن "ال�سبيل الوحيد
التخاذ خطوة �إلى الأم��ام هو �أن
على الحكومة وال�م�ع��ار��ض��ة �أن
يبد�آ الحوار ،وال يمكن �أن يكون
هناك ح��وار حقيقي حين يكون
بع�ض المحتجين ال�سلميين في
ال�سجون ،و�أ�شار �إلى �أن الحكومة
يجب �أن تخلق الظروف المنا�سبة
ل �ل �ح��وار ،وع �ل��ى ال�م�ع��ار��ض��ة �أن
ت�شارك من �أج��ل م�ستقبل عادل
لجميع البحرينيين".
ح � ّل الأول م��ن يونيو وانتهى
مفعول مر�سوم قانون ال�سالمة
الوطنية .ع��ادت النا�س التي لم
تتوقف عن التظاهر ما �أمكنها،
�إل� ��ى ال �ت �ظ��اه��ر ب �� �ص��ورة �أو� �س��ع
فا�ستمر القمع الوح�شي .بعد
��ش�ه��ر ت �ح��رك��ت خ�لال��ه ماكينة
ال �م �ع��ار� �ض��ة ف ��ي اع �ت �� �ص��ام��ات
ج�م��اه�ي��ري��ة ب� ��د�أت ب�ب�ل��دة �سار
في  13يونيو � .2011أعلنت
ال�ح�ك��وم��ة ع��ن (ح� ��وار ال�ت��واف��ق
الوطني)� ،ضغطت �أميركا بقوة
ل�ك��ي ت��دخ��ل جمعية ال��وف��اق في
ه��ذا ال��ح��وار ،وب �ع��د م���ش��اورات

وم�ن��اك�ف��ات �إع�لام �ي��ة� ،شاركت
الوفاق وان�سحب منه قبل انتهائه،
وتبر�أت هي وجمعيتان معار�ضتان
�أخ���ري���ان ه �م��ا وع���د وال�ت�ج�م��ع
القومي م��ن مخرجات ال�ح��وار،
و�أكدوا �أنه ال يمثل ر�أي ال�شعب وال
يمكن قبول هذه المخرجات.

• م����خ����رج ت��ق��ري��ر
ب�سيوني

في الجانب الأهم ،يروي �أحد
ق��ادة المعار�ضة �أن �أميركا هي
التي منعت مناق�شة و�ضع حقوق
الإن�سان في البحرين في مجل�س
ح �ق��وق الإن �� �س��ان ال�ت��اب��ع ل�ل�أم��م
المتحدة ،يقول "قررت �سوي�سرا
طرح الملف البحريني في جل�سة
عامة ،ح�ضرها االميركيون بعد
�أن تيقنوا م��ن ق ��درة �سوي�سرا
على جمع العدد المطلوب لطرح
ال �م �ل��ف ال�ب�ح��ري�ن��ي ف��ي جل�سة
ر�سمية علنية للمجل�س ،وتعهدوا
�أنهم �سيجبرون النظام البحريني
على لجنة تحقيق ذات طابع دولي
و�سيلزمون النظام بتو�صيتها ،و�أن
المطلوب من �سوي�سرا عدم طرح
الملف البحريني� ،إزاء التعهد
الأم �ي��رك��ي واف ��ق ال�سوي�سريون
وج� ��اء الأم �ي��رك �ي��ون بب�سيوني
ولجنته التي �شكلوها من �ألفها
�إلى يائها".
�أنقذ الأميركيون حليفهم من
�إدان ��ة �أك �ي��دة ف��ي مجل�س حقوق
الإن�سان� ،أت��ى ب�سويني للبحرين
ف�ل��م يتغير � �ش��يء� ،سقط ع��دد
كبير م��ن ال�شهداء ول��م تتوقف
االن �ت �ه��اك��ات ب��ل م��ور���س م�ن��ذ 1
ي��ون �ي��و ح �ت��ى ال �ل �ح �ظ��ة ال�ع�ق��اب
اليومي الجماعي على كل مناطق
المعار�ضة بالغازات ال�سامة.

ج ��رت ان �ت �خ��اب��ات ب��رل�م��ان�ي��ة
تكميلية�� ،ض�غ��ط الأم �ي��رك �ي��ون
ك��ي ت �� �ش��ارك ال �م �ع��ار� �ض��ة فيها
رغبة في االيحاء ب�أن م�ؤ�س�سات
حليفهم ال�ن�ظ��ام ع ��ادت للعمل
و�أن ثمة تفاهم ًا ج��رى ،رف�ضت
ال �م �ع��ار� �ض��ة ب���ش�ك��ل ق��اط��ع �أن
ت �� �ش��ارك ف��ي ال �م �ه��زل��ة ف��أط�ل��ق
ال�ضوء الأخ�ضر ب�صورة مو�سعة
للقمع واال�ستباحة ،و�صار يوما
 23و� 24سبتمر ي��وم��يّ ع��ار
على ال�ن�ظ��ام �إذ م��ار���س فيهما
�أب�شع الجرائم على المتظاهرين
ال�سلميين ال��ذي��ن �سعوا للعودة
�إل��ى دوار ال�ل��ؤل��ؤة ،فقد حاولت
ق ��وات الأم ��ن ح��رق متظاهرين
وهم �أحياء في منطقة ال�سناب�س،
و�أع� ��ادت م�شهد �أب��وغ��ري��ب في
تكويم المعتقالت البحرينية على
الأر�ض في مجمع ال�سيتي �سنتر.
� �ص��در ت�ق��ري��ر ب�سيوني ال��ذي
�صرحت الوزيرة كلينتون �أن �إدارة
بالدها �ستلزم النظام الحليف
ف��ي المنامة بتنفيذ تو�صياته،
كان ذلك مجرّد هراء ،فقد ترك
الأميركيون �أمر تنفيذ تو�صياته
للنظام ال��ذي قام بكل الجرائم
ال�ت��ي وثقها ال�ت�ق��ري��ر .ت�شكلت
ل�ج�ن��ة ب��رئ��ا� �س��ة رئ �ي ����س مجل�س
ال �� �ش��ورى ال � ُم �ع � ّي��ن ع�ل��ي �صالح
ال���ص��ال��ح و�أع �ط �ي��ت للمعار�ضة
ح�صة �ضئيلة في ع�ضوية اللجنة،
كانت المفاج�أة �أن الأميركيين
�ضغطوا �أي�ض ًا على المعار�ضة لكي
ت�شارك ،قالوا للمعار�ضة :كيف
�سيعود المف�صولون لأعمالهم
�إن لم ت�شاركوا في اللجنة؟ بدا
وا�ضح ًا �أن االميركيين يلعبون
بدناءة تامة ،وانهم يتن�صلون من

كل �شيء يعدون به.
ف�شلت كل الحلول الترقيعية،
وع� ��اد الأم �ي��رك �ي��ون لل�صمت،
وه��ا ق��د ع��اد ي��وم  14فبراير،
يتحير الأم�ي��رك�ي��ون ،ي�صمتون.
�أع��ادوا ب�سيوني لكي يقيّم تنفيذ
التو�صيات� .أع �ط��وه مهلة حتى
�شهر مار�س المقبل ،ربما يريدون
لحليفهم �أن ي�ت�م��م �إج � ��راءات
بيع البحرين لحليفهم الأق��وى
المملكة ال�سعودية التي �شاركت
في �سفك الدماء واال�ستباحة.
�صفقة الأ�سلحة التي عار�ضها
ال�ك��ون�غ��ر���س االم �ي��رك��ي ،التفّت
�إدارة �أوباما لتو�صلها للبحرين
عن طريق التجزئة� .سالح للقتل
�اف؟ ال بالطبع فقد
ه��ل ه��ذا ك � ٍ
ك�شفت وث��ائ��ق م���ص��ورة ح�صل
عليها متظاهرون من هاتف �أحد
مرتزقة النظام� ،أن ثمة تدريبا
عالي الم�ستوى يقوم به المارينز
االم� �ي ��رك ��ي ،ل �ك��ل ال���س�ف��اح�ي��ن
والقتلة المرتزقة الذين يجلبهم
النظام الخليفي لقمع ال�شعب،
وث��ائ��ق تكفي ال�ستكمال �صورة
المعايير ال�م��زدوج��ة والموقف
المنافق لإدارة �أوباما تجاه �شعب
البحرين ومطالبه الم�شروعة
بالحرية والدمقراطية وتقرير
الم�صير.
المح�صلة �أن الإدارة االميركية
�أدانت فعل القتل مرة واحدة فقط
وتحديد ًا بعد �إط�لاق الر�صا�ص
ال �ح��ي ف��ي  18ف �ب��راي��ر ،ودون
ذلك :مبعوثون ،لجان ،ن�صائح،
حثّ � ،إ�شادة� ...أداء �أميركي يقول
للعالم بو�ضوح� ،إن� :صداقة القتلة
وال�سفاحين وت�سليحهم وتدريبهم
لي�ست عيباً!

[ترجمة]
الربيع البحريني:

الثالثاء  14فرباير  2012العدد �صفر
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الثورة التي لم تتلفز

�آزاده �شاه�شاني بالتعاون مع كورينا ملن*� ،صحيفة هوف بو�ست وورلد
ترجمة :مر�آة البحرين.
على الرغم من الموجة
الأخيرة للتغطية الإخبارية
لإ�صدار تقرير اللجنة
البحرينية الم�ستقلة لتق�صي
الحقائق� ،إال �أن ق�صة
االنتفا�ضة البحرينية المطالبة
بالديمقراطية هي الأقل تغطية
من بين �أخواتها في الربيع
العربي ،وهذا ينطبق على
الإعالم العربي في المنطقة
الذي �ساهم ت�شجيعه وتغطيته
النتفا�ضات �أخرى في المنطقة
في درجة النجاح الذي ربما
حققته تلك االنتفا�ضات .وهكذا
بالن�سبة �إلى غالبية ال�صحافة
الغربية .هذا على الرغم من �أن
العنف والقمع اللذين واجهاهما
المتحجون في البحرين ال يقل
عن ذلك �إن لم يكن قد فاق
في بع�ض الحاالت مثليهما في
�أماكن �أخرى في المنطقة.
كما �أن الثورة البحرينية
المرهقة ح�صلت على دعم
حما�سي �أو مادي �أقل بكثير من
قبل الحكومات الغربية .ففي
تون�س وم�صر دعمت الحكومات
الغربية �إظهار “قوة ال�شعب”
مقابل قمع وف�ساد حلفائهما
ال�سابقين ،ولو �أن هذا الدعم قد
جاء متاخراً .وفي �سوريا دعوا
علناً �إلى تغيير النظام ،وفي
ليبيا تدخلوا ع�سكرياً لإنهاء
نظام القذافي .ولكن على
العك�س ،ففي البحرين كانت
هناك دعوات خافتة لإجراء
�إ�صالحات �سيا�سية و�إنهاء
العنف من قبل نظام ال خليفة
القمعي .هذا لي�س م�ستغربا �إذا

�أخذنا بعين االعتبار كل ما هو
على المحك بالن�سبة للحكومات
الغربية في البحرين.
�أوال وقبل كل �شيء لأن
البحرين هي مقر الأ�سطول
الخام�س للواليات المتحدة
الأمريكية ،تمركزه هناك هو
من الأمور الأخرى المحورية
المناه�ضة للديمقراطية في
تاريخ هذا الجزيرة ال�صغيرة.
في �آب�/أغ�سط�س  1975قام
الأمير عي�سى بن �سلمان �آل
خليفة والد الملك حمد بن
عي�سى �آل خليفة بحل الجمعية
الوطنية (البرلمان) بعد �أن
ف�شل في الت�صديق على تمديد
ت�أجير فترة الوحدات البحرية
الأمريكية في البحرين ،ال�شيء
الذي و�ضع نهاية للتجربة
الق�صيرة مع النظام الملكي
البرلماني.
فمن الم�ستبعد �أن تقل
�أهمية البحرين اال�ستراتيجية
بالن�سبة للواليات المتحدة
في الم�ستقبل القريب .كما
قال م�ؤخراً القائد ال�سابق
للأ�سطول الخام�س الأدميرال
ال عن الرئي�س
ت�شارلز مور ،نق ً
ال�سابق لهيئة الأركان الم�شتركة
وقائد قوة ال�شرق الأو�سط
الأدميرال وليام كرو ،البحرين
هي “مقارنة بالكفاءة ولي�س
الحجم ،هي �أف�ضل حليف لدى
الواليات المتحدة في كل �أنحاء
العالم “.
هذه المعايير المزدوجة
لم تكن لتكون غائبة عن
المحتجين في البحرين ،وكما
قال نبيل رجب  ،رئي�س مركز

البحرين لحقوق الإن�سان:
“�ألي�ست الديمقراطية فقط
لتلك البلدان التي توجد لديها
م�شاكل مع الواليات المتحدة؟”
الواليات المتحدة االمريكية
وبريطانيا متواطئون في
جرائم �آل خليفة
ا�ستجابة مت�أخرة �أخرى،
�أعلنت الحكومة الأميركية
في ت�شرين الأول�/أكتوبر �أنها
�ستوقف �صفقة بيع �أ�سلحة
للبحرين ت�صل �إلى 53مليون
دوالر .وكما هو الحال في م�صر
وتون�س ،الكثيرون في البحرين
اعتبروا هذه الخطوة ،ف�ضال
عن تلك التي قامت بها
الحكومة البريطانية لوقف
تراخي�ص ت�صدير الأ�سلحة �إلى
النظام القمعي لآل خليفة� ،أنها
جاءت”�ضعيفة جداً ومت�أخرة
جدا” .وفي الأ�شهر التي �سبقت
بدء االحتجاجات في �شباط/
فبراير الما�ضي ،باعت الواليات
المتحدة �أ�سلحة ومعدات
ب�أكثر من  200مليون دوالر
للبحرين ،بما في ذلك 760
�ألف دوالر من الأ�سلحة النارية.
الأنباء الأخيرة تقول �إنه
تم تعيين قائد �سابق في
�شرطة فيالدلفيا وميامي
“جون تيموني”من قبل وزارة
الداخلية البحرينية لتقديم
الم�شورة ب�ش�أن ا�ستراتيجيات
ال�شرطة .هذه الخطوة �ستخيب
�أمل المعار�ضة البحرينية التي
كانت ت�أمل �أن يكون التدخل
الأمريكي المقبل �أكثر �إيجابية.
و�سيكونون �أكثر ت�شكيكاً عندما
يعرفون �أن �أ�سلوب عمله

ال�شُ رطي كان �سيئ ال�صيت �إلى
درجة �أن ال�صحافي جيرمي
�سكايهيل قد �أ�سماه “نموذج
ميامي تيموني” ،وذلك عندما
قام هذا ال�صحافي بتغطية
قمع ال�شرطة لالحتجاجات
التي اقيمت في فيالدلفيا �سنة
 2000وكذلك احتجاجات
منطقة التجارة الحرة الجتماع
قمة الأمريكيتين في ميامي
ا�ستراتيجية
عام.2003
تيموني الع�سكرية في ال�سيطرة
على الح�شود و�صلت �إلى
ا�ستخدامه القنابل االرتجاجية
ورذاذ الفلفل والغاز الم�سيل
للدموع والر�صا�ص المطاطي
والهراوات المكهربة لتفريق
المحتجين.
ومما زاد الطين بلة ،وفقا
لما ك�شف عنه م�ؤخراً ،تم
دعوة وحدة ع�سكرية بحرينية
�إلى الواليات المتحدة لتلقي
ن�صائح حول “ال�سيطرة على
الح�شود” في تدريبات �شرطية
�سميت “الدرع الح�ضري �أو
المدني” عام  .2011حيث
�شارك في التدريب وحدات من
�شرطة الحدود الإ�سرائيلية،
والمعرفون بعدم التزامهم
بالمعايير الدولية لحقوق
ضال عن دائرة
الإن�سان .ف� ً
�شرطة �أوكالند ودائرة مقاطعة
�أالميدا �شريف ،واللتين
�شاركتا في مداهمة عنيفة
ال�شهر الما�ضي �ضد متظاهري
“احتلوا �أوكالند” ،وهي جزء
من حركة االحتجاج الوطنية /
الدولية لمكافحة عدم الم�ساواة
االقت�صادية واالجتماعية.

واذا كانوا ينتظرون دعما من
بريطانيا الحليف القوي الآخر
لحكومتهم فان المعار�ضة في
البحرين �ست�صاب بخيبة �أمل
ب�سبب الرد المت�أخر من لندن.
لقد ا�ستغرق الأمر �أ�شهراً من
الحكومة البريطانية لوقف
ترخي�ص ت�صدير الأ�سلحة
للبحرين ،وحتى بعد القيام
بذلك ،لم يجدوا �أي تناق�ض
في دعوة ممثلي الملك لزيارة
معر�ض الأ�سلحة البريطاني
في �شهر �أيلول�/سبتمبر،
المعر�ض الذي قامت بريطانيا
ببيع كل �شيء �إلى النظام
ابتدا ًء من �أ�سلحة “ال�سيطرة
على الح�شود” والغاز الم�سيل
للدموع وانتها ًء بطائرات �أف
.16
واذا كانوا ي�أملون ب�أن �صدور
تقرير لجنة تق�صي الحقائق
�سي�ؤدي �إلى موقف بريطاني
�إيجابي بالن�سبة لحقوق
الإن�سان في البحرين ،ف�إن
المعار�ضة البحرينية �سوف
ت�صاب بخيبة الأمل �أي�ضا عندما
تعلم ب�أنه تم تعيين م�ساعد
قائد �شرطة المدينة ال�سابق
جون يايت�س ،الذي ا�ستقال من
من�صبه بعد ف�ضيحة التن�صت
على الهواتف ،وذلك للإ�شراف
على �إ�صالح قوات ال�شرطة في
البحرين.
تقرير لجنة تق�صي الحقائق:
«�ضعيف جدا ومت�أخر جدا»
�أن�شئت لجنة تق�صي الحقائق
من قبل الملك في 29
حزيران/يونيو ،2011وفقا
لأمر ملكي رقم  ،28لإعداد

تقرير حول الأحداث التي جرت
في البحرين في الفترة من
�شباط/فبراير  2011والنتائج
المترتبة على تلك الأحداث.
على الرغم من �صدوره ب�أمر
ر�سمي ،فمن الوا�ضح �أنه لم
يكن هناك نية ليكون ال�شيعة
الذين ي�شكلون غالبية �أهل
البحرين هم المخاطبون بهذا
التقرير.
لو كان �أمر ال�شعب البحريني
مهما في مخططات الملك
لكان في المقام الأول �أمر لجنة
التق�صي ب�إدراج المظالم التي
�أدت �إلى اندالع االحتجاجات،
والتي يطالب بها العديد من
المجتمع المدني البحريني.
والتي ت�شمل التمييز المم�أ�س�س
�ضد ال�شيعة في الوظائف
وال�سكن والتعليم ،والتمييز
ال�سيا�سي الممنهج �ضد ال�شيعة
عن طريق ا�ستبعادهم من
مواقع ال�سلطة في الم�ؤ�س�سات
الحكومية والدفاع ،وذلك من
خالل الممار�سات الطائفية
الم�ستندة �إلى تف�صيل
الدوائر االنتخابية والتالعب
في البنية الديموغرافية
للبحرين من خالل التجني�س
ال�سيا�سي للأجانب و�إعطاء
حق الت�صويت ل�سنة مواطنين
في بلدان �أخرى .كل ذلك
يرقى �إلى الطائفية ،ولي�س
�إلى النوع البدائي الذي ي�شير
�إليه االبتزاز ال�سعودي والقادة
الغربيون المروج للخوف،
بل تمييز تت�سبب فيه النخبة
لدواعي االنتهازية ال�سيا�سية.
تابع تكملة المقال على موقع مر�آة البحرين
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[حوار]

الثالثاء  14فرباير  2012العدد �صفر

الضغط مفتاح التأثير في السياسية األمريكية تجاه البحرين
مرآة البحرين تحاور الدكتور توبي جونز أستاذ التاريخ في جامعة رتجرز األميركية
هو مراقب مطلع للو�ضع ال�سيا�سي في البحرين ،كتب وال يزال الكثير من
المقاالت والتحليالت التي ناق�شت الحراك ال�سيا�سي في هذه الجزيرة
ال�صغيرة فيما بعد ثورة  14فبراير ،و�ألقى مجموعة من المحا�ضرات
عر�ض من خاللها وجهة نظره الخا�صة ،وناله ن�صيب من الهجوم عبر
ح�سابه على تويتر نتيجة �آرائه الداعمة للحراك الديمقراطي في
البحرين� .إنه توبي جونز� ،أ�ستاذ التاريخ الم�ساعد في جامعة رتجرز

مر�آة البحرين :ما هو
تقييمك العام للو�ضع ال�سيا�سي
الحالي في البحرين بعد
الثورة؟
توبي جونز:الو�ضع ال�سيا�سي
الحالي في البحرين يمر ب�أزمة
حقيقية� ،إذ �أن المعار�ضة في
الداخل ب�شتى �أطيافها تحاول
ال�ضغط من �أجل تحقيق
مكت�سبات ديمقراطية ،غير �أنها
ال تزال تواجه �صد ًا حقيقي ًا من
قبل ال�سلطة التي تبدو ب�شكل
وا�ضح غير قادرة �أو غير م�ستعدة
للتنازل ،وحتى تح�صل حلحلة
لهذه الم�س�ألة ال �أجد ب�أن هذه
الأزمة ال�سيا�سية نهاية في الأفق.
المر�آة :كيف ترى خريطة
المطالب ال�سيا�سية لأطياف
المعار�ضة المختلفة و�أ�سقفها
المتفاوتة؟
جونز :لقد و�ضعت الجمعيات
ال�سيا�سية وعلى ر�أ�سها جمعية
الوفاق وثيقة حددت فيها
�سقف مطالبها ال�سيا�سية،
وهي المطالبة بمملكة د�ستورية
ود�ستور كامل ال�صالحيات
وحكومة منتخبة .وعلى الرغم من
�أنها مطالب مفهومة وعقالنية
�إال �أنني �أعتقد جازم ًا ب�أن هذه
المطالب مت�أخرة عقد ًا كامالً.
�أعتقد ب�أن هذه المطالبات وهذا
ال�سقف كان �صالح ًا جد ًا مطلع
الألفية الما�ضية وفي عهد بداية
الإ�صالح ،لكنه اليوم ي�أتي مت�أخر ًا
جداً ،وخ�صو�ص ًا بعد الممار�سة
ال�سيا�سية طوال الع�شر ال�سنوات
الما�ضية وحتى اليوم والتي �أثبتت
ب�أن النظام ال�سيا�سي غير راغب
في الإ�صالح �أ�صالً .غير �أنني
على الرغم من كل ذلك �أرى ب�أن
�سقف هذه المطالب وجدولتها
يبدو منطقي ًا جد ًا وقاب ًال للتحقيق
خ�صو�ص ًا لأطراف خارجية
كالواليات المتحدة الأميركية
مثالً ،والتي قد تعتبر الوفاق
مفاو�ض ًا �سيا�سي ًا مقبو ًال جد ًا في
حال فتح الباب يوم ًا للتفاو�ض.
لكنني على العموم ال �أرى ذلك
حا�ص ًال في �أي وقت قريب.
المر�آة :وماذا عن �سقف
المطالب ال�سيا�سية للأطياف
الأخرى وخ�صو�صاً جماعة
�شباب  14فبراير؟
جونز� :شخ�صي ًا �أعتقد
ب�أن الخطاب ال�سيا�سي الذي

ت�ستخدمه جماعة �شباب 14
فبراير تحديد ًا يتطور با�ستمرار،
وقد و�ضعت هذه الجماعة �سقف ًا
مرتفع ًا لمطالبها بالفعل ولكنه
�سقف متالئم مع ما حدث
خالل ال�سنة الما�ضية .وفي
المجمل �أعتقد ب�أن هذه الجماعة
التي ال نزال ال نعرف �أفرادها
ومحركيها تمثل ب�شكل جلي ما
ي�شعر به القطاع العري�ض من
ال�شارع البحريني .
المر�آة :هل كان لديك ات�صال
ب�أي من �أفراد هذه الجماعة؟
جونز :نعم ،يت�صل بي �أفراد
من هذه الجماعة ب�شكل م�ستمر
لي�س�ألوا الم�شورة وي�ستف�سروا
عن تقييمي الخا�ص حول الو�ضع
الداخلي وحول ردود �أفعالهم
حول ما يجري في الداخل .وعلى
الرغم من �أنني ال �أزال على غير
اطالع بهويات ه�ؤالء الأفراد �إال
�أنني �أكاد �أجزم ب�أنهم جماعة
لي�ست بال�صغيرة وفيها الكثير
من الأفراد المتعلمين تعليم ًا
عالياً.
المر�آة :في هذا ال�صدد
وفيما يتعلق بالنقا�ش ال�ساخن
الذي يدور حول الحفاظ على
ال�سلمية واالتجاه ال�ستخدام
العنف ،كيف تقيم هذه الم�س�ألة
في البحرين؟
جونز� :أعتقد �أنه من ال�ضرورة
بمكان �أن نلقي بال�ضوء على م�س�ألة
مهمة للغاية ،وهي �أن الدعوة
�إلى ا�ستخدام العنف هي دعوة
مرفو�ضة طبعاً ،فال يجوز لمن
ينادي بالديمقراطية والدفاع عن
حقوق الإن�سان �أن ينادي بالعنف.
غير �أن النظر �إلى �أبعاد �أخرى
في الم�س�ألة البحرينية ي�أتي
على نف�س الدرجة من الأهمية،
وعلى ر�أ�سها تعريف العنف بحد
ذاته .فهل يجوز �أن نطلق على
ما يجري في البحرين الآن من
قبل المحتجين عنفاً؟ ل�ست من
دعاة العنف بطبيعة الحال ف�أنا
�شخ�صي ًا �أ�ؤمن ب�ضرورة الحفاظ
على ال�سلمية �إجما ًال وفي الملف
البحريني على وجه الخ�صو�ص،
لكنني �أتفهم ما يجري في
البحرين ،وهو الأمر الذي حذرنا
الحكومة الأميركية منه مراراً.
فكيف يمككنا �أن ن�أتي اليوم لنلوم
مجموعة من ال�شباب ال�صغار في
�إحدى القرى البحرينية التي يتم

في والية نيوجير�سي الأميركية� ،أميركي الجن�سية ،عا�ش في البحرين
قرابة العامين مطلع الألفية فقد �شغف بتعقيدات و�ضعها ال�سيا�سي،
فيما �شغفت زوجته بتعقيدات مو�ضوع قانون �أحكام الأ�سرة حتى �أجرت
درا�سة بحثية مميزة حوله .ا�شتهرت مقاالته وتحليالته في الواليات
المتحدة خ�صو�ص ًا بعد اندالع الثورة البحرينية في  14فبراير من
العام الما�ضي� ،إذ بدت تحليالته على الدوام قريبة جد ًا من الواقع كما

الهجوم على �أهلها ليلي ًا وي�ستن�شق
�سكانها م�سيالت الدموع بد ًال من
الأك�سجين �إذا قررت �أن ترمي
حجارة �أو تقوم بعمل زجاجات
حارقة .هذه ت�صرفات مرفو�ضة
طبع ًا من وجهة نظري ،ولكن ال
يحق لأحد �أن ي�صدر الأحكام
دون �أن ي�ضع نف�سه �أو ًال في مكان
ه�ؤالء.
المر�آة :هل تعني من حديثك
ب�أن لهذه الممار�سات مبررات
مقبولة من وجهة نظرك؟
جونز :لأو�ضح وجهة نظري
مرة �أخرى �أقول :لي�ست هذه
الممار�سات مقبولة طبعاً،
ولكنها ممار�سات �أفهمها
و�أفهم �أ�سبابها .ال �أبررها
ول�ست بال�ضرورة �أجوزها ،بل
�أنني �أعتقد جازم ًا ب�أنها ت�ضر
الحراك البحريني �أكثر مما
تنفعه ،لكنني �أرى ب�أنه من
النفاق �أن ي�أتي �شخ�ص من
الخارج لي�صدر الأحكام على
�أ�شخا�ص مروا ب�أو�ضاع لم
يمر بها ولم يعرفها .ال�شعب
البحريني ي�شعر ب�أنه وحيد في
حراكه حيث ال دعم دولي وال
عربي لما يطالب به ،ي�شعر ب�أنه
من�سي ومهدد ،كيف يمكن �أن
نتجر�أ على الحكم على �أ�شخا�ص
يمرون بهذه الظروف؟
المر�آة :كيف يمكن �أن ي�ضر
الحراك دفاع الأ�شخا�ص عن
�أنف�سهم �إذاً؟
جونز :ي�ضر لأنه يخ�سر
ال�شعب البحريني الدعم الدولي
" غير الر�سمي" الذي ح�صل
عليه منذ بدء تحركه ال�سيا�سي.
كانت ال�سلمية هي ورقة ال�ضغط

الرابحة في يد هذا الحراك ،ولو
حاد الحراك عن �سلميته �سيفقد
ال�ضغط الدولي الذي يمار�س على
النظام ال�سيا�سي في البحرين،
و�سيعطي مبرر ًا قوي ًا لل�سلطات
في البحرين لممار�سة المزيد
من القمع �ضد المتحجين.
المر�آة قمت في عدد من
مقاالتك بدعوة الحكومة
الأميركية ل�سحب قواتها من
قاعدة الأ�سطول الخام�س في
البحرين ،وهو الأمر الذي
انتقدك عليه الكثيرون بو�صفه
�أمراً غير واقعي حالياً .ما هو
ال�سبب وراء دعوتك تلك؟
جونز� :أعتقد ب�أن لدى
الواليات المتحدة قوة ونفوذ على
الحكومة البحرينية �أكثر مما
نعتقد ،و�أن الواليات المتحدة
الأميركية تنظر �إلى م�س�ألة وجود
القاعدة الأميركية وا�ستقرارها
وك�أنه يعطي الحكومة البحرينية
قوة وت�أثير ًا بينما العك�س هو
ال�صحيح .لذلك �أعتقد ب�أن
�سحب القوات من هذه القاعدة
وخ�صو�ص ًا مع ارتكاب الكثير
من انتهاكات حقوق الإن�سان في
البحرين �سي�شكل ورقة �ضغط
حقيقية ،ناهيك عن حقيقة
ب�أن الوجود الع�سكري لهذه
القواعد في منطقة الخليج كلف
الواليات المتحدة مادي ًا و�أخالقي ًا
و�سيا�سي ًا الكثير ،في وقت ال
حاجة فيه �إلى وجودها.
المر�آة :وكيف ت�شرح �سيا�سية
الواليات المتحدة تجاه
البحرين؟
جونز :مو�ضوع البحرين
بالن�سبة لل�سيا�سة الأميركية

لو كان على اطالع م�ستمر بكل تفا�صيل ما يجري في الداخل.
ما هي ر�ؤيته ال�سيا�سية حول الو�ضع في البحرين وتعقيداته الحالية،
كيف يقيم الأطراف ال�سيا�سية الفاعلة في الحراك البحريني وما هي
وجهة نظره حول الموقف الأميركي منه .كلها �أ�سئلة حملتها �إلى والية
نيوجير�سي وتحديد ًا جامعة رتجرز الأميركية حيث يقوم توبي جونز
بتدري�س التاريخ .فكان اللقاء التالي:

الخارجية يحكمه �أمران اثنان:
�أولهما الم�صالح وثانيهما
ال�ضغط .فبطبيعة الحال تحدد
الواليات المتحدة �سيا�ستها
الخارجية تجاه �أي بقعة في
الأر�ض بناء على م�صالحها
ال�سيا�سية .وفي هذه النقطة ال
تبدو م�صلحة الواليات المتحدة
حالي ًا في �صالح تغيير النظام
ال�سيا�سي في البحرين .كما �أن
الو�ضع الإقليمي الم�ضطرب
وقرب �إيران من المنطقة
وحاجة الواليات المتحدة للنفط
الخليجي وال�سعودي تحديد ًا
كلها عوامل �شكلت ال�صورة التي
تنظر بها �أميركا �إلى البحرين.
وحالي ًا ال �أرى هذا العامل
متغير ًا في �أي وقت قريب حتى
يجري تغيير حقيقي في الو�ضع
الإقليمي.
ثم هناك العامل الآخر
المهم �أي�ض ًا وهو عامل ال�ضغط،
فال�سيا�سة الخارجية الأميركية
تخ�ضع لل�ضغط �أي�ض ًا والذي قد
ي�شكل الم�صالح وي�ضغط عليها
�أحياناً .وفي ر�أيي ف�إن هذا العامل
هو الذي يمكن �أن ت�ستخدمه
الثورة في البحرين ل�صالحها،
فكلما ا�ستطاعت �أن تقوم بعمل
�ضغط دولي �سواء عبر و�سائل
الإعالم �أو التوا�صل الم�ستمر �أو
تنظيم اللوبيات كلما ت�أثر القرار
ال�سيا�سي الأميركي ب�ش�أن هذه
الق�ضية .وهو ما يح�صل حالي ًا
بالفعل ح�سبما �أرى.
المر�آة :ماذا عن تقييمك
لدور كل من ال�سعودية و�إيران
في ق�ضية البحرين ال�سيا�سية؟
جونز� :أعتقد ب�أن هناك

مبالغة في تقييم القوة والت�أثير
لل�سعودية على الواليات المتحدة،
فال�سعودية ال تملك قوة وت�أثير ًا
على الواليات المتحدة ،لكن
الأخيرة تت�صرف وك�أن ال�سعودية
تملك هذه القوة والت�أثير.
وال �شك �أبد ًا ب�أن تدخل
ال�سعودية المبا�شر في الم�س�ألة
البحرينية عقد الم�شكلة ،لكنه
تدخل مح�سوب جد ًا فمن الوا�ضح
�أنها تخ�شى من �أن ينتقل هذا
الحراك البحريني �إلى الداخل
ال�سعودي .ومع كل ما ن�سمعه
من حراك يومي عن م�سيرات
وتظاهرات تجري في ال�سعودية،
�أعتقد جازم ًا ب�أنها قنبلة موقوتة
�ستنفجر في �أي لحظة ولن تغير
فقط ال�سعودية لكنها �ستغير وجه
منطقة الخليج.
�أما �إيران ،ف�أعتقد ب�أنها ال
ت�شكل خطر ًا �إقليمي ًا على عك�س
ما ي�شاع ،لكن هذا ال يعني ب�أن
لدى �إيران طموحاتها التو�سعية
بدورها ،فهي تحاول �أن تخلق من
نف�سها قوة �إقليمية بدليل ت�أثيرها
الكبير في العراق .ومن الجدير
بالذكر �أن الداخل الإيراني
بدوره يبدو م�ضطرب ًا للغاية ،و�أن
النظام ال�سيا�سي الإيراني يعاني
من م�شاكل جوهرية ويعتبر �أحد
�أ�سو�أ الأنظمة في منطقة ال�شرق
الأو�سط.
باخت�صار لقد ا�ستغل كل من
الطرفين ال�سعودي والإيراني
الأزمة في البحرين في �صراعهما
الإقليمي ،و�أ�صبحت هذه الدولة
ال�صغيرة تدفع �سيا�سي ًا �أكبر
من طاقتها .وال يزال الم�ستقبل
ال�سيا�سي يبدو مجهو ًال حالياً.
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الدكتور عبد هللا المدني ينقلب:

بعد أن اتهم ثورة فبراير
بأن إيران خلفها...
مر�آة البحرين (خا�ص):
في يونيو  2011ظهر الكاتب
وال �م �ح �ل��ل وال �خ �ب �ي��ر ال�سيا�سي
البحريني ال�شهير الدكتور عبد
اهلل المدني على قناة "العربية"
ال�سعودي ة ليتهم المتظاهرين
في دوار الل�ؤل�ؤة ب��أن إ�ي��ران تقف
خلفهم ،وخلف كل �أزمة مرت في
البحرين ،و�أن ال���ش�ع��ارات التي
رفعت هناك كان تطالب بجمهورية
�إ�سالمية على غرار �إيران.
ك��ل ع �ق��دة ال �م��دن��ي ه��ي تلك
"الدولة التي في ال�ضفة الأخرى"
(حيث ال يحب �أن يلفظ ا�سمها
ح �ت��ى) ي �� �س ��أل��ه م��ذي��ع ب��رن��ام��ج
�إ�ضاءات تركي الدخيل "من �أين
ت�أتي ب�أن �إيران وراء المتظاهرين
ف� ��ي الدوار؟" ف �ي �ج �ي��ب "3
ج �م��اع��ات رادي �ك��ال �ي��ة متطرفة
وم �ت �� �ش��ددة ك��ان��ت ت��ري��د �إق��ام��ة
دول��ة �إ�سالمية ورفعت �شعارات
تطالب بالجمهورية ،وهم �أنا�س
معروفون بارتباطهم ب�إيران"
يحرجه المذيع مرة ثانية "هل
�أع �ل��ن �أح��د م��ن جماعة ال��وف��اق
�أنه يريد جمهورية �إ�سالمية في
البحرين؟" يظل متلعثما ويعطي
�إج��اب��ة م �ه��زوزة ،ي�ح��اول عاجزا
�أن يخلط فيها الأوراق للتهرب
"جماعة ال��وف��اق متحالفة مع
حركة "حق" ...وحق �أ�سا�سا جزء
ان�سلخ من الوفاق ،وكانوا كلهم
كتلة واحدة في الت�سعينات"...
ف��ي  31-1-2012يكتب
ال �م��دن��ي م �ق��اال ي�ن�ق����ض ك��ل ما
قاله طوال تلك الفترة "ت�سببت
ال� �ع ��دي ��د م���ن ال� �ع ��وام ��ل ب �ه��ذه
االحتجاجات .ن�ش�أ بع�ضها من
خ��ارج الدولة ،ون�ش�أ بع�ضها من
ال ��داخ ��ل .ب�ع����ض المتظاهرين
�أخذوا نموذج الثورتين الم�صرية
والتون�سية مطالبين ب�إ�سقاط
ال �ن �ظ��ام ال�م�ل�ك��ي ،ف��ي ح�ي��ن �أن
�آخ��ري��ن ق��دم��وا مظالم محددة
يمكن �أن تعالج وت�صحح من دون
ثورة ،كما كان الحال في المغرب
والأردن" ...لم تكن �إيران �إذن!
كانت انتهاكات لها مبرر
ي�ستمر تركي الدخيل في طرح
الأ�سئلة المحرجة� :أل�ست تتبنى
وجهة النظر الر�سمية؟ �ألم يكن
هناك تعاط قا�س مع المحتجين
م��ن ق �ت��ل وان �ت �ه��اك��ات و��س�ق��وط
�ضحايا؟ يكذّب المدني كل ذلك
"ت�ضخيم ��ش��دي��د ،ا�ستخدمت
فيه �أدوات الإع�لام "المعادية"

