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إهداء

إلى من قابل الشوك .. بالورد

عــام جمعية  أمــيــن  ينية  البحر المعارضة  زعــيــم 

الــوفــاق الــوطــنــي اإلســامــيــة الــشــيــخ عــلــي سلمان 

)فك الله أسره عاجًا غير آجل(.
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إضاءة "رصد"

لم يحَظ الحراك االحتجاجي البحريني الذي انطلق في 14 فبراير/شباط 2011 

لطة  بــالــتــزامــن مــع ثــــورات "الــربــيــع الــعــربــي"، ومـــا انــطــوى عليه مــن تــجــاذبــات بــيــن السُّ

والمعارضة - وفق عاقة "شائكة" - بنصيبه العلمي أو البحثي، إذ ثمة قصور جلي 

فــي هــذا الــجــانــب حتى اآلن. ومــن ذلــك المنطلق، حــرص مــركــز "رصـــد" لــلــدراســات 

واألