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في الأول من مايو/اأيار الج���اري، فازت المذيعة الأمريكية 

في قن���اة CNN »�أمبر اليون« بجائزة برنامج ليفينغ�س���تون 

الأمريكي عن تغطيتها لالنتفا�ضة في البحرين.

وقبلها باأيام، تحديدا ف���ي 26 اأبريل/ني�ضان 2012 منح 

ن���ادي ال�ضحاف���ة الأمريك���ي الدول���ي OPC جائ���زة اأف�ضل 

تقرير من�ض���ور على الإنترنت اإلى ال�ضحافي الأمريكي ال�ضهير 

»نيك كري�ضتوف« والم�ضور ال�ضحافي »اآدم بليك« و�ضحافيين 

اآخرين يعملون جميعا في �ض���حيفة نيويورك تايمز الأمريكية، 

وذل���ك ع���ن تقرير مدعم بالفيديو »و�ض���ع القارئ والم�ض���اهد 

في �ض���وارع الربي���ع العربي جنب���ا اإلى جنب م���ع المتظاهرين 

ف���ي البحرين« وتح���دث عن الدور الأمريكي ف���ي دعم نظامها 

الديكتاتوري. 

كم���ا فاز كل م���ن من ال�ض���حافيين »م���اي وال�ش« و«ح�ض���ن 

محفوظ« بجائزة بولك الدولية لل�ض���حافة في فبراير/�ضباط 

»البحرين،  ال�ض���هير  الوثائقي  البرنامج  ع���ن  وذلك   2012

�ض���راخ في الظالم« وال���ذي اأنتجته قناة الجزي���رة الإنجليزية 

العام الما�ض���ي. يذك���ر اأن البرنامج فاز في نوفمبر/ت�ض���رين 

الثان���ي 2011 بجائ���زة اأف�ض���ل فيل���م وثائق���ي من موؤ�ض�ض���ة 

ال�ضحافة الدولية في بريطانيا.

وفي 22 نوفمبر/ت�ضرين الثاني 2011 ُكرم رئي�ش تحرير 

�ض���حيفة الو�ضط البحرينية »من�ض���ور الجمري« من قبل لجنة 

حماية ال�ض���حفيين ومقرها نيويورك بمنحه الجائزة الدولية 

لحري���ة لل�ض���حافة اإلى جانب 3 �ض���حافيين اآخرين من بلدان 

مختلفة. 

ال�ض���حافية  ت�ض���لمت   2011 يونيو/حزي���ر�ن   23 وف���ي 

البحرينية »ندى الوادي« في مدينة بو�ض���طن الأميركية و�ض���ام 

جيم�ش لو�ض���ون لالإنجاز الالعنفي من المركز الدولي للن�ضال 

ال�ض���لمي، وذلك لم�ض���اهمتها في تغطية الأحداث الأخيرة في 

البحرين بم�ض���داقية وتمّيز مهني لعدد من ال�ضحف العالمية 

ومنها �ضحيفة يو اإ�ش اإي تودي. 

مراآة البحرين: اأ�ض���درت »جمعية ال�ضحفيين 

البحرينية« التابعة اإلى الحكومة بيانًا اأكدت فيه 

تقدم 7 للتر�ض���ح ف���ي انتخابات مجل����ش الإدارة 

المزمع���ة بع���د اأيام ف���ي 5 مايو/ �أي���ار �لجاري.   

واأ�ض���ارت اإل���ى تر�ض���ح كل م���ن: اأ�ض���امة الماجد 

من �ض���حيفة »البالد«، فريد اأحمد من �ض���حيفة 

»الوطن«، زينب عبدالأمير من �ضحيفة »الأيام«، 

عائ�ض���ة ال�ضديقي من �ض���حيفة »الأيام«، �ضماح 

عالم من �ض���حيفة »الوطن«، عب���داهلل المناعي 

من �ض���حيفة »اأخبار الخليج«، واإيهاب اأحمد من 

�ض���حيفة »الوطن«. فيما لفتت اإلى تر�ض���ح رئي�ش 

تحري���ر �ض���حيفة »الب���الد« موؤن�ش الم���ردي اإلى 

رئا�ضة الجمعية. هذا ويغلق باب التقدم للتر�ضح 

ف���ي 2 مايو/ �أي���ار 2012، قبل موعد الجمعية 

العمومية المقرر في 5 مايو 2012 بثالثة اأيام 

وذلك بح�ضب النظام الأ�ضا�ضي للجمعية.

و�ض���تقام الجمعي���ة العمومية ف���ي قاعة غرفة 

تج���ارة و�ض���ناعة البحرين �ض���باح يوم ال�ض���بت 

الموافق 5 مايو/ �أيار.

العمومي���ة  الجمعي���ة  اأن  بالذك���ر  الجدي���ر 

�ضت�ضادق على التقريرين الأدبي والمالي بعدها 

يتب���داأ عملية القت���راع لختيار رئي����ش الجمعية 

واأع�ض���اء مجل�ش الإدارة. ولم ت�ض���تطع الجمعية 

ج���ذب اأ�ض���ماء لفت���ة للتر�ض���ح. وكان���ت »م���راآة 

البحري���ن« قد ن�ض���رت في وق���ت �ض���ابق »حبكة« 

هيئ���ة �ض���ئون الإعالم التي ت�ض���عى اإلى هند�ض���ة 

النتخابات، بوا�ض���طة كتلتها المتحركة التي تعد 

الأكبر، وتاأتمر بقرار مبا�ض���ر م���ن رئي�ش الهيئة 

ف���واز بن محم���د، عبر المج���يء بموؤن�ش المردي 

رئي�ضًا، وفريد ح�ضن نائبًا له.

�ض���هدت  الي���وم،  وحت���ى  فبراي���ر   14 من���ذ 

البحرين وبح�ضب تقرير �ضادر عن لجنة حماية 

ال�ض���حفيين الدولي���ة 19 حالة �حتج���از لفترة 

ق�ضيرة اإلى عاملين في المجال ال�ضحفي، و20 

حالة ط���رد ومنع من دخول الب���الد، و92 حالة 

اعتق���ال وتهديد وم�ض���ايقة، و3 قتلى، و�ض���جينا 

واحدا حكم عليه بال�ض���جن الموؤبد هو النا�ض���ط 

والمدون عبد الجليل ال�ض���نكي�ش. بينما �ض���نفت 

منظمة مرا�ض���لون بال حدود البحرين على راأ�ش 

اأخطر ع�ضر دول على ال�ضحافيين في العالم. 

وج���اء ف���ي التقري���ر ال���دوري للجن���ة حماي���ة 

ال�ض���حافيين اإن ظ���روف حري���ة ال�ض���حافة في 

البحرين و�ضلت اإلى اأ�ض���واأ م�ضتوى لها منذ عام 

1971، فقد �ضنت الحكومة حملة قمع وح�ضية 
متعددة الأوجه �ض���د و�ض���ائل الإعالم الإخبارية 

الم�ض���تقلة الت���ي غط���ت حرك���ة الحتجاج���ات. 

واأخ�ض���عت قوات الأمن ال�ض���حفيين لعتداءات 

وعمليات ط���رد واعتقالت ومحاكمات م�ضي�ض���ة 

واأحكام���ًا بال�ض���جن واإ�ض���اءة معامل���ة فتاكة في 

المرا�ض���لين  ا�ض���تهداف  ت���م  وق���د  ال�ض���جون. 

ال�ضحفيين المحليين والدوليين على حد �ضواء، 

وا�ض���تخدمت ال�ض���لطات الذخائ���ر الحي���ة �ض���د 

المتظاهرين والمرا�ضلين ال�ضحفيين.

اعتقال الصحفيني يف البحرين، عادة قدمية
تداولت �ص���بكات التوا�ص���ل الجتماعي مل�ص���قا يطالب بالإفراج عن اإبراهيم ب�ص���مي رئي�س هيئة 

تحرير �صحيفة الوقت )التي اأغلقت قبل �صنتين( وال�صاعر علي عبد اهلل خليفة، وهو مل�صق يعود 

اإلى فترة ال�صبعينات حين األقي القب�س عليهما من قبل ال�صلطات لن�صاطهما ال�صحفي.

صحافيون بحرينيون وعامليون 
يفوزون بجوائز دولية عن تقاريرهم عن البحرين

جمعية الصحفيني يف بيان:
7 يتنافسون على مقاعد جملس اإلدارة

مراسلون بال حدود: البحرين على رأس 
أخطر املناطق على الصحفيني يف العامل 
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»ال يفيد لوم املرآة إذا كان وجهك معيًبا«
نيقولي غوغول

لن يفيد ال�ض���لطة و�ضحفييها �ض���يًئا اأن يعيبوا مراآة 

البحرين، لن يتح�ضن �ض���يء من قبح ال�ضلطة ول قبح 

وج���وه تابعيها، عليهم اأن ي�ض���لحوا وجهه���م. مهمتنا 

ك�ض���ف وج���ه الدكتاتورية المعي���ب: اأخب���اره الكاذبة، 

ف�ضاده، ا�ضتبداده، قمعه، ب�ضاعة قتله، انتهاكه لحقوق 

الإن�ض���ان، انتقا�ض���ه من هيبة الدولة، تهالك خطابه، 

هذيانه، مر�ضه الع�ضي على الإ�ضالح، اإف�ضاده للنا�ش 

وذممها وبراءتها.

لماذا يقراأ النا�ش مراآة البحرين؟

ل يقراأنا النا�ش في �ض���احات الحرية ليتفرجوا على 

قبح الدكتاتورية، بل لي�ض���هموا معنا في اإظهار وجهها 

القبيح. وجدوا في مراآتنا حقيقة الدكتاتور معّراة من 

م�ض���احيق اإعالمه الكاذب. ي�ضتطيع اأن يلوم �ضحافته 

وتلفزيونه واإعالمه حين ُيظهر هذا الإعالم �ضيًئا من 

قبحه، على حين غفلة، لأنه لي�ش فيها �ضيء من �ضدق 

المراآة. لكنه ل ي�ضتطيع اأن يلوم مراآة البحرين، لأنها 

ُتريه حقيقته كم���ا هي، ولأنها لم تمار�ش مهمتها وفق 

مقا�ش اإذنه، فلها اأن ُت�ضِمَعه من كاأ�ضها المر.

حينما قال فولتير »اإنه ل ي�ض���تطيع التفكير من دون 

اإذن المل���ك« وحي���ن قال عن المل���ك فريدريك الثاني 

»لم اأ�ض���تطع العي�ش بدونك، ول مع���ك« قال ذلك لأنه 

يعب���ر ع���ن تململه لأن���ه كان يت�ض���لم راتب���ه من بالط 

�ضديقه الملك. 

�ض���تتكلم م���راآة البحرين دون اإذن الملك، و�ض���ترى 

دون حجابه، و�ضتك�ض���ف للنا�ش عيوبه، و�ضتعي�ش دون 

م�ض���اعداته وخارج قوانينه الم�ض���تبدة، �ضتخرج على 

خالف ال�ضحافة عن �ض���يف بالطه لالأبد، و�ضتعي�ش 

في �ضاحات الحرية التي ي�ضّكلها النا�ش في ميادينهم 

ويو�ّضعها المثقفون باأفكارهم.

 يذه���ب النا�ش للمرايا ليروا حقيقة وجوههم، لأول 

مرة في تاريخ ال�ضحافة البحرينية، تتاأ�ّض�ش �ضحافة 

خارج اعتبارات الدكتاتور، ل ُتقيم اعتباًرا ل�ض���لطته، 

ول ُتواِرب في قول عيوبه. هذه لي�ض���ت ف�ضيلتنا، لكنها 

حقيقة طالما �ضّككنا الدكتاتور في اإمكانية ح�ضولها، 

وكاأَنّ كل الأ�ضياء لبد اأن ت�ضبح في فلكه لتعي�ش، وكاأَنّ 

ال�ض���حافة ل يمكن اأن تعي�ش بدونه، ف���ي حين اأَنّها ل 

يمكن اأن تعي�ش معه.

يمك���ن اأن تك���ون هناك �ض���حافة ح���ّرة وُمعاِر�ض���ة 

تت���ذّرع  ل  �ض���حافة  الم�ض���وؤول،  الحقيق���ي  بالمعن���ى 

بجاللة الدكتاتور لتقول الحقيقة، �ض���حافة م�ض���وؤولة 

ع���ن كلمتها ور�ض���التها في حفظ وح���دة المجتمع من 

النق�ضام. ل�ضنا بحاجة اإلى اأن نكذب ونقول اإَنّ العيب 

في مراآتنا. ل، العيب في وجه جاللته.

لدين���ا ثقة ف���ي اأن مراآتنا تقول الحقيقة، و�ض���تكون 

يوًم���ا حقيقة ف���ي وطنها الذي تحمله معها، و�ض���تكون  

هناك حيث وطنها، ومهمتها اأن ُتظهر عيب الدكتاتور.

اإّنه يوم ال�ض���حافة العالمي 3 مايو، ويوم انطالقة 

)المراآة( ال�ضنوي 13 مايو، نحتفل به، بك�ضف العيوب 

التي اأحدثها الدكتاتور في �ضحافتنا البحرينية. لأول 

مرة �ضتلم�ض���ون م���راآة البحري���ن )ع���دد خا�ش( في 

ن�ض���ختها المطبوعة خ���ارج الوطن، واإل���ى لقاٍء قريب 

بكم في الوطن، لقاء مطبوع في الورق والقلب.

ي���وم انطالق���ة م���راآة البحري���ن،  13 ماي���و، ه���و 
واأخترن���ا اأن نجع���ل احتفالنا بالنطالق���ة ممتدًا بيوم 

ال�ضحافة العالمي3مايو.
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»منت���دى  اأعل���ن   

لحق���وق  البحري���ن 

الإن�ض���ان« اإنه يعمل على 

خط���اب  ح���ول  تقري���ر 

و�ضيا�ض���ة  الكراهي���ة 

العلني���ة  المحاكم���ات 

الت���ي ق���ام به���ا تلفزيون 

اأثن���اء تطبيق  البحري���ن 

قانون ال�ضالمة الوطنية. 

المنت���دى  رئي����ش  وق���ال 

يو�ضف ربيع اأن »التقرير 

ال�ض���هر  ف���ي  �ضي�ض���در 

القادم، وياأتي في �ض���ياق 

الفعاليات الم�ضاحبة لليوم العالمي لل�ضحافة الذي 

ي�ضادف في 3 مايو/ �أيار«.

واأو�ض���ح »التقري���ر ير�ض���د اتجاهين ف���ي خطاب 

تلفزيون البحرين بو�ضفه الموؤ�ض�ضة الر�ضمية لل�ضلطة 

وهو خطاب الكراهية تجاه جماعة اإن�ض���انية محددة، 

والمحاكم���ات الت���ي عقده���ا التلفزيون عل���ى الهواء 

مبا�ض���رة لنا�ض���طين كانوا يمار�ض���ون حري���ة التعبير 

والتجمع ال�ضلمي في دوار اللوؤلوؤة العام الما�ضي«.

وتاب���ع »التقري���ر يح���دد برنامجي���ن تلفزيونيي���ن 

هما )الرا�ض���د( و)ح���وار مفتوح( ال���ذي كان يديره 

�ض���عيد  الإعالم���ي 

م�ض���يفًا  الحم���د«، 

»التقرير ير�ض���د اأي�ض���ا 

اإمكاني���ة وج���ود عالق���ة 

بين هذي���ن البرنامجين 

التي  الأمنية  والأجه���زة 

لوح���ظ اأثرها في المواد 

المن�ضورة تلفزيونيا«.

»اإن  ربي���ع  وق���ال 

الخطاب الم�ضتخدم في 

ه���ذه البرام���ج يو�ض���ف 

والإ�ض���اءة  بالت�ض���هير 

وه���و مجرم قانوني���ا، وتمثل انتهاكا �ض���ارخًا لحقوق 

الإن�ض���ان«. واأ�ض���اف ب���اأن التقري���ر »�ض���وف يعر����ش 

ك�ض���فا بالألف���اظ والنع���وت الت���ي كان مقدموا هذين 

البرنامجين يطلقونها على المعار�ضين للحكومة«.

اإل���ى  اأ�ض���ار  ق���د  التق�ض���ي  لجن���ة  تقري���ر  وكان 

المحاكمات الت���ي عقدت في التلفزيون وا�ض���تهدفت 

اأطباء و�ض���حفيين وريا�ض���يين ونا�ض���طين �ضيا�ضيين 

حقوقيي���ن، وا�ض���فًا اإياه���ا باأنه���ا »مهين���ة وحاط���ة 

بالكر�مة«.

منتدى حقوق اإلنسان يرصد يف تقرير 
خطاب الكراهية يف تلفزيون البحرين

»19 بحرين« تطلق باكورة أنشطتها بحضور
املتضررين« »الصحفيني 

م���راآة البحري���ن: د�ض���نت مجموع���ة »19 بحري���ن« في ي���وم ال�ض���حافة العالمي باك���ورة اأن�ض���طتها في 

احتف���ال نوعي م���زج بين المو�ض���يقى والكلمة في حين ح�ض���ره جمع غفير من ال�ض���حفيين المت�ض���ررين. 

وتل���ت ال�ض���حافية الع�ض���و بالجمعي���ة ع�ض���مت المو�ض���وي مرئي���ات المجموع���ة، قائلة » اآن لن���ا العمل لن 

ن�ض���كت، ولن نندب حظنا �ض���يكون لنا تجمعاتنا وف�ض���اءاتنا و�ضنتوا�ض���ل مع كل العالم، مع كل التنظيمات 

المعني���ة بحري���ة الكلم���ة. وربم���ا تك���ون لن���ا �ض���حيفة خا�ض���ة بن���ا«. 

و�ض���لطت المو�ض���وي في كلمة األقتها بالمنا�ض���بة ال�ض���وء عل���ى اأهم قيود ال�ض���حافة م�ض���تعيدة تجربتها 

الطويلة في العمل ال�ض���حفي »في اأزمة عام 1956 بعد حل الهيئة اأغلقت وقتها جميع ال�ض���حف وكممت 

الأف���واه، ه���ذا ديدن ال�ض���لطة، لك���ن هذه المرة ت�ض���نف 6 �ض���حف موالية لل�ض���لطة وفق تقرير ب�ض���يوني، 

���ربت لأنها م�ض���تقلة وتنقل الحقيقة«. واأ�ضافت »تو�ض���يات ب�ضيوني اأدانت  عدا �ض���حيفة الو�ض���ط لذلك �ضُ

البرام���ج المحر�ض���ة عل���ى الكراهي���ة، واغتي���ال ال�ضخ�ض���يات عبر ت�ض���ويه �ض���معتها«، مت�ض���ائلة »اأين هم 

المدانون؟ ل يزالون يكتبون وي�ض���تمون في ال�ض���حف وفي محطات خا�ض���ة كقناتي و�ض���ال و�ضفا«. وقالت 

»ال�ض���حافة لي�ضت من اأجل ال�ض���حفيين، اإنها من اأجل الديمقراطية وحقوق ال�ضعب واأموالهم وثرواتهم، 

اإنها من اأجل ك�ض���ف الم�ض���تور وف�ض���حه، وف�ض���ح انتهاكات حرية التعبير«، مت�ض���ائلة »ماهي الأ�ضلحة التي 

حملها ال�ض���حفيون والإعالميون غير �ض���الح حرية الكلمة؟«.  وتابعت »اإن قانون ال�ض���حافة الذي يحب�ش 

ال�ض���حفي ويغرمه كان من المفرو�ش اأن يرى النور قبل غيره، فهو اأهم قانون في الم�ض���روع الإ�ض���الحي 

ولكن منذ 9 اأعوام لم ُيقر اإلى الآن«، مو�ض���حة »الق�ض���ايا الكبرى مثل هروب العقيد عادل فليفل، تقرير 

البن���در منعوا ال�ض���حافة من الكالم عنهما لأن الم�ض���كلة ه���ي في تغّول الجهاز التنفيذي في كل مفا�ض���ل 

الدولة، في الت�ض���ريع والق�ض���اء والموؤ�ض�ض���ات المدنية، في الجمعيات وال�ض���حف«. 
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ق���د حوك���م عب���د اهلل الزائ���د 

رئي����ش تحريره���ا بعد �ض���دورها 

ب�ض���نة لأنه ن�ضر تحقيقا عن تدني 

الخدم���ات الطبية في م�ضت�ض���فى 

الحكوم���ة حين���ذاك. ول���م تم�ش 

خم�ضة اأعوام على �ضدورها حتى 

اأجب���رت ال�ض���لطات الزائ���د على 

اإغ���الق الجريدة لأنه ل���م يرتهن 

ل�ضيا�ض���تها فتوقف���ت نهائي���ا ف���ي 

�س���نة 1944 بذريعة �ضكلية هي 

اأزمة الورق. في حين اأن ال�ض���بب 

الحقيقي كما ي�ضير الموؤرخ مبارك 

الخاطر، هو ن�ضر الجريدة لمقال 

يطالب ب�ضرورة الوحدة لإمارات 

)الإمارات  المت�ض���الح  ال�ض���احل 

العربية حاليا( مما اعتبر متنافيا 

م���ع �ضيا�ض���ة النظام وال�ض���تعمار 

عل���ى حد �ض���واء، اأو �ضيا�ض���ة فرق 

ت�ضد المبريالية. 

ويب���دو اأن العالقة ال�ض���دامية 

بين ال�ض���حافة والنظام ا�ضتمرت 

بع���د  عل���ى ه���ذا المن���وال حت���ى 

اإغالق جريدة البحرين، و�ض���دور 

جرائ���د ومج���الت اأخ���رى ابتداء 

من منت�ض���ف الربعين���ات وحتى 

حي���ث  الخم�ض���ينات،  منت�ض���ف 

ظهرت خالل ه���ذه الفترة جرائد 

البحري���ن  �ض���وت  قبي���ل:  م���ن 

�ضيا�ض���يا  منبرا  وكانت   ،1949
ال�ضيا�ض���ات  �ض���د  وثقافي���ا 

والحكومي���ة،  ال�ض���تعمارية 

وا�ض���تقطبت مجموعة من الأقالم 

المتميزين  والمثقفي���ن  والكت���اب 

والمنا�ض���لين، حت���ى اأن���ه يمك���ن 

الق���ول اإن قادة الحرك���ة الوطنية 

في الخم�ضينات كانت من مدر�ضة 

ه���ذه الجري���دة. اإل اأنه���ا اأغلق���ت 

ب�ض���كل تع�ض���في من قبل ال�ض���لطة 

في العام 1954 ب�ضبب مواقفها 

لق�ض���ايا  الم�ض���اندة  الوطني���ة 

ال�ض���عب، فحل���ت مكانه���ا جرائد 

 1952- القافل���ة  مث���ل،  ع���دة، 

1954 وم���ا لبث���ت اأن اغلقته���ا 
ال�ضلطات اأي�ضا ب�ض���بب مواقفها، 

ف�ض���درت ف���ي اأعقابه���ا جري���دة 

الوطن 1955 وهي الوجه الآخر 

للقافلة ولكنها اأغلقت اأي�ضا بقرار 

حكومي مع جريدتين اأخريين هما 

الميزان وال�ضعلة بعد �ضرب هيئة 

التحاد الوطني في �ضنة 1956 

ومحاكمة ونفي قيادتها.

 البحرين ابتداء من منت�ض���ف 

منت�ض���ف  حت���ى  الخم�ض���ينات 

ال�ض���تينات دخلت في مرحلة قمع 

وا�ضتبداد �ضديدين، وهي مرحلة 

اأ�ض���به بما يع���رف بالمكارثية في 

الولي���ات المتح���دة، فق���د تم���ت 

المحلي���ة  ال�ض���حافة  مالحق���ة 

ومن���ع ال�ض���حافة العربية الثورية 

التي ت�ض���لط ال�ضواء على الو�ضع 

ال�ض���تبدادي وال�ض���تعماري ف���ي 

البحرين من الدخول الى البالد. 

ت�ضدت ال�ض���حافة البحرينية 

للمخطط���ات  ن�ض���اأتها  من���ذ 

ال�ضتعمارية من جهة، ولل�ضيا�ضة 

ال�ض���تبدادية المحلي���ة م���ن جهة 

ال�ض���حافة  اأن  بمعن���ى  اأخ���رى. 

كانت تحارب على جبهتين، �ض���د 

جبه���ة ال�ض���تعمار، و�ض���د جبهة 

النظ���ام الحاكم الم�ض���تبد، وهي 

ه���ذا  بتطلع���ات  ل�ض���يقة  كان���ت 

ال�ضعب في الحرية والديمقراطية 

وال�ض���تقالل. لذلك كان ل بد اأن 

تواجه بالمنع والإلغاء، كما يواجه 

بالقم���ع  والكت���اب  ال�ض���حافيون 

وم�ض���ادرة حق التعبير. ل ل�ضيء 

�ض���وى ان ال�ض���حافة كان���ت منذ 

البدء ملتزمة الدفاع عن م�ضالح 

ال�ض���عب وعدال���ة ق�ض���اياه �ض���د 

م�ضتعمريه في الخارج، وم�ضتغليه 

في الداخ���ل، كانت م���راآة تعك�ش 

ق�ضاياه وتطلعاته. 

جريدة األضواء
ا�ض���تمرت محنة ال�ضحافة من 

جراء حملة المكارثية زهاء ع�ضر 

�ض���نوات عج���اف حتى انتفا�ض���ة 

مار�ش 1965 التي مثلت فاتحة 

مرحل���ة جدي���دة من ال�ض���حافة 

البحريني���ة، حي���ث �ض���درت بعد 

النتفا�ض���ة ب�ض���تة �ض���هور جريدة 

)الأ�ض���واء( ل�ض���احبها محم���ود 

الم���ردي. ومثل���ت الأ�ض���واء اأحد 

المناب���ر الثقافي���ة الهام���ة لكثير 

من الكتاب والأدب���اء والمثقفين، 

لكنها لم تكن كذلك على �ض���عيد 

ال�ض���اأن العام خا�ض���ة في الجانب 

ال�ضيا�ض���ي. تلته���ا ف���ي ال�ض���دور 

ف���ي  الأ�ض���بوع(  )�ض���دى  مجل���ة 

عل���ى  ل�ض���احبها   1969 �س���نة 

الوطن���ي  وبفع���ل خطه���ا  �ض���يار، 

والتعطيل  للمن���ع  فق���د تعر�ض���ت 

ب�ض���بب م���ا تن�ض���ره م���ن مقالت 

متنوعة تنتقد الو�ضع القائم، وقد 

ع���رف عن هذه المجل���ة تعاطفها 

م���ع الحرك���ة القومية والي�ض���ارية 

والق�ضايا الوطنية. 

 اأوقفت )�ض���دى ال�ض���بوع( في 

منت�ض���ف ال�ض���بعينات م���ن قب���ل 

الحكوم���ة لأنها ن�ض���رت بيان كتلة 

الوطن���ي  المجل����ش  ف���ي  ال�ض���عب 

ال���ذي يندد بم�ض���روع قان���ون اأمن 

الدول���ة ال���ذي طرحت���ه الحكومة 

عل���ى المجل�ش الوطن���ي اإل اأنه باء 

بالف�ضل، ولم ينل الثقة، كما حّملت 

المجلة الحكومة حينذاك م�ضئولية 

الأزمة ال�ضيا�ضية الم�ضتحكمة في 

البالد، وع���دم تعاون الحكومة مع 

المجل�ش الوطني. 

ج���اءت مرحلة ال�ض���تقالل في 

وكان���ت   1971 اغ�ض���ط�ش   14

والتطلع���ات  بالآم���ال  حافل���ة 

الكبيرة فيما يتعلق بال�ض���حافة. 

ولك���ن ه���ذه الآم���ال والتطلع���ات 

�ضرعان ما تبخرت وذهبت اأدراج 

الري���اح. فع���دا ع���ن النفراج���ة 

الق�ض���يرة التي ا�ض���تمرت خالل 

 1973- الوطني  المجل�ش  فترة 

فيه���ا  ازده���رت  والت���ي   1975
ال�ض���حافة على الرغ���م من عدم 

وجود �ض���حافة يومية، ف���اإن هذه 

ال�ض���حافة ق���د وقعت في قب�ض���ة 

ح���ل  بع���د  الدول���ة  اأم���ن  قان���ون 

المجل�ش الوطني، وباتت مخترقة 

�ض���واء ف���ي ذلك �ض���حافة ما قبل 

ال�ض���تقالل اأو ما بعده في اأح�ضن 

اأو ممنوع���ة ومراقب���ة  الأح���وال، 

ومالحقة في اأ�ضواأ الأحوال. 

جملة املواقف
�ض���درت   1973 الع���ام  ف���ي 

مجلة المواقف الى جانب الأ�ضواء 

و�ضدى ال�ض���بوع، لكن ال�ضحافة 

البحريني���ة ل���م تزدد نوعي���ا، ولم 

يطراأ عليها تغير نوعي اللهم اإل في 

ال�ض���اأن الثقاف���ي والأدبي. وبعدها 

وارتباط���ًا بحل المجل����ش الوطني 

و�ض���ريان قانون اأم���ن الدولة جاء 

اإ�ض���دار الجريدة اليومي���ة الأولى 

)اأخب���ار الخلي���ج 1976( لتمثل 

هي اأي�ضا اإ�ضافة كمية لل�ضحافة، 

اإ�ض���افة الى ما هو موج���ود، اأكثر 

مم���ا ه���ي اإ�ض���افة نوعي���ة، ومنذ 

البداية اأخذت اأخبار الخليج خطا 

�ضحافيا ر�ضميا مح�ضوبا على اأحد 

اأجنحة ال�ضلطة.

ومنذ النق�ض���ا�ش على تجربة 

المجل����ش الوطن���ي في منت�ض���ف 

ال�ض���بعينات من القرن الما�ضي، 

باتت ال�ض���حافة البحرينية ت�ضير 

وفق���ا له���وى ال�ض���لطة، ومخترقة 

من قبل ال�ض���لطة باأ�ض���كال واألوان 

مختلف���ة، وق���د ُكبل���ت م���ن قب���ل 

ال�ضلطات التي اأحكمت �ضيطرتها 

تمام���ا على ال�ض���اأن ال�ض���حافي، 

هذا مع العلم اأن هذه ال�ض���حافة 

ولي�ض���ت  خا�ض���ة  اأهلي���ة/  ه���ي 

حكومي���ة. لذل���ك ف���اإن �ض���حافة 

ال�ض���بعينات مثل���ت وجه���ة النظر 

الحكومي���ة في الغالب الأعم، ولم 

تك���ن مهتم���ة بال�ض���اأن الوطني اأو 

مّعبرة عن التطلعات ال�ضعبية كما 

ح�ض���ل ف���ي �ض���حافة الأربعينات 

والخم�ض���ينات، حتى اأن كثيرا من 

الكت���اب وال�ض���حافيين من ذوي 

المواقف المعلنة وال�ضريحة من 

النظام ل���م ي�ض���تطيعوا ان يكتبوا 

في هذه ال�ضحافة، وكان الرقيب 

لهم بالمر�ض���اد، هذا ف�ض���ال عن 

تحفظات روؤ�ضاء التحرير على ما 

يكتبون. 

الحقيقي���ة  ال�ض���حافة  ولأن 

مهم���ة ج���دا ف���ي تعرية الف�ض���اد 

الو�ض���ع  ا�ض���تمر  والمف�ض���دين، 

ال�ضحافي المتردي في البحرين 

ال�ض���بعينات  عق���دي  خ���الل 

والثمانين���ات معتمدا على جريدة 

يومية فقط اأخدت ت�ض���يخ اإ�ضافة 

اإلى عدد من المجالت الأ�ضبوعية 

المتهالك���ة والتي توقف بع�ض���ها، 

والموجودة والتي ل يعرفها اأحد. 

جريدة األيام
حت���ى �ض���درت جري���دة اليام 

مع بداي���ة 1989 لتمث���ل تجربة 

جديدة وواعدة، حيث ا�ض���تقطبت 

العديد من الأقالم في ال�ضحافة 

والأدب والثقافة والراأي لدرجة اأن 

وزارة الداخلية �ض���اقت بها ذرعا 

في ال�ضنتين الأوليين من �ضدورها 

واعتبرته���ا منب���را خطرا ب�ض���بب 

كتابها وخلفياته���م اليديولوجية، 

معتب���رة اإياه���ا اأنها تمي���ل لفكار 

الي�ضار، اأو اللبرالية المتنورة.

وبالفع���ل كان���ت الأي���ام تجربة 

�ض���دورها،  لحظ���ة  متمي���زة 

خ�ضو�ض���ا فيم���ا يتعل���ق بال�ض���اأن 

الع���ام، اإل اأن���ه ت���م احتواوؤها من 

القائمي���ن  ولأن  ال�ض���لطة،  قب���ل 

عليها لي�ضوا بعيدين عن ال�ضلطة، 

بل من الموالين، فاأ�ض���بحت مثل 

�ض���ابقاتها اإحدى منابر ال�ض���لطة 

والمدافعي���ن عنه���ا بق���وة، ه���ذا 

عل���ى الرغم من محاول���ة تطعيم 

و�ضخ�ض���يات  بكت���اب  طاقمه���ا 

ي�ض���اري  ه���وى  ذات  �ض���حافية 

اأو ليبرال���ي اإل���ى م���ا هنال���ك، اإل 

اأن ذل���ك ل���م يمنعه���ا م���ن تبن���ي 

الموق���ف الحكومي،  والدفاع عن 

وه���و م���ا تجلى ف���ي موقفه���ا من 

انتفا�ض���ة الت�ض���عينات �ض���واء من 

حي���ث تغطيتها لالأح���داث اأو من 

خالل مواقف كتابها و�ضحافييها 

ف���ي التطبيل لمواق���ف واجراءات 

وا�ض���تنكار  و�ض���جب  النظ���ام، 

ب���ل  ل  الحتجاجي���ة،  الحرك���ة 

وال�ضماتة فيها وفي قياداتها. 

عل���ى  نف�ض���ه  ال�ض���يء  ينطب���ق 

اأخب���ار الخليج، فه���ي ملكية اأكثر 

من المل���ك كما يق���ال بمحرريها 

الذي���ن  اأولئ���ك  حت���ى  وكتابه���ا. 

الي�ض���ار  اإل���ى  الإنتم���اء  يدع���ون 

من كتابه���ا، اأ�ض���بحوا بقدرتهم، 

ل بق���درة ق���ادر، يدافع���ون ع���ن 

ال�ض���لفية، ويدافعون عن الرجعية 

ال�ض���عب  وقم���ع  وال�ض���تبداد 

تقدميتهم  وجم���دوا  البحرين���ي، 

وعلمانيته���م اللتي���ن طالما تغنوا 

بها. التقدمية والعلمانية في ذمة 

التاري���خ بالن�ض���بة له���م، والمهم 

ه���و بق���اء النظ���ام والمغانم التي 

يغدقها عليهم. 

حكاية الصحافة البحرينية
من 1939 إلى ثورة 14 فبراير

الصحافة أسوة بالتعليم بدأت يف هذا البلد بداية أهلية وليس من قبل الدولة، وعلى غري وفاق معها. ومنذ بدايتها يف نهاية ثالثينيات القرن املاضي 
)جريدة البحرين 1939م( خضعت الصحافة البحرينية للحصار من قبل السلطة مدعوما بطبيعة احلال حينذاك بالسلطة االستعمارية ممثلة يف 

رمزها تشارلز بلغريف ورقابته الشديدة. 
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»البحرينية لل�شفافية«:

ل يفيد الإ�شرار على انكار ترّدي حرية ال�شحافة 

مراآة البحرين: قالت »الجمعية البحرينية لل�ضفافية« اإن »انحدار مكانة البحرين فيما يتعلق بحرية ال�ضحافة وحرية 

التعبير لي�ش غريبا«، م�ضتدلة »بالمعايير المو�ضوعية التي تعتمدها المنظمات العربية الدولية المتخ�ض�ضة«. واأكدت 

الجمعية، في بيان لمنا�ضبة اليوم العالمي لحرية ال�ضحافة اأن »الإ�ضرار على انكار الو�ضع المتردي لحرية ال�ضحافة 

والعالم والتعبير، وترداد كلمات التفاخر والتباهي لن تفيد«،

داعية »الم�ضوؤولين اإلى مواجهة هذا الواقع ومعالجته بجراأة و�ضجاعة، للخروج من هذا الماأزق الذي نعي�ضه ويدفع 

الن�ضالت  �ضورة  لت�ضويه  واإمكاناتهم  اأقالمهم  �ضخروا  »العديدون  اأن  واأ�ضافت  باه�ضًا«.  ثمنًا  والدولة  ال�ضعب  فيه 

اإلى ال�ضحن الطائفي والتحري�ش، والم�ضاركة في تلفيق التهامات والنتقام من كل ال�ضرفاء وفي  ال�ضجاعة، وعمدوا 

مقدمتهم ال�ضحافيين«، م�ضيرة اإلى اأن »ال�ضحافيين البحرينيين دفعوا ثمنًا 

,.,
مكافاأة الخائب:

�شعيد الحمد م�شت�شارًا لالإعالم الأمني

مراآة البحرين: اأ�ض���ارت اأنباء اإلى تعيين ال�ض���حفي بجريدة »الأيام« �ض���عيد الحمد م�ضت�ض���ارًا اإعالميًا 

اإل���ى وزارة الداخلي���ة. 

وقال مقربون منه اإن »وزارة الداخلية اختارت الحمد لتقديم خدمات ا�ضت�ض���ارية اإلى الإعالم الأمني التابع 

اإلى الوزارة في كيفية التعامل مع الحمالت الإعالمية   الموؤثرة التي يقودها معار�ضون، وذلك كمكافاأة له على 

الدور الذي ا�ضطلع به في التعري�ش بالمحتجين المطالبين بالديمقراطية«.

وع���رف �ض���عيد الحم���د ببرنامج���ه »ح���وار مفت���وح« ال���ذي كان يط���ل عب���ره م���ن �ضا�ض���ة تلفزي���ون 

البحري���ن ف���ي فترة ال�ض���المة الوطني���ة، وعّد رم���زًا لحم���الت العن�ض���رية والكراهية والت�ض���ّفي. كما 

ي�ض���ًا بتعاون���ه مع اأجهزة الأمن ف���ي عر�ش مونتاج���ات فيلمية ت�ض���جل اعتراف���ات متهمين قيد  ُع���رف اأ

14 فبريار/  لى مواد مفبركة بق�ض���د ت�ض���ويه الحراك المطلبي الذي اندل���ع منذ  �ض���افة اإ الحب����ش، اإ

�ض���باط 2011.

,.,
جمعية وعد: �شركات العالقات العامة لم تغير

الواقع ال�شيئ ل�شحافة البحرين 

مراآة البحرين: طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي »وعد« ال�ضلطات البحرينية بالتوقف عن اإحداث التدهور 

في ال�ضحافة وال�ضروع فورًا في تنفيذ تو�ضيات تقرير لجنة »تق�ضي الحقائق«.

وذكرت »وعد«، في بيان لمنا�ضبة اليوم العالمي لحرية ال�ضحافة، اإن »ت�ضنيف المنظمات الدولية للبحرين باأنها 

الأكثر تراجعًا في مجال حرية ال�ضحافة ي�ضكل �ضربة قا�ضمة لكل المحاولت الم�ضتميتة في تبيي�ش �ضورة البحرين 

العامة  العالقات  �ضركات  وتاأجير  »توظيف  عملية  اأن  موؤكدة  وال�ضحافية«،  العامة  الحريات  مجال  في  المتدهورة 

على الم�ضتوى المحلي والدولي و�ضرف ماليين الدنانير عليها من لم ت�ضفر عن تغيير الواقع ال�ضيئ الذي تعاني منه 

ال�ضحافة والإعالم في البحرين«. وطالبت »ال�ضلطات باإعادة ع�ضرات ال�ضحافيين الذين تم ف�ضلهم بقرار �ضيا�ضي 

اإلى اأعمالهم والتوقف عن الت�ضييق على ال�ضحافة، وال�ضماح للمعار�ضة ال�ضيا�ضية اإعادة اإ�ضدار ن�ضراتها ال�ضحافية 

والتوقف عن حجب مئات المواقع اللكترونية

,.,
»فريدوم هاو�س« ت�شنف البحرين �شمن اأ�شواأ 4 دول

في ال�شرق الأو�شط لحرية ال�شحافة

�ضنفت منظمة »فريدوم هاو�ش« الأمريكية لحرية ال�ضحافة   2011، البحرين �ضمن الدول غير الحرة، وو�ضعها 

في المرتبة 182 عالميًا، من اأ�ضل م�ضح �ضمل 197 دولة.

القمعية  الحمالت  فى ظل  ال�ضحافة  فى حرية  تراجع حاد  يعانيان من  و�ضوريا  البحرين  اأن  اإلى  التقرير  وخل�ش 

للحركات الحتجاجية، فى حين تظل الأو�ضاع فى اإيران �ضديدة التقيد مع وجود ع�ضرات ال�ضحفيين خلف الق�ضبان 

ب�ضبب منعهم من التعبير عن الراأي. واأكد التقرير اأن الإعالم الم�ضتقل في جميع اأنحاء العالم ل يزال يواجه تحديات 

اأخرى، م�ضيفًا اأن الأنظمة في بع�ش دول ال�ضرق الأو�ضط مثل البحرين و�ضوريا ت�ضن حمالت قا�ضية على الإعالم الذي 

يكافح من اأجل احتواء حركات الربيع العربي الحتجاجية في تلك البلدان.

خالد اإبراهيم

لجنة حماية ال�ضحفيين

ترجمة :مراآة البحرين

خالل �ض���نة من���ذ الحتجاجات 

ف���ي  البحري���ن  ف���ي  ال�ض���لمية 

 ،2011 �ض���باط/فبراير   14
ال�ض���لك  الحكوم���ة  ا�ض���تهدفت 

ال�ض���حفي بالعت���داء والحتج���از 

لعرقل���ة  والتعذي���ب  والم�ض���ايقات 

تغطيت���ه الإخباري���ة. وق���د وثق���ت 

منظمتن���ا، مرك���ز الخلي���ج لحقوق 

الإن�ض���ان، الحمل���ة الممنهجة التي 

ت�ضلكها ال�ضلطات لإ�ضكات التغطية 

ف���ي  لال�ض���طرابات  الإعالمي���ة 

بالدن���ا. وهنا بع�ش م���ن كثير من 

الهجمات على ال�ضحافة:

اإم���ا  البحريني���ة  ال�ض���حف 

موجهة اأو مملوكة للدولة با�ضتثناء 

الت���ي يتعر�ش  الو�ض���ط،  �ض���حيفة 

موظفوه���ا لهجوم �ض���ديد ب�ض���بب 

ا�ض���تقاللية ال�ض���حيفة. وق���د دفع 

كري���م فخ���راوي، اأح���د موؤ�ض�ض���ي 

الو�ض���ط، الثمن الأكبر. فقد توفي 

اأثن���اء احتجازه لدى ال�ض���رطة في 

2011، بعد ثالثة  ني�ضان/اأبريل 

اأيام فقط م���ن وفاة المدون زكريا 

الع�ض���يري في الحج���ز. وقد منعت 

ال�ض���لطات التحقيق���ات الم�ض���تقلة 

التي تبين �ضبب الوفاة على الرغم 

م���ن حقيق���ة اأن كال ال�ض���حافيين 

كانا ب�ضحة جيدة  قبل �ضجنهما.

8 ت�ض���رين الثاني/نوفمبر،  في 

اأدان���ت محكمة ف���ي المنامة اأربعة 

�ض���حافيين من الو�ضط بتهمة ن�ضر 

اآذار/مار����ش  ف���ي  اأخب���ار كاذب���ة 

التحرير  2011.  فغرمت رئي�ش 
من�ضور الجمري، ومدير التحرير 

وليد نويه�ش، ومدير ق�ضم الأخبار 

المحلي���ة   عقي���ل مي���رزا، ومح���رر 

اأول عل���ي ال�ض���ريفي بغرامة مالية 

تق���در ب���� 1 األ���ف دين���ار بحرين���ي 

ل���كل  اأمريك���ي(  دولر   2650  (

منه���م. كما ت���م ا�ض���تهداف زوجة 

الجمري، ال�ض���حافية ريم خليفة، 

كذل���ك. فف���ي 14  تموز/يولي���و، 

اعت���دى موؤي���دون للحكوم���ة عل���ى 

ال�ض���يدة خليف���ة ف���ي اأح���د فنادق 

المنام���ة. كن���ت هناك، و�ض���هدت 

الهجوم عليها وكي���ف اأنها واجهت 

مهاجميها ب�ضجاعة. ولكن ال�ضلطة 

تجاهل���ت  الم�ضي�ض���ة  الق�ض���ائية 

�ض���كواها بدل من ال�ض���تماع اإليها 

�ض���د موؤيدي الحكومة ممن قدموا 

والعت���داء.  الت�ض���هير  ادع���اءات 

ال�ض���لطات متابع���ة هذه  وتوا�ض���ل 

الته���م الباطلة �ض���د خليف���ة، التي 

كانت �ضحية العتداء.

ال�ض���رطة، بموجب  على �ضباط 

القانون، واجب حماية المواطنين، 

ولكن حقوق ال�ضحفي مازن مهدي 

ق���د انتهكت م���رارا. فلق���د انهالت 

بال�ض���رب،  الأم���ن  ق���وات  علي���ه 

والإذلل، وكبل���ت ي���داه وع�ض���بت 

عيناه، وهو م�ضاهم في )دويت�ضه( 

ب�ض���بب تغطيت���ه  الأنب���اء،  لوكال���ة 

للمظاهرات. ولقد ت���م تنفيذ هذه 

ال�ض���رطة،  ف���ي مراكز  الهجم���ات 

وعلى مراأى �ضباط اآخرين.

اأ�ض���يب م�ض���ور وكال���ة رويت���رز 

مرتي���ن  اإقب���ال  محم���د  حم���د 

ح���ول  التقاري���ر  يع���د  كان  بينم���ا 

  8 الحتجاج���ات ال�ض���لمية. فف���ي 

اأيلول/�ض���بتمبر،  اأ�ضيب في العنق 

ج���راء هجوم لق���وات الأم���ن على 

ح�ض���د من المتظاهرين. وفي 15 

اأ�ض���يب  الأول/دي�ض���مبر،  كان���ون 

اأثن���اء  للدم���وع  الم�ض���يل  بالغ���از 

تغطيته لمظاهرة. وتعر�ضت نزيهة 

�ض���عيد، وهو مرا�ض���لة قناة فرن�ضا 

لل���ركل واللكم وال�ض���فع بعد   ،24
القب�ش عليه���ا في 22 �أيار/مايو. 

واتهمت بالكذب في تغطيتها، ولم 

يطلق �ض���راح ال�ضيدة نزيهة اإل بعد 

اإجبارها عل���ى توقي���ع اعتراف لم 

ي�ضمح لها بقراءته.

وقد و�ضعت ال�ضلطات البحرينية 

حمل���ة القمع لت�ض���مل م�ض���تخدمي 

الجتماع���ي  الإع���الم  و�ض���ائل 

ا�ض���تجواب  تم  )الإنترنت(.فلق���د 

نبي���ل رجب، رئي�ش مركز البحرين 

لحق���وق الإن�ض���ان، مرتي���ن الع���ام 

الما�ض���ي بتهم���ة ا�ض���تخدام تويتر 

ل���� » تعم���د ن�ض���ر الدعاي���ة المثيرة 

للعواط���ف ومعلوم���ات كاذب���ة من 

الع���ام،  النظ���ام  زعزع���ة  �ض���اأنها 

النا����ش،  بي���ن  الخ���وف  واإث���ارة 

واإلحاق ال�ض���رر بم�ض���الح العامة، 

وت�ض���ويه �ضمعة ال�ضلطات ». وزينب 

تويترها  ا�ضتخدمت  التي  الخواجة 

المواطني���ن  لت�ض���جيع  الخا����ش 

البحرينيين على المطالبة بحقوق 

الإن�ض���ان والحق���وق المدني���ة جعل 

الأم���ن:  لق���وات  اأن�ض���طتها هدف���ا 

ففي 15  كانون الأول/دي�ض���مبر، 

ت���م القب����ش عليه���ا ف���ي  مظاهرة 

في المنامة. وت���م احتجازها لمدة 

مهاجم���ة  بتهم���ة  اأي���ام،  خم�ض���ة 

�ض���ابطة �ض���رطة، والم�ض���اركة في 

مظاهرة غير قانونية، والتحري�ش 

على التخريب.

وق���د واجه اثنان م���ن المدونين 

ف���ي  الق�ض���وة.  �ض���ديدة  معامل���ة 

حزيران/يوني���و، حكمت المحكمة 

عب���د  الإنترن���ت  �ض���حفي  عل���ى 

الجليل ال�ض���نكي�ش  بال�ض���جن مدى 

الحي���اة في �ضل�ض���لة م���ن اتهامات 

مع���اداة الدولة الت���ي تتعلق بعمله. 

ال�ضنكي�ش، الذي يعاني من م�ضاكل 

�ضحية عديدة، خا�ش اإ�ضرابا عن 

الطعام ال�ض���هر الما�ضي احتجاجا 

عل���ى المعامل���ة الت���ي لقيه���ا ف���ي 

ال�ض���جن. وحكم المدون علي عبد 

الإمام، الذي ا�ضطر اإلى الختباء، 

غيابيا بال�ضجن لمدة 15 عاما.

وفي جهودها الرامية اإلى فر�ش 

عرقل���ت  دول���ي،  اإعالم���ي  تعتي���م 

و�ض���ايقت  البحريني���ة  ال�ض���لطات 

ال�ض���حفيين الأجانب اأي�ضا. فلقد 

تعر����ش نيكول�ش كري�ض���توف وهو 

كاتب عمود في �ض���حيفة نيويورك 

تايمز وزميله اآدم األك وهو �ضحفي 

فيدي���و، لقناب���ل الغ���از، والمعاملة 

القا�ض���ية، واعتقال اأثناء تغطيتهما 

الأول/ كان���ون  ف���ي  احتجاج���ا 

دي�ض���مبر . وه���م م���ن بي���ن ع���دد 

من ال�ض���حفيين الدوليي���ن الذين 

منعتهم ال�ضلطة من دخول البالد.

ا�ض���تنتاج  ا�ض���تخال�ش  يمك���ن 

واح���د فقط: لي����ش هن���اك حماية 

لل�ض���حفيين في البحري���ن، ولي�ش 

هن���اك حرية  ف���ي كتاب���ة التقارير 

ال�ضيا�ض���ية  ال�ض���طرابات  ح���ول  

ف���ي الب���الد للبحرينيي���ن ولبقي���ة 

العالم. ولكن ال�ضحفيين يتخذون 

تموز/يولي���و،  فف���ي  اإجراءاته���م: 

اأ�ض�ش ال�ضحفيون المبعدون رابطة 

البحري���ن لل�ض���حافة ف���ي لن���دن، 

والت���ي تعم���ل للدف���اع ع���ن حري���ة 

ال�ض���حافة في البحري���ن. ولديها 

الكثي���ر لتفعله. واأخبرني المن�ض���ق 

ع���ادل م���رزوق  اأنه تم ا�ض���تهداف 

اأكثر من 140 �س���حافيا بحرينيا  

اأو  العتق���ال،  اأو  بالتعذي���ب، 

ال�ض���جن، اأو الف�ضل من العمل في 

العام الما�ضي.

و�ضلة الن�ش الأ�ضلي 

https://www.cpj.org/

blog/2012/02/a-year-of-

repression-bahrain-continues-

 crackdown-o.php

بعد عام من القمع:

البحرين تواصل حملتها ضد الصحافة
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م��راآة البحري��ن: اإل��ى اأين 

و�شل��ت التح�شيرات في قناة 

»الميادين«؟ 

غ�ض���ان بن ج���دو: نقت���رب من 

الخط���وات ما قب���ل الأخيرة. هذا 

م�ض���روع ي�ض���تغرق وقت���ًا طوي���ال. 

كل القن���وات الإخباري���ة الجادة، 

ت�ضتغرق التح�ض���يرات لها �ضنة اأو 

�ض���نة ون�ض���ف كحد اأدنى، اإلى اأن 

ت�ض���بح جاهزة. نح���ن عمليًا، لم 

يم�ش على عملنا اأكثر من �ض���بعة 

اأ�ض���هر. ومع ذلك فنح���ن الآن في 

الخطوات الأخيرة. �ضتكون هناك 

انطالقت���ان للقناة، انطالقة اأولى 

ف���ي مقرن���ا الموؤق���ت. وانطالق���ة 

ثاني���ة في وق���ت لح���ق ل اأريد اأن 

اأحدده���ا مت���ى. لك���ن النطالقة 

الأول���ى �ض���تكون بطاق���ة 70 ف���ي 

المئ���ة تقريب���ًا. نحن حري�ض���ون 

عل���ى الإنط���الق ف���ي ه���ذا الوقت 

لأنن���ا نعتب���ر اأن اللحظ���ة العربية 

الراهن���ة تحتاج لأن تك���ون هناك 

ف���ي  حا�ض���رة.  اإع���الم  و�ض���ائل 

حين نخ�ض���ى اأن ي�ض���يب زمالءنا 

بع����ش ال�ض���ترخاء والروتين. ثم 

اأن قناعت���ي ه���ي، اأنن���ا ن�ض���تطيع 

اأن نتط���ور ونت���درج، عل���ى الهواء 

مبا�ضرة. اأ�ضتطيع اأن اأخبرك باأن 

انطالقتنا �ض���تكون بعد �ض���هرين، 

لي����ش ل���دّي توقي���ت قطع���ي، لكن 

اأن ننطل���ق ف���ي يوني���و/  خطتن���ا 

حزيران المقبل. 

�شتتعاملون  كي��ف  المراآة: 

مع الملف البحريني؟

بن جدو: �ض���نتعاطى مع الملف 

ف���ي  واقع���ي.  ب�ض���كل  البحرين���ي 

النهاي���ة، هناك ملف �ض���اخن في 

البحري���ن، وهو بلد خليجي عربي 

يعز علين���ا جميعًا. ل���ن نعتم على 

ما يح�ضل في البحرين كما يفعل 

غيرن���ا، لك���ن ف���ي الوقت نف�ض���ه، 

لن نلجاأ اإلى الت�ض���خيم والفبركة 

وتزوير اأ�ض���ياء لم تح�ض���ل. اأعلنا 

نح���ن  �ضيا�ض���تنا،  البداي���ة  من���ذ 

الإ�ض���الح،  م���ع  الحري���ات،  م���ع 

م���ع الديمقراطي���ة، ونعتق���د باأن 

م���ا يح�ض���ل ف���ي البحري���ن ه���و 

اأي  اإ�ض���الحي.  �ض���عبي  ح���راك 

�ض���يء �ضيح�ض���ل ف���ي البحري���ن 

�ض���نغطيه و�ض���نتحدث عن���ه، لكن 

في الوقت نف�ض���ه نحن حري�ضون 

على ا�ض���تقرار البحري���ن. ل نريد 

اأن تنته���ي الأم���ور اإل���ى الفو�ض���ى 

والدمار الجتماع���ي الداخلي في 

البحري���ن اأو خارجه���ا. ل���ن نكون 

و�ض���يلة اإعالم تحري�ض���ية كما لن 

نك���ون و�ض���يلة اإع���الم مجامالت. 

�ضنكون متوازنين، اأن�ضار ال�ضلطة 

واأن�ض���ار  حا�ض���رين  �ض���يكونون 

المعار�ضة اأي�ضًا.

ع��ن  حديث��ك  الم��راآة: 

ا�شتقرار البحرين ف�شفا�س. 

الي��وم ال�شلط��ة البحريني��ة 

تقول اإن البلد م�شتقرة! 

بن ج���دو: ما اأقوله ل يقت�ض���ر 

اإنن���ي  وحده���ا،  البحري���ن  عل���ى 

اأتحدث عن روؤية اأ�ض���مل للمنطقة 

العربية. نحن نعاي�ش مرحلة الآن 

ميزتها هي الحراكات ال�ض���عبية. 

اأخ�ض���ى ما اأخ�ض���اه اأن ن�ض���ل اإلى 

مرحل���ة ت�ض���بح فيه���ا الفو�ض���ى 

هي اللغة ال�ض���ائدة، ي�ض���بح فيها 

التدخ���ل الخارج���ي هو الفي�ض���ل 

في حل الم�ض���اكل الداخلية، �ضواء 

لهذا الطرف اأو ذاك. عندما اأقول 

»ا�ض���تقرار«، اأعن���ي ب���ه اأن هناك 

اإ�ض���الحيًا قائمًا  ح���راكًا �ض���عبيًا 

في البحرين، ونحن �ضيا�ض���تنا مع 

الإ�ض���الحات، مع الحريات، لكن 

في الوقت نف�ضه، نحن ل�ضنا حزبًا 

�ضيا�ض���يًا ول موؤ�ض�ض���ة ديني���ة ول 

�ضلطة. نحن و�ض���يلة اإعالم! نريد 

اأن ننق���ل الواقع كما ه���و، ل نريد 

اأن نك���ون اأداة تحري�ض���ية، ل على 

الفتن���ة المذهبي���ة ول على الفتنة 

الطائفي���ة ول على تدمي���ر البلد. 

لكن اإذا ح�ض���ل ح���راك وواجهته 

الدولة بالقمع و�ضقط فيه �ضحايا، 

�ض���نتحدث ب���ال ح���رج ع���ن ه���ذا 

الأمر. �ضيا�ض���تنا في التعاطي مع 

المل���ف البحريني، ه���ي اأن تكون 

ف���ي  الأط���راف حا�ض���رة  جمي���ع 

قناتنا، من يغيب فهو يغّيب نف�ضه 

باخت�ض���ار �ض���ديد. �ض���نحاول اأن 

يكون لدينا مرا�ضل في البحرين، 

�ضن�ضعى لأجل ذلك ب�ضكل قانوني 

ور�ضمي. 

 هؤالء يكابرون!
الم��راآة: ه��ل تنطل��ق م��ن 

لالأزم��ة  خا�ش��ة  مقارب��ة 

البحرينية؟

بن جدو: قناعتي هي اأن هناك 

ح���راكًا ف���ي البحرين، ي�ض���توجب 

المتابع���ة. م���ن ينكر ه���ذا الأمر، 

يكاب���ر. �ض���ادفت بع����ش الإخ���وة 

والأ�ضدقاء الخليجين ينكرون اأن 

هناك اأزمة في البحرين اأ�ض���اًل، 

حت���ى تحتاج حاًل �ضيا�ض���يًا جديًا. 

هوؤلء يكابرون وليفكرون بواقعية. 

اإذا ا�ض���تمرت هذه النظ���رة، فاإن 

البحرين �ض���تبقى ف���ي دوامة. قد 

يكون لإيران تاأثي���ر على جزء من 

المعار�ضة البحرينية، وهذا لي�ش 

خاٍف ول اأ�ضتبعده، لكن اأن نن�ضب 

الح���راك البحرين���ي اإل���ى اإي���ران 

فذلك فيه ظل���ٌم كبير للمحتجين 

البحرينيين. وفيه اأي�ض���ًا   اإعالٌء 

من �ض���اأن اإيران! بح�ضب ما اأفهم 

م���ن الجانب الإيران���ي، فاإيران لو 

اأرادت اأن تتدخ���ل فعلي���ًا لتدخلت 

ق���ادرة  فه���ي  اأخ���رى،  بطريق���ة 

ه���ذه  ف���ي  لك���ن  التدخ���ل.  عل���ى 

اللحظ���ة، اإيران تري���د اأن تحافظ 

عل���ى مكا�ض���بها والتخفي���ف م���ن 

اأ�ضرارها، ل تريد الآن اأن تح�ضل 

عل���ى مكا�ض���ب اإ�ض���افية. هن���اك 

اإقليمية ح�ضلت عليها،  مكا�ض���ب 

خ�ضو�ض���ًا في العراق، و�ضيا�ضتها 

الآن هي المحافظة عليها. هناك 

ثغ���رات ماثلة ت�ض���و�ش عل���ى هذه 

المكت�ضبات، وهي تريد اأن تخفف 

اأ�ض���رارها، ل �ض���يما فيم���ا يتعلق 

بالملف ال�ض���وري. لكنه���ا ل تريد 

تحقيق مكا�ض���ب اإ�ض���افية اأخرى، 

لأن �ضعيها الآن اإلى تحقيق اأ�ضياء 

اإ�ض���افية يعني الدخول في �ضراع 

اآخر. هذا ما اأفهمه من ال�ضيا�ض���ة 

الإيراني���ة، اإيران ل تريد حاليا اأن 

تدخل في �ض���راع مع ال�ضعودية اأو 

غيرها.

زيارة جناد للجزر!
المراآة: لكن اإيران �شعدت 

ف��ي  الأخي��رة  الفت��رة  ف��ي 

الرئي���س  بزي��ارة  الخلي��ج 

جزي��رة  اإل��ى  الإيران��ي 

اأبومو�شى!

زي���ارة  اأن  اأعتق���د  ج���دو:  ب���ن 

اأحم���دي نج���اد اإل���ى جزي���رة اأبو 

مو�ض���ى هو خطاأ ل مب���رر له وبال 

معن���ى تقريب���ًا. اإي���ران قوي���ة في 

الأ�ض���ا�ش، ول اأرى اأي مب���رر لهذا 

الت�ض���رف. لكن اإن �ض���ئت، اأقول 

ربم���ا هو ج���زء م���ن ر�ض���الة اأراد 

بها نجاد اإثبات ح�ض���وره اأكثر من 

كونها ق�ضية اإ�ضتراتيجية. والدليل 

عل���ى ذل���ك، اأن اإي���ران تجاهل���ت 

تمامًا الت�ضعيد الخليجي اإزاءها. 

الت�ض���عيد كان خليجي���ًا اأكثر منه 

اإماراتيًا. ومن ال�ض���عب العتقاد، 

اأن اإيران �ضت�ضكت اأو تبقى �ضامتة 

قبال ذلك، لو اأن الأمر كان ذا بعد 

اإ�ض���تراتيجي. اإن الع���راك الدائر 

الآن ف���ي المنطق���ة ا�ض���تراتيجي 

دموي ولي�ش �ضيا�ضيًا، اأو يتجه لأن 

يك���ون كذل���ك. اإي���ران تتعامل مع 

الملف ال�ض���وري الآن كم���ا لو كان 

»مرآة البحرين« تحاور غسان بن جدو:

ميدان البحرين في »الميادين«... 
بالحكمة و«التغطية« الحسنة!

مرآة البحرين )بريوت(: حممد السواد
 إن هذا مل يعد سّراً: »ربيع البحرين« مل يحظ بنصيبه 

من اإلعالم العربي. حتى عرب  إعالم غري ناطق بالعربية 
عن هذا الواقع بالقول إنه مثل »صرخة يف الظالم«. 

لكن ماذا عن »امليادين«؟ القناة املرتقبة التي يديرها 
صحفي عربي مرموق نعرف اآلن أن واحداً من أسباب 
استقالته من قناة عربية مرموقة أيضًا »اجلزيرة« كان 
للصدفة: »ربيع البحرين«. يقول غسان بن جدو »يف 

النهاية، إن شيئًا ما سيفرض نفسه. إن هناك ملفًا ساخنًا 
يف البحرين«. يضيف »سنتعاطى مع الواقع، سننقل ما 

يجري، ونرتك التعليق إىل املعارضة والسلطة، سواًء 
بسواء. من سيغيب سيغّيب نفسه«. »مرآة البحرين« 
التقت غسان بن جدو يف بريوت، وحاورته بشأن قناة 

حزيران  يونيو/  يف  إطالقها  ينوي  »امليادين« التي 
املقبل، فيما يلي مقتطفات:
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م�ضاألة حياة اأو موت ا�ضتراتيجي. 

اأي لي����ش م�ض���األة حي���اة اأو م���وت 

اإيران���ي! ذل���ك اأن تغي���ر الو�ض���ع 

بالكامل في �ض���وريا يعن���ي مزيدًا 

من الح�ض���ار على اإيران ومزيدًا 

م���ن الح�ض���ار للمقاوم���ة حليف���ة 

اإيران الحقيقية والإ�ض���تراتيجية. 

اإي���ران دوره���ا لي����ش ب�ض���يطًا في 

الأق���ل  عل���ى  ال�ض���وري،  المل���ف 

�ضيا�ضيًا واإعالميًا، ول�ضت اأدري ما 

اإذا كان ميدانيًا اأي�ض���ًا، رغم اأنني 

ل اأعتقد ذلك. في هذا ال�ض���ياق، 

ينبغ���ي اأن ت�ض���ع م�ض���األتي اليمن 

اأي�ض���ًا،  والبحري���ن. وفي الكويت 

�ضار م�ضت�ضعرًا الآن بروز اأ�ضوات 

�ضيعية ت�ض���عيدية. وهي تعتبر اأن 

ت�ض���عيدها رد فعل على ما تعتبره 

هجوم���ًا من خ�ض���ومها، ال�ض���لف 

خ�ضو�ض���ًا، والجاري منذ اأ�ض���هر 

طويل���ة. اأخل����ش م���ن كل ذل���ك، 

اإل���ى اأن اإيران لن تلتزم ال�ض���مت 

طوياًل على ما يح�ضل. واأعتقد اأن 

الأ�ضهر المقبلة �ضتف�ضر كثيرًا من 

�الأمور.

المناص من تسوية مع 
اإليرانيني

و�شائ��ل  تركي��ز  الم��راآة: 

عل��ى  الإيراني��ة  الإع��الم 

الخلي��ج لف��ت، وه��و مح��ط 

قلق عن��د �شانع��ي القرار في 

الخلي��ج. طريق��ة تغطيته��ا 

للملف البحرين��ي واإ�شرارها 

الخلي��ج  ت�شمي��ة  عل��ى 

ب"الفار�ش��ي" ه��ذا كل��ه غدا 

يثير المخاوف. فاإلى اأين؟

ب���ن ج���دو: م���ا يتعلق بت�ض���مية 

ه���ذا  الفار�ض���ي"،  "الخلي���ج 
لي����ش جدي���دًا وه���و �ض���راع على 

الت�ض���مية ي���دور منذ وق���ت بعيد، 

وليعنين���ي. لك���ن ما يتعل���ق باأداء 

و�ض���ائل الإع���الم الإيراني���ة ف���ي 

المل���ف البحريني، فقد �ض���بق اأن 

اأ�ض���رت ب���اأن الح���راك الموج���ود 

ف���ي البحرين له �ض���دى وتعاطف 

داخل اإي���ران. ه���ذا ل نقا�ش فيه 

واأظن باأنه يحتاج تعاطفًا من قبل 

اأن�ضار الحرية في العالم العربي 

كل���ه، ولي�ش م���ن قب���ل الإيرانيين 

وحده���م. ف���ي النهاي���ة، فه���وؤلء 

يريدون اإ�ض���الحًا ح�ض���ب فهمي، 

قل���ب  يري���دون  اأنه���م  اأعتق���د  ل 

النظام ما عدا بع�ش المتطرفين 

الذين انتقدتهم. ظني باأن الأداء 

الإعالم���ي الإيران���ي ب���داأ ياأخ���ذ 

وتيرة ت�ض���عيدية اأكثر بعد دخول 

قوات درع الجزيرة اإلى البحرين. 

منذ ه���ذه اللحظة اأخ���ذت اإيران 

تتعاط���ى م���ع المل���ف البحرين���ي 

لي�ش بو�ض���فه �ض���اأنًا داخلي���ًا اإنما 

اإقليم���ي. لتن�ش ف���ي المقابل، اأن 

تعاطي الدول الخليجية واإعالمها 

مع الملف ال�ض���وري ا�ضتدعى من 

الإيرانيي���ن رد فع���ٍل اأي�ض���ًا، لي�ش 

فق���ط دفاع���ًا ع���ن �ض���وريا ولكن 

النهاية،  ت�ضعيديا وهجوميا. في 

علي���ك اأن تنظ���ر: ه���ل ن�ض���تطيع 

اأن نزي���ل اإي���ران م���ن الخريطة؟ 

ل ن�ض���تطيع، اإي���ران بل���د مج���اور 

اإقليم���ي. م���اذا نفع���ل ل���ه؟ لي�ش 

علينا نحن الخليج والعرب اإل اأن 

نتعاطى مع اإي���ران كدولة اإقليمية 

اأ�ضا�ض���ية ونتباحث معها حول حل 

�ضيا�ضي. لكن اأي�ض���ًا، على اإيران 

اأن تتعاط���ى مع ال���دول الخليجية 

ككيانات م�ض���تقلة قائم���ة بذاتها، 

اأي غي���ر تابع���ة له���ا ول لغيره���ا. 

الأمر نف�ض���ه بالن�ض���بة اإلى الدول 

العربي���ة الأخ���رى، عليه���ا اأي�ض���ًا 

اأن تتعاطى مع ال���دول الخليجية   

باعتبارها كيانات م�ضتقلة. 

الم��راآة: لكن الواقع يقول 

اإن ال�شعودية تجر بقية دول 

الخليج دائمًا اإلى خ�شومها؟

 ب���ن ج���دو: قل���ت اإنن���ي اأتمنى 

على اإي���ران اأن تتعاطى مع الدول 

الخليجية ككيانات م�ضتقة، وعلى 

الدول الخليجي���ة اأن تفعل المثل. 

وه���ذا ي�ض���مل المملك���ة العربي���ة 

ال�ض���عودية اأي�ض���ًا، اأي اأن تتعاطى 

م���ع ه���ذه ال���دول، لكن م���ن دون 

اأن تتدخ���ل فيها ب�ض���كل مبا�ض���ر. 

الكوي���ت الي���وم تجترح �ضيا�ض���ية 

تق���وم عل���ى التطبي���ع الكبي���ر مع 

العراق، وما ح�ض���ور اأمير الكويت 

)ال�ضيخ �ضباح الأحمد ال�ضباح( 

�ضخ�ض���يًا اإلى قمة بغداد الأخيرة 

اإل اأحد �ض���واهد ذل���ك. كما تبني 

م���ع  وطبيعي���ة  جي���دة  عالق���ات 

اإي���ران. و�ضخ�ض���يًا ل اأعتق���د اأن 

هذه ال�ضيا�ض���ة يمكن اأن تر�ض���ي 

بع����ش الدول الخليجي���ة. الكويت 

حري�ض���ة ج���دًا لي����ش فق���ط على 

عل���ى  اأي�ض���ًا  لك���ن  ا�ض���تقاللها، 

م�ض���الحها. في النهاي���ة، تدرك 

الكويت اأنه اإذا خا�ض���مت العراق 

ل���م  اأح���دث ه���ذا م�ض���كلة، واإذا 

تتع���اون ب�ض���كل كبي���ر م���ع اإيران 

وال�ض���عودية اأح���دث هذا م�ض���كلة 

اأي�ض���ًا. هي، تمامًا كما المارات 

تري���د  ل  المتح���دة،  العربي���ة 

ت�ض���عيدًا مع اإيران ب���ل التهدئة. 

وه���ي لي�ض���ت را�ض���ية كثي���رًا عن 

الت�ضعيد الخليجي والعربي باإزاء 

المل���ف ال�ض���وري. وعم���ان تتج���ه 

اأي�ضًا اإلى هذا الموقف.

المراآة: تتجه اإلى ماذا؟

ب���ن جدو: عم���ان تريد ت�ض���وية 

اأميركي���ة  اإيراني���ة   -  �ض���ورية - 

في المنطق���ة. اأوؤكد ل���ك اأن وزير 

الخارجية العماني   )يو�ض���ف بن 

عل���وي بن عب���داهلل( عندم���ا زار 

اإيران قبل اأ�ضهر طرح هذه الق�ضية 

معه���م. حت���ى واإن نف���ت اإي���ران، 

واإن نفت عمان، لك���ن المعلومات 

موؤك���دة باأن���ه كان يط���رح ت�ض���وية 

م���ا، عالق���ة ما، ح���وارًا م���ا، بين 

اإيران واأميركا، لمعالجة الم�ضكلة 

المتفج���رة الآن ف���ي الخلي���ج. اإن 

عمان دولة عاقلة، ت���درك اأنه في 

ح���ال ا�ض���تمر الت�ض���عيد عل���ى ما 

ه���و عليه الآن، �ض���يحدث م�ض���كلة 

و�ض���يوؤدي  حقيقية،  اإ�ض���تراتيجية 

اإل���ى اإراق���ة كثير من الدم���اء. اأي 

ل���ن يقت�ض���ر عل���ى مجرد �ض���راع 

اإعالمي وت�ضعيد من هنا وهناك، 

اإنما دماء حقيقية.

 املذهبية... خط أحمر
الم��راآة: لنع��د اإل��ى قن��اة 

"الميادي��ن". كي��ف �شتقارب 
المتفج��ر  الطائف��ي  المل��ف 

ف��ي المنطق��ة، خ�شو�ش��ًا في 

منطقة الخليج؟

بن جدو: اأب�ض���ع م���ا هو موجود 

الآن ف���ي البل���دان العربي���ة، ه���و 

اأ�ض���ا�ش  عل���ى  النا����ش  تق�ض���يم 

مذاهبهم. وه���ذا يعبر عن ثقافة 

ال�ض���واد الكال���ح، وه���ي اآخذة في 

ال�ضت�ض���راء والنخر في اأج�ضامنا 

ووعينا. هناك اأطراف حري�ض���ة 

على تغيير هذا ال�ض���راع والتنابز 

المذهب���ي، ولك���ن هن���اك اأي�ض���ًا 

ف�ض���ائيات ممولة م���ن دول تعمل 

عل���ى اإذكاء ه���ذا ال�ض���راع. ف���ي 

"الميادي���ن" فاإن هذا المو�ض���وع 
بالن�ض���بة اإلينا يمثل خط���ًا اأحمر، 

ل يمك���ن اأن نخو�ش فيه اإطالقًا ل 

من بعيد اأو قريب. �ض���تكون لدينا 

برامج ذات بعد فكري واإ�ض���المي 

ت�ض���لط ال�ض���وء على فكر التنوير، 

واح���دة  اأم���ة  وكونن���ا  والتعاي����ش 

مع وج���ود اختالفات. لن ن�ض���مح 

اأن  الجانبي���ن  م���ن  للمتطرفي���ن 

يتخ���ذوا "الميادي���ن" منب���رًا من 

اأجل �ضب الآخر و�ض���تمه، اأو اإثارة 

النع���رات الطائفي���ة والمذهبي���ة. 

عندما اأتح���دث عن برامج فكرية 

اأنه���ا  اأعن���ي بذل���ك  اإ�ض���المية ل 

�ض���تكون منابر عامة. نريد لها اأن 

تكون ف�ض���حة ح���وار جدية تغو�ش 

في عمق الأ�ض���ياء، لك���ن من دون 

اأن تتح���ول اإلى منب���ر للمتطرفين 

اأن  اأعتق���د  المذهبي���ة.  دع���اة  اأو 

ه���ذا خط اأحم���ر، �ضن�ض���دد عليه 

دائمًا ف���ي قناتنا، لي�ش فقط فيما 

يتعلق بال�ضنة وال�ض���يعة، اإنما بين 

كل الأط���راف، بم���ا ف���ي ذلك ما 

يتعلق بالم�ض���لمين والم�ض���يحين. 

الوحي���دة  القن���اة  نك���ون  ربم���ا 

ف���ي العال���م العرب���ي التي �ض���تبث 

برنامجًا خا�ض���ًا عن الم�ض���يحين 

والثقافة الم�ض���يحية "اأجرا�ش في 

الم�ض���رق"، ذلك اأنه���م اأبناء هذه 

الأم���ة. بمث���ل �ض���نتعاطى مع هذا 

النوع من الم�ضائل.

ح�ش��اب  هن��اك  الم��راآة: 

با�شم��ك انت�شر ف��ي "تويتر" 

في الآون��ة الأخيرة، واأ�شبح 

لديه في غ�شون اإ�شبوع واحد 

حوال��ي 8 اآلف متاب��ع. وقد 

تطرق اإلى هذا المو�شوع.

ب���ن ج���دو: لي����ش لدي ح�ض���اب 

ف���ي "تويتر"، واأنفي ب�ض���كل قاطع 

اأن يك���ون ه���ذا الح�ض���اب عائ���دًا 

ل���ي. هناك ع�ض���رات الح�ض���ابات 

على "فاي�ش بوك"، با�ضمي، لكن   

واحدًا منها يعود ل���ي، وحتى هذا 

ل�ض���ت اأنا من يدي���ره. اإنني متفرغ 

ب�ضكل كلي حاليًا اإلى القناة، واأريد 

اأن اأحمي م�ض���روع "الميادين". ال 

اأدري م���ن يدير هذه الح�ض���ابات، 

ولكنه���ا توات���رت. حت���ى اأن هناك 

م���ن فت���ح ح�ض���ابًا با�ض���مي عل���ى 

ر�ض���ائل  يتلقى  "الميادين" واأخذ 
مر�ض���لة اإلى القناة. حي���ن تتبعنا 

الح�ض���اب، اكت�ض���فنا اأنه يعود اإلى 

جه���ة موج���ودة ف���ي اإح���دى دول 

الخلي���ج العربي���ة، ف���ي البحرين! 

هل هي جهة اأم �ض���خ�ش ل ندري. 

اأي�ض���ًا، قبل فترة تم تداول بكثرة 

مق���ال با�ض���مي بع���د ن�ض���ره   ف���ي 

القطري���ة،  "الع���رب"  �س���حيفة 

ينتق���د قطر وبع�ش ال�ضخ�ض���يات 

الخليجي���ة. وهو مكت���وب بطريقة 

جميل���ة ج���دًا! لك���ن لم اأك���ن من 

كتب���ه ولي�ض���ت لي عالق���ة به على 

الإط���الق. حتى اأنني ا�ض���طررت 

لإ�ض���دار   تو�ض���يح في ذات الليلة 

التي ن�ضر فيها، وقمت باإر�ضاله اإلى 

ال�ض���حيفة، لكنهم رف�ضوا ن�ضره. 

لعالق���ة لي ب���كل ذل���ك، ول باأي 

من الكتابات التوتيرية، هذا لي�ش 

اإ�ضلوبي، وحتى موقعي ال�ضخ�ضي، 

�ض���اأقوم قريبًا باإغالقه. ر�ض���دنا 

محاولت جدّية لختراقه وفبركة 

اأ�ض���ياء �ض���بيهة به���ذه الم�ض���ائل، 

اإل اأنن���ا قمنا ب�ض���دها مبا�ض���رة. 

�ضاأكتفي فقط بموقع "الميادين". 

الم��راآة: كي��ف تعل��ق على 

م��ا يث��ار ب�ش��اأن تحول��ك اإلى 

المذه��ب �شيع��ي، وهذا جرى 

ط��رف  م��ن  علي��ه  التركي��ز 

عل��ى  �شخ�شيت��ك  منتح��ل 

"تويتر"؟

ب���ن ج���دو: عندم���ا اأنف���ي اأنني 

تحولت اإلى المذهب ال�ضيعي، هذا 

ل يعن���ي تهوينًا من �ض���اأن المذهب 

ال�ض���يعي اأو ال�ض���يعة، لكن ذلك هو 

الواق���ع. اأن���ا ل اأعتق���د اأن هن���اك 

م�ض���لحة اأو ما يمك���ن اأن يعني اأي 

�ض���يء، اأن يتحول �ضني اإلى �ضيعي، 

اأو العك�ش. يريد البع�ش   اأن يجرني 

اإلى م�ضائل اأخرى، واأن نتلّهى بهذه 

الطريقة. لالأ�ض���ف، اإنني م�ض���طر 

للتك���رار، باأنني م�ض���لم �ض���ني منذ 

ولدتي، واأمي م�ض���يحية، لم اأتغير. 

ولدُت هكذا، وبقيُت هكذا، و�ضاأدافع 

عن ال�ض���يعِة، وفي حقهم اأن يكونوا 

�ض���يعة، واأن يتمتع���وا بحقوقهم في 

اأي بل���د. تمام���ًا، كم���ا اأداف���ع ع���ن 

ال�ض���ني في اأي مكان. اإنها م�ض���اكل 

مفتعلة. هناك كالم اأي�ضا يدور عن 

اإنها ممولة   من هذ  "الميادين"، 
الط���رف اأو ذاك، واأن لدين���ا اأزمة، 

وخالفات، وعندم���ا تربط كل هذه 

الحلق���ات   تج���د كما ل���و اأن هناك 

ت�ض���ويهك  وظيفت���ه  "ماي�ض���ترو"، 
ومحا�ضرتك. لكننا ما�ضون قدمًا، 

هذا الأمر لي�ش جديدًا.