ليخرج م��ن �صورته الحقيقية"
ي���س��أل��ه ال �م��ذي��ع م��ن ال ��ذي ب��د�أ
بالعنف؟ فيجيب "الذين خرقوا
القانون!"
�أل��م تعلن حالة ال �ط��وارئ في
ال �ب �ح��ري��ن؟ "حالة ال���س�لام��ة
ال��وط �ن �ي��ة م�خ�ت�ل�ق��ة ،ال��ط��وارئ
تتطلب تعطيل الد�ستور وفر�ض
الأحكام العرفية وتعطيل العمل
بالقوانين و�إي �ق��اف الجمعيات
وتعيين حاكم ع�سكري ومحاكم
ع�سكرية" يقول تقرير ب�سيوني
�إن م��ا طبق ف��ي ح��ال��ة ال�سالمة
الوطنية ي�ف��وق ق��ان��ون الأح �ك��ام
العرفية "الطوارئ" ،لكن الدكتور
الخبير كان حينها ال يرى!
في  ،27-11-2011بعد
�صدور تقرير ب�سيوني ب�أيام كتب
المدني مقاال بموقع (دروب)
انتقد فيه التقرير بحدة ،وقال
�إن ب�سيوني لم ينظر �إلى الأمور
وال��وق��ائ��ع �إال م��ن خ�ل�ال عيونه
وح��ده ،و�إن��ه �أف��ا���ض ف��ي تقريره
ح��ول النتائج دون التوقف عند
الأ� �س �ب��اب و"المبررات" ،ول��م
ي �� �ش��ر ،ال م��ن ق��ري��ب �أو بعيد،
�إل��ى الحق الم�شروع لأي حكومة
م�سئولة في الحفاظ على ال�سلم
الأهلي ،والمه كذلك على تبرئة
�إي��ران من التدخل في البحرين
ومقارنتها بال�سعودية.
ثم كانت م�أ�ساة
اليوم وبعد � 3أ�شهر من �صدور
تقرير ب�سيوني ،ا�ستيقظ المدني
(ال��ك��ات��ب وال �خ �ب �ي��ر وال�م�ح�ل��ل
ال �م �ع��روف دول �ي��ا) ف �ج ��أة ودون
مقدمات على ق��راءة جديدة ،ال
نعلم كيف ول �م��اذا؟ ربما كانت
ان�ت�ب��اه��ة مثقف واع �أو �صحوة
�ضمير �أو مراجعة ،وربما كانت
ن �ت �ي �ج��ة �إح � � ��راج ب �ي��ن ��ص�ف��وف
الأك��ادي �م �ي �ي��ن وال �ك �ت��اب ال��ذي��ن
ت��رب�ط��ه ب�ه��م ع�لاق��ة ف��ي جميع
�أنحاء العالم ،فهم �أي�ضا ق��ر�أوا
تقرير ب�سيوني ،و�سيتفاج�أون
كثيرا �إذا ك��ان ذل��ك ه��و موقف
�صديقهم المثقف الليبرالي!
اكت�شف المدني فج�أة من خالل
تقرير ب�سيوني �أخ �ط��اء فادحة
ارت �ك �ب �ه��ا ن �ظ��ام ب �ل�اده ف��ي حق
المتظاهرين ،و�أن االحتجاجات
رب�م��ا ك��ان��ت محقة (ب�ع�ي��دا عن
ف��وب�ي��ا �إي�� ��ران) .ي �ق��ول المدني
"يبدو �أن �ه��ا ان�ت�ه��اك��ات م�ؤلمة
وقاتلة" وي�صفها بالم�أ�ساة.
�أ� �س �ت��اذ ال �ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة

ما حدث كان مأساة ،واستلهم من مصر وتونس

ال�شهير وال�خ�ب�ي��ر ف��ي ال�شئون
الآ�سيوية الدكتور عبد اهلل المدني
يختار �أن يتحدث عن �أزمة بالده
البحرين (بعد �أن �شرّق وغرّب)
ويوجه خطابه للبحرينيين ،ولكن
باللغة الإنجليزية ،وعبر �شبكة
Common Ground
ال�شهيرة للخدمات الإخ�ب��اري��ة!
يترجم المقال� إلى  5لغات بينها
الأردي � ��ة وال�ع�ب��ري��ة والفرن�سية
و�أخيرا "العربية".
ي� �ق ��ول ال� �م ��دن ��ي ف���ي م �ق��ال��ه
"يجب �أن ال تمار�س �أي حكومة
ارت �ك��اب مثل ه��ذه الأف �ع��ال �ضد
مواطنيها" وي�ع�ب��ر ع��ن ال�ح��زن
والأ� �س��ى ال��ذي م�ل��أه (رغ��م �أن��ه
لم يكن باديا عليه من قبل) لما
ح��دث من "مواجهات م�أ�ساوية
بين المتظاهرين وقوات الحكومة
في العام الما�ضي" وي�ؤكد �أن هذه
الحمالت العنيفة خلّفت الع�شرات
من القتلى و�أكثر من هذا العدد
ج��رح��ى بين المتظاهرين ،في
ح �ي��ن �أن ع� ��ددا غ �ي��ر م �ع��روف
ت�ع��ر��ض��وا ال��س�ت�ج��واب��ات قا�سية
وعنيفة في ال�سجن.
ثم يقول مت�أخرا جدا �إنه "من
المتفق عليه على نطاق وا�سع �أن
النظام الملكي يجب �أن ينهي هذا
العنف وهذا النوع من االعتقاالت
التي تجري خارج نطاق الق�ضاء"
متاهات المثقف "القبلي"
كل من يقر�أ المدني يت�ساءل
ك�ي��ف يفكر كمثقف و�أك��ادي �م��ي
وماذا يريد تحديدا بغ�ض النظر
ع��ن ت��وج�ه��ات��ه؟ ل��م ي�ك��ن هناك
جواب وا�ضح حول هذا الت�سا�ؤل،
�إنما كانت جملة من التناق�ضات
والمتاهات التي قالها �أحيانا في
وقت واحد (لقاء قناة العربية).
واح��دة من تناق�ضات المدني

ب �ق �ن��اة ال �ع��رب �ي��ة (ال �م �ع��ار� �ض��ة
ال�م�ح�ف��زة م��ن �إي� ��ران -كانتتكذب وتهول الأم��ور وتدعي �أن
طائرات "�أباجي" ا�ستخدمت في
ق�صف ال��دوار ،فقط وفقط لكي
تح�صل على //ت��دخ��ل دول��ي//
....ن�ح��ن �إزاء ه��ذه الم�ؤامرات
الدنيئة والتخطيط المريب لزرع
الفتنة واالقتتال الداخلي� ،أمام
تحد خطير غير م�سبوق ،ومجل�س
التعاون لي�س ق��ادرا على حماية
نف�سه ولذلك نحتاج �إلى //حماية
�أج�ن�ب�ي��ة //و�أن ن�شتري الأم��ن
وذلك لي�س عيبا ،فالبحرين دولة
ذات �سيادة وب�إمكانها �أن تطلب
الم�ساعدة من �أي مكان!)
ل��م ي�ه��م ال�م��دن��ي ك�ي��ف تكون
منطقة النفط الأغنى في العالم
لي�ست م�ؤهلة لأن تحمي نف�سها!
ل��م ي��ذه��ب بعيدا كما يفعل مع
دول �شرق �آ�سيا في تحليل �أ�سباب
ه��ذا ال�ضعف وجوانبه وتاريخه
وتراكماته.
ذل��ك �أن��ه �سي�صطدم بالطبع
بنوعية الأنظمة القبلية الم�ستبدة
التي حكمت هذه الدول وحافظت
�أكثر ما حافظت على م�ستوى ثابت
من تخلفها العلمي والح�ضاري،
و�أن تكون دوال م�ستهلكة �ضعيفة
ومعتمدة على ال���ش��رق وال�غ��رب
دائما وفي كل �شيء ،رغم كل هذه
الثروة التي لي�س لها نظير .كل
هذا نتيجة حتمية للحكم الرجعي
المطلق ول�سلب �سلطات ال�شعب
وح �ق��ه ف��ي �إدارة ��ش�ئ��ون نف�سه
و�سرقة �إم�ك��ان��ات��ه وغ�ي��اب �شكل
الدولة العام من كل النواحي بدءا
م��ن التخطيط وان�ت�ه��اء ب�آليات
التنفيذ والمراقبة.
هذا ما لم يرد �أن يقوله المثقف
والأكاديمي ،لي�س لأن��ه ال يجر�ؤ،

بل لأن هناك ما هو �أهم بالن�سبة
ل��ه وه��و "نظام والي ��ة الفقيه"
و"�إيران" ،ذلك فقط ما يمكن �أن
يبرر ت�أخر التحول ال�سيا�سي في
الخليج ووجوب ال�سكوت عنه �إلى
�أجل غير م�سمى!
"الثورة ت�ق��وم ف��ي م�ك��ان ما
م��ن �أج��ل دول��ة تحفظ الكرامة
والحقوق الإن�سانية ،فكيف يثور
�أنا�س لت�أ�سي�س نظام ديني �شبيه
ب��ال�ن�ظ��ام الإي ��ران ��ي ال ��ذي م��رغ
كرامة الإن�سان الإيراني العظيم
ف��ي الوحل؟" ه��ذه كانت ق��راءة
الدكتور المدني لثورة فبراير في
قناة العربية ،لكنه ا�ستيقظ فج�أة
على �أن م�صر وتون�س هما ملهمتا
هذا الحراك ولي�س �إي��ران ،كما
�أنه ا�ستوعب مت�أخرا �أن النظام
البحريني "القبلي" ه��و الآخ��ر
م��رغ كرامة الإن�سان البحريني
في �أقذر الوحول!
ف��ي م�ق��ال��ه الأول ع��ن تقرير
ب���س�ي��ون��ي (ن��وف �م �ب��ر ) 2011
ي�م�ت�ع����ض ال �م��دن��ي م �م��ا � �س � ّم��اه
"التكرار الممل" لحكاية "المرف�أ
المالي" و� �ش��راء �أر� �ض��ه بمبلغ
دينار واح��د ،ويتهم ب�سيوني ب�أنه
كمن يتبنى "خطاب المعار�ضة
الطائفية التي اتخذت من هذا
الملف دليال على ف�ساد الحكومة،
وعب�أت ر�ؤو�س ال�صبية والمراهقين
بفكرته كو�سيلة لح�شدهم من �أجل
قطع ال�شريان المالي واالقت�صادي
الأكبر في البالد"
المدني الذي لم يكن متحفظا
ف��ي ل�ق��ائ��ه ب�ق�ن��اة العربي ة على
ت�سمية ال��دوار ب��دوار الل�ؤل�ؤة لم
تكن تبدو على حديثه لكنة المحلل
والخبير ال�سيا�سي ،ت�ساءل بعقلية
رج��ل ال �� �ش��ارع ال�م�ف��رط��ة "كيف
ت�سمى ثورة والذين ذهبوا لدوار

الل�ؤل�ؤة يركبون �أف�ضل ال�سيارات
الفارهة؟ بما فيهم الأطباء الذين
تعلوا رواتبهم على  3000دينار،
ولديهم �أف�ضل البيوت و�أبنا�ؤهم
يدر�سون في مدار�س خا�صة"
ال�ح�ك��وم��ة ح��ول��ت ال�ب�ل��د �إل��ى
�سنغافورا...والفقراء هم ال�سبب
ت �ع �ق �ي �ب��ا ع� �ل ��ى ذل � ��ك ي �ق��ول
"الخبير" ال�سيا�سي الليبرالي
�إن� ��ه ي �ف �ه��م ال� �ث ��ورة ع �ل��ى �أن �ه��ا
مطالبة بم�ستوى معي�شي �أف�ضل!
"كيف �أ�سميها ثورة و�أن��ت لي�س
لديك مطالب معي�شية محقة؟"
ي�ل��ذع��ه ت��رك��ي ال��دخ �ي��ل ب���س��ؤال
�آخ ��ر� :أل�ي����س ه�ن��اك �إق �ط��اع في
البحرين؟ وب�أ�سلوبه المتهرب
وااللتفافي يجيب "هناك �إقطاع
في كل الدنيا ،وهناك من ال�شيعة
وال���س�ن��ة م��ن يعي�شون ف��ي فقر
مدقع ،وهناك م�ساكن بائ�سة في
المحرق على �سبيل المثال"
رغ� ��م ذل � ��ك ،ي �ظ��ل ال �م��دن��ي
مدافعا بكل �شرا�سة على �أن �سبب
الفقر والم�شاكل االقت�صادية
لي�س ال��دول��ة حتما "الم�شكلة
لي�ست م�شكلة الحكومة ،فهي قد
�أتاحت جميع الو�سائل لكي يرتقي
المواطن بنف�سه ،لي�س هناك في
البحرين �إمكانيات اقت�صادية
كبيرة ،ولوال ال�سيا�سية التنموية
ال��ذك�ي��ة للنظام لما �أ��ص�ب��ح في
البحرين بنية تحتية متقدمة
وجميع الخدمات ،متقدمة على
ك�ث�ي��ر م��ن دول ال�م�ن�ط�ق��ة ،لقد
حولوا البلد �إلى مركز خدمات،
مثل �سنغافورا"
ما الم�شلكة �إذن؟ "هناك �أنا�س
ولخلل �شخ�صي ما ال يريدون �أن
يعملوا ويجتهدوا لأنف�سهم .لماذا
ال ي�ستفيدون من م�شروع تمكين
مثال؟ بع�ض النا�س ا�ستفادوا لأن
لديهم قابلية ،و�آخ��رون ال لأنهم
يف�ضلون النوم في بيوتهم" هكذا
طعن المدني في فقر البحرينيين
بكل ج���ر�أة ،لي�صل �إل ��ى نتيجة
مفادها "لم تكن لدينا م�شكلة"!
ك ��ان ��ت ه � ��ذه ل� �غ ��ة ال �م �ح �ل��ل
ال�سيا�سي والخبير االقت�صادي
في ق�ضية وطنه البحرين ،حتى
فبراير .2012
ثم كانت مظالم اقت�صادية
وعدم م�ساواة
ي�ن�ق�ل��ب ال �م��دن��ي ف ��ي م�ق��ال��ه
الجديدان�ق�لاب��ا ح��ادا وعجيبا 
على كل هذه التنظيرات التي ال
تنا�سب مقا�سه الأكاديمي وباعه

الطويلة ف��ي التحليل ال�سيا�سي
واالق� �ت� ��� �ص ��ادي ،ي� ��رد ه ��و على
نف�سه ويعترف ه��ذه ال�م��رة ب��أن
للمتظاهرين م�ظ��ال��م حقيقية
كالف�ساد ف��ي �أو� �س��اط النخب،
وع��دم ال�م���س��اواة عندما يتعلق
الأمر بالفر�ص االقت�صادية ،وهي
مظالم ي�شترك فيها النا�س في
كل المنطقة ،ح�سب تعبيره.
ي ��ؤك��د ال�م��دن��ي �أن ال�ت��وت��رات
ال�سيا�سية واالج�ت�م��اع�ي��ة على
ال�م��دى الطويل لي�س م�صدرها
�إي��ران كما كان ي�صيح ليل نهار،
ولكنها ع��زي��ت �إل ��ى حقيقة �أن
نظاما ملكيا �سنيا يحكم �أغلبية
�شيعية م��ن المواطنين� .إال �أن��ه
يقول "�إن الطائفية في حد ذاتها
ال تف�سر ا�ستياء النا�س ،فهناك
م��ن ال�شيعة م��ن يتمتع بالثروة
وال���س�ل�ط��ة ،ك�م��ا �أن ه �ن��اك من
ال�سنة الفقراء والمحرومون"...
�إذن هناك طائفية ،وهناك فقر
وحرمان ال يمكن تبريره بين كل
قطاعات ال�شعب!
متاهات النخبة والإرادة
ال�شعبية
ي��دف��ع ال��دك �ت��ور ال �م��دن��ي في
مطالبته الملحة بالكونفدرالية
الخليجية باعتبار �أنها "مطلب
�شعبي" ال مطلب "نخب" فقط.
�صار ر�أي ال�شعوب مهما ،من هنا
�أخذ ينتقد قرار مجل�س التعاون
�ضم "المغرب والأردن" �إل�ي��ه،
وي�صف الم�شكلة الرئي�سية في
ال�ق��رار ب�أنه "فوقي" وج��اء دون
ا�ست�شارة "�أحد" في الزمن الذي
يدعو فيه العالم كله �إلى الم�شاركة
في �صنع القرار ،كما يعبر.
"الم�شاركة" و"�صنع القرار"
مفاهيم ج��دي��دة كليا ع�ل��ى كل
خطاب المدني الذي دام حوالي
ال�ساعة في قناة العربية� ،إال �أن
هذه المفاهيم لم تلبث �أن تنتك�س
"ال نريد ا�ستفتاء �شعبي مثل ما
ي�ح��دث ف��ي �أوروب� ��ا حين تطلب
دول��ة ما االن�ضمام �إل��ى االتحاد
الأوروب�� ��ي ،ول�ك��ن ف�ق��ط نطالب
با�ست�شارة النخب".
ه ��ذا "الأحد" ال� ��ذي يجب
ا�ست�شارته لم يكن ال�شعب ،يكرر
المدني كلمة النخب مرات عدة
ف��ي م�ق��االت��ه وك��ذل��ك ف��ي لقائه
بقناة العربية ،وه��ذا م��ا يف�سر
لغته المتعالية على "الفقراء"
واتهامهم بالك�سل.
ي�ستغرب تركي الدخيل هذا

ال�سقف المتدني ،وي�س�أل المدني
"�أي نخب تق�صد ،هل هي �أنتم
الليبراليون �أم غيركم ،لأنكم
�ستت�ضاربون م��ع الإ�سالميين"
ي ��أت �ي��ه ال �ج��واب ف��ي م�ت��اه��ة من
المعنى "النخب ال�ع��ام��ة وه��ي
كثيرة ول��م نعد �أقلية!" يختار
ال��م��دن��ي ث �ق��اف��ة "ال�صراع"
و"المغالبة" حتى يحقق انت�صارا
فكريا ولو كان انت�صارا وهميا.
ف��ي الحلقة الأخ �ي��رة� ،سنرى
ك �ي��ف ك���ان ال �م��دن��ي (ال�م�ح�ل��ل
والخبير ال�سيا�سي) يرى تداول
ال���س�ل�ط��ة �أم � ��را م �ح��رم��ا ،و�أن
�إ�صالحات النظام ال �شبيه لها
ف��ي منطقة ال �� �ش��رق الأو���س��ط،
بينما ي�صف المتظاهرين ب�أنهم
كانوا غوغاء ،معيبا على الي�سار
المارك�سي ان�ضمامه �إليهم!
ثم �سنرى ..كيف انقلب؟!
في لقاء "العربية" يحرجه
المذيع تركي الدخيل للمرة الألف
"لماذا ال تطبق هذا الأم��ر على
الحاالت الأخرى مثل ليبيا وم�صر
و� �س��وري��ا وغ �ي��ره��ا؟ ل �م��اذا تقف
الأمور عند البحرين فقط؟"
ي�ت�ل�ع�ث��م ال��دك��ت��ور ع �ب��د اهلل
المدني "ال � ...أ�ستاذ تركي..
�أن��ت لديك في البحرين عملية
�إ� �ص�لاح �ي��ة ،ي�ج��ب �أن ت��أخ��ذه��ا
وت �ب �ن��ي ع�ل�ي�ه��ا وت��ط��وره��ا ،كما
يطالب النظام!!! النظام راغب
في العملية الإ�صالحية ولم يقفل
الباب �أبدا"...
ت��داول ال�سلطة كان �أمرا
محرما
ي�ضيف ال �م��دن��ي "�أنت لي�س
ل��دي��ك فقر ون�ظ��ام �أم�ن��ي جائر!
البحرين ح��ال��ة مختلفة ،لديك
نظام �أع�ط��ى لل�شعب البحريني
ما لم يعطه �أي نظام عربي �آخر،
�إ�صالحات ال �شبيه لها في الدول
العربية وال حتى في منطقة ال�شرق
الأو�سط...الملك بي�ض ال�سجون،
وال�ج�م�ع�ي��ات ال�سيا�سية عملها
مرخ�ص ولها ن�شراتها وتح�صل
على دعم من الميزانية العامة "
ح ��ول ال �م �ط��ال��ب ال�سيا�سية
الأخ � � ��رى ي� �ه ��ز�أ ال��م��دن��ي بكل
� �ص��راح��ة م��ن م�ط��ال��ب الملكية
الد�ستورية وت��داول ال�سلطة التي
يعترف �أنها طرحت في ال��دوار
"تداول ال�سلطة بمعنى الو�صول
�إلى رئا�سة الوزراء وما يتبعها من
قيادة الجي�ش وم��ا �إل��ى ذل��ك...
ه��ذا �شيء ح�سا�س ج ��دا ..و�أن��ا

�أعتقد �أن الأن�ظ�م��ة ف��ي الخليج
كل الأنظمة ولي�ست البحرين لن
تر�ضى بذلك"
لقد كان ذلك تخريج المثقف
الليبرالي والأ��س�ت��اذ الأكاديمي
عبد اهلل المدني لرف�ض المطالب
ال�سيا�سية للمعار�ضة والتي تجعل
ال�سلطات في يد ال�شعب بدال من
يد القبيلة!
ث��م ك��ان��ت ال��ح��اج��ة �إل��ى
�إ�صالح �سيا�سي
يحظى عبد اهلل المدني الكاتب
وال�ب��اح��ث والأ� �س �ت��اذ الجامعي،
ب�سمعة دول�ي��ة كبيرة ،باعتباره
خبيرا �سيا�سيا واقت�صاديا قديرا
ف��ي ال���ش�ئ��ون الآ� �س �ي��وي��ة ،در���س
االقت�صاد ،العالقات الدولية ،و
اال�ستراتيجيات ،وكان تخ�ص�ص
�شهادته في الدكتوراة "الفل�سفة
في العلوم ال�سيا�سية" من جامعة
اك�ستر البريطانية.
لم ت�شفع كل ه��ذه الم�ؤهالت
وال�خ�ب��رة الطويلة للمدني ب ��أن
ي �ك��ون ف ��ي �أزم � ��ة ب �ل�اده "على
الحياد" باعتباره مراقبا في �أقل
تقدير� ،إن لم يكن واجبا عليه �أن
ي�صطف مع المطالبين بالتحرر
وال��دي�م�ق��راط�ي��ة ف��ي �أي �صيغة
ممكنة� .إنجازاته الثقافية التي
ل��م يكن �آخ��ره��ا كتابه "ارفعوا
�أيديكم عن حناجرنا" لم تفلح
في �أن يخ�ضع �شعارات "�إ�سقاط
النظام" �إل��ى م��ورد التعبير عن
الر�أي ،ولذا لم يكن هناك بد من
لجمها وخنق "الحناجر" التي
�صدحت بها ذات يوم.
يرجع المدني اليوم ،ويطرح
تحليال �آخرلما يحدث في بالده 
"لم ت�ك��ن ه �ن��اك � �ض��واب��ط وال
رقابة وال توازنات بين البرلمان
وال �ح �ك��وم��ة والق�ضاء" .ي��ؤك��د
ال �م��دن��ي �أن "عدد الم�سلمين
ال�شيعة يفوق في البحرين عدد
ال�م���س�ل�م�ي��ن ال �� �س �ن��ة م ��ن حيث
المواطنين" ال�شيعة �أغلبية في
البالد ،لكن النظام ملكي �سني
مطلق ال�سلطات ،وه��و م��ا خلق
بيئة مالئمة لينمو فيها التمييز
والطائفية والالم�ساواة.
الحل كما يبدو ل��دى المدني
اليوم مختلف ،فهو لي�س القمع
وال "الكونفدرالية" وال خنق
ال�ح�ن��اج��ر! ب��ل ه��و �أن "تجتمع
ال �ح �ك��وم��ة وال �� �ش �ع��ب م �ع��ا على
��ص�ي��اغ��ة ا��س�ت��رات�ي�ج�ي��ة ج��دي��دة
للتعاون ،وتحقيق �إ�صالح �سيا�سي

واجتماعي ذي معنى ،يكون من
��ش��أن��ه ت�ق��وي��ة ال �ب�لاد م��ن خ�لال
تمكين جميع مواطنيها"
ت�صحيح ه ��ذه الأخ� �ط ��اء هو
ال �م �� �س��اواة ف��ي ال�ت�م�ث�ي��ل داخ��ل
الم�ؤ�س�سات الحكومية القائمة
و�أم��ام الق�ضاء ،وهو ب�أن يحظى
البرلمان المنتخب على قدر �أكبر
من ال�سلطة ،و�أن تح�صل ال�سلطة
الق�ضائية على اال�ستقالل التام
وتن�ش�أ هيئة لمكافحة الف�ساد
ب �� �س �ل �ط��ات ت �ح �ق �ي��ق م�ستقلة"
وف ��ي "�صراعنا � �ض��د ال�ف���س��اد
والمح�سوبية" ال �ت��ي اكت�شفها
فج�أة ،نحتاج كما يقول المدني
�إلى ق�ضاء �صارم.
ك��ان��وا غ��وغ��اء وال��ي�����س��ار
المارك�سي كان معهم
"حركة المتظاهرين لي�ست
�سوى اع�ت��داءات بغر�ض تخريب
وه��دم م��ا بني خ�لال  40عاما
م�ضت" ه �ك��ذا و� �ص��ف المدني
ت�ظ��اه��رات ال �ع��ام ال�م��ا��ض��ي .لم
يكتف ال�م��دن��ي ب���أن يكيل �أق��ذع
الأو�صاف والتهم للمتظاهرين،
ب��أن�ه��م �أت �ب��اع �إي���ران وط��اب��وره��ا
ال��خ��ام�����س� ،أو �أن� �ه ��م ��ص�ب�ي��ة
وم��راه �ق��ون �سممت �أف �ك��اره��م
ط��ائ�ف�ي��ا و��س�ي��ا��س�ي��ا الجمعيات
ال�سيا�سية ذات الق�صور ال�شديد
في فهم ال�سيا�سة ح�سب قوله.
فالمدني المثقف الليبرالي
العتيق الذي ا�صطف ب��دوره �إلى
جانب "المكون ال�شعبي الآخ��ر
في جامع الفاتح" لدعم النظام
"القبلي" ،ول��م ينكر انتماءه
لقيادته الدينية ممثلة في ال�شيخ
ع�ب��د ال�ل�ط�ي��ف ال�م�ح�م��ود ال��ذي
�أ�شار �إليه في اللقاء ،عاب على
"الجماعات المارك�سية الي�سارية
والجماعات البعثية القومية �أن
ت�ضع �أيديها في يد �شخ�ص يريد
�أن يقيم نظام والي��ة الفقيه في
البحرين" ح�سب زعمه.
وف ��ي ت�ع�ل�ي��ل غ��ري��ب ع �ل��ى لغة
الأك��ادي �م �ي��ا ،ي � ّدع��ي ال�م��دن��ي �أن
�أع�ضاءالحركاتالي�ساريةيحقدون
على الحكومة منذ ال�سبعينات،
ومت�شبعون بكراهية النظام ،لما
حدث وقتها من اعتقاالت وتعذيب
ب�ي��ن ��ص�ف��وف�ه��م ،ل�ك�ن��ه ب�ح��ذاق��ة
ال�م��ؤرخ يبرئ الحكومة من ذلك
�أي�ضا ،ويرميه في ملعب "الإنجليز
المحتلين" رغم �أنهم خرجوا من
البالد عام .1971
اليوم في مقاله الجديد ،يتغير

و�صف ه��ؤالء المتظاهرين كليا،
ليكونوا "ال�ساعين �إلى التغيير،
وال�م�ه�م���ش�ي��ن البحرينيين".
م��ع ذل��ك تبقى مظلمة الي�سار
البحريني المنا�ضل وال��ذي قدم
ت�ضحيات كبيرة في هذه الأزمة
ع�ل��ى ر�أ� �س �ه��ا اع �ت �ق��ال وت�ع��ذي��ب
ال �م �ع��ار���ض ال��وط �ن��ي �إب��راه �ي��م
�شريف رئي�س جمعية وعد ،ويبقى
ال��وق��ت م�ت��أخ��را كثيرا على �أن
يقدم المدني اعتذارا �صادقا لكل
ه ��ؤالء عن الذنب العظيم الذي
اقترفه بحق تاريخهم.
مت�أخرا
ي� �ق ��ول ال� �م ��دن ��ي ف���ي م �ق��ال��ه
"ربما ال ت�ك��ون ه��ذه المفاهيم
الإ�صالحية �سوى بداية لعملية
طويلة و��ش��ام�ل��ة ،م��ا ل��ن يحدث
بين ع�شية و�ضحاها .ف��ي هذه
الأثناء ،ليبد�أ الحوار وكذلك �أول
الخطوات"
ق��د ي �ك��ون ف��ي ذل��ك وج��ه من
ال�صحة ،لكنه م��ن المعيب �أن
يتحدث المدني الآن فقط عن
ه��ذه "العملية الطويلة" التي
نحتاجها! �أين كان المدني حين
كانت هذه العملية يجب �أن تبد�أ
قبل ع��ام م��ن الآن؟ ل �م��اذا ظل
مع الآخرين ي�ساند قمع النظام
الوح�شي الذي ال تف�سير له �سوى
ع��رق�ل��ة ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة لتجنيب
النظام فقدان مزيد من �سلطاته
الم�ستبدة؟
نعم ،ليبد�أ الحوار .ولكن لماذا
لم يتكلم المدني عن ما ي�سمى
بحوار التوافق الوطني ب�أنه لم
يكن حوارا فعال ،ولم يكن فيه نية
جادة لإ�صالح �سيا�سي ذي معنى
كما يطالب الآن؟
ث��م م��ع م��ن �سيطلب عبد اهلل
المدني الحوار ،هل مع المعار�ضة
الي�سارية التي قال �إنها "غيرت
في لحظة غرور وجهها التقدمي،
وتخلت ع��ن تاريخها الن�ضالي
ال� �م� �ع ��روف ،ودف� �ن ��ت م�ب��ادئ�ه��ا
القومية والي�سارية ،بمقدار مائة
وثمانين درجة" �أم مع المعار�ضة
الإ�سالمية التي قال عن زعيمها
ال�شيخ علي �سلمان �إن "مفاتيحه"
لي�ست في ي��ده ،لأن��ه يخ�ضع �إلى
تراتبية هرمية دينية ت�صل �إلى
ال�شيخ عي�سى قا�سم الذي يجب
�أن ي���س�ت��أذن وي��رج��ع ل��ه ف��ي كل
�شيء (باعتباره مرجعية و�آي��ة
اهلل) ما يعزى له �إجها�ض حوار
ولي العهد في اللحظات الأخيرة،

و�إف�شال مبادرة لجمع الطائفتين
في �صالة واحدة بم�سجد الفاتح
وقتها ،ح�سبما يزعم.
لم يحل المدني هذه الإ�شكاالت
المفتعلة ،بل ا�ست�سلم كغيره من
ع�شرات الأكاديميين والمثقفين
م��ع الأ� �س��ف لأن تتلب�سه فوبيا
�إي� ��ران وم�سبقات ال�ح�ك��م على
ال�ت�ي��ارات ال�سيا�سية دون �أدن��ى
نقا�ش مو�ضوعي يقوم في المقام
الأول على الفهم الدقيق وح�سن
النوايا و�إ��ص�لاح ذات البين ،ال
االختزال والت�صلف ثم التباكي
على انق�سام المجتمع وتعاديه.
ل��م يكن ل��دى ال�م��دن��ي وغيره
ال��وق��ت ف��ي �أن ي�ف�ك��ر وي �ت ��أم��ل
وي �ت��روى ويبحث ع��ن ح��ل يعالج
هذه الأزم��ة المتفاقمة ،لم يكن
لديه �أدنى �شعور بالم�سئولية تجاه
المجتمع ووح ��دة ال��وط��ن ال��ذي
تنخر فيه االنق�سامات لأوه��ام
وف �ب��رك��ات ك�شف زي�ف�ه��ا تقرير
ب�سيوني الم�ستقل وال�م�ح��اي��د،
وال ��ذي ل��م ي�سلم ه��و الآخ ��ر من
نقد متهافت وغير مو�ضوعي ال
ينا�سب مثقفا في مقام الدكتور
عبد اهلل المدني.
ل��م يكن ال�م��دن��ي ��ص��ادق��ا في
�أن��ه يريد من مقاله ا�ست�شراف
"م�ستقبل م�ضيء للبحرين".
كتب مقاله باللغة الإنجليزية
لأ�صدقائه في �آ�سيا والغرب ولي�س
للبحرينيين ،وك�أنه يخجل من �أن
يقر�أه �أحد منهم ليطلع على هذا
االنقالب المفاجئ!
ولي�س من المرجح �أن ال ي�ستمر
المدني في �إ�سقاطاته التهويمية
لإي��ران على كل التائقين للعدل
وال�ح��ري��ة وال �ك��رام��ة ف��ي ب�لاده،
�شيعة كانوا �أم �سنة� ،إ�سالميين
�أم ع�ل�م��ان�ي�ي��ن ،ف�ت�ل��ك �ضريبة
التلب�س بالثقافة القبلية لمواجهة
�أي مد "ديني" ولو على ح�ساب
مبادئ "الليبرالية".
ك ��ان ي�ف�ت��ر���ض ب �ع���ش��رات من
ي�ع�دّون �أ�ساتذة و�أكاديميين �أن
ال ينزلقوا منذ البداية �إلى وحل
ال�سلطة لمجرد ما في مخيلتهم
من �أوهام وم�سبقات حول �إيران
وال���ش�ي�ع��ة ف��ي ال �ب �ح��ري��ن ،لكن
الأده��ى والأم��ر بقاء ه ��ؤالء على
نف�س موقفهم رغم كل ما جاء به
تقرير ب�سيوني (الدولي الم�ستقل
ال �م �ح��اي��د) م��ن ت ��أك �ي��دات على
�أن النظام ال��ذي يحكمنا نظام
وح�شي م�ستبد مارق.

[حتقيق]
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مر�آة البحرين (خا�ص):
كل �صرخة �ألم ،وكل قطرة دم،
�ستغدو جزء ًا من ذاكرة ال�شعب،
تطبع وج��دان��ه بفكرة ال�صمود
�أمام �آلة الفتك والموت .الفنان،
ال�شاعرة ،الم�صرفي ،الم�صور،
المعلمة ،ال�شاب الجامعي كل
واح��د �سي�سرد ق�صته م��ع حلم
الحرية ال��ذي ا�ستبيح ف��ي ي��ومٍ
�أ�� �س ��ود ،ح ��اك ظ�ل�م�ت��ه ال�ن�ظ��ام
البحريني ،فيما الأ�سماء �ستبقى
مجهولة تخ�شى من العلن ،تتخفى
وراء حكايات �أ�صحابها الخارجة
للتو من الدوار المهدوم.
■ لم تكن تهمني..
ال�شاب البحريني (���س) ،لم
تكن تهمّه ال�سيا�سة ،كان كل ما
ي��ري��ده ه��و �أن يحظى بحريته.
ل��م ي�ج��د ب ��د ًا م��ن ال�ح���ض��ور في
� �س��اح��ات ال �م �ي��دان ح �ي��ن يجد
ف�سحة من عمله �أو من التزاماته
م��ع عائلته .ل��م يميز خيم ًة عن
�أخرى� ،أو يجال�س جماعة معينة.
يبحث عن الم�شاركة �أي� ًا كانت.
ان���ص�ه��ر ب���س��رع��ة ك�م��ا ان�صهر
الجميع في غاية واح��دة .يقول:
« �أن��ا م��واط��ن بحريني ال �أنتمي
لأي جهة ،ال�سيا�سة ال تهمني،
�أري� ��د �أن �أع �ي ����ش حياتي� ،أن
�أحظى بحريتي ومنزلي وعملي

الذي ي�أويني �أنا وزوجتي� ،آمالي
�صغيرة كالجزيرة التي �أعي�ش
عليها ،وعفوية كما كان �أجدادي
و �آبائي».
�سمع ندا ًء من �إحدى من�صات
ال� �م� �ي ��دان ت �ط �ل��ب م�ت�ط��وع�ي��ن
ينظمون حركة المرور ،ا�ستجاب
بعفوية� .صار م��ع مجموعة من
ال �� �ش �ب��اب ع �ن��د �أح� ��د ال �� �ش��وارع
الفرعية القريبة من قريتي الديه
وال�سناب�س « .كانت ال�سيارات
تطوف موجلة بين حين وحين.
وكنا ن�ستنفر حين نلحظ �إنارات
بع�ضها ينعك�س على ال �ج��دارن
التي غيرت ال�شعارات حياديتها.
ل��م يكن �أح��د ف��ي م��أم��ن ال نحن
وال ال� �م ��ارة ،ال�ج�م�ي��ع يتوج�س
ب�شباب من الدير
ٍ
�أ�شباح ًا فتكت
وم��ن مدينة حمد وه��م يم�شون
في طريقهم ب�سالم وف��ي عهدة
الدولة» .الثورة بالن�سبة لـ (�س)
معبقة بدم ال�شهداء الذين طهروا
دن�س ال�ضربة الأول��ى للدوار كما
يقول� ،أما النظام البحريني فهو
يجند بلطجية هدفهم الإغ��ارة
على مفا�صل الوطن الغتيال ما
بقي فيه من �ضمير.
■ لم �أكن �س�أ�شارك..
ال���ش��اع��رة ال�شابة (م) التي
ا�ستيقظت مفزوعة في �صبيحة

ال�سابع ع�شر م��ن ف�ب��راي��ر عند
ال�ساعة الرابعة فجراً ،على �إثر
خبر م �ج��زرة ال� ��دوار .بالن�سبة
لها كانت المظاهرات البحرينية
ل ��م ت �ك��ن �أك� �ث ��ر م ��ن خ �ب��ر على
�صفحة الفي�س بوك .تقول" :لم
�أتوّقع �أن يتجاوز الخبر الف�ضاء
االفترا�ضي �إل��ى ال��واق��ع ،وحين
�صارت حدث ًا لم �أك��ن متحم�سة
للم�شاركة �إذ �أني ال �أميل للهتافات
وال ت��ردي��د ال���ش�ع��ارات ال �أ�شعر
�أن��ي �أ�شبهني حين �أرف��ع �صوتي
لأردد �شعار ًا م��ا .لم ُيفْلح �أحد
في �إقناعي بالم�شاركة ،فم�ضيتُ
ل �ق��راءة الم�شهد عبر المعرفة
ال الحدث مت�أمل ًة كتاب الأمير
ال ��ذي �أف���رزه ال��واق��ع ال�سيا�سي
ف��ي �أورب���ا قبل خم�سة قرون".
ت�ضيف" :مُعطيات كثيرة غيّرت
مزاج الحدث الذي كنتُ �أفتر�ضه
ن�م�ط� ّي�اً ،ف�م��ا ع��اد م��ن الممكن
�أن �أكتفي بن�صف ال���ص��ورة وال
ن���ص��ف ال �ط��ري��ق �إل���ى ال �ح��دث،
الحدث ال��ذي يجب �أن يكون هو
الم�شهد ال ��ذي �سيفرز معرفة
جديدة توافق بانوراما الم�شهد
البحريني".ت�ستعيد (م) �صوت
ال�صحفي ح�سين المرهون الآتي
من قناة الجزيرة ك�شاهد على
ما حدث ينقل وقائع المجزرة"

لحظتها �صرنا محتجزين في
الزمن ،في اليوم الذي كان على
الكل فيه �أن يطمئن على الكل،
م�ضيتُ �أ�س�أل عن �أخي الذي قرر
يومها �أن ينام في ال��دوار� ،أ�س�أل
ع��ن �أب ��ي ال ��ذي ل��م يفكر ط��وال
عمره في الم�شاركة في مثل هذه
الإعت�صامات ثم ق��رر �أن يكون
هناك في هذا الخمي�س الأ�سود".
تكمل " :في  91فبراير كانت
دعوة �أ�سرة الأدباء للم�شاركة في
اعت�صام المثقفين ت�ضامن ًا مع
ال�شهداء ،الإعت�صام الذي و�صل
ل��ي �أن �ب��اء ع��ن �إل�غ��ائ��ه ،وجدتني
م�ع�ن�ي��ة ب��ال��ذه��اب لل�سلمانية،
�شهداء الخمي�س الأ�سود �أخ��ذوا
بيدي� ،أرادون ��ي �أن �أك��ون معهم
فم�ضيتُ لهم لكن هذه المرة �أمام
م�ست�شفى ال�سلمانية� ،أرادوني �أن
�أ�شهد �سيارات الإ��س�ع��اف وهي
ت�ع��ود خائبة لأن�ه��ا ممنوعة من
م�ساعدة الجرحى ،بكيتُ وانهرتُ
تماماً.
في تاريخ  02فبراير بعد �أن
تمكن ال�شباب من الرجوع للدوار
بعد ال�م�ج��زرة ذهبت (م) �إل��ى
مقر االعت�صام ال��ذي احت�ضن
الل�ؤل�ؤة ،تقول" :لونت ظاهر كفي
بعلم البحرين ،مكتفيه بالمرور
ب���ص�م��ت وه � ��دوء ب �ي��ن ال�ج�م��وع

