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بــدأ األســبوع األول مــن شــهر أغســطس 2015، باســتباحة جزيــرة ســترة مــن قبــل قــوات األمــن التابعــة 
لــوزارة الداخليــة؛ سلســلة مداهمــات نهاريــة ومســائية بلغــت حســب منتــدى البحريــن لحقــوق اإلنســان 
ــن  ــن م ــال اثنتي ــة العتق ــًا، اضاف ــن 42 معتق ــر م ــترة، وأكث ــي س ــن ف ــازل المواطني ــن 65 لمن ــر م أكث

النســاء، تــم اإلفــراج عــن إحداهــّن.

ــن  ــة المســتقلة م ــة الوســط؛ الصحيف ــى اســتهداف صحيف ــة أخــرى تركــزت عل ــرزت حمل ــك، ب ــى ذل إل
ــردان، تلتهــا  ــي الف ــب هان ــاالت الكات ــة ضــد مق ــم تدشــين حمل الصحــف الصــادرة بشــكل رســمي، ت
دعــوى رســمية مــن النائــب جمــال بوحســن ضــد الصحيفــة، ثــم صــدور بيــان مــن مجلــس النــواب ضــد 
مقــاالت هانــي الفــردان، وصــواًل إلــى إعــان وزيــر االعــام إن الحكومــة ســوف تقاضــي صحيفــة الوســط، 
وتوجــت الحملــة بقــرار صــدر منتصــف ليــل يــوم الخميــس 6 أغســطس بإيقــاف صحيفــة الوســط عــن 

الصــدور.

ــن وزيــر الخارجيــة أن البيــان الصــادر عــن  مــن جانــب آخــر واصلــت الحكومــة حملتهــا ضــد إيــران، وأعل
اجتمــاع وزراء خارجيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الدوحــة، مــع وزيــر الخارجيــة األميركــي جــون 

كيــري أدان مــا أســماه الدعــم اإليرانــي لإلرهــاب فــي البحريــن. 

ــاق  ــام المتظاهــرون بإغ ــن، وق ــن مناطــق البحري ــدد م ــي ع ــا، اســتمرت التظاهــرات الســلمية ف ميداني
ــاد. ــر بهــا الب ــة ضــد األوضــاع الســيئة التــي تم بعــض الشــوارع كحركــة احتجاجي

اقتصاديــا، بــرزت إلــى الواجهــة تصريحــات هيئــة الكهربــاء والمــاء التــي أكــدت أنهــا تقــوم بمراجعــة 
الدعــم التــي تقدمــه الدولــة لــكل مــن الســلع اآلتيــة: الكهربــاء، المــاء، الجازوليــن، الكيروســين، والديــزل، 

وأنهــا ســتعلن عــن قرارتهــا ومــا توصلــت لــه فــي وقــت الحــق.

أجنـــدة األســـبوع األول مـــن أغســـطس 2015:

استبـــــــــــاحــــــــــــــــــة ستــــــــــــــــرة
ـــدور ـــن الص ـــط ع ـــة الوس ـــاف صحيف وإيق
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»الغريفــي« يدعــو إلــى نشــر نتائــج 
توزيــع البعثــات فــي وســائل اإلعــالم 

ــدل ــاء الج إلنه
قــال الســيد عبداللــه الغريفــي إن »مســاحة كبــرة 
ــج  ــن نتائ ــن ع ــر راض ــن غ ــذا الوط ــاء ه ــن أبن م
توزيــع البعثــات واتَّهمــوا الــوزارة بتحكيــم معايــر 
طائفيــة وسياســية«، فيــا اســتمرت الرتبيــة يف 
ــة  نفــي »كل التهــم واالدعــاءات، ويــرون أنَّ الضجَّ
مفتعلــة، وبدوافــع مشــبوهة«، معتــراً أن الســبيل 
الحقيقــة  وكشــف  املوقــف  لحســم  الوحيــد 
وإنهــاء الجــدل يف هــذا األمــر هــو »أن تُنــَر 
عــر وســائِل اإلعــاٍم كُلُّ الكشــوفات مبعــدالِت 
ــات األوىل  ــد الرغب ــات، وتحدي ق ــن واملُتفوِّ ق املُتفوِّ
صــات، وكيــف متَّــت التوزيعــات، عندهــا  يف التخصُّ

ــا«. ــَوزارِة أو عليه ــَم لل ــتطيع أْن نَحك ــط نس فق

وتســاءل الغريفــي يف حديــث الجمعــة الــذي ألقــاء 
مســاء الخميــس )30 يوليو/متــوز 2015( يف جامــع 
ــر  ــُع مــن ن ــام الصــادق بالقفــول عــن »املان اإلم
صــات،  هــذه الكشــوفات، وهــذه الرغبــات والتخصُّ
والتوزيعــات؟«، معتــراً أن »الشــفافية، واملُكاشــفة، 
واملُصارحــة هــي الطريــُق ملعالجــة الكثــرِ مــن 
ــاِء  ــُق إلنه ــو الطري ــاالت، وه ــات يف كلِّ املج األزم
ــن،  ــلطِة واملُواطن ــاِت السُّ س ــن مؤسَّ ــداِت ب التعقي

»عبداللهيــان«: عناصــر متطرفــة فــي 
حكومــة البحريــن أحدثــت شــرخًا 

ــعب ــة والش ــن الحكوم بي
أســف مســاعد وزيــر الخارجيــة اإليــراين للشــؤون 
العربيــة واألفريقيــة حســن أمــر عبداللهيــان، ملــا 
ــارص  ــض العن ــي لبع ــلوك الطائف ــه بـــ »الس وصف
ــة وتوجيههــم  املتطرفــة داخــل الحكومــة البحريني
ــلمن«  ــة للمس ــد الديني ــدة للعقائ ــاءة املتعم اإلس
بــن  وهــو مــا أدى إىل »حــدوث رشخ عميــق 

ــعب«. ــة والش الحكوم

ــة  ــا وكال ــات نقلته ــان يف ترصيح ــر عبداللهي واعت

املواطنــِة  حقــوق  لتأســيس  الطريــُق  وهــو 
ــِة«. الصالح

وختــم الغريفــي خطابــه بإدانــة تفجــر ســرتة قائاً 
ــوٌض،  ــداٌن، ومرف ــه: »عمــٌل شــائٌن، وُمجــرٌَّم، وُم إن
ــِم  ــث، وتأزي ــف، والعب ــو العن ــا نح ــل ُجُنوًح وُيثِّ
األوضــاع، ونــر الفــوىض«، داعيــاً إىل »ُجهــوٍد 
ــاِت، ومعالجــِة  ــة األزم ــٍة يف مواجه ــٍة صادق حقيقي
حملــِة  أمــا  الطريــق  نُغلــق  لــي  اإلشــكاالت، 
ــِف، وكلِّ  ــاع العن التطــرُِّف، وُمهنــِديس الفــن، وُصنَّ

ــه. ــد قول ــى ح ــان« ع ــِن األوط ــن بأم العابث
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ــج  ــاك املرم ــتمرار االنته ــة أن »اس ــاء اإليراني األنب
لحقــوق اإلنســان وتصعيــد األجــواء األمنيــة يف 
البحريــن ســوف يــؤدي إىل تفاقــم األوضــاع أكــر«.

البحريــن  خارجيــة  وزيــر  اللهيــان  ونصــح 
»باالضطــاع بــدور إيجــايب وبنــاء تجــاه األمــن 
ــة  ــة الوطني ــرار املصالح ــة، وإق ــامل يف املنطق الش
ــارة  ــن إث ــدال م ــعبها ب ــن وش ــة البحري ــن حكوم ب
وتشــجيع الفــن الطائفيــة يف البحريــن واملنطقــة«.

وكان عبداللهيــان نفــى اتهامــات البحريــن بضلــوع 
ــن  ــاة اثن ــذي أودى بحي ــرتة ال ــر س ــاده يف تفج ب

ــن. مــن الرطــة وأدى لجــرح 6 آخري

ــرادي«  ــول إن »الع ــة تق ــة العام النياب
ــار ــن االنتح ــه م ــى حيات ــن عل أّم

قــال رئيــس نيابــة العاصمــة ) الجمعــة 31 يوليــو/ 
متــوز 2015( إن »النيابــة تكثــف كل الجهــود مــن 
أجــل الكشــف عــن حقيقــة واقعــة وفــاة املواطــن 
عــي العــرادي، للتعــرف عــى الظروف واملابســات 

التــي أحاطــت بالوفــاة«.

ــة العامــة  ــدات عــر حســاب النياب وأشــار يف تغري
عــى »تويــرت« إىل أن »مــا ثبــت مــن معاينــة النيابة 
ــق  ــن العن ــدة م ــدت مقي ــد وج ــة ق ــن أن الجث م
والرجلــن بســلم حــوض الســباحة بينــا كانتــا 
اليــدان حرتــن غــر مقيدتــن، وكــذا إىل مــا ســبق 
أن أفــاد بــه الطبيــب الرعــي مــن أن الوفــاة قــد 
ــاً  ــد هــو الغــرق، وتحقيق نشــأت عــن ســبب وحي
ملــا تقــدم فقــد قامــت النيابــة باســتدعاء عــدد مــن 
ذوي املتــوىف ومــن خلطائــه وأصدقائــه، واســتمعت 
ــم  ــا لديه ــة م ــتخاص غاي ــل اس ــن أج ــم م ألقواله

مــن معلومــات عــن املتــوىف«.

وأضــاف »قــرر جــار للمتــوىف بــأن األخر طلــب منه 

يف يــوم الواقعــة توصيلــه إىل مــكان مــا مبنطقــة أم 
الحصــم، فاصطحبــه يف ســيارته إىل حيــث أرشــده«، 
متابعــا »وقــد تبــن مــن التحقيــق أن ذلــك املــكان 
ــه عــى  ــر في ــذي ع ــار ال ــن العق ــرب م ــع بالق يق
ــوايل  ــل ح ــكان قب ــك امل ــا ذل ــه، وكان بلوغه جثت

ســاعتن مــن اكتشــاف الجثــة«.

وذكــر أنــه »ثبــت مــن التحقيقــات التــي أجريــت 
أن املتــوىف قــد تعــرض لضائقــة ماليــة شــديدة 
ترتــب عنهــا حــل رشكــة كان يســاهم فيهــا، وأنــه 
كان مدينــاً لعــدد مــن األشــخاص حيــث ســبق أن 
ــة الســتثارها، إال  ــغ مالي تحصــل منهــم عــى مبال
أنــه قــد خــر تلــك األمــوال ومــن ثــم اضطــر إىل 
الحصــول عــى قــرض مــرصيف لســداد ديونــه ورغــم 
ذلــك عجــز عــن ســدادها بالكامــل، يف حــن ذكــر 
بعضهــم أن املتــوىف كان يوصيهــم يف اآلونــة األخــرة 

باملحافظــة عــى أرستــه ورعايتهــم«.

وأضــاف »ثبــت أيضــاً أن املتــوىف قــام بالتأمــن 
ــة  ــركات املتخصص ــدى ال ــدى إح ــه ل ــى حيات ع
ــام مــن  ــل ع ــو 2014 أي قب ــخ 1 يولي ــك بتاري وذل
التأمــن حالــة  الواقعــة، وقــد شــملت وثيقــة 
ــخ  ــن تاري ــنة م ــرور س ــد م ــت بع ــار إذا مت االنتح
ــن  ــة تأم ــه وثيق ــن إبرام ــاً ع ــن، فض ــدء التأم ب
ــة  ــاً حال ــمل أيض ــرى تش ــة أخ ــدى رشك ــة ل ماثل
االنتحــار، وقــد اســتمعت النيابــة يف هــذا الصــدد 
إىل أقــوال ممثــي رشكتــي التأمــن واطلعــت عــى 

ــان«. ــالفتي البي ــن س الوثيقت

وأكــد رئيــس النيابــة عــى أن التحقيقــات ال زالــت 
مســتمرة بــا انقطــاع لجمــع كافــة األدلــة الظرفيــة 

واملادية.
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فكــرة  ترفــض  »العــرادي«  عائلــة 
»النيابــة« روايــة  وتفّنــد  انتحــاره 

أبــدت عائلــة املرحــوم عــي العــرادي رفضهــا 
فرضيــة انتحــار الفقيــد، ذاكــرة أن لديهــا مــن 
األدلــة مــا يفنــد منحــى النيابــة العامــة الــذي ســار 

ــأن. ــذا الش ــر به ــا األخ ــه بيانه في

وشــددت العائلــة عــى أن »حيــاة الفقيــد ملؤهــا 
العمــل الصالــح واإليــان بقضــاء اللــه وقــدره 
ــذا إال  ــا ه ــور وم ــط األم ــه يف أبس ــي الل وأال يع
ــا  ــه؛ م ــط علي ــزازه والضغ ــه ابت ــد من ــب أري تعذي
أدى إىل قتلــه وإلقائــه يف بركــة الســباحة وأن ســرة 
ــع  ــه وجمي ــي يف عبادات ــه الدين ــد التزام ــي تؤك ع
ــر  ــا وكان كث ــا وكبره ــة صغره ــه الدنيوي معامات

ــبهات«. ــى يف الش ــؤال حت الس

وأفــادت بــأن »هنــاك رضبــاً واضحــاً يف جســد 
الفقيــد يف أنحــاء جســمه مــع تقييــد اليديــن أيضــاً 
ــرأس  ــى ال ــة ع ــيا الرضب ــة والس ــن والرقب والرجل
التــي عاينهــا كل مــن حــرض جنازتــه وأغلــب 
الرضبــة  هــذه  أن  أثبتــوا  الذيــن  املتخصصــن 
ليســت مــن آثــار التريــح بــل هــي قبــل التريــح 
ــد تغســيله مــن  ــف دم اســتمر عن ــاك نزي وأن هن

ــم«. ــف والف ــرأس واألن ال

ــد  ــتخراج جس ــى اس ــرصون ع ــن م ــت »نح وتابع
ــن  ــاء متخصص ــان وأطب ــى لج ــه ع ــد وعرض الفقي
ــا  ــه مب ــدث وعرض ــى الح ــوف ع ــن للوق ومحايدي

ــع«. هــو واق

وأردفــت »عــي كان مهــدداً مــن فــرتة طويلــة 
ــي  ــذ والت ــتثمر متنف ــة ملس ــائر مالي ــة خس يف قضي
لصالــح  املطــاف  نهايــة  يف  املحكمــة  حكمــت 
ــده  ــذ اســتمر يف تهدي عــي، إال أن الشــخص املتنف

ووعيــده حتــى بعــد الحكــم، ومــا إلقــاؤه يف بركــة 
ــاء  ــة إلخف ــة واضح ــده إال محاول ــباحة وتقيي الس

ــر«. ــده الطاه ــل بجس ــب والتنكي ــار التعذي آث

وأكملــت العائلــة »مــن الشــبهات التــي تثــر 
التســاؤل، هــي توصيــل الفقيــد إىل أم الحصــم 
مــع جــاره الــذي أكــد أن ال وجــود ألثــر غــر 
طبيعــي عــى عــي، علــاً بــأن موعــده معــه كان 
ــي  ــا ع ــي أّجله ــادث والت ــابقة للح ــة الس يف الليل
ــم  ــن ســيلتقي به ــن الذي ــب م ــك بســبب طل وذل
وعندمــا أوصلــه إىل منطقــة أم الحصــم أكــد عــي 
أن ال داعــي النتظــاره أو املجــيء إليــه وأنهــم 
ســرجعونه بحســب مــا أفــاد جــاره الــذي أوصلــه 

للمــكان«.

ــى  ــي كان ع ــد أن ع ــاه يؤك ــا عرفن ــت »م وواصل
ــة  ــذه املجموع ــا، وه ــة م ــابق مبجموع ــد س موع
أخــرت املوعــد إىل الليلــة التــي بعدهــا وهــل هــي 
ــاء  ــت اإلنش ــي تح ــة الت ــون البناي ــة أن تك مصادف
تغلــق أبوابهــا الســاعة الخامســة عــرصاً يف كل يــوم 
عــدا يــوم الحــدث، أال يوجــد تســاؤل كبــر لعــدم 
إغــاق البنايــة يف هــذا اليــوم الوحيــد الــذي حتــاً 

تــم اســتدراج عــي إىل هــذه املنطقــة«.

وقالــت: »هــذه تســاؤالت عــدة نطلــب مــن 
النيابــة العامــة الرتيــث وعــدم إغــاق امللــف حتــى 

ــور«. ــح األم ــر لتتض ــكل أك ــث بش ــم البح يت

ــائرون يف  ــا س ــد أنن ــا »نؤك ــة بأنن ــت العائل وختم
هــذه القضيــة مــن خــال القضــاء بتوكيــل محــاٍم، 
وهــذا مــا رشعنــا فيــه إلعــادة فتــح القضيــة 
للبحــث بجديــة وعــدم االعــرتاف بالتقريــر الطبــي 

ــة«. ــاة للعدال ــدم الجن ــق ويق ــر الح إىل أن يظه
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تفجيــر  صنقــور:  محمــد  الشــيخ 
ســترة مــدان لكنه ال يبــرر االنتهاكات 

الشــيعية الطائفــة  وازدراء 
ــُد  ــَف يُولِّ ــور إن »العن ــد صنق ــيخ محم ــال الش ق
ــِم  ــاهُم إال يف تفاق ــمَّ ال يُس ــف ث ــن العن ــَد م املزي
ِ الوصــوِل إىل حلحلِتهــا« مؤكــداً  األزمــِة وتعــرُّ
عــى حقــوق الشــعب »املروعــة« التــي يســعى 
ــذي  لتحصيلهــا بالوســائل الســلمية، ويف الوقــت ال
أدان فيــه صنقــور تفجــر ســرتة إال أنــه أكــد عــى 
أن ذلــك ال يعنــي تريــر االنتهــاكات التــي أعقبــت 
الحادثــة، كــا ال يــرر االزدراء مبجمــل الطائفــة 

ــاد. ــيعية( يف الب )الش

الصــادق  بجامــع  الجمعــة  خطبــة  يف  وأضــاف 
ــاُد  ــوز 2015 أن »اعت ــس 31 يوليو/مت ــدراز أم بال
العنــِف مبختلــِف صــورِه ومبختلــِف مراتِبــه منــاٍف 
لديــِن هــذا الشــعب وقيِمــه وهــو لــن يتخــىَّ عــن 
قيِمــه التــي يُؤمــُن بهــا وإْن قســِت الظــروف )....( 
فالعنــَف يُولِّــُد املزيــَد مــن العنــف ثــمَّ ال يُســاهُم 
ِ الوصــوِل إىل حلحلِتهــا،  إال يف تفاقــِم األزمــِة وتعــرُّ
فحــذاِر مــن االنــزالِق يف هــذا املطــبِّ الخطــرِ 
مبصلحــِة  تــرضُّ  وخيمــٍة  عواقــَب  إىل  واملفــي 
ــه، وتحــوُل دون القــدرِة عــى التنبــِؤ  الوطــن وأهلِ
ــو إال يف  ــُل ال يخط ــور، والعاق ــه األم ــؤوُل إلي ــا تَ مب

ــرصُه«. ــا يُب حــدوِد م

وأردف »لكــم فيــا وقــَع يف عــدٍد مــن الــدوِل ِعظة 
وِعــرة، فهــم حــن اعتمــدْت أطرافُــه املتباينــُة 
العنــَف وســيلًة ملعالجــة قضاياهــم مل يَحصــدوا 
التعقيــِد ألزماتِهــم، وبــاَت  ســوى املزيــِد مــن 
مــن العســرِ عليهــم بعــد االحــرتاِب واالقتتــاِل 
ــُم  ــُد إىل أوطانِه ــاً يُعي ــم مخرج ــدوا ألزَماتِه أْن يج

األمــَن واالســتقرار«.

ــو  ــاَدَل ه ــَف املتب ــى أنَّ »العن ــور ع ــدد صنق وش
ــه  ــه وعلي ــة، وب ــاِخ الحاضــِن للطائفي الخــاَّق للمن
والعنــُف  عليهــا،  واملحرِّضــوَن  هواتُهــا  ى  يتغــذَّ
هــو الورقــُة الرابحــُة التــي متنــُح املرتبِّصــن فرصــَة 
ُع بهــا  االبتــزاز، والعنــُف هــو الذريعــُة التــي يتــذرَّ
َمــن ال يــزاُل يُــروُِّج لدعــوى انَّ هــذا الشــعب 
ينطــوي عــى أجنــداٍت مشــبوهة، وهــو الذريعــُة 
والجامثــِة  الخانقــِة  األمنيــِة  للقبضــِة  الجاهــزُة 

ــدور«. ــى الص ــًة ع ثقيل

ــاً إىل  ــدَر مضاف ــن أيٍّ ص ــُف م ــار إىل أن »العن وأش
منافاتــه لقيــِم الديــِن واإلنســاِن فإنَّــه ســلوٌك غــُر 
ــه  ــه وبوطِن ــازٌِف مبصلحِت ــِب، ومج ــوِد العواِق محم
ــه،  ــِل غاياتِ ــَف وســيلًة لتحصي ــن اتَّخــَذ العن كلُّ م
فهــو لــن يصــَل إىل غاياتِــه وقــد خــَرَ انســانيتَه«.

»أمــا  بالقــول  محمــد صنقــور  الشــيخ  وختــم 
التفجــُر الــذي وقــَع يف جزيــرِة ســرتة بحســِب 
ــب إال أنَّ  ــداٌن دوَن ري ــو ُم ــار فه ــا ورد يف األخب م
إدانتَــه ال تُــرُِّر االنتهــاكاِت والتضييــق، كــا انَّ 
إدانــَة هــذا العمــِل املـُـداِن ال يـُـرُِّر االزدراَء مبجمــل 
الطائفــِة يف البلــد والــذي نشــطت لــه الكثــُر 
مــن األصــواِت واألقــاِم عــى مواقــعِ التواصــِل 
االجتاعــي وغرِهــا، فقــد طفحــْت هــذه املواقــُع 
ــوان  ــِف أل ــدان مبختل ــاِب هــذا الحــدِث املُ يف أعق
مبجمــل  واالزدراِء  التخويــن  وعبائــِر  الُســباِب 
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ــات  ــة عملي ــر غرف ــران تدي ــام«: إي »األي
»منتديــات«  خــالل  مــن  »إرهابيــة« 

اإللكترونيــة القــرى 
ــك  ــار املل ــة ملستش ــام اململوك ــة األي ــت صحيف قال
ــرف  ــك »غ ــران متتل ــر، إن إي ــل الحم ــي نبي اإلعام
خاصــة« يف منتديــات إلكرتونيــة تديــر مــن خالهــا 
ــن  ــن ب ــهدها البحري ــي تش ــر الت ــات التجف عملي

فــرتة وأخــرى ضــد قــوات األمــن.

عــن  بعيــداً  يكــون  »التواصــل  أن  إىل  ولفتــت 
ــل  ــة إىل التقلي ــاً إضاف ــوك نهائي ــس ب ــرت والفي توي
مــن اســتخدام خدمــة البــاك بــري نظــراً لوجــود 
ــن«. ــي اإلرهابي ــة باق ــف هوي ــد تكش ــرات ق ثغ

ــى  ــخص يدع ــن ش ــاً ع ــة نق ــت الصحيف وأوضح
»ظافــر الزيــاين« أن األســاليب املعتمــدة لــدى 
»اإلرهابيــن« هــي »الهجــات الشــخصية عــى 
الخصــوم بحســابات وهميــة تــدار مــن خــارج 
البحريــن، ويعملــون عــى جمــع معلومــات خاصــة 
ــه يف  ــتيت انتباه ــه وتش ــهر ب ــه والتش ــن عائلت ع
خدمتــه لقضيتــه الوطنيــة مــا يــؤدي إىل وقوفــه 

ــاً«. متام

ــق  ــع فري ــر م ــه يدي ــة إن ــاين للصحيف ــال الزي وق

 60 اإلنســان:  لحقــوق  البحرينيــة 
مســيرة و42 معتقــل فــي األســبوع 

األخيــر مــن يوليــو
قالــت الجمعيــة البحرينيــة لحقــوق اإلنســان إنهــا 
ــن  ــع م ــبوع الراب ــال لألس ــة اعتق ــدت 42 حال رص
شــهر يوليو/متــوز املــايض »بينهــم طفــان، حيــث 
تــم اإلفــراج عــن اثنــن فيــا بعــد«، فيــا بلغــت 
املســرات الســلمية 60 مســرة يف مختلــف مناطــق 

وقــرى البحريــن.

ــات  ــا إن املداه ــاٍن له ــة يف بي ــت الجمعي وأضاف
ملنــازل املواطنــن بلغــت »أكــر مــن 36 مداهمــة«، 
ــع  ــن 3 مناطــق للقم ــر م ــرّض أك ــت تع ــا وثّق ك
الجاعــي »وبلغــت عــدد مــرات القمــع أكــر مــن 
ــوع  ــيلة للدم ــازات املس ــتخدام الغ ــرات، باس 4 م
قمــع  أثنــاء  )الشــوزن(،  االنشــطاري  والســاح 

االحتجاجــات«.

ــان  ــوق اإلنس ــة لحق ــة البحريني ــدت الجمعي ورص

الطائفــة، وهــذا ال يســوُغ وال يصــحُّ مبنطــِق الديــن 
والعقــل، فالســباُب والتعميــُم والقــاُء التُهــِم ُجزافــاً 
دون تثبُّــٍت وال يقــٍن يســلُم املعتــذُر بــه عنــد اللــه 
ــِن  ــِم الدي ــى قي ــوُغ مبقت ــك ال يس ــاىل كلُّ ذل تع
ومنطــِق العقــل. وإنَّ اإلنصــاَف والخشــيَة مــن اللــه 
ــَة هــذا العمــِل الشــائِن مــن  ــاِن إدان تعــاىل يقتضي
ــِن  ــِض والتخوي ــِة التحري ــن لغ ــداً ع ــدر بعي أيٍّ ص
واإلزدراء، فــإنَّ هــذه اللغــَة يقتُهــا الديــُن الحنيف، 

ــا«. ــا وراَءه ــا م ــروا انَّ للدني تذكَّ

يعمــل معــه، حمــات إلكرتونيــة داعمــة للحكومــة 
يف البحريــن، ويقــوم فريقــه برتجمــة البيانــات 
يقومــون  كــا  عامليــة،  لغــات   8 إىل  الرســمية 
الداعمــة  األوســمة  كتنشــيط  أخــرى  بأعــال 

للحكومــة.

األشــخاص  العديــد مــن  الســلطات  وتســتخدم 
ــة  ــف املعارض ــا مواق ــّوه فيه ــات تش ــام بحم للقي
ــز جــزء  ــا يرتك ــة، ك ــة املناهضــة للحكوم والغالبي
ــد ادعــاءات  ــة تفني مهــم مــن عملهــا عــى محاول
املعارضــة، وتلميــع املوقــف الرســمي الــذي يواجــه 
العديــد مــن االنتقــادات بســبب الســجل الحقوقي 
الــيء للبــاد مــن قبــل منظــات حقوقيــة ودول 

ــة. غربي



10

ــن يف كل  ــع املعتقل ــة م ــة تضامني ــم 34 وقف تنظي
مــن )الســنابس، املالكيــة، ســلاباد، املــرخ، البــاد 
القديــم، املعامــر، النعيــم، ســرتة، العكــر، إســكان 
ــدراز، عــذاري، املقشــع، بــوري،  عــايل، شــهركان، ال
النبيــه  املصــى،  مقابــة،  مدينــة حمــد،  عــراد، 
صالــح، ســاهيج، الديــر، بنــي جمــرة، وجدحفص« 
وشــملت هــذه الوقفــات اعتصامــات وزيــارات 

ــان. ــق البي ــة، وف ــيات دعائي ــة وأمس تضامني

»مركــز البحريــن«: اعتقال 47 شــخصا 
ــبوع خالل أس

قــال مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان إنــه رصــد 
يف األســبوع املــايض )27 يوليــو حتــى 2 اغســطس( 
47 حالــة اعتقــال تعســفي، دون إبــراز أذن قبــض 
مــن بينهــم طفلــن أحدهــا مــن قريــة ســاهيج 

واآلخــر مــن قريــة املــرخ.

ولفــت إىل أن 28 حالــة مــن بــن هــؤالء مــن 
منطقــة ســرتة تــم اعتقالهــم بعــد أن أعلنــت وزارة 
ــرتة  ــة س ــر يف منطق ــوع التفج ــن وق ــة ع الداخلي
ــت  ــه،. وكان ــق مختلف ــن مناط ــاالت م ــي الح وباق
أغلــب حــاالت االعتقــال عــر مداهــات للمنــازل.

ــت  ــن 8 أشــخاص يف وق ــراج ع ــم اإلف ــه ت ــّن أن وب
ــودة . ــة املرص ــن اإلحصائي ــن ضم ــق م الح

لصحيفــة  إنــذارًا  توّجــه  »اإلعــالم« 
الوســط

ــة  ــن املعارض ــة م ــط املُقرب ــة الوس ــرت صحيف ن
رســالًة تلقتهــا مــن هيئــة شــئون اإلعــام تضمنــت 
إنــذاراً للصحيفــة بســبب مقــال للكاتــب هــاين 
ــور  ــك« واملنش ــرىض عن ــن ت ــوان »ول ــردان بعن الف
الســبت املــايض 1 أغســطس/آب 2015، وتنــاول 
عــى  املحســوبن  األشــخاص  الفــردان  مقــال 
الســلطة، الذيــن يحاولــون التشــكيك والتخويــن يف 

ــة. ــية معارض ــة وسياس ــخصيات إعامي ش

وجاء يف إنذار هيئة شئون اإلعام اآليت:

باإلشــارة إىل عمــود الكاتــب هــاين الفــردان املعنون 
صحيفــة  يف  واملنشــور  عنــك...«  تــرىض  »ولــن 
الوســط ليــوم الســبت املوافــق 1 أغســطس 2015 

ــم 4711. ــا رق يف عدده

تضمــن  إليــه  املشــار  العمــود  بــأن  نفيدكــم 
معلومــات غــر صحيحــة، تعــد مخالفــة للمرســوم 
بقانــون رقــم 47 لســنة 2002م بشــأن تنظيــم 
الصحافــة والطباعــة والنــر، لــذا فــأن هيئــة 
ــذار  ــذا اإلن ــم ه ــه لصحيفتك ــام توج ــؤون اإلع ش
ــن عــى رضورة  ــه. مؤكدي مبوجــب املــادة )84( من

نــره يف أول عــدد يصــدر بعــد تلقيــه طبقــاً لنــص 
ــر. ــالفة الذك ــادة س امل

ــم  ــن صحيفتك ــام م ــؤون اإلع ــة ش ــع هيئ وتتطل
ــة  ــة الصحاف ــل حري ــة يف ظ ــّري الدق ــزام بتح االلت
والتعبــر التــي كفلهــا الدســتور ونظمهــا املرســوم 
بقانــون رقــم 47 لســنة 2002م بشــأن تنظيــم 
املجتمــع  لنمــو  والنــر،  والطباعــة  الصحافــة 
يتعلــق  مــا  وكل  املســتنرة  باملعرفــة  وارتقــاءه 

مبصالــح الوطــن وجميــع املواطنــن

مدير إدارة وسائل اإلعام
يوسف محمد إساعيل
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»بوحســن«  مشــاركة  »النــواب«: 
فــي اجتماعــات »مجاهــدي خلــق« 

شــخصية
قالــت األمانــة العامــة ملجلــس النــواب إن مشــاركة 
ــات  ــن يف اجتاع ــال بوحس ــدد ج ــب املتش النائ
منظمــة مجاهــدي خلــق اإليرانيــة املســلحة، ال 

ــت شــخصية. ــواب، وإمنــا كان ــس الن ــل مجل متث

وأضافــت يف رّدهــا عــى مقــال للكاتــب يف صحيفــة 
الوســط هــاين الفــردان إن مــا أورده هــي »ادعــاء 

وافــرتاء وكــذب ضــد املؤسســة التريعــة«.

يف  الفــردان  هــاين  الكاتــب  »يواصــل  وتابعــت 
ــذب  ــواب بالك ــس الن ــد مجل ــيئة ض ــه املس مقاالت
واالفــرتاء، النابــع مــن موقفــه الشــخي املتشــدد، 
وأســلوبه املتشــنج، وتــودُّ األمانــة العامــة أن تؤكــد 
رفضهــا التــام ملــا ورد مــن افــرتاءات وكــذب يف 
ــم«  ــواب »يدع ــس الن ــأن مجل ــب ب ــاالت الكات مق

مجلــس الــوزراء يوجــه إلــى اتخــاذ 
إجــراءات ضــد صحيفــة الوســط

ــن  ــى عبدالرحم ــام عي ــؤون اإلع ــال وزيــر ش ق
إجــراءات  اتخــاذ  الــوزارة بصــدد  إن  الحــادي 
قانونيــة حيــال وســائل إعــام محليــة عــى خلفيــة 
الشــأن  حــول  غــر صحيحــة  معلومــات  نــر 
اإلثنــن 3  البحرينــي وفــق توجيهــات صــدرت 

الــوزراء. أغســطس/آب 2015 عــن مجلــس 

جهــات  مخاطبــة  بصــدد  الــوزارة  إن  وأضــاف 
إعاميــة دوليــة نقلــت معلومــات غــر دقيقــة 
حــول الشــأن البحرينــي، دون أن يســتبعد تــدارس 
ــاون. ــا إذا مل تتع ــا في ــة حياله ــارات القانوني الخي

ــس  ــم مناقشــته خــال جلســة مجل ــا ت وأردف »م
الــوزراء كان يتعلــق بوســائل إعــام محليــة وأخــرى 
دوليــة، وبصفتــي وزيــراً لشــؤون اإلعــام قمنــا 
ــوزارة مــن  ــه ال بإطــاع املجلــس عــى مــا تقــوم ب
رصــد وتحليــل ومتابعــة واتخــاذ كافــة اإلجــراءات 
القوانــن  تطبيــق  مــن خــال  الشــأن  هــذا  يف 
ــة، أمــا بالنســبة  ــة بالنســبة للوســائل املحلي املحلي
للدوليــة فيتــم مخاطبتهــا وتصحيــح أي معلومــات 
مل تــرد بشــكل دقيــق حــول البحريــن والطلــب مــن 
ــادر  ــن مص ــا م ــتقاء معلوماته ــائل اس ــذه الوس ه
موثوقــة، ويف حــال عــدم تعاونهــا نبحــث الخيارات 

ــا«. ــة حياله القانوني

اإلعاميــة  باملؤسســات  يتعلــق  »فيــا  وتابــع 
الصحافــة 2002  قانــون  نطبــق  نحــن  املحليــة 
ــرى  ــات أخ ــع جه ــيق م ــم التنس ــا يت ــن أيض ولك
إذا تطلــب األمــر تنفيــذ قوانــن أخــرى وإجــراءات 
ــاك أي  ــب، وإذا كان هن ــذا الجان ــس ه ــرى مت أخ
حــاالت معينــة خــال الفــرتة القادمــة ســيتم 
التعامــل معهــا، وكــا تعلمــون فقــد اتخــذت 
ــام يف  ــائل اإلع ــد بعــض وس ــراءات ض ــوزارة إج ال
ــم  ــد ت ــة فق ــائل الدولي ــا الوس ــأن وأيض ــذا الش ه

نــر ردود حيــال مــا تناولتــه«.

يشــار إىل أن صحيفــة الوســط نــرت اليــوم إنــذاراً 
ــه  ــال نرت ــام بســبب مق ــة شــئون اإلع ــن هيئ م

الصحيفــة للكاتــب هــاين الفــردان.
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ــج  ــي تنته ــة الت ــق اإليراني ــدي خل ــة مجاه منظم
ــران«. ــلح« يف إي ــراك املس »الح

الســادة  وترصيحــات  »مواقــف  إن  وأضافــت 
وأن  أشــخاصهم،  متثــل  الفرديــة  النــواب 
التــي  الخارجيــة  الفعاليــات  يف  مشــاركتهم 
ــه املســيئة، ليســت  ــب يف مقاالت ــا الكات أشــار له
النــواب، وبالتــايل فــإن  رســميّة مــن مجلــس 
هــذا االدعــاء املتكــرر ومــا ســبقه مــن تســاؤالت 
ــًدا  ــاً متعم ــدُّ جه ــيئة، تع ــاالت مس ــدة مق يف ع
مقــاالت  لتريــر  ومحاولــة  الرملــاين،  للعمــل 
الــرأي  لحريــة  رصيًحــا  وتجــاوزًا  الكاتــب، 

دســتوريًّا«. واملكفولــة  املســئولة،  والتعبــر 

ودعــت األمانــة العامــة ملجلــس النــواب إدارة 
الوســط، و جمعيــة الصحفيــن بالقيــام بـــ »توجيــه 
كل مــن يــارس اإلســاءة واالفــرتاء والكــذب باســم 
ــي  ــدور املهن ــام بال ــر، والقي ــرأي والتعب ــة ال حري
ــف  ــان املوق ــة، وبي ــة الصحافي واملوضوعــي واألمان
ــة  ــة اإلعاميَّ ــيء للحري ــن ي ــد كل م ــح ض الرصي
مملكــة  الدســتورية يف  التريعيــة  ســة  وللمؤسَّ

ــا. ــد قوله ــى ح ــن« ع البحري

ــد  ــارض مجي ــة المع ــل محاكم تأجي
ميــالد حتــى 13 ســبتمبر مــع اســتمرار 

حبســه
ــاء 4 أغســطس/  ــة )الثاث رفضــت محكمــة بحريني
آب 2015( طلــب اإلفــراج عــن القيــادي املعــارض 
ــى  ــة حت ــر يف القضي ــأت النظ ــاد، وأرج ــد مي مجي
)13 ســبتمر/ أيلــول املقبــل(، مــع اســتمرار حبســه 

بتهمــة التحريــض عــى عــدم اإلنقيــاد للقوانــن.

ــه  ــراج عن ــاد اإلف ــن مي ــاع ع ــق الدف ــب فري وطل
ونســخة مــن القــرص املــرن الخــاص بالواقعــة 
املحكمــة  أن  إال  االثبــات،  لشــهود  واالســتاع 

رفضــت طلــب اإلفــراج عنــه.

إىل ذلــك قالــت النيابــة العامــة بــأن املحكمــة 
عقــدت  الرابعــة  الدائــرة  الجنائيــة  الصغــرى 
ــاء )4 أغســطس / آب 2015( جلســتها  ــوم الثلث الي
ونظــرت يف قضيــة قيــام أحــد األشــخاص باملشــاركة 
يف محفــل عــام وتحريضــه بشــكل علنــي عــى 
ــط  ــزام بالضواب ــون يف شــأن عــدم االلت خــرق القان
القانونيــة، وقــد مثــل املتهــم رفقــة محاميــه أمــام 
املحكمــة يف جلســة علنيــة مبديــاً دفاعــه وطلباتــه، 
يف حــن طلــب ممثــل النيابــة العامــة تطبيــق مــواد 
ــتندت  ــا اس ــى م ــداً ع ــم مؤك ــى املته ــام ع االته
إليــه النيابــة مــن أدلــة ثبوتيــة تديــن املتهــم فيــا 

اقرتفــه مــن جــرم.

وأضــاف املالــي أنــه ســبق للنيابــة العامــة الترصيح 
بأنهــا قــد بــارشت التحقيــق يف البــاغ الــوارد إليهــا 
مــن مديريــة رشطــة محافظــة العاصمــة واملتضمــن 
ــة  ــدوة عام ــاركة يف ن ــخاص باملش ــد األش ــام أح قي
حــرض خالهــا وبشــكل علنــي عــى خــرق أحــكام 
ــم املســرات وعــدم  ــون ال ســيا بشــأن تنظي القان



13

اعتقــال   :2012 منــذ  الثالثــة  للمــرة 
مطــار  مــن  البصــري  صديقــة 

الدولــي البحريــن 
األربعــاء  اليــوم  األمنيــة  الســلطات  اعتقلــت 
إن  نشــطاء  وقــال  البــرصي.  املواطنــة صديقــة 
أمــن مطــار البحريــن الــدويل ألقــى القبــض عليهــا 
ــة  ــارات العربي ــوي الســفر إىل اإلم ــت تن ــا كان في
املتحــدة. ومل يتبــن حتــى الســاعة ســبب اعتقالهــا. 

وســبق أن اعتقلــت البــرصي مرتــن واحــدة يف 
2012 بتهمــة »جــرح مشــاعر رشطــي« حيــث 
حكــم عليهــا بالســجن 6 أشــهر أنهتهــا يف 17 يوليو/ 
متــوز 2013. كــا اعتقلــت مــرة أخــرى بتهمــة 
ــن«  ــرد البحري ــوم »مت ــة« ي ــط رشط ــس ضاب »ده
ــع  ــن تقاط ــرب م ــطس/ آب 2013( بالق )14 أغس
ــا  ــل أن تقــوم الســلطات باإلفــراج عنه الســيف قب

يف ســبتمر/ أيلــول 2014.

اإلنســان:  لحقــوق  البحريــن  مركــز 
ضمــن  العلــوي  صديقــة  اعتقــال 
ــر  االعتقــاالت التعســفية بعــد تفجي

ســترة
اعتقلــت الســلطات األمنيــة اليوم األربعــاء املواطنة 
صديقــة العلــوي مــن منطقــة ســرتة املهــزة. وقــال 
ــلطات  ــان إن »الس ــوق اإلنس ــن لحق ــز البحري مرك
مســتمرة يف االعتقــاالت التعســفية بعــد تفجــر 
ــاء عــن اعتقــال ســيدتن هــا صديقــة  ســرتة وأنب

ــوي«. ــة العل البــرصي وصديق

وكانــت الســلطات قــد اعتقلــت ثاثــة أخــوة لهــا 
ــر  ــذ تفج ــا من ــي بارشته ــاالت الت ــة االعتق يف حمل
ســرتة، وهــم: محمــود العلــوي، عــادل العلــوي 
وضيــاء العلــوي. وصديقــة العلــوي هــي البحرينيــة 
ــث  ــوم؛ حي ــذا الي ــا ه ــم اعتقاله ــي يت ــة الت الثاني
ألقــت ســلطات مطــار البحريــن الــدويل أيضــاً عــى 
املواطنــة صديقــة البــرصي. فيــا مل تتضــح أســباب 

اعتقالهــا بعــد.

االلتــزام بالضوابــط القانونيــة املقــررة، واســتجوبت 
بالعبــارات  املتهــم بحضــور محاميــه وواجهتــه 
ــه  ــرت بحبس ــجلة وأم ــه املس ــي وردت يف كلمت الت
ــت  ــد أن وجه ــق بع ــة التحقي ــى ذم ــا ع احتياطي
إليــه تهمــة التحريــض عانيــة عــى عــدم االنقيــاد 

ــة. للقوانــن ومتــت إحالتــه للمحاكمــة الجنائي
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تظلمــات  رفضهــا  تعلــن  »التربيــة« 
البعثــات فــي  الشــيعة  الطــالب 

 5( األربعــاء  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  بــدأت 
نتائــج  عــن  باإلعــان   ،)2015 آب  أغســطس/ 
تظلــات الطلبــة املتفوقــن يف خطــة البعثــات، 
إذ تلقــى طلبــة اتصــاالت مــن الــوزارة تبلغهــم 

بالنتيجــة.

ويف ذلــك قــال عــدد مــن الطــاب املتفوقــن، 
إنهــم تلقــوا اتصــاالت مــن موظفــي وزارة الرتبيــة 
والتعليــم تخرهــم بأنــه مل يتــم قبــول تظلاتهــم، 
ــم  ــم أن معدالته ــى رغ ــباب، ع ــح األس دون توضي

تفــوق الـــ 98 يف املئــة.

وتابعــوا بأنهــم قامــوا بتقديــم طلبــات التظلــم يف 
أول يــوم تثبيــت للقبــول وقبــل فتــح بــاب التظلــم 
ــهر  ــن الش ــث م ــوزارة يف الثال ــه ال ــذي حددت وال

الجــاري عــى أن يســتمر أســبوعا.

وأضافــوا بــأن البعثــات املتبقيــة هــي تلــك التــي ال 
ــن تفــوق  ــاال مــن املتفوقــن ســيا الذي تلقــى إقب
اللغــة  الـــ 98 يف املئــة، كبعثــات يف  معدالتهــم 
ــامية  ــات اإلس ــاع والدراس ــم االجت ــة وعل العربي
ــة  ــة والرتبي ــة اإلنجليزي ــخ واللغ ــب التاري إىل جان
ــات  ــم املكتب ــاء وعل ــاء والكيمي ــة والفيزي الرياضي
ــرع  ــة ف ــة اإلنجليزي ــات واللغ والســياحة والرياضي
ــاء  ــا تشــهد اكتف ــرا منه ــأن كث ــوا ب ــي، إذ بين فرن
ذاتيــا يف ســلك التدريــس وســوق العمــل بالنســبة 
لإلنــاث باعــرتاف وزارة الرتبيــة والتعليــم عــى حــد 

ــم. وصفه

وقالــت صحيفــة الوســط بــأن املتبقي مــن البعثات 
ــرص يف  ــا تنح ــة جميعه ــدارس الحكومي ــة امل لطلب
جامعــة البحريــن وبوليتكنــك البحريــن والجامعــة 

هيئــة شــؤون اإلعــالم تقــرر وقــف 
صــدور وتــداول صحيفــة »الوســط«

وقــف صــدور  اإلعــام  قــررت هيئــة شــؤون   
وتــداول صحيفــة الوســط حتــى إشــعار آخــر.

وعللــت الهيئــة قرارهــا يف بيــان نرتــه وكالــة 
ــس  ــوم الخمي ــا« الي ــمية »بن ــن الرس ــاء البحري أنب
)6 أغســطس/ آب 2015( بـ«مخالفتهــا القانــون 
ــع  ــة باملجتم ــر الفرق ــا يث ــث م ــر وب ــرار ن وتك
ــدول  ــن بال ــة البحري ــات مملك ــى عاق ــر ع ويؤث

األخــرى«.

امللكيــة للبنــات وهنــاك بعثــات للســعودية يف 
ــور  ــا الذك ــل عليه ــا يقب ــا م ــي غالب ــة والت الريع
فقــط، إىل جانب بعثــة لعلم املكتبــات واملعلومات 
يف كليــات الهيئــة يف دولــة الكويــت والتــي ال متنــح 

ــوس. البكالوري

ويف ســياق ذي صلــة، تحــدث آخــرون مــن الطلبــة 
املتفوقــن والذيــن حصلــوا عــى منــح ماليــة فقــط، 
بأنهــم يعتزمــون الدراســة يف الخــارج، مطالبــن 
وزارة الرتبيــة والتعليــم بتســهيل اإلجــراءات، إذ 
ــوا: »400 دينــار فقــط يف الســنة هــي مكافــأة  قال
تفوقنــا، والــوزارة قبــل الجميــع تعلــم جيــدا بــأن 
ــة يف أي  ــات الدراس ــي متطلب ــغ ال يكف ــذا املبل ه
ــذا نأمــل أن تأخــذ هــذا األمــر  مــكان يف العــامل، ل
بعــن االعتبــار وتفعــل ترصيحاتهــا عــى أرض 
الواقــع بشــأن النظــر يف مقــدار املنــح املاليــة 

ــا«. ــن وزيادته ــة املتفوق للطلب
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إيقــاف  الشــمالوي:  عبــداهلل 
ــدم  ــاب بع ــرار إداري مع ــط« ق »الوس

عية لشــر ا
قــرار  إن  الشــماوي  عبداللــه  املحامــي  قــال 
ــاً »معــاب بعــدم  وقــف صحيفــة »الوســط« إداري
املروعيــة«. وأوضــح يف حســابه عــى شــبكة 
ــم  ــادة رق ــأن »امل ــرت« ب ــي »توي ــل االجتاع التواص
ــدم  ــى ع ــص ع ــون)47-2003( تن ــن القان )28( م

جــواز تعطيــل الصحــف إال بحكــم القضــاء«.

ــيء  ــكل مفاج ــام بش ــؤون اإلع ــة ش ــررت هيئ وق
اليــوم الخميــس )6 يوليــو/ متــوز 2015( وقــف 
صــدور وتــداول صحيفــة »الوســط« حتــى إشــعار 
آخــر. وعللــت الهيئــة قرارهــا يف بيــان نرتــه وكالة 
أنبــاء البحريــن الرســمية »بنــا« اليــوم الخميــس )6 
أغســطس/ آب 2015( بـ«مخالفتهــا القانون وتكرار 
نــر وبــث مــا يثــر الفرقــة باملجتمــع ويؤثــر عــى 

عاقــات مملكــة البحريــن بالــدول األخــرى«.

ومل ينــص قــرار الهيئــة عــى مــدة اإليقــاف أو مــا 
ــاء.  ــوء إىل القض ــة اللج ــق إىل الصحيف إذا كان يح
لكــن قانــون املطبوعــات البحرينــي الصــادر يف 
ــد  ــادات واســعة عن ــي انتق ــذي لق ــام 2012 ال الع
إقــراره ينــح الســلطات إمكانيــة تعطيــل الصحيفــة 
ملــدة ســنة. وتقــول املــادة )85( مــن القانــون »مــع 
عــدم اإلخــال بالعقوبــات املنصــوص عليهــا يف 
ــون آخــر ، يجــوز الحكــم  ــون أو أي قان هــذا القان
بتعطيــل الصحيفــة مــدة ال تجــاوز ســنة أو إلغــاء 
ترخيصهــا إذا ثبــت أنهــا تخــدم مصالــح دولــة 
أو هيئــة أجنبيــة أو أن سياســتها تتعــارض مــع 
ــن  ــن أو إذا تب ــة البحري ــة ململك ــة الوطني املصلح
أنهــا حصلــت بغــر إذن مــن الــوزارة مــن أيــة 
ــة أو مســاعدة  ــة عــى معون ــة أجنبي ــة أو جه دول

أو فائــدة يف أيــة صــورة كانــت وألي ســبب وتحــت 
ــمية«. ــة أو تس أي حج

وكانــت هيئــة شــئون اإلعــام قــد وجهــت إنــذاراً 
آب  أغســطس/   4 يف  »الوســط«  صحيفــة  إىل 
الجــاري إثــر نــر مقــال للكاتــب بالصحيفــة هــاين 
الفــردان، ومديــر موقــع »صــوت املنامــة«، انتقــد 
فيــه تخويــن املواطنــن الشــيعة ومشــاركة برملانين 
بحرينيــن يف جلســات منظمــة »مجاهــدي خلــق« 
اإليرانيــة. وجــاء يف اإلنــذار »نفيدكــم بــأن العمــود 
املشــار إليــه تضمــن معلومــات غــر صحيحــة، 
ــنة  ــم 47 لس ــون رق ــوم بقان ــة للمرس ــد مخالف تع
2002م بشــأن تنظيــم الصحافــة والطباعــة والنر، 
لــذا فــإن هيئــة شــؤون اإلعــام توجــه لصحيفتكــم 
هــذا اإلنــذار مبوجــب املــادة )84( منــه. مؤكديــن 
عــى رضورة نــره يف أول عــدد يصــدر بعــد تلقيــه 

طبقــاً لنــص املــادة ســالفة الذكــر«. 

ــي  ــوزراء البحرين ــس ال ــه مجل ــد وج ــدوره، فق ب
يف 3 أغســطس/ آب إىل اتخــاذ إجــراءات بحــق 
الصحيفــة. وقــال وزيــر شــؤون اإلعــام عيــى 
إن  صحــايف  مؤمتــر  يف  الحــادي  عبدالرحمــن 
قانونيــة  إجــراءات  اتخــاذ  بصــدد  »الــوزارة 
ــر  ــة ن ــى خلفي ــة ع ــام محلي ــائل إع ــال وس حي
معلومــات غــر صحيحــة حــول الشــأن البحرينــي 
وفــق توجيهــات صــدرت اإلثنــن 3 أغســطس/ آب 

2015 عــن مجلــس الــوزراء«.

وأضــاف »إن الــوزارة بصــدد مخاطبــة جهــات 
إعاميــة دوليــة نقلــت معلومــات غــر دقيقــة 
حــول الشــأن البحرينــي، دون أن يســتبعد تــدارس 
الخيــارات القانونيــة حيالهــا فيــا إذا مل تتعــاون«، 
مضيفــاً بــأن »مــا تــم مناقشــته خــال جلســة 
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مجلــس الــوزراء كان يتعلــق بوســائل إعــام محليــة 
ــة«. ــرى دولي وأخ

اإلعاميــة  باملؤسســات  يتعلــق  »فيــا  وتابــع 
الصحافــة 2002  قانــون  نطبــق  نحــن  املحليــة 
ــرى  ــات أخ ــع جه ــيق م ــم التنس ــا يت ــن أيض ولك
إذا تطلــب األمــر تنفيــذ قوانــن أخــرى وإجــراءات 

أخــرى متــس هــذا الجانــب«.

لكــن حتــى مــع نــر اإلنــذار الكتــايب، فــإن قانــون 
إنــزال  مواصلــة  الســلطات  ينــح  املطبوعــات 
عقوبــات عــى الصحيفــة. وتنــص املــادة )84( منــه 
ــذر الصحيفــة إذا  ــوزارة أن تن ــه »يجــوز لل عــى أن
ــون أو  ــذا القان ــكام ه ــف أح ــا يخال ــا م ــر فيه ن
أحــكام قانــون العقوبــات وعــى رئيــس التحريــر أو 
ــدد  ــذار يف أول ع ــص اإلن ــر ن املحــرر املســئول ن
يصــدر بعــد تبليغــه بــه. واليحــول ذلــك دون 
توقيــع العقوبــات املقــررة يف هــذا القانــون بســبب 

ــه«. ــذر مــن أجل مــا أن
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ــك  ــران«. وكذل ــر املواطنــن الشــيعة بأنهــم »عمــاء إي ــة يف تصوي ــة الحاكمــة البحريني تســتميت العائل
ــة  ــي وثيق ــا ي ــاً؟ في ــران حق ــا. لكــن مــن هــم عمــاء إي ــة له ــة اململوك تفعــل وســائل اإلعــام املحلي
ــة« املدعومــة مــن الحكومــة  ــة قطــر الرقمي ــة قامــت برتجمتهــا ونرهــا مؤخــراً »مكتب بريطانيــة رسي
القطريــة ضمــن اتفاقيــة مــع املكتبــة الريطانيــة لرتجمــة األوراق والســجات الخاصــة مبكتــب الهنــد. 
وهــي تظهــر محــاوالت حاكــم البحريــن الســابق محمــد بــن خليفــة آل خليفــة ) 1842ـ  1867( اســتتباع 

البحريــن بإيــران.

ــارة عــن  ــاي، وهــي عب كاتــب الوثيقــة هــو تشــارلز جــون، ســكرتر حكومــة اململكــة املتحــدة يف بومب
رســالة وجههــا يف 8 يوليــو/ متــوز 1869 إىل املقيــم الســيايس يف الخليــج العــريب بعــد تضمينهــا معلومــات 

عــن شــئون البحريــن.

تقــول الوثيقــة إن حاكــم البحريــن محمــد بــن خليفــة آل خليفــة، ســادس الحــكام مــن عائلــة آل خليفــة 
بعــد انتقالهــم مــن الزبــارة يف قطــر والســيطرة عــى البحريــن »قــدم عريضــة إىل حاكــم فــارس يــرصح 
فيهــا بــأن البحريــن تابعــة لبــاد فــارس ولــن تخضــع بعــد اآلن إىل اإلمــام فيصــل بــن تــريك آل ســعود 
وبأنــه ينــوي حشــد القبائــل العربيــة مــن الكويــت إىل مكــة بهــدف حايــة طريــق الحجيــج املتوجهــن 

إىل مكــة«.

أرادوا  خليفــة  آل  البريطانيــة:  المكتبــة  وثائــق 
تبعيــة البحريــن إليــران وبريطانيــا منعــت ذلــك 1

http://mirror.no-ip.org//news/25484.html


وتقــول أيضــاً إن محمــد بــن خليفــة وجــه رســالة أخــرى يف 9 أبريــل/ نيســان 1860 »إىل ســمو حســام 
ــيون،  ــا فارس ــكانها رعاي ــية وأن س ــن األرايض الفارس ــزء م ــن ج ــى أن البحري ــا ع ــد فيه ــلطنة يؤك الس
ويناقــش فيهــا ترتيبــات إدارة رحلــة الحجيــج عــر صحــراء نجــد وإجــراء الرتتيبــات مــع اإلمــام فيصــل 

ــن تــريك آل ســعود لضــان عبورهــم بســام«. ب

الوثيقــة تتطــرق أيضــاً إىل »عريضــة )وجهــت( إىل شــاه بــاد فــارس )يف 12 أبريــل/ نيســان 1860( مــن 
قبــل الشــيخ محمــد نجــل خليفــة بشــأن امللكيــة الفارســية لجــزر الخليــج العــريب وترتيباتــه للرضائــب 
التــي يجــب أن يدفعهــا الشــاه ســنوياً ورفــع علــم األســد والشــمس )العلــم الفــاريس( عــى مقــر إقامته«.

إال أن محــاوالت شــيخ البحريــن كانــت تصطــدم برفــض بريطــاين. وتشــر نفــس الوثيقــة إىل رســالة مــن 
»إلفينســتون جرانــت داف« إىل مكتــب الهنــد يف 21 أبريــل/ نيســان 1869 بشــأن وضــع شــيخ البحريــن 
ــاد  ــم املســتقل بحكــم ب ــة »إن اســتبدال حكــم الحاك ــارس، قائل ــاد ف ــع شــاه ب ــه م الســيايس وعاقات

فــارس يشــكل خطــراً عــى سياســة حفــظ الســام البحــري يف الخليــج«.

فيما يلي نص الوثيقة:
ــية يف  ــة، اإلدارة السياس ــكرتر الحكوم ــون، س ــارلز ج ــن تش ــخ 1869 م ــم 1399 بتاري ــة رق ــالة رسي رس

ــريب ــج الع ــيايس يف الخلي ــم الس ــاي إىل املقي بومب

المحتوى:

رســالة مرفــق بهــا رســالة رسيــة مــن وزيــر الخارجيــة للحكومــة يف الهنــد عــن شــؤون البحريــن وتطلــب 
معلومــات حــول زيــارة الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة والظــروف املتعلقــة بهــا.

المرفقات:

ــة املــارس للحكومــة يف  ــر الخارجي ــل وزي ــة رقــم 789 مــن تشــارلز إ. ر. جردلســتون، وكي رســالة رسي
الهنــد، يف شــيما إىل تشــارلز جــون، ســكرتر حكومــة بومبــاي، بتاريــخ 7 يونيــو 1869 مرفقــة بهــا نســخة 

عــن الرســالة رقــم 5 مــن وزيــر الدولــة لشــون الهنــد بتاريــخ 30 أبريــل 1869.

ــة  ــر الدول ــن، وزي ــل الثام ــل، دوق أرغي ــل، )جــورج كامب ــن دوق أرغي ــم ٥ م ــة رق رســالة موجــزة رسي
لشــؤون الهنــد( مكتــب الهنــد إىل ســمو الحاكــم العــام للهنــد )ريتشــارد ســاوثويل بــورك، إيــرل مايــو 
ــل وجهــات  ــاول تفاصي ــي تتن ــل 1869 مرفــق بهــا نســخ مــن املراســات الت ــخ 30 أبري الســادس( بتاري

ــن. ــق بوضــع حاكــم البحري ــا يتعل ــة في نظــر الحكومــة الريطاني

رســالة مــن إدمونــد هامونــد، وزارة الخارجيــة إىل وكيــل وزارة الدولــة، مكتــب الهنــد بتاريــخ 16 أبريــل 
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ــة إىل ترجــات  ــق أول الحــاج محســن خــان باإلضاف ــا نســخة مــن ماحظــة مــن فري 1869 مرفــق به
رســائل مــن شــيخ البحريــن.

ــارس يف  ــاد ف ــاه ب ــة ش ــل، مفوضي ــخ 13 أبري ــان بتاري ــن خ ــاج محس ــق أول الح ــن الفري ــة م ماحظ
لنــدن )العنــوان مكتــوب باللغــة الفرنســية( مرفــق بهــا ترجــات لرســائل مــن شــيخ البحريــن. الرســالة 
املرتجمــة عبــارة عــن نســخة مــن عريضــة قدمهــا الشــيخ محمــد، نجــل خليفــة إىل حاكــم فــارس يــرصح 
فيهــا بــأن البحريــن تابعــة لبــاد فــارس ولــن تخضــع بعــد اآلن إىل اإلمــام فيصــل بــن تــريك آل ســعود 
وبأنــه ينــوي حشــد القبائــل العربيــة مــن الكويــت إىل مكــة بهــدف حايــة طريــق الحجيــج املتوجهــن 
إىل مكــة. نســختان مــن الرتجمــة مرفقتــان، نســخة مرتجمــة مــن العربيــة إىل اإلنجليزيــة مبــارشة )صــص. 
ــة  ــن الفارســية إىل اإلنجليزي ــا بعــد م ــة إىل الفارســية، وفي ــن العربي 43ظ- 45ظ( وأخــرى مرتجمــة م

)ص. 45ظ - 47ظ(

ترجمــة رســالة موجهــة مــن الشــيخ محمــد، نجــل خليفــة إىل ســمو حســام الســلطنة )غــر مؤرخــة( 
يؤكــد فيهــا عــى أن البحريــن جــزء مــن األرايض الفارســية وأن ســكانها رعايــا فارســيون، ويناقــش فيهــا 
ــريك آل  ــن ت ــات مــع اإلمــام فيصــل ب ــج عــر صحــراء نجــد وإجــراء الرتتيب ــة الحجي ــات إدارة رحل ترتيب
ســعود لضــان عبورهــم بســام. الرســالة مؤرخــة يف 17 رمضــان 1276 )9 أبريــل 1860( صــص. 38-47ظ.

ترجمــة عريضــة موجهــة إىل شــاه بــاد فــارس مــن قبــل الشــيخ محمــد نجــل خليفــة بشــأن امللكيــة 
الفارســية لجــزر الخليــج العــريب وترتيباتــه للرضائــب التــي يجــب أن يدفعهــا الشــاه ســنوياً ورفــع علــم 
األســد والشــمس )العلــم الفــاريس( عــى مقــر إقامتــه. مؤرخــة يف 20 رمضــان 1276 )12 أبريــل 1860(.

رســالة مــن إلفينســتون جرانــت داف إىل مكتــب الهنــد يف 21 أبريــل 1869 بشــأن وضــع شــيخ البحريــن 
الســيايس وعاقاتــه مــع شــاه بــاد فــارس، وتــرصح الرســالة بــأن الحكومــة الريطانيــة قــد امتنعــت حتــى 
اآلن عــن االعــرتاف مبطالبــات بــاد فــارس تجــاه البحريــن، واإلشــارة إىل أن لحاكــم البحريــن التزامــات 
تجــاه بريطانيــا فيــا يتعلــق بقمــع الحــرب وأعــال القرصنــة وتجــارة الرقيــق، وبــأن اســتبدال حكــم 
ــج.  ــاد فــارس يشــكل خطــراً عــى سياســة حفــظ الســام البحــري يف الخلي الحاكــم املســتقل بحكــم ب
ــة لشــؤون الهنــد( ال يرغــب يف  وتشــر الرســالة إىل أنــه عــى الرغــم مــن أن دوق أرغيــل )وزيــر الدول
التخــي عــن السياســة، كــا ال يرغــب يف التســبب يف حــدوث غضــب يف بــاط طهــران ويقــرتح أنــه يف 
حــال اضطــرار املقيــم الســيايس يف الخليــج العــريب إىل إثــارة موضــوع التــزام البحريــن بالسياســة، فإنــه 

يتعــن عليــه إبــاغ الوزيــر الريطــاين يف طهــران أوالً مبعلومــات حكومــة الشــاه متــى أمكــن.

رســالة مــن إدمونــد هامونــد إىل وزارة الخارجيــة يف 26 أبريــل 1869 مرفــق بهــا مســّودة رســالة يقــرتح 
إرســالها إىل القائــم بأعــال الســفر الفــاريس يف لنــدن.
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ــد،  ــب الهن ــد، مكت ــد هامون ــق أول الحــاج محســن خــان مــن إدمون مســّودة رســالة موجهــة إىل الفري
ــيخ  ــع ش ــألة وض ــق مبس ــا يتعل ــة في ــة الريطاني ــل رأي الحكوم ــأن تفاصي ــل ١٨٦٩ بش ــخ أبري بتاري
البحريــن. يشــمل الوضــع ترصيحــات حــول اتفاقيــات عقدهــا شــيخ البحريــن مــع الحكومــة الريطانيــة 
بهــدف التصــدي ألعــال القرصنــة وتجــارة الرقيــق والحفــاظ عــى أمــن الخليــج العــريب واقــرتاح أنــه يف 
حالــة اســتعداد الحكومــة الفارســية لاحتفــاظ بقــوة كافيــة يف الخليــج لهــذه األغــراض، فســوف ترتــاح 
الحكومــة الريطانيــة مــن مهمــة شــاقة ومكلفــة، والترصيــح بأنــه يف حالــة عــدم اســتعداد الشــاه للقيــام 

بذلــك، فســوف تشــعر الحكومــة الريطانيــة حينئــذ بأنهــا مجــرة عــى االســتمرار يف هــذه املهمــة.

رســالة مــن إدمونــد هامونــد، وزارة الخارجيــة، إىل مكتــب الهنــد )موجهــة إىل دوق أرغيــل( إلباغــه بــأن 
إيــرل كارنــدون موافــق عــى اآلراء التــي تنقلهــا مراســات القائــم باألعــال الفــاريس.

مراســات بــن مكتــب الهنــد ووزارة الخارجيــة متبادلــة بــن إلفينســتون جرانــت داف مــن مكتــب الهنــد 
نيابــة عــن دوق أرغيــل، وزيــر الدولــة لشــؤون الهنــد، وإدمونــد هامونــد مــن وزارة الخارجيــة، نيابــة 

عــن إيــرل كارنــدون، وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة.
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ــم  ــعودياً ت ــاً س ــاء 64 معلّ ــوي أس ــق تح ــاث وثائ ــن ث ــخة م ــى نس ــن ع ــرآة البحري ــت م حصل
ــدارس  ــدد امل ــى ع ــم ع ــوزارة بتوزيعه ــت ال ــم، وقام ــة والتعلي ــل وزارة الرتبي ــن قب ــم م توظيفه

االبتدائيــة واالعداديــة والثانويــة.

ومل تــر الوثائــق إىل تخصصــات املعلمــن الســعودين، وتــأيت عمليــة توظيــف املعلمــن الســعودين 
ضمــن مســارين، األول هــو تعميــق الوجــود الســعودي داخــل البحريــن، إضافــة إىل مســار مــأل هــذه 

الوظائــف املســتحقة للخريجــن البحرينيــن الشــيعة، مبعلمــن مــن جنســيات ومذاهــب أخــرى.

ــن باملعلمــن الســعودين، ضمــن سياســية حصــار الطائفــة  ــار سياســية إغــراق البحري ويكــن اعتب
ــاً مــن السياســية  الشــيعية والتضييــق عليهــا، وقــد أظهــرت وثائــق رسبهــا موقــع ويكيليكــس جانب
ــة  ــع العائل ــاون م ــم بالتع ــق عليه ــيعة، والتضيي ــن الش ــارصة البحريني ــمية يف مح ــعودية الرس الس

ــن. ــة يف البحري الحاكم

ونفــى وزيــر الرتبيــة والتعليــم ماجــد النعيمــي مــراراً أمــام الرملــان اتبــاع وزارتــه سياســة توظيــف 
العــرب واألجانــب بــدالً مــن الخريجــن الشــيعة يف ســلك التدريــس، وقــال يف أحــد ردوده ذات مــرة 

إنــه أنهــى خدمــات 404 معلّــاً وافــداً. 

ــن  ــن عــن العمــل، الذي ــن العاطل ــن الجامعي ــن البحريني ــن آالف مــن املواطن ــق ب ويتصاعــد الحن

64 ُمدرسًا  »التربية«  البحرين تنشر وثائق توظيف  مرآة 
سعوديًا في ظل وجود آالف الجامعيين العاطلين 2
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يعتــرون توظيــف األجانــب اســتهتاراً بحقوقهــم، وحرمانــاً لهــم مــن حقهــم 
ــوي. يف التوظيــف والعمــل يف الســلك الرتب

ــن  ــاء املواطن ــة إقص ــذي سياس ــرز منف ــم أب ــة والتعلي ــر وزارة الرتبي وتعت
ــت  ــد قام ــاً، فق ــة تقريب ــي الدول ــا تحــوي نصــف موظف ــيعة، باعتباره الش
وزارة الرتبيــة بإقصــاء فاضــح للمتفوقــن مــن أبنــاء الطائفــة الشــيعية مــن 
حقهــم يف الحصــول عــى بعثــات، وأعطــت الكثريــن منهــم قبــوالً يف بعثــات 

هامشــية.
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يف فجــر يــوم الجمعــة 26 يونيــو 2015 املصــادف للتاســع مــن شــهر رمضــان، شــنت قــوات األمــن حملــة 
ــة حــوايل 15  ــت الحمل ــة، طال ــة« الواقعــة عــى شــارع الجنبي ــة »القري مداهــات عشــوائية عــى قري
شــابًا بينهــم أربعــة أطفــال: ســيد جعفــر، ســيد عمــران، فاضــل عبدالعزيــز، وعــي حســن. كان بعــض 
ــوم العاملــي ملســاندة  ــاءاً بالي ــة( احتف ــام )شــارع الجنبي ــا بإغــاق الشــارع الع ــوا ليلته ــد قام ــة ق الفتي
ــة اعتقــاالت واســعة، وانتظــار أحــكام  ــن، يكفــي لشــّن حمل ــا التعذيــب. هــذا الفعــل يف البحري ضحاي
ســجن قاســية. اليــوم العاملــي ملســاندة ضحيــا التعذيــب أقرتــه األمــم املتحــدة ليقــام يف 26 يونيــو مــن 

كل عــام، للتشــهر بجرائــم التعذيــب وتقديــم الدعــم والتكريــم للضحايــا والناجيــن يف انحــاء العــامل.

ــه يف الهاتــف مــع صديقــه  ــال الطفــل ســيد جعفــر مــوىس »16 عامــا« أن مصادفــة حديث مل يخطــر بب
ســيد عمــران لحظــة اعتقالــه ســيقوده إىل الســجن. بعــد دقائــق معــدودة كانــت ســيارات األمــن تحــارص 
منزلــه مــن كل الجهــات، هلــع مــن منظرهــم املخيــف واحتــار كيــف ينجــو بنفســه، مل يجــد ملجــأ ســوى 

بيــت جــد أمــه املاصــق لبيتــه، قفــز إليــه.

يعــاين ســيد جعفــر مــن إعاقــة يف يــده متنعــه مــن االعتــاد عــى نفســه يف كثــر مــن األمــور، فضــاً 
عــن أن يســاهم يف غلــق شــارع عــام )!(، كــا يعــاين مــن مــرض الربــو الــذي يجعــل استنشــاقه للغــازات 
ــاركاً يف  ــه، كان مش ــا يف قريت ــوداً ليلته ــر موج ــيد جعف ــن س ــاق. مل يك ــروع اختن ــوع م ــيلة للدم املس
ــا. انتهــى  ــا وإياب ــى منطقــة »الفورمــوال ون« ذهاب ــي امتــدت حت ــة الت دورة رياضــة الدراجــات الهوائي

تهمتي،  اختيار  مني  طلبوا  جعفر«:  »سيد  المعاق  الطفل 
وفاجؤوني بتهمة )قنبلة(! 3
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الســباق عنــد الســاعة الثانيــة صباحــا، تنــاول ســحوره مــع أصدقائــه وعــاد 
بعــد صــاة الفجــر إىل بيتــه، ليواجــه املصــر املجهــول.

تفاجــأت والــدة ســيد جعفــر باقتحــام قــوات األمــن ملنزلهــا، قامــوا بالتفتيش 
ــل أن  ــوده، قب ــكان وج ــا وم ــن ابنه ــألوها ع ــه وس ــكل محتويات ــق ل الدقي
يســلموها إحضاريــة تفيــد بطلــب حضــوره حــاالً إلدارة املباحــث الجنائيــة. 
ــرة  ــودون م ــم يع ــأت به ــى تفاج ــق حت ــي إال دقائ ــزل وإن ه ــادروا املن غ
ــه  ــم اعتقال ــاك ت ــث كان يحتمــي، وهن ــت جــده حي ــزوا إىل بي أخــرى ليقف

ــه. ومصــادرة هاتف

ــا  ــر م ــذا آخ ــة« كان ه ــاد إىل الحافل ــف يق ــن إىل الخل ــد اليدي ــه مقي »رأيت
ــد  ــة تري ــه مرع ــت إلي ــه، هرع ــد اعتقال ــر عن ــيد جعف ــدة س ــه وال ملحت
معانقتــه لكــن القــوات منعتهــا، رجعــت بقلبهــا املعصــور. تعلــم أنــه 
ــم األب مــن  ــد، يتي ــدي الوحي ــاً مــن هــذه القــوات: »هــو ول يرتعــب خوف
صغــره، معــاق يف يــده اليمنــى، مصــاب بكــر يف فكــه، يعــاين مــن مــرض 

ــجون« ــر الس ــب وطوام ــن التعذي ــل زنازي ــه أن يدخ ــف ل ــو، كي الرب

جــال يف ذهنهــا مشــاهد مؤملــة عاشــتها معــه منــذ أول يــوم يف والدتــه وال 
ــه،  ــق أزرت ــه، غل ــه، لبــس حذائ ــت، فهــي مــن تســاعده يف لبــس جوارب زال
فتــح املؤكــوالت املغلفــة، والكثــر مــن األمــور التــي ال يقــوى عــى إنجازهــا 

دونهــا، بــل ال يســتطيع مفارقتهــا كســائر مــن هــم يف عمــره.

ــة،  ــوات ثاث ــه أخ ــعة، لدي ــن التاس ــا كان يف س ــده عندم ــر وال ــد جعف فق
ــه يف  ــح الرجــل املعتمــد علي ــدور األب ويصب أخــذ عــى عاتقــه أن يقــوم ب
البيــت، لطاملــا يكــرر عــى والدتــه« أنــا الرجــال يف البيــت«، اعتمــدت عليــه 
والدتــه يف تلبيــة الكثــر مــن متطلبــات البيــت وحاجاتــه، ال يفــارق البيــت 
يف العــادة، يحــب أن يكــون مــع والدتــه وأخواتــه، كل مــا تحتاجــه والدتــه 
داخــل البيــت يقــوم بــه رغــم إعاقتــه: »يغــر ملبــات اإلضــاءة، يصلــح أقفــال 

األبــواب، يســاعد يف املطبــخ«

ــه  ــراً، مل تفق ــر كث ــى جعف ــاً، ب ــة 11 يوم ــد قراب ــه بع ــارة األوىل ل يف الزي
والدتــه مــا كان يقولــه لشــّدة بكائــه، لكنــه ردد: »رضبــوين، رضبــوين، تفلــوا 
ــه رجــل  ــه وتذكــره بأن ــت أمــه تهدئت عــي« )أي بصقــوا يف وجهــي(، حاول
وقــوي، لكنــه بقــى عــى الوضــع نفســه مــن البــكاء يف كل الزيــارات التاليــة. 



25

يطلــب منهــا أن تخرجــه مــن الســجن، وأن تأخــذه ملــكان آخــر غــر قريتــه 
وغــر بيتــه : »مل أعــد أريــد الذهــاب هنــاك مــرة أخــرى« يقــول لهــا.

الرياضــة الوحيــدة التــي يعشــقها جعفــر ويخــرج إليهــا هــي ركــوب الدراجة 
الهوائيــة، اشــرتك يف نــادي بنــي جمــرة بدراجتــه املتواضعــة يف دورات كثــرة، 
وألنــه كان جــاًدا ومواظبــا أّمــن لــه النــادي دراجــة جديــدة ذات مواصفــات 
ــاعات  ــه بس ــل اعتقال ــة قب ــذه الرياض ــاركة يف ه ــر مش ــت آخ ــة، فكان عالي

فقــط.

ــن التهــم  ــط خــّره ب ــه أن الضاب ــر والدت ــة أخــر ســيد جعف ــراءة الطفول ب
التــي يريــد توجيههــا لــه: »ويــش تبــي أحــط لــك هجمــة لــو مراقبــة؟«، لكن 
املفاجــأة أن النيابــة العامــة وجهــت لــه تهمــة ثالثــة: »قنبلــة وهميــة«)!(.

غــداً اإلثنــن 3 أغســطس، ينتظــر الطفــل جعفــر مــا ســتقرره النيابــة، ليــس 
غريبــاً أن يجــد جعفــر تهمــة أخــرى منســوبة إىل إعاقتــه، أو قنبلــة أخــرى 

منســوبة إىل يتمــه ومرضــه.
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يف الوقــت الــذي ال زالــت فيــه آلــة االنتقــام تــدور يف ســرتة، بعــد التفجــر الــذي أعلنــت عــن وقوعــه 
وزارة الداخليــة هنــاك )٢٨ يوليــو/ متــوز ٢٠١٥(، إال أن الــوزارة مل تعــرض أي أدلــة بشــأن الحــادث الــذي 

تقــول إن اثنــن مــن عنارصهــا قتــا فيــه وأصيــب ٦ آخــرون أحدهــم إصابتــه بليغــة.

ــوة اســتهدفتها، وصــور أخــرى لســور املدرســة  ــت إن عب ــة قال ــة بعــرض صــور لحافل واكتفــت الداخلي
الــذي كانــت الحافلــة املســتهدفة بالقــرب منــه، لكــن تلــك الصــور مل تدعــم الروايــة الرســمية بــل أثــارت 

شــكوكا مــن قبــل نشــطاء معارضــن بشــأن وقــوع قتــى وجرحــى يف الواقعــة.

وال تظهــر الصــور ســوى تــرضر جــزيئ يف نوافــذ الحافلــة، يف حــن مل تلتقــط أي صــورة واســعة ملحيــط 
االنفجــار كــا تفعــل الجهــات األمنيــة ووســائل اإلعــام يف الــدول املجــاورة عنــد التعامــل مــع حــوادث 
مشــابهة، واكتفــت بالتقــاط صــور تركــز عــى هيــكل الحافلــة دون وجــود أي قتــى أو مصابــن، أو حتــى 

آثارهــم.

والحقيقــة أن الصــور الوحيــدة التــي نــرت للمصابــن يف الحادثــة، وهــي عبــارة عــن رجــل أمــن مصــاب 
ــا تعــود لحــوادث ســابقة، لكنهــا مل  ــت إنه ــا، وقال ــة بنفســها إىل نفيه ــه، ســارعت وزارة الداخلي يف رجل
تعــرض أي صــورة للمصابــن ومل تعلــن عــن أســائهم وحتــى أســاء القتــى االثنــن الذيــن قيــل إنهــا 

باكســتانين.

ــث  ــاك،. إال أن الحدي ــع هن ــل تفجــرا وق ــال »لع ــة الرســمية، وق وشــكك مرجــع يف املعارضــة يف الرواي

انفجــار ســترة: قتلــى ومصابــون بــا صــور وال 
فيديــو! 4
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عــن قتيلــن وإصابــة ٦ آخريــن، يحتــاج إثبــات )...( نحــن بحاجــة إىل لجنــة تحقيــق مســتقلة تبحــث يف 
الحادثــة وغرهــا مــن الحــوادث التــي راح ضحيتهــا مدنيــون، وهــذا مــا طالبــت بــه عائلــة شــهيد العكــر 

قاســم محســن«.

ــا هــو الحــال يف الحــوادث  ــة ك ــام بشــأن الحادث ــرأي الع ــة لل ــة مقنع ــة أدل ــدم الداخلي ــا مل تق وبين
الســابقة، ســارعت لإلعــان خــال أقــل مــن ٢٤ ســاعة، عــن اعتقالهــا عــدد مــن املشــتبه بهــم، واعتقلــت 

مــا ال يقــل عــن 10 أشــخاص، بعــد ســاعات مــن حصــار املنطقــة.

وليســت املــرة األوىل التــي تكتفــي فيهــا الداخليــة بعــرض أدلــة يصفهــا معارضــون بـــ »الهزيلــة«، فقــد 
ــوع  ــة دون وق ــرب املنام ــه غ ــر يف الدي ــت لتفج ــة تعرض ــباط 2014( إن حافل ــر/ ش ــت )14 فراي قال

ــا الخارجــي. ــر بعــض األرضار يف هيكله ــة تظه ــات، وقامــت بعــرض صــورة يتيمــة للحافل إصاب

وعــى عكــس تفجــرات القديــح والكويــت، ال يتــم تبــادل أي صــور مبــارشة للتفجــرات التــي تحــدث 
يف البحريــن، فمواقــع التفجــر دامئــا مــا تكــون يف مناطــق مطوقــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة أو يتــم 

تطويقهــا بشــكل رسيــع بحيــث يصعــب عــى أي جهــة غرهــا الوصــول ملوقــع الحــادث.

ففــي تفجــر مســجد اإلمــام الصــادق يف الكويــت تــم تبــادل صــور ومقاطــع فيديــو مبــارشة مــن موقــع 
الحــادث عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي، ومــن بينهــا صــورا ألمــر الكويــت صبــاح األحمــد الصبــاح 

الــذي زار املوقــع رغــم الظــروف األمنيــة الخطــرة.

ومــا زاد مــن الشــكوك يف حــادث التفجــر يف ســرتة تزامنــه مــع حملــة إعاميــة أطلقهــا وزيــر الداخليــة 
ــا  ــي ودعمه ــة يف الشــأن البحرين ــا »التدخــات اإليراني ــا وصفه ــد م ــة ض ــه آل خليف ــن عبدالل ــد ب راش
لإلرهــاب«، وجــاء الحــدث ليســتخدم كدليــل عــى ذلــك التدخــل بعــد أيــام قليلــة مــن التحذيــر منــه.

وقالــت وزارة الداخليــة إن املتفجــرات مشــابهة لتلــك التــي صادرتهــا قــوات األمــن يف مطلــع األســبوع 
)جــاء توقيتهــا أيضــا بعــد إطــاق الحملــة(، وقالــت الســلطات إنهــا كانــت مهربــة للبــاد مــن إيــران.

ونفــت وزارة الخارجيــة اإليرانيــة ذلــك واعترتــه »دعايــة إعاميــة رســمية«، وقالــت إن الحملــة التــي 
تشــنها املنامــة تهــدف لتوتــر أجــواء املنطقــة.
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مــا هــي قصــة “مصــى العيــد” التابــع ألهــايل “جدحفــص”؟ ملــاذا كان ســببا يف تهّجــم الشــيخ محمــد 
طاهــر املــدين، رجــل الديــن املعــروف بقربــه مــن النظــام، عــى قرينــه، الشــيخ محســن العصفــور، رئيــس 

األوقــاف الجعفريــة؟

مبنهجــه املتملـّـق، اســتطاع الشــيخ محســن العصفــور، القــايض املعــزول، ورجــل الديــن املنبــوذ، الصعــود 
ــع،  ــن، وبالطب ــيعية يف البحري ــة الش ــال الطائف ــكل رج ــرا ل ــا فاج ــاحة، خص ــى الس ــرز ع ــددا، وب مج

ــات السياســية املعارضــة، التــي تقودهــا “الوفــاق”. للجمعي

ظهــر مــن العــدم فجــأة، يف فــرتة الســامة الوطنيــة، بترصيحــات، يخجــل أي رجــل ديــن شــيعي مــن أن 
يــديل بهــا يف ذلــك الوقــت. رشعــن قتــل املواطنــن، وغطّــى هــدم املســاجد، وتهّجــم عــى كبــار رجــال 
ــه كان يقــول للنظــام “أنــا موجــود، تحــت  الديــن الشــيعة علنــا، محّمــا إيّاهــم مســئولية الدمــاء. كأنّ

الطلــب دامئــا، حتــى لــو كنــت مغضوبــا عليــه”.

اتّضــح رسيعــا، أنـّـه خيــار فّعــال جــّدا. وكان مكانــه األنســب “إدارة األوقــاف الجعفريــة” ولّتــه الســلطات 
عليهــا، ليبــدأ أكــر عصورهــا ظلمــة وفســادا!

مل يكتــف العصفــور برقــة أمــوال األوقــاف، والتــرصّف فيهــا، وفضــا عــن طــرد موظفــن فيهــا، وإقالــة 
65 مؤذنــا، وتعليــق رواتــب أمئــة مســاجد، بــل ذهــب حــّد طــرد أعضــاء يف مجلــس إدارتــه، مل يروقــوا 

لــه. كان يعلــم أن امللــك لــن يرفــض لــه طلبــا.

رجلّي  بين  »كباش«  العيد«:  لـ«مصلى  الكاملة  القصة 
دين على إيجار صالة 5
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عــى نفقــة األوقــاف، طبــع العصفــور موســوعته املعــاد نســخها مــن مجاميع 
األحاديــث الشــيعية، مل يقــرأ أحــد مجلداتهــا الثاثــن، ألنــه باختصــار ال أحــد 
يعتــد بهــا وال بــه. وزّعهــا عــى جميــع املســاجد، وفــرض وضعهــا قــرا يف 

رف صّممــه خصيصــا لهــا، يف كل مســجد!

اقرئوين، شئتم أم أبيتم!

ال يهــم أن نعــدد فضائــل العصفــور مــع النظــام. فهــو رجــل ال يقــف فقــط 
يف صــف تغطيــة هــدم املســاجد، ومنــع إعــادة بنائهــا يف أماكنهــا، أو تغيــر 
ــة.  ــع مختلق ــت ذرائ ــا، تح ــد منه ــدم املزي ــا به ــع أيض ــل يدف ــا، ب وقفيته
وبســهولة شــديدة، تنــازل العصفــور عــن وقفيــة مســجد الخميــس، أعــرق 

املســاجد التــي تــدل عــى الهويــة الشــيعية يف البحريــن.

هــو ال يقــف فقــط يف صــف إخــراج “املآتــم” الشــيعية مــن تصنيــف “دور 
ــم  ــاء، ث ــورة الكهرب ــع فات ــن دف ــتثناء م ــا االس ــع عنه ــي يرف ــادة”، ل العب
يتعامــل معهــا بالتصنيــف ذاتــه، حــن يســتدعي األمــر فــرض واليتــه عليهــا، 
ــل مســئوليها للرطــة حــن  ــا، وتحوي ــدوات السياســية فيه ــع إقامــة الن مبن

يفعلــون مــا يتعــارض وأوامــر واليتــه عليهــا.

هــو مل يشــارك فقــط فيــا يســمى بحملــة “هــذه هــي البحريــن”، لتلميــع 
صــورة النظــام يف الــدول الغربيــة، وإلظهــار الشــيعة طائفــة راضية أتــم الرضا 
عــن هــذا النظــام. لقــد كان أيضــا ذراعــا طــوىل، يبطــش بهــا النظــام، داخــل 
ــاجد  ــات باملس ــوال الترع ــم أن أم ــد زع ــيعية. لق ــة الش ــات الديني املؤسس
واملآتــم تذهــب لـ”أعــال التخريــب”، ليــرق هــذه األمــوال أيضــا تحــت 

ذريعــة “الرتخيــص”.

رفــع العصفــور، الــذي عــّن يف أغســطس/ آب 2013، ديــون األوقــاف 
الجعفريــة إىل 7 مايــن دينــار. كيــف ال، وقــد اســتأجر لنفســه ســيّارة 
“لكــزس” بقيمــة 650 دينــارا شــهريّا، تدفــع مــن أمــوال األوقــاف، دون ســند 

ــوين! قان

حــاول العصفــور أن يتحّكــم بخــروج مواكــب العــزاء الشــيعية، وحــّول أمئــة 
ــاب  ــر ب ــة، وك ــب الجمع ــاه يف خط ــم إي ــة النتقاده ــاجد إىل الرط مس
جامــع رأس الرمــان لينــزع رايــة دينيــة مــن أعــى منارتــه، قطــع الكهربــاء 
عــن مقــرة “املالكيــة”، وبــّدل أقفــال مصــّى رأس رّمــان، ليســيطر عليــه، ثــّم 

ســّمى إحــدى الصــاالت الوقفيــة الجديــدة باســمه!
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كبرياء جريح: ملفوظ حتى في عائلته

يريــد العصفــور أن ينتقــم لغــروره وكريائــه املجــروح. هــو ملفــوظ داخــل 
ــى  ــه، حت ــا علي ــة. كان مغضوب ــى داخــل العائل ــوظ حت ــا. ملف ــه متام طائفت
ــن املعــروف الشــيخ أحمــد العصفــور. روى  ــه الراحــل، رجــل الدي مــن عّم
ــع تعيــن ابــن  مقّربــون أن الشــيخ أحمــد طلــب رســميا مــن امللــك أن ين

ــه فاســد مفســد! ــاف. كان عــى يقــن بأنّ ــه عــى رأس األوق أخي

ــس  ــور، لي ــن العصف ــّددا أن محس ــيظهر مج ــد”، س ــّى العي ــة “مص يف قضي
ســوى “فاســد مفســد شــّم الجميــع رائحــة رسقاتــه وفســاده” عــى مــا يعــّر 

أحــد رجــال الديــن، الــذي تحّفــظ عــى ذكــر اســمه.

مــا الــذي أثــار موضــوع “مصــّى العيــد” والواليــة عليــه فجــأة؟ اســتضاف 
املصــّى قبــل مــدة فعاليــة “يــوم التكليــف” بحضــور ألــف طفــل وطفلــة، 
برعايــة مــن جمعيــة التوعيــة اإلســامية، املحســوبة عــى املجلــس اإلســامي 

العلــايئ، وبحضــور عــامل الديــن البــارز الســيد عبــد اللــه الغريفــي.

ــذي تقــف خلفــه السياســة. ال شــك أن  كان هــذا هــو ســبب االســتنفار، ال
الســلطات قــد قّرعــت العصفــور، ومــن قبلــه الشــيخ محمــد طاهــر املــدين، 
ــم  ــور بالتــرصّف، فانتق ــف العصف ــر، بتكلي عــى هــذا العمــل. وانتهــى األم

لنفســه، حتــى مــن الجاعــة املحســوبة عليــه.

العصفــور رأس حربــة، يرمــي بهــا النظــام، كل خصــم، وكل متهــاون. مل يكــن 
ــع، كان منزعجــا،  ــة بالطب ــرىض عــن هــذه الفعالي الشــيخ محمــد طاهــر ل
لكــن العصفــور، اســتغل الحــدث، واســتغل نفــوذه املتصاعــد، وبــادر 
بســحب املصــّى منــه، وتأجــره مــن طــرف األوقــاف، عــى املســتأجر نفســه، 

ــزاع بــن االثنــن! فاشــتعل الن

مصّلى العيد: األرباح لمن؟

مصــى العيــد ألهــايل جدحفــص، هــو قطعــة أرض مفتوحــة مســورة تقــع 
يف قريــة جبلــة حبــي، قامــت وزارة العــدل ببنــاء صالــة عــى ثلثهــا تقريبــا 
إلقامــة صــاة الجمعــة فيهــا يف وقــت بنــاء جامــع جدحفــص وذلــك بطلــب 

مــن الراحــل الشــيخ ســليان املــدين.

بعــد اكتــال بنــاء جامــع جدحفــص مل يعــد للصالــة فائــدة عمليــة، فبقيــت 
ــه  ــام ابن ــام 2003، فق ــدين يف الع ــليان امل ــيخ س ــويف الش ــذ ت ــة من معطل
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ــبة 60%  ــاح بنس ــم األرب ــتثار، لتقس ــى )ش-ع( لاس ــمي ع ــر رس ــد غ ــا بعق ــر بتأجره ــد طاه محم
ــر. ــتأجر، و%40 للمؤج للمس

استمر األمر عى هذا الحال ١٢ سنة تقريبا.

ــة الجمعــة بتاريــخ 30 رمضــان املــايض )17 يوليو/متــوز 2015(، هاجــم الشــيخ محمــد طاهــر  يف خطب
املــدين إدارة األوقــاف الجعفريــة واملســتأجر )ش-ع(.ادعــى طاهــر أن أرض مصــى العيــد وقفهــا جــده 

الشــيخ محمــد عــي املــدين عــى صــاة العيــد.

ــإن هــذا االدعــاء خــاف املنقــول عــن رجــال ثقــة ســمعوا مــن الشــيخ ســليان  وبحســب املصــدر ف
املــدين أنــه قــال: “التوجــد وقفيــة ملصــى العيــد، وإمنــا هــي أرض تــم تســويرها مــن قبــل املؤمنــن بأمــر 

مــن الشــيخ عبدالحســن آل طفــل وخصصــت لصــاة العيديــن”.

يقــول رجــل الديــن إن “ادعــاء الشــيخ محمــد طاهــر أنــه القيــم عــى مصــى العيــد واملتــويل لــه، هــو 
كادعائــه أنــه القيــم واملتــويل عــى جامــع جدحفــص الــذي الشــك يف وقفيتــه”. ويضيــف “هــي مجــرد 
دعــاوى غــر مســتندة للدليــل الــذي هــو الوقفيــة املتضمنــة لذلــك، والغــرض منهــا الســيطرة عــى كل 
مفاصــل جدحفــص كــا بالنســبة للجامــع حيــث ينعــون أي أحــد مــن إقامــة الفعاليــات الدينيــة حتــى 

الصــاة يف أثنــاء ســفره منــذ بنائــه وحتــى اليــوم وكأنــه مــن األمــوال الخاصــة التــي تــورث”.

ــة يف  ــاف الجعفري ــس لألوق ــوي، املؤس ــان املوس ــيد عدن ــجل الس ــع لس ــه رج ــن، إن ــل الدي ــول رج يق
البحريــن، والــذي شــمل كل األوقــاف يف وقتــه، ثــم اعتمــد كمصــدر رئيــي إلثبــات الوقفيــات يف مــدن 
ــة  ــة جبل ــات قري ــر كل وقفي ــه ذك ــع أن ــد، م ــى العي ــة مص ــرا لوقفي ــد ذك ــم يج ــا، فل ــن وقراه البحري
حبــي، الفتــا إىل أن الشــيخ محمــد عــي املــدين )جــد الشــيخ محمــد طاهــر( كان مرافقــا وكاتبــا عنــد 

الســيد املوســوي.

ــد لاســتثار هــو  ــاف بتأجــر مصــى العي ــام إدارة األوق ــه إن قي ــال يف خطبت الشــيخ محمــد طاهــر ق
ســابقة خطــرة وهــو تــرصف يف الوقــف عــى غــر مــا وقــف لــه. أمــا رجــل الديــن )املصــدر( فيصــف 
هــذا الــكام بـ”املغالطــة الواضحــة” وأنهــا “خــداع للبســطاء”، موضحــا أن طاهــر “ادعــى أن األوقــاف 

ــة وليــس أرض املصــى”. ــم تأجــره هــو الصال ــذي ت ــد والحــال أن ال قامــت بتأجــر مصــى العي

ــب  ــل كس ــن أج ــرة م ــة املؤج ــر الصال ــدم ذك ــد ع ــر تعم ــد طاه ــيخ محم ــن أن الش ــل الدي ورأى رج
ــة عــى نفــس الشــخص  ــام بتأجــر الصال ــه هــو أول مــن ق ــا ينكشــف أمــره، ألن ــاس، ولئ تعاطــف الن

ــتثار. ــتأجر لاس املس

وأوضــح رجــل الديــن “إذا كانــت األرض موقوفــة للصــاة فقــط - كــا ادعــى - فكيــف جــاز لــه تأجرهــا 
لاســتثار طيلــة الســنوات الســابقة؟ وأيــن ذهبــت كل األمــوال التــي اســتلمها مــن املســتأجر؟”.
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وأضــاف “إن كان ذلــك محرمــا ألنــه تــرصف يف الوقــف عــى غــر مــا وقــف 
لــه، فهــو حــرام عليــه وعــى األوقــاف بــا فــرق بينهــا”.

وفضــا عــن ذلــك، اتهــم رجــل الديــن )املصــدر(، الشــيخ محمــد طاهــر، بأنّه 
ســجل ســابقة خطــرة باســتغاله ملنــر الجمعــة مــن أجــل تصفيــة حســاباته 
الشــخصية مــع مــن يختلــف معهــم وقــال “اليــوم تــم التهجــم عــى أفــراد 

وغــدا يــأيت دور آخريــن ممــن يكــن أن يختلــف معهــم”.

الشــيخ طاهــر “تهّجــم عــى إنســان مؤمــن”  الديــن، أن  ورأى رجــل 
ــل  ــر الجمعــة، ب ــا مــن عــى من ــه، وأســقطه اجتاعي )املســتأجر( وشــّهر ب

ودعــا إىل مقاطعتــه ومقاطعــة الوقــف وتعطيلــه”.

وبخصــوص تــرصّف إدارة األوقــاف، وبيــان رئيســها محســن العصفــور، 
يقــول رجــل الديــن إن “إثبــات فســاد إدارات األوقــاف املتعاقبــة وتضييعهــا 

ــد”. ــاج إىل أدىن جه ــا ال يحت ــي تحــت يده ــات الت لألمان

ــه وإن كان  ــك، فإن ــى ذل ــاهد ع ــر ش ــد خ ــى العي ــة مص ــف “قضي ويضي
ــرك األرض  ــر ت ــن تري ــف يك ــه كي ــح إال أن ــه صحي ــا كل ــر يف بيانه ــا ذك م
تحــت ســلطة شــخص ليــس عنــده واليــة رشعيــة طــول هــذه املــدة يؤجرهــا 

ــاف ســاكنا؟!”. ــا تحــرك األوق ــا ف ويســتلم ريعه

ويشــر إىل أن إدارة األوقــاف حتــى وبعــد أن ســحبت الصالــة مــن يد الشــيخ 
محمــد طاهــر وجاعتــه “الذيــن تســلطوا عــى جدحفــص” ووقعــت العقــد 
ــارات  ــن اإليج ــتلموه م ــا اس ــم مب ــتأجر، مل تطالبه ــس املس ــع نف ــد م الجدي

طيلــة الســنوات الســابقة.

ــال  ــا كح ــي حاله ــاف الت ــدد األوق ــامل بع ــده الع ــه وح ــه “الل ــق بقول ويعل
ــه”. ــد وصالت ــى العي مص

يختــم رجــل الديــن مهاجــا العصفــور والشــيخ طاهــر “أيــن هــذه الغــرة 
مــن 38 مســجدا “الشــك يف وقفيتهــا” تــم هدمهــا مــن قبــل حكومــة 
البحريــن يف 2011 والزال أكرهــا مهدومــا حتــى اليــوم؟! وأيــن غرتكــم عــن 
ــل  ــن قب ــا م ــم نهبه ــي ت ــجل، والت ــي مل تس ــات الت ــات األرايض والوقفي مئ

ــم  ــاذا مل نســمع منك ــن؟! مل املتنفذي
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يف ســبتمر/ أيلــول 2009 أفرجــت الســلطات االســكتلندية عــن الليبــي عبدالباســط املقرحــي املتــورط 
ــا، وذلــك  بتفجــر طائــرة أمريكيــة فــوق مدينــة لوكــريب االســكتلندية رغــم تورطــه يف مقتــل 270 راكب

لدواعــي إنســانية كــا بــرر القضــاء االســكتلندي األمــر يف وجــه موقــف أمريــي رافــض بشــدة.

ــه  ــة، ألن ــم البحريني ــة املحاك ــه يف أروق ــل ل ــاء، ال مح ــروف يف القض ــو مع ــا ه ــفقة«، ك ــب الش »طل
ليــس هنــاك مــن معتقــل يســتحق الشــفقة، فبمجــرد أن تكــون معارضــا للنظــام فأنــت تســتحق أشــد 

ــل. ــن أي فع ــل ع ــك يف الســجن أو عجــزك الكام ــك إىل موت ــو أدى ذل ــات، ول العقوب

حســن عــي القصــاب ) 36 عامــا( واجــه العجــز التــام عــن الحركــة بعــد أن فقــد اإلحســاس بكلتــا رجليــه 
ــريس  ــى ك ــه ع ــم نقل ــن ويت ــاعدة اآلخري ــى مس ــد ع ــو اآلن يعتم ــى، ه ــده اليمن ــف يف ي ودب الضع
متحــرك جــراء التعذيــب الــذي تلقــاه منــذ لحظــة اعتقالــه بالقــرب مــن منزلــه يف )14 فرايــر/ شــباط 

.)2015

ــل 270  ــه بقت ــم تورط ــاده. ورغ ــاب يف ب ــا القص ــل أن يجده ــكتلندين قب ــفقة االس ــي ش ــد املقرح وج
شــخصا كان مبقــدور الليبــي أن ينــزل مــن ســلم الطائــرة الــذي أقلتــه إىل العاصمــة الليبيــة طرابلــس، 
إال أن القصــاب تــم نقلــه ملستشــفى الســلانية عاجــزا متامــا عــن اإلحســاس برجليــه. وبعــد أن تأكــدت 
ــن يكــون مبقــدوره أن ينضــم لـــ »خصومهــا«،  ــه انتهــى ول ــو/ متــوز 2015( أن ســلطات بــاده )27 يولي

حسين القصاب لست »المقرحي«... 
وبادك ليست اسكتلندا 6

http://mirror.no-ip.org//news/25530.html
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أخــرا قــررت اإلفــراج عنــه.

ــأن تجعــل مــن شــاب  ــة ب ــة كانــت كفيل 5 أشــهر يف قبضــة األجهــزة األمني
ــك.  ــكل ذل ــة ب ــه األوىل كفيل ــت لحظــات اعتقال ــدا، وكان ــع عاجــزا مقع ياف
كان خارجــا مــن منزلــه يف أبوصيبــع يف الذكــرى الثالثــة النتفاضــة 14 فرايــر/ 

شــباط، قبــل أن تلقــي عليــه قــوات األمــن قنبلــة صوتيــة.

كانــت أصــوات اســتنجاده بأهلــه تُســمع، إال أن القــوات التــي أحاطــت بــه 
ــرتق  ــه تس ــت زوجت ــه، كان ــول إلي ــن الوص ــد م ــت أي أح ــا منع ركا ورضب
ــا  ــم، وعبث ــن أقدامه ــرة تح ــار كالك ــزل »ص ــذ املن ــدى نواف ــن إح ــر م النظ

ــه«. ــه بعــد أن أغمــي علي ــه الوصــول إلي ــت عمت حاول

انقطــع التواصــل بينــه وعائلتــه بعــد اعتقــال دام خمســة أيــام، لتكتشــف 
بعــد إذ أن ابنهــا يرقــد يف مستشــفى القلعــة، وبعــد الســاح لــه باالتصــال 
بعائلتــه أخرهــم بــأن حالتــه الصحيــة ســيئة جــدا. ومتكنــت يف )25 فرايــر 
2015( بعــد مــي 12 يوًمــا عــى اعتقالــه، مــن رؤيتــه »كان ال يــزال 
ــديدة  ــن آالم ش ــي، وم ــى امل ــه ع ــدم قدرت ــكو ع ــة، يش ــفى القلع مبستش

ــه مــن رضب وحــي«. ــا تعــرض ل ــب نتيجــة م ــة الحال مبنطق

ورغــم طلــب الطبيــب إبقــاءه يف مستشــفى القلعــة ملتابعــة العــاج إال أن 
ــس االحتياطــي يف  ــايل إىل ســجن الحب ــوم الت ــه يف الي ــرت بنقل ــة أم الداخلي
الحــوض الجــاف، بعــد أن رمتــه بدائهــا وانســلت: القصــاب متهــم باإلعتــداء 
ــرد  ــن ال ــن ال يك ــة يف البحري ــزة األمني ــه األجه ــا تقول ــى عســكرين! وم ع

عليــه.

بــدأت الخطــة الثانيــة إلنهــاء الخصــوم كــا تعترهــم الســلطات، التعذيــب 
ثــم مرحلــة اإلهــال مــن العــاج، ولكــن هــذه املــرة عــى مــرأى ومســمع 
ــن املؤسســة  ــا م ــة والقضــاء. مل تأخــذ »الشــفقة« محله ــة العام ــن النياب م
ــن  ــه م ــاج وحايت ــر الع ــاب توف ــا القص ــس منه ــي كان يلتم ــة الت العدلي

املــوت.

يف )10 مايــو 2015( أجــر عــى املثــول أمــام القــايض رغــم عجــزه عــن ذلــك، 
ــة فســقط وتعرضــت  ــة الطويل ــود ســامل املحكم ــتطع القصــاب صع مل يس
ــات  ــور جلس ــن حض ــن م ــا ليتمك ــن بعده ــرة، مل يك ــات خط ــداه لكدم ي
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املحاكمــة األخــرى، لكــن القــايض مل »يشــفق« وتــرك القصــاب يواجــه قــدره.

لقــد أوشــك عــى العجــز، ونقــل )9 يونيــو 2015( إىل الســلانية بعــد أن فقــد اإلحســاس بســاقه اليــرى 
ــارب عــى »الشــلل«،  ــى ق ــاك حت ــى، ومكــث هن ــك ســاقه اليمن ــه لتحري ــح يســتعن بيدي ــا، وأصب متام

حينهــا فقــط أعلنــت الداخليــة: »إخــاء ســبيل«!

ــر  ــاب« أو مص ــر »القص ــون مص ــن يواجه ــن الذي ــن املعتقل ــرات م ــاك الع ــن هن ــبيله لك ــت س أخل
ــت  ــكل بســاطة أعلن ــن العــاج، وب ــه م ــب وحرمان ــذي قــى بعــد التعذي ــدرازي ال ــر ال الشــهيد جعف

ــه! ــاء عاج ــويف أثن ــدرازي ت ــوف ال ــباط ٢٠١٤( أن املوق ــر/ ش ــة )٢٦ فراي الداخلي
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