سّجل أنا مع إعالم 
املسئولية

ه��ذا  �شين�ش��ر  الم��راآة: 

اأي��ار  ماي��و/   3 ف��ي  الح��وار 

ال�شحاف��ة  لي��وم  المواف��ق 

العالم��ي. كاإعالم��ي مرموق، 

جي��د اأن يعرف القراء جانبًا 

عن   طريقتك في العمل، كم 

�شاعة في الي��وم تعطيها اإلى 

"الميادين"؟
الزم���الء،    ا�ض���األ  ج���دو:  ب���ن 

اإنن���ي حا�ض���ر دائم���ًا، حت���ى ف���ي 

فت���رات اللي���ل. لي�ش ل���دي عطلة، 

بم���ا في ذلك ي���وم الأح���د، العطلة 

الأ�ض���بوعية. "الميادي���ن" لي�ض���ت 

م�ض���روعًا �ضخ�ض���يًا، بل م�ض���روع 

م�ض���وؤولية. اأعن���ي بذل���ك، اأننا في 

و�ض���ع عربي، اأزُعم اأنه يحتاج اإلى 

"الميادين" واأمثالها. اإلى الإعالم 
الحري����ش عل���ى الت���وازن، وعل���ى 

الدق���ة والمو�ض���وعية. لكن اأي�ض���ًا 

على ال�ض���جاعة والجراأة والو�ضوح. 

اأي�ض���ًا، هناك م�ض���وؤولية اأمام راأي 

عام يحت���اج اإعالمًا كهذا، وينتظر 

اأن نقدم له �ضيئًا مفيدًا. اإ�ضافة اإلى 

الم�ضوؤولية اأمام زمالئنا وزميالتنا 

الموجودين معنا. نحن حري�ض���ون 

�ضويًة على اأن ننجح هذا الم�ضروع. 

اأنا اأعتبر "الميادين" م�ضروع جيل، 

ولي�ش م�ض���روع �ض���هر، اأو �ضنة. لذا 

ينبغي له اأن ينج���ح. الجميع يبذل 

جهده من اأجل هذه اللحظة، لكنني 

في الأق���ل، الم�ض���وؤول الأول. اأقول، 

هو م�ضروع الم�ضوؤولية بكل اأبعادها، 

الأخالقي���ة والمهنية والح�ض���ارية 

والتاريخي���ة والثقافي���ة. عملي كله 

تقريبًا الآن ين�ضّب في "الميادين"، 

وهو ياأتي على ح�ضاب عائلتي.

المراآة: في يوم ال�شحافة، 

م��ا كلمت��ك للجي��ل الجديد   

الفتي م��ن ال�شحفيين، الذي 

ي�ش��كل بالمنا�شب��ة الن�شب��ة 

العميم��ة م��ن ال��كادر العامل 

في "الميادين"؟

بن ج���دو: ل اأري���د اأن اأن�ض���ب 

اأن���ا  لزمالئ���ي،  نا�ض���حًا  نف�ض���ي 

تحدث���ت ع���ن "الميادي���ن"، ه���و 

م�ضروع الم�ضوؤولية، هذا يكفي. هل 

تعلم كم كنت اأ�ضتقذر في ال�ضابق 

م�ض���طلح "الإع���الم الم�ض���وؤول" 

لكث���ر م���ا ردده وزراء الإعالم في 

بالدنا العربية! في حين لم يكونوا 

يقدمون لنا، في الواقع، اإل اإعالمًا 

خ�ض���بيًا تافهًا. كانوا يرفعون هذا 

ال�ضعار الحق "الإعالم الم�ضوؤول" 

فيم���ا يراد به الباط���ل. رغم ذلك 

فاأن���ا م���ع "الإع���الم الم�ض���وؤول"، 

اأن���ا غ�ض���ان ب���ن ج���دو، ف���ي هذا 

ي���وم ال�ض���حافة العالمي،  اليوم، 

الم�ض���وؤول،  الإع���الم  اإل���ى  اأدع���و 

الإعالم الذي ينطلق من المهنيه 

واللت���زام.  المو�ض���وعية،  وم���ن 

كم���ا من ال�ض���جاعة وم���ن الجراأة 

يك���ون  اأن  اأتمن���ى    وال�ض���راحة. 

�ض���عارنا لهذا العام ه���و "الإعالم 

ع���ن  يبتع���د  ال���ذي  الم�ض���وؤول"، 

التحري�ش والفتنة. اإنني اأ�ضعر اأن 

جزءًا من الإعالم العربي لالأ�ضف   

اأ�ض���بح �ضريكًا في �ضفك الدم، لم 

يعد �ض���ريكًا ف���ي الحريات و ل في 

النتفا�ض���ات اأو الث���ورات، بل في 

اإراقة الدماء. هذا ما لن نكونه.
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الكلمة التي ُت�ض���اوي الموَت في 

البحري���ن ُت�ض���اوي م���ا ُدوَن���ه من 

األم، ل م���كان لمن يق���ول خالَف 

ما ُتريده ال�ُضلطة. المكاُن الوحيد 

ه���و دائرة ال�ض���تهداف الأمني اأو 

الوظيف���ي بما يّت�ض���ع م���ن اأدوات 

التنكيل والمحاربة.

�ض���حافًيا   123 م���ن  اأكث���ُر 

واإعالمًي���ا ت���مَّ ا�ض���تهداُفهم ف���ي 

الجزيرة ال�ضغيرة، وكانت اإحدى 

اأدوات ال�ض���تهداف هي الف�ض���ل 

م���ن مواق���ع العمل ال�ض���حافي اأو 

الإعالم���ي، وهي المواق���ع الأَولى 

بم���واد حري���ة التعبير الت���ي ن�شَّ 

عليها الد�ضتور المنحة.

حري���ة التعبي���ر الت���ي يكفُله���ا 

ذل���ك الد�ض���تور، لم تكف���ل حرية 

اإذن  التعبي���ر.  ف���ي  ال�ض���حافي 

ت���مَّ  لق���د  �ض���تكفل؟  م���ن  حري���َة 

ف�ض���ل واإيقاف نحو 90 �ضحافًيا 

تت�ض���ل  لعتب���اراٍت  واإعالمًي���ا، 

بعمله���م اأو م�ض���وؤوليتهم الوطنية 

 14 ث���ورة  اأح���داث  ف���ي تغطي���ة 

فبراير المجيدة.

كان���ت مب���ررات الف�ض���ل التي 

الحكومي���ة  الجه���ات  �ض���اقْتها 

الموظفي���ن  بف�ض���ل  والخا�ض���ة 

والعمال، هي ذاُتها التي �ض���اقتها 

ال�ض���حافيون  اأُقي���ل  ال�ض���حف. 

والُمحّررون والُمنتجون لتغطيتهم 

الأحداث ومرا�ض���لِة و�ضائل اإعالٍم 

اأجنبي���ة اأو اهتماِمه���م بالتدوي���ن 

عل���ى  اأفكاِره���م  ع���ن  والتعبي���ر 

ح�ضاباِتهم ال�ضخ�ض���ية في تويتر 

اأو �ضفحاِتهم في الفي�ضبوك.

دف���ع كثي���ر م���ن ه���وؤلء اأمَنهم 

الجتماعي ال���ذي ُتمثُله مهنتهم، 

�ض���رفهم.  يدفع���وا  اأن  ورف�ض���وا 

لقد قام���ت ال�ض���حف البحرينية 

35 �ض���حافًيا ومحرًرا،  بف�ض���ل 

ه���ذا دون العاملي���ن ف���ي وظائف 

الإنتاج والإخراج.

���حف:  �ضُ م���ن  �ض���حافيا   35
الأي���ام، والوطن، والب���الد. غّلف 

روؤ�ض���اء التحري���ر جريرَة ف�ض���ِل 

ال�ض���حافيين بكذبة اأنَّهم تخّلفوا 

عن العمل، لكنَّ ال�ضبب الحقيقي، 

هو ممار�ضُتهم مهنَتهم في تغطية 

الأحداث وحريِتهم في التعبير.

صحافيون بال نقابة
رف�ش روؤ�ض���اء التحري���ر عودة 

ا قاطًعا. ك�ضف  ال�ضحافيين رف�ضً

المف�ض���ولين  ال�ض���حافيين  اأحُد 

من »الأي���ام« ل� »م���راآة البحرين« 

اأنَّ رئي����ش جمعي���ة ال�ض���حافيين 

عي�ض���ى ال�ض���ايجي - وه���و رئي�ش 

تحرير �ضحيفة الأيام – قد اأبلغه 

فك���رة  ال�ض���حافيون  »ين�ض���ى  اأن 

عودته���م لمواقعه���م، واإذا اأرادوا 

ع���ن  مالًي���ا  تعوي�ض���ا  فلياأخ���ذوا 

ف�ضلهم«.

لنقاب���ات  الع���ام  التح���اد 

ُعّم���ال البحري���ن ي���رى ف���ي ملف 

ال�ضحافيين«تعقيًدا  المف�ضولين 

كبيًرا«، لكون نقابة ال�ض���حافيين 

اأ�ضا�ًضا،  غير معنية بم�ض���الحهم 

وُيهيم���ن على ت�ض���كيلتها روؤ�ض���اء 

التحرير والتنفيذيون في ال�ضحف 

المحلية.

ال���ردود  تعك�ض���ه  م���ا  وه���ذا 

النفعالي���ة لجمعية ال�ض���حافيين 

ب�ض���اأن اأي موق���ٍف متعاط���ٍف م���ع 

مف�ض���ولي ال�ض���حافة، في تاأكيٍد 

وا�ض���ح عل���ى اأنَّها ُتمث���ل مجال�ش 

وروؤ�ض���اء  ال�ض���حف  اإدارات 

تحريره���ا، ول تعك����ش اأيَّ تمثي���ٍل 

الج�ض���م  لم�ض���الح  جزئ���ي  ول���و 

ال�ضحافي.

اإ�ض���ارة غي���ر مبا�ض���رة،  وف���ي 

الدول���ي  التح���اد  رئي����ش  ح���ثَّ 

لل�ضحافيين في مقابلة �ضحافية، 

عل���ى اأن »ل يت�ض���رف م���ن ُيدير 

ال�ضحافية  النقابية  الموؤ�ض�ض���ات 

كموظفي���ن للحكوم���ات«. متابًع���ا 

»وينبغ���ي الأخذ ف���ي العتبار هنا 

الحاج���ة اإل���ى تطوي���ر النقاب���ات 

في ه���ذه المنطق���ة باتجاه طريق 

الديمقراطي���ة ال�ض���ريع وتحويِلها 

اإل���ى منظمات يقودها اأع�ض���اوؤها 

باأنف�ضهم«. 

احتاد الصحافيني ُيدين
لك���ن اآخ���ر م���ا ه���و متوق���ع اأن 

ت�ض���تجيب جمعية روؤ�ضاء التحرير 

واأ�ضحاب الم�ض���الح اإلى دعوات 

واإع���ادة  ال�ض���حافيين  م�ض���اندة 

ا  مف�ضوليهم لمكاتبهم، خ�ضو�ضً

واأنَّ ق���رار الجمعي���ة يتحّك���م ب���ه 

الحم���ر  نبي���ل  المل���ك  ُم�ضت�ض���ار 

الطائف���ي،  ِده  بت�ض���دُّ المع���روف 

مواقَف���ه  علي���ه  يبن���ي  ال���ذي 

ال�ضيا�ض���ية والمهني���ة. فق���د اأدان 

التح���اد الدولي لل�ض���حفيين في 

بيان���ه الأول م���ا و�ض���فه ب�«حملٍة« 

الذي���ن  ال�ض���حافيين  ت�ض���تهدف 

يعملون في ال�ض���حف التي تنتقد 

وف�ض���َلهم  البحرينية،  الحكوم���ة 

من اأعمالهم.

واأ�ضار في بياٍن �ضابق اإلى وجود 

ف���ي  ل�ض���حافيين  »ُم�ض���ايقات« 

اأعقاب الحتجاجات الُمناه�ض���ة 

للحكوم���ة، موؤّك���ًدا وج���ود حالت 

ت�ض���ريح كثي���رة ع���ن العم���ل ف���ي 

�ضفوف ال�ضحافيين في عدٍد من 

ال�ض���حف، بعد اأن ت���م توقيُفهم، 

في حين ا�ض���ُطر اآخرون للخروج 

من البالد لتفادي العتقال.

وذكر التحاد اأنَّ »هناك حملًة 

لإ�ضكات المعار�ضة وال�ضحافيين 

ف���ي البحري���ن«. واأنَّ »هناك ما ل 

يقل عن 68 �ض���حفيا يعملون في 

جريدتي���ن يوميتين ُهما الو�ض���ط 

ت���م ف�ض���ُلهم م���ن  والب���الد ق���د 

عمِله���م، اأو اعتقاِله���م«. كما عّبر 

ف���ي بيانه ال�ض���ادر »ماي���و« العام 

الما�ض���ي عن« قلقه العميق لحالة 

ال�ض���حافيين في البحرين الذين 

تاأّثروا بالحملة الما�ض���ية، �ض���واء 

كانوا قيد التوقيف، اأو في انتظار 

�لمحكمة«.

واختت���م التح���اد بالمطالبة ب� 

»اإعادة جميع ال�ض���حفيين الذين 

ُف�ض���لوا دون ح���ق اإل���ى عملهم«، 

هذا اإل���ى جانب دعوِت���ه اإلى بناء 

ُمناخ حرية ال�ضحافة عبر تحرير 

جمي���ع ال�ض���حفيين المعتقلي���ن، 

العتق���ال  مذك���رات  كل  واإلغ���اء 

بح���ق ال�ض���حفيين، وغيرها من 

الدعوات.

بيان الشايجي واملردي
وب���دًل من التع���اون مع التحاد 

اإع���ادة  عل���ى  بالعم���ل  الدول���ي 

جمعي���ة  ردت  المف�ض���ولين، 

ال�ض���حافيين برئا�ض���ة ال�ضايجي 

بنف���ي كل ما اأورده بي���ان التحاد 

»بال���غ  واأب���دت  حقائ���ق.  م���ن 

ا�ض���تغرابها من البي���ان الذي اأّكد 

فيه التحاد »وجود حملٍة لترهيب 

ال�ضحافيين في البحرين«.

ال�ض���ايجي  جمعي���ة  وفّرق���ت 

»�ض���حافي  اإل���ى  ال�ض���حافيين 

الأخب���ار  نق���ل  ُيح���اول  حقيق���ي 

ب���كل دّق���ة وِحَرفية  والمعلوم���ات 

ومهنية«، واآخر »ي�ضتخدم المهنة 

���ة  كغط���اٍء لتنفي���ذ اأجنداٍت خا�ضّ

ل عالق���ة له���ا بمهنة ال�ض���حافة 

ُه لم  النبيلة«. واّدعى ال�ضايجي »اأنَّ

يتم ف�ض���ل اأي �ضحافي بالطريقة 

الدول���ي  التح���اد  ذكره���ا  الت���ي 

لل�ض���حافيين«، وق���ال »كلُّ ما في 

المو�ض���وع ه���و ارت���كاب البع����ش 

لمخالف���ات ن����شَّ عليه���ا قان���ون 

العم���ل، وت���م اتخاذ الإج���راءات 

القانونية العتيادية في حقهم«.

اأم���ا رئي����ش تحري���ر �ض���حيفة 

الب���الد موؤن�ش الم���ردي فقد تِبَعه 

بالق���ول »اإن ا�ض���تغناء �ض���حيفِته 

ع���ن خدمات بع�ش موظفيها جاء 

وفًقا للمادة 113 »البند الرابع« 

من قان���ون العمل التي تن�شُّ على 

ح���ق �ض���احب العمل بال�ض���تغناء 

ع���ن الموظ���ف »اإذا تغّي���ب ع���ن 

العم�ل بدون �ض���بٍب م�ض���روع اأكثَر 

من ع�ض���رين يوًما ُمتقطعة خالل 

ال�ضنة الواحدة اأو اأكثر من ع�ضرة 

َي�ض���بق  اأن  عل���ى  ُمتوالي���ة،  اأي���اٍم 

الف�ض���ل اإنذاٌر كتابي من �ضاحب 

العمل بعد غياِبه ع�ض���رة اأيام في 

وانقطاِعه خم�ض���ة  الأولى  الحالة 

اأيام في الحالة الثانية«.

ب���ادر الأمي���ن الع���ام لالتحاد 

الع���ام لنقاب���ات عم���ال البحرين 

دع���وة  اإل���ى  المحف���وظ  �ض���لمان 

جمعية ال�ض���حافيين اإل���ى اإرجاع 

المف�ض���ولين م���ع وج���ود رئي����ش 

لل�ض���حافيين  الدول���ي  التح���اد 

الما�ض���ي  يناي���ر  البحري���ن  ف���ي 

لح�ضور حفل توقيع »ميثاق �ضرف 

�ضحافي« دعا له ال�ضايجي.

ال�ض���حف  المحف���وظ  ودع���ا 

اإل���ى اأن تك���ون ف���ي ُمقدم���ة م���ن 

ُيعيد مف�ض���وليها )...( ليقدموا 

الموؤ�ض�ض���ات  لجمي���ع  ر�ض���الًة 

العم���ل ع���ن طليعي���ة  واأ�ض���حاب 

الج�ض���م ال�ض���حفي ورياديته في 

اتباع خطوات الإ�ضالح. واأ�ضاف 

»الج�ضم ال�ضحفي اليوم وفي ظل 

توقيع ميثاق ال�ضرف عليه اأن يكون 

قدوًة ونموذجًا باأن تقوم ال�ضحف 

باإرجاع من ُف�ض���لوا من العاملين 

المنا�ض���بة  اللحظ���ة  ه���ي  فه���ذه 

لهذه المب���ادرة«. وعّول المحفوظ 

على«ال�ض���لطة الرابع���ة والرقي���ب 

ال�ض���لطات الثالث  ال�ض���عبي على 

مف�ض���وليها  لإرج���اع  ُتب���ادر  اأن 

اإرجاًع���ا متمي���ًزا«، اإل اأنَّ اأُمنياِته 

ا�ض���طدمت بحائط نبي���ل الحمر 

في جمعية ال�ضحافيين .

شرف غري شريف
المحف���وظ  ت�ض���ريح  اأعَق���َب 

تجدي���د رئي����ش التح���اد الدولي 

ال�ض���حافيين  لجمعي���ة  بوملح���ة 

التي  الق�ض���ايا  للتح���رك لمتابعة 

تق�ض���ي  لجن���ة  تقري���ر  اأورده���ا 

الحقائ���ق الم�ض���تقلة، وق���ال »اإن 

اأن  ال�ض���حفيين  جمعي���ة  عل���ى 

تكون ممثاًل للج�ض���م ال�ض���حافي 

جمي���ع  وُتمث���ل  البحري���ن  ف���ي 

ال�ض���حافيين بغ����ش النظ���ر عن 

توجهاتهم وانتماءاتهم الدينية«.

ف���ي  كلمت���ه  خ���الل  واأ�ض���اف 

تد�ضين ميثاق �ضرف ال�ضحافيين 

20 يناير الما�ضي »اإنَّ النتهاكات 
�ضد �ضحافيين بحرينيين لم تُكن 

خفية، وعلى جمعية ال�ض���حفيين 

ك للدفاع عن اأي �ضحافي«. التحُرّ

وطالب بوملحة في كلمته اأمام 

روؤ�ض���اء تحرير ال�ضحف ب�ضرورة 

اإ�ضقاط الُتهم �ض���دَّ ال�ضحافيين 

الُمتعّلقة ق�ضاياهم بطبيعة عمِلهم 

وتعبيِرهم ع���ن راأيهم، وبت�ض���وية 

اأو�ضاع ال�ضحافيين الذين ُف�ضلوا 

من اأعمالهم باإرجاعهم.

بوملح���ة كان واعًيا لم���ا ُيريده 

ف���ي جمعي���ة  وتالمذُت���ه  الحم���ر 

ال�ض���حافيين م���ن وراء تد�ض���ين 

ميثاق �ض���رفهم، لذل���ك خاطبهم 

»فكرة تد�ض���ين ميثاق �ض���رف من 

حيث المب���داأ جيدة ولك���نَّ الأهم 

م���ن كلِّ ذل���ك التطبي���ُق الفعل���ي 

و�ض���ماِن  ال�ض���حافيين  لحماي���ة 

حقوِقهم والدفاِع عنهم«.

خطاب 70  إعالمًيا
وم���ع كل م���ا اأغفلُه ال�ض���ايجي 

���ا  م���ن دع���وات، فل���ن ُيفل���ح اأي�ضً

خط���اب اأكث���ر م���ن 70 اإعالمًيا 

و�ضحافًيا للجمعية باإعادتهم اإلى 

مكاتبهم التي غادروها، واإن كان 

ه���ذا الخط���اب بمنا�ض���بة اإعالن 

ال�ض���حافة  »عا�ض���مة  البحري���ن 

العربي���ة«، فهي في النهاية مجرد 

األقاٍب فارغة تنفيها �ضواهُد قبور 

ال�ضحافيين والنا�ضرين و�ضواهُد 

قتِل الحريات.

لقد �ض���مَّ ال�ض���ايجي وجمعيُته 

���ي  اآذانه���م عن تقريِر لجنة تق�ضّ

التح���اد  ودع���واِت  الحقائ���ق 

واأُمني���اِت  لل�ض���حافيين  الدول���ي 

التح���اد الع���ام لنقاب���ات ُعّم���ال 

ال�ضحافيين  وخطابات  البحرين 

ق�ض���يُتهم  لتبق���ى  المف�ض���ولين، 

و�ض���مَة ع���اٍر على جبي���ن جمعية 

»بع�ش ال�ضحافيين« .

في البحرين .. 
الكلمة تساوي االستهداف
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الأل���م  ذل���ك  تكب���ُت  ال   زال���ت 

ف���ي داخله���ا وت�ض���ُتره بابت�ض���امة 

مح���ارب ف���ي المي���دان، ل زالت 

نزيهة   تحم���ل ميكرفونها وترفعه 

في وج���ه الجميع، م���ن يحبونها، 

يتفق���ون  م���ن  يكرهونه���ا،  وم���ن 

معه���ا،   ومن يختلف���ون. اأعداوؤها، 

واأ�ضدقاوؤها، كلهم �ضيوف لديها 

تت�ض���ع لمي���دان  برحاب���ة �ض���در، 

مليء   بالمعارك، يبت�ضم فيها من 

يبت�ضم اآخًرا . 

المعركة   الق�ض���ائية التي بداأت 

ف���ي الثان���ي م���ن يناي���ر )كان���ون 

الثاني( من هذا العام )2012( 

ل تزال   ت���رزح ملفاُتها في النيابة 

اأن حّولته���ا خط���اأً  العاّم���ة، بع���د 

اإلى المحكم���ة الجنائي���ة الكبرى  

 دون التحقي���ق فيه���ا، وذل���ك بعد 

اأن وّجه���ت الإدارة العامة لديوان 

ُتهم���ة   ُجنح���ة  الداخلي���ة  وزارة 

العتداء على �ضالمة ج�ضم الغير، 

باأعمال  الإتيان  وال�ضب، ومخالفة 

تتناف���ى م���ع الكرامة   �لع�س���كرية، 

ومخالفة عدم معاملة المواطنين 

معامل���ة ح�ض���نة، للمالزم �ض���ارة 

الت���ي   قام���ت  المو�ض���ى،  محم���د 

بتعذيب ال�ض���حافية نزيهة �ضعيد 

ف���ي الثاني والع�ض���رين م���ن مايو 

)اأيار( 2011، وُحّولت   للمحكمة 

ت���م  اإثره���ا  وعل���ى  الع�ض���كرية، 

تغريُمها 400 دينار، وتم اإيقاف 

عالوتها ال�ضنوية لمدة   عام . 

ف���ي  الق�ض���اء  هك���ذا   يتعام���ل 

والمدن���ي  الع�ض���كري  البحري���ن 

م���ع �ض���كاوى التعذي���ب، فق�ض���ية 

ال�ض���حافية نزيه���ة   �ض���عيد، ه���ي 

الق�ض���ية الأولى الت���ي ُتنظر اأمام 

المحكم���ة من بين الق�ض���ايا التي 

ُرفعت فيها �ض���كوى   ف���ي التعّر�ش 

للتعذي���ب، ال���ذي تمتهن���ه ق���وات 

الأم���ن، والمخاب���رات، والجي����ش 

البحريني منذ �ضنوات،   ومار�ضته 

باأب�ضع اأ�ضكاله منذ مار�ش )اآذار( 

2011  

نزيه���ة   التي ب���داأت م�ض���وارها 

الأيام،  ال�ض���حافي في �ض���حيفة 

ثم التحقت بالراديو العريق الذي 

ج   ع�ض���راٍت م���ن الإعالميين  خ���رَّ

المتميزين الع���رب »راديو مونتي 

ف���ي  ا�ض���ُمه  وتح���ّول   - كارل���و« 

»مونت���ي  اإل���ى  الوق���ت   الحا�ض���ر 

كارل���و الدولي���ة«- لتك���ون جديرًة 

لتلفزي���ون  ُمرا�ض���لة  باختياره���ا 

فرن�س���ا    24 بع���د اأن تمَّ تد�ض���ين 

حوال���ي  من���ذ  العربي���ة  ن�ض���خته 

الثالث �ضنوات . 

خالل   تغطيِته���ا لالحتجاجات 

انطلق���ت  الت���ي  البحري���ن،  ف���ي 

في فبراير )�ض���باط( م���ن العام 

مقتل  �ض���هدت   بعينيها   ،2011
ال�ض���هيد عي�ض���ى عب���د الح�ض���ن، 

�ض���الَحه  ال�ض���رطي  وّج���ه  ال���ذي 

اإلى راأ�ِض���ه، وفّج���ره اأماَمها   بقلٍب 

���فوف ال�ضرطة  بارد، وعاد اإلى �ضُ

التي كان���ت متمركزًة عند مدخل 

دوار اللوؤل���وؤة، ال���ذي اّدعت   وزارة 

الداخلية اأنها طّهرته في ال�ض���ابع 

ع�ضر من فبراير من العام ذاته . 

ل���م   تُم���ر ه���ذه ال�ض���هادة التي 

تحدث���ت عنها نزيهة اإلى و�ض���ائل 

عل���ى  الك���رام  م���رور  الإع���الم 

عقليات   منت�ض���بي وزارة الداخلية 

والحق���د  بالنتق���ام  المليئ���ة 

والكراهي���ة، فما اأن ب���داأت حملة  

والقت���ل  والتعذي���ب   العتق���الت 

ف���ي الخام����ش ع�ض���ر م���ن مار�ش 

م���ن الع���ام ذات���ه، حت���ى اأ�ض���بح  

 ال�ض���حفيون جميًعا ولي�ش نزيهة 

فقط تحت الح�ض���ار وفي انتظار 

الموعد الُمقبل   لالعتقال . 

�ض���بقها   زمالوؤه���ا عل���ي جواد، 

في�ض���ل هي���ات، من���ى الن�ض���ابة، 

ندى الوادي، وعب���د اهلل عالوي، 

واآخ���رون،   وكان���ت ه���ي وزميُله���ا 

مازن مهدي، وال�ض���حفي ح�ضين 

ال���درازي، على موعد مع النتقام 

في الثاني   والع�ضرين من مايو من 

العام ذاته . 

 ت�ضّلم الثالثة مكالماٍت هاتفية 

تدعوه���م للح�ض���ور اإل���ى مرك���ز 

�ض���رطة الرف���اع ف���ي المحافظ���ة  

 الجنوبي���ة للتحقي���ق، ورغ���م اأنَّها 

كان���ت تتوقع ه���ذا الت�ض���ال، اإل 

عل���ى   اقت�ض���رت  التوقع���ات  اأن 

الت�ض���اوؤلت،  وطرح   ال�ض���تجواب 

���ا واأّنه���ا لم ت�ض���ارك في  خ�ضو�ضً

م�ض���يرة ال�ض���حافيين الت���ي راح  

 �ض���حيتها غالبية الذين �ض���اركوا 

فيها . 

توجهت   اإلى المركز الم�ض���وؤوم 

بع���د اأن اأخبرت زميلي���ن قريبين 

له���ا، والم�ض���وؤولين ف���ي القنوات 

ه���ا  اأنَّ اأعلمته���م  الت���ي   ترا�ُض���لها. 

ال�ضرطة، وتعتقد  ُمتوجهٌة لمركز 

اأنَّ التحقي���ق ل���ه عالق���ة بعمِله���ا  

 ك�ض���حافية. لم تخب ظنوُنها، اأو 

خاب���ت، فكان���ت الُته���م الموجهة 

الرتب���اط   بي���ن  متنوع���ة،  له���ا 

 بالجمهورية الإ�ض���المية الإيرانية 

وبقنواتها الف�ض���ائية، بالإ�ض���افة 

لقن���اة المن���ار   اللبناني���ة، وكونها 

جزءًا م���ن تنظي���م اإرهابي معني 

بالإطاح���ة بالُحكم، وه���ي تنتمي 

لل�ضبكة   الإعالمية فيه، بالإ�ضافة 

التظاه���رات  ف���ي  لم�ض���اركتها 

النظ���ام  باإ�ض���قاط  ومطالبته���ا 

والتطاول   على العائلة الحاكمة . 

تل���ك  كل  فّن���دت   نزيه���ة 

اأ�ض���وات  ت�ض���مع  الإدعاءت، وهي 

الغرف���ة  ف���ي  فتي���ات  �ض���رب 

المج���اورة، ك���ّن ممر�ض���ات   اأوتي 

بهن من مجمع ال�ضلمانية الطبي، 

ك���ي ُيعاقبن عل���ى اأدائهن عملهن 

في مداواة جرحى   الحتجاجات. 

واأّكدت اأنَّها تعمل ل�ض���الح قنواٍت 

ه���ا نقل���ت الوقائ���ع  فرن�ض���ية، ولأنَّ

من خالل   م�ض���اهداتها المبا�ضرة 

كل  اأن  اإل  الواق���ع،  اأر����ش  عل���ى 

تل���ك التهام���ات لم تكن ال�ض���بب 

الرئي�ضي وراء   ا�ضتدعائها لمركز 

ال�ضرطة . 

فم���ا   اأن ب���داأت حفل���ة الزار – 

كما ُت�ض���ميها نزيهة – التي تلّقت 

خالَلها ال�ض���رب على كافة اأنحاء  

 ج�ض���دها، وبطرق ُمهينة، وحاّطة 

بالكرامة الإن�ض���انية، حتى راحت 

ال�ضرخات تتعالى:   

اأنَّ هناك من  •  كي���ف   تقولين 
ُقتل من ِقَبل رجال ال�ضرطة؟

 – بعين���ي«  •  لق���د   راأيته���م 
»ل���م َيقُتل رج���اُل ال�ض���رطة اأحًدا 

بالر�ضا�ش « .

وهي   ت���رزح تحت »الهوز« الذي 

كان يلع���ب على ظهرها وراأ�ض���ها 

وقدميها. 

م���كان  ف���ي  •  كن���ُت   هن���اك 
الحادث���ة ف���ي ال�ض���ابع ع�ض���ر من 

فبراي���ر و�ض���هدُت، مقتل عي�ض���ى 

عبد الح�ض���ن، وفي   الثامن ع�ض���ر 

مقت���ل  و�ض���هدُت  فبراي���ر،  م���ن 

عبدالر�ضا بوحميد. 

•  واإن   يُكن، وهل كل ما ترينه 
تقولينه؟  

اأن���ا مرا�ض���لة  • ه���ذا   عمل���ي، 
وهذا ما اأقوم به  .

ُت�ض���ّوهي  اأن  •  وه���ل   عمُل���ك 
�سمعة �لبحرين؟

قالت   في داخلها: »اأنا من ي�ضّوه 

�ضمعة البحرين، اأم اأولئك الذين 

رفع���وا اأ�ض���لحتهم ف���ي وج���ه بني  

الذين رفعوا �ض���وتهم   جلدته���م، 

من اأجل الحرية«، �ضمتت وتوالى 

ال�ضرب . 

ل���م   تك���ن �ض���ارة المو�ض���ى هي 

الوحي���دة التي ُتعِذب، بل �ض���ارَك 

ف���ي »حفل���ة ال���زار« الكثي���ر م���ن 

ف���ي   الموج���ودات  ال�ض���رطيات 

المركز ذات���ه وفي الوق���ت ذاته، 

اإحداه���ن و�ض���عت ح���ذاء نزيهة 

في فمه���ا، واأخرى   طلبت منها اأن 

تم�ض���ي كالحم���ار، وجل�ض���ت فوق 

ظهرها ف�ضقطت، فهي ذاُت ج�ضٍد 

نحيل، وال�ضرطية كبيرة   و�ضخمة. 

اأما ال�ضتم وال�ضتهزاء فلم يق�ضر 

فيه ل �ض���رطة الذكور ول الإناث، 

ال   اأولئك الذين يرتدون لبا�َض���هم 

الر�ض���مي الع�ض���كري، ول الذي���ن 

يرتدون مالب�ش مدنية . 

م���ا  نزيه���ة كلَّ  ل���م   ت�ض���توعب 

حدث في هذه ال�ض���اعات الطويلة 

التي م���رت وكاأّنها اأ�ض���هر. كانت 

���نوف التعذيب التي  ال   تت�ض���ّور �ضُ

ُتماَر����ش م���ن قب���ل ال�ض���لطة ف���ي 

ه���ا كُبرت في  البحري���ن، رغ���م اأنَّ

اأج���واءٍ   ط���ال الحدي���ث فيها عن 

بين .  ال�ضهداء والُمعذَّ

كان���ت  الت���ي  �س���ارة   المو�ض���ى 

تتفّنن ف���ي تعذيب الموقوفات في 

المرك���ز، نزيهة وم���ن كان معها، 

قّرب���ت   المعذبة قنينة بها �ض���ائل 

من فم نزيهة و�ض���رخت فيها باأن 

ت�ض���ربه، وف���ي الوق���ت ذاِت���ه جاء 

�ض���وت من �ض���رطيةٍ   اأخرى يقول 

اإنَّ ه���ذا بول، ونزيهة المع�ض���وبة 

العينيي���ن منذ لحظ���ات التعذيب 

ال����13  وحت���ى   ال�ض���اعت  الأول 

التالية لم تكن تعلم ما بالقارورة 

فدفعتها بيدها. غ�ض���بت �ض���ارة، 

ف�ض���كبت ما   بها عل���ى وجه نزيهة 

ومالب�ضها، و�ضحبتها من �ضعرها 

في الأر�ش اإلى دورة المياه، لت�ضع 

وجهها   في المرحا�ش وتاأمرها اأن 

ت�ضرب منه . 

كالكابو�ش   مّرت تلك ال�ضاعات 

ف���ي مركز الرفاع، قبل اأن يطلبها 

له���ا  وي�ض���مح  المرك���ز  رئي����ش 

بالذه���اب اإل���ى   منزله���ا، لم تكن 

تعل���م لحظته���ا م���ا ه���ي حيثيات 

هذا العفو المفاجئ، بعد كل هذا 

والإهان���ات،  التنكي���ل   وال�ض���رب 

ولك���ن وفي �ض���باح الي���وم التالي 

ف الم�ضتور .  تك�ضَّ

�لفج���ر   جرَّ مع���ه مجموعًة من 

�لمكالمات من �ل�سفارة �لفرن�سية 

في البحرين، ومن م�ض���وؤوليها في  

 القناة في باري�ش، تالها جميُعها 

ات�ض���ال رئي����ش الإع���الم الأمني 

ب���وزارة الداخلي���ة ي�ضتو�ض���ح   م���ا 

ح���دث، ويطل���ب منه���ا الح�ض���ور 

لفت���ح تحقي���ق فيم���ا تعّر�ض���ت له 

في مركز ال�ض���رطة. رغم خوفها،  

 وع���دم قدرته���ا الج�ض���دية عل���ى 

م  اأ�ض���ر الُمقدَّ الحركة ب�ض���هولة، 

محم���د بن دينة على الذهاب اإلى  

 القلعة )وزارة الداخلية( لت�ضجيل 

مح�ض���ر ف���ي الواقعة الت���ي »اأمر 

يها«  وزي���ُر الداخلية بالتحقي���ق   فَّ

ح�ض���ب بن دين���ة، وعند و�ض���ولها 

هناك، تم اأخذ اأقوالها وتعّر�ضت 

للفح�ش الطبي في عيادة   القلعة . 

ت���م  الثان���ي،  ف���ي   الي���وم 

ا�ض���تدعاوؤها م���ن قبل ال�ض���ابط 

نف�ض���ه اإلى النيابة الع�ضكرية، في 

الم���كان ذات���ه   ل���الإدلء باأقواله���ا 

 5 التحقي���ق  وا�ض���تمرَّ  مج���ّدًدا، 

�ض���اعات، قال���ت في���ه نزيه���ة كلَّ 

م���ا تتذك���ره م���ن   م�ض���اء البارحة 

م���ن اأح���داث، وُعِر�ض���ت عليه���ا 

فت اإليهن، وقالت  المتهمات وتعرَّ

اإنَّ هناك المزيد   ممن �ض���ربنها، 

فوعدوها باأنه �ض���يتم ا�ضتدعاوؤها 

في وق���ٍت لحق للتع���رف عليهن، 

ولكن ذلك لم   يحدث حتى اليوم . 

�س���افرت   لفرن�ض���ا ف���ي الليل���ة 

ذاِتها لتلقي العالج، وبقيت هناك 

ردًح���ا من الزمن، خالل وجودها 

هناك،   اأ�ض���درت وزارة الداخلية 

بفتحه���ا  ت�ض���ريًحا  البحريني���ة 

�ش مرا�ضلة اإحدى  تحقيًقا في تعرُّ

القن���وات   الأجنبية ل�ض���وء معاملة 

في اإحدى مراكز ال�ض���رطة، تاله 

جمعي���ة  م���ن  �ض���حفي  ت�ض���ريٌح 

ُت�ضيد فيه  ال�ضحفيين   البحرينية 

بفتح وزارة الداخلية للتحقيق . 

خ���الل   وجوده���ا ف���ي باري����ش، 

طلب مقابلتها ال�ضفير البحريني، 

ال�ض���حفيين،  جمعي���ة  ورئي����ش 

ذهبت   لمقابلتهم في جل�ض���ة غير 

ر�ضمية، ت�ضاءل خالل اللقائين عن 

تفا�ض���يل الحادثة وما وقع، ب�ضكلٍ  

 خج���ول، دون تعليق على وح�ض���ية 

التعذيب الذي تعّر�ضت له . 

عادت   نزيهة اإلى البحرين، ولم 

تعرف �ض���يًئا ع���ن التحقيق الذي 

ُفتح في الرابع والع�ضرين من مايو  

في  ق�ضية  رفع  فقّررت   ،2011 

دي�ضمبر )كانون الأول( الما�ضي، 

وتمَّ تحديد الثاني والع�ضرين   من 

فبراير جل�ض���ًة اأولى، والرابع من 

مار�ش جل�ض���ًة ثانية، خاللها قّرر 

القا�ضي اأنَّ مجريات   الق�ضية هي 

عبارة عن جناية ولي�ض���ت ُجنحة، 

وبهذا ُيعيدها اإلى النيابة العامة. 

ق���ّررت تحويلها  النياب���ةُ   العام���ة 

للمحكم���ة الجنائي���ة الكب���رى في 

القا�ض���ي  فاأجّله���ا  مار����ش،   28
للُحكم في  18  اأبريل، اإل اأنَّه عاد 

وغير راأيه طالب���ا اإعادَتها للنيابة 

العامة للتحقيق . 

الق�ض���ية   الت���ي اأخ���ذت �ض���دًى 

عالمًيا وتفاعل معها التحاد الدولي 

لل�ض���حفيين، و منظمة مرا�ضلون 

بال ح���دود،   و    IFEX ، وغيرها، 

لم تل���َق م���ن جمعية ال�ض���حفيين 

البحرينية اإل البيان الذي �ضكرت 

في���ه وزارة   الداخلي���ة عل���ى فتحها 

تجاهل���ت  ه���ا  اأنَّ كم���ا  التحقي���ق، 

جل�ضات المحكمة التي ُتحاَكم فيها 

بة   نزيهة �ض���ارة المو�ضى، التي  ُمعذِّ

حّولتها النيابة للمحاكمة بعد اأن تم 

تجاُهل بقية الُمتهمات في   الق�ضية، 

والأهم م���ن ذلك من اأعطى هوؤلء 

الأمر بالتعذيب  . 

نزيهة سعيد بميكرفونها وابتسامة المحاربة:

مازالت تالحق جالديها
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»الوق���ت«  �ض���حيفة  قدم���ت 

�ض���دورها  وهل���ة  نف�ض���ها، 

ل���ن  بم���ا  لقرائه���ا،   ،)2006(

الديباج���ة  اإل���ى  وفق���ًا  تكون���ه، 

ح���زب  �ض���حيفة  التالية:«ل�ض���نا 

�ضيا�ضي. ل�ض���نا �ضحيفة �ضركات. 

ل�ضنا �ضحيفة تكتل م�ضالح. ل�ضنا 

�ض���حيفة حكومي���ة. لي�ض���ت لدينا 

ادعاءات. نحن م�ضروع �ضحافي. 

م�ض���روع  اأنن���ا  نن�ض���ى  ل  لكنن���ا 

اقت�ض���ادي«. لح�ض���ن الح���ظ، اأن 

عل���ى  ُمه���رت  الت���ي  الديباج���ة، 

�ضفحتها الأولى، واأرفقت ببو�ضتر 

طولي ح���وى زه���رة الأوركيد، لم 

اآنذاك،  تت�ضمن ا�ض���تعارة رائجة 

وهي م���ن نوع »ال�ض���تعارات التي 

ج���ورج  يعب���ر  م���ا  عل���ى  تقت���ل«، 

ليكوف. 

»الم�ض���روع  به���ا  نعن���ي 

مجم���ل  اأن  رغ���م  الإ�ض���الحي«، 

�ض���لوكها الالح���ق، فيم���ا عب���رت 

التحريري���ة  �ضيا�ض���يتها  عنه���ا 

الت���ي تولى ر�ض���مها رئي�ش هيئتها 

التحريرية اإبراهيم ب�ضمي بحذق 

»الالعب على البي�ض���ة والحجر«، 

قدمها، �ض���منًا، على اأنها واحدة 

من لواحق هذا الم�ضروع. 

وف���ي اأحي���ان، وفق���ًا لجته���اد 

التحري���ر  لرئي����ش  »مح�ض���وب« 

اإّذاك،  مط���ر،  خول���ة  الم�ض���ئول 

ب���دا اأن هناك »تكتك���ة« تقوم على 

التجريب في اللعب على »الحجر 

وح���ده«. وكان من �ض���واهد ذلك، 

م���ا لحظه م�ض���ئولون في �ض���حف 

مناف�ض���ة، وراحوا ي���داورون عليه 

كم���ا يدّورون »و�ض���اية«، اأن �ض���ور 

امتنع���ت  ال�ضيا�ض���ية،  »القي���ادة« 

ع���ن الظهور في الأع���داد الأولى، 

بما في ذل���ك الع���دد الأول، وهي 

منا�ضبة ذات طابع خا�ش. 

ف���ي حين ج���رى »ل���ْزق« تهنئة 

ال�ض���فحات  ف���ي  »القي���ادة« 

م���ن  »الع���ادي«  م���ع  الداخلي���ة، 

كان���ت  واإذا  الر�ض���مية.  الأخب���ار 

هذه »التكتكة« قامت في الأ�ضا�ش 

عل���ى المحاول���ة ف���ي البن���اء على 

لالأهمي���ة  يعط���ي  مهن���ي،  مب���داأ 

كثي���ر اأولوية على واج���ب »طق�ش 

النف���اق«، فق���د ُنظر اإليه���ا، باأنها 

تقالي���د  لتراع���ي  اأدب«  »قل���ة 

»ال�ض���نع« اأو ما ج���رى تاأديب عليه 

ال�ضحافة!

نق���ول، لم تت�ض���من الفتتاحية 

»الوق���ت«  ل�ض���حيفة  الأول���ى 

اأي اإ�ض���ارة م���ن قري���ب اأو بعي���د 

ل«الم�ض���روع الإ�ض���الحي«. وف���ي 

حين ُت�ض���تبعد الق�ضدية من وراء 

ذلك، اأو »موقفًا« اأريدت له دللة، 

ع���ن �ض���بق وتر�ض���د، اإل اأن���ه في 

الحقيقة لم يكن خلّوًا من دللة. 

محاول���ة "اإحيائي���ة" لم�ض���روع 

كان يموت

في الواقع، لقد تواقت �ض���دور 

 ،)2006( بال���ذات  "الوق���ت" 
م���ع الم���وت الفعل���ي، والنهائ���ي، 

لم�ض���روع الملك. م���ن جهة، فقد 

كّف هذا الم�ض���روع ع���ن الدوران 

والوع���د بالجدي���د، ت���اركًا الملك 

متمتعًا بمركزية و�ضطوة طاغية. 

"الإ�ضالح"،  اإن�ض���ائيات  ا�ضتثناء 

وا�ض���تعاراته "التي تقتل"، والتي   

وبدون���ه،  ب�ض���بب  ته���در  ظل���ت 

وتحول���ت اإل���ى ل���وازم فج���ة تمالأ 

كام���ل الخط���اب الإعالم���ي، بما 

في ذل���ك الخطاب ال�ض���ادر عن 

النخب الجتماعية. 

وم���ن جه���ة ثانية، فقد اّت�ض���ح 

وقتذاك، �ض���عود جناح جديد في 

الحك���م، ه���و جن���اح "الخوال���د" 

ال���ذي يقوده وزير الدي���وان خالد 

ب���ن اأحمد، ووجد ترجمته الفعلية 

بع���د وق���ت ق�ض���ير م���ن انطالق 

البندر".  "خلي���ة  في  "الوق���ت"، 
وق���د اأتيح للراأي العام ا�ضت�ض���عار 

�ضطوته لأول مرة، وروؤيته عيانًا. 

بدورهم���ا  انعك�ض���ا  وال�ض���يئان 

اليومي���ة، قيدًا  ال�ض���حافة  عل���ى 

عل���ى الحري���ات ف���ي م���رة، حيث 

من���ع باأمر ق�ض���ائي الت���داول في 

الأزمة النا�ض���ئة. وفي مرة ثانية، 

م���ا �ض���هدته اأروق���ة المحاكم من 

ق���د  جرج���رة لل�ض���حفيين، كان 

تعذر روؤيتها في ال�ض���نوات الأولى 

لم�ضروع الملك.

وق���د اأرادت "الوق���ت"، باديء 

بدء، ال�ض���تثمار في هذا الحدث 

بالبن���اء عل���ى بع�ش م���ن وعودها 

�ض���حافة  تقدي���م  ف���ي  للق���راء 

ت�ض���تجلي  فراح���ت  "مهني���ة"، 
وجه���ات نظ���ر اأط���راف المعركة 

ال���ذي  التحقي���ق  ف���ي  النا�ض���بة 

ن�ض���رته والمو�ضوم: "بلد على كف 

تقري���ر". ابتعدت عن التعبير عن 

موق���ف، واكتفت بجع���ل اأطرافها 

تتحدث، غافلة تقدير حجم القوة 

الجدي���دة الآخ���ذة في الت�ض���كل، 

ونفوذه���ا الم�ضت�ض���ري ف���ي كافة 

مفا�ضل الدولة. وهي بالمنا�ضبة، 

ق���وة، لتفه���م، بحك���م ال�ض���طوة 

له���ا،  كان���ت  الت���ي  الم�ض���تطيرة 

كثيرًا في تقاليد "ال���راأي والراأي 

الآخر". 

مالم���ح  اأب���رز  اأح���د  فكان���ت 

انعكا����ش ه���ذا "النفوذ" اأق�ض���ى 

عقوبة يمكن اأن تواجهها �ضحيفة 

"الإعالن"  نا�ض���ئة، وهي حج���ب 

الهيئ���ات  جمي���ع  م���ن  عنه���ا 

والموؤ�ض�ض���ات التابع���ة اإل���ى راأ�ش 

"خلي���ة البن���در" اأحمد بن عطية 
اهلل. فيما تم���دد الأمر لحقًا اإلى 

جميع الهيئ���ات والأجهزة التابعة 

اإل���ى رئي����ش ال���وزراء خليف���ة بن 

�ض���لمان، وابن���ه علي ب���ن خليفة. 

"الإعالن"،  ا�ض���تمر حج���ب  وقد 

من���ذ اليوم الأول ل�ض���دورها اإلى   

اليوم ال���ذي طار فيه نب���اأ توقفها 

نهائيًا )2010(.

جرأة فتح امللفات 
أغفلت جرأة أخرى نامية 
الت���ي  الملف���ات  اأول���ى  كان���ت 

فتحتها "الوقت" على �ضفحاتها، 

ه���و ملف انتفا�ض���ة الت�ض���عينات: 

الم���ر".  العق���د  "الت�ض���عينات.. 
وعل���ى حي���ن ُع���ّد ط���رح الملف، 

جري���دة  اإل���ى  بالن�ض���بة  جريئ���ًا 

"�لج���ر�أة"  ه���ذه  اأن  اإل  نا�ض���ئة. 

اأخفقت في قراءة "جراأة" اأخرى 

نامية في �ضارع الت�ضعينات نف�ضه، 

وكان���ت الحا�ض���نة لم���ا �ض���يكون 

لحقًا "ثورة اللوؤلوؤ".

وق���د تمث���ل ذل���ك، ف���ي اإعادة 

تمو�ضع بع�ش من قيادات الحركة 

الت�ض���عينية كعبدالوهاب ح�ض���ين 

وح�ض���ن م�ض���يمع، وه���م م���ن بين 

من تولوا ت�ض���ويق م�ض���روع الملك 

ف���ي بداياته، في مواق���ع جديدة، 

الدوري���ة،  ال�ض���تباكات  وع���ودة 

بوحي من اإلهام الت�ض���عينات، في 

الق���رى مع رجال الأم���ن. ثم كان 

اأن انتهى كل ذلك اإلى زلزال 14 

فبراير/�ضباط. لكن ل�ضوء الحظ 

بعد �ض���نة من اختف���اء "الوقت"، 

حي���ث ل���ن يك���ون بو�ض���عها كتابة 

روايت���ه، عل���ى غرار م���ا فعلت مع 

انتفا�ضة "�لت�سعينات"!

وقد عك�ش هذا "الإخفاق" في 

ن���اأي "الوقت" ع���ن تثمير مقاربة 

ر�س���ينة، "م���ن ف���وق"، اإزاء هذه 

الظاهرة، قادرة على   ا�ضت�ضراف 

نهاياتها اأو المدى الذي يمكن اأن 

تبلغ���ه. فاإلى وق���ت توقفها، ظلت 

افتتاحيات رئي����ش هيئة التحرير 

ن���ادرة. في حين اأف�ض���ح المجال، 

مواق���ف  لظه���ور  تح���ت"،  "م���ن 
تقترب من الم�ضاألة بوعي تفهمي 

اإزاء الظاهرة. 

حاولت "الوقت" ف���ي البداية، 

الفاعلي���ن  نظ���ر  وجه���ات  نق���ل 

تمري���ر  عب���ر  فيه���ا،  الرمزيي���ن 

الع���ام  )حت���ى  معه���م  ح���وارات 

زعيم  ت�ضريحات  كانت   2009
م�ض���يمع  ح�ض���ن  "ح���ق"  حرك���ة 

تظه���ر ف���ي "الوق���ت"، وبدرج���ة 

اأق���ل عبدالوه���اب ح�ض���ين(. كما 

فتحت ن�ض���بيًا المج���ال اإلى كّتاب 

"مخ�ضو�ضين" تمكنوا بخلفيتهم 
الأكاديمي���ة م���ن و�ض���ع اليد على 

اأ�ض���بابها )كتاب���ات عبداله���ادي 

م���ن  تقريب���ًا  الم�ض���تثناة  خل���ف 

مق�ش الرقيب(. 

ذل���ك طبع���ًا، اإل���ى ج���وار م���ن 

اأف�ض���حت لهم التعبي���ر عن وجهة 

نظر ال�ضلطة، ممن لديه القابلية، 

اأو حت���ى الم�ض���لحة، ف���ي تفه���م   

تدبيراتها اإلى اأق�ضى مدى، فريد 

ح�ضن )رئا�ض���ة الوزراء( اأو تمام 

اأبو �ضافي )الداخلية(.

غضب العني احلمراء
اإل اأن �ضاغط القوة الجديدة، 

ال�ض���اعدة عل���ى وقع �ض���راعات 

اأجنح���ة الحك���م، كان���ت ل���ه اليد 

الطولى. ومرة اأخ���رى، اإنها قوة، 

لتفهم كثيرًا ف���ي تقاليد "�لر�أي 

وال���راأي الآخر"، مم���ا يدخل في 

ح�ض���ابات المهن���ة، ق���در فهمه���ا 

لجوه���ر الطاع���ة اأو ال���ولء، مما 

يدخل في ح�ضابات الهيمنة.

وقد راأى رئي����ش هيئة التحرير 

بع�ض���ًا من �ض���طوة "طول اليد"، 

مرة عل���ى �ض���كل "غ�ض���ب العين 

الحم���راء"، ح�ض���ب التعبير الذي 

ورد ف���ي افتتاحي���ة الي���وم الأخير 

ذل���ك،  مث���ال  اأي���ار.  ماي���و/   3
النظرة الم�ض���تعرة الت���ي ُنقل اأنه 

ا�ضت�ض���عرها م���ن رئي�ش ال���وزراء 

خليفة بن �ضلمان )وقد كان اأحمد 

ب���ن عطي���ة اهلل رئي�ض���ًا ل�ض���ئونه 

اآنئذ(، ف���ي اأحد اللق���اءات معه، 

من جراء ن�ضر حوار من 3 اأجزاء 

مع اأمي���ن عام جمعي���ة "الوفاق" 

الوطني ال�ض���يخ علي �ضلمان، عبر 

في���ه ع���ن طموح���ات جدي���دة في 

خط���اب المعار�ض���ة، مث���ل تداول 

ال�ضلطة. 

وم���رة عل���ى �ض���كل م���ا ي�ض���به 

ذاك  مث���ل  اته���ام"،  "�ض���حيفة 
المل���ف ال���ذي �ض���لمه اإي���اه وزي���ر 

الدي���وان الملكي بخ�ض���و�ش اأحد 

كتاب ال���راأي في "الوق���ت"، وهو 

عبا�ش المر�ضد، الأخ غير ال�ضقيق 

لأمين عام "الوف���اق". وقد حوى 

كافة كتاباته التي ين�ض���رها خارج 

�سحيفة "الوقت". 

بطبيع���ة الح���ال، فق���د كان���ت 

��س���تجابة "الوق���ت" اإلى ما دعته 

الحمراء" تختلف  العين  "غ�ضب 
بح�ض���ب قوة الظ���رف الخارجي. 

مقارنة ب�ض���نة �ضدورها نجد اأنها 

اكتف���ت ب"بق�ضق�ض���ة" مقالت 

اأمين عام جمعي���ة العمل الوطني 

ال�ض���ابق  "وع���د"  الديمقراط���ي 

المرح���وم عبدالرحمن النعيمي. 

لك���ن بعد �ض���نتين، �ض���نجد اأنها، 

ازدادت ق�ض���وة مع اأمي���ن "وعد" 

اإبراهيم �ض���ريف. وهي  الالح���ق 

المحاولة التي انتهت �ض���ريعًا اإلى 

"ق�ّش" طلت���ه، كلية، من الظهور 
في "الوقت". 

بي���ن  موؤ�ض���رًا،  ه���ذا  وكان 

عديد الموؤ�ض���رات الأخ���رى، اإلى 

الح���ال ال���ذي و�ض���ل اإليه �ض���يق 

الخارج،  ف���ي  ال�ضيا�ض���ي،  الأف���ق 

وه���و م���ا انعك����ش ب���دوره، عل���ى 

الأفق ال�ض���حافي بعموم���ه، وفي 

الداخل، ف���ي "الوقت". وبتالحم 

"ال�ض���يقين" معًا، اإ�ض���افة طبعًا 
اإلى "�ض���ائقة" مالية ا�ض���تفحلت 

م���ع الأزم���ة المالي���ة، و"دزين���ة" 

اأخط���اء اإدارية يعرفه���ا كل عامل 

فيه���ا، تك���ون ق���د اكتمل���ت كامل 

الت���ي  ال�ض���حيفة  "تراجيدي���ا" 
وع���دت قراءها منذ الي���وم الأول 

ب���اأن تكون "م�ض���روعًا �ض���حفيا" 

يلتزم ب"ال�ضتقاللية". 

وبحكم الطابع الماأ�ضوي الذي 

ينطبع ف���ي الأجواء �ض���اعة حلول 

ذل���ك  ومث���ال  "التراجيدي���ا"، 
اختي���ار ي���وم ال�ض���حافة العالمي 

توقيتًا لإعالن ت�ضفية ال�ضحيفة، 

"الوق���ت"  موؤ�ض����ش  �ض���يجل�ش 

اإبراهيم ب�ض���مي ف���ي مكتبه، بعد 

يوم م���ن اإغالقها، محاطًا باأكوام 

الأوراق ورزم المج���الت والكتب، 

اأول���ي  م���ن  اأح���دًا  لأن  منده�ض���ًا 

الق���رار، اأو زم���الء "�ل���كار" ل���م 

يت�ض���ل ليعبر ع���ن ت�ض���امنه. اإن 

اأحدًا لم يت�ضل. 

هاتفي���ة  مكالم���ة  ...ا�ض���تثناء 

يتيمة من ال�ضيخ علي �ضلمان!

راهنت على »إحيائية« جديدة لمشروع كان ينهار

»الوقت« في يوم إقفالها:
إن أحدًا لم يتصل... وال أي أحد!
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 لعل الح�ضنة الوحيدة والباقية 

في ح�ض���اب جمعية ال�ض���حفيين 

البحرينية هي التزامها ال�ضمت. 

فالجمعي���ة التي باتت تعي�ش عزلة 

تاريخية من ج�ضد ل يعترف بها، 

ل���م تتكلم من���ذ الرابع ع�ض���ر من 

فبراير العام 2011 اإل كفرًا. 

رئي����ش  ال�ض���حفيين،  جمعي���ة 

يحم���ل على عاتق���ه تبرير جرائم 

القم���ع  و�ضيا�ض���ات  ال�ض���لطة 

مجل����ش  واأع�ض���اء  للحري���ات، 

اإدارة ف���ي رحلة �ض���فر – مدفوعة 

التكالي���ف م���ن جيب ال�ض���لطة – 

طوال العام، من عا�ضمة لأخرى، 

ت�ض���فه  نظ���ام  �ض���ورة  لتروي���ج 

منظمة مرا�ض���لون بال حدود باأنه 

الم�ض���وؤول عن تحويل المنامة من 

اإلى  عا�ض���مة مفتر�ض���ة للثقاف���ة 

عا�ض���مة م���ن العوا�ض���م الع�ض���ر 

الأكثر قمعًا للحريات حول العالم!

وخ���الف تورط ع�ض���وي مجل�ش 

الم���ردي  موؤن����ش  الجمعي���ة  اإدارة 

ومحم���د الأحم���د ف���ي التاآمر على 

�ضا�ض���ة  عل���ى  الو�ض���ط  �ض���حيفة 

فت���رة  اإب���ان  البحري���ن  تلفزي���ون 

ال�ض���المة الوطنية في 15 مار�ش 

2011، و�ضوًل لإغالق ال�ضحيفة 
واإقال���ة رئي����ش تحريره���ا وابع���اد 

ومحاكمته���م  التحريري���ة  هيئه���ا 

ق�ضائيًا على جرم خطط له واأداره 

رئي����ش هيئة �ض���وؤون الإع���الم فواز 

بن محم���د، لعب رئي����ش الجمعية 

دور  بنف�ض���ه  ال�ض���ايجي  عي�ض���ى 

المدافع والمنافح عن الدولة لتبرير 

اعتقالت ال�ضحفيين، وتعذيبهم، 

ومالحقتهم، وتهجير العديد منهم.

دور اعت���ادت الجمعي���ة - التي 

يهيمن عليها م�ضت�ضار الملك نبيل 

الحمر على قرارها منذ تاأ�ضي�ضها 

الي���وم -  2000 وحت���ى  الع���ام 

لعب���ه، لكنه���ا ومنذ الرابع ع�ض���ر 

من فبراير العام الما�ضي تخطت 

اآخ���ر م���ا تبق���ى م���ن الخط���وط 

الحمراء. اإذ تحول اأع�ضاء مجل�ش 

اإدارتها من معنيي���ن بالدفاع عن 

ال�ض���حافيين وحري���ة الكلمة اإلى 

مر�ض���دين �ض���ريين لجهاز الأمن 

بال�ض���حافيين  للو�ض���اية  الوطني 

والتحري�ش على اعتقالهم. 

وعلي���ه، ل���م ت�ض���بح الجمعي���ة 

م���ن  اإدارته���ا منب���وذة  ومجل����ش 

جانب ال�ض���حافيين في البحرين 

وح�ض���ب، بل ومن جانب الهيئات 

والمنظم���ات الدولي���ة خ�ضو�ض���ًا 

تلك النا�ض���طة في مج���ال الدفاع 

ع���ن الإع���الم وحري���ة التعبي���ر، 

وف���ي مقدمته���ا التح���اد الدولي 

لل�ض���حفيين ومنظمة مرا�ض���لون 

بال حدود، اإذ ت�ضامن الإتحاد من 

ال�ضحفيين تجاه ما يتعر�ضون له 

من جرائ���م وانته���اكات واإقالت 

جماعي���ة منظمة رغم العديد من 

الت�ضريحات التي خرج بها رئي�ش 

الجمعية ليبرر لل�ضلطة انتهاكاتها 

وجرائمها، اأما منظمة مرا�ض���لون 

بال ح���دود فلقد تبن���ت بكل ثبات 

موق���ف المدافع الدولي الأول عن 

الإعالميين البحرينيين من كافة 

التخ�ض�ضات، ولعبت – ول تزال 

– ال���دور الأهم ف���ي الدفاع عن 
وحرية  البحرينيين  ال�ض���حفيين 

التعبير في البحرين.

الت���ي  الدول���ة  وتعم���دت 

عل���ى  ال�ض���تحواذ  ا�ض���تطاعت 

جمعي���ة ال�ض���حفيين البحريني���ة 

من���ذ التاأ�ض���ي�ش، العتم���اد عل���ى 

نفوذ نبيل الحمر و�ضحيفة الأيام 

- الت���ي يراأ����ش رئي����ش تحريرها 

عي�ض���ى ال�ض���ايجي الجمعية لأكثر 

من �ضت دورات انتخابية مزورة- 

ف���ي ا�ض���تمرار تجيي���ر الجمعي���ة 

لعتم���اد وتبن���ي مواق���ف الدولة 

و�ضيا�ضاتها الإعالمية. 

اأ�ض���قطت جمعية ال�ض���حفيين  

ال�ض���حافيين  جمي���ع  ع�ض���وية 

م���ن  والمعذبي���ن  المعتقلي���ن 

دفات���ر  وم���الأت  ع�ض���ويتها، 

ع�ض���ويتها باأ�ض���ماء موظفي هيئة 

�ضوؤون الإعالم الحكومية ومطبعة 

موؤ�ض�ض���ة الأيام للطباعة والن�ض���ر 

من الفنيي���ن والعمال والموظفين 

ف���ي الإدارات المالي���ة والإدارية، 

وذلك بهدف ال�ضيطرة على نتائج 

انتخاباتها الدورية، وبالأغلبية. 

من���ذ  الجمعي���ة  ت�ض���تطع  ل���م 

ق�ض���ية  اأي  تتبن���ى  اأن  تاأ�ضي�ض���ها 

حقيقي���ة لتبرهن على جديتها في 

الدف���اع ع���ن حق���وق الإعالميين 

وحري���ة التعبي���ر ف���ي البحري���ن، 

و�ض���وح،  وب���كل  الي���وم  ه���ي  ب���ل 

موؤ�ض�ض���ة ملفقة، تديره���ا اإدارات 

ال�ض���حف التي يعمل بها روؤ�ض���اء 

تحرير مفرو�ض���ون على ال�ضحف 

ولذل���ك، ل  �ضيا�ض���ية،  بق���رارات 

يج���د ال�ض���حافيون البحريني���ون 

معني���ة  موؤ�ض�ض���ة  الجمعي���ة  ف���ي 

بالدف���اع عنه���م، خ�ضو�ض���ًا واأن 

مجل����ش اإدارته���ا الحال���ي والذي 

�ض���بقه، لم يكن اأكث���ر من مجل�ش 

اإدارة لروؤ�ض���اء تحرير ال�ض���حف 

الحكومية المعينيين باأوامر عليا. 

وه���و ما جع���ل ال�ض���حفيين اأمام 

خيار واحد، التقدم بال�ضكاوى من 

الف�ض���ل والعتقال والتعذيب اإلى  

الجمعية ليبت فيها الو�ضاة بهم !

العتق���الت  فت���رة  اإب���ان 

التع�ض���فية والت���ي طال���ت الكثي���ر 

ومنه���م:  ال�ض���حافيين،  م���ن 

ال�ضحافية نزيهة �ضعيد )فران�ش 

محمد  حيدر  ال�ض���حافي   ،)24
)الو�ض���ط(، ال�ض���حافي في�ض���ل 

ال�ض���حافي  )الب���الد(،  هي���ات 

)الب���الد(،  ع���الوي   عب���داهلل 

ال�ض���حافي علي جواد )البالد(، 

ال�ض���حافيين  م���ن  والكثي���ر 

تعر�ض���وا  وال�ض���حافيات 

لعتقالت تع�ض���فية ف���ي المراكز 

الأمني���ة التابعة ل���وزارة الداخلية 

البحريني���ة وقوة دف���اع البحرين 

والأمن الوطني )المخابرات(.

لعب���ت جمعي���ة ال�ض���حافيين   

ف���ي  مبا�ض���رًا  دورًا  البحريني���ة 

الدف���اع ع���ن الدول���ة وانتهاكاتها 

الم�ض���تمرة، ب���ل قام���ت الجمعية 

باإر�ض���ال وفد برئا�ضة نائب رئي�ش 

الجمعية ورئي�ش تحرير �ض���حيفة 

الب���الد موؤن����ش الم���ردي لأورب���ا 

والدول العربي���ة لتبرير انتهاكات 

الموؤ�ض�ض���ات  ولإيه���ام  ال�ض���لطة، 

الإقليمية  ال�ض���حافية  والنقابات 

والدولية باأن ا�ضتهداف الحريات 

الإعالمية في البحرين هو مجرد 

فقاعات اإعالمية!

ل���م تفلح م�ض���اعي وفود جمعية 

الت���ي  البحريني���ة  ال�ض���حفيين 

تكفل فواز ب���ن محمد رئي�ش هيئة 

�ض���وؤون الإعالم )وزارة الإعالم( 

بنفقاتها ومكافاآت اأع�ض���ائها، في 

منع المنظمات الدولية والحقوقية 

النقابية منه���ا اأو المعنية بالدفاع 

عن حقوق الإن�ض���ان من اأن تلتفت 

لما ت�ضهده البحرين من انتهاكات 

منظمة للحرية التعبير وا�ضتهداف 

البحرينيين  لل�ضحافيين،  وا�ضح 

منه���م وكذلك مرا�ض���لي كثير من 

وكالت الأنباء الدولية. 

وعلي���ه، فلق���د اأ�ض���در التح���اد 

ومنظم���ة  لل�ض���حفيين  الدول���ي 

مرا�ض���لون بال حدود ولجنة حماية 

ال�ضحفيين والكثير من المنظمات 

المعنية بحرية التعبير والدفاع عن 

حق���وق الإن�ض���ان، مئ���ات البيانات 

ال�ض���حافية المنددة بال�ضيا�ض���ات 

الحكومية وال�ض���تهداف المبا�ض���ر 

والإع���الم  ال�ض���حافة  لحري���ة 

بالإ�ض���افة لالنتهاكات المبا�ض���رة 

لالإعالميي���ن، وه���و م���ا نت���ج عنه 

فخ���راوي  كري���م  النا�ض���ر  مقت���ل 

والمدون زكريا الع�ض���يري واعتقال 

وتعذي���ب واإقال���ة اأكث���ر م���ن 145 

اإعالميًا و�ض���حافيًا ف���ي البحرين، 

فيما لم ت�ضدر جمعية ال�ضحفيين 

البحريني���ة بيان���ًا واح���دًا!، وهو ما 

و�ض���ع الجمعية ف���ي موق���ف دولي 

محرج، اأكد بما يقطع ال�ضك، بتبعية 

الجمعية المبا�ضرة للقرار الحكومي، 

اأيًا كان اتجاهه، اأو نتائجه.

جمعية الصحفيين اسمًا.. بعد 14 فبراير ..
مكافحة الصحفيين فعاًل
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و�ضط زوبعة الخالف الطائفي 

الت���ي تع�ض���ف بالبل���د، يظهر لنا 

الم�ضور �ض���عيد �ضيف وهو ال�ضم 

الم�ض���تعار ال���ذي اختاره لنف�ض���ه 

لعجزه عن ن�ض���ر �ض���وره با�ض���مه 

عبدالرحم���ن  كان  كم���ا  تمام���ًا 

النعيم���ي عاج���زًا ف���ي مرحلٍة ما 

عن ن�ض���ر مقالته با�ض���مه، �ضعيد 

�ضيف، ال�ضاب الع�ضريني، القادم 

م���ن عائلة �ض���نية محافظة، وجد 

نف�ضه منذ فبراير 2011 و�ضط 

تفا�ضيل الثورة، وبين اأزقة �ضترة، 

ف���ي �ض���رخات الثائري���ن، ودموع 

الفاقدي���ن، ع�ض���ق �ض���ترة، وتعلق 

به���ا، باأهلها وطرقاتها، �ض���حرته 

�ض���مودها،  كرمه���ا،  ب�ض���اطتها، 

وجن���ون الع�ض���كر في ح�ض���رتها، 

)مراآة البحرين( التقته، اقتربت 

لتع���رف اأكثر عن اأولئك الذين لم 

ي�ضقطوا في �ضباك الطائفية رغم 

وهجها الم�ضيء اآنذاك.

يق���ول: "كن���ت ع�ض���ر الراب���ع 

ع�ض���ر م���ن فبراير، م���ع عدد من 

اأ�ض���دقائي ف���ي اأح���د المطاعم، 

اأط���راف الحدي���ث حول  نتب���ادل 

ث���ورة بحرينية مزمعة، �ض���حكنا 

واعتقدن���ا حينها اأن الأمر ل يعدو 

حما�ض���ًا تاأثر ب���ه بع�ش ال�ض���باب 

فق���رروا  وم�ض���ر  بتون����ش  اأ�ض���وًة 

لك���ن  لث���ورة بحريني���ة،  الدع���وة 

ا�ضت�ض���هاد  خب���ر  الم�ض���اء حم���ل 

ال�ض���اب عل���ي م�ض���يمع، ت���واردت 

الدع���وة  ع���ن  بعده���ا  الأنب���اء 

المناط���ق،  كل  ف���ي  لم�ض���يرات 

وكانت الأخب���ار تردنا عبر تويتر، 

لكون���ي ف���ي منطق���ة بعي���دة ع���ن 

الأحداث.

قررن���ا  التال���ي  الي���وم  ف���ي 

للت�ض���ييع  �ض���باحًا  النط���الق 

والم�ض���اركة ف���ي الم�ض���يرة الت���ي 

اأ�ض���دقائي  ترك���ت  �ضت�ض���بقه، 

يومها وتقدم���ت للمقبرة، لم اأكن 

م�ض���تعدًا لتفويت تغ�ضيل ال�ضهيد، 

هن���اك التقي���ت الم���دون محمود 

عب���داهلل  والمحام���ي  اليو�ض���ف، 

م�ض���ن،  رج���ل  ولفتن���ي  ها�ض���م، 

يبك���ي بحرقة، وي���ردد كلمات لها 

م���ا  اأن���ي  الغري���ب  اللح���ن،  ذات 

زل���ت اأذكره���ا "الثوب م�ض���قوق، 

والراأ�ش مك�ضوف، حامل �ضهادة، 

ي���دور وظيف���ة، ل���و هي ك�ض���يفة" 

تل���ك الكلمات بقي���ت عالقة حتى 

الي���وم، وجدته���ا حينه���ا تحك���ي 

البحرينيين،  ع���ن ح���ال معظ���م 

بالعدالة  الذين خرجوا مطالبين 

الجتماعية".

�ضعيد �ض���يف، ال�ضاهد الخارج 

من الطائفة، الى عمق الوطن، لم 

يكن مجرد م�ض���ارك في الحدث، 

مطل���ب  عل���ى  ح���ي  �ض���اهد  ب���ل 

الإ�ض���الح ال���ذي رفعت���ه الجموع 

قب���ل اأن تفق���د الأم���ل ب���ه ليكون 

مطلبها الإ�ضقاط، بنظرة يملوؤها 

الأ�ض���ى عل���ى تغيير وج���ه التاريخ 

فيما حدث. اأكمل �ض���هادته: "كل 

المطالب ف���ي البداية كانت تدعو 

ل�ضالح النظام، وقد وثقت ذلك 

بعد�ض���تي، كان النا����ش حينها ما 

زالوا يحملون المل".

ال�ض���ارع  اإح���دى جوان���ب  ف���ي 

التق���ط بعد�ض���ته وقبله���ا قلبه كل 

م���ا ظ���ّن اأنه ي���وؤرخ لتاريخ �ض���يتم 

ت�ض���ويهه في يوٍم قري���ب، اأراد اأن 

يحتف���ظ بالتاري���خ كم���ا ه���و، اأن 

ي�ض���ارك في الحف���اظ على تاريخ 

اإن�ضان هذا البلد، لتعرف اأجيالنا 

القادم���ة حكاي���ة الر�ض���ا�ش وهو 

يه���دم �ض���رح الإن�ض���ان ف���ي بل���د 

يغو�ش في الدمار واألوان الف�ضاد، 

في اإح���دى الزوايا وقف رجل بين 

الجم���وع الهائل���ة الت���ي ح�ض���رت 

اأثارن���ي منظ���ره، كان  الت�ض���ييع، 

يحم���ل بيده لفت���ة بي�ض���اء، ُكتب 

عليه���ا )اأطلق���وا الحري���ات( ولم 

اأكن اأعرف حينها اأنه جواد برويز 

اأحد الرموز الذين اعتقلوا لحقًا 

ب�ضبب المطالبة بالديمقراطية.

و�ض���ول  بانتظ���ار  اأق���ف  كن���ت 

اأن���ي ذهل���ت  اأعت���رف  الجن���ازة، 

للع���دد الم�ض���ارك، وكن���ت حينها 

اأفكر كيف �ض���تحوي عد�ض���تي كل 

هوؤلء ب�ضورة واحدة!!

تواف���د النا����ش نح���و المقبرة، 

بع�ض���هم ت�ض���لق الإ�ض���ارة لي�ضور 

نظ���ري  لف���ت  بهاتف���ه،  الجم���وع 

كان  بتوثيق���ه،  اهتمم���ت  منظ���ر 

عبارة ع���ن لفتة بي�ض���اء، علقت 

بال عناية على اإ�ضارة مرور، كتب 

عليه���ا "بع���د الت�ض���ييع ال���ى دوار 

اللوؤلوؤة".

كم���ا اأعتق���دت اأن الث���ورة ل���ن 

تكون، توقع���ت اأي�ض���ًا اأن الجموع 

ل���ن تتوجه لل���دوار، ع���دت يومها 

للمنزل، حملت ال�ض���ور لجهازي، 

ونمت بعده���ا، لأ�ض���حو على وقع 

وردن���ي  المغ���رب  قب���ل  الث���ورة. 

ات�ض���ال، من قريب لي، ي�ض���األني 

عن مكاني، فقل���ت نائم بالمنزل 

ف�ض���رخ ب���ي "ق���وم تع���ال الدوار 

النا�ش هناك".

و�ضلت الدوار رغم اأن الزدحام 

كان �ضديدًا في كل ال�ضوارع، راأيت 

بع�ض���هم  مجموع���ات،  ال�ض���باب 

يغني اأغاني وطنية عن ال�ضهداء، 

األقيت  ومن المن�ض���ة ال�ض���غيرة 

ب�ض���ع كلم���ات، �ض���معت اإبراهيم 

�ض���ريف اأمي���ن عام جمعي���ة وعد 

يق���ول: "نح���ن �ض���نكون موجهين 

لكم فق���ط، واأكمل مازحًا خال�ش 

احن���ه تعبنا يا جماعة" ثم �ض���عد 

المن�ض���ة واألق���ى كلم���ة، اأخذن���ا 

اأن  اللي���ل  وكاد  يومه���ا،  الوق���ت 

ينته���ي، وكن���ت اأخير نف�ض���ي بين 

العودة للمنزل اأم البقاء بالدوار. 

م���ر الي���وم الثاني ك�ض���ابقه، لكن 

فجر ال�ض���ابع ع�ض���ر م���ن فبراير، 

حمل مع���ه محادث���ة غريبة، عند 

الفجر رن هاتفي، كان المت�ض���ل 

�ض���ديق، لم اأفهم ما يقول، فقط 

اأنفا�ضه التي كنت اأعرفها، طلبت 

من���ه التق���اط اأنفا�ض���ه، ومعاودة 

الت�ض���ال، ل���م اأع���رف حينها ما 

كان يح���دث في تل���ك البقعة من 

وطني، لم اأ�ض���تطع النوم بعدها، 

فدخل���ت لت�ض���فح الفي����ش بوك، 

عرف���ت عنده���ا اأن الق���وات ق���د 

عجال���ة  عل���ى  ال���دوار،  �ض���ربت 

اأخذت �ض���يارتي وتوجهت لهناك، 

لم يكن الو�ضول �ضعبًا يومها، بل 

م�ضتحيال.

كيف تورطت باالمر..
الم�ض���يرات  يك���ن ت�ض���وير  لم 

حدثًا جديدًا على الم�ضور �ضعيد 

�ض���يف، فلطالما رافقت عد�ض���ته 

م�ضيرات دعم فل�ض���طين، واليوم 

يك���ن  ول���م  وغيره���ا،  العمال���ي، 

لدي���ه اهتم���ام كبي���ر بتغطيته���ا، 

يق���ول: "كان ح���دث 14 فبر�ير 

عف���وي  الم�ض���هد  ا�ض���تثنائيًا، 

حي���ن  تتكل���م  ال�ض���ورة  ومله���م، 

التقطه���ا، فكان الت�ض���وير حينها 

فنًا ولي����ش فقط توثيق���ًا من اأجل 

التاري���خ، التاري���خ الذي �ض���تقراأه 

اأجيالن���ا القادم���ة كم���ا اأق���راأ اأنا 

الي���وم التاري���خ عب���ر �ض���ور هيئة 

التحاد الوطني 54، وانتفا�ض���ة 

مار����ش 65، قبل اأن اأ�ض���ال ماذا 

كان يقول ال�ض���مالن، اأت�ضاءل من 

التقط ال�ض���ورة حينها، لقد ترك 

م�ضورها اإرثًا للتاريخ، ولالأجيال 

القادمة جميعا".

ف���ي الي���وم الذي اعت�ض���م فيه 

عم���ال األب���ا ف���ي ال���دوار كنت قد 

ق���ررت اأخذ راحة وع���دم التوجه 

�ض���باك  فتح���ت  لكن���ي  لهن���اك، 

نافذتي ووج���دت الغيوم، قلت في 

نف�ض���ي هذا اأف�ض���ل وقت من اأجل 

�ض���ورة رائعة، راأيت يومها فرحة 

النا����ش والهتاف���ات بع���د عودتهم 

لل���دوار، اأدرك الي���وم اأن الع���ودة 

لل���دوار لي����ش مطلبًا اأ�ضا�ض���يًا في 

تهمن���ي  ل  و�ضخ�ض���يًا  الح���راك 

الع���ودة ل���ه، لكني ل األ���وم النا�ش 

سعيد سيف المصور الذي عشق جزيرة الثورة:

لقد غيرتني )سترة( لألبد
سعيد سيف، االسم الذي اختبأ خلفه الكثري من املناضلني على اختالف عطائهم النضايل والثوري عرب عقود من الزمن، بدءاً بعبدالرحمن النعيمي الذي 
كان جمرباً على االختباء خلف اسم مستعار الستهداف النظام له. يختبئ اليوم عدد من الشباب يف حسابات تويرت والفيس بوك بذات االسم، مفضلني أن 

يكونوا قادرين على العطاء عوضًا عن الظهور.
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لإ�ضرارهم على العودة، الآن واأنا 

اأت�ض���فح وجوهه���م التي �ض���كنت 

بالتواج���د  فرحته���م  �ض���وري، 

ذاك  اأن  حينه���ا  اأدرك  هن���اك، 

الوحي���دة  البقع���ة  كان  الم���كان 

التي تنف�ض���وا فيه���ا الحرية، وقد 

ا�ضتاقوا لذاك الهواء.

أنتمي اليوم لسرتة
لم اأكن قد ا�ضتن�ضقت م�ضيالت 

الدم���وع ف���ي حيات���ي، اأحببت اأن 

اأج���رب طارقًا ب���اب الف�ض���ول ل 

اأكثر، لم اأعرف يومها اأني اأتورط 

باأم���ر اأكب���ر من الم�ض���يل واأعظم 

بث���ورة  تورط���ت  الم�ض���يرة،  م���ن 

وط���ن، واأدرك���ت معنى اأن ي�ض���ل 

ال�ض���عب لمطلب اإ�ضقاط النظام، 

لأن���ي عرفت وج���ع ال�ض���عوب من 

ديكتاتوري���ة الأنظمة الم�ض���تبدة. 

ق�ض���دت �ض���ترة، في يوم ت�ض���ييع 

ال�ضهيد ال�ض���يد ها�ضم، لم يم�ِش 

وق���ت طويل قب���ل اأن تداهم قوات 

ال�ضغب الت�ضييع وتطلق الم�ضيالت 

باتج���اه  ال�ض���وتية  والقناب���ل 

الم�ض���يعين، كن���ت حينه���ا اأخي���ر 

نف�ض���ي، بين الم�ض���ي مع الجموع 

والع���ودة  التراج���ع  اأو  لالأم���ام، 

للمن���زل، ووجدتن���ي دون اختيار 

اأم�ض���ي معه���م، األتقط بعد�ض���تي 

الكثي���ر، وثق���ت القم���ع م���ن اأجل 

التاريخ، ولأنها المرة الأولى التي 

اأ�ضتن�ض���ق بها م�ض���يل الدموع فلم 

اأ�ض���مد طوي���اًل، وك���دت اأن اأهوي 

لول اأن وجدت يدًا تمتد لت�ضندني. 

كان اأحد �ضباب �ضترة، ل اأعرفه، 

لكنه اأم�ض���ك بي���دي، اأنقذني من 

ال�ضقوط، واأخذني لمنزٍل قريب، 

كن���ت خائفًا ف���ي البداي���ة، لأنني 

)�ضني(، ولخ�ضيتي من اأن يظنوا 

باأني مخبر، لكن���ي لم اأجد منهم 

اإل كل ترحي���ب، كل حب، ورعاية، 

م���ا لب���ث اأن دخل وق���ت الغروب، 

المغرب جميعًا، و�ضربنا  ف�ضلينا 

ال�ض���اي، حين تم تاأمين ال�ضوارع 

اأخبرونا اأن باإمكاننا الخروج.

بعد�ض���تي  التقط���ه  ل���م  م���ا   

التقطت���ه بعين���ي، وربم���ا قلب���ي، 

كن���ت اأجري بذع���ر، ل اأعرف ما 

يكون م�ض���يري بع���د برهة، لكني 

تعث���رت بطيب���ة اأهل �ض���ترة، تلك 

الطيبة التي ك�ض���رتني، لم اأعتقد 

يومًا اأني ق���د اأمر بكل ذلك، لكنه 

ح���دث، وتورط���ت وربما �ض���اأبقى 

كذل���ك لالأب���د م���ع اه���ل �ض���ترة، 

م���ن بحرينيتي  اأ�ض���بحوا ج���زءا 

الأ�ض���يلة، جزءا م���ن هذا الطيب 

ال���ذي جب���ل علي���ه هذا ال�ض���عب، 

اأ�ض���بحت منهم ل اأكثر، اأ�ضرتني 

ب�ض���اطتهم، كرمه���م، عفويته���م، 

واحببتهم،  واخالقه���م،  طيبه���م 

لم ا�ض���عر يومًا اأني انتمي لمكان، 

بالقدر الذي اأ�ضعر بانتمائي اليوم 

ل�ض���ترة واأهله���ا، بعد م���ا حدث ل 

اأ�ض���تطيع اأن اأت���رك يومًا يمر دون 

اأن اأعرج على ديار �ضترة، واأهلها 

�لر�ئعين.

ندمي األول
كانت تلك تجربت���ي الأولى في 

�ض���محت  المواجه���ات،  ت�ض���وير 

اأن  وارتباك���ي  لخوف���ي  يومه���ا 

اللحظات  م���ن ت�ض���وير  يمنعاني 

الحا�ض���مة، نادٌم عل���ى ذلك حتى 

الي���وم، ل���ذا طلبت من �ض���ديقي 

ال�ض���تراوي اأن يرت���ب ل���ي موعدا 

مع والد ال�ض���هيد اأحم���د فرحان، 

وت���م ذاك اللق���اء، ال���ذي اأ�ض���بح 

فيما بع���د بداية لعالقة �ض���داقة 

رائعة جمعتني باأهله، بكل طيبهم 

وجمال قلوبهم.

حي���ن التقي���ت بوالد ال�ض���هيد، 

وعرف اأني �ضني، لم تكن الأر�ش 

تت�ض���ع لفرح���ه، تبادلن���ا الحديث 

ع���ن اأم���وٍر �ض���تى، و�ض���األته ع���ن 

ال�ض���هيد طوياًل، واأنا األف بنظري 

ف���ي ذاك الم���كان ال���ذي جمعنا، 

كان ي�ضتع�ض���ي عل���ي اأن اأ�ض���ميه 

من���زًل، اأزوره���م ول ي�ض���تطيع اأن 

يقول لي "تف�ض���ل، ا�ضتريح" هذا 

ال�ض���اب الذي يعي����ش ببيٍت كهذا، 

كي���ف ل���ه األ يث���ور؟ كم ي�ض���تطيع 

اأن يلب���ث قب���ل اأن ينتف�ش مطالبًا 

بالعدال���ة، ي�ض���كن الفخ���اخ بينما 

غيره ي�ض���كن الق�ض���ور، ثم يتهم 

بتنفيذ اأجندات خارجية!!

قب���ل اأن اأم�ض���ي، طل���ب من���ي 

وال���د ال�ض���هيد اأن اأك���رر الزيارة، 

اأخ���ذ رق���م هاتفي، وتفاج���اأت به 

بع���د م���دة يت�ض���ل لي�ض���األ عني، 

عل���ى  الت���ردد  دائ���م  واأ�ض���بحت 

منزلهم منذ ذلك الوقت، ب�ض���بب 

ومن دون �ضبب.

سأنزل للشارع
اأن���زل  اأن  ق���ررت  م���دة  بع���د 

ال�ض���ارع، اأ�ض���ارك ال�ض���باب ف���ي 

الم�ضيرات غير المرخ�ضة، كنت 

قد رتبت اأموري للتعر�ش للم�ضيل، 

وحي���ن ب���داأ القم���ع كان التراجع 

اآخ���ر م���ا اأفكر ب���ه، وكان���ت تلك 

ال�ضور هي اأجمل ما التقطت.

في �ض���ترة دون غيرها، مجتمٌع 

باأ�ض���ره م�ض���خٌر م���ن اأج���ل ثورة، 

من ف���وق اأ�ض���طح المنازل ن�ض���اٌء 

يراقبن الم�ضهد، يوجهن ال�ضباب 

التظاه���رات،  ف���ي  الم�ض���اركين 

رفعت راأ�ض���ي، اأ�ض���ارت لي امراة 

ب���اأن اأدخ���ل بيت���ًا معين���ًا، عرفت 

حينها اأن الن�ضاء في �ضترة يقمن 

باأكث���ر من الم�ض���اركة، بع�ض���هن 

يقمن بجولت بال�ض���يارة لإر�ض���اد 

ال�ض���باب باأماكن تواج���د القوات 

وحركته���ا، كل ما في �ض���ترة مهياأ 

وم�ضخر من اأجل الثورة.

بع���د ع���اٍم كام���ل، اأع���رف اأن 

�ض���ترة ل���ن ُتمح���ى م���ن داخل���ي، 

لق���د ترك���ت ف���ّي اأث���رًا، ل تمحوه 

ال�ضنون وتراكم التجارب، غيرت 

�ض���ترة من قناعاتي، جعلتني اأرى 

الأمور م���ن زاويتها، من �ض���ترة، 

بهمجي���ة  المحا�ض���رين  واأهله���ا 

الأحق���اد  و�ض���جيج  الع�ض���كر، 

الطائفي���ة، جعلتن���ي �ض���ترة رغم 

نب���ذي للعنف والملت���وف اأن اأبرر 

ا�ض���تخدام �ض���اب �ض���تراوي لهذا 

الأ�ضلوب، اأعرف الآن كيف يكون 

�ض���عوره حين تنته���ك حرمة بيته، 

يقتل اأخوانه، ي�ض���تهدف، ت�ض���رق 

اأموال���ه، ت�ض���تباح كل تفا�ض���يله، 

اأع���رف اليوم اأن���ي ل اأملك اإل اأن 

اأع���ذره، فهو ل يملك اإل خيارين، 

اإم���ا الدفاع عن نف�ض���ه، اأو الموت 

ا�ضت�ض���الماً.

يف مواجهة البندقية... 
لكن بأمان

ت���م  المواجه���ات  اإح���دى  ف���ي 

محا�ض���رتنا م���ن ع���دة جه���ات، 

م���ن  كبي���ر  ع���دد  فتراج���ع 

الم�ضاركين، وبقينا في المقدمة، 

خم�ض���ة  يتج���اوز  ل  وع���دد  اأن���ا 

ف���ي  الع�ض���اكر  وكان  اأ�ض���خا�ش، 

المختلفة،  باأ�ض���لحتهم  مواجهتنا 

يحم���ل  �ض���اٌب  نحوه���م  تق���دم 

زجاج���ة ملت���وف، فالتقط���ت ل���ه 

عدة �ض���ور، وكان خلفي �ض���خ�ش 

)لزم  ويق���ول  للخل���ف  يجرن���ي 

وعل���ى مقرب���ة  تتراج���ع خ���وك( 

مني �ض���اٌب اآخ���ر، اأ�ض���ار لي وهو 

يقول )الم�ض���ور �ضباب ل ي�ضيده 

�ض���ي(، رغ���م كوني ف���ي مواجهة 

من���ه،  مقرب���ة  وعل���ى  ال�ض���الح، 

لكنني كنت معهم اأ�ضعر بالإمان، 

اهتمامهم ب�ضالمتي جعلني اأن�ضى 

خطورة انفالت الع�ضكر.

للشعب الكلمة
بع���د عاٍم من الث���ورة، تغير في 

الكثير، توقفت ع���ن تتبع الأخبار 

وا�ضتع�ضت  المحلية،  وال�ض���حف 

عنه���ا بالتواجد في قلب الحدث، 

ربم���ا اأقب���ل  اأن يكذبن���ي اأح���د، 

لكني لن اأ�ض���مح له ابدًا اأن يكذب 

عد�ض���تي، بع���د ع���اٍم م���ن الثورة 

اأعت���رف اأن���ي اأ�ض���بحت اأتعاطف 

غي���ر  الإ�ض���قاط  م�ض���يرات  م���ع 

المرخ�ضة، رغم اأن مطالبي هي 

ما يتواجد بوثيق���ة المنامة، لكن 

جزءا مني يتعاطف مع ما يعانيه 

ال�ض���باب، واأدرك اأن اأي مطال���ب 

�ضتتحقق �ضتكون ب�ضبب ت�ضحيات 

ه���ذا ال�ض���عب ال���ذي يعان���ي، لن 

ال�ضيا�ض���ية  للجمعي���ات  يك���ون 

فر�ضة الموقف اإل عبر ت�ضحيات 

ال�ض���عب الذي يدفع ثمن حريتنا، 

اأعتق���د  كن���ت  وحريت���ه،  بدم���ه 

دائم���ًا اأن ما حدث من ب�ض���اعات 

ل يمك���ن اأن يح���دث هن���ا، ربم���ا 

يحدث ف���ي فل�ض���طين، لكن لي�ش 

في البحري���ن، كم كن���ت مخطئًا 

اأنظمتن���ا  اأن  لأظ���ن  وم�ضو�ض���ًا 

الديكتاتورية ل ت�ض���به �ض���ديقتها 

اإ�ض���رائيل ول تتعلم منها.
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لي�ش �ضرًا، اأن الأبجدية الأولى 

البرام���ج  تقدي���م  مه���ارات  ف���ي 

الحواري���ة، ه���و ابتع���اد مقّدمه���ا 

عن اإظهار انتماءاته وانحيازاته، 

تجنب الت�ض���ريح بها عالنية على 

الأق���ل، خ�ضو�ض���ًا ف���ي البرام���ج 

الت���ي تحمل نف�ض���ًا خالفي���ًا، واأن 

يوج���ه اأ�ض���ئلة ل تظه���ر تحام���اًل 

�ض���د طرف اأو كرهًا اأو ت�ضريحًا 

يق���دم  واأن  لالإجاب���ة،  موجه���ًا 

معلومات���ه دون اإطالق حكم، واأن 

ل ي�ض���طف �ض���من موق���ف، ب���ل 

يحاول البق���اء في الم�ض���افة بين 

موقفين نقي�ضين طالما هو يدير 

دفة حوار ما.

لي����ش  الأبجدي���ة،  ه���ذه 

الأزم���ة  تلفزي���ون  هتكه���ا  فق���ط 

البحريني���ة بالكام���ل، ب���ل نفاها 

ال����  ابتك���ر  وتف�ض���ياًل.  جمل���ة 

خا�ض���ة  مهنية  منظومة   BTV
ب���ه من���ذ 14 فبر�ي���ر 2011، 

برام���ج حوارية يق���وم فيها مقّدم 

ب���كل  نف�ض���ه  باإع���الن  البرنام���ج 

�ض���من  فاق���ع  وب�ض���كل  �ض���راحة 

ط���رف، وُيح�ض���ر مح���اوره م���ن 

الط���رف نف�ض���ه، ثم يتب���ادل معه 

اأدوار الني���ل م���ن الط���رف الآخر 

)المحاَرب والغائب(، يمعنان في 

تخوينه واته���ام نياته والتحري�ش 

عليه والت�ض���هير ب���ه وتزوير كل ما 

ي�ضدر عنه من اأقوال وتحركات. 

هذا هو �ض���كل البرام���ج الحوارية 

الت���ي اأ�ض����ش له���ا بتف���رد منقطع 

النظير تلفزيون البحرين.

كل األدوار معًا
�ضو�ضن ال�ضاعر اأحد الوجوه التي 

لزم ظهوره���ا تلفزي���ون البحرين 

ب�ضكل يومي منذ ا�ضتعال الأحداث 

الما�ض���ي،  الع���ام  فبراي���ر  ف���ي 

فبالإ�ض���افة اإلى تقديم برنامجها 

اأخي���رة(،  )كلم���ة  ال�ض���بوعي 

�ض���تجدها م�ض���اركة في البرنامج 

البرنام���ج  )الرا�ض���د(،  اليوم���ي 

باأق���ذر  للقي���ام  خ�ض����ش  ال���ذي 

مهم���ات اإع���الم المكارثية خالل 

فت���رة ال�ض���المة الوطني���ة، تناوب 

على تقديم )الرا�ض���د( مجموعة 

وكت���اب  البرام���ج  مقدم���ي  م���ن 

ال�ضحف. الم�ض���حك، اأن �ضو�ضن 

ال�ضاعر �ض���تلعب دورًا مزدوجًا في 

ه���ذا البرنام���ج، �ض���تتولى تقديم 

بع�ش حلقاته بنف�ضها، فيما �ضتكون 

ال�ضيفة في بع�ش حلقاته الأخرى، 

وه���ذه النادرة اأي�ض���ًا ه���ي ابتكار 

اأ�ض���يل محف���وظ حق���ه لتلفزيون 

�الأزمة �لبحرينية. 

الخا����ش  الآخ���ر  البت���كار 

ب�ضو�ض���ن ال�ض���اعر دون غيره���ا، 

ه���ي اأن اإزدواجية لع���ب الدورين 

)الم�ض���يف وال�ض���يف( �ضت�ضقط 

عل����ى كل اأدائه���ا، فهي ل���ن تغادر 

الدوري���ن مع���ًا حت���ى ف���ي الحلقة 

الواح���دة. فعندما تلعب ال�ض���اعر 

�ض���تجد  البرنام���ج،  دور مقدم���ة 

اأنها من �ضي�ض���األ، وهي من يوجه 

لح�ضر الإجابة، وهي من �ضيجعل 

ال�ض���وؤال تعقيبًا مطوًل على �ضيغة 

اإقرار بالإجابة، وهي من �ضيقدم 

�ضتنح�ض���ر  وال�ض���يف  الحك���م، 

مهمته ف���ي ملء الفراغ���ات التي 

تتركها له ال�ضاعر.

نحن وهم..
م���راآة البحري���ن �ض���تقدم هنا 

م���ن  حواري���ة  لحلق���ة  نموذج���ًا 

)الرا�ض���د(،  برنام���ج  حلق���ات 

تك���رار ممنهج ل���ن ُيخط�ئه متابع 

البحري���ن،  تلفزي���ون  لبرام���ج 

�ضن�ضعه تحت ال�ضوء هنا لُنعريه 

مهنيًا واأخالقيًا. 

مار����ش،   25 تاري���خ  ف���ي 

ا�ضت�ض���افت ال�ض���اعر في برنامج 

كان  عب���داهلل،  ع���ادل  الرا�ض���د 

حينها ع�ض���وًا ف���ي الأمانة العامة 

الفات���ح،  جماع���ة  جمعي���ة  ف���ي 

اإل���ى جانب كون���ه رئي�ض���ًا اللجنة 

الإعالمية هناك، قبل اأن ي�ضتقيل 

لحقًا.

في هذا التاري���خ، كان الجي�ش 

قد لب�ش عدة الحرب، وامتد على 

طول �ض���وارع البحرين بمدرعاته 

�ضملت  العتقالت  وم�ض���فحاته، 

ع���ددًا من القي���ادات ال�ضيا�ض���ية 

المعار�ض���ة، بالإ�ضافة اإلى اأطباء 

الت���ي تطول  والقائمة  ومعلمي���ن، 

من ق�ض����ش القتحامات الليلية. 

وكان التلفزي���ون في اأكثر مراحل 

خيالئ���ه ون�ض���وته بت�ض���ور اأنه قد 

تم الق�ضاء على الحركة ال�ضعبية 

بالكام���ل، واأن���ه ق���د ت���م لجمه���ا 

واإخم���اد نف�ض���ها اإلى الأب���د. كان 

ه���ذا هو ال�ض���ياق الذي ج���اء فيه 

هذا البرنامج.

ل تعباأ ال�ض���اعر بكونها مقّدمة 

برنام���ج يفتر�ش به���ا اأن ل تمثل 

كلمت���ي  ت�ض���تخدم  ل���ن  طرف���ًا، 

"اأنتم" و"هم" مثاًل في الحديث 
عن طرف اأمام الآخر المختلف، 

بل �ضت�ض���ع نف�ض���ها �ض���من ثنائية 

�ل�"نحن" وال�"هم".

 �ل� "نحن" هنا �ضتمثل النظام 

للنظ���ام،  الموال���ي  ن  والمك���ِوّ

و�ض���تقدم نف�ض���ها متحدثة با�ضم 

ن ال�ضني. وال� "هم" �ضتمثل  المكَوّ

المكّون ال�ض���يعي   وبالخ�ض���و�ش 

المعار�ض���ة عل���ى اختالف  ق���وى 

�ض���قوفها المطلبية. ال� "هم" هو 

البرنامج،  الغائب ع���ن  الط���رف 

وه���و الط���رف الخائن و�ض���احب 

الأهداف والأجندات. 

سيناريو االنقالبيني..
�ض���د  كيله���ا  ال�ض���اعر  تب���داأ 

قمعه���م  ت���م  الذي���ن  �ل�"ه���م" 

بوح�ضية، ت�ضاأل �ض���يفها عبداهلل 

الم�ض���ترك معه���ا ف���ي ال�"نحن"، 

تق���ول : �ض���عدوا العن���ف وو�ض���ل 

اإلى اإنهم �ض���دوا ال�ض���ارع، ومدوا 

ال�ضجادات وقعدوا عليها، هل من 

ي�ض���عد لهذه الدرجة يقراأ �ضح؟ 

هل اعتقد مثاًل اأن الدولة عاجزة 

ع���ن ا�ض���تخدام قواته���ا الأمني���ة 

لردع العنف هذي؟". 

كعادته���ا ف���ي اإط���الق النعوت 

الف�ضفا�ض���ة، �ضي�ضير �ضد �ضارع 

م���ا ومد �ض���جادة والجلو�ش عليها 

ي�ض���تحق  )عن���ف(  ه���و  اأمام���ه، 

ا�ضتح�ض���ار جيو�ش درع الجزيرة 

لردع���ه وف���ق �ضو�ض���ن ال�ض���اعر. 

�ض���يكمل �ض���يفها ع���ادل عبداهلل 

بابت�ض���امة �ض���فراء وبخيالء من 

تمك���ن م���ن دحر ع���دو له و�ض���ار 

يحلل اأ�ضباب هزيمته: النرج�ضية، 

الإ�ض���باع  ال�ض���تعالئي،  الخطاب 

الوهمي اإنهم قدروا على اإ�ض���قاط 

هن���اك  وكاأن  تعامل���وا  النظ���ام، 

مرحلة قادمة بع���د مرحلة مملكة 

المط���ب  ه���و  وه���ذا  البحري���ن، 

الخطير الذي انزلقوا اليه، كذلك 

بع�ش الدول. المي���زة التي يتميز 

به���ا )الإخ���وة المعار�ض���ون( اإذا 

�ض���ح التعبير هي حرق المراحل، 

ولحظت اأن الذي ق�ضم ظهرهم 

ه���و التحال���ف الثالث���ي لإع���الن 

ال�ض���اعر:  ت�ض���يف  الجمهوري���ة. 

هل هي ك�ض���ف الأوراق ب�ض���رعة؟ 

�ض���يناريو  ه���و  عب���داهلل:  يكم���ل 

النقالبيين. تكمل ال�ضاعر: حرق 

ب�ض���رعة واأظهر الورق���ة الأخيرة. 

ورق���ة  اأ�ض���قط  عب���داهلل:  يكم���ل 

الت���وت. تكمل ال�ض���اعر: في دولة 

موج���ودة، ف���ي مكون ثان���ي، اإنت 

اأهملتني وتعطيني وردة؟

 هكذا ي�ض���ير الحوار وفق هذا 

اإكم���ال  عل���ى  تن���اوب  النم���وذج، 

المطلق���ة  الأح���كام  فراغ���ات 

والمتهلهلة، على طرف غائب. 

االستقالة اخلائنة..
تنتقل ال�ضاعر ب�ضيفها عبداهلل 

اإل���ى ح���دث ا�ض���تقالة ع���دد م���ن 

اأع�ض���اء مجل�ش ال�ض���ورى. قدموا 

ا�ض���تقالتهم احتجاجًا على القمع 

الأمني الوح�ض���ي لمنطقة �ضترة، 

ال���ذي افتتح النظام ب���ه اأول اأيام 

ال�ضالمة الوطنية في 15 مار�ش. 

تق���ول �ضو�ض���ن بم���ا يفتر�ش اأن 

يكون �ضوؤاًل موجهًا لعبداهلل: "اللي 

ا�ض���تقالوا كان لهم وجه���ات نظر 

غير قابلة الحل الأمني، وين كانت 

اأ�ض���واتهم قبل اأن ت�ضتخدم الدولة 

الح���ل الأمن���ي؟ اع�ض���اء مجل����ش 

ال�ض���ورى كنا نريد اأن ن�ضمع راأيهم 

في العن���ف؟ مو في عن���ف الدولة 

)!!(، عن���ف الدول���ة كان رد فع���ل 

)!!(. البع����ش اعتب���ر ال�ض���تقالة 

خيانة، لما ج���اءت الدولة تفر�ش 

هيبته���ا م���ن بع���د ط���ول انتظار، 

ماف���ي دولة ف���ي العال���م قبلت بما 

قبلت به البحرين، لما جت الدولة 

تعالج المعالجة الأمنية ا�ضتقلتوا؟ 

اعتبروها خيانة. النا�ش تنف�ض���ت 

بعد دخول درع الجزيرة. ما عمري 

فوبيا اسمها »نحن« و»هم«.. 
وسيداتي آنساتي »الخونة«!

سوسن الشاعر:
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�ضفت �ضنة يتطاولون على القيادة، 

بعتونا خال����ش، اأرواحن���ا راحت، 

لما دخلت القوات الأمنية بالن�ضبة 

لمن هدد في حياته، لما اآ�ض���تقيل 

تعتبر خيانة. هل قبول العودة مرة 

اأخرى، هل هو خيانة اأخرى؟"

هكذا تتقدم ال�ض���اعر بالإجابة 

التي تريد اأن ت�ض���معها كاملة قبل 

اأن ت�ض���األ، لياأت ال�ضوؤال تح�ضيل 

حا�ضل يوؤكد عليه ال�ضيف.

حكم���ًا  ال�ض���اعر  �ضُت�ض���در 

قدم���وا  م���ن  عل���ى  بالخيان���ة 

ا�ض���تقالتهم احتجاجًا على بط�ش 

اإط���الق  توا�ض���ل  القم���ع. هك���ذا 

اأحكامه���ا الف�ضفا�ض���ة بطريق���ة 

مبتذلة: اأنت خائن لأنك رف�ض���ت 

وح�ض���ية النظام في قمع الحركة 

مطلوب���ًا  �ض���يكون  الحتجاجي���ة. 

ممن قدموا ا�ضتقالتهم احتجاجًا 

اأن يعتبروا قمع الجيو�ش الجرارة 

�ض���ارع  ل�ض���د  طبيع���ي  فع���ل  رد 

احتجاج���ًا، واإن ل���م يقبلوا بذلك 

�ض���يكونون خون���ة متواطئين على 

وطنه���م. �ض���تنتهي ال�ض���اعر م���ن 

�ض���رد اإجابته���ا واإ�ض���دار الحكم 

بالخيان���ة، ث���م �ضت�ض���األ بع���د اأن 

تنتهي من كل هذا: هل هو خيانة؟ 

الفتوى االنقالبية..
يلتقط الخيط ال�ضيف عبداهلل 

ليكم���ل على م���ا بداأته ال�ض���اعر: 

الملفت لو كانت ال�ضتقالة فردية 

ما�ض���ي، ال�ض���تقالة جماعية هذا 

ال���ذي جع���ل عالم���ة ال�ض���تفهام 

ين���زع  ه���ذا  لأن  تمام���ًا  بادي���ة 

ال�ض���رعية من الحكم، الإ�ضراب 

الذي حدث هو �ض���ل الموؤ�ض�ضات، 

و�ض���ع  اإل���ى  ت���وؤدي  ال�ض���تقالت 

عالمة ا�ضتفهام وهنا اأتت م�ضاألة 

الخيان���ة، ال�ض���ارع ال�ض���ني ذك���ي 

ج���دًا، التف�ض���ير اأن هن���اك فتوى 

ديني���ة، وه���ذا يجعلن���ا نق���ول اأن 

هن���اك التحام عل���ى الفتوى على 

ال�ض���قوط  �ض���يناريو  البحري���ن. 

له���م،  بادي���ًا  للدول���ة  بالن�ض���بة 

فكان���ت ال�ض���تقالة �ض���من ه���ذا 

ال�ض���يناريو. ثم ي�ض���يف: المكون 

ال�ض���ني اأ�ض���بح عنده �ضربة قوية 

اأ�ض���يب به���ا، البحري���ن متع���ودة 

على مح���اولت النقالب وانتزاع 

الحق���وق والمظلومي���ة. الذاك���رة 

الجماعية حية لكن هذه التجربة 

قا�ضية. ال�ض���تقالة الجماعية من 

الم�ضائل التي تحتاج اإلى روية من 

ال�ضعوبة قبولها كلها.   )!!(

يقدمه���ا  الت���ي  الإ�ض���افة  اإذًا، 

عبداهلل هنا )وهو من يتم تقديمه 

بو�ض���فه خبيرًا في قراءة المكون 

ال�ض���يعي(، اأن ا�ض���تقالة اأع�ض���اء 

مجل����ش ال�ض���ورى وغيره���م، هي 

ا�ض���تجابة لفت���وى دينية �ض���يعية، 

ه���ذه الفت���وى ته���دف اإل���ى ن���زع 

�ض���رعية النظ���ام �ض���من مخطط 

النقالب)!!!(، لك���ن عبداهلل لم 

يك�ضف لنا اأين هو ن�ش هذه الفتوى 

المزعوم���ة التي بنى عليها تحليله 

الخبير، مادام تاأثيرها نافذًا اإلى 

الحد الذي ُيخ�ضع اأع�ضاء مجل�ش 

ال�ض���ورى المح�ض���وبين اأ�ضاًل على 

النظام ل على المعار�ضة.

إرهاب املرجعية
�ضيكون على كل من )ال�ضاعر( 

لمو�ض���وع  الع���ودة  و)عب���داهلل( 

اأثي���ر لدى كالهما، و�ض���ع المكون 

المرجعي���ة  دائ���رة  ف���ي  ال�ض���يعي 

الدينية التي ل يمكن له تجاوزها، 

ول ت�ض���مح ل���ه بالت�ض���رف اإل من 

خ���الل عباءته���ا، ه���ذا م���ا تعمل 

ال�ضاعر على تغذيته عبر عمودها 

وبرنامجه���ا، كم���ا يعم���ل عبداهلل 

عل���ى تغذيت���ه عب���ر ت�ض���ريحاته 

وتحليالته التي ن�ضطت خالل تلك 

الفت���رة. اأهمية ه���ذا التاأكيد هنا 

وف���ي ه���ذا الوقت تاأتي في �ض���ياق 

تاأكيد التهمة التي �ض���اقها النظام 

ل�ض���رب الحركة الحتجاجية في 

البحري���ن، بادع���اء تبعيتها لولية 

الفقي���ه والمرجعي���ة الديني���ة في 

اإيران. وهو ما جاهد النظام طوال 

الأزم���ة على محاولة اإقن���اع الراأي 

العالمي بانقالب مدعوم خارجيًا، 

وكان ا�ضتخدامه لأدواته واأجهزته 

الإعالمية ي�ض���ب ف���ي تاأكيد هذا 

الجانب وتبرير دخول جيو�ش درع 

الجزيرة لمواجهة محتجين عزل.

ي�ضتر�ض���ل عبداهلل في �ض���رحه 

بثق���ة  يق���ول  ال�ض���يعية،  للحال���ة 

الفاه���م المحّن���ك القاب����ش على 

وف�ض���ولها:  الحال���ة  مف�ض���ل 

من  نوع  كونت  ال�ض���يعية  "الحالة 
الجمهوريات والملكيات يراأ�ض���ها 

المراجع الديني���ة، الفرد ل يحج 

ول يعم���ل �ض���يء اإل ويحتك���م اإلى 

مرج���ع، المرج���ع اإذا ق���ال ل���ه ل 

تخ���رج ه���ل �ض���يخرج؟ بالن�ض���بة 

لاليدلوجيا ال�ض���يعية، الوطن هو 

لي����ش م���كان، ه���و حال���ة. الحالة 

عل���ى  اأجب���ر  اإذا  اأن���ه  العمومي���ة 

النا����ش  ي�ض���كت.  راح  ال�ض���كوت 

خافت تتكلم". 

تعق���ب ال�ض���اعر: الإرهاب اللي 

بي���ن  الإره���اب  ي�ض���ير،  قاع���د 

الجماع���ة، بي���ن بع�ض���هم بع�ش، 

في خالفات ت�ضير. يكمل عادل: 

تق�ض���دين ف���ي جان���ب )ال�ض���فة 

الأخ���رى  )ال�ض���فة  الأخ���رى(؟ 

يق�ضد بها ال�ضيعة هنا!!!(

تكم���ل �ضو�ض���ن بوج���ه يحم���ل 

عالم���ات التعج���ب والمتعا����ش: 

اإيه بينهم وبين بع�ش، في ترهيب 

كبير، اآنا متعجبة، اإحنا ما عندنا 

كبي���ر ف���ي الطائف���ة ال�ض���نية، ول 

رج���ل دين م���ا عندن���ا التقدي�ش. 

م���ا اأدري لي����ش الطائف���ة الثانية 

بهال�ض���كل هذي يعني م���ا عندها 

الق���درة على الخروج م���ن عباءة 

الح�ضار اللي موجود.

يكمل عادل: ل يمكن، ل يمكن، 

ل يمك���ن، لأي �ض���خ�ش يق���ول اأنا 

اأن  ال�ض���يعي  للمذه���ب  انت�ض���ب 

يخ���رج عن المرجعي���ة، ول يمكن 

اأن ل يلتزم التزام ن�ض���ي وحرفي 

بالمرجعية. 

ثوب )إحنا(..
هن���ا �ض���تخلع ال�ض���اعر تمام���ًا 

ث���وب مقدمة البرنام���ج، لترتدي 

تمام���ًا ث���وب )اإحنا( الت���ي تمثل 

الطائفة ال�ضنية، مقابل )الطائفة 

الثاني���ة(، و)ال�ض���فة الأخ���رى(، 

و)بينه���م وبي���ن بع�ش(، �ض���وف 

�ضتف�ض���ح ه���ذه الت�ض���ميات الدور 

الذي تقوم به ال�ض���اعر و�ض���يفها 

)الخبير( في �ض���ق ال�ض���فة على 

ال�ض���فة الأخرى وتاأليب الطائفة 

على الطائفة الأخ���رى، والتعامل 

م���ع المك���ون ال�ض���يعي ل باعتباره 

باعتب���اره  ب���ل  وطني���ًا،  مكون���ًا 

)طائفة ثانية( فقط.

و�ض���يكون م�ض���تنكرًا اأن تطالب 

ب���اأي  الثاني���ة(  )الطائف���ة  ه���ذه 

ح���ق ديمقراط���ي اأو اأي ممار�ض���ة 

ديمقراطية ت�ضمن لل�ضعب اأن يكون 

هو �ضيد نف�ضه، ل عبدًا في يد القبيلة 

التي تقب�ش على كامل ال�ضلطة. 

ل���ن ت�ض���تنكر كل من ال�ض���اعر 

وعبداهلل تقدي�ش )اإحنا( لولي اأمر 

القبيلة الحاكمة منذ 230 عامًا، 

ول البق���اء ف���ي عباءة ح�ض���ارها 

واإرهاب���ه اإلى الأبد، لن ي�ض���تدعي 

ذلك تحليل الخبير ال�ضتراتيجي 

عب���داهلل، ول���ن تمتع�ش ال�ض���اعر 

من ه���ذه العبودية، فقط لأن هذه 

القبيلة ه���ي من طائفة ال�)نحن( 

التي تغدق عل���ى مواليها بالعطايا 

والمكرمات. 

فيدي���و لقاء �ضو�ض���ن ال�ض���اعر 

م���ع ع���ادل عب���داهلل ف���ي برنامج 

الرا�ضد

http://www.youtube.com/

watch?v=C4m4-cijRKY

تلّم�ض���ْت ُنخٌب بحرينية اأهمّية وجود �ضوٍت اإعالمي ينُقل 

الح���دث وال�ض���ورة بعيون الآخري���ن، ُيعلي �ض���وت الداخل 

الثائر في اآذان الخارج ال�ضماء، عّلها ت�ضمع نداءاٍت �ضلمية 

تطال���ب بالتغيير والتح���ول ال�ض���لمي للديموقراطية، حالها 

حال تون�ش وم�ضر.

مراآٌة لَبحَريٍن �ض���ورُتُه معكو�ض���ٌة في ذهني���ة الجماهير، 

لُتعيد انعكا�ش ال�ض���ورة الحقيقية ف���ي قلب تلَك الجماهير 

الثائرة، علَّه���ا تعي الحقيقة التي �ض���ّوهها تحاُلف الأنظمة 

الم�ضتبدة �ضدَّ �ضعوبها، وبدعٍم اأمريكي غربي، لأجل ذهٍب 

اأ�ضود تَكّون من بقايا اإن�ضان لُيقتل به الإن�ضان.

ل���م يُك���ن هنالَك ُب���د من وج���ود ناف���ذٍة اإعالمي���ٍة َتنُقل 

���ة الإعالمي الجريح لق�ض���يَّة وطن، ورغم  الأح���داث بمهنيَّ

جراحه لم ين�َش المو�ض���وعية في نقل���ه للحدث، رغم عدم 

مو�ض���وعية الخ�ضم وطم�ِض���ه للحقيقة، فكانت مو�ضوعيُته 

ال�ض���يَف الُم�ض���لَّط عل���ى رقب���ة ال�ُض���لطة، والج�ض���َر الُممتد 

بين الُث���ّوار وعالم المنظم���ات الحقوقية، لر�ض���د الحقوق 

المنتهكة، والحقيقة المطمو�ضة بِغمار الإعالم الكاذب.

ل ن�ض���تطيع اإنَّ الم���راآة نجح���ت فق���ط، بل �ض���اأّدعي اأنَّها 

اأ�ضبحت الرقم ال�ضعب الذي اأحرَج ومازال ُيحِرج ال�ُضلطة 

ويك�ض���ُف اأقنعَتها، خا�ض���ًة اأمام العالم الغرب���ي، ل بجهاِته 

الر�ض���مية، واإنم���ا بموؤ�ض�ض���اِته المدنية الحقوقي���ة المهتمة 

بالإن�ض���ان كوج���ود، له حقوٌق يجب اأن ُت�ض���ان. ف���ي المراآة 

اٍر اأو لِفكر، بل ال�ض���وُت العالي  ل تجد �ض���وًتا لح���زٍب اأو لتيَّ

هو للبحري���ن الثائر بكل اأطياِفه، تج���ُد الَعمامة اإلى جاِنب 

البدل���ة، وتج���ُد ُف�ضيف�ض���اء ُمتلونة الم�ض���ارب الفكرية ُتعبر 

عنها المراآة ب�ضوٍت واحد، هو �ضوُت البحرين الثائر.

ف���ي الكوالي����ش ل ُتوج���د اإل اأنف���ار معدودة تدي���ر العملية 

تها، جلُّ هّمهم الثورة، وجلُّ وقتهم للمراآة، لأنهم اأدركوا  بُرمَّ

اأنَّ المعركَة الفا�ضلة مع ال�ضلطة اإعالمية بامتياز، واأنَّ النافذة 

ا  الإلكترونية اأحدثت ثورًة معلوماتية، وكانت �ض���الًحا �ض���لميًّ

ف���ي الثورات العربية، حَولت العالم اإلى قريٍة �ض���غيرة ينتقل 

فيه ال�ض���وت وال�ضورة مبا�ض���رًة دون اأدنى تزوير، فقّل�ضت 

المعركة الإلكترونية م�ض���احات الكذب، وو�ّض���عت م�ض���احات 

م�ضاهدة الحقيقة بالعين المجردة دون اأدنى ت�ضويه.

مقّوماُتها ب�ض���يطة ج���ًدا، وكما يقول الإعالمي ال�ض���هير 

ي�ض���ري فودة: اإنَّ باإمكانك اليوم اإدارة قناٍة اإعالمّية ب�ض���تة 

كمبيوترات من غرفة نوِمك، فهكذا كان في مراآة البحرين، 

كمبيوترات �ض���غيرة موزعة في قارات العالم، لكّنها تحمل 

ق�ضية �ضعب لينقل ال�ضورة للعالم اأجمع.

اأهمّي���ة المراآة تكُمن ف���ي كونها نافذًة ُتط���ل منها الثورة 

لت���روي حكايتها للعالم بلغ���اٍت متع���ّددة، وبثقافاٍت تمايزت 

في م�ض���ارِبها الفكرية، من خالل ُنَخٍب ُمثقّفة ُمتَّزنة الطرح 

والروؤية، تحترم في منظومتها العقلية والفكرية الآخر، واإن 

ه كاإن�ضان في التعبير عن راأيه .  كان خ�ضًما، لأنَّها تنظر لحقِّ

�ضحافٌة احترمت عقل القارئ ونقلت ال�ضورة كما هي، وكان 

لفتتاحياته���ا معارٌك ف���ي كيفّية نقل ال�ض���ورة بالجمع بين 

بالغة البيان وُعمِقه، ومو�ضوعَية َتنقل فكر المراآة الإعالمي 

ونهَجه���ا. ومن ُعروٍج اإلى ُعروج، َبلغت الي���وَم المراآُة عاَمها 

الثاني، وهي تترّقى في ال�ض���لم الإعالمي، وت�ض���تقطب اإليها 

���ا، ا�ضتطاعت اأن يكون لها موقٌع في قلوبهم،  جمهوًرا عري�ضً

�ضّكلته م�ض���داقيُتها، وتنّوُعها، و�ضياغُتها البالغية في نقل 

الم�ض���هد ب�ض���ورٍة تعبيرية موؤّثرة، ليحتوي الخبر م�ض���ادًرا 

و�ض���وًرا وفيديوهات تجعل���ه خبًرا متكامل الم�ض���داقية في 

ذهنية القارئ، لتقطع �ضَك الُمرجفين بيقين الواثقين.

عام م�ضى والمراآُة تنقل الجرحى والم�ضابين وال�ضهداء 

والمعتقلين والُمقالين على حّمالة �ضورتها، لتعك�ش �ضورَتهم 

د جراح �ضوِتهم المكتوم، فدخلت في مناطَق  للعالم وُت�ض���مِّ

محظورة، وفتحت ملفاِتهم جميًعا ودّعمتها بوثائق.

في الم���راآة تجد البحرين باأحداثه���ا كلها، وتجد العالم 

كي���ف ينظر لث���ورة البحرين، بلغات مختلف���ة، فتترجم لغة 

الثورة للعالم وتترجم لغة العالم في ق�ض���ية البحرين. منذ 

الب���دء كنُت مع المراآة، وت�ض���ّرفُت بذلك، و�ضنوا�ض���ل معها 

ق مطالَبها  م�ضيرتنا في ُن�ضرة الثورة البحرينية، حتى تحقِّ

في التحّول الديموقراطي. ولكن �ض���وؤاٌل يطرح نف�ض���ه : هل 

�ضي�ضمحون لهذا ال�ضوت بال�ض���تمرار؟ اأم �ضيتاآمرون على 

اإ�ضكاته كما تاآمروا على اإ�ضكات بحرين المراآة؟

 اإيمان �شم�س الدين

بعد عام..ثورة �لبحرين في مر�آتها
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هاتف���ه  رن  فبراي���ر،  اأواخ���ر   

الجوال، مكالمة من رئي�ش ق�ض���م 

ال�ض���وؤون ال�ضيا�ض���ية، يطل���ب منه 

تغطي���ة الأحداث في ال���دوار، لم 

يكن عبداهلل ح�ض���ن، رئي�ش ق�ضم 

بجري���دة  والأر�ض���يف  الت�ض���وير 

الوط���ن يعل���م اأن تل���ك المكالمة 

ع���دة  لأح���داث  البداي���ة  كان���ت 

�ض���تغير مجرى حياته ربما لالأبد 

هذه المرة.

 اأخبر محدثه ب�ض���رطين لقبول 

طلب���ه، الأول اأن ل يت���م تحري���ف 

م���ا �ض���يكتبه من اأح���داث تقع في 

محيط ال���دوار، والآخر اأن ل يتم 

ال�ض���تغناء عن خدماته اإن �ضاءت 

الأمور، لم يكت���ِف بذلك، اأراد اأن 

يطمئ���ن اأن الطلب ر�ض���مي فعاًل، 

وقائ���م عل���ى اأوام���ر م���ن رئي����ش 

التحري���ر، ات�ض���ل برئي�ش ق�ض���م 

اأن  ل���ه  اأك���د  المحلي���ة،  الأخب���ار 

الأمر �ض���ادر م���ن رئي�ش التحرير 

�ضخ�ضيًا، واأن الغاية منه اإحداث 

ت���وازن في تغطي���ة الجريدة، تلك 

الجريدة التي يذكر تقرير البندر 

�ضيء ال�ض���يت اأنها اإحدى ثماره. 

ب���دت التطمين���ات الت���ي ح�ض���ل 

عليه���ا الم�ض���ور عبداهلل ح�ض���ن 

كافية لقبوله الأمر.

كان���ت الأو�ض���اع طيل���ة ذل���ك 

الوقت جيدة ف���ي الجريدة، ومن 

اأج���ل الحفاظ على ج���و العمل تم 

تعمي���م ر�ض���الة م���ن الإدارة توؤكد 

ح���دوث  تالف���ي  عل���ى  حر�ض���ها 

اأي ا�ض���طدامات بي���ن الموالي���ن 

والمعار�ض���ين داخ���ل الجري���دة، 

معظ���م  اأق�ض���ي  "كن���ت  يق���ول: 

الوقت في الدوار، اأقوم بت�ض���وير 

الأحداث، الم�ض���اركين، اللقطات 

المختلفة،  الم�ض���يرات  العفوي���ة، 

اإل���ى اأن ا�ض���تلمت ف���ي 6 مار����ش 

مكالم���ة من الم�ض���ور الآ�ض���يوي 

ال���ذي يعمل بالق�ض���م مع���ي، كان 

ذلك قب���ل اأ�ض���بوع م���ن اإجازتي، 

كان يب���ث مخاوف���ه من ا�ض���تغناء 

الجري���دة ع���ن خدماته، ب�ض���بب 

توظيف م�ضورين اآ�ضيويين اثنين 

في تلك الفترة، لم اأكن على علم 

بالتوظي���ف ال���ذي يتح���دث عن���ه 

رغ���م كون���ي رئي�ش الق�ض���م، ظن 

الآ�ض���يوي حين ات�ض���ل ب���ي اأنهم 

�ضي�ض���تغنون عنه، ولك���ن بالعك�ش 

لق���د كان���وا فق���ط ي�ض���تغنون عنا 

نحن!!"، لم يكن قد حدث �ض���يء 

يدع���و لال�ض���تغناء عنه���م، لكن���ه 

اأح���ب الطمئن���ان اأكث���ر لالأم���ر، 

ات�ض���ل ب�ض���كرتير التحرير فنفى 

اأم���ر التوظيف، لك���ن بمواجهته، 

اعت���رف بالتوظي���ف ول���م يعترف 

بال�ض���تغناء، اأح����ش )عب���داهلل( 

حينه���ا بريب���ٍة ف���ي الأم���ر، ومن 

باب الم�ض���ئولية ات�ض���ل بموظفيه 

عل���ى  واطلعه���م  البحرينيي���ن، 

التهي���وؤ  منه���م  طالب���ًا  الأم���ر، 

للف�ضل، وهذا ما حدث لحقًا.

حممد اخملرق
ل���م  ال���ذي  ح�ض���ن،  عب���داهلل 

يخ���رج اإجازة �ض���نوية من���ذ اأربع 

�ض���نوات، خ���رج ف���ي 13 مار�ش 

تلك  وكانت  م���رة،  لأول   2011
الأولى والأخي���رة، اأرادوها اإجازة 

طويل���ة، ل يع���ود منها اأب���دا، كان 

ق���د اتفق مع مدي���ر التحرير على 

تغطي���ة الأحداث واإر�ض���الها اأثناء 

اإجازته، لأنه �ضيكون بكل الأحوال 

متواجدًا.

الي���وم،  ذل���ك  �ض���بيحة  ف���ي 

ت���م العت���داء عل���ى رئي�ش ق�ض���م 

الو�ضط محمد  الت�ضوير بجريدة 

المخ���رق م���ن قبل ق���وات الأمن، 

توجه عبداهلل مبا�ضرة للم�ضت�ضفى 

لالطمئن���ان عليه، قب���ل اأن يتلقى 

ات�ض���اًل يخب���ره بمواجه���ات تقع 

في هذه اللحظة بين قوات الأمن 

المرف���اأ  ق���رب  والمتظاهري���ن 

المالي، فانعطف ب�ضيارته وتوجه 

للمرفاأ، حم���ل كاميرته، وكان في 

الحدث، يقول: "حين و�ضلت كان 

القمع �ض���ديدا، لكني لم اأتراجع، 

نظرت حول���ي، ولم اأجد من يوثق 

للتق���دم  فا�ض���طررت  بال�ض���ور، 

لالأم���ام، كن���ت اأقف مع م�ض���ور 

الوكالة الفرن�ض���ية، فاأخبرته اأني 

�ض���اأتقدم لت�ض���وير مركبة الأمن 

تق���وم بر����ش المتظاهرين  الت���ي 

بالم���اء، ذهبت يومه���ا، ولم اأعد 

له، لقد اأ�ض���بت هناك بحادث"، 

اأراد اأن يلتق���ط �ض���ورًا لم���ا كان 

ي���دور، ل يهم باأي الطرق �ض���يتم 

ذلك.

ف���ي تل���ك اللحظ���ة ل���م ي�ض���ع 

وه���و يحم���ل كاميرت���ه  عب���داهلل 

معلق���ًة برقبته، المخاطر ن�ض���ب 

عيني���ه، كان���ت ال�ض���ورة هي كل 

م���ا يهم، وجد اأمامه �ض���يارة بيك 

اب، ركب اأعالها، اأ�ضبح الآن في 

م���كاٍن مرتف���ع، مرتفع بم���ا يكفي 

ليلتقط �ضورًا اأو�ضح، �ضورًا تبقى 

من اأج���ل التاريخ، تق���دم نحوهم 

جيب لقوات الأم���ن، فجاأة حدث 

ارتطام بي���ن المركبتي���ن، يقول: 

تق���دم  م���ن  اأع���رف حقيق���ًة  "ل 
لي�ض���دم الآخر، كنت منهمكًا في 

الت�ض���وير، لم ا�ضت�ضعر ما يحدث 

عن قرب، اإلى اأن �ض���معت �ض���وت 

اأي�ض���ًا  الرتطام، ارتطمت رجلي 

بال�ض���يارة، بفع���ل ق���وة الح���ادث 

�ض���قطت بعده���ا، و�ض���عرت م���رة 

اخ���رى با�ض���طداٍم جدي���د، كنت 

حينها ملقى في موؤخرة ال�ضيارة، 

ح�ض���نت كاميرتي عنده���ا بقوة، 

خ�ض���يت اأن اأفقده���ا، فاأفق���د ما 

ك�ضرت من اأجله رجلي، نزلت من 

ال�ضيارة واأنا اأ�ضرخ، حملني بع�ش 

للم�ضت�ضفى"،  واأخذوني  ال�ضباب، 

عين���ا  كان���ت  الم�ضت�ض���فى  ف���ي 

عب���داهلل تدمع���ان، حي���ن اأخبره 

الطبيب اأنه بحاجة للراحلة ل�ضتة 

اأ�ض���هر، �ض���األه الطبيب: هل تبكي 

م���ن الألم؟ قال بل اأتوجع لأني لن 

اأتمكن من الت�ضوير بعد الآن.

ف���ي الم�ضت�ض���فى، لم يك���ن األم 

رجل���ه ليمنع���ه ع���ن ال�ض���وؤال عن 

المخرق، ال�ض���خ�ش ال���ذي خرج 

يومها يق�ض���د الطمئن���ان عليه، 

فغي���ر وجهته ليع���ود وقد اأ�ض���بح 

زميل �ض���رير الم�ضت�ض���فى، ات�ضل 

به، اطم���اأن على �ض���حته، اأخبره 

اأنه لي�ش اأح�ض���ن ح���اًل منه، فقد 

تعر����ش لك�ض���ٍر ف���ي رجله، �ض���رد 

بب�ض���ره لث���وان، كان ذل���ك قب���ل 

رع���ب  ع���ن  الحدي���ث  يب���داأ  ان 

الذكري���ات  تل���ك  الم�ضت�ض���فى، 

ل�ض���نواٍت  الت���ي �ضت�ض���كن روح���ه 

طويل���ٍة قادمة، قال: "كان و�ض���ع 

الطاق���م  ماأ�ض���اويا،  الم�ضت�ض���فى 

الجرح���ى  كاف،  غي���ر  الطب���ي 

بالمئات، الفو�ض���ى تع���م المكان، 

الإ�ض���ابات مرعبة، كنا متخوفين 

م���ن دخ���ول الجي����ش، لك���ن ل���م 

نك���ن واثقين مما �ض���يحدث حتى 

حدث".

رعب 16مارس
كل م���ا م�ض���ى، ل يعدو �ض���يئًا، 

اأم���ام الرع���ب الذي حمل���ه فجر 

ال�ضاد�ش ع�ض���ر من مار�ش، حين 

�ض���حا عبداهلل ح�ض���ن من النوم 

على �ضوت بكاء الممر�ضات، فتح 

�ضتائر غرفته، لم يجد �ضيئًا، �ضاأل 

اإح���دى الممر�ض���ات، فاأجابت: ل 

�ض���يء هناك، واأ�ض���احت بوجهها 

�ض���عوٌر  عنده���ا  انتاب���ه  باكي���ة، 

معرفت���ه  م���ع  خا�ض���ة  بالريب���ة، 

باأحداث الجامعة ومجزرة �ضترة، 

يق���ول: "كان النا����ش ينقل���ون لي 

يح���دث  وم���ا  المناط���ق،  اأخب���ار 

من هج���وم على الق���رى، لم اأكن 

اأ�ض���توعب حينها معنى اأن ي�ض���كل 

الأهالي نق���اط حماية لمناطقهم 

من اعت���داءات البلطجي���ة، كنت 

اأ�ضرد لأهلي وا�ضدقائي مخاوفي 

من هجوم الجي����ش، فيوؤكدون اأن 

وجودنا بالم�ضت�ض���فى اأكث���ر اأمانًا 

لنا".

الطائ���رات  اأ�ض���وات  كان���ت 

المتجهة للدوار، ودخان الحرائق 

المت�ضاعدة، ت�ض���له عبر نافذته 

الثان���ي،  بالطاب���ق  غرفت���ه  م���ن 

و�ض���بكة  المقطوع���ة،  الهوات���ف 

النترن���ت المحجوب���ة، جعلته في 

معزل عما يح���دث، لكن بالتاأكيد 

كان هناك، عل���ى بعد كيلومترات 

من الم�ضت�ض���فى ما يحدث فعاًل، 

دخلت ممر�ض���ة اآ�ض���يوية الغرفة، 

�ض���األها عم���ا يح���دث بالخ���ارج، 

قالت: "ما يحدث �ضيٌء �ضيء، من 

الأف�ض���ل اأن اأغلق �ضتائر غرفتك 

واأن تح���اول الن���وم فه���و اأف�ض���ل 

م���ا يمكن���ك فعل���ه الآن"، حاولت 

النوم، لكن اأ�ضوات الطائرات لم 

تتوقف، وكذلك بكاء الممر�ضات، 

كان موجعًا وفجيعًا.

بتنهيدة عميقة اأكمل: "م�ض���اء 

مار����ش،  م���ن  ع�ض���ر  التا�ض���ع 

�ض���حوت عل���ى اأ�ض���وات غريب���ة، 

�ض���رب، تك�ض���ير، �ض���راخ، كن���ت 

نتوق���ع الهج���وم ف���ي اأي لحظ���ة، 

وكن���ت ف���ي كل ليلة اأم�ض���ح كل ما 

ي�ض���لني بالتلفون تح�ضبًا، اأخذت 

التك�ض���ير تقترب �ضيئًا،  اأ�ض���وات 

ف�ضيئا، اأح�ض�ضتهم بالجناح ذاته، 

اأغلقت الأ�ضواء، اأطفاأت التلفاز، 

بالنوم مجددًا، فتحوا  وتظاهرت 

الباب، دخلوا غرفتي، كانوا �ضبعة 

بمالب����ش الكومان���دوز، يحمل���ون 

الأ�ض���لحة جميعا، فت�ضوا الغرفة، 

�ض���األوني: مابك؟ رفع���ت غطائي 

وقلت: رجلي مك�ضورة، قالوا: مم؟ 

اأ�ض���ور للجريدة  فاأجب���ت: كن���ت 

بال���دوار و�ض���قطت، ع���ددوا علي 

اأ�ض���ماء م�ض���يرات، قل���ت: ل، ب���ل 

لأي  �ض���األوني:  المال���ي،  المرف���اأ 

القنوات ت�ضور؟ العالم؟ المنار؟، 

مج���ددًا نفيت، قلت: ب���ل جريدة 

الوطن وهذه بطاقتي ال�ضحفية، 

طرحوا وقتها الكثير من الأ�ضئلة، 

بعده���ا قالوا لي: ا�ض���مح لنا هذه 

اإجراءات ل�ض���المتكم، لأن هناك 

بالم�ضت�ضفى م�ض���لحين، الحقيقة 

اأني ل���م اأَر ال�ض���الح اإل باأيديهم، 

غ���ادروا غرفت���ي، بع���د اأن تركوا 

الم���كان عل���ى  اأحده���م يحر����ش 

حد قولهم وا�ض���عًا ال�ض���الح على 

راأ�ضي!!

عكاز املصور
ف���ي تل���ك الليلة اعتقل���وا عددا 

كبي���را م���ن الأ�ض���خا�ش، تنف����ش 

اهلل  ال�ض���عداء، حم���د  عب���داهلل 

كثي���رًا اأنه���م ل���م يعتقل���وه، اأخ���ذ 

عكازه، م�ض���ى نحو الباب، فتحه 

على ح���ذر، اأط���ل براأ�ض���ه، كانت 

الأج�ض���اد مكوم���ًة فوق بع�ض���ها، 

من صور الثورة إلى صور المحنة
المصور عبدهللا حسن:
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مقي���دي الأي���دي، تقابل وجوههم 

مالب����ش  يرت���دون  الأر����ش، 

اأكث���ر  يكون���وا  ل���م  الم�ضت�ض���فى، 

م���ن مر�ض���ى حي���ن اعتقل���وا بكل 

تلك الوح�ض���ية، في ذاك الم�ض���اء 

الموح�ش، لم يكن ذلك هو كل ما 

حدث في تلك الليلة الم�ض���وؤومة، 

م���ن ح�ض���ر م���ن الع�ض���اكر كانوا 

الفرق���ة الأول���ى فق���ط، تبعته���م 

م���ن  ع�ض���اكر  اأخ���رى،  فرق���ة 

الجي����ش والداخلي���ة برفقة اأطباء 

ملثمي���ن، يق���ول: "اأخ���ذوا ملف���ي 

الطبي، قراأوه، و�ضخ�ش ع�ضكري 

يطرح علي الأ�ض���ئلة، �ض���األني لأي 

منظم���ة اأتب���ع، وم���ن ي���زود قناة 

العال���م والمن���ار بال�ض���ور، كلم���ا 

الج���واب،  ل���ذات  ع���دت  �ض���األوا 

اأن���ي اأعمل لجري���دة الوطن وبناًء 

عل���ى طلبه���م"، لم يعي���دوا ملفه 

وتعال���ت  اأخ���ذوه،  حي���ن  الطب���ي 

الأ�ضوات ت�ضرخ، �ضمع من خلف 

الأبواب �ضوتًا ي�ضرخ: "اأح�ضروا 

الم�ضور" ارتعد، خ�ضي حينها اأن 

يكون المق�ض���ود، لك���ن بعد قليل 

تبي���ن ل���ه اأن المق�ض���ود م�ض���ور 

الداخلية.

الرابعة فجرًا، انتهى الكابو�ش 

الثان���ي  الطاب���ق  ف���ي  المرع���ب، 

من م�ضت�ض���فى ال�ض���لمانية، انتهى 

كل �ض���يء، نقلوا جميع المر�ض���ى 

الذي���ن األقوهم منذ الم�ض���اء في 

المم���ر، يقول: "عرف���ت فيما بعد 

اأنهم اأخذوهم للطابق ال�ض���اد�ش، 

انته���ى كل �ض���يء م���ن جناحن���ا، 

وبق���ي �ض���وت ب���كاء الممر�ض���ات 

حا�ضرًا، ل يبرح المكان".

�ض���بيحة  م���ن  ال�ض���ابعة  عن���د 

الي���وم التال���ي، بع���د ليل���ٍة مرعبة 

ق�ض���اها عبداهلل ح�ضن بين بكاء 

الممر�ض���ات، وخفقات قلبه، فتح 

باب الغرف���ة، خرج منه���ا، كانت 

الأبواب محطمة، جميع محتويات 

الجناح مبعث���رة، اأراد اأن يطمئن 

ق�ض���د  المر�ض���ى،  بقي���ة  عل���ى 

غرفهم، يق���ول: "كانوا محطمين 

نف�ض���يًا، وجدته���م جميع���ًا مثلي، 

لم يحتملوا تل���ك الليلة الموجعة، 

كم���ا  تمام���ًا  باأهله���م  ات�ض���لوا 

فعل���ُت اأنا، طلبوا منهم الح�ض���ور 

واأخذه���م من الم�ضت�ض���فى، اأثناء 

تواج���دي هن���اك، ح�ض���ر طبيب 

الخ���روج  لتعه���دات  مل���ف  بي���ده 

على م�ض���ئولية المري�ش، جميعنا 

وقعنا على تلك الأوراق، فقط كي 

نتخل�ش من رعب تكرار الموقف، 

م���ن بين من وقع���وا اأي�ض���ًا عائلة 

�ض���نية، مكون���ة م���ن زوج وزوجة، 

تعر�ض���وا لحادث، وكان���وا يتلقون 

الع���الج، ه���م اأي�ض���ًا اأرعبه���م ما 

ح���دث، وف�ض���لوا الخ���روج، مثلنا 

تمام���ًا، انتظ���رت اأخوات���ي، جئن 

عل���ى عج���ل، اأخذنن���ي، وخرجت 

من الم�ضت�ضفى، دون اأن اأحمل اأي 

اأوراق تخ�ش اإ�ضابتي".

م�ض���ور  ح�ض���ن،  عب���داهلل 

تاأديته  اأثن���اء  اأ�ض���يب  �ض���حافي، 

ل���م  ذل���ك  رغ���م  عمل���ه،  مه���ام 

تن�ض���ر خبر اإ�ض���ابته اأي �ضحيفة 

محلية، حت���ى تلك التي كان يعمل 

ل�ض���الحها، عدا جريدة الو�ضط، 

وم���ن توا�ض���ل مع���ه م���ن زم���الء 

العم���ل ل يتعدون ثالث���ة اأو اأربعة 

ا�ض���خا�ش، كان ذل���ك الت�ض���رف 

جارحًا بالن�ض���بة له، قب���ل انتهاء 

اإجازت���ه ال�ض���نوية، ذه���ب لمق���ر 

عمل���ه، اأراد اأن ياأخ���ذ اأغرا�ض���ه، 

ومعلوماته، و�ض���وره من الجهاز، 

تفاج���اأ بدرجه مك�ض���ورًا، لقد تم 

تفتي�ض���ه، لم يقوموا بال�ض���تغناء 

عن���ه حي���ن ا�ض���تغنوا ع���ن باق���ي 

زمالئ���ه، لكنهم كان���وا ينتظرون 

انته���اء اإجازته، في الثاني ع�ض���ر 

من اإبريل تلقى ات�ض���اًل اآخر من 

الت�ض���ال  ذاك  كان  الجري���دة، 

ق���رار  الم���رة  ه���ذه  ل���ه  ينق���ل 

ال�ض���تغناء ع���ن خدمات���ه، يقول: 

اإجازتي  انتهاء  ينتظ���رون  "كانوا 
كي يخبروني بذلك، اأرادوا �ضمان 

اإعادة معداتهم، وكي اأ�ض���اعدهم 

في ا�ض���تعادة معداته���م من باقي 

موظفي الق�ض���م، اأخبرتهم يومها 

اأننا نعيد لهم معداتهم لأننا نوؤمن 

اأنها تخ�ضهم ولم�ضلحة موظفّي 

با�ض���ترجاعها  �ضخ�ض���يًا  اأق���وم 

منهم واإعادتها لكم".

من املستشفى للسجن
 ،2011 ماي���و   12 بتاري���خ 

الم�ض���ور عبداهلل ح�ض���ن  تلق���ى 

اأم���ن  مديري���ة  م���ن  ات�ض���اًل 

يطلب���ون  الجنوبي���ة،  المنطق���ة 

من���ه الح�ض���ور، طلب م���ن اأخيه 

تو�ض���يله، بعد اأن ات�ض���ل ببع�ش 

الذي���ن  الم�ض���ورين  زمالئ���ه 

ت���م ا�ض���تدعائهم قبل���ه، اأخبروه 

اأن الأم���ر ل يع���دو مج���رد طل���ب 

وبع����ش  بحوزت���ه  الت���ي  ال�ض���ور 

ال�ض���ربات المتفرقة التي ت�ض���بق 

الإفراج في اليوم نف�ض���ه، لم يكن 

عب���داهلل ق���د ت�ض���افى من ك�ض���ر 

اأخبرهم  المرك���ز،  رجله، دخ���ل 

الح���ال  ف���ي  قام���وا  با�ض���مه، 

بتع�ض���يب عيني���ه، وتقييد يديه، 

واأدخلوه م���ع ثالثة اآخرين لغرفة 

ب���اردة، يقول:"كانت باردة جدًا، 

والخ���وف يزي���دك ب���رداً. 

الع�ض���اكر يدخل���ون عل���ى  كان 

فترات مختلفة، وب�ضكل جماعات، 

يقوم���ون ب�ض���ربنا واإهانتنا"، في 

الي���وم التال���ي، ج���اوؤوا مج���ددًا، 

ع�ضبوا عينيه وقيدوا يديه اأي�ضًا، 

ثم �ضربوه بق�ض���وة، كانوا يفعلون 

ذل���ك وه���م ي���رددون: "تري���د اأن 

تمحي الف�ض���اد؟"، يق���ول: "كنت 

طيلة ذلك الوقت اأفكر ما ق�ض���ة 

هذه الجمل���ة؟ عرف���ت بعدها اأن 

ال�ض���ورة التي لديهم �ضدي كنت 

اأق���ف به���ا وخلف���ي �ض���خ�ش على 

بع���د ع�ض���رة اأمت���ار يحم���ل لفتة 

)ل للف�ض���اد(!!". يكمل بعد نف�ٍش 

كان  الت�ض���عينات،  "ف���ي  عمي���ق: 

ال�ض���رب من اأجل العتراف، اأما 

ف���ي 2011 ف���اإن ال�ض���رب م���ن 

اأج���ل الت�ض���في والغ���ل، ل اأجوبة، 

ل اأ�ض���ئلة، ل مطال���ب لهم فيك" 

ل���م يكن ذل���ك ال���كالم مج���ازًا، 

فعبداهلل ح�ضن قد جرب العتقال 

في انتفا�ضة الت�ضعينات، �ضهادته 

بما ح���دث قائم���ة عل���ى التجربة 

المالم�ضة للواقع، ل القائمة على 

الفر�ضيات.

اأكم���ل بع���د اأن �ض���رد بب�ض���ره 

قلياًل وكاأنه ي�ض���تذكر م���ا اأراد له 

اأن يعب���ر فقط، ق���ال:" كانوا على 

مقرب���ة من���ي ي�ض���ربون الحك���م 

الدول���ي جعف���ر الخب���از، يقولون 

له: اأتعتقد اأننا �ضنن�ضى ت�ضييعك 

لغلبة الرف���اع في مب���اراة الأهلي 

والمحرق بعد ادعائك الإ�ضابة!!، 

كان���وا يعذبونه من اأج���ل مباراة! 

ذل���ك  وكان  اإل،  لي����ش  مب���اراة 

موجع���ًا حقًا، خا�ض���ة اأنه لم يكن 

ال�ض���خ�ش الذي احت�ض���ب الهدف 

المب���اراة  تل���ك  ف���ي 

ل�ض���الح المحرق، كان 

الخب���از اأكث���ر �ض���خ�ش 

اأنا  اأم���ا  ي�ض���رب بيننا، 

النف�ض���ي  التعذيب  فكان 

والخ���وف اأ�ض���د األمًا من 

التعذي���ب الج�ض���دي، في 

اأخذون���ي  التال���ي،  الي���وم 

لمدي���ر المرك���ز، حقق���وا 

معي، اأثناء تعذيبي اأمرهم 

اأي���ن  �ض���األني:  بالتوق���ف، 

ال�ضور؟ ثم قال: �ضناأخذك 

لتح�ض���رها،  للجري���دة 

اأخذن���ي بعدها مدنيان، كما 

اأن���ا، بمالب�ض���ي الرث���ة بفعل 

اأر�ض���يف  اأخ���ذت  التعذي���ب، 

ال�ضور، و�ضط نظرات زمالء 

العمل، وغياب �ضفقتهم، ثم عدنا 

للمركز".

ظ���ن الم�ض���ور الذي ل���م يكن 

يوؤدي �ضوى اأوامر رئي�ش التحرير، 

اأن الأم���ر ق���د انتهى له���ذا الحد، 

لك���ن الأمر لم يك���ن كذلك، حين 

ع���اد للمركز جردوه م���ن عكازه، 

�ض���ربوه على رجله المك�ضورة، لم 

تاأخذهم  ول���م  اإ�ض���ابته،  يرحموا 

ب���ه رحم���ة، ث���م اأدخل���وه لإح���دى 

"حين دخلت  يق���ول:  الزنزانات، 

راأي���ت اأ�ض���باه اأحي���اء، اأ�ض���خا�ش 

كباق���ي  الم���وت  رحل���ة  عب���روا 

ال�ض���هداء، لكنه���م ق���رروا العودة 

منه���ا، تعل���و وجوههم �ض���فقة، ل 

لكون���ي مري�ش، ولكن لأن �ض���باح 

الغد، �ض���ياأتي �ض���خ�ش ي�ضربني 

ل���كل  يفعل���ون  هك���ذا  اأمامه���م، 

وكان  الم�ض���تجدين،  ال�ض���جناء 

الأمر موجعا نف�ضيًا لالآخرين"

القاضي العسكري وأبو 
عباس

على مقربٍة منه جل�ش اأحدهم، 

كانوا يهيوؤه لغٍد لم يعرفه، اأخبروه 

اأنه بالغد �ض���ياأتي �ض���خ�ش ا�ضمه 

ال�ض���خ�ش  هذا  عبا����ش"،  "اأب���و 
يقوم ب�ض���رب اأي معتق���ل جديد، 

ان  بع���د  فيم���ا  عب���داهلل  ع���رف 

ا�ض���مه الحقيق���ي ماه���ر، يق���ول: 

ب�ضدة،  �ض���ربني  �ض���باحًا،  "جاء 
نف�ض���ي عل���ى  ا�ض���طررت لرم���ي 

تح���ت  رجل���ي  وو�ض���ع  الأر����ش، 

ال�ض���رب  تلقيت يومها  ال�ض���رير، 

عل���ى ي���دي وظه���ري، فق���ط كي 

اأحمي رجلي المك�ضورة".

بعد تلك ال�ض���باحية الموؤلمة، 

اأخبره المعتقل���ون اأنه تبقى عليه 

مرحل���ة اأخي���رة، وه���ي ح�ض���ور 

ه���ذا  الع�ض���كري،  القا�ض���ي 

يق���وم  ح�ض���ر  اإذا  ال�ض���خ�ش 

بالإطالع على اآثار ال�ض���رب، 

اإن ل���م تك���ن وا�ض���حة، ياأمر 

الع�ض���اكر بالمركز ب�ض���رب 

اأن  المعتقل مج���ددًا، رغم 

مهمت���ه رف�ش اأي اعتراف 

التعذي���ب  عل���ى  قائ���م 

اآث���ار  بوج���ود  خا�ض���ة 

ال�ض���رب، نظر لالأ�ضفل 

وه���و يبت�ض���م، قال: "ج���اء دوري 

بعد ثالثة اأيام، ح�ض���ر القا�ضي، 

وكان���ت اآث���ار التعذي���ب وا�ض���حة 

على ج�ضدي، لأن زمالء المعتقل 

ن�ض���حوني بع���دم ا�ض���تخدام اأية 

اأدوي���ة من �ض���اأنها التعجيل بمحو 

الآث���ار، لأن ذل���ك �ض���يترتب عليه 

�ض���ربي مج���ددًا، طل���ب اأن يرى 

ظه���ري، ق���ال: لم ُي�ض���رب كثيرًا 

باأ����ش، �ض���األني بعده���ا:  لك���ن ل 

ب���اأي الم�ض���يرات �ض���اركت؟ ول���م 

كن���ت هن���اك؟ اأجبته اأن���ي اأعمل 

بال�ض���حيفة، وكن���ت اأغط���ي لهم 

الأح���داث، فقال: دع ال�ض���حيفة 

تنفعك. ابت�ض���مت لقول���ه، فطلب 

�ضربي لأن ابت�ضامتي لم تعجبه".

قام���وا  عن���ه،  الإف���راج  قب���ل 

بتهديده، اأخبروه اأنه اإن قام بن�ضر 

اأو ت�ض���وير اأي تعذي���ب تعر�ش له 

اأو اآث���ار لما مر ب���ه اأو وجدوا تلك 

ال�ضور من�ض���ورة بمكاٍن ما �ضيتم 

اإعادت���ه لل�ض���جن وتعذيب���ه باأكثر 

مما لقي، اأم�ض���ى عبداهلل ح�ضن 

اأ�ض���بوع في المعتقل، م�ض���ت اآثار 

تعذيب ج�ض���ده، لك���ن روحه التي 

عانت في ذاك المكان، اأ�ض���وات 

المعذبي���ن، �ض���ياط الجالدي���ن، 

اأ�ض���وات الن�ضاء لياًل وهن يعذبن 

الرج���ال، ال�ض���يناريو المع���اد كل 

يوم، ا�ض���تقبال �ض���جين، تهيئته، 

كام���ل،  بعج���ٍز  عذاب���ه  مراقب���ة 

مرور الع�ضاكر لياًل وهم يرددون 

جهزوا انف�ض���كم �ضناأتي ل�ضربكم 

بعد قليل، وهروب ما بقي من نوٍم 

ف���ي الأعي���ن ال�ض���اهرة، كل ذلك 

الألم الموج���ع لأرواحهم ل يمكن 

ن�ضيانه، ل يمكن تخطيه، ل يمكن 

غفران���ه اأي�ض���ًا من غي���ر تحقيق 

العدالة. 
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ثالث���ة اأم���ور غيرت في م�ض���ار 

ث���ورة 14 فبراير وكانت جميعها 

ف���ي تاري���خ واح���د: 18 فبر�بر/

�ضباط 2011 اأي قبل يوم واحد 

من العودة لالعت�ض���ام المركزي 

ف���ي دوار اللوؤلوؤة. الأول كان مقتل 

ال�ض���هيد عب���د الر�ض���ا بوحمي���د 

بر�ض���ا�ش الجي����ش وه���و يواج���ه 

دباباتهم ب�ض���در مفتوح، والثاني 

ال�ض���هيرة  الجمع���ة  خطب���ة  ه���و 

لل�ض���يخ عي�ضى قا�ضم والتي اأثارت 

واألهب���ت م�ض���اعر الجماهير، اأما 

الأمر الأخير فه���و العدد3087 

ل�ضحيفة الو�ضط والذي �ضدر في 

اليوم ذاته.

ربم���ا توقعت ال�ض���لطات خطبة 

�ض���ديدة م���ن قا�ض���م، وتوقعت اأن 

ال�ض���هيد  م���ن ط���راز  منا�ض���لين 

"ب���و حمي���د" ق���د ي�ض���لون اإل���ى 
الدوار حتى ل���و قتلوا هناك، لكن 

ح�ض���اباتها ل���م تكن دقيق���ة جدا 

حول ما يمكن اأن تظهر به الو�ضط 

ف���ي الي���وم التال���ي م���ن مج���زرة 

الخمي�ش الدامي.

الكل كان يترقب عدد �ضحيفة 

الو�ض���ط ف���ي ذل���ك الي���وم، لق���د 

ع�ض���يب  امتح���ان  بمثاب���ة  كان 

وتاريخ���ي، ي���ا ترى ماذا �ض���تقول 

ال�ض���حيفة التي بن���ت على مدار 

للنظام  مزعجا  ح�ضورا  9اأعوام 
وبدت ك�ض���لطة رابعة فعال؟ كانت 

الأج���واء مريب���ة في الب���الد ولم 

يك���ن اأحد بمقدوره التنباأ بم�ض���ار 

الأحداث في ال�ض���اعات القادمة، 

الوق���ت  ت�ض���اوؤما، كان  اأو  تف���اوؤل 

مت�ض���ارعة،  والأح���داث  �ض���يقا 

وكان���ت هناك �ض���لطة يب���دو اأنها 

تريد اأن تنق�ش على كل �ضيء.

ل���و اأن الو�ض���ط �ض���كتت ذل���ك 

الي���وم لربم���ا ل���م يتغي���ر كثي���را 

الو�ض���ع الجديد الذي فر�ش في 

ل���ن يكون  �ض���وف  فبراي���ر.   17
هن���اك اأي �ض���وت م���ن الداخل، 

يو�ض���ح ول���و فق���ط تفا�ض���يل ما 

ح���دث، وربم���ا ل���ن يك���ون هناك 

اإقرار م���ن ال�ض���لطات بما حدث 

ول اأي تع���اط مختل���ف مع���ه، لن 

عل���ى  اإزع���اج  اأي  هن���اك  يك���ون 

ال�ض���لطة ف���ي الداخل، و�ض���يكون 

م�ض���حكا وغريبا وغير موؤثر في 

نف����ش الوقت اأن تتحدث و�ض���ائل 

اإعالم اأجنبية، في حين ل يوجد 

�ضوت اإعالمي واحد في الداخل 

يقول �ض���يئا م�ض���ابها!

كان���ت تل���ك فر�ض���ة تاريخي���ة 

تثب���ت  ب���اأن  الو�ض���ط  ل�ض���حيفة 

جدواه���ا م���ن حي���ث التاأثير على 

الواقع ال�ضيا�ض���ي وخ�ضو�ض���ا في 

مف�ضل تاريخي مثل هذا، �ضيقراأ 

الو�ض���ط في ه���ذا الي���وم الديوان 

الملك���ي، دي���وان رئي�ش ال���وزراء، 

والم�ض���ير  العه���د،  ول���ي  دي���وان 

وقادته، كما �ضيقراأها الكثير من 

والخائفين  الموجوعي���ن  النا����ش 

والذي���ن ل زال���ت ج���ذوة الث���ورة 

م�ض���تعلة في نفو�ضهم وتحتاج اإلى 

من يحفظها!

غالف أسود
كاإع���الن للحداد، ظه���ر العدد 

اأ�ضود،  �ض���به  3087 في غالف 
حيث ت�ض���دره بالبن���ط العري�ش 

"خمي����ش  التاريخ���ي  العن���وان 

مدعم���ا  الدام���ي"  البحري���ن 

ب�ض���ور الدباب���ات وهي تحا�ض���ر 

دوار اللوؤل���وؤة ال���ذي ت���م اإخ���الوؤه 

م���ن المتظاهري���ن بع���د الهجوم 

عليه���م وه���م ني���ام في ال�ض���اعة 

الثالثة �ض���باحا من الخمي�ش 17 

فبراير/�ضباط 2011. 

ا�ض���ترك ف���ي تغطي���ة الأحداث 

اأكثر م���ن 14 �ض���حفي، وامتدت 

 10 اإل���ى  المو�ض���عة  التفا�ض���يل 

�ضفحات، وو�ض���فت ال�ضحيفة ما 

حدث باأنه "فاجعة" على البحرين، 

بعد �ض���قوط 4 قتل���ى ونحو 250 

جريحا والعديد م���ن المفقودين. 

الفع���ل  ردود  التغطي���ة  ونقل���ت 

العالمي���ة عل���ى الح���دث، وبيانات 

المنظمات وال�ضخ�ضيات الدولية، 

وكذل���ك نقل���ت الحتجاجات التي 

نظمها الأطباء والم�ض���عفون �ض���د 

وزير ال�ض���حة لمنعهم م���ن اإنقاذ 

الجرحى. كل تلك تفا�ضيل  كانت 

اإل���ى  عاج���زة  ت�ض���عى  الحكوم���ة 

التعمية عليه���ا وتكذيبها، لتتفاجاأ 

بال�ضرخة من جوارها.

ن�ض���رت  الع���دد  داخ���ل  ف���ي 

ال�ض���ور الب�ضعة لل�ضهداء وهم في 

الم�ضت�ضفى، وت�ضدرت التفا�ضيل 

عناوي���ن حم���راء، وبجانب �ض���ور 

كتب���ت  الكثي���رة  الم�ض���ابين 

الو�ض���ط "لم تع����ش البحرين من 

قبل يوم���ًا كيوم اأم����ش الخمي�ش، 

ل���م يكن اأ�ض���عد اأيامه���ا كما وعد 

البحريني���ون م���ن قب���ل ب���ه، فقد 

تح���ول ي���وم الخمي����ش لي���وم داٍم 

�ضالت فيه دماء البحرينيين على 

اأر�ضفة دوار اللوؤلوؤة ونواحيها".

قال���ه  م���ا  ال�ض���حيفة  ونقل���ت 

�ض���هود ع���ن ال�ض���ربة المفاجئة، 

الأم���ن  ق���وات  اإن  قال���و  والذي���ن 

ال�ض���يطرة  واأحكمت  حا�ض���رتهم 

على المكان م���ن كل التجاهات، 

وم���ن ثم لحقتهم داخل المناطق 

الو�ض���ط  ونقل���ت  المحاذي���ة، 

"هجم���وا  قوله���م  ال�ض���هود  ع���ن 

ودا�ض���وا  نائم���ون  ونح���ن  علين���ا 

باأرجلهم اأج�ض���ادنا" كما اأ�ضارت 

الت���ي حدث���ت  اإل���ى العت���داءات 

لل�ض���يارات الم���ارة عل���ى هام����ش 

الهجوم على الدوار.

كم���ا نقلت الو�ض���ط ت�ض���ريحا 

لرئي�ش دائرة الحوادث والطوارئ 

بمجمع ال�ضلمانية الطبي الدكتور 

اأك���د  وال���ذي  المه���زع،  جا�ض���م 

اأنهم تعاملوا مع الو�ض���ع على اأنه 

اأي�ض���ا  الو�ض���ط  ونقلت  "كارثة". 
�ضور الح�ضود التي تظاهرت اأمام 

مبن���ى الط���وارئ في ال�ض���لمانية. 

وفي تعليقها على ما اأوردته وزارة 

الداخلي���ة عن تفا�ض���يل الحدث، 

و�ضفت الو�ض���ط ذلك باأنه "�ضرد 

وعر�ض���ت  الر�ض���مية"،  للرواي���ة 

�ض���ديدة  وبيان���ات  ت�ض���ريحات 

اللهجة ل�ضخ�ض���يات وموؤ�ض�ض���ات 

�ضيا�ضية معار�ضة.

والتقت الو�ض���ط في هذا العدد 

بالطبي���ب �ض���ادق العك���ري الذي 

كان في الم�ضت�ض���فى بعد تعر�ضه 

لل�ض���رب م���ن قب���ل ق���وى الأمن، 

حيث �ض���رح لها باأنه "راأى الموت 

اأم���ام عينيه ف���ي "دوار اللوؤلوؤة". 

وف���ي ه���ذا الع���دد اأي�ض���ا، نقل���ت 

�ض���حافي  تعر����ش  نب���اأ  الو�ض���ط 

اأميركي لل�ض���رب خ���الل الهجوم 

عل���ى الدوار، وكذل���ك احتجاز 4 

�ضحافيين بريطانيين واأمريكيين 

في مطار البحرين.

واأخيرا و�ضعت الو�ضط ت�ضل�ضال 

لالأحداث تحت عنوان "�لبحرين  

 من   مطلع   فج���ر   الخمي�ش   الدامي  

 اإلى   غروبه  ... لحظة   بلحظة"

أداة مقارعة
قد يكون كل ما ن�ض���ر في العدد 

3087 لي����ش جدي���دا بالن�ض���بة 
للق���ارئ البحرين���ي، فق���د اطل���ع 

الجميع على ذات ال�ضور وعرفوا 

كل المعلومات والتفا�ضيل الواردة 

وقت وقوعها، لكن العدد مع ذلك 

نفد من الأ�ضواق!

اأداة مقارع���ة  الو�ض���ط كان���ت 

للنظ���ام، كانت له خ�ض���ما وندا. 

ي�ض���تطيع النا����ش اأن يتناقل���وا كل 

ه���ذه المعلوم���ات وال�ض���ور عب���ر 

�ض���بكات التوا�ض���ل الجتماعي اأو 

الهوات���ف النقال���ة اأو حت���ى موقع 

الو�ض���ط اأون لين الذي كان يبث 

التط���ورات اأول ب���اأول، ولكن عدد 

ال�ض���حيفة المطب���وع كان له وزن 

مختل���ف، ل���ه وق���ع اآخ���ر على كل 

وال�ض���عبية  الر�ض���مية  الأ�ض���عدة، 

والدولية. 

لقد حا�ض���رت الو�ضط النظام 

في زاوي���ة حرجة جدا لي�ش اأمام 

ال���راأي العام المحل���ي الذي كان 

بكل���ه متعاطف���ا وقتها، ب���ل اأمام 

العالم اأجمع، لم تكن الم�ض���در 

ذا الم�ض���داقية العالية لالأخبار 

�ض���وت  اأي�ض���ا  كان���ت  فح�ض���ب، 

وهتافاتهم  المتظاهرين  �ضجيج 

عل���ى  واإ�ض���رارهم  وتحديه���م 

ل���م  هك���ذا  مج���ددا.  الح�ض���ور 

يك���ن هن���اك اأي مج���ال لالإنكار 

والتنكر، وهكذا ظهر الحدث في 

�ض���ورة لحظ���ة تاريخي���ة موثقة، 

وم�ض���مياتها  تو�ض���يفاتها  له���ا 

الأدبي���ة.

ب�ض���بب هذا العدد من �ضحيفة 

الو�ض���ط، ب���رز الح���دث بحجم���ه 

الحقيق���ي وب���كل تفا�ض���يله، كان 

ذل���ك مهم���ا وموؤث���را ج���دا ف���ي 

النتق���ال اإلى الط���ور الالحق من 

الثورة، وال���ذي بداأ بعد يوم واحد 

فق���ط، حي���ن ان�ض���حبت الآلي���ات 

الع�ض���كرية بقرار من ولي العهد، 

بع�ض���رات  اللوؤل���وؤة  دوار  ليمت���الأ 

الآلف في ظرف �ضاعات.

حكاية العدد 3087

من صحيفة الوسط
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13 مارس/آذار 2011: 
االعتداء على مصور 

الوسط
عنا�ض���ر تابع���ة لق���وات الأمن 

عل���ى  يعت���دون  ورج���ال مدني���ون 

محم���د  ال�ض���حفي  الم�ض���ور 

المخرق بال�ض���رب، وهو م�ض���ور 

يعمل ل�ض���الح �ض���حيفة الو�ضط. 

وكان المخرق يرتدي �ضترة تحمل 

يغط���ي  وكان  ال�ض���حيفة،  ا�ض���م 

التظاه���رات بالقرب م���ن المرفاأ 

المالي، عندما توجه نحوه حوالي 

ع�ض���رين رج���ال وقاموا ب�ض���ربه 

وحطم���وا الكامي���را الت���ي كان���ت 

بحوزته وهاتفه المتنقل.

بكدم���ات  المخ���رق  واأ�ض���يب 

�ض���ديدة نق���ل عل���ى اإثره���ا اإل���ى 

الم�ضت�ض���فى. و�ض���رح فيم���ا بع���د 

اأن �ض���ابط �ضرطة �ض���تمه قبل اأن 

تحا�ض���ره مجموعة من عنا�ض���ر 

الأمن مدنيين وع�ضكريين، حيث 

هم���وا ب�ض���ربه وه���م يقول���ون له 

زمن" منذ  عنك  نبحث  "نحن 

14 مارس: قائمة العار
تدع���ى  قائم���ة  تروي���ج  ج���رى 

�لبحريني���ة"  �لع���ار  "قائم���ة  ب 

الإنترنت، وتت�ض���من  �ض���بكة  عبر 

25 �ضخ�ض���ا و�ض���فتهم القائمة 
باأنه���م "عمالء يهدف���ون اإلى بيع 

وطنهم". و�ضملت القائمة اأ�ضماء 

ت�ضعة �ض���حفيين على الأقل ممن 

يعتبرون "نقادا"، بينهم من�ضور 

الجمري، رئي�ش تحرير �ض���حيفة 

الو�ض���ط، وقا�ض���م ح�ض���ين، وه���و 

كاتب في ال�ضحيفة.

اأحد ال�ض���حفيين ممن ظهرت 

اأ�ض���ماوؤهم على القائمة �ضرح اأنه 

لم يعد ي�ض���عر بالأم���ن، بعد تلقيه 

تهدي���دات عبر الهاتف يقول فيها 

المت�ض���لون اإنهم �ض���يطعنونه في 

ظهره جزاء على ورود ا�ض���مه في 

القائمة.

15 مارس: مهاجمة 
وتخريب مطبعة الوسط

م�ض���لحون يداهم���ون المطبعة 

التابع���ة ل�ض���حيفة الو�ض���ط ف���ي 

مدينة "الرفاع" ويقومون بترويع 

الموظفين واإلحاق اأ�ض���رار بالغة 

اإل���ى  اأدى  م���ا  الطباع���ة،  ب���اآلت 

اإعاقة اإ�ض���دار العدد الجديد من 

ال�ضحيفة.

م���ن  ع�ض���رات  هاج���م  وق���د 

الرجال الم�ض���لحين بال�ض���كاكين 

واله���روات، ف���ي حوالي ال�ض���اعة 

الواحدة �ضباحًا، مطبعة الو�ضط، 

ودخل المهاجم���ون مقر المطبعة 

عنوة، وه���ددوا الموظفين الذين 

كانوا يعدون لطباعة ال�ض���حيفة، 

ث���م قاموا بتحطي���م المطبعة مما 

اأدى اإلى تعطيلها.

حماي���ة  لجن���ة  واأ�ض���درت 

ال�ضحفيين وقتها بيانا قالت فيه 

اإن حكومة البحرين م�ض���وؤولة عن 

والأم���ن  ال�ض���حفيين  �ض���المة 

ال�ض���حفية،  للمراف���ق  الم���ادي 

بوج���وب  ال�ض���لطات  وطالب���ت 

الم�ض���وؤولين عن  مالحقة جمي���ع 

العتداء على �ضحيفة الو�ضط.

المهاجمي���ن  بع����ش  وظ���ل 

متواجدين خارج مقر ال�ض���حيفة 

ف���ي وقت لح���ق من ذل���ك اليوم، 

وذلك في �ض���لوك وا�ض���ح لتهديد 

من�ض���ور  وكان  ال�ض���حيفة. 

الجمري رئي�ش تحرير ال�ضحيفة 

قد �ض���رح باأن الو�ض���ط م�ضتهدفة 

فيما يت�ضل بتغطيتها للتظاهرات 

�ل�سيا�سية.

16 مارس: حماصرة 
شارع البديع، ومقر 

صحيفة الوسط
قوات الأمن تهاجم المحتجين 

ف���ي دوار اللوؤل���وؤة وتوق���ع العديد 

م���ن القتلى والجرح���ى، ودبابات 

الجي�ش والحر����ش الوطني تجتاح 

ال�ض���وارع الرئي�ض���ية ف���ي الب���الد 

وتحا�ض���ر الق���رى والم���دن. وفي 

�ض���ارع البديع حيث مقر �ضحيفة 

الدباب���ات  حا�ض���رت  الو�ض���ط، 

المداخ���ل  كل  والمدرع���ات 

الرئي�ض���ية و�ض���لت الحركة تماما 

بع���د حمل���ة قم���ع راح �ض���حيتها 

العديد من القتلى والجرحى.

وع���م الرعب �ض���وارع البحرين 

ح���رب،  ك�ض���احة  ب���دت  الت���ي 

وخ�ضو�ض���ا �ض���ارع البديع. بينما 

�ض���رح من�ض���ور الجمري، رئي�ش 

تحرير الو�ض���ط، لقن���اة الجزيرة 

قائ���ال اإنه وال�ض���حيفة في موقف 

ع�ض���يب جدا، حيث ل ي�ض���تطيع 

ال�ض���حفيون العمل عل���ى الأر�ش 

مبن���ى  اإل���ى  الو�ض���ول  حت���ى  ول 

ال�ض���حيفة، وعب���ر عن �ض���كه في 

اأن يكون قانون ال�ض���المة الوطنية 

ال���ذي اأعلنه المل���ك تمهيدا لمنع 

العمل ال�ضحفي كذلك.

2 أبريل: وقف صدور 
صحيفة الوسط.

اأم���رت وزارة الإع���الم باإغالق 

�ضحيفة الو�ضط "كبرى ال�ضحف 

بتعبي���ر  الم�ض���تقلة"  البحريني���ة 

لجن���ة حماي���ة ال�ض���حفيين، ث���م 

اأجبرته���ا عل���ى اإج���راء تغيير في 

اإث���ر  وذل���ك  تحريره���ا،  اإدارة 

محاكمة تلفزيونية لل�ضحيفة في 

اإحدى حلقات برنامج "الرا�ضد" 

ال�ضهير على تلفزيون البحرين.

ول���م تظهر �ض���حيفة الو�ض���ط 

على اأك�ضاك ال�ضحف يوم الأحد 

كم���ا   2011 ني�ض���ان/اأبريل   3
حجب موقعه���ا الإلكتروني داخل 

وزارة  اتهم���ت  وق���د  البحري���ن، 

"بالتلفي���ق  ال�ض���حيفة  الإع���الم 

لالأخب���ار  المتعم���د  والتزيي���ف 

اإل  بال�ض���طرابات"،  المتعلق���ة 

اأن رئي����ش هيئ���ة �ض���وؤون الإعالم 

رفع الحظ���ر عن ال�ض���حيفة بعد 

ا�ض���تقالة رئي�ش التحرير من�ضور 

الجم���ري ومدي���ر التحري���ر وليد 

نويه�ش ومدير الأخب���ار المحلية 

عقيل ميرزا.

و�ض���رح الجم���ري وقته���ا ب���اأن 

�ض���عبًا  قرارًا  كانت  "ال�ض���تقالة 
اإل اأنه���ا كانت ال�ض���يء الذي يلزم 

ب���ه لحماي���ة ال�ض���حيفة  القي���ام 

وم�ض���در عي����ش العاملي���ن فيها" 

تعر�ض���ت  ال�ض���حيفة  اأن  واأك���د 

لحملة قا�ض���ية م���ن التخويف من 

قب���ل ال�ض���لطات. وكان الجم���ري 

بالبرنام���ج  الت�ض���ال  يح���اول 

لي���رد عل���ى التهام���ات اإل اأنه لم 

ي�ض���مح له، في حي���ن ادعى مذيع 

للحلق���ة  دع���وه  اأنه���م  البرنام���ج 

ورف�ش الح�ض���ور. وبح�ضب حوار 

من�ضور معه كان الجمري يخطط 

لمواجهة ما هو اأ�ض���واأ تلك الليلة، 

وقد رتب مع اأ�ض���دقائه اأن يعتنوا 

باأبنائه اإذا م���ا اختفى في مراكز 

الحتجاز كما ح�ضل لآخرين.

وفي اليوم التالي، ُعر�ش اأمامه 

واثني���ن م���ن زمالئ���ه اأن يختاروا 

بين اأمرين: اإما اأن ي�ضتقيلوا واإما 

اأن يت���م اإغالق ال�ض���حيفة. فقرر 

الجمري ومدير تحرير ال�ضحيفة 

اأن  المحلي���ة  الأخب���ار  ومح���رر 

ي�ضتقيلوا.

2 أبريل: حرق عدد 
الوسط األخري 

مجموع���ة تطل���ق على نف�ض���ها 

ف���ي  ال�ض���رفاء  �ض���احة  "�ض���باب 
�لب�سيتين" تن�ضر فيديو لأ�ضخا�ش 

يقوم���ون باإح���راق الع���دد الأخير 

من �ض���حيفة الو�ض���ط بع���د قرار 

اإيقافه���ا، حي���ث يتلف���ظ اأحدهم 

ب�ض���تائم طائفي���ة �ض���د القائمين 

على ال�ض���حيفة ويهاجمه���ا باأبذاأ 

الأو�ض���اف، ثم ي�ض���عل فيها النار 

معبرا عن اأمنيته ب���اأن يكون هذا 

ه���و الع���دد الأخي���ر دون ع���ودة، 

واأن يكون م�ض���ير رئي����ش تحرير 

الجم���ري  من�ض���ور  ال�ض���حيفة 

لترتفع  �ضحيفته"،  مثل  "الحرق 
"�لتكبي���ر"  �ض���يحات  بعده���ا 

احتفال من الحا�ضرين.

 6 أبريل: طرد صحافيني 
خارج البالد

ال�ض���لطات البحرينية  ط���ردت 

ف���ي  الجدي���د  التحري���ر  مدي���ر 

�ضحيفة الو�ض���ط ال�ضحافي علي 

ال�ضريفي، والكاتب في ال�ضحيفة 

رحي���م الكعبي، وهم���ا عراقيان، 

وذلك دون اأن تبين اأية اأ�ضباب.

11 أبريل: حمكمة 
اجلمري ورفاقه

ف���ي  العام���ة  النياب���ة  اأعلن���ت 

تهم���ا  �ض���توجه  باأنه���ا  البحري���ن 

جنائي���ة �ض���د ثالث���ة م���ن كب���ار 

المحررين في �ض���حيفة الو�ضط، 

التحري���ر  رئي����ش  واج���ه  حي���ث 

من�ضور الجمري ومدير التحرير 

وليد نويه�ش ورئي�ش ق�ضم الأخبار 

المحلية عقيل ميرزا تهمتي "ن�ضر 

بال�ضالح  والإ�ضرار  اأخبار كاذبة 

الع���ام للدولة" واعتب���رت جهات 

ُم�ضي�ض���ة  حمل���ًة  ذل���ك  متع���ددة 

للنيل من الو�ض���ط، فيما ك�ض���فت 

ال�ض���حيفة باأنها ا�ضُتدرجت لكي 

تن�ض���ر اأخب���ارا كاذبة لُت�ض���تخدم 

فيما بع���د كذريعة للتالعب باأكبر 

�ضحيفة م�ضتقلة في البالد.

الأنب���اء  وكال���ة  نقل���ت  وق���د 

الفرن�ض���ية ع���ن الجم���ري اإقراره 

الت���ي  الإخباري���ة  الم���واد  ب���اأن 

تحقق فيه���ا الحكومة قد "ُطبعت 

اأف���اد  ولكن���ه   " الخط���اأ بطري���ق 

باأن ال�ض���حيفة ل���م تتعمد ن�ض���ر 

اإن  وق���ال  م�ض���للة.  معلوم���ات 

تحقيقا داخلي���ا اأظهر باأن المواد 

الإخباري���ة ال�ض���ت الكاذبة، التي 

زعمت وقوع �ضوء �ضلوك حكومي، 

اأتت من عناوين بريدية اإلكترونية 

مختلف���ة، ولكنه���ا �ض���درت م���ن 

عن���وان بروتوك���ول اإنترنت واحد 

وتظه���ر   .) IP Address (

اأجراه���ا  الت���ي  التحقيق���ات 

كان���ت  الحكوم���ة  اأن  الجم���ري 

م�ض���در التقاري���ر الكاذب���ة التي 

ت���م اته���ام �ض���حيفته بن�ض���رها، 

وتو�ضلت تحقيقات "لجنة حماية 

ال�ضحفيين" اإلى النتيجة ذاتها.

12 أبريل: مقتل عضو 
جملس إدارة الوسط 

كرمي فخراوي
والنا�ض���ر  الم�ض���تثمر  قت���ل 

البحرين���ي كريم فخراوي، وذلك 

بعد اأ�ض���بوع م���ن اعتقال���ه. وكان 

فخ���راوي ق���د توج���ه اإل���ى مركز 

اأبريل/ني�ض���ان   5 ف���ي  �ض���رطة 

لتقدي���م �ض���كوى ب���اأن ال�ض���لطات 

كانت تهم بهدم بيته، ليخرج بعد 

اأ�ض���بوع قتيال. وزّورت ال�ض���لطات 

�ض���بب وفات���ه بت�ض���ريح ر�ض���مي 

قال���ت فيه اإن���ه توفي جراء ف�ض���ل 

كل���وي، في حين اأظهرت ال�ض���ور 

جثته مغطاة بالكدمات والجروح، 

ثم اأثبت تقرير ب�ض���يوني تعر�ض���ه 

للتعذيب ال�ضديد حتى مقتله.

وفخراوي هو اأحد م�ض���تثمرين 

عديدي���ن في �ض���حيفة الو�ض���ط، 

اأكب���ر  ومال���ك  كت���ب،  نا�ض���ر  و 

مكتبة لبيع الكت���ب في البحرين، 

الوف���اق،  جمعي���ة  ف���ي  وع�ض���و 

الرئي�ض���ية  المعار�ض���ة  جمعي���ة 

ف���ي البحرين .  وقد كان من�ض���ور 

الجمري رئي�ش تحرير ال�ضحيفة 

ه���و اآخ���ر من تح���دث اإل���ى كريم 

فخراوي وهو يه���م بدخول مركز 

ال�ض���رطة، وذل���ك لإبالغ���ه ع���ن 

جل�ض���ة مجل����ش الإدارة الطارئ���ة 

في اأعقاب البرنام���ج التلفزيوني 

ووقف �ضدور ال�ضحيفة.

21 أبريل: توقيف 
الصحفية أماين 

املسقطي
الم�ضقطي،  اأماني     ال�ض���حفية 

وه���ي اأي�ض���ا تعم���ل في �ض���حيفة 

الو�ض���ط، تتعر����ش لالحتجاز في 

ل���دى  الدول���ي  البحري���ن  مط���ار 

عودتها من م�ض���ر. ثم يتم لحقا 

تحويله���ا اإل���ى مركز �ض���رطة في 

المنام���ة للتحقيق معها، ثم يفرج 

عنها بعد عدة �ضاعات من ذلك.

25 أبريل: اعتقال 
الصحفي حيدر حممد

عنا�ض���ر  م���ن  رج���ال   30
الر�ض���مية  بالمالب����ش  ال�ض���رطة 

يداهم���ون  المدني���ة  والمالب����ش 

من���زل ال�ض���حفي ف���ي �ض���حيفة 

النعيمي،  الو�ض���ط حيدر محم���د 

ليخرج���وه اإل���ى ال�ض���ارع ويعتدون 

عليه بال�ض���رب، واقتي���د النعيمي 

وكان  معل���وم،  غي���ر  م���كان  اإل���ى 

م�ض���يره مجهول، حتى اأفرج عنه 

بعد عدة �ضهور.

2 مايو: إدارة الوسط 
تقرر إغالق الصحيفة 

يق���رر  الو�ض���ط  اإدارة  مجل����ش 

التوق���ف عن اإ�ض���دار ال�ض���حيفة 

التي تعتب���ر اأبرز �ض���حيفة يومية 

في البالد، وذل���ك اعتبارا من 9 

مايو/اأي���ار، ثم يعدل ع���ن قراره 

ب�ض���غوط م���ن الدي���وان الملك���ي 

ورئي�ش هيئة �ضئون الإعالم.

7 يوليو: الصحفية مرمي 
الشروقي تستدعى 

للتحقيق
ا�ض���تدعيت مري���م ال�ض���روقي، 

والت���ي تعم���ل ف���ي وزارة التربي���ة 

ف���ي  للتحقي���ق  للمث���ول  اأي�ض���ا، 

المدر�ض���ة م���ن قب���ل مدير ق�ض���م 

ج���رى  وق���د  الخا����ش،  التعلي���م 

معها تحقيق لمدة ثالث �ض���اعات 

ون�ضف ب�ض���اأن انتمائها المزعوم 

لإحدى الجمعيات وحول كتاباتها 

ف���ي �ض���حيفة الو�ض���ط، وواجهت 

ال�ضروقي تهديدات عدة فيما بعد 

فر�ش قانون ال�ضالمة الوطنية.

4 أغسطس: عودة 
منصور اجلمري رئيسا 

للتحرير
دار  �ض���ركة  اإدارة  مجل����ش 

الو�ض���ط للن�ض���ر والتوزي���ع يجتمع 

برئا�ض���ة نائ���ب الرئي����ش في�ض���ل 

جواد ويقرر اإعادة تعيين من�ضور 

الجمري رئي�ض���ًا للتحرير، وذلك 

لت�ض���تنفر  الأ�ض���وات.  باأغلبي���ة 

اأجهزة ال�ض���لطة الإعالمية وعلى 

البحري���ن  اأنب���اء  وكال���ة  راأ�ض���ها 

التي ا�ضتلت ت�ض���ريحا من رئي�ش 

الموؤي���د  ف���اروق  الإدارة  مجل����ش 

يرف�ش فيه القرار ويهاجمه.

وف���ي الي���وم التالي رجع ا�ض���م 

الجم���ري  من�ض���ور  الدكت���ور 

رئي�ض���ا للتحرير وا�ضتاأنف عموده 

ال�ض���حفي الذي ن�ضر ا�ض���تثنائيا 

في ال�ض���فحة الأول���ى اإلى جانب 

خبر عودته الذي ت�ض���در عناوين 

ال�ض���حيفة. وف���ي 7 اأغ�ض���ط�ش/

اآب، اجتمع���ت عمومي���ة ال�ض���ركة 

لتق���ر رجوع الجم���ري رغم رف�ش 

عدة اأع�ض���اء في مجل�ش الإدارة، 

ع���ادل  ينتخ���ب  باأي���ام  وبعده���ا 

الم�ضقطي رئي�ضا لمجل�ش الإدارة 

خلفا للم�ضتقيل فاروق الموؤيد.

تابع تتمة التقرير

على موقع مراآة البحرين

الوسط... مسلسل االستهداف

كانت ستغلق في يوم الصحافة الدولي،
ومنصور الجمري كان مستعدا لألسوأ ليلة استهدافه
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م��راآة البحري��ن: بداي��ة، 

م��ا ه��ي الآلي��ة الت��ي تتبعها 

الرابط��ة من اأج��ل التوا�شل 

م��ع ال�شحافيين البحرينيين 

في الداخل والخارج؟

 تاأ�ض���ي�ش الرابطة في الأ�ضا�ش 

كان نتيجة توافق بين ال�ضحافيين 

الذي���ن  اأولئ���ك  الخ���ارج،  ف���ي 

ا�ضتطاعوا الخروج قبل اعتقالهم 

والتنكيل بهم من جانب ال�ضلطات 

الأمنية في البحرين.

ك�ض���حافيين  لن���ا  لب���د  كان 

واإعالميين من التقارب والتن�ضيق 

الم�ض���ترك، وعليه تاأ�ض�ضت رابطة 

ال�ض���حافة البحرينية في 9 يوليو 

ف���ي العا�ض���مة البريطاني���ة لندن 

البحرينيين  ال�ض���حافيين  لت�ضم 

ف���ي كل م���ن بريطاني���ا والوليات 

وا�ض���تراليا  و�ضوي�ض���را  المتح���دة 

والماني���ا وبع�ش ال���دول العربية، 

وارتاأين���ا اأن ل تقت�ض���ر الرابط���ة 

عل���ى ال�ض���حافيين بل اأن ت�ض���مل 

الذي���ن  والمدوني���ن  الم�ض���ورين 

كان���وا يعانون لذات ال�ض���بب، وهو 

التعبير عن اآرائهم بحرية. 

عقدن���ا اجتماع���ات مطولة مع 

لل�ض���حافيين  الدول���ي  التح���اد 

المعني���ة  الدولي���ة  والمنظم���ات 

لن���ا  وقدم���ت  التعبي���ر  بحري���ة 

مهم���ة  وم�ض���اعدات  ا�ضت�ض���ارات 

عدة، ونخ�ش نقابة ال�ض���حافيين 

الت���ي   NUJ البريطاني���ة 

م���ع  اجتماعاتن���ا  اأول  احت�ض���نت 

التحاد الدولي. 

اأما بالن�ض���بة لداخل البحرين، 

تعتم���د الرابطة عل���ى اآليات عدة 

للتوا�ض���ل، لدين���ا الي���وم اكثر من 

ولدين���ا  م�ض���جال،  ع�ض���وا   80
خط توا�ضل م�ض���تمر عبر اأع�ضاء 

الرابطة، ول ن�ضتطيع الك�ضف عن 

هوياته���م حفاظًا على �ض���المتهم 

ال�ضخ�ضية.

تقي��م  كي��ف  الم��راآة: 

الت��ي  النته��اكات  الرابط��ة 

ال�شحافي��ون  له��ا  تعر���س 

البحرينيون حتى اليوم؟

عملنا بجد لتوثي���ق الإنتهاكات 

الح���ل  خلفه���ا  الت���ي  والجرائ���م 

الأمني ف���ي البحرين، و�ض���هادتنا 

فيه���ا تبعث على الحزن والأ�ض���ى. 

تعي����ش البحرين بكل تاأكيد اأ�ض���واأ 

مرحل���ة في تاريخها ال�ض���حافي. 

وهي بح�ض���ب مرا�ضلون بال حدود 

فهي �ض���من الدول الع�ض���ر الأكثر 

العال���م.  ح���ول  للحري���ات  قمع���ًا 

ف���ي  ال�ض���لطة ممثل���ة  م���ا فعلت���ه 

اأجهزتها الأمنية بالإعالميين من 

�ض���حافيين وم�ض���ورين ومدونين 

منذ اإعالن حالة ال�ضالمة الوطنية 

كان كارث���ة اإن�ض���انية ب���كل معن���ى 

الكلمة. 

لق���د ت�ض���منت تقاري���ر التوثيق 

والتعذي���ب  العتق���ال  لح���الت 

وحقائ���ق  م�ض���اهد  والإق���الت 

البحري���ن  تاري���خ  ي�ض���هدها  ل���م 

كل���ه. تعلي���ق الم�ض���انق الوهمي���ة 

و�ض���كب  المعتقلين  لل�ض���حافيين 

الم���واد القابل���ة لال�ض���تعال عل���ى 

اأج�ض���اد المعتقلي���ن ومالحقته���م 

بالنار، كلها جرائم وانتهاكات لم 

تحدث لل�ضحافيين في البحرين 

ل قبل ال�ضتقالل، ول بعده.

ال�ض���حافيين  ا�ض���تهداف  كان 

بع���د 15 مار�ش 2011 منظمًا، 

هن���اك تقري���ر ر�ض���مي خ���رج من 

جهة ر�ضمية باأ�ضماء ال�ضحافيين 

ال���ى جهاز الأمن الوطني واإدارات 

ال�ض���حف، ب���داأت ال�ض���حف في 

الإقالت وبداأ جهاز الأمن الوطني 

في العتقالت وجل�ضات التعذيب، 

ن�ض���رناه  م���ا  كل  وبالمنا�ض���بة، 

من تفا�ض���يل ه���و اأق���ل بكثير مما 

ح�ض���ل بالفعل، فبع����ش الزمالء 

لم يك�ض���فوا الكثير م���ن الجرائم 

والنته���اكات الت���ي تعر�ض���و لها، 

خ�ضو�ض���ًا الزمي���الت الالتي تم 

التحقيق معهن واحتجازهن.

 الم��راآة: ه��ل كان��ت لك��م 

طرق للتدخل اأو التوا�شل مع 

المعنيي��ن من اأج��ل تحريك 

الح��د  اأو  النته��اكات  مل��ف 

من��ه، �شواء كانت في الداخل 

اأو الخارج، وما اأبرزها؟

بالطب���ع، عقدن���ا العدي���د م���ن 

الجتماع���ات مع التح���اد الدولي 

والمنظم���ات  لل�ض���حافيين 

ع���ن  بالدف���اع  المعني���ة  الدولي���ة 

ال�ض���حافيين وحقوق الإن�ضان في 

لن���دن ووا�ض���نطن، وقدمن���ا لهذه 

المنظم���ات قوائ���م ال�ض���حافيين 

و�ض���جالت  والإعالميي���ن 

النتهاكات، وقدم التحاد الدولي 

لل�ض���حافيين وه���ذه المنظم���ات 

الإن�ض���انية  للح���الت  م�ض���اعدات 

البحري���ن،  داخ���ل  الطارئ���ة 

وخارجه���ا. لق���د عملن���ا على فتح 

قن���وات م���ع المنظم���ات الدولي���ة 

الحقوقية في هذا ال�ضدد، وتركنا 

لهذه المنظم���ات اتخاذ القرارات 

ونم���ط الم�ض���اعدات الت���ي تراها 

بح�ضب اأنظمتها الداخلية. 

كما مار�ض���نا �ض���غوطًا �ضديدة 

على النقاب���ات العمالي���ة العربية 

ال�ض���لطات  لمخاطب���ة  والدولي���ة 

ال�ضيا�ض���ية ف���ي البالد وال�ض���غط 

عليه���ا، ونجحنا في نقل ق�ض���يتنا 

م���ن  المعتقلي���ن  ع���ن  والدف���اع 

والمدوني���ن  ال�ض���حافيين 

نح���ن  والي���وم  والم�ض���ورين، 

نن�ض���ق مع جميع النقابات ولدينا 

العديد م���ن التفاهمات. وتعتبرنا 

الم�ض���در  الدولي���ة  المنظم���ات 

الأكث���ر ثق���ة لنق���ل ما يح���دث في 

من���ذ  حر�ض���نا  لق���د  البحري���ن. 

البداية على العمل بمهنية في كل 

تقاريرنا وان�ضطتنا.

تقيم��ون  كي��ف  الم��راآة: 

ف��ي  ال�شحافيي��ن  اأو�ش��اع 

م�ش��اع  م��ن  وه��ل  الخ��ارج، 

حقيقي��ة او ج��ادة لعودتهم 

كما ي�شاع بين فينة واخرى؟

ل يمك���ن الحدي���ث ع���ن ع���ودة 

ال�ض���حافيين في الخ���ارج ما دام 

ال�ض���حافيون ف���ي الداخ���ل تحت 

المق�ض���لة، جاءنا بع�ش الو�ضطاء 

ول اأدري اإن كان���وا وفودًا ر�ض���مية 

باإيع���از م���ن الدول���ة، اأم ل. نحن 

وا�ضحون تمامًا، ما حدث ول يزال 

والإعالميين  لل�ضحافيين  يحدث 

هو كارثة، ول�ضنا ق�ضية اأفراد ليتم 

اإقناعنا بالعودة، نحن نمثل ق�ضية 

�ض���ريحة مجتمعي���ة اأرادت الدولة 

اأن ت�ض���حقها. نح���ن موؤمن���ون باأن 

الحريات الإعالمية وال�ض���حافية 

اأ�ضبحت جزءًا ل يتجزاأ من الأزمة 

ال�ضيا�ض���ية ف���ي الب���الد. وحري���ة 

التعبي���ر الت���ي تم���ت ا�ض���تباحتها 

هي ق�ضية �ض���عب باأكمله، ولي�ضت 

ق�ضية رابطة ال�ضحافة البحرينية 

اأو من ينتمون لها.

درج��ة  اأي  اإل��ى  الم��راآة: 

الرابط��ة  اإن  الق��ول  يمك��ن 

جمعي��ة  مح��ل  حل��ت  ق��د 

ال�شحافيي��ن، الت��ي اعتبرها 

ال�شحافيون قد تخلت عنهم 

خالل الأزمة؟

ا�ض���تطاعتنا  بق���در  حاولن���ا 

كرابط���ة اأن نقوم بواج���ب الدفاع 

عن ال�ضحافيين والإعالميين في 

البحري���ن، حين اأ�ض�ض���نا الرابطة 

ال�ض���حافيين  م���ن  الكثي���ر  كان 

يتعر�ض���ون  وكان���وا  معتقلي���ن 

للتعذيب ولمحاكم���ات جائرة في 

محاكم ع�ضكرية، وكان - ول يزال 

- الدف���اع ع���ن زمالئنا ه���و الهم 

الأول، ونجحنا في اإحراج ال�ضلطة 

دولي���ًا وه���و ما اأت���ى باإنعكا�ض���ات 

مهمة ف���ي الداخل، ونخ�ش مركز 

البحرين لحقوق الإن�ضان بال�ضكر 

لأنه بالفع���ل عمل بمف���رده ومعنا 

على الكثير من الملفات.

بالن�ض���بة لجمعية ال�ضحافيين 

البحريني���ة، اأق���ول لالأ�ض���ف، لقد 

قطع���ت اآخر خي���وط الثقة بها في 

الج�ضد الإعالمي داخل البحرين 

وخارجها، بل لعب بع�ش اأع�ض���اء 

مجل�ش اإدارته���ا دورًا كارثيًا حين 

تلفزي���ون  محاك���م  ف���ي  �ض���اركوا 

البحري���ن ليت�ض���ببوا لحق���ًا ف���ي 

اأزمة �ض���حيفة الو�ض���ط والو�ضاية 

بزمالئه���م الذي���ن ت���م اعتقالهم 

ف���ي  به���م  والتنكي���ل  وتعذيبه���م 

لمحاك���م  وتقديمه���م  ال�ض���جون 

ع�ضكرية. 

ف���ي الحقيق���ة، ل اأج���د و�ض���فًا 

يليق بمن �ض���ارك ف���ي التحري�ش 

عل���ى زمالئ���ه اأو تبري���ر جرائ���م 

ال�ض���لطة وانتهاكاته���ا خ�ضو�ض���ًا 

فيم���ا يتعل���ق بجرائ���م التعذي���ب. 

ذات مرة كنت اأ�ضاهد اأحد برامج 

تلفزيون البحرين التي ا�ضتهدفت 

ال�ض���حافيين واأنا اأبكي، �ض���األتني 

زوجت���ي ما اإذا كن���ت خائفًا؟ قلت 

له���ا: ل، اأنا اأبكي لأن من يهاجمنا 

هو زمي���ل يعرفنا تم���ام المعرفة، 

وه���و يعلم جي���دًا اأن كل م���ا يقوله 

ك���ذب، ل���م يكن متوقع���ًا اب���دًا اأن 

ي�ضارك زمالء لنا في حفلة مجنونة 

»مرآة البحرين« تحاور رئيس رابطة الصحفيين عادل مرزوق:

نمثل شريحة أرادت السلطة سحقها.. 
وتقاريرنا أصبحت »ثقة« المنظمات الدولية

اعترب رئيس رابطة الصحافة البحرينية عادل مرزوق أن البحرين تعيش أسوأ مرحلة يف تاريخها الصحايف، واصفًا ما حدث وال يزال يحدث للصحافيني 
واإلعالميني بـ “الكارثة”، والذين عدهم “شريحة جمتمعية أرادت الدولة أن تسحقها”. وأكد مرزوق يف حوار مع “مرآة البحرين” جناح الرابطة يف إحراج 
السلطة دوليًا، وبالنسبة جلمعية الصحفيني البحرينية، أشار إىل أنها قطعت آخر خيوط الثقة بها يف اجلسد اإلعالمي. وكشف مرزوق أن الرابطة بصدد 

اتخاذ اخلطوات األخرية لتسجيلها رسميًا لدى السلطات الرسمية يف اململكة املتحدة كمؤسسة غري ربحية. وفيما يلي نص احلوار: 
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من الكذب والت�ض���هير والتحري�ش 

على العتقال والتعذيب، واأ�ض���األ 

هوؤلء ب�ضدق: هل كان م�ضليًا لكم 

ما حدث لنزيهة �ض���عيد او في�ضل 

هيات اأو علي جواد اأو حيدر محمد 

اأو ريم خليفة اأو عبا�ش بو�ض���فوان 

اأو لمي����ش �ض���يف اأو اأي زميل من 

زمالئكم؟

الرابط���ة  ت�ض���ويق  اأري���د  ل 

ال�ض���رعي  الكي���ان  باعتباره���ا 

البحري���ن،  ف���ي  لل�ض���حافيين 

الكيان ال�ض���رعي ه���و ذلك الكيان 

الذي �ضن�ض���ارك فيه جميعًا لن�ضع 

قانونه الأ�ضا�ض���ي، ونخت���ار اإدارته 

انتخاب���ات عادل���ة و�ض���فافة  ف���ي 

لجميع ال�ض���حافيين، اأقول جميع 

ال�ضحافيين ول اأ�ضتثني اأحدًا.

توج��د  وه��ل  الم��راآة: 

حلق��ات و�شل بي��ن الكيانين، 

ت��ردد  م��ا  ف��ي ظ��ل  خا�ش��ة 

عن رغب��ة الجمعي��ة في »لم 

�شحافي��ي  واإع��ادة  ال�شم��ل« 

الخارج، وما مدى �شحة ذلك 

اأ�شا�شًا؟

ل يوجد اأي ات�ض���ال حاليًا، هم 

حاول���وا اإدخ���ال التح���اد الدولي 

لل�ضحافيين في المو�ضوع عبر ما 

اأطلقوا علي���ه بالمبادرة. والتحاد 

لم يبِد اهتمامًا بالمو�ض���وع لأنه ل 

يريد اأن يتورط ب�ض���مان �ض���المة 

واإعادتهم، وموقف  ال�ض���حافيين 

رئي����ش التح���اد الدول���ي )جي���م 

بوملحة( وا�ضح للجميع.

ولب��د ان اأ�شي��ر هن��ا اإل��ى 

نقط��ة هام��ة، ه��ل علين��ا اأن 

الجمعي��ة  ط��رح  م��ن  نفه��م 

للمبادرة اأنها كانت الم�شوؤولة 

عن اإقال��ة واعتقال وتعذيب 

اإعالمي��ًا   145 اأكثرم��ن 

بالتال��ي  وه��ي  و�شحافي��ًا، 

تطرح مبادرة ال�شلح؟

نح���ن موؤمن���ون ب���اأن �لجمعي���ة 

لعبت دورًا لم يكن لها اأن تلعبه في 

الأزمة، واأن بع�ش اأع�ضاء مجل�ش 

اإدارته���ا �ض���اركوا ف���ي النتهاكات 

التحري����ش  عب���ر  والجرائ���م 

المحاك���م  ف���ي  والم�ض���اركة 

التلفزيوني���ة. لكننا نوؤم���ن اأن من 

اأدار كل ه���ذا ه���ي الدول���ة ممثلة 

ب�ضلطاتها ال�ضيا�ضية والأمنية.

كرابط���ة  الي���وم  نح���ن 

وك�ض���حافيين ج���زء م���ن الأزمة 

ال�ضيا�ض���ية ف���ي الب���الد، متعلقون 

بكل التفا�ضيل خ�ضو�ضًا تو�ضيات 

لجن���ة ب�ض���يوني، وهي التو�ض���يات 

الت���ي لم تنف���ذ منه���ا الدول���ة اأي 

تو�ضية. تريد هيئة �ضوؤون الإعالم 

اأن تق���ول اإنه���ا نفذت التو�ض���يات 

عب���ر توقي���ع عق���ود تدري���ب م���ع 

بع�ش القن���وات والإذاعات، وهذا 

ا�ضتهزاء مرفو�ش.

 النته���اكات ل���م تك���ن ب�ض���بب 

�ضعف مهني، بل ب�ضبب �ضيا�ضة تم 

فر�ضها على المعدين والمذيعين 

وكاف���ة العاملي���ن ف���ي التلفزي���ون 

القريب���ة  وال�ض���حف  الحكوم���ي 

من ال�ض���لطة. من اأمر باإنتاج تلك 

البرامج، واأدارها، وقام بتوجيهها 

ه���و الم�ض���وؤول وه���و م���ن يحت���اج 

لدورة تدريبية في الإن�ض���انية قبل 

المهنية. 

الإع���الم  لأر�ض���يف  فلنع���د 

الر�ض���مي حي���ن كان���ت ال�ض���يخة 

م���ي وزي���رة لالإعالم، لق���د وقعت 

التدريبي���ة  العق���ود  ع�ض���رات 

للموظفي���ن والعاملين مع كبريات 

ال���ذي  القن���وات الف�ض���ائية، م���ا 

تغير؟!. ل �ضيء. 

الم��راآة: ماذا عن النقابة، 

وكيف ترون تع��دد الكيانات 

في ظ��ل عدم فاعليتها، واإلم 

يوؤ�شر ذلك؟

�ضخ�ض���يًا اأن���ا مع حري���ة تعدد 

النقاب���ات في الإطار الدولي الذي 

اأت���اح حري���ة تع���دد النقاب���ات في 

المجتمع���ات المدني���ة، ولك���ن في 

البحري���ن ل اأج���د ذل���ك مجديًا، 

خوف���ا من الوق���وع في الم�ض���تنقع 

الطائفي. وبالن�ضبة لل�ضحافيين، 

ل يمكنن���ي اأن اأقبل اأو اأن اأ�ض���ارك 

تف�ض���يل  عل���ى  نقاب���ات  ف���ي 

الطوائف. اأنا ل اأعترف ب�ضحافي 

�ضيعي اأو �ضني، ول اأقبل الن�ضمام 

لنقابة �ضيعية اأو �ضنية. اأنا اعترف 

والنقابة  البحريني،  بال�ض���حافي 

�لبحرينية. 

اإ�شه��ار  ت��م  ه��ل  الم��راآة: 

م��ا  ر�شمي��ا،  الرابط��ة 

بخ�شو���س  الم�شتج��دات 

ذلك؟

بع����ش  الب���دء  ف���ي  واجهتن���ا 

ال�ض���عوبات في ت�ضجيل الرابطة، 

ولكننا انتهينا منه���ا فعليًا. ونحن 

الأخي���رة  الخط���وات  ف���ي  الآن 

لت�ضجيلها ر�ض���ميًا لدى ال�ضلطات 

الر�ض���مية ف���ي المملك���ة المتحدة 

كموؤ�ض�ضة غير ربحية.

التقري��ر  بع��د  الم��راآة: 

ت�ش��اوي  »الكلم��ة  النوع��ي 

الم��وت«، ما اأب��رز خطواتكم 

ف��ي  القادم��ة  م�شاريعك��م  اأو 

توثيق انتهاكات ال�شحافيين 

البحرينيين؟ 

للمنظم���ات  قدمن���اه  التقري���ر 

الدولي���ة وع���زز م���ن ثقته���ا بن���ا. 

لحق���وق  ال�ض���امية  المفو�ض���ية 

الدول���ي  والتح���اد  الإن�ض���ان 

لل�ض���حافيين ومنظمة مرا�ض���لون 

حماي���ة  ولجن���ة  ح���دود  ب���ال 

ال�ضحافيين )الوليات المتحدة( 

والعدي���د من الهيئات والمنظمات 

الدولية المعنية بالدفاع عن حرية 

التعبير وحقوق الإن�ض���ان اأ�ضبحت 

تعت���رف بن���ا باعتبارنا الم�ض���در 

الرئي����ش لتوثي���ق حال���ة الإع���الم 

وال�ضحافة في البحرين.

تلقينا اإ�ض���ادات كبرى بالتقرير 

م���ن كل ه���ذه المنظم���ات، ونحن 

الآن ننظ���م الإ�ض���راب العام عن 

ال�ض���حافيين  لجمي���ع  الطع���ام 

والإعالميي���ن في الي���وم العالمي 

لحرية ال�ض���حافة الذي ي�ضادف 

2012. وه���ي ر�ض���الة  3 ماي���و 
احتج���اج دولي���ة ل���كل م���ن تعنيه 

حري���ة التعبي���ر وف���ق م���ا توافقت 

اإل���ى  اإ�ض���افة  الإن�ض���انية.  علي���ه 

اإ�ضدارنا لتقرير )الجوع من اأجل 

الحرية(. وهو تقرير اأولي �ضيتبعه 

التقري���ر ال�ض���نوي الذي �ض���يكون 

برعاية اإحدى المنظمات الدولية 

المرموق���ة في الدف���اع عن حقوق 

الإن�ضان وحرية التعبير.

كما �ض���نبداأ في تفعيل اأن�ض���طة 

»مركز كريم فخراوي للدرا�ض���ات 

زكري���ا  و»مرك���ز  الإعالمي���ة« 

الجدي���د«،  لالإع���الم  الع�ض���يري 

وتخلي���دًا  لذكراه���م،  تكريم���ًا 

لت�ضحياتهم الوطنية النبيلة.

وجه��ة  م��ن  الم��راآة: 

نظركم، ومتابعتكم، الإعالم 

اإل��ى  عموم��ًا...  البحرين��ي 

اأين؟

بحج���م النته���اكات والجرائم 

التي تعر�ش لها الج�ضد الإعالمي 

ف���ي البحرين نحن في اأزمة، وهي 

بالتالي اأزمة عميقة ومت�ضعبة. لكن 

ف���ي ال�ض���ياق ذاته، ال�ض���حافيون 

اأنه���م رق���م  اأثبت���وا  البحريني���ون 

�ض���عب على ال�ض���لطة التي حاولت 

والإع���الم  ال�ض���حافة  اختط���اف 

وتجييرهما ل�ضالحها.

ل�ض���نا  ك�ض���حافيين  نح���ن 

معار�ضة اأو موالة، نحن مواطنون 

اأعطانا المجتمع امتيازات خا�ضة 

وح�ض���انة رمزي���ة لنتاأك���د من اأن 

والتنفيذية  الت�ض���ريعية  ال�ضلطات 

والق�ض���ائية تعم���ل ل�ض���الحه كما 

يتطلع وياأم���ل. هذا الدور الرقابي 

الهام هو الي���وم دور معطل داخل 

البحرين، وهذا موؤ�ض���ر خطير ول 

يمكن �أن ي�ستمر. 

اأعتقد اأن ما �ض���هدته البحرين 

يقت�ض���ي قب���ول موؤ�ض�ض���ة الحك���م 

لب���د  تاريخي���ًا  ا�ض���تحقاقًا  ب���اأن 

الأر����ش،  عل���ى  يتحق���ق  اأن  م���ن 

و�ض���مان حرية التعبير والحريات 

ال�ضحافية والإعالمية هو جزء ل 

يتجزاأ من الحل ال�ضيا�ضي. 

ل يب���دو اأن ال�ض���لطة ت�ض���ير في 

ه���ذا التج���اه، فالح���ل الأمني ل 

ب�ض���يوني  وتقري���ر  قائم���ًا،  ي���زال 

ل���م يح���دث تغيي���رًا حقيقي���ًا في 

�ضيا�ضات الدولة لالأ�ضف، وبالتالي 

فاإن الطرف المت�ضدد في موؤ�ض�ضة 

الحكم ل يزال �ضيد القرار.

ندرك���ه  اأن  يج���ب  ال���ذي 

ك�ضحافيين واإعالميين اأننا نحمل 

اأمانتي���ن اثنتي���ن، اأمان���ة الوف���اء 

المجتمعي���ة  ور�ض���التنا  لمهنتن���ا 

ومبادئنا الوطنية اأوًل، واأمانة نقل 

الحقيقة وطموحات هذا ال�ض���عب 

في حريت���ه وكرامته ثاني���ًا. وهذه 

اأ�ضمى ر�ض���الة نحملها، واأ�ضمى ما 

ي�ضتحق اأن نعمل فيه، ولأجله.

لن نع���رف حجم المهم���ة التي ا�ض���طلعت بها 

مراآة البحرين وهي تحتف���ل باإكمال عامها الأول 

م���ا لم ن�ض���عها ف���ي قب���ال ال�ض���حف البحرينية 

اليومي���ة الت���ي مازالت تتظافر عل���ى اإنتاج بدائل 

للحقائق المتوافرة عل���ى الأر�ش، حيث الحكومة 

التي �ض���رقت م�ض���تقبل النا����ش بمثل ما �ض���رقت 

ما�ض���يهم وحا�ض���رهم ل ت���زال تجه���د ل�ض���رقة 

الحقيقة، واإع���ادة تدويرها، في محاولة للتغطية 

عل���ى كل الف�ض���ائح الت���ي �ض���اركت الم���راآة ف���ي 

جعلها تحت دائرة ال�ض���وء، ف�ضائح اأثمرت حقبة 

م�ضهودة من الكذب الرخي�ش، والتزوير العلني، 

وكل م���ا ل يليق بعاقل ف�ض���اًل ع���ن اإعالمي يوؤمن 

باأخالقيات المهنة.

وفي م�ض���هد من���ذور للخراب، وف���ي ليل طويل 

مازلن���ا نعي�ض���ه مع الإع���الم الر�ض���مي ومروياته 

الكاذب���ة، كانت النا�ش بحاجة اإلى مراآة عاك�ض���ة 

كم���راآة البحري���ن تحكي لها ع���ن اأوجاعها، وعن 

�ضيرة الخيانات التي كتبها المثقفون والمت�ضلقون 

من اأرباب المال وال�ضيا�ضة، وعن �ضبر الأمهات، 

واأحالم اليافعي���ن في طرقات الثورة، وعن وعود 

ال�ض���هداء الذي���ن وهب���وا العابري���ن اإل���ى التغيير 

ف�ضحة من �ضوء.

لن تبدو هذه ال�ض���حيفة الإلكترونية ع�ض���ية 

على الت�ض���نيف، فقد ولدت مع انهيار اآخر اأمل 

ب�ض���حافة حرة في هذا البلد، وبعد م�ض���ادرة 

التنكي���ل  دائ���رة  وتو�ض���يع  والآراء،  المواق���ف 

باعترا�ض���هم  جاه���روا  الذي���ن  بالإعالميي���ن 

عل���ى دموية النظام واآلته القمعية، و�ض���عوا اإلى 

تقدي���م �ض���هاداتهم للتاريخ �ض���د ما توؤ�ض����ش له 

ال�ض���لطة من ت�ض���طير طائف���ي وتغلي���ب لمنطق 

والقواني���ن..  للت�ض���ريعات  وتعطي���ل  القبيل���ة 

ه���ي منحازة عن �ض���ابق اإ�ض���رار لهذا ال�ض���ارع 

المكاب���ر عل���ى جراحات���ه، وال���ذي يب���دو غالبا 

خ���ارج حي���ز ال�ض���رد ف���ي القن���وات الف�ض���ائية 

ال�ض���هيرة، وداخ���ل اأقفا�ش الإته���ام المتكاثرة 

في �ض���حف العرب العاربة.

م���راآة  نجح���ت  الت���ي  الملف���ات  كل  لنتذك���ر 

البحري���ن ف���ي تحريره���ا، وزحزح���ة المرويات 

الر�ض���مية عنها، كملف �ض���وكة الأطب���اء، وملف 

الكراهي���ة، ومل���ف التعليم، وملفات ال�ض���حايا. 

فقد كانت ال�ض���اهد على اأنها ل تقف عند حدود 

تعق���ب الأخب���ار وتوثيقها، بل ه���ي تحر�ش على 

كتاب���ة تاري���خ ه���ذه المرحلة، كتاب���ة تقترب من 

ذاك���رة النا�ش ف���ي الميدان و�ض���هاداتهم لتفرد 

له���ا الم�ض���احة التي ت�ض���تحق في دفات���ر الثورة، 

ودفات���ر الزم���ن الآت���ي.

اأح���داث  ف���ي  الحقيق���ة  كتاب���ة  وتبق���ى 

مهم���ة  منج���زة،  غي���ر  مهم���ة  البحري���ن 

عل���ى  الفاعل���ون  فيه���ا  ي�ض���ارك  مفتوح���ة 

الذي���ن  الأر�ش، والمدونون، والم�ض���ورون، وكل 

ترك���وا اأثرًا عل���ى ه���ذا الطريق الطوي���ل باتجاه 

التغيي���ر، وتبق���ى »م���راآة البحري���ن« الدليل على 

اأنها مهمة ممكنة التحقيق، بل و�ضرورية حتى ل 

ننتهي عميانًا في ف�ضاء اإعالمي تحكمه �ضفقات 

المال ومعادلت ال�ضيا�ض���ة.

علي داوود

مر�آة �لبحرين.. ذ�كرة �لثورة
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نادر المتروك*

حافة في البحرين مّرت باأ�ضواأ مراحلها  عبًا اإثبات اأّن ال�ضّ لي�ش �ضْ

-على الإطالق- خالل العام المن�ض���رم. يمك���ن التاأكيد اأّن انزلق 

���حافّية، وبوتيرة مت�ضارعة، باتجاه الّروؤية الّر�ضمّية،  الم�ضاريع ال�ضّ

���ادرة في ه���ذه البالد  ���حف اليومّية ال�ضّ ���ورة العامة لل�ضّ ه���و ال�ضّ

غي���ر الآمنة. كان ُيفتر�ش اأن توؤّدي �ض���حيفة »الوقت« دروًا مختلفًا. 

وهي فعلت الجتهاد المختلف طوال فترة �ض���دورها. مع انقطاعها 

المفاجئ، واجهت �ض���حيفة »الو�ض���ط« وحيدًة محن���ًة من نوع اآخر. 

حافة وحّرية الكلمة اليوم، هو:  ال�ّض���وؤال الذي ُيرواُد المهتّمين بال�ضّ

حافي ل�ضتعادة بع�ش  كم من الوقت، والُجهد، يحتاجه الو�ضط ال�ضّ

مكانته الم�ضحوقة؟

���ورة الّتلميعّية التي انكّب الّنظام على تثبيتها في ال�ّض���نوات  ال�ضّ

حافة، حيث  التي �ضبقت ثورة 14فبراير؛ لم تبتعد عن مو�ضوع ال�ضّ

اأعطى اأولوّية ما لإيجاد م�ض���اريع �ضحافّية جديدة، ولم ُيبد ممانعة 

���حافة.  اأّولّي���ة �ض���د الخروجات المن�ض���بطة التي اأبدتها بع�ش ال�ضّ

���ورة  كان وا�ض���حًا اأّن الإجراءات القمعّية التي ا�ض���تقّرت عليها ال�ضّ

الّنمطّية للّنظام طيلة العقود الفائتة، بانتظار اإزاحة مو�ّضعة، ولكن 

مقّنن���ة اأي�ض���ًا. عملّية ت�ض���حيحّية تط���ال الإنت���اج الإعالمي، ولكن 

م���ن غير الم�ض���ا�ش بالعالم���ات النرج�ض���ّية التي تمّيز به���ا اأقطاب 

الحك���م. ج���اء م�ض���روع »الو�ض���ط«، و«الوق���ت« لحق���ًا، لتعزيز تلك 

العملّي���ة  المعّقدة. اإذن، ولأّن الأمر يتعّلق بالتغطية العامة، والّروؤية 

الإجمالّية لالأو�ض���اع، فق���د كان من الّطبيعي اأن ي�ْض���رع الّنظام في 

حافي الموروث. اإعادة ت�ضكيل الّنمط ال�ضّ

���حافة ف���ي البحرين اإلى م�ض���توّيات  ف���ي الُعمق، ل���م تتحّول ال�ضّ

���حافية  الحّرية الحقيقّية. ين�ض���حب ذل���ك على األمع التجارب ال�ضّ

���حف من الممنوعات  اأي�ض���ًا. ظّل الّرقيب جاثمًا. ولم تتخّل�ش ال�ضّ

الم�ض���بقة. للّدق���ة، لم تكن الأر�ض���ّية »ال�ض���حافّية« مهي���اأة اآنذاك 

لالإق���دام على ذل���ك التخّطي »القتال���ي«. المفارقة، اأّن ه���ذا الّلون 

���حيفة الوحيدة الم�ض���تمّرة، غير  م���ن التخّطي، اأقدم���ت عليه ال�ضّ

المح�ضوبة على »الّنظام«، اأي الو�ضط، وخالل الحقبة الأ�ضّد �ضوادًا، 

���حافة  وا�ض���تطاعت اأن تفعل – ول تزال - ما يندرج تحت بند »ال�ضّ

العني���دة«. ت���ّم ذل���ك بف�ض���ل �ضخ�ض���ّية قوّي���ة، مليئة ب���روح القتال 

والم�ضاك�ض���ة، تمّثلها من�ض���ور الجمري. الأخير، �ضيكون واحدًا من 

���حافة الحديثة في البحرين، لي�ش فق���ط لأنه وّفر البيئة  رموز ال�ضّ

حافية المنا�ضبة لولدة جيل �ضحافي �ضاب، غير مح�ضوب على  ال�ضّ

مدر�ض���ة »وكالت الأنباء«، واجترار المواد الجاهزة ال�ض���ادرة عن 

الأخي���رة. من ه���ذه الناحية، يمكن الق���ول اأن البحرين لم تحظ – 

ط���وال تاريخها – ب�ض���حافة حّرة حقيقّية، ولكنه���ا بالتاأكيد حفلت 

حافيين الأحرار.  باأ�ضماء عديدة من ال�ضّ

حافة،  خالل ال�ّضهور الأولى للّثورة، وحين امتّد البط�ش باكرًا لل�ضّ

���حف  كان م���ن الالف���ت اأّن التهدي���د ال���ذي تعّر�ض���ت ل���ه اآخر ال�ضّ

الم�ض���تقّلة، الو�ضط، �ض���ديدًا في دللته، ومبا�ضرًا. حوكم الجمري، 

����ش لالإهانة من ِقبل الإعالم الحكومي، و�ُض���ّنت �ض���ّده هجمة  وتعرَّ

���حيفة. كان ُي���راد اإغالقها نهائّيًا. لم  منّظم���ة، انتهت بتوقيف ال�ضّ

���وت في ظّل قانون الط���وارئ الذي نّفذته  يك���ن متوّقعًا اأن يعلو ال�ضّ

الّدباب���ات المدعوم���ة م���ن النظام ال�ّض���عودي. المفاج���اأة كانت في 

التج���اه الآخ���ر. اأبدى الجمري �ض���مودًا ممّيزًا، ورف�ش الن�ض���ياع 

ل���الإرادة التدميرّي���ة الت���ي اأرادت اإقبار الم�ض���روع ال���ذي بناه طوبة 

طوب���ة. ا�ض���تثمر رئي�ش تحرير »الو�ض���ط« مخزون���ه القديم، وحّرك 

عالقاته الموؤثرة، وا�ضتطاع اأن يتغّلب على خ�ضومه الكبار. ا�ضترجع 

���حيفة مج���ددًا، وق���د كانت عل���ى و�ض���ك اأن يبتعلها  الجم���ري ال�ضّ

التنين. هذه ال�ضتعادة »الجريئة« ل تنف�ضل عن مرحلة »التدجين« 

الموؤقتة التي كان ُيخّطط لها اإبان ا�ضتالم عبيدلي العبيدلي رئا�ضة 

التحري���ر، وقبل اأن يترك الأخيُر كّل �ض���يء ويذهب خارج الجريدة. 

ُيمّثل هذا المقطع »الدراماتيكي« اإ�ض���ارة مخت�ضرة لطبيعة المحنة 

الب�ض���عة التي اأحاطت بال�ض���حافيين في البحرين. كانوا محاطين 

باأنواع �ضّتى من الإخرا�ش واإزهاق حرية الكلمة، وحّرية الحياة.

م���ن جان���ٍب اآخ���ر، وّل���دت مالحق���ة ال�ض���حافيين، والت�ض���ييق 

عليه���م - لأ�ض���باب تتعّلق بتاأييدهم الّث���ورة، والتعاطف مع مطالبها 

الديمقراطّي���ة – ت�ض���جيعًا عل���ى كتاب���ة الإزع���اج، وكان لو�ض���ائل 

الت�ض���ال الجتماعي )في�ضبوك وتويتر( الف�ض���ل الأكبر في ذلك. 

تح���ّول الّنا�ش اإلى اإعالميين، ومار�ض���وا دورًا �ض���حافيًا فاَق الأدوار 

الإعالمّية )الّت�ض���ليلّية( لل�ّض���لطة. كان ح�ض���ور بع�ش ال�ضحافيين 

المحترفي���ن داخ���ل الف�ض���اء الفترا�ض���ي اأث���ره في اإ�ض���فاء جّدية 

ملحوظ���ة في الكتابة الإلكترونّية، اإل اأّن الج�ض���ارة التي ُيتحيها هذا 

الف�ض���اء �ض���ّجع على تجريب الممنوعات، وتجاوز الخطوط الُحمر، 

ل�ض���يما في ظّل »ج�ض���ارة« الأجهزة الأمنّية المختلف���ة في اقتراف 

النتهاكات. �ضّطرت الكتابة عبر و�ضائل الت�ضال الحديث »ملحمة« 

وفي���رة ف���ي مجابهة الت�ض���ليل الّر�ض���مي، ولم ت�ض���تطع ال�ّض���لطة – 

���حافي  رغم التكالي���ف الباهظة – مجاراة الإنتاج الإعالمي وال�ضّ

دد كان مفهومًا اتهام الم�ضت�ضار  والّدعائي »الأهلي«، وفي هذا ال�ضّ

الأمني جون ييت�ش للبحرينيين باإ�ض���اءة ا�ض���تخدام هذه الو�ض���ائل، 

وا�ضتعمالها لت�ضويه حقيقة الأو�ضاع في الّداخل!

التح�ض���ينات الإعالمّي���ة الت���ي اأوجده���ا الإنتاج »ال�ض���عبي« لي�ش 

���حافة مجدها القديم. �ض���يبقى نهو�ش  متوّقع���ًا منه���ا اأن ُتعيد لل�ضّ

ال�ض���حافة مرهونًا بنهو�ش الوطن وبولدة م�ضروع الّدولة الحديثة 

���حافة �ض���تظل حبي�ض���ة  الت���ي تحت���رم الحّري���ات. عدا ذلك، فال�ضّ

الطارئين عليها، و�ضت�ض���تمر مالحقة كّل مْن ت�ض���ّول له نف�ضه تمزيق 

هذا الغالف الغليظ.         

* كاتب بحريني

المرآة.. استثناء
في إعالم المعارضة

عبا�س بو�شفوان*

لي�ض���ت »مراآة البحرين« ا�ض���تثناء م���ن كونها ن�ض���اطا اإبداعيا، ارتبط 

بح���راك 14 فبراي���ر، الذي هو بحق انتفا�ض���ة بحريني���ة اإبداعية وغير 

م�ض���بوقة. والإبداع ل يعني التمام والكمال، واأنه ل يحتمل النقد، بل لعل 

الإب���داع هو ما يحرك النخبة والجمهور لالنخ���راط فيه، والحديث عنه 

بهدف اإغنائه، واعطاء و�ضفات لتطويره والنهو�ش به، وترديد عبارات: 

لو كان كذا لكان اأف�ضل.

واإذا كان���ت »الم���راآة« به���ذا المعن���ى اإبداعا، كم���ا هو اإب���داع الأطباء 

والمعلمي���ن والحقوقيي���ن والنقابيي���ن والمدوني���ن.. الن�ض���اء والرج���ال 

وال�ضباب.. والأطفال.. مما ل يحيل المراآة ا�ضتثناء �ضمن مفردات جلها 

اإبداعية في م�ض���هد الثورة المجيدة، فاإن »المراآة« بحق هي خطوة رائدة 

لالإعالم المعار�ش.كيف؟

لقد �ض���كلت �ضحيفة »الو�ضط« على الدوام، ومازالت، نموذجا اإيجابيا 

لإعالم يحاول و�ض���ع م�ض���افة بينه وبي���ن النظام، ويجتهد للتوا�ض���ل مع 

الجمهور، ويبث معاناته وطموحه. وتف�ض���ل »الو�ض���ط« اأن تعتبر نف�ض���ها 

�ض���حيفة وطنية تتالقى فيها كل الأ�ضوات، وهي تفخر با�ضتقالليتها، ول 

ت�ضتخدم �ضمن تعريفها لنف�ضها م�ضطلح �ضحيفة معار�ضة، اأو حزبية.

وق���د اأت���اح لها ذلك م�ض���احة معتبرة من الحديث با�ض���م تيار ي�ض���عى 

لالإ�ض���الح، بما في ذلك جهات داخ���ل منظومة الحكم، واأخذا بالعتبار 

�ض���وابط اللعبة ال�ضيا�ض���ية القائمة، في بلد مازال يعي�ش تحدي تقلي�ش 

�ضالحيات العائلة الخليفية الحاكمة.

بيد اأن اعتدال »الو�ض���ط« ذاك لم يوفر عليها غ�ض���ب �ض���لطة فاجرة، 

تعتب���ر كل من لي����ش معها: �ض���دها. واإذ يغيب عن »الم���راآة« عبارة »من 

نح���ن«، التي تعرف عادة هوية الموق���ع الإلكتروني واأهدافه، فاإن المتابع 

لب���د واأن يلحظ اأنها جهة اإعالمية معار�ض���ة، داعمة لنتفا�ض���ة اللوؤلوؤة 

�ض���راحة، ودون لب�ش، لدرجة اأن قراء كثر يعتبرونها ناطقا، اأو اأحد اأبرز 

الناطقين با�ضم تيار 14 فبراير العري�ش .

هذا التيار الذي ي�ضم خليطا من الفاعلين ال�ضيا�ضيين المختلفين في 

التوجهات والروؤى واأ�ض���اليب العمل ال�ضيا�ضي والميداني، بداأ بالتجمعات 

ال�ض���بابية الميداني���ة، مرورا بتحال���ف الجمهورية، وانته���اء بالجماعات 

ال�ضيا�ضية المرخ�ضة، وبينهما جماعات مهنية ونقابية وتجارية وحقوقية 

واإعالمية عري�ضة.

اإذا، فاإن المراآة بهذا المعنى لي�ض���ت اأداة اإعالمية حزبية، اإنها تعبير 

ع���ن تيار جامع يدفع بالمطلب التغييري ف���ي البحرين. ويمكن اأن اأدعي 

اأنه���ا لتجربة رائ���دة، باأن تجد قناة اإعالمية معار�ض���ة يلتق���ي فيها تيار 

يطالب باإ�ض���قاط النظام، ويرفع �ضعار ي�ضقط حمد، واآخر يتبنى مقولت 

الملكية الد�ضتورية، وخيارات ت�ضووية.

ذلك اأن الن�ض���رات الإعالمي���ة للوفاق ووعد والتجم���ع القومي وحركة 

اأحرار البحرين وغيرها.. عادة ما تغطي جل �ض���فحاتها اأفكار القائمين 

عليها، لكن في »المراآة« يح�ضر الجميع، دون ا�ضتثناء. واإذا يقول البع�ش 

باأن الوفاق تح�ض���ر اأكثر، فالأنها � حقيقة � حا�ض���رة اأكثر من غيرها في 

جل المحافل الإعالمية.

بي���د اأن ما يح�ض���ر اأكثر في »الم���راآة« هم الفاعل���ون الحقيقيون على 

الأر����ش، الذين يواجه���ون الر�ض���ا�ش والدبابات والم�ض���يالت الخانقة، 

واأولئك الذين في الم�ضانع والوزارات والمحاكم والمعتقالت والم�ضافي 

والمقابر، حيث يحظى ال�ض���هيد وال�ضجين والمف�ضول بما يليق بدوره في 

الثورة، فيما يرتبك  المعذبون والمدافعين عنهم لأن اأ�ض���ماءهم تح�ضر 

�ض���راحة، ولي�ش بين ال�ضطور. اأقول ذلك، لأن تواري القيادات ال�ضيا�ضية 

ل�ض���الح اأبطال الميدان للفتة عظيمة ت�ض���تحق الم���راآة والقائمين عليها 

الت�ضفيق الحار.

و�ضحيح اأن المراآة �ضحيفة معار�ضة، بيد اأنها تعتمد المعلومة اأ�ضا�ضا 

لكتاب���ة الخبر وما وراء، فيما نعرف اأن الأقنية المعار�ض���ة تتجه تقليديا 

للتهوي����ش والتهويل والمبالغة والتفليق، وه���و اأمر يكاد يختفي في تجربة 

تحتفي اليوم بالذكرى الأولى لنطالقتها.

وفي الحقيقة، فاإنه يكاد يجمع الكل باأن المعار�ض���ة انت�ضرت اإعالميا 

على ال�ضلطة. و�ضحيح اأن لذلك بعدا جوهريا يتعلق ب�ضعوبة الدفاع عن 

الدكتاتورية والقتل والتعذيب، لكن ال�ض���حيح اأي�ضا اأن ل يح�ضن �ضاحب 

الح���ق الدف���اع عن ق�ض���يته، بي���د اأن المراآة طالما اأح�ض���نت ق���ول الحق 

والدفاع عنه.

* �ضحافي بحريني.

الّصحافة العنيدة

 ونحن نُمر في �ض���نتنا الأولى لميالد مراآة البحرين، التي ت�ض���ّرفُت باأن اأكوَن اأحَد ُكّتاِبها على مدى ُعمرها الق�ضير، اأ�ضتطيع اأن اأقول 

اإَنّ مراآة البحرين باإمكانياتها المتوا�ض���عة، والجهوِد الفردية التي يقوم بها بع�ُش المخل�ض���ين لهذا الوطن، ا�ضتطاعت اأن َتك�َضب عقول 

وقلوب واحترام كِلّ اأهل البحرين. فيكفي مراآُة البحرين فخًرا باأَنّها هي الجريدة الإلكترونية الأكثر قراءًة في البحرين، لما تنقله من 

حقائَق وحيثياٍت وتحليالت، وتنقل عنها ُكبريات ال�ضحف والف�ضائيات، وهذا اإن دَلّ على �ضيء، اإنما يدل على الم�ضداقية التي ك�ضبتها 

ِعها عن �ضغائر الأمور، وعدمِ الزج بها في اأتون المماحكات ال�ضيا�ضية.  مراآة البحرين من خالل مو�ضوعيتها، وترُفّ

فالمو�ض���وعية والم�ض���داقية بالطرح هي التي اأك�ض���بت مراآة البحرين كَلّ هذا الزخم، ويرى بع�ش المراقبين اأنها ت�ضتحق اأن تتحّول 

مات متوافرة بها، من الم�ضداقية،  ُلها باأن ترتقي وتتطور، لُت�ض���بح قناًة ف�ضائية، فكل المقِوّ لقناٍة ف�ض���ائية، فقاعدُة المتابعين لها ُتوؤِهّ

والحيادي���ة، والم�ض���وؤولية، والروؤية، والهدف، والمهني���ة، واحترام عقول قرائها. كُلّها مقومات اإن توفرت لأي اأداٍة اإعالمية ل �ض���ك باأّن 

النجاح �ضيكون حليَفها.

الإمكاني���ات المهني���ة هي التي ت�ض���نع اأداًة اإعالمية محترمة ولي����ش الإمكانيات المادية، فالف�ض���اء الإلكتروني مليء بال�ض���حف 

والمج���الت والقن���وات الف�ض���ائية، وُتعد بالألوف في منطقتنا، ولكن العبرة لي�ض���ت باإ�ض���دار مثل تلك الجرائ���د واإَنّما بما تحويه من 

معلوم���اٍت يرك����ش وراءه���ا المتاب���ع. فالقي���ادة هي التي تق���ود ول تنقاد، وهذا ما ه���ي عليه م���راآة البحرين، وهذا م���ا اأثبتته خالل 

سنة أولى مرآة البحرين
اأنور الر�شيد* 

الآراء الورادة في مقالت مراآة البحرين تعبر عن وجهة نظر كتبها]رأي[
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يا صحافيي البحرين
ال تصادقوا المسؤولين

اأحمد البو�شطة*

القدمي ال زال قدميًا واجلديد ينتظر الوالدة
اأنطونيو غرام�ضي

تعلم���ت م���ن فار�ش ال�ض���حافة الكويتية، �ض���احب الكلمة المبا�ض���رة، 

الراحل محمد م�ض���اعد ال�ض���الح، ومن اإحدى يوميات زاويته ال�ض���هيرة: 

اهلل بالخير، �ض���يئًا مهمًا في عملي ال�ض���حافي لزلت مقتنعًا بم�ضامينه 

ودللته وممار�ضته المح�ضو�ض���ة للعاملين في الحقل ال�ضحافي، مفاده: 

اإذا اأردت اأن تكون �ضحافيًا ناجحًا يتوجب عليك اأَلّ ت�ضادق الم�ضوؤولين. 

فحي���ن نوازن ه���ذه العبارة بح���ال ال�ض���حافة عندنا، وكذا ح���ال بع�ش 

ال�ضحافيين نجد "انحدارة جنبالطية" �ضتت�ضح اأمام ناظريك ما ذهب 

اإليه فار�ش ال�ضحافة الكويتية الراحل محمد ال�ضاعد.

 لكم اأن تتخيلوا ما ي�ض���عه الم�ض���وؤولون عندنا في البحرين من �ض���روط 

خم�ضة لتوجيه ال�ضحافيين بجهاز لتحكم عن ُبعد "الرمونت كنترول"، فاأول 

هذه ال�ضروط ُيطلب منك اأن ترى بعينهم، ثاني ال�ضروط اأن ت�ضمع باآذانهم، 

وثالثًا اأن ت�ضم بخ�ضمهم، وال�ضرط الرابع، اأن تتحدث بل�ضانهم وتفكر بعقلهم، 

وخام�ضهم كلبهم، يجب اأن تم�ضي على م�ضيتهم.. هذا اأو الكارثة!!

الكارثة هنا لي�ضت مرتبطة بالم�ضائل المعي�ضية و�ضبل العي�ش فح�ضب، 

بل باأخالقيات المهنة المفتر�ش اأنها محترمة وتج�ضد في اأرقى تجلياتها 

ف���ي مبداأ بن���اء الحقيقة، ما يعني اأنه على ال�ض���حافي عندن���ا، اإذا اأراد 

اأن ت�ض���ل لقم���ة اإلى اأفواه اأطفال���ه، اأو يتجنب نظراتهم اليائ�ض���ة، وياأ�ش 

زوجته، اأن يلغي كل ما تعلمه وتدرب عليه في علم ال�ضحافة من ذاكرته 

المهنية، خا�ض���ة المبداأ القائل: "ل �ض���لطان على الكاتب ال�ض���حافي اإل 

�ضميره!!".. وكفى الموؤمنين �ضر القتال.

تقبل بهذا اأو ت�ض���رب اأ�ضدا�ض���ا ف���ي اأخما�ش لحتمالي���ن تحتال بهما 

ل�ض���تمرار مزاولة المهنة ل�ض���خ�ش مفتر�ش اأنه على قي���د الحياة لياأكل 

وجبات ثالث في اليوم لكنها مغّم�ض���ة بال���ذل: الحتمال الأول، يقبل واأن 

كان عل���ى م�ض����ش بمقولة: "َم�ش الع���زاء يا عبا�ش!!" اأو ت�ض���بر على ما 

يواجه���ك، وم���ا يقوله اليوناني���ون: الم�ض���يبة التي ل تقتل���ك.. تقوييك، 

عندها تفّو�ش اأمرك لقا�ض���م الجبارين، فال�ض���بر مفت���اح الفرج!!. غير 

اأني قراأت في مكان ما: اإن ال�ضبر حيلة يحتال بها من ل حيلة له!!

 وف���ي هذه الح���الت تواجه نوعين اثنين من الأ�ض���حاب والزمالء في 

المهنة، النوع الأول: ي�ضّد من اأزرك كلما حلت بك م�ضيبة مرتبطة بعدم 

ال�ضتقرار الوظيفي لهذه المهنة - مهنة المتاعب - ويردد عبارة م�ضهورة 

عن���د المنا�ض���لين البحرينيي���ن: "ِطيح واق���ف يا اف���الن!!"، وهناك من 

ي���ردد عليك جزئية من حوار بطل الروائ���ي الكبير الراحل عبد الرحمن 

منيف في رائعته "الأ�ض���جار واغتيال مرزوق، عندما يقول ل�ض���احبه: ل 

ت�ض���عف، ل ت�ضعف.. اأت�ضمع ما اأقول لك؟.. ل ت�ضعف!!، اأما النوع الثاني 

فيطرح عليك بمحبة وحميمية قوًل موؤثرًا خوفًا على م�ضلحتك بقوله: يا 

�ض���احبي، ل تكن ياب�ض���ًا فتك�ضر ول تكن لينًا فُتع�ض���ر!! )�ضيل من هلنَكة 

وُحط في هلنَكة(.. "هذا هو النظام العالمي الجديد، فتكّيف معه".. �أي 

هذا �ِضلك البلد وعليك اأن تقبل بذلك واإل تحّمل ما يواجهك.

كال هذين النوعين م�ض���روع روؤية، وبهما ما يحتمل ال�ضواب والخطاأ، 

فعب���ارة: "ِطي���ح واق���ف" جميلة ورائع���ة وتدغدغ الم�ض���اعر، ت�ض���حرك 

وتعطيك القوة، ولكن مهاًل، هل راأيتم اإن�ض���ان ي�ضقط واقفًا اإن لم ي�ضنده 

اأحد؟ حين تجد من ي�ض���ندك ي�ضعب اإ�ضقاطك.. فقط اأود اأن اأنهي هذا 

الجدل بقول قراأته لثوار �ض���لفادور مفاده: اإن حمل الأفكار الجميلة �ضهل 

اأيها الأخ، المهم كيف نجد و�ضائل لتحقيقها؟!.. هذه هي الق�ضية!!.

 مثلما وا�ض���ل نظام الحكم في �ضيا�ض���ة تبليد المجتمع وزرع الكراهية 

في���ه عبر اأجهزت���ه الإعالمية المرئية والم�ض���موعة والمقروءة و�ض���رف 

مئ���ات الماليين من الدناني���ر لفر�ش الراأي الواحد وال�ض���يطرة الكاملة 

على المجتمع، ا�ضتطاع �ض���باب 14 فبراير باإمكانياتهم الب�ضيطة، ومن 

خ���الل عملهم الميداني ال�ض���جاع اأن يك�ض���روا ه���ذه المعادل���ة ويحرروا 

الإع���الم م���ن تدخ���الت الدولة، ويقتل���وا الرقي���ب بتكنولوجيا الع�ض���ر، 

ويعط���وا العالم ال�ض���ورة الحقيقي���ة لمجتمع حّي، ُمب���دع، ُمحب للحرية 

والكرامة والديمقراطية، حيث ك�ض���بوا تعاطف المجتمع الدولي وتفاعله 

مع ق�ضية �ضعبنا، باإعالم �ضعبي ميداني �ضجاع بخالف الإعالم الر�ضمي 

ال���ذي يدار في غرف مغلقة مملوءة بالدخان وتخرج تقاريره من مكاتب 

يجل����ش محرروها بموؤخراتهم على كرا�ض���ي فارهة لم تالم�ش حقيقة ما 

يجري حولها على بعد اأمتار، تمامَا مثل �ضركات العالقات العامة للنظام 

التي تحاول تبيي�ش وجه الدكتاتورية القبيحة.

*�ضحافي بحريني.

عمرها الق�ض���ير. لذا وفي هذه 

المنا�ض���بة م���ن �ض���نتها الأولى، 

وهذا النجاح ال���ذي تحقق على 

يد جنوده���ا المجهولين، الذين 

يوا�ض���لون الليل بالنه���ار، اأقوُل 

له���م كُلّ عاٍم و اأنت���م بخير واإن 

�ضاء اهلل ل يكتمل العام الثاني، 

اإل  واأهُلن���ا ف���ي البحري���ن ق���د 

اجتازوا اأزمتهم. كُلّ الموؤ�ضرات 

ُت�ض���ير اإلى اأَنّ ا�ض���تمرار الو�ضع 

عل���ى م���ا ه���و علي���ه م�ض���تحيل، 

وموؤ�ض���راُتها  قادمة،  فالت�ض���وية 

بداأت تُل���وُح بالأُُفق، فال�ض���مود 

والبتع���اد ع���ن اأ�ض���اليب العنف 

معادل���ة  �ض���يحقق  ال���ذي  ه���و 

�لنج���اح.

*الأمين العام للمنتدى الخليجي 

لموؤ�ض�ضات المجتمع المدني

]رأي[



24
الثالثاء 3 مايو 2012 العدد الأول

]تقرير[

ت�ض���اوؤلت كثي���رة ع���ن الهوي���ة 

ال�ض���حفييون  حمله���ا  واله���دف 

مع الإعالن ع���ن ولدة »الوطن«. 

اأم�ضروع �ض���لفي اأخواني �ضيا�ضي، 

ه���و! اأم م�ض���روع �ض���لطوي تح���ت 

ال�ض���الحي  الم�ض���روع  مظل���ة 

للملك! اأم نتيج���ة طبيعية للزواج 

بي���ن ال�ض���لطة وكيانات الإ�ض���الم 

مقاب���ل  ال�ض���نية،  ال�ضيا�ض���ي 

المعار�ض���يين  العلمانيي���ن  زواج 

ال�ض���يعي  ال�ضيا�ض���ي  بالإ�ض���الم 

المعار�ش؟

�ض���حيفة �ض���لفية عل���ى غ���رار 

هك���ذا  الكويتي���ة،  »الوط���ن« 

»الوط���ن«  �ض���حيفة  �ض���يت  ب���داأ 

البحريني���ة. ولك���ن ف���ي مرحل���ة 

التاأ�ض���ي�ش ل���م يك���ن الحديث عن 

هوية ال�ض���حيفة �ض���وى هواج�ش 

توؤك���ده م�ض���ادر وتنفي���ه اأخرى. 

المالي���ة  العرو����ش  وبف�ض���ل 

»الوط���ن«  ا�ض���تطاعت  المغري���ة، 

ا�ض���تقطاب الكثي���ر م���ن الكوادر 

اأبرزها غ�ض���ان  ال�ض���حفية. كان 

ال�ض���هابي وهناء بوحجي، اإ�ضافة 

اإلى عدد كبير من الكوادر ال�ضابة 

الواعدة في ذلك الوقت. 

استقالة غسان 
و»بوحجي«

ت�ض���طدم  حائ���ط  اأول  كان 

"الوط���ن"،  تحري���ر  اإدارة  ب���ه 

رف�ض���ا  الل���ذان  وهن���اء  غ�ض���ان 

توظيف ال�ض���حفيين على اأ�ض����ش 

والح�ض���ابات  المحا�ض�ض���ة 

الطائفي���ة. اإ�ض���افة اإل���ى عالم���ة 

ا�ض���تفهام كب���رى اأب���ت اأن تجيب 

عليهم���ا ب�ض���اأنها اإدارة التحرير، 

وكانت باخت�ضار: ما موقع �ضالح 

البندر من ال�ض���حيفة كم�ضت�ضار 

يتنق���ل م���ن مكت���ب وزي���ر �ض���ئون 

مجل����ش الوزراء اأحم���د بن عطية 

اهلل اإل���ى مقر ال�ض���حيفة، باإدارة 

المرحوم محمد البنكي!

قدم غ�ض���ان وهناء ا�ضتقالتهما 

�ض���ريعا قبل اأن تخطو ال�ض���حيفة 

الأول���ى.  الإ�ض���دار  خط���وات 

انتقال �ض���ريعا للعمل في �ضحيفة 

"الوق���ت"، وكان���ت ف���ي مرحل���ة 
م�ض���مار  اأول  كان  تاأ�ضي�ض���ها. 

وم�ض���داقية  مهني���ة  نع����ش  ف���ي 

ال�ضحيفة ولكنه لم يكن الأخير.

كان �ضالح البندر الذي ك�ضف 

اأكبر ف�ض���حية �ضيا�ضية في تاريخ 

البحرين، �ض���احب فكرة تاأ�ضي�ش 

الوط���ن" والم�ض���رف علي���ه. كان 

في �ض���احب القرار الأول والأخير 

في ال�ض���حفية، وهلة تاأ�ضي�ض���ها، 

ولك���ن �ض���رعان م���ا دب الخالف 

بين���ه وبين رئي����ش التحرير. خير 

البنك���ي مهند�ش م�ض���روع البندر 

اأحمد ب���ن عطية اهلل: اإم���ا اأنا اأو 

هو، اأيي �ضالح! خ�ضية من م�ضمار 

اآخر ي�ضرب في نع�ش ال�ضحيفة، 

فقد �ض���حى عطي���ة اهلل بالنبدر، 

باإبقاء الأخير م�ضت�ض���ارًا  واكتفى 

في مكتب �ضئون مجل�ش الوزراء.

وعود باملهنية سرعان 
ما تالشت مع أول اختبار

يتذك���ر العامل���ون   الأوائل في 

ال�ض���حيفة جي���دَا، الجتماع���ات 

التي عقدت في قاعة ال�ض���حيفة، 

والت���ي كانت ت�ض���تغرق �ض���اعات. 

كان���ت اإدارة التحري���ر توؤكد على 

اأهمي���ة اللتزم بمعايي���ر المهنة، 

وتلح عليها اإلحاحًا �ض���ديدًا، لكن 

ال�ضدمة �ضرعان ما حلت مع بدء 

توالي �ض���دور الأعداد ال�ضفرية. 

وقد بان جليًا، اتخاذها "الوفاق" 

وا�ض���تعين  لال�ض���تهداف،  وجه���ة 

لأجل ذلك بع�ضرات الت�ضريحات 

على األ�ضنة �ضخ�ضيات نافذة من 

ال�ض���لف والإخوان. وقد تعزز هذا 

المنحى، مع بدء ال�ضدور الفعلي 

لل�ضحيفة؛ حيث حملت خطابات 

�ض���ديدة اللهجة تع���دت "الوفاق" 

اإلى ا�ضتهداف مبا�ضر لأي حراك 

تقوم به المعار�ضة.

مثل "محرر ال�ض���ئون المحلية" 

اإح���دى الثيمات الت���ي عرفت بها 

ل  تقاري���ر  "الوط���ن".  �س���حيفة 

ب���ل  ُي���رون،  �ض���حافيون  يكتبه���ا 

مح���ررون ف���ي المكات���ب الخلفية 

ال���وزراء  مجل����ش  �ض���ئون  لوزي���ر 

اآن���ذاك. وه���ي تقاري���ر نالت من 

لل�ض���يعة  الديني���ة  المعتق���دات 

والرمزي���ات المذهبية، وو�ض���لت 

اإلى حد الزدراء ال�ضيا�ضي. تطور 

الأم���ر مع اأخب���ار م���ن الكوالي�ش 

ال�ضيا�ض���ية،  بالجمعي���ات  تتعل���ق 

م�ض���درها الوحيد مكت���ب عطية 

اهلل، وكان���ت اأق���رب اإل���ى تقارير 

يمتلك���ون  الذي���ن  المخبري���ن 

خا�ض���ية التل�ض����ش على هواتف 

المح���ررون  المعار�ض���ين. كان 

في ال�ضحيفة، يت�ض���اءلون بينهم 

واأنف�ض���هم عن من يكون م�ض���در 

ه���ذا التقارير، وكثي���رًا، بل دائمًا 

ما كان ال�ض���وؤال يظل معلقًا. عدا 

طبعًا، اأولئك الذين منحوا معرفة 

الت���ي  "�لتكت���كات"  م���ن  بع����ش 

تت���م داخ���ل غرف���ة الجتماع���ات 

الخا�ضة.

ال مصادر أو أصدقاء
اح�����ت�����دم�����ت الن����ت����خ����اب����ات 

ال��ب��رل��م��ان��ي��ة وال���ب���ل���دي���ة ل��ع��ام 

المناف�ضة  وات��خ��ذت   ،2006
مع  خ�ضو�ضًا  وج��ودي��ة،  �ضبغة 

الم�ضاركة  "الوفاق" نيتها  اإعالن 

"الوطن"  كانت  النتخابات.  في 

ج������زءًا ل ي���ت���ج���زاأ م���ن ال��ل��ع��ب��ة 

المعبيء  دور  لعبت  النتخابية. 

م��ج��ان��ًا،  م�ضاحاتها،  ف��ت��ح  ع��ب��ر 

ال�ضلف  مر�ضحي  اإعالنات  لن�ضر 

المت�ضلقين.  وبع�ش  والإخ�����وان 

"الوطن"  حملة  اأن  لفتًا  يكن  لم 

كانت موجهة اإلى "الوفاق"، اإنما 

تحديدًا،  "وعد"  مر�ضحي  اإل��ى 

وب��اأك��ث��ر م��ا ت��ك��ون ���ض��را���ض��ة، في 

عبدالرحمن  تر�ضح  حيث  ع��راد 

الو�ضطى  راب��ع��ة  وف��ي  النعيمي، 

لم  فخرو.  منيرة  تر�ضحت  حيث 

تتوقف ال�ضحيفة عند هذا الحد، 

اأعدادها مجانا  بتوزيع  قامت  بل 

الأخيرة لالنتخابات،  الليالي  في 

ف��ي ال��م��ح��رق ك��م��ا ف��ي ال��دوائ��ر 

يكن  ول��م  ال�ضاخنة.  النتخابية 

الحملة  م���ن  ف�����ض��ل  غ��ي��ر  ذل���ك 

الإعالمية التي قامت بها ال�ضلطة 

النهائية  الخارطة  ر�ضم  اأجل  من 

لنتائج النتخابات.

عام كامل خ�ضرت فيه "الوطن" 

الكثي���ر م���ن الم�ض���ادر والكثي���ر 

م���ن الجه���ات ب�ض���بب �ضيا�ض���تها 

المنح���ازة الطائفية. المعار�ض���ة 

ع���ن  امتنع���ت  اأطيافه���ا  بكاف���ة 

الت�ض���ريح له���ا، في حي���ن كثيرًا 

العامة،  ال�ضخ�ض���يات  ما ترددت 

بخ�ش �ض���حفييها بت�ض���ريحات. 

التالع���ب  م���ن  التوج����ش  وكان 

بم�ض���مون الت�ضريحات، ون�ضرها 

في �ض���ياقات تجعله���ا تحمل اأكبر 

مما تتحمله، هو الدافع لذلك.

أقالم كثرية تقول كالمًا 
واحدًا

اإن المت�ض���فح لأق�ض���ام ال���راأي 

في ال�ض���حيفة ي�ضتطيع اأن يخرج 

حج���م  ع���ن  وا�ض���حة،  بنتيج���ة 

كّت���اب  جمي���ع  بي���ن  الن�ض���جان 

الأعم���دة واأ�ض���حاب ال���راأي م���ع 

�سيا�س���ة "الوطن". و�ض���واء كانوا 

اأو  الإ�ض���المية  التجاه���ات  م���ن 

العلمانية، اإل اأنهم يمثلون جميعًا 

�ضوتًا واحدًا، الواحد منهما يعك�ش 

الآخر، كما في المرايا المع�ضقة. 

الالف���ت هن���ا اأن التوجيهات التي 

كانت ت�ض���ل اإلى الكّت���اب لم يكن 

م�ضدرها جهة واحدة. منهم من 

كان يتلق���ى التعليم���ات م���ن وزير 

الديوان الملك���ي خالد بن اأحمد، 

ومنهم م���ن اأحمد بن عطية اهلل، 

ومنه���م من كان يكت���ب بوحي من 

جه���از الإع���الم الخارج���ي، ف���ي 

وزارة الإع���الم، والذي كان يبعث 

بعناوي���ن المو�ض���وعات المطلوب 

تناوله���ا لرئي�ش التحري���ر، وهذا 

ب���دوره من يق���وم بتكلي���ف بع�ش 

الكتاب بطريقته.

لكن ف���ي المجمل، يمكن القول 

اإن اإدارة التحرير كانت حري�ض���ة 

على مج���يء الأعم���دة والمقالت 

الدي���وان  مقا����ش  م���ع  متوافق���ة 

الملك���ي، فلم يكن ي�ض���مح بن�ض���ج 

كلم���ات الإط���راء اإل للملك وولي 

العه���د. وف���ي حال���ة نادرة، مثلها 

"العهد"  مدير تحري���ر �ض���حيفة 

اآنذاك �ضمح لإبراهيم المبي�ضين 

اأن يمت���دح رئي����ش ال���وزراء تحت 

ابت���زاز متك���رر م���ن قبل���ه باأن���ه 

�ض���يقوم برفع �ض���كواه اإلى خليفة 

ب���ن �ض���لمان ف���ي حال عدم ن�ض���ر 

مقالته. وقد احتارت ال�ض���حيفة 

ف���ي كيفية التعامل مع���ه، لكن لم 

يطل الوقت به، حتى وجد نف�ض���ه 

مطرودًا من قائمة الكتاب.

عّرابون.. و"َقَبضة"!
لم تكن اإدارة "الوطن" �ضفافة 

ومك�ض���وفة كاأي �ض���حيفة عادية، 

ب���ل كان���ت الملف���ات والتكتيكات 

تدور في حلقة مغلقة من عرابين 

خ���ارج  �ضيا�ض���تها  يهند�ض���ون 

اجتماع���ات التحري���ر ف���ي غرفة 

�أبرز  الخا�ض���ة".  "الجتماع���ات 
عّرابي ه���ذه الغرفة، هو يو�ض���ف 

البنخلي���ل الذي كان رئي�ش ق�ض���م 

ال�ضيا�ض���ية.  وال�ض���ئون  المحليات 

وم���ع انتقال���ه للعمل ف���ي الجهاز 

ظ���ل  للمعلوم���ات،  المرك���زي 

مهند�ضًا ل�ضيا�ض���اتها من الأبواب 

الخلفي���ة. عّراب اآخر، كان جمال 

الع�ض���يري، الم�ضت�ض���ار الإعالمي 

في الديوان الملكي. وقد جاء في 

لل�ض���حيفة.  كم�ضت�ض���ار  البداية، 

وكان ولي���د ال�ض���يخ الخ���ارج م���ن 

ع���ن  الم�ض���ئول  ال�ض���لفية،  رح���م 

النف����ش  ذات  التقاري���ر  كتاب���ة 

الطائف���ي المقي���ت، ه���و وزميل���ه 

وليد القا�ض���مي، الآت���ي من رحم 

الإخ���وان. كان ه���ذا الأخي���ر من 

اأبرز كتاب اأخبار ال�ضئون المحلية 

اإلى التحليالت  اإ�ض���افة  الكاذبة، 

الت���ي تخ���ون المعار�ض���ة، والت���ي 

لم يكن يجروء على و�ض���ع ا�ض���مه 

عليها.

اأما اأحم���د الم���دوب الذي بدا 

كمتملق �ض���غير خلع ث���وب جمعية 

الديمقراط���ي  الوطن���ي  العم���ل 

"وعد" لين�ض���م اإلى خلية البندر 
وق���د  "الوط���ن".  �ض���حيفة  ف���ي 

تبرع بحمل دور الم�ض���ّرب لأخبار 

ون�ض���رها  الداخلي���ة،  الجمعي���ة 

م�ضوهة. وكان الم�ضئول عن كتابة 

بع�ش التقارير التي تتعر�ش لأمين 

عام "وعد" اإبراهيم �ض���ري، وقد 

نال جائزته على ه���ذه الخدمات 

عل���ى هيئ���ة "اإكرامي���ات" مكنته 

من اإكمال الدرا�ض���ة على ح�ضاب 

ال�ض���حيفة ومرت���ب مج���ز جدا، 

اإ�ض���افة اإلى �ض���قة خا�ضة فاخرة 

في اإحدى الجزر المردومة.

غري أنها تدور!
م���ع حلول الع���ام 2009، حل 

عبداهلل �ض���لمان رئي�ض���ًا للتحرير 

وفي�ض���ل ال�ض���يخ نائب���ًا ل���ه. لكن 

كيف؟ ف���ي البدء، اختي���ر الأخير 

ل�ض���غل من�ض���ب م�ضت�ض���ار اأحمد 

ب���ن عطي���ة اهلل، وكان يتولى من 

اإل���ى  الأوام���ر  اإ�ض���دار  مكتب���ه، 

ف���ي  ي�ض���اهم  كم���ا  ال�ض���حيفة، 

اإب���راز ور�ض���م �ضيا�ض���يتها. ولكن 

طم���وح في�ض���ل ال�ض���يخ ل���م يكن 

يكتف���ي بالعم���ل كجن���دي مجهول 

دون وجاه���ة اأو دور البطولة. لذا 

فقد عمل على ا�ض���تبعاد المرحوم 

محمد البنكي الذي كان ي�ض���ارع 

المر����ش اآن���ذاك، اإل���ى اأن نج���ح 

ف���ي م�ض���اعيه. اإذ اتخ���ذ عطي���ة 

اهلل قرارا بع���زل البنكي الذي ما 

لب���ث ان انتقل كم�ضت�ض���ار لوزيرة 

الثقافة م���ي اآل خليف���ة، كما قام 

بتعيي���ن عبداهلل �ض���لمان رئي�ض���ا 

للتحرير وفي�ضل ال�ضيخ نائبًا له. 

على اأنه، وعل���ى ما يقول المثل 

�ض���افوهم يبوقون..  "م���ا  الدارج 

�ض���افوهم يتحا�ض���بون"، فقد دب 

الخ���الف �ض���ريعًا بي���ن الثني���ن. 

وا�ض���ل ال�ضيخ الحفر اإلى �ضلمان، 

الإ�ضلوب الذي ا�ضتعمله مع �ضلفه، 

وه���و الم�ض���عى الذي خ�ض���ر فيه. 

دارت اآل���ة الح���رب دورة كامل���ة، 

وتوج���ت نتائجها با�ض���تبعاده من 

ال�ضحيفة، مع الكتفاء به ككاتب 

عمود يومي.

الع���دد  م���ن  ابت���داءًا  هك���ذا، 

ال�ضفري، وحتى اليوم، "الوطن" 

هي �ض���وت وزير الدي���وان الملكي 

خالد بن اأحمد ويده التي ي�ض���فع 

بها المعار�ضة اأو اأي خ�ضم اآخر، 

ويكف���ي لأي قارئ عادي وب�ض���يط 

اأن يفه���م م���ا يري���د قول���ه جناح 

الخوالد عبر �ض���وتهم العالي في 

�س���حيفة "الوط���ن". تابعوا ماذا 

يدور في هذه ال�ض���حيفة، تعرفوا 

ال���ذي يدير في الق�ض���ر. اإن كان 

يهمكم طبعًا!

»غرفة خاصة« لهندسة »الفتن« ومتطّوعون لكن »َقَبضة«

وكر الدسائس والمؤمرات...
هكذا تأسست صحيفة الديوان )الوطن(
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]تقرير[

والعالمي���ون  ال�ض���حافيون 

والمثقفون، الذي���ن طالما حملوا 

ا�ض���تثناء،  دون  الجمي���ع  ه���م 

وجعل���وا ق�ض���ايا الآخري���ن اأول���ى 

اهتماماتهم، ان�ضغلوا عن اأنف�ضهم 

و�ض���ط غمرة الآخرين، �ض���غلتهم 

انته���اكات غيرهم تدوينًا ون�ض���رًا 

ع���ن تدوين انتهاكاتهم الخا�ض���ة 

ون�ض���رها، لم يكّون ال�ض���حافيون 

تكت���اًل يمثلهم ف���ي الداخل يدافع 

ع���ن حقوقهم كما فع���ل غيرهم، 

بقى كل منهم في واد. 

عل���ى  ع���ام  م���ن  اأكث���ر  بع���د 

�لعنيف���ة  �الأمني���ة  �لمعالج���ات 

ف���ي  الحتجاجي���ة  للحرك���ة 

البحري���ن، وبع���د ال���دور الكبي���ر 

التوا�ض���ل  مواق���ع  لعبت���ه  ال���ذي 

الجتماع���ي التويتر والفي�ض���بوك 

في ف�ضح هذه النتهاكات، التفت 

عدد من الإعالميي���ن والمثقفين 

اإل���ى  والفناني���ن  وال�ض���حافيين 

اأنهم يج���ب اأن يجتمعوا معًا، واأن 

يقول���وا هكذا ا�ض���تهدفنا، وهكذا 

تم انتهاك حقوقنا.

 ملاذا 19؟
م���ن  وموقوف���ون  مف�ض���ولون 

ال�ض���حف  م���ن  الع���الم  وزارة 

البحري���ن  وتلفزي���ون  المحلي���ة 

خذلته���م  البحري���ن،  واإذاع���ة 

جمعية ال�ض���حافيين البحرينية، 

اأُطل���ق عليها تنذرًا )جمعية بع�ش 

ال�ض���حافيين(، هذه الجمعية مع 

روؤ�ضاء تحرير ال�ضحف ومالكها، 

اأعلن���وا دون اكتراث اأن���ه ل عودة 

المف�ض���ولين،  لل�ض���حافيين 

تنفي���ذ  متابع���ة  تقري���ر  كذل���ك 

تو�ض���يات ب�ض���يوني برئا�ض���ة علي 

�ض���الح لم ي���اأت على ذكر ق�ض���ية 

ال�ضحفيين بالمرة وكاأن ل وجود 

له���م. الجمي���ع ب���دا متواطئ���ًا مع 

ف�ض���ل العالميي���ن، حتى من تم 

اعادته���م للعم���ل، اأعيدوا بو�ض���ع 

مهين من تدوير لوظائفهم. فعلى 

�ضبيل المثال، تم تحويل عدد من 

موظف���ي التلفزي���ون والكتاب اإلى 

المطبعة. 

تاأخ���ر اإعالن مثل ه���ذا التكتل 

كثي���رًا، لكن���ه ج���اء اأخي���رًا، غير 

ر�ض���مي، معنٌي بالمطالبة بحقوق 

الذين  والعالميين  ال�ضحافيين 

تعر�ضوا للف�ضل والتوقيف، ولفت 

اإل���ى ق�ض���يتهم لك�ض���ب  الأنظ���ار 

الراأي العام في الداخل والخارج. 

الروائ���ي  م���ن  الفك���رة  ج���اءت 

رم�ض���ان،  فري���د  وال�ضينار�ض���ت 

وال�ضاعر اأحمد العجمي، والكاتب 

علي القمي�ش، وال�ضاعر والنقابي 

كريم ر�ض���ي، وال�ضحافية نزيهة 

�ض���عيد.   قدم���وا الأف���كار الأولية 

المقترحة لإن�ض���اء هذا الت�ضامن 

خ�ضو�ض���ًا اأنه���م تاأخ���روا كثي���را 

ف���ي التح���رك رغ���م اأن الإع���الم 

)كاره���م( و�ض���نعتهم واأن ه���ذه 

ال�ض���ريحة التي تتعامل مع الكلمة 

هي اآخ���ر فئة فك���رت اأن تح�ض���د 

وترفع �ضوتها للمطالبة بحقوقها. 

اأ�ضموها "مجموعة 19 بحرين".

ب���ادر عدد م���ن بع����ش الأدباء 

لعم���ل  والكت���اب  والإعالميي���ن 

وقفة ت�ض���امنية مع مجموعة 19 

بحري���ن، وكان ذلك ف���ي لقائين 

متتاليي���ن في مق���ر التحاد العام 

لنقابات عمال البحرين في يومي 

ال�ضبت 7 و14 اأبريل 2012. 

علل رم�ضان اأن اختيار الت�ضمية 

جاء بن���اء عل���ى الم���ادة 19 في 

العالمي لحقوق الإن�ضان  الإعالن 

التي تن�ش اأن "لكل �ضخ�ش الحق 

في حري���ة ال���راأي والتعبير". في 

اللق���اء الأول تح���دث المجتمعون 

عن ق�ضاياهم التي لم تنل الزخم 

الإعالمي اأ�ضوة بالملفات الأخرى 

مث���ل ال���كادر الطبي ال���ذي يعمل 

بجد على نيل حقوقه. ختم اللقاء 

وه���م  الح�ض���ور  بتعري���ف  الأول 

47 �ضخ�ض���ا بين مت�ض���رر وهم 
الغالبية اأو مت�ض���امن، عرف كال 

بنف�ضه وعن ال�ضرر لحق به.

قصص االنتهاك
ق���راأت  الثان���ي  اللق���اء  ف���ي 

ال�ض���حافية ع�ض���مت المو�ض���وي 

البيان الأولي. تم تاأ�ضي�ش عنوان 

الكترون���ي للمجموع���ة. واعتم���اد 

اقتراح كتابة ق�ض���ة كل مت�ض���رر 

مقرونة ب�ض���ورة �ضخ�ض���ية، على 

اأن ي�ض���در كت���اب في الم�ض���تقبل 

يوث���ق ه���ذه الق�ض����ش. كم���ا تم 

اقتراح اأن يقوم الفنان الت�ضكيلي 

�ض���عار  بت�ض���ميم  ال�ض���يخ  اأن����ش 

واإ�ض���افة   )Logo( المجموعة

موق���ع  عل���ى  الفني���ة  اللم�ض���ات 

تاأ�ضي�ض���ه  المزم���ع  الفي�ض���بوك 

المت�ض���ررين  ق�ض����ش  لط���رح 

وغي���ره.  

التكت���ل موا�ض���لة  ين���وي ه���ذا 

التعبير ع���ن مطالبة في اأ�ض���كال 

مو�ض���يقى  م���ن  مختلف���ة،  فني���ة 

و�ض���عر اأو غيره، على اأن يتوا�ض���ل 

م���ع مجموع���ة 19 بحري���ن مع " 

مرا�ض���لون بال ح���دود" و"رابطة 

ال�ض���حافة البحرينية" و" اتحاد 

اأي�ض���ًا.  العالمي���ة"  ال�ض���حافة 

الجدير ذك���ره اأن التحاد الدولي 

لل�ضحافة العالمية ل يزال يطالب 

جمعي���ة ال�ض���حفيين البحريني���ة 

مرا�ض���الته  عب���ر  )الر�ض���مية( 

بال�ض���تحقاقات  العدي���دة 

بقت���ل  يتعل���ق  فيم���ا  المنتظ���رة 

الع�ض���يري،  زكري���ا  الم���دون 

والنا�ضر كريم فخراوي، واعتقال 

وتعذي���ب ال�ض���حافيين، وف�ض���ل 

اأعماله���م،  م���ن  ال�ض���حافيين 

وق�ضية تعذيب ال�ضحافية نزيهة 

�ضعيد.

ت���م اعتم���اد اللون البنف�ض���جي 

رم���زًا للمجموعة، و�ض���وف تعانق 

الأذرع �ض���رائط م���ن ه���ذا اللون 

وذل���ك في اعت�ض���ام ينوي التكتل 

المج���اور  ال�ض���احل  عق���ده عن���د 

ف���ي  البحري���ن،  قلع���ة  لمتح���ف 

ع�ض���ر 3 ماي���و ال���ذي ي�ض���ادف 

اليوم العالمي لحرية ال�ض���حافة، 

�ض���يكون العت�ض���ام ه���اديء م���ا 

ي�ض���به النزه���ة بدون �ض���خب، اأو 

هتافات. 

 البيان األول 
مجموع���ة  ا�ض���تنكرت   وق���د 

ال�ض���ادر �ض���مت  بيانها  19 في 
الجمعي���ات المعني���ة بالدفاع عن 

منت�ض���بيها على ما اآل اإليه م�ضير 

هذه ال�ض���ريحة من اأبن���اء الوطن 

بع���د عام م���ن الأزمة ال�ضيا�ض���ية 

الت���ي ع�ض���فت بالبالد، م�ض���يرة 

اإل���ى اأن���ه ق���د تعر�ش اأف���راد هذه 

الفئ���ة للم�ض���اءلت والعتق���الت 

والم�ض���ايقات والت�ضهير والف�ضل 

التع�ض���في والتعذيب وق�ضى ثالثة 

نحبه���م، ولم يع���د الكثي���ر منهم 

اإلى اأعمالهم كما اأو�ض���ت اللجنة 

لتق�ض���ي  البحريني���ة  الملكي���ة 

الحقائق، كما اأن بع�ش العائدين 

اإل���ى وظائفه���م وجدوا اأنف�ض���هم 

مهم�ضين ومق�ضيين وبال مكاتب 

ول �ض���الحيات ول رواتب، ح�ضب 

�لبيان.

كم���ا اأو�ض���ح البي���ان اإل���ى اأن���ه 

انطالقا من المادة 19 من العهد 

الدولي الخا�ش بالحقوق المدنية 

الت���ي  الته���م  ف���اإن  وال�ضيا�ض���ية، 

وجه���ت لل�ض���حفيين والمثقفي���ن 

كاف���ة كان���ت منافي���ة لمب���داأ من 

اأه���م مب���اديء حق���وق الإن�ض���ان 

وه���و حري���ة التعبي���ر الت���ي كفلها 

د�ضتور مملكة البحرين والقوانين 

الوطنية وقانون الطباعة والن�ضر 

الوطنية  والمواثيق  والمعاه���دات 

التي �ضادقت عليها المملكة. وقد 

طالب البيان بالتالي:

� اإعادة جميع المف�ض���ولين من 

الم�ض���تغلين في حقل الإعالم من 

فنيي���ن ومخرجين اإل���ى مواقعهم 

الوظيفي���ة ال�ض���ابقة وتعوي�ض���هم 

عن الخ�ض���ائر الت���ي تكبدوها ورد 

العتب���ار الم���ادي والمعنوي لهم 

كم���ا ج���اء ف���ي تو�ض���يات اللجنة 

لتق�ض���ي  الم�ض���تقلة  البحريني���ة 

من���ع  ق���رار  واإيق���اف  الحقائ���ق، 

توظيفه���م ف���ي اأي م���كان اأو بل���د 

خليجي اآخر مع �ضمان ح�ضولهم 

على م�ض���تحقاتهم العادلة �ضمن 

برنامج التاأمين �ضد التعطل. 

� م�ضاءلة المت�ض���ببين باعتقال 

ال�ض���حفيين  وتعذي���ب  و�ض���رب 

وتقديمهم للعدالة.

ع�ض���ري  قان���ون  انج���از   �

ومتقدم لل�ض���حافة واإزالة المواد 

المعيق���ة لحري���ة التعبي���ر واإلغاء 

حب����ش ال�ض���حفي وقطع الج�ض���ر 

ال���ذي يربطه بقان���ون العقوبات، 

بالإ�ض���افة اإل���ى ف�ض���ح انتهاكات 

ف���ي  والتدخ���ل  التعبي���ر  حري���ة 

ممار�ض���ة العمل المهني والنقابي 

ف���ي  المت�ض���ببين  وم�ض���اءلة 

التحري����ش الإعالم���ي �ض���واء في 

الإعالم المكتوب اأو الم�ض���موع اأو 

المرئ���ي اأو اللكترون���ي ومنع بث 

الم���واد الحا�ض���ة عل���ى الكراهية 

ال�ض���حفيين  �ض���معة  وت�ض���ويه 

والكت���اب والفناني���ن ووقف كافة 

والكتاب���ات  البرام���ج  اأ�ض���كال 

المهينة والم�ضيئة لهم. 

� متابع���ة ق�ض���ايا ال�ض���حفيين 

والكت���اب المرفوعة اإلى المحاكم 

المحلي���ة ح���ول الإ�ض���اءات الت���ي 

تعر�ش لها ال�ضحفيون �ضابقا من 

قبل و�ضائل اإعالم محلية وقنوات 

خارجي���ة مث���ل : " مرا�ض���لون بال 

ال�ض���حافة  و"رابط���ة  ح���دود" 

�لبحرينية" و" اتحاد ال�ض���حافة 

�لعالمية". 

الإج���راءات  كاف���ة  وق���ف   �

والقوانين التي تقيد حرية الراأي 

و�ض���ائل  الرقاب���ة عل���ى  تزي���د  اأو 

الإعالم. 

اإلعالميون أخيرًا: مجموعة 19
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 يجري الحديث عادة عن كّتاب 

ال���راأي ف���ي ال�ض���حف المحلي���ة، 

فيما يتم اإغفال "ر�ّضامي" �لر�أي، 

اأي ر�ض���امي الكاريكاتي���ر الذي���ن 

ليقل���ون اأهمية. طيلة العام الذي 

�ض���هد اندلع ث���ورة 14 فبر�ير/ 

�ضباط، �ضهدنا مواقف تم التعبير 

عنها بوا�ض���طة الكاريكاتير، منها 

من  كان "مع" ومنها من كان في 

"ال�ضد".
 وه���وؤلء، واأغلبهم �ض���باب من 

الجيل ال�ض���اعد، مث���ل زمالئهم 

م���ن حملة الأقالم، ي�ض���همون في 

�ضناعة الراأي، وقولبته في اأذهان 

الراأي العام. لكن باإجمال، يمكن 

القب���ول بمناق�ض���ة  م���ع  الحك���م، 

ه���ذا ال���راأي، اأن الم�ض���توى العام 

للكاريكاتي���ر قد انح���در في هذا 

الع���ام اإلى اأدنى م�ض���توياته. واإذا 

كان���ت المواق���ف مختلف���ة، وه���و 

�ضيء طبيعي، فاإن الم�ضكلة الأهم 

الت���ي برزت، ه���ي الحريات. ففي 

حين، �ُض���مح اإلى ر�ّض���امي الولء، 

والتطبي���ل، اأن يعب���روا عما يجول 

في خواطرهم، ب���كل حرية، نجد 

على المقلب الآخر، اأن الر�ضامين 

الذين تبنوا مواق���ف المحتجين، 

ق���د ُك�ض���رت اأقالمه���م. ُف�ض���لوا 

م���ن العمل ف���ي ال�ض���حف، اأو في 

اأح�ضن الحالت هوادة، ُمنعوا من 

التعبي���ر عن مواقفهم الحقيقية.   

فما كان لهم اإل التحليق بعيدًا.

عل���ى  �ض���ريعة    جول���ة  باأخ���ذ 

ر�ضامي الكاريكاتير في ال�ضحف 

اأن  �ض���نجد  المحلي���ة البحرينية، 

اأول ر�ض���ام كاريكاتير تم ف�ض���له 

من عمل���ه، هو علي الب���زاز الذي 

للكاريكاتي���ر  ر�ض���امًا  يعم���ل  كان 

ف���ي �ض���حيفة "الأي���ام". وذل���ك 

عل���ى خلفي���ة تواجده ف���ي الدوار 

علن���ي.  ب�ض���كل  للث���ورة  ودعم���ه 

الب���زاز ل���م يخ���ف توجهات���ه، بل 

راح يوا�ض���ل اإبداعات���ه، والتعبير 

بر�ض���وماته ع���ن دعمه للنا�ض���ط 

عبدالهادي الخواجة وعبدالجليل 

ال�ض���نكي�ش وعبدالوهاب ح�ض���ين 

وجمي���ع معتقلين ال���راأي. كما لم 

يخف انتقادات���ه للفورمول واحد، 

وراأيه ال�ض���ريح ف���ي رف�ش اإقامة 

الم�ضابقة في البحرين. وقد عمل 

على ن�ضر ر�ض���وماته عبر الفاي�ش 

بوك وتويتر، وراح يواكب الحدث 

تل���و الحدث بري�ض���ته ال�ض���امتة، 

حي���در  محم���ود  وتواأم���ه  ه���و 

�ض���حيفة  ف���ي  ال�ض���ابق  الر�ض���ام 

روؤي���ة  وت�ض���تطيع  "الميث���اق". 
ف���ي  وم�ض���اركاتهما  معار�ض���هما 

اأغل���ب العت�ض���امات والفعاليات 

اعت�ض���ام  وبينه���ا  الميداني���ة، 

المق�ضع الذي، حيث اأفردت لهما 

زاوية في الموقع.

ف���ي حي���ن تم���ر عل���ى اإيق���اف 

الفن���ان حمد الغائب �ض���نة كاملة 

عل���ى  الدوائ���ر  دارت  اأن  من���ذ 

�س���حيفة "الو�ض���ط"، نج���د اأن���ه 

وظيفت���ه  اإل���ى  يع���د  ل���م  لي���زال 

ال�ضابقة، كر�ضام كاريكاتير بعد. 

وكان ق���د ت���م اإيقاف���ه ف���ي فت���رة 

ال�ض���المة الوطنية، هو ومجموعة 

من �ضحفيي "الو�ضط" بمن فيهم 

رئي�ش تحرير ال�ض���حيفة من�ضور 

الجم���ري �ض���من الح�ض���ار الذي 

فر�ض���ه الجي�ش على ال�ض���حيفة. 

كاريكاتي���ر  اآخ���ر  ن�ض���ر  ويومئ���ذ 

ل���ه، وكان كاركتيرًا موؤث���رًا حيث 

عم���ل م���ن خالل���ه عل���ى تودي���ع 

قرائ���ه عل���ى اأم���ل اأن يلتق���ي بهم 

في فر�ض���ة اأخ���رى �ض���انحة. ولم 

يبا�ضر الغائب ن�ضر اأي كاريكاتير 

عب���ر الفي����ش ب���وك اأو تويتر، كما 

فع���ل بقية زمالئه. ول���م ير له اأي 

كاريكاتي���ر غي���ر ذاك الذي مهر 

به اإطاللته الأخي���رة. في حين ل 

يعرف ال�ض���بب حتى الآن في عدم 

عودته اإلى م�ض���احته ال�ضابقة في 

"الو�ضط"، على الرغم من عودة 
رئي�ش التحرير اإلى �ض���غل وظيفته 

ال�ضابقة.

وطيلة الفترة التي اندلعت فيها 

ث���ورة "اللول���و" ما بي���ن فبر�ير/ 

�ضباط ومار�ش/ اآذار اأولى الغائب 

بمجرياته���ا.  كبي���رًا  اهتمام���ًا 

وكان ين�ض���ر اأفكاره م���ن النافذة 

المخ�ض�ض���ة ل���ه في ال�ض���حيفة 

ب�ض���كل يومي، مواكب���ا الأحداث. 

وكان من بين المو�ض���وعات التي 

جرى التركيز عليها في ر�ضوماته 

مو�ض���وع الح���وار مع ول���ي العهد 

اآنذاك، وردود الفعال التي كانت 

ف���ي المجتم���ع. ه���ذا وق���د لقيت 

ر�ض���وماته �ض���دى كبيرًا، وطبعت 

م���ن خ���الل اللج���ان الإعالمي���ة 

العاملة في الدوار، لتوزيعها. وهو 

لم يخ���ف راأيه الموؤي���د لمظلومية 

ال�ضعب، وكانت ر�ض���وماته تعك�ش 

مطالبهم ب�ضكل وا�ضح وجلي.

ف���ي الجه���ة الخ���رى، نلح���ظ 

خلي���ل،  عل���ي  الفن���ان  معان���اة 

الكاريكاتير في �ض���حيفة  ر�ض���ام 

اأنه  من  الرغم  وعل���ى  "البالد". 
ما يزال ي�ض���غل وظيفته ال�ضابقة، 

ر�ض���امًا للكاريكاتي���ر فيه���ا، م���ن 

دون اأن يمن���ع ذل���ك وقوعه تحت 

�ض���غط نف�ض���ي. خ�ضو�ض���ًا تجاه 

م���ا يتبناه م���ن اأف���كار معار�ض���ة 

عل���ى  للحكوم���ة،  جوهره���ا  ف���ي 

اأنه   لي�ض���تطيع التعبير عنها في 

�ض���حيفة مملوكة اإلى نجل رئي�ش 

ال���وزراء. واأم���ام ه���ذا الم���اأزق، 

نج���د اأن ر�ض���وماته راح���ت تعالج 

مو�ض���وعات بعيدة في ال�ضيا�ض���ة 

وال�ض���راع  والعربي���ة  العالمي���ة 

ا�ضتثناء  الإ�ضرائيلي،  الفل�ضطيني 

بع����ش الإ�ض���قاطات هن���ا وهناك 

كلما �ضنحت له الفر�ضة.

زميل���ه  البح���ار  ط���ارق  اأم���ا 

ف���ي ال�ض���حيفة نف�ض���ها، ر�ض���ام 

الكاريكاتي���ر الجتماعي والمتاأثر 

فق���د  الم�ض���رية،  بالمدر�ض���ة 

ا�ض���تطاع اإلى حد ما اأن يخرج من 

دائرة ال�ض���تقطاب. وال�ضبب هو، 

قبوله ممار�ضة الدور ال�ضيء الذي 

راح يمار�ضه به بع�ش ال�ضحفيين 

تج���اه زمالئهم ف���ي المهنة، من 

و�ضاية وت�ض���قيط. ويظهر بو�ضوح 

تح���رزه ف���ي التعامل م���ع الثورة، 

مكتفيًا بالر�ض���م ف���ي حب الوطن 

والأر�ش. ويب���دو اأن البحار اأخّف 

اإذا م���ا ق���ورن بزميلهم���ا  وط���اأة 

الثال���ث ف���ي ال�ض���حيفة نف�ض���ها 

نواف المال، ر�ض���ام الكاريكاتير. 

فق���د �ض���عى اإل���ى تبن���ي الأف���كار 

اإلى  الحكومي���ة بالكامل، و�ض���عى 

ن�ض���رها ف���ي "الب���الد" كم���ا في 

المواق���ع الكاريكاتيرية العالمية. 

وقد رف�ض���ت بع�ش ه���ذه المواقع 

ن�ضر عدد من ر�ض���وماته احتراما 

اأع�ض���اء  ه���م  الذي���ن  لزمالئ���ه 

اأي�ض���ًا في ه���ذه المواقع   ب�ض���بب 

ما حوت���ه من مبالغات وتحري�ش. 

المال اأح���د ر�ض���امي الكاريكاتير 

ال�ض���احة  ف���ي  المعروفي���ن  غي���ر 

البحرينية، رغم امتالكه خطوطًا 

قوية وان�ض���يابية، وج���زء من من 

ذل���ك يع���ود اإل���ى اأن���ه ين�ض���ر في 

�ضحيفة �ضعيفة التوزيع.

ي�ضغل عبداهلل المحرقي وظيفة 

م�ضت�ضار الملك الفني، وهو اأ�ضهر 

ر�ض���ام كاريكاتير بحريني وين�ضر 

من���ذ �ض���نوات ال�ض���بعينيات ف���ي 

�س���حيفة "اأخبار الخليج". وظف 

ر�ضوماته، جلها تقريبًا، لت�ضقيط 

المعار�ضة بكافة اأطيافها. وحوت 

في كثير منها اإ�ضارات تحري�ضية 

عل���ى فعالي���ات الث���ورة، وو�ض���ف 

اأن�ضارها باأنهم "اإرهابيون".

اأن ر�ض���ام  قب���ال ذل���ك، نج���د 

"ن���ادر"  المع���روف  الكاريكاتي���ر 

كثير التحفظ ف���ي اأفكاره. وتعك�ش 

ر�ض���وماته ف���ي "اأخب���ار الخلي���ج" 

المو�ض���وعات  عل���ى  تركي���زًا 

الجتماعية وعالق���ات الموظفين 

وال�ضباب في الجامعات. ولم تعرف 

له ر�ضومات مناه�ضة للثورة.

"الوط���ن"  �ض���حيفة  جن���دت 

كام���ل كوادره���ا ف���ي اإذكاء ن���ار 

بر�ض���امي  تع���رف  ل���م  الفتن���ة. 

كاريكاتير م�ضتقرين ذي م�ضتوى. 

وهم متقلقلون با�ضتمرار. ويمكن 

اأن ي�ضت�ض���ف بو�ض���وح قي���ام هيئة 

اأفكار ر�ض���امي  التحري���ر بتوجيه 

الكاريكاتي���ر لديه���ا للتعبي���ر عن 

مواقف محددة. وكثيرًا ما هربوا 

م���ن الواقع اإلى و�ض���ع ر�ض���ومات 

تحلق في حب الأر�ش والوطن.

ر�ض���امة  ه���ي  قائ���د،  �ض���ارة 

الكاريكاتير في �ض���حيفة "�لنباأ" 

اإلى جمعية  الأ�ض���بوعية المملوكة 

لتع���دو  ور�ض���وماتها  "�لمنب���ر". 
التعبير ع���ن اأفكار هذه الجمعية، 

خط���وط.  هيئ���ة  عل���ى  وعك�ض���ها 

وهي ت�ض���عى اإلى ن�ض���ر ر�ضوماتها 

اأي�ض���ًا ف���ي الفاي�ش ب���وك وتويتر. 

ونظ���رًا لمحدودي���ة ثقافته���ا، قد 

ا�ضتعانت في الكاريكاتيرات التي 

الخطاب  ع���دة  بكام���ل  ر�ض���متها 

األق���اب  توزي���ع  مث���ل  الر�ض���مي، 

"خائن" و"�ض���ريف" و"اإرهابي" 
و"مجو�ض���ي"  و"راف�ض���ي" 

 14 اأن�ض���ار  عل���ى  و"اإيران���ي" 

فبراير/ �ضباط. تعاني �ضارة من 

م�ض���كلة عدم انت�ض���ار ال�ض���حيفة 

الت���ي تن�ض���ر فيه���ا، ولذل���ك فهي 

تح���اول ا�ض���تجداء ردود الأفع���ال 

عبر الفاي�ش بوك! 

تلك كانت �ض���ياحة في مواقف 

ر�ض���امي الكاريكاتي���ر من الثورة، 

لك���ن يبقى الحكم في النهاية اإلى 

المتلقي اأي قاريء ال�ضحف. اإنه 

الحكم في النهاية!

رسامو »الكاريكاتير«:

فن الوالء والبراء بريشة مكسورة!

]تقرير[
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الموؤتم���ر  ف���ي  من���ذ ظهوره���ا 

ال�ض���حفي لوزي���ر الخارجية بعد 

ال�ض���ربة الأولى لدوار اللوؤلوؤة في 

 ،2011 فبراير/�ض���باط   17
وحت���ى الي���وم، مرت ري���م خليفة 

وتعر�ض���ت  ا�ض���تثنائية،  بتجرب���ة 

للكثير من الأحداث والأزمات.

بع���د اأكثر م���ن عام عل���ى ثورة 

14 فبراير، وفي لقاء خا�ش مع 
"مراآة البحرين"، ت�ضتعر�ش ريم 
خليفة تفا�ض���يل تجرته���ا الثرية، 

وبع�ش اأ�ضرارها!

 الصحافة بديال عن 
السلك الدبلوماسي

كنت  اختارتن���ي،  "ال�ض���حافة 
اأريد التوجه للعمل في الدبلوما�ضية 

الدولية بعد انتهائي من الدرا�ض���ة 

الجامعية، ولك���ن وزارة الخارجية 

ل���م تكن تقبل توظيف البنات، كما 

اأن معايير العمل الدبلوما�ض���ي في 

البحري���ن لي�ض���ت معايي���ر دولية" 

تقول ريم خليفة.

�ض���حبها اإلى العم���ل منذ كانت 

طالبة اأ�ض���اتذتها في ال�ض���حافة، 

ال�ض���حفية  وهم���ا  تعب���ر،  كم���ا 

المو�ض���وي،  ع�ض���مت  البحرينية 

�ض���عيد  البحرين���ي  وال�ض���حفي 

م���رة  كان���ت  ع�ض���مت  محم���د. 

تحا�ضر عن ال�ض���حافة، تحدثت 

ميوله���ا،  فتلم�ض���ت  ري���م  اإليه���ا 

نه���ار  اأول  للتجرب���ة.  و�ض���حبتها 

�ض���حافي لها كان في م�ضت�ض���فى 

محم���د،  �ض���عيد  م���ع  ال�ض���لمانية 

اأول م���ادة �ض���حفية لها كانت عن 

الأطباء، وبنك الدم.

عل���ى  اأث���رت  اأي�ض���ا  عائلته���ا 

خيارها، عا�ض���ت وترعرعرت في 

اأجواء من الحري���ة خالل حياتها 

في الكويت، وخالها علي دويغر هو 

موؤ�ض����ش "جبهة التحرير الوطني 

الخم�ض���ينات،  �لبحر�ني���ة" ف���ي 

وهي تنظيم ي�ض���اري معار�ش كان 

والدها ووالدتها اأع�ضاء نا�ضطين 

درا�ض���تها  خ���الل  اأي�ض���ا.  في���ه 

ف���ي بريطاني���ا ترك���ت العمل في 

ال�ض���حافة، لكن ال�ضحافة كانت 

ف���ي طريقه���ا دائم���ا. تدربت في 

مجل���ة "المجلة" في لندن، وحين 

البحري���ن طلبته���ا  اإل���ى  رجع���ت 

ال�ضحف المحلية للعمل.

نقط���ة التح���ول في حي���اة ريم 

"غزو الكويت"،  ال�ضحفية كانت 

ف���ي ذلك الوقت، ذهب���ت ريم مع 

ال�ض���حفي �ض���عيد محمد لج�ض���ر 

بطلب���ة  ليلتق���وا  فه���د،  المل���ك 

الكويت،  بحرينيين عائدين م���ن 

اأحده���م كان لدي���ه فيلم ل�ض���ور 

التقطه���ا م���ن "�ض���كن ال�ض���ويخ" 

للحظ���ات الغزو الأول���ى "لم تكن 

هناك اأي �ض���ور تن�ضر للغزو بعد، 

على م�ضتوى الخليج ربما، حم�ضنا 

الفيلم وكان �ض���بقا �ض���حفيا، اأول 

�ض���ور في الخليج تن�ضر عن الغزو 

اإلى جانب مقابالت مع من �ض���هد 

ه���ذه اللحظ���ات بعيني���ه". كانت 

ري���م وقته���ا ل تزال عل���ى مقاعد 

الدرا�ض���ة في المرحل���ة الثانوية، 

لكن وكالة اأنباء اأ�ضو�ض���يتد بر�ش 

ات�ضلت لتطلب منها العمل معهم!

كذلك، فاإن ال�ض���حفي �ض���عيد 

محمد ظ���ل ل���ه تاأثير كبي���ر على 

م���ن  كان  اإذا  اأع���رف  "ل  ري���م 

ب���اب الم�ض���ادفة اأن يك���ون معي 

ف���ي بدايتي ال�ض���حفية كاأ�ض���تاذ 

وزمي���ل، واأن ي�ض���هد مع���ي اأي�ض���ا 

لوزير  ال�ضهير  الموؤتمر ال�ضحفي 

الخارجية والذي كان اأي�ضا نقطة 

تحول اأخرى في حياتي"

صحافة املواطنة 
والتلفزيون الذي مل يتغري

ترى ريم اأن �ضحافة المواطنة 

تط���ورت م���ع الأح���داث الأخيرة، 

اأحم���د  ال�ض���هيد  �ض���قوط  بدلي���ل 

اإ�ضماعيل، الإعالم الجديد، واأنها 

قدمت خدمات كثيرة اإليه، وكانت 

توجه���ه اإل���ى اأماك���ن التظاهرات 

واأوقاتها واأية اأحداث اأو اأمور تقع 

هن���ا وهناك "�ض���حافة المواطنة 

كانت تحرك الإعالم التقليدي"

الإعالم التقليدي وال�ض���حافة 

التقليدي���ة تط���ورت �ض���كليا ول���م 

الأداء،  ول  الم�ض���مون  تط���ور 

بح�ض���ب ري���م، "العالم كل���ه تغير 

عدا تلفزي���ون البحرين. الإعالم 

ال�ض���وت  اإع���الم  ه���و  الر�ض���مي 

الواح���د، واإعالمه���ا الجدي���د هو 

اإعالم البذاءات"

بعد 14 فرباير
ف���رز  فبر�ي���ر   14 ح���راك 

ال�ض���ادق  بي���ن  الإعالميي���ن، 

وبي���ن  والمهن���ي،  والمخل����ش 

اأ�ضحاب الغيرة والح�ضد والحقد. 

اأ�ض���بح من ال�ضهل اإ�ضدار مواثيق 

�ض���رف في ال�ضحافة البحرينية، 

تفع���ل  اأن  ال�ض���عب  م���ن  ولك���ن 

تعم���ل  اأو  المهن���ة  اأخالقي���ات 

بمهنية.

قدم���ت ري���م ا�ض���تقالتها م���ن 

�ض���حيفة الو�ض���ط حين ا�ض���تقال 

الجمري ف���ي  من�ض���ور  زوجه���ا 

اأبريل/ني�ضان 2011، اإثر ق�ضية 

الفب���ركات الكاذب���ة، اأي قبل عام 

تحديدا، تاأث���رت كثيرا بما حدث 

لزمالئها ال�ضحفيين العراقيين، 

عل���ي ال�ض���ريفي ورحي���م الكعبي، 

وولي���د نويه����ش "كان اأم���را غير 

اإن�ضاني وغير ح�ضاري ول يليق"

تعم���ل كمرا�ض���لة  ري���م  بقي���ت 

اأدت  بر����ش،  اأ�ضو�ض���يتد  لوكال���ة 

عمله���ا ك�ض���حفية، تتنق���ل عل���ى 

الأر�ش ما �ض���محت لها الظروف 

ن�ض���مع  بالنا����ش  نت�ض���ل  "كن���ا 
اآهاتهم واأ�ضوات الهجمات عليهم 

مبا�ض���رة. كن���ا كطاق���م �ض���حفي 

نت���وزع عل���ى اأه���م المناط���ق بين 

بيت  14 و17 فبر�ير" ل يوجد 
في البحري���ن لم يفتح بابه لريم، 

كانت تغطي محاكمات "ال�ضالمة 

المف�ضولين  تحركات  الوطنية"، 

الم�ض���تجدات  وكل  وق�ض���يتهم، 

والأحداث.

كنت أريد أن أكون 
صحفية فقط

لك���ي ت�ض���تمر ريم، ال�ض���حفية 

"�لبحرينية" التي تعمل لموؤ�ض�ضة 
اأن  يج���ب  كان  دولي���ة،  اإع���الم 

تق���اوم كل ال�ض���غوطات وتتحدى 

الظ���روف "كانت حركة ال�ض���ارع 

وماآ�ض���يه تفر�ش علي ال�ض���تمرار 

مار����ش/اآذار  ف���ي  والمقاوم���ة" 

حا�ض���دة  ري���م  كان���ت   2011
اأخب���ار، عمله���ا ه���و اأن تتابع: كم 

�ضخ�ش مات، كم �ضخ�ش اأ�ضيب، 

ك���م �ض���خ�ش فق���د؟ "كان ذل���ك 

ماأ�ض���اة! اأذهب للنا�ش لأ�ض���األهم: 

هل �ض���حيح اأخوك اأو اأبوك مات؟ 

كان موقفي �ضعبا جدا، هل اأعزي 

اأح����ش نف�ض���ي  اأ�ض���األ؟ كن���ت  اأم 

�ضاذجة في بع�ش الأحيان"

تط���ورت ري���م كثيرا م���ن هذه 

الح���دث،  نق���ل  ف���ي  التجرب���ة 

ميدانيا، مع اأخذ كل الحتياطات. 

ك�ض���حفية، الم�ضداقية هي رقم 

1 لديه���ا، مهم���ا كان���ت الكلفة. 
ت�ض���عر بال�ض���يق حي���ن ل تعط���ي 

للحدث حقه، وبالأخ�ش الجوانب 

الإن�ض���انية، الأح���داث كان���ت ول 

زالت مت�ض���ارعة ول���م يكن هناك 

مجال لتغطيتها كلها.

�ضرت  اأنني  اكت�ض���فت  "لكنني 
فج���اأة الق�ض���ة ال�ض���حفية" بعد 

تعر�ض���ها لعدة اأحداث. "لم اأكن 

اأريد اأن اأكون الحدث اأو الق�ض���ة 

الخبرية، كن���ت اأريد اأن اأكون من 

يكتب الحدث وينقله. اأنا اأريد اأن 

اأكون �ضحفية فقط، لكنني اأعي�ش 

ف���ي مجتم���ع ل يوؤم���ن بالر�ض���الة 

ال�ضحفية ال�ضادقة والمتكاملة" 

يتطلب ذلك اأن ي�ضبح ال�ضحفي 

الإن�ض���ان  حق���وق  ع���ن  مدافع���ا 

ونا�ض���طا، لي����ش هن���ا فق���ط، في 

المنطق���ة  وكل  تركي���ا،  م�ض���ر، 

"فر�ش علينا ذلك فر�ض���ا. كان 
عل���ّي اأن اأدافع عن ق�ض���يتي وعن 

موقفي ومبادئي"

ضد أخالقيات مهنتك أو 
السجن

الأحداث التي تعر�ضت لها ريم 

اأث���رت ف���ي حياتها و�ضخ�ض���يتها 

لتهدي���دات  تعر�ض���ت  كثي���را. 

بالقت���ل اأكثر من م���رة، منذ 14 

الم�ض���ايقات   .2011 فبر�ي���ر 

كان���ت كثيرة ف���ي مج���ال عملها، 

مالحقات، ا�ض���تفزازات، �ضتائم، 

ال�ض���يارة  ف���ي  وتح���ت المراقب���ة 

ا�ض���تهدفت  دائم���ا.  والهات���ف 

عائلتها، اعتقلت اأختها رغم اأنها 

ل���م تعال���ج الجرحى ول���م تذهب 

نهائيا للدوار، زوج اأختها الجراح 

الدكتور �ض���ادق عب���داهلل اعتقل 

وعذب.

من���ذ اأول تقاريره���ا ع���ن 14 

فبراي���ر وحي���ن كن���ت تغ���رد ف���ي 

تويت���ر، كان���ت تتعر����ش للتهديد. 

زادت التهديدات بع���د اأن تكلمت 

وغيره���ا  الجزي���رة  قن���اة  ف���ي 

وو�ضفت ما حدث في 17 فبر�ير 

ب�ض���يوني وثق  بالمجزرة، وتقرير 

ما تعر�ضت له من انتهاكات.

النا�ش:  ي�ض���األ  اأنا من  "كن���ت 
ه���ل اعتق���ل اأخوكم فع���ال؟ فجاأة 

ه���ذا  ف���ي  نف�ض���ي  اأن���ا  �ض���رت 

الموقف، يت�ضلون بي، لي�ضاألونني 

اعتقل���ت؟"  اأخت���ك  فع���ال  ه���ل 

�ض���هدوا  وال�ض���حفيون  الأطب���اء 

النظام، ف�ضاروا �ضحايا  جرائم 

ومتهمين ويج���ب عقابهم، لماذا 

تعالج؟ ولم���اذا تف�ض���ح وتغطي؟ 

�ض���د  تك���ون  اأن  يج���ب  بب�ض���اطة 

اأخالقي���ات مهنتك حتى تر�ض���ي 

ال�ضلطة.

رسالة الوزير  بعد 
املؤمتر الصحفي

للموؤتم���ر،  الذه���اب  "قب���ل 
اأح�ض�ض���ت ب���اأن اأم���را م���ا �ض���يئا 

�ض���يحدث، ف���ي الموؤتمر ل���م اأكن 

تح���ت  كان���ت  بنف�ض���ي"  اأح����ش 

التهدي���د قب���ل اأن تدخ���ل، وكانت 

مفجوع���ة ج���دا مم���ا ح���دث يوم 

الخمي�ش "كنا خائفين، حتى اأننا 

ا�ضتف�ض���رنا من الجهات المنظمة 

اآمن���ة  الطري���ق  كان���ت  اإذا  م���ا 

للموؤتمر اأم ل؟"

اأحدًا  هن���اك  اأن  اأح����ش  "ل���م 
م���ا يتجه ل���ي لإ�ض���كاتي" ت�ض���كر 

ريم الوزير اأنه اأعطاها الفر�ض���ة 

لإكمال حديثه���ا، وتعاطف معها. 

بع���ث له���ا الوزي���ر عل���ى هاتفه���ا 

ر�ض���الة بعد نهاي���ة الموؤتمر "لقد 

حطمت قلب���ي" لكنه مع الأ�ض���ف 

في ال�ض���ربة الثانية لل���دوار 15 

مار����ش/اآذار 2011، قام بعمل 

"ري���م  قال���ت  لتغري���دة  ريتوي���ت 

كاذبة"

ف���ي الموؤتم���ر كانت تب���دو على 

الوج���وه كل معالم الريب���ة: وجوه 

ل تنظ���ر، وج���وه �ض���امتة، وج���وه 

منك�ض���رة، وج���وه ال���وزراء كانت 

مرتاحة و�ضعيدة، كاأنهم في حفلة 

انت�ض���ار ون�ضوة، كاأنه لي�ش هناك 

ال�ض���حفيات  اإح���دى  �ض���يء،  اأي 

قالت كالما م�ض���يئا جدا وقبيحا، 

واإحدى الموجودات قالت: الحمد 

هلل، كان ه���ذا ما يجب اأن يحدث 

منذ زمن.

ال�ض���ماتة،  هذه  من  "تفاجاأت 
اأتح���دث" الموؤتم���ر  اأن  فق���ررت 

تح���ول اإلى عالمة، �ض���عيد محمد 

م���ا  قوي���ا:  كالم���ا  وق���ال  تكل���م 

ه���ي م�ض���كلتكم م���ع ال�ض���يعة هل 

تعتبرونهم عرب اأم عجم اأم غير 

مواطنين؟ ودفع ري���م لأن تتكلم: 

كان���ت تبك���ي، وو�ض���فت ما حدث 

بالمجزرة.

مهنيا  ب���ي  يج���در  يك���ن  "ل���م 
اأن اأتكل���م هكذا، لكن ال�ض���حفي 

ف���ي النهاي���ة اإن�ض���ان، كن���ت اأريد 

اأن األف���ت انتباه بي���ت الحكم بكل 

احترام اإلى اأن الذي فعلوه خطاأ"

ثم يف احملكمة
ي���راد  كيدي���ة  ق�ض���ية  "كان���ت 
منها النتقام من مهنيتي، واأح�ش 

اأنها مدب���رة" تحر�ض���وا بها رغم 

اأنه���م لم يكن من حقهم ح�ض���ور 

الموؤتم���ر لأن���ه موؤتم���ر �ض���حفي، 

ج���اءوا ليخرب���وه فقط، �ض���تموها 

واأهانوه���ا ب���كل وقاح���ة، وكان���وا 

ي�ض���ورونها اأي�ض���ا "كنت اأريد اأن 

اأ�ض���حب الكامي���را منه���م، زوجي 

من�ضور و�ض���ع يده، ولم األم�ضهم 

بيدي حتى"

و�ض���ائل اإع���الم دولية �ض���ورت 

ف���ي  الح���دث  وو�ض���ع  الحادث���ة، 

تقريره���م، لكن القا�ض���ي رف�ش 

الفيدي���و كدلي���ل  ي���رى  اأن  حت���ى 

نف���ي، ورف�ض���ت النياب���ة العام���ة 

المرفوعة �ض���د  تحويل ق�ض���يتها 

الطبيبتي���ن للق�ض���اء رغ���م وجود 

ال�ض���هود والفيديو ورغ���م اأنه حق 

خال�ش لها، وبدل من ذلك رفعت 

عليه���ا ق�ض���يتان ف���ي المحكم���ة، 

والق�ض���ية كانت ت�ض���ير بال�ضورة 

التي يريدونها.

ف���ي غ�ض���ون 30 دقيق���ة م���ن 

جمعي���ة  اأ�ض���درت  الحادث���ة، 

ال�ض���حفيين بيان���ا �ض���دها، كان 

تاري���خ  ف���ي  بي���ان  اأ�ض���رع  ذل���ك 

الجمعي���ة، ف���ي حي���ن لم ت�ض���در 

اأي بي���ان ع���ن اعتق���ال وتعذي���ب 

اأمثال في�ضل هيات،  ال�ضحفيين 

�ض���عيد،  نزيه���ة  محم���د،  حي���در 

وغيرهم.

"ل يهمني الحكم الذي خرج، 
اأنا �ضحية ل متهمة، اأنا في موقع 

اأن اأداف���ع عن مهنت���ي وكرامتي، 

اأعرف تماما اأن العدل لن يتجاوز 

كل من ظلمني"

ل اأعترف بجمعية ال�ضحفيين 

يوم ال�ضحافة، في الدول التي 

ترتك���ب انته���اكات ج�ض���يمة بحق 

للبهرج���ة  ي�ض���تغل  ال�ض���حفيين، 

والحتف���الت، الدول التي تحترم 

ال�ض���حفيين  تك���رم  ال�ض���حافة 

ب�ض���ور اأخ���رى، مهني���ة مبدئي���ة 

معنوية، ل الت�ضهير في ال�ضحفي 

في قوائم كما فعلت قناة العربية.

تقول ريم خليفة "اأنا ل اأعترف 

بجمعية ال�ضحفيين، لي�ش ب�ضبب 

المواقف التي تعر�ضت لها منها، 

فلم اأك���ن اأتوقع اأنهم �ض���يدافعون 

عن���ي ول عن غيري. وال�ض���بب اأن 

عقلي���ة اأمني���ة تبعي���ة تدي���ر هذه 

الجمعي���ة وه���ي ل توؤم���ن بانفتاح 

الإع���الم ول اإبداع���ه ول حرياته 

عقلية تقمع الراأي الآخر وت�ض���ده 

بكل �ض���كل. نحن نري���د للبحرين 

نقابات �ض���حفية ولي�ش جمعيات، 

تحت مظل���ة النقاب���ات العمالية، 

لتدافع عن ال�ضحفيين ومهنتهم"

تتطلع ريم اأن ت�ض���ل البحرين 

اإلى م���ا و�ض���ل اإليه بع�ش �ض���ناع 

الإعالم في العالم، خ�ضو�ضا في 

اأمريكا وفرن�ض���ا، وخ�ضو�ض���ا في 

معايير واأخالقيات المهنة "نريد 

اإعالمي���ة  موؤ�ض�ض���ات  للبحري���ن 

اإذاعي���ة  متكامل���ة،  و�ض���حفية 

ومرئية، دون رقاب���ة ودون توجيه 

ودون فر����ش ل���ون واح���د تبع���ي. 

لماذا ل نك���ون كالكويت على اأقل 

تقدير؟"

التغيي���ر،  ت�ض���نع  النا����ش 

ال�ض���لطة  التغيي���ر في  و�ضت�ض���نع 

الرابعة، التغيير قادم قادم. هكذا 

ترى ريم خليفة الإعالم جزءا من 

تطور اأي مجتمع "لدينا ا�ضتعداد 

الك���وادر  م�ض���توى  عل���ى  كبي���ر 

والطاقات والنا�ش. ال�ضحافة لم 

تعد درا�ضة تدر�ضها في الجامعة، 

ربما هناك قواعد، ولكن المجال 

ال�ضحفي مثل الر�ضم، فيه اإبداع 

وح�ش �ضحافي.

ريم خليفة في لقاء مع “مرآة البحرين”:   

أريد أن أكون صحفية فقط، وال أعترف 
بجمعية الصحفيين، و14 فبراير غير كل األشياء

]لقاء[
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"اإن "القائم���ة" ه���ي طريقتنا 
للتع���رف عل���ى 80 بالمائ���ة م���ن 

الحقيقة. ما هي ال�ضم�ش؟ �ضتقول 

ل���ي: �ض���يء لم���ع يطل���ع �ض���باحا 

م���ن الم�ض���رق ويغي���ب م�ض���اء في 

الغ���رب. هذا لي����ش تعريفا علميا 

ولكن���ه الطريق���ة الطبيعي���ة التي 

من خاللها يتعرف الب�ض���ر وحتى 

الفلكيي���ن على كوكب ال�ض���م�ش". 

اأمبرتو اإيكو

ما هي قوائم التحريض 
الصحايف؟ 

يمك���ن  و�ض���فية،  قوائ���م  ه���ي 

م���ن خاللها التع���رف على جانب 

التحري����ش  حقيق���ة  م���ن  كبي���ر 

الذي مار�ض���ته �ض���حف ال�ض���لطة 

خ���الل الأ�ض���هر الأول���ى لالأزم���ة 

تحدي���دًا، ول ت���زال. وهي و�ض���يلة 

فعال���ة لتكوين �ض���كل من اأ�ض���كال 

التحري����ش والكرهي���ة والتاأزي���م 

الته���م  اإنه���ا  الك���ذب.  وتثبي���ت 

والت�ض���ميات  والم�ض���طلحات 

والتعميميات التي اأطلقتها �ضحف 

ال�ض���لطة عبر كّتابها، وا�ضتعملتها 

اإعالم���ي  خط���اب  �ض���ياغة  ف���ي 

تاأزيم���ي طائف���ي بتك���رار مبتذل 

وهابط. 

�ض���كلوا  ال�ض���لطة  �ض���حافيو 

مفاهيم الخيانة والولء والوطنية 

تحاك���م  قوائ���م  عب���ر  وال�ض���رف 

الآخري���ن بق���در ولئه���م المطلق 

للقبيلة المتحكمة في راأ�ش الدولة 

ومفا�ضلها، ل للوطن.

م���م تتكون قائمة ال�ض���حفيين 

كي���ف  لل�ض���لطة؟  الموالي���ن 

ا�ض���تخدمت و�ض���يلة للتطاب���ق مع 

لتك���ون  عمل���ت  كي���ف  النظ���ام؟ 

�ض���كال تحري�ضيًا �ض���د زمالئهم 

المعار�ض���ين  ال�ض���حفيين 

للنظام؟ كي���ف عملت على طاأفنه 

المطالبي���ن بح���ق اأي �ض���عب ف���ي 

اأن يخت���ار حكومت���ه الت���ي تمثله؟ 

كيف عملت عل���ى تخوين الحركة 

الحتجاجية وربطها بنظام ولية 

الفقي���ه؟ كيف �ض���ورت مطالبهم 

خارجية  كموؤام���رة  الديمقراطية 

عمل���ت  كي���ف  للوط���ن؟  وخيان���ة 

هذه القائمة عل���ى تاأزيم مكونات 

الكراهي���ات  واإنت���اج  المجتم���ع 

�ض���كلت  كي���ف  في���ه؟  الطائفي���ة 

الأر�ض���ية المثالية للمكارثية التي 

عا�ضتها البحرين خالل عام؟

فيما يلي مقتطفات لن�ض���و�ش 

�ضحفية كتبها �ض���حفيون يعملون 

�ضمن جهاز ال�ضلطة نف�ضه، منها 

التحري����ش  قائم���ة  ا�ضتخل�ض���نا 

ال���راأي  حري���ة  �ض���د  ال�ض���حفي 

والنق���د والختالف  والمعار�ض���ة 

والمطالبة الديمقراطية.

قائمة )1(: اخليانة 
وتشويه سمعة للوطن

تحت ه���ذا العن���وان، �ض���يعمل 

�ض���حافيو قوائم التحري�ش، على 

و�ض���ع كل م���ن يعم���ل على ف�ض���ح 

جرائم النظام وك�ضف النتهاكات 

الب�ض���عة الت���ي يق���وم بها، �ض���من 

قائم���ة الخيان���ة وت�ض���ويه �ض���معة 

والإ�ض���اءة  الخ���ارج  ف���ي  الوط���ن 

الي���ه. تعم���ل ه���ذه القائم���ة وفق 

منطق اأعوج يتعمد قلب ال�ضورة، 

ذات���ه  ه���و  النظ���ام  اأن  واإظه���ار 

الوطن، واأن ف�ض���ح ف�ضاد النظام 

وا�ضتبداده وديكتاتوريته هو ف�ضح 

للوطن وت�ض���هير به. ورغم اأن مثل 

ه���ذه القائم���ة تقاب���ل ف���ي العالم 

المتح�ض���ر ديمقراطي���ًا  الغرب���ي 

با�ض���تخفاف، اإل اأنها مع الأ�ض���ف 

لقت رواجًا وتاأثيرًا في الداخل.

ال�صاع���ر/ �صو�ص���ن  نم���وذج: 

ماي���و   1 الوط���ن/  �صحيف���ة 

البحرين اأحرار  2011/ نحن 
والت�ض���ويه  التجري���ح  حمل���ة 

والك���ذب والفت���راء عل���ى بل���دي 

من بع�ش اأبنائه م���ن جهة اأخرى 

الذي���ن مازال���وا يبذل���ون كل م���ا 

�ض���معة  م���ن  للني���ل  ي�ض���تطيعون 

وطنهم في محاولة لتحويل مملكة 

البحري���ن اإلى دولة دينية �ض���يعية 

تحدد لها اإيران من يراأ�ش مجل�ش 

وزرائها ومن ي�ضكل حكومتها؛ اأي 

ن�ض���خة طبق الأ�ض���ل لم���ا يحدث 

ف���ي العراق، وه���و ما ي�ض���عى اإليه 

حزب الدعوة البحريني بو�ض���وح 

تاااااام ل يحتمل الت�ض���ليل. فهم 

من بعد الف�ض���ل الذريع لم�ضرحية 

المج���زرة والإبادة الت���ي كان من 

المفتر�ش ح�ضب المخطط الأولي 

�ضتبرر للتدخل الع�ضكري؛ انتقلوا 

الآن اإلى الم�ض���رحية الثانية وهي 

الدين���ي،  ال�ض���طهاد  م�ض���رحية 

لي�ضوروا البحرين الآن على اأنها 

دولة تهدم دور العبادة.

قائمة )2(: االستقواء 
باخلارج والتدخل االجنبي

ف���ي ه���ذه القائم���ة، وبالمنطق 

الأع���وج ذات���ه، �ض���يقوم �ض���حافيو 

التحري�ش بتخوين كل من ي�ضتعين 

لل�ض���غط  الدولي���ة  بالمنظم���ات 

على النظ���ام البحريني م���ن اأجل 

المتوا�ض���لة  النته���اكات  وق���ف 

�ض���د ال�ض���عب البحريني واللتزام 

بحقوق الإن�ض���ان. �ض���يكون كل من 

ي�ض���عى اإلى ك�ض���ب دع���م وتعاطف 

الحقوقي���ة،  الدولي���ة  المنظم���ات 

م�ض���تقويًا بالخارج �ضد الوطن )ل 

�ض���د ا�ض���تبداد النظام(. لكن اأي 

م���ن هوؤلء لن يرى في دخول قوات 

جيو�ش درع الجزيرة باآلت الحرب، 

و�ضيرها بين ال�ضعب بالقتل والقمع 

والمحا�ضرة، اأنه ا�ضتقواء بالخارج 

اأو تدخل �ضافر منه. 

ال�صاع���ر  �صو�ص���ن   :1 نم���وذج 

ماي���و   1 الوط���ن/  /�صحيف���ة 

2011/ نحن اأحرار البحرين
باإ�ض���عاف  الموؤام���رة  تق�ض���ي 

خ���الل  م���ن  البحرين���ي  النظ���ام 

ال�ضغط عليه لتجاوز الد�ضتور الذي 

يوؤطر �ض���لطات الموؤ�ض�ضات ويحدد 

�ض���الحياتها وقوانينه���ا، ويريدون 

الآن اأن يحكموا البحرين عن طريق 

تلك المنظم���ات الدولية التي تريد 

اأن تح���ل محل الق�ض���اء البحريني 

والأم���ن البحريني، ل���م يتركوا اأي 

و�ض���يلة اإعالمي���ة اأجنبي���ة ول )جو 

�ض���تورك( واأ�ضباهه في اأي منظمة 

حقوقية اإل وا�ض���تغاثوا به، يريدون 

وتخ���اف  حكومتن���ا  ترتج���ف  اأن 

وتخ�ض���ى راأيهم و�ضغطهم فتترك 

لهم ال�ض���احة كي يكونوا القا�ض���ي 

والجالد، فت�ضتباح حرماتنا ويقتل 

رج���ال اأمنن���ا ب���دم ب���ارد وتنتهك 

كرامتنا ون�ضبح عبيدًا لجو �ضتورك 

لتدخ���ل  يوطئ���وا  ك���ي  وجماعت���ه 

دبلوما�ضي اأمريكي بريطاني يفر�ش 

على ال�ضعب البحريني �ضيغة الحكم 

التي تنا�ضبه.

نم���وذج 2: �صو�ص���ن ال�صاع���ر/ 

ماي���و   9 الوط���ن/  �صحيف���ة 

بالنيابة ال�صتعمار   /2011
الجماعة الن�ضطة منذ ت�ضعينات 

القرن الما�ض���ي حاولت اإ�ض���قاط 

النظ���ام، وحين ف�ض���لت وتم نفيها 

اإنم���ا  الأجن���دة،  بنف����ش  ع���ادت 

فوجئ���ت بالتعديالت الد�ض���تورية 

التي قطعت عليها طريق اإ�ض���قاط 

النظام، فقاطعت لأربع �ضنوات ثم 

حين اأدركت �ض���عوبة العمل خارج 

الأطر الد�ض���تورية، وتم ن�ض���حها 

بالعمل من الداخل قبلت )....( 

ل���ول ا�ض���تيقاظ الم���ارد لكانت 

ال�ضرعية ومعهم ال�ضعب البحريني 

الآن كلهم تحت نير )ال�ضتعمار( 

بالنيابة، وها هم نواب ال�ضتعمار 

الجدد ل���م يكلوا ولم يمل���وا وعلى 

العال���م  م���ع  م�ض���تمر  ات�ض���ال 

الخارجي ي�ض���تحثه عل���ى القدوم 

والتدخ���ل في وطن���ه ول���م يتركوا 

منظم���ة ول محكم���ة ول دول���ة اإل 

وا�ضتحثوها على اأن تطاأ اأر�ضهم! 

قائمة )3(: أذناب إيران 
والويل الفقيه

التحري����ش  قائم���ة  �ض���تعمل 

اإغ���راق  عل���ى  ه���ذه  ال�ض���حافي 

والخارج���ي  المحل���ي  الإع���الم 

بالكذب، الذي يتحول عبر التكرار 

المبت���ذل اإلى ما ي�ض���به الحقيقة. 

الكذب���ة هي اأن الربي���ع البحريني 

ما هو اإل موؤام���رة طائفية مدبرة 

منذ 30 عام���ًا، ومخطط اإيراني 

ي�ضتمد اأهدافه من مرجعية ولية 

الفقيه. هذه الكذبات، �ض���تنكرها 

الإدارة المريكية الحليف الأكبر 

البحرين���ي،  للنظ���ام  وال�ض���ديق 

و�ض���ينفيها تقرير ب�ضيوني الملكي 

لك���ن قائمة  الحقائ���ق،  لتق�ض���ي 

التحري�ش ال�ض���حافي لن تتوقف 

وتكراره���ا  ا�ض���تخدامها  ع���ن 

وابتذاله���ا، لأنه���ا اأداتها الوحيدة 

التي ت�ض���من به���ا اإ�ض���عال الفتنة 

الطائفي���ة بي���ن مكون���ي المجتمع 

حماية للنظام ورجالته.

�ص���وار/  عقي���ل   :1 نم���وذج 

فبراي���ر  الوط���ن/27  �صحيف���ة 

البحريني���ة  الدول���ة   /2011
القادمة.

مملك���ة  �ض���ئتم؛  م���ا  �ض���موها 

د�ض���تورية اأو دولة مدني���ة اأو دولة 

ديمقراطي���ة اأو دولة ولية الفقيه، 

فاإنها ف���ي نهاي���ة الأم���ر ومبتداه 

�ض���تنتهي اإذا ق���در لن���ا الت�ض���ليم 

بنتائج م���ا يدور ف���ي دوار اللوؤلوؤة 

والقب���ول بنتائج���ه كاأمر واقع كما 

قبلنا من قب���ل بالوفاق ومثيالتها 

الديني���ات ع���ام 2001 بخالف 

الدولي���ة  والأع���راف  القان���ون 

ف�ض���تكون دولتن���ا القادم���ة دول���ة 

غالبي���ة  ذات  طائفي���ة(  )كوت���ا 

�ض���يعية �ض���احقة بامتياز يحكمها 

لأ�ضباب ثقافية واأخرى مو�ضوعية 

متع���ددة ومفهوم���ة، يحكمها فرد 

واح���د وت�ض���به على الأق���ل الدولة 

اللبناني���ة التي رئي�ض���ها م�ض���يحي 

ورئي����ش وزرائه���ا �ض���ني ورئي����ش 

برلمانه���ا �ض���يعي، لك���ن قائده���ا 

الفعل���ي في ال�ض���لم والح���رب هو 

قائد من نوع ال�ض���يد ح�ض���ن ن�ضر 

اهلل، يفر�ش ب�ض���نة الأم���ر الواقع 

راأيه ويعط���ل ميكانيزمات الدولة 

اللبنانية متى �ضاء ''واللي ما يعجبه 

ي�ضرب براأ�ضه الطوف''.

ال�صاع���ر/  �صو�ص���ن   :2 نم���وذج 

ابري���ل   20 الوط���ن/  �صحيف���ة 

2011/ اإلى من ي�صتعجل الن�صيان
البحرين كادت اأن تذهب لقمة 

�ض���ائغة لإي���ران، وكف���ى �ض���حكًا 

علين���ا ودفاع���ًا ع���ن اأنف�ض���كم اأو 

ع���ن اإي���ران؛ اإذا اإي���ران تعت���رف 

وتقر، واإيران تتحدث عن نف�ض���ها 

دونما حاج���ة للبحث عن براهين 

تق���ول  اإي���ران  �ض���لوعها،  تثب���ت 

نع���م اأن���ا اأتدخل، اإي���ران تريد اأن 

)تاأم���ر( البحري���ن وتعلمها كيف 

تدي���ر اأموره���ا الداخلي���ة، اإيران 

م���ع الأ�ض���ف ه���ي الت���ي تتح���دث 

نيابة عن �ض���يعة البحرين، هي ل 

تتح���رك دفاعًا عن اأمن البحرين 

اأو �ض���يادة البحرين اأو دفاعًا عن 

�سنة �لبحرين.

نم���وذج 3: �صو�ص���ن ال�صاع���ر/ 

31 اكتوب���ر  �صحيف���ة الوط���ن/ 

ا�صتباقي 2011/   تحذير 
ح���زب اهلل و�ض���حيفته دائم���ًا 

بالنتائ���ج،  الأم���ور  يقي�ض���ون  م���ا 

)يتحلطم���ون( عل���ى ردات الفعل 

م���ن  ي�ض���تكون  الفع���ل،  عل���ى  ل 

التبع���ات وكاأنها ج���اءت من فراغ 

وكاأنه���م �ض���حوا فج���اأة فوج���دوا 

الدني���ا كلها �ض���دهم، وهم كانوا 

م���ن  تط���وف  والمالئك���ة  نيام���ًا 

حوله���م والبراءة ت���كاد تقفز من 

بي���ن اأيديهم.حت���ى اأمري���كا التي 

ت�ض���اندهم وتتاآم���ر معه���م علينا 

تعرف حقيقة اإرهابهم. 

مهم���ا  اإرهاب���ي  ح���زب  اأنت���م 

تقنعتم وتلثمتم وخاطبتم الخارج 

بخط���اب ل يمر حتى من �ض���يوان 

والخليجي���ة  البحريني���ة  الأذن 

يع���رف  ال���كل  اأن  اإل  والعربي���ة، 

حقيقة اإرهابكم.

الإره���اب الذي ب���داأ يم�ش اأمن 

النا�ش لم يخ���رج اإل من عباءتكم 

فاأنت���م رعات���ه الر�ض���ميون واأنت���م 

وع���دم  مظلت���ه،  واأنت���م  حمات���ه 

اإدانتكم له وتبرئكم منه ب�ض���كل ل 

6 قوائم اعرفها تعرف أهلها: هكذا ُطويت الحقيقة في »بازار« صاحبة الجاللة!
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لب�ش فيه خير دليل على �ضلوعكم 

في هذا المخط���ط الإرهابي، فما 

تقوم به ملي�ض���ياتكم في ال�ض���وارع 

الآن وف���ي بي���وت النا�ش كما حدث 

لأكث���ر م���ن كات���ب و�ض���حافي هو 

�ض���روع في قتل مع �ض���بق الإ�ضرار 

والتر�ضد وعقوبته ال�ضجن الموؤبد.

قائمة )4(: شيعية طائفية 
التحري����ش  �ض���حافة  قائم���ة 

ل���ن تجد م���ا ت�ض���رب ب���ه خطاب 

الحركة الحتجاجية التي �ض���اغت 

مطالبه���ا الوطني���ة، لهذا �ض���تقفز 

على الخطاب اإلى النيل من طائفة 

اأ�ضحاب الخطاب. �ضت�ضتثمر هذه 

ال�ض���حافة الغالبية ال�ض���يعية التي 

�ض���اركت في الحتجاج���ات بحكم 

والثقافية،  الديموغرافية  الطبيعة 

لت�ضم الحتجاجات بالطائفية، لي�ش 

مهمًا اأن يكون المحتجون دينيون اأو 

ليبراليون اأو علمانيون اأو �ضيوعيون 

اأو ملح���دون، فكلهم �ضتح�ض���رهم 

�ضحافة التحري�ش في قائمة واحدة 

با�ضم طائفتهم الأم.

ال�صي���خ/ في�ص���ل   :1 نم���وذج 

ماي���و   29 الوط���ن/  �صحيف���ة 

ال�صهيد  اآخ���ر كلمات     /2011
المري�صي، ورجل دين يحتج على 

اهلل.

لن نق���ول موجهين الخطاب له 

باأن ''ح���رام عليك'' اأو ''ات���ق اهلل''، اإذ 

ال�ضنوات الما�ض���ية وما ت�ضمنتها 

من ت�ضريحات له، كلها تبين اأنه 

لم يرع حق اهلل اإن كانت الق�ض���ية 

معني���ة بمذهب اآخ���ر ل يمثله، اأو 

ب�ض���ر ل يتفق���ون معه ف���ي توجهه 

ال�ضيا�ض���ي، بل الأكث���ر من ذلك، 

ه���و ل يعت���رف بحق الإن�ض���ان في 

كونه اإن�ضانًا لو كان هذا ال�ضخ�ش 

متح�ض���اًل عل���ى جن�ض���ية البل���د، 

وكاأن هذه ال�ض���ريحة قتلها مباح، 

ودمه���ا اإن ه���در فال يطبق �ض���رع 

اهلل عل���ى من هدره. ل تطلبوا من 

اأح���د ل يخ�ض���ى اهلل، بل يقف في 

مواجه���ة كالمه، ب���اأن يتقي اهلل. 

لك���ن القول هن���ا باأنه���ا كارثة ما 

بعدها كارثة، حينما يعتلي المنبر 

ويخطب في النا�ش من يطوع دين 

اهلل و�ضرعه على مزاجه، ويوجهه 

فيم���ا يخ���دم م�ض���الحه. لي�ض���ت 

الم���رة الأولى التي ي�ض���تهين فيها 

عي�ضى قا�ضم بحرمة الدم، حينما 

يكون الدم غير منتم له مذهبيًا.

الحم���د/  �صعي���د   :2 نم���وذج 

ماي���و   11 الأي���ام/  �صحيف���ة 

جماع���ة  متناق�ص���ات   /2011
الدوار.

بقاي���ا  وق���ع  �ض���هلة  وب�ض���هولة 

القومجيي���ن  وبقاي���ا  الي�ض���ار 

الداخ���ل  م���ن  المهزومي���ن 

كمجموعات واأفراد والمحت�ضدين 

نف�ضيًا و�ضيكيولوجيًا برغبة عارمة 

في النتقام با�ض���م الثورة.. وقعوا 

في الفخ الطائفي المن�ض���وب في 

ال���دوار ال���ذي تحرك���ه م���ن بعيد 

م�ض���اريع مطاأفنة لم تخِف ولءها 

يومًا لدولة الولي الفقيه.

األ يكف���ي ان تق���ود الم�ض���روع 

مثل هذه ال�ض���ماء ليطرح زعماء 

الي�ض���ار وزعماء القومجيين على 

اأنف�ض���هم الف �ضوؤال و�ض���وؤال قبل 

الن�ض���ياق اإل���ى دع���م جمهوري���ة 

الدوار وال�ض���راخ باأعلى ال�ضوت 

في دوارها المطبوع بطابع طائفي 

فاقع والمتحرك في يومياته وعلى 

م���دى �ض���تة اأ�ض���ابيع و�ض���ط حياة 

ماأتمية بامتياز مار�ض���ت اأعمالها 

وحكم���ت كل �ض���اردة وواردة فيها 

الح�ض���ينية  وروح  الماأت���م  ثقاف���ة 

وخطابها م�ضمونًا واأ�ضلوبًا.

لم نلم���ح في جمهوري���ة الدوار 

تعبيرًا ي�ض���اريًا وا�ضتراكيًا اأو حتى 

ليبرالي���ًا اأو مدنيًا ولم ن�ض���مع في 

الدوار لغ���ة القوميين ومفرداتهم 

بل كل بقايا القومجيين متدثرين 

ط���وال اأربعي���ن ليل���ة بلغ���ة الولي 

الفقيه وردائه. 

نم���وذج 3: �صو�ص���ن ال�صاع���ر/ 

ابري���ل   28 الوط���ن/  �صحيف���ة 

2011/ هل هي طائفية؟
فاإن كان���ت المرجعي���ة الدينية 

هي التي تقود الحراك ال�ضيا�ض���ي 

ويق���وم ذل���ك الح���راك باحت���الل 

الدوار وعدم الخروج منه واحتالل 

الم�ضت�ض���فى و.. و.. فاإنه���ا ق���ادت 

العدي���د م���ن مريديه���ا لمخالف���ة 

قانون من�ض���و�ش بعقوباته ومثيله 

موج���ود ف���ي كل دول���ة حت���ى تلك 

الت���ي به���ا مرجعيات ديني���ة عليا. 

واإن كان���ت مرجعياتك���م الديني���ة 

هي التي اتخذت خي���ارات دون اأن 

ت�ضت�ضيركم فيما يجوز وما ل يجوز، 

اأو هل تبداأ الحوار اأو ل تبداأ، اأو هل 

تقب���ل عر�ش ولي العهد اأو ل تقبل، 

اأو هل ت�ض���ع �ض���روطًا اأو ل ت�ض���ع؛ 

فاإنه���ا بذلك النف���راد قد حددت 

م�ضائركم، لكنها اليوم �ضتترككم 

تتحملون العواقب وحدكم.

قائمة )5(: إرهاب الدوار
�ض���تعمل  القائم���ة  ه���ذه  ف���ي 

�ض���حافة التحري����ش عل���ى جع���ل 

الفت���رة التي ق�ض���اها المحتجون 

ف���ي الدوار، فت���رة احتالل وعنف 

وانق���الب وخيان���ة واإره���اب وقتل 

وقطع ط���رق و.. الخ. ورغم مئات 

التي وثقها ال�ضحافيون  التقارير 

الذي���ن  الدولي���ة  والمنظم���ات 

كل  م���ن  ال���دوار  اإل���ى  تواف���دوا 

اأنح���اء العالم خالل تل���ك الفترة 

ب�ض���لمية الحتجاجات،  و�ض���هدوا 

اإل اأن قائم���ة التحري�ش �ض���تعمل 

على النفخ في الك���ذب، والتكرار 

تبري���ر  اأج���ل  م���ن  الممج���وج، 

ال���ذي واجه  النتقام اله�ض���تيري 

به النظ���ام الحركة الحتجاجية. 

كم���ا �ض���تعمل ه���ذه القائم���ة على 

التحري����ش عل���ى اتخاذ اأق�ض���ى 

المحتجي���ن،  �ض���د  العقوب���ات 

و�ضيقف �ض���حافيو ال�ض���لطة �ضدًا 

منيعًا اأم���ام اأي تراج���ع اأو تعديل 

يمكن اأن تقدم عليه ال�ضلطة تحت 

�ضغط المنظمات الدولية. 

الزيان���ي/  ه�ص���ام   :1 نم���وذج 

 29 الأح���د  الوط���ن/  �صحيف���ة 

قا�ص���م  عي�ص���ى  ماي���و2011/ 

يتحدث عن حرمة الدماء!

الذي���ن اأدخلوا البلد ف���ي اأكبر 

اأزم���ة الي���وم يظه���رون ف���ي ثوب 

جديد، ثوب الت�ضماح، ثوب حرمة 

ث���وب  التعاي����ش،  ث���وب  الدم���اء، 

الوح���دة، وكلها لم تكن حا�ض���رة 

هذه ال�ض���عارات حين كان الدوار 

محتاًل، حين دخلت البحرين في 

حالة اإرهاب لمدة �ضهرين. 

ن���م���وذج 2: ه�����ص��ام ال��زي��ان��ي/ 

 26 ال����������وط����������ن/  �����ص����ح����ي����ف����ة 

البحرين  اأه��ل  يا  مايو2011/ 

اأرج�������وك���م  نن�صى"2"  ت���ع���ال���وا 

اأع�طوني   "ح�قنة ب�الدة"!!

اإحنا بلد نن�ض���ى ب�ضرعة، خلونا 

نرج���ع مثل ل���ّول، عادي كل �ض���ي 

ع���ادي.. خال�ش انته���ت الحفلة، 

رجعوا اللي اأوقفتموهم، م�ضاكين 

ما ق�ض���دهم ي�ض���لون البلد، كانوا 

م�ض���ابين ب���دورة را�ش، م���ا دلوا 

بوابة ال�ض���ركة، لي����ش اإحنا ما في 

قلبنا ت�ض���امح، رجعوه���م، عادي 

اقت�ض���اد البلد ن�ض���لمه لمن ي�ضل 

البلد .. واهلل عادي ما فيها �ض���ي، 

واإل �ضلون ت�ضيع البلد. 

اإياكم يا بلد تاخذون اإجراءات 

�ض���د من اأ�ضقط النظام، واأدخلنا 

في �ض���هرين من الإرهاب، وقتل، 

ت���رى  اإياك���م،  الط���رق،  وقط���ع 

ت�ض���يرون طائفيي���ن، ب����ش الل���ي 

ي�ضقط النظام ويقتل ويرهب، مو 

اإرهاب���ي، كان يطالب بالمطالب، 

البل���د بخي���ر ي���ا جماع���ة، خلونا 

نعي�ش، خلونا نن�ضى، خلكم عادي، 

والتزموا برباطة الجاأ�ش.

م���ن ق���ال اإن ممتل���كات تعاني 

من الطائفية، من ق���ال اإن اإدامة 

تعاني من الطائفية وتق�ضي اأبناء 

ل  ل  التوظي���ف،  م���ن  البحري���ن 

اأنت���م طائفيون، خلكم عقالنيين، 

ع���ادي خ���ل ن�ض���لم وثاي���ق البلد، 

واقت�ض���ادها لم���ن يري���د زوالها، 

ولمن ي�ضرب المعلومات لالأعداء، 

عادي البلد بخير. 

ال�صي���خ/  في�ص���ل   :3 نم���وذج 

ماي���و   28 الوط���ن/  �صحيف���ة 

ننتق���د الدول���ة.. لك���ن   /2011
ال�صتحالة اأن »ننقلب« �صدها

ل نخف���ي اأم���رًا، حينم���ا نق���ول 

باأن النا����ش تحفظت على قرارات 

خلق���ت لديهم قلق���ًا -هم محقون 

في���ه- يخ�ض���ون اأن تك���ون نتيجته 

ع���دم ا�ض���تيعاب الدر�ش القا�ض���ي 

الذي م���رت به البحري���ن، حينما 

بداأت عجلة محا�ضبة الذين خانوا 

البلد ومن اأ�ضاوؤوا لقيادتها و�ضعبها 

المخل�ش ت�ضير ب�ض���رعة اأقل مما 

كانت عليه. ق���رار البعثات الأخير 

لم ي�ضت�ض���يغه المخل�ضين في هذا 

البلد )يق�ضد اإعادة وزارة التربية 

والتعليم البعثات للطلبة المبتعثين 

بع���د قطعها عنه���م(، ومن حقهم 

ذلك حينما يرون من اأ�ض���اء للبلد 

يت���م التغا�ض���ي عما فعل���ه بمجرد 

توقيعه على ورقة تعهد، يا جماعة 

م���ن نق����ش التوقيع عل���ى الميثاق 

ورق���ة  اأي  ينق����ش  األ���ن  الوطن���ي 

تعهد؟! بالإ�ض���افة لما ن�ض���مع عنه 

يوميًا وينقل لنا من مواقع مختلفة 

ب�ضاأن التخفيف في العقوبات على 

بع�ش زوار الدوار ومن هتفوا �ضد 

النظ���ام، ف���ي وق���ت يتم�ض���ك فيه 

المخل�ض���ون بكالم جاللة الملك 

ورئي�ش الوزراء ب�ضاأن محا�ضبة كل 

من اأ�ض���اء للوط���ن، واأن زمن عفا 

اهلل عما �ض���لف انتهى، وينتظرون 

التطبيق بقوة. 

قائمة )6(: القصاص وال 
عفا اهلل

�ض���يقوم  القائم���ة  ه���ذه  ف���ي 

ب���دور  التحري����ش  �ض���حافيو 

لل�ض���لطة،  والمخبري���ن  الو�ض���اة 

يمدونه���ا باأ�ض���ماء م���ن �ض���اركوا 

ف���ي الحتجاجات، وي�ض���لمون من 

تمت الو�ض���اية باأ�ضمائهم من قبل 

زم���الء في العم���ل اأو المدار�ش اأو 

الدولة  الجامع���ات، و�ض���يطالبون 

بمعاقبته���م ومحا�ض���بتهم لأنه���م 

�ض���اركوا في م�ضيرة احتجاجية اأو 

قالوا براأيهم، كما �ضيقومون بن�ضر 

وتاأليف الو�ضايات التي وجدت من 

ال�ض���يد في الم���اء العكر مناخها 

�ض���عار  �ض���يرفعون  كم���ا  الأمث���ل، 

ال�ض���عب يري���د تنفيذ الق�ض���ا�ش 

والال عف���و )كما �ض���بق في قائمة 

.)4
المحمي���د/ محم���د  نم���وذج: 

�صحيف���ة   اأخب���ار الخلي���ج/ 20 

يري���د  ال�صع���ب   /2011 ماي���و 

تنفيذ الق�صا�س.

للعلم فقط ع���دد من العاملين 

لمجل����ش  العام���ة  الأمان���ة  ف���ي 

قائم���ة  اإلين���ا  اأر�ض���لوا  التع���اون 

العاملي���ن  باأ�ض���ماء البحرينيي���ن 

ف���ي الأمان���ة العامة ومن �ض���ارك 

الموؤ�ض���فة الأخيرة،  في الأحداث 

كما بع���ث اإلينا البع�ش في جامعة 

موظفي���ن  باأ�ض���ماء  البحري���ن 

بالجامعة �ض���اركوا ف���ي الأحداث 

الموؤ�ض���فة ولم يطله���م اأي اإجراء 

اإداري.. والأ�ض���ماء لدين���ا اإن كان 

اأحد مهتما بالمو�ض���وع من وزارة 

الخارجية اأو جامعة البحرين. 

تنفي���ذ  يري���د  »ال�ض���عب 

الق�ضا�ش«.. هذا هو �ضعار المرحلة 

ال���ذي ين���ادي ب���ه اأه���ل البحري���ن 

انتظ���ار  دون  م���ن  المخل�ض���ين، 

ا�ض���تجابة  تاأجي���ل.. وم���ن دون  اأو 

ل�ض���غوط حقوقية اأجنبية م�ضبوهة 

مجنون���ة،  اإيراني���ة  مناو�ض���ات  اأو 

اأو ال�ض���تماع لمق���الت وخطاب���ات 

النف���اق  مجموع���ات  وتح���ركات 

والتمييع والتحول ودموع التما�ضيح.. 

الداخلي���ة  ف���ي  البوا�ض���ل  رجالن���ا 

والجي����ش اإن ل���م ياأخ���ذ الق�ض���اء 

العادل حقهم ويقت�ش لعائالتهم، 

فمن له���م ومن يحميه���م..؟ اأرواح 

رجال ال�ضرطة لي�ضت هباء ولي�ضت 

رخي�ض���ة.. اأي م�ض���ا�ش ب���اأي رجل 

ع�ضكري هو م�ضا�ش باأهل البحرين 

المخل�ضين جميعا. 

6 قوائم اعرفها تعرف أهلها: هكذا ُطويت الحقيقة في »بازار« صاحبة الجاللة!
دليل الصحافة البحرينية   التحريضي: قوائم التحريض الصحفي
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ف���ي  ال�ض���حافيون  يحتف���ل 

البحري���ن بالي���وم العالم���ي لحرية 

ال�ض���حافة هذا العام 2012 في 

اإ�ض���راب عام ع���ن الطع���ام دعت 

البحرينية.  ال�ض���حافة  له رابط���ة 

ياأتي ذل���ك كتعبي���ر احتجاجي لما 

ت�ض���هده حرية التعبير وال�ض���حافة 

م���ن انتهاكات وتج���اوزات حكومية 

منذ الرابع ع�ض���ر من فبراير العام 

الما�ضي وحتى اليوم.

الإ�ض���راب عن الطع���ام في هذا 

اليوم هو بمثابة ال�ض���رخة في وجه 

ال�ض���لطات الر�ض���مية و�ضيا�ض���اتها 

وه���و  الكلم���ة.  لحري���ة  القمعي���ة 

اأي�ض���ًا، ر�ض���الة اإن�ض���انية يوجهه���ا 

ال�ضحافيون في البحرين للمجتمع 

الدولي لحث���ه على بذل المزيد من 

ال�ض���غوط على النظام ال�ضيا�ض���ي 

باإلتزاماته  للوف���اء  البحري���ن  ف���ي 

وتعهدات���ه اأم���ام الهيئ���ة الأممي���ة 

)الأمم المتحدة(. 

الإنتهاكات... م�ضل�ضل م�ضتمر 

ليزال الإعالميون في البحرين 

ي�ض���تذكرون ببالغ الأ�ض���ى والحزن 

مقت���ل اإعالميي���ن اثنين )النا�ض���ر 

كري���م فخ���راوي والم���دون زكري���ا 

الع�ض���يري( اأثناء احتجازهما لدى 

اإ�ض���افة  البحريني���ة،  ال�ض���لطات 

الع�ض���رات  واإقال���ة  اعتق���ال  اإل���ى 

م���ن ال�ض���حافيين والإعالميي���ن، 

والزمي���الت  الزم���الء  خ�ضو�ض���ًا 

الذين تعر�ضوا لالإعتقال التع�ضفي 

واأب�ضع اأ�ض���كال التعذيب في مراكز 

التوقي���ف التابعة ل���وزارة الداخلية 

البحريني���ة، وقوة دف���اع البحرين، 

والأمن الوطني.

الإعالمي���ة  الأو�ض���اط  ولأن 

وال�ض���حافية ف���ي البحري���ن كانت 

تاأمل في اأن يكون لتو�ضيات اللجنة 

لتق�ض���ي  الم�ض���تقلة  البحريني���ة 

ت�ض���حيح  ف���ي  تاأثي���ر  الحقائ���ق 

م�س���ار �ل�سيا�س���ات �لحكومية فيما 

يتعل���ق بحري���ة التعبي���ر والإعالم، 

اإل اأن �ض���يئًا ل���م يتغي���ر، اإذ ل تزال 

فت���رة  ف���ي  م�ض���تمرة  الإنته���اكات 

تعتبر الأ�ض���واأ في تاري���خ البحرين 

منذ الإ�ضتقالل وحتى اليوم. دللة 

ذلك على الأقل ت�ض���نيف المنامة 

كواحدة من العوا�ضم الع�ضر الأكثر 

قمع���ًا للحري���ات، بح�ض���ب منظمة 

مرا�ضلون بال حدود.

�ض���جل �ضيا�ض���ات  ولم يقت�ض���ر 

التعتيم وقم���ع الحريات الإعالمية 

البحرينيي���ن  ال�ض���حافيين  �ض���د 

فق���ط )راج���ع ج���دول التوثي���ق(، 

فال تزال و�ض���ائل الإع���الم الدولية 

ومرا�ض���لو وكالت الأنب���اء الدولية 

يعانون جراء ال�ضيا�ضات الحكومية 

الت���ي ات�ض���فت بالعدائي���ة معه���ا، 

ودلل���ة عل���ى ذل���ك العدي���د م���ن 

الحالت الت���ي وثقته���ا المنظمات 

المرا�ضلين  الدولية لمنع  والهيئات 

وال�ض���حافيين من دخول البحرين 

لتغطي���ة اأح���داث م���رور ع���ام على 

اللوؤل���وؤة،  دوار  ف���ي  الإحتجاج���ات 

والن�ضطاء  ال�ض���حافيين  واحتجاز 

عل���ى  واإجباره���م  الإلكترونيي���ن 

ج���دول  )راج���ع  الب���الد  مغ���ادرة 

التوثيق(. 

شهود االنتهاكات
 واإ�ض���افة اإلى م���ا اأقرته بيانات 

والهيئ���ات  المنظم���ات  ومواق���ف 

الدولي���ة المعني���ة بحري���ة التعبير، 

ومنها منظمة مرا�ض���لون بال حدود 

لل�ض���حافيين  الدول���ي  والتح���اد 

ال�ض���حافيين  حماي���ة  ولجن���ة 

والهيئ���ات  المتح���دة(  )الولي���ات 

المعني���ة  الدولي���ة  والمنظم���ات 

بالدف���اع عن حقوق الإن�ض���ان، فقد 

البحريني���ة  اللجن���ة  تقري���ر  وث���ق 

الحقائ���ق  لتق�ض���ي  الم�ض���تقلة 

ف���ي  ال�ض���ادر  ب�ض���يوني(  )لجن���ة 

2011، العديد من  23 نوفمب���ر 
الإنته���اكات والجرائم التي تعر�ش 

وال�ض���حافيون  العالمي���ون  له���ا 

ف���ي البحري���ن، بم���ا ي�ض���مل مقتل 

المدون زكريا الع�ض���يري والنا�ض���ر 

كريم فخراوي في التا�ض���ع والثاني 

ع�ض���ر م���ن اأبريل الع���ام 2011، 

التعذي���ب  وح���الت  والعتق���الت 

والق���الت الجماعي���ة للعدي���د من 

ال�ضحافيين، ومن مختلف و�ضائل 

الإع���الم في القطاعي���ن الحكومي 

والخا�ش. 

كما ت�ضمن تقرير لجنة ب�ضيوني 

الإقرار بالإنتهاكات ال�ض���ادرة عن 

الموؤ�ض�ض���ات العالمي���ة الر�ض���مية 

للدول���ة ممثل���ة ف���ي هيئ���ة �ض���وؤون 

الإع���الم وتلفزي���ون البحرين التي 

�ض���لبيًا،  طائفي���ًا  دورًا  مار�ض���ت 

لل�ض���يطرة  وكذل���ك جن���وح الدولة 

على ال�ض���حافة اليومية وتوجيهها 

وتج���در  ل�ض���الحها.  �ضيا�ض���يًا 

الإ�ض���ارة ف���ي ه���ذا ال�ض���دد لم���ا 

اأهمل���ه تقرير ب�ض���يوني من الإقرار 

باأن تلفزي���ون البحرين لع���ب دورًا 

مبا�ض���رًا في اإقالة واعتقال العديد 

�ضيا�ض���ة  ج���راء  المواطني���ن  م���ن 

التحري����ش الطائف���ي وا�ض���تخدام 

جنائي���ة  دللت  ذات  مف���ردات 

و)المجرمي���ن(  )الخون���ة(  مث���ل 

و)الإرهابيين(.

التوصيات املعلقة 
بعقود التدريب 

وفي حين اأ�ض���ار تقرير ب�ض���يوني 

اإل���ى �ض���رورة الإلتف���ات لتنفيذ ما 

ت�ضمنه من تو�ضيات، ورغم العديد 

م���ن المنا�ض���دات المطالب���ة الت���ي 

خرج���ت بها المنظم���ات والهيئات 

ال�ض���لطات  تق���م  ل���م  الدولي���ة، 

ال�ضيا�ض���ية ف���ي الب���الد باتخاذ اأي 

اإج���راءات ت�ض���حيحية جدية تجاه 

م���ا اأثبت���ه التقري���ر من تج���اوزات 

ومخالف���ات. واأكتفت هيئة �ض���وؤون 

الإع���الم بتوقي���ع عق���ود تدريبي���ة 

م���ع بع����ش القن���وات التلفزيوني���ة 

الدولية في مج���الت التدريب، في 

تجاهل وا�ض���ح اإلى اأن المخالفات 

تتعل���ق  تك���ن  ل���م  والتج���اوزات 

بالمعالجات الفنية اأو ل�ض���عف في 

الم�ضوى المهني لدى العاملين، بل 

كان���ت تتعلق بالمحت���وى الإعالمي 

للتغطي���ات والتجيي���ر الطائفي لها 

وفق �ضيا�ض���ات اأجب���َر الإعالميون 

�ض���غوط  تح���ت  انتهاجه���ا  عل���ى 

�ضيا�ض���ية. وعليه، فاإن الم�ض���وؤولين 

ع���ن �ضيا�ض���ات الإعالم الر�ض���مي 

الطائف���ي والتحري�ض���ي ليزال���ون 

عل���ى مقاعده���م ليدي���روا مرحلة 

م���ن  فرغ���وا  اأن  بع���د  الإ�ض���الح 

مرحل���ة النته���اكات والتج���اوزات 

والمخالفات التي اأقرتها اللجنة.

تو�ض���يات  �ض���عيد  عل���ى  اأم���ا 

لجنة ب�ض���يوني المعتلق���ة بمحاكمة 

ومحا�ضبة الم�ض���وؤولين عن تعذيب 

المحتجزي���ن، فلم تقم ال�ض���لطات 

البحرينية حتى الآن بواجباتها في 

الك�ضف عن المعذبين والم�ضوؤولين 

ع���ن النته���اكات والجرائ���م الت���ي 

طالت الإعالميين من �ض���حافيين 

وم�ض���ورين ومدوني���ن. اإذ ل ينظر 

الق�ض���اء البحرين���ي حت���ى الي���وم 

�ض���وى ق�ض���ايا التعذيب في حالت 

المدون زكريا الع�ض���يري والنا�ض���ر 

كريم فخراوي وال�ض���حافية نزيهة 

�ض���عيد، وتتحفظ الرابطة والعديد 

من الموؤ�ض�ضات الحقوقية المحلية 

والدولي���ة ب�ض���دة عل���ى اإج���راءات 

التحقي���ق  ف���ي  العام���ة  النياب���ة 

تعتبره���ا  الت���ي  والمحاكم���ات 

الرابطة مجرد محاكمات �ضورية، 

الم�ض���وؤولين  تحا�ض���ب  ل  اأنه���ا  اإذ 

الفعليي���ن ع���ن النته���اكات، كم���ا 

اأغفل الق�ض���اء البحرين���ي العديد 

م���ن ح���الت الإعتق���ال التع�ض���في 

والتعذي���ب لبقي���ة الإعالميين من 

مختلف التخ�ض�ضات.

ت���زال  ل  اآخ���ر،  جان���ب  وم���ن 

ال�ض���حافية في �ض���حيفة الو�ض���ط 

تواج���ه  خليف���ة  ري���م  البحريني���ة 

�ض���بغة  ذا  حكومي���ًا  ا�ض���تهدافًا 

عب���ر  وذل���ك  وا�ض���حة،  �ضيا�ض���ية 

الق�ض���اء  ا�ض���تمرار محاكمتها في 

م���ن  العدي���د  رغ���م  البحرين���ي 

المنا�ض���دات الدولي���ة، والت���ي كان 

اآخرها التقرير الموؤرخ في ٢٤ يناير 

٢٠١٢ )تون����ش/ لندن( وال�ض���ادر 

ع���ن )لجن���ة الكتاب ال�ض���جناء في 

منظم���ة القل���م الدولي���ة/ منظمة 

اإندك����ش عل���ى الرقاب���ة/ ال�ض���بكة 

العربية لمعلومات حقوق الإن�ضان/ 

اآيفك����ش/ مرك���ز الخلي���ج لحق���وق 

الإن�ض���ان( تحت عنوان »الحرمان 

م���ن العدالة ف���ي البحري���ن: خنق 

حري���ة التعبير والتجمع ال�ض���لمي«، 

وطالب التقرير الحكومة البحرينية 

في اأحد تو�ضياته الرئي�ضية باإيقاف 

ال�ض���حافية  وا�ض���تهداف  محاكمة 

ريم خليفة.

ول يزال العديد من ال�ضحافيين 

المف�ض���ولين من و�ض���ائل الإعالم 

ينتظ���رون  والخا�ض���ة  الحكومي���ة 

عودته���م لأعماله���م، ولم ت�ض���تطع 

رابطة ال�ضحافة البحرينية توثيق 

ع���ودة مف�ض���ول واح���د اإل���ى عمله 

ممن تمت اإقالتهم.

ويمك���ن الإعتم���اد عل���ى تقري���ر 

البحريني���ة  ال�ض���حافة  رابط���ة 

)الكلم���ة ت�ض���اوي الم���وت( لتوثيق 

حالت الف�ضل التع�ضفي من العمل. 

وعر�ضت هيئة �ضوؤون الإعالم على 

المف�ضولين من الإعالميين العودة 

لوظائ���ف ف���ي غير تخ�ض�ض���اتهم 

ورف����ش  مجحف���ة،  وب�ض���روط 

العاملون الع���ودة لأعمال ل تتوافق 

وتخ�ض�ضاتهم. ول تزال ال�ضحف 

البحريني���ة القريب���ة من موؤ�ض�ض���ة 

ملكيته���ا  تع���ود  الت���ي  اأو  الحك���م 

لأفراد من العائلة الحاكمة ترف�ش 

اإعادة ال�ض���حافيين والم�ض���ورين 

المف�ضولين اإلى اأعمالهم.

توثيق االنتهاكات يف 
الفرتة من 1 يناير 2012  

20 ابريل 2012
ال�ض���حافة  رابط���ة  وكان���ت 

البحريني���ة قد اأ�ض���درت تقريرها 

الإع���الم  حري���ة  ح���ول  الأول 

وال�ض���حافة في البحري���ن »الكلمة 

ت�ض���اوي الموت« ال�ض���ادر باللغتين 

العربي���ة والإنجليزي���ة وذل���ك عن 

�لفت���رة من 1 يناي���ر – 15 يوليو 

2011، وهو اأول تقرير من نوعه 
في �ض���بر حال الإعالم وال�ضحافة 

في البحري���ن وتوثيق ما تعر�ض���ت 

له و�ض���ائل الإعالم وال�ض���حافيين 

والم�ض���ورين  والمدوني���ن 

البحرينيي���ن والأجان���ب من���ذ بدء 

الأحداث في 14 فبراير الما�ضي، 

كما اأردفت التقرير بتقرير �ض���نوي 

�ضدر مطلع العام الجاري.

وكانت النيابة العامة البحرينية 

ق���د قام���ت ب�ض���حب العدي���د م���ن 

الإعالميي���ن  �ض���د  الق�ض���ايا 

الجنائي���ة،  المحاك���م  اأم���ام  م���ن 

ويخ�ض���ى اأن تعي���د النياب���ة العامة 

الإعالميي���ن  ابت���زاز  اأو  تقديمه���ا 

وال�ضحافيين بها. وترف�ش النيابة 

العامة الإف�ض���اح عن م�ض���ير هذه 

المحاكمات حت���ى الآن اأو الإعالن 

عن حفظها ر�ضميًا.

ه���ذا الر�ض���د ه���و ر�ض���د اأولي، 

و�ضتقدم الرابطة تفا�ضيل اأكثر في 

التقرير ال�ضنوي.

األحكام القضائية 
اجلائرة

الق�ض���ائية  الأح���كام  لت���زال 

ال�ض���ادرة في 22 يونيو الما�ض���ي 

�ض���د كل م���ن الدكت���ور عبدالجليل 

ال�ض���نقي�ش، وه���و م���دون ونا�ض���ط 

ف���ي حق���وق الإن�ض���ان؛ وعل���ى علي 

عبدالإم���ام، وه���و مدون وموؤ�ض����ش 

منتدى �ضيا�ضي، وح�ضن معتوق وهو 

م�ضور وممر�ش، ل تزال تمثل قلقًا 

كبيرًا داخ���ل الأو�ض���اط الإعالمية 

في البحرين وخارجها.

 واأ�ضدرت العديد من المنظمات 

الحقوقي���ة والمعنية بحرية التعبير 

بيانات و�ض���فت هذه الأحكام باأنها 

اأحكام ق�ض���ائية متع�ضفة، اإذ تمتد 

من ثالث اأعوام اإلى خم�ض���ة ع�ضر 

عامًا. وفيما ينف���ذ كل من الدكتور 

والم�ض���ور  ال�ض���نقي�ش  عبدالجليل 

ح�ضن معتوق اأحكامهما، تم الحكم 

عبدالإم���ام  عل���ي  الم���دون  عل���ى 

غيابًي���ا. ولم ترد اأي معلومات حتى 

اإع���داد ه���ذا التقري���ر ع���ن مكان 

اإقامت���ه اأو م���ا اإذا كان ق���د تعر�ش 

لالإعتقال دون الإعالن عن ذلك. 

الأح���كام  ه���ذه  �ض���ابت  ولق���د 

الق�ض���ائية اإجراءات غير قانونية، 

اإذ تعج هذه المحاكمة بالتجاوزات 

المتهمي���ن  لحق���وق  والخروق���ات 

والنا�ض���ط  الم���دون  تعر����ش  كم���ا 

ف���ي الدف���اع عن حق���وق الإن�ض���ان 

للتعذي���ب  ال�ض���نقي�ش  عبدالجلي���ل 

في المعتقل، ول���م تعقد محاكمات 

المتهمين وف���ق الأعراف القانونية 

المتبع���ة عالمًيا اأو محليًا، كما اأنها 

تتناف���ى ومواثي���ق حقوق الإن�ض���ان 

التي وقعت البحرين عليها. 

اخلامتة والتوصيات
ال�ض���حافة  رابط���ة  توؤك���د 

البحريني���ة عل���ى خطورة الو�ض���ع 

القائ���م ف���ي البحرين، خ�ضو�ض���ًا 

فيما يتعلق ب�ض���المة ال�ض���حافيين 

الذي���ن  والمدوني���ن  والم�ض���ورين 

وحم���الت  لنته���اكات  يتعر�ض���ون 

ا�ض���تهداف منظم���ة. كما ل���م تقم 

حكوم���ة البحري���ن باأي اإج���راءات 

اأو اإ�ض���الحات ج���ادة فيم���ا يتعل���ق 

البحريني���ة  اللجن���ة  بتو�ض���يات 

الم�ضتقلة لتق�ضي الحقائق )لجنة 

ب�ض���يوني(. ب���ل ا�ض���تمرت الدول���ة 

ف���ي �ضيا�ض���ات القم���ع والمالحقة 

والنا�ض���طين  لل�ض���حافيين 

الإلكترونيي���ن، كم���ا ل ت���زال هيئة 

�ض���وؤون الإع���الم تحكم �ض���يطرتها 

على الإع���الم الإلكتروني عبر منع 

العدي���د م���ن المواق���ع الإلكترونية 

الإعالمي���ة، منه���ا موقع �ض���حيفة 

القد����ش العرب���ي اللندني���ة وم���راآة 

البحرين والعديد من ال�ض���فحات 

الإلكتروني���ة ف���ي مواقع التوا�ض���ل 

الإجتماعي.

ال�ض���حافة  رابط���ة  وتنا�ض���د 

المنظم���ات  �ض���تى  البحريني���ة 

والهيئ���ات والتح���ادات الإقليمي���ة 

والدولية المعني���ة بحقوق الإعالم 

اإلى  وال�ض���حافة وحقوق الإن�ض���ان 

ف���ي البحري���ن لل�ض���غط  التدخ���ل 

عل���ى الحكومة البحرينية ل�ض���مان 

�ض���المة الإعالميين في البحرين. 

تنفي���ذ  اإل���ى  الرابط���ة  وتتطل���ع 

الإجراءات التالية:

ت�ض���كيل لجن���ة تحقيق م�ض���تقلة 

وبم�ض���اركة دولية في مقتل كل من 

المدون زكريا الع�ض���يري والنا�ض���ر 

كريم فخراوي، وتقديم المت�ضببين 

في مقتلهما لمحاكمة عادلة.

دولي���ة  تحقي���ق  لجن���ة  ت�ض���كيل 

م�ض���تقلة في ح���الت التعذيب التي 

تعر�ش له���ا الإعالميون في مراكز 

التوقي���ف التابعة ل���وزارة الداخلية 

وقوة دفاع البحري���ن وجهاز الأمن 

الوطني.

البحريني���ة  الحكوم���ة  تعه���د 

دائ���م  ممث���ل  باإيف���اد  ال�ض���ماح 

للهيئ���ات الدولي���ة المعني���ة بحرية 

)التح���اد  وال�ض���حافة  الإع���الم 

منظم���ة  لل�ض���حافيين/  الدول���ي 

مرا�ض���لون بال حدود/ لجنة حماية 

كمراق���ب  للعم���ل  ال�ض���حافيين( 

دائ���م لمدة عامي���ن، وذلك بهدف 

الإط���الع والرقابة المبا�ض���رة على 

ما ت�ض���هده البحرين من انتهاكات 

وتجاوزات وا�ضتهداف لالإعالميين 

وال�ضحافيين في البحرين.

اإيق���اف العمل بقان���ون رقم 47 

والطباع���ة  ال�ض���حافة  لتنظي���م 

والن�ضر، واإطالق �ضراح النا�ضطين 

الإعالميي���ن والمدونين المعتقلين 

مم���ن  البحريني���ة  ال�ض���جون  ف���ي 

تتعل���ق تهمهم بحري���ة التعبير على 

الفور، واإيق���اف جميع المحاكمات 

الجاري���ة لالإعالميين البحرينيين 

اأم���ام المحاك���م الجنائية، وكذلك 

مراجعة الأح���كام ال�ض���ادرة على 

المدوني���ن البحرينيي���ن بال�ض���جن 

واإع���الن  الن�ض���ر.  جرائ���م  تح���ت 

ف���ي  المتبقي���ة  الدع���اوى  اإيق���اف 

النيابة العامة البحرينية وحفظها.

ال�ض���حافيين  جمي���ع  اإع���ادة 

والمدوني���ن  والم�ض���ورين 

اأعماله���م ف���ي  اإل���ى  المف�ض���ولين 

والخا�ضة،  الحكومية  الموؤ�ض�ض���ات 

واإقرار تعوي�ضهم عما لحق بهم من 

اأ�ضرار مادية ومعنوية.

الإع���الم  �ض���وؤون  اإدارة  ف�ض���ل 

الخارجي عن هيئة �ضوؤون الإعالم 

الحكومي���ة، وت�ض���كيل لجن���ة موؤقتة 

والإع���الم  ال�ض���حافة  لتنظي���م 

بحرينيي���ن  �ض���حافيين  ب���اإدارة 

هيئ���ة  ت�ض���كيل  لحي���ن  منتخبي���ن 

علي���ا منتخب���ة لتنظي���م الطباع���ة 

والن�ض���ر في البالد. وت�ضكيل لجنة 

تحقيق م�ضتقلة للتحقيق في النهج 

الإعالمي الذي تبنته هيئة الإذاعة 

والتلفزيون خالل الأحداث الأخيرة 

ف���ي البحرين وتقديم الم�ض���وؤولين 

عن النتهاكات الت���ي اأثبتها تقرير 

اللجنة الملكية الم�ض���تقلة لتق�ضي 

الحقائق للمحا�ضبة.

اأ�ض���كال ال�ض���طهاد  وقف كافة 

عل���ى  وال�ض���تهداف  والتع���دي 

وال�ض���حافيين  الإعالميي���ن 

الإج���راءات  ووق���ف  والن�ض���طاء، 

�الأمنية.

تقرير رابطة الصحافة البحرينية

الجوع من أجل الحرية
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الحادثة ال�شحافي الزمان

النيابة العامة تبداأ التحقيق مع الإعالمي وحيد البلو�ض���ي بتهمة الإهانة بطريقة العالنية رمزًا مو�ض���ع تمجيد وتقدي�ش لدى الم�ض���لمين، بعد �ض���كوى كيدية تقدمت بها جمعية الأ�ض���الة الإ�ضالمية 

)تنظيم ا�ضالمي �ضلفي(. وقد نفى الإعالمي التهم، موؤكدًا اأنها تهم )كيدية( وتاأتي �ضمن محاولت جمعية الأ�ضالة اإ�ضكاته عن توجيه اأي انتقاد لها

الإعالمي وحيد البلو�ضي يناير  2

الإعتداء على مازن مهدي م�ضور الوكالة الألمانية DPA بال�ضرب على راأ�ضه من قبل اأحد اأفراد قوات مكافحة ال�ضغب اأثناء تغطيته لعت�ضام مجموعة من الأهالي اأمام مركز �ضرطة �ضماهيج 

المحاذي لمطار البحرين الدولي )�ضمال العا�ضمة المنامة(.

ال�ضحافي مازن مهدي يناير  3

النظر في محاكمة ال�ضحافية ريم خليفة، وتاأجيل جل�ضة المحاكمة اإلى 19 يناير.

وق���ال محام���ي الدف���اع اإن ال�ض���حافية ريم خليفة كانت تغطي موؤتم���ر الوفد اليرلندي الذي زار البحرين في 14 يوليو/ تموز 2011، من اأجل الطالع على و�ض���ع الطواقم الطبية في المعتقل، 

وقام بع�ش من ح�ضر الموؤتمر من غير ال�ضحافيين باإطالق عبارات ا�ضتفزازية والتحر�ش بها، وذلك بعد اإثارة الفو�ضى وتخريب الموؤتمر ال�ضحافي للوفد اليرلندي الذي اأكد حادثة التخريب.

ال�ضحافية ريم خليفة يناير  5

قالت �ضحفية فرن�ضية ل�ضحيفة مراآة البحرين اإنها تلقت ات�ضالت تهددها بعواقب وخيمة اإن بقت في البحرين، ياأتي ذلك بعد اأن ظلت تحت المراقبة من قبل ال�ضلطات الأمنية 3 اأيام. واأكدت 

»�ضتيفاني لمور« اأن �ضيارة مدنية كانت تطاردها اأينما تذهب، ثم تتوقف لر�ضد تحركاتها اأمام الفندق الذي تقيم فيه. واأفادت اإنها على ات�ضال مع منظمة )مرا�ضلون بال حدود( التي اأبدت قلقها 

وطلبت منها اأن تكون على حذر، باعتبار اأن البحرين م�ضنفة من المناطق الع�ضر الأخطر في العالم على ال�ضحافيين. ولم يت�ضنى للرابطة الح�ضول على معلومات اإ�ضافية.

الفرن�ض���ية  ال�ض���حافية 

�ضتيفاني لمور

يناير  18

منع الكاتب د.علي الديري من دخول م�ض���ر والترحيل اإلى لبنان، فيما اعتبرته الرابطة ا�ض���تهدافًا لالإعالميين البحرينيين في الخارج عبر قوائم �ض���وداء اأر�ض���لتها ال�ض���لطات البحرينية لبع�ش 

�لحكومات �لعربية.

الكاتب علي الديري 24 يناير

اأولى جل�ضات محاكمة الإعالمي وحيد البلو�ضي، تاأجيل الق�ضية. الإعالمي وحيد البلو�ضي فبراير  1

النظرفي محاكمة ال�ضحافية ريم خليفة. 

وتعتبر ال�ض���حافية ريم خليفة من اأبرز ال�ض���حافيين الم�ض���تقلين، وكان التقرير الأخير ال�ض���ادر في ٢٤ يناير ٢٠١٢ ،تون�ش/ لندن عن )لجنة الكتاب ال�ضجناء في منظمة القلم الدولية/ منظمة 

اإندك�ش على الرقابة/ ال�ض���بكة العربية لمعلومات حقوق الإن�ض���ان/ اآيفك�ش/ مركز الخليج لحقوق الإن�ض���ان( تحت عنوان “الحرمان من العدالة في البحرين: خنق حرية التعبير والتجمع ال�ض���لمي”، 

قد طالب الحكومة البحرينية في اأحد تو�ضياته باإيقاف محاكمة وا�ضتهداف ال�ضحافية ريم خليفة.

ال�ضحافية ريم خليفة فبراير  2

رف�ضت ال�ضلطات البحرينية منح تاأ�ضيرات لعدد كبير من ال�ضحافيين الأجانب الذين كانوا يرغبون في تغطية الذكرى ال�ضنوية لثورة 14 فبراير، ومنها: �ضحيفة لو�ش اأنجل�ش/ نيويورك تايمز/ 

هيئة الإذاعة البريطانية/ �ضحيفة وول �ضتريت جورنال/ كري�ضتيان �ضاين�ش مونتور/ وكالة الأنباء الفرن�ضية/ قناة الجزيرة. 

كم���ا رف�ض���ت منح ال�ض���حافي بجري���دة نيويورك تايمز الأميركية نيكول�ش كري�ض���توف منحه تاأ�ض���يرة دخول. وكان كري�ض���توف ق���د اعتقل في منطقة �ض���ترة دي�ض���مبر 2011 بينما كان يغطي 

الحتجاجات، فيما قامت قوات الأمن بتحطيم “كاميرا” تخ�ش زميله المرافق له.

مرا�ضلون اأجانب فبراير  8

اأعلنت وكالة الأنباء الفرن�ض���ية ر�ض���ميًا اأن ال�ضلطات البحرينية منعت العام الما�ضي مرا�ض���ل فران�ش بر�ش المحلي )محمد فا�ضل(، وهو بحريني الجن�ضية، من العمل، وذلك في اإطار �ضل�ضلة من 

التدابير التي اتخذتها بحق مرا�ضلي ال�ضحافة الجنبية. بح�ضب الوكالة.

ال�ضحافي محمد فا�ضل فبراير  8

ال�ضلطات البحرينية تقوم بترحيل نا�ضطتين اأميركيتين هما هويدا عراف وراديكا �ضمن فريق »ا�ضهد على البحرين« لمراقبة الحداث ع�ضية الذكرى الأولى لالحتجاجات للمطالبة با�ضالحات 

ديمقراطية في البحرين. ونقلت وكالة اأنباء البحرين عن م�ضوؤول بالدارة العامة بالهجرة قوله اإن “هويدا عراف وراديكا �ضينيث و�ضلتا للبحرين وح�ضلتا على تاأ�ضيرات �ضياحية وقد اأعلنتا باأنهما 

تريدان كتابة تقرير عن المظاهرات ولكن تم ر�ضدهما وهما ت�ضاركان في تظاهرة غير قانونية في المنامة”.

وهاجمت ال�ضحف البحرينية التي تعود ملكيتها للدولة الكاتبتين بعد ترحيلهما من البالد ق�ضرًا متذرعة با�ضتخدام اأ�ضباب دينية ومعلقة بالدفاع عن حقوق الإن�ضان.

النا�ض���طتان هويدا عراف 

وراديكا كانتا

فبراير  13

النظر في ق�ضية معذبي ال�ضحافية نزيهة �ضعيد، و�ضمح لل�ضحافية نزيهة �ضعيد بالح�ضور للمحكمة بمعية المحامي حميد المال، ومنعت ال�ضلطات البحرينية دخول عائلتها. كما ح�ضرت المتهمة 

بالتعذيب - المالزم اأول- �ضارة المو�ضى، بمعية محاميها فريد غازي و3 مرافقين.

ال�ضحافية نزيهة �ضعيد فبراير  22

المحكمة الكبرى الجنائية تنظر في ق�ضية مقتل المدون البحريني زكريا الع�ضيري.

المحامي محمد التاجر اأكد اأن الق�ضاء الع�ضكري كان قد براأ المتهمين الخم�ضة في الق�ضية. واأن محكمة ال�ضتئناف الع�ضكرية ق�ضت بعدم اخت�ضا�ش المحكمة واإحالة الق�ضية للمحاكم المدنية 

وا�ضح  وتالعب  ا�ضتهتار  – في  الباك�ضتانية  الجن�ضية  يحملون  ال�ضرطة  افراد من  التي تنظر الآن في الق�ضية. وهو ما ي�ضير اإلى اأن م�ضار الق�ضية قد يذهب للحكم ببراءة الُمعذبين المتهمين - 5 

من ال�ضلطات الر�ضمية بالق�ضاء البحريني وفي التزامها تنفيذ تو�ضيات لجنة تق�ضي الحقائق )لجنة ب�ضيوني(. 

المدون زكريا الع�ضيري فبراير  26

متابعة النظر في محاكمة معذبي ال�ضحافية نزيهة �ضعيد.  تحويل الق�ضية اإلى المحكمة الجنائية الكبرى. ال�ضحافية نزيهة �ضعيد مار�س  4

المحكمة ال�ضغرى الجنائية تنظر في ق�ضية ال�ضحافية ريم خليفة.  تاأجيل الق�ضية الى 19 ابريل للحكم. ال�ضحافية ريم خليفة مار�س  21

مقتل النا�ض���ط الإلكتروني الم�ض���ور اأحمد ا�ض���ماعيل بالر�ضا�ش الحي في منطقة �ضلماباد، اأثناء ت�ضويره لمظاهرة �ض���لمية في المنطقة. وتتهم قوى المعار�ضة ميلي�ضيات تابعة للحكومة باإطالق 

الر�ض���ا�ش على النا�ض���ط.  والنا�ض���ط الإلكتروني اأحمد ا�ض���ماعيل هو م�ضور من الهواة ا�ضطلع بتوثيق وت�ض���وير الحتجاجات في البحرين ون�ضرها عبر مواقع التوا�ض���ل الجتماعي وموقع يوتيوب، 

وا�ضتخدمت العديد من وكالت الأنباء هذه الأفالم في تغطياتها الإخبارية عن البحرين.

الم�ضور اأحمد ا�ضماعيل مار�س  31

اأنباء عن منع الكاتب محمد العثمان من الكتابة في �ض���حيفة البالد البحرينية المملوكة لنجل رئي�ش الوزراء بعد اأوامر �ض���ادرة عن الديوان الملكي. وتم رفع مقالت الكاتب ال�ض���ابقة من الموقع 

الإلكتروني لل�ضحيفة. ولم يت�ضَن للرابطة الح�ضول على معلومات اإ�ضافية.

ال�ضحافي محمد العثمان اأبريل  3

قامت قوات مكافحة ال�ضغب التابعة لوزارة الداخلية البحرينية بالإعتداء على ال�ضحافي اأحمد البو�ضطة في العا�ضمة البحرينية المنامة.

وتعر�ش البو�ضطة لالعتداء الج�ضدي بال�ضرب والكلمات النابية من قبل قوات مكافحة ال�ضغب اأثناء تواجده في المنامة وتزامن مع ذلك خروج م�ضيرة احتجاجية �ضلمية، وتم القب�ش عليه و�ضربه 

والتعر�ش له بال�ضباب وال�ضتائم والكلمات النابية، كما قاموا بركله ولكمه عدة مرات، واأعتقل لن�ضف �ضاعة، وتم اإخالء �ضبيله لحقًا.

ال�ضحافي اأحمد البو�ضطة اأبريل  8

دت له الموازنة والمدة الزمنية للت�ضوير. هيئة �ضئون الإعالم تمنع المخرج البحريني علي العلي من ت�ضوير م�ضل�ضل خليجي في البحرين يحمل ا�ضم »لو باقي ليلة«، وذلك بعد اأن ُحدِّ المخرج علي العلي اأبريل  10

جل�ضة النطق بالحكم في ق�ضية محاكمة معذبي ال�ضحافية نزيهة �ضعيد. القرار: اإعادة الق�ضية للنيابة العامة.  ال�ضحافية نزيهة �ضعيد اأبريل  18

المحكمة ال�ضغرى الجنائية ت�ضدر حكمها في ق�ضية ال�ضحافية ريم خليفة. 

تغريم ال�ض���حافية 600 دينار بحريني. هذا وا�ض���تاأنفت ال�ض���حافية ريم خليفة الحكم ال�ضادر بحقها ومن المقرر اأن ينظر بجل�ضة ١٣ �ضبتمبر اأمام المحكمة الكبرى الجنائية. ورف�ش القا�ضي 

ال�ضتماع ل�ضهود النفي الذين قدمتهم هيئة الدفاع، اإذ ت�ضير قرائن وت�ضجيالت الحادثة اإلى ا�ضتهداف ال�ضحافية في اأحد الموؤتمرات ال�ضحافية العام الما�ضي.

ال�ضحافية ريم خليفة اأبريل   19

منع مرا�ض���ل فاينن�ض���ال تايمز �ض���يمون كير وال�ض���حافية في جريدة التايمز كارين لي وال�ضحفية الأمريكية في قناة  CNNاأمبر ليون و�ض���تيوارت رام�ضي رئي�ش المرا�ضلين من �ضكاي نيوز من 

دخول البحرين.  كما منع �ض���حفيان من وكالة اأنباء اأ�ضو�ض���يتدبر�ش من دخول البحرين رغم ح�ض���ولهم على ت�ض���ريح بتغطية ال�ض���باق من الهيئة المنظمة )التحاد الدولي لل�ضيارات(، وقالت هيئة 

�ضئون الإعالم اإن طلبات اإقامتهم لزالت معلقة. من جانبها قالت وكالة اأنباء رويترز في تقريرها عن البحرين يوم اأم�ش اإن المرا�ضلين غير الريا�ضيين في الوكالة منعوا من دخول البحرين كذلك، 

واأ�ضارت اإلى اأن عددا اآخر من مرا�ضلي الموؤ�ض�ضات الإعالمية لم يمنحوا ت�ضاريح دخول.

مرا�ضلون اأجانب اأبريل  20

اعتقال النا�ض���ط محمد ح�ض���ن اإثر ظهوره في البرنامج الوثائقي الأميريكي ال�ض���هير دان راذر، وتلقيه ات�ضالت تهديد من الأجهزة الأمنية عبر الهاتف واإ�ضابته با�ضتهداف مبا�ضر من قبل قوات 

الأمن، وتعر�ضه لالعتداء الج�ضدي.

واأكد ممثل الرابطة في البحرين اعتقال النا�ض���ط محمد ح�ض���ن بعد اإ�ض���ابته في منطقة البالد القديم برفقة مرا�ضلين اأجانب، ونقله اإلى م�ضت�ضفى ال�ضلمانية الطبي حيث تم اعتقاله، واحتجزت 

ال�ضلطات الأمنية ح�ضن ليوم كامل، واأفرجت عنه في ال�ضاعات الأولى من �ضباح اليوم التالي. كما تمت اإعادة اعتقاله في اليوم التالي مجددًا والإفراج عنه.

النا�ضط محمد ح�ضن اأبريل  21

اعتقال 3 مرا�ضلين من طاقم القناة الرابعة البريطانية بعد انتهاء فعاليات الفورمول 1، وهم المرا�ضل ال�ضحافي جونثان ميلر، والم�ضورة جوا �ضفر، والمنتج ديف فيولر. 

كما تم اعتقال ال�ض���ائق الخا�ش بالطاقم، والنا�ض���طة الحقوقية اآلء ال�ض���هابي. وتم اعتقالهم اأثناء تنقلهم بين قرى البحرين، وو�ض���ف جونثان ميلر طريقة العتقال في موقع القناة باأنها كانت 

همجية، واأن ال�ضائق تعر�ش لل�ضرب بعنف، وتم اإبعادهم من البالد لحقًا بعد تحقيق ا�ضتمر ل�ضت �ضاعات. كما تمت م�ضادرة الكاميرا والأجهزة الإلكترونية الخا�ضة بالطاقم.

اعتقال �ضحافيين يابانيين كانو يقومون بتغطية المظاهرات والتي كانت متجهة اإلى حلبة البحرين الدولية، حيث تجري �ضباقات الفورمول 1. وتم الإفراج عنهم لحقا بعد التحقيق معهم.

مرا�ضلون اأجانب اأبريل  22

وفيما يلي ملخص ألهم االنتهاكات املوثقة خالل العام 2012 يف الفرتة 1 يناير 2012 - 23 يناير 2012:
جدول التوثيق
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]حتقيق[

حين تاأ�ض�ضت "مراآة البحرين" 

ف���ي ماي���و/ اأي���ار 2011، كانت 

حري�ض���ة عل���ى اأن لتعط���ي اأي���ة 

ادعاءات. تركت الأمر اإلى العمل. 

اأو�ض���حت �ضيا�ض���تها التحريرية، 

وكان���ت وا�ض���حة ف���ي ذل���ك، ثم 

با�ضرت عملها. في غ�ضون ذلك، 

يتط���ور  فيه���ا  العم���ل  �ض���ير  كان 

بالتراكم. واإلى حد ما من مرونة 

التعامل مع الأخطاء؛ اإذ الحقيقة 

خطاأ م�ضحح. 

كوادر تعد على الأ�ضابع، هكذا 

كان الأمر للوهلة، لكنها الآن غدت 

جي�ض���ًا ج���ّرارًا م���ن المتطوعي���ن 

والمتعاونين، من �ضحفيين وهواة 

و�ض���ّناع راأي وم�ض���ورين وعابري 

�ض���بيل. اخترنا اأن نك���ون "مراآة" 

واح���دة، تطل عل���ى الحدث، لكن 

المتع���ددة،  بالأ�ض���وات  م�ض���ّبعة 

  " وابتعدن���ا ع���ن اأن نك���ون "مر�يا

�ض���مولية، بالجم���ع، لكن م�ض���ّبعة 

بال�ضوت الواحد!

 نح���ن "م���راآة" اأو ناف���ذة على 

الحقيق���ة، ولي�ض���ت كل الحقيقة. 

اجتهادنا كان في تو�ض���يع م�ضاحة 

هذه "الم���راآة" اإلى اأق�ض���ى حد، 

لنن���ال اأكبر ق���در م���ن الحقيقة. 

خالل ذلك، نع���رف اأننا اأخطاأنا، 

لكنن���ا نتعلم. منذ الب���دء، عرفنا 

خ�ضمنا جيدًا، الديكتاتورية بكل 

اأوجهها، كم���ا عرفنا اأ�ض���دقاءنا 

الديمقراطيي���ن جي���دا، وهم كل 

اأولئ���ك الذي���ن يقارع���ون الظلم، 

منذ 14 فبراير/ �ض���باط، كائنًا 

م���ا كان طرحهم، وف���ي اأي موقع 

من خارطة المعار�ضة كانوا. 

تلك هي ف���ي الأق���ل، الطريقة 

الت���ي عّرفن���ا به���ا اأنف�ض���نا اأمام 

ف���ي  �ض���رعنا  عندم���ا  اأنف�ض���نا، 

تاأ�ض���ي�ش "الم���راآة". لك���ن كي���ف 

يعّرفن���ا النا����ش، قّراوؤن���ا؟ ل���م ل 

ن�ضتمع لهم:

يرى اأمين �ض���ر جمعي���ة العمل 

الإ�ض���المي "اأمل" ال�ضيد ر�ضوان 

"م���راآة البحرين"  �أن  �لمو�س���وي 

تعد "نقلة في ثقافتنا الإعالمية، 

فهي تحول اإعالم���ي جديد واكب 

ث���ورة التغيي���ر ف���ي كل المفاهيم 

اإنه  التقليدي���ة )...(  الإعالمي���ة 

الإعالمي���ة  ثقافتن���ا  م���ن  ج���زء 

الجديدة". 

لكنه �ض���دد ف���ي الوقت نف�ض���ه 

عل���ى �ض���رورة اأن "تك���ون المراآة 

ممث���اًل حقيقي���ًا ل�ض���وت النا����ش 

وطموحاته���م  لآماله���م  وحامل���ة 

ب�ضدق و�ضفافية وحيادية". 

المركزي���ة  اللجن���ة  ع�ض���و 

الوطن���ي  العم���ل  جمعي���ة  ف���ي 

"وع���د" الدكت���ور  الديمقراط���ي 

"م���راآة  اأن  اعتب���ر  تم���ام،  نبي���ل 

"ل�س���ان  �لبحري���ن" تمث���ل اليوم 

الم�ض���طهد  البحرين  حال ربي���ع 

والمظلوم اإعالميًا"، م�ض���يرًا اإلى 

اأنها "تجربة رائدة في ال�ضحافة 

والإعالم، فهي تمثل الم�ضتقبل". 

ويقول اإنها "اأول بوابة اإعالمية 

تقف معنا وتن�ضف ق�ضية الطاقم 

الطب���ي حينم���ا كان���ت الحدي���دة 

�ض���اخنة جدًا. وهي من اأو�ض���لت 

�ض���وت الطاق���م محلي���ًا واإقليميًا 

ودولي���ًا عندم���ا كان ف���ي دهاليز 

المعتقالت" وفق تعبيره.

وي�ض���يف نائ���ب الأمي���ن العام 

الوطن���ي  التجم���ع  لجمعي���ة 

الوح���دوي ح�ض���ن  الديمقراط���ي 

المرزوق "كنا بحاجة ما�ض���ة اإلى 

مراآة كمراآة البحرين لنعك�ش من 

خاللها م���ا جرى ويج���ري لوطن 

ولثورة ول�ضعب �ضامد قل مثيله". 

ي�ض���يف "ب�ض���دق اإنه���ا م���راآة 

البحري���ن؛ فالموقع يعك�ش الواقع 

البحريني الذي نعي�ضه اليوم، وهو 

يعك�ش جم���ال ثورتنا وحراكنا في 

مقابل ب�ضاعة وق�ضوة النظام".

بدوره���ا، تق���ول نائ���ب رئي����ش 

جمعية المعلمين البحرينية جليلة 

ال�ض���لمان "مراآة البحرين فتحت 

ل���ي ذراعيه���ا واهتم���ت بتغطي���ة 

جوانب كثي���رة مما تعر�ض���ت له، 

فاأ�ض���بحت ال�ضحيفة الأولى التي 

نطالعه���ا لن�ض���تقي منه���ا الخب���ر 

اليقين وما يحدث على ال�ضاحة". 

تتابع "بالن�ض���بة لن���ا هي تمثل 

الم�ض���داقية وال�ض���رعة ف���ي نقل 

المعلومة مهما كانت درجة تقييم 

ه���ذه المعلوم���ة، فق���د عرفنا من 

خاللها الكثير". 

"تاأخ���ذ  اأن  ال�ض���لمان  وتمن���ت 

التركيز  "الم���راآة" على عاتقه���ا 
النته���اكات  عل���ى  اأكب���ر  ب�ض���كل 

الت���ي عانى منه���ا قط���اع التربية 

والتعلي���م، فما يح���دث له يتجاوز 

ف���ي الحجم ما يمكن ا�ض���تيعابه" 

على حد تعبيرها.

تلتقط الكاتبة رملة عبدالحميد 

خيط الحديث "ا�ض���تطاعت مراآة 

البحرين في فترة وجيزة اأن تكون 

مرجعا للمعلومة والحدث، اإ�ضافة 

اإل���ى جم���ع العدي���د م���ن الأق���الم 

المتمي���زة الت���ي تبن���ي تحلي���الت 

متنوع���ة وج���ادة".  وت���رى اأن "�أن 

المراآة اجتازت المرحلة ال�ض���ابقة 

الت���ي تعط���ي مرتاديه���ا الح���دث 

وتحليالته"، مو�ضحة "اإنها بحاجة 

الي���وم اإلى مزي���د م���ن التغييرات 

الت���ي اأراها تكمن ف���ي اإيجاد باب 

ف���ي  التخ�ض�ض���ية  للدرا�ض���ات 

الأنثروبولوجيا والتاريخ والعالقات 

الدولية لتبن���ي منظورا اأبعد وخلق 

�ض���ورة اأ�ضمل، يف�ض���ي لفهم اأكبر 

للمجتم���ع البحريني، ولنخرج من 

دائرة المحلية ال�ض���يقة اإلى اإطار 

اأكبر واأعم".

محم���د اإ�ض���ماعيل، طال���ب في 

دائ���م  وق���ارىء  الإع���الم  ق�ض���م 

راأي  ل���ه  البحري���ن"،  ل"م���راآة 

اآخر. قال "مالحظتي عليكم هي 

ت�ضرعكم في ن�ضر بع�ش الأخبار، 

خ�ضو�ضًا الم�ضّربة، وغير معّرفة 

الم�ض���در. اأنت���م تول���ون ال�ض���بق 

اأولوي���ة على ح�ض���اب التحقق من 

"اإن ه���ذا  المعلوم���ة"، مو�ض���حًا 

اأوقعكم اأحيانًا في ماأزق". 

ويقول القاريء اأحمد اإبراهيم: 

للجمعيات  فعلي���ًا  نقدًا  اأج���د  "ل 
المعار�ض���ة ف���ي مراآتك���م. تبدون 

محابي���ن له���ا". في حي���ن اكتفى 

ف�ض���ل  ال���ذي  "م.ع"  الق���اريء 

عدم الك�ض���ف عن هويته بالقول: 

ل  اأنا  معكم،  �ض���ريحًا  "�ض���اأكون 
اأ�ض���دق اأي موق���ع يتبنى اإ�ض���الح 

"اأحت���رم  ي�ض���يف  النظ���ام". 

جهودك���م، لك���ن اأنت���م ج���زء من 

الم�ضكلة" على حد تعبيره.

على خ���الف من ذلك، القارئة 

زهرة علي التي تمنت اأن "تتحول 

الم���راآة اإل���ى �ض���حيفة مطبوعة، 

على اعتب���ار اأن الموقع الر�ض���مي 

محج���وب ف���ي الع���ادة". وتلف���ت 

في هذا ال�ض���ياق "اإل���ى المقالت 

تن�ض���رونها.  الت���ي  والتقاري���ر 

تتمي���ز بنكهة خا�ض���ة وباأ�ض���لوب 

تفهم���ه مختل���ف  وممت���ع،  �ض���هل 

الطبقات والم�ضتويات، ل النخب 

وت�ض���يف  فح�ض���ب".  المثقف���ة 

اأي�ض���ًا  الموقع  الجميل في  "م���ن 
المقالت المترجم���ة والتي تتعلق 

بق�ض���يتنا، ناهي���ك ع���ن الملفات 

المهمة والمتمي���زة التي تطرحها 

واأخرى،  فينة  بي���ن  "المراآة" ما 
مثل مل���ف الطاق���م الطبي ووزير 

المكارثية".

�ض���وؤون  دائ���رة  رئي����ش  وت���رى 

الم���راأة وع�ض���و الأمان���ة العام���ة 

الوطن���ي  الوف���اق  بجمعي���ة 

الخزاع���ي،  اأح���الم  الإ�ض���المية 

�أن "المراآة فر�ض���ت نف�ض���ها على 

الإع���الم بم�ض���داقيتها و�ض���رعة 

نقله���ا للخب���ر من قل���ب الحدث، 

رغم اأن عمرها ليجاوز ال�ضنة". 

وتقول "كانت بمثابة �ضفينة اإنقاذ 

الذي���ن  الأح���رار  لالإعالميي���ن 

رف�ض���وا ال���ذل وبيع �ض���مائرهم" 

وفق تعبيرها.

عل���ي  ال�ض���حافي  المخ���رج 

"م���راآة البحرين"  ج���واد يعتب���ر 

بمثابة "المتنف�ش لن�ض���ر ومتابعة 

ومطال���ب  البحري���ن  ق�ض���ية 

ال�ضعب، بخالف بقية المنتديات 

اأن  وي���رى  الأخ���رى".  والمواق���ع 

الموقع "�ض���اهم في اإبراز ق�ض���ية 

�ض���عب البحري���ن ونق���ل م���ا يدور 

في ال�ض���وارع والقرى البحرينية، 

وّعبر عن الحتجاجات ال�ض���لمية 

التي تطالب بالديمقراطية".

"ه���ي  ق���ال  اأعم���ال  رج���ل 

ال�ض���حيفة رق���م واحد بالن�ض���بة 

اأتابعها ب�ض���كل خا�ش خ�ضو�ض���ا 

التقاري���ر الخا�ض���ة، فهي تت�ض���م 

وع���ي  عل���ى  ومبني���ة  بالحرفي���ة 

واإدراك لم���ا ي���دور ف���ي ال�ض���احة 

�لبحرينية" 

الأوان  "اآن  اأن���ه  اإل���ى  ولف���ت 

لإ�ض���دار تقاري���ر م�ض���ورة فيديو 

فه���ي اأكث���ر انت�ض���ارا وق���د يك���ون 

التقري���ر الم�ض���ور فاعال لن�ض���ر 

الوعي لدى �ضريحة كبيرة"

اأظه���ر موق���ع تاب���ع لمح���رك البح���ث جوج���ل اأرقام���ا قيا�صية 

الإلكترون���ي  البحري���ن  م���راآة  لموق���ع  الزائري���ن  اأع���داد  ف���ي 

فق���د  الإح�ص���اءات  BahrainMirror.com، وبح�ص���ب 
كان���ت هن���اك اأكث���ر م���ن ملي���ون وثالثمائ���ة األ���ف زي���ارة للموقع 

خ���الل ال�صه���ور الثالث���ة الأخيرة فق���ط، في حين تج���اوز اأعداد 

الزائري���ن 460 األ���ف �صخ�س مختلف، اأما ع���دد الزيارات ن�صبة 

اإل���ى الم���واد الخبرية المن�صورة، فقد تج���اوز 2.4 مليون زيارة 

لمجم���وع الأخب���ار والتقاري���ر والمق���الت وغيره���ا م���ن الم���واد 

خالل هذه الفترة.

ورغ���م اأن الموق���ع محج���وب داخ���ل البحري���ن، اإل اأنه���ا كانت 

الم�ص���در الأول للزي���ارات بن�صب���ة %60، ث���م تلته���ا بريطاني���ا 

بن�صب���ة %11، وتوزعت الن�صب الباقية بين الكويت، الإمارات، 

ال�صعودي���ة، الولي���ات المتح���دة الأمريكي���ة، ث���م قط���ر، عم���ان، 

لبن���ان، كندا، م�ص���ر، اأ�صتراليا، المغرب، تون�س، الجزائر، اليمن 

فل�صطي���ن، األماني���ا، الهن���د، الع���راق، �صوي�صرا، فرن�ص���ا، اإيرلندا، 

الدنمارك، تركيا وغيرها من الدول التي زاد عددها عن 120 

دولة.

وكان �صه���ر فبراير/�صباط 2012 اأعلى �صهر من حيث عدد 

الزي���ارات، حي���ث ح�صد الموقع فيه اأكثر م���ن 480 األف زيارة. 

ول���م تق���ل الزي���ارات خ���الل ه���ذه الفترة ع���ن 4000 زي���ارة في 

اليوم الواحد في حين بلغت في بع�س الأيام اأكثر من 50 األف 

زيارة في اليوم الواحد.

يذك���ر اأن موا�صي���ع »مراآة البحرين« تن�ص���ر على �صحفتها في 

الفي�صبوك اأي�صا، كما اأن مئات المواقع الإخبارية والجتماعية 

تقتب����س م���ن الم���راآة، وتعي���د ن�ص���ر موا�صيعها بناء عل���ى رخ�صة 

»الم�ص���اع الإبداع���ي«، وذل���ك باللغتي���ن العربي���ة والإنجليزي���ة. 

وي���زور الق���راء موق���ع م���راآة البحري���ن غالب���ا عن طري���ق �صبكة 

تويتر، حيث ي�صتقطب ح�صابها فيه اأكثر من 37 األف متابع.

عدد قياسي
من الزيارات
لموقع
مرآة البحرين

اختلفوا في تقييمها... “مرآة البحرين”

قراء: لسان حال ربيع البحرين المضطهد..
وآخرون: منحازة للجمعيات وتغّلب السبق على الدقة
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البحري���ن  ث���ورُة  وّل���دت 

اأثبت���وا  اإعالميي���ن  متظاهري���ن 

لي�ض���ت  ���حافّية  ال�ضّ المهّم���ة  اأّن 

اختي���ار الّنخب���ة دائم���ًا. الإثبات 

الأه���م اأّن المهّم���ة تل���ك، يمك���ن 

اأن تك���ون متوافق���ة م���ع المعايير 

المهنّي���ة، من غي���ر اأن تتوّفر على 

ال�ض���تراطات المادّية العالية. ل 

اأهمّية ح�ض���رّية لوجود �ض���حافي 

اأو اإعالم���ي محت���رف. يمك���ن اأن 

تتم المهم���ة بغياب كاميرا رقمّية 

فاخ���رة، وحّت���ى ب���دون م�ض���ّحح 

لغ���وي اأو مخ���رج فّن���ي مع���روف. 

برغم ذلك، الإعالمي الُمتظاِهر 

ف���ي البحري���ن �ض���عى لإح���راز ما 

والإب���داع،  الج���ودة  م���ن  يمك���ن 

دقّية والّنقل  ل�ضيقًا ب�ض���رط ال�ضّ

الميداني المبا�ِضر.  

يوتيوب.. يسخر من 
الكذبة الرسمّية

     يل���م الأهال���ي ف���ي البحرين 

الّر�ض���مّية.  الكذب���ة  بتفا�ض���يل 

وخلفّياته���ا.  مكّوناته���ا  يعلم���ون 

كي���ف ُت�ض���َنع، ولم���اذا، وف���ي اأي 

الأوق���ات والّظروف ُتذاع وُتن�ض���ر 

على المالأ. مّكن ذل���ك من اإنتاج 

اإع���الم بديل وُمناه����ش، ل يهتم 

���ح الكذبة الر�ض���مية،  فق���ط بف�ضْ

ولكن اأي�ض���ًا القيام باأدوار اأخرى 

ال�ّض���لطة.  اإع���الم  ُيجاريه���ا  ل 

عندما عر�ش التلفزيون الّر�ضمي 

قب���ل اأ�ض���هر ح���وارًا مفب���ركًا مع 

بغر�ش  مزعومي���ن،  متظاهري���ن 

ت�ضويه �ضورتهم؛ لم يجد الإعالم 

الأهل���ي طريقًا اأف�ض���ل من اإعادة 

ر�ْض���م الح���وار المفب���رك، وذلك 

"كوميدّي���ة"  روؤي���ة  با�ض���تخدام 

الهادف���ة.  بال�ّض���خرية  مليئ���ة 

بح�ض���ب فل�ض���فة ه���ذا الإع���الم، 

عل���ى  ال���ّرد  المطل���وب  لي����ش 

فال�ّضخرية  والتهامات،  الّدعاوى 

الكاريكاتورّية قد تكون الأ�ض���لوب 

الأمثل في الّتعامل مع التقديمات 

الهزلي���ة الت���ي ُيعّممه���ا ال�ّض���لوك 

حافة الّر�ضمّية. اليومي لل�ضّ

الأداة  "يوتي���وب"  كان 

الإعالمّي���ة الت���ي ا�ض���تقبلت هذا 

الإعالم���ي،  الإنت���اج  م���ن  الّل���ون 

وحّول���ه المعار�ض���ون اإلى و�ض���يلة 

متع���ّددة الأغرا����ش، فه���و ينق���ل 

���ورة الحّية والكاملة، وُيعطي  ال�ضّ

الإن���ذار والتحذي���رات، ويف�ض���ح 

التناق�ضات والإجراءات الوهمّية، 

ويوّث���ق كّل �ض���يء، بجدّي���ة ت���ارة 

وب�ض���خرية تارة اأخ���رى. النتيجة 

تكون حا�ض���مة في الأغلب: اإف�ضال 

الكذبة، واإظه���ار ُقبح مْن ورائها، 

وتح�ضين الّراأي العام من اآثارها 

ال�ضيا�ضّية،  وتوظيفاتها  الّنف�ض���ّية 

وهذا هو جوه���ر العمل الإعالمي 

الّناجح. 

ه���ذا  جّدي���ة  عل���ى  وتاأكي���دًا 

ال���ّدور، ا�ض���تهدفت ق���وات الأمن 

الإعالميي���ن  البحري���ن  ف���ي 

الميدانيي���ن، وينقل �ض���هود عيان 

اأّن هن���اك فرق���ًا اأمنّية، بع�ض���ها 

تتوّل���ى  كان���ت  مدن���ي،  بلبا����ش 

���د حامل���ي الكامي���رات اأثناء  ر�ضْ

التظاه���رات، وتتعّم���د اإ�ض���ابتهم 

ُقِت���ل الإعالم���ي  مبا�ض���رًة. وق���د 

الميداني ال�ّضاب اأحمد اإ�ضماعيل 

ف���ي ه���ذا ال�ّض���ياق، حي���ث اأطلق 

عليه م�ضّلحون مدنّيون الّر�ضا�ش 

الحي و�ضقط �ض���هيدًا في الحال، 

ولج���اأت ال�ّض���لطات اإل���ى احتجاز 

جّثت���ه اأيام���ًا للتغطي���ة عل���ى هذه 

الجريمة. ول���م يفّوت الإعالميون 

المتظاه���رون هذا ال�ض���تهداف، 

فتّم توثيق ع�ض���رات الأفالم التي 

ُتظِهر الق���وات الأمنّية وهي ُتطلق 

الّنار عل���ى الكاميرا والإعالميين 

الميدانيين، ولم ي�ضلم �ضحافيون 

محترفون م���ن الأذى، وكان ذلك 

�ض���كاًل م���ن المواجه���ة الحامي���ة 

بين كامي���را المخابرات وكاميرا 

المتظاهرين.       

تويرت "بتكّلم بحريني"
تويت���ر على  يتف���ّوق  بحريني���ًا، 

في�ض���بوك في الإعالم المعار�ش. 

تحّول الأّول اإلى ف�ضاء حيوي، وهو 

م في كّل ال�ّضاحات ويتواجد  متقدِّ

�ض���خونًة.  الميادي���ن  اأكث���ر  ف���ي 

في تويت���ر يخو����ش المتظاهرون 

وموؤّي���دو الث���ورة اأو�ض���َع عملي���ات 

يتبادل���ون  الإعالمّي���ة،  التغطي���ة 

الأخب���ار العاجل���ة، ويعّلقون على 

ومن���ه  الأح���داث،  م�ض���تجدات 

تنطلق حمالت الّت�ضامن وتن�ضيق 

فّعاليات الحتجاج الّديمقراطي، 

���ل  المف�ضَّ الم���كان  كذل���ك  وه���و 

لإب���داء الآراء المختلفة ومناجزة 

والم�ض���وؤولين  الّنظ���ام  رم���وز 

والموالين. مّثل ذل���ك اأبرز وجوه 

الإعالم الجديد واأ�ضرعها فاعلّيًة 

ف���ي البحري���ن، وقد عّلق نا�ض���ط 

"تويت���ر  ب���اأن  م�ض���ري  حقوق���ي 

يتكّل���م بحريني"، وهو م���ا توؤّكده 

بع����ش الأرقام الت���ي تتحّدث عن 

م في  ح�ض���ور البحرينيين المتقدِّ

"تويتر".
المي���زة الإعالمّي���ة لتويت���ر هو 

اأّن���ه ُيتي���ح الجم���ع بي���ن و�ض���ائل 

الإع���الم الجديد، وه���و ما يمنح 

اأكث���ر  مثالّي���ًة  الإعالم���ي  دوره 

و�ض���مولّية اأكب���ر. ُيالح���ظ مث���اًل 

م���ا ق���ام ب���ه ن�ض���طاء عل���ى تويتر 

رّدًا عل���ى الفيل���م ال���ذي عر�ض���ه 

تلفزي���ون البحري���ن موؤّخرًا، فيما 

ُعرف بفيل���م التفجيرات، واّدعى 

بت�ض���نيع  معتقلي���ن  ت���وّرط  في���ه 

ي�ض���تهدف  وكان  متفّج���رات، 

الإيح���اء باأّن ذل���ك ياأتي في اإطار 

التفجي���رات المزعومة التي اأُعلن 

عنها ف���ي الأّي���ام الأخيرة. خالل 

اأهداف ال�ّضريط  �ضت  �ضاعات قوِّ

المخابرات���ي، حينم���ا ُك�ض���ف اأّنه 

من اإنتاج ع���ام 2010م، وتبّين 

م���ن خالل تحليل الم���واد الفلمّية 

���ور ال�ّض���ابقة اأّن المّتهمي���ن  وال�ضّ

تعّر�ض���وا للتعذيب، واأُجبروا على 

تمثيل ال�ضيناريو المعرو�ش.   

عِمدت ال�ّض���لطة اإلى الّت�ضوي�ش 

المعار�ش  التويتري  الإعالم  على 

ُيع���رف  م���ن خ���الل تجني���د م���ا 

ب"الترولز". اأ�ض���اع هوؤلء اأجواء 

مناوئ���ة للمعار�ض���ين ف���ي تويتر، 

وحاول���وا تنظي���م حم���الت لغل���ق 

بال�ضتائم  واإغراقها  الح�ض���ابات، 

المعروف.  التخوين���ي  والقامو�ش 

ل���م تفل���ح ف���ي مهّمته���ا،  لكنه���ا 

ال�ضتمرار  المعار�ضون  وا�ضتطاع 

في الترّبع على عر�ش تويتر.   

املدّونات واملنتدّيات
ب�ض���كل  المدّون���ات  تراجع���ت 

مدّون���ات  م���ن  كثي���ٌر  ملح���وظ. 

ول���م  ُهج���رت،  البحرينيي���ن 

عامي���ن.  من���ذ  تحديثه���ا  يت���م 

لذل���ك اأ�ض���باب اأمنّي���ة، حيث لم 

اعتق���ال  م���ن  ال�ّض���لطات  تت���وان 

والإعالميين  الكّت���اب  ومالحق���ة 

���حافيين، كم���ا كان انتقال  وال�ضّ

و�ض���ائل  اإلى  المدّونات  اأ�ض���حاب 

الت�ضال الحديثة �ضببًا في تراجع 

الّن�ض���اط الّتدوين���ي "التقليدي". 

تاأّث���رت  المنتدي���ات الإلكترونّي���ة 

ن�ضبيًا، ولكنها بقيت نا�ضطة، ولها 

ل�ض���يما  ومتابعوه���ا،  جمهوره���ا 

واأّنه���ا تتي���ح التح���اور التفاعل���ي 

ب�ض���ورٍة اأب���رز جاذبّي���ة. ب�ض���كل 

وا�ض���لت  المواق���ع  ه���ذه  ع���ام، 

بو�ض���فها  المفتر�ض���ة،  مهّمته���ا 

معنّي���ة  غي���ر  اإعالمّي���ة  قن���وات 

باللتزام���ات والمواثي���ق الجارية 

بي���ن ال�ضيا�ض���يين وذوي ال�ّض���اأن، 

والموالي���ن  المعار�ض���ين  م���ن 

ه���ذه  ر�ّض���خت  والم�ض���وؤولين. 

القنوات �ض���يرتها ف���ي اأّن واحدًة 

م���ن واجباته���ا الم�ض���تمّرة هو اأن 

كّل  على  الخروج  "تحّر�ش" على 
ذل���ك. لي����ش فق���ط اأن ترف���ع من 

ال�ّضقوف المعمول بها اأو الُمتواَفق 

عليها، بل اأن تك�ضرها.  

مرآة البحرين.. صحافة 
وإعالم جديد

 التط���ّور الإعالم���ي المعار�ش 

اإلكتروني���ًا مّثلته �ض���حيفة "مراآة 

�لبحري���ن" الت���ي راأت الّن���ور في 

مايو 2011م. من الُمبكر تقييم 

الم�ض���بوقة،  التجربة غي���ر  ه���ذه 

فت���رة  ف���ي  ا�ض���تطاعت  ولكنه���ا 

وجي���زة اأن تاأخذ موقعه���ا الموؤثر 

والمتمّيز �ض���من �ضبكات الإعالم 

غي���ر الّر�ض���مي التي ظه���رت بعد 

ث���ورة فبراي���ر. انزع���اج الّنظ���ام 

���حيفة كان موؤ�ّض���رًا على  من ال�ضّ

نجاحه���ا غي���ر المتوّقع بالن�ض���بة 

للكثيري���ن. الّلقط���ة الهام���ة ف���ي 

حيفة،  ال�ضتهداف الذي ُوّجه لل�ضّ

ريح باأنها  كان في العتراف ال�ضّ

تفّوق���ت عل���ى الجه���از الإعالمي 

الحكوم���ي كّله، وب���دا الأخير في 

قباله���ا وكاأن���ه �ض���احة يله���و فيها 

اأطفاٌل وهواٌة جهلة.   

 تتمّيز "م���راآة البحرين" باأنها 

حافة المحترفة،  جمعت بين ال�ضّ

الجديد. يمكن  الإعالم  ووظائف 

الق���ول باأنه���ا الخال�ض���ة الأكث���ر 

ن�ض���جًا لالإع���الم المعار�ش حّتى 

الآن. ل يعن���ي ذلك اأّنها خلت من 

الأخط���اء، اأو اأّنها كان���ت ماأمونة 

الأول���ى.  الن�ض���اأة  تحّي���زات  م���ن 

ُيح�ض���ب له���ا اأّنه���ا قّدم���ت اأكث���ر 

من اعت���ذار، حينم���ا توّرطت في 

الأخطاء غير المق�ضودة. الُمتابع 

المحاي���د ُيالحظ اأّنها ا�ض���تفادت 

وه���ي  ب�ض���رعة،  اأخطائه���ا  م���ن 

تعّلمت الّدر����ش الإلكتروني بذكاء 

عندم���ا تخّل���ت ع���ن الإّدع���اءات 

المفرط���ة، واأخذت بعين العتبار 

وغي���ر  الم�ض���تجدة  الوقائ���ع 

الثابتة، وحّدث���ت )اآبديت( قرون 

ا�ضت�ضعارها ب�ضكل متوا�ضل. لي�ش 

د، طالما اأّن  هن���اك �ض���قف ُمح���دَّ

العمل ال�ض���حافي معن���ّي بمتابعة 

م���ا هو قائم عل���ى الأر�ش. جانب 

اآخ���ر م���ن نج���اح "الم���راآة" كان 

في تحفيز المناف�ض���ة ال�ّض���ريفة، 

اآخرون  ُيخّطط معار�ض���ون  حيث 

لمماثلة التجربة وتاأ�ض���ي�ش مواقع 

اإلكترونّية �ضبيهة بها.

إعالم ال يكرتث بالكوارث 
كّل  وف���ي  تغري���دة،  كّل  م���ع   

لقطة ُم�ض���ّورة ُترفع في يوتويب، 

���حف  وحين تن�ض���ر المواقع وال�ضّ

مق���اًل  اأو  تقري���رًا  الإلكترونّي���ة 

دوائ���ر  اأكث���ر  تت�ض���ع  ُمعاِر�ض���ًا.. 

���حف  الخيب���ة الت���ي تحيط بال�ضّ

اليومّي���ة )الحكومّية( والتي تهتم 

برعاية اأكاذيب الّنظام البحريني 

وتوزيعها. اأ�ضماٌء مجهولة واأخرى 

الجديد؛  الإع���الم  ف���ي  معروف���ة 

تكت���ب يومي���ًا الأحج���ام والّنوازع 

الحقيقّي���ة الت���ي يتخّف���ى خلفه���ا 

�ض���حافيون وكّتاب يكتبون بر�ضم 

واأجه���زة  للدكتاتورّي���ة  ال���ولء 

القمع. تتك�ّض���ر، كّل �ض���باح، كتٌل 

عديدة من الوهمّيات ال�ّضيا�ض���ّية 

والثقافّي���ة بف�ض���ل هذا الّن�ض���اط 

الإعالمي غير الخا�ضع للّتدجين 

الّربح والخ�ض���ارة. ل  وح�ض���ابات 

بال�ّض���هداء و�ضحايا  الأمر  ُيقاَرن 

اأّن  اإل  المطلبّي���ة،  الّتظاه���رات 

الكّت���اب "غير �لمبالي���ن" �لذين 

الإلكترون���ي  الف�ض���اء  يرف���دون 

���حًا، و"�ضْتمًا" للّنظام،  نقدًا وف�ضْ

وتاأثي���رًا  "بطول���ة"  يقّل���ون  ل 

وتوجي���ه  الأم���ور  �ض���يرورة  عل���ى 

�لم�سار�ت. 

ل كّل ذلك   لكن، ينبغي اأن ُي�ضجَّ

م���ن غير الخروج ع���ن "الحجم" 

الفترا�ض���ي للمنب���ر الإلكتروني. 

���ل، دائمًا، الح���ذر من ذلك  ُيف�ضّ

والخاط���ف  ال�ّض���ديد  ال�ّض���طوع 

ال���ذي ُيغّطي على حقائ���ق دقيقٍة 

تنح�ض���ُر ع���ادًة ف���ي زح���ام مهام 

ح والإحراج التي يبرع فيها  الف�ضْ

الّنا�ضطون الإلكترونّيون.  

صحافة )المتظاهرين(..
بديال عن إعالم الكذب و الخيبة
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 ع�شمت المو�شوي*

ه���ي  ال�ض���حافة  كان���ت  ربم���ا 

اأكث���ر القطاع���ات التي تعر�ض���ت  

لالختب���ار والتقيي���م والم�ض���اءلة 

ع�ض���ية  والتغيي���ر  والمراجع���ة 

انط���الق الث���ورات العربي���ة بدءا 

م���ن تون�ش ومرورا بم�ض���ر وليبيا 

بالبحري���ن  وانته���اء  واليم���ن 

وج���دت  اإذ  و�ض���وريا،  والأردن 

ال�ضحافة نف�ضها اأمام » ت�ضونامي 

» عارم من الأحداث والمعلومات 

والأخب���ار المتدفقة من م�ض���ادر 

عدي���دة غير تل���ك الت���ي اعتادت 

عليها، فال�ض���حافة المقيدة التي 

اعتادت ال�ض���ير في ركاب ال�ضلطة 

ال�ضيا�ض���ية والمتث���ال لتوجهاتها 

وقعت في حيرة م���ن اأمرها اأمام 

المنتف�ض���ة  العربي���ة  ال�ض���وارع 

اأو  طغاته���ا  برحي���ل  المطالب���ة 

واإ�ض���الحات  با�ض���تحقاقات 

�ضيا�ضية طال اأمدها.

 وقد ظل���ت المنظمات المعنية 

بحرية ال�ض���حافة والكلمة ت�ض���ع 

العال���م العرب���ي و�ض���حافته ف���ي 

خان���ة متدني���ة ج���دا، اإذ ل تتمتع 

ه���ذه ال�ض���حافة ب���اأي ن���وع م���ن 

الحرية وال�ض���تقاللية با�ض���تثناء 

خم����ش دول عربي���ة �ض���نفت ف���ي 

خانة ال�ض���حافة » �ض���به الحرة »  

وح�ض���ب تقارير التنمية الإن�ضانية 

العربي���ة على مدى �ض���نوات، فاإن 

الحري���ات المنتق�ض���ة على كافة 

الأ�ضعدة كانت اأكبر عائق للتنمية 

العربي،  العال���م  ف���ي  ال�ضيا�ض���ية 

ولن���ا اأن نجمل الو�ض���ع البحريني 

ال�ضحفي في التالي: 

ال�ض���حافة  �ض���عف  اإن  اأول: 

ف���ي كل مكان موؤ�ض���ر على انعدام 

والحري���ات  الديموقراطي���ة 

والم�ض���اواة  والعدال���ة  والحق���وق 

وحق���وق  الر�ض���يدة  والحكوم���ة 

الم�ض���تقل.  والق�ض���اء  الإن�ض���ان 

ظل���ت  العرب���ي  العال���م  وف���ي 

ال�ض���حافة ذات منح���ى حكومي 

مح�ش وذراعا لل�ض���لطة وممجدة 

لإنجازاتها وانت�ض���اراتها ومغيبة 

وطام�ضة للراأي الآخر واحتياجاته 

و�ض���وته، وقد انحازت ب�ض���كل فج 

و�ض���افر لأنظمة الحكم واأ�ضبحت 

ناطقة با�ض���مها، ووج���د العاملون 

ف���ي بالطه���ا اأنف�ض���هم محاطين 

وقواني���ن  حم���راء  بخط���وط 

ورقاب���ات  واأع���راف  وت�ض���ريعات 

ي�ضعب تجاوزها.

 ولم تكن البحرين ا�ضتثناء من 

ذل���ك، فبعد 30 عام���ا من زوال 

قان���ون اأم���ن الدولة ال���ذي اأحكم 

�ض���يطرته على ال�ض���حافة وكمم 

ال�ضيا�ض���ية،   والحري���ات  الأف���واه 

دخلنا مرحلة جديدة مع المبادرة 

البحري���ن،  لمل���ك  الإ�ض���الحية 

فبع���د اإط���الق الميث���اق الوطن���ي 

وع���ودة العمل بالد�ض���تور المعدل 

د�ض���تور 2002 وم���ا تبع���ه م���ن 

عودة للحياة النيابية والجمعيات 

ال�ضيا�ض���ية  لوح���ظ انتعا�ض���ا في 

ومن�ض���وب  ال�ض���حافة  م�ض���توى 

الحريات مما �ض���اهم في الإقبال 

التفاع���ل الجماهيري  عليها وفي 

معها، وق���د انعك�ش ذل���ك اإيجابا 

وتن���وع  ال�ض���حف  اإ�ض���دار  عل���ى 

الأق���الم، و�ض���هدنا مرحلة �ض���ار 

يح�ض���ب فيها لل�ض���حافة ح�ضاب 

اأو  التجاه���ل  م���ن  اأع���وام  بع���د 

اعتبارها مجرد ديكورا ل�ضتكمال 

الدولة المدنية الع�ضرية، بيد اأن 

هذا النفتاح ال�ض���حفي الن�ض���بي 

لم يواكبه انفتاح قانوني اإعالمي 

اذ ظل قانون المطبوعات والن�ضر 

القدي���م حاكم���ا وج���رى تعطي���ل 

ف���ي  الجدي���د  القان���ون  اإ�ض���دار 

اأن  يفتر����ش  ال���ذي   - البرلم���ان 

يكون اأحد نتائج مبادرة الإ�ضالح 

- عام���ا بعد ع���ام ب�ض���بب رف�ش 

م���رارا،  ل���ه  ال�ض���حفي  الج�ض���م 

كون���ه يغل���ظ العقوب���ة ويح���د من 

ا�ضتخدام حرية التعبير ويعتبرها 

عقوبة ي�ض���تحق مرتكبها ال�ضجن 

والغرامات.

�ض���ربة  اأكب���ر  اإن  ثاني���ا: 

لل�ض���حافة جاءت عل���ى اأثر قيام 

�ض���لطاتها  با�ض���تخدام  الدول���ة 

القانونية والق�ضائية بمنع وحظر 

ما �ض���مي بتقرير البن���در في عام 

2006، وه���و التقري���ر المثي���ر 
للجدل، والذي ن�ض���ره الم�ضت�ض���ار 

في اإحدى وزارات الدولة �ض���الح 

البندر، وي�ض���ير التقرير اأن هناك 

جه���ازا �ض���ريا ف���ي الدول���ة يعمل 

عل���ى تقوي����ش المجتم���ع وتفتيته 

واإ�ض���عاف وتوهي���ن طائف���ة ف���ي 

المجتم���ع ون�ض���ر الخالف���ات بين 

وموا�ض���لة  وجمعياتها  اأع�ض���ائها 

ال�ضيا�ضي لإحداث  التجني�ش  نهج 

خلل ديموغرافي يجعل المعار�ضة 

اأقلي���ة، وقد نتج ع���ن ذلك ارتفاع 

ن�ض���بة النمو ال�ض���كاني اإلى 7%، 

وق���د �ض���اد المجتم���ع من���ذ تل���ك 

الواقعة مناخ ملتب�ش وم�ضكك في 

كل المبادرة الإ�ض���الحية للملك، 

واهتزت ثق���ة المجتمع البحريني 

في حكومت���ه ونواياها وخططها، 

والتوج�ض���ات  الخ���وف  وانت�ض���ر 

والتهام���ات المتبادل���ة، كما منع 

م�ض���اءلة  م���ن  الن���واب  مجل����ش 

ومحا�ض���بة الوزير الم�ض���وؤول عن 

هذا التقرير.

الق�ض���ايا  انعك�ض���ت  ثالث���ا: 

ال�ضيا�ض���ية ذات البع���د الإقليم���ي 

على مجريات الو�ض���ع ال�ضيا�ض���ي 

والإعالمي ف���ي البحرين مما زاد 

من الحتقان والتمتر�ش الطائفي 

لدى المكونات والقوى ال�ضيا�ضية، 

فان�ضغلت ال�ضحافة بهذه الملفات 

على ح�ض���اب الملفات والق�ض���ايا 

كالد�ضتوروالم�ض���اركة  الجوهرية 

النياب���ي  المجل����ش  و�ض���الحيات 

والتجني����ش والإ�ض���تئثار بالق���رار 

والثروات والأرا�ض���ي والم�ض���اريع 

الكبرى الخا�ضة.

الأو�ض���اع  تفاقم���ت  ثالث���ا: 

البحرين  ال�ضكنية والمعي�ضية في 

على اأثر الأزم���ة المالية العالمية 

فاأ�س���بح   2008 الع���ام  من���ذ 

قنبل���ة  اأوطانن���ا  ف���ي  ال�ض���باب 

موقوته، فوعيهم ال�ضيا�ضي العالي 

ل���م يع���د يتنا�ض���ب م���ع محدودية 

الم�ضاركة ال�ضيا�ضية ونظم الحكم 

الجام���دة والمتوارث���ة والع�ض���ية 

على التغييرالديموقراطي.

المجن�ض���يين  مزاحمة  رابع���ا: 

عل���ى  وح�ض���ولهم  للبحريني���ن 

المتي���ازات ف���ي ال�ض���كن والعمل 

على ح�ضاب المواطنين »والجدير 

ال�ضيا�ض���ي  التجني����ش  بالذك���ر 

محظ���ور التطرق اإلي���ه تقريبا في 

كل ال�ض���حف الموالي���ة، كم���ا اأن 

الندوات والفعاليات ال�ضعبية التي 

تتح���دث عن���ه ل نجد له���ا تغطية 

اإل في �ض���حيفة الو�ضط ون�ضرات 

ودوري���ات الجمعي���ات ال�ضيا�ض���ية 

المعار�ضة كالوفاق ووعد والمنبر 

الديموقراط���ي والتي جرى تقييد 

ومنع اإ�ض���دارها وحظ���ر مواقعها 

اللكترونية. 

كل تل���ك العوام���ل كان���ت وراء 

اإرها�ض���ات النتفا�ضة البحرينية 

م�ض���ر  ثورت���ي  ا�ض���تلهمت  الت���ي 

الجماهي���ر  فخرج���ت  وتون����ش، 

 ،2011 فبر�ي���ر   14 ي���وم 

ومنذ ذل���ك اليوم اتخ���ذ الإعالم 

الموالي���ة  و�ض���حافته  الر�ض���مي 

موقف���ا منحازا لل�ض���لطة ومعاديا 

للح���راك ال�ض���عبي، فاقتيد بع�ش 

ف���ي  الم�ض���اركين  ال�ض���حفيين 

اإل���ى  والتظاه���رات  الم�ض���يرات 

ال�ض���جن، فعذبوا و�ض���ربوا عقابا 

على ا�ض���تعمالهم لحري���ة التعبير 

المكف���ول د�ض���توريا وعوقبوا على 

كتاباتهم وبياناتهم المنددة بقمع 

الم�ضاركة  ب�ضبب  اأو  المتظاهرين 

بال���راأي والتعلي���ق ف���ي الإع���الم 

التوا�ض���ل  و�ض���ائل  اأو  الخارج���ي 

الألكترون���ي، وهوجمت �ض���حيفة 

الموالي  الو�ضط واتهمها الإعالم 

بفبرك���ة الأخبار واأخرج رئي�ض���ها 

م���ن ال�ض���حيفة وحوك���م لحقا، 

وق�ض���ى ثالثة �ض���حفيين نحبهم 

)مدون، ونا�ض���ر، و�ض���حفي حر( 

نحبهم في ه���ذه المعركة، واأُهين 

الفوتوغرافي���ون  الم�ض���ورون 

و�ض���جنوا و�ض���ودرت كاميراته���م 

ف�ض���لت  وق���د  وحوا�ض���يبهم، 

و�ض���حفييها  كتابه���ا  ال�ض���حف 

ف�ض���ال تع�ض���فيا بتهمة الم�ضاركة 

ف���ي ال���دوار، ومنعت ال�ض���حافة 

الأجنبية الم�ض���تقلة اأو المتعاطفة 

مع الحراك ال�ض���عبي م���ن دخول 

التلفزي���ون  وخ�ض����ش  البل���د، 

الر�ض���مي برامج خا�ضة للمهنيين 

ف���ي  الم�ض���اركين  ولالإعالميي���ن 

التظاه���رات اأوالذي���ن ف���روا اإلى 

الخارج.

 والجدير ذكره اأن تقرير لجنة 

تق�ض���ي الحقائ���ق ق���د اأق���ر بهذه 

ه���ذه  اأن  وراأى  ووثقه���ا  الوقائ���ع 

البرام���ج قد اأهانت ال�ض���حفيين 

كراهيته���م  عل���ى  ���ت  وح�ضّ

واإن�ضانيتهم ومذهبهم وطائفتهم، 

اإ�ضافة اإلى بع�ش مواقع التوا�ضل 

الجتماع���ي المدعوم���ة ر�ض���ميا، 

ولم ت�ضتطع لجنة تنفيذ تو�ضيات 

لتق�ض���ي  الم�ض���تقلة  اللجن���ة 

الحقائق من اإعادة المف�ض���ولين 

اأو تعوي�ضهم اإل في بع�ش المواقع 

ف���ي وزارة الإعالم، لكنهم احيلوا 

جدي���دة  وظائ���ف  اإل���ى  ق�ض���را 

ومغايرة لتخ�ض�ضاتهم.

التقريرالمذك���ور  اأ�ض���ار  وق���د 

من �ض���من تو�ض���ياته اإلى �ضرورة 

اإف�ض���اح المجال لقوى المعار�ضة 

راأيه���ا  لق���ول  م�ض���احة  بمنحه���ا 

وكلمته���ا ف���ي الإع���الم الر�ض���مي 

المحتكر لل�ض���لطة فقط، كما راأى 

�ض���رورة اأن يك���ون له���ا اإعالمها 

الم�ض���تقل الخا�ش بها �ضواء كان 

مرئيا او مكتوبا اأو م�ضموعا.

اإن الو�ضع ال�ضحفي والإعالمي 

الراهن ل يختل���ف عما كان عليه 

عند انطالق النتفا�ض���ة اأوع�ضية 

تطبي���ق قانون ال�ض���المة الوطنية 

ع���ادت  فق���د  الما�ض���ي،  الع���ام 

وبرام���ج  المنح���ازة  ال�ض���حافة 

التلفزي���ون الر�ض���مية موؤخرا اإلى 

وممار�ض���اتها  عاداته���ا  �ض���الف 

وخطابه���ا في محاولة لل�ض���يطرة 

على الراأي العام وتوجيهه ون�ض���ر 

حقائ���ق ومعلومات ذات م�ض���در 

واحد، مجتزاأة من الم�ضهد العام 

به���دف ا�ض���تعداء ال�ض���عب عل���ى 

المتظاهري���ن، في مقابل التعمية 

والتجاه���ل لع�ض���رات الفعالي���ات 

والندوات الحقوقية والم�ض���يرات 

الحا�ض���دة اليومي���ة ذات الطاب���ع 

ال�ضلمي.

المظاه���ر  بع����ش  اإب���راز  اإن   

كا�ض���تخدام  العنيف���ة  ال�ض���بابية 

وتفجي���ر  الحارق���ة  القناب���ل 

ا�ضطوانات الغاز وحرق الطارات 

وغالق ال�ض���وارع عنف غير مبرر 

وموؤذ للحركة ال�ض���عبية، وم�ض���وه 

المعار�ض���ة  وتدين���ه  ل�ض���ورتها 

دوما، اإل اأنه عنف م�ض���اد ومتاأت  

في الأ�ضا�ش من قمع المظاهرات 

ال�ض���لمية وعرقلتها اأو مهاجمتها، 

ووح�ض���ية التعامل الأمن���ي معها، 

بالم�ض���اركين  والتنكي���ل  والقت���ل 

فيها، وممار�ضة العقاب الجماعي 

المنتف�ض���ة،  والمناط���ق  للق���رى 

ال�ض���امة  بالغ���ازات  واإغراقه���م 

 « ف���رق  واإر�ض���ال  والمدمع���ة، 

البلطجي���ة » لتخري���ب الممتلكات 

العامة و�ض���رقة المحالت برعاية 

اأنظاره���ا،  وتح���ت  ال�ض���رطة 

وتجاهل تطبيق اللجنة الم�ض���تقلة 

اأمنيا و�ض���امال،  للحقائق تطبيقا 

النحي���از  �ض���ديد  وب���ث خط���اب 

بعينه���ا - ه���ي  لط���رف ووجه���ة 

الجه���ة الر�ض���مية - والعم���ل على 

ال�ض���عبي  الح���راك   « �ض���يطنة   «

واتهام���ه  اأخطائ���ه  وت�ض���خيم 

بالعمال���ة وال�ض���تقواء بالخ���ارج، 

يعاونه���ا في ذلك اإع���الم خليجي 

وغربي داع���م وموؤيد ومتواطىء، 

وغا�ش الطرف عن كل �ضوءاتها، 

اإ�ضافة اإلى عدة �ضركات عالقات 

عامة جرى توظيفها وا�ضتجالبها 

وتبري���ر  الحك���م  �ض���ورة  لتلمي���ع 

اأخطائه وت�ضويه �ض���ورة وخطاب 

وحرف  والمتظاهرين  المعار�ضة 

انتباه الراأي العام عن الخروقات 

والنتهاكات في �ضيرورة التعاطي 

مع حقوق الإن�ضان. 

تابع تتمة التقرير

على موقع مراآة البحرين

كاتب���ة  بحريني���ة،  *�ض���حافية 

عمود يومي، ع�ضو موؤ�ض�ش وع�ضو 

مجل�ش اإدارة ف���ي جريدة الأيام، 

مرا�ضلة هيئة الإذاعة البريطانية 

1989-88.ف�ضلت من جريدة 
الأيام في 1اإبريل 2011.

الربيع العربي
وامتحان الصحافة البحرينية



35
الثالثاء 3 مايو 2012 العدد الأول

]شهادة[

كان كل �ض���يء يب���دو اأنه ي�ض���يُر 

���مة وحديدي���ة،  نح���وَ نهاي���ٍة قا�ضِ

بعد اإعالِن ال�ض���المِة الوطنية وما 

�ض���احبها من فظاعات ل يتوّقعها 

اإن�ض���اُن القرن الواحد والع�ضرين. 

النظام هياأ لنف�ِضه غطاًء اإعالمًيا 

واقت�ضادًيا،  وع�ض���كرًيا  و�ضيا�ضًيا 

رته الجارة الُكبرى ال�ض���عودية،  وفَّ

اأب�ض���ع  لُيمار����ش  ي���َده  اأطلق���ت 

انتهاكات حقوق الن�ض���ان دون اأن 

ُيحا�ِضَبه اأحد. ا�ضتماتت ال�ضعودية 

في تاأدية ه���ذا الدور، كان هدُفها 

اأن  اأرادت  اأبع���َد م���ن البحري���ن، 

���ل ر�ض���الَتها الحديدي���ة اإلى  ُتو�ضِ

ه���ذا  �ض���يكوُن  الخلي���ج:  �ض���عوب 

اأ ويعلنها ثورًة  م�ضيُر كلِّ من يتجرَّ

ُرها  من اأج���ل ديمقراطي���ٍة ل ُنقرِّ

نحن.

بالجيو����ش  ذهولِن���ا  و�ض���ط 

لأول  تحّرك���ت  الت���ي  الخليجي���ة 

م���رة ف���ي تاريخه���ا، ل لتحري���ر 

اأر����شٍ مقد�ض���ة، ب���ل لقمع �ض���عٍب 

�ض���غيٍر اأع���زل، وو�ض���ط التعتي���م 

الإعالمي والك���ذب الموؤَّمن عليه، 

�ض���عرُت اأننا انتهينا ك�ضعٍب تجّراأ 

وطالب بتقرير حّريِته. ال�ض���المُة 

الوطنية ل���م تكن �ض���يًئا اآخر غير 

التطهي���ر. َتْذَرُعن���ا بُمَجنَزراتِه���ا 

ع�ض���الِتها  ت�ض���تعِر�ُش  الثقيل���ة، 

في �ض���وارع ُمدِننا وُقرانا، تبِط�ُش 

بن���ا بمكارثي���ة طال���ت كلَّ �ض���يء: 

ممتلكاِتنا،  اأج�ض���اَدنا،  اأرواحَن���ا، 

يَتنا. لم يُعْد  اأرزاِقن���ا، اأمَنن���ا وحرِّ

ليُلن���ا لبا�ًض���ا، ول الفج���ُر اأذاًن���ا، 

ُمرعب���ة،  وح�ض���ية  ُمداهم���ات 

واقتحامات ينق�ض���ها الإن�ضان. ل 

فرق بين اأن تكون نا�ضًطا �ضيا�ضًيا، 

اأو حقوقًيا، اأو اإعالمًيا، اأو طبيًبا، 

اأو معلًم���ا، اأو ريا�ض���ًيا اأو عام���اًل، 

اأو اأيَّ �ض���ٍيء اآخ���ر، �ض���تطاُلك يُد 

اأينما  ���ُلك  الُمنتِقمة وت�ضِِ البط�ش 

كنت، فالبحرين �ضغيرة كما يقول 

ابُن الملك الُمدّلل نا�ضر.

 يساوي املوت
رنا كمن ابتلع ل�ضاَنه واختنق  �ضِ

الم���وت.  ي�ض���اوي  فال���كالم  ب���ه، 

�ض���فحاُتنا ف���ي مواق���ع التوا�ض���ل 

الجتماع���ي تويت���ر والفي�ش بوك، 

تل���ك التي كان���ت ت�ض���جُّ بالحرية 

خالَل �ضهِر فبراير وحتى ُمنَت�ضف 

عنه���ا  وغ���اب  بهت���ت  مار����ش، 

الكالم، �ضارت تهويًما واإ�ضارات. 

كثي���رون حذفوا ح�ض���اباِتهم على 

اآخ���رون  ب���وك،  والفي����ش  تويت���ر 

دوها، الأكثُر غّيروا اأ�ضماَءهم  جمَّ

وا�ض���تبدلوها برم���وز. ل���م اأُغّي���ر 

ا�ض���مي، ولم اأح���ذف ح�ض���ابي اأو 

���ي كن���ُت اأق���ُف عنَد  اأجم���ده، لكنِّ

الكلم���ة قب���ل اأن اأُم�ض���يها، اأِزُنها 

���ا  واأح�ِض���ُبها األ���َف مرة، خ�ضو�ضً

بعَد اأن طالني التحقيق في العمل، 

وفي مركز ال�ض���رطة، على خلفية 

ما كتبت، وتمَّ توقيفي عن العمل، 

قبل اأن ُيتَّخَذ قراٌر نهائي بف�ضلي، 

عقاًبا على جريمة الراأي. 

لم تُعد هناك �ضحافٌة ت�ضتوعب 

�ض���حيفة  ال�ُض���لطة.  كالِم  غي���َر 

الو�ض���ط، الُم�ض���تقلة الوحيدة بين 

���رت  ق لها ما ُحو�ضِ �ض���حافِتنا، ُلفِّ

تحريِره���ا  رئي����شُ  وُع���ِزل  ب���ه، 

من�ض���ور الجمري لتكميم �ضوِتها 

اُلمعار����ش، نجح���ت ال�ض���لطة في 

ذل���ك لأ�ض���ُهر. ل���م يب���َق �ض���وٌت 

�ض���حافَة  ل  ُيعاِر����ش،  �ض���حافي 

تف�ض���ح م���ا يج���ري ف���ي ال�ض���ارع 

لل�ض���عب  واإذلل  انته���اكات  م���ن 

على اأي���دي الجيو�ش، ل �ض���حافَة 

الُمداهم���ات  فظاع���اِت  تن�ض���ُر 

الليلي���ة والُعن���ف ال���ذي ُيخَتط���ُف 

�ض���حافَة  ل  المطلوبي���ن.  ب���ه 

تف�ض���ُح الجرائ���َم التي ُيماِر�ُض���ها 

النظ���ام في ح���ق المهنيي���ن، من 

والريا�ض���يين  والمعلمين  الأطباء 

والحقوقيي���ن  والعالميي���ن 

وغيِره���م. ل �ض���حافَة تكت���ب عن 

المحاكمات الع�ضكرية للمدنيين، 

ول ع���ن قط���ع الأرزاق الذي طال 

التحري����ش  ع���ن  ول  الآلف، 

والو�ض���ايات  الفاق���ع  الإعالم���ي 

والفب���ركات والتلفيق���ات، ول عن 

يومي���ات �ض���ارع الث���ورة، ول ع���ن 

ال�ض���هداء الذين يلفظون َنَف�َض���هم 

الأخير بين يدي الُعنف الُممنهج. 

ل �ضحافَة ُتمثَُّل مراآَة الواقع الذي 

نعي�ش انحالل اإن�ضاِنه، ثمَة �ضحٌف 

ُمنحّلة، هي مرايا للبالِط فقط.

ع���ن  بالعج���ز  اإح�ضا�ض���ي  كان 

فعل �ض���يء اأو قول �ضيء يخِنُقني، 

���راٌخ ُيري���د اأن يخترق هذا  ثّمَة �ضُ

التعتيم، يهزَّ هذا الغطاء الأرعن. 

ل�ضُت �ضيا�ضية ول نا�ضطة حقوقية، 

ُز  ميداني هو الكتابة، والكتابُة تهتَّ

بنا حي���ن يخِتُرقنا ج���رٌح غائر اأو 

غاِدر، وكنُت في ُعمق هذا الجرح 

تماًما. 

 اسمي املرآة..
في هذا ال�ض���ياق انطلقت فكرة 

م�ضروع مراآة البحرين، قّررْت اأن 

تكون �ضورة ال�ضارع الُمعتَّم عليها. 

اه���ا ع���دٌد م���ن ال�ض���حافيين  تبنَّ

وا بحري���ة  والُكّت���اب، الذي���ن ف���رُّ

كلمِته���م من الموت، اإلى كلِّ مكاٍن 

ف���ي العالم. بدون ت���ردد قبلُت اأن 

����ش،  ���من الفريق الموؤ�ضِّ اأك���ون �ضِ

رغ���م وجودي ف���ي الداخ���ل. كان 

تحدًي���ا كبي���ًرا وخِط���ًرا كذل���ك. 

هن���اك تح���د اأن ُتوؤ�ّض����ش نم���وذج 

�ض���حافة مهنية ُمعار�ض���ة ب�ضقٍف 

ُمرتفع وبخط���اٍب ُمختلف، وخطٌر 

اأن ُتماِر�ش هذا العمل من الداخل 

تحديًدا. 

ف���ي الأم���ر خط���ورة؟ ح�ض���ًنا، 

ا اإًذا. لم ي�ضبق  ليبَق ا�ض���مي مخفيًّ

اأن اأخفيُت���ه تح���ت اأيِّ ُعذر، لكني 

اأن  �ض���اأفعل ه���ذه الم���رة. يج���ب 

اأكت���ب م���ن اأجِل وطن���ي، من اأجل 

ه���ذا الربيع، من اأجِل اأن ت�ض���تمر 

ق�ضية هذا الوطن، من اأجِل حريِة 

اإن�ض���اِن ه���ذه الأر����ش، م���ن اأجِل 

�ضوِته وجروِحه واآهاِته واأوجاِعه، 

المقرون���ة  اأج���ِل جراحاِت���ه  م���ن 

بالتح���دي وال�ض���مود، م���ن اأج���ل 

اإرادِته التي ل تنك�ضر ول تفل، من 

اأج���ِل خرق غط���اء التعتي���م الذي 

اأُري���َد ل���ه اأن يموَت في���ه، من اأجِل 

كلِّ هذا �ض���اأكتب، و�ضاأترك ا�ضمي 

ورائي، مادام هذا الوطُن اأمامي، 

فالأوط���ان اأكب���ر م���ن الأ�ض���ماء. 

�ض���ارت المراآة هي ا�ض���مي وا�ضَم 

زمالئي.

ثّم���ة َاأمٌر اآخر جعَلن���ا نميُل اإلى 

ا في هذه  الكتابة بال اأ�ض���ماء اأي�ضً

الفترة بالذات، ففي الثورات تكُثر 

الأ�ض���ماء التي تطل���ب البطولت، 

كما تكثر البطولت التي ُي�ض���ِبُغها 

النا�ُش على الأ�ضماء. ل�ضنا طاّلَب 

بطولة، ب���ل طاّلَب ق�ض���ية. اأردنا 

اأن نك�ِض���ر في داخِلنا اأيَّ ظهور قد 

ي�ض���تمرئ البطولة. جعلنا ا�ضمنا: 

مراآَة البحرين

تفريغ..
بداأن���ا العم���ل ُمنُذ نهاية �ض���هر 

للخ���روج  الإع���داد  ف���ي  اأبري���ل، 

الأول، كان التركيُز على ق�ض���مين 

اأ�ضا�ضيين هما الأخبار والتقارير، 

بالإ�ض���افة اإل���ى مق���الت ال���راأي. 

انطلق���ْت البداي���ة ف���ي 12 مايو 

ا مجهولين. ل اأ�ضماَء  2011. ُكنَّ
تقريًبا، ع���دا بع�ُش كّت���اِب الراأي 

الذين يوَجُد ُمعظمهم في الخارِج 

حتى الآن. لم يم����شِ وقت طوياًل 

حتى انت�ض���رت الم���راآة، تقاُريرها 

ب���داأت  واأخباُرها وافتتاحياُته���ا 

تغ���زو عال���َم تويت���ر والفي�ش بوك 

�ًض���ا  �ض���يًئا ف�ض���يًئا، �ض���ارت ُمتنفَّ

�َش  للنا�ش وورطًة للنظام. كلَّما تنفَّ

النا����ش ما تن�ض���ره الم���راآة اأكثر، 

َط النظاُم اأكثر. تورَّ

عل���ى غي���ِر م���ا اأُريَد ل���ي، جاء 

به���دِف  العم���ل،  ع���ن  توقيف���ي 

ُمعاقبت���ي، نقم���ًة اأكب���َر على هذا 

النظ���ام. ل���م تعل���م الجه���ُة التي 

قام���ت بتوقيفي ُثمَّ ف�ض���لي، اأنها 

غتني بالكام���ل للعمل في مراآة  فرَّ

البحرين، فتحْت كلَّ وقتي للكتابة 

وف�ض���ح النتهاكات ليَل نهار دوَن 

توقف، كم هي رعناء وحمقاء هذه 

ال�ضلطة مرتين: الأولى حين خلقْت 

لها خ�ض���وًما من َحَملة ال�ضهادات 

والمثقفين وال�ضحافيين والكتاب 

غتُهم  والمهنيين، والثانية حين فرَّ

توقيِفه���م  ع���ن طري���ق  بالكام���ل 

وف�ض���ِلهم من اأعماِله���م، ليعملوا 

ها. �ضدَّ

���ي كن���ُت في  لي�ض���ت مبالغ���ًة اأنِّ

كثي���ر م���ن الأي���ام، اأعم���ُل بجهد 

���ل طواَل اليوم دوَن راحة،  ُمتوا�ضِ

ع���دا �ض���اعاِت نومي، ل اأ�ض���كُّ اأنَّ 

ُزمالئي في المراآِة كذلك. لم يكن 

ا بالن�ضبة لنا، لي�ش وقَت  ذلك مهمًّ

ه���ا معركُة تطهير  الراحة الآن، اإنَّ

لفئٍة كاملة من هذا ال�ض���عب، وما 

لم يتحدَّ هذا ال�ضعُب الموَت حتى 

اآخ���ِر َنَف�ش، �ض���وف ل���ن يكون بعد 

اليوم. كانوا ي�ض���يرون بنا باأ�ضلحة 

ا  القت���ل والتعذي���ب والإذلل، وكنَّ

ن�ضيُر بهم ب�ضالح الف�ضح، وك�ضِف 

كلِّ  اأم���اَم  اُلممنَهج���ة  قبائِحه���م 

العالم. 

 شوكُة املرآة 
التقاري���ر  اإل���ى  بالإ�ض���افة 

ا�ض���تحدثْت  وال���راأي،  والأخب���ار 

م���راآُة البحرين ق�ض���ًما جديًدا هو 

الملفات. من اأه���م ما تناولُته في 

المراآة، ملف “�ض���وكة الأطباء”، 

عملُت عليه تحت خطورٍة �ض���ديدة 

د )ابت���داًء  وظ���رٍف اأمن���ي ُم�ض���دَّ

م���ن يوني���و 2011(. ل���م َيطرح 

قبَله���ا اأحٌد هذا المل���ف اإعالمًيا، 

���ُب انتهاَء فترِة  وكان الجميع يترقَّ

ال�ضالمة الوطنية لعلَّ انفراجًة ما 

تاأتي. لكنَّ الت�ض���ديد اأكث���َر واأكثر 

كان ه���و م���ا ينتظُرن���ا ب���دًل م���ن 

النفراج. ل ي���زاُل معظُم الأطباء 

حينه���ا معتقلي���ن ف���ي ال�ض���جون، 

متهمي���ن بته���ٍم تليُق ب�ض���ّفاحين، 

وا�ضت�ض���اريين  اخت�ضا�ض���يين  ل 

وجّراحين، م�ض���هوٌد لهم بالكفاءة 

والنزاهة والإن�ض���انية. كان الكادُر 

الطّب���ي ُيالق���ي داخ���ل الُمعتق���ل 

اأب�ضع اأنواع التعذيب، ويتمُّ اإجباُره 

على العتراف باأ�ضخِف الجرائم 

واأكثِرها غباًء.

ووزي���رة  واأدواُت���ه،  الإع���الم، 

ل  فوَقه���م،  البلو�ض���ي  ال�ض���حة 

يزالون حّتى ذل���ك الحين ُيعِلنون 

ال�ض���حافية  موؤتمراِته���م  عب���َر 

وت�ض���ريحاِتهم، اأنَّ الكادر الطبي 

ع�ض���ابُة  ع�ض���كرًيا،  الُمحاَك���م 

مجرمي���ن وخون���ة ومتاآمري���ن مع 

الخ���ارج. كان ل ُبد م���ن فتح هذا 

الملف واإظهاِر ال�ضياق والأحداث 

التي عاي�ض���ها الأطباء يوًما بيوم، 

من���ذ 14 فبراير، وكيف �ض���اروا 

بفع���ِل دوِرهم المهني والإن�ض���اني 

داخَل قلِب هذا الحَدث ال�ضيا�ضي. 

ل  اأوَّ كان���ت  البحري���ن  م���راآُة 

اأ عل���ى فتح ه���ذا الملف  م���ن تجرَّ

واإح�ض���اِره اإلى الميديا الإعالمي 

مة بال�ض���ور  ف���ي 7 حلق���ات ُمدعَّ

والفيديو.  وال�ض���هادات  والوثائ���ق 

ول�ضماِن اأن ي�ضَل العمل اإلى اأكبر 

�ض���ريحة ُممِكنة في اأنحاء العالم، 

عِمل���ْت الم���راآة عل���ى ترجمة هذه 

الحلق���ات اأوًل باأول فوَر ن�ض���ِرها، 

فكان���ت تن�ض���ُر الحلق���َة الواح���دة 

باللغتين مًعا. 

 وسط اخلوف
و�ض���َط ذل���ك الو�ض���ع الأمن���ي 

م���كاٍن  توفي���ر  كان  الُم�ض���ّدد، 

ُمنا�ِض���ب واآِمن لّلقاءات المتعددة 

والمتكررة هَو الأ�ض���عب، خا�ض���ًة 

ه���ا كان���ت لق���اءاٍت جماعية في  اأنَّ

ُمعظِمه���ا. كم���ا اأنَّ تحُف���ظ بع�ِش 

الأطباء على الإدلء ب�ض���هاداِتهم، 

وتخوُِّفه���م ف���ي تل���ك الفت���رة كان 

�ض���عوبًة اأُخرى واجهُته���ا، اأعاقْت 

اإ�ض���افية كنُت  اإكمال���ي لحلق���اٍت 

ُه  اأنوي تناوَلها داخ���َل الملف، لكنَّ

في كل الأحوال ا�ض���تطاع تو�ض���يَل 

ق�ض���يِة الأطب���اء اإل���ى العال���م في 

لأه���م  تف�ض���يلي  �ض���ردي  قال���ٍب 

الأحداث.

مل���ٌف اآخر عملُت عليه باهتماٍم 

كبير هو �ض���احة ال�ضرفاء: �ضيوُف 

الكراهي���ة )6 حلق���ات(، تناولُت 

رت  فيه �ضاحة الب�ضيتين، التي �ضدَّ

اأب�ضَع خطابات الكراهية، ورفعْت 

�ضيوَف الكراهية وحّر�ضت عليها، 

لج���رِّ  التمهي���د  عل���ى  وا�ض���تغلت 

َني البلد ال�ضني وال�ضيعي نحو  ُمكوِّ

ق  ح���رٍب اأهلية. هذا الملف �ض���يوثِّ

م���ن خ���الل الوقائ���ع والأح���داث 

والخطابات وال�ض���ور والفيديوات 

ه���ذه  �ض���تظُل  كي���ف  رة،  الم�ض���وَّ

ف  ال�ض���احة مكان���ًا لق���وى التط���رُّ

وال�ضيا�ض���ي  والعقائ���دي  الدين���ي 

العنا�ض���ُر  يها  و�ض���تغذِّ ���ا،  اأي�ضً

والمعروف���ة  طائفًي���ا  الم�ض���عورة 

ب�ضراهِتها للكراهية. 

 ولُقرَّاء املرآة
اأحبُّك���م بق���در ما اأفتخ���ُر بهذا 

ال�ضعب، �ضياأتي يوٌم اأخاطبكم فيه 

با�ضمي، وتخاطبونني باأ�ضمائكم، 

وت�ضير اأ�ضماوؤنا لي�ضت خوًفا، ول 

ا�ضتمراًء للبطولة.

اسمي مرآُة البحرين

..الكالم في زمن الخوف
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تحري���ر  رئي����ش  عم���ود  م���ن 

انطلق���ت  الو�ض���ط،  �ض���حيفة 

وربم���ا  وت�ض���ميات  تعريف���ات 

اأط���ر اأدبي���ة لث���ورة 14 فبر�ير، 

وا�ض���تعملت لأول مرة. كان عمود 

من�ض���ور الجمري م�ض���در ا�ض���م 

»ثورة اللوؤلوؤ« الذي �ضار ي�ضتخدم 

على نطاق وا�ض���ع في التعبير عن 

البحرين���ي  ال�ضيا�ض���ي  الح���راك 

واعت�ضام المتظاهرين المركزي 

وكذل���ك  اللوؤل���وؤة،  دوار  ف���ي 

فمن�ض���ور الجمري هو من عّرف 

الموالية  العدائي���ة  المجموع���ات 

للنظام ب� »جماع���ات الكراهي���ة«

ال�ض���حيفة  ه���ي  الو�ض���ط، 

المحلي���ة الوحيدة الت���ي تتحدث 

عن »�ض���هداء« ل قتل���ى، وهي في 

كمر�ض���د  عمل���ت  عطائه���ا  اأوج 

الأم���ن،  ق���وى  لعت���داءات 

واإ�ض���ابات المتظاهرين، واأعداد 

ال�ضحية،  واأو�ض���اعهم  الجرحى 

وتعدي���ات  العتق���الت،  وك���ذك 

نق���اط التفتي����ش، وكل انتهاكات 

ال�ض���لطة.

الت�ض���ميات  ه���ذه  �ض���تكون 

اأكث���ر  والأدبي���ات  والتعريف���ات 

الو�ض���ط،  واقعي���ة، بظهورها في 

�ضتهابها ال�ضلطة اأكثر، و�ضتخ�ضى 

م���ا تحمله من معنى، ولذلك كان 

الواجب ف���ي اأتون حرب التطهير 

الطائفي���ة وال�ضيا�ض���ية اأن يخمد 

�ض���وت الو�ض���ط اأي�ض���ا!

اللعب على املكشوف
للث���ورة،  الأول  الي���وم  من���ذ 

واللعب كان على المك�ضوف، بين 

�ضحيفة الو�ض���ط والنظام. فاإلى 

جانب �ض���ورة الملك وهو يحتفل 

بذك���رى ميث���اق العم���ل الوطني، 

كتب من�ض���ور الجم���ري في 15 

مق���ال   2011 فبراير/�ض���باط 

تح���ت عنوان "ووق���ع المحذور"، 

ليكون وا�ض���حا لدى ال�ض���لطة اأن 

�ض���قوط قتيل في 14 فبراير هو 

عمل لن يمر ب�ض���هولة.  

غطت الو�ض���ط قمع الم�ضيرات 

التي دعي اإل���ى تنظيمها في 25 

منطق���ة مختلف���ة م���ن البحرين، 

الخب���ر  تفا�ض���يل  ف���ي  و�ض���ددت 

ال�ض���لمي  الطاب���ع  و�ض���وره عل���ى 

ب���ه الحتجاجات،  الذي التزمت 

مث���ل و�ض���ع عل���م البحري���ن على 

ال�ض���رطة  تركه���ا  اأمني���ة  دوري���ة 

فارغة اإلى جان���ب المتظاهرين، 

دون اإحداث اأية اأ�ض���رار فيها.

كل �ضيء كان على المك�ضوف، 

الو�ض���ط ثّبت���ت تعّم���د الحكوم���ة 

 14 ف���ي  الإنترن���ت  تبط���يء 

فبراير، وكذلك تحدثت عن غلق 

المجمع���ات،  اإغ���الق  ال�ض���وارع، 

وخ���روج  الأمن���ي،  ال�ض���تنفار 

الآلف ف���ي 25 منطقة اأكثرهم 

اإ�ض���ابة  ث���م  وم���ن  �ض���ترة،  ف���ي 

بالر�ض���ا�ش  منه���م  الع�ض���رات 

الن�ضطاري والمطاطي وغيرها.

تت�ض���در  الثان���ي  الي���وم  ف���ي 

�ض���ور  اأول  ال�ض���حيفة  غ���الف 

دوار  ف���ي  التاريخ���ي  التجم���ع 

"قتي���ل   ث���ان   واإذن  اللوؤل���وؤة، 

 ف���ي   الحتجاج���ات   والوف���اق 

البرلمان���ي...   تعل���ق   ن�ض���اطها 

 ومتظاه���رون   يحت�ض���دون   ف���ي  

 دوار   اللوؤل���وؤة". اإل���ى جانب ذلك 

كانت هن���اك تعزية الملك واأمره 

بت�ض���كيل لجن���ة تحقي���ق، وكذلك 

الوزراء" وادعاء  رئي�ش  "اأ�ض���ف 
وزي���ر الداخلي���ة التحف���ظ عل���ى 

الأخب���ار  تجمي���ع  كان  القتل���ة، 

من هذا العدد ير�ض���م لك �ض���كل 

ميزان القوى في تل���ك اللحظ���ة!

ارتفاع الهامش
الجم���ري  من�ض���ور  ل���دى 

ا�ض���تراتيجية قديم���ة ف���ي العمل 

ال�ض���حافي، وه���ي التحرك وفق 

الحري���ة،  م���ن  مح���دد  هام����ش 

والعمل ت�ض���اعديا على تو�ضيعه. 

14 فبراي���ر كان نقط���ة تح���ول 
كبيرة في هذا الهام�ش، واأعطيت 

الو�ضط الفر�ضة الذهبية لتو�ضيع 

ه���ذا الهام����ش.

ا�ض���تغلت الو�ضط هذه الفر�ضة 

ب�ض���كل رائع في حدث "الخمي�ش 

الدامي"، وكذلك في حدث مقتل 

عبد الر�ض���ا بو حميد بر�ض���ا�ش 

حي من قب���ل الجي�ش على حدود 

الو�ض���ط  نطق���ت  اللوؤل���وؤة.  دوار 

با�ض���م المتظاهرين مبا�ضرة في 

الخبر الذي كان عنوانه "�ض���كرا 

اأي  وب���دون  الطبي���ة"  للطواق���م 

ت���ردد نقلت ال�ض���حيفة كل ردود 

الفعل المنددة با�ض���تخدام القوة 

المفرط���ة تج���اه المواطني���ن.

الو�ض���ط  ب���داأت  هن���ا  وم���ن 

ت�ض���تثني  ول  حدث���ا  تتج���اوز  ل 

قول، نقل���ت خطبة عال���م الدين 

ال�ض���يعي ال�ض���يخ عي�ض���ى قا�ض���م 

"الخمي�ش الدامي"، وغطت  بعد 

جميع جنائ���ز ال�ض���هداء، وكتبت 

والتق���ت  الإن�ض���انية  ق�ض�ض���هم 

اإل���ى  و�ض���ول  هك���ذا  عوائله���م. 

الع���ودة للدوار "اعت�ض���ام اللوؤلوؤ 

يتجدد ... والح�ض���ود ت�ضبغ علم 

الوطن بدم���اء ال�ض���هداء" كانت 

الو�ض���ط اأقرب لل�ضحافة الثورية 

وقته���ا.

خ���الل فت���رة العت�ض���ام ف���ي 

ال�ض���حيفة  ان�ض���غلت  ال���دوار، 

الخي���ام  فعالي���ات  بتغطي���ة 

وكذل���ك  ال�ض���بابية،  والح���ركات 

الكبرى  الم�ض���يرات الجماهيرية 

الجمعي���ات  نظمته���ا  الت���ي 

اأي  تتاب���ع  وكان���ت  ال�ضيا�ض���ية، 

بيانات اأو ت�ضريحات اأو تطورات 

ال�ضيا�ض���ي،  الم�ض���توى  عل���ى 

كمطالب المعار�ض���ة في انتخاب 

مجل�ش تاأ�ضي�ض���ي وت�ضكيل حكومة 

اإنقاذ وطني، وهذه مفردات كان 

�ض���ابقا تداولها ال�ضفوي   في حد 

ذات���ه جريم���ة!

ال�ض���وء  الو�ض���ط  األقت  كذلك 

عل���ى الت�ض���الت الت���ي اأجراها 

ق���ادة دول العال���م م���ع البحرين 

وال�ض���عودية، ونقلت كل البيانات 

المنظم���ات  اأ�ض���درتها  الت���ي 

الدولي���ة ع���ن البحري���ن، وغطت 

ح���دث الإف���راج عن خلي���ة 25، 

النا�ض���ط  م���ع  ح���وارا  واأج���رت 

ف���ور  ال�ضيا�ض���ي ح�ض���ن م�ض���يمع 

عودته من لندن، في الوقت ذاته 

كان رئي����ش التحرير والعديد من 

الكت���اب يفككون مالمح المرحلة 

الجديدة، وينّظ���رون لأدبياته���ا.

20 عددا قبل ليلة 
"الراصد"

ما تعر�ضت له الو�ضط في 13 

و14 مار����ش/اآذار م���ن �ض���رب 

لم�ض���ورها وتحطي���م لمطبعته���ا 

لك���ن  وا�ض���حة،  ر�ض���الة  كان 

ا�ضتجابة الجمري كانت اأن يطبع 

عدد ال�ضحيفة في مطبعة اأخرى 

لت�ض���تمر في ال�ضدور. 20 عددا 

�ض���در من ال�ض���حيفة من���ذ يوم 

اليوم  مار�ش،   14 "�لنكبة" �أي 
الذي تال اأح���داث المرفاأ المالي 

واأحداث جامعة البحرين، وحتى 

ا�ض���تقالة من�ض���ور الجمري.

قدم ع���دد "الخمي�ش الدامي" 

جرعة كبيرة اإلى هام�ش الحرية 

في �ض���حيفة الو�ضط، وهكذا فتح 

الب���اب لتجري���ب ه���ذا الهام����ش 

المت�ض���ع اأكثر واأكث���ر، في الوقت 

في���ه  التراج���ع  يمك���ن  ل  ال���ذي 

المرف���اأ  اأح���داث  من���ذ  مطلق���ا. 

والجامع���ة كان���ت الو�ض���ط تنقل 

الحدث في �ض���ورته الكاملة دون 

اأن تلتف���ت اإل���ى التكلف���ة، يجري 

هذا اأي�ضا على تغطيتها الم�ضيرة 

المل���ك  ق�ض���ر  تج���اه  ال�ض���خمة 

والم�ض���يرة  "ال�ض���افرية"  ف���ي 

الجماهي���رة الت���ي اتجه���ت اإل���ى 

الدي���وان الملك���ي ف���ي الرف���اع. 

14 مار�ش/اآذار و�ض���فت  في 

الو�ض���ط م���ا ج���رى ف���ي المرف���اأ 

لإخ���الء  محاول���ة  م���ن  المال���ي 

اآلف  عل���ى  واعت���داء  ال���دوار 

المعت�ض���مين واإ�ض���ابة اأكث���ر من 

منه���م، و�ض���فته بالنكب���ة   900
الأمنية-ال�ضيا�ض���ية الت���ي �ض���ّلت 

البحرين، وعزتها اإلى تدخل قوى 

الممار�ض���ات  الأم���ن، وف�ض���حت 

الت���ي حدث���ت خاللها بال�ض���ور، 

بم���ا فيه���ا   اإطالق ر�ض���ا�ش حي 

من قبل مدنيين، والعتداء على 

م�ض���ور ال�ض���حيفة.

"ت�ضاعد  اإلى  ونّبهت الو�ض���ط 

نق���اط  بفر����ش  التوت���ر"  ح���دة 

تفتي����ش اأهلي���ة ت�ض���ببت في عدة 

ماأ�ض���اوية  ومواجه���ات  م�ض���اكل 

ل���م ت�ض���هدها الب���الد م���ن قبل. 

وكذل���ك �ض���ردت م���ا ح�ض���ل في 

هج���وم  م���ن  البحري���ن  جامع���ة 

جماع���ات م�ض���لحة على م�ض���يرة 

ق���وات  وقي���ام  هن���اك،  طالبي���ة 

الأمن باإطالق م�ض���يالت الدموع 

"دار  عل���ى  ال�ض���وتية  والقناب���ل 

كلي���ب" بع���د اأن ح���اول الأهال���ي 

اإخراج الطالبات م���ن الجامع���ة.

ف���ي الي���وم التال���ي، امت�ض���ت 

ال�ض���حيفة �ض���دمتها من دخول 

ق���وات درع الجزيرة، وا�ض���تمرت 

"مدني���ون  الرت���م.  ذات  ف���ي 

���ين م���ن �ض���ار  ي�ض���يبون �ضخ�ضَ

م�ض���اء"  ال�ض���وزن  بطلق���ات 

و  ج���واد"  مح���الت  و"تخري���ب 

 " للتهديد  يتعر�ضون  "م�ض���عفون 
و"باك�ضتانيون من �ضكنة المنامة 

لطل���ب  ل�ض���فارتهم  يتجه���ون 

ترحيله���م"

الوسط ... إخماد الصوت األخير



37
الثالثاء 3 مايو 2012 العدد الأول

]تقرير[

الوسط يف مقابل 
البحرين تلفزيون 

ثم دخل���ت مرحلة فر�ش حالة 

الط���وارئ "ال�ض���المة الوطنية". 

ف���ي تل���ك الأي���ام كان تلفزي���ون 

البحرين وح�ض���بما اأثب���ت تقرير 

للتحري����ش  منب���را  ب�ض���يوني 

والتفري���ق والفتن���ة والفب���ركات، 

وفي مقابل ذلك، كانت �ض���حيفة 

الو�ض���ط الأمل الوحيد في �ضرب 

م�ض���داقية ه���ذا التلفزي���ون وما 

يذيع���ه م���ن ك���ذب وتلفي���ق، وما 

يتغا�ضى عنه من اأحداث ج�ضام، 

قت���ل وهت���ك واقتح���ام واعتق���ال 

ومداهم���ات.

م���ا يح���دث ف���ي البحرين، هو 

اإذا �ض���اهدت التلفزي���ون �ض���يء، 

واإذا ق���راأت الو�ض���ط �ض���يء اآخر 

16 مار�ش/اآذار  مختلف ج���دا. 

و�ض���يلة  ه���ي  الو�ض���ط   ،2011
الإع���الم المحلي���ة الوحيدة التي 

قال���ت اإن 3 قتل���ى قد وقع���وا اإثر 

اأكث���ر  واإن  �س���ترة"،  "مج���زرة 
من 250 اأ�ض���يبوا ف���ي اأول يوم 

الط���وارئ،  حال���ة  اإع���الن  م���ن 

وهي اأي�ض���ا من نقل ع���ن الوزير 

افت���راءات  عل���ى  رده  البحارن���ة 

التلفزي���ون: ل تميي���ز بالخدمات 

وكوادر ال�ض���حة تتعر�ش لحملة.

وهك���ذا ا�ض���تمرت الو�ض���ط في 

ك�ضف ال�ضورة الأخرى منذ اليوم 

الأول للم�ض���ير: جماعات م�ضلحة 

تهاج���م ع���دة مناطق، �ض���يارات 

ق���وات  ب���وري،  تهاج���م  الجي����ش 

الأمن تعتدي عل���ى طبيبة وطاقم 

�ض���ترة، محاول���ة  ف���ي  م�ض���عفين 

حرق مقر جمعية وعد، ا�ض���تقالة 

ال�ض���ورى  اأع�ض���اء من مجل�ش   4
احتجاج���ًا، اختف���اء 6 �س���يار�ت 

تابعة لالإ�ض���عاف وم�ض���عفين بعد 

�ض���ربهم، و�ضورة ال�ض���هيد اأحمد 

فرحان مف�ضوخ الراأ�ش!

في الي���وم التالي بداأ تد�ض���ين 

مرحلة التطهير ر�ض���ميا، مالمح 

ه���ذه المرحلة مختلف���ة جدا عن 

ل���ن  ال�ض���حفيون  فبراي���ر،   17
م���ن  الخ���روج حت���ى  ي�ض���تطيعوا 

تعم���ل،  ل  المطبع���ة  منازله���م، 

والتهدي���دات ل تتوقف. مع ذلك 

خ���رج ع���دد الو�ض���ط ليق���ول اإن 

اأم����ش  ا�ض���تيقظوا  البحرينيي���ن 

الطائ���رات  اأ�ض���وات  وق���ع  عل���ى 

الأم���ن  ق���وات  واإن  والطلق���ات، 

ال���دوار  ف���ي  النا����ش  قتل���ت 

واجتاح���ت الق���رى واأن الجي����ش 

يحا�ض���ر ال�ض���لمانية ويمنع عالج 

الطواقم  ويعتدي عل���ى  الجرحى 

الطبي���ة، ومن ث���م يعتقل ح�ض���ن 

م�ض���يمع واإبراهي���م �ض���ريف، في 

حي���ن تجري �ض���دامات �ض���ديدة 

في �ضترة والدبابات في المفارق 

الرئي�ض���ية، وت�ض���ل حركة المرور 

وتلغى رح���الت الطي���ران، بينما 

بالم���وؤن  ي�ض���تعّدون  المواطن���ون 

تح�ض���بًا لأيام عجاف.

ه���ي  اأي�ض���ا  الو�ض���ط  وكان���ت 

المكان الذي اختار وزير ال�ضحة 

نزار البحارنة اأن يعلن ا�ضتقالته 

منه، وهي من بث ا�ضتقالت بقية 

ال���وزراء والم�ض���ئولين والق�ض���اة 

وغيره���م. المرحل���ة الأول���ى من 

بهدم  �ض���تكتمل  التطهير،  حمل���ة 

�ض���تخرج  حينه���ا  اللوؤل���وؤة،  دوار 

بالبنط  لتقول  الو�ض���ط ب�ض���مود 

العري�ش: "ال�ض���لطات   �لبحرينية  

 تزيل   ن�ض���ب   دوار اللوؤل���وؤة   �لذي  

 �ض���هد   اعت�ض���اماً   تاريخيًا"

الوسط يف مستشفى 
احملتل السلمانية 

اأدوار كثي���رة لعبته���ا الو�ض���ط 

وهي تنقل وتغطي وتعد التقارير. 

كانت في دور المراقب، المتابع، 

الرا�ض���د، المحلل والناقد اأي�ضا. 

كانت هناك تطورات على اأ�ضعدة 

اإن�ض���انية،  حقوقي���ة،  مختلف���ة، 

اجتماعية، و�ضيا�ضية، وكانت هي 

تحي���ط ب���كل ه���ذه التط���ورات.

في م�ضت�ض���فى ال�ضلمانية الذي 

احتل���ه الجي����ش، �ض���وف لن ترى 

الو�ض���ط م���ا يح���دث �ض���وى اأن���ه 

اإخ�ض���اع من قبل "قوة الدفاع"، 

و�ض���تكون م���ن يتابع وير�ض���د ما 

يج���ري في���ه وخ�ضو�ض���ا اعتقال 

الأطباء من داخله كالطبيب علي 

كبرى  و�ض���تنقل جرائم  العكري، 

قامت به���ا ق���وات الجي�ش هناك 

مثل اإ�ض���هار ال�ض���الح على روؤو�ش 

واعتق���ال   الم�ض���ابين   الأطب���اء 

وق���ع  تح���ت  الغ���رف   ومداهم���ة 

ال�ض���رخات واأ�ض���وات التك�ضير، 

�ض���تكون تلك بو�ض���ف ال�ضحيفة 

"ليلة   �ضوداء   داخل   ال�ض���لمانية " 
كذلك، �ض���تتحدث الو�ض���ط في 

الأي���ام الالحق���ة ع���ن اآث���ار هذا 

الحت���الل والح�ض���ار، م���ن نق���ل 

الولدات اإلى   م�ضت�ض���فيات   خا�ضة  

 واإل���ى   المن���ازل، واإعاق���ة   ت�ض���ليم  

 الموتى، ومنع   ح�ضول   المواطنين  

 عل���ى   الأدوي���ة   والع���الج، وخ���وف  

 النا����ش   من   التوج���ه   لل�ض���لمانية، 

وكذلك الخطر الذي األم بحالت 

المزمن���ة  الأمرا����ش  اأ�ض���حاب 

ومر�ض���ى الف�ض���ل الكلوي. �ضتنقل 

الو�ض���ط اأي�ض���ا ما قالته عن ذلك 

مفو�ض���ية حقوق الإن�ض���ان من اأنه 

"انتهاك للقانون الدولي" وكذلك 
اإدانات ال�ضليب الأحمر الدولي.

الوسط بني الشهداء
من���ذ ت�ض���ييع ال�ض���هداء اأحمد 

فرحان في �ض���ترة وجعفر محمد 

ف���ي كران���ة وجعف���ر معي���وف في 

عالي واأحمد عبد اهلل في توبلي، 

كان���ت الو�ض���ط تن�ض���ر تفا�ض���يل 

وا�ض���عة ع���ن كل �ض���هيد، ومن ثم 

تغطي الت�ض���ييع الذي كان في حد 

ذاته تظاهرة �ضيا�ض���ية �ض���خمة 

ف���ي ذروة حمل���ة القم���ع، هك���ذا 

تواجدت الو�ضط اأي�ضا في ت�ضييع 

ال�ض���هيد عزيز عّياد في الحجر، 

وهان���ي عب���د العزيز ف���ي البالد 

ف���ي  ر�ض���ي  وعي�ض���ى  القدي���م، 

�ض���ترة، وعبد الر�ضول الحجيري 

في ب���وري، وجواد ال�ض���مالن في 

الحج���ر، وكذل���ك الطف���ل �ض���يد 

اأحمد �ضم�ش في �ضار، وال�ضهيدة 

بهي���ة الع���رادي ف���ي المنام���ة.

فيما يخ����ش بهية فق���د كانت 

الو�ض���ط جريئ���ة بحي���ث ك�ض���فت 

اأدخلت   الم�ضت�ضفى   اأن ال�ض���هيدة 

 با�ض���م   م�ضتعار واأنها اختفت   منذ  

 الثالثاء   و�ض���ط   ظروف   غام�ضة، 

وخالفت ال�ض���حيفة ب�ضكل معلن 

رواية الداخلية حول وفاة الطفل 

اأحم���د �ض���م�ش، والتي نف���ت اأنها  

 تع���ود   لطلق   ن���اري، كما ك�ض���فت 

فبركات ال�ض���حف الأخرى حول 

مقتل اأحمد عبد اهلل حيث ادعت 

اأنه رجل اأمن قتله المتظاهرون.

ال�ض���حيفة،  اإيق���اف  وحت���ى 

ظل���ت تتابع ب�ض���كل مكثف ودقيق 

�ض���قوط ال�ضهداء، وتحدث قائمة 

بح�ض���يلتهم، كم���ا تنق���ل بيانات 

جمعي���ة الوف���اق عنه���م.

ومع املعتقلني
من���ذ الي���وم الأول���ى، وب�ض���بب 

وظ���روف  الميداني���ة  الظ���روف 

م���ن  كان  ال�ض���عبة،  الت�ض���ال 

ال�ضعب تحديد �ضحة المعلومات 

الت���ي تتحدث عن اعتق���ال بع�ش 

الأ�ض���خا�ش بما فيه���م القيادات 

ن�ض���رت  وتدريجي���ا  ال�ضيا�ض���ية. 

منازل  اقتحام  تفا�ض���يل  الو�ضط 

اأف���راد  وخ�ضو�ض���ا  النا�ض���طين 

مجموع���ة 25.

كان تعاطي ال�ضحيفة مع هذا 

الملف تعاط �ضيا�ضي قوي، وّظفت 

في���ه مف���ردات �ض���ريحة وجريئة 

�ض���فوف  في  اعتق���ال  "موج���ات 
المعار�ض���ة، حم���الت مداهم���ة، 

اختف���اء مدوني���ن" وهكذا غطت 

الو�ض���ط اعتق���ال   "الأب   الروحي  

ني���ن   �لبحرينيي���ن   محمود    للمدوِّ

 اليو�ض���ف" ونقل���ت ع���ن الوف���اق  

والمعتقلين   المفقودين   ح�ض���يلة 

 الذين كان بينهم   ن�ض���اء   حوامل، 

ازدي���اد   ع���دد   اإل���ى  واأ�ض���ارت 

 المعتق���الت.

اأي�ض���ا  الو�ض���ط  وغط���ت 

الط���الب والمعلمين،  اعتق���الت 

الكندي  الكويتي  ال�ضاب  واختفاء 

نا�ض���ر الر�ش، واعتقال الحقوقي 

اعتق���ال  وكذل���ك  رج���ب،  نبي���ل 

رجال الأمن ال�ض���يعة، وا�ضتمرار 

البحث عن نا�ض���طين �ضيا�ض���يين 

لعتقاله���م. وكان���ت الو�ض���ط قد 

نقل���ت عن المحام���ي التاجر قبل 

اأن يعتق���ل ه���و الآخ���ر اأن���ه "من  

 ال�ضعب   تحديد   عدد   المعتقلين"

تابع تتمة التقرير

على موقع مراآة البحرين
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ال�ض���هيد  ال�ض���حفي  طفول���ة 

كانت مليئة بالحركة والكت�ض���اف 

تركي���ب  يح���ب  كان  والخت���راع، 

الأ�ض���ياء واإنت���اج الجدي���د منها، 

كان طف���ال يعي����ش ف���ي عالم من 

الهند�ض���ة، يف���كك األعاب���ه وياأخذ 

محركاتها ويركبها في �ض���ي اآخر 

وهكذا.

هواي���ة رئي�ض���ية تمي���ز عائل���ة 

الت�ض���وير.  ح���ب  وه���ي  اأحم���د، 

بدءا من جد اأحم���د، من ثم اأبيه 

واأعمام���ه، وم���ن ثم ه���و واأخوته 

واأبناء عمومته )الأولد والبنات( 

واأبنائهم ال�ضغار اأي�ضا.

الم�ض���ور  ه���و  اأعمام���ه  اأح���د 

والم�ض���مم البحرين���ي المعروف 

مو�ض���ى ح�ضن مو�ض���ى، وهو يعمل 

في وزارة الثقافة وقد اأخرج عدة 

مطبوعات ول زال الم�ض���ئول عن 

اإخراج وت�ضميم مجلة "�لبحرين 

ع���ن  ت�ض���در  الت���ي  الثقافي���ة" 

�لوز�رة.

تحتف���ظ  العائل���ة  زال���ت  ل 

بكامي���رات قديمة ج���دا، ولديها 

اأر�ض���يف للكثير من ال�ض���ور التي 

التقطه���ا اأفراد م���ن العائلة على 

م���ر الزم���ن، بع�ش هذه ال�ض���ور 

اعتب���رت »تراثي���ة« وتبرع���ت بها 

العائلة لمتحف البحرين الوطني 

وهي معرو�ضة هناك.

تعلم اأحمد الت�ضوير منذ نعومة 

اأظافره. اأحب الكاميرا، كان اأول 

م���ن ي�ض���ور اأي مول���ود جديد في 

العائلة، كان يحب ت�ض���وير اأنامل 

ال���ولدة، روح كاميرت���ه  حديث���ي 

متعلقة بالحياة، ل الموت. �ضوره 

و�ض���لت �ض���باق الفورم���ول، لتظل 

و�ض���مة عار عل���ى جبي���ن النظام 

ال���ذي قتل���ه، خ�ضو�ض���ا اأنه عمل 

اأي�ضا كمر�ضد متطوع في الحلبة، 

في �ضنتها الأولى.

من���ذ الي���وم الأول لث���ورة 14 

اأحم���د  فبراي���ر، �ض���ار لكامي���را 

مهمة مختلفة جدا، و�ض���يكون لها 

تاأثي���ر وح�ض���ور اآخ���ر، �ض���يتحول 

الت�ض���وير في حياة اإ�ضماعيل اإلى 

واجب وطني!

مصّور ثورة معتمد
التطوع���ي  عمل���ه  اأحم���د  ب���داأ 

كم�ضور وموثق مع بداية ثورة 14 

فبراير/�ضباط 2011م، انطلق 

م���ن مجم���ع ال�ض���لمانيه الطب���ي، 

لم يك���ن ين���ام ب�ض���بب خوفه من 

اأن يفوته �ض���يء ما، خ���الل توثيق 

الأطباء  نوب���ات  تتبدل  الأحداث، 

ويظ���ل اأحم���د هناك، ل ي���كل ول 

يم���ل، ي�ض���اعد في نق���ل الجرحى 

ياأخذ اأ�ضماءهم، ي�ضورهم ويوثق 

ق�ض�ضهم.

عل���ى  الق���وات  هج���وم  بع���د 

انتق���ل  ال�ض���لمانية،  م�ضت�ض���فى 

اأحم���د كي يكون اأول �ض���حفي في 

منطقة �ض���لماباد )جن���وب غرب 

اأحداثها  العا�ض���مة(، كان يغطي 

ب�ض���كل يوم���ي، وكان هن���اك م���ن 

رف���ع  ف���ي  ي�ض���اعده 

اليوتي���وب،  عل���ى  الفيديوه���ات 

ومونتاجها.

بت�ض���وير  يق���وم  كان  كذل���ك 

الم�ضيرات التي تنظمها جمعيات 

المعار�ض���ة، وكان اأي�ض���ا يغط���ي 

مهرجانات تقرير الم�ض���ير التي 

14 فبر�ي���ر،  ينظمه���ا ائت���الف 

ح�ضر اإ�ض���ماعيل بقوة في مناطق 

بني جمرة، وعالي، والنويدرات.

وجديت���ه  اإ�ض���ماعيل  جه���ود 

للت�ض���حية  وا�ض���تعداده 

والمخاطرة، جعلت منه اأحد اأهم 

م�ض���وري الث���ورة ف���ي البحرين، 

احت���اج لخدمات���ه وعون���ه مرك���ز 

البحرين لحقوق الإن�ض���ان والذي 

يراأ�ض���ه الحقوق���ي نبي���ل رج���ب، 

ف�ض���ار ع�ض���وا فيه، وكان يح�ضر 

اجتماعاته.

كان ي���زود المركز بالمعلومات 

وتفا�ض���يل الأحداث اليومية وكان 

خي���ر معي���ن ف���ي تقدي���م الأدل���ة 

اإل���ى لجنة تق�ض���ي الحقائق التي 

اأم���ر المل���ك بت�ض���كيلها برئا�ض���ة 

البروفي�ضور ب�ضيوني، كما اأنه رفد 

اأي�ضًا لجنة ر�ضد النتهاكات التي 

�ضكلتها الجمعيات ال�ضيا�ضية . 

كان اإ�ض���ماعيل يعمل ب�ض���رية، 

معظ���م اأهله لم يكون���وا على علم 

بما يفعل، وحتى اأمه. �ض���ار عمل 

اأحمد اأكثر تنظيما، وتطور كثيرا، 

ع���دة دورات  اأجل���ه دخ���ل  وم���ن 

�ض���رية متخ�ض�ض���ة في الت�ضوير 

الحترافي.

اخملابرات أرادت جتنيده
من���ذ كان فت���ى يافع���ا، تعر�ش 

كبي���رة  اأمني���ة  لم�ض���اكل  اأحم���د 

حال���ت دون اإكماله درا�ض���ته )في 

وحطم���ت  الثانوي���ة(  المدر�ض���ة 

ا�ض���تدعته  واأحالم���ه:  م�ض���تقبله 

اأجهزة المخابرات ليعمل لديها.

كانت بيئة �ض���كنه القديمة هي 

ال�ض���بب، وكان عقاب رف�ض���ه هو 

�ض���جنه 3 م���رات بته���م ملفق���ة. 

من���ذ كان ف���ي مرحل���ة الدرا�ض���ة 

الإعدادية كان يهدد: اإما اأن تكون 

مخاب���را اأو تموت، ولهذا ال�ض���بب 

انتق���ل اأهله م���ن منطق���ة مدينة 

حمد اإلى �ضلماباد في 2009. 

ف�ضلت المخابرات في تجنيده، 

ونجحت الثورة ف���ي تتوجيه عينًا 

لها. ف���ي الأول���ى �ض���يكون هناك 

اأج���ر ثمين وحماي���ة، وفي الثانية 

ل���ن يك���ون هن���اك �ض���وى الخطر 

موت���ا  �ض���يكون  لكن���ه  والم���وت، 

بكر�مة.

ق���ادة  اأح���د  اإ�ض���ماعيل  كان 

التخطي���ط والعملي���ات في قريته 

الجديدة "�ض���لماباد"، كان دائما 

أسرار كاميرا الثورة
أحمد إسماعيل مصور الثورة شهيداً:

يخرج أحمد إسماعيل دون أن مينعه اخلوف من املوت أو اإلصابة أو االعتقال، بصحبته 
كامريا التصوير. هو “مواطن صحايف  Citizen Journalist ”، فنان، مصور، يعمل متطوعا 

ألجل قضية آمن بها، دون أي حماية مؤسسية، ودون انتظار أي مردود، سوى اخملاطر.
يلتقط إسماعيل للعامل والتاريخ ماذا يصنع النظام بهذا الشعب األعزل، صور أحمد 

وتسجيالته ترفع لكل العامل، قد ال تستقبلها وكاالت األنباء الدولية وال أشهر الصحف 
واحملطات، لكنه كاملئات من املتطوعني، لن ييأس من نقل احلقيقة.

وحدهم »املواطنون الصحفيون« من نقلوا أخبار ثورة 14 فرباير للعامل، عرب »تويرت« 
و»فيسبوك«، بعد أن جتاهلتهم خمتلف وسائل اإلعالم العربية والدولية، حتت 

ضغوط املصالح السياسية للدول الكربى.

اإلى جانب ال�ض���هيد اأحمد اإ�ض���ماعيل   �ضقط 3 

اإعالميين اآخرين على ي���د قوات الأمن والجي�ش 

منذ بدء الثورة في 14 فبراير/�ضباط 2011. 

و�ضنفت منظمة “مرا�ضلون بال حدود” �لبحرين 

على اأنها من   بين   الأماكن   الع�ضرة   الأكثر   خطورة  

 على   حياة   ال�ض���حافيين، وقالت اإن ال�ضحافيين 

الذين يغطون هناك   يعّر�ضون   حياتهم   للخطر.

وفي اأبريل/ني�ضان 2011، قتل ع�ضو مجل�ش 

اإدارة �ض���حفية الو�ض���ط البحرينية الم�ض���تقلة، 

النا�ضر كريم فخراوي )موؤ�ض�ش و�ضاحب مكتبة 

فخراوي اأي�ضا(، وقتل اأي�ض���ا المدّون الم�ضرف 

على اإحدى منتديات الإنترنت البحرينية زكريا 

الع�ض���يري، وذل���ك اإثر احتجازهما في ال�ض���جن 

م���ن قب���ل الأجه���زة الأمني���ة.

وفي 16 مار�ش/اآذار 2011 قتل الم�ض���ور 

ال�ض���اب جعفر الكراني بر�ضا�ض���ة حي���ة اأطلقت 

عليه من قوات الجي�ش التي حا�ضرت قرى �ضارع 

البديع يومها، حين كان يقوم بت�ضويرها.

من جانب اآخ���ر، تعر�ش الم�ض���ور البحريني 

م���ازن   مه���دي   العام���ل   ف���ي   وكال���ة   دي   ب���ي   اآي،  

 والم�ض���ور   محمد   حمد   العامل   في   وكالة   رويترز،  

 والمرا�ض���ل   �س���يميون   كير   ل�ض���حيفة فاينان�ضال  

 تايم���ز،   للمالحق���ة وال�ض���تهداف بقناب���ل الغاز 

خ���الف ال�ض���رب والعتق���ال الموؤقت ف���ي بع�ش 

الأحي���ان، وذلك اأثناء قيامهم   بتغطية   اعتداءات 

القوى الأمنية   على   المتظاهرين 

4 شهداء إعالميني والبحرين بني الدول العشر األكرث خطورة على الصحفيني

اعتب���رت 4 منظمات دولية اأن ال�ض���هيد اأحمد 

اإ�ضماعيل تنطبق عليه معايير ال�ضحفي المواطن 

 Citizen Journalist ، وقالت اإن جريمة 

اغتيال���ه توؤك���د عل���ى المخاط���ر الفظيع���ة الت���ي 

يواجهها ال�ضحفيون بينما يوثقون ال�ضطرابات 

الجتماعية وال�ضيا�ضية في البحرين.

وقالت لجنة حماية ال�ضحفين  CPJ  ومقرها 

نيوي���ورك اإن الحكومة البحرينية �ض���عت اإلى منع 

التغطية ال�ضحفية لالنتفا�ضة في البالد، وعملت 

على اإعاقة ال�ضحفيين الأجانب وم�ضايقتهم، مما 

جعل المقاطع الم�ضورة التي يلتقطها المواطنون 

ال�ض���حفيون، مثل اأحمد ح�ضن، حا�ضمة الأهمية 

في التغطية الإعالمية لال�ضطرابات.

م���ن جانبه���ا اأدان���ت منظم���ة »مرا�ض���لون بال 

اإ�ض���ماعيل، ودع���ت   ال�ض���لطات   ح���دودى مقت���ل 

 �لبحريني���ة   اإلى   اتخ���اذ   كل الإج���راءات   الالزمة  

 للعثور   على   �لجناة   ومقا�ضاتهم، وقالت “بالرغم  

 من   �اللتز�مات   التي   تعهدت   بها   ال�ض���لطات   اأمام  

 المجتم���ع   الدولي،   اإل اأن   مملكة   �لبحرين   ال   تزال  

 م�ض���رحاً   لقمع   دموي   ي�ض���تهدف   و�ض���ائل   الإعالم  

 والم�ضورين   ب�ض���كل   خا�ش. وطالب م�ضئول كبير 

في الأمم المتحدة الحكوم���ة البحرينية باإجراء 

تحقيق في مقتل اإ�ض���ماعيل. ودع���ا المدير العام 

لمنظمة الأمم المتح���دة للتربية والعلم والثقافة 

)اليون�ض���كو(، اإيرينا بوكوفا، اإلى اإجراء تحقيق 

في مقتل هذا ال�ضحفي المواطن.

4 منظمات دولية تدين نظام البحرين يف اغتيال إسماعيل
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]بروفايل[

عل���ى �ض���طوح البناي���ات، يراقب 

الطرقات اأثن���اء تنفيذ العمليات، 

وي�ضور!

في اإح���دى الم���رات، اقتحمت 

ق���وات الأم���ن بناي���ة اختب���اأ فيها 

وا�ض���تطاعت  المتظاه���رون، 

الو�ضول اإليهم فوق �ضطح البناية، 

لتنهال عليهم بال�ض���رب والتنكيل 

وت�ضقط اأحدهم من اأعلى البناية 

اإلى الأر����ش، اأحمد كان في بناية 

مقابلة ي�ض���ور، اأحدهم اكت�ض���ف 

اأمره واأطلق عليه!

اأ�ض���دقاء اأحمد اعتقل���وا، كان 

يلجاأ لتخبئة كاميرته في اأي مكان 

في ال�ض���ارع كلما حمى الوطي�ش، 

ف���ي حي���ن يخو����ش ه���و مغامرته 

الخا�ض���ة بالقف���ز عل���ى �ض���طوح 

�ض���طوة  م���ن  للف���رار  البناي���ات، 

المرتزقة، الذين طالما لحقوه.

 ،2011 �ضبتمبر/اأيلول  �ضهر 

�ض���ور اأحم���د ق���وات الأم���ن وهي 

تقتحم »�ض���لماباد«. القوات �ضكت 

في اأن اأحدا ما ي�ض���ور، و�ض���لطت 

�ض���وءا نح���وه، لكنهم ا�ض���تداروا 

واأطلقوا ع���دة قذائف في التجاه 

المعاك����ش، بعد اأن �ض���غلهم بع�ش 

المتظاهرين.

ف���ي 9 مار����ش/اآذار 2012، 

الجماهي���رة  الم�ض���يرة  ي���وم 

التاريخي���ة، األق���ي القب����ش عل���ى 

اأحم���د، اجتم���ع علي���ه ع���دد من 

اأجي���اب المرتزق���ة، وتم �ض���ربه 

واعتقال���ه، دون اأية اأ�ض���باب. بعد 

�ض���اعات اأفرج عن���ه، وفي طريقه 

ه���دده  المرك���ز،  م���ن  للخ���روج 

"�ض���ايدينك  ال�ض���باط:  اأح���د 

�ض���ايدينك" رجع اإ�ض���ماعيل اإلى 

المنزل، دقائق وخرج مرة اأخرى 

كي يكمل تغطيته ال�ضحفية.

في 19 مار�ش/اآذار 2012، 

اأح���د المخبرين التقى اأحمد عند 

منزل���ه، ه���دده باأن���ه �ض���يبلغ عنه 

ف���ي مرك���ز ال�ض���رطة اأنه ي�ض���ور 

المظاهرات والمواجهات الأمنية، 

كان رد اأحم���د �ض���ارما جدا هذه 

�لم���رة "هل ت�ض���تطيع الإم�ض���اك 

بالماء؟ اأنا كالم���اء، اأنا زئبق، لن 

ت�ضتطيعوا الإم�ضاك بي"

على وضع التشغيل دائما
ف���ي 4 مار����ش/اآذار 2011، 

�ض���ور اإ�ض���ماعيل م�ض���يرة ن�ضائية 

�ض���خمة متجهة اإلى دوار اللوؤلوؤة، 

مرك���ز الحتجاج���ات التاريخية. 

الم�ض���يرات  فت���رة  تل���ك  كان���ت 

ال�ض���لمية الهادئة في الدوار. بعد 

اأي���ام �ض���تبداأ كامي���را اإ�ض���ماعيل 

توث���ق الأح���داث الماأ�ض���اوية التي 

اأعقبت دخول قوات درع الجزيرة 

اإلى البالد.

في 14 مار�ش/اآذار 2011، 

رف���ع اأحمد عل���ى يوتي���وب فيديو 

لمتظاهر م�ض���اب يتح���دث اأثناء 

تلقيه العالج في مجمع ال�ضلمانية 

الطب���ي. ثم تتابع���ت الفيديوهات 

الت���ي �ض���ورها اأحمد لتك���ون من 

اأوائ���ل الأدل���ة عل���ى حمل���ة القمع 

الوح�ض���ية التي �ضنها النظام على 

المتظاهرين وقراهم.

»هل الكامي���را جاهزة، الزووم 

يعم���ل؟« ي�ض���األه �ض���احبه، يجيب 

اأحم���د "كل �ض���يء يعم���ل" اأغلب 

عمل���ه كان في اللي���ل، وهو الوقت 

ال�ض���رطة،  لغ���ارات  النموذج���ي 

وانتهاكاتها. على هذا النحو، وكما 

  EA World موق���ع  ي�ض���ف 

 News كان اأحم���د ف���ي معركة 

م�ض���تمرة م���ع ال�ض���وء والتركي���ز 

للح�ضول على �ضور جيدة.

اإ�ض���ماعيل  كامي���را  كان���ت 

ومن���ذ ع���ام تراق���ب عل���ى وج���ه 

الخ�ض���و�ش "البلطجية"، تر�ضد 

وتف�ض���ح  بدق���ة،  تحركاته���م  كل 

الت���ي  الميلي�ض���يات  �ض���لوك  كل 

لتنف����ش  ال�ض���لطة  ا�ض���تخدمتها 

الح�ض���ود ع���ن دوار اللوؤل���وؤة قب���ل 

اأن تنق����ش هي على م���ن بقي فيه 

16 مار����ش/اآذار  ف���ي  مرابط���ا 

.2011
اإلى جانب �ضجاعته، قام اأحمد 

بت�ضوير بع�ش الم�ضاهد ال�ضاخرة 

لقوات الأمن. اأحد تلك الم�ضاهد 

ه���ي مالحقتهم لم�ض���در النغمة 

ال�ض���هيرة "ت���ن ت���ن تت���ن" والتي 

تعني "ي�ض���قط حمد"، كلما زادت 

الطلقات على ال�ضطوح والأحياء، 

ارتفع �ضوت الأبواق والطرق على 

اإ�ضماعيل  الأعمدة، كانت كاميرا 

تلتقط كل ذلك.

الأ�ض���لحة  اأي�ض���ا  اأحم���د  وث���ق 

الم�ض���تخدمة م���ن قب���ل النظام، 

فقد اأظهر في اأح���د الفيديوهات 

اأنواع���ا مختلفة من قناب���ل الغاز 

الم�ض���يل للدموع جمعت في قرية 

�ضلماباد بعد وقوع عدة هجمات. 

حتى لو كانت التكلفة 
حياته

والنظ���ام  طويل���ة  فت���رة  من���ذ 

اأعم���ال  وق���ف  عل���ى  حري����ش 

اأ�ض���خا�ش مث���ل اأحم���د من خالل 

والعتق���ال  والتهدي���د  التخوي���ف 

وغيرها من الأ�ضاليب البولي�ضية. 

في �ض���هر مار����ش/اآذار 2012، 

  EA موق���ع  ي���روي  وكم���ا 

الإخباري،   World News 

م�ّضط رجال ال�ضرطة قرية الدير 

منزل منزل لر�ضد جميع المواقع 

المحتملة للت�ضوير!

اأن تكون م�ض���ور ثورة من�ضية، 

م�ض���ى عليها اأكثر من عام، وراح 

معتق���ل  بي���ن  الآلف  �ض���حيتها 

ومعذب و�ض���هيد، فهذا يعني اأنك 

يجب اأن ت�ض���تعد لتكون م�ض���حيا 

في اأي وقت. هكذا كان اإ�ضماعيل، 

كلم���ا قال ل���ه اأب���وه ل تخ���رج في 

ه���ل  يق���ول:  كان  المظاه���رات، 

ه���وؤلء الذين ي�ض���حون م���ن اأجل 

الحرية اأف�ضل مني؟!

اآخر كتاب قراأه ال�ضاب ال�ضهيد 

هو "الرحلة اإل���ى العالم الآخر"، 

وه���ل  لرحلت���ه؟  يتهي���اأ  كان  ه���ل 

كان يهيئ اأ�ض���دقاءه لحمله لهذه 

الرحل���ة؟ كان لدى اأحمد �ض���ديق 

"كيني، ات�ضل به قبل اأ�ضبوع من 
ا�ضت�ض���هاده، وقال له "اإذا ات�ضل 

ب���ك اأهلي وطلبوا من���ك اأن تاأتي، 

فتعال ب�ض���رعة، ل تتاأخر، اأريدك 

اأن تحمل نع�ضي"!

م�ض���تمر  لكن���ه  ح���ذر،  اأحم���د 

دون انقط���اع في توثي���ق المعارك 

القم���ع  وحم���الت  والمواجه���ات 

التي ت�ض���نها قوات الأمن والجي�ش 

�ض���د المحتجين على مدى العام 

الما�ض���ي، لي����ش لأجل اأن ت�ض���ل 

محلي���ا  ال�ض���رورية  المعلوم���ات 

وعالميا، ولكن لأنه �ضاب موهوب 

يحر�ش على حفظ �ض���جل للثورة، 

مهما كانت التكاليف.

تعبر مواقع �ض���حفية عن مقتل 

اإ�ض���ماعيل: اإنها لماأ�ضاة كبيرة اأن 

التكلفة كانت حياته، ل �ض���يما اأن 

عمل���ه في الك�ض���ف ع���ن الحقيقة 

كان الدافع وراء مقتله.

 دم الكامريا: املوقف األخري
اأب���ري���ل/ن���ي�������ض���ان   29 ف����ي 

لي�ضور  اأح��م��د  ن���زل   ،2012
يكن  لم  م��رة،  لأول  الأر���ش  على 

ي�ضور اأو يعمل اإل من فوق �ضطوح 

من  رف��اق��ه  ا�ضتغرب  ال��ب��ن��اي��ات. 

يم�ضك  كان  وبينما  كثيرا.  نزوله 

ب��ك��ام��ي��رت��ه، وي���م���ازح ال��ج��م��ي��ع، 

كروزر"  "لند  ���ض��ي��ارة  ظ��ه��رت 

داخلها  م��ن  رج��ل  واأط��ل��ق  مدنية 

حية،  ر�ضا�ضات  �ضت  اأو  خم�ش 

ف��ي ظ��ل ت��واج��د ���ض��ي��ارات الأم��ن 

�لع�سكرية.

اإل���ى  المتظاه���رون  ا�ض���طر 

التراج���ع داخ���ل القري���ة بجانب 

المقب���رة. كان اأحم���د واقف���ا في 

الطري���ق  م���ن  بالق���رب  �ض���احة 

الرئي�ضي. وكانت "الالند كروزر" 

ت�ضوب اأ�ض���عة ليزر خ�ضراء على 

ال�ض���باب. وف���ي حوال���ي ال�ض���اعة 

12:30 بعد منت�ضف الليل، قرر 
المتظاه���رون العودة اإلى القرية، 

وبينم���ا كانوا يغ���ادرون قام رجل 

ف���ي "الالن���د ك���روزر" باإط���الق 

و�ض���وب �ض���وءه  الن���ار مج���ددا، 

الأخ�ض���ر تج���اه اأحمد اإ�ض���ماعيل 

 لي�ضيبه بر�ضا�ضة اأ�ضفل البطن.

�ض���بغت دماء اإ�ض���ماعيل �ض���وارع 

الم�ضت�ض���فى  ولأن  �ض���لماباد، 

الحكوم���ي محت���ل ومحا�ض���ر من 

قبل قوى الأمن والمخابرات، نقل 

اإل���ى م�ضت�ض���فى خا����ش، وفي كل 

الأح���وال لم يح�ض���ل على العالج 

في الوقت المنا�ضب.

هناك كان ل���ه موقف اأخير مع 

وموق���ف  المخاب���رات،  عنا�ض���ر 

اأخير مع الكاميرا. اأحاط بج�ضده 

المخاب���رات  رج���ال  المم���زق 

الذي���ن رف����ش اأن يعم���ل معه���م، 

�ض���حكات ال�ض���ماتة كان���ت تب���دو 

عل���ى وجوهه���م، منع���وا اأهله من 

ومنع���وا  اإل���ى جانب���ه،  الح�ض���ور 

معه���م.  ال���كالم  م���ن  الأطب���اء 

حت���ى وقت اإع���الن وفات���ه، كانت 

المخاب���رات يحيط���ون بجثمان���ه 

وكاأنهم في حفلة! 

الكاميرا، التي تعود اإ�ضماعيل اأن 

يحملها هو وي�ضور بها المخابرات 

وق���وى الأم���ن، كان يحمله���ا هذه 

الم���رة اأحد عنا�ض���ر المخبارات، 

كان ي�ض���ور بها دم���اءه، جروحه، 

ال�ض���هادة.  وابت�ض���امة  اآلم���ه، 

ا�ضتدارت الكاميرا، لت�ضمت باأهله 

اأي�ضًا حتى وهم يبكون.

كم هو الفارق بني كامريا 
أحمد، وكامريا اخملابرات؟

كان اأحم���د ين���وي اأن ي�ض���تري 

كامي���را جدي���دة قبل ي���وم واحد، 

خ���الل  �ض���قطت  كاميرت���ه  لأن 

المواجه���ات عدة م���رات واختلت 

فيه���ا تقنية التقري���ب "الزووم". 

لم ي�ضعه الوقت، ورجعت كاميراه 

اإل���ى اأهل���ه، وه���ي تحم���ل دماءه، 

ليكون �ضاهدا و�ضهيدا.

http://www.youtube.com/watch?v=nSdwlau6J1Q&feature=player_embedded
 http ://www .youtube .com/watch?v=97WN4s7vKt4&feature=youtu .be  

 http://www.youtube.com/watch?v=tiBKOeECLy0&feature=player_embedded
http ://www .youtube .com/watch?v=Ehhpp-sLX9s&feature=youtu .be

http ://www .youtube .com/watch?v=YM6iv0lTFRo&feature=youtu .be
http://www.youtube.com/watch?v=lWytZnFpt4g&feature=player_embedded 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ftfo-T6kA1k
http://www.youtube.com/watch?v=KmiSAvwWjvc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=UsfaLPqITmk&feature=player_embedded

 بعض الفيديوهات التي صورها الشهيد أحمد إسماعيل، مرفوعة على يوتيوب: 

كامريا الصحفي املواطن: أكرث ما ال يخاف

ف���ي ث���ورة البحري���ن، الكامي���را، اأكثر م���ا ل يخ���اف. يعتلي 

الم�ضورون �ض���طوح البنايات، ويتحدون المدرعات في ال�ضارع، 

لأج���ل ق�ض���ية اآمن���وا به���ا. بع�ش الكامي���رات تط���ل خارجة من 

الغمام، ت�ضاب اأو تتك�ضر، لكنها تظل تنجز!

منذ 14 فبراير واإلى اليوم وال�ض���ورة لعب كبير في ميدان 

ال�ض���راع البحرين���ي. ك���وادر الم�ض���ورين والمراقبي���ن اأكث���ر 

تنظمي���ا وعددا وانت�ض���ارا من قوات الأمن، ت���كاد تكون وراء كل 

كتيب���ة كامي���را. كل زاوية تحت رقابة الكامي���را، تحت احتوائها 

و�ضيطرتها، الكاميرا تحكم في ال�ضارع اأكثر من ال�ضالح.

الإعالمي���ة  فبراي���ر   14 �ض���بكة  اأقام���ت  اأبري���ل،   30 ف���ي 

وجمعي���ة العمل الإ�ض���المي مهرج���ان “النت�ض���ار الإعالمي”. 

م���ن ح���ق البحرينيين اأن يحتفل���وا فعال بانت�ض���ارهم اإعالميا، 

هذا النت�ض���ار اعترفت به ال�ض���لطة وموالوها وتجمعاتها، هذا 

النت�ض���ار هو ما اأجبر النظام على ت�ضكيل لجنة تق�ضي حقائق 

دولية في جرائمه، كانت الأولى في كل تاريخه الدموي.

لق���د كانت الكاميرا �ض���الح هذا النت�ض���ار، به���ذه الكاميرا 

انت�ضر الفن على الر�ضا�ش. ولقد كان ال�ضهيد اأحمد اإ�ضماعيل 

يقب����ش على كامي���راه، كالقاب�ش على الجم���ر. التقطت كاميرا 

اإ�ض���ماعيل اآلف ال�ض���ور ومقاطع الفيديو، منذ فبراير 2011 

وحتى �ضاعة مقتله، كان قاب�ضا على الكاميرا.

ا�ضت�ض���ارات اإعالمية دولي���ة ب� 80 الف يورو قدمتها �ض���ركة 

 IMCA  للبحرين لمواجهة النجاح الإعالمي ال�ضعبي وف�ضل 

اإعالم ال�ض���لطة، لكنها ف�ضلت اأي�ضا. لقد اأ�ضقطت الثورة كاميرا 

النظ���ام، ب���كل فبركاته���ا وزيفه���ا، ولأن طبيعته النتق���ام، اأراد 

النظام من قتل اإ�ضماعيل، اأن ي�ضقط كاميرا الثورة!

اأخيرا باغتته ر�ضا�ض���ة م���ن اأحد من كان ي�ض���ورهم! اغتيل 

الم�ض���ور البحريني ال�ض���اب اأحمد اإ�ض���ماعيل، بعد عام ق�ض���اه 

يج���ول بالكاميرا موثقا للتاريخ كل جريم���ة ترتكب في حق هذا 

ال�ض���عب. �ض���قطت كاميراه، وا�ض���طبغت بدمائه. لكنها ل تزال 

على و�ضع الت�ضغيل، ل زال هناك ما تقوله!
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 العا�ضمة وا�ض���نطن- مرا�ضلة 

مراآة البحرين: ندى الوادي

ط���وال اأكث���ر م���ن ع���ام كامل، 

ال�ض���حافة  تغطي���ة  تاأرجح���ت 

الأجنبي���ة للمل���ف البحريني بين 

الحما����ش والهتمام، اإلى التعتيم 

والتجاه���ل، اإل���ى الحما����ش م���رة 

اأخرى. ولعل المطلع على تفا�ضيل 

الح���دث البحرين���ي ف���ي الداخل 

يع���رف تمامًا ب���اأن الأح���داث لم 

تغب عن ال�ضارع المحلي يومًا منذ 

اأن انطلقت �ضرارة الثورة في 14 

فبراير من العام 2011، لكنها 

غابت فترات عن و�ضائل الإعالم 

الأجنبية، حتى �ضار الكثيرون في 

الولي���ات المتحدة مث���اًل، وحتى 

المطلعي���ن عل���ى الأخب���ار منهم، 

يظنون باأن الحدث البحريني قد 

انتهى، اأو قارب على النتهاء.

 ولع���ل م���ن المفيد الب���دء من 

النهاي���ة في �ض���رح ال�ض���ورة التي 

تعاط���ت فيه���ا و�ض���ائل الإع���الم 

الأجنبي���ة مع المل���ف البحريني. 

الما�ض���ي  مار����ش  �ض���هر  فمن���ذ 

تقريب���ًا ع���اد المل���ف البحرين���ي 

للظهور بقوة في و�ض���ائل الإعالم 

والف�ضل في ذلك يعود اإلى اأمرين 

اثني���ن: اأولهم���ا �ض���باق الفورمال 

واح���د ال���ذي اهتم���ت به و�ض���ائل 

الإعالم الأجنبية وحاورت ب�ضاأنه 

الموؤيدين والمعار�ضين على اإقامة 

ال�ض���باق، وقد اأ�ض���افت الحمالت 

الداعية لمقاطعة ال�ض���باق في كل 

اأنح���اء العالم بع����ش الإثارة على 

ه���ذا الحدث مما دفع المزيد من 

و�ضائل الإعالم لاللتفات للق�ضة 

البحرينية وفتحها من جديد. 

اأم���ا العامل الآخر فهو ق�ض���ية 

ال�ض���هير  البحرين���ي  الحقوق���ي 

ال���ذي  الخواج���ة  عبداله���ادي 

دخل اليوم الثالث وال�ض���بعين في 

اإ�ض���رابه عن الطع���ام حتى كتابة 

هذه ال�ض���طور، وق�ض���ة الخواجة 

بدوره���ا ه���ي ق�ض���ة مثي���رة جدًا 

التي  لو�ض���ائل الإع���الم الأجنبية 

تفا�ض���يلها  بمتابع���ة  اهتم���ت 

وم�ض���تجدات الأو�ضاع فيها، ومن 

خاللها ح�ضر الم�ضهد البحريني 

م���ن جديد ف���ي خريط���ة الإعالم 

الأجنبي المت�ضعبة. 

قبل هاتين الق�ض���تين تقريبًا، 

الأجنبية،  الإعالم  و�ض���ائل  كانت 

وخ�ضو�ض���ًا الكال�ض���يكية منه���ا، 

المل���ف  ح���ول  تقريب���ًا  �ض���امتة 

ي�ض���ل حما����ش  ل���م  البحرين���ي. 

التقليدية حول  الإع���الم  و�ض���ائل 

الح���دث البحرين���ي اأب���دًا للذروة 

الت���ي و�ض���لها م���ع ب���دء الأحداث 

ف���ي البحرين. فق���د لمعت تغطية 

الح���دث البحرين���ي ف���ي و�ض���ائل 

الإع���الم الأجنبية في ال�ض���هرين 

الث���ورة  انط���الق  م���ن  الأولي���ن 

المجامي���ع  حي���ث   ،2011 ف���ي 

المتظاهري���ن  م���ن  ال�ض���خمة 

وذرورة اأح���داث الربي���ع العربي، 

وو�ض���ول مرا�ضلين اأجانب من كل 

اأنح���اء العال���م لي�ض���هدوا الحدث 

من الداخل. غير اأنه منذ اإطالق 

قانون ال�ض���المة الوطني���ة واإبعاد 

و�ض���ائل الإع���الم الأجنبي���ة ومنع 

اإعطائه���ا ت�ض���اريح دخ���ول ف���ي 

الغال���ب، ع���الوة على ا�ض���تهداف 

والمرا�ض���لين  ال�ض���حافيين 

البحريني  والح���دث  المحليي���ن، 

غائب تقريبًا عن و�ضائل الإعالم 

الأجنبية. 

والتجاه���ل  التعتي���م  يظه���ر 

للق�ض���ة  الغرب���ي  الإعالم���ي 

البحريني���ة وا�ض���حًا تمام���ًا عند 

مقارن���ة التغطية التي كانت تمنح 

الت���ي  الأح���داث  م���ع  للبحري���ن 

كانت تجري في �ض���وريا وم�ض���ر 

وليبي���ا. وق���د ينظر البع����ش اإلى 

ه���ذا التجاه���ل كنتيج���ة لدموية 

وليبي���ا  �ض���وريا  ف���ي  الأح���داث 

والت���ي تتج���اوز بمراح���ل اأع���داد 

ال�ض���حايا في البحرين، اإذ جعل 

م���ن الأحداث ف���ي �ض���وريا وليبيا 

حي���ث  م���ن  جاذبي���ة"  اأكث���ر   "
التغطي���ة الخبري���ة م���ن اأح���داث 

البحري���ن واليمن مث���اًل. غير اأن 

و�ض���ائل الإعالم الأجنبية نف�ضها 

ل يمك���ن اأن تغفل حقيقة الن�ض���ب 

العددية لل�ض���حايا ف���ي البحرين 

وم���ا يجري فيها مقارنة مع حجم 

ه���ذه الدولة ال�ض���غيرة واأهميتها 

ال�ض���تراتيجية.

 ال�ضبب الأكثر اإقناعًا وو�ضوحًا 

ه���و  الإعالم���ي  التجاه���ل  ف���ي 

الموقف ال�ضيا�ضي الغربي اإجماًل 

م���ن  خا����ش  ب�ض���كل  والأميرك���ي 

المل���ف البحريني، وه���و الموقف 

الذي انعك�ش ب�ض���كل مبا�ضر على 

التغطي���ة الإعالمي���ة في و�ض���ائل 

الإعالم الأجنبية. ومهما ناق�ضنا 

به���ذا  ال�ضيا�ض���ية  الأراء  جمي���ع 

الخ�ضو�ش، ل يمكننا اإل الخروج 

با�ضتنتاج رئي�ضي وهو اأن الوليات 

المتحدة تحديدًا والغرب ب�ض���كل 

تغيي���ر  لأي  داعم���ًا  لي����ش  ع���ام 

�ضيا�ض���ي ف���ي البحري���ن حالي���ًا، 

لذل���ك ت���رى التغطي���ة الإعالمية 

التقليدية انعكا�ضًا لهذا الموقف.

فلفت���رة طويل���ة، وتحديدًا منذ 

اأن تم ت�ض���كيل اللجنة الم�ض���تقلة 

لتق�ض���ي الحقائق ف���ي البحرين، 

وبعد اأن اأ�ضدرت اللجنة تقريرها 

كان���ت   ،2011 نوفمب���ر  ف���ي 

الأجنبي���ة،  الإعالمي���ة  التغطي���ة 

والأميركية ب�ض���كل خا�ش، ل تكاد 

تتجاوز اللجن���ة واأخبارها وتقرير 

اللجن���ة وما ت���م تحقيق���ه. كانت 

الت���ي يعززها  النمطية  ال�ض���ورة 

الإع���الم الأجنب���ي التقليلدي هي 

كالتال���ي "اأن البحري���ن �ض���هدت 

تج���اوزات ف���ي حق���وق الإن�ض���ان، 

وارتكب���ت اأخطاء م���ن الطرفين، 

لكن الحكومة ت�ض���عى لالإ�ض���الح، 

وق���د  طائف���ي".  ال�ض���راع  لك���ن 

�ض���يطرت هذه ال�ض���ورة النمطية 

عل���ى اأغلب التغطي���ات الإعالمية 

الت���ي يقوم بها الإع���الم الأجنبي 

واأث���رت  ت���زال،  ول  الكال�ض���يكي 

ال�ضيا�ض���ي  بالق���رار  وتاأث���رت 

الدول���ي تجاه البحرين منذ العام 

الما�ضي.

تو�ض���يفات  تك���ون  ل  وربم���ا 

"التعتيم الإعالمي" اأو "التجاهل 
الإعالم���ي" �ض���الحة تمام���ًا ف���ي 

ه���ذا ال�ض���اأن، اإذ كان���ت الق�ض���ة 

ع���دد  ف���ي  البحريني���ة حا�ض���رة 

م���ن و�ض���ائل الإع���الم الأجنب���ي 

الكب���رى، عل���ى الأقل في ال�ض���اأن 

الخبري منها. فق���د تقراأ تقريرًا 

هن���ا، اأو ت�ض���اهدا تقري���رًا هناك 

من وقت لآخر ير�ض���د ما يح�ضل 

ف���ي البحرين وخ�ضو�ض���ًا عندما 

م���ن  جدي���دة  �ض���حية  ت�ض���قط 

التقاري���ر  اأن  اإل  المتظاهري���ن، 

ال���راأي  ومق���الت  التف�ض���يلية 

والتحقيقات ل���م تكن تتطرق اإلى 

البحرين اإل قلياًل. 

واأكث���ر ما انت�ض���ر وا�ض���تهر من 

مواد �ض���حافية تم اإنتاجها دوليًا 

الأف���الم  ه���ي  البحري���ن  ح���ول 

ال�ض���حافية والتقارير الم�ضورة، 

ول نن�ض���ى في ه���ذا الخ�ض���و�ش 

الفيل���م الوثائق���ي ال���ذي انتجت���ه 

قناة الجزيرة النجليزية "�ضراخ 

في الظ���الم" والذي ف���از بثالث 

الآن،  حت���ى  �ض���حافية  جوائ���ز 

ويعتب���ر عم���اًل �ض���حافيًا متميزًا 

للغاية مع الأخذ بالعتبار اأن قناة 

الجزيرة المملوك���ة من قطر هي 

التي اأنتجته.

قامت قناة البي بي �ضي والقناة 

الريا�ضية ESPN وغيرها من 

القن���وات التلفزيونية باإنتاج عدد 

م���ن من التقارير الم�ض���ورة التي 

انت�ض���رت ب�ض���رعة فائقة لت�ض���رح 

وتتح���دث عما ج���رى ويجري في 

البحرين. وتميزت في هذا ال�ضاأن 

المواد ال�ض���حافية الت���ي قام بها 

ال�ضحافي الأميركي ال�ضهير نيك 

كري�ض���توف م���ع فريقه ال���ذي زار 

البحرين مرتين ق�ض���يرتين منذ 

بدء الأحداث، لكنه اأنتج ق�ض�ضًا 

قوية للغاية.

ال�ضهير  البريطاني  ال�ضحافي 

روب���رت في�ض���ك كان ب���دوره اأحد 

اأهم من كتبوا في و�ضائل الإعالم 

الأجنبي���ة ع���ن ق�ض���ية البحرين، 

حت���ى دفع هيئ���ة �ض���ئون الإعالم 

البحريني���ة اإل���ى التهدي���د برف���ع 

�ض���حيفته  و�ض���د  �ض���ده  ق�ض���ية 

كان  الندبندن���ت".   " العريق���ة 

اآخر ما كتبه في�ضك عن البحرين 

مق���اًل قوي���ًا يهاجم في���ه منظمي 

�ضباق الفورمال واحد. 

الت���ي  الفت���رة  اأي�ض���ًا  تمي���زت 

لجن���ة  تقري���ر  اإط���الق  اأعقب���ت 

تق�ض���ي الحقائ���ق ف���ي البحرين 

وتنظي���م فعالي���ة احت���الل �ض���ارع 

البديع، اإذ انت�ض���رت ال�ضور التي 

للنا�ضطة البحرينية  التقاطها  تم 

زين���ب الخواج���ة اأثن���اء اعتقالها 

من قلب ال�ض���ارع انت�ضار النار في 

اله�ض���يم في كافة و�ضائل الإعالم 

الكب���رى، حتى ن�ض���رت �ض���حيفة 

الأميركي���ة  بو�ض���ت  الوا�ض���نطن 

تقريرًا م�ضورًا عن الحدث.

انع���دام  اأو  قل���ة  اأن  �ض���ك  ول 

ف���ي  الأجان���ب  المرا�ض���لين 

ومحا�ض���رة  البحري���ن، 

لمنعهم  المحليين  ال�ض���حافيين 

م���ن اأداء عمله���م كان اأحد اأهم 

ف���ي  �ض���اهمت  الت���ي  العوام���ل 

عدم و�ض���ول كاف���ة تفا�ض���يل ما 

يح���دث ف���ي البحري���ن لالإعالم 

اعتم���دت  وبه���ذا  الخارج���ي، 

العالمي���ة  الإع���الم  و�ض���ائل 

عل���ى تقاري���ر منظم���ات حق���وق 

والدولي���ة  المحلي���ة  الإن�ض���ان 

التي  ال�ضيا�ض���ية  والت�ض���ريحات 

يدل���ي بها �ض���خو�ش المعار�ض���ة 

اإذ  الخ���ارج،  اأو  الداخ���ل  ف���ي 

اأ�ض���بحت الطريقة �ضبه الوحيدة 

لمعرف���ة الق�ض����ش الت���ي تجري 

ف���ي الداخل. ع���الوة عل���ى قليل 

الذين  المحليين  المرا�ضلين  من 

ل يزال���ون ير�ض���لون الأخبار من 

الداخ���ل اإل���ى الخ���ارج.

ف���ي مقاب���ل كل ذل���ك، ل تزال 

المواق���ع الأجنبية المتخ�ض�ض���ة 

والموؤ�ض�ض���ات المخت�ضة بال�ضئون 

ال�ضيا�ض���ية في ال�ض���رق الأو�ض���ط 

تن�ضر با�ضتمرار تقارير وتحليالت 

ف���ي  ومتخ�ض�ض���ين  لمراقبي���ن 

ال�ض���اأن البحرين���ي اأو الخليج���ي، 

وق���د داأب ع���دد ل باأ����ش ب���ه من 

للمل���ف  التط���رق  عل���ى  الكت���اب 

الموق���ف  وانتق���اد  البحرين���ي 

الغرب���ي منه، و�ض���رح تبعات هذا 

الموق���ف وتفا�ض���يل الأزم���ة ف���ي 

المنطق���ة. وعل���ى الرغ���م من اأن 

جمهور هذه المواقع والموؤ�ض�ضات 

المتخ�ض�ض���ة لي�ش ه���و الجمهور 

العام، اإل اأن لها تاأثيرا كبيرا على 

�ض���ناع القرار في ال���دول الغربية 

ب�ض���كل ع���ام والولي���ات المتحدة 

ب�ضكل خا�ش.

الأجنب���ي  الإع���الم  ي���زال  ل 

متاأرجح���ًا تج���اه البحري���ن، وهو 

تاأرجح يف�ض���ره الموقف ال�ضيا�ضي 

الدول���ي تجاه ما يج���ري في هذه 

البلد ال�ض���غير جدًا على خريطة 

المهنيون  فال�ض���حافيون  العالم. 

اأو اأولئك الذي���ن زاروا هذه البلد 

و�ض���اهدوا الق�ض����ش التي ُتروى 

يجدون اأهمي���ة كبرى في معالجة 

هذا الح���دث اإعالميًا، اأما اأولئك 

الماأخ���وذون بال�ضيا�ض���ة الدولي���ة 

و�ضراع القوى ف�ضي�ضتمر موقفهم 

الإعالمي متاأرجحًا على الأغلب. 

الفيلمي���ة  الم���واد  و�ض���الت 

والمقالت المتعلقة بهذا التقرير، 

تجدونها على موقع �ضحيفة مراآة 

�لبحرين.

أكثر من عام كامل واإلعالم األجنبي 
ما يزال متأرجحًا تجاه البحرين
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]تقرير[

موؤخ���رًا، ُق���دم للمل���ك تقري���ر 

لتنفي���ذ  الوطني���ة(  )اللجن���ة 

تو�ض���يات تقري���ر )لجنة تق�ض���ي 

الحقائق( برئا�ضة علي ال�ضالح. 

اأكدت اللجنة اأن تو�ضيات الأخيرة 

تم تنفيذها على اأر�ش الواقع، واأن 

كل الأمور )ع���ال العال( و)البلد 

بخير وتم���ام(. لكن ف���ي الواقع، 

لم يتم تنفيذ ولو جزئية ب�ض���يطة 

من التو�ض���يات المتعلق���ة بحرية 

الإعالم وال�ض���حافة والنتهاكات 

التي طال���ت الإعالميي���ن، ول ما 

يخ�ش فت���ح القن���وات الإعالمية 

زاد  ب���ل  المعار�ض���ين،  اأم���ام 

التهجم على المعار�ضة ورموزها 

ب�ض���كل اأكب���ر، ول زال الت�ض���ييق 

ي���زداد حده،  ال�ض���حفيين  عل���ى 

ي���زداد  المعار�ض���ين  وتهمي����ش 

�ض���راوة، والإ�ض���رار عل���ى ع���دم 

اإرج���اع الإعالميين المف�ض���ولين 

المواقع م�ض���تمرا،  ف���ي مختل���ف 

يحدث هذا خالفًا لكل التو�ضيات 

الواردة في تقرير )ب�ضيوني(.

 تغييب وحتريض
ففي الباب العا�ض���ر من تقرير 

ب�ض���يوني المتعل���ق بالم�ض���ايقات 

التو�ض���ية  ج���اءت  الإعالمي���ة 

تتبن���ى  ب���اأن   "1641 رق���م 

الحكوم���ة نهج���ًا اأكث���ر مرونة في 

ت�ض���مح  واأن  للرقاب���ة  ممار�ض���تها 

للمعار�ضة بمجال اأو�ضع في البث 

وو�ض���ائل  والإذاع���ي  التلفزيون���ي 

الإع���الم المطبوع���ة"، ف���ي حين 

ل���م يتم -قب���ل التقري���ر اأو بعده- 

ا�ضت�ض���افة �ضخ�ض���ية واحدة في 

التلفزيون الر�ضمي مح�ضوبة على 

المعار�ض���ة، بل ل يزال التهمي�ش 

ه���و )�ض���يد الموق���ف( والتلمي���ح 

اأخ���رى  اأحي���ان  ف���ي  والهج���وم 

عل���ى المعار�ض���ين ه���و الغال���ب، 

ف�ض���ال ع���ن الإذاعة وال�ض���حف 

الر�ضمية التي ل تزال تتهجم على 

ال�ضخ�ض���يات المعار�ض���ة ول من 

ح�ضيب اأو رقيب.

وكانت لجنة ب�ضيوني قد اأكدت 

في النتيجة رقم 1629 الواردة 

الت���ي  الم���واد  اأن  التقري���ر  ف���ي 

ُعر�ض���ت ف���ي تلفزي���ون البحرين 

وو�ض���ائل  الر�ض���مية  والإذاع���ة 

الموالي���ة  المطبوع���ة  الإع���الم 

للحكومة قد "ت�ضمنت لغة مهينة 

وتغطي���ة تحري�ض���ية لالأح���داث، 

وق���د يك���ون بع�ض���ها ق���د انطوى 

على الت�ض���هير". في حين ل يزال 

ه���ذه  ق���ادوا  مم���ن  الم�ض���وؤولون 

الحمالت الت�ضهرية والتحري�ضية 

ينعم���ون في مواقعه���م الإعالمية 

ويمار�ض���ون الأ�ض���لوب ذات���ه م���ن 

التحري�ش والتهمي�ش للمعار�ض���ة 

خالفا لتو�ضيات "ب�ضيوني".

فصل من العمل
وكم���ا اأك���د تقرير ب�ض���يوني في 

ب�ض���اأن   1634 رق���م  النتيج���ة 

والنتهاكات  ال�ضحفيين  مالحقة 

�ضدهم اأن "عدد من ال�ضحفيين 

ف���ي  بالم�ض���اركة  اتهم���وا  ق���د 

تجمعات غير مرخ�ش بها عندما 

كان���وا يغط���ون الأح���داث، )...( 

وحاولت ال�ض���لطات تقيي���د حرية 

التعبير والراأي لدى ال�ض���حفيين 

والم�ض���ورين والمدونين وغيرهم 

من الإعالميين البحرينيين، وقد 

اأدت ه���ذه الحمل���ة اإل���ى الف�ض���ل 

من العم���ل، وفر����ش الرقابة على 

المقالت، والقيام بعمليات قب�ش 

وتوقيف بل واإلى اإ�ض���اءة المعاملة 

في بع�ش الحالت اأثناء التوقيف".

باإرج���اع  التو�ض���ية  ورغ���م 

عمله���م  لمواق���ع  المف�ض���ولين 

وتاأكي���د الملك نف�ض���ه على ذلك، 

الإعالمي���ة  الموؤ�ض�ض���ات  اأن  اإل 

عل���ى  ت�ض���ر  ت���زال  ل  الر�ض���مية 

ع���دم اإرجاع ال�ض���حفيين لمواقع 

عمله���م، م�ض���تمرة في ف�ض���لهم 

تع�ضفيًا. 

تخوين وترهيب
ف���ي  ب�ض���يوني  تقري���ر  واأورد 

نتيجته رقم 1599 تقرير لجنة 

حماية ال�ضحفيين، وهي منظمة 

دولي���ة غي���ر حكومية، اأك���دت اأن 

الذين  ال�ض���حفيين  من  "العديد 
البحرين  كانوا ينتقدون حكوم���ة 

م�ض���ايقات  لحمل���ة  تعر�ض���وا 

كم���ا  ال�ض���لطات،  م���ن  وترهي���ب 

م���ن  الع�ض���رات  اللجن���ة  وثق���ت 

حالت توقيف ال�ضحفيين، ووفاة 

التوقيف،  اأثناء  اأثنين  �ض���حفيين 

المنتقدي���ن  المدوني���ن  وتوقي���ف 

واإغالق  لفترات طويلة،  للحكومة 

الم�ض���تقلة  اليومي���ة  ال�ض���حيفة 

الب���الد، والترحي���ل  الأول���ى ف���ي 

لوح���ات  واإن�ض���اء  التع�ض���في، 

اإعالني���ة وعمل اإعالن���ات برعاية 

الحكومة تهدف اإلى تلطيخ �ضمعة 

ال�ض���حفيين والنا�ض���طين، وعدد 

كبير من العتداءات البدنية على 

ال�ضحفيين".

التح���اد الدولي لل�ض���حفيين، 

يوؤك���د النته���اكات الفظيعة التي 

طال���ت الإعالميي���ن خ���الل تلك 

الفترة ول زالت م�ض���تمرة، اأ�ضدر 

بيان �ضديد اللهجة في مايو العام 

اأدان حمل���ة الترهي���ب  الما�ض���ي 

التي ت�ضتهدف ال�ضحفيين الذين 

يعملون في ال�ض���حف التي تنتقد 

موجه���ًا  البحريني���ة،  الحكوم���ة 

البحريني���ة  لل�ض���لطات  الته���ام 

بالت�ض���ييق الممنهج على الإعالم 

الحتجاج���ات  اأعق���اب  ف���ي 

المناه�ضة للحكومة.

الدول���ي  التح���اد  بي���ان 

لل�ض���حفيين، اأك���د اأن "هناك ما 

ل يق���ل ع���ن 68 �ض���حفيا قد تم 

ف�ضلهم من عملهم، اأو اعتقالهم، 

اأو اتهامه���م بالخيان���ة، ف���ي حين 

ا�ضطر اآخرون للهرب اإلى المنافي 

لتف���ادي العتق���ال في ظ���ل حملة 

اإلى  واأ�ضار  الم�ضتمرة"،  الترهيب 

�أن "هناك حملة مروعة لإ�ض���كات 

ف���ي  وال�ض���حافيين  المعار�ض���ة 

البحرين. حيث تتدخل ال�ضلطات 

في �ضوؤون العالم وتلجاأ للترهيب 

الفا�ض���ح ف���ي محاولة لل�ض���يطرة 

على المعلومات وتحجيم التغطية 

الم�ض���تقلة"، مبديًا قلقله العميق 

البحرين  "لحالة ال�ضحفيين في 
الذين تاأثروا بهذه الحملة، �ض���واء 

كانوا قيد العتقال، اأو في انتظار 

ف���ي  الم�ض���ردون  اأو  المحكم���ة، 

المنافي".

 اعتقال وتعذيب
وهذا م���ا اأكدت���ه النتيجة رقم 

ب�ض���يوني  تقري���ر  م���ن   1591
"األق���ي القب����ش عل���ى  اأن���ه  م���ن 

ع���دد م���ن الإعالميين وخ�ض���عوا 

اأح���داث فبراير  لل�ض���وؤال خ���الل 

2011 وتوف���ي اثن���ان  ومار����ش 

اأثن���اء توقيفهم  من ال�ض���حفيين 

ل���دى ال�ض���رطة اأو جه���از الأم���ن 

اإل���ى  الإ�ض���ارة  ف���ي  الوطن���ي"، 

كري���م  الإعالميي���ن  ال�ض���هيدين 

الذين  الع�ضيري  فخراوي وزكريا 

ا�ضت�ضهدا تحت وطاأة التعذيب في 

المعتقالت خالل فترة وجيزة.

الت���ي  لالنته���اكات  ونم���وذج 

طال���ت الإعالميين من اعتقالت 

وتعذي���ب وتنكيل، هو م���ا تعر�ش 

له ال�ض���حافي في�ض���ل هيات في 

ال�ض���جن من تعذيب منذ اأول يوم 

م���ن اعتقال���ه،   واأي�ض���ا الم���دون 

العالمي محمود اليو�ضف، وكذلك 

الت���ي  �ض���عيد  الإعالمي���ة نزيه���ة 

وثق تقرير ب�ض���يوني ق�ض���يتها في 

النتيجة رقم 1603 من التقرير 

الأح���داث  تغط���ي  كان���ت  حي���ث 

 )24 وكال���ة )فران����ش  ل�ض���الح 

وراديو )مونت كارلو(، ف�ضال عن 

الإقالت الجماعية والف�ض���ل من 

العمل في وزارة الإعالم والثقافة 

لالإعالميين.

وذك���ر التقري���ر ق�ض���ة نزيه���ة 

�ضعيد وما تعر�ضت له من تعذيب 

في ال�ض���جن – كنم���وذج لما نال 

الإعالميين من انتهاكات -   بعد 

باإ�ض���قاط  بالمطالب���ة  اتهامهم���ا 

النظ���ام، حيث حقق���وا معها عن 

التقاري���ر ال�ض���حفية الت���ي كانت 

تكتبها لو�ضائل الإعالم العالمية، 

وق���د نال���ت الكثي���ر م���ن ال���ركل 

مطاط���ي،  بخرط���وم  وال�ض���رب 

بالكهرب���اء  لل�ض���عق  وتعري�ض���ها 

على ذراعيها، و�ض���كب البول على 

وجهها، وح�ض���ر ح���ذاء في فمها، 

كم���ا اأكرهت عل���ى التوقي���ع على 

ورقة لم ي�ضمح لها بقراءتها.

منع وترحيل 
ولم تقت�ض���ر النتهاكات �ض���د 

المواطني���ن،  م���ن  الإعالميي���ن 

الإعالميي���ن  حت���ى  طال���ت  ب���ل 

الأجان���ب العاملين ف���ي البحرين 

اأو المرا�ض���لين لمحطات ف�ضائية 

عالمية.

ومث���ال عل���ى ذل���ك، م���ا ذكره 

تقري���ر ب�ض���يوني ف���ي الفقرة رقم 

التي  معاملة  اإ�ضاءة  من   1611
طال���ت الأجان���ب العاملي���ن ف���ي 

و�ض���ائل الإع���الم الوطني���ة، وهو 

مواطن عراقي يعمل في �ضحيفة 

الو�ض���ط، حي���ث ت���م اعتقاله بعد 

ا�ض���تدعائه لهيئة �ضئون الإعالم، 

وقد تم تعذيبه في مركز ال�ضرطة 

�ض���ربا وتهديدًا اأثن���اء التحقيق، 

وترحيله فيما بعد هو وعائلته من 

البحرين، ومنعه من دخول البالد 

م���رة اأخ���رى وتعميم ذل���ك المنع 

على دول عربية اأخرى، حيث منع 

من دخول الأردن و�ض���لطنة عمان 

في وقت لحق.

الأنته���اكات  ه���ذه  كل   وبع���د 

والعذاب���ات والترهي���ب الذي نال 

ال�ضحفيين من ال�ضلطات، نددت 

 – البحرينية  ال�ض���حفيين  نقابة 

حينذاك – بعمليات اإلقاء القب�ش 

وتوقيفه���م  ال�ض���حفيين  عل���ى 

لتغطيتهم اأحداث فبراير ومار�ش 

2011، وذه���ب النقابة اإلى اأن 
عمليات القب�ش ت�ض���كل جزءًا من 

الحمل���ة المنظم���ة الت���ي قادته���ا 

حكومة البحرين �ضد ال�ضحفيين 

وغيرهم  والمدونين  والم�ضورين 

البحرينيي���ن،  الإعالميي���ن  م���ن 

وتبل���ورت تل���ك الحملة في �ض���كل 

الف�ض���ل من العمل والرقابة على 

واإ�ض���اءة  ما ين�ض���ر والعتق���الت 

المعاملة.

وبعد تقرير ب�ضيوني الذي �ضدر 

منذ اأ�ض���هر، وبع���د تقري���ر لجنة 

تنفي���ذ تو�ض���يات تقرير ب�ض���يوني 

الذيُ �ضلم للملك موؤخرًا، ل يزال 

حقوقه���م  منتهك���ة  الإعالمي���ون 

مف�ض���ولين  عليه���م،  وم�ض���يق 

م���ن اأعماله���م، وم�ض���ردين ف���ي 

المناف���ي، ول���م ينفذ م���ن تقرير 

ب�ض���يوني وتو�ض���ياته ب�ض���اأن ذلك 

)اإل اله���واء(، والحبر الذي على 

الورق، وكما يقول المثل ال�ضعبي: 

تيتي تيتي، مثل ما رحِت جيتي..

اإلعالميون
بعد توصيات بسيوني..
مثل ما رحِت جيتي..
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 المنظم���ات الدولية �ض���نفت 

البحري���ن خ���الل العام 2011 

�ضمن اأ�ضواأ ع�ضر دول في العالم 

ال�ض���حافيون  فيه���ا  يتعر����ش 

اإل���ى معامل���ة غير اإن�ض���انية، اإما 

بالحب�ش اأو التعذيب اأو العتداء 

في ال�ضارع.و�ُض���جلت حالتا وفاة 

لإعالميين في �ض���جون البحرين 

هم���ا  الما�ض���ي،  الع���ام  خ���الل 

المدون زكريا الع�ضيري والنا�ضر 

كريم فخراوي.

ع�ض���رات  اإل���ى  اإ�ض���افة 

واعت���داءات  العتق���الت، 

بدني���ة، وعمليات طرد تع�ض���فية 

وحم���الت  الح���دود،  خ���ارج 

ت�ض���هير وجهته���ا الحكومة �ض���د 

ال�ضحافيين، وانتهاكات اأخرى. 

اإن النح���دار ال�ض���ديد في تدني 

حرية ال�ضحافة وحق الح�ضول 

عل���ى المعلومة، اأثر ب�ض���كل كبير 

ومدوناته���م  المدوني���ن  عل���ى 

بطبيعة الحال. ف�ضال عن حظر 

المح�ض���وبة  الإلكترونية  المواقع 

على المعار�ضة.

ه���ذه مجموع���ة م���ن ح���الت 

النته���اك الت���ي ر�ض���دتها مراآة 

البحري���ن للع���ام الما�ض���ي م���ن 

3 ماي���و/ اآي���ار 2011 اإلى 3 
مايو/ اآيار 2012

انتهاكات إبان سباق 
الفورمال 1 

�ضباق الفورمال 1 الذي اأقيم 

22 و24  بي���ن  البحري���ن  ف���ي 

م���ن  �ض���جلت   ،2012 اأبري���ل 

الحقوقي���ة  المنظم���ات  خالل���ه 

الدولي���ة وعلى راأ�ض���هم التحاد 

ع���ددا  لل�ض���حافيين،  الدول���ي 

من النته���اكات التي مار�ض���تها 

ال�ضلطات الأمنية البحرينية في 

حق ال�ضحافيين الأجانب. 

الأبرز ف���ي تل���ك النتهاكات، 

اعتقال وطرد 3 �س���حافيين من 

طاقم قناة الرابع���ة البريطانية 

ال�ض���ماح  بع���د  البحري���ن،  م���ن 

له���م بالدخول لتغطية ال�ض���باق. 

مرا�ضل قناة الرابعة البريطانية 

جونث���ان ميل���ر والم�ض���ورة جوا 

�ض���فر، والمنت���ج دي���ف فيول���ر، 

اأثن���اء  ال�ض���لطات  اعتقلته���م 

تنقله���م بين القرى التي ت�ض���هد 

وحقق���ت  �ض���عبية،  احتجاج���ات 

معهم ومن ثم نقلتهم اإلى مطار 

لت�ض���فيرهم  الدول���ي  البحري���ن 

خارج البالد.

ال�ض���لطات  واعتقل���ت  كم���ا 

الأمنية في البحرينية �ضحافيين 

يابانيي���ن كانوا يقوم���ون بتغطية 

المظاه���رة الت���ي كان���ت متجهة 

ل�ض���باق  البحري���ن  حلب���ة  نح���و 

�لفورموال 1. وتم الإفراج عنهم 

لحقا بعد التحقيق معهم.

اعتقال الناشط  حممد 
حسن 

عمدت ال�ض���لطات الأمنية في 

البحري���ن اإل���ى تروي���ع واعتقال 

بع���د  ح�ض���ن  محم���د  النا�ض���ط 

تعاون���ه م���ع الفريق ال�ض���حافي 

الأمريك���ي الذي اأع���د البرنامج 

راذر.  دان  ال�ض���هير  الوثائق���ي 

وتلقى النا�ضط محمد ات�ضالت 

تهديد من الأجهزة الأمنية عبر 

باإ�ض���تهداٍف  واإ�ض���ابته  الهات���ف 

مبا�ض���ر من قب���ل ق���وات الأمن، 

وتعر�ضه لالعتداء الج�ضدي في 

تاريخ 21 اأبريل 2012.

منع الصحافيني من 
دخول البحرين

منع���ت ال�ض���طات البحريني���ة 

مرا�ضل فاينن�ضال تايمز �ضيمون 

كي���ر وال�ض���حافية ف���ي جري���دة 

التايم���ز كارين لي وال�ض���حفية 

CNN  الأمريكي���ة ف���ي قن���اة

اأمبر ليون و�ض���تيوارت رام�ض���ي 

رئي����ش المرا�ض���لين من �ض���كاي 

ني���وز م���ن دخ���ول البحرين، في 

 .2012 اأبري���ل   19 تاري���خ 

كما من���ع �ض���حفيان م���ن وكالة 

اأنباء اأ�ضو�ض���يتدبر�ش من دخول 

البحري���ن رغم ح�ض���ولهم على 

ت�ض���ريح بتغطي���ة ال�ض���باق م���ن 

)التح���اد  المنظم���ة  الهيئ���ة 

واكتف���ت  لل�ض���يارات(.  الدول���ي 

هيئة �ضئون الإعالم البحرينية، 

بالتعلي���ق ب���اأن طلب���ات اإقامتهم 

لزالت معلقة.

تغرمي الصحافية رمي 
خليفة 600 دينار 

غرم���ت المحكم���ة الجنائي���ة 

البحريني���ة بتاري���خ 19 اأبري���ل 

والكاتب���ة  ال�ض���حافية   2012
ري���م خليفة مبل���غ 600 دينار، 

عن تهمتي العتداء على �ضالمة 

ج�ض���م الغي���ر وال�ض���ب العلن���ي. 

للم�ض���ايقات  ري���م  وتعر�ض���ت 

والتهديدهات وحمالت الت�ضهير 

الممنهج���ة م���ن بع����ش الكوادر 

الن�ضائية التي و�ض���فهم الج�ضم 

ل���وزارة  بالتابعي���ن  ال�ض���حافي 

الداخلية.

مالحقات قضائية 
للمعذبني دون جدوى

الداخلي���ة  وزارة  قدم���ت 

البحريني���ة ع���ددا من عنا�ض���ر 

ال�ضرطة الن�ضائية للق�ضاء بتهمة 

تعذيب ال�ض���حافية نزية �ض���عيد 

مرا�ض���لة مونتوكارلوا. لكن حكم 

 2012 اأبريل  الق�ضاء في 18 

اإل���ى النياب���ة  باإع���ادة الدع���وى 

العامة من جديد، بعد جل�ض���ات 

متقطعة دامت اأكثر من خم�ض���ة 

�ضهور.

المتورط���ون وبح�ض���ب اأق���وال 

تعر�ض���وا  الذي���ن  ال�ض���حافيين 

للتعذيب لي�ض���وا من عذبوا نزية 

�ضعيد فح�ضب، بل هناك ع�ضرات 

والإعالميي���ن  ال�ض���حافيين 

تعر�ض���وا للتعذي���ب عل���ى اأي���دي 

رجال اأمن خالل فترة ال�ض���المة 

الوطنية.

االعتداء على 
الصحايف أحمد 

البوسطة
اعتدت قوات مكافحة ال�ضغب 

عل���ى  بال�ض���رب  البحريني���ة 

البو�ضطة في  اأحمد  ال�ض���حافي 

�لمنامة،  �لبحريني���ة  �لعا�س���مة 

وذلك بتاريخ 8 اأبريل 2012.

البو�ض���طة  اإن  ال�ض���هود  وق���ال 

تعر����ش للك���م وال���ركل وال�ض���ب 

بالكلم���ات النابية من قبل قوات 

مكافحة ال�ض���غب اأثن���اء تواجده 

احتجاجي���ة  م�ض���يرة  �ض���من 

�ض���لمية. واعتقل لن�ض���ف �ضاعة 

وافرَج عنه لحقًا.

منع العثمان من 
الكتابة يف صحيفة 

البالد
الب���الد  �ض���حيفة  منع���ت 

محم���د  الكات���ب  البحريني���ة 

عل���ى  المح�ض���وب  العثم���ان 

ال�ضلطات الر�ض���مية من الكتابة 

ف���ي �ض���فحاتها من���ذ 3 اأبري���ل 

كان  ال���ذي  العثم���ان   .2012
الب���الد  �ض���حيفة  ف���ي  يكت���ب 

المح�ض���وبة عل���ى نج���ل رئي����ش 

مقالت���ه  كل  رفع���ت  ال���وزراء، 

ال�ض���ابقة من الموقع الإلكتروني 

لل�ض���حيفة، وهذه تعتبر �ض���ابقة 

في هذا ال�ضاأن.

مقتل املواطن 
الصحايف أحمد 

اسماعيل
ال�ض���حفي  )المواطن  مقت���ل 

 )Citizen journalis
 31 ف���ي  ا�ض���ماعيل  اأحم���د 

اأي���دي  عل���ى   2012 مار����ش 

مدنيين م�ض���لحين، زاد من قلق 

مج���ددا،  الدولي���ة  المنظم���ات 

�ض���لطات  انته���اكات  ب�ض���اأن 

الأم���ن البحرينية لل�ض���حافيين 

والإعالميين على وجه العموم.

منع الصحافيني 
األجانب من دخول 

البحرين 
رف�ضت ال�ض���لطات البحرينية 

طلبات �ض���تة �ضحافيين يرغبون 

بالح�ض���وِل على تاأ�ض���يرة �ض���فر 

لدخ���وِل الب���الد ف���ي 9فبر�ير/ 

لتغطي���ة   ،2012 �ض���باط 

الأحداث المتزامنة مع الذكرى 

الأول���ى لالحتجاجات  ال�ض���نوية 

المناه�ضة للحكومة.

املتورطون يف قتل 
املدون العشريي

الجنائي���ة  المحكم���ة  تتجه���ة 

وبح�ضب المحامي محمد التاجر 

اإل���ى تبرئ���ة المتهمين الخم�ض���ة 

الباك�ض���تانيين المتورطي���ن ف���ي 

قت���ل الم���دون البحرين���ي زكريا 

الع�ض���يري. وف���ي 26 فبر�ي���ر/ 

�ضباط  2012 اأحالت المحكمة 

الجنائي���ة الدعوى اإلى المحكمة 

الدعوى  التي رف�ض���ت  المدني���ة 

بحجة عدم الخت�ضا�ش.

منع الديري من دخول 
مصر

منع���ت ال�ض���لطات الم�ض���رية 

الكاتب د.علي الديري من دخول 

اأرا�ضيها في 24 يناير/  كانون 

الثاني 2012، وتم ترحيله اإلى 

لبنان.

وبع���د التح���ري، ات�ض���ح ب���اأن 

�ض���لمت  البحريني���ة  ال�ض���لطات 

ال�ض���لطات الم�ض���رية قائمة من 

الن�ض���طاء البحرينيي���ن لمنعهم 

من دخول م�ض���ر، وقد تم لحقا 

من���ع: قا�ض���م الها�ض���مي، نبي���ل 

رجب، فالح ربيع.

مالحقات للصحافية 
الفرنسية ستيفاين

يناي���ر/   18 تاري���خ  ف���ي 

قال���ت   2012 الثان���ي  كان���ون 

�ضتيفاني  الفرن�ض���ية  ال�ضحافية 

ل�"م���راآة البحري���ن" اإنها  المور 

تلقت ات�ضالٍت تهددها بعواقب 

وخيم���ة اإن بق���ت ف���ي البحرين، 

بع���د اأن ظلت تحت المراقبة من 

قبل ال�ض���لطات الأمني���ة 3 اأيام. 

واأك���دت لمور اأن �ض���يارة مدنية 

كانت تطاردها اأينما تذهب، ثم 

تتوقف لر�ض���د تحركاته���ا اأمام 

الفن���دق ال���ذي تقيم في���ه، حتى 

خروجها من البالد.

االعتداء على 
الصحايف مازن مهدي

الوكال���ة  مرا�ض���ل  تعر����ش 

�الألماني���ة DPA مازن مهدي 

ل�ضرب من قبل اأحد اأفراد قوات 

اأثناء تغطيته  ال�ض���غب،  مكافحة 

لعت�ض���ام مجموعة من الأهالي 

اأم���ام مرك���ز �ض���رطة �ض���ماهيج 

)�ضمال العا�ضمة المنامة(، في 

3 يناير/ كانون الثاني 2012. 
ال�ض���حافي  تعر����ش  اأن  و�ض���بق 

م���ازن اإلى انتهاكات ع���دة اأثناء 

ف���ي مركز  للتحقيق  ا�ض���تدعائه 

الرفاع الغربي.

وحيد البلوشي أمام 
القضاء

ف���ي 2 يناي���ر/ كان���ون الثاني 

مث���ل الإعالمي وحيد البلو�ض���ي 

اأم���ام المحكم���ة الجنائي���ة م���ع 

�ض���يادي.  �ض���امي  المحام���ي 

واأ�ض���ندت اإلي���ه النياب���ة العام���ة 

تهم���ة الإهانة بطريق���ة العالنية 

رم���زًا مو�ض���ع تمجي���د وتقدي�ش 

ل���دى الم�ض���لمين، بع���د �ض���كوى 

جمعي���ة  به���ا  تقدم���ت  كيدي���ة 

)تنظي���م  الإ�ض���المية  الأ�ض���الة 

اإ�ضالمي �ضلفي(.

إحالة الصحايف 
عالوي للمحاكمة

ا�ضتدعت ال�ضلطات الق�ضائية 

الريا�ضي  ال�ضحافي  البحرينية 

عب���داهلل ع���الوي للمث���ول اأمام 

نوفمب���ر/   29 ف���ي  الق�ض���اء 

ت�ض���رين الثاني 2011. عالوي 

الذي ج���رى احتج���ازه بين 26 

اأبريل حت���ى 10 يوليو 2011، 

تعر����ش للتعذي���ب خ���الل فت���رة 

توقيفه، واأ�ضندت النيابة العامة 

ل���ه اأرب���ع ته���م، ه���ي التحري�ش 

على كراهية النظ���ام والتجمهر 

وب���ث اأخب���ار كاذبة والم�ض���اركة 

مرخ�ض���ة.  غي���ر  م�ض���يرة  ف���ي 

ولم ت�ض���در المحكم���ة الجنائية 

حكمها بعد.

حبس املصور حسن 
معتوق

ت�ض���رين  نوفمب���ر/   28 ف���ي 

اأي���دت محكمة   2011 الثان���ي 

الجنائي���ة،  العلي���ا  ال�ض���تئناف 

الحكم ال�ض���ادر �ض���د الم�ضور 

ح�ض���ن معت���وق بال�ض���جن لم���دة 

ثالث �ض���نوات. واعُتقَل الم�ضور 

ف���ي  اآذار  مار����ش/   24 ف���ي 

م�ضت�ضفى ال�ض���لمانية اأثناء فترة 

حصاد االنتهاكات اإلعالمية:

البحرين ضمن أسوأ عشر دول 
في العالم
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عمل���ه. وب���داأت محاكمت���ه اأمام 

محكم���ة ع�ض���كرية ف���ي 9 �أيار/ 

مايو وبدون ح�ضور اأي محام. 

مضايقات املصور 
حممد العرادي 

الم�ضور  ال�ضحافي  ا�ضُتدعَي 

ت�ضرين  محمد العرادي في 20 

الثاني/ نوفمب���ر 2011 بتهمة 

احتجاجي���ة  م�ض���يرات  تغطي���ة 

والتحري�ش  للحكومة  مناه�ض���ة 

على كراهية النظ���ام من خالل 

ن�ض���ر ال�ض���ور عل���ى الإنترن���ت. 

وت�ض���ير المعلوم���ات اأن العرادي 

خرَج م���ن البحرين قب���ل موعد 

الجل�ض���ة، بعد م�ضايقاٍت تعر�ش 

يوليو  لها بعد الإفراج عنه في 2 

.2011

فصل الكاتبة 
والصحافية باسمة 

القصاب 
ف�ضلت ال�ض���لطات البحرينية 

با�ض���مة  والكاتب���ة  ال�ض���حافية 

الق�ض���اب من عمله���ا. واتهمتها 

بتحري����ش العام���ة عل���ى العنف 

غي���ر  تجّم���ع  ف���ي  والم�ض���اركة 

قانون���ي. وا�ض���ُتدعت الق�ض���اب 

 14 ف���ي  الجنائي���ة  للمحكم���ة 

نوفمبر/ ت�ضرين الثاني 2011 

وقب���ل موع���د الدع���وى حفظ���ت 

الق�ضية.

وحققت ال�ضلطات الأمنية مع 

الكاتبة الق�ض���اب في 19 �أيار/ 

ب�ض���بب ت�ض���ريحات على  ماي���و 

موقع بي بي �ضي العربية في 17 

�ض���باط/ فبراير 2011 ب�ضاأن 

اأعم���ال العن���ف الت���ي ترتكبه���ا 

المتظاهري���ن،  �ض���د  ال�ض���رطة 

ف�ض���ال عن مقالت ال���راأي التي 

كتبته���ا. ال�ض���لطات البحريني���ة 

عاقبته���ا باإقالتها م���ن وظيفتها 

في وزارة التربية والتعليم في 8 

يونيو/ حزير�ن 2011.

املصوران جمتبى 
وُزهري الشماع

البحرين���ي  الق�ض���اء  ح���دد 

�ض���هر نوفمب���ر 2011 لعر����ش 

�ض���لمت  مجتب���ى  الم�ض���ورين 

وزهير عون ال�ضماع للمثول اأمام 

المحكم���ة، بع���د اإحالته���م م���ن 

الق�ض���اء الع�ض���كري دون ح�ضور 

مح���ام لهم. زهير عون ال�ض���ماع  

اعتق���َل ف���ي 16 اأبري���ل حتى 2 

يوليو 2011 والم�ضور مجتبى 

 20 ف���ي  اعتقال���ه  ت���م  �ض���لمت 

مار�ش 2011 وحتى 27 ابريل 

2011. ولم يعلن الق�ض���اء اأي 
موعد اآخر بعد انق�ض���اء الموعد 

الBول للدعوى، رغم اأن النيابة 

تهم���ة  اإليهم���ا  وجه���ت  العام���ة 

م�ض���يرات  وتغطي���ة  الم�ض���اركة 

غير مرخ�ض���ة والتحري�ش على 

كراهية النظام من خالل ن�ض���ر 

ال�ضور على الإنترنت والت�ضوير 

لح�ضاب قنوات خارجية.

املصور حممد الشيخ 
أمام القضاء العسكري

�لجنائي���ة  �لمحكم���ة  �أم���رت 

اأكتوب���ر/  23 ف���ي  البحريني���ة 

رئي����ش   2011 الأول  ت�ض���رين 

جمعية الت�ضوير ال�ضوئي محمد 

ال�ض���يخ للمث���ول اأمامه���ا، بتهمة 

احتجاجي���ة  م�ض���يرات  ت�ض���وير 

و�ض���بق  للحكوم���ة.  مناه�ض���ة 

اأن مث���ل الم�ض���ور ال�ض���يخ اأمام 

الق�ضاء الع�ضكري اأثناء اعتقاله 

ف���ي 11ماي���و/ اآي���ار 2011، 

دون ح�ضور محام.

صحيفة الوسط أمام 
القضاء

ت�ض���رين  اأكتوب���ر/   11 ف���ي 

الول 2011 مثَل اأمام الق�ضاء 

الجنائ���ي ثالثة �ض���حافيين من 

�ضحيفة الو�ضط البحرينية، هم 

رئي�ش التحرير من�ضور الجمري 

ومدي���ر التحري���ر ولي���د نويه�ش 

والم�ض���وؤول ع���ن ق�ض���م الأخب���ار 

المحلية عقي���ل مي���رزا. وقررت 

المحكمة تاأجيل دعوتهم للدرا�ضة 

والنظ���ر فيه���ا. النياب���ة العام���ة 

اتهمته���م بارت���كاب )انته���اكات 

خطيرة( ون�ض���ر معلومات كاذبة 

ت�ضيء اإلى البالد. 

تأييد احلكم على 
مدونني 

�ض���بتمبر  اأيل���ول/   27 ف���ي 

اأيد ق�ض���اء ال�ضتئناف   2011
ال�ض���ادر  الحك���م  البحرين���ي 

بمعاقب���ة المدوني���ن عبدالجليل 

ال�ض���نكي�ش والم���دون الم�ض���هور 

عل���ي عب���د الNم���ام �ض���احب 

موق���ع بحري���ن اأون لين. وكانت 

محكمة اأول درجة اأمرت بمعاقبة 

ال�ضنكي�ش بال�ضجن الموؤبد، فيما 

اأمرت ب�ض���جن عب���د الإمام مدة 

خم�ضة ع�ضر عامًا.

منع فريق من اجلزيرة 
منع���ت ال�ض���لطات البحرينية 

فريق���ا من قن���اة الجزي���رة كان 

ياأم���ل ف���ي تغطي���ة النتخاب���ات 

الت�ض���ريعية التكميلي���ة ف���ي 24 

.2011 �ض���بتمبر  اأيل���ول/ 

النتخاب���ات الت���ي اأقيم���ت دون 

�ض���ابتها  المعار�ض���ة،  م�ض���اركة 

الكثي���ر من ال�ض���وك ح���ول عدم 

نزاهتها.

الصحافية نور عقيل
ن���ور  ال�ض���حافية  اعُتقل���ت 

عقي���ل في تاريخ 23 �س���بتمبر/ 

حمل���ة  �ض���من   .2011 اأيل���ول 

العتقالت التي �ضنتها ال�ضلطات 

الأمني���ة البحرينية في الق�ض���ية 

احتجاج���ات  با�ض���م  المعروف���ة 

�ضتي �ضنتر، وتم الإفراج عنها. 

وبح�ض���ب بع����ش ال�ض���هادات، 

تعر�ض���ت نور للتعذيب في الليلة 

الأولى من احتجازها.

املصور صادق مرزوق
امتنع الم�ضور �ضادق مرزوق 

من تلبية ال�ض���تدعاء الق�ض���ائي 

اأيل���ول  �ض���بتمبر/   16 ف���ي 

2011 خوفًا من اعتقاله. وفي 
 ،2011 اآذار  مار����ش/   16
عمد اإل���ى تغطية اأعم���ال العنف 

�ض���د  الجي����ش  ارتكبه���ا  الت���ي 

التالي  الي���وم  المحتجي���ن. وفي 

داهمت ق���وات ال�ض���رطة منزله 

و�ض���ادرت معدات���ه، ولكن���ه ل���م 

يك���ن متواج���دا بالمن���زل. وفي 

تاري���خ 14 نوفمب���ر تم التحفظ 

على ق�ض���يته اأمام الق�ض���اء دون 

التعليق على الأ�ضباب.

مراسل قناة العامل 
علي املوسوي

البحريني  الق�ض���اء  ا�ضتدعى 

عل���ي  العال���م  قن���اة  مرا�ض���ل 

لمحاكم���ة  للمث���ول  المو�ض���وي، 

جنائي���ة بتهم���ة الخيانة في 12 

�ض���بتمبر/ اأيل���ول 2011. وقد 

فر�ضت ال�ض���لطات الرقابة على 

القن���اة وح���ّدت م���ن اإر�ض���الها، 

خا�ضة واأن اأجهزت البث لالأقمار 

ال�ضناعية في البحرين. وب�ضبب 

المالحقات الأمنية والق�ض���ائية 

للمرا�ض���ل علي المو�ض���وي، خرج 

من �لبحرين.

استهداف مراسل 
نيويورك تاميز

في 9 دي�ض���مبر/ كانون الأول 

الأمن  قوات  ا�ضتهدفت   2011
�ض���حيفة  مرا�ض���ل  البحريني���ة 

نيويورك تايمز نيك كري�ض���توف 

وم�ض���وره بقناب���ل غ���از م�ض���يل 

للدم���وع. وقد تعر�ض���ت معداته 

لل�ضرر ب�ضكل ب�ضيط، ولم ت�ضجل 

اأية اأ�ضرار �ضحية لهما.

مالحقة الصحايف 
العاملي روبرت فيسك

حزي���ر�ن  يوني���و/   14 ف���ي 

الإعالمي���ة  ال�ض���لطات  اأعلن���ت 

ف���ي البحري���ن عزمه���ا مالحقة 

اإندبندن���ت  �ض���حيفة  مرا�ض���ل 

روب���رت  العالم���ي  ال�ض���حافي 

في�ض���ك، مطالبة في�ضك بالتزام 

بالنزاهة المهنية والم�ض���داقية 

وكان  لالأح���داث.  تغطيت���ه  ف���ي 

في�ض���ك الحا�ض���ل عل���ى جوائ���ز 

عالمية في تغطي���ة الأزمات، قد 

�ض���ن حملة لالإفراج عن الأطباء 

والممر�ض���ين المتهمي���ن بدع���م 

الحركة الحتجاجية. واعتبر اأن 

القوات ال�ضعودية غزت البحرين.

استدعاء املصور 
جميل حسن الشويخ

ا�ض���تدعى الق�ض���اء الع�ضكري 

البحريني جميل ال�ضويخ م�ضور 

ف���ي  للمث���ول  الوف���اق،  جمعي���ة 

يونيو/ حزي���ر�ن 2011،   14
بتهمة تغيي���ر الحقائق وفبركتها 

واإر�ض���الها اإلى منظمات اأجنبية 

به���دف ت�ض���ويه �ض���معة النظام. 

وبث���ت المعار�ض���ة مقاطع فيديو 

تو�ض���ح طريقة اعتقال ال�ضويخ، 

والعتداء عليه بال�ضرب بتاريخ 

.2011 ني�ضان  ابريل/   21

الكاتب عباس املرشد 
أمام القضاء

الق�ض���اية  ال�ض���لطات  األغ���ت 

المقدم���ة  الدع���وى  البحريني���ة 

�ضد الكاتب عبا�ش المر�ضد قبل 

اآخر دعوى جنائية في 7 يوليو/ 

2011. المر�ض���د الذي  تم���وز 

األقي القب�ش عليه في 16 �أيار/ 

ماي���و 2011، اتهمت���ه النياب���ة 

العامة بالم�ض���اركة في تجمعات 

اأخب���ار  ون�ض���ر  �ض���رعية  غي���ر 

كاذبة على منتدي���ات اإلكترونية 

والتحري�ش على الكراهية �ض���د 

�لحكومة.
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