موجهة ي��دي ل�ضوء الكاميرات
وال��وج��وه ،ب��دا المكان ف��ي ذلك
الم�ساء �أليف ًا فم�ضيتُ للتجوّل في
مكان ال يزال النا�س فيه هادئين
حتى بعد مجزرة مروّعة ،يحملون
الورد والفتات تطالب بالإ�صالح،
الأطفال يدللون الأعالم والورود
بين �أي��دي�ه��م ال�صغيرة ،بع�ض
ال�شباب يكن�سون الأر���ض� ،شيوخ
ي�ستريحون على الر�صيف ،كل
ذل��ك �أ�شعرني ب ��أن ه��ذا المكان
يح�ضر بقيمه ،حتى �أن بالإمكان
�أن يكون ليه فيه �صوت ًا يتوافق
و ر�ؤيتي .الآن يمكنني �أن �أفهم
الحدث ف�صفحات كهذه ال تقر�أ
في كتاب".
■ لم �أكن �أ�صدّ ق..
محمّد ،م���س��ؤول عمليات في
�أح��د الم�صارف المعروفة في
المنامة� .أراد �أن يكت�شف في
ذل��ك اليوم م��دى �إرادة النا�س،
وهل �أنّ الثورة حقيقة �أم مجرّد
تقليد للربيع ال�ع��رب��ي� .إذ كان
يظن �أن هذا ال�شعب يميل للتقليد
والإ�ستنت�ساخ.
ي � �ق� ��ول" :ركنت ال �� �س �ي��ارة
و�أ�سرعت نحو المعت�صمين عند
دوار الدراز ،رميت نف�سي بينهم،
نظرت �إل��ى الوجوه وجه ًا وجهاً،
ر�أي ��ت فيهم نف�سي المقموعة،

ال �ق��وات ت�ت�ج� ّم��ع �شيئا ف�شيئا،
النا�س تتزايد دون خ��وف ،هل
يطلقون عليهم ال�� ّن��ار؟ ت��و ّق��ف
ر�أ�سي عن التفكير ،عدتُ ب�سرعة
�إل ��ى ال � ��وراء� ،إل ��ى الت�سعينات
والألفية ،اجتمعا في ر�أ�سي مرّة
واح ��دة� ،صورتان متناق�ضتان،
ت �ظ��اه��رات وم��واج �ه��ات عنيفة
وميثاق وطني ،كيف اجتمعا الآن؟
ال�ق��وات تتقدّم� ،أوه �إن�ه��ا تُطلق
النّار ،تبد�أ الحكاية.
ي�ك�م��ل م �ح �م��د" :ن�سيتُ ك � ّل
هواج�سي ،ال�ق��رار �سحبني �إلى
ال� �ث ��ورة م �ب��ا� �ش��رة ،رف �ع��ت علم
البحرين ك��ان �سقط م��ن �شاب
اختنق بم�سيالت الدموع ،تقدّمت
به �إلى الأمام ،ت�شجّ ع منْ خلفي،
وب��د�أت ال�صورة الخالّبة للثورة،
نزْ ُع الخوف من ال�صدور والتقدّم
بب�سالة �إل��ى ال �ق��وات و�إج�ب��اره��ا
على الي�أ�س"
مع ورود خبر ا�ست�شهاد علي
م���ش�ي�م��ع �أح� ��د � �ش �ه��داء ال �ث��ورة
�ستتوالد في داخل محمد م�شاعر
غام�ضة" الحزن والأ�سى كان هو
ال�سّ طح الظاهر� ،سرعان ما تكوّن
�شعور غا�ضب م�م��زوج ب��الأم��ل،
كان البد لل�شجرة من ماء يرويها،
خ�شيت �أن يُط ّل اليوم التالي وك�أن
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يذكرها كثيرا ،عندما ا�ست�شهد
م�شيمع تيقّنتُ ب��أن هذا التاريخ
�سي�صبح خالداً".
دخول الدّوار �شجع محمد على
�إعادة ت�شكيل مفهومه للجماعة"
خرجتُ من �إيمانياتي ال�صلبة،
اكت�شفت �أن ال�ب���س�ط��اء لي�سوا
رعاعا ،و�أن بيدهم ُ�صنع القرار،
كانوا نخبة الدوار ،والقيادات لم
تجد حرجا في الإن�صات �إليهم
ومتابعتهم �أي�ضا ،حللتُ عقدتي
ال�ق��دي�م��ة ت�ج��اه ال�ج�م�ه��ور ،ك��ان
حال فوريا� ،أنزلُ �إليهم و�أعي�شهم
و�أبادلهم التفكير".
ي�ضيف" :التحوّل ال��داخ�ل��ي
�أه� ��م اك�ت���ش��اف��ات��ي ال�شخ�صية
ف��ي ال �ث��ورة ،يمكن �أن يتغيّر كل
�شيء ،وفي لمح الب�صر� ،أعتني
حاليا بعائلتين حرمهما النظام
من الدخل ال�شهري ،مع الوقت،
ب��د�أت �أعي�ش معهما مثل العائلة
الواحدة ،لم �أكن �أت�صوّر نف�سي
ق��ادر ًا على االندماج مع �آخرين
مختلفين ،الثورة �أمدتني بهذه
الخا�صية ،عندما �شاركتُ �آالف� ًا
ال �أع��رف�ه��م �أ��ص�ع��ب اللحظات،
ت�شاركنا اقتراب الموت والم�صير
ال �م �ج �ه��ول� ،أع �ي ��� ُ�ش ال �ي��وم ه��ذا
االنجاز ،وك�أنّ الثورة �أمّي".
■ ل��م ي��ك��ن منهج ت��اري��خ
مدر�سي..
في م�ساء ثورة الرابع ع�شر من
فبراير وقفت مريم �أ�ستاذة مادة
التاريخ ت�ستطلع مطالب النا�س
وتتبين طبيعة العالقة بين هذه
المطالب وربيع الثورات العربية.
ل��م يطل � �س ��ؤال بحثها "وجدت
نف�سي �أزح��ف مع الح�شود نحو
الدوار ،تقهقر رجال الأمن قليال
عندها رحت �أهتف� :إن الدماء
ترخ�ص ف��داء للحرية! ه��ا هي
دم��اء ال�شهيد فا�ضل المتروك
وقبله كانت دم��اء علي م�شيمع
ال ��ذي �سبقه ال��ى العلياء بيوم
واح� ��د .ج ��اء ال �م �� �س��اء ،جل�ست
ف��ي � �س��اح��ة ال � � ��دوار� ،أن���ص��ت
ل�ح��دي��ث ال�م�ن���ص��ة ،وق ��ف �أح��د
ال�شباب قائال  :نحن �شعب واحد
ومطالبنا واحدة مرددا�(:إخوان
� �س �ن��ة و�� �ش� �ي� �ع ��ة ،ه � ��ذا ال �ب �ل��د
مانبيعه)".
ب��ل �أن ي �ب��زغ � �ص �ب��اح ال �ي��وم
ال� �ت ��ال ��ي �� �س� �ت ��دون م ��ري ��م ف��ي
مفكرتها" :هذا ال�شعب �أ�صيل
ف ��ي م �ط��ال �ب��ه ال �ت��ي ال تختلف
عما ط��ال��ب ب��ه �شعب البحرين
ف��ي ال���س�ن��وات ال�سابقة" .في
ال�صباح بعد فجر ال�سابع ع�شر
م��ن ف �ب��راي��ر� ،ست�ستيقظ على
خبر هجوم عنا�صر م��ن ق��وات
الأم� � ��ن ال �م��دج �ج��ة ب��ال �� �س�لاح
ع�ل��ى المعت�صمين ف��ي م�ي��دان
الل�ؤل�ؤة وهم نيام "كان هجومً ا
مباغتًا دون �سابق �إنذار ،غطت
�أ� �ص��وات ال��ر��ص��ا���ص وم�سيالت
الدموع �أرجاء المكان .والنتيجة
م�ج��زرة ف��ي الميدان" .ت�ضيف
"وقفت �أمام هذا الفعل الم�شين،
ل�سان حالي يقول :كيف يقتل

�أبناء ال�شعب وهم ع ّزل ؟وكيف
يكون جي�ش الوطن هو قاتله؟".
�صار الميدان جزء ًا من يوميات
م��ري��م ،خا�صة بعد ان�ضمامها
لزمالئها المدر�سين في خيمة
جمعية المعلمين لت�شاركهم في
الم�سيرات المطالبة بالحرية.
ت�ضيف مريم" :في مدر�ستي
�أخ��ذت على عاتقي نقل ر�سالة
المعت�صمين م��ن ال�شباب �إل��ى
رح��اب المدر�سة ،حيث تفاعلت
في الحوارات مع المعلمات تارّة
وم��ع الطالبات ت��ارّة �أخ ��رى ،لم
يدر في خَ لَدِ ي �أن الم�شهد �سوف
ينقلب �إل��ى ��ص��ورة دراماتيكية،
تتحول فيه زيارة الدوار �إلى تهمة
بخيانة الوطن ،والم�شاركة في
الم�سيرات والإعت�صامات جنحة
يعاقب عليها القانون".
ت ��ذك ��رت م��ري��م �أن ال�ن�ظ��ام
ال�سيا�سي في البحرين لم يتغير،
و�إن ب � �دّل ج� �ل ��ده ،ف �م��ا ح��دث
للمدار�س ف��ي الت�سعينات �إب��ان
ث��ورة الكرامة ،يعود م��رة ثانية،
ولكن ب�شكل �أكثر دموية .تقول"
في �صبيحة يوم مدر�سي داهمت
عنا�صر من قوات الأمن المدر�سة
�ضمن �سل�سلة هجماتهم على
المدار�س ،اعتدوا على الطالبات،
وقامت �إحدى الملثمات ب�صفعي
على وجهي �أم��ام طالباتي وهي
ت�صرخ بي� :سنعلمكم كيف نكتب
التاريخ!" .اعتقلت م��ري��م مع
بع�ض من زميالتها .قبل �أن تغادر
مريم �إلى �سجون النظام ،رمت
بنظرها �إل��ى وج��وه الطالبات،
�ال
وه ��ي ت �ق��ر�أ ف��ي ع�ي��ون�ه��ن �آم� � اَ ً
و�أح�ل�امَ �� ًا لنيل ال�ح��ري��ة وال�ع��زة
وال �ك��رام��ة .ل��م يكن ه��ذا منهج
تاريخ مدر�سي جامد ومنحاز� ،إنه
تاريخ يكتب نف�سه بنف�سه ،تاريخ
يعي�ش الطالب خبرته الحية التي
تريه حقيقة ال�ق��وة التي طالما
تحكمت بكتابة التاريخ.
■ لم تكن مزحة
بقالب ك��اري �ك��ات��وري �ساخر
�سيخرب�ش ال �ف �ن��ان الت�شكيلي
(ب) �� �ص���ورة رئ��ي�����س وزراء
ال �ب �ح��ري��ن� .أح� ��د ال�صحفيين
الأميركيين �سي�س�أله ماذا ر�سمت
ال�ي��وم؟ يجيبه :لي�س بعد .يعلق
ال�صحفي � �س��اخ��راً :حكومتكم
مدعاة ل�سخرية كبيرة ،ا�ستلهم
من كذبها على الأق��ل �أي فكرة،
ح �ك��وم �ت �ك��م ب �ه��ا دي �ن��ا� �ص��ورات
قديمة� /ألي�ست هذه فكرة؟.
ف��ي طريق ع��ودت��ه �إل��ى منزله
في الثانية والن�صف عند فجر
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من �سيارات ال�شرطة ت�أتي تباع ًا
باتجاه ال��دوار" :ظننت �أن��ه �أم ٌر
طبيعي ،رف �ع��ت ه��ات�ف��ي لأح��ذر
ال�شباب� ،أخ��ذت دورة بال�سيارة
ن��اح�ي��ة ال�� ��دوار ،ت�ع��ال��ى �صوتي
م �ح��ذر ًا ال���ش�ب��اب ،هاتفت فني
ال�صوت في المن�صة �شخ�صياً،
هاتفه مغلق� ،أر��س�ل��ت �أح��ده��م
�إليه� ،أ�سرع ،عليك �إنذار الجميع
بالت�أهب ،حالة ا�ستنفار مفاج�أة

ل��دى ال�شباب النائم ،ل��م ت�صل
العقارب حتى للثالثة ،ا�ستيقظ
الكل ،التفت يمين ًا و�شماالً� ،أعداد
المرتزقة ف��ي ازدي� ��اد� ،أخ �ي��راً،
ان�ف�ج��ر � �ص��وت مكبر ال���ص��وت،
�سلمية� ..سلمية ،يحذر الجميع
بالتزام ال�سلمية ،تعالت الهتافات
م��ن و� �س��ط ال �م �ي��دان� ،سلمية..
�سلمية ،ف��ردت ال �ق��وات التحية
م��ن ف��وه��ة ال �ب �ن��دق �ي��ة ،ذخ��ائ��ر
مختلفة ،ر��ص��ا���ص ح��ي ،قنابل
�صوتية ،ر�صا�صات ان�شطارية،
غيوم �سوداء ورمادية ،امتزجت
ال �ه �ت��اف��ات ب��اال� �س �ت �غ��اث��ات� ،أن��ا
وغ � �ي� ��ري ،وك� ��ل م ��ن ا� �س �ت �ط��اع
المغادرة ،منده�ش من ع�صابة
غادرة ،جا�ؤوا مت�سللين ،راكبين
وراج �ل �ي��ن ،ت��وزع��ت �أع��داده��م،
و�أع �ل �ن��وا ان�ت�ق��ام�ه��م ،م��ن �أع�ل��ى
الج�سر ،قذائف وطلقات ،من كل
حدب و�صوب".
ٍ
■ ل�ست �شيعية
ف ��ي ال� ��زاوي� ��ة ال �ف �ن �ي��ة ال �ت��ي
ا�ستحدثها الثوار داخل دوارهم
ليعر�ضوا لوحات و�أعمال فنية،
��س�ي�ت�ع��رف ال �ف �ن��ان الت�شكيلي
على فتاة من الطائفة ال�سنية:
"عرفتني بنف�سها �أنها من عائلة
ال �ج��ودر� ،شاركتني عمل بع�ض
الالفتات ،معجبة ببع�ض معلميها
ال�شيعة للخط العربي ،تلبي طلب
المعت�صمين بخط هذا ال�شعار،
تخطها وه��ي تبت�سم ب��ارت�ي��اح،
تنظر لي بتفا�ؤلٍ وهي تقول� ،أحلى
��ش�ع��ار �أف �خ��ر �أن تكتبه ،علقت
على قولها� :أن��ت بنت ال�ج��ودر،
�أنت بنت المحرق" ،ي�ضيف" :
أنت في الدّوار؟
�س�ألتها :منذ متى � ِ
تجيب بكل فخر واع �ت��زاز :منذ
ليلة الهجوم الوح�شي للمرتزقة،
كنا ننوي المبيت تلك الليلة �أنا
وزوج� ��ي ،لقد �أ��ص�ي��ب �إ��ص��اب��ات
طفيفة وهو بخير الآن ،ت�ضيف:
ت�صوّر!� ،أننا نقطن في منطقة
�شيعية بين �سار والجنبية! ،ت�صوّر
�أن معظم �أفراد عائلتي �سيعلنون
ال� �ب���راءة م �ن��ي ب���س�ب��ب م��وق�ف��ي
�أن ��ا وزوج � ��ي! ،لكني ل�ست �آب��ه
بهذا ،لدي قناعة بق�ضيتنا .هل
زوج��ك �شيعي؟ تجيب :ال ،لي�س
بال�ضرورة� ،إن�ه��ا ق�ضية وطنية
لل�سنة وال�شيعة ،لأننا �شعب واحد
نقطن في منطقة �شيعية ونحن
من �أبناء ال�سنة� ،أح�س�ست �أني
�أ�ستمع �إلى �أنغامٍ وطنية �أ�صيلة،
و�أح �� �س �� �س��ت ب �م��دى غ�ب�ط��ة من
يغنيها ويعزفها ،و�أنا �أنظر �إليها
مبت�سماً ،قالت لي مبت�سمة ،هل
عرفت لماذا �أفخر لهذا ال�شعار؟،
�أول���س�ن��ا �إخ���وان �سنة و�شيعة؟،
ف�أجبتها ب�إ�صرا ٍر مبت�سماً :وهذا
الوطن ما نبيعه"!..
ب� �ي ��ن ال� �ف� �ن ��ان وال� ��� �ش ��اع ��رة
والم�صرفي والمعلمة والم�صور
وال�شاب الجامعي� ،ستكتمل �سيرة
ث��ورة م��رت �سنة على اندالعها
فيما �أح�ل�ام و�أم �ن �ي��ات الحرية
ت��راود �أ�صحاب ال�سّ ير وت�ستعد
ل�سرد وقائعها مرات ومرات.
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السجون
دوت في ّ
عبد الغني خنجر :ثورة  14فبراير ..صرخة ّ
* عبد الغني خنجر
م � ��ر�آة ال �ب �ح��ري��ن (خ��ا���ص):
ف��ي �أغ�سط�س 2010م ب��د�أت
رحلة الوجع .رافقتنا القيود في
الطوامير المظلمة تحت الأر�ض.
ال�صراخ ،والأ ّن��ات ،ولكنك
ت�سم ُع ّ
ال ترى ب�شراً ،وال ظ ّل ب�شر .هكذا
كنّا بعد تنفيذ جهاز الأمن الوطني
ل�سيناريو القمعة الأمنيّة �آنذاك.
كان الجهاز ي�شعر بخيالء ،و�أنّه
�أنجز مهمّته بنجاح باهر .كان
يُظهر انت�صاره ك ّل حين.
لكن ،م��اذا ح��دث بعد ذل��ك؟
وكيف تنفّ�ست القلوبُ المقهورة
عط َر الفرج؟
قبل ذلك .كانت �سجوننا ن�سخة
من �سجون غوانتينامو ومعتقل
�أب� ��و غ��ري��ب .داومَ ال� �ج�ل�اّ دون
على الإمعان في �إذالل نفو�سنا،
والتباهي ك ّل �صباح وم�ساء ب�أنّه
حركة ال�شّ ارع تمّ قهرها نهائياً.
ك��ان��وا يدخلون علينا ال��زن��ازن،
ليُكرّروا« :لقد �أخر�سنا ال�شّ ارع،
ول��م يعد لكم �أيّ ذك��ر� .سحقنا
ك ّل منْ يعبّر عن التعاطف معكم.
�أنتم من�سيّون ،وفي قب�ضتنا».
وجاء ن�سيمُ فبراير .تحوّلنا من
مقهورين �إل��ى قاهرين .من �شبه
�صرخات حيّة هزّت
ٍ
�وات� ،إل��ى
�أم � ٍ

جدرانال�سّ جونو�أرعبتال�سّ جانين.
قبيل فبراير ،كانت المعلومات
�شحيحة حول ما يجري في العالم
ال�خ��ارج��ي .كنّا ف��ي و�ضع يُ�شبه
ال�سّ جن الإنفرادي ،حيث ي�صعب
تداول المعلومات والأخبار .ثورة
 25يناير في م�صر �أدخلت فينا
الب�شرى� .سقوط الطاغية مبارك
ه ّز �ضمائرنا ووجداننا.
ت���س�رّب �إل�ي�ن��ا «ي ��وم الغ�ضب
ال �ب �ح��ري �ن��ي» .ال�ت�ع�ت�ي��م ��ش��دي��د،
وقب�ضات جهاز الأم��ن ت�س ّد ك ّل
المنافذ .طرحنا على �أنف�سنا
ت�سا�ؤالت عديدة :يا ت��رى ،كيف
� �س �ي �ك��ون؟ ه��ل ��س�ي�ن�ج��ح؟ وم��نْ
�سيُنجحه؟ كيف �سينجح والقمع
الأم �ن��ي ،منذ �أغ�سط�س ،خلّف
�أك�ث��ر م��ن  200معتقل؟ كيف،
وفرقُ الموت والميلي�شيا �أدخلت
الرّعب في نفو�س النّا�س؟
ل��م ي��در ف��ي خلدنا �أن �ساعة
ال�صفر ،ف�ع�لاً ،ق��ادم��ة .يُتمتم
ب�ع���ض�ن��ا ال�ب�ع����ض ب ��أخ �ب��ار ي��وم
ال�غ���ض��ب .ح��اول �ن��ا ب �ك � ّل ال�ط��رق
نقل الخبر بين ال��زن��ازي��ن التي
نعلم �أن فيها «مجموعة ،»25
ولكن لم نكن ن�ستطيع الحديث
�أو ر�ؤية بع�ضنا البع�ض �إال نادرا.
كنّا ن�ستفيد من �أية فر�صة لرفع
المعنويات ،وت�أكيد ال�صمود في

وجه التنكيل والإذالل الم�ستمر
بحقنا منذ �شهور.
قبيل �ساعة ال�صفر ،وتحديد ًا
قبل  14من فبراير ب�أ�سبوعين،
ُم�ن�ع��ت ف��ج���أ ًة ع � ّن��ا ال ��زي ��ارات.
الحظنا الت�شديد ف��ي التعامل.
ج �ل�اوزة ال�سجن ي�ت��م تغيرهم
ب�شكل يومي� .شعرنا ب�أن ثمة �شيئ ًا
يحدث في الخارج ،و�أن الإعالن
ع ��ن ي���وم ال �غ �� �ض��ب ال�ب�ح��ري�ن��ي
ق��د �أ�� �ص ��اب ال �ن �ظ��ام ب��ال�خ��وف
وال��رع��ب .ولكننا لم نكن نعرف
حجم التفاعل مع تلك الدعوة،
ولم نتوقع – في الحقيقة � -أن
يحدث ما حدث .انتظرنا .تلهّفنا
لمعرفة �أيّ خبر� ،أو حتى ن�صف
خبر حول الو�ضع خارج ال�سجن،
ولكن دون ف��ائ��دة .ال �ج�لاوزة ال
يتحدثون معنا ،و�إنْ تحدثوا ف�إن
ثمة �أوام��ر �صارمة بعدم نقل �أي
�شي حول الو�ضع.
االن�ت�ظ��ار �أ��ص��اب�ن��ا ب��الإع�ي��اء،
وتوجّ �سنا خيفة .وف��ي ي��وم 14
فبراير ،وتحديدا بعد منت�صف
الليل ،ن�سم ُع خلف عنبر ال�سجن
رق���م  5ف ��ي ال �ح��و���ض ال �ج��اف
عنا�ص َر جهاز الأمن وهم للتو قد
عادوا من الخارج ،وب�أعداد كبيرة
جدا ،مما يوحي بوقوع خطب و�أنّ
امر ًا يح�صل خارج الزنازن.

م� � ّر  14ف �ب��راي��ر .ومرّ15
فبراير ،وم ّر �أكثر من �أ�سبوع على
ي��وم الغ�ضب ،ول��م نكن نعلم �أي
�شي .ب�سبب ذلك ،قررنا القيام

بخطوة تع ّد جريئة جدا بالنظر
�إل��ى طبيعة اعتقالنا وظروفنا
الم�شدّدة .قرّرنا الإ��ض��راب عن
الطعام ،و�أن نطلب زيارة الأهالى

لمعرفة م��ا ي ��دور ف��ي ال �خ��ارج،
ك�م��ا رف�ع�ن��ا ال ��ّ��ص��وت مطالبين
بوقف م�سل�سل الإذالل وال�ضرب
وال � �ح� ��رم� ��ان م� ��ن ال� �ح ��اج ��ات

الأ�سا�سية في ال�سجن .ا�ستم ّر
الإ�ضراب يومين ،وتكلّل بالنجاح،
حيث ح�ضر الجالّدون و�أخبرونا
ب�أن الزيارات �ستبد�أ غدا ،وطلبوا

ف��كّ الإ� �ض��راب عن الطعام ،مع
وعدهم ب�أنّ بتح�سين المعاملة.
في  20فبراير كانت الزّيارة
الأول� ��ى .ك�ن��تُ ف��ي زن��زان��ة رق��م

� .1صادف �أن تكون �أول زي��ارة
ال�صباح لأح��د الم�سجونين
في ّ
م�ع��ي ف��ي نف�س ال��زن��زان��ة ،وه��و
الأ��س�ت��اذ عبد الأم�ي��ر ال�ع��رادي.

ثورة الورود ،ألوان تتحدى
مر�آة البحرين (خا�ص) :قيل،
يمكنك �أن ت�سحق الوردة تحت
قدميك ،لكن ال يمكنك مهما
فعلت� ،أن ت�سحق �شذاها.
حملت ثورة  14فبراير الورد،
رفعته �شعارها ،لوحت به عالمة
حب و�سالم ورغبة تغيير غير
عنيفة .كان ال�سحق هو الرد
المبا�شر .تحدى �شباب الثورة
كراهية ال�سحق ،رفعو الورد
�أكثر ،جعلوا عنقه يطول ليرتفع
�أعلى ،ا�ستبدلوا البال�ستيكي منه

بالطبيعي ،اختارو الأحمر والأبي�ض
لي�ؤكدوا �أنه وال�ؤهم الوحيد ،جاء
جواب ال�سحق �أكثر عنفاً.
�سُ حق الورد تحت �أحذية الجي�ش
ودباباتهم ومدرعاتهم و�آلياتهم
متبلدة الم�شاعر ،تلك الآالت التي
ال تعرف غير لغة البارود وتكره
لغة الورد .البارود يكره الورد
لأنه يف�ضح قبحه وب�شاعته .هكذا
�سحق الباردو الودر ،لم يعد هناك
ورد يرفع اليوم ،لقد نجحت �آالت
الطم�س في قتل الورد ،لكن رغم

ذلك ،ال يزال �شذاه باقي ًا في كل
مكان �سبق �أن رفع فيه ،ال يزال
يف�ضح وجه هذا القبح �أكثر و�أكثر،
ال يزال هو عبق هذه الثورة رغم
كل الغازات الخانقة التي تر�سلها
قوى الأمن في مناطق البحرين
كل يوم .لم يختنق العبق.
«�سماح» ،فنانة ت�شكيلية بحرينية
(اال�سم غير حقيقي ،تتحفظ
الفنانة على ا�سمها حالياً)،
عا�شت تجربة ثورة الورود بكل
جمالياتها و�أحالمها وطموحاتها

و�آالمها ومعاناتها وما تعر�ضت له
من �سحق وهتك وتنكيل وبط�ش.
عاي�شت الحدث عبر فر�شاتها،
وعبر �ألوانها ،كلما نكّل بالورد
و�سحق تحت �آلة الع�سكر ،ذهبت
�إلى الفر�شاة وراحت تر�سم الورد
زاهي ًا �أكثر ،تهب له اللون وك�أنها
تهب له الحياة« .المرارة حين
�أخلطها باللون ،ت�صير �شيء �آخر،
تدخل في تحدٍ مع الموت ،وت�صارع
من �أجل الحياة» تقول �سماح.
لهذا كلما ع�صف ال�سحق بالورد،

راحت �سماح تر�سم وردها �أكثر،
ت�سبغ عليه من اللون حياة �أخرى،
ك�أنها ت�ستنه�ضه �أن ال ي�ستلم
وال يتراجع� ،أن يكمل م�شواره،
فالورد خُ لق ليجعل الحياة
�أجمل ،وليجعلها �أكثر زهواً .لهذا
جعلت �سماح كل لوحاتها زاهية،
لن تخرج هذه الورد عن هذه
الزهوة ،مهما داخلها من الحزن
والألم ،لي�س ال�سحق نهاية ،وال
الموت ،كلها عروق لحياة �أخرى
جديدة ،وعبير �آخر« .اللوحة

لي�ست �سوى مقطع ،ثمة ما هو
خارجها مما ال نرى» تقول �سماح.
ر�سمت �سماح لحظة اجتياح
الدوار في  16مار�س ،الخيم
المحترقة والدماء وال�شهادة،
لكنها لم تجعلها لحظة �سوداوية
رغم كل الألم الذي احتواها،
ال يزال اللون زاهياً ،وال تزال
الأرواح الخ�ضراء ،تهبط نحو
العمق مثل وتد يزيد جبل الثورة
ر�سوخاً .ر�سمت �أي�ض ًا لحظات
كثيرة ،تلك بع�ضها..

ك��أنّ زنزانتنا كانت موعودة ب�أن
تكون �أولى الزنازن التي يدوّي في
�أرجائها الخبر العظيم ،فتبكي
لبكائنا ،وتنتف�ض معنا.
كنّا ننتظر عودة العرادي من
ال� ّزي��ارة .الك ّل في حال انتظار.
لقد كانت طريقتهم �أن ي�أخذونا
للزيارة ب�شكل ال ي�سمح لنا ب�أن
نلتقي مع بع�ضنا البع�ض .فبعد
خروج ورجوع الأول يذهب خلفه
الآخ � ��ر وه� �ك ��ذا .ك ��ان ال �ت��ر ّق��ب
ي�سيطر علينا جميعاً .ه ّي�أتُ نف�سي
ل�ل��ز ّي��ارة ،حيث �أخبروني ب�أنني
التالي .وبينما كنتُ كذلك� ،أط ّل
ال�ع��رادي عليّ وع�لام��ات الحزن
ال�شديد بادي ًة على وجهه .دخل
الزنزانة ،وكنتُ جال�ساً .ف�صرخ
في وجهي� .أتذك ُر تلك ال�صرخة
الم�شحونة ب��ال �ع��زة ،والمفعمة
بالحزن ال�شديد .قال ل��ي »:قمْ ،
وارف ْع ر�أ�سك ،فلقد قدّم ال�شعبُ
كوكب ًة من ال�شهداء� .أكثر من 7
�شهداء �سقطوا م�ضرجين بالدم،
وال�شعب ثار ..ثار ..ولن يهد�أ».
وقفتُ ! وف��زع جميع ال�سجناء
(� 23سجينا) في ذلك ال�سجن.
ب � ��د�أ ال��ب��ك��اء وال� �ع ��وي ��ل .وق��ف
الجالدون مذهولين ،ال يعلمون
ماذا يفعلون! وبد�أنا في ال�صراخ،
والبكاء ،وركل الأبواب الحديدية

بقوة ،وعلت هتافات« :الموت لآل
خليفة» و»هيهات منا الذلة»!
لم ي�ستطع ال�ج�لادون القيام
ب�أي �شيء .لم يكن في ح�سابهم
حتى محاولة ال�سيطرة علينا.
ح���اول���وا ال��ت��ه��دي��د ،ول� �ك ��ن لم
يجد نفعا ،فقد ك��ان حرماننا
م��ن الأخ� �ب ��ار ،وو��ص��ول�ه��ا ف�ج��أ ًة
لنا  -خ�صو�صا بعد �أن تفاقم
ال��و� �ض��ع ،وع ��دد ال���ش�ه��داء ،وم��ا
ح ��دث م��ن ت�ف��ا��ص�ي��ل �أخ � ��رى -
بمثابة ال�صاعق ال��ذي فجّ ر في
داخل قلوبنا المقهورة رغب ًة في
التمرّد والإنعتاق .لم تكن جدران
ال�سجن لتمنعنا من العروج نحو
دوار ال �ل ��ؤل ��ؤة ،ول��م يكن يجدي
التخويف بال�صعق بالكهرباء �أو
التعذيب وال�ضرب .هكذا ع�شنا
يومين متتاليين قبل �أن يرغموا
�صاغرين على �إط�لاق �سراحنا
في �أول �ساعات  23فبراير.
ف� ��ي م�����س��اء  22ف��ب��راي��ر،
�أح�س�سنا �أن حركة غير طبيعية
تجري في ال�سجن .لم نتوقع �أن
يُطلق �سراحنا ،ولم نكن نكترث
�أ�ص ًال لإط�لاق �سرحنا بعد ورود
�أخبار الثورة ال�شعبية و�شعارات
�إ� �س �ق��اط ال �ن �ظ��ام .ف��ج���أة ،بعد
منت�صف الليل ،ي�أتي قرار �إطالق
�سراحنا .وق��د تعمّدوا ت�أخيرنا

حتى بعد منت�صف الليل.
خ��رج��تُ �أن���ا م �ت ��أخ��ر ًا لأن�ن��ي
ق� �رّرتُ البقاء م��ع ال��دك�ت��ور عبد
الجليل ال�سنكي�س لحمل �أغرا�ضه.
خرجت بعد ال�ساعة الثالثة فجرا.
وكنّا قد قرّرنا �سلف ًا في ال�سجن
�أن نطوف على دوار الل�ؤل�ؤة قبل
ال��ذه��اب ل�م�ن��ازل�ن��ا .وب��ال�ف�ع��ل،
خ ��رج ��تُ لأج � ��د ول � ��دي محمد
مو�شّ حا بعلم البحرين� .أح�س�ستُ
وك��أن�م��ا ع�صر حكم اال�ستبداد
انتهى� ،أو �أن��ه ال يمكن �أن يبقى
ب �ع��د ال� �ي ��وم ،وك ��أن �م��ا م�ستقبل
الحرية الم�شرق قد �أقبل مبكّرا
ودون �إ�ستئذان .توجهتُ فورا �إلى
ال �دّوار .لم �أكن ا�صدق �أنني في
ح�ضرة دوار الل�ؤل�ؤة! كان �شعور ًا
امتزجت فيه دموع الفرح والحزن
معا .ح�ضرت �أي��ام� ًا متتالية في
دوار الل�ؤل�ؤة فقط لأرمق النا�س،
و�أ�شعر بالعز ،و�أن ه��ذا ال�شعب
نه�ض ،ول��ن يرجع ل�ل��وراء �أب��دا.
وكثير ًا ما ت�سامرت مع زمالئي
ف���ي رح� �ل ��ة ال�����س��ج��ون  -م�ن��ذ
�أغ�سط�س �إلى فبراير  -هل نحن
في البحرين؟ وهل هي فعال فقط
خطوات نحن الحرية والكرامة؟!
* نا�شط حقوقي ،محكوم غيابيا
( 15عاما) في ق�ضية «التحالف
من �أجل الجمهورية»

[ر�أي]
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�صرخة  14فبراير في وجه مثقفي الخليج

عبا�س بو�صفوان

*

*

في هذه المقالة ال �أعني �أحد ًا بها بقدر ما �أعبر عن ما يجول بخاطري وما بين �أ�ضلعي التي
بد�أ التعب والملل والقرف ي�ستلل منها ولها ،نتيجة للمعالجة الغبية التي ال �أعرف �إلى �أي مدى
�سوف ت�ستمر.
في كل االنتفا�ضات ال�سابقة والمالحقات ،مالحقة الن�شطاء دون غطاء حقوقي كما يح�صل
اليوم كان التفاعل الخليجي يظهر بو�ضوح رغم التعتيم الإعالمي ،ويمكن متابعة ذلك من خالل
الأر�شيف البريطاني و�أر�شيف ال�صحافة الم�صرية والكويتية خ�صو�صا مجلة الطليعة الكويتية
ومن�شورات الن�شطاء مثل مجلة الخام�س من مار�س.
ورغم ذلك الن�شاط بذلك الوقت وق�سوة الكبت والت�شرد بمختلف العوا�صم العربية والدولية لم
ينقطع الدعم ال�شعبي الخليجي �سواء من �سا�سة خليجيين �أو من مثقفين ،و �إزاء ذلك يمكن
�أن نعذر المثقفين الخليجين بتلك الفترة لظروف الكبت واال�ستبداد وعدم توفر معلومة ب�شكلها
الحالي ال�سريع وعدم وجود �أدوات التوا�صل االجتماعي الموجودة ،وعدم وجود ف�ضائيات تنقل
الحدث �أول ب�أول وعدم وجود نت يحتوي على كل ما يمكن �أن يتخيله العقل الب�شري ،ولكن في
انتفا�ضة البحرين الحالية ال يمكن �أن نلتم�س لمثقفي الخليج العذر على تخاذلهم ،ولي�سمحوا
لي بهذه الكلمة القا�سية �أقولها بكل �صراحة لقد خذلتم انتفا�ضة الرابع ع�شر من فبراير ولن
يغفر لكم التاريخ هذه ال�سقطة التي ما كان يجب �أن تقعوا بها ،ف�أنتم ل�ستم من الب�سطاء �أو من
ذوي التفكير المحدود وال�ضيق لكي تنطلي عليكم النغمة الفئوية  ،ه�ؤالء �شيعة يريدون والية
الفقيه وجمهورية �إ�سالمية� ،أتفهم موقف الب�سطاء ومحدودي التفكير ممن تنطلي عليهم هذه
الأ�سطوانة التي نفاها ال�سفير الأمريكي و تقرير ب�سيوني.
ال �أ�ستطيع �أن �أتفهم موقفكم و�صمتكم من انتفا�ضة الرابع ع�شر من فبراير وترديدكم
الأ�سطوانة الم�شروخة بالبعبع الإي��ران��ي ،فبكل المقايي�س يجب �أن يتم مواجهة حقيقة
موقفكم و�سكوتهم عن �آلة القتل التي تعمل في الج�سد البحريني الذي �أنهكته تلك الآلة القمعية
الجهنمية.
لماذا التزمتم ال�صمت عن ما يح�صل بالبحرين؟ هناك ر�أي يقول �إن مثقفي الخليج و�أعني
كل مثقفي دول الخليج دون ا�ستثناء قد عانوا ما عانوه على �أثر ن�ضالهم في فترة الن�صف الأخير
من القرن الما�ضي وال زال البع�ض منهم يدفع ثمن مواقفه من ت�شرد و�سجن ومحاربة بالرزق
وكل ما يخطر على البال من ممار�سات تدينها كل االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة ،فه�ؤالء ال
يالمون كجيل قدم ما لديه والزال ي�ؤدي ما عليه �أمام الجيل الذي يتتلمذ على يدهم اليوم
وفي الأم�س ليت�شرب الوطنية والن�ضال على يديهم � ،أما مثقفو الجيل الحالي فال عذر لديهم
بكل �صراحة ب�أن يقفوا هذا الموقف المتخاذل �أمام كل تلك االنتهاكات التي تح�صل لل�شعب
البحريني على يد مرتزقة تجلبهم ال�سلطة لقمع �شعب كامل بما فيهم ال�سنة المعار�ضين و لي�س
ال�شيعة فقط .
انتفا�ضة الرابع ع�شر من فبراير وهي تنهي عيد ميالدها الأول تت�ساءل �أين دوركم يا مثقفي
الخليج ؟ �أو يا من تدعون الثقافة ،لم ن�سمع منكم �أي بيان يندد بتلك الممار�سات القمعية التي
تح�صل بين بيوت المدنيين؟ لم ن�سمع منكم �صيحة �أو �صرخة ا�ستغاثة ل�شعبكم في البحرين وهو
ينحر على القبلة دون حتى �أن ت�سموا عليه� ،أين النخوة الخليجية ؟ هل �أ�صبح الدم البحريني
رخي�صا لهذه الدرجة حتى تتجمد �أحا�سي�سكم� ،أم �أنه ال يعني لكم �سوى لقاء في فندق خم�س
نجوم تتحدثون به لأنف�سكم عن نف�سكم وت�سمعون به �أ�صواتكم و�صداها داخل قاعة مغلقة
عليكم وتعيدون نف�س الأ�سطوانة كل �سنة حتى بدون �أن يعرف ال�شعب البحريني الذي تلتقون
على �أر�ضه كل عام منذ �أكثر من ثالثين �سنة عما تتحدثون� ،إال تخجلوا من �أنف�سكم �أمام
تاريخكم الذي ي�سجل عليكم هذا التخاذل الممجوج والفج والذي يدعوا �إلى اال�شمئزاز.
وا �أ�سفي على مثقفي الخليج اليوم وهم ي�شاهدون كل هذا القتل الذي يحدث لأ�شقائهم وهم
�صامتون ينظرون لهم وهم ي�سحلون ويالحقون ويجرجرون وينفون وتقطع �أرزاقهم وك�أن على
ر�ؤو�سكم الطير فاغرين �أفواهكم دون �أن تتحرك �شُ عيرة  من م�شاعركم التي تم�سخت على ما
يبدو و�أ�صبحت �أ�صلب من �صخر جلمود ،تبا لكم يا مثقفي الخليج يا من انتزعت منكم م�شاعر
الإن�سانية يا من تجردتم وتعريتم �أمام �شهداء انتفا�ضة الرابع ع�شرمن فبراير� ،سوف ي�سجل
عليكم التاريخ موقفكم المتخاذل هذا و�أ�سجل �أنا هذا الهروب الكبيرمن م�سئوليتكم لأح�ضان
ال�سالطين ليلقوا عليكم فتات الذل والهوان متخلين عن م�سئوليتكم التاريخية والإن�سانية التي
يتحتم عليكم تحملها في م�شهد �أقل ما يقال عنه �إنه م�شهد بائ�س على خ�شبة م�سرح المثقفين
الخليجيين مع الأ�سف ال�شديد� أكرر و�أعيد فنقطة من دم �شهيد و�شهيدة في قرية الدراز و�سترة
وجدحف�ص والدير وكل القرى المنتف�ضة للكرامة ت�ساوي �أكبر ر�أ�س بكم يا مدعي الثقافة  ،نعم
�أقولها بكل فخر وعزة وكرامة وال �أخبئ ر�أ�سي بالرمال كما تفعلون بتهربكم من هذا الواقع
المرير الذي يمر به �شعب من �شعوبكم الم�سكينه الذين ينظرون لكم باحترام ال ت�ستحقونه في
الحقيقة.
نعم �أقولها بكل فخر �أن نقطة دم نقطة دم �شهيد و�شهيدة ت�ساوي كل ر�ؤو�سكم الفارغة ،اللعنة
على تلك الثقافة التي ال تنجد مغيثا وال ت�أخذ بخاطر �أم فقدت ولدها وال بكلمة زوجة ترملت بعز
�شبابها وال نخوة لبنت هتك عر�ضها وال عطف على �أب فقد �أ�سرته� ،أعرف و�أدرك مدى ق�ساوتي
بهذه الكلمات ولكن هذا هو م�شهدكم الحزين الذي ي�ستحق �أن ندينه و ن�ستنكره.
وختاما �أقولها بكل �صراحة يا �شعب البحرين ال تعولوا على مدعي الثقافة الخليجين الذين
�أ�سقطتموهم و�أغرقتموهم ببحر دماء �شهدائكم .على الرغم من القنابل الم�سيلة للدموع
والر�صا�ص الحي والر�صا�ص المطاطي واالن�شطاري وال�سجن واالعتقال والتعذيب والت�شرد
وقطع الأرزاق ،فمعركتكم اليوم تتج�سد بن�ضالكم الإن�ساني ،فحافظوا على �سلمية ن�ضالكم.
نعم حافظوا على �سلمية ن�ضالكم ف�أنتم المنت�صرون طال الزمن �أو ق�صر ،الديمقراطية
والحرية لن تح�صلوا عليها �إن لم تعمد بدمائكم الزكية التي تدفعونها.

فجر  14فبراير  ،2011ق��اد الرجل العنيد عبدالوهاب ح�سين
تظاهرة �صغيرة العدد �إلى دوار النويدرات� ،سيظل ينظر �إليها التاريخ
على �أنها �أول م�سيرة خرجت في ثورة الرابع ع�شرمن فبراير ،لتعلن
انطالق ح��دث ا�ستثتائي في تاريخ البحرين ،حين قطعت الم�سيرة
التردد ب�ش�أن ما �إذا كانت التظاهرات ال�شعبية ،التي كانت تنوي ا�ستلهام
تجربتي تون�س م�صر� ،ستنطلق �أم ال.
�سبق ذك حملة على االتنرنت� ،أذهلتني ،وجعلتني �أقرر التغريد في
تويتر في  12فبراير .2011لكن ما ت�سبب لي بـ «�صدمة» �إيجابية هو
تحول ملتقى البحرين (بحرين �أون الين) المعروف بت�سيد خطابات
«الت�شدد» فيه ،وربما غوغائيتها �أحيانا� ،إلى ف�ضاء جامع كل الطيف
الوطني المعار�ض ،لتبادل الأفكار حول مجمل الحالة الوطنية ،والموعد
الأن�سب النطالق «يوم الغ�ضب» البحريني ،وال�شعارات التي �سيرفعها.
ف��ي الملتقى ،الأ��ش�ه��ر بحرينيا ،ت��م اختيار دوار ال �ل ��ؤل ��ؤة كمركز
لالحتجاج ،من بين مواقع �أخ��رى تم تر�شيحها ،كان ذلك �أق��رب �إلى
عملية انتخاب مذهلة �شعبية وحما�سية لملكة جمال عبر االنترنت!.
�سبق ذلك تر�شيح كورني�ش الملك في�صل ودوار الل�ؤل�ؤة ومواقع �أخرى
لتكون «ميدان التحرير» البحريني ،وعر�ضت خرائط و�صور للمواقع
المر�شحة� ،أهميتها «اال�ستيراتيجية» ،م�ساحتها� ،سهولة الو�صول لها،
قدرتها اال�ستعابية للجمهور ،مواقف ال�سيارات المتاحة ،والخدمات
المتوافرة ،بما في ذلك دورات المياه.
لقد تمكن الملتقى من �إدارة عمليات ع�صف ذهني على مدى نحو
�أ�سبوعين ،لو�ضع ت�صورات لمجمل الثيمات التي �ستلوّن الحقا م�شهد
دوار الل�ؤل�ؤة.
كان المتحدثون في «�أون الين» حري�صون على تجنب ا�ستخدام لغة
غير تقنية في توجيه النقد للآخر ،ي�ؤكدون على الوحدة الوطنية ،وعلى
وحدة المعار�ضة ،وعلى �آليات ا�ستثمار اللحظة العربية الراهنة ل�صنع
انت�صار تاريخي بحريني خال�ص.
وكان لما يمكن اعتباره �ضوء �أخ�ضر من �آية اهلل ال�شيخ عي�سى قا�سم
وزعيم الوفاق ال�شيخ علي �سلمان بمثابة غطاء �سيا�سي النطالقة الن�شاط
ال�شبابي المرتقب ،يخط�أ من يعتقد �أن التظاهرات المزمعة لم تكن
بحاجة �إليه� ،أو يمكن �أن ت�صل �إلى مدياتها الراهنة بدون ذلك التناغم
«العفوي» بين جل �أقطاب ال�ساحة الوطنية المعار�ضة.
ع�صر  14فبراير  ،2011كنت في ال�سناب�س ،حيث خرجت تظاهرة
�ضمت الع�شرات ،لكنها �أكبر مما اعتاد ال�شبان ت�سييرها في ال�سنوات
ال�سابقة ،حين بدا الفراق ـ ر�سميا ـ بين جماعات حق والوفاء من جهة،
والوفاق من ناحية �أخرى ،على خلفية م�شاركة الأخيرة في االنتخابات
النيابية .2006
في ال�سناب�س ،بدت التظاهرة �سلمية ،النا�س كا�شفون وجوهم ،يحمل
بع�ضهم علم البحرين ،وال��ذي �سيتحول الحقا �إل��ى �أه��م ثيمة للثورة،
ي�صعب على النظام تغييره �أو حرقه ،كما فعل حين هدم دوار الل�ؤل�ؤة.
عدد من ال�شبان كانوا يحملون الحجارة ،تم نهرهم بطريقة وا�ضحة
ب�أن الحدث �سلمي بحت ،فيما كان �شاب يحمل قنينة ،اعتقد البع�ض �أن
بداخلها كيرو�سين ،ودعوه لإلقائها ،لكنه �أف�صح �أنها قنينة ماء لمواجهة
م�سيالت الدموع المرتقبة.
ولفتني في ال�سناب�س الح�ضور الن�سائي ،الذي �سيغطي ـ في حاالت
كثيرة الحقا ـ الح�ضور الذكوري ،لكنه حينها ـ  14فبراير  2011ـ يعد
معطى جديدا في هكذا مواقف ،يمكن �أن تتعر�ض للقمع ،وهذا ما حدث
بالفعل� ،إذ بُعيد دقائق ا�ستخدمت قوات ال�شغب م�سيالت الدموع بكثافة
لتفريق المحتجين.
انتقلتُ من ال�سناب�س �إلى كرزكان ..حيث التظاهرة فيها بالمئات،
ن�ساء ورجاال ،يرفعون �أعالم البحرين ،و�شعار «�سير يا م�شيع كل ال�شعب
وياك» ،داللة على الخط ال�سيا�سي الذي ي�سيطر على مزاجها.
لم �ألحظ تواجدا �أمنيا ،كانت المنطقة «محررة» بلغة النا�س ،وال�سبب
�أن��ه قبل ليلة من ذلك كانت ال�شرطة قد ا�ستهدفت زواج��ا في �إحدى
الح�سينيات ،وقد �أُغرق المكان بم�سيالت وت�سبب ذلك ب�إ�صابات ..مما
جعل الجو مكهربا ،واختار الجهاز الأمني عدم االقتراب من التظاهرة
ال�صاخبة.
ومن خالل بحرين �أون الين و �شهود العيان من الأ�صدقاء ،عرفت
�أن كل المناطق �شهدت تظاهرات لم تعتدها ..ومع ذل��ك ،ف��إن ما
جرى الحقا من تطورات كانت بعيدة عن المتوقع ،يجلعني �أقول �أن
الحدث الدراماتيكي �سيظل ل�صيقا بربيع البحرين� ..شرط �أن يدرك
ملتقى البحرين والجمعيات ال�سيا�سية وال�ق��ادة الدينيون وعموم
الجمهور �أن الحفاظ على ثيمات  14فبراير الأ�سا�سية �شرط الزم
لك�سب المعركة.
*�صحافي بحريني

تحية �إكبار و�إجالل ل�شهداء انتفا�ضة الرابع ع�شر من فبراير.
*الأمين العام للمنتدى الخليجي لم�ؤ�س�سات المجتمع المدني.

بحرينيو  14فبراير :حق العودة

خطابي في الرابع ع�شر من فبراير�...إلى جاللة القاتل

في فلم «�أوالد العم» :ينقذ �ضابط اال�ستخبارات الم�صرية فتاة فل�سطينية انتحارية من الموت ،وعرفان ًا له
تهديه مفتاحاً! .ي�س�ألها عن ق�صة المفتاح ،تخبره ب�أنه مفتاح منزل عائلتها المفقود ،ورثته عن �أبيها .ت�ؤكد �أن
كل فل�سطيني يحتفظ بمفتاح منزله ،و�أن لكل واحد منهم «حق العودة»
لي�ست القيمة في جغرافيا دوار الل�ؤل�ؤة� ،أو الن�صب المهدوم� ،أو هند�سة الدوار بنخيله وطرقاته� ،أو حتى موقعه
الإ�ستراتيجي على مقربة من قلب العا�صمة المنامة .القيمة هي قيمة الحلم الذي لب�سه وعا�شه البحرينيون
هناك على غير موعد .القيمة في �أيام الحرية ،في ذاكرة النا�س المتعلقة ب�أدق التفا�صيل والحوادث في ذلك
المكان .ال ي�ستطيع من تنف�س الحرية �إال �أن يعود لها ،له حق م�شروع ،حق العودة� .إن لم يعد ،ف�سيترك مفتاحه/
حلمه و�صية لمن ي�أتي بعده .وهذه مقدمة اولى.
المقدمة الثانية ا�ستخل�صها من لقاء (غير ر�سمي) جمع بع�ض ال�صحافيين مع �أحد �أفراد العائلة الحاكمة
في البحرين ،كان هذا اللقاء عقب ف�ضيحة تقرير (البندر) مبا�شرة� ،س�أل حينها �صاحب الدعوة �أحد كبار
الإعالميين عن ر�أيه في (تقرير البندر) وتبعاته� ،أجابه باقت�ضاب� :أعتقد �أن ا�سرائيل تملك من القوة والمال
والدعم الدولي ما ال يمكن مقارنته بالبحرين ،ا�سرائيل ورغم كل قوتها وما كانت تقدمه للمهاجرين اليهود
من امتيازات خرافية لم تنجح في �إبادة الفل�سطينيين �أو تهجيرهم �أو الق�ضاء على حلمهم في الحرية ،فهل
من المعقول �أن تنجح البحرين في الق�ضاء على �شعبها �أو �أن ت�ستبدله وهي دولة ينخرها الف�ساد و�سرقة المال
العام ،دولة ت�صارع منذ �أعوام لدفع ح�صتها في بناء ج�سر قطر!
في المقدمتين ما ي�شي ب�أن هذا ال�شعب هو الطرف الأقوى في الميزان .هذا �صحيح ،وقد ي�صف البع�ض هذا
الر�أي ب�أنه :مبالغة� ،أو حلم عالي الكلفة .نعم ،ت�ستطيع ال�سلطة ال�سيا�سية القائمة �أن تتحكم بقوة مرتزقتها
وعتادها على الأر�ض ،لكنها تدرك كما ندرك نحن �أن �سلطتها هذه �سلطة م�ؤقتة� ،سلطة مرهونة ببقاء من
تجلبهم من المرتزقة الم�سلحين في مواقعهم .ما �إن يغادر المرتزقة نقاطهم الأمنية حتى تعود الأر�ض
ل�سلطتها الحقيقية (ال�شعب) ،ال�شعب الذي يملك ال�شارع ،وي�ؤكد للعالم �أن ال�سلطة الحاكمة لي�ست �أكثر من
�سلطة مغت�صبة للأر�ض بالقوة .وهي بذلك – �أي الدولة – تدرك �أنها �سلطة فاقدة ل�شرعيتها� ،إن �شرعيتها
مفرو�ضة بال�سالح ،ال بقبول النا�س بها.
في ذكرى  14فبراير وانطالق ثورة الل�ؤل�ؤة يعود �شعار العودة للدوار ليكون ال�شعار الأكثر رمزية
وح�ضوراً .ال في �أروقة وف�ضاء تنظيمات المعار�ضة �أو �شباب  14فبراير وح�سب ،بل وبما يمتد لأجهزة
الدولة الأمنية �أي�ضاً� .إذت�شهد البحرين ت�صعيد ًا �أمنياً ،وع�سكر ًة للطرقات الم�ؤدية �إلى دوار الل�ؤل�ؤة.
وخالف ما ي�شي به ح�ضور هذا ال�شعار في ال�شارع من ت�أكيد عزمه و�صموده وقدرته في الثبات على
مطالبه العادلة ،ي�شي ب�أن الدولة �أي�ضاً ،تدرك قوة هذه العزيمة وال�صمود ،بل تخ�شاها وتهابها .تدرك
الدولة �أي�ضا� :أن كل ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات وتزييف وفبركات لم يجدِ  ،وهي الر�سالة الأهم،
والأجدر بااللتفات.
�إن تجارب ال�شعوب الحية ال تعود �إلى الوراء ،هذه حقيقة على النظام �أن ي�صدقها وهو يحاول – دون جدوى
 فر�ض �سيا�سة القبول بالأمر الواقع على �شارع المعار�ضة� .إن حلم/حق العودة للدوار لي�س �أزمة جغرافياالمكان لتطوقه الدولة بالمرتزقة الم�سلحين وهو لي�س مجرد مطالبة بحرية االعت�صام �أو ن�صر خرافي يحققه
النا�س بالو�صول �إلى هناك ،حق العودة للدوار هو مجاز عن المطالبة بالحق في الحرية ،الحق في الوجود،
الحق في الكرامة ،الحق في العدالة والم�ساواة والديمقراطية.
*كاتب بحريني.

مر عام �أيها الملك ،عام علي بعد �أن تركت كل عملي الذي و�صلت �إليه ب�سنين �شاقة من االجتهاد ،لم �أكن كاتبا ولم �أكن �صحفيا،
وكانت درا�ستي الجامعية في تخ�ص�ص علمي بحت ،كنت �أعمل حتى و�أن��ا �أدر���س لأنني من عائلة فقيرة ،ح�صلت على �شهادة
البكالريو�س من جامعة البحرين ببعثة من وزارة التربية لأنني كنت طالبا متفوقا.
لم �أحتج قبل هذه ال�سنة لأية �إعانة من �أحد ،فقد كان دخلي مرتفعا ،و�صرت �أعي�ش في �صفوف الطبقة المتو�سطة .لكنني �أيها
الملك كنت �أهتم بالنا�س منذ كان عمري  12عاما ،كنت �أراهم كيف يعي�شون في تلك القرية الفقيرة وي�ضطرون لأن يعملوا في
وظائف متدنية جدا ومن الدرجة العا�شرة حتى يوفروا ن�صف قوت يومهم ،كنت �أراهم كيف يركبون �أب�سط ال�سيارات ،وكيف يجل�سون
على الح�صير �أو على �أر�ض لي�ست مفرو�شة داخل منازلهم .كنت �أرى بيوتهم كيف كانت تغ�ص بعوائل �أبنائها الذين ال ي�ستطيعون
ا�ستئجار �شقة وال الح�صول على بيت ،كنت �أرى �أطفالهم كيف يلعبون في الطرق الرديئة وكيف يحافظون على م�صروف جيبهم
الب�سيط ويق�سمونه على فترتين ،كنت في المدر�سة الحكومية �أرى كيف ي�أتي �أبناء القرى �إلى المدر�سة بمالب�س رثة هي ربما نف�س
مالب�سهم في العام الما�ضي ،وكيف كانت �أغرا�ضهم وحقائبهم رخي�صة وب�سيطة .كنت �أيها الملك حين �أزور �أهلي في القرى الأخرى
�أو في العا�صمة �أرى الفقراء يتجولون في كل ال�شوارع ي�س�ألون النا�س �أعطياتهم ،و�أرى كيف �أن الكثير من ال�شباب ت�صل �أعمارهم �إلى
 25وهم دون عمل ،وكيف �أن كثيرا من الن�ساء والفتيات يعملن في بيوتهم ليكفين عوائلهن �شر الحاجة وال�س�ؤال.
كنت �أرى وكنت �أرى الكثير الكثير �أيها الملك ،وكنت واحدا من ه�ؤالء الذين طالما �أعوزت عائلته الحاجة ،لأنك بب�ساطة �أنت
وعائلتك �سرقتم كل خير هذا البلد ،واعتبرتموه بمنطق القبيلة الغازية غنيمة فتح ،على ح�ساب كل من يعي�ش فيه �سنة و�شيعة .لكن
هذا كله لم يكن ما حرك عدائي وكراهيتي لك �أيها الملك ،لأنك �سلبت �أهم ما نذرت نف�سي لأن �أعي�ش من �أجله ،وهو �أن �أعي�ش عزيزا.
�أيها الملك ..كنت �أنوي بمنا�سبة هذه الذكرى المجيدة �أن �أ�ستعر�ض مع ال�شعب البحريني عاما من خطاباتك الكاذبة ،عبر
الوقوف عليها وتحليلها بلغة المتابع ال�سيا�سي ،لكنني حين بد�أت مراجعتها وجدت �أنه من العيب �أن �أ�ضيع كل هذا الوقت لأجل
خطابات �ضعيفة ينق�صها ال�صدق .لقد قررت �أيها الملك �أن �أخطب فيك �أنا اليوم!
�أيها الملك ،قبل عام ومع اندالع ثورة الرابع ع�شر من فبراير� ،شاركت �أهلي و�أ�صدقائي و�أبناء وطني العظيم حلم التحول ال�سيا�سي
الذي راودني منذ كنت ابن  12عاما ،حين �سمعت لأول مرة بانتفا�ضة الت�سعينات التي قادها الزعيم الراحل ال�شيخ عبد الأمير الجمري
(قد�س) ،لقد ع�شقت هذا ال�شيخ لأن قلبه خفق بحريتي .حين مر �صديقي (الذي هاجر من البحرين خوفا من قمع قواتك المرتزقة)
بالبقعة التي �سقطت فيها دماء ال�شهيد عبد الر�ضا بو حميد قرب دوار الل�ؤل�ؤة ،انحنى عليها مقبّال .دخلنا دوار الل�ؤل�ؤة لكن جيو�ش قبيلتك
الغازية اغتالت حراكنا ال�سلمي ،وا�ستباحت قرانا ،وهتكت حرمة بيوتنا ،واعتقلت حريتنا .لقد حا�صرتنا جنود عر�شك لكننا لم نخ�ضع.
في مايو  2011ات�صلت ب�أ�ستاذي لبدء تحرك منظم ن�ستعد فيه �إلى مواجهة �أطول مع قتلة التاريخ من �أمثالك .التقينا وكان في
فمي كالم كثير ،كنا �أنا وهو ومجموعة من الكتاب والأكاديميين قد التقينا �سابقا عند �أحد �أعمدة دوار الل�ؤل�ؤة.
منذ ذلك اليوم �أيها الملك ،و�أنا قد تركت كل مجال عملي وتخ�ص�صي ،وتفرغت للعمل مع زمالئي الذين ينت�شرون في كل �أنحاء
العالم ،لنكون جزءا ب�سيطا من عطاء هذا ال�شعب العظيم في مواجهة طاغوت مثلك ،عبر هذه ال�صحيفة (مر�آة البحرين) التي
تعمل بفي�ض من دماء ال�شهداء لي�س �إال.
لقد �سرت في �أج�سادنا دماء ال�شهداء وا�ستن�سخت فينا �أرواحهم ،لقد انتهى زمن ال�شعارات �أيها الملك ،فقد �صارت المقاومة فننا
وهي ما ي�شغلنا فرد ًا فرداً .لم تع�ش بعد لحظات الألم التي ع�شناها منك ،لكنني �أقول لك� :ستخ�سر ،و�ستخذلك كل تلك الدول في لحظة
�ضعف ،كما خذلت �آباءك من قبل ،لحكمة واحدة ،وهو �أن التاريخ ال يتوقف �أبدا ،وهو ما لم تتعلمه من كل ما م�ضى وكل ما �سي�أتي.
تخرجت من كلية العلوم ،ثم �أ�صبحت �أكاديميا ،والآن ومن �أجلك �أ�صبحت كاتبا �صحافيا ،لكنني اليوم وبقلب �صادق ال �أريد �سوى
�أن �أكون �شهيدا ،يقلب ابني حبات التراب على قبري ،ويذكر �أنك قتلتني يا جاللة القاتل.
�أخيرا ...التاريخ تغيره الفكرة ال القوة� ...أيها الملك
* كاتب بحريني.

