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«استعادة هيبة األجهزة العسكرية» التي لم
تقصر في «فرض هيبتها الدموية» طوال ست سنوات
ّ
من عمر الحراك الشعبي .لكن ما ال يتنبه إليه آل
خليفة ،على ما يبدو ،أن ما ستستجلبه تلك العناوين
«التمويهية» لن يكون إال مفاقمة األزمة السياسية
واالقتصادية التي تعيشها البحرين ،والتي رهنت حكام
المنامة ،بالمطلق ،آلل سعود وآل زايد ،بوصف األولين
«مجرد مختبر تجارب» و«أداة طيعة للتنفيذ»

وحرياتكم
«دماؤكم ّ
على مقاس َمحاكمي»

الملك
إلح ــال ــة ال ـق ـضــايــا الـسـيــاسـيــة عـلـيــه،
بمصادقة رسمية من ملك البحرين.
ّ
مـ ــث ـ ـلـ ــت ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة
املـ ـتـ ـس ــارع ــة ،ع ـل ــى مـ ــا ت ـب ــن الح ـق ــا،
م ـح ــاول ــة لـلـتـمـهـيــد إلج ـ ـ ـ ــراءات أش ــد
ق ـس ــوة س ـت ـط ــاول الـ ـح ــراك الـشـعـبــي.
وبـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل هـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــا حـ ـ ـص ـ ــل ،ح ـيــث
ت ـ ـسـ ــارع عـ ـق ــد املـ ـح ــاكـ ـم ــات ال ـس ــري ــة
ملدنيني كانوا قد تعرضوا لالختفاء
الـقـســري منذ الـعــام املــاضــي ،إضافة
إلى جلسات تعذيب وحشية أفضت
إلـ ــى االعـ ـت ــراف ــات امل ـط ـلــوبــة م ــن قبل
ال ـس ـل ـط ــة ،ل ـي ـب ـلــغ األمـ ـ ــر ذروت ـ ـ ــه ي ــوم
االثـ ـن ــن امل ــاض ــي ،ب ــإص ــدار املـحـكـمــة
العسكرية الـكـبــرى أحـكــامــا بــاإلعــدام
بحق  6مــدنـيــن ،مــن بينهم الناشط
الـحـقــوقــي ،محمد املـتـغــوي ،والسيد
عـ ـل ــوي حـ ـس ــن ،املـ ــرافـ ــق الـشـخـصــي
ألعلى مرجعية دينية في البالد ،آية
الله عيسى قاسم.
فــي تقرير ّ
مفصل بعنوان «امل ــوت أو
االعـ ـت ــراف» ،ص ــدر قـبــل أيـ ــام ،كشفت
أربــع منظمات حقوقية بحرينية ما
ت ـع ــرض ل ــه ق ــراب ــة ت ـس ـعــة مــواط ـنــن،
م ــن ب ـي ـن ـهــم امل ـت ـغ ــوي وع ـ ـلـ ــوي ،عـلــى
أيدي عناصر الجيش البحريني من
انتهاكات .وقد أوصى التقرير املذكور
بــإلـغــاء التعديل الــدسـتــوري األخـيــر،
وإع ــادة امل ــادة  105مــن الدستور إلى
ما كانت عليه ،لضمان عدم محاكمة
املدنيني في محاكم عسكرية ،إضافة
ُإلى إلغاء القانون رقم  12لسنة ،2017
املـ ـع ـ ِّـدل ل ـقــانــون ال ـق ـضــاء الـعـسـكــري،
وال ـ ـ ـ ــذي سـ ـم ــح ب ـم ـح ــاك ـم ــة امل ــدن ـي ــن
أمــام محاكم عسكرية ،وفتح تحقيق
م ـس ـت ـقــل ف ــي شـ ـك ــاوى االن ـت ـه ــاك ــات.
ك ــذل ــك ط ــال ــب ال ـت ـقــريــر األم ـ ــن ال ـعــام
لألمم املتحدة ،واملفوضية السامية،
وال ــدول األعـضــاء فــي مجلس حقوق
ّ
اإلن ـ ـسـ ــان ،بـ ـح ــث ح ـك ــوم ــة ال ـب ـحــريــن
بشأن
على األخذ باملبادئ األساسية ّ
استقالل القضاء وتطبيقها ،حاضًا
امل ـ ـق ــرر ال ـ ـخـ ــاص امل ـع ـن ــي بــاس ـت ـقــال
القضاة واملـحــامــن على طلب زيــارة
الـبـحــريــن ،والـضـغــط عـلــى سلطاتها
لقبول طلب الزيارة.

لــم يـجــد مـلــك الـبـحــريــن تـبــريـرًا لتلك
«ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات الـ ـق ــاتـ ـل ــة» إال الـ ـق ــول
إنـهــا لـلـحـفــاظ عـلــى « ٌهـيـبــة األجـهــزة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة» .ذري ـ ـع ـ ــة ت ـ ـحـ ــاول مــن
خـ ــال ـ ـهـ ــا ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ت ـ ـمـ ــويـ ــه كـ ــون
ً
التعديالت أداة لالنتقام من الحراك،
عـ ـب ــر تـ ـمـ ـك ــن الـ ـجـ ـي ــش م ـ ــن ت ـن ـف ـيــذ
جرائم قتل بحق الشعب ضمن «أطر
قانونية ذات طابع عسكري» ،ليكون
امللك ،بذلك ،املسؤول األول عن تنفيذ
تلك الـجــرائــم بصفته الـقــائــد األعلى
ل ـق ــوة دف ـ ــاع ال ـب ـحــريــن ،وعـ ــن أح ـكــام
تفتقر إلــى مقومات العدالة بحسب
الـ ـق ــان ــون الـ ــدولـ ــي وت ــأك ـي ــد مـنـظـمــة
الـ ـعـ ـف ــو الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،بـ ـت ــواط ــؤ واضـ ــح
م ــن قـبــل ش ــرك ــاء ال ـن ـظــام الـبـحــريـنــي
الـغــربـيــن ،الــذيــن تـتـقــدم مصالحهم
على أي اعتبارات أخرى.
وفـ ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ط ــال ـب ــت جـمـعـيــة
«الـ ــوفـ ــاق» امل ـع ــارض ــة ،ف ــي تعليقها
على أحكام اإلعــدام الـصــادرة أخيرًا،
املـجـتـمــع ال ــدول ــي ،ب ــ«ال ـت ـخ ـلــص من
ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ال ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــرودوالريـ ـ ــة أم ـ ــام
ال ـ ـجـ ــرائـ ــم وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزات امل ـت ـع ـل ـقــة
بانعدام العدالة في البحرين ،مشددة
على أن «السلطة فــي البحرين غير
مؤهلة وال قادرة على إدارة الشؤون
العامة وفق هذه املنهجية االنتقامية
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـه ـ ـ ــورة» .ووص ـ ـ ـفـ ـ ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة
األح ـ ـ ـكـ ـ ــام الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة ع ـ ــن امل ـح ـك ـم ــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـكـ ـب ــرى ب ــ«ال ـب ــاط ـل ــة»؛
لكونها «استندت على إجراءات غير
ُ
إنسانية ،و(اعترافات) انتزعت تحت
التعذيب الــوحـشــي ال ـشــديــد ...وعبر
إجراءات االختفاء القسري ملدد تزيد
على عام».
هكذا إذًا ،ال يزال ملك البحرين ،بعد
م ـ ـ ــرور سـ ــت س ـ ـنـ ــوات ع ـل ــى ان ـط ــاق
ّ
مصرًا على إطالق
الـحــراك الشعبي،
أي ـ ـ ــدي ج ـ ـنـ ــوده فـ ــي ق ـت ــل امل ــواط ـن ــن
ت ـم ــام ــا ك ـم ــا الـ ـعـ ـص ــاب ــات امل ـس ـل ـحــة،
وع ـل ــى ن ـص ــب امل ـش ــان ــق لـلـمـطــالـبــن
بالديمقراطية وحقوق اإلنسان أمام
مـحــاكـمــه الـعـسـكــريــة ،لـيـكــون الـقـتــل،
بذلك ،جهارًا نهارًا ...بأمر امللك.
* إعالمي بحريني

ال ــدع ــوى ،مــا جـعــل األم ــر مـتـعـ ّـسـرًا في
إعداد الدفوع واملرافعات.
تـقـ ّـدمــت هيئة الــدفــاع بمرافعاتها عن
املتهمني بصعوبة شــاقــة ،بسبب عدم
حصولهم على أوراق الــدعــوى .لكنها
انصدمت بالحكم لعلمها بــأن الئحة
االتـهــام لــم تتضمن تهمة الـشــروع في
ال ـق ـتــل إال لـلـمـتـهــم األول ،وأم ـ ــا بــاقــي
املتهمني فلم ُت ّ
وجه لهم إال تهمة الدعم
والـتـحــريــض للمتهم األول وتأسيس

خلية إرهــاب ـيــة .وبــالـنـظــر إل ــى طبيعة
التهم الـتــي ُو ّجـهــت للمحكوم عليهم،
ووف ـق ــا ل ـقــواعــد ال ـنــص ال ـج ــزائ ــي ،فقد
كــان من املستبعد جـدًا أن يصدر حكم
اإلعـ ـ ـ ـ ــدام ع ـل ــى امل ـت ـه ــم األول ،نــاه ـيــك
ع ــن ب ـق ـيــة امل ـت ـه ـمــن؛ ح ـيــث إن قــانــون
العقوبات البحريني ال يتضمن عقوبة
اإلعــدام على الشروع بالقتل ،ما دامت
الجريمة غير تامة.
* مستشار قانوني بحريني

الموت أو االعتراف

إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـنـ ـ ــص ،كـ ــان
آخ ــره ــا ب ـتــاريــخ  18ن ـي ـســان /أبــريــل
ُ
 ،2017ح ـيــث اس ــت ـب ــدل ب ــه م ــا يــأتــي:
«ي ـخ ـتــص ال ـق ـضــاء ال ـع ـس ـكــري بنظر
الـجــرائــم اآلت ـيــة ،عند ارتكابها عمدًا
من شخص غير خاضع ألحكام هذا
ً
ال ـق ــان ــون ،بـصـفـتــه ف ــاع ــا أو شــريـكــا
ُ
داخـ ــل املـمـلـكــة أو خ ــارج ـه ــا» .وعـنــي
بتلك الجرائم ،خصوصًا ،ما ُيرتكب
بحق منتسبي قوة دفاع البحرين أو
ال ـحــرس الــوطـنــي أو ح ــرس املنشآت
ال ـح ـي ــوي ــة .وبـ ــذلـ ــك ،أجـ ـ ــاز ال ـت ـعــديــل
األخ ـيــر للقضاء الـعـسـكــري محاكمة
ً
املدنيني بنحو دائــم ،وأصبح مدخال

المحكمة رفضت
تسليم المحامين نسخة
من ملف الدعوى

االنتقام «لهيبة العسكر»

مازن حمدان*
ل ـي ــس غ ــري ـب ــا ع ـل ــى م ـل ــك ال ـب ـح ــري ــن ه ــذا
ففي الوقت الــذي تصدر
السلوك البليدِ .
فـيــه املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة فــي بـلــده حكمًا
ب ــإع ــدام سـتــة مــدنـيــن ألس ـبــاب سياسية
َ
كما تقول املعارضةُ ،يشاهد ملك البحرين
في نزهة في بــراري املغرب مع أفــراد من
أسرتهُ ،
بصحبة محمد بن زايــد ومحمد
َ
حاكمي اإلمارات  -اللذين تربطه
بن راشد ِ
بهما عالقات شخصية  -ملمارسة هوايته
ف ــي ص ـيــد ط ـي ــور ال ـ ُـحـ ـب ــارى ،ال ـت ــي تثير
شهية هؤالء الحكام.
وح ـ ـتـ ــى ال ن ـب ـت ـع ــد كـ ـثـ ـيـ ـرًا عـ ــن امل ـح ــاك ــم
العسكرية وأحكامها في اإلعدام ،يمكننا
َ
الـ ـق ــول إن ـه ــا ب ــدع ــة َم ــل ـك ـي ــة ف ــي شـكـلـهــا،
لكن غاياتها ال تخرج عــن كونها تالقي
ـات إمــاراتـيــة
إمـ ـ
ـاءات سـعــوديــة وطـمــوحـ ٍ
ٍ
في الهيمنة خارج حدودهما.
معلومات مؤكدة تفيد بأن بيان النيابة
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ت ـشــريــن األول /أكـتــوبــر
املــاضــي كــان مختلفًا؛ حيث كــانــت التهم

إطالق يد المحاكم
العسكرية دليل على
االنهيار السياسي للحكم
ّ
ت ـتــركــز ح ــول اس ـت ـه ــداف مــوقــع عـسـكــري
ّ
تابع لقوة دفاع البحرين (الجيش) ،لكن
ُ
الـتـهـمــة اســت ـبـ ِـدلــت إل ــى م ـحــاولــة اغـتـيــال
املشير خليفة بن أحمد ،القائد العام لقوة
دفاع البحرين.
وهنا نشير إلــى أن اختيار رأس املشير
لم يأت َعبثًا؛ فهو سالح ذو َّ
حدين؛ فهو
ِ
من جهة ّ
يعبر عن شراسة ملك البحرين
ـارض ـ ـيـ ــه ال ـ ــذي ـ ــن ل ـ ــم ي ــرف ـع ــوا
ت ـ ـجـ ــاه م ـ ـعـ ـ ِ
ال ــراي ــة مستسلمني ،وه ــو مــا يـضــع ملك
ال ـب ـح ــري ــن ف ــي حـ ــرج ش ــدي ــد أمـ ـ ــام ح ـكــام
مجلس التعاون ،ومن جهة أخرى يحمل
ف ــي مـضــامـيـنــه س ـيــاقــات م ــن االس ـت ـبــدال
املشير فــي املرحلة
والسيطرة ،استبدال
ّ
امل ـق ـب ـلــة ،وهـ ــو ال ـ ــذي ت ـصــن ـفــه امل ـعــارضــة
وجـهــا مــن وج ــوه ال ـتــأزيــم ،وإح ــال نجل
امللك ،ناصر بن حمد ،الذي يسطع نجمه
ب ــن أقـ ــرانـ ــه ،ق ــائـ ـدًا ل ـل ـج ـيــش ،وال سـ ّـيـمــا
أنــه ُمـ ِـنــح رتـبــة «عـمـيــد» ،وتــم إدخــالــه في
ع ـضــويــة مـجـلــس ال ــدف ــاع األعـ ـل ــى ،أعـلــى
ه ـي ـئــة ع ـس ـكــريــة ف ــي ال ـب ـح ــري ــن ،ف ــي عــام
.2017
ّ
ول ـع ــل م ــا تـشـهــده املـنـطـقــة م ــن تــداعـيــات
َ
دفـ ـع ــت م ـل ــك الـ ـبـ ـح ــري ــن ،ال ـ ـ ــذي ي ــوص ــف
بـ«امللك املعزول» ،إلى االرتماء في أحضان
حكام اإلمارات كي يطلب ُو َّدهم؛ نظرًا إلى
َ
القوة االقتصادية التي تنعم بها إمارتا
أبــو ظبي َودب ــي ،واألخ ـيــرة بــالــذات تثير
مشاعر الــغـيــرة لــدى ملك البحرين؛ ألنه
فـشــل فــي أن ت ـكــون املـنــامــة فــي ق ــوة دبــي
العاملية.
ال يغيب عن البال أن ملك البحرين ّ
ميال

إلــى استخدام طريقة القبائل التقليدية
ف ـ ــي ال ـ ـ ـتـ ـ ــزاوج والـ ـ ـق ـ ــراب ـ ــة؛ كـ ــي ي ـت ـكـ ّـســب
سياسيًا حتى فــي داخ ــل أســرتــه .فنجله
ن ــاص ــر مـ ـت ــزوج بــاب ـنــة م ـح ـمــد ب ــن راش ــد
ح ــاك ــم دبـ ـ ــي ،ون ـج ـل ــه اآلخـ ـ ــر خ ــال ــد ك ــان
مـتــزوجــا بــابـنــة املـلــك الـسـعــودي السابق
عبدالله بن عبد العزيز ،ثم انفصل عنها
وتزوج ابنة ّ
عمه محمد بن عيسى رئيس
ال ـحــرس الــوطـنــي ال ــذي يتطلع املـلــك إلــى
تــولـيــة نـجـلــه خــالــد عـلــى رأسـ ــه .فـهــي إذًا
زيـجــات تخفي سعيًا فــي السيطرة على
مفاصل القوة السياسية والعسكرية في
البالد.
في السياق ذاته ،تكشف وزيرة الخارجية
األميركية السابقة ،هيالري كلينتون ،في
مــذكــراتـهــا عــام  ،2011جانبًا مــن ُالخبث
ف ــي مـخـطـطــات مـحـمــد ب ــن زاي ـ ــد ،املـ ـغ ـ َـر ِم
بسلب السيادة من الحكام الضعفاء ،في
البحرين ،حيث امللك الذي تضرب األزمة
السياسية واالقتصادية أركان قصره في
الصافرية.
هــذا النفوذ املتزايد البــن زايــد أرغــم ملك
ال ـب ـح ــري ــن ع ـل ــى املـ ـص ــادق ــة ع ـل ــى أح ـك ــام
بإعدام ثالثة شبان بحرينيني في نهاية
ع ــام  ،2016ب ـعــدمــا ِدي ـن ــوا بـقـتــل ضــابــط
شــرطــة إم ــارات ــيُ ،ي ــدع ــى ط ــارق الـشـحــي،
ف ــي مـنـطـقــة ال ـ ِـدي ــه ،ي ــوم  3آذار /م ــارس
 ،2014عبر محكمة مدنية كــانــت تقيس
بمقاسات امللك ،ورغبات محمد بن زايد
حاكم اإلمارات.
قـ ـ ـ ــرارات س ـف ــك الـ ــدمـ ــاء ف ــي ال ـب ـح ــري ــن ال
ّ
تنفك تميط اللثام عن مساومات قبيحة
وتـ ـن ــازالت سـيــاسـيــة طــابـعـهــا «ج ـنــون»
ملك البحرين باستمرار حكام اإلمــارات
فــي «الـ ـ ُـوفـ ــورات» املــال ـيــة ِلـ ُـح ـك ـمــه ،ســواء
ضمن املــارشــال الخليجي ال ــذي يتعهد
ب ـت ـقــديــم ع ـش ــرة م ـل ـي ــارات س ـن ــوي ــا ،كــان
ُ
م ـق ـ ّـررًا أن ت ـص ـ َـرف لـلـبـحــريــن ف ـتــرة عشر
سـ ـن ــوات ،أو ع ـبــر ال ـه ـب ــات امل ــال ـي ــة الـتــي
يقدمها محمد بــن زايــد لــه فــي جلساته
الخاصة.
وألن واق ـ ــع األم ـ ــر شـعـبـيــا ف ــي الـبـحــريــن
ليس كذلك ،فإن إطالق يد قضاة املحاكم
ً
العسكرية في محاكمة مدنيني ُي ّ
عد دليال
واضحًا على االنهيار السياسي للحكم،
ً
وإش ـ ــارة إل ــى الـسـيــاســات ال ـقــاصــرة لهذا
امللك الذي يتفاخر دائمًا بوضع النياشني
ّ
عـ ـلـ ــى ِب ـ ـ ــزت ـ ـ ــه الـ ـع ـ ـسـ ـكـ ــريـ ــة ،وامل ـ ـ ـهـ ـ ــووس
ُ
واطنيه.
بالتعالي ونهب ثروات بالده وم ِ
ال غـ ــرابـ ــة إذًا فـ ــي أن ت ـل ـت ـق ــي م ـصــالــح
«املحمدين» ،محمد بن زايد ومحمد بن
سلمان ،صنيعةِ ّ
األول ،أمام ملك معزول
ـار اقـتـصــاديــا.
شـعـبـيــا وسـيــاسـيــا وم ـن ـهـ ٍ
مـ ـ ـص ـ ــال ـ ـ ُـح ت ـ ـعـ ـ ّـبـ ــر ع ـ ـ ــن طـ ـ ـم ـ ــوح ـ ــات ف ــي
االنقضاض على مطالب الديموقراطية
واإلصـ ـ ــاح ال ـت ــي رف ـع ـهــا الـبـحــريـنـيــون،
فـ ـ ــالـ ـ ــريـ ـ ــاض وأبـ ـ ـ ـ ــو ظ ـ ـبـ ــي ال ت ـخ ـف ـي ــان
ع ــداء ه ـم ــا ل ـح ـص ــول ال ـب ـحــري ـن ـيــن عـلــى
مكاسب سياسية في إدارة الحكم.
خالصة القول :سوف ّ
يوسع ملك البحرين
م ــن االع ـت ـم ــاد ع ـلــى امل ـح ــاك ــم الـعـسـكــريــة
فــي محاكمة املــدنـيــن ،بغية ُ كـســر هيبة
ـواط ـ ـن ـ ـيـ ــه:
املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ،وك ـ ــأن ـ ــه ي ـ ـقـ ــول ِلـ ـ ِ
«حريتكم ودمـ ًـاؤكــم على مقاس ًمقصلة
محاكمي ،مدنية كانت أو عسكرية».
ِ
* كاتب بحريني

