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المس��تحيل ،فهذه الفترة علّمتن��ي الكثير من
المه��ارات ف��ي إدارة الحم�لات االنتخابي��ة
وفِ��رَقالعم��ل”.

ف��ي عموم��ه ال يتحدث هذا المل��ف الخاص بالمرأة والثورة عن ناش��طات
بارزات أو معروفات ،لس��ن حقوقيات مشهورات وال إعالميات وال عضوات
ف��ي جمعي��ات سياس��ية وال ناش��طات مناصرات لحري��ة الم��رأة وحقوقها،
نتح��دث عن المرأة البحريني��ة (المغمورة) التي تمثل س��واد هذا المجتمع
المحاف��ظ ،لكنه��ا بالمقاب��ل تمثّل ش��ك ًال مختلف��اً لحراك المرأة ف��ي الربيع
العرب��ي ،تخ��رج إلى الش��ارع بش��كل يوم��ي وتش��ارك ف��ي االحتجاجات
واالعتصامات والمس��يرات بعباءتها الس��وداء التقليدي��ة ،تواجه خطر القمع
والض��رب والتوقي��ف واالعتق��ال ،واإلصاب��ة أو الموت أحياناً .هي ليس��ت
فق��ط أم الش��هيد أو أخته أو زوجته أو ابنته ،وليس��ت فقط أم المعتقل أو
أخت��ه أو زوجت��ه أو ابنت��ه ،ه��ي الثائ��رة والميداني��ة أيض��اً.
نتح��دث عن الحاجة مريم طريف ،أم الس��هوانيين ،الت��ي لم ترتح منذ 30
عام��اً أو يزيد ،م��ال لون ش��عرها للبياض ،وم��ا الن عظم موقفه��ا الصلب.
من��ذ مطلع قان��ون أمن الدولة وحتى  14فبراير وه��ي تقدم أبناءها وأبناء
أبنائه��الل��دربنفس��ه.
نتحدث عن أم حس��ين (زهرة الش��يخ) الثائرة الخمس��ينية منذ التسعينيات
إل��ى ثورة  14فبراير ،ال ش��يء يوقفها س��وى الموت كما تق��ول ،على كتفها
العل��م دوما ،وبيده��ا صور الرم��وز ،تحضر بعنف��وان الثورة .يبح��ث عنها
الن��اس ف��ي كل مس��يرة ليتعرف��وا عليه��ا ويقترب��وا م��ن س��ر عزيمته��ا.
نتحدث عن خديجة الموس��وي زوجة المناض��ل العنيد عبدالهادي الخواجة،
ع��ن قص��ة أم بحرينية ربت  4بنات ،اثنتان منهن اآلن على رأس الناش��طات
البحريني��ات ف��ي ث��ورة  14فبراي��ر :زين��ب ومري��م.
نتح��دث ع��ن بهية العرادي أول ش��هيدات  14فبراير ،بهي��ة التي لم تعرف
ف��ي حياتها الس��كون والركون والدعة ،امت�لأت حياتها بالنش��اط والحيوية.
التضحي��ة لآلخ��ر كان عنوان��ا ونهج��ا لحياته��ا الخمس��ينية.
نتح��دث ع��ن فريدة غالم الم��رأة العابرة للطوائ��ف والمذاهب واألعراق،
عن نش��أتها وس��ط أس��رة غير منخرطة في النش��اط السياسي ،حتى وجدت
نفس��ها تقترب من النش��اط السياس��ي ش��يئًا فش��يئًا ،إلى أن تنخرط فيه من
الب��اب األوس��ع ،وكي��ف كان االتح��اد الوطني لطلب��ة البحري��ن و"إبراهيم
ش��ريف" مفتاح هذا الباب.
نتح��دث عن أحالم الخزاع��ي ،المرأة القوي��ة التي لم تع��رف التراجع عن
مطالبه��ا السياس��ية منذ خطابها الش��هير ف��ي منصة دوار اللؤل��ؤة .نتحدث
ع��ن محاوالتها المس��تميتة ف��ي تجذير المرأة في العمل السياس��ي وس��ط
أعراف مجتمعيّة تمنع ممارس��ة النّش��اط النّس��ائي.
نتحدث عن نادية اس��ماعيل ،الفتاة التي حملت رس��الة عدسة أخيها الشهيد
ليعيش
َ
"أعيش
ُ
لقن��وات اإلعالم ،نتحدث عنها وهي تس��رد حياتها الجدي��دة
بداخلي أخي الش��هيد أحمد إس��ماعيل ،أش��عر بأنه يش��اركني أنفاس��ي".
نتح��دث ع��ن أمان��ي المت��روك المختصة ف��ي مج��ال الس��كرتاريا الطّ بيّة،
إضاف��ة إل��ى التّس��ويق والمبيع��ات .كيف تحول��ت إلى مصورة مس��يرات
وأح��داث ومالحق��ة لمجري��ات الث��ورة دون خوف م��ن ش��وزن المرتزقة
وغازاتهم الس��امة.
نتح��دث ع��ن كفاية المب��ارك زوج��ة الش��هيد عبدالرس��ول الحجيري ،عن
أس��رتها الصغي��رة الموجوع��ة ،عن ص��وت ابنتها فاطمة ،وه��ي تودع أباها
في مش��هد مش��حون بالمحن��ة ،حين نطقت بقوة حية وس��ط مقب��رة ميتة،
أبه��رت العالم الذي راح ينصت آالف المرات ليديها وه��ي تنتفض بكلمات
ه��زتج��درانخوفه��م.
نتح��دث ع��ن (ماما)الممرضة الميداني��ة التي بدأ عملها م��ن الخيمة الطبية
بال��دوار ،ع��ن حصاره��ا ف��ي مستش��فى الس��لمانية والحاالت الت��ي كانت
ش��اهدة عليها هناك حيث الرعب من العس��كر.
نتح��دث عن المس��عفة الميدانية الت��ي تدير عمله��ا عبر الـ "WhatsApp
إذا تع��ذر وصولها ،الت��ي تجد مهمته��ا هناك حيث الن��اس المحرومون من
العناي��ة الطبي��ة ،ع��ن حياته��ا الجدي��دة بع��د  14فبراي��ر.
نتح��دث ع��ن ام��رأة "عادي��ة" ف��ي زم��ن الربي��ع البحرين��ي..
ه��ذا الملف تحية إل��ى المرأة البحريني��ة "العادية" وه��ي تخوض عبورها
العظي��م غي��ر الع��ادي نح��و الديمقراطي��ة.

هكذا علّ مني إبراهيم شريف

“اِعْ لَ��مْ  ،م��ا تخلّ��لَ �شيءٌ �شيئًا �إال كان محمولاً فيه ،كالماء يتخلّلُ ال�صوفة فتربو ب��ه وتتّ�سِ ع” ابن عربي
مر�آة البحرين (خا�ص) :كان �أ�صعب ما واجهني في لقائي بفريدة غالم -القيادية في جمعية وعد -هو الكالم عنها ب�شكل
منف�ص��ل -ن�س��بيًا -عن �إبراهيم �ش��ريف� .إبراهيم المُ تخلِّل فيها حدَّ تخلُّلِ الماء في ال�ص��وفة ال�ص��وفيّة .كنّا كلّما حاولنا
االنف��راد ب�سي��رة �صوفتِه��ا ،وجدنا م��اءه يفي�ض منها وفيه��ا ،ف�سيرة فري��دة محمولة ب�إبراهي��م ،و�إبراهي��م مُتخلّل في كلّ
فريدة ،وكلّما �أتتْ على ا�سمه َربَتْ وات�سعتْ وفا�ضتْ بالكالم ،وهي القليلة الكالم.
الصوف��ة الصوفي��ة ال طائفة له��ا ،مذهبها الح��ب فقط .الماء
يتخلّل الصوفة ح�� َّد التماهي -وهما المختلفان جنسً ��ا ونو عًا-
الح��ب القلب .له��ذا اجتم��ع إبراهيم (الس��ني
ُ
كم��ا يتخلّ��ل
المذه��ب) م��ع فري��دة (الش��يعية المذه��ب) ،ول��م يس��أل
أحدُ هم��ا عن طائف��ة اآلخر ،لم يس��أال غي��ر قلبيهم��ا اللذين
اتس��عا بأُلف�� ٍة بالح��ب ،وضاقا بانقب��اض الطوائ��ف ،ثم راحا
الح��ب .
ّ
يتخلّالن صوف��ة كلِّ الوطن ،ليفتح��اه عل��ى مذه��ب

إنهم يعبِّرون العجم للخارج..
الفت��اة التي تنحدر من أصول فارس��ية (العج��م البحرينيين)،
والتي نش��أت وسط أس��رة غير منخرطة في النشاط السياسي،
س��تجد نفس��ها تقترب من النشاط السياسي ش��يئًا فشيئًا ،إلى
أن تنخرط فيه من الباب األوس��ع ،وس��يكون االتحاد الوطني
لطلب��ة البحرين و”إبراهي��م ش��ريف” مفت��اح ه��ذا الب��اب.
كان وال��د فري��دة غ�لام وعم��وم العائل��ة يك�� ّر رون“ :إ نّه��م
يضطه��دون العج��م ويعبِّرونهم للخارج”“ ،فالزموا االنش��غال
بأمورك��م لتتجنب��وا م��ا يصي��ب مئ��ات العج��م البحرينيين”،
ت��مّ تهجيره��م بالبواني��ش إل��ى إيران ف��ي ثمانين��ات القرن
المنص��رم؛ عوائل كامل��ة ،بعضهم بلباس��ه ال��ذي كان يرتديه
فق��ط ،وبعضه��م جُ رجِ ��ر من م��كان عمل��ه“ ،كبرن��ا مع هذه
الذاك��رة التي صارت تهدي�� ًد ا لكل العج��م البحرينيين” ،تقول
فري��دة.
من��ذ الثمانينات ،كانت تش��غلها كيفي��ة النهوض بواقع المرأة
البحريني��ة ،وتمكينه��ا من حقوقه��ا االجتماعي��ة واالقتصادية
والثقافية ،تش��غلها ضرورة إقرار قانون عام ألحوال األس��رة،
وه��و الهمّ ال��ذي س��تبقى تحمله حت��ى اليوم ،بإص��را ٍر أكثر
وبوج��عٍ أكب��ر .جمعية نهض��ة فت��اة البحرين كان��ت محطّ تَها
األول��ىف��يحم��له��ذااله��م.
ف��ي كندا ،حيث قض��ت الطالب��ة المتفوقة تعليمه��ا الجامعي،
حت��ى العام  ،83في دراس��ة بكالوري��وس الرياضيات ،تع ّر فت
للم��رة األول��ى عل��ى االتح��اد الوطن��ي لطلب��ة البحرين ،من
خالل مجموع��ة الطلبة الذين ش��كّلوا لهم وجو ًد ا هناك ،ومن
خ�لال األنش��طة التي يقوم��ون بها ،ومن ه��ذا االختالط ،بدأ
وعيُه��ا السياس��ي ف��ي التش��كّل ،واالنفتاح على أف�� ُر ع اتحاد
الط�لاب األخ��رى ،ومن هن��ا كانت محطّ ��ة تع ّر فه��ا بإبراهيم
ش��ريف وطلب��ة االتح��اد ف��ي أمري��كا “ف��ي الصي��ف عندما
عدن��ا إل��ى البحري��ن ،تع ّر فن��ا مجموع��ة طلب��ة (تكس��اس)،
منه��م إبراهيم ش��ريف وع��دد م��ن الصديق��ات واألصدقاء،
ه��م أق��دم وأكثر عد ًد ا ونش��اطً ا من مجموع��ة (كندا) ،صار
بينن��ا تواصل ،ش��اركنا معه��م ،وطلبة فروع االتح��اد بالدول
العربي��ة (الكوي��ت وس��وريا ومص��ر وغيره��ا) ،ف��ي رحالت
بدأت
ُ
ثقافي��ة واجتماعي��ة ف��ي البحري��ن .في ه��ذه الفت��رة
أتع ّر ف على التاري��خ النضالي المطلبي للش��عب في البحرين،
ب��دأت أتوحّ د
ُ
وه��و التاري��خ المُ غيَّب عن المنهاج الرس��مي،
م��ع هذه األفكار ،فهي م��ا ألمس ص��دق تعبيرها عن الواقع،
وب��دأت األرضي��ة المُ ش��تركة تجمعني مع ه��ذه المجموعات
ْ

وكنت أس��اهم ،كغيري ،تط ّو عًا إلنج��از بعض المهام
ُ
الواعي��ة،
االجتماعي��ة والثقافي��ة وفق الفعاليات ،وأج��د في ذلك غبط ًة
ومعرف�� ًة وتقدي��رًا لل��ذات”.
وعل��ى العكس من فريدة ،ف��إن إبراهيم ،الذي تش��كَّل وعيه
السياس��ي مبك ًر ا وبدأ ممارسة نش��اطه السياسي منذ السادسة
عش��ر م��ن عم��ره ،كان يق��وم ب��دو ٍر قي��ادي حينه��ا ،وكان
لدي��ه تواصل م��ع عبد الرحم��ن النعيم��ي وبع��ض القياديين
ف��ي الجبه��ة الش��عبية بالمنف��ى“ ،لم أكن ضم��ن دائرة هذه
كنت أس��مع اس��م س��عيد س��يف فقط ،لكني
العالقات حينهاُ ،
لم أتش��رف بمعرفة س��عيد س��يف حتى عودته من المنفى”.

الصدفة عرَّفتهما..
ُ
حتى ذل��ك الوقت ،لم تكن فريدة تع��رف إبراهيم ،بل كانت
بداي��ة تع ّر فها عليه بداي ًة عابرة غير و ّد ية في إحدى الرحالت
الثقافي��ة االجتماعي��ة الصيفي��ة لطلبة االتح��اد بالبحرين .لكنّ
العالق��ة توطّ ��دت دون أن يُخطَّ ط لها ،حدث ذلك بعد أن جاء
إبراهي��م إل��ى كن��دا ،مع وف�� ٍد مُصغّر من تكس��اس ،في إطار
العالق��ات المش��تركة بين الطلبة في جنوب أمريكا وش��مالها،
بعده��ا اس��تم ّر التواص��ل والزي��ارات الطالبي��ة المُ تبا َد ل��ة.
“ب��دأ كلٌّ منّ��ا يتحدى اآلخ��ر باألف��كار ،وخصوصً ا تل��ك التي
تحم��ل اختال فًا في الرأي ،وصارت النقاش��ات بينن��ا ال تنتهي،
كان إبراهي��م َن ِهمً��ا ف��ي ق��راءة الكت��ب ،ولديه م��ن األفكار
والمعلوم��ات ما يتح ّد ى به حتّ��ى معلّمي��ه بالجامعة بكل ثقة
وس��هولة ،وه��ذا كان يحفّزن��ي ألق��رأ وأبح��ث أكث��ر”.
طلب وال��د فريدة التع ُّر ف إلى إبراهي��م ،فجاء في رَهطٍ من
األصدق��اء والصديقات من طالب االتحاد ،وس��ريعًا ما أُعجِ ب
الوال��د بالفت��ى القي��ادي ،و أُعجِ ��ب الفت��ى بالوال��د المُ نفتح،
وتمّ��ت الخطبة بش��كلٍ رس��مي ،وكان الس��ؤال الوحيد الذي
حض��ر فيه س��ؤال المذهب هو :ه��ل تُفضِّ لُ العقد عند ش��يخٍ
ش��يعي أم س��ني؟ س��أل ش��ريف ،فكان جواب األب ،ال فرق
عن��دي ،لكن م��ن األفضل لو نذه��ب إلى الش��يخ عمر .تقول
فريدة “بعد زيارة الش��يخ عمر مع عمي والد إبراهيم ،رحمه
الل��ه ،ومع إبراهيم وإخوت��ه وإخوتي ،دخل أبي غرفتي وقال
لي :خالص ،كل ش��يء تم .بهذه األريحي��ة والترحيب تم عقد
قراني وباركه أبي فرحً ا ،فعلاً كان أبي يس��بق زمنه مُتس��اميًا
عل��ى األم��راض الطائفي��ة التي نراها تترسّ ��خ ه��ذه األيام”.
كان ذل��ك ف��ي الع��ام .1981
ب��دأ كلٌّ منهم��ا يتخلَّل وج��ود اآلخر بما يُع�� ِّز ز اهتمامه أكثر،
كلٌّ ف��ي الجان��ب ال��ذي يعم��ل علي��ه“ ،كان إبراهي��م يُع ّز ز
عمل��ي ف��ي جانب المرأة ويط��رح عليّ أف��كا رًا باتجاه خدمة
قضاياها ،وأنا أش��اركه حماس��ه في جانب السياس��ة وأشاركه
تقلي��ب أف��كاره فيها” ،ه��ذا التكامل حافظ عل��ى عالقة ِن ّد ية
متكافئ��ة بينهم��ا ،وأخ��ذ يزي��د م��ن وه��ج عالقتهم��ا“ .نحن
أصدقاء ،ال نزال بعد كلِّ هذه الس��نين ال يش��عر أحدنا بالملل
عندم��ا يجلس مع اآلخر ،العالقة الفكري��ة بيننا تُغ ّذ ي العالقة
العاطفي��ة ،دائمً��ا لدين��ا موضوعاتن��ا ،كالن��ا يُح��ب الح��وار

والمُ ناقش��ة ،نُح��ب أن تأخذ
الفك��ر ُة أبعا َد ه��ا ،أن نتعمّق
فيه��ا ونفهمَه��ا ،وال ي��زال
إبراهيم يتح ّد ان��ي في فكر ٍة
م��ا ،فأذه��ب للبح��ث عنه��ا
قب��ل أن أع��ود محمّل�� ًة به��ا
إلي��ه ،ومحمول�� ًة ب��ه فيه��ا.
إبراهي��م يُعلّم��كِ المثاب��رة،
اإلصرار ،ال ش��يء مس��تحيل
ف��ي قاموس��ه ،وه��و معلّ��مٌ
مجاالت عديدة
ٍ
بالفِط��رة في
ومُعقّ��دة”تق��ولفري��دة.
ل��م تلب��ث فري��دة ،الطالب��ة
والمُ د ِّر س��ة
المتوفق��ة
المُ ج��دة ،أن وج��دت
نفس��ها س��ريعًا داخل دائرة
السياس��ة ،وستنس��ى ،أو
تتج��اوز ،عب��ارة والدها التي
ظلّت تس��معها منذ الطفولة:
“إنه��م يضطه��دون العج��م
للخ��ارج”،
ويعبِّرونه��م
ص��ارت فري��دة تعب��ر داخل
عال��م إبراهيم الضاجّ بصَ خَ ب
السياس��ة الممنوع��ة م��ن
التدوال ف��ي البلدان العربية ،ص��ار بيتهم��ا يحتضن اللقاءات
والجلس��ات الس��رية ألعض��اء الجبه��ة الش��عبية واألصدق��اء
“وجدت نفس��ي مُلتَحِ م ًة
ُ
المهمومي��ن بمس��تقبلٍ أفض��ل للبلد،
أكث��ر بقضاي��ا وطني وس��ط إدراكٍ مُتزايد بالح��ق و مُتطلّبات
لش��عب صابر مُس��الم”.
ٍ
سياس��ية مش��روعة منس��يّة

إعدام عيسى قمرب..
ف��ي العقد التس��عيني المُ ّر  ،وبع��د تنفيذ حك��م اإلعدام على
الش��هيد عيس��ى قمبر ،كانت فري��دة مد ّر س�� ًة للرياضيات في
مدرس��ة جدحف��ص الثانوي��ة للبن��ات ،الطالب��ات يمتنعنَ عن
دخ��ول الصف��وف احتجاجً ��ا ،يجلس��نَ في س��احة المدرس��ة
يق��رأن القرآن باكيات ،األوضاع السياس��ية ف��ي قمّة تو تّرها،
مدي��رة المدرس��ة تجتمع بالمعلم��ات وتتّهم بعضه��ن بتأجيج
الطالب��ات ،تقص��د فريدة م��ن بينهن .تُه�� ِّد د الطالبات بدخول
الش��رطة ،الذي��ن كانوا يقف��ون مُتأهّ بِين عند باب المدرس��ة.
تق��ف فريدة وأخريات في مواجهة مع مديرة المدرس��ة“ :إال
دخ��ول ق ّو ات األمن إلى داخل المدرس��ة ،ال مُس�� ِّو غ أخالقي
أو دين��ي يُمكن أن يغفر ذلك” .تح ّذ رها م��ن العواقب .تنجح
فري��دة ف��ي إقناع المدي��رة بعدم إدخ��ال الش��رطة“ .أركبنا
الطالب��ات الباص��ات ووصل��ن بيوته��ن به��دوء وس�لام”.
النقل��ة الكبي��رة الت��ي عاش��تها فريدة في نش��اطها السياس��ي
ج��اءت بعد تأس��يس جمعي��ة العم��ل الوطن��ي الديمقراطي،
ف��ي  ،2001ودخ��ول العمل السياس��ي مرحل��ة العلن .صارت

بعد اعتقال الرمز..

رئيس��ة لجن��ة المرأة ف��ي الجمعي��ة ،وأل نّها
جمعية سياس��ية ف�لا ُب َّد من أجِ ْن َد ة سياس��ية
لدائرة الم��رأة“ ،وجودنا ف��ي الجمعية أتاح
لن��ا ط��رح قضايا المرأة بش��كلٍ أكث��ر رحابة
وجرأة ع��ن الجمعي��ات النس��ائية ،باإلضافة
إلى تو فّرن��ا على بيئة مُناس��بة للعمل البحثي
المفت��وح ،ومن هُ ن��ا طرحن��ا كُتيِّب األحوال
الش��خصية الذي أثار لغطً ا واس��عًا”.
الموضوع��ات البحثي��ة اس��تهوت فري��دة،
هذه الم��رة بدأت دائرة المرأة تتّس��ع على
السياس��ة :النظ��ام االنتخاب��ي بما ه��و معنيّ
بالمرأة ،المس��ألة الدس��تورية ،تاريخ الحركة
الوطني��ة ،التميي��ز ،التجنيس ،قضايا الفس��اد،
العدال��ة االجتماعي��ة ،ونهب األراض��ي .كلها
موضوع��ات ص��ارت موض��ع اهتم��ام فريدة
وبحثه��ا .الندوات األس��بوعية ف��ي الجمعية
بدوره��ا جعل��ت الوع��ي السياس��ي ينم��و
ويتس��ع.
ف��ي انتخابات  ،2006وكذل��ك  ،2010يختار
إبراهي��م فري��دة لتك��ون مدي��رة حملت��ه
االنتخابي��ة“ ،كان��ت َم َهمّ�� ًة مُهلِك��ة و مُتعِبة،
العم��ل مُكثّ��ف ومتواصل فيه اللي��ل بالنهار،
خاصّ �� ًة مع ش��خص مث��ل إبراهي��م ال يعترف
بالمس��تحيل وال بغي��ر الممكن .ورغم التعب

نحن ال نع��رف حجم الق ّو ة الت��ي في داخلِنا
حت��ى ندخ��ل ف��ي امتحا نِه��ا .كان��ت فت��رة
التعذيب هي أقس��ى المراحل التي عايشَ ��تْها
فري��دة أثن��اء تجربة س��جن إبراهي��م“ .كان
عل��يّ أن آخ��ذ دور التواص��ل اإلعالم��ي مع
ص��وت إبراهيم
َ
الداخ��ل والخ��ارج ألوصِ ��لَ
وباقي القيادات بش��أن الجرائ��م والفظاعات
ِبت في حقّهم كونهم س��جناء رأي
الت��ي ار ُتك ْ
وقيادات ،وأن��ا أرى معان��اة العائلة وخوفها
عل��ى ابنه��ا ال��ذي مُ��ورس علي��ه التعذي��ب
الش��ديد والمُ جهِ��د ،وأرى مصائ��ب الن��اس
والمجتم��ع .كان عليّ أن أتمتّع بجُ رعة كبيرة
من الق�� ّو ة أله ِّو ن عل��ى أبنائي وأس��اعدهم
في اس��تكمال دراس��تهم وحياتهم ،مس��توى
صم��ود الرموز يُخجل��ك أن تكون غير صامد،
كان عل��يّ أن أُم��ارس نش��اطي السياس��ي
��ت له.
ف��ي جمعي��ة وع��د مع كلِّ م��ا تع ّر ضَ ْ
حري��قٌ بإلق��اء قناب��ل حارقة مرتي��ن “بفعل
مجه��ول” و غلقٌ للمقر ،ورس��ائل مش��حونة
بالكراهية والتهديدات عبر وس��ائل التواصل
االجتماعي واإلعالم الرس��مي وغير الرسمي،
كن��ت أزداد ق�� ّو ًة وصالب��ة ،ر بّما هي
ُ
لكنّ��ي
تركيبت��ي النفس��ية الخاص��ة ،وبالطب��ع ه��ي
روح مدرس��ة إبراهيم والنعيم��ي التي طالما
علّمتن��ي أنّ طري��ق النض��ال الوطن��ي ثمنُ��ه
أغل��ىم��نال��كالمواألل��م”.
إبراهيم من داخل الس��جن ال يهمّه ما يجري
علي��ه ،بقدر ما يهمّ��ه أن يطمئن على فريدة
واألبن��اء واألهل ووع��د ،يتّصل به��ا ليُخفِّف
عليه��ا خوفه��ا وخوفه��م علي��ه ،يُطمئنُه��ا
ويق ّو يه��ا ،فس��يتف ُّز ها أكث��ر .تق��ول فري��دة
“إبراهي��م ال ي��زال يس��تف ّز ني ويتح ّد ان��ي
حت��ى م��ن داخل الس��جن ،لكن ه��ذه المرة
بطريق��ة مُختلف��ة ،فأن��ا على ثقة أ نّ��ه قاد ٌر
عل��ى تحمّ��ل كل م��ا يتعرض له م��ن تعذيب
و محاوالت نفس��ية لإلذالل أو كسر الشوكة،
أع��رف مق��دار الصالب��ة ف��ي تفكي��ره وفي
ش��خصيته ،له��ذا م��ن المعي��ب أن ال أك��ون
بنف��س المس��توى من الصم��ود والصالبة ،أنا
ظروف أفضل
ٍ
التي في خارج الس��جن وف��ي
من��ه آالف الم��رات”.
هك��ذا يتخلَّ��ل إبراهي��م فري��دة م��ن داخلِ
الس��جن وم��ن خارجِ ه ،وهك��ذا تكون فريدة
ُحب أن يرى نفسَ ��ه
ص��ور َة إبراهي��م الت��ي ي ُّ
م��نخاللِه��ا..

نتحدث عنها :امرأة عادية
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أحالم الخزاعي :أحلم بدولة الحرّ يات التي
أشعر فيها بأنني إنسان
ف��ي  14فبراي��ر ُو ل��دت الم��رأة البحرينيّة” .على ه��ذا النّحو
تكتش��ف أح�لا ُم الخزاع��ي  -القياد يّة ف��ي جمعيّة “الوفاق”-
الحض��و َر النّس��ائي ف��ي ث��ورة البحرين ،ودوره��ا المؤثر في
صناع��ة الحدث اليومي .لقد فجّ ر ه��ذا التّاريخ تح ُّر ك المرأة،
واختصر كلّ المس��افات الت��ي كانت تفصل بينه��ا وبين العمل
الع��ام .عندما اس��تلمت إدارة دائ��رة المرأة ف��ي الجمعية؛
كان��ت الخزاع��ي تعل��مُ حج��مَ التّرك��ة الثّقيل��ة المتراكم��ة.
“هن��اك أعراف مجتمعيّة تمنع ممارس��ة النّش��اط النّس��ائي”،
تعت��رف الخزاعي ،ولكنه��ا تؤ كّد أن الج ّو العام ف��ي الجمعيّة
ُ
كان يُش��جّ ع ه��ذا النّش��اط ،و يُحفّز علي��ه ،برغ��م التّعثر التي
الزم إدارة المل��ف النّس��ائي من��ذ البداي��ة.
كان��ت الخزاع��ي الحلّ اإلبداع��ي إذن .تكاد تك��ون النّموذجُ
النّس��وي األمث��ل ال��ذي تتفاخر ب��ه الجمعيّ�� ُة منذ تأسيس��ها.
ق�� ّو ة في الشّ ��خصيّة ،م��ع حضو ٍر إعالم��ي وميدانيّ ال يُش��به
أح��د اً .تتح ّد ُث بطالق ٍة ممزوج��ة بالثّق ِة واالقت��دار في انتقا ِء
الكلم��ات ،م��ع اهتم��ا ٍم واض��ح ببن��اء خطابها ال ّد بلوماس��ي،
ووف��ق ال ّر ؤية السّ ياس��يّة الت��ي تتبّناها المؤسّ س��ة (الوفاق)،
والت��ي تُب��دي له��ا وال ًء عميقاً ،لكنه��ا تحرص عل��ى أن تطبع
بصمته��ا الخاص��ة ف��ي كلّ قراراته��ا واجتماعاته��ا.
قب��ل انخراطها ف��ي الجمعيّة ،كان��ت الخزاع��ي تحملُ “ميو الً
وفاقيّ��ة” .تُش��اركُ ف��ي فعّالي��ات الجمعيّ��ة .تجدُ نفس��ها في
الخطاب السّ ياس��ي ال��ذي تمثّله الجمعيّة ،كم��ا تؤمن بإطارها
المرجع��ي الذي تلتزم ب��ه وإ نّما بروحٍ منفتح��ة ،وتفاوضيّ��ة.

الصغر
قياديّة منذ ّ
خرجت الخزاعي من س��ياقها النّس��وي بنح ٍو يُش��به “الطّ فرة”.
لك��ن الصّ ورة ليس��ت كذل��ك من ال ّد اخ��ل .من��ذ الصّ غر؛ كان
للخزاع��ي نش��اطها االجتماعي ،وتش��هد له��ا زميالتها بالقدرة
على اإلدارة وحُ س��ن اإلنجاز .يقول أصدقاؤه��ا بأ نّها “قياد يّة
بالفط��رة” .من أين لها ذلك؟ ال يوجد في أس��رة الخزاعي ما
يتحمّ��ل اإلحالة ،ع��دا األم التي كان��ت تحملُ روحاً تُش��بهها.
“ل��كلّ مجته�� ٍد نصي��ب” ،والخزاعي كان��ت مجته��د ًة في كلّ
ش��يء ،وحقّقت اختراقاً نس��و ّياً غير مسبوق في وسط اإلسالم
السّ ياس��ي ،برغم غياب “التوعية السّ ياس��يّة” المر كّزة في هذا
الوس��ط ،واالختطافات األخرى التي يتع ّر ض له��ا بفعلِ هيمنة
الثقاف��ة ال ّذ كور يّ��ة ،إضاف��ة إل��ى تر ّد د الم��رأة ف��ي التقدُّ م
واألخ��ذ بزم��ام المب��ادرة .لهذا السّ ��بب ،اعتم��دت الخزاعي
عل��ى آليتي��ن في اجت��ذاب الحضور النّس��وي ،األول��ى توفير
التّس��هيالت الت��ي تتالءم مع العُ ��رف السّ ��ائد ،والثّانية تقديم
النّم��وذج العملي ال��ذي يُعطي المرأة ثقتها بنفس��ها واحترام
المجتم��ع له��ا .تتح ّد ث الخزاعي بافتخ��ار اليوم وهي تتح ّد ث
ع��ن تواجُ د المرأة في األمان��ة العامة وفي ش��ورى الوف��اق.
تض��عُ الخزاعي نظرته��ا للمرأة ودورها ف��ي العناوين التّالية:
“الم��رأة يج��ب أن تك��ون قو يّة لك��ي تنال دوره��ا ،وتحقّق
الب��روز المؤثر” .لكنه��ا ال تحتاج إلى “الكرس��ي ،أو المنصب
لك��ي يتمّ ذل��ك” .هي “ال تطل��ب حقّها ،بل تفرض ش��خصيّتها
عل��ى الجمي��ع” وبمعزل ع��ن المناص��ب أو األدوار القياد يّة
الت��ي تك��ون فيها .تس��تعيد الخزاعي السّ ياس��ة ال ّر س��ميّة ض ّد
المرأة ،وترى بأن هن��اك “تمييز اً طائف ّياً ،ومحس��وبيّة مقيتة”
أوق��ع الظّ ل��م على الم��رأة ف��ي المجتم��ع ،وفي مؤسّ س��ات
ال ّد ول��ة ،وفي اإلع�لام .يحل��و للخزاعي أن تس��تدرك في كلّ
م�� ّر ة“ :األمور كلّه��ا تغيّرت مع ب��زوغ فجر ال ّر ابع عش��ر من
فبراي��ر 2011م”.

السّ ياسة وضغط الشّ ارع
تؤم��ن الخزاعي بأنّ أيّ تق��دُّ م حاصل في المش��هد البحريني
يع��و ُد إل��ى أمرين متالزمي��ن ،وهما العمل السّ ياس��ي وضغط
الشّ ��ارع .في معرض س��ؤالها عن تو قّده��ا الثّوري الالفت في
د ّو ار اللؤل��ؤة ،تؤ كّ��د عل��ى ض��رورة “التّوازن بي��ن الحراك
الميدان��ي والموق��ف السّ ياس��ي” ،وه��ي تس��تحض ُر – بتثمين
عالٍ – ما يذهب إليه أمين عام الوفاق ،الشّ ��يخ علي س��لمان،
م��ن دعمٍ صري��ح أليّ حراكٍ س��لميّ  .هذا اإليق��اع المتجانس
ه��و ما س��يُحقّق النّجاح للثّ��ورة ،ترى الخزاع��ي ،والتي تؤ كّد
ب��أنّ الثّ��ورة ب��دأت س��لميّة ،وتميّ��زت بذل��ك ،وأنّ ذكراها
الثّاني��ة س��تعود “مجلّل��ة” بالسّ ��لميّة أيض��اً.
في هذا السّ ��ياق ،ت ّو جه الخزاعي إلى السّ ��لطة تهمة استخدام
العن��ف بقص��د القت��ل ،وه��و م��ا يؤك��ده تس��اقط الشّ ��هداء
باس��تمرار (تق��ف عند نبأ ش��هادة الطّ فل قاس��م حبيب الذي
وص��ل أثناء اللّقاء) .ال تتو ّر ط الخزاعي في إدانة الممارس��ات
العنفيّ��ة الت��ي يمارس��ها الشّ ��باب ،فه��ي ر ّد ة فع��ل لعن��ف
السّ ��لطة ،مع اعتقادها ب��أنّ ظاهرة “الملوت��وف” تأخذ حيّز اً
مح��دود اً وخاصاً ،وال يُق��ارن م��ع التّظاهرات السّ ��لميّة التي
تنتش��ر ف��ي كلّ الميادي��ن.
تتمسّ ��ك الخزاع��ي بث��ورة  14فبراي��ر ،ومن غير ت��ر ّد د .لقد
حقّق “الشّ ��عب في س��نتين مكاس��ب عظيمة يوازي ما حقّقه
في س��نوات” ،تق��ول ذلك وهي تج��زم بأنّ ه��ذه الثّورة لها
الح��س الجمعي
ّ
فض��لٌ كبي��ر في “تفجي��ر الطّ اق��ات” ،وإنماء
و”التكاف��ل االجتماعي” ،وفي إعطاء “الم��رأة حقّها الطّ بيعي”
في المش��اركة والتأثي��ر العام ،وبمس��توى لم تفعل��ه ال ّد ولة
ف��يي��و ٍمم��ناألي��ام.
تت��ر ّد د الخزاع��ي أمام س��ؤال “ما س��لبيّات الثّ��ورة؟” .لكنها
تُفص��ح ع��ن أمنيتها ب��أن يتوحّ د الخط��اب المطلبي للشّ ��عب،
وأن تتح�� ّر ك الثّورة تح��ت “مظلّة قيادة واح��دة” ،تماماً كما
توحّ د المصر يّون على ش��عار “الشّ ��عب يريد إسقاط النّظام”.
ت��رى الخزاعي ب��أنّ الظّ ��روف المح ّليّة والوض��ع اإلقليمي ال
يتناس��ب مع فكرة “إس��قاط النّظام” ،وأن المملكة ال ّد ستور يّة
الحقيقيّ��ة ه��ي المطلب المناس��ب والممكن .لك��ن الخزاعي
ال تق��ف مط�� ّو الً عند هذه المس��ألة ،رغ��م انزعاجها من آثار
“تع ّد د األس��قف” وما يُس��بّبه ذلك من عرقلة للثّورة ،وتأجيج
للخالف��ات والتهجّ مات .تع��ود لتؤ كّد على أحقيّ��ة الجميع في
“التعبي��ر عن الرأي” ،وأن “االختالف يُكمِ��ل الصّ ورة” ،فنحن
نطالب بدول�� ٍة ديمقراطيّة،
ُ
ف��ي النّهاي��ة – تقول الخزاع��ي –
وعلين��ا تحمّل االختالف��ات بين النّاس والجماعات السّ ياس��يّة.
تعتب��ر الخزاعي هذه واحدة من ال ّد روس الت��ي تعلّمناها من
الثّورة وم��ن د ّو ار اللؤلؤة ،رغم األلم الشّ ��خصي الذي تُفصح
عن��ه حيال بع��ض التّعليق��ات “الح��ادّة” الت��ي تص��ل إليه��ا.

احلوار مع السّ لطة
تؤم��نُ الخزاع��ي بحكم��ة قي��ادة “الوف��اق” ،وه��ي تُك ّر ر
الخط��اب “الع��ام” للجمعيّ��ة ف��ي الموضوع��ات المختلف��ة،
ولكنه��ا تُب��دي مرون��ة “تبرير يّة” ف��ي القضايا الت��ي يختلف
فيها “الشّ ��ارعُ ” ع��ن الجمعيّة .على ه��ذا النّح��و ،فإ نّها تؤ كّد
حتميّ��ة االنخراط ف��ي متطلّبات “العمل السّ ياس��ي” ،فهذا هو
السّ ��بيل “لك��ي نتعلّ��م” ،ومن ذل��ك القبول بدع��وات الحوار
مع السّ ��لطة ،والذي يج��ب أن يكون “حوار اً جا ّد اً” وأن يأخذ
ش��كل “التّف��اوض” ،وأال ي��ؤ ّد ي إل��ى “تنازالت ض�� ّد اإلرادة
الشّ ��عبيّة” ،وأن تخض��ع كلّ مخرج��ات الحوار إلى “اس��تفتاء

ش��عبي حقيق��ي” .تش��رح الخزاع��ي هذه
الفك��رة بالحدي��ث المفصّ ��ل ع��ن ضرورة
الت�لازم بي��ن مس��اري “الح��راك الميداني
والح��راك السّ ياس��ي” ،وأنّ الح��روب التي
ش��هدها التّاريخ الب ّد وأن “تنتهي بطاوالت
ح��وار” ُتنه��ياألزم��ات.
للخزاع��ي رؤيته��ا بش��أن ث��ورات ال ّر بي��ع
العرب��ي ،فه��ي تذه��ب إل��ى أن هن��اك
مح��اوالت حثيثة الختط��اف هذه الثّورات،
ٍ
فق��د انته��ت الثّورة ف��ي مصر إل��ى نهاي ٍة
غي��ر س��ا ّر ة م��ع ال ّر ئي��س مرس��ي ،كما أنّ
الوض��ع ف��ي تونس “غي��ر مري��ح” ،ولكنها
تأم��ل حصول تغيّرات تُرض��ي الثّوار هناك،
والمطل��وب االنتظ��ار حتّى يحي��ن التح ّو ل
المأم��ول .وفي مع��رض المقارن��ة ،تذهب
الخزاع��ي إل��ى أن ثورة البحري��ن ال يعنيها
“الح��لّ العاجل والسّ ��ريع” والذي ال يُحقّق
األهداف المرج ّو ة ،وتقول بأنه “ال مش��كلة
في تأخّ ��ر الوقت عل��ى تحقي��ق المطالب،
وعلى رأس��ها اقتالع الدكتاتور يّات” ،طالما
أنّ النّ��اس يملك��ون “الصم��ود والق��درة
عل��ى مواجه��ة تح ّد يات السّ ��لطة” ،وهو ما
س��يفرض على األخيرة “ال ّر ض��وح لمطالب
الشّ ��عب”.
لها جوالت ميدانية يف املناطق التي تشهد
ا حتجا جا ت

الدّ ولة املدنيّة
ال ّد ول��ة المدنيّة الت��ي تنش��دها الخزاعي،
ه��ي ال ّد ولة التي “يم��ارس فيها كلّ مواطن
ح ّر يت��ه ف��ي التعبي��ر ،وح ّر يته ف��ي التفكير
واالعتق��اد” ،ه��ي “ال ّد ول��ة الديمقراطيّ��ة
الت��ي ال تتحكّ��م فيه��ا عائل��ة واح��دة في
كلّ الق��رارات” ،وتك��ون “الحكوم��ة فيه��ا
منتخب��ة” ،تض��مّ “دم��اء ش��ا بّة جدي��دة،
تحم��لُ تفكي��ر اً جديد اً ،يتناس��ب مع العصر
الجدي��د”.
ال تتخ�� ّو ف الخزاع��ي م��ن االس��تحقاقات
المتر تّب��ة عل��ى قيام ال ّد ول��ة المدنيّة ،ففي
النّهاي��ة س��يكون “البق��اء لألقوى” ،س��واء
أكان إس�لام ّياً أو علمانيّ��اً .وتؤ كّ��د ب��أن
انحس��ار أي��ة ق�� ّو ة أيديولوجيّة ه��و دليل
ضعفه��ا“ ،وعلينا أن نق ّر بالق�� ّو ة التي تنال
ال ّر ض��ا الشّ ��عبي ،مهم��ا اختلفن��ا معه��ا”.
ومهما كان��ت النتائج ،تق��ول الخزاعي بأنّ
“كلّ م��ا نصب��و إليه ه��و دول��ة الح ّر يات.
ال ّد ول��ة الت��ي أش��ع ُر فيه��ا بإنس��انيّتي ،أ ّياً
تك��ن صفت��ي أو عقيدت��ي”.
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يوميات «مسعفة ثائرة»
بني الـ « »WhatsAppوالطريق إىل «جدحفص»
مرآة البحرين (خاص) :تحقق حلم حياتها أخريا ،بعد أن
عاشته  19عاما :لقد أصبحت مسعفة ،بفضل ثورة 14
فرباير!
الرخصة الدولية يف «اإلسعافات» ،والتي حازت عليها يف  ،2012ستعني تعهدا
بأن تعالج أي إنسان يحتاج إليها ،إذا ما أمنت حاميتها يف ذلك املكان .ولكن،
يف البحرين ،ال أمان للمسعفني ،وال عالج للمرىض!
إال أنها ستخرج ،وإن حملت روحها عىل كفها ،يف كل مرة تكون هناك مسرية
احتجاجية أو تشييع شهيد ،فالكثري من املصابني والجرحى سيكونون يف انتظارها
هناك.
لقد تغري مجرى حياتها متاما ،ال مير أسبوع دون أن تكون لها جوالت ميدانية
يف املناطق التي تشهد احتجاجات باستمرار ،ليتكرر يف كل جولة ذات الخوف
والقلق والتوتر .إنها مسعفة يف ميادين التظاهرات املناهضة للنظام ،ولذا فهي
بالنسبة له «مجرمة» ،يجب أن تطارد وتعتقل وينكل بها ،لتستهدفها بنادق
املرتزقة وعيون من ال ضمري تبقى يف نفوسهم.
كثرية هي املواقف التي مرت بها يف ساحات العام املايض ،وبقيت يف وجدانها ،ال
تبارح خيالها ،بعد أن خ ّرجها  14فرباير «مسعفة ثائرة» .بات هاجسها الشعور
بالعجز عن مساعدة املصابني ،والخوف من أن ينال منها املرتزقة!
عندما تكون هناك مسرية أو تشييع تقوم قبل يوم الحدث مبسح ميداين
للمنطقة ،لتعرف مداخلها ومخارجها ،والجهة املتوقع حدوث املواجهات فيها،
ثم تقوم بتوزيع املسعفني عىل املنازل.
ومع كل هذا التنسيق املسبق واملدروس ،إال أنها مرت بالكثري من األيام القاسية،
مثل ذلك اليوم الذي تواجدت فيه يف منزل به مصاب يحتاج إلسعاف عاجل،
يف حني كانت أدوات اإلسعاف يف بيت آخر ،وبالرغم من قرب البيتني لبعضهام
البعض إال أن قوات النظام املنترشة يف األزقة حالت دون خروجها من املكان.
وقفت «املسعفة الثائرة» حائرة ،أمامها مصاب يتأمل وهي عاجزة عن فعل
أي يشء .صارت تبحث حولها عن بدائل تضمد بها جراح هذا الشاب وتسكن
أمله .منذ ذلك الوقت وهي تقوم بتوعية الناس برضورة توافر أدوات اإلسعاف
األولية يف منازلهم تحسبا ألي طارئ.
ال زال محفورا يف أعامقها ذلك اليوم ،الذي سقط فيه شاب متأثرا بطلقة صوتية
يف رأسه ،أثناء قمع مسرية احتجاجية باملنامة .كان يبعد عنها أمتارا قليلة،
كانت تراه لكن تواجد املرتزقة بكثافة يف ذلك املكان حال بينها وبني الوصول
إليه.
حاولت الخروج من املنزل الذي كانت تحتمي فيه ،لكن انتشار الغازات السامة
يف املكان منعها من ذلك ،فاضطرت ملعالجته عرب الـ» ،»WhatsAppترسل إليها
الصور ملعاينته ،وترسل بدورها التعليامت إلسعافه ،استمر هذا الوضع قرابة
األربع ساعات ،وبعد أن صار الطريق آمنا ذهبت مرسعة إليه ،لتحاول أن تقوم
مبا عجزت عنه طوال فرتة الحصار.
يف ختام عزاء الشهيد «محمد مشيمع» ،كانت املواجهات هي األعنف يف
تلك املنطقة القريبة من «دوار اللؤلؤة» ،بعد أن حاول املتظاهرون الوصول
إىل هناك مجددا .كانت املنطقة أشبه بساحة حرب ،وفاقت أعداد املصابني
والجرحى كل التصورات.
يف ذلك الوقت ،كانت املسعفة تحتمي بأحد املنازل يف قرية «الديه» ،حني
تلقت استغاثة من قرية «جدحفص» لشخص تعرض إىل حروق من الدرجة
الثانية يف رجله وال زال ال يجد من يسعفه!
تحريت كثريا يف كيفية الوصول إليه ،وبالرغم من املسافة القريبة بني القريتني،
إال أنه مل يكن هناك طريق آمن إىل «جدحفص» .مل تبق يف الحرية كثريا ،قررت
زميلتها املسعفة األخرى الخروج إليه مهام كلف األمر ،وخرجت معها.
اتخذتا طرقا ملتوية وكثرية حتى وصلتا للشاب املحرتق ،بعد أن أمضتا قرابة
الساعة يف الطريق .بدأت عملها برسعة يف نزع الجلد املحرتق من رجل املصاب،
كانت تتوقع منه أن يرصخ أملا ،وقد طلبت منه ذلك إن أراد ،لكنه فاجأها بصرب
فريد ،وبنظرة تحمل األمل ال األمل.
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ناضلة
الم ِ
المرأة الجلاّ دة والمرأة ُ
باألخص يف جرائم النساء،
ّ
موجهة
مت تشكيل أوّل فرقة للشرطة النسائية يف البحرين .كانت مهمّ ة الشرطة النسائية مهمّ ًة إداريةّ ،
مرآة البحرين (خاص) :يف العام َّ 1979
ورعاية النزيالت املُدانات بأحكام جنائية ،ثم أُضيفت إليهن رعاية األحداث  .رغم حدوث العديد من االضطرابات األمنية ،وقيام أجهزة اخملابرات باعتقال العديد من النسوة،
خصوصا بعد  ،1980مل ت َُس َّجل حوادث علنيّة تُشري إىل تورّط الشرطة النسائية يف أعمال تعذيبٍ أو غريها من انتهاكات حقوق اإلنسان ،وهذا
ً
متس أمن الدولة آنذاك،
بتُهمٍ ُّ
ال يعني براءة الشرطة النسائية من انتهاكات حقوقية تخص النساء املتورّطات يف قضايا جنائية ،كالدعارة أو غريها من اجلرائم اجلنائية.
كان��ت أجه��زة أم��ن الدول��ة تَس��تخ ِد م النس��اء ف��ي أعمال
اس��تخباراتية وأعم��ال ق��ذرة ،وف��ي المُ قابل تلج��أ إلى جلب
زوج��ات المعتقلي��ن وتهديده��ن باالغتصاب والض��رب ،بغية
اعتراف��ات باطلة م��ن المعتقلي��ن .حدث ه��ذا للعديد
ٍ
ن��زع
م��ن المعتقلي��ن السياس��يين ،اإلس�لاميين والعلمانيي��ن .لق��د
بُني��ت تلك األجهزة عل��ى عنصر الذكور يّ��ة بالكامل ،حيث لم
تك��ن مس��ألة حقوق الم��رأة تأخذ بُع�� ًد ا جا ًّد ا ف��ي الخطاب
االس��تهالكي للنظام.
يتح�� ّد ث بلجريف ف��ي مُذ كّراته عن أحد ج��ذور تلك العقدة،
عندم��ا يس��رد قص��ص الم��رأة اليهودي��ة ،التي كان��ت زوجة
الحاك��م آن��ذاك ،عيس��ى ب��ن عل��ي ،لإليق��اع بأبن��اء العوائل
وابتزازه��م ،كم��ا تح ّد ث المُ عتمَ��د البريطان��ي ،الميجر ديلي،
ف��ي تقري��ره الش��هير ،س��نة  ،1923ع��ن ح��وادث اغتص��اب
وابت��زاز قام بها عبدالله بن عيس��ى آل خليف��ة ،االبن المُ د لّل
للحاكم ،ويس��رد الميج��ر ديلي كيف تمَّ اختط��اف ع ّد ة بنات
تجّ ار ش��يعة ،البتزازهم ،والضغ��ط عليهم سياس��يًا واقتصاد يًا.
ه��ذا الوضع جعل من الم��رأة المُ ناضلة في مواجه ٍة مُباش��رة
يم��س كرامتَه��ا الكثير؛
ُّ
م��ع الج�ّل�اّ د الرج��ل ،فنال��ت من م��ا
ض��ت ل�لإذالل ف��ي ظلّ س��يطرة ثقاف��ة مُجتمعي��ة تحمي
تع ّر ْ
المرأة من كل يمسّ ��ها بس��وء ،رغم اإلنكار عليه��ا في حقوقها
السياس��ية واالجتماعي��ة ،لك��ن ظلّت قضية العرض والش��رف
مس��ائل باقي��ة ف��ي صُ ل��ب ثقاف��ة المجتم��ع ،إال أن النظ��ام،
وأجهزت��ه األمنية ،تجاوز مثل ه��ذه القواعد والخطوط ،دون
أدن��ى اعتب��ا ٍر لها ،ودون أدن��ى مراعاة لمش��اعر المرأة األم،
والم��رأة األخ��ت ،والم��رأة الزوج��ة.
ل��م تكن تل��ك االنته��اكات تم�� ّر دون تقري��ع النظ��ام دوليًا،
وفقدان��ه ش��رعيته األخالقي��ة محليًّ��ا وإقليميً��ا ،فالبحري��ن
كان��ت ،وال تزال ،الدول��ة الخليجي��ة التي تُع َّذ ب فيها النس��اء
و تُعتَق��ل ،األم��ر الذي فرض عل��ى النظام أن يدخل في س��لك
تحس��ين الواجهات ،وي��ر ّو ج لنفس��ه ،عبر حم�لات العالقات
العام��ة ،أنه مدافعٌ ع��ن قضية الم��رأة ،وبات يش��عر بالفخر
ألن��ه أول من أعطى الم��رأة حقوقها السياس��ية كاملة ،أو أنه
أول م��ن عيّ��ن س��فيرة ،وأول وزي��رة ،وأول قاضي��ة.

األولية يف االنتهاكات
رغب��ة التفاخ��ر باأل ّو ليّ��ة ق��ادت النظ��ام ألن يك��ون أول
نظ��ام خليج��ي يُنش��ئ فرق��ة نس��ائية لمالحق��ة المُ تظاهرات
والمُ حتجّ ��ات أيضً ��ا ،كم��ا قادت��ه ،دون أن يش��عر ،ألن يكون
األول ،ربم��ا عربيً��ا ،ف��ي قي��ام عناص��ر الش��رطة النس��ائية
بتعذي��ب الرج��ال المعتقلين والتحرش بهم جنس��يًا ،وبال ِمثْل،
كان النظ��ام أ ّو ل م��ن تُق َّد م ش��كاوى تعذيب ض�� َّد أميرة من
أميرات��ه المُ د لاَّ الت .في المقاب��ل ا تّبع النظام سياس��ة الحفظ
والص��ون لنس��ائه ،واعتب��ار حقوقه��ن م��ن ضم��ن أولوي��ات
العم��ل الحكوم��ي ،كما في لق��اء رئيس الوزراء بالمد ّر س��ات
المُ تط ّو ع��ات ،ف��ي  9يناي��ر  ،2012أو ف��ي أحادي��ث قرين��ة
المل��ك ،ف��ي  7م��ارس ،و 24نوفمبر ،و 5ديس��مبر ،وتخريج
ضابط��ات ج��دد ،ف��ي  17ماي��و ،برعاي��ة وزي��ر الداخلي��ة.
لقد كش��فت ثورة  14فبراي��ر حقيقة الدعاي��ة اإلعالمية فيما
يخص المرأة وحقوقها ،وأن كل ذلك لم يكن سوى تغطية على
ُّ
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أماني المتروك..
لقد غيّ ر  14فبراير عدستي
مر�آة البحرين (خا�ص) :تتعامل �أماني مع الكاميرا
وت�سكب عليها
ُ
وك�أنها ابنتها المُ دلّلة .تقتربُ �إليها،
�أح�ضان الأم الحنون .تحملها معها �أينما ذهبت،
مثل و�شمٍ �سحريّ �أو قالدةٍ مُباركة .تفديها بكلّ غالٍ
ونفي�س ،وُتبعد عنها �أيّ �أذى �أو خد�ش.

عقدة نق��ص عانى منه��ا النظام
منذ أكثر م��ن  100عام ،فخلف
ه��ذه الص��ورة ،المُ زدوج��ة،
والقائمة على جم��ع التناقضات
(األولي��ة في الحق��وق /األولية
ف��ي االتنه��اكات) تق��ع جذور
عقدة النظام م��ن قضية المرأة
المُ ناضِ ل��ة.
في أح��داث هذه الث��ورة كان
وج��ود الم��رأة ف��ي الصف��وف
األمامي��ة ،وف��ي قي��ادة
وتنظيمه��ا،
االحتجاج��ات
يمثّ��ل ضرب�� ًة موجع�� ًة للنظام،
وإفش��الاً لكا فّ��ة سياس��اته
األمني��ة والقمعي��ة ،ل��ذا كانت
ر ّد ة فعل��ه ش��نيع ًة ج�� ًّد ا ،وفي
قمّ��ة االنحط��اط األخالق��ي،
في ظ��ل صم��ت حلفائه وقوى
الم��واالة .وال يخط��ئ أح��د
عندم��ا يربط هذا االس��تهداف
بعنص��ر االس��تهداف الطائف��ي
المُ بر مَ��ج ،ال��ذي أع ّد ت��ه دوائر
النظ��ام والم��واالة ،وكان بطله
رجل الطائفية والتش��هير ،عضو
جماعة اإلخوان المس��لمين في
البحري��ن ،محم��د خال��د ،حيث
تول��ى مهم��ة التش��هير بأعراض
نس��اء الش��يعة ،وقذفهن بالزنا
واالنحالل ،وهي األوصاف التي
ل��م يس��لم منه��ا أي مُعتقل في
ث��ورة  14فبراي��ر.

كانت تتملّكها أمنية ال ّذ هاب إىل فلسطني املحتلّة .داخلتها
ال ّرغبة املل ّحة لتصوير مشاهد الحرب هناك .مل تتحقّق
أمنيتها .ولكنها مل يكن يخطر عىل بالها ،يوماً ،بأ ّن مث ّة حرباً
تنتظ ُر كامريتها ،ويف وطنها البحرين.
ٍ
تحمل
ُ
أماين املرتوك (مواليد 1974م) .أ ٌّم لولد وبنت.
االختصاص يف مجال السكرتاريا الطّب ّية ،إضافة إىل التّسويق
عشق مسكو ٌن منذ
واملبيعات .التّصوير بالنسبة لها هو
ٌ
الصغر .انفتحت عىل هذا العشق ومارسته كثريا ً ،وأصبحت
ّ
متلك إمكانات االحرتاف يف مجال التّصوير ،حيث ط ّورت
مهاراتها ذاتيّاً ،ومبساعدة بعض زمالئها.
قبل ثورة  14فرباير ،كان عدسة أماين مو ّجهة نحو األطفال،
واملناظر الطّبيع ّية ،واألماكن األثر يّة .مل تذهب الكامريا خارج
الصورة بعد الثّورة .لقد تغيرّ مجرى
هذه الحدود .تغيرّ ت ّ
الصورة والكامريا .مل
ت
غ
فت
ً.
ا
جميع
اس
ّ
يرّ
حياتها ،كام تغيرّ ال ّن ُ
تعد عدسة أماين تنحا ُز تلقائ ّياً إىل ابتسامة األطفال ،أو إىل
الصافية .أصبح أرشيفها مليئاً بصور الطّفولة
السامء ّ
سطوع ّ
السامة.
بالغازات
دة
ب
املل
امء
الس
وصور
األمان،
من
املحرومة
ّ
ّ
ّ

مُ صوّرة املسريات

جمندات لإلذالل
في غض��ون ذلك ،عم��ل النظام
أيضً ا على االس��تفادة من ق ّو اته
النس��ائية ،وجعله��ن ينخرط��ن
في مواجه��ة علنيّة مع النس��اء
المُ ناض�لات وجهًا لوج��ه ،وبحُ ك��م التربية األمني��ة المُ وحَّ دة
والقائم��ة عل��ى سياس��ة تحطيم الخص��م ُك ّليً��ا ،دون االعتبار
ِلت ق ّو ات مُكافحة الش��غب
ألي وضعٍ قانون��ي أو أخالقي ،عم ْ
النس��ائية على إجادة دورهن ،من خالل إعادة تمثيل مش��اهد
س��جن أبو غريب ،الس��يء الصي��ت ،وأفاق العال��م على صور
المُ عتصِ مات ،في مجمع الس��تي س��نتر ،وهنَّ مُك ّد س��ات فوق
بعضه��ن البع��ض ،وس��ط ش��ماتة علني��ة ،وقس��وة ل��م تخفِها
تقاس��يم وج��وه تل��ك النس��وة ،المُ جنّ��دات أ صلاً م��ن أصولٍ
تم��ت إل��ى البحري��ن بصل��ة.
واف��دة ،وم��ن أع��راق ال ّ
وتب��رز ف��ي ه��ذا الص��دد قص��ص كلٍّ م��ن آي��ات القرمزي،
والصحافي��ة نزيه��ة س��عيد ،واألس��تاذة جليل��ة الس��لمان،
وغيره��ن الكثي��ر ،م��ن نس��اء الطاق��م الطبي ،ونس��اء طاقم
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التمري��ض ،ونس��اء سِ ��لْك التعلي��م ،فق��د نالت ه��ؤالء الجزء
األكب��ر من اإلهانة ،والحطّ م��ن الكرامة ،والتعذيب الش��ديد
على يد الش��رطة النس��ائية ،وعل��ى ي��د جلاّ دي��ن معروفي��ن.
عملي��ة اإلهان��ة ،والتع�� ّر ض لألع��راض ،والتح ّر ش الجنس��ي،
باأللف��اط واألفع��ال ،كان��ت هي األخرى وس��يلة من وس��ائل
النظ��ام لالنتق��ام من تعاظُ ��م دور المرأة وقدرتها على كس��ر
رجولت��ه الزائفة ،وتش��هد أوراق العديد من حاالت االعتقال،
الموجَّ ��ه ض�� َّد النس��اء المُ ناضالت والمش��اركات ف��ي أعمال
االحتجاج��ات ،العدي��د م��ن القص��ص المأس��اوية ،والت��ي ال
تخط��ر عل��ى بال أحد ،وهو م��ا يتطلّب م��ن المجمتع الدولي
العم��ل جد يًّا على إيقاف اإلس��اءة للم��رأة البحرينية ،وإيقاف
اس��تهدافها الطائف��ي ،وإيقاف الجرائم الت��ي تُر تَكب في حقّها
على يد ق ّو ات رجال الش��رطة والش��رطيات.

ُ
األطفال  ،والذين
« ُمص ِّورة املسريات» .هكذا يُطلق عليها
كل املسريات وف ّعاليات االحتجاج اليوميّة.
اعتادوا رؤيتها يف ّ
صار وجهها مألوفاً
تحرص عىل أال تفوتها ف ّعالية
لديهم.
ُ
أو مسرية ،وعىل امتداد خرائط االحتجاجات املتواصلة .ال
تكرتث لقمع ق ّوات األمن ،وال مينعها استهداف املص ّورين ،وال
تهزمها الحواجز األمن ّية التي ترت بّص بالطّرق واملم ّرات ،ومتنع
ال ّناس من التّوجه إىل أماكن االحتجاج .تنجح أماين ،غالباً ،يف
اخرتاق املرتزقة وموانعهم ،وتصل إىل بُغيتها ،وتُس ّد د الكامريا
إىل حيث تريد .لكنها دفعت رضيبة هذا التّحدي ،وأكرث من
م ّرة :طلقات املطاط التي أصابت رجلها ،ورصاص الشّ وزن
الذي اخرتق ظهرها.
استشهاد عبدال ّرضا بوحم ّيد شكّل منعطفاً يف اتجاه الكامريا
لديها .مع انطالق ثورة  14فرباير ،وما شهدته من انتهاكات
ض ّد ال ّناس واملتظاهرين؛ عقدت أماين العزم عىل تغيري مسار
سريتها مع التّصوير .اتجهت الكامريا نحو مشاهد ثورة
الصعاب التي تعني أحياناً
ّ
اللؤلؤة،
وبكل تفاصيلها .تح ّد ت ّ
«املوت» .تحايلت عىل الخوف «الطّبيعي» الذي يُساور املرء
ومصايص ال ّد ماء .تعلم أماين أ ّن الكامريا
وهو يُعاين الوحوش ّ
ال متنحها حصان ًة أو عالمة األمان .ق ّوات األمن كانوا يو ّجهون
سالحهم إىل الكامريا ،كام يواجهون املتظاهرين .الكامريا
بكل بشاعتها.
توث ّق انتهاكاتهم ،وت ُس ّجل وقائع الجرمية ّ
سالح فتّ ٌاك ينبغي مواجهته بال حدود.
الكامريا ،عند القتلة،
ٌ
«عدسة ُمص ِّور الثورة هي التي نقلت معاناة شعب كامل».
ت ُردّد أماين هذه العبارة دامئاً .تؤمن بأ نّها باتت معنيّة

بتكريس وقتها لنقل معاناة شعب البحرين ،وتعريف العامل
بحجم االضطهاد الذي يعاين منه ال ّناس يف هذه البالد ،وسط
تآمر مريب من ال ّد ول الكربى والبلدان املحيطة .من خالل
حسابها يف تويرت ،استطاعت أماين تقديم قضية وطنها إىل
رشيح ٍة كبري ٍة من ال ّناس ،ويف أنحاء مختلفة من العامل .ق ّد مت
توضيحاً ألسباب الثّورة ،ومنطلقاتها ،ويوميّات العذاب
والتنكيل الذي يعاين منه الشّ عب بسبب مطالبته بالح ّر ية
والعيش بكرامة.

املتفجر
ّ
رأس أحمد فرحان

ٍ
ظرف م ّرت به أماين هي فرتة
مثل بقية ال ّناس ،فإ ّن أصعب
ُ
«الالسالمة» ،كام تُطلق عليها .بعد الهجوم عىل ال ّد وار يف
 16مارس 2011م ،أعلن امللك البحريني قانون السالمة
الوطن ّية ،والذي يُشبه قانون الطوارئ واألحكام العرف ّية.
ُ
الخوف والقلق يسيط ُر عىل ال ّناس جميعاً .فظائع
وقتها ،كان
وانتهاكات مل تخطر عىل بالهم؛ كانت تتدحرج أمامهم ،ويف
كل مكان وزمان .أجرب ذلك الكثريين عىل االختفاء القرسي،
ّ
رصت
خوف االعتقال .لكن أماين وجدت يف ذلك تح ّد ياً .أ ّ
عىل مكافحة خوفها ،وحملت كامريتها وخرجت بحثاً عن
يحل بها ،أو تصادفه من أهوال.
الحقيقة .مل تأبه مبا ميكن أن ّ
ٍ
تنتقل من بقعة ألخرى،
ُ
واصلت اللّيل بال ّنهار يف أحيان كثرية،
الصور،
داخل
شعبها
معاناة
ومن مصيبة إىل كارثة ،لتطبع
ّ
ويرى العا ملُ ما يفعله املجرمون.
من بني أكرث اللّحظات املؤث ّرة التي واجهتها أماين أثناء
تغطياتها ،كان حني طُلب منها حمل «مخ» الشّ هيد أحمد
فرحان املنفجر .استجمعت قواها ،وش ّد ت من عزمية
الكامريا .كان مشهد ا ً مؤملاً وقاسياً ،كام تقول ،ولكنه منحها
ٍ
خوف
الق ّوة والشّ جاعة واإلرصار عىل مواصلة عملها دون
أو تراجع.

بحب خاص لصورة الشيخ املقداد وهو يُرسل
تحتفظ أماين
ّ
وردة عرب األسالك الشّ ائكة يف املسرية املتو ّجهة إىل ال ّد يوان
يف مارس 2011م .يومها قمعت ق ّوات األمن حاميل الورود
والقرآن ،معلنني الحرب عىل الكرامة والحرية.

صرخة يف الظالم

تفخ ُر أماين مبشاركتها يف تصوير لقطات من فيلم «رصاخ يف
الظّالم» ،والذي عرضته قناة الجزيرة اإلنكليز يّة ،والقى صدى
واسعاً يف األوساط العامل ّية ،كام نال جوائز عديدة.
تض ّم تغطيات أماين رشائط فيديو كان لها أثر كبري يف تغيري
مجرى بعض القضايا والحوادث التي افتعلها ال ّنظام وفربك
حولها االتهامات .ومن أبرزها:
•تسجيل اعرتاف اآلسيوي ا مل ُصاب ،والذي ا دّعت وزارة
ال ّد اخلية بأن الشيخ محمد حبيب املقداد أمر الشباب
باالعتداء عليه ورضبه .يكشف التّسجيل بأن الشيخ املقداد
ال عالقة له باألمر إطالقاً .وقد زودت أماين املحامي ،وجمعية
حقوق اإلنسان ،وجمعية الوفاق بنسخة من التسجيل،
والذي يدحض التهمة املو ّجهة للمقداد.
•تصوير قوات الشغب وهم يقذفون الزجاجات الحارقة»
املولوتوف» عىل الشباب وسط الشارع العام بني منطقتي
الدراز وبني جمرة ،وكان هذا التّصوير وثيقة إدانة أمكن
من خاللها فضْ ح بعض املامرسات التي تنفيها وزارة ال ّد اخلية
وتنكرها .
•تغطية قمع املصلني املتوجهني لصالة الجمعة خلف الشيخ
عيىس قاسم بجامع الدراز يف املنطقة الواقعة بني باربار وبني
جمرة ،وتم نقل املشهد حيّاً إىل وسائل اإلعالم الخارجيّة.
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نادية اسماعيل أخت شهيد الكاميرا:

"ماما"..
أم الجرحى والمصابين
ّ

سقط أحمد ..لكن صوره ستسقط حمد
مر�آة البحرين (خا�ص) :جل�ستَ
في عينها بريقٌ ي�شبه الحلم،
ورغم �أنها ت�ستح�ضر خياله ممدا
من دون حياة� ،إال �أنها ال تت�صنع
ال�صبر .ترى �أن لحظات الموت
التي تجذب ذاكرتَها هي �أكثر
اللحظات التي تدفعها لأن تكون
�أكثر قوة و�صالبة.

نادية اسامعيل ،تجلس كمن يحفر ذاكرة
املوت للبحث عن أسباب حياة جديدة:
ليعيش بداخيل أخي الشهيد أحمد
َ
«أعيش
ُ
إسامعيل ،أشعر بأنه يشاركني أنفايس».
تصمت قليالً لتتذكر آخر لحظاته« :ال يقوى
عىل يشء ،عدا أن يتبسم ابتسامة الشهداء،
أتصفح وجهه يف غرفة اإلنعاش
وقفت
ُ
ُ
مبستشفى السلامنية ،كان يحاول فقط أال
يُؤمل تلك الروح التي تريد الخروج بسالمٍ
«خرجت وقلت لعمي،
من جسده» .تكمل:
ُ
قل لألطباء أال يزعجوا سكينته ،لقد استشهد
أحمد .كان عمي يخىش أن يكون ذلك
عالمة يأيس» .مل يدم وقتا طويال حتى خرج
الطبيب« :حاولنا عمل الالزم ،لكن األعامر
بيد الله».
ضج املكان بصمت مختنق سوى رصخات أمي :مات أحمد،
مات أحمد ،مات أحمد ...انهارت فوق جسده ،كانت تحاول
أال تصدق الخرب ،لكنها مل تستطع ،ه ّم أيب يدعوه للنهوض:
«قوم يا ولدي نروح البيت ...قووووم».
تقف نادية بينهام بوجوم ،تتزود من عينيه املفارقتني ،تغرق
فيهام وتستحرض لحظات رسيعة ،ورسعان ما تشدها رصخات
والدتها ،ترفع عينيها فتجد مصور وزارة الداخلية يحمل
«كامرته» متبسام أمام مشهد ميلء باألمل! ترصخ يف وجهه:
«ليش انت للحني هني ،اطلع بره ،اطلع ...لعنة الله عليكم،
ال يف نفسه األخري كنا يف جانبه ،والحني عقب ما مات واقفني

عىل راسنا .»...ينرصف ،وينرصف الجميع بعد ليلة ال تزال
تفاصيلها حارضة بني الجفون.
إنها صبيحة  31إبريل/نيسان ،مل تكن كباقي الصباحات...
هناك أشياء فارقت معانيها بعد أن فارقها صاحبها .ولك أن
تبيك إذن عىل كل تلك األشياء ،فهي بال روح« .كانت هناك
زينة اعتاد أحمد أن يعلقها فوق أسوار املنزل يف املناسبات
السعيدة ،صعد أيب سطح املنزل ،فتش عنها ووقع عليها
وانتحب برصاخ عا ٍل  ،كانت املرة األوىل التي يبيك فيها بهذا
الشكل املفجع ،وكانت املناسبة الوحيدة التي ال تج ُد الزينة
من يعلقها ،فمن كان يعلّقها يف كل مرة هو ا مل ُحتفى به هذه
املرة ،علّقها والدي عىل رشفة املنزل :نعم لدينا عريس».
«عريس تأخر زفافه طويال 13 ،يوما دون
تضيف نادية
ٌ

تجهيز .رفضنا تسلم جسده دون أن يثبت
الطبيب الرشعي سبب الوفاة الحقيقي،
كان يحاول العبث بسبب املوت مثله
مثل باقي أجهزة الدولة العابثة باألحياء،
فام بالك بأؤلئك الراحلني» .يف أحد
تلك األيام ،وقفت نادية صارخة أمام
املعزيات« :أحمد ال يريد دموعكن ،يريد
أن تنرصوه ،لن يكون ذلك إال بالتظاهر
وفضح القتلة واملتسرتين عليهم» مل تكن
نادية خائفة وال مستسلمة ،خر َج ْت عىل
القنوات الفضائية لتعلن« :القاتل هو
فالن .لدينا ما يثبت من هو القاتل ،قوى
األمن كانت لها كامرياتها املنصوبة يف
الشارع الذي وقع فيه إطالق النار ،لكنهم
يتسرتون عىل القاتل ،كام هو الحال مع
كل ضحايا البطش يف البحرين».
خاطبت نادية األمم املتحدة تطلب
الحامية بعد أن تعرضت وعائلتها
لتهديدات عىل خلفية اإلفصاح عن اسم
القاتل وتسرت النيابة العامة ووزارة
الداخلية عليه ،وكتبت ملنظامت دولية
قصة أحمد بالكامل «ما نطلبه يف بالدنا
هو تحقيق العدالة ،هذا املطلب ليس
مستحيالً ،نريد أن نرى القاتل يف محل
القصاص ،نريد لهذا الشعب أن يتنفس
الحرية وأن ال يتهدده الخوف والقتل ...ملاذا ال يحققون
ذلك؟!».
«إن كانوا يعتقدون أنهم سيهزموننا بالقتل فهم واهمون،
ليس كل مقتول مهزوم ،بل عليهم أن يحذروا ألف مرة من
الشهداء ،فكل شهيد مرشوع تحريض مكتمل ،لقد سقطت
الكامريا من كف أحمد ،والتقطتها يد والده الذي يحملها
معه يف كل مكان ومحفل ،و يُعليها بصورة أحمد وابتسامته
املشعة التي تح ّرض الجميع عىل عدم االستسالم ،كام التقطها
(الكامريا) ألف أحمد غريه ،وسقط شهداء ،لكن عىل أجنحة
آخرين».

انتهاكات المرآة البحرينية باألرقام
أعشق من نساء البحرين لثورة
مرآة البحرين (خاص) :ال
َ
 14فرباير ،فهو ،أي  14فرباير ،عيد الحب ،وهل هناك
أهمية لدى املرأة أكرث من الحب؟ بعد أن كرس جنود امللك
ورد الثورة املسامل ،منذ  17فرباير ،ثم يومي  15و 16مارس
الرهيبني ،مل تجد الثورة أكرث من النساء تأكيدً ا لسلميتها،
فصارت النساء منذ تلك اللحظة ورد الثورة.
توث ِّق مراكز الرصد الحقوقية جانبًا َرقميًّا يوضّ ح املدى
الواسع النتهاكات النساء يف البحرين ،منذ  14فرباير .2011
االنتهاكات التي ت ّم رصدها ،ما بني الفرتة  14فرباير2011
حتى قبل الجلسة األخرية يف جنيف .تحيك األرقام ،التي ال
تكذب ،عن تفاصيل النتهاكات النساء ما بني الفرتة  14فرباير
حتى صدور تقرير بسيوين يف  23سبتمرب .2011
بعد إعالن قانون السالمة (قانون الطوارئ واألحكام العرفية)

يف  16مارس  ،2011بدأ عهد الجيش ،فتم يف أول يوم من
أيام الطوارئ قتل املواطنة بهية العرادي ،عند (كوبري)
منطقة القدم ،بطريقة االغتيال برصاصتني؛ األوىل استقرت
يف أذنها اليمنى ،والثانية من الخلف يف أسفل الرقبة ،وتم
إعالن استشهاد بهية العرادي بعد أيام من التحفّظ عىل
جثتها ،وكان تشييعها الرهيب أول كرس لقانون الطوارئ،
ومتّت تسميتها من قبل النشطاء بـ «أ ّم الشعب».
بعد ذلك ،تم اعتقال  9نساء من نقاط التفتيش ،التي زرعها
جنود (املشري) يف طول البالد وعرضها ،كانت أوىل هذه
النساء هي السيدة فضيلة املبارك ،التي كان ذنبها الوحيد
هو استامعها ألسطوانة رقمية تحوي أناشيد وأغاين وطنية
مت ّجد ثورة  14فرباير ،تم الحكم عليها ملدة عامني ،ولكن بعد
جهو ٍد استم ّرت فرت ًة طويلة ،تم األفراج عنها لتعود ألحضان
طفلها .

هناك أيضً ا  12امرأة تم اعتقالهن من الطريق العام ،بطريقة
الخطف .وهؤالء النسوة والفتيات كان أغلبهن ضحية شهوة
العنف ،والرغبة يف إذالل املجتمع الثائر ،عرب رضبه يف أحد
الجوانب املهمة لديه؛ وهي األعراض.
وبعد بدء موجة التحريض من قبل عنارص املوالني للسلطة،
تم اعتقال  72امرأة من أماكن عملهن ،وقد وث ّقت مرآة
البحرين بعض ما حصل لبعضهن ،من إذالل ،وتحرش كبري،
خصوصا موظّفات وزارة الصحة.
ً
النساء يف منازلهن مل يسلمن من البطش ،فقد تم اعتقال
 23امرأة ،عرب اقتحام منازل أرسهن بطريقة وحشية ،وتم
اقتيادهن للتحقيق والسجن بصورة مذ لّة .بعد تعايل
االنتقادات ،استمرت السلطة باعتقال النساء ،لكن عرب
طريقة أخرى ،وهي إرسال االستدعاءات للنساء ،فقد
تم توثيق اعتقال  65امرأة ،بعد ذهابهن ألقسام الرشطة

واملخابرات ،بعد تلقيهن استدعاءات مكتوبة.
هناك أيضً ا  20امرأة تم اعتقالهن بطرق أخرى متنوعة .إن
األرقام ال تنتهي مع هذه السلطة ،ال كماًّ وال نو ًعا ،فمن
الكادر الطبي فقط تم اعتقال  58امرأة ،ليصبح العدد
اإلجاميل للمعتقالت  201امرأة تم اعتقالهن خالل تلك الفرتة
فقط ،وهي الفرتة املمتدة من  14فرباير حتى سبتمرب.2011
أما ما جرى عىل املعتقالت من النساء والفتيات فكان كب ًريا،
فهناك  66امرأة تم التحقيق معهن وه ّن معصوبات العيون،
وهناك  79امرأة وقّعن عىل إفادات اتهام مل تطّلعن عىل
مضمونها ،وهناك  28امرأة تم رضبهن وإجبارهن ،تحت
التعذيب الجسدي العنيف ،عىل التوقيع عىل اعرتافات
با طلة .
وهناك أيضً ا  28امرأة تم تهديدهن ،إلجباره ّن عىل التوقيع
حق أن يسرْ َ ح يف أنواع تلك
عىل اعرتافات باطلة .وللخيال ٌّ
التهديدات التي تلتقّتها هذه النساء حتى اعرتفن ،خوفًا
من تلك التهديدات .وهناك  27امرأة اعرتفن عىل أنفسهن،
بعد أن تم إجبارهن بطرق أخرى عىل التوقيع عىل اعرتافات
با طلة .
يف القطاع التعليمي ،هناك ما يقرب  120امرأة تم منعهن أو
فصلهن من الدراسة .وقد وث ّقت املنظمة البحرينية األوربية
لحقوق اإلنسان قضية اغتصاب جنيس تع ّرضت لها إحدى
املعلامت عىل يد ضابط أثناء التحقيق ،وأيضً ا هناك الحساب
املعروف يف موقع تويرت باسم :بحرين دكتور ،وهو حساب
موثوق ،إذ نقلت صاحبة الحساب قضايا من تحرشات
جنسية رهيبة تع ّرضت لها بعض الطبيبات ،كان بينها تعرية
جسد طبيبة والعبث به لتوقّع عىل االعرتافات تحت تهديد
االغتصاب.
هذه ع ّينة أرقام فقط ،يف بالد يُفرتض أن تكون للمرأة
فيها ُحرمة كبرية ج ًد ا ،فاالنتهاكات أكرب من هذه العيّنة،
فبعد صدور تقرير لجنة التحقيق امللكية لتقيص الحقائق،
املعروفة بلجنة بسيوين ،مل تتوقف السلطة عن اعتقال
النساء وترهيبهن .ال زالت هناك معتقالت يف السجون ،وال
زالت االنتهاكات تمُ ا َرس يوميًا بحق املرأة البحرينية.

مرآة البحرين (خاص) :من الخيمة الطّبية ،حيث الحاالت
البسيطة التي ال تحتاج أكرثَ من حبة اسربين ،أو قياس
ضغط عابر؛ إىل خزانة جانبية يف أحد عنابر أجنحة مستشفى
السلامنية ،تجدها هنا وهناك ،ليس يف لباس ال ّتمريض
كل هذه األماكن بوصفها شاهدة عىل
فحسب ،بل تظه ُر يف ّ
جرائم الجيش ضد املصابني من الثوار واملتظاهرين.
كل جر ٍح أو إصابة تنال من
تج ُد "ماما" نفسها مسؤول ًة عن ّ
ُخرج بعض الحكايا من ال ّذ اكرة ،وتروي" :بدأتُ يف
الثّوار .ت ُ
كنت أنهي املناوبة يف املستشفى ألبدأ أخرى
ة.
ي
ُ
الخيمة الطّب ّ
يف ال ّد وار .استم ّر األمر عىل هذه الحال حتّى يوم  14مارس
2011م .يومها ،هاجم البلطجيّة (امليليشا املدنيّة) ثالث
مناطق ،وهي عايل وتوبيل والكورة .ما حدثَ كان شبيهاً
بأفالم ال ّرعب .توالت اإلصابات دون توقّف .اضطررتُ للبقاء
يف قسم الطّوارئ حتّى الخامسة صباحاً".
تقف "ماما" عند زاوي ٍة مفتوحة من الذّكريات املطبوعة
ُ
"استيقظت عىل أنباء الهجوم عىل
بال ّد ماء .تضيف "ماما":
ُ
منطقة سرتة .كانوا مينعون الجميع من ال ّد خول .أخذنا
نهاتف املم ّرضات القاطنات يف سرتة ألجل التّوجه إىل املركز
ُ
منت ليل ًة أخرى
السلامنيّةُ .
ّ
الصحي هناك ،بدالً من مستشفى ّ
يف الطّوارئ أيضاً .عند حلول املساء ،اكتست املستشفى
باملصابني القادمني من سرتة .كان املشهد فوق الوصف .كان
أكرث من الفظاعة .ك ّنا أربع مم ّرضات .اضطررن لل ّنوم يف
مكان العمل ،أسو ًة بالطّاقم الطّبي من ال ّرجال".
عاشت البحرين يوماً ليس كمثله يوم .عند الفجر ،تروي
"ماما"" :استيقظت مم ّرضتان ،وذهبتا إىل املنزل .اتصلت
احداهن وأخربتنا بأن الجيش يستع ّد للتّو ّجه إىل د ّوار
ارسعت باتجاه ال ّنافذة .كان ال ّد خان األسود يُغطّي
اللؤلؤة.
ُ
السامء" .تقول "ماما" بأنها أصيبت بحالة من الهسترييا.
ّ
بدأت رائحة الحرائق والغازات املسيلة لل ّد موع ترتاكم عىل
املستشفى .بادرتْ برسع ٍة وقامت بتمرير رشائط الصقة عىل
ال ّنوافذ لتمنع وصول ال ّرائحة.
ظلّت "ماما" يف املستشفى م ّد ة ثالثة أيام .مالبسها
هي ذاتها .تعمل مناوبتني ونصف :نهار ،أ ّول ليل ،وبعدها
تجد نفسها مسلوبة الق ّوة ،وتستسلم لل ّنوم دون إراد ٍة منها.
كانت املستشفى تض ّم إضافة إىل الطّاقم الطّبي ،املرىض
وال ّزوار .الجميع كان ُمحارصا ً .أصبحت املسؤولية مضاعفة.
تتذك ُر "ماما" ،أ ّن ما يُقارب  70%من املصابني هم من سرتة
وحدها .كانوا مصابني برصاص الشوزن وال ّرصاص الحي.

نظرة أخرية

تتن ّهد "ماما" قليالً وهي تسرتجع رشيط الذّكريات .تتساءل
بكل هذه
السبب الذي يجعلها تقوم ّ
مع نفسها عن ّ
املخاطرة ،وتعريض حياتها وح ّر يتها لف ّوهة الجيش الذي بدأ
يُنفّذ هجوماً ال يُوصف عىل املستشفى .تقول" :ال أجد سبباً

لذلك سوى تلك ال ّنظرة األخرية التي رمقني بها مرييض ذو
السبعة عرش عاماً ،وهو ملقى عىل األرض ،وفوق رأسه ثالث
ف ّوهات من البنادق .كان ذلك يومي األخري يف املستشفى.
كنت أختبىء يف خزان ٍة جانب ّية ،وحني هجم مسلّحو الجيش
ُ
بقيت يف مكاين أراقبهم .مبج ّرد
وأخذوا يقتحمون األجنحة؛
ُ
أن خرجت من املخبأ ،انتقلت أسلحتهم من رأس مرييض
إىل رأيس .رموين بسيلٍ من األسئلة ،وتركوين بعدها .يومها،
كنت أو ّد أن أبقى من أجل مرضاي،
خرجت من املستشفىُ .
ُ
أصبحت عاجز ًة عن مساعدتهم؛ فإنيّ
وحيث
اآلن،
ولكن
ُ
فضّ لت الخروج ،حيث ال أملك شجاعة ال ّنظر إىل عيونهم
وهم يتلقّون العذاب والقتل".
ُ
تحرق جوانبها .صمتها الغاضب ميأل كيانها.
كانت دموعها
أيا ٌم قليلة م ّرت عىل خروجها من املستشفى ،ورسعان
ما أخذت املبادرة" .أريد أن أترك بصمتي البيضاء عىل
أجسادهم املثقوبة .أ ْن أسهم يف إنقاذ حياتهم" هكذا،
الصغرية ،ومألتها باألدو يّة الضرّ ور يّة .ابتدأت
أخذت حقيبتها ّ
عملها باملق ّر بني .ثم امت ّد إىل غريهم .أصبح رقمها معروفاً
كل ُمصاب مثل األم ،وتسأله:
لدى الكثريين .كانت ت ُقبِل عىل ّ
"ماذا بك يا ولدي؟" .اعتاد املصابون أن ينادونها ب"ماما".
الصغري.
وهكذا ،أصبحت أ ّماً للثّوار ،رغم عمرها ّ

الطريق إىل الشهيد علي الشّ يخ
ّ

ُ
الحراك الثّوري يف
السالمة الوطنيّة ،ازداد
بعد رفع قانون ّ
كل مكان" .ك ّنا نبقى يف
الشّ ارع .ازدادت وترية القمع يف ّ
الشّ ارع يف بعض األحيان حتّى ساعات الفجر" تقول ،وتضيف
رص عىل مساعدة بعض ال ّزمالء،
بأ ّن "األمر يف أ ّوله كان يقت ُ
لكن امت ّد الحقاً التع ّرف عىل نظرائنا من املناطق األخرى.
ك ّنا ننتقل بني املناطق حسب اإلصابات .بعد تنظيم دورات
االسعافات األ ّوليّة وتخريج مسعفني ،أسهم ذلك يف التخفيف
من الضغط ،وبدأ املسعفون ينترشون يف أماكن االحتجاجات،
وأصبح عملنا يقترص عىل اإلصابات الخطرية فقط".
كل الساحات وامليادين
مل تنقطع "املاما" عن التواجد يف ّ
تفرتض  ،سلفاً ،أن هناك
التي تشهد االحتجاجات .كانت
ُ
عمالً ينتظرها .تقول" :كأنيّ أكفّر عن إحسايس بال ّذ نب لعدم
وصويل إىل الشّ هيد عيل الشّ يخ .ربمّ ا مل يكن وصويل ل ُينقذه،
كنت يومها أخي ُط رأساً نازفاً.
لكني
الزلت أشعر بالذنبُ .
ُ
اتصاالت من سرتة ال تتوقّف تحثّني عىل القدوم .يف منتصف
يحمل نعي الشّ هيد .أخذت
ُ
الطّريق إىل هناك ،جاءين اتصال
أبيك بحرق ٍة وندم".
كل ما حدث ،رغم
تختم "املاما" حديثها بالقول" :بعد ّ
رص عىل مواجهته
بشاعة ما مررنا به؛ فإين أكره اليأس ،وأ ّ
باألمل .وهكذا أريد من الثوار أيضاً .أن يكونوا كذلك ،أن
رصوا عىل مطالبهم ،وأن يواجهوا الظلم باإلرصار والتح ّد ي".
ي ّ
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الثائرة البحرينية ذات العباءة السوداء
يف منطقة سرتة املحارصة بقوات
درع الجزيرة يف يوم  15مارس
 ،2011تروي الطبيبة الشابة حنني
قصتها مع سيدة ثالثينية صادفتها
يف سرتة ،كانت حنني قد ذهبت
صباحاً يف سيارة إسعاف إلنقاذ
املصابني يف ذلك اليوم املرعب،
نزلت مع السائق النقاذ املصابني
وعلقا يف املسافة بني الشباب
الذين تتم مهاجمتهم وبني سيارة
اإلسعاف .تقف سيارة تقودها
سيدة يف العقد الثالث من عمرها:
اركبا رسيعاً .تشق السيارة طريقها
قبل أن توجه سؤالها إىل حنني :أنت
طبيبة؟ تجيبها :نعم .تخربها عن
جرحى يف أحد البيوت يحتاجون
إىل معالجة وال يستطيعون الخروج
بسبب املحارصة األمنية .كانت
حنني تحمل معها عدة اإلسعافات
األولية .يف ذلك البيت تعالج حنني
 4إصابات بالشوزن.
وبسبب الجيش الذي ط ّوق املنطقة
بالكامل ،بقى الجميع محارصا ً
داخل البيت ،مل يتمكنوا من
الخروج أو العودة إىل منازلهم،
املرأة السرتاوية تقول لحنني :ال
تخايف ،سأقوم بايصالك مبجرد أن
يهدأ الوضع قليالً يف الخارج .قريباً
من املغرب تنطلق حنني والسائق
مع هذه السيدة يف وضع مشحون
بالرعب واملوت ،تقول حنني« :مل
يكن يف الشارع سوى تلك السيارة
التي تقودها تلك املرأة الحديدية،
املكان كله يختنق برائحة الغاز
املسيل للدموع ،كنت مرعوبة لكني
كنت أشعر بدقات قلبها ثابتة ،وأن
أدرينالني الخوف ال يعرف طريقه
إىل قلبها ،أبناء هذه املرأة كلهم
خرجوا منذ الصباح يف املواجهات
وال تعلم عن مصريهم شيئاً» .يف
أحد الشوارع الفرعية ،تفاجئهم
عدد  12من أجياب األمن تأيت من
الجهة املقابلة .الجميع جمد يف
مكانه فيام قامت املرأة السرتاوية
بلف السيارة عىل شكل الحرف ،U
وركنتها جانباً وأنزل الجميع من
فورهم رؤوسهم تحاشياً للطلقات
املبارشة .الغريب ،أن سيارات
الجيب مرت مرسعة دون توقف فيام يبدو أنها متجهة ملهمة
مستعجلة .مل يصدق الجميع ما حدث ،وأنهم نجوا ،تنفسوا
الصعداء ،بهدوء قالت السيدة (السرتاوية) :اآلن نستطيع
مواصلة طريقنا.
هذه السيدة السرتاوية ليست إال واحدة من جملة النساء
(املغمورات) املشاركات يف االحتجاجات يف البحرين،
ال تزال املرأة البحرينية الثائرة تشارك بقوة رمبا ال تجد
نظريها يف باقي الربيع العريب .يف القرى واملناطق املشتعلة

باالحتجاجات ،تخرج مسريات يومية سوادها األكرب هو
املرأة ،بعض املسريات تتم الدعوة لها من قبل املرأة نفسها،
تقوم بنرشها والتحشيد لها عرب الرسائل الهاتفية ومواقع
التواصل االجتامعي.
لن يكون غريباً أن ترى عدد ا ً من الفتيات يرتدين عباءاتهن
السوداء ،يقفن عند أحد مداخل قريتهن التي يتهيأ أهلها
للخروج يف مسرية احتجاجية ،يجررن حاوية القاممة التي
اعتاد املحتجون عىل إغالق املداخل بها إلعاقة اقتحام أجياب
الرشطة ،وبعضهن يحملن أحجارا ً ثقيلة لسد الشارع للسبب

نفسه ،فيام مجموعة
من الفتية يغلقون
مدخل آخر ،وأخريات
يقدن سياراتهن قريباً
من مداخل املنطقة
ليخربن عن أي مداهمة
أو كمني من قبل رجال
األمن.
ويف منطقة أخرى ،سرتى
سيدة يف العقد الثالث
أو الرابع من العمر،
تفتح باب بيتها وسط
إغراق كامل للمنطقة
مبسيالت الدموع عقاباً
عىل الخروج يف مسرية
وتدعو
احتجاجية،
الشباب إىل الدخول
واالحتامء بداخله حتى
يهدأ القمع.
سيدة أربعينية أخرى،
تخبئ يف بيتها الكبري،
والذي يحتوي عىل
ديوانية معزولة ،عدد ا ً
من الشباب املطلوبني
من قبل السلطة ألنهم
بالدميقراطية،
طالبوا
تقوم بتوفري الوجبات
لهم وحاميتهم من أعني
املخربين املرتصدين بحثاً
عنهم .
يف العاصمة املنامة
مجموعة
تتظاهر
من النسوة مطالبات
يتم
بالدميقراطية،
وإغراقهن
قمعهن
مبسيالت الدموع ،إحدى
الفتيات تقف صامدة
وسط سحابة كثيفة من
الغازات البيضاء ،ورجل
أمن يرش مادة الفلفل
الحارقة عىل وجه فتاة
أخرى ،وثالثة تتعرض
للركل أو الدفع عىل يد
آخر ،ورابعة تعتقل،
فيام ترصخ خامسة يف وجه رجال األمن مطالبة بحقها يف
التظاهر السلمي .يطلق رساح املعتقالت بعد أيام ،ليعدن
ملامرسة حقهن يف التظاهر من جديد .هكذا تحرض املرأة
البحرينية يف الساحات ،بعباءتها السوداء املحافظة ،وبال
أسامء مشهورة وب ّراقة ،لكن بالكثري من القوة والتحدي من
أجل الوصول إىل الدميقراطية.
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“ال شيء يوقفني سوى الموت”:

"أم حسين" ...ثائرة خمسينية من رحم التسعينيات إلى ثورة  14فبراير
مر�آة البحرين (خا�ص) :هي هناك ،على كتفها العلم ،وبيدها �صور الرموز ،تح�ضر بعنفوان الثورة .اليمنعها مانع عن تلبية نداء الوطن ،ال
كبر �سنها وال ثقل حركتها ،لإيمانها �أن الثورة يجب �أن يتكاتف فيها الجميع ،ال�شيخ الكبير والطفل ال�صغير ،لذا �سخرت نف�سها ووقتها للثورة
والثائرين.
أصبحت «زهرة الشيخ» ،االمرأة الخمسينية املكناة بـ «أم حسني» ،وهي ربة منزل من قرية
السنابس ،مثاال عظيام عىل اإلرصار والعزمية وشحذ الهمم يف ثورة  14فرباير.
حضورها الدائم والالفت يف كل الفعاليات االحتجاجية جعلها محط أنظار الجميع ،صار
الناس يبحثون عنها يف كل مسرية ليتعرفوا عليها وينهلوا من عزميتها وإرادتها .ليس هذا
فحسب ،فحنانها الفائق وطيبتها وترحيبها بكل الناس جعل بعضهم يناديها بـ «ماما».
إىل جانب تواجدها امليداين الكثيف ،كانت «أم حسني» قد كتبت عدة قصائد للثورة باللغة
الدارجة ،لكن أهلها قاموا بإتالفها خوفا عليها من االعتقال.
مل تكن ثورة  14فرباير التجربة األويل لنضال «أم حسني» ،إذ كان لها نشاط فاعل يف
القلة القليلة من النساء التي
أحداث التسعينات ،فهي من
كانت تشارك إىل جانب الشباب يف
املسريات االحتجاجية التي تنظم
يف «السنابس» آنذاك ،مبا فيها
تظاهرة ديسمرب التي سقط فيها
أول شهيدين يف التسعينات «هاين
الوسطي» و»هاين خميس».
يف فرتة التسعينيات اتخذت لنفسها
مهمة توصيل الشباب بسيارتها إىل
أماكن آمنة عند حدوث املواجهات بني
قوات األمن واملحتجني ،ونتيجة لذلك
تعرضت لإلهانات اللفظية والجسدية
من قبل عنارص املرتزقة ،وأدخلت ذات
مرة للمستشفى بعد تعرضها لرضب مربح
بأعقاب البنادق ،أدى إىل كسور ورضوض يف
جميع أنحاء جسمها.
«أم حسني» تعترب الزعيم الديني الراحل الشيخ
عبد األمري الجمري رمز «الجهاد واملامنعة»،
وتتمنى لو أنه كان موجودا بيننا يف هذه الثورة.
معزة الجمري خالدة يف قلبها ،لسانها ال يكل وال ميل
عن ذكره وذكر مواقفه البطولية وتضحياته
فرتة التسعينيات ،مل تنس أبدا اإلقامة
الجربية التي فرضت عليه ،وهي تتخيل
أن الشيخ الجمري لو كان حارضا يف
هذه الثورة لكان أول من يعتقل من
الرموز.
يف ثورة  14فرباير ،كان ألم حسني
دور بارز ،فهي ممن كان حارضا
يف فتح دوار اللؤلؤة يف املرتني
األوىل والثانية ،ثم صارت تحرص
عىل الحضور للدوار يوميا رغم
كل التزامتها ،فالوطن بالنسبة ألم

حسني أغىل وأمثن من أي يشء آخر.
عندما تتذكر هدم الدوار ،تشعر «أم حسني» بغصة خانقة وحزن عميق ،فهي مل تفارقه منذ
أن خيم املتظاهرون فيه ،وحسموا أمرهم بتحدي النظام حتى الرمق األخري .إنه املكان الذي
أشعرها بالعزة والكرامة ،حتى نظمت ألجله القصائد .لكنها مؤمنة متاما بأنها ستعود يوما
ما ،وحتى يأيت ذلك اليوم ستظل قبضة يدها مرفوعة دامئا يف كل تظاهرة.
مل يوقف «أم حسني» أي يشء عن املشاركة يف املسريات االحتجاجية أثناء فرتة السالمة
الوطنية ،بل زاد ما حدث من إرصارها وعزمها عىل املشاركة والحضور ،ومل يثنها بطش النظام
وجربوته عن مواصلة املشوار الذي بدأته ،بل وحث أبنائها عىل املشاركة يف امليادين دوما.
«كل فرد منا سواء كان صغريا أم كبريا له دوره يف نجاح الثورة ،والنرص من الله آت ال محالة».
نصيحة «أم حسني» للناس بأن يبقوا ثائرين مهام علت التضحيات ،وأن ال يربحوا
الساحات مهام كلف األمر.
ما دام رأيس عىل جسدي» ،تلك
«ال يشء يوقفني
حسني» ،ثائرة ،حتى بعد
هي «أم
الخمسني من العمر.
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صرت ..شعري
ُ
الحاجة مريم طريف :كبيرة
مرآة البحرين (خاص) :منذ الثمانينات إىل  14فرباير /ش��باط  ،2011مل تفارق س��يارة الش��رطة باب منزلها .باستمرار،
سياسي على الدوام .احلاجة مرمي حسن طريف مل ترحت
ّ
كان ثمة سبب يجعل هذا البيت هدف ًا قائم ًا للدّ هم .وهو سبب
من��ذ  30عام ًا أو يزيد .رغم ذلك ،فهي ال تستس��لم .تخطى عمرها اآلن الس��بعني عاما .غري م��رّة ،اعتقل أبناؤها ،وأبناء
أبنائها .صارت مقعدة .النت عظامها .وما الن رأسها.
كريس متح ّرك ،حرضت
ليس هذا سحرا ً ،لكنها العزمية .عىل
ّ
الكريس نفسه ،شاركت يف مسرية  9مارس/
دوار اللؤلؤة .وعىل
ّ
آذار .لكنها ما عادت ،كام كانت يف التسعينيات .مل تعد تقوى
عىل جمع الحجار ،وتسديدها إىل حيث ينبغي أن تس ّد د.
صارت أكرث عاطفية .أخريا ً ،أخذت تبيك لدى مشاهدتها
قوات األمن تقتاد أبناءها إىل السجون .يف السابق ،مل تكن
تسكت .متاحكهم ،تزعجهم .األكيد أنها تغيرّ ت إال يف مت ّردها!
بعد خمس سنوات من وفاة زوجها ،املال حسن سهوان،
كانت البحرين تشهد قيام قبضة أمن الدولة ( .)1975أحد
البيوت التي نالتها هذه القبضة ،هو بيتها يف السنابس .بيت
آل سهوان .خصوصاً بعد انتصار الثورة اإليرانية (.)1979
بدأت املداهامت الليلية املستمرة عىل منزلها .يف العام
 1981اعتقل ابنها جعفر سهوان .حكم عليه  5سنوات من
غري تهمة .عدا تلك الشيالت والقصائد التي كان يلقيها يف
مواكب العزاء .كانت تلك هي التهمة.
مل متر غري فرتة وجيزة ،حتى اعتقل آخر من أبنائها ،وهو
حسني .مل يكن عمره يتجاوز آنذاك  13عاماً فقط .كانت
التهمة ذاتها ،األسباب املتعلقة باملشاركة يف مواكب العزاء
عرب إلقاء القصائد والشيالت .اعتقلت أيضاً أكرب بناتها،
خديجة .أفرج عن حسني ،لكن يك يصبح ضيفاً دامئاً عىل

قسم املخابرات ،حتى نهاية الثامنينات.
يف كل أيام القسوة تلك التي واجهت األرسة أبان قانون
أمن الدولة يف الثامنينات ،ظلت األم الحاجة مريم صلبة.
مل تهزها الرياح العاتية .فعلت العكس .فهي من كانت
تح ّرض أبناءها عىل الوقوف يف وجه الظلم .تقول لهم دامئا
يف الساعات الصعبة« :إنكم أبنايئ وأحبكم ،لكنكم لستم
أفضل من رموزكم الذين أصابهم ما أصابهم».
كانت فرتة التسعينات إحدى املحطات التي اختربت فيها
الحاجة مريم كل معاين الظلم واالضطهاد .كانت ألوالدها
أدوار مهمة يف تلك االنتفاضة .اعتقل لها أربعة أبناء مرة
واحدة .عىل فرتات متفاوتة طالتهم قبضة األمن الحديدية.
عتي
لكن األمر مل يقترص عليهم .شاركت هي نفسها ،رغم ّ
السنوات ،يف املسريات التي تخرج مطالبة بالدميقراطية.
وحني كانت قوات األمن تعتدي عىل املتظاهرين تبادر هي
إىل جمع الحجارة يف «ملفعها» وتبادر إىل إلقائها بني أيدي
املحتجني .إنها تطالبهم بالرد .تقول ابنتها جواهر «مل تكبح
نفسها يف غري م ّرة من التقاط الحجارة بنفسها وإلقائها عىل
الرشطة» .تضيف «كانت صحتها ج ّيدة وقتذاك .عضدها ملا
يزل قوياً .وإرادتها فوالذية».
اعتقل نصف أبنائها السبعة .وآخرون من أحفادها .حوكم

"األهداف الكبيرة تحتاج الى تضحيات كبيرة"

"أم زينب" :الثورة في ثوبها التربوي

مرآة البحرين (خاص) :ال تتحدث «أم زينب» عن نفسها .هي ترى أنها مل تقدم شيئا يقارن مبا قدمه أهايل الشهداء».رغم
كوين أما تحب بناتها وتعتربهم شهاداتها العليا ،وزوجة تحب زوجها لدرجة ال يعلم بها إال الله ،لكنني دامئاً مستعدة ألن
ألقّب بأم الشهيدة أو زوجة الشهيد فهذا فخر ليس فوقه فخر» هذه املرة طلبنا منها أن تتحدث عن نفسها.
«اتفقنا أنا وهادي منذ البداية بأن يتفرغ هو لحقوق الجميع .هناك فقط ،عرفت أم زينب أن أزواج بناتها اعتقلوا
اإلنسان وأنا لرتبية البنات» .قصة «خديجة املوسوي» ،هم أيضا! كان الجميع يف حالة ذهول ال توصف ،منذ تلك
هي ليست فقط قصة زوجها املناضل املعتقل عبد الهادي الليلة والنوم يجايف «أم زينب» ،لكنها تحمد لله بأن بناتها
الخواجة ،ولكنها قصة أم بحرينية ربت  4بنات ،اثنتان منهن ورثن منها أقىص درجات التحمل.
اآلن عىل رأس الناشطات البحرينيات يف ثورة  14فرباير :ومن إرضاب ابنتها عن الطعام ،وحتى إرضاب زوجها بعد
ما يقارب العام ،ستظل «أم زينب» الشخص الذي يستمد
زينب ومريم.
أكرث من  12مرة اعتقلت ابنتها زينب ،ومل تر مريم منذ الجميع منه القوة ،كام تصفها ابنتها مريم.
عامني سوى مرة واحدة يف يناير املايض».لقد تربوا عىل كانت هي من نقل للعامل رسالة الخواجة حني قرار اإلرضاب
الخوف من الله وليس من أي أحد» مرشوع الرتبية هو أول (الحرية أو املوت) .لقد كانت تجربة مريرة جدا ،لكن أم
محطات املوسوي يف طريقها الصعب «كان لدينا اجتامع زينب ظلت األقوى ،زرناها يف بيتها يف ذلك الوقت ،ومل
عائيل كل أسبوع ،نأخذ فيه رأي البنات يف كثري من األمور ،نجد سوى الصرب واإلميان بأن «األهداف الكبرية تحتاج اىل
وكانت لديهن الفرصة دامئاً يف انتقادنا إذا مل يعجبهن أمر ما ،تضحيات كبرية» ،الجملة التي كان عبد الهادي يصبرّ ها بها
حتى يف قضية رجوعنا إىل البحرين اجتمعنا وأخذنا رأيهن ،دوما.
«أنا سفرية هادي» ،إىل جانب بعض اللقاءات الصحفية،
وهيأناهن لألسوأ وقد وافقن عىل الرجو ع».
كان األسوأ ،هو ذلك اليوم الذي دخل فيه الضابط «بدر واالتصاالت باملنظامت واملسئولني ،دخلت أم زينب هي
غيث» إىل منزل زينب مع عنارصه العتقال أبيها عبد الهادي أيضا عامل «تويرت» ،ناشطة خارج سور العائلة ،للمرة األوىل.
الخواجة .كان خوف «أم زينب» عىل بناتها أكرث من زوجها .عملت «أم زينب» كمسؤولة إرشاد يف مدرسة عبدالرحمن
أمام مرأى عينيها هجمت زينب عىل عنارص املرتزقة لتخلص كانو ،كانت سعيدة جدا ألن رسالة عملها هي تدريب أكرب
أباها من بني أيديهم وهم يدفعونها ،وحني قرر الضابط عدد من املوظفني للمساهمة يف «تربية» هذا الجيل.
فصلت «أم زينب» من املدرسة يف مايو/أيار  ،2011لكنها ال
اعتقالها حرصت نفسها بني زينب وبينه.
أغلقت عليهن إحدى الغرف ،وحني انتهى كل يشء خرج زالت تحرض بثوبها الرتبوي ،يف ثورة  14فرباير.

بعضهم لسنوات .نال محمد خمس عرشة عاماً .كان حكمه
األقىس .لفقت إىل ابنها جعفر تهمة االنضامم إىل تنظيم
«حزب الله» .كذلك ،اعتقل مهدي وعباس .وترشد بقية
اإلخوة .مل يتبق معها يف البيت غري واحد .يف مثل هذه
الحال ،كانت تعيش الحاجة مريم .وعىل هذا ،فقد مت ّرست
بأشد أسلحة الكائن البرشي الطبيعية :العناد .مل تحمل
الكراهية .إنها ال تعرف أن تكره .لكن األكيد ،أنها ال تعرف
السكوت عن حقها .كانت دامئاً ما تتالسن مع قوات النظام
ومخابراته يف املداهامت املتكررة ملنزلها .كانت تزعجهم.
ولدى رؤيتهم يقتادون أبناءها ،ال تنفك تردد عىل رؤوسهم
«اصربوا وصابروا» مثلام تروي ابنتها خديجة.
حني اندلعت ثورة  14فرباير /شباط  ،2011كانت الحاجة
مريم قد بلغت سن الشيخوخة .كبرية صارت .شعرها أشيب.
خائرة القوى وفرائصها هشة .رغم ذلك ،فهي مل تنفك عن
متابعة كل ما يجري .تسأل عن آخر التطورات باستمرار.
وكانت ترفع األكف بالدعاء« :انرصهم يا الله» .ويف م ّرة،
أل ّحت عىل أحد أبنائها أن يأخذها إىل دوار اللؤلؤة بكرسيها
املتحرك .كانت تود أن تلقي نظرة .تطمنئ .إنها ال تستطيع
أن تفعل شيئاً اآلن .لكنها ال تود أن تكون يف آخر الركب .مل
تكفها الحكايات التي كان ينقلها لها أبناؤها وبناتها .تريد
أن ترى بعينها.
مع اإلخالء الثاين للدوار ( 16مارس /آذار  )2011كانت
الحاجة مريم تواجه فصالً آخر من دراما التسعينات
واأللفينات .هكذا ،دوهم بيتها غري مرة .هكذا اعتقل ابنها
مهدي .هكذا اعتقل ابنها محمد مخ ّرماً بنحو  80شظية
من الرصاص الشوزن يف الظهر والرقبة .جيء به عنوة من
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أشيب ..وما انحنيت!
الدوحة .ذهب إىل العالج .سلمته السلطات القطرية بعد أن
أودعته يف سجونها .لفقت له تهمة سمجة« :محاولة تفجري
جرس امللك فهد» .وهكذا اختفى حسني .تبخر كنقطة يف
السديم .كان ميكن له أن يواجه املصري نفسه.
للمرة الثالثة منذ اندالع األحداث ،اعتقل ابنها مهدي.
السيناريو نفسه .داخالً إىل السجون ألشهر وخارجاً ألشهر.
حكم هذه امل ّرة لستة أشهر .هكذا ،بال هوادة .م ّر شهران.
إضافة إىل كل ذلك ،اعتقل أربعة أحفاد لها :يوسف ،محمد،
عيل ،ومحمود عىل فرتات متفاوته .وقد قضوا مدد ا ً قبل أن
يجري إطالق رساحهم.
تقول ابنتها جواهر «أمي تعبت كثريا ً مام كابدته من ظلم

طيلة هذه السنوات .فقدت طاقتها التي كانت تلهمنا العزم.
هذه املرة فقط ،وألول م ّرة ،شاهدت أمي تبيك العتقال
إخواين» .تضيف «حني داهمت قوات األمن بيتنا العتقال
مهدي بعد إخالء الدوار الثاين ،كانت يف حالة هستريية .مل
نتعود ذلك منها ومن شموخها» .لكن رغم كل ذلك ،تتابع
جواهر «ما تزال تحث أبناءها عىل املشاركة يف التظاهرات.
إنها مؤيدة بشدة للثورة .تسأل عن األخبار بشكل دائم.
تدير الرميوت كونرتول لتلقط األخبار والتحليالت من
القنوات التلفزيونية» .وتستدرك «ليس ذلك فقط ،إنها
تبدي آرا ًء أيضاً ،وتناقش» عىل حد تعبريها.
تواصل جواهر الحديث عن أمها «رغم كرب سنها ومرضها،

إال أنها أرصت عىل املشاركة يف مرسة  9مارس /آذار .شاركت
بكرسيها املتحرك .هتفت مع الشعارت التي كانت تد ّوي من
حناجر الجامهري واآلالف املؤلفة».
كيف تواجه شعور األمومة إزاء كل ذلك؟ تعلق جواهر
«مثل أي أم ،تتأمل كثريا ً عىل فراق أبنائها .رغم ذلك ،عنفوان
الثورة يجري يف عروقها .الحزن ميضها وروح الثورة تدب
فيها كدواء» .حتى اليوم ،ملا تزل تساهم الحاجة مريم مبا
متتلك من مدخرات يف التربعات إلنجاح الفعاليات املعارضة
التي تقام يف قريتها سنابس .آلخر األنفاس من عمرها :إنها
صمود!

واحدة قادت تظاهرات وأخرى صافحت خورشوف ..شهيدات ومعتقالت

كثافة مشاركة المرأة البحرينية في المسيرات ليست "فتوشوبا"
مرآة البحرين (خاص)”:في إحدى المظاهرات الحاشدة،
في مُنتصف الخمسينيات من القرن الماضي ،فوجئ
المشاركون بوجود شا بّة غير مُحجّ بة في مُق ِّد مة المُ ظاهرة
تهت ُِف بشعارات تلك الفترة :يسقط االستعمار ،تسقط
الرجعية .كان خروج تلك الفتاة في قيادة مظاهرة،
سيواجهها الجنود البريطانيون والشرطة المحلّية بالهروات
والرصاص ،أم ًر ا جدي ًد ا ،استهجنه كثيرون ،ورحّ ب به
حدث الكثير مما تُفاخِ ر به المرأة
َ
آخرون .منذ ذلك اليوم،
البحرينية ،وخاصّ ًة خالل انتفاضة التسعينيات” د.عبد
الهادي خلف.
أثار مشهد ُمشاركة النساء يف مسريات ثورة  14فرباير ،2011
وتواصل فعالياتهن الكثيفة يف املسريات التي تلت ،اندهاش
العامل لتح ّركاتهن ،ولدورهن الذي ال تخطئه العني ،بالوقوف
جنبًا إىل جنب بجانب ا مل ُنتفضني من الرجال والشباب
واألطفال ،حتى أن يسار يًا عرب ًيا اتصل لصاحبه البحريني
ُمنب ِه ًرا بحجم كثافتهن وسأله :حضور املرأة البحرينية بهذه
الكثافة حقيقة أم "فوتوشوب" من فربكات املعارضة؟ ر َّد
بجواب وا ثِق مبشاهداته اليومية امليدانية لهذا
البحريني
ٍ
الحراك :هذه حقيقة وليست "فتوشو بًا" ،وأحيا نًا كثرية
يفوق عددهن أعداد الرجال ،حينها قال العر ّيب  ،ا مل ُتغ ّرب
يف أوروبا لعرشات السنني هرو بًا من قهر األنظمة العربية:
ُمت هزمية شعبكم العظيم يف
"لن تستطيع أية ق ّوة مهام عظ ْ

هذه الجزيرة الصغرية ،الكبرية بوعي الناس السيايس فيها!".
دا مئًا عندنا يف البحرين ما تفتخر به املرأة البحرينية وتعتز،
من نضاالت و ُمساهامت حيوية يف الشأن العام والسيايس،
سوا ًء ض َّد االستعامر الربيطاين ،أو يف حراكها املستمر من أجل
الحرية والدميقراطية والعدالة االجتامعية ،والتصاقها الدائم
بالتط ّورات السياسية يف الوطن العريب والعامل ،ف ِمن (شهال
خلفان) التي قادت تظاهرات يف منتصف الخمسينات ،إىل
سجينات مراحل النضال؛ الدكتورة الحقوقية سبيكة النجار،
واألستاذة أمينة حافظ وغريهن ،يف موازاة الدكتورة غالية
دويغر أ ّول فتاة خليجية تدرس يف االتحاد السوفيتي بجامعة
الصداقة (برتيس لوممبا) يف العام  ،1963تُصافح وتتح ّد ث
مع الزعيم السوفيتي األسبق خورشوف ،وأ ّول رائد فضاء
عاملي يوري غاغارين يف العام  ،1965وصولاً لهذه الكثافة
من ُمشاركة املرأة البحرينية يف الساحات وامليادين ،وتع ّرضها
للعسف ،والقتل ،واالعتقال ،والتعذيب ،والتح ّرشات،
واالعتداءات الجنسية ،من أجل القضية الوطنية الكربى يف
التح ُّرر وتقرير املصري من سلطة مشيخة آل خليفة وإجرامها.
يف  10ديسمرب  ،2002و ُمبناسبة اليوم العاملي لحقوق
اإلنسانُ ،ع ِقدتْ جلسة حوارية حقوقية عن تجربة املرأة
النضالية ،حرضها حقوقيون عرب ،وتسع معتقالت ،من
أصل  21معتقلة بحرينية ،من ضحايا انتفاضة التسعينات،
فبقيَّتهن منعهن الخوف ،أو رمبا فط َّن ملا يخبّئه مرشوع
"ال ِك ْذ بة الكربى" للملك ،فتَ َوا َر ي َن عن الظهور عل ًنا ،وكتم َن

أرسارهن ،بينام عىل الضفّة األخرى يتالعب (مثقَّفو البالط)
املتأصل يف
واإلعالميون الرسميون با مل ُصطلحات ذات العمق
ّ
نضاالت املرأة املرأة البحرينية ،إلفراغها من محتواها ،أو
ٍ
ملزيد من الكذب ،الذي يخدم أغراضهم ،ورطانتهم
لتوظيفها
املمجوجة التي تخفي ما وراء األكمة.
يف تلك الجلسة الحوارية ،التي عقدتها جمعية حقوق
اإلنسان البحرينية واللجنة العربية لحقوق اإلنسان مع
النساء ،ا مل ُمثِّالت عن أ ّمهات وزوجات وبنات الشهداء
واملعتقلني وضحايا التعذيب ،وبعد االستامع لتجارب تسعٍ
نساء منهن ،خرج الحقوقيون العرب ،ومن بينهم أحمد
خرض أبو طواحينة ،أحد األطباء املعروفني بعملهم امليداين
يف تأهيل ضحايا انتهاك حقوق اإلنسان ،والحقوقي العريب
البارز هيثم م ّناع ،املتح ّد ث باسم اللجنة العربية لحقوق
اإلنسان ،بتص ّو ٍر قَل ََب املوازين عن نضاالت املرأة البحرينية
ضت لتنكيل
يف محطّة من محطّاته العديدة ،حيث تع ّر ْ
ُسلطة ُحكم املشيخة الخليفية.
يف هذه الجلسة أ كّد أبو طواحينة ُمخاطبًا ُممثِّالت الضحايا
بقوله" :الس ّجان هو ا مل ُنهزِم اآلن ما دمنت تحتفظن بكل هذا
ال َجلَد والق ّوة والقُدرة عىل تجاوز املعاناة" ،فيام مث ّن (م ّناع)
وهو أحد أوائل ا مل ُعا لِجني لضحايا التعذيب يف العامل العريب،
بقوله" :أن َّنت تخرج َن ُمنترصات حتى وإن بقينت تحملن
ٍ
رصا ال
فكل
الذكريات املوجِعة؛ ُّ
جيش يخرج من معركة ُمنت ً
بُ َّد وأن تكون لديه بعض الخسائر".
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بهية العرادي:
رصاصة لم تكن طائشة!
مر�آة البحرين (خا�ص) :ال
�أدري ما �سر ارتباطي ببهية
العرادي دون غيرها من
ن�ساء البحرين الالتي �ضحين
ب�أرواحهن .لم �أكن �أعرفها
م�سبقا وال يربطني ب�أحد من
�أقاربها �أو معارفها �أي �سابق.
ولم �أكن �أتوقع يوما �أن ينالني
من �أي امر�أة ما نالني منها مما
لم �أ�ستطع و�صفه �أو الوقوف
عليه� .أهو �إبهار �أو تعاطف �أو
تعجب �أم هو خليط من هذا
وذاك! �شعور جعلني �أبكيها
ب�ألم .دافع جعلني �أحر�ص
على ح�ضور ت�شييعها رغم
�صومي في ظهيرة ذلك اليوم.
�إلحاح امتلكني لمعرفة من هي
بهية.
جلست مع العائلة يف آخر أيام التعزية
طويال .كنت من الحارضات يف تأبينها،
وكتبت يف ذكرى رحيلها مرتني ومازالت
تأرسين .عند رحيلها كتبت «نعم رحلت
يا أطيب النساء ،رحلت يا أعز النساء،
رحلت يا أشجع النساء» .ويف الذكرى
األوىل كتبت «أىب يوم  21مارس /آذار عىل اإلرشاق ،إال أن
يذكرنا هنا يف البحرين بيوم بهية العرادي .بهية التي أبكتنا
جميعا ،وهزتنا من األعامق .بهية العصية عىل النسيان .كم
هو ٍ
قاس ومؤمل علينا جميعا أن يغلق ملف بهية العرادي مبا
انتهت إليه لجنة تقيص الحقائق «ال تكفي األدلة املتاحة
لالنتهاء إىل أن الوفاة نتجت عن االستخدام املفرط للقوة.
ومل تجد اللجنة أي دليل يؤيد ما ذهبت إليه األرسة من
إطالق النار عىل املتوفاة عىل يد قناص» (ص  .)306ليبقى
السؤال املحري قامئا من أودى بحياة بهية؟
كانت بهية عبد الرسول العرادي أول ضحايا األحداث يف
البحرين من النساء .فقد فارقت روحها الطاهرة الحياة يوم
االثنني ( 21مارس /آذار  ،)2011إثر إصابتها بطلق ناري
اخرتق رأسها من األمام (الثالثاء  15مارس /آذار .)2011
بهية التي خرجت من منزلها باملنامة مساملة تبحث عن
محطة بنزين لتزويد سيارة صديقتها بالوقود مل تكن تدرك
أن املطاف سينتهي بها إىل دوار القدم عىل شارع البديع
بسبب إغالق بعض الشوارع .فوجئت عىل حني غرة برصاص
قاتل يردي بحياتها رسيعا .الطلق الناري اخرتق زجاج
سيارتها األمامي .استقرت ثالث رصاصات يف رأسها ورقبتها.
سقطت مرضجة بدمائها يف السيارة.

كنت حارضة يف التشييع .ال ميكنك أن تتغافل عن حجم
الرصاخ الذي وصل إىل الهسترييا ،يصدر من البيت وحوله.
كان رصاخاً مدويا مزلزال .من كرثة السواد وهوله ال تدري
من أين تأيت هذه األصوات املفجعة .ال ترى وجوها ولكن
ترى أجسادا متيل وتسقط عىل وقع الفاجعة املؤملة .عندما
خرجنا من البيت استعدادا للتشييع رأينا صورها محمولة
يف األيدى .ألول مرة أراها ولكن بعد املوت .رأيتها امرأة
منامية يحمل وجهها الكثري من سامت الطيبة والحنان الذي
يكسو جبينها الساطع.
بهية التي مل تعرف يف حياتها السكون والركون والدعة،
امتألت حياتها بالنشاط والحيوية .التضحية لآلخر كان عنوانا
ونهجا لحياتها الخمسينية .مل تقف لحظة لتفكر لنفسها يف
مال أو مركز أو ولد .كانت للغريب والقريب عونا .عطاء
ليس له حدود وال يعرف التواين أو التوقف .جلست مع
عائلتها ،أخواتها األربع وصديقتها سلوى الشهايب وبناتها.
كان حديثا مشوبا بأمل الفقد ومرارة الحرسة .مل تتوفر لهم
الفرصة ليسددوا لبهية جزء ا ً من إحسانها .مل ميهلهم القدر
أن يقولوا لها شكرا .تقول إحدى أخواتها «هي من تريب
صغارنا .هي من ترقد مع مرضانا يف املستشفى ملراعاتهم.
هي من كانت ترافق شيوخنا يف مواعيدهم للطبيب

بانتظام» .تقول أختها األخرى «أتذكر
مواقفها جيدا ألنها تحب بعمق  .فهي
تضحي بعمق .بعد الثانوية العامة مل
أود أن ألتحق بالجامعة لكنها أرصت
أن التحق بسوق العمل .ذهبت معي
بكل همة للبحث عن عمل .مل تستقر
حتى وجدت يل العمل املناسب .كانت
تقول يل دامئا هو ذخر لك .أختها أيضاً،
لكن الصغرى تقول «أجريت يل عملية
يف القلب .مكثت شهرين يف املستشفى.
كانت بهية مرافقتي التي أنام وهي عىل
رأيس .حني أصحو أجدها إىل جانبي».
إحدى أخواتها أيضاً ،وهي الرابعة التي
تأيت بعد بهية مبارشة وتعيش معها يف
البيت «أحس بضياع بعدها  .كنت
أعتمد عليها يف كل يشء .إنها الحائط
الذي أستند عليه .كانت تحفظ مواعيد
والديت يف املستشفى .ال تنساها ،تذكرنا
بها دامئاً .وكانت ترشف عىل أدويتها
وتحاليلها باستمرار» .يقطع حديثها
بكاء متواصل .أطرقنا كلنا برؤوسنا.
ال تلبث وتلتقط خيط الحديث ثانية
«كانت تحبني كثريا وهي رفيقة
طفولتي .أتذكر ونحن أطفال نسري
يف أزقة املنامة .جاء رجل آسيوي
عىل دراجته ومسكني بقوة .أراد أن
يركبني دراجته .فام كان من بهية إال
أن أسقطت حبات الحمص املجفف
الذي كان بيدها أرضا وطلبت منه
أن يرتكني لحظة ألساعدها يف إعادته.
تركني وبدأت يف جمع حبات الحمص
معها .فام كان منها إال أن أشارت يل بالهروب .هربت مرسعة
ولحقت يب .كان باإلمكان أن تنجو بنفسها».
صديقتها األعز سلوى تقول «كل ما متلك لآلخرين .مل أرها
يوما يف حياتها تحفظ لنفسها شيئا .وقتها ومالها وجهدها
للجميع .كلنا نلجأ لها عند الحاجة .كنا نعرف أنها ال ترد
أحدا .ربت معي أبنايئ» .أما ابنتها زهراء فلم تقو عىل
الحديث .كان بكاؤها الينقطع .لن نلوم بنتاً فقدت أمها.
املؤمل يف قضية بهية العرادي أن يغلق ملفها مبا انتهت
إليه لجنة تقيص الحقائق يف تقريها «ترى اللجنة أن نسبة
وفاة السيدة بهية العرادي إىل قوة دفاع البحرين ال يؤدي
بالرضورة إىل أن تكون ناتجة عن االستخدام املفرط للقوة
غري الرضورية .وأفادت النيابة العسكرية أنه قد تم إجراء
تحقيق فعال ،انتهى إىل أن الوفاة كانت نتيجة غري مقصودة
الستخدام مرشوع للقوة» (ص  .)290يبدو أن اللجنة ركنت
إىل التحقيق الذي أجرته وزارة الدفاع والذي انتهي إىل أنه
«ال يوجد أي مؤرش عىل وجود جرمية جنائية» (تقرير اللجنة
ص  .)306قضية بهية لن متوت وفقا للحالة رقم  12كام
سمتها اللجنة .إنها قضية نساء الوطن التي سنعيدها كلام
مر  21مارس /آذار .إنها حكاية ،والحكايات ال متوت!
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كفاية المبارك :كأن الناس وجدت في صوت

فاطمة القوة التي ستعبر بها المحنة
مر�آة البحرين (خا�ص) :مر العامان وما زالت
تقول :ك�أنه لم يمرّ على الفاجعة غير �شهر!.
�إنها كفاية المبارك التي وجدت نف�سها فج�أة
في فراغ كبير وحيدة بدون عبدالر�سول
الحجيري .يتعين عليها �أن تملأ �أ�ضعاف
هذا الفراغ داخل �أ�سرتها المكونة من ثالثة
�أطفال فاطمة وهاجر وعلي.
من قلب هذه األرسة ،تتفجر القوة ،املفاجأة األوىل صوت
فاطمة ،وهي تودع أباها يف مشهد مشحون باملحنة ،نطقت
بقوة حية وسط مقربة ميتة ،أبهرت العامل الذي راح ينصت
آالف املرات ليديها وهي تنتفض بكلامت هزت جدران
خوفهم ،وكأن الناس وجدت يف صوت فاطمة القوة التي
ستعرب بها محنة السالمة الوطنية.
عندما كان الشهيد مفقودا وأخباره مودعة يف جيب
متمثل فيمن يجدر
ٌ
املجهول ،يف ظرف استثنايئ الخوف فيه
به أن يكون مصدر األمن ،وكانت كفاية تو ِدع يف ي ِّم املجهول
ٍ
أمانات عديدة  ..زو ًجا ،وأقارب ،وأصدقاء رسمت أسامءهم
وشخوصهم املعرفة ،وآخرون كان ميكن لو أتاح القدر أن
يكونوا أقرب من ذلك.
يقول قريبها الذي كان مفقود ا ً أيضا :رغم ميض عامني من
الذكرى فإن لحظة لقايئ بها بعد خروجي من السجن ما
زالت حارضة كلام ذكرت الشهيد ...ال أدري كيف قطعت
مسافة أن أكون مفقودا كام كان الفقيد الشهيد ،غري أين

عربت قنطرة االعتقال إىل الحياة ألجد كفاية يف مواجهة فقد
ال رجعة معه.
وجدتُ (كفاية)التي عايشتها طفلة يتيمة ،كبرية بحجم هذا
الوطن الصغرية أرضه الكبرية روح أبنائه .ظهرت من فوهة
الزمن يتيمة «عشنا معها طفلة تحبو وتتكئ علينا لتقوم»
صورة الطفلة اليتيمة الفاقدة لألبوة كانت حارضة يف قلبي
وأنا ذاهب فور خروجي من معتقيل لتعزيتها .برصت سيامء
ٍ
خافت
الشهيد عىل وجهها وكأنه مل يغب ،كانت تغص بأمل
يطفح مع عودة كل فقيد ،لكأن شيئا من عبدالرسول ميكن
أن يعود.
مل يسعني إال أن أمتتم لها :أختي كلنا -مش ًريا ملجموعة
من األهل ُغ ِّيبوا و بُثُّوا يف معتقالت متفرقة -كنا بني الحياة
واملوت ،كان ميكن أن يكون ًأحدنا ...أو كلنا عبدالرسول..
لكن الله اختار تفاحته الطازجة لتعود إىل الجنة .طفرت
منها دمعة كبرية واتكأت عىل وسادة من نور التسليم لقضاء
الله وقدره.
يف أيام العزاء الذي طال بطول فجيعة الناس بخرب الشهيد،
كانت تحجز وقتًا تحاول فيه توثيق ذكرياتها بني وجع ووجع،
و تعمل جهدها أال يقع برص الطفل «عيل» عىل صورة أبيه
حيث مل يكن يستوعب ملاذا ال يعود أبوه إىل البيت.
عبدالرسول كان يحمل صندوق الرسيفر األسود يبحث عن
محل يُصلحه ،أراد أن ينقل ألرسته ما يطمئنها من أخبار.
التقى يومها بكثري من األهل واألصدقاء لكأنه كان يو ِدع
عندهم بسمة الوداع .ذهب إلصالح الرسيفر غري أنه مل يعد.
من أول لحظة فقد ،سيطر الغموض عىل الجرمية ،مل يكن
أمام كفاية -يف ق َد ر هذا الصمت املطبق -إال أن تؤجل
فجيعتها لتعمل الفكر مع أخ الشهيد الذي مل يهدأ له بال

يريد أن يعرب كل رعب الدنيا ليجتمع بأخيه فينقذه أو
يواسيه أو يفديه بنفسه .لكن الجرح أكرب من أن يداويه
أحد ..تحرك األخ لعله يستطيع أن يعرف ما جرى ألخيه أو
يتخذ ما ميكن من إجراءات حتى ال يضيع الحق يف االقتصاص
من قتلة أخيه الذين وضعوا السلم االجتامعي عىل مقصلة
جموح االستئثار واالستعباد حتى مل تعد حياة الناس عندهم
إال هامشا ال يهم فيه كيف أضاعوا حق هذا وذاك يف الحياة
واألمن.بعد بحث جهيد عاد مهر عبد الرسول خاليا ،كان
ملطخا بدمه لكن سيارته كانت تقول :الظليمة الظليمة.
الصندوق الخلفي للسيارة يشهد قبل أن تشهد جلود
الجالدين أن ههنا كان محط رحاله.يف الصندوق كانت
بصامت دمه شاهدة عليه.أثاث السيارة من الداخل كان
يقول بلسان حاله :كنت هنا أنزف .جوانب السيارة تقول
إنه كان يف وضع غري طبيعي ،واألثر الحاد عىل الوسادة
الداخلية تقول إنه كان هنا سجال بني الحياة واملوت.
تسأل هاجر :كم يساوي اليل ما يضحي لوطنه؟ قلت لها:
صفر ،حينها بسطت يديها التي كانت تخفيهام وجعلت تقرأ
بولَ ٍه كلامتها التي سطرتها عن حب الوطن« :حفرت حبك
يف قلبي ..فداك روحي ودمي ..من ترابك الذهبي وبحرك
األزرق األخاذ ..أستلهم ح ًبا ناب ًعا من األعامق ..بحريننا..
فديتك بكل ما أملك ..أحبك يا بحرين»
مل يُ َر الرسيفر الذي حمله عبدالرسول ذلك اليوم يف سيارته
إلصالحه ..صار الناس هم قناته الفضائية ألهله والعامل وهي
تبث لهم حقيقة ما جرى .جامهري أخرجها الحب من خوفها
لتقول ألرملته ولذويه لستم وحدكم .معكم الله ومعكم
قلوب رشفاء العامل كله تتحدى وحوش الظالم.
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