عادل مرزوق*

علي �شريف*

ثيمات  14فبراير ..الحاجة �إليها ت�شتد

�أنور الر�شيد

[ر�أي]

[تقرير]

الخــوالد
مر�آة البحرين (خا�ص):
ف� � ��ي ع� ��ائ � �ل� ��ة ط �ح �ن �ت �ه��ا
ال �� �ص��راع��ات ال��دم��وي��ة على
ال �ح �ك��م ح �ت��ى �أراق الإخ� ��وة
و�أبناء العمومة دم��اء بع�ضهم
ال�ب�ع����ض ،قلما وج��د ال�ط��رف
المم�سك بالحكم من يثق به.
ولعل اال�ستثناء الوحيد هو ذلك
الدور الذي لعبه خالد بن علي
مع �أخيه حاكم البحرين عي�سى
ب��ن علي  1869ـ 1932م
حين جلبه البريطانيون ليعتلي
�سدة الحكم في البحرين عقب
الأح��داث العا�صفة التي �ألمت
بحكم محمد بن خليفة الذي
خ��رج عن طاعة البريطانيين
غير ذات مرة.
ل���م ي��ك��ن خ ��ال ��د ب���ن ع�ل��ي
الوزير النا�صح� ،أو الم�ست�شار
الحكيم ،فلقد ت�سبب الحق ًا
في ك��وارث كبرى دف��ع عي�سى
بن علي ثمنها باه�ضاً .وتورد
الوثائق البريطانية في الأعوام

 1924 1922العديد منالجرائم التي ارتكبها خالد
ب��ن ع�ل��ي و�أب� �ن ��ا�ؤه ف��ي �سترة
وغ�ي��ره��ا م��ن ق��رى البحرين
التي اكتوت ب�سيا�سات ال�سخرة
والإ�ستعباد.
جرائم الخوالد
ووث �ق��ت ال�ت�ق��اري��ر الإداري� ��ة
البريطانية قيام خالد بن علي
بمعونة الدوا�سر قام بمهاجمة
ج ��زي ��رة � �س �ت��رة خ�ل�ال �شهر
مار�س �سنة  1922في �أ�سو�أ
ح ��ادث �إره ��اب ��ي م�ن��ذ �إع�ل�ان
المقاومة ال�سلمية من جانب
الأه��ال��ي ،بعد �أن ق�ت��ل �أكثر
من � 12شخ�صا منهم وحرق
بيوت الكثير منهم واغت�صبت
بع�ض الن�سوة .وعلى �إث��ر هذه
ال� �م� �ج ��زرة ت �ح��رك��ت ال �ق��رى
بفعالية مطالبة الحاكم ال�شيخ
حمد والميجر دي�ل��ي باتخاذ
الإج��راءات المنا�سبة و�إيقاف
الحمالت الإرهابية.

وكان ال�شيخ عبد اهلل العرب
من �أبرز علماء البحرين الذين
وق �ف��وا وت �� �ص��دوا الع��ت��داءات
ال��دوا� �س��ر ،حيث ك��ان النا�س
ت�ستظل ب�آرائه وفتاويه وت�ستلهم
منه الر�ؤى والتوجيهات للدفاع
عن حقوقها الم�سلوبة .وقام
ال�شيخ ال �ع��رب بمعية ال�شيخ
ح�سن رم�ضان بكتابة عري�ضة
اح��ت��ج��اج دون ف �ي �ه��ا جميع
االنتهاكات ورف�ع��وا العري�ضة
للحاكم ال�ب��ري�ط��ان��ي الممثل
للمقيم ال�سيا�سي البريطاني
في (بو�شهر) من �أجل التدخل
لو�ضع حد لالنتهاكات و�سعي ًا
لمعالجة ال �م��و� �ض��وع ،و�سعى
� �ش �ي��وخ ق �ب��ائ��ل (ال ��دوا�� �س ��ر)
و�أع� ��وان � �ه� ��م ل �ت �ع �ط �ي��ل ��س�ي��ر
المحاكمة الق�ضائية وفر�ض
�إرهابهم بالقوة وقاموا بتهديد
المواطنين (ال�شيعة) �إذا ما
حاولوا تقديم �إثباتات جريمة
محددة �ضدهم.

ف�ق��ام ال��دوا��س��ر بالتعر�ض
ل��ل��ب��ح��ارن��ة ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي
الغوا�ص في منطقة خورف�شت
ف��ي م��اي��و  .1923وبالرغم
من هذا التهديد قدم ال�شيخ
(ال� � �ع � ��رب) وال��م��واط��ن��ي��ن
�إثباتاتهم و�أدلتهم التي �أدانت
� �ش �ي��وخ ق �ب��ائ��ل (ال��دوا���س��ر)
و�أع� ��وان � �ه� ��م ال �م �ج��رم �ي��ن،
ال��ذي��ن اع�ت��رف��وا بالم�س�ؤولية
ال �ج �م��اع �ي��ة ع���ن ال��ج��رائ��م
ال�م��رت�ك�ب��ة ��ض��د ال�م��واط�ن�ي��ن
ال���ش�ي�ع��ة ف��ي ق��ري��ة (ع��ال��ي)
و(�� �س� �ت ��رة) و ُاج � �ب� ��روا على
دف��ع التعوي�ضات المنا�سبة
لأه ��ل ال��ذي��ن ق�ت�ل��وا وجُ ��رح��وا
من ج��راء الهجوم على قرية
(ع ��ال ��ي) ،وك��ان��ت ه ��ذه �أول
م� ��رة ف ��ي ت ��اري ��خ ال �ب �ح��ري��ن
ال ��ذي ُت�� َق��دَ م قبيلة متنفذة
�إل ��ى المحكمة ت�ح��ت �سلطة
ال �ق��ان��ون ال �ع��ام البريطاني!
مما �أوغ��ر �صدورهم و�أخ��ذوا

الثالثاء  14فرباير  2012العدد �صفر
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بذرة
الـشــر

يتحينون الفر�صة لالنتقام
من القائمين على هذا العمل.
وفي العا�شر من يونيو1923
ارتكب (الدوا�سر) و�أعوانهم
ج��ري�م��ة ب�شعة ع�ن��دم��ا كمنوا
لل�شيخين ال �ع��رب ورم���ض��ان
فجراً ،حيث �شهر (الدوا�سر)
�سيوفهم وهجموا عليهم في
ال�صليّب)
منطقة ت�سمى (ردم ّ
قرب قرية (�أبو�صيبع) وقاموا
بقتل ال�شيخين بقطع ر�أ�سيهما
وال �ت �م �ث �ي��ل ب �ه �م��ا ،ث ��م ف ��روا
هاربين.
ورغ��م ك��ل م��ا اقترفه خالد
ب��ن علي بمعية ال��دوا��س��ر من
جرائم وانتهاكات لحقوق هذا
ال�شعب ،فقد ا�ستطاع �أن يبقى
هو و�أبنا�ؤه و�أحفاده في ق�صور
لا بعد
الحكم الخليفية ،ج�ي� ً
جيل .ما خال عهد عي�سى بن
�سلمان �آل خليفة ال��ذي �أحكم
فيه رئي�س ال ��وزراء خليفة بن
�سلمان القب�ضة على مقاليد

ال �ح �ك��م ،ف �ل��م ي �ك��ن ل�ل�خ��وال��د
ذلك الوجود �أو الت�أثير ،ولي�س
خفي ًا على المتابعين العداء
الم�ستفحل ب �ي��ن خ�ل�ي�ف��ة بن
�سلمان وخالد بن �أحمد وزير
ال ��دي ��وان� ،إذ ل�ط��ال�م��ا �صرح
رئي�س الوزراء لح�ضور مجل�سه
ودي��وان��ه كراهيته لخالد بن
�أح �م��د و�أخ �ي��ه خليفة القائد
ال �ع��ام ل �ق��وة دف ��اع البحرين.
المفارقة ال��وح�ي��دة ف��ي ع��داء
خليفة ب��ن �سلمان ل�ه��م� ،أن��ه
حاول ا�ستر�ضاء الخوالد عبر
تزويجه اب�ن��ه علي ب��ن خليفة
ب ��واح ��دة م��ن ال �خ��وال��د حين
اختار بنت عبداهلل بن خالد
زوجة له.
الخوالد من جديد
�سيكون ل�ل�خ��وال��د ف��ي عهد
ح �م��د ب��ن ع�ي���س��ى �آل خليفة
( )1999ع� ��ودة ج��دي��دة،
لكنها لي�ست عودة الم�ست�شار
�أو الوزير فح�سب ،بل هي عودة
ب�أهداف جديدة وطموحات
�أكبر ،معادلة الخوالد التي
ي�ف�ه�م�ه��ا خ��ال��د ب ��ن �أح �م��د
و�أخ��وه الم�شير هي كالتالي:
�أن يبقى الحكم ف��ي عائلة
عي�سى بن علي في الأ�سماء،
فيما يم�سك الخوالد بمقاليد
الحكم على الأر�ض ،ولطالما
�� �س� � ّر ال� �خ ��وال ��د ل �م��ن ي �ل��وم
تغولهم في م�ؤ�س�سات الدولة
ب� ��أن ات�ساعهم ه��و تعوي�ض
لما بذله جدهم الأول خالد
بن علي في ا�ستقرار الحكم
فيما ك��ان �أخ ��وه عي�سى بن
علي م�شغو ًال بترف الق�صور
وال �ن �� �س��اء .وك �م��ا ك��ان للجد
الأكبر خالد بن علي مجازره
وج��رائ �م��ه ،ه��ا ه��م �أح �ف��اده
يكملون دم��وي��ة ج��ده��م من
جديد.
�أن �ج��ب خ��ال��د ب��ن ع�ل��ي �آل
خليفة ع��دة �أب��ن��اء ،منهم:
عبداهلل بن خالد وهو رئي�س
ال�م�ج�ل����س الأع��ل��ى ل�ل���ش��ؤون
اال��س�لام�ي��ة وع�م�ي��د العائلة
المالكة ،و�سلمان ب��ن خالد
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وهو جد وزير الديوان الملكي
خ��ال��د ب��ن �أح �م��د ب��ن �سلمان
�آل خليفة والم�شير خليفة بن
�أح �م��د ب��ن �سلمان �آل خليفة
ال �ق��ائ��د ال �ع��ام ل �ق��وة ال��دف��اع.
وه��و �أي�ض ًا ع��م وزي��ر ال��دي��وان
ع��ب��داهلل ب��ن � �س �ل �م��ان ،وزي��ر
الكهرباء ال�سابق ،الذي ي�شغل
اليوم من�صب رئي�س المكتب
الع�سكري للقائد الأعلى للقوات
الم�سلحة ،هو من�صب تر�ضية
بعد �إزاحته من وزارة الكهرباء
�إثر ف�شله في �إدارة ملف االثنين
الأ���س��ود ال ��ذي �شهد انقطاع
الكهرباء عن جميع الكهرباء
في �أغ�سط�س .2004
وت �م �ت��د � �س �ل �ط��ة ال �خ��وال��د
لت�شمل وزارة ال �ع��دل ،فوزير
ال �ع��دل وال �� �ش ��ؤون الإ�سالمية
والأوق� ��اف خ��ال��د ب��ن علي بن
ع �ب��داهلل ب��ن خ��ال��د ه��و حفيد
عبداهلل بن خالد ،ت��زوج والد
الوزير وع�ضو مجل�س ال�شورى

�سلمان كر�سيه.كما �أن وزي��ر
ال��دول��ة ل�شئون ال��دف��اع محمد
ب��ن ع��ب��داهلل ه��و ن �ج��ل خ��ال��د
ب��ن ع �ب��داهلل ع�م�ي��د ال�ع��ائ�ل��ة،
وبذلك تكون جميع المنا�صب
الع�سكرية في البالد هي في
قب�ضة الخوالد.
�أما �آل عطية فهم ينت�سبون
ل�ل�خ��وال��د م��ن ج�ه��ة وال��دت�ه��م
(�أخ � ��ت خ��ال��د ب ��ن �أح� �م ��د)،
وي �ع �ت �ب��ر (�أح� �م ��د ب ��ن عطية
اهلل و�أخ� � ��وال� � ��ه خ���ال���د ب��ن
اح �م��د وخ �ل �ي �ف��ة ب��ن �أح �م��د)
ال�ح�ل�ق��ة الإداري � ��ة الرئي�سية
ل�ن�ف��وذ ال �خ��وال��د ف��ي ال��دول��ة
والعائلة الملكية الجديدة في
البحرين .ويعتبر هذا الثالثي
ال �ح �ل �ق��ة ال� �م ��دي ��رة ل�م�ج�م��ل
تفا�صيل الم�شهد ال�سيا�سي
في البحرين ،خ�صو�ص ًا و�أن
وزي��ر المالية وب��اق��ي ال��وزراء
ي��درك��ون �أن �شيئ ًا ال يمر من
ال��دي��وان الملكي دون موافقة

ال�سابق علي ب��ن ع�ب��داهلل ال
خ�ل�ي�ف��ة م��ن � �س �ي��دة م�صرية
و�أن �ج��ب منها ال��وزي��ر ال�شيخ
خ��ال��د ،وت �ن �ك��ر الأب الب �ن��ه،
فمكث االبن �سنوات في م�صر،
حتى عَ لم الجد بذلك ف�أمر ب�أن
يعي�ش حفيده ف��ي البحرين،
وتحت رعاية مبا�شرة منه.
هناك �أي�ضاً ،ال�شيخ خالد
ب��ن ع �ب��داهلل ب��ن خ��ال��د نائب
رئ �ي ����س م�ج�ل����س ال� � ��وزراء هو
اب��ن ع�ب��داهلل ب��ن خ��ال��د عميد
العائلة .وهو �شخ�صية ليبرالية
ي��رى فيه الخوالد ال�شخ�صية
الأق��رب لتولي رئا�سة ال��وزارء
بعد رحيل خليفة ب��ن �سلمان
على عك�س ما ي��دور في �أروق��ة
الحكم ب ��أن المر�شح لخالفة
خليفة ب��ن �سلمان ه��و ال�شيخ
محمد بن مبارك �آل خليفة.
ويهي�أ الخوالد الأخ�ي��ر ليكون
رئي�س ال� ��وزراء ف��ي البحرين
ح��ال��م��ا ي � �غ� ��ادر خ �ل �ي �ف��ة ب��ن

ه��ذه ال��دائ��رة ال�ت��ي ت�ستهلك
�أوق � ��ات ال �م �ل��ك ف��ي ال�ت��رف�ي��ه
والن�ساء تحت �إ�شراف عاملهم
في ال�صافرية م�ست�شار اختيار
ال�ع��اه��رات للملك �سلمان بن
هندي.
تقرير البندر:
اولى بذرات ال�شر
ل��م ي �ك��ن ل�ل�ع��ائ�ل��ة الملكية
ال �ج��دي��دة ف��ي ال�ب�ح��ري��ن من
الخوالد ظهور وا�ضح ما بين
الأع��وام ،2006 – 1999
ب��ل �إن �أح ��د ًا ل��م يتنبه لتغول
ه��ذه ال�ع��ائ�ل��ة وام �ت��داده��ا في
�شتى مواقع الدولة وم�ؤ�س�ساتها
المدنية والع�سكرية� .إال �أن
�صبيحة ال�خ�م�ي����س ال�م��واف��ق
ب� �ـ �� 14س�ب�ت�م�ب��ر 2006م
ك � ��ان ت��وق��ي��ت ال �ك �� �ش��ف ع��ن
ن�ف��وذ ال�خ��وال��د ومخططاتهم
ال�شيطانية في البحرين ،وذلك
ع�ق��ب ق���رار �إب��ع��اد م�ست�شار
ال �ح �ك��وم��ة ال �� �س��اب��ق ال��دك �ت��ور

� �ص�لاح ال�ب�ن��در وذل ��ك بتهمة
تورطه في محاولة انقالبية.
كان �صالح البندر قبل قرار
�إب� �ع ��اده ق��د ال�ت�ق��ى ب �ع��دد من
نخبة ال�صحافيين البحرينيين
ل�ي�ع��ر���ض ع�ل�ي�ه��م ت �ق��ري��ر ًا –
ع��رف الح �ق � ًا بتقرير البندر
– �سري ًا �سرعان ما تداولته
ال�صحافة المحلية .التقرير
ك�شف تورط �شخ�صيات هامة
من الخوالد يتقدمهم �أحمد
ب��ن عطية اهلل و�آخ � ��رون من
ال �ح �ك��وم��ة ال �ب �ح��ري �ن �ي��ة ،في
�إن�شاء جهاز �سري يعمل على
�إث� ��ارة ال�ف��و��ض��ى وال �ن��زاع��ات
ف�ي�م��ا ب �ي��ن م �ك��ون��ات ال�شعب
البحريني :ال�شيعة وال�سنة.
كما ت��ورط ه��ذا التنظيم في
�إن���ش��اء جمعيات وم�ؤ�س�سات
�أه �ل �ي��ة ت �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ق��وي����ض
الم�سيرة الإ�صالحية في البلد
وم�ن��اه���ض��ة ال �ق��وى ال��داع�م��ة
لعملية التحول الديمقراطي.

وقد تهي�أت لهذا الجهاز �أموال
طائلة تم �صرفها على �أع�ضائه
ون�شاطاته مما كان له الأثر في
�إح ��داث العديد م��ن الأزم��ات
االجتماعية وال�سيا�سية التي
ات�سمت بطابعها الطائفي في
البحرين.
�أي���ام ب�سيطة ب�ع��د م�غ��ادرة
البندر و��س��رع��ان م��ا تك�شفت
خ��ط��وط ف���ض�ي�ح��ة (ال �ب �ن��در
غ �ي��ت) لتك�شف ع��ن م�لام��ح
ال��وج��وه الحقيقية ال�ت��ي تدير
ال�ب�لاد وتتحكم ف��ي م��وارده��ا
و�سيا�ساتها ،و�سرعان �أي�ض ًا ما
ظهر خالد بن �أحمد �آل خليفة
ال ك��وزي��ر ل �ل��دي��وان ال�م�ل�ك��ي،
ب��ل باعتباره ال��دي��وان الملكي
وال �م �ل��ك ذات�� ��ه .ك� ��ان ال �ع��ام
 2006تحديد ًا نهاية ما كان
يعرف بالم�شروع الإ�صالحي
في البحرين.
اق� ��ر�أ ال�ح�ل�ق��ة ال �ث��ان �ي��ة في
موقعنا (مر�آة البحرين)
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