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ــة الوســط للصــدور مجــددًا دون أن تخضــع  ــادت صحيف ــن شــهر أغســطس، ع ــي م ــي اإلســبوع الثان ف
لخطــوط جديــدة فــي عملهــا، وذلــك بعــد يوميــن مــن إيقافهــا بقــرار مــن وزارة االعــام. تلقــت الحكومــة 
ــي، وعــدد مــن أهــم  ــة واســعة، كان ابرزهــا موقــف االتحــاد األورب ــة ودولي ــى إثرهــا ردود فعــل محلي عل

ــة. ــة العالمي المنظمــات الحقوقي

فــي اإلســبوع ذاتــه، أعلنــت النيابــة العامــة رســميًا إحالــة القيــادي فــي جمعيــة وعــد “إبراهيــم شــريف” 
للمحاكمــة بتهمــة الدعــوة لتغييــر نظــام الحكــم، وكان النظــام أفــرج عــن شــريف لمــدة ثاثــة أســابيع 
ــن الشــيخ  ــم الدي ــى عال ــك إل ــة المل ــة إهان ــه تهم ــم توجي ــا ت ــا كم ــه مجــددًا. فيم ــم اعتقال ــل أن يت قب
“هانــي البنــاء”، وتــم توجيــه تهمــة التحريــض علــى كراهيــة النظــام للشــيخ “ميثــم الســلمان”، كمــا 
جــددت النيابــة العامــة توقيــف المعتقلــة “طيبــة درويــش” لمــدة 15 يومــًا وذلــك للمــرة الســابعة علــى 

التوالــي.

مــن جانــب آخــر، عــادت وتيــرة القمــع فــي ســجن جــو، عبــر تعــرض المعتقليــن فــي عنبــر 5 للضــرب مــن 
قبــل قــوات األمــن.

وكمــا هــي العــادة، فقــد قــام تلفزيــون البحريمــن الرســمي بالتنســيق مــع وزارة الداخليــة، بنشــر 
اعترافــات المعتقليــن المتهميــن فيمــا أســمته قضيــة تهريــب الســاح أمــام الكاميــرات، وذلــك قبــل أن 
يقــدم هــؤالء المتهميــن إلــى المحاكمــة وقبــل أن تثبــت إدانتهــم. كمــا قــام فــي االســبوع نفســه بنشــر 
اعترافــات المعتقليــن المتهميــن فــي مــا عــرف بـ”تفجيــر ســترة”، لقيــت انتقــادات واســعة مــن جانــب 

حقوقييــن لجهــة اتســامها بالتناقــض.

علــى صعيــد آخــر، قامــت قــوات وزارة الداخليــة بتنفيــذ انتشــار أمنــي واســع، ونشــر مــا ال يقــل عــن 25 
نقطــة تفتيــش فــي محافظــات البــاد، وذلــك اســتباقًا لفعاليــات يــوم االســتقال الوطنــي 14 أغســطس 

الــذي أعلنــت  قــوى شــبابية عــن تبنيهــا، أبرزهــا ائتــاف شــباب ثــورة 14 فبرايــر.

ـــطس 2015: ـــن أغس ـــي م ـــبوع الثان ـــدة األس أجن

شـــريف يحاكـــــم بتغييـــــر نظــــــام الحكـــــم
ـــلطة ـــق الس ـــتقالل يقل ـــوم اإلس ـــط« وي ـــودة »الوس وع
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يربــط  أمريكــي  قانــون  مشــروع 
مبيعــات األســلحة للبحريــن بتنفيــذ 

بســيوني توصيــات 
يعمــل أعضــاء مــن مجلــي الشــيوخ والكونغــرس 
لربــط  ترشيعــات  إدخــال  عــى  األمريــي 
املســاعدات العســكرية إىل البحريــن بتقديــم وزارة 
الخارجيــة األمريكيــة شــهادة بــأن مملكــة البحرين 
ــات املرفوعــة  قــد نفــذت بالكامــل جميــع التوصي
واملتعلقــة  الحقائــق  تقــي  لجنــة  قبــل  مــن 
بتعزيــز حقــوق اإلنســان يف البــاد. وانضــم عضــو 
الكونغــرس جيــم ماكغفــرن، وهــو دميقراطــي بــارز 
ــيوخ  ــس الش ــاء مجل ــواب، إىل أعض ــس الن يف مجل
تــوم النتــوس، ورون وايــدن، وماركــو روبيــو يف 
ــن الرئيســن إىل الوقــوف  مرشوعهــم لدفــع الحزب
ــن. ــلحة إىل البحري ــض األس ــل بع ــع أو نق ــد بي ض

وينــوي ماكغفــرن طــرح ترشيــع عــى مجلــس 
النــواب لــدى اجتــاع الكونغــرس يف ســبتمرب/ 
أيلــول املقبــل، فيــا قــدم عضــوا مجلــس الشــيوخ 
وايــدن وروبيــو ترشيعــاً ماثــا يف مجلس الشــيوخ 

ــبوع. ــذا األس ــن ه ــابق م ــت س يف وق

ــدة للعــامل،  ــكا كقائ ــا كغفــرن »عــى أمري ــال م وق

مســؤولية تعزيــز حقــوق اإلنســان يف الداخــل 
املتحــدة  الواليــات  قيــام   منتقــدا  والخــارج«، 
باســتئناف مســاعداتها العســكرية إىل البحريــن 
تقمــع  تــزال  ال  التــي  »دولــة  إنهــا  رأى  التــي 

شــعبها«.

وأضــاف »إذا كانــت الواليــات املتحــدة ملتزمــة 
حقــا باالســتقرار اإلقليمــي فــإن علينــا دفــع حلفــاء 
ــن  ــي م ــات الت ــان السياس ــن الحتض ــل البحري مث
شــأنها تعزيــز املجتمعــات الحــرة، وليــس إســكات 

ــة مــن ســكانها«. قطاعــات كامل

ــد  ــأن »هــذا هــو الســبيل الوحي ورأى ماكغفــرن ب
ــي  ــبب يف أنن ــو الس ــذا ه ــرف، وه ــة التط ملكافح
ــع  ــع بي ــم ملن ــع امله أخطــط إلدخــال هــذا الترشي
بعــض األســلحة إىل البحريــن حتــى اتخــاذ خطوات 
ــان يف  ــوق اإلنس ــة حق ــن حال ــة لتحس ــة الزم قوي

البــاد«.

وقــال »أنــا فخــور بالدخــول يف رشاكــة مــع أعضــاء 
مجلــس الشــيوخ وايــدن وروبيــو  مــن أجــل هــذا 
الجهــد الهــام وأحــث زمــايئ لدعــم هــذا املــرشوع 

عندمــا يعــودون إىل الكونغــرس«، وفــق تعبــره.

رســالة  يرســل  الترشيــع  »هــذا  بــأن  وأوضــح 
واضحــة بــأن األســلحة األمريكيــة ال ينبغــي أن 
البحرينيــة عــى  الحكومــة  أو تحــرض  تســاعد 

شــعبها«. قمــع  يف  االســتمرار 

بــدوره، رصح عضــو مجلــس الشــيوخ رون وايــدن 
الخارجيــة  وزارة  أن  مــن  للغايــة  »قلــق  بأنــه 
ــن  ــة م ــات معين ــى مبيع ــر ع ــع الحظ ــررت رف ق
ــل  ــذي تواص ــت ال ــن يف الوق ــلحة إىل البحري األس
السياســين  املعارضــن  التعذيــب وســجن  فيــه 

املســاملن«.
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ــو »أخطــط بجــد  ــو روبي وأضــاف الســيناتور مارك
ــون، وإلغــاء هــذا  ــر هــذا القان ــة متري لدفــع عملي

ــع األســلحة( املــؤمل«. القــرار )رفــع حظــر بي

وتابــع »إن قمــع الحكومــة البحرينيــة املســتمر 
ــات  ــى الوالي ــي ع ــول، وينبغ ــر مقب ــا غ ملواطنيه
أن  ميكــن  التــي  األســلحة  تقــدم  أال  املتحــدة 
تســتخدم لقمــع املعارضــة الســلمية حتــى تتبنــى 

مغــزى«. ذات  سياســية  إصاحــات  الحكومــة 

وقــال »إن وزارة الخارجيــة ارتكبــت خطــأ جســيا 
ببحثهــا عــن نظــرة أخــرى لحقــوق اإلنســان يف 
ــذا  ــاء ه ــرس إلغ ــى الكونغ ــب ع ــن، ويج البحري

ــره. ــى حــد تعب ــرار«، ع الق

ــاء عــن 248 ألــف  رفــع دعــم الكهرب
حســاب و229.6 مليــون دينــار فواتيــر 

غيــر محصلــة
قالــت صحيفــة البــاد اململوكــة لعــي بــن خليفــة 
ــق  ــت عــى وثائ ــا حصل ــوزراء، إنه ــس ال نجــل رئي
ــع دعــم  ــة لرف ــة الحكوم رســمية تكشــف عــن ني
ــن  ــرك م ــاب مش ــف حس ــن 248 أل ــاء ع الكهرب
واالســتثارية  الصناعيــة  االشــراكات  مختلــف 
والســكنية والتجاريــة، مشــرًة إىل إبقــاء الســلطات 
ــابات  ــي حس ــاب، وه ــف حس ــم 198 أل ــى دع ع

ــط. ــة فق ــن املنزلي املواطن

وأضافــت أن فواتــر الكهربــاء غــر املحصلــة والتــي 
ــون  ــو 229.6 ملي ــت نح ــى اآلن بلغ ــدد حت مل تس
ــًة  ــمرب/كانون األول 2014، مبين ــة ديس ــار لغاي دين
إن الدعــم الحكومــي غــر املبــارش لــرشاء الكهربــاء 
مــن القطــاع الخــاص بلــغ 651 مليــون دينــار 

ــن 2016-2015. ــنتن املاليت للس

الفلســطينية  الســلطة  وثيقــة: 
طلبــت مــن البحريــن 4 مليــون دوالر 

لدبلوماســييها مســاكن  لبنــاء 
كشــفت وثيقــة أن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
 4 بقيمــة  مســاعدة  البحريــن  مــن  طلبــت 
ــاكن  ــاء مس ــام 2013 لبن ــال الع ــون دوالر خ ملي

الفلســطينين.  للدبلوماســين 

وأشــارت الوثيقــة الصــادرة عــن ديــوان رئاســة 
قبــل  مــن  واملوقعــة  الفلســطينية  الســلطة 
املستشــار الرئــايس للرئيــس محمــود عبــاس إىل 
بتشــكيل  الفلســطينين  الدبلوماســين  »قــرار 
ــاكن  ــاء مس ــدف إىل بن ــم ته ــة له ــة تعاوني جمعي
إىل  وحاجتهــم  الفلســطينين«  للدبلوماســين 
ــون دوالر«. ــغ 4 ملي ــم مببل ــاعدة له ــم مس »تقدي

شــبكات  عــى  فلســطينين  نشــطاء  أن  ورغــم 
ــذي  ــرشوع ال ــككوا يف امل ــي ش ــل االجتاع التواص
تتحــدث عنــه الوثيقة، مشــرين إىل شــبه بالفســاد، 
إال أنــه ال يُعلــم مــا إذا كانــت البحريــن التــي 
ــتجابت  ــد اس ــة ق ــديداً يف املوازن ــزاً ش ــه عج تواج

ــب. ــا للطل فع

وجــاء يف الرســالة التــي أرســلت إىل وزيــر الخارجية 
ــه  ــة »واج ــد آل خليف ــن أحم ــد ب ــة خال البحريني



7

الواليــات المتحــدة توافــق علــى بيــع 
معــدات عســكرية للبحريــن بقيمــة 

150 مليــون دوالر
ــا  ــة إنه ــوم الجمع ــة ي ــة األمريكي ــت الحكوم  قال
وافقــت عــى إمكانيــة بيــع معــدات عســكرية إىل 
البحريــن بقيمــة 150 مليــون دوالر وبــن ذلــك 
معــدات لتحديــث أســطول طائــرات »إف 16« 

ــة. املقاتل

وقالــت وزارة الدفــاع األمريكيــة التــي تــرشف 
عــى مبيعــات الســاح الخارجيــة، بحســب وكالــة 
طلبــت  البحرينيــة  »الحكومــة  إن  »رويــرز«، 

املــرشوع صعوبــات كبــرة يف إنجــاز مــا تبقــى 
وتراكمــت الديــون البنكيــة عليهــم وعــى املرشوع. 

ــة ملعاليكــم«. ــا للكتاب ــذي دفعن وهــو األمــر ال

هــذا  برفــع  التكــرم  »نرجــو  الرســالة  وقالــت 
املوضــوع للجهــات املعنيــة بتقديــم املســاعدة 
ــام  ــي اله ــة الســتكال هــذا املــرشوع الوطن الازم
ــون  ــو 4 ملي ــه ه ــوب إلنهائ ــغ املطل ــا أن املبل عل

دوالر«.

وأوضحــت بــأن »املــرشوع يخــدم مجموعــة كبــرة 
مــن الدبلوماســين واملوظفــن الذيــن الميلكــون 
ســكنا لهــم يف الوطــن وقــرروا املشــاركة بأموالهم«.

ــر  ــاالت والذخائ ــم واالتص ــق بالدع ــدات تتعل مع
وقطــع غيــار بقيمــة 150 مليــون دوالر«.

يــأيت ذلــك يف الوقــت الــذي قــال أعضــاء بــارزون 
يف مجلــس الشــيوخ األمريــي هــذا األســبوع أنهــم 
يســعون لســن ترشيعــات جديــدة تهــدف إىل 
ــر  ــذي أق ــرار حظــر مبيعــات األســلحة ال إعــادة ق
ــاء احتجاجــات العــام 2011 والــذي تــم رفعــه  أثن
مــن قبــل إدارة أوبامــا يف يونيــو/ حزيــران املــايض.

ورفضــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة التعليــق عــى 
ــن  ــئولن األمريكي ــن املس ــرح، ولك ــع املق الترشي
دافعــوا مــرارا عــن قــرار اســتئناف املســاعدات 
غــارات  يف  مشــاركتها  إثــر  للبحريــن،  األمنيــة 
التحالــف ضــد تنظيــم الدولــة اإلســامية »داعش«.

وقــال البنتاجــون »إن هنــاك حاجــة للحفــاظ عــى 
الجاهزيــة التشــغيلية ألســطول طائــرات )إف 16( 
التابــع إىل ســاح الجــو امللــي البحرينــي واملصــاب 
الهجــات  يف  اســتخدمت  والتــي  بالشــيخوخة، 

ــة اإلســامية«. األخــرة ضــد الدول

ملنــع  يومــا   30 األمريكيــن  املرشعــن  وأمــام 
. لصفقــة ا

ويعمــل أعضــاء مــن مجلــي الشــيوخ والكونغــرس 
لربــط  ترشيعــات  إدخــال  عــى  األمريــي 
املســاعدات العســكرية إىل البحريــن بتقديــم وزارة 
الخارجيــة األمريكيــة شــهادة بــأن مملكــة البحرين 
قــد نفــذت بالكامــل جميــع التوصيــات املرفوعــة 
واملتعلقــة  الحقائــق  تقــي  لجنــة  قبــل  مــن 
بتعزيــز حقــوق اإلنســان يف البــاد. وانضــم عضــو 
الكونغــرس جيــم ماكغفــرن، وهــو دميقراطــي بــارز 
ــيوخ  ــس الش ــاء مجل ــواب، إىل أعض ــس الن يف مجل
تــوم النتــوس، ورون وايــدن، وماركــو روبيــو يف 
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ــن الرئيســن إىل الوقــوف  مرشوعهــم لدفــع الحزب
ــن. ــلحة إىل البحري ــض األس ــل بع ــع أو نق ــد بي ض

وينــوي ماكغفــرن طــرح ترشيــع عــى مجلــس 
النــواب لــدى اجتــاع الكونغــرس يف ســبتمرب/ 
أيلــول املقبــل، فيــا قــدم عضــوا مجلــس الشــيوخ 
وايــدن وروبيــو ترشيعــاً ماثــا يف مجلس الشــيوخ 

ــبوع. ــذا األس ــن ه ــابق م ــت س يف وق

ــدة للعــامل،  ــكا كقائ ــا كغفــرن »عــى أمري ــال م وق
مســؤولية تعزيــز حقــوق اإلنســان يف الداخــل 
املتحــدة  الواليــات  قيــام  منتقــدا  والخــارج«، 
باســتئناف مســاعداتها العســكرية إىل البحريــن 
تقمــع  تــزال  ال  التــي  »دولــة  إنهــا  رأى  التــي 

شــعبها«.

وأضــاف »إذا كانــت الواليــات املتحــدة ملتزمــة 
حقــا باالســتقرار اإلقليمــي فــإن علينــا دفــع حلفــاء 
ــن  ــي م ــات الت ــان السياس ــن الحتض ــل البحري مث
شــأنها تعزيــز املجتمعــات الحــرة، وليــس إســكات 

ــة مــن ســكانها«. قطاعــات كامل

ــد  ــأن »هــذا هــو الســبيل الوحي ورأى ماكغفــرن ب
ــي  ــبب يف أنن ــو الس ــذا ه ــرف، وه ــة التط ملكافح
ــع  ــع بي ــم ملن ــع امله أخطــط إلدخــال هــذا الترشي
بعــض األســلحة إىل البحريــن حتــى اتخــاذ خطــوات 
ــان يف  ــوق اإلنس ــة حق ــن حال ــة لتحس ــة الزم قوي

ــاد«. الب

وقــال »أنــا فخــور بالدخــول يف رشاكــة مــع أعضــاء 
ــو مــن أجــل هــذا  مجلــس الشــيوخ وايــدن وروبي
الجهــد الهــام وأحــث زمــايئ لدعــم هــذا املــرشوع 

عندمــا يعــودون إىل الكونغــرس«، وفــق تعبــره.

وأوضــح بــأن »هــذا الترشيــع يرســل رســالة واضحة 
ــاعد أو  ــي أن تس ــة ال ينبغ ــلحة األمريكي ــأن األس ب

ــتمرار يف  ــى االس ــة ع ــة البحريني ــرض الحكوم تح
قمــع شــعبها«.

بــدوره، رصح عضــو مجلــس الشــيوخ رون وايــدن 
الخارجيــة  وزارة  أن  مــن  للغايــة  »قلــق  بأنــه 
ــن  ــة م ــات معين ــى مبيع ــر ع ــع الحظ ــررت رف ق
ــل  ــذي تواص ــت ال ــن يف الوق ــلحة إىل البحري األس
السياســين  املعارضــن  التعذيــب وســجن  فيــه 

املســاملن«.

ــو »أخطــط بجــد  ــو روبي وأضــاف الســيناتور مارك
لدفــع عمليــة متريــر هــذا القانــون، وإلغــاء هــذا 

ــع األســلحة( املــؤمل«. القــرار )رفــع حظــر بي

ــتمر  ــة املس ــة البحريني ــع الحكوم ــع »إن قم وتاب
ــات  ــى الوالي ــي ع ــول، وينبغ ــر مقب ــا غ ملواطنيه
أن  ميكــن  التــي  األســلحة  تقــدم  أال  املتحــدة 
تســتخدم لقمــع املعارضــة الســلمية حتــى تتبنــى 

الحكومــة إصاحــات سياســية ذات مغــزى«.

وقــال »إن وزارة الخارجيــة ارتكبــت خطــأ جســيا 
ــان يف  ــوق اإلنس ــرى لحق ــرة أخ ــن نظ ــا ع ببحثه
ــذا  ــاء ه ــرس إلغ ــى الكونغ ــب ع ــن، ويج البحري

ــره. ــرار«، عــى حــد تعب الق

الســماح  تقــرر  اإلعــالم«  »هيئــة 
نشــاطها باســتئناف  لـ«الوســط« 

قالــت هيئــة شــؤون اإلعــام إنهــا قــررت الســاح 
ــاطها  ــتئناف نش ــاده اس ــط« بـ«إع ــدة »الوس لجري
بعــد أن تــم اتخــاذ االجــراءات يف هــذا الشــأن 
ــق  ــل وف ــا بالعم ــى التزامه ــة ع ــد الصحيف وتأكي
ــداول«. ــدار والت ــاطها باإلص ــاود نش ــون، لتع القان

ودعــت الهيئــة »جميــع املؤسســات الصحفيــة 
ــل  ــن والعم ــة والقوان ــزام باألنظم ــة االلت واالعامي
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المفوضيــة  أجرتهــا  اتصــاالت 
إطــالق  عــن  أســفرت  الســامية 

الســلمان ميثــم  الشــيخ 
ــوم  ــرت الي ــاالت ج ــات إىل أن اتص ــارت معلوم أش
ــة  ــن املفوضي الســبت )8 أغســطس/ آب 2015( ب
األمــم  إىل  التابعــة  اإلنســان  لحقــوق  الســامية 
املتحــدة وحكومــة البحرينيــة أســفرت عــن إطــاق 
مبرصــد  الدينيــة  الحريــات  ملــف  مديــر  رساح 
البحريــن لحقــوق اإلنســان الشــيخ ميثــم الســلان 

ــوم. ــن الي ــار البحري ــف يف مط ــذي أوق ال

ــكر  ــدم بالش ــلان »أتق ــال الس ــار، ق ــذا اإلط يف ه
الجزيــل للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان 
ولــكل  الدوليــة  وللمنظــات  املتحــدة  باألمــم 
ــكان«. ــان يف كل م ــوق اإلنس ــن حق ــن ع املدافع

التواصــل  موقــع  عــى  حســابه  يف  وأضــاف 
النبيلــة  مواقفكــم  »أشــكر  تويــر  االجتاعــي 

تركــز  »الســلمان«  مــع  التحقيــق 
حــول حديثــه عــن معــاداة الشــيعة 

ســترة انتهــاكات  وفضحــه 
ــة  ــزة األمــن البحريني ــأن أجه ــات ب ــادت معلوم أف
حققــت مــع مدير ملــف الحريــات الدينيــة مبرصد 
البحريــن لحقــوق اإلنســان الشــيخ ميثــم الســلان 
الشــيعة  معــاداة  عــن  لــه  ترصيحــات  بشــأن 
ــوق  ــاكات حق ــاء انته ــث أنب )Anti-Shi›ism( وب
ــن يف ســرة.  ــوات األم ــا ق ــي ارتكبته ــان الت اإلنس

»التحريــض عــى كراهيــة  تهــم  لــه  ووجهــت 
النظــام« مــن خــال الحديــث عــن تــورط اإلعــام 
الرســمي يف نــرش ثقافــة معــاداة الشــيعة و«ترويــج 
أخبــار كاذبــة عــن ســرة« يف إطــار الحملــة األمنيــة 
عــن  أســفرت  والتــي  القريــة  عــى  املتواصلــة 

ــرشات. ــال الع اعتق

وكانــت الســلطات قــد أوقفــت الســلان يف مطــار 
البحريــن الــدويل اليــوم الســبت لــدى عودتــه 
ــات  ــا يف فعالي ــارك فيه ــارج ش ــة إىل الخ ــن رحل م
التحقيقــات  إدارة  حقوقيــة دوليــة. واقتيــد إىل 
الجنائيــة يف العدليــة قبــل أن تبــادر الســلطات إىل 
إطــاق رساحــه إثــر ضغــوط قامــت بهــا املفوضيــة 

ــان. ــوق اإلنس ــامية لحق الس

عــى الحفــاظ عــى املكتســبات الوطنيــة ووحــدة 
ــات  ــى العاق ــر ع ــا ال يؤث ــع ومتاســكه، ومب املجتم
االلتــزام  بجانــب  البحريــن،  ململكــة  الخارجيــة 
ــا  ــي كفله ــؤولة والت ــر املس ــراي والتعب ــة ال بحري

ــن«. ــة البحري ــتور مملك دس

وكانــت الهيئــة قــد أصــدرت قــرارا قبــل أيــام 
ــى إشــعار آخــر.  ــة »الوســط« حت بتوقيــف صحيف
ــون  ــت القان ــا »خالف ــول إنه ــا بالق ــت قراره وعلل
بتكــرار بــث ونــرش مــا يثــر الفرقــة باملجتمــع 
ــدول  ــن بال ــة البحري ــات مملك ــى عاق ــر ع ويؤث

األخــرى«.

عــى  بالثبــات  وأعدكــم  الصادقــة  ومشــاعركم 
ــة  ــون كرام ــي تص ــانية الت ــم اإلنس ــادئ والقي املب

للمجتمعــات«. الرقــي  وتحقــق  اإلنســان 

الــدويل  البحريــن  مطــار  الســلان يف  واعتقــل 
اليــوم الســبت لــدى عودتــه مــن رحلــة إىل الخــارج 
شــارك فيهــا يف فعاليــات حقوقيــة دوليــة. واقتيــد 
إىل إدارة التحقيقــات الجنائيــة يف العدليــة قبــل أن 

ــادر الســلطات إىل إطــاق رساحــه. تب
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»مجــزرة  عــن  وفاقيــة  دراســة 
أعلــى  مــن   34% البعثــات«: 
المتفوقيــن بــال بعثــات وال معلومات 

طبيــة بعثــة   228 مصيــر  عــن 
قالــت جمعيــة الوفــاق الوطنــي االســامية، إن 
الفريــق التعليمــي يف الجمعيــة أجــرى دراســة 
املتفوقــن  مــن  وطالبــة  طالــب   146 أوضــاع 
ــن  ــة املتميزي ــن الطلب ــام 2015 م ــات لع واملتفوق
ــن  ــراوح ب ــة ت ــم الراكمي ــن معدالته ــداً، والذي ج

باملائــة. باملائــة إىل 99.2   95

وكشــفت الدراســة التــي نرشتهــا جمعيــة الوفــاق 
ــبته  ــود مانس ــن وج ــروين، ع ــا األلك ــى موقعه ع
ــات  ــن البعث ــوا م ــة حرم ــؤالء الطلب ــن ه %34 م
وعددهــم 49 طالبــاً. كــا بينــت الدراســة أن نســبة 
ــة األوىل 82.2%  ــن الرغب ــوا م ــن حرم ــة الذي الطلب

ــة. ــوق ومتفوق ــدد 120 متف بع

وكشــفت الدراســة باألرقــام أن بعثــات التخصصات 
الطبيــة التــي أعلنــت عنهــا وزارة الربيــة والتعليــم 
ــوا  ــا فقــط حصل ــة، ولكــن 16 طالب ــغ 252 بعث تبل
عــى بعثــات يف هــذه التخصصــات، إىل جانــب 
8 طــاب فقــط حصلــوا عــى بعثــات للطــب 
ــرشي  ــب ب ــة ط ــت 29 بعث ــن ذهب ــرشي.. فأي الب
وأي ذهبــت 199 بعثــة يف التخصصــات الطبيــة؟!.

ــة  ــن أعطــوا الرغب ــا أشــارت الدراســة إىل أن م ك
 146 أصــل  مــن  فقــط  طالــب   26 هــم  األوىل 
واحــد  وطالــب   ،17.8% تتجــاوز  ال  ونســبتهم 
ــا  ــة، ك ــة الثاني ــي الرغب ــة أعط ــن العين ــط م فق
ــة  ــة هــم 6 طلب ــة الثالث ــون عــى الرغب أن الحاصل
فقــط بنســبة %4، والبقيــة إمــا حرمــوا مــن البعثــة 
أو مل يعطــوا أحــدى الرغبــات الثــاث األوىل.. إذ 
ــات  ــن الرغب ــن م ــبة املحروم ــي نس أن %77.4 ه

الثــاث األوىل.

األوىل 120  الرغبــة  مــن  املحرمــون  أن  وبينــت 
ــة 1 أو  ــن الرغب ــون م ــة، واملحرم ــوق ومتفوق متف
ــن  ــون م ــة واملحرم ــب وطالب 2 عددهــم 119 طال
الرغبــات 1 أو 2 أو 3 عددهــم 113 طالــب وطالبــة 

ــبة 77.4%. ــون نس ميثل

الذيــن  الطــاب  أن  أيضــاً  الدراســة  وكشــفت 
حصلــوا عــى بعثــة الطــب البــرشي ميثلــون 10% 
فقــط مــن مجمــل عــدد املتقدمــن لهــا مــن 
العينــة التــي جــرت عليهــا الدراســة، وعددهــم 8 

ــاً. ــل 78 طالب ــن أص ــاب م ط

كــا بينــت الدراســة أن نســبة عــدد الطــاب 
الذيــن حصلــوا عــى بعثــة الطــب البــرشي إىل 
مجمــل عــدد بعثــات الطــب البــرشي تبلــغ 21.6% 
ــل 37  ــة يف مقاب فقــط، وهــم 8 طــاب مــن العين

ــودة. ــرشي موج ــب ب ــة ط بعث

وتابعــت الدراســة إن الســؤال الــذي يــدور يف 
أذهــان الطلبــة: أيــن ذهبــت 29 بعثــة متثــل 
ــرشي؟!  ــب الب ــات الط ــوع بعث ــن مجم %78.4 م
وملــن ســجلتها الــوزارة إذا كان هــؤالء الطلبــة 
ممــن تفــوق معدالتهــم %95 مــن كل الطلبــة 

املتفوقــن.
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وأوضحــت الدراســة إن عــدد بعثــات التخصصــات 
ــا 37  ــس بينه ــة لي ــغ 215 بعث ــة تبل ــة عام الطبي
بعثــة للطــب البــرشي، وإن عــدد الحاصلــن عــى 
ــا  ــة 16 طالب ــات الطبي ــة يف التخصص ــة دراس بعث
فقــط، أي بنســبة %7.4 فقــط، والســؤال أيــن 
ذهبــت 199 بعثــة طبيــة متثــل %92.6 مــن عــدد 

ــة؟!. ــات الطبي البعث

وأشــارت الدراســة إىل أن نســبة عــدد الطــاب 
الذيــن حصلــوا عــى بعثــة التخصصــات الطبيــة إىل 
بعثــات الخصصــات الطبيــة %9.5 فقــط، وهــم 8 
ــرشي،  ــب الب ــات يف الط ــى بعث ــوا ع ــاب حصل ط
ــات  ــات يف التخصص ــى بعث ــوا ع ــاً حصل و16 طالب
الطبيــة، والســؤال الــذي يطــرح: أيــن ذهبــت 228 
بعثــة يف التخصصــات الطبيــة وتعــادل %90.5 مــن 

مجمــل عــدد البعثــات؟!.

ــاق  ــة الوف ــم بجمعي ــق التعلي ــئول فري ــال مس وق
ــت  ــن ذهب ــامل إن »أي ــلان س ــابق س ــب الس النائ
هــذا  نســأل  أن  حقنــا  مــن  البعثــات؟  بقيــة 
الســؤال عــن كل شــئ فهــذا الواقــع وهــذه األرقــام 
ــل  ــة ب ــام طائفي ــن أرق ــدث ع ــواهد، ال تتح والش

ــق«. ــن حقائ ــدث ع تتح

ــم ســامل »هــذه أســوء ســنة متــر يف موضــوع  وخت
ــرش  ــوزارة أن تن ــى ال ــب ع ــات، يج ــع البعث توزي
توزيــع  يف  والتخصصــات  واملعــدالت  األســاء 
البعثــات لتكــون هنــاك شــفافية، فــا املانــع مــن 
والتعليــم  الربيــة  وزارة  اآلن  إىل  ولكــن  ذلــك؟ 
عاجــزة عــن طــرح األســاء، رغــم أن وزارة الربيــة 
األســاء  الشــقيقة عرضــت  الكويــت  دولــة  يف 
ولذلــك مل ناحــظ أن هنــاك اعراضــا حــدث يف 

الكويــت«.

وأضــاف: »متنينــا أن تعلــن وزارة الربيــة بشــفافية 
إىل  بوضــوح  البعثــات  اســتحقاق  معايــر  عــن 
الطلبــة وأوليــاء األمــور واملجتمــع، وان تعلــن 
املبتعثــن وتخصصاتهــم  بشــفافية عــن أســاء 
ونســبه، ولكنهــا لألســف مل تفعــل.. ألن مــا يحــدث 
كل عــام مــن ضجــة حــول البعثــات ليــس صناعــة 
ــان هــؤالء  ــة لحرم ــا هــو نتيجــة طبيعي أحــد وإمن
مــن  بــدل  حقوقهــم  مــن  املتميزيــن  الطلبــة 

تكرميهــم«.

وتســاءل »مــا هــو العنــوان الــذي ميكــن أن نعطيــه 
ــة  ــا وزارة الربي ــام؟ فلتجبن ــة واألرق ــذه الدراس له
والتعليــم، نحــن مل نتحــدث عــن البعثــات قبــل أن 
ــا املعلومــات، ولكــن األرقــام هــذه تتحــدث  تصلن
عــن نفســها«، مشــدداً »نحتــاج إىل إلغــاء مــرشوع 
ــة  )40/60(، ألن الواقــع الــذي نســمعه مــن الطلب

يؤكــد عــدم صوابيــة هــذا املــرشوع«.

تعييــن عضــو مــن العائلــة الحاكمــة 
ديــوان  فــي  للترقيــات  مديــرًا 

مــة لخد ا
ــلان  ــن س ــة ب ــوزراء خليف ــس ال ــن رئي ــدر ع ص
ــن  ــنة 2015 بتعي ــم )47( لس ــرار رق ــة، ق ال خليف
ــراً  ــه ال خليفــة مدي ــن عبدالل ــج ب ــن دعي معــاذ ب

ــة. ــة املدني ــوان الخدم ــات يف دي إلدارة الرقي

ــه  ــذ تولي ــن عيــى من ــك حمــد ب ــز عهــد املل ومتي
مســند الحكــم يف 1999، بكثافــة تعيــن أفــراداً 
مــن العائلــة الحاكمــة يف كل املناصــب، وصــار 
للعائلــة الحاكمــة تقريبــاً نصــف مقاعــد الحكومــة 
باالضافــة ملقعــد رئاســة الــوزراء الــذي يربــع عليــه 

ــاً. ــذ أكــر مــن 40 عام ــن ســلان من خليفــة ب
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اإليرانــي«  األركان  هيئــة  »رئيــس 
يدعــو البحريــن الســتغالل »الفرصــة 
الشــعب مــع  لالتفــاق  المتبقيــة« 

للقــوات  املشــركة  األركان  هيئــة  رئيــس  دعــا 
فروزابــادي  حســن  اللــواء  اإليرانيــة  املســلحة 
البحريــن   )2015 آب  أغســطس/   9 )األحــد 
الســتغال مــا وصفهــا »الفرصــة املتبقيــة« لاتفــاق 
ــح  ــن أجــل »مســار إيجــايب لصال ــع الشــعب، م م

والشــعب«. الحكومــة 

وقــال أبــادي يف ترصيــح صحفــي، إن الشــعب 
البحرينــي يريــد أن تكــون أصواتــه هــي األســاس، 
ومســتمر  ومحــق،  مــرشوع  مطلــب  وهــذا 
ــت  ــي أثب ــعب البحرين ــربا أن الش ــد، معت ومتصاع

أنــه ال ميكــن قمعــه وإســكاته.

ودعــا فروزابــادي حكومــة البحريــن إىل اســتغال 
الفرصــة املتبقيــة مــن اجــل التوصــل اىل اتفــاق مــع 
نخــب الشــعب، وإطــاق رساح الزعــاء السياســين 
مــن الســجون، حتــى تتخــذ األمــور مســارا ايجابيــا 

لصالــح الحكومــة والشــعب يف البحريــن.

ــع  ــاون م ــث التع ــة يبح ــر الداخلي وزي
ــي ــدرك األردن ــوات ال ــام ق ــر ع مدي

اســتقبل وزيــر الداخليــة البحرينــي راشــد بــن 
ــدرك  ــوات ال ــام لق ــر الع ــة املدي ــه آل خليف عبدالل
األردنيــة حســن محمــد الحوامتــة، حيــث تــم 
خــال اللقــاء بحــث مجــاالت التعــاون والتنســيق 

ــي. ــب األمن ــال التدري يف مج

وأشــاد الوزيــر »بعمــق ومتانــة العاقــات األخويــة 
ــذه  ــة ه ــا إىل أهمي ــن، منوه ــع البلدي ــي تجم الت
ــة  ــات األخوي ــة العاق ــا يف تنمي ــاءات ودوره اللق

ــي. ــاون األمن ــاق التع ــيع آف وتوس

عــالج  يوقــف  بمصــر  مستشــفى 
طالبــة فــي حالــة حرجــة بعــد رفض 

ســفارة البحريــن دفــع التكاليــف
ــك  ــار املل ــة ملستش ــام اململوك ــة األي ــت صحيف قال
البحريــن  ســفارة  إن  الحمــر،  نبيــل  اإلعامــي 
بالقاهــرة رفضــت دفــع مبلــغ مــايل لحســاب 
ــت  ــة تعرض ــة بحريني ــع لطالب ــة تاب ــات طبي خدم
لحــادث، وهــو مــا أدى إىل وقــف املستشــفى 
للعــاج، رغــم حاجــة الطالبــة لعمليــة مســتعجلة.

ــاين  ــة ته ــة البحريني ــة إن الطالب ــت الصحيف وأضاف
ــنان(  ــب األس ــدرس )ط ــي ت ــرادي والت ــم الع جاس
ــرص  ــة م ــا - بجمهوري ــرص للتكنولجي ــة م يف جامع
العربيــة، تعرّضــت لحــادث بليــغ تســبب لهــا 
بإصابــات بليغــة وكســور متفرقــة يف الجســم أثنــاء 
عبورهــا الطريــق، يــوم الخميــس مســاًء وأدخلــت 

ــره املستشــفى. عــى إث

وبحســب التقريــر الصــادر مــن مستشــفى دار 

ــدرك األردين  ــن ال ــن بوحــدات م وتســتعن البحري
ملواجهــة االحتجاجــات الشــعبية التــي تطالــب 
بوضــع حــد الســتحواذ عائلــة آل خليفــة عــى 
الســلطة، وكشــفت وثيقــة رســمية أخــرا أن الوزيــر 
طلــب االســتغناء عــن وحــدة مــن تلــك القــوات.
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ــة  ــريف بتهم ــم ش ــة إبراهي محاكم
أغســطس   24 النظــام«  »تغييــر 

لمقبــل ا
قــال املحامــي العــام بالنيابــة الكليــة وائــل بوعــاي 
إن النيابــة قــد أمــرت بإحالــة أحــد املتهمــن )أمــن 
عــام جمعيــة وعــد الســابق إبراهيــم رشيــف( إىل 
املحاكمــة الرتكابــه جرميــة الرويــج لتغيــر النظــام 
الســيايس يف البــاد وذلــك عــى خــاف أحــكام 

ــرادي،  ــاين الع ــة ته ــة الطالب ــؤاد بخصــوص حال الف
ــادث  ــت لح ــة تعرض ــر إىل أن املريض ــار التقري أش
ســر أدى اىل نزيــف باملــخ وكــر بقــاع الجمجمــة 
ــوض،  ــام الح ــر بعظ ــى وك ــد اليمن ــور بالي وكس
ــة  ــت لجراح ــة خضع ــأن املريض ــر ب ــر التقري وذك
لتفريــغ النزيــف باملــخ وتــم عمــل أشــعة مقطعيــة 
عــى املــخ وتــم التأكــد مــن خلــو املــخ مــن 
ــي  ــزة لتلق ــة املرك ــت بالعناي ــا مازال ــف، وأنه النزي
الطبيــة  الفحوصــات  وعمــل  املكثــف  العــاج 
الازمــة مــع احتاليــة الحاجــة إىل إجــراء تدخــات 

ــت. ــأي وق ــة ب ــة عاجل جراحي

باملستشــفى  الطــوارئ  قســم  رئيــس  وطلــب 
ــداع  ــة إي ــن ذوي املريض ــورو م ــاين م ــور ه الدكت
ــادل  ــا يع ــه مــرصي إي م ــف جني ــي أل ــغ مائت مبل
10 آالف دينــار بحرينــي تحــت حســاب الخدمــات 
الطالبــة  أهــايل  وناشــد  للمريضــة.  الطبيــة 
املســؤولن بــوزاريت الربيــة والتعليــم والصحــة 
مــرص  بجمهوريــة  البحريــن  مملكــة  وســفارة 
التدخــل الريــع، حيــث أن املستشــفى أوقــف 
العــاج بســبب اعتــذار الســفارة عــن تحمــل 
تكاليــف العــاج وهــي بحاجــة إىل إجــراء عمليــات 

مســتعجلة. جراحيــة 

غــر  وســائل  وباســتخدام  والقانــون  الدســتور 
مرشوعــة والتحريــض عانيــة عــى كراهيــة نظــام 
ــة  ــد تحــدد لنظــر القضي ــه، وق الحكــم واالزدراء ب
جلســة )24 أغســطس/ آب 2015( أمــام املحكمــة 

ــة. ــربى الجنائي الك

ــد  ــت ق ــا كان ــة، أنه ــمي للنياب ــان رس ــاف بي وأض
للمباحــث  العامــة  اإلدارة  مــن  باغــاً  تلقــت 
املحكــوم  أحــد  وهــو  املتهــم  بقيــام  الجنائيــة 
عليهــم يف قضيــة محاولــة قلــب نظــام الحكــم 
عــام 2011 واملفــرج عنــه مؤخــراً بنــاء عــى عفــو 
ملــي، بإلقــاء كلمــة يف إحــدى الفعاليــات العامــة 
تضمنــت دعــوة رصيحــة إىل الخــروج يف ثــورة 
ضــد النظــام الحكــم املرســوم بالدســتور بغيــة 
ــك  ــبيل ذل ــات يف س ــم كل التضحي ــره وتقدي تغي
ــر  ــة التعب ــدود حري ــاوزاً ح ــوت، متج ــد امل إىل ح
ــع مــن  ــا وق ــاغ أن م ــرأي، وجــاء يف الب ــداء ال وإب
املتهــم ومــا صــدر عنــه مــن دعــوة إىل اســتخدام 
العنــف يكشــف عــن أن لديــه أجنــدة وتوجيهــات 
الــذي  اإلجرامــي  النشــاط  ذات  يف  باالســتمرار 
ســبق أن أديــن عنــه وآخريــن مبحاولــة قلــب 
نظــام الحكــم، وذلــك بالعمــل مجــدداً عــى إثــارة 
ــة  ــرار محاول ــاد لتك ــات يف الب ــوىض واالضطراب الف

ــام. ــقاط النظ إس
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إنهــا  تقــول  البحرينيــة  الخارجيــة 
ــادث  ــت بح ــة أصيب ــالج طالب ــع ع تتاب

فــي مصــر
يف  اململكــة  ســفارة  إن  الخارجيــة  وزارة  قالــت 
البحرينيــة  الطالبــة  موضــوع  »تتابــع  القاهــر 

مــرص«. يف  بحــادث  املُصابــة 

شــبكة  عــى  حســابها  عــرب  الــوزارة  وأضافــت 
التواصــل االجتاعــي »توير« الثلثاء 11 أغســطس/

آب 2015 إن الســفارة »تبــارش اإلجــراءات الازمــة 
ــفى«. ــة باملستش ــاج الطالب لع

ــي  ــرادي، والت ــاين جاســم الع ــة ته ــر أن الطالب يذك
تــدرس طــب األســنان يف مــرص، تعرّضــت لحــادث 
مــروري أدخلــت عــى إثــره املستشــفى، الــذي 
ــا  ــو م ــا، وه ــار لعاجه ــغ 10 آالف دين ــب مبل طل
رفضتــه الســفارة وأدى لوقــف العــاج عــن الطالبــة 

ــة حرجــة. وهــي يف مرحل

إلــزام  يــدرس  الــوزراء  مجلــس 
بوضــع  والمؤسســات  الشــركات 
بـــ  وربطهــا  مراقبــة  كاميــرات 

» خليــة ا لد ا «
ــن  ــوزراء يف جلســته أمــس اإلثن ــس ال ناقــش مجل
10 أغســطس/آب 2015 املذكــرة املقدمــة مــن 
ــزام  ــأن »إل ــة بش ــد آل خليف ــة راش ــر الداخلي وزي
التجاريــة  واملحــات  واملجمعــات  املؤسســات 
بوضــع  واألفــراد  للــرشكات  اململوكــة  وغرهــا 
بــوزارة  وربطهــا  مراقبــة  تصويــر  كامــرات 
الداخليــة«، وذلــك يف إطــار مــا أســمته »دعــم 
وضــان  األمــن  حفــظ  الحكومــة يف  توجهــات 

والخاصــة«. العامــة  املمتلــكات  ســامة 

وتقــرر يف االجتــاع تكليــف »اللجنــة الوزاريــة 

بحرينــي  الســعودية:  الداخليــة 
ــجد  ــر مس ــن بتفجي ــن المتهمي ضم

بأبهــا الطــوارئ  قــوات 
ــة الســعودية إن جهودهــا يف  قالــت وزارة الداخلي
أعقــاب تفجــر مســجد لقــوات الطــوارئ الخاصــة 
ــوب اململكــة( أســفرت عــن احتجــاز  ــا )جن يف أبه
ــب  ــة أجان ــعودياً، وأربع ــم 30 س ــاً، بينه 34 مته

ــي وباكســتاين(. ــي وبحرين )ســوري ومين

وألقــت الســلطات األمنيــة القبــض يف اليــوم نفســه 
ــورة عــى  الــذي شــهد الحادثــة اإلرهابيــة املذك
ــاه  ــذي ت ــوم ال ســبعة متهمــن، واحتجــزت يف الي
10 متهمــن، وقبضــت عــى 15 متهــاً يف 8 و 9 

ــاري. ــطس/آب الج أغس

اإللكرونيــة  »تواصــل«  نافــذة  وأوضحــت 

ــة  ــة الترشيعي ــراء الدراس ــة بإج ــؤون القانوني للش
الازمــة«.

ــدات  ــة اســتغلت تهدي ــار إىل أن وزارة الداخلي يُش
ــيعة يف  ــش« للش ــامية »داع ــة اإلس ــم الدول تنظي
البحريــن، بوضــع كامــرات مراقبــة داخل املســاجد 
ــة،  ــوزارة الداخلي ــارشًة ب ــا مب ــا، وربطه ويف محيطه
وهــو مــا اعتــربه ناشــطون محاولــة للتجســس 
وزيــادة الرقابــة عــى النشــطاء واملعارضــن يف 

ــن. البحري
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ــن  ــت البحري ــري: ترك ــي مص صحاف
صــدرت  صحيفتــي  أن  الكتشــافي 

لمهاجمــة األغلبيــة الشــيعية
قــال صحــايف مــرصي عمــل يف البحريــن إنــه قــرر 
الرجــوع إىل بــاده بعــد أن اكتشــف أن الصحيفــة 
لتهاجــم  فيهــا »صــدرت  ليعمــل  التــي وصــل 

ــك«. ــم املل ــيعية باس ــة الش األغلبي

وأوضــح الصحــايف محمــد مــوىس يف مقــال تحــت 
نــرشه  الجنــة«  عنــوان »اليوجــد صحفيــون يف 
البحريــن  »يف  املرصيــة  »الــرشوق«  بصحيفــة 
اكتشــفت بعــد وصــويل بأيــام أننــي أعمــل يف 
الشــيعية،  األغلبيــة  لتهاجــم  صــدرت  صحيفــة 

باســم امللــك«.

وأضــاف »اكتشــفت هنــاك ألول مــرة يف حيــايت 
أننــي مســلم ســني، لكــن الديــن ال ميكــن أن 
ــة، فرجعــت بعــد أســابيع«، عــى  يتحــول إىل مهن

ــره. ــد تعب ح

ومل يذكــر الصحــايف املــرصي اســم الصحيفــة التــي 
عمــل فيهــا.

توجيــه تهمــة »المســاس بحاكــم 
البــالد« إلــى عضــو العلمائــي الشــيخ 

ــاء هانــي البن
ــو  ــن عض ــة يف البحري ــلطات األمني ــتدعت الس اس
العلــايئ  اإلســامي  باملجلــس  املركزيــة  الهيئــة 
الشــيخ هــاين البنــاء إىل مركــز رشطــة مدينــة حمــد 
ظهــر اليــوم الخميــس )13 أغســطس/ آب 2015(.

ــت رساحــه بعــد توجيــه  ــا عــادت وأطلق إال أنه
النظــام«  كراهيــة  عــى  »التحريــض  تهــم  لــه 
ــارش«  ــر مب ــق غ ــاد بطري ــم الب ــاس بحاك و«املس
و«املســاس بشــخصيات محــل متجيــد لــدى ملــة«. 

ــك. ــى ذل ــاء نف إال أن البن

طفــل  إصابــة  البحريــن«:  »مركــز 
وجــود  دون  الشــوزن  برصــاص 

ت جــا حتجا ا
اإلنســان«  لحقــوق  البحريــن  »مركــز  دان 
االســتخدام املفــرط للقــوة مــن جانــب قــوات 
ــد  ــة محم ــي أدت إىل إصاب ــة، الت ــن البحريني األم
محمــود عــي حبيــب )٩ ســنوات( بطلــق نــاري يف 

.2015 آب  أغســطس/   7 العــن 

وأوضــح املركــز أن محمــد أُصيــب يف عينــه اليــرى 
بينــا كان يســر مــن منــزل جــده قاصــدا منزلــه يف 
منطقــة بنــي جمــرة. حيــث جــاءت آليــة مدرعــة 
ــه.  ــران باتجاه ــت الن ــأة أطلق ــه، وفج ــن ورائ م
وأصيــب بشــظية واحــدة يف العــن اليــرى، وترضر 
ــة،  ــة يف نفــس املنطق ــن الســيارات الواقف عــدد م
الفتــا لعــدم وجــود تقاريــر عــن وقــوع احتجاجات 

يف املنطقــة وقــت الحادثــة.

وبــن أن عائلــة محمــد نقلتــه عــى الفــور للمركــز 
الصحــي يف قريــة باربــار، حيــث طُلــب منهــم 

ــة الســعودية،  ــوزارة الداخلي ــة ل ــة، التابع الحكومي
رهــن  يزالــون  ال  إليهــم  املشــار  املتهمــن  أن 
التحقيــق. وبذلــك يرتفــع إجــايل عــدد املوقوفــن 
يف ســجون املباحــث العامــة إىل 4453 موقوفــاً، 

موقوفــاً. بـــ3743  الســعوديون  يتصدرهــم 

ــة اإلســامية »داعــش«  ــم الدول ــار إىل أن تنظي يُش
تبنــى عمليــة تفجــر مســجد تابــع لقــوات الطوارئ 
ــس املــايض 6 أغســطس/آب  ــا الخمي الخاصــة بأبه
2015، مــا أســفر عــن مقتــل 15 شــخصاً بينهــم 12 

مــن رجــال األمــن.
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نقلــه إىل مستشــفى الســلانية. ومبجــرد وصولهــم 
ــده  ــتجواب وال ــم اس ــلانية، ت ــفى الس إىل مستش
ــدوث  ــة ح ــول كيفي ــاط ح ــد الضب ــل أح ــن قب م

ــل. ــى الطف ــار ع ــق الن ــة وُمطل اإلصاب

وأُجريــت ملحمــد عمليــة جراحيــة لتنظيــف العــن 
املصابــة. ومل يكــن مــن املمكــن إزالــة الشــظية مــن 
ــث  ــن. حي ــى الع ــر ع ــود خط ــبب وج ــن بس الع
طُلــب مــن العائلــة االنتظــار حتــى األســبوع التــايل 
ــظية  ــة الش ــن إزال ــن املمك ــون م ــد يك ــا ق عنده

مــن العــن بعمليــة جراحيــة جديــدة.

وأضــاف املركــز »قبل أن تُجــرى العمليــة الجراحية، 
قــام فريــق التحقيــق الجنــايئ بتصويــر محمــد 
ــد  ــايل، زار محم ــوم الت ــه، ويف الي ــادرة مابس ومص
أحــد الضبــاط للتحــدث معــه، لكنــه مل يتمكــن مــن 

ــر. ــر التخدي ــك ألن محمــد كان تحــت تأث ذل

 10( يف  التقريــر  اعــداد  »عنــد  املركــز  وتابــع 
الصحــي  الوضــع  كان   )2015 آب  أغســطس/ 
ــليم أي  ــد تس ــم بع ــن مل يت ــتقر ولك ــل مس للطف

لعائلتــه. طبــي  تقريــر 

واســع  أمنــي  انتشــار  البحريــن: 
تحســبا لتظاهــرات يــوم االســتقالل 

الجمعــة غــدا 
دعــت جاعــات بحرينيــة ونشــطاء سياســيون 
 )2015 آب  أغســطس/   14 )الجمعــة  للتظاهــر 
وقــت  يف  البحريــن،  اســتقال  ذكــرى  مبناســبة 
تواجدهــا  مــن  الحكومــة  قــوات  فيــه  عــززت 
ــن  ــد م ــرش املزي ــت بن ــة وقام ــوارع العام يف الش

الرئيســية. الشــوارع  واآلليــات يف  الجنــود 

ــوا إن تعزيــزات أمنيــة بــدأت يف  شــهود عيــان قال
الوصــول إىل محيــط دوار اللؤلــؤة مهــد احتجاجات 

شــعبية واســعة شــهدتها البحريــن فربايــر ومــارس 
2011، حيــث دعــا ائتــاف 14 فربايــر املعــارض 
ــياج  ــه س ــذي يحيط ــدوار ال ــو ال ــر نح إىل التظاه
حديــدي ووحــدات وآليــات مــن الحــرس الوطنــي 
منــذ تفريــق املحتجــن قبــل أكــر مــن ٤ أعــوام.

التواصــل  وســائل  عــى  صفحــات  ورصــدت 
ــة  ــة أمني ــن ٣٠ نقط ــر م ــار أك ــي انتش االجتاع
يف شــوارع رئيســية يف البحريــن )الخميــس 13 
أغســطس/ آب 2015( تحســبا لدعــوات التظاهــر 

ــدا. ــررة غ املق

وتواجــه البحريــن بالقــوة املفرطــة التظاهــرات 
ــة  ــرى بحريني ــدن وق ــهدها م ــي تش ــلمية الت الس
ــعودية  ــاعدة س ــة مبس ــوات بحريني ــرد ق ــذ ط من

املحتجــن مــن دوار اللؤلــؤة.

مبلكيــة  املعارضــة  الوفــاق  جمعيــة  وتطالــب 
دســتورية فيــا تطالــب تكتــات معارضــة أخــرى 

ــر. ــر املص ــق تقري بح
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كان الســادس مــن أغســطس/آب 2015 يومــاً ثقيــاً عــى اإلعــام يف العــامل، حــدٌث عاملــي مهــم لفــت 
األنظــار إليــه، وهــو الحلقــة األخــرة مــن برنامــج املذيــع الســاخر جــون ســتيوارت )ذا ديــي شــو(.

ــة، بعــد أكــر مــن 16 عامــاً مــن تربّعــه  قــرر جــون ســتيوارت أن ينهــي طواعيــًة مســرته املهنيــة الريّ
ــاول  ــا السياســية عــرب برنامجــه الــاذع، وبعــد أكــر مــن 2600 حلقــة قدمهــا، تن عــى عــرش الكوميدي
ــة  ــور جدلي ــاً مناهضــاً لحــرب العــراق وأفغانســان وأم ــاً عاّم ــة، وشــكل عربهــا رأي ــا مهّم ــا قضاي خاله
أخــرى، وكان أحــد أبــرز املؤثريــن ســلباً عــى الحــزب الجمهــوري الــذي خــر االنتخابــات بعــد 8 ســنوات 

مــن رئاســة جــورج بــوش االبــن.

لكننــا يف البحريــن خرنــا يف اليــوم ذاتــه -للمصادفــة-، وبشــكل قهــري صحيفــة الوســط، قــررت هيئــة 
شــئون اإلعــام يف بيــاٍن لهــا أذيــع يف منتصــف ليــل الســادس مــن أغســطس/آب 2015، أن توقــف إصــدار 
الصحيفــة الوحيــدة املقربــة مــن املعارضــة »حتــى إشــعاٍر آخــر«، وفــق البيــان الــذي نقلتــه وكالــة أنبــاء 

البحريــن الرســمية.

شــتّان بــن الحدثــن اإلعاميــن، ومفارقــاٍت ســاخرة، ومؤملــة يف آٍن واحــد، حلقــة جــون ســتيوارت األخرة، 
شــارك فيهــا العــرشات مــن اإلعاميــن والسياســين، وشــهدت رســائل وداعيــة مــن ألــد خصــوم جــون 
ســتيوارت الذيــن مل يســلموا مــن نقــده الــاذع طــوال ســنوات، مثــل مراســل يس إن إن الشــهر وولــف 

ــاف  ــي وإيق ــتيوارت الطوع ــون س ــف ج ــن توّق بي
ــة ــة ُحرّي ــري: حكاي ــط القس ــة الوس صحيف 1

http://mirror.no-ip.org/news/25607.html


بليتــزر، وأحــد أبــرز مقدمــي الربامــج يف شــبكة فوكــس نيــوز بيــل أورايــي املعــروف بتوجهاتــه اليمينيــة، 
كــا شــارك خصــوم آخــرون يف الحلقــة األخــرة كعضــو الكونجــرس عــن الجمهوريــن لينــدزي غراهــام، 

واملرشــح األســبق لرئاســة الواليــات املتحــدة عــن حــزب الجمهوريــن جــون ماكــن.

ــؤالء  ــرة، ه ــة األخ ــؤالء يف الحلق ــاركة ه ــن مش ــى م ــي املعن ــتيوارت أن يع ــج س ــع لربنام ــن للمتاب ميك
ــوا يتلقــون النقــد الــاذع طــوال 16 عامــاً مــن الكوميــدي الســاخر، احتفــوا بــه، كأصدقائــه  الذيــن ظلّ
ــات  ــة لانتخاب ــحة دميقراطي ــرز مرش ــون أب ــاري كلينت ــل هي ــن مث ــين واإلعام ــن السياس ــه م ومحبي
الرئاســية القادمــة، ووزيــر الخارجيــة األمريــي جــون كــري، ومقــدم الربنامــج الســاخر جــون أوليفــر، 

ــربت. ــه ســتيفن كول وزميل

يف املقلــب اآلخــر، يف البحريــن، كانــت الشــاتة والتربيــر باديــة عــى أبــرز رجــاالت املــواالة مــن سياســين 
ــة مــن  وإعاميــن ونشــطاء، فرحــٌة ال توصــف عــى إغــاق قــري لصحيفــة تصفهــا املنظــات العاملي
ــدة يف  ــة املســتقلة الوحي ــا الصحيف ــة، أنه ــام الدولي ــاء ووســائل اإلع ــة، ووكاالت األنب ــة وإعامي حقوقي

البحريــن.

ــي  ــام االجتاع ــن لإلع ــزة البحري ــز بجائ ــر بـــ »الفائ ــن نفســه يف توي ــرّف ع ــذي يُع ــاط ال ــد الخي خال
للمســئولية االجتاعيــة 2013«، قــال يف تغريــدة مــن سلســلة تغريــدات طويلــة، إنــه بقــدر مــا يؤملــه 
حــال موظفــي الوســط مــن الطائفــة الســنية، إال أنــه يشــكر هيئــة شــئون اإلعــام عــى القــرار الــذي 

وصفــه بـــ »الصائــب واملتأخــر جــداً«.

ــور  ــرز املحرضــن ضــد صحيفــة الوســط، الدكت ــد، شــكر أحــد أب النائــب الســابق املتشــدد محمــد خال
إبراهيــم الــدورسي، معتــرباً أنــه كان أبــرز الفاضحــن لـــ »الُســم الــذي تنفثــه صحيفــة الفربكــة يف املجتمع 

البحرينــي«.

ــه، لكــن صــورًة واحــدة  ــان مــدى فرحت ــر عــى تبي ــراً، مل يســعفه توي أمــا الــدورسي نفســه، فغــرد كث
ــة مخادعــة  ــة، الوســخ، يومي ــدة الخون ــم إيقــاف جري ــا »وأخــراً ت ــب فيه ــه، كُت ــا في عــرّبت عــن كل م

ــا«. ــم عدن ــارة »وإن عدت ــب عــى الصــورة عب ــة« وكت طائفي

وزيــر الخارجيــة خالــد آل خليفــة وضــع قــرار وقــف الوســط يف خانــة مكافحــة اإلرهــاب، قائــاً إن »مــن 
ــوا  ــة وال تكيل ــة واملصداقي ــوا باملهني ــوا أنفســكم والتزم ــة. احرم ــه وقف ــا مع ــى فلن ــرب شــهداؤنا قت يعت

مبكيالــن«.

ــام  ــه الوســط، نقلتــه صحــف أخــرى كاألي ــه أمــٌر مخــادع، فــا نقلت ــم أن مــا يقول ــر نفســه يعل والوزي
وصحــف ســعودية أيضــاً، فيــا خــص التفجــر الــذي وقــع يف مســجد تابــع لقــوات الطــوارئ الســعودية، 
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وهــو نقــل أخبــار الــوكاالت، والخــرب املقصــود، هــو مــا كتبتــه وكالــة األنبــاء الفرنســية )أ ف ب(، ويحدث 
كثــراً يف اإلعــام أن تنقــل الصحــف واإلذاعــات عــن الــوكاالت العامليــة دون تغيــر أو تحريــر، ملواكبــة 

الحــدث أوالً بــأول.

ــن  ــد م ــرأ العدي ــي ق ــع للشــأن البحرين ــوم، فاملتاب ــد الي ــة الوســط ولي ــض عــى صحيف ــن التحري مل يك
املقــاالت يف صحــف املــواالة، وصــف »الصحيفــة الصفــراء، صحيفــة الفتنــة، صحيفــة الخونــة« وإىل آخــره 
مــن أوصــاف اعتــاده املتابــع للشــأن البحرينــي، لــدى قراءتــه مقــاالت كتــاب الصحــف املواليــة املهاجمــة 

لصحيفــة الوســط، وعليــه مل يكــن قــرار إغــاق الصحيفــة ُمفاجئــاً.

ــة األخــرة مــن  ــاً الحلق ــة الوســط منصــور الجمــري متأم ــر صحيف ــس تحري ــس باألمــس رئي لرمبــا جل
برنامــج جــون ســتيوارت، لرمبــا ضحــك حتــى اآلخــر وهــو يشــاهد خصــوم جــون ســتيوارت يودعونــه يف 
حلقتــه األخــرة، وقــارن ذلــك بــردود الفعــل املهللــة واملطبلــة إلغــاق صحيفتــه، واملحرّضــة عليــه ليــل 

نهــار.

كان املشــهد أكــر مــن أن يوصــف، إعامــي ســاخر كــرّس حياتــه يف نقــد ساســة وإعاميــي إمرباطوريــة 
العــرص الحديــث، واســتضاف يف برنامجــه الرئيــس األمريــي أوبامــا وساســة آخريــن مؤثريــن رغــم نقــده 
الــاذع لهــم، يغــادر مبــلء إرادتــه، والجمهــور يحيّــه، والصحــف ووســائل اإلعــام تواكــب نهايــة مســرته 
وتودعــه عــى طريقتهــا، أمــا يف املقلــب اآلخــر، فرئيــس تحريــر صحيفــة، خــر أحــد أعضــاء مجلــس 
ــه  ــة ل ــم فخــراوي(، والصحــف الزميل ــى املــوت يف ســجون النظــام )كري ــب حت ــه بالتعذي إدارة صحيفت
وتلفزيــون الدولــة الرســمي )2011( وقــف ضــّده محرّضــاً وصارخــاً ... فلتخمــدوا صوتــه ... فلتخمــدوا 

الصــوت األخــر.
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ــة  ــر الخارجي ــال وزي ــط، ق ــة الوس ــاق صحيف ــرار إغ ــى ق ــي ع ــئول بحرين ــن مس ــق م يف أول تعلي
البحرينــي خالــد بــن أحمــد آل خليفــة إن القــرار جــاء بســبب قيــام صحيفــة الوســط بنــرش خــرب 
عــن تفجــر »عســر«، مل تطلــق فيــه عــى الضحايــا مســمى »شــهداء« واكتفــت بتســميتهم »قتــى«!

الوزيــر، قــال عــى حســابه يف تويــر »حــن نحــارب أعــداء األمــة، و يــأيت مــن يعتــرب شــهداءنا »قتى«، 
فلنــا معــه وقفــة. احرمــوا انفســكم والتزمــوا باملهنيــة واملصداقيــة وال تكيلــوا مبكيالــن«، ورد عــى 

استفســار أحدهــم إن كان هــذا هــو الســبب فعــا يف إغاقهــا بالتأكيــد.

وزيــر العــدل البحرينــي خالــد بــن عــي آل خليفــة، املعــروف بخصومتــه الشــديدة والعلنيــة مــع 
ــه قــام  ــق عــى قــرار إغــاق الوســط، لكّن رئيــس تحريــر صحيفــة الوســط منصــور الجمــري، مل يعلّ

بإعــادة نــرش تغريــدة وزيــر الخارجيــة، يف تأييــد رصيــح.

قبــل إغــاق الصحيفــة، كان مغــرّدون موالــون للنظــام، وإعاميــون يعملــون بالتنســيق مــع جهــاز 
املخابــرات )عــى رأســهم محمــد العــرب(، قــد شــّنوا هجمــة منظّمــة ضــد صحيفــة الوســط، بعــد 
تداولهــم عــى نطــاق واســع، صــورة تحمــل عنــواين خربيــن نرشتهــا الصحيفــة، أحدهــا يســّمي 

ــا تفجــر القديــح بالشــهداء، والثــاين يســمي ضحايــا »عســر« قتــى. ضحاي

ويبــدو أن الســلطات، ظّنــت أن هــذه »الثغــرة« ميكــن أن تســتخدم كحّجــة مناســبة للتــذّرع ولــو 

صحيفة  العدل:  وزير  و«سفه«  الخارجية  وزير  نكتة 
»عسير«  تفجير  قتلى  تسم  لم  ألّنها  أغلقت  الوسط 
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ــع(  ــكل مصطن ــاعت )وبش ــد أن أش ــا بع ــرار، خصوص ــر الق ــكليا، يف تربي ش
ــع  ــن يف مواق ــدح يف الوســط، عــى ألســنة املوال ــن الســخط والق موجــة م

ــي. ــل االجتاع التواص

نكتة الوزير

ــة،  ــادات الذع ــخرية، وبانتق ــن الس ــد م ــتقبلت مبزي ــة اس ــة املضحك الحّج
اعتــربت أن الســلطات عــرّت نفســها متامــا، وكشــفت عــن نوايهــا الواضحــة 
يف إســكات )الوســط( التــي تعتــرب الوســيلة اإلعاميــة املســتقلة الوحيــدة يف 

البــاد.

حن ال يوجد عذر وال تربير، فأن تسكت أفضل من أن تهذي.

ــه  ــق في ــو وثّ ــا فيدي ــردود، كان أهّمه ــن ال ــة ســيا م ــر الخارجي ــى وزي تلّق
مغــرّد أن صحيفــة الوطــن، هــي أيضــا بثّــت خــرب تفجــر »عســر«، بــذات 
الصيغــة، بــل كتبــت »وفــاة« ومل تكتــب »استشــهاد«، لكّنهــا عــادت 
ــع. يف حــن وضــع مغــرّدون آخــرون صــورا  ومســحت التغريــدات كــا توقّ
للصحــف األخــرى وهــي تســّمي ضحايــا تفجــرات القديــح والكويــت 

ــم. ــهداء عليه ــّمى ش ــاق مس ــى إط ــظ ع ــى«، وتتحّف بـ«القت

وزيــر الخارجيــة البحرينــي مل يســتطع التعليــق عــى هــذه الــردود وتجاهلها 
ــت وزارة  ــمي، تهّرب ــبه رس ــا ش ــك موقف ــض ذل ــرب البع ــن اعت ــا. ويف ح متام
اإلعــام مــن تبّنيــه، رأى ناشــطون أن الوزيــر انســاق وراء فــربكات، تجّنــت 
عــى الصحيفــة، إذ إن الخــرب الــذي نرشتــه هــو نــص مــادة خربيــة صــادرة 

عــن وكالــة األنبــاء الفرنســية، مل يتــم تعديلهــا.

مغــرّدون مل يصّدقــوا أن تســتخدم الحكومــة هــذه الحّجــة املضحكــة. هــذه 
حّجــة ال ميكــن أن تفتــح جــداال. »اذهــب وابحــث لــك عــن حّجــة أخــرى« 

تســتطيع أن تصمــد ولــو قليــا!

ــال، ورّط الســلطات يف دم الوســط،  ــا يق ــل« ك ــن فع ــح م ــذرا أقب كان »ع
أكــر مــا هــي متورّطــة. ملــن ميكــن أن تســّوق مثــل هــذا التربيــر، للداخــل، 
أم للخــارج؟ هــل ميكــن ألحــد أن يصــّدق أنّــه قــادر عــى فعــل ذلــك؟ كــم 

كانــت فكــرة مضحكــة!

دبلوماسية الوسط

سياســة الوســط يف الفــرة األخــرة، كانــت دبلوماســية جــدا. مل يكتــب أحــد 
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ضــد »الحــرب الســعودية يف اليمــن«، وكان أقــى مــا ميكــن إظهــاره هــو اآلراء الدوليــة املؤيــدة للحــل 
الســيايس، كانــت هنــاك حفلــة زار جاهــزة، لــكل مــن يجــرأ ولــو عــى »معارضــة« الحــرب، كــا حــدث 

مــع نبيــل رجــب. اتّقــت الوســط هــذا »الــزار«.

ويف »تفجــر ســرة«، أدان رئيــس تحريــر الوســط منصــور الجمــري، التفجــر علنــا، مــرة يف بيــان مشــرك 
لرؤســاء تحريــر كل الصحــف املحلّيــة، ومــرّة أخــرى عــى صــدر الصفحــة األوىل.

ــت  ــا تبّن ــك أنّه ــن ذل ــر م ــره، واألك ــادث، وال يف غ ــذا الح ــلطات ال يف ه ــرة للس ــط ثغ ــط الوس مل تع
حملــة »مراجعــة«، تدعــو لتغيــر منهجيــة املعارضــة، جعلــت منهــا محــط انتقــادات شــديدة، مــن تيــار 
املعارضــة. كان آخــر مــا أثــار هــذه االنتقــادات، هــو اللقــاء الــذي عرضتــه الصحيفــة مــع نبيــل رجــب، 

واســتبرش فيــه خــرا، بنوايــا النظــام!

رد الفعل: بالمقلوب!

ــة،  ــم الحكوم ــمي باس ــر الرس ــق غ ــراء )الناط ــا الصف ــرب صحفه ــة، ع ــوب. فالحكوم كل يشء كان باملقل
والتــي تحرّكهــا بشــكل منظّــم كلّــا رأت بأنّــه ال ميكنهــا الحديــث علنــا(، شــّنت هــي األخــرى هجومــا 
عــى الوســط، بســبب حملــة »املراجعــة«، وكذلــك بســبب اللقــاء مــع نبيــل رجــب: ولكــن مــن بــاب 
التخويــن والتشــكيك والتدليــس. بســبب أو بغــر ســبب، ظلــت الصحــف عــى مــدار الفــرة األخــرة، 
تهاجــم الوســط، ونبيــل رجــب، واملعارضــة بالطبــع. تهاجــم حتــى إداناتهــم لتفجــر عســر، أو لتفجــر 

ــع أن ال يقبلوهــا. ــات وكان مــن حقهــم بالطب ســرة. مل تعجبهــم هــذه اإلدن

مل يرضهم كل القمع واإلقصاء الذي يعمل تحته هؤالء، كان ال بد من املزيد!

مل تعــط وزارة اإلعــام أيــة توضيحــات، أو حتــى إشــارات، إىل ســبب إغــاق الصحيفــة. قالــت فقــط إنهــا 
كــررت نــرش مــا يثــر الفرقــة باملجتمــع ويؤثــر عــى عاقــات البحريــن بالــدول األخــرى. كانــت الــوزرة 
قبــل 3 أيــام فقــط قــد وّجهــت إنــذارا للصحيفــة بســبب مقــال للصحــايف هــاين الفــردان، زعمــت أنّــه 

تضّمــن معلومــات غــر صحيحــة.

الوسط في اجتماع الحكومة

تبــّن أن موضــوع الوســط نوقــش داخــل اجتــاع الحكومــة يــوم اإلثنــن املــايض، بحســب ترصيحــات 
ــام  ــائل إع ــال »وس ــة حي ــراءات قانوني ــاذ إج ــه التخ ــة تتوّج ــن أن الحكوم ــذي أعل ــام، ال ــر اإلع وزي

ــة. ــارة إىل الصحيف ــة«، يف إش محلي

مل تعــد الحكومــة تتحّمــل وجــود صــوت )الوســط( أكــر مــن هــذا. مل تعــد تتحّمــل أن تــرى أخبــارا عــى 
ــات  ــاك اتّهام ــون هن ــم، وال أن تك ــة، ومحاكاته ــادات املعارض ــال قي ــن اعتق ــة األوىل ع ــدر الصفح ص
مبــارشة لهــا عــى الصفحــة األوىل بالتمييــز يف البعثــات ضــد الطــاب الشــيعة، أو بتدمــر اقتصــاد البــاد، 

وجعــل أعــداد كبــرة تعيــش تحــت خطــر الفقــر.
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قلنــا إن النظــام دّشــن حملــة »مــا بعــد االنتخابــات« باعتقــال الشــيخ عــي 
ســلان، إغــاق الوســط هــو ضمــن هــذه الحملــة السياســية أيضــا، بــل هــو 

للمــي يف هــذه السياســة دون ضوضــاء.

عازمــة،  كانــت  الحكومــة  الوســط.  بــاب  يغلــق  أن  تســتدعي  الخطــة 
ومســتعجلة، وبقيــت الذريعــة )الســبب املبــارش(: هــل تكــون مقــال )هــاين 
ــم  ــق ودعمه ــة مجاهــدي خل ــن ملنظّم ــّواب بحريني ــارة ن ــردان( عــن زي الف
ــارات  ــت تيّ ــي هاجم ــاالت الت ــون املق ــران، أم تك ــد إي ــلّحة ض ــورة مس لث
ــمية  ــون تس ــة، أم تك ــدة الوطني ــع الوح ــوان، وتجم ــلف، اإلخ ــواالة، الس امل

ــى«!  ــا تفجــر »عســر« بـ«القت ضحاي

كان األخر، خيار عبقريا!

سفه وزير العدل

ــخص  ــون ش ــن أن يك ــل ميك ــة؟ ه ــاق الصحيف ــرار إغ ــذ ق ــن اتّخ ــن، م ولك
آخــر، ســوى وزيــر العــدل، الــذي كان صبــاح كل يــوم، مــا إن ينهــي قــراءة 

ــه بالســفيه! ــر ليصف ــى يذهــب إىل توي ــال منصــور الجمــري، حت مق

هــل شــفى هــذا القــرار غليــل وزيــر العــدل، الــذي مل يكــن ليتحّمــل جــرأة 
منصــور يف الــرد عليــه باملثــل؟ هــل أراح ذلــك جنــاح )الخوالــد( الــذي ينتمــي 
إليــه، والــذي وضــع الوســط يف دائــرة الضــوء حتــى يف تقريــر البنــدر، والــذي 

ينّفــذ اآلن، بدعــم مــن رئيــس الــوزراء، سياســة مــا بعــد االنتخابــات؟

ــادرة يف  ــور، واملب ــر األم ــن يس ــش ِم ــب، والطَّي ــة الغض ــو »رسع ــَفه ه السَّ
ف يف العقوبــة، وإظهــار الجــزع ِمــن أدىن  البطــش، واإليقــاع باملــؤذي، والــرَّ

ــش«. ــبُّ الفاح رضٍر، والسَّ

الســفيه »إذا ضحــك نهــق« كــا يقــال. الوزيــران وكثــر مــن أتباعهــم، 
ضحكــوا وصّفقــوا وشــمتوا، ال يعرفــون أن املوقــف الــذي وضعــوا أنفســهم 
فيــه، يف اتخــاذ هــذا القــرار تحديــدا، ضــد هــذه الصحيفــة تحديــدا، يف هــذا 

ــدل عــى الســفيه. ــر الضحــك وي ــا يث ــدا، هــو م الوقــت تحدي
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قــال املحامــي محمــد الجــي إن مدينــة قــم اإليرانيــة ال يوجــد بهــا مطــار. كام الجــي جــاء تعليقــاً 
عــى االعرافــات التــي بثهــا تلفزيــون البحريــن ملــن تقــول الســلطات األمنيــة إنهــم متورطــون يف حــادث 

تفجــر ســرة الــذي وقــع يف 28 يوليــو/ متــوز 2015. 

وجــاء يف اعرافــات أحــد املتهمــن وهــو محمــد إبراهيــم آل طــوق ) د 6:10( أنــه »بعــد وصولهــم إىل 
ــم إىل  ــر له ــاع تذاك ــراين باقتط ــوري اإلي ــرس الث ــن الح ــارص م ــة عن ــام ثاث ــة ق ــهر اإليراني ــة أبوش مدين

ــة«. ــم اإليراني ــة ق مدين

ويقــول املحامــي الجــي إنــه »يشــرط قانونــاً للتعويــل عــى االعــراف كدليــل إدانــة أن يكــون مطابقــاً 
للحقيقــة والواقــع«، مضيفــاً »تــرى قــم مــا فيهــا مطــار«.

ــة حــوايل 120 كيلومــر  ــذي يبعــد عــن املدين ــي ال وأقــرب مطــار إىل »قــم« هــو مطــار اإلمــام الخمين
ــارات  ــة مط ــاء خمس ــن إنش ــايض 2014 ع ــام امل ــة الع ــلطات اإليراني ــت الس ــران. وأعلن ــع يف طه ويق
جديــدة يف عــدة مــدن إيرانيــة أحدهــا يف قــم تحــت اســم »سلفتشــكان« إال أنــه مــا يــزال قيــد اإلنشــاء 

ــره. ــة عــى تطوي إذ تعمــل رشكات صينيّ

ــوم الخميــس )14 أغســطس/ آب 2015(  ــن مســاء الي ــون البحري ــا تلفزي ــي بثه ــات الت ــت االعراف ولقي
لثاثــة مــن املعتقلــن، وهــم محمــد إبراهيــم آل طــوق، ومحمــد ريض عبداللــه حســن، وصــاح ســعيد 

صالــح، لقيــت املزيــد مــن االنتقــادات مــن جانــب حقوقيــن خصوصــاً لجهــة اتســامها بالتناقــض.

تناقضات في اعترافات تفجير سترة: في قم اليوجد مطار 
وأحد المتهمين اعتقل قبل الحادثة بيومين 3
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ــم  ــذي ت ــنة( ال ــح )23 س ــعيد صال ــاح س ــو ص ــر وه ــاروا إىل أن األخ وأش
عــرض اعرافاتــه )د 18:10( وإدراج اســمه يف القضيــة تــم اعتقالــه مــن قبــل 

مدنيــن قبــل حادثــة تفجــر ســرة.

ــو/ متــوز  ــه اعتقــل يف 26 يولي ــن أن ــه يتب ــخ اعتقال ــدى الرجــوع إىل تاري ول
ــة. ــة التفجــر املزعوم ــن حادث ــن م ــل يوم 2015 أي قب

وواصــل نشــطاء نــرش املزيــد مــن التناقضــات يف االعرافــات املصــّورة التــي 
عرضتهــا الســلطات األمنيــة عــى شاشــة التلفزيــون الحكومــي. ففيــا زعــم 
املتحــدث األمنــي باســم وزارة الداخليــة )د 21:30( بأنــه »تبــن مــن خــال 
ــايئ  ــرب الجن ــل املخت ــن قب ــة م ــة والفحوصــات املختربي ــع األدل ــة ورف املعاين
ومــرح الجرميــة أن املــادة املســتخدمة هــي مــادة )يس 4( شــديدة 
االنفجــار وهــي نفــس املــادة التــي تــم إحبــاط تهريبهــا للبــاد مــن إيــران 
بتاريــخ 15 يوليــو/ متــوز 2015«. يــرد يف املقابــل يف اعرافــات املتهــم الرئيــس 
ــم  ــي ت ــة الت ــأن »القنبل ــوق )د. 11:53( ب ــد آل ط ــو محم ــة وه يف القضي

ــة الصنــع«. ــاص كانــت محليّ اســتخدامها لتفجــر الب

يف هــذا الســياق، رصح رئيــس املنظمــة األوروبيــة البحرينيــة لحقــوق 
ــر  ــة تفج ــن يف قضي ــزم أن املتهم ــتطيع أن أج ــواد »أس ــن ج ــان حس اإلنس
ســرة قــد صعقــوا بالكهربــاء ولكمــوا وصفعــوا وتــم تهديدهــم قبــل تصويــر 
ــی  ــخصيا يف مبن ــهدته ش ــا ش ــأن »م ــاف ب ــون«. وأض ــم يف التلفزي اعرافاته
التحقيقــات الجنائيــة مــن تعذيــب وإهانــات للمعتقلــن يكفــي لاعــراف 
بعــدم وجــود خالــق هــذا الكــون إن أراد ذلــك الجــاد«، عــى حــد تعبــره.

وبــدا عــى وجــه أحــد املتهمــن الذيــن جــرى بــث اعرافاتهــم، وهــو صــاح 
ــا رده  ــو م ــه. وه ــه وجبين ــفته وأنف ــى ش ــى أع ــرار ع ــح احم ــعيد صال س

ــق. ــاء التحقي ــه يف أثن ــذي لقي ــب ال ــار التعذي نشــطاء إىل آث

وقالــت وزارة الداخليــة البحرينيــة إنهــا ألقــت القبــض عــى عــدد )5( مــن 
العنــارِص التــي وصفتهــا بـ«اإلرهابيــِة« املتورطــِة بارتــكاِب تفجــرِ ســرة.

ــأن  ــه اليــوم الخميــس )13 أغســطس/ آب 2015( ب ــان أصدرت وقالــت يف بي
أعــال البحــث والتحــري مــن قبــل األجهــزة األمنيــة املختصــة أســفرت عــن 

تحديــد هويــة الجنــاة، وهــم:

محمــد إبراهيــم مــا ريض آل طــوق امللقــب بـــ )املنكــر( )24 عامــا/ . 1
ــة يف  ــال اإلرهابي ــذ االع ــداين لتنفي ــد مي ــو قائ ــه ( وه ــوض علي مقب
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ســرة، قــاَم بزراعــِة العبــوِة الناســفة وتفجرِهــا، وكان هاربــا يف وقــت 
ســابق إىل إيــران عــن طريــق البحــر وذلــك مــن تنفيــِذ حكــٍم بالَســجِن 
ــِة الســابقة، منهــا  ــا اإلرهابي املؤبــد صــدَر بحقــه يف عــدٍد مــن القضاي
قيامــه بزراعــة عبــوة ناســفة يف منطقــة ســرة واديــان يف يوليــو/ متــوز 
ــاد اىل  ــة ع ــا بأن ــن، عل ــل أم ــهاد رج ــا اىل استش 2013 أدى انفجاره
ــن  ــارج البحري ــام خ ــاء ع ــد قض ــب بع ــق التهري ــن طري ــة ع اململك
بقصــد ارتــكاب اعــال ارهابيــة ســبق لــة ان تــدرب عليهــا مبعســكر 

ــه العراقــي. حــزب الل

صــاح ســعيد صالــح الحــّار )22 عامــا / مقبــوض عليــه( مطلــوب يف . 2
عــدد مــن القضايــا اإلرهابيــة، ويُعــُد أحــَد ُمَخططــي العمليــة ، حيــث 
كان قــد تســلََّم عبــوة ناســفة لتنفيــِذ عمليــة ارهابيــة، كــا َعَمــَد عنــد 
القبــِض عليــه إىل إطــاِق رصــاٍص عــى الرشطــِة مبســدٍس كان بحوزتــه.

محمــد ريض عبداللــه حســن ، امللقــب بـ«البيبــي« )23 عامــا / مقبوض . 3
عليــه( قائــد ميــداين لألعــال اإلرهابيــة وشــارك يف التخطيــط للعمليــة 
ــجن  ــه بالس ــا علي ــا ومحكوم ــرة ، وكان هارب ــوِة املتفج ــِة الَعب وزراع

ملــدة 10 ســنوات ومطلــوب يف عــدد مــن القضايــا اإلرهابيــة.

ــِة . 4 ــاَم مبراقب ــه( ق ــوض علي ــا / مقب ــرزوق )23 عام ــم م ــي عبدالكري ع
املوقــع الــذي وقــع فيــه التفجــر ، محكــوم عليــه بالســجن ، ومطلــوب 
يف عــدد مــن القضايــا اإلرهابيــة منهــا اطــاق رصــاص بواســطة ســاح 

نــاري عــى أفــراد الرشطــة .

حســن عــي حســن الشــامي )23 عامــا / مقبــوض عليــه( قــاَم بإيــواِء . 5
العنــارِص اإلرهابيــة املقبــوِض عليهــا مــع علمــه بالجرميــة اإلرهابيــة.

ــعِ . 6 ــَة املوق ــوىل مراقب ــارب( ت ــا / ه ــن )28 عام ــر املؤم ــم جعف إبراهي
ــه ، محكــوم عليــه بالســجن ومطلــوب يف عــدد مــن القضايــا  ومعاينتَ

ــرى. ــة األخ اإلرهابي

ــَة . 7 ــوىل مراقب ــارب( ت ــا / ه ــوق ) 21 عام ــم آل ط ــل إبراهي ــث خلي لي
ــا  ــن القضاي ــدد م ــوب يف ع ــه بالســجن ، ومطل ــوم علي ــع ، محك املوق

ــرى. ــة األخ اإلرهابي

ــاك  ــم أن هن ــوض عليه ــادات املقب ــات وإف ــال التحري ــن خ ــن م ــد تب وق



عــدد أخــر مــن املخططــن الرئيســين واملمولــن لهــذه العمليــة اإلرهابيــة ، 
ــراين وهــم: ــوري اإلي ــا بالحــرس الث ــا ومتويلي مرتبطــون تنظيمي

ــيته . 1 ــقاط جنس ــم إس ــبق ان ت ــا ، س ــَندي 32 عام ــد الَس ــى مجي مرت
ــن،  ــد يف قضيت ــه باملؤب ــران ، ومحكــوم علي ــة ، متواجــد يف اي البحريني
ــِد  ــَة للعدي ــادَة الديني ــُل القي ــار الوفــاء« وميث ــُع مــا يســمى بـ«تي ويتب
مــن التنظيــاِت واملجموعــاِت التــي تنفــُذ أعــاالً إرهابيــة بالبحريــن 

ــوري. ــا شــهريا مــن الحــرِس الث ــا مادي ويتلقــى متوي

ــت . 2 ــل تح ــران ويعم ــارب اىل اي ــا ، ه ــرَصه 21 عام ــد الَعن ــي أحم ع
امــرة مرتــى الســندي، ، قــاَم بإرشــاد العنــارص اإلرهابيــة عــى مــكان 
تواجــد العبــوات املتفجــرة للقيــام بالعمليــات اإلرهابيــة ومنهــا حــادث 
ســرة االرهــايب ، علــا أنــه محكــوم عليــه بالســجن ملــدة 10 ســنوات 

ومطلــوب بعــدد مــن القضايــا اإلرهابيــة.

قاســم عبداللــه عــي )26 عامــا( هــارب إىل إيــران ويــردد عــى . 3
العــراق وهــو املســئول عــن تدريــب العنــارص اإلرهابيــة يف معســكرات 
حــزب اللــه العراقــي ، أحــِد املتورطــن الرئيســين بتهريــب املتفجــرات 
ــة. ــا اإلرهابي ــوب يف عــدد مــن القضاي ــن ومطل واألســلحة ململكــة البحري

كــا كشــفت التحريــات أن عمليــة اســتهداف حافلــة الرشطــة بهــدف 
ــا يف  ــت لتنفيذه ــا وضع ــدة وإمن ــت جدي ــن ليس ــال األم ــاق ارواح رج إزه
ــل  ــن قب ــة م ــت ارشاف ومتابع ــة، تح ــيناريوهات مختلف ــابقة س ــرات س ف
ــوري  ــرس الث ــن بالح ــة املرتبط ــال اإلرهابي ــذه االع ــي ه ــويل ومخطط مم
االيــراين ، مــن بينهــا محــاوالت اســتهداف الحافلــة بقنابــل املولوتــوف وزرع 
عبــوة ناســفة قــرب بريــد ســرة بالقــرب مــن مركــز الرشطــة، لكــن رجــال 

ــاط هــذه املحــاوالت. ــن إحب ــوا م ــن متكن األم

ــِة والفحوصــات املختربيــة مــن  وقــد تبــن مــن خــال املعاينــة ورفــع األدل
ــرِ  ــتخدمَة يف تفج ــادَة املس ــة، أن امل ــرح الجرمي ــايئ وم ــرب الجن ــل املخت قب
ســرة اإلرهــايب هــي مــادة C4 شــديدُة االنفجــاِر، وهــي نفــس املــادة التــي 
تــم إحبــاط تهريبهــا للبــاد مــن ايــران بتاريــخ 15 يوليــو 2015 وكذلــك التــي 

تــم ضبطهــا يف مســتودع بقريــة دار كليــب يف يونيــو 2015.

ووفــق إفــادات للمقبــوض عليهــم، تــم تحديــد عــدد مــن املواقــع الخاصــة 



بتخزيــن العبــوات املتفجــرة واملــواد التــي تدخــل يف األعــال التخريبيــة، حيــث تــم العثــور عــى املــواد 
التاليــة:

• عبوة ناسفة شديدة االنفجار.	

• جهاز تحكم عن بعد يصل مداه لحوايل 200 مر.	

• عدد )2( ساح شوزن محي الصنع وطلقات خاصة بها.	

• ادوات ومواد تستخدم يف تصنيع عبوات قابلة لاشتعال واالنفجار.	

وقــد بــارشت اإلدارة العامــة للمباحــث واألدلــة الجنائيــة ، اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة املقــررة، وإحالــة 
القضيــة إىل النيابــة العامــة.
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جدول األحداث

ــو  ــة يف يولي ــاءة معامل ــب وإس ــكوى تعذي ــا 19 ش ــة”: تلقين ــق الخاص “التحقي
ــة ــن للمحكم ــا رشطي وأحلن

ــات  ــذ توصي ــن بتنفي ــون أمريــي يربــط مبيعــات األســلحة للبحري مــرشوع قان
بســيوين

مرسوم ملي بتعين مساعد لوزير الخارجية ووكيلَن للوزارة

رفــع دعــم الكهربــاء عــن 248 ألــف حســاب و229.6 مليــون دينــار فواتــر غــر 
محصلة

املعارضــة تســتنكر وقــف صــدور “الوســط”: يعيــد إىل األذهــان أجواء “الســامة 
الوطنية”

“اإلعام”: نعمل مع “الوسط” لضان التزامها بالقوانن

االتحاد األورويب يدعو البحرين ملراجعة قرار إيقاف صحيفة الوسط

وثيقــة: الســلطة الفلســطينية طلبــت مــن البحريــن 4 مليــون دوالر لبنــاء 
مســاكن لدبلوماســييها

الواليــات املتحــدة توافــق عــى بيــع معــدات عســكرية للبحريــن بقيمــة 150 
ــون دوالر ملي
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“هيئة اإلعام” تقرر الساح لـ”الوسط” باستئناف نشاطها

“رئيــس هيئــة األركان اإليــراين” يدعــو البحريــن الســتغال “الفرصــة املتبقيــة” 
لاتفــاق مــع الشــعب

اتصــاالت أجرتهــا املفوضيــة الســامية أســفرت عــن إطــاق الشــيخ ميثــم 
الســلان

االستعدادات جارية لتشغيل جهاز الرشطة الخليجية قريباً

رئيــس مجلــس النــواب يســتنكر موقــف االتحــاد األوريب املناهــض الغــاق 
ــط ــة الوس صحيف

تعرّض معتقي مبنى 5 يف سجن “جو” للرضب

دراســة وفاقيــة عــن »مجــزرة البعثــات«: %34 مــن أعــى املتفوقــن بــا بعثــات 
وال معلومــات عــن مصــر 228 بعثــة طبيــة

توجيه تهمة التحريض عى كراهية النظام للشيخ السلان

وزير اإلعام: ما حدث مع الوسط ممكن أن يحدث مع صحيفة أخرى

8
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ويل العهــد يجــرى اتصــاال بوزيــر الخارجيــة األمريــي: توحيــد الجهــود لتعزيــز 
اســتقرار املنطقــة

400 مليون دينار فائض حساب التأمن ضد التعطل

“الكهرباء” تُخّر عائات بحرينية بن الدفع أو القطع

بحريني ضمن املتهمن بتفجر مسجد قوات الطوارئ بأبها

الحكومة تقرر إلغاء تجريم القنابل الوهمية

النظام يعلن عن محاكمة ابراهيم رشيف

مجلــس الــوزراء يــدرس إلــزام الــرشكات واملؤسســات بوضــع كامــرات مراقبــة 
وربطهــا بـــ “الداخليــة”

تعميم حكومي مبنع “األوفر تايم” يف وزارات الدولة

“الداخلية” تناقش مع الصليب األحمر قضايا متعلقة بحقوق اإلنسان
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أمــن عــام املجلــس األعــى للدفــاع: تعرضنــا يف 2011 ملؤامــرات مــن أكــرب دول 
العــامل

ــن  ــد املتهم ــار وأح ــد مط ــم اليوج ــرة: يف ق ــر س ــات تفج ــات يف اعراف تناقض
ــن ــة بيوم ــل الحادث ــل قب اعتق

تجديد حبس املعتقلة طيبة درويش 15 يوماً للمرة السابعة عى التوايل

توجيه تهمة “املساس بحاكم الباد” إىل عضو العلايئ الشيخ هاين البناء

البحرين: انتشار أمني واسع تحسبا لتظاهرات يوم االستقال غدا الجمعة
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