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يـــــمكن تـــــلخيص الـــــقيمة املتجـــــددة لـــــلثورة خـــــالل الـــــعام املـــــنصرم ٢٠١٧م 

بـموقـف والـدة الـشهيد سـامـي مـشيمع وهـي تـنعى ابـنها بـعد إعـدامـه 

فــــي يــــنايــــر الــــعام ٢٠١٧ بــــعبارة “مــا رأيــت إال جــميال”، وهــــو مــــوقــــف 

سـرعـان مـا تجـّلى فـي مـالمـح بـقية أمـهات شهـداء هـذا الـعام الـذيـن كـان 

أغـــلبهم مـــن النشـــطاء والـــفدائـــيني واملـــلهمني للحـــراك الـــثوري فـــي الـــبالد، 

وهــــو مــــا انــــسحب بــــدوره عــــلى الــــعنفوان املتفجّـــــــر فــــي مــــواكــــب تــــشييعهم 

الــــفعلي والــــرمــــزي، وفــــي الــــتظاهــــرات الــــحاشــــدة الــــتي رفــــعت أســــماءهــــم 

وصـــورهـــم قـــبالـــة أســـماء آل خـــليفة وصـــورهـــم الـــتي ديســـت تـــحت األقـــدام 

وأُُضــرمــت فــيها الــنيران، لــيُشكل هــذا املشهــد املــمتد عــلى امــتداد أشهــر 

الـسنة الـفائـتة اسـتفتاءا شـعبيا دوريـا عـلى األرض، ومـن غـير تـحضيرات 

تـــعبويـــة مســـبقة، وعـــلى الـــنّحو الـــذي يُـــتيح ألي مـــعارض أن يـــجادل، بـــثقة 

كــــــامــــــلة، لــــــتثبيت حــــــقيقة املــــــوقــــــف الــــــشعبي الــــــرافــــــض آلل خــــــليفة، جــــــملةً 

وتــفصيال، وإلثــبات وهْـــمِ وربــما ســوء ســريــرة مــْن يــنتقص مــن قــدرة الــناس 

عــلى الــّصبر وابــتالع كــّل املــصائــب والتحــديــات واملــضي فــي الــثورة رغــم 

الجراح. 

الــتقريــر الــتالــي يـــحاول الـــوقـــوف عـــلى تمظهـــرات هـــذه “الـــحقيقة” مـــن 

خــــالل اســــتعراض ســــردّي للمشهــــد الــــعام لــــثورة البحــــريــــن خــــالل الــــسنة 

املــاضــية، واإلضــاءة عــلى عــناويــن االحــتجاج األبــرز فــيها، وكــيف مــنحت 

الـــتمويـــَن والـــتحفيز األهـــم فـــي اســـتحضار مـــلف البحـــريـــن فـــي الـــخارج، 

وبـالـتالـي الـقدرة عـلى إبـطال مـفعول الـترهـيب و”اإلفـناء” الـذي اسـتهدفـه 

مـنهجُ الـقمع الخـليفي الـذي كـان فـي الـعام ٢٠١٧م؛ تـصاعـديـا مـن حـيث 

الــــنوع واألرقــــام الــــحسابــــية، وكــــان عــــنوانــــه األســــاســــي: “اإلعـــدامـــات” 

والتهديد بنياشني “املشير” خليفة أحمد وقضائه العسكري.
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البحرين في آخر ٢٠١٧: الطقس والتنجيم 

فـي مـؤشـرات الـطقس واملـناخ؛ دخـلت البحـريـن الـعام ٢٠١٨م بـموجـة مـن 

الـــضباب الـــكثيف وانـــعدام الـــرؤيـــة فـــي الـــشوارع، وكـــانـــت فـــي ذلـــك تُشـــبه 

الـــحال الـــعام لـــسياســـات الـــنظام املـــمتدة عـــلى طـــول الـــسنوات املـــاضـــية، 

حـيث كـان الخـليفيون يـتخبطون فـي حـبال مـن الـعتمة ويـرمـون عـبثاً بـكل 

صــــناديــــقهم فــــي الــــضباب والســــراب. أمــــا فــــي قــــراءات الــــفلك والــــطالــــع؛ 

فـاملنجـم الـلبنانـي املـعروف مـايـك فـغالـي وضـعَ هـذا الـعام مـيعاداً لـرحـيل 

آل خــليفة بــعد أن يــكونــوا – وكــما هــو حــال األذيــال دائــما – وجــبة ســائــغة 

لـصفقة الـترضـية بـعد الـخسارة الـسعوديـة فـي الـهجوم الـعسكري املـتوقـع 

عــلى دولــة قــطر، وكــما يــتنبّأ فــغالــي الــذي يتحــدث عــادةً بــثقة وهــو يسحــر 

الـــــناس بـــــإطـــــالالتـــــه مـــــع نـــــهايـــــة كـــــل عـــــام. أمـــــا فـــــي الـــــجغرافـــــيا، وبحســـــب 

الـتنبؤات الـتنجيمية إيّـاهـا، فـإن حـدود البحـريـن سـتُصبح شـكال آخـر مـع 

الـحكم الـقطري عـليها، ولـيكون بـعدهـا “الـجيوسـياسـي” عـنوانـا لـلخارطـة 

غـــــــير املـــــــتوقـــــــعة لـــــــلبالد الـــــــتي طـــــــاملـــــــا ابـــــــتلت بـــــــاألغـــــــراب وتســـــــّلط األيـــــــادي 

الـخارجـيّة. هـذا الـتالقـي بـني واقـع املـناخ والـخيال املـجنّح ال يـبدو بـعيداً – 

ولــو بــاملــصادفــة “الــعجائــبية” – عــن الــوقــائــع الــتي يــصنعها الــناس وعــن 

طــبائــع األشــياء املــحكومــة بــسنن الــكون، عــلى األقــل كــما تُــفصح عــن ذلــك 

سرديّات ثورة ١٤ فبراير اليومية.

https://www.youtube.com/watch?v=0NCxw_oK4K4
https://www.youtube.com/watch?v=0NCxw_oK4K4
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كرة اإلرهاب النارية: اإلعدامات الجماعية 

افـــتتحت البحـــريـــن عـــام ٢٠١٧م بـــفعالـــية “قــادمــون يــا ســترة”، وهـــي 

الـفعالـية ذاتـها الـتي اسـتفتحت بـها الـعام الـحالـي ٢٠١٨ وفـي نـسختها 

الـــــثالـــــثة. مشهـــــد الـــــتحضير لـــــلفعالـــــية بـــــني الـــــعامـــــني املـــــاضـــــي والـــــحالـــــي، 

وبــمالحــظة أشــكال املــشاركــة والــتعبئة لــها؛ يُــفصح بــجالء عــن فشــل “كــرة 

اإلرهــاب الــناريــة” الــتي تــدحــرجــت بشــّدة مــع مــطلع ٢٠١٧ وحــتى نــهايــة 

٢٠١٨ وتـحت عـنوان “اإلعـدامـات الجـماعـية”، أي مـع تـنفيذ حـكم إعـدام 

النشــــــــطاِء الــــــــثالثــــــــة فــــــــي يــــــــنايــــــــر ٢٠١٧ (ســـــامـــــي مـــــشيمع، عـــــباس 

الـــسميع، وعـــلي الـــسنكيس)، وإلـــــى إصـــــدار أحـــــكام اإلعـــــدام بـــــحق 

عــــــــدد مــــــــن النشــــــــطاء فــــــــي ديــــــــسمبر ٢٠١٧ (الــــسيد عــــلوي حســــني، 

الـــــسيدفـــــاضـــــل عـــــباس، ومحـــــمد املـــــتغوي، الـــــسيد مـــــرتـــــضى 

الــسندي، والــشيخ حــبيب الجــمري). فــــي جــــريــــمة يــــنايــــر ٢٠١٧م؛ 

كـــــان هـــــول الجـــــريـــــمة ال يُـــــقاس إال بـــــشعور آخـــــر، مـــــليء بـــــاأللـــــوان، غـــــمرَ 

البحـريـن وأهـلها قـبل تـنفيذ اإلعـدامـات فـي لـيلة مـن الـليالـي الـظلماء الـتي 

بكى فيها الفجر قبل أن تذرف عيون األرض وأمهات الشهداء. 

فـــــــــي ذات الـــــــــيوم الـــــــــذي كـــــــــان يـــــــــحتفل فـــــــــيه الـــــــــناس بـــــــــسنتهم الجـــــــــديـــــــــدة 

وبـــصمودهـــم غـــير املـــنقطع فـــي عـــاصـــمة الـــثورة؛ كـــانـــت األنـــباء الـــشحيحة 

تتحـّدث عـن عـملية “تـاريـخيّة” وغـير مسـبوقـة تجـري فـي مـكان آخـر يـبعد 

عشـرات الـكيلومـترات عـن سـترة، وفـي بـقعة طـاملـا كـانـت عـنوانـا ألكـثر مـن 

٣ عـقود عـلى القهـر وإنـزال أقـسى ألـوان االنـتقام والـتشفي مـن املـواطـنني 

واملـعارضـني. مـن غـير تـفاصـيل كـامـلة؛ يُـعَلن فـي األول مـن يـنايـر ٢٠١٧م 

عن نجاح ١٠ سجناء في سجن جو املركزي في الفرار من السجن.
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لــم يــكن الــعدد “عشــرة” كــافــياً إلضــفاء الــدرامــا الــساحــرة عــلى الحــدث، 

ريـن طـاملـا هـزيء بـالـجالديـن  ولـكن أيـضا وجـود شـخص بـني العشـرة املحـرَّ

وبــالســالســل، ونــفّذ أكــثر مــن عــملية هــروب مــن الــسجن: رضـا الغسـرة. 

تـحّول هـذا االسـم يـومـذاك إلـى “أسـطورة حـقيقية”، يـلهج بـذكـرهـا الـناس 

جـميعاً، املـوالـون قـبل املـعارضـني، حـيث انتشـرت الـقوات وكـمائـن املـرتـزقـة 

عـــلى امـــتداد شـــوارع البحـــريـــن فـــي أكـــبر عـــملية انـــتشار عـــسكري، مـــنذ 

مـــــارس ٢٠١١م، والهـــــدف هـــــو تـــــنفيذ مـــــهمة “حـــــفظ مـــــاء الـــــوجـــــه” بـــــإلـــــقاء 

الــقبض عــلى الغســرة، مــيّتاً ال حــيّا. مــشاعــُر مــختلطة غــمرت البحــرانــيني. 

بــني الــتصديــق والــتشكيك؛ مــضت األمــور بــوتــيرة مــتسارعــة مــع خــفقان ال 

يهـــدأ لـــقلوب الـــعاشـــقني، ومـــع الـــّصور الـــتي تـــم تســـريـــبها للغســـرة كـــانـــت 

الـــبهجة تُـــنعش املـــواطـــنني مـــن جـــهة، وتـــنهش فـــي أضـــالع الخـــليفيني مـــن 

جـهة أخـرى. جـرى اسـتقدام كـل أجهـزة الـرصـد والـتعقب فـي الـبر والـجو 

والبحــــــر، وشــــــارك األمــــــريــــــكيون والــــــبريــــــطانــــــيون فــــــي الــــــدعــــــم الــــــعسكري 

والـــــــلوجســـــــتي، وُوضـــــــعت كـــــــّل األجهـــــــزة تـــــــحت “الـــــــتشغيل” عـــــــلى مـــــــدار 

الـــساعـــة، وألكـــثر مـــن شهـــر، لـــصّد عـــملية مـــتوقـــعة فـــي أيـــة لحـــظة النـــطالق 

“طــــرّاد الحــــريــــة”. وحــــصل مــــا حــــصل فــــي الــــثانــــي مــــن فــــبرايــــر ٢٠١٧م، 

ونــــفذ الخــــليفيون الــــتصفية الــــدمــــويــــة للشهــــداء الــــثالثــــة، رضــا الغســرة، 

مصطفى يوسف، ومحمود يحيى.
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أمهات “ما رأيت إال جميال” 

اإلعــــدام املــــيدانــــي كــــان مــــفجعاً، الســــيما أن وقــــع جــــريــــمة اإلعــــدام (١٥ 

يـنايـر ٢٠١٧) التـزال تـدّوي فـي مـقبرة املـاحـوز املـحاصـرة. إال أن إضـافـة 

“الـثالثـة إلـى الـثالثـة” كـان شـبيهاً بـإضـافـة الـثورة إلـى املـقاومـة. اكـتملت 

املشهـــديّـــة الـــتي رسّـــــــخها عــباس الــسميع وهـــو يُـــطلق مـــواقـــفه املـــصّورة 

مـن داخـل الـسجن، مـع ذلـك التحـدي الـصارخ الـذي رسـمته دمـاء الغسـرة 

وصــحبيه. فــي مــفارقــة الــدمــاء غــير املــتوقــعة؛ فــإّن اســتشهاد الــثالثــة فــي 

عُــرض البحـر؛ أكّــد للجـميع حـقيقة عـملية “سـيوف الـثأر” بـامـتياز، ووضـعَ 

الــنقاط عــلى حــروف الــبطولــة والــفداء الــتي ال لــها مــثيل إال فــي الــسينما 

وخــــــياالت كــــــتّاب الــــــسيناريــــــو. لهــــــذا السّــــــــــبب، وألســــــباب أخــــــرى، تــــــحّولــــــت 

الـجنائـز الـرمـزيـة للغسـرة ورفـيقيه؛ إلـى مـناسـبة غـير مـنتظَرة إلضـافـة آخـر 

عــــنصر فــــي األســــطورة املُـــسماة بـ”الغســــرة”: الــــشهادة. أصــــبح األخــــير 

فــــارســــاً مــــلهما، وحــــاضــــرا بــــال اســــتئذان فــــي الــــقلوب والــــعقول، وأضــــحى 

الهــتاف بــاســمه ورفــع صــوره شــكال مــن أشــكال “تــوازن الــرّعــب” مــع آل 

خــليفة وجــيوش املــرتــزقــة. والــنتيجة األخــرى، غــير املــنتظرة أيــضا، هــو أن 

كــواكــب أخــرى مــن أمــهات الشهــداء ظهــرن فــي ســماء الــشموخ، وأبــديــن 

اســـتكماالً لـــسيرة “مــا رأيــت إال جــميال”، وعـــلى الـــنحو الـــذي جسّـــــــدتـــه 

“ثــــورة” والــــدة الــــشهيد الغســــرة وهــــي تــــرفــــع يــــدهــــا الــــصاخــــبة فــــي وجــــه 

املرتزقة.
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شهداء ٢٠١٧: مقاومة.. معاناة.. وفداء 

قــــوافــــل شهــــداء الــــعام ٢٠١٧م لــــها حــــكائــــية أخــــرى لســــرديــــة هــــذا الــــعام 

املـنقضي، وتجـمع بـني املـقاومـة والـفداء مـن جـهة ورسـائـل املـعانـاة واآلالم 

داخـــل الـــسجون مـــن جـــهة أخـــرى. فـــخالل شهـــري يـــنايـــر وفـــبرايـــر كـــانـــت 

هــناك “الســداســية الجــماعــية” مــن الشهــداء املــقاومــني، وخُـــتمت الــقائــمة 

بــالــشهيد نـبيل الـسميع (١٩ يــونــيو ٢٠١٧) وهــو مــن الــرعــيل املــخضرم 

الـذي اسـتنشق انـتفاضـة الـكرامـة فـي الـتسعينات، وكـانـت لـه قـدمـه الـثابـتة 

فـــي ثـــورة ٢٠١١ وقـــد نـــعته الـــقوى الـــثوريـــة شـــهيدا مـــقاومـــا. وســـرعـــان مـــا 

الـتحق بـالـكوكـبة الـشهيد املـناضـل عـبداهلل الـعجوز (٢٠ فـبرايـر ٢٠١٧) 

بــعد مــالحــقته داخــل أحــد املــنازل بــبلدة نــويــدرات، ومــن داخــل ســجن جــو 

أُعــــلن عــــن اســــتشهاد املــــناضــــل املــــخضرم محــمد ســهوان (١٦ مــــارس 

٢٠١٧) بـعد مـعانـاة مـريـرة مـن آالم الـرصـاص اإلنشـطاري املـغروس فـي 

رأسـه وأنـحاء أخـرى مـن جسـده، وبـعد مـنعه لـسنوات مـن الـعالج. مـعانـاة 

الــسجناء نــقلتها أيــضا روحــا شــهيديــن صــديــقني تــالزمــا لــسنوات طــوال، 

ولــم يــفرّقــهما إال املــوت، وهــما الــشاعــر مـنصور آل مـبارك (١٧ مــارس 

٢٠١٧) والــــــــشاب حســـــني آل يـــــحيى (٧ يــــــــولــــــــيو ٢٠١٧)، وهــــــــما مــــــــن 

ضــــــحايــــــا االعــــــتقال والــــــتعذيــــــب فــــــي الــــــعام ٢٠١١، وقــــــد تســــــبّبت ظــــــروف 

الــسجن فــي إصــابــتهما بــمرض الســرطــان، وقــد كــان محــزنــاً أن ضــحية 

أخـرى شـبيهة بهـذه الـحالـة أُعـلن عـن اسـتشهادهـا وهـي املـمرضـة هـدى 

صـالـح، وكـان ذلـك فـي يـوم خـتام فـاتـحة الـشهيد آل يـحيى، وقـد تـعرضـت 

صــالــح لــالعــتقال فــي الــعام ٢٠١١ وقــد أُصــيبت الحــقا بــمرض الســرطــان 

وعانت منه حتى إعالن وفاتها.
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مــع الــشهيد الــفتى مـصطفى حـمدان (٢٤ مــارس ٢٠١٧) أُفــتُتح عهــد 

الشهـداء الـفدائـيني. الـشهيد الـذي قـضى مـتأثـرا بـالـرصـاص الـذي أطـلقه 

مسـلحون مـلثمون هـاجـموا مـعتصمي الـدراز فـي ٢٦ يـنايـر ٢٠١٧، كـان 

أول الـذيـن أثـبتوا أّن ارتـداء األكـفان دفـاعـاً عـن آيـة اهلل الـشيخ عـيسى 

قــاســم لــــم يــــكن ارتــــجاال، أو اســــتعراضــــا لــــلعواطــــف الــــجياشــــة. تــــصّدى 

الـــّشاب ملســـلحي الـــجيش الخـــليفي الـــذيـــن ســـرعـــان مـــا تـــراجـــعوا بـــالـــخيبة 

بـعد أن عجـزوا عـن الـتقّدم نـحو مـحيط مـنزل الـشيخ قـاسـم. األقـدار كـان 

تحــــمل خــــارطــــة أوســــع للشهــــداء مــــن الــــلون الــــفدائــــيّ، وكــــأن املــــطلوب أن 

يــتوازى شهــداء املــقاومــة مــع شهــداء الــفداء، ســتة مــقابــل ســتة! فــكان يــوم 

٢٣ مـــايـــو ٢٠١٧ الـــيوم األكـــثر دمـــويّـــة فـــي يـــومـــيات الـــثورة، حـــيث تســـبّب 

الــــــــهجوم الــــــــعسكري عــــــــلى مــــــــعتصمي الــــــــدراز فــــــــي اســــــــتشهاد خــــــــمسة 

الــفدائــيني الــذيــن ارتــدوا األكــفان ورابــطوا عــند عــتبة مــنزل الــشيخ قــاســم 

ملـــنع وحـــوش الـــعساكـــر مـــن تـــلطيخ داره. عـــجائـــب األقـــدار لـــم تـــتوقـــف عـــند 

هــذا الحــّد، حــيث كــان مــن هــؤالء الشهــداء شــقيق أول الــفدائــيني، محـمد 

حـــمدان، والــــــشهيد الــــــحيّ محـــمد الـــساري الــــــذي تــــــلّقى جســــــده أول 

رصـاصـات جـيش آل خـليفة فـي ٢٠١١م، ومـعهما الشهـداء محـمد زيـن 

الدين، أحمد العصفور ومحمد العكري.
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٢٠١٧: مقاومة مشروعة 

فــــي آخــــر يــــوم مــــن الــــعام ٢٠١٧، سجّـــــــلت بــــلدة الــــدراز – ورغــــم الــــضباب 

الــــكثيف وســــوء األحــــوال الــــجويــــة – مــــشاركــــًة فــــي تــــظاهــــرٍة حــــملت عــــنوان 

“خـيارنـا املـقاومـة.. لـن نـقبل املـساومـة“، وهـو الـعنوان الـذي سـيمتد 

إلــــى الــــعام الجــــديــــد مــــع فــــعالــــيات “أعــظم الــجهاد.. ســيوف الــثأر” 

إحـــــــياءا لـــــــذكـــــــرى إعـــــــدام الـــــــشهيد الــــشيخ نــــمر الــــنمر وتـــــــنفيذ عـــــــملية 

“سـيوف الـثأر”. عـنوان “املـقاومـة” وحـق الـدفـاع املـقّدس غـطّى مـساحـات 

واســــــعة مــــــن الــــــعام املــــــاضــــــي، وكــــــان ثــــــّمة احــــــتفاء حــــــاشــــــد بهــــــذا الــــــحق 

وبــرمــوزه، وقــد كــان هــناك حــرص عــلى تــنفيذ فــعالــيات وتــظاهــرات رفــعت 

هــذا الــشعار، وطُــبعت عــلى الجــدران صــور وبــوســترات خــاصــة للشهــداء 

املـــقاومـــني، وكـــان ذلـــك مـــرافـــقاً لســـلسلة مـــتواصـــلة ومـــتعّددة الـــجهات مـــن 

الــــعمليات املــــيدانــــيّة الــــتي عــــبّرت عــــملياً عــــن هــــذا الــــحّق املشــــروع، وعــــلى 

الـــــنحو الـــــذي تُـــــنظّر لـــــه أدبـــــيات الـــــقوى الـــــثوريـــــة املـــــعروفـــــة. وفـــــي الـــــسياق 

نــفسه، أُعــلن مــن جــهات غــير مــعروف أعــضائــها (بــينها سـرايـا األشـتر) 

عـن تـنفيذ عـمليات انتهـت بـمقتل جـملة مـن املـرتـزقـة املـشاركـني فـي الـقوات 

الخــــليفية، وآخــــرهــــا الــــعملية الــــتي أعــــلنت عــــنها وزارة الــــداخــــلية فــــي ٢٧ 

أكـتوبـر ٢٠١٧ وقـالـت بـأن مـا وصـفته بـ”عـمل إرهـابـي” اسـتهدف حـافـلة 

لــنقل “الشــرطــة” عــلى شــارع عــام قــريــب مــن مــنطقة جــدحــفص، وأســفر 

عـــن مـــقتل مـــرتـــزق وإصـــابـــة ٩ آخـــريـــن. وفـــي ١٨ يـــونـــيو ٢٠١٧ أُعـــلن عـــن 

مــــقتل مــــرتــــزق آخــــر فــــي بــــلدة الــــدراز بــــانــــفجار قــــنبلة، بحســــب مــــا أعــــلنته 

الـوزارة نـفسها. وكـانـت عـملية الهـروب مـن سـجن جـو فـي األول مـن يـنايـر 

٢٠١٧ تسببت في مقتل مرتزق أيضا وفق إعالن الوزارة الخليفية.



”!" #$% &' !(*ٕ +, #-
ٔ
*/ 01“ :٢٠١٧ 6078* #9

:; < #-=> &?@* 
+A/B

CD

 

�11

تـوالـى مـن قِـبل الـنظام اإلعـالن عـن “خـاليـا إرهـابـية” هـذا الـعام، وتـواصـل 

نشـــــر أســـــماء وصـــــور املـــــواطـــــنني واملـــــواطـــــنات الـــــذيـــــن زُّج بـــــهم فـــــي هـــــذه 

الـخاليـا املـفبركـة. وعـمل الـنظام الخـليفي عـلى تـوفـير غـطاء إسـنادي لهـذه 

املســـرحـــيات، فـــباإلضـــافـــة إلـــى األكـــاذيـــب الـــتي واصـــل الـــنظام تـــسويـــقها 

بـشأن ارتـباط إيـران وحـزب اهلل والحشـد الـشعبي بـما يجـري فـي الـبالد؛ 

فــقد قــّدم لــه داعــموه فــي الخــليج والــدول الــكبرى تــرويــجا آخــر مــن خــالل 

“تـــدويـــل” قـــوائـــم اإلرهـــاب الـــتي تـــلقفتها قـــبل ذلـــك أنـــظمة خـــليجية تـــوفـــر 

الــــــرعــــــايــــــة آلل خــــــليفة. فــــــفي تــــــاريــــــخ ٢٢ ديــــــسمبر ٢٠١٧ أدرج الــــــبرملــــــان 

الــــبريــــطانــــي، وبــــقرار حــــكومــــي، مــــنظمات مــــنها “ســــرايــــا األشــــتر” عــــلى 

قـــوائـــم اإلرهـــاب. وقـــد ســـبق ذلـــك إعـــالن الـــواليـــات املتحـــدة فـــي ١٧ مـــارس 

٢٠١٧ لــكّل مــن الــسيد مــرتــضى الــسندي، الــقيادي فــي تــيار الــوفــاء 

اإلســـالمـــي، والـــناشـــط أحــمد حــسن يــوســف، عـــلى قـــائـــمة “اإلرهـــاب” 

الـدولـية، وذلـك بـدعـوى ارتـباطـهما املـزعـوم بـالسـرايـا. وكـان الـسيد الـسندي 

ألــقى فــي ١٧ يــنايــر، وبــعد إعــدام النشــطاء الــثالثــة، خــطابــا نــاريّــا أعــلن 

فـيه بـدء مـرحـلة جـديـدة تـحت شـعار “قـبضة فـي املـيدان وقـبضة عـلى 

الـــزنـــاد“، وتـــــال ذلـــــك انـــــطالق فـــــعالـــــيات شـــــعبيّة فـــــي الـــــبالد حـــــملت هـــــذا 

ـــــع الـرؤيـة الـتي تـؤمـن  الـشعار نـفسه، وهـو مـا أعـطى مـؤشـرا جـديـدا لـتوسّـُ

بــما تــصفه بشــرعــية “املــقاومــة” فــي الــتصدي للجــرائــم الخــليفية، والــذي 

تـقاطـعَ أيـضاً مـع رؤى لـها حـضور فـي األوسـاط الشـبابـيّة تـدفـع بـاتـجاه 

إظــهار أوســع نــطاق مــمكن مــّما يُــوصــف بــعمليات “الــردع” ضــد الــقوات 

الـتي لـم تـوقـف انـتهاكـاتـها عـبر املـداهـمات واقـتحام املـنازل والـتعدي عـلى 

األعراض.
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تدويل “قوائم اإلرهاب”.. وتمرّد الدراز 

تــحت ســقف “الــردع املشــروع”؛ حــفل الــعام ٢٠١٧ بجــدولــة مــنتظمة مــن 

“الـــــعمليات املـــــيدانـــــية” واالشـــــتباكـــــات الشـــــديـــــدة مـــــع الـــــقوات الخـــــليفية، 

وتـمّددت عـلى اتـساع خـارطـة البحـريـن. وملـقاربـة رسـوخ هـذا اإلصـرار فـي 

املـيدان البحـرانـي خـالل الـعام املـاضـي؛ فـإنـه يـمكن اإلشـارة إلـى سـلسلة 

الــعمليات “الجــريــئة” الــتي نــفذهــا شــبّان مــحتجون فــي بــلدة الــدراز بــعد 

تـــاريـــخ الـــهجوم الـــدامـــي عـــلى االعـــتصام املـــفتوح فـــي ٢٣ مـــايـــو، والـــذي 

اســــــتتبع تــــــمديــــــد خــــــطوط الــــــحصار عــــــلى الــــــبلدة، وامــــــتداده إلــــــى داخــــــل 

األحـياء الـسكنية، وانـطالقـا مـن مـحيط مـنزل الـشيخ قـاسـم الـذي فُـرضـت 

عــــــليه اإلقــــــامــــــة الــــــجبريــــــة. وقــــــد كــــــان املخــــــطط الــــــرســــــمي أن يــــــؤدي هــــــذا 

“اإلجــــهاز” الــــدمــــوي إلــــى إســــكات الــــبلدة نــــهائــــياً، واالنــــتقام مــــطلقا مــــن 

اعـتصام يـومـي بـدأ فـي يـونـيو ٢٠١٦ وحـتى يـولـيو ٢٠١٧، وهـو مـا فسّــــــر 

مـسعى الـنظام لـإليـحاء بـعودة األجـواء “الـطبيعية” إلـى الـبلدة بـعد تـنفيذ 

الـــــهجوم، والـــــقيام بـــــمقابـــــالت تـــــلفزيـــــونـــــية مـــــفبركـــــة داخـــــل الـــــبلدة بحـــــمايـــــة 

الـــقوات، إضـــافـــة إلـــى قـــيام خـــليفيني بـــزيـــارة خـــاطـــفة وغـــير مـــعلنة لـــبعض 

املـؤسـسات الـريـاضـية الـواقـعة فـي أطـراف الـبلدة، كـما فـعل نـاصـر حـمد 

الخــليفة الــــذي نشــــر مــــقاطــــع مــــصورة مــــن الــــدراز حــــاول الــــتضليل مــــن 

خاللها بأن “األمور تحت السيطرة”.
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ولـــضمان تـــحقيق إســـكات االحـــتجاج فـــي الـــدراز، شـــنّت الـــقوات ســـلسلة 

مـــــن املـــــداهـــــمات وعـــــمليات االخـــــتطاف فـــــي صـــــفوف األهـــــالـــــي والشـــــبان، 

وعــــّممت أجــــواء إرهــــابــــيّة عــــزّزهــــا تــــمركــــز املــــدرعــــات املــــصفحة عــــند مــــنزل 

الـــشيخ قـــاســـم وفـــي األحـــياء األخـــرى، ووضـــع كـــمائـــن وحـــواجـــز إســـمنتية 

جـديـدة فـي مـحيط الـبلدة وداخـلها. إال أن تـظاهـرات “األكـفان” والتحـدي 

الـتي اجـتاحـت البحـريـن بـعيد هـجوم ٢٣ مـايـو، سـرعـان مـا وجـدت فـتيلها 

الــرادع فــي عــمق الــدراز، وعــند مــنزل الــشيخ قــاســم املــحاصــر، وذلــك بــعد 

قــرابــة شهــر مــن الــهجوم الخــليفي عــلى الــبلدة، وتحــديــدا فــي نــهايــة شهــر 

أبـــــريـــــل، حـــــيث نُـــــفذت فـــــي ٢٨ أبـــــريـــــل ٢٠١٧ أولـــــى الـــــعمليات املـــــيدانـــــية 

الــــتي حــــملت شــــعار “”دمــــاؤنــــا دون األعــــراض” وجــــاءت بــــالــــتزامــــن مــــع 

“الــــــــحيويــــــــة” الجــــــــديــــــــدة الــــــــتي بــــــــدأت تســــــــتعيدهــــــــا الــــــــبلدة فــــــــي تــــــــنظيم 

االحــتجاجــات والــتظاهــرات بــعد فــض االعــتصام بــالــقوة. وفــي ٢٤ يــونــيو 

٢٠١٧ نـــفذت مجـــموعـــة ثـــوريـــة عـــملية مـــماثـــلة تـــحت شـــعار “مـــس ســـقر“، 

لـتتلوهـا عـملية “لـن نـتركـك” فـي ١٧ أغسـطس ٢٠١٧. وفـي نـهايـة نـوفـمبر 

٢٠١٧م نُــفذت عــملية “مــا تــركــتك يــا حســني”، وكــان ذلــك بــدايــة الــتوســع 

ملــثل هــذه االحــتجاجــات، حــيث نُــفذت عــملية “تــد فــي األرض قــدمــك” فــي 

١٣ ديـــسمبر ٢٠١٧م، لـــيتلوهـــا بـــعد نـــحو أســـبوعـــني بـــتاريـــخ ٣١ ديـــسمبر 

عـملية “يـا لـثارات الـشهيد”، ومـع تـظاهـرة نـهايـة الـعام ٢٠١٧ فـي الـبلدة 

أكـــمل األهـــالـــي إســـقاط مشـــروع اإلســـكات والـــترهـــيب، األمـــر الـــذي أخـــلّ 

بـأجـندة الـقمع وحـرّك الـنظام بـعدهـا مـساع أخـرى بـاتـجاه خـلخلة الـوضـع 

الجديد ومن بوابة الوضع الصحي املتدهور للشيخ قاسم.

https://www.youtube.com/watch?v=xGSzil8h7A4
https://www.youtube.com/watch?v=VEUD0hFNe7c&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=gitTLSZxAug
https://www.youtube.com/watch?v=bM-S8S-WkDE
https://www.youtube.com/watch?v=L8gfbnEAUdc
https://www.youtube.com/watch?v=xGSzil8h7A4
https://www.youtube.com/watch?v=VEUD0hFNe7c&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=gitTLSZxAug
https://www.youtube.com/watch?v=bM-S8S-WkDE
https://www.youtube.com/watch?v=L8gfbnEAUdc
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الــــشيخ قــــاســــم: الــــحصار، الــــوضــــع الــــصحي.. وتــــويــــتر 

“الزيرة” 

لـم تـتوقـف الـتظاهـرات فـي مـناطـق الـبالد نـصرةً لـلشيخ قـاسـم الـذي بـقي 

مـصيره مـجهوال بـعد فـرض اإلقـامـة الـجبريـة. كـان املـيدان، وبـرفـقة اإلعـالم 

الــــثوري، األداة الــــتي أبــــقت عــــلى قــــضية الــــشيخ قــــاســــم حــــاضــــرة وســــط 

صــمت مــطبق لــلمعارضــني الــسياســيني فــي الــداخــل، وتحــديــداً مــن جــانــب 

أؤلــــئك الــــذيــــن يُحسَــــــــبون عــــلى الــــشيخ قــــاســــم وتــــياره “الــــديــــني”. الحــــراك 

الـــــشعبي والـــــثوري بـــــلوَر مـــــعادلـــــة عـــــلى األرض ســـــلبت الخـــــليفيني الـــــقدرة 

عــــلى انــــتزاع نــــتائــــج “مــــفيدة” مــــن وراء حــــصار الــــشيخ قــــاســــم وتــــغييبه 

القسـري، وبـالـكامـل، عـن املشهـد الـعام، وهـو تـغييٌب كـان أشـبه مـا يـكون 

بـــمحاولـــة “اإلمـــاتـــة املـــعنويـــة واملـــاديـــة املـــتدرّجـــة” لـــلشيخ قـــاســـم، وتـــمهيداً 

التــخاذ إجــراءات مــضاعــفة فــي اســتهداف الــشيخ، بــما فــي ذلــك تــسفيره 

خـــارج الـــبالد، حـــيث نُشـــر فـــي وســـائـــل اإلعـــالم بـــتاريـــخ ٢٥ مـــايـــو ٢٠١٧ 

رفــض رئــيس الــحكومــة الــعراقــية حــيدر الــعبادي لــطلب خــليفيّ بــإبــعاد 

الـشيخ قـاسـم إلـى الـنجف األشـرف. فـضال عـن صـمود الـشيخ ومـمانـعته 

فـي االنـصياع لـإلمـالءات الخـليفية؛ فـإنـه مـن املـؤكـد أن االحـتجاج الـعارم 

فــــي مــــناطــــق البحــــريــــن أســــهم عــــلى نــــحو جــــوهــــرّي فــــي إحــــباط مشــــروع 

االغــتيال املــعنوي لــلشيخ، وأفشــَل بــالــتالــي مخــطط إســقاطــه مــن الــذاكــرة 

والــحضور فــي الــوجــدان، وهــو مخــطط بــلغ أوجــهه مــع الحــرب الــضروس 

الـتي شُـــــنت عـلى النشـطاء واملـعارضـني ملـنعهم مـن تـداول وتـوثـيق مـا جـرى 

بعد الهجوم على الدراز وتداعيات حصار الشيخ.
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اســـتتبع هـــذا الفشـــل مـــحاولـــة أخـــرى مـــن االلـــتفاف املـــطبوع بـــاملـــكر ومـــن 

بــــوابــــة الــــوضــــع الــــصحي لــــلشيخ قــــاســــم الــــذي بــــدأ يــــتدهــــور ملســــتوى مــــن 

الخــــــطورة فــــــي أواخــــــر نــــــوفــــــمبر ٢٠١٧، فــــــيما جــــــرى الــــــضغط الــــــداخــــــلي 

والــخارجــي مــن أجــل إتــاحــة الــعالج املــناســب لــه وبــالــطريــقة الــتي يــراهــا 

مـــــناســـــبة، وهـــــو مـــــا تـــــم مـــــع بـــــدايـــــة ديـــــسمبر ٢٠١٧ حـــــينما ظهـــــر مـــــديـــــر 

مســتشفى البحــريــن الــدولــي، فــيصل الــزيــرة، إلــى الــواجــهة بــعد الــتمهيد 

الـدعـائـي املسـبق الـذي قـام بـه ابـن عـمه ورجـل األعـمال تـقي الـزيـرة. وقـد 

بــــدأ فــــيصل الــــزيــــرة يُــــعلن عــــن مــــتابــــعته لــــوضــــع الــــشيخ الــــصحي، وعــــن 

تحـركـاتـه الـشخصية لـنقله إلـى املسـتشفى الـدولـي، واعـتاد أن يـعلن هـذه 

“النشــرة” عــلى نــحو يــومــي فــي حــسابــه عــلى مــوقــع (تــويــتر) الــذي دشّـــــــنه 

ألول مـرة ٤ ديـسمبر ٢٠١٧. أثـار ظـهور الـزيـرة الجـدل السـيما وأنـه مـنذ 

أولــى الــتغريــدات بــدأ يــكيل املــديــح آلل خــليفة، ويتحــّدث عــن اهــتمام حــمد 

عــــــيسى بــــــالــــــشيخ وصــــــحته. عــــــالمــــــات االســــــتفهام كــــــانــــــت حــــــاضــــــرة مــــــنذ 

اللحــظات األولــى لهــذا الــظهور، وتــالقــت هــذه الــعالمــات بــعالمــات الــريــبة 

والسخــــريــــة مــــعاً بــــعيد اســــتغالل الــــزيــــرة إمــــساكــــه بــــملف الــــشيخ الــــطبي 

للحـــديـــث عـــن الـــوضـــع الـــسياســـي الـــعام، والســـيما بـــعد أن اســـتقبل حـــمد 

عــــيسى وكــــاَل لــــه الــــتمجيد والــــتقبيل، ونــــقَل عــــنه حــــرصــــه ومــــحبته لــــلشيخ 

ال إيـــاه “قـــبلة” قـــال الـــزيـــرة بـــأنـــه أوفـــى بـــها وبـــّلغها الـــشيخ.  قـــاســـم ومحـــمِّ

صـــّعد الـــزيـــرة مـــن تـــعليقاتـــه الـــسياســـيّة مـــع تـــصاعـــد الجـــدل حـــولـــه، ولـــكن 

ســـرعـــان مـــا عـــاد األخـــير إلـــى خـــلف األســـتار مـــع نـــهايـــة “رحـــلة” الـــشيخ 

الــعالجــية وعــودتــه إلــى إقــامــته الــجبريــة، لــيُغلق الــزيــرة حــسابــه فــي تــوتــير 

مع تساقط الثلوج على منزله اإلنجليزي.
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مبادرة الغريفي: املصالحة.. أم العدالة االنتقالية؟! 

ال شـــــك أن مـــــلف الـــــشيخ عـــــيسى قـــــاســـــم شـــــّكل إحـــــراجـــــاً عـــــميقاً لـــــلنظام 
الخـليفي، وهـو مـلف لـم يسـتطع الخـليفيون تـسويـقه وفـق روايـاتـهم املـلفقة، 
ال عـــلى مســـتوى االتـــهامـــات املـــوجـــهة لـــلشيخ، وال عـــلى املســـتوى املـــرتـــبط 
بــإجــراءات الــحصار وتــوابــعه املــفروضــة عــليه. اإلدانــات الــدولــية، بــما فــيها 
الــصادرة عــن الــحكومــة األمــريــكية وخــبراء األمــم املتحــدة؛ أرغــمت الــنظام 
عــــلى مــــمارســــة شــــكل مــــن “الــــتنفيس” عــــلى هــــذا املــــلف، وكــــان الــــسماح 
لـــعالج الـــشيخ، وظـــهورات حـــمد عـــيسى مـــع الـــزيـــرة؛ جـــزءا مـــن الـــتدلـــيس 
الـذي مـورس لـإليـهام بـعدم صـّحة مـا تـورده املـعارضـة والـتقاريـر الـحقوقـية 
فــي هــذا الــشأن. إال أن “حجــرة” أخــرى أكــثر إثــارة للجــدل ســرعــان مــا 

رُميت في املياه غير الراكدة، ومن بوابة عالج الشيخ أيضا. 
فــي ٢٨ ديــسمبر ٢٠١٧ وخــالل خــطبته املــعتادة مــساء الخــميس بــجامــع 
اإلمــام الــصادق بــبلدة الــقفول؛ وجّـــــه الــسيد عــبداهلل الــغريــفي الــشكر 
إلـى حـمد عـيسى واملـسؤولـني الخـليفيني نـظير “الـعنايـة” بـمتابـعة الـوضـع 
الــصحي لــلشيخ قــاســم، وعَـــبَر الــغريــفي مــن ذلــك إلطــالق مــا بــات يُــعرَف 
بــمبادرة الــغريــفي للخــروج مــن “األزمــة”، واضــعاً “خــارطــة طــريــق” تــبدأ 
بــــتنقية األجــــواء عــــبر إلــــغاء أحــــكام اإلعــــدام وتــــبييض الــــسجون، وبــــعدهــــا 
إطــــالق حــــوار جــــاد يــــكون مــــن شــــأنــــه الــــتمهيد لــــلتفاوض بــــني “الــــحكومــــة 
واملـــعارضـــة”. األجـــواء الـــعامـــة الـــتي تـــمثّل ثـــورة ١٤ فـــبرايـــر أُصـــيبت بـــما 
يُشــبه الــصدمــة مــن خــطبة الــغريــفي، لــيس ألنــه نــأى عــن تحــميل الــنظام، 
وعـلى رأسـه حـمد، مـسؤولـية الجـرائـم واالنـتهاكـات، أو ألن كـلمته انـسابـت 
مــع املــسار “الــتطبيعي” مــع الــوضــع الــقائــم واملــسايــرة مــعه، فــكّل ذلــك لــم 
يــكن جــديــدا فــي خــطاب الــغريــفي، وســبَق أن أطــلق خــطابــات تــدور فــي 
املــحاور ذاتــها. إنّــما املــثير لــإلنــزعــاج والــّصدمــة كــان فــي املــالحــظة الــتي 
أثــــارتــــها حــــركــــة الحــــريــــات والــــديــــمقراطــــية (حــــق) بــــبيان لــــها بــــتاريــــخ ٣٠ 
ديــسمبر ٢٠١٧ أعــلنت فــيه رفــضها ملــبادرتــه. فــالــسيد الــغريــفي لــم يــضع 
قــوى املــعارضــة “فــي الــصورة” ولــم يســتشرهــا، وكــان طــرحــه “أحــاديــاً” 
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وأقـــرب مـــا يـــكون إلـــى “الـــرســـالـــة املـــفتوحـــة” الـــتي لـــم تخـــُل مـــن الـــتمنّيات 

الــتي ال تــتالقــى مــع الــوقــائــع الــجاريــة عــلى األرض، والســيما بــخصوص 

ضــخامــة الــقمع الخــليفي وتــمركــز ســلطة الــعسكر فــي الــبالد، فــضال عــن 

الــسياق الــزمــني لخــطاب الــسيد الــغريــفي الــذى أعــطى “فــرصــة مــؤاتــية” 

لجـــماعـــة “الـــطرواديـــني” وأصـــحاب األجـــندة الـــخاصـــة، وركـــوبـــهم املـــوجـــة 

الـتي يـظنون أنـها يـمكن أن تـوصـلهم أسـرع إلـى قـبة الـبرملـان فـي ٢٠١٨. 

لــقد كــان مــثيرا لــإلشــمئزاز لــدى كــثيريــن أن يــكون املتســلقني ومــكسوري 

اإلرادة هـــــــــم أول املـــــــــتلقفني لـ”مـــــــــبادرة” الـــــــــغريـــــــــفي، إال أن هـــــــــذا األمـــــــــر 

ســـــيكون، وقـــــد كـــــان، مـــــن بـــــني األســـــباب الـــــتي أحـــــالـــــت مـــــا ذكـــــره الـــــسيد 

الـغريـفي إلـى وضـعه الـطبيعي، بـاعـتباره خـطابـا أمـنياتـياً تـقتضيه طـبيعة 

املــوقــع الــديــني الــعام لــلسيد الــغريــفي وتــجنّبه تــفاصــيل الــصراع املــحتدم 

مع آل خليفة.  

هـــــناك مـــــواقـــــف أخـــــرى أقـــــل تـــــأثـــــيرا شهـــــدهـــــا الـــــعام ٢٠١٧ بـــــاتـــــجاه 

“تــعبيد الــطريــق” ملــصافــحة األيــدي الخــليفية املــلطخة بــالــدمــاء. وقــد 

حـــــددت أبـــــرز الـــــقوى الـــــسياســـــية والـــــثوريـــــة مـــــسارهـــــا الـــــواضـــــح فـــــي 

تــــحاشــــي تــــقديــــم “الهــــدايــــا املــــجانــــية” لــــلنظام الــــذي لــــم يــــول أدنــــى 

اهـــــتمام لـــــتقديـــــم أبســـــط الـــــتنازالت مـــــقابـــــل ذلـــــك. وفـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 

تــــعّددت أو تــــغايــــرت فــــيه أشــــكال الــــتعبير عــــن تــــجنُّب هــــذا “الــــسقوط 

الــــسياســــي واألخــــالقــــي”؛ فــــإّن الــــعنوان املــــكثف الــــجامــــع كــــان فــــي 

تأكيد مقاطعة االنتخابات البرملانية املقبلة، ورفض املشاركة في أّي 

مشـروع “سـياسـيّ” يتحـرّك وفـق “خـطوط املـشاة” املـفروضـة بـحكم 

واقـــع الـــقمع الـــقائـــم. وعـــلى هـــذا الـــنحو؛ فـــإن الـــعام ٢٠١٧ لـــم يحـــمل 
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إلــــى الــــعام الجــــديــــد مــــا يــــمكن أن يــــوسّـــــــــس، بــــنجاح، ألّي تــــطبيع مــــع آل 

خـــليفة وعـــلى قـــاعـــدة أن البحـــرانـــيني ال يســـتعطفون مـــبادرة مـــن “الـــطغمة 

املجــــرمــــة” و”ال يســــتعجلون حــــالّ”، وأن قــــرارهــــم هــــو “الــــتوكــــل عــــلى اهلل 

وعـــلى صـــمودهـــم الـــواثـــق بـــالـــنصر”، وكـــّل ذلـــك بحســـب تـــعبيرات الـــقيادي 

املعارض الدكتور سعيد الشهابي.



”!" #$% &' !(*ٕ +, #-
ٔ
*/ 01“ :٢٠١٧ 6078* #9

:; < #-=> &?@* 
+A/B

CD

�19

تصفية املعارضني والنشطاء: نموذج ابتسام الصائغ 

فـــــــــي الـــــــــعام ٢٠١٧ تـــــــــواصـــــــــل املشـــــــــروع الخـــــــــليفي فـــــــــي اإلجـــــــــهاز عـــــــــلى 

املــعارضــني والنشــطاء، والــذي أخــذ وتــيرتــه املــتصاعــدة فــي يــونــيو ٢٠١٦ 

عـبر الحـمالت الجـماعـية السـتدعـاء النشـطاء واملـعارضـني لـلتحقيق مـعهم 

ومـنعهم مـن الـسفر. إال أن الـعام املـاضـي شهـد تـنويـعاً كـميا وكـيفيا فـي 

هــذه املــواجــهة، وبــاســتعمال أداة “جـهاز األمـن الـوطـني” الــذي أعــاد 

إلـــيه حـــمد عـــيسى صـــالحـــياتـــه املـــطلقة فـــي االعـــتقال واإلخـــفاء القســـري 

والــــــتعذيــــــب املــــــمنهج، وتــــــولّــــــى إدارة مــــــعركــــــته ضــــــد النشــــــطاء فــــــي مــــــبناه 

بـــــاملحـــــرق، مســـــترجـــــعاً أقـــــذر األســـــالـــــيب الـــــتي دأب عـــــليها فـــــي الـــــتعذيـــــب 

الجســــــــدي والــــــــنفسي واالبــــــــتزاز والتحــــــــرش الــــــــجنسي. بــــــــرزت فــــــــي هــــــــذا 

الــصعيد الــناشــطة ابــتسام الــصائــغ، والــتي كــانــت نــموذجــا قــّدم أكــثر 

مـن قـيمة وفـائـدة فـي اسـتخالص الـدروس مـن املـعركـة الـتي احـتدمـت بـني 

آل خليفة وفئة النشطاء واملعارضني. 

تـــــعرضـــــت الـــــصائـــــغ ألكـــــثر مـــــن اســـــتهداف وعـــــلى فـــــترات مـــــتبايـــــنة، عـــــبر 

االســتدعــاء والتهــديــدات الــلفظية والــرســائــل التحــذيــريــة (حــرق ســيارتــها)، 

إال أن التجــربــة األقــسى الــتي تــعرّضــت لــها كــانــت فــي ٢٦ مــايــو ٢٠١٧، 

ورغـــــــم الـــــــعذاب الشـــــــديـــــــد الـــــــذي تـــــــعرضـــــــت لـــــــه، بـــــــما فـــــــي ذلـــــــك التحـــــــرش 

الــــــجنسي، وعــــــلى الــــــنحو الــــــذي أصــــــابــــــها بــــــاإلعــــــياء واالنــــــهيار الــــــنفسي 

وخــضوعــها لــلعالج، إال أن الــصائــغ ســرعــان مــا اســتعادت قــّوتــها، وعــبّرت 

عــــن تحــــّديــــها الــــنادر لــــلجالديــــن عــــبر تــــوثــــيقها ملــــا تــــعرضــــت لــــه، وعــــودتــــها 

بســرعــة إلــى تــسجيل مــوقــفها الــحقوقــي إزاء االنــتهاكــات، وتــأكــيدهــا عــلى 

حـقها فـي مـالحـقة املـتورطـني فـي تـعذيـبها، وعـلى أثـر ذلـك عـاودت الـقوات 
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الخـليفية فـي يـولـيو اخـتطاف الـصائـغ، واالنـتقام مـنها بـزجـها فـي قـضية 

االرتــــباط بــــمنظمات “إرهــــابــــية”، وتــــوقــــيفها ٦ أشهــــر عــــلى ذمــــة الــــقضية 

الــتي أُعــتقل فــيها آخــرون مــن النشــطاء. لــم تســتسلم الــصائــغ هــذه املــرة 

لــالنــهيار أمــام الــتعذيــب، ورغــم اإلجــهاد واملــعانــاة ونــقلها إلــى املســتشفى 

بــــكرســــي متحــــرِّك، إال أن صــــمودهــــا املــــتواصــــل وإضــــرابــــها عــــن الــــطعام 

ورفـقة الـضغط املحـلي والـدولـي واألمـمي؛ فـرَض عـلى الخـليفيني الـتمهيد 

إلطــالق ســراحــها بــعد تــرتــيب لــقاء لــزوجــها مــع مــا يُــسمى بــاملــفتش الــعام 

بـــجهاز األمـــن الـــوطـــني، إلـــى أن أُفـــرج عـــنها فـــي ٢١ أكـــتوبـــر ٢٠١٧ مـــع 

نشطاء آخرين. 

بـــــدوره، قـــــّدم املـــــدّون يـــوســـف الجـــمري شـــــكال آخـــــر مـــــن التحـــــدي بـــــعد 

تــعرضــه أيــضا لــالســتدعــاء والــتعذيــب فــي “جــهاز األمــن الــوطــني”. فــقد 

قــام الجــمري بــتسجيل فــيديــو لــه وهــو يتحــدث عــما تــعرض لــه مــن تــعذيــب 

فــي الــجهاز املــذكــور، ووضــع األمــر تــحت نــظر الــحاكــم الخــليفي، ثــم قــام 

بنشــر الــفيديــو عــلى حــسابــه فــي مــوقــع (تــويــتر) فــي ٣ أغســطس ٢٠١٧، 

لــيحصد تــفاعــال واســعاً فــي الــداخــل والــخارج، وعــلى الــنحو الــذي ضــيّق 

عــلى الــجهاز “األمــني” حــدود االنــتقام مــنه مــرة أخــرى، واضــطّر األخــير 

إلــى الــتعاطــي املــختلف مــع شــكوى الجــمري الــذي اســتُدعــي مــرة أخــرى 

لـتقديـم شـكوى رسـمية بـخصوص مـا تـعرض لـه مـن تـعذيـب، وأُعـيدت إلـيه 

مقتنياته املُصاَدرة، بما في ذلك هاتفه النّقال.
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صمت “الفعل السياسي املعارض”.. وثبات “الشريف” 

قـــــد تـــــكون حـــــالـــــتي الـــــصائـــــغ والجـــــمري، وعـــــلى اخـــــتالف الـــــوقـــــائـــــع وردود 

األفـــعال وحجـــم الـــتداعـــيات فـــي كـــلٍّ مـــنهما، إال أنـــهما مـــن االســـتثناءات 

الـــنادرة لـــوســـائـــل االحـــتجاج “الـــعنادي” ضـــد ســـياســـة اإلجـــهاز املـــمنهج 

واالســـتدعـــاء الجـــماعـــية وعـــمليات اإلســـكات الـــجبري للنشـــطاء واملـــحامـــني 

واملـــــــدونـــــــني والـــــــصحافـــــــيني. وهـــــــي إجـــــــراءات تـــــــعرّض لـــــــها العشـــــــرات مـــــــن 

الــشخصيات “املــعارضــة” الــبارزة، واضــطّر مــعها الــعديــد مــنها لــلصمت 

والـــكّف عـــن اإلدالء بـــأي تـــعليق ســـياســـيّ، واخـــتفى بـــعضهم نـــهائـــيا عـــن 

املشهـد الـسياسـي املـعارض، وهـو مـا أدى لـغياب أي حـراك مـعارض فـي 

إطــــار الجــــماعــــات الــــسياســــية، الســــيما بــــعد اإلجــــهاز عــــليها نــــهائــــيا مــــع 

إغــــالق جــــمعيتي “الــوفــاق” و”وعــد“. وهــــذه املشهــــديّــــة البــــد أن تــــكون 

حـاضـرة فـي األذهـان فـي قـراءة وقـائـعيات الـثورة فـي ٢٠١٧، وكـيف كـان 

الــــفعل الــــشعبي والــــثوري أكــــثر عــــنفوانــــا وتحــــّديــــا وحــــضورا ومــــبادرةً مــــن 

الـفعل الـسياسـي املـعارض، والـذي ظـل مـقتصرا فـي الحـدود الـدُّنـيا عـلى 

بــــعض الــــندوات الــــجانــــبية لــــبعض الجــــمعيات والــــتعليقات الجــــريــــئة عــــلى 

مــــواقــــع الــــتواصــــل االجــــتماعــــي، ومــــن ذلــــك مــــا تــــميّز بــــه املــــعارض الــــبارز 

واألمـني الـعام األسـبق لجـمعية (وعـد) إبـراهـيم شـريـف، الـذي بـقيَ ثـابـتاً 

عـــلى رؤاه الـــسياســـية املـــعارضـــة ومـــحافـــظا عـــلى إطـــالالتـــه الـــناقـــدة، رغـــم 

تــعرضــه مــرارا لــالســتهداف عــبر االعــتقال واالســتدعــاء واملــنع مــن الــسفر، 

وظــّل “الشــريــف” – كــما يــفّضل البحــرانــيون وصــفه – صــامــداً عــلى ذات 

األقــــــدام الــــــتي كــــــانــــــت شــــــريــــــكة فــــــي االفــــــتتاح األول لــــــدوار الــــــلؤلــــــؤة فــــــي 

٢٠١١م وحــــتى نــــهايــــة الــــعام ٢٠١٧ الــــذي سجّـــــــل فــــي وداعــــه واســــتقبال 
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الـعام الجـديـد تـدويـنات تـلخص رحـلة الـصمود هـذه، وقـال فـي إحـداهـما: 

“تـــذكـــروا وأنـــتم تـــودعـــون عـــام اآلالم ٢٠١٧، وتســـتقبلون عـــام 

اآلمـال ٢٠١٨.. أن هـناك نـساء ورجـاال وقـفوا بـاسـتقامـة لـكي ال 

تـــنحني رؤوســـكم. املجـــد لـــلوطـــن، الخـــلود للشهـــداء، الحـــريـــة 

لــــلمناضــــلني الــــسجناء“. وأضــــــــاف فــــــــي تــــــــدويــــــــنة أخــــــــرى: “وأنــــتم 

تســـتقبلون ٢٠١٨، تـــذكـــروا مـــا قـــالـــوه قـــبل أن يـــرحـــلوا: نهـــب 

أرواحـــنا.. لـــكن أبـــدا ال نتخـــلى عـــن أحـــالمـــنا. ال تتخـــلوا عـــن 

أحـــــــالمـــــــكم.. ال تتخـــــــلوا عـــــــن كـــــــرامـــــــتكم،، وال تتخـــــــلوا عـــــــن 

إنسانيتكم“.
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زينبيات اإلباء: ١٠ نساء معتقالت مع نهاية ٢٠١٧ 

شهـــد الـــعام املـــاضـــي اســـتهدافـــا مـــتنوعـــا لـــلنساء البحـــرانـــيات، واعـــتقلت 

الــــــعديــــــد مــــــنهن وأُتــــــهمن بــــــتهم ســــــياســــــية أو مــــــا لــــــها عــــــالقــــــة بــــــاألوضــــــاع 

الـسياسـية فـي الـبالد، فـيما انـقضى الـعام ٢٠١٧ بـتأيـيد مـحكمة خـليفية 

لـــحكم الـــسجن ٣ ســـنوات عـــلى الـــسيدة هــاجــر مــنصور، إضـــافـــة إلـــى 

ابـــنها وأحـــد أقـــاربـــها، كـــما تـــميّز الـــعام املـــاضـــي بـــخوض املـــعتقالت فـــي 

ســــــجن مــــــديــــــنة عــــــيسى لــــــلنساء اإلضــــــراب عــــــن الــــــطعام، فــــــي مــــــواجــــــهة 

اإلجــــراءات املــــفروضــــة عــــليهن بــــما فــــي ذلــــك وضــــع حــــاجــــز أثــــناء الــــزيــــارة 

الـــــعائـــــلية يـــــحول دون املـــــالمـــــسة الجســـــديـــــة، وشـــــكلت تجـــــربـــــة اإلضـــــراب 

الـــناجـــحة مـــؤشـــرا عـــلى صـــمود املـــعتقالت وقـــدرتـــهن عـــلى مـــجابـــهة آلـــيات 

اإلكراه واإلهانة وخطة تذويب املعنويات داخل السجن. 

وقـــد وصـــل نـــصاب الـــنساء املـــعتقالت مـــع نـــهايـــة الـــعام املـــاضـــي إلـــى ١٠ 

نــــــساء، وهــــــن إضــــــافــــــة إلــــــى هــــــاجــــــر مــــــنصور: طـــيبة درويـــش، فـــاتـــن 

حسـني، نـجاح الـشيخ، مـنى حـبيب، أمـيرة الـقشعمي، حـميدة 

جـمعة، مـديـنة عـلي، زيـنب مـرهـون، وفـوزيـة مـا شـاءاهلل الــتي تــم 

اســــــتدعــــــاؤهــــــا لــــــلتحقيق فــــــي ديــــــسمبر ٢٠١٧ وأعــــــلنت الــــــنيابــــــة الــــــعامــــــة 

الخـليفية فـي ١٩ ديـسمبر تـوقـيفها أسـبوعـا عـلى ذمـة تـهم تـتعلق بـ”إيـواء 

مـطلوب سـياسـي”، وخـالل الـعام ٢٠١٧ تـم اعـتقال نـساء أخـريـات خـالل 

مـــداهـــمات شُــــــــنت عـــلى املـــنازل وتـــوقـــيف الـــعديـــد مـــنهن بـــعد اســـتدعـــائـــهن 

لـــلتحقيق، كـــما أن حـــاالت مـــن االعـــتقال واالســـتدعـــاء ظـــلت طـــي الـــكتمان 

ولــــم يــــتم الــــتبليغ عــــنها لــــلرأي الــــعام واملــــنظمات الــــحقوقــــية بســــبب خــــشية 

أهالي املعتقالت من زيادة االنتقام الرسمي. 
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وعــــلى امــــتداد الــــعام املــــاضــــي، أُطــــلقت الــــعديــــد مــــن الــــفعالــــيات الــــشعبية 

والـــثوريـــة تـــضامـــناً مـــع الـــنساء املـــعتقالت، كـــما نُـــظّمت حـــمالت إلـــكترونـــية 

لـــــــلكشف عـــــــن هـــــــذه “الجـــــــريـــــــمة” الخـــــــليفية الـــــــتي تـــــــمثل “وصـــــــمة عـــــــار” 

مــخصوصــة بــآل خــليفة عــلى مســتوى دول الخــليج الــتي تــسودهــا تــقالــيد 

مـحافـظة إزاء الـتعامـل الـخاص مـع املـرأة. وفـي الـوقـت الـذي شـّكل مـضيّ 

الـنظام فـي اسـتهداف الـنساء البحـرانـيات إمـعانـاً فـي سـياسـة “االنـتقام 

والــــتشفي” بســــبب إصــــرار املــــواطــــنني عــــلى اســــتمرار الحــــراك الــــشعبي 

واملـــــــيدانـــــــي؛ إال أنـــــــه شـــــــّكل أيـــــــضاً مـــــــدخـــــــالً لـــــــقراءة املـــــــعانـــــــاة الـــــــصحية 

االجــتماعــية واآلثــار الــنفسية والــعوائــلية الــتي خــّلفها اعــتقال مــا يُــقارب ٤ 

آالف مــــعتقل، يــــعانــــون مــــن حــــرمــــان مــــمنهج مــــن أبســــط الــــحقوق املــــتعلقة 

بــالــعالج والــرعــايــة الــصحية والــطعام املــناســب وحــريــة مــمارســة الــشعائــر 

الــديــنية، فــضال عــن تــعريــضهم بــصورة مــتكررة لــسوء املــعامــلة والــتعذيــب 

الجسـدي والـنفسي، بـما فـي ذلـك الـحبس اإلنـفرادي واإلهـانـات الـلفظية، 

مـا صّـــــــــعد مـن حـاالت األمـراض الخـطيرة بـني الـسجناء، بـما فـيها أمـراض 

السرطان، واالنفصام في الشخصية أو االختالل الذهني. 

وقـد اضـطّر ذلـك الـسجناء لـخوض إضـرابـات مـتعددة عـن الـطعام، وتـوثـيق 

حـــاالتـــهم لـــلرأي الـــعام واملـــنظمات الـــحقوقـــية وتســـريـــبها إلـــى الـــخارج، إال 

أن الــــوضــــع الــــعام املــــتدهــــور لــــم يــــتغير، والــــذي أخــــذ وتــــيرة مــــمنهجة مــــن 

الحــــرمــــان واالنــــتقام بــــعد يــــناريــــر ٢٠١٧، أي بــــعد تــــنفيذ عــــملية “ســــيوف 

الـــثأر”، وبـــما أضـــاف إلـــى املـــعانـــاة الـــقائـــمة بـــالـــفعل بـــعد أحـــداث ســجن 

جـــو فـــــي مـــــارس ٢٠١٥ والـــــتي وثـــــق إفـــــاداتـــــها وبـــــعد ســـــجالّتـــــها كـــــتاب 

“زفـرات” الـتي أُطـلق فـي الـذكـرى الـسنويـة الـثالـثة لـتلك األحـداث خـالل 

حـفل خـاص فـي بـرلـني بشهـر مـارس ٢٠١٧. والجـديـر بـاالنـتباه هـنا هـو 
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أن الشـريـحة األغـلب مـن املـعتقلني هـم مـن املـتزوجـني وأصـحاب الـعوائـل، 

مـا يـدعـو لـضرورة مـقاربـة اإلنـعكاسـات الـتربـويـة واالجـتماعـية واملـعيشية، 

املــنظورة وغــير املــنظورة، لهــذه الــظاهــرة الــتي تــكاد تــشمل كــّل الــبيوتــات 

البحــــرانــــية. ومــــن املــــؤســــف، وألســــباب تــــبدو مــــفهومــــة، فــــإّن هــــذه املــــقاربــــة 

الــــعالجــــية ال تــــزال غــــائــــبة عــــن االهــــتمام مــــن املــــعنيني بــــمتابــــعة مــــثل هــــذه 

امللفات.
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شوكة النشاط في الخارج: نموذج السيد أحمد الوداعي 

أُحـــــيط الـــــنشاط الـــــحقوقـــــي فـــــي داخـــــل البحـــــريـــــن، وخـــــالل الـــــعام ٢٠١٧ 

بتحـــــــديـــــــات جـــــــمة، وذلـــــــك مـــــــع إحـــــــكام الـــــــقمع والـــــــترهـــــــيب ضـــــــد النشـــــــطاء 

الـــحقوقـــيني وتســـليط التهـــديـــدات عـــليهم، وبـــال هـــوادة، ملـــنعهم مـــن الـــتوثـــيق 

الـحقوقـي ورصـد االنـتهاكـات. وقـد تـعرَّض املشهـد الـحقوقـي فـي الـداخـل 

ألشــد االمــتحانــات بــعد اعــتقال الــرمــز الــحقوقــي نـبيل رجـب فــي يــونــيو 

٢٠١٦، وتحــريــك املــلفات الــقضائــية املــتتالــية عــليه، وبــدا مــْن تــبّقى فــاعــال 

فـــــي هـــــذا املشهـــــد يحسِـــــــــب بحـــــذر الـــــكلمات واملـــــواقـــــف خـــــشية املـــــالحـــــقة 

وتـركـيب االتـهامـات الـجاهـزة. إال أن الشـرايـني لـم تـنقطع نـهائـيا عـن هـذا 

املشهـــد، وظـــل الـــجيل الجـــديـــد مـــن النشـــطاء الـــحقوقـــيني، ورغـــم محـــدوديـــة 

الـعدد وصـعوبـة مـمارسـة الـعمل الـحقوقـي عـلنا وبـالحـدود املـطلوبـة؛ إال أن 

هـذا الـجيل نـجح فـي اإلبـقاء عـلى تـدفـق الـدمـاء فـي الـعمل الـحقوقـي، كـما 

شـــــّكل قـــــناة اتـــــصال أســـــاســـــية مـــــع املـــــنظمات الـــــحقوقـــــية والنشـــــطاء فـــــي 

الــــخارج، وبــــما أســــهم فــــي تــــعزيــــز “الــــقوة الــــضاربــــة” لــــلعمل الــــحقوقــــي 

خـــارج حـــدود الـــبالد، وعـــلى الـــنحو الـــذي انـــعكس عـــلى وجـــه الـــخصوص 

فــــي املــــشاركــــة الــــفاعــــلة فــــي اجــــتماعــــات مجــــلس حــــقوق اإلنــــسان الــــتابــــع 

لـــــــــألمـــــــــم املتحـــــــــدة فـــــــــي جـــــــــنيف، والـــــــــتي اســـــــــتطاعـــــــــت خـــــــــاللـــــــــها مـــــــــنظمة 

“أمــــريــــكيون مــــن أجــــل الــــديــــمقراطــــية وحــــقوق اإلنــــسان فــــي 

البحـــريـــن” أن تـــــكون “الـــــجوكـــــر” األســـــاســـــي فـــــي اإلبـــــقاء عـــــلى املـــــلف 

الـحقوقـي حـاضـرا عـلى هـذه املسـتوى الـدولـي، جـنبا إلـى جـنب املـنظمات 

الـــحقوقـــية الـــدولـــية والبحـــرانـــية األخـــرى الـــتي تـــعمل مـــن الـــخارج، والـــتي 

أســــــهمت بــــــدورهــــــا فــــــي تــــــوثــــــيق االنــــــتهاكــــــات الخــــــليفية عــــــبر ســــــلسلة مــــــن 
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الــــتقاريــــر املــــوثــــقة الــــتي لــــقت صــــدى واســــعا فــــي اإلعــــالم الــــدولــــي، ومــــنه 

تــــقريــــر “غــرف املــوت” الــــتي وثــــق اســــتهداف النشــــطاء وتــــعذيــــبهم فــــي 

جهاز “األمن الوطني”. 

عــلى هــذا الــصعيد أيــضا، بــرز املــديــر املــسؤول فــي “معهــد البحــريــن 

لــلديــمقراطــية والــحقوق“، الــسيد أحــمد الــوداعــي، الـــذي كـــان لـــه 

تـأثـيره الـهام فـي مـوضـعة املـلف الـحقوقـي البحـرانـي فـي املشهـد الـغربـي، 

سـواء مـن خـالل تـفاعـالت الـبرملـانـيني الـبريـطانـيني والـغربـيني، أم مـن خـالل 

وســائــل اإلعــالم والــصحف الــغربــية واألمــريــكية الــتي نشــر فــيها الــوداعــي 

ســــــلسلة مــــــن املــــــقاالت الــــــهامــــــة، لــــــينجح فــــــي اخــــــتراق الــــــتواطــــــؤ الــــــدولــــــي 

و”الـــتشويـــش” عـــلى الـــلوبـــيات الـــداعـــمة للخـــليفيني وآلل ســـعود وشـــركـــات 

الـعالقـات الـعامـة والـواجـهات الـخارجـية املـدفـوعـة األجـر الـتي تـولـت مـهام 

تــــــلميع الــــــصورة وتــــــبييض وجــــــه الــــــنظامــــــني، وهــــــي األدوار الــــــتي دفــــــعت 

املــــفوض الــــسامــــي لــــحقوق اإلنــــسان، األمــير زيــد بــن رعــد الحســني، 

إلــى االمــتعاض مــنها والــتأكــيد عــلى فشــلها فــي إخــفاء حــقيقة مــا يجــري 

داخـــــل البحـــــريـــــن، وذلـــــك فـــــي كـــــلمة لـــــه خـــــالل افـــــتتاح الـــــدورة ٣٦ ملجـــــلس 

حـــــــقوق اإلنـــــــسان فـــــــي ســـــــبتمبر ٢٠١٧م، وذلـــــــك رغـــــــم الـــــــهجوم الخـــــــليفي 

الـــالفـــت الـــذي تـــكرر أكـــثر مـــن مـــرة خـــالل الـــعام املـــاضـــي ضـــد املـــفوضـــية 

وشـــخص األمـــير زيـــد الـــذي أعـــلن قـــبيل نـــهايـــة ٢٠١٧ نـــيته عـــدم الـــترشـــح 

مجــــــددا ملــــــنصب املــــــفوضــــــية الــــــسامــــــية بســــــبب مــــــا وصــــــفها بـ”الــــــظروف 

الـجيوسـياسـية” الـتي “قـد تـتطلب الـركـوع، وإغـفال بـيانـات هـامـة، 

والحد من استقالل وقوة صوتي” بحسب ما قال. 

ومـــن الجـــديـــر هـــنا، والســـتكمال مشهـــديـــة الحـــراك فـــي الـــخارج، اإلشـــارة 

إلـــــى الـــــنشاط غـــــير املـــــنقطع لـــــلمعارضـــــة البحـــــرانـــــية فـــــي لـــــندن، والســـــيما 
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االعـتصام أمـام سـفارتـي آل سـعود وآل خـليفة، والـذي ظـل مـحافـظا عـلى 

اســـــــــتمراره مـــــــــنذ الـــــــــعام ٢٠١١م، كـــــــــما واصـــــــــل النشـــــــــطاء البحـــــــــرانـــــــــيني 

والــــبريــــطانــــيني فــــي تــــنظيم فــــعالــــيات “املــــالحــــقة” لــــلمسؤولــــني الخــــليفيني 

والـسعوديـني خـالل زيـارتـهم إلـى الـعاصـمة الـبريـطانـية، ومـن ذلـك املـالحـقة 

الـتي تـعرّض لـها الـناطـق الـسابـق بـاسـم تـحالـف الـعدوان الـسعودي عـلى 

الـــيمن، أحــمد الــعسيري، والـــذي تـــعرض ملـــحاولـــة “االعـــتقال” الـــرمـــزي 

بـتهمة ارتـكاب جـرائـم الحـرب فـي الـيمن، ورُشـَق بـالـبيض احـتجاجـا عـلى 

قيادة السعودية للحرب على اليمن منذ مارس ٢٠١٥م. 

وفــــضال عــــن الــــنشاط الــــحقوقــــي اآلخــــر فــــي دول غــــربــــية أخــــرى، وبــــينها 

بــــاريــــس وبــــرلــــني وســــدنــــي، فــــقد حــــفلت إيــــران ولــــبنان بــــفعالــــيات حــــقوقــــية 

وســـياســـية مـــتواصـــلة أيـــضا. وعـــلى الـــرغـــم مـــن تـــفاوت مســـتوى الخـــطاب 

املـــطروح فـــي هـــذه املـــساحـــات الـــخارجـــية؛ إال أن “الـــفسيفساء” الـــعامـــة 

لــــــلنشاط البحــــــرانــــــي خــــــارج الــــــبالد تــــــشاركــــــت فــــــي اإلبــــــقاء عــــــلى املــــــلف 

البحــرانــي حــاضــرا فــي الــتلقيات األجــنبية، وأســهمت فــي نــهايــة املــطاف 

فــي تــوفــير الــدعــامــة املــسانــدة للحــراك داخــل الــوطــن ولجــذوة الــثورة غــير 

املـنقطعة، فـي الـوقـت الـذي ظـلت الـتساؤالت مـطروحـة خـالل الـعام ٢٠١٧ 

بــشأن ضــرورة تــطويــر الــعمل الــسياســي املــعارض، وتــأخّـــر تــشكيل جــبهة 

مــوحــدة لــلعمل الــسياســي، وبــما يــوفّــر قــاعــدة لخــلق قــيادة ســياســية تــديــر 

املـعارضـة وتـوحّــــد خـطوطـها الـعريـضة وتـنطلق مـنها نـحو آفـاق أوسـع مـن 

الــــضغط الــــدولــــي عــــلى الخــــليفيني وحــــماتــــهم. ولــــعل الــــعام الجــــديــــد يــــوفــــر 

أجــــواءاً أكــــثر إيــــجابــــية تــــضمن تــــقديــــم اقــــتراحــــات جــــديــــدة أكــــثر تــــحفيزا 

لإلجابة على هذه التساؤالت.
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عسكرة الدولة: املشير إلى واجهة العنتريات مجددا 

شـــــّكل الـــــعام ٢٠١٧ عـــــودة “وحـــــشية” لـ”املـــــشير” خـــليفة أحـــمد ومـــــن 

بــــــوابــــــة الــــــقضاء الــــــعسكري الــــــذي أعــــــاد إلــــــيه حـــمد عـــيسى صــــــالحــــــية 

مــحاكــمة املــدنــيني، وأراد الخــليفيون تــثبيت هــذه الــعودة “الــوحــشية” قــبل 

نـــــهايـــــة الـــــعام املـــــاضـــــي مـــــن خـــــالل األحـــــكام الجـــــماعـــــية بـــــاإلعـــــدام الـــــتي 

أصـــــــدرتـــــــها املـــــــحكمة الـــــــعسكريـــــــة فـــــــي ٢٦ ديـــــــسمبر ٢٠١٧ بـــــــحق ســـــــتة 

مـــــواطـــــنني، بـــــينهم الـــــناشـــــط وضـــــحية اإلخـــــفاء القســـــري ألكـــــثر مـــــن عـــــام، 

الـسيد عـلوي حسـني، حـيث ُوجهـت إلـى املـتهمني تـهمة “الـتفكير” فـي 

اغـــــــتيال “املـــــــشير”، وهـــــــي الـــــــتهمة الـــــــتي أثـــــــارت سخـــــــريـــــــة واســـــــعة فـــــــي 

األوســـاط الـــحقوقـــية والـــقانـــونـــية، ولـــكنها كـــانـــت مـــناســـبة الكـــتشاف واحـــدة 

مــــن مــــساحــــات التســــريــــع بــــنقل الــــوضــــع فــــي الــــبالد إلــــى إدارة عــــساكــــر 

“املـشير”، ومـن خـالل مـا بـات يُـوصـف بـ”عـسكرة الـدولـة” فـي البحـريـن، 

وتـــــقديـــــم مـــــا يُشـــــبه املمهّــــــدات “الـــــقانـــــونـــــية” إلعـــــادة تـــــدويـــــر خـــــليفة أحـــــمد 

بـــــوصـــــفه “حـــــاكـــــما عـــــسكريـــــا” فـــــي الـــــبالد، وبـــــما قـــــد يـــــؤسّـــــــــس النـــــتقاالت 

موضعية أخرى في العام الجديد. 

فـــي املـــسار أيـــضا، ومـــن حـــدود قـــد تـــكون قـــريـــبة مـــن “املـــشير”؛ يـــخضع 

أمـــــني عـــــام جـــــمعية الـــــوفـــــاق (املـــــغلقة) الـــشيخ عـــلي ســـلمان ملـــــحاكـــــمة 

جــــــــديــــــــدة بــــــــتهمة “الــــــــتجسس” لــــــــصالــــــــح دولــــــــة قــــــــطر، وكــــــــْشف “أســــــــرار 

عـــسكريـــة”، وذلـــك عـــلى خـــلفية االتـــصاالت الـــهاتـــفية بـــني الـــشيخ ســـلمان 

ووزيــر الــخارجــية الــقطري األســبق حـمد بـن جـاسـم الــذي تــولّـــى قــيادة 

“مـــبادرة” ملـــعالـــجة الـــوضـــع املحـــلي فـــي الـــعام ٢٠١١، وبـــتأيـــيد ســـعودي 
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وأمـــريـــكي آنـــذاك. قـــبل نـــهايـــة الـــعام ٢٠١٧ بـــأيـــام عُــــقدت جـــلسة جـــديـــدة 

لـــلشيخ ســـلمان فـــي هـــذه الـــقضية، وأُجّــــــلت الجـــلسة إلـــى ٤ يـــنايـــر املـــقبل. 

ولــعل تــوجــيه “اتــهامــات خــطيرة” إلــى الــشيخ ســلمان، ومــن بــوابــة األزمــة 

الـقطريـة الـقابـلة لـالشـتعال أكـثر خـالل الـعام الجـديـد؛ يـشير إلـى األبـواب 

املسـدودة أمـام الـنظام الخـليفي، بـما فـي ذلـك الـفقدان الـبنيوي لـلتعاطـي 

مــــــع شــــــخصيات مــــــعارضــــــة كــــــان لــــــه مــــــعها أكــــــثر مــــــن مــــــحاوالت لــــــلحوار 

و”الــــــتفاوض”، مــــــا يــــــعني أّن األمــــــر – وفــــــي خــــــصوص الــــــشيخ ســــــلمان 

تحــــديــــدا – يــــقف وراءه انــــتقام مــــبيّت مــــن “املــــشير”، والــــذي كــــان هــــدفــــاً 

لـسهامٍ شـديـدة سـّددهـا الـشيخ سـلمان قـبل اعـتقالـه فـي ديـسمبر ٢٠١٤، 

ورّد فــــيها عــــلى تهــــديــــدات خــــليفة أحــــمد لــــلمواطــــنني بــــقولــــه “وإن عــدتــم 

عــدنــا“، وقـــال الـــشيخ ســـلمان فـــي حـــينه بـــأن الـــشعب يـــحتفظ بمســـتوى 

واســــع مــــن الــــقوة، وأّن احــــتياطــــي هــــذه الــــقوة األكــــبر لــــم يــــتم اســــتعمالــــه، 

مـــلّوحـــا إلـــى أن فـــتوى واحـــدة يـــمكن أن تـــدفـــع اآلالف لـــلتضحية والـــفداء. 

والشــــــك أن هــــــذا الخــــــطاب – الــــــذي اخــــــتفى مــــــن املشهــــــد املــــــعارض فــــــي 

الــــداخــــل بــــعد تــــصفية “الــــوفــــاق” وتــــواري قــــياداتــــها – يــــمثل قــــلقا خــــليفيا 

جـــديـــا مـــن الـــشيخ ســـلمان، وبـــما يـــدفـــعه لـــإلبـــقاء عـــليه أطـــول فـــترة مـــمكنة 

داخل السجن، ولو بتلفيق “أتفه” التهم ضده.
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رموز الثورة وتيجانها: صمود في وجه االنتقام 

اسـتمر خـالل الـعام ٢٠١٧ الـوضـع االنـتقامـي ضـد رمـوز الـثورة وقـيادتـها 

املــعتقلني فــي ســجن جــو، وقــد كــانــوا مــحال الســتهداف مــنظّم حــرمــهم مــن 

الـــزيـــارات الـــعائـــلية ألكـــثر مـــن ٩ أشهـــر، فـــضال عـــن عـــزلـــهم عـــن الـــسجناء 

والـــــعالـــــم الـــــخارجـــــي، وحـــــرمـــــانـــــهم مـــــن الـــــعالج، فـــــيما تـــــكررت فـــــي الـــــعام 

املـــاضـــي ســـلسلة الـــحوادث الـــتي قـــامـــت بـــها قـــوات الـــسجن عـــبر اقـــتحام 

عـــنبر “الـــرمـــوز” وتـــنفيذ تـــفتيش اســـتفزازي داخـــله ومـــصادرة مـــقتنياتـــهم 

الــــشخصية وكــــتبهم الــــخاصــــة، وبــــما شــــّكل تــــوســــيعا لــــنطاق االســــتهداف 

واإلهــانــة والحــرمــان مــما تــبقى لــهم مــن مــساحــات ضــيقة داخــل الــزنــازن. 

ولــم يــكن مــن تــبريــر لهــذه الــتصرفــات الــدوريــة واملــمنهجة غــير “الــتشفي” 

مـن الـرمـوز الـذيـن ظـلوا مـحافـظني عـلى مـواقـفهم املـعروفـة، ورفـضوا تـقديـم 

الـــــتنازالت الـــــتي يـــــريـــــدهـــــا الـــــنظام بـــــغية جـــــّر الـــــبالد مجـــــددا إلـــــى “حـــــوار 

ماكر” أو “مبادرات منقوصة ومنقوضة ابتداءا وانتهاءا”. 

ُسجّـــــل الــعام املــنصرم تــدهــورا مــتواصــال فــي الــوضــع الــصحي لــعدد مــن 

الـــــرمـــــوز، ومـــــنهم األســـتاذ حـــسن مـــشيمع والـــدكـــتور عـــبدالجـــليل 

الـــسنكيس. وقــــــد حُــــــــرمــــــا مــــــرارا وتــــــكرارا مــــــن الــــــعالج املــــــناســــــب بســــــبب 

رفـــــــضهما اإلجـــــــراءات “املـــــــهينة” إلدارة الـــــــسجن، بـــــــما فـــــــي ذلـــــــك وضـــــــع 

الســــالســــل خــــالل الــــتنقالت الــــخارجــــية والــــذهــــاب إلــــى املســــتشفى. ومــــن 

جـــانـــبه، خـــاض األســتاذ عــبدالــهادي الــخواجــة إضـــرابـــا جـــديـــدا فـــي 

الـــــعام املـــــاضـــــي، وتحـــــديـــــدا فـــــي شهـــــر نـــــوفـــــمبر، احـــــتجاجـــــا عـــــلى ســـــوء 

األوضـاع داخـل الـسجن، واسـتمر اإلضـراب عـدة أيـام، ورفـقة إضـرابـات 
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أخــــرى نــــفذهــــا ســــجناء فــــي ســــجني جــــو والــــحوض الــــجاف. وقــــبل نــــهايــــة 

الـــعام أيـــضا عـــاَد الـــخواجـــة لـــلواجـــهة مجـــددا بـــعد أن مـــورس عـــليه انـــتقام 

جـديـد بـمنعه مـن إجـراء املـكاملـات الـهاتـفية بسـبب رسـالـة رفـعها إلـى ويـزر 

الـــداخـــلية الخـــليفي، راشـــد الخـــليفة، وشـــّكل مـــحتواهـــا اخـــتصارا لـــطبيعة 

الـــــروح الـــــصامـــــدة لـــــلرمـــــوز املـــــعتقلني، حـــــيث نـــــّدد الـــــخواجـــــة فـــــي رســـــالـــــته 

بـاإلجـراءات االنـتقامـية الـتي يـعانـي مـنها الـسجناء، مـؤكـدا بـأنـها لـن تـنال 

مــــــن مــــــعنويــــــاتــــــهم، وأضــــــاف الــــــخواجــــــة فــــــي رســــــالــــــته: “حــــتى الــــدول 

املسـتبدة الـتي تـعتقل وتُـعذب وتـحاكـم الـناس؛ ال تـرجـع بـعد ٦ 

أو ٧ سـنوات لـتنتقم مـن أسـرى تحتجـزهـم بسـبب أمـور تحـدث 

خـــارج الـــسجن أو حـــتى خـــارج الـــبلد”. وأضــــاف “مـــا تـــقوم بـــه 

وزارة الـــداخـــلية لـــيس دلـــيل عـــلى الـــشجاعـــة أو الـــشهامـــة؛ بـــل 

دلــيل عــلى ضــعف وخــوف وتــخبط. إنــه دلــيل عــلى أن مــْن هــو 

فــي الســلطة يــعيش فــي حــالــة عــدم اســتقرار، وألنــه غــير قــادر 

عـلى مـواجـهة الـعالـم، فـيقوم بـاالنـتقام مـن أشـخاص محتجـزيـن 

كـأسـرى”. كــما تحــّدى الــخواجــة فــي رســالــته وزارة الــداخــلية وقــال “إن 

كــــانــــت وزارة الــــداخــــلية تــــعتقد بــــأن تــــصرفــــاتــــها ســــتنال مــــن 

عــزيــمتنا ومــعنويــاتــنا فــإنــهم يــرتــكبون خــطأ كــبيرا. بــالــعكس، 

هـذا فـقط يـقوي إرادتـنا ويـجعلنا نـتمسك أكـثر بـالـطريق الـذي 

أخترناه ألنه يعزز أحقية قضيتنا”. 

وبهـذه الـروح وّدع الـرمـوز الـعام ٢٠١٧ لـيُثبتوا مـع شـعبهم – الـذي أطـلق 

حــزمــة مــن الــفعالــيات الــتضامــنية مــعهم – بــأن املــنعطف املــقبل لــن يــكون 

بـــعيداً عـــن املـــعنويـــات املـــؤمـــنة بـــحتمية الـــنصر املـــوعـــود، وأن اإلكـــراهـــيات 

االنـــتقامـــية لـــن تـــفّت مـــن عـــضدهـــم أو تـــضطرهـــم لـــلدخـــول فـــي أيـــة أنـــفاق 
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مــــظلمة مــــن الحــــلول الــــظاملــــة الــــتي تهــــدر جــــباالً وأجــــياال مــــن الــــتضحيات 

وســـــنيناً مـــــطّولـــــة مـــــن صـــــمود الـــــناس فـــــي املـــــياديـــــن، وعـــــلى الـــــنحو الـــــذي 

تـــرجـــمته الـــبرامـــج الـــيومـــية واألســـبوعـــية واملـــوســـمية، واخـــتصرتـــه شـــعارات 

هـــذه الـــبرامـــج والـــفعالـــيات املـــعبّرة عـــن الـــصمود حـــتى الـــنهايـــة، والـــتمسك 

بــأهــداف الــثورة األصــيلة الــتي حُـــــفرت عــلى مــنّصة دوار الــلؤلــؤة، والزالــت 

تــصدح بــها حــناجــر املــتظاهــريــن الــتي تــدّوي بــإســقاط الــنظام واملــفاصــلة 

مع حمد عيسى، وبال عودة إلى الوراء.
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نــاصــر حــمد: تــرقــية “أمــير الــتعذيــب” عــلى طبق الــتطبيع مــع 

إسرائيل 

فــــــي الــــــعام ٢٠١٧ أكــــــثَر الخــــــليفيون مــــــن تــــــضخيم “الــــــجالد املــــــراهــــــق” 

نـاصـر حـمد وتـطعيمه بـاملـزيـد مـن املـناصـب واألدوار والـنياشـني. فـي ٢٨ 

ســبتمبر ٢٠١٧ عُــــنّي نــاصــر بــموجــب مــرســوم أصــدره والــده عــضوا فــيما 

يُــــــــسمى بمجــــــــلس “الــــــــدفــــــــاع األعــــــــلى”، لــــــــيكون أحــــــــد أعــــــــضاء املجــــــــلس 

“الـــعسكري” الـــذي يـــحكم الـــبالد وفـــق األوامـــر الـــسعوديـــة املـــباشـــرة. وقـــد 

جــاء ذلــك بــعد رحــلة قــام بــها نــاصــر إلــى لـوس انجـلوس أمــضى فــيها 

صـــــفقة “الـــــتطبيع” الـــــرســـــمي مـــــع إســـــرائـــــيل ومـــــن داخـــــل مـــــركـــــز يـــــهودي 

مـــعروف بـــعالقـــته الـــوطـــيدة بـــتل أبـــيب. وقـــد أفـــادت مـــصادر لـ(البحــريــن 

الـيوم) أن أوسـاطـا سـياسـية أمـريـكية (يـهوديـة فـي إدارة دونـالـد تـرامـب) 

تـحبّذ الـتوجـه نـحو إحـالل نـاصـر خـلفاً ألبـيه، وهـي تـرى فـيه خـيارا أنسـب 

مـــن ولـــي العهـــد الخـــليفي ســلمان حــمد، الســـيما وأنـــه يـــمكن أن يـــكون 

رابـطا مـالئـماً بـني سـعوديـة/ “محـمد بـن سـلمان”، وإمـارات/ “محـمد 

بـــــن زايـــــد”. يجــــــــري الحــــــــديــــــــث هــــــــنا، تحــــــــديــــــــدا، عــــــــن صــــــــفات الجهــــــــل، 

والســــــطحية، واالنــــــصياع الــــــتلقائــــــي ملــــــا يُــــــمليه األجــــــنبي، مــــــع الــــــخضوع 

“الـناعـم” لـإلغـراءات عـبر ضـخّ املـزيـد مـن الـدعـايـة وتـفخيم/ تـفخيخ الـذات 

املتضخمة لـ”املعجزة”. 

لـــــم يـــــكن مســـــتغربـــــاً بـــــعد ذلـــــك أن يـــــزور وفـــــد “خـــــليفي” مـــــديـــــنة الـــقدس 

املـــحتلة، وبـــعيد إعـــالن تـــرامـــب املـــديـــنة عـــاصـــمة إلســـرائـــيل. الـــزيـــارة الـــتي 

لـقيت شـجباً شـعبياً وعـربـيا واسـعاً؛ وّجهـت األنـظار مجـدداً إلـى الـعالقـات 
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الـــوثـــيقة بـــني آل خـــليفة واإلســـرائـــيليني، وعـــلى قـــاعـــدة الـــدور الـــذي يـــمكن 

تــقوم بــه تــل أبــيب فــي إضــفاء رعــايــة إضــافــية عــلى الخــليفيني، وبــالــتوازي 

مـع الـتعالـق املـتزايـد بـني إسـرائـيل وآل سـعود، ومـن بـوابـة الـعداء املشـترك 

ل الخــليفيون قــدراً واســعاً مــن مــهمة إظــهاره وإطــالق  إليــران، والــذي حُـــــمِّ

املــواقــف املــتكررة لــلتعبير عــنه، وبــما يُــعزّز مــن مــجابــهة الــثورة واإلطــباق 

عـــلى بـــيئتها االجـــتماعـــية والـــديـــنية، وبـــالـــشكل الـــذي يُـــريـــح آل خـــليفة فـــي 

اســــتكمال مخــــطط اإلبــــادة الــــثقافــــية ضــــد الــــسكان األصــــليني للبحــــريــــن، 

حـــيث يجـــدون فـــي اإلســـرائـــيليني خـــير قـــدوة يـــمكن االســـتفادة مـــنها فـــي 

ذلك. 

البحــــرانــــيون كــــانــــوا ســــبّاقــــني فــــي قــــطع جــــذور هــــذه الشــــراكــــة املــــزدوجــــة. 

فـــبأســـلوبـــهم الـــخاص؛ وجّــــــهوا رســـائـــل التحـــذيـــر إلـــى واشـــنطن مـــن مـــغبة 

تــــــطويــــــر هــــــذه الشــــــراكــــــة فــــــي اتــــــجاه تــــــغطية الجــــــرائــــــم الخــــــليفية وزيــــــادة 

األضــواء الــخضراء الرتــكاب الــقمع. فــبعد اإلذن األمــريــكي الــذي أعــطاه 

تـرامـب لحـمد الرتـكاب الـهجوم الـدمـوي فـي الـدراز خـالل لـقاء االثـنني فـي 

الــريــاض فــي شهــر مــايــو ٢٠١٧؛ أعــلنت قــوى ثــوريــة فــي ٣٠ مــن الشهــر 

عـن تـخصيص الجـمعة األولـى مـن كـل شهـر رمـضان يـومـاً وطـنيا “لـطرد 

الـــقاعـــدة الـــعسكريـــة األمـــريـــكية فـــي البحـــريـــن“، لــــتنطلق بــــعدهــــا 

فـعالـيات شـعبية ومـيدانـية تحـمل الـشعار نـفسه. لـم يـكن ذلـك مـنفصال عـن 

الــرؤيــة الــتي تــرســخت أكــثر خــالل الــعام املــاضــي، مــن أّن األمــريــكيني – 

وكــما هــو الــحال مــع الــبريــطانــيني – مــثلوا الــعائــق الــكبير والــحقيقي فــي 

وجـــــه انـــــتصار ثـــــورة ١٤ فـــــبرايـــــر، وتـــــمكني الـــــسعوديـــــني واإلمـــــاراتـــــيني مـــــن 

تـــقديـــم وســـائـــل الـــدعـــم الـــعسكري واملـــادي آلل خـــليفة ضـــد الـــثورة، وإلـــى 

املسـتوى الـذي أهـدر فـيها األمـريـكيون الـتزامـهم املـزعـوم بـمباديء حـقوق 
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اإلنــسان فــي عــالقــاتــهم الــخارجــية وصــفقات التســلح مــع الــدول األخــرى، 

فــــيما كــــان تــــعيني ســــفير أمــــريــــكي جــــديــــد، جســتني ســيبريــل، بخــــلفية 

أمـنية تـثبيتا لـلسياسـة األمـريـكية فـي عهـد تـرامـب، والـتي واصـل االنـفتاح 

عــلى آل خــليفة، واســتقبلت واشــنطن بــتاريــخ ٣٠ نــوفــمبر ٢٠١٧ ســلمان 

حــــمد عــــلى بــــساط ٩ مــــليارات مــــن الــــدوالرات لــــصالــــح صــــفقات تــــجاريــــة 

وتسليحية تشمل صفقة طائرات إف ١٦. 

مـنظمة “أمـريـكيون مـن أجـل الـديـمقراطـية وحـقوق اإلنـسان”، ومـن مـقرّهـا 

فـــي واشـــنطن، نـــددت بـــاالنـــفتاح األمـــريـــكي عـــلى الخـــليفيني، ودعـــت فـــي 

أكـــتوبـــر ٢٠١٧ إلـــى “إجــراء فــحص شــامــل ألي اتــفاقــات تســتلزم 

تـدريـبا أو نـقل أسـلحة إلـى الحـرس املـلكي، أو أي وحـدة أمـنية 

(فـي البحـريـن) مـتورطـة فـي الـفساد والـتعذيـب”، كـما دعـت وزارة 

الــخارجــية األمــريــكية إلــى “الـتوقـف الـفوري عـن إصـدار تـأشـيرات 

دبـــلومـــاســـية لـــناصـــر، فـــي انـــتظار إجـــراء تحقيق شـــامـــل فـــي 

الــفساد ومــزاعــم االنــتهاكــات الــجسيمة لــحقوق اإلنــسان الــتي 

ارتــكبها”. كـــما اســـتنكرت املـــشاركـــة األمـــريـــكية فـــي أول مـــعرض نـــظمته 

الـــحكومـــة الخـــليفية لـــلدفـــاع واألمـــن أكـــتوبـــر ٢٠١٧، والـــذي جـــرى بـــرعـــايـــة 

دعــــائــــية واســــعة مــــن نــــاصــــر حــــمد الــــذي اعــــتبرتــــه املــــنظمة “أحـــد أكـــبر 

مرتبكي انتهاكات حقوق اإلنسان في البحرين”. 

وقــد عــمدت املــنظمة الــتي يــقودهــا الــحقوقــي البحــرانــي حسـني عـبداهلل 

إلـــــى إعـــــادة إطـــــالق حـــــملة إعـــــالمـــــية تـــــحت شـــــعار “أمـــير الـــتعذيـــب“، 

لـــلتذكـــير بخـــطورة الـــحفاوة الـــتي تـــمنحها واشـــنطن لـــناصـــر بـــالـــنظر إلـــى 

“مــــــــوقــــــــعه الــــــــبارز فــــــــي املــــــــؤســــــــسة األمــــــــنية” ومــــــــشاركــــــــته فــــــــي “الــــــــقرار 

الــــــــعسكري” آلل خــــــــليفة، وذلــــــــك بــــــــعد أن أصــــــــبح عــــــــضوا فــــــــيما يُــــــــسمى 
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“مجـــلس الـــدفـــاع األعـــلى”. وقـــد كـــان إطـــالق هـــذه الحـــملة ضـــد نـــاصـــر، 

بحســب نشــطاء عــارفــني، مــفتاحــاً مــهماً فــي بــناء قــاعــدة الــعمل الــحقوقــي 

الجاد في العام الجديد.
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أوجاع العوامية.. والوفاء للشيخ النمر 

شـــّكل الـــنموذج الـــسعودي، وكـــما فـــي األعـــوام املـــاضـــية، مـــصدَر اإلتـــباع 

واإللــهام آلل خــليفة، واتــضح ذلــك بــنحو “أبــشع” بــعد زيــارة تــرامــب إلــى 

الــــــسعوديــــــة، ولــــــقاء األخــــــير بحــــــمد، وهــــــو الــــــلقاء الــــــذي سجــــــله املــــــراقــــــبون 

بـــاعـــتباره “الـــضوء األخـــضر” لـــتوســـيع الـــسعوديـــني مـــن الحـــملة الـــدمـــويـــة 

عـــــــلى مـــــــديـــــــنة الـــــــعوامـــــــية، شـــــــرق الـــــــسعوديـــــــة، وتـــــــدمـــــــير حــــي املــــسورة 

الـــــتاريـــــخي، لـــــيأخـــــذ آل خـــــليفة الـــــضوء نـــــفسه لـــــشّن الـــــهجوم عـــــلى بـــــلدة 

الـدراز، والـبدء فـي تـوسـعة مـنحى ومـحتوى الهجـمات الـتي بـدأت وتـيرتـها 

الجديدة في العام ٢٠١٦ وتطورت نوعيا في العام الفائت ٢٠١٧. 

وكـان الفـتا أن املـنظمات الـحقوقـية الـدولـية تـبنت ذات الـرؤيـة بـشأن نـظريـة 

“الـضوء األخـضر” بـعد زيـارة تـرامـب، كـما أن تـعليقات سـياسـية صـدرت 

مـــن بـــعض الـــجهات، مـــنهم وزيـــر خـــارجـــية إيـــران وحـــزب اهلل؛ أكـــدت عـــلى 

هــــذا املــــعني فــــي ســــياق الــــتعليق عــــلى الــــقمة األمــــريــــكية فــــي الــــسعوديــــة. 

وتحـــدث نشـــطاء أيـــضاً عـــن بـــصمات ســـعوديـــة “واضـــحة” فـــي “نـــوعـــية” 

الجــرائــم الــتي تــم ارتــكابــها قــبيل شهــر رمــضان وخــالل هــذا الشهــر مــن 

الــــعام املــــاضــــي، بــــما فــــي ذلــــك الجــــرائــــم الــــتي طــــالــــت الــــنساء وتشــــديــــد 

الـــــحصار عـــــلى بـــــلدة الـــــدراز ومـــــنزل الـــــشيخ قـــــاســـــم، وبـــــاالســـــتفادة مـــــن 

الوسائل السعودية املعروفة في التضليل وفي قلب الحقائق. 

وسّـــــــع الــسعوديــون عــلى نــحو “جــنونــي” الــهجوم عــلى بـلدة الـعوامـية، 

وتــــــــم تــــــــدمــــــــير أحــــــــياء مــــــــختلفة مــــــــن الــــــــبلدة، وتــــــــطبيق ســــــــياســــــــة “األرض 

املحــــروقــــة”، وبــــاســــتعمال األســــلحة الــــثقيلة، وتخــــلل ذلــــك تــــنفيذ  عــــمليات 

اغــتيال لــعدد مــن الــناشــطني. وتــغطّى الــنظام الــسعودي بــذريــعة “الــهجوم 
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عـــــلى رجـــــال األمـــــن” لـــــإلمـــــعان فـــــي هـــــذه الحـــــرب، وبـــــاالســـــتعانـــــة بـــــغطاء 

أمـريـكي واضـح، مـع تـوجـيه إعـالمـي مـضلل لـلتغطية عـلى مـا يـحصل فـي 

الـــبلدة الـــتي جـــرى االســـتمرار فـــي خـــطة شـــيطنتها وتـــحويـــلها إلـــى “وكـــر 

لإلرهاب”. 

تــلقف آل خــليفة هــذا “الــنموذج”، وتــم تــطبيقه فــي البحــريــن، حــتى بــاتــت 

األذرع الـسعوديـة مـتقاطـعة مـع أذرع الخـليفيني، وبـاالمـتداد مـن الـعوامـية 

إلـــــى الـــــدراز، وذلـــــك بحســـــب الـــــتصريـــــحات والـــــالفـــــتات والـــــشعارات الـــــتي 

تـطرقـت إلـى أوضـاع املـنطقة الشـرقـية والبحـريـن، وبـعد زيـارة تـرامـب عـلى 

وجـه الـخصوص. وعـلى هـذا الـنحو، سُــــــمع مـن املـوالـني آلل خـليفة دعـوات 

التحــريــض لــألخــذ بــساســية االجــتثاث والــتدمــير الــتي تــتبعها الــسعوديــة 

فـي املـنطقة الشـرقـية، وتـنفيذهـا فـي البحـريـن، كـما فـعلت الـكاتـبة الـتابـعة 

لـلنظام، سـوسـن الـشاعـر، الـتي “دعـت” الـنظام إلـى تـدمـير بـلدة الـدراز 

والــبلدات البحــرانــية عــلى نــحو مــا يــفعل آل ســعود فــي حــي املــسورة فــي 

الــــــــعوامــــــــية، بــــــــدعــــــــوى الــــــــقضاء عــــــــلى “أوكــــــــار اإلرهــــــــابــــــــيني واملخــــــــربــــــــني” 

و”تجفيف” الينابيع التي يعتمدون عليها. 

مــــوقــــف البحــــرانــــيني كــــان مــــعروفــــاً. انــــطلقت الــــتظاهــــرات واالحــــتجاجــــات 

الــــــواســــــعة عــــــلى مــــــدى الــــــعام ٢٠١٧ نــــــصرة لــــــلعوامــــــية ودعــــــماً لشّــــــــــبانــــــها 

ومـــقاومـــتها. رُفـــعت فـــي مـــناطـــق البحـــريـــن شـــعارات “الــعوامــية تــأبــى 

اإلنــكسار” و”شــهيدكــم شــهيدنــا“، ليتجـــدد ربـــاط الـــثورة والـــشهادة 

بـني البحـريـن والـقطيف، والـذي عـزّزتـه عـمامـة شـيخ الشهـداء الـشيخ نـمر 

الـــنمر الـــذي أحـــيى البحـــرانـــيون الـــذكـــرى الـــسنويـــة الـــثانـــية الســـتشهاده، 

وحــــفروا اســــمه وصــــوره فــــي جــــدران املــــنازل، وأقــــامــــوا قــــبرا رمــــزيــــا وفــــاءاً 

لــصوتــه االســتثنائــي الــذي نــاصــَر ثــورتــهم وهــتف بــشعاراتــها إيــمانــا بــأن 
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الخـطوط بـني البحـريـن والشـرقـية واحـدة فـي األهـداف واملـصير، وقـد كـان 

مـليئا بـاملـعانـي الـدالـة أن يـكون الـشهيد الـنمر، جـنباً إلـى جـنب الـشهيد 

رضــا الغســرة، محــلقاً فــي ســماء البحــريــن وهــي تــرسّـــــــخ أقــدامــها عــلى 

األرض وتستقبل عاماً جديداً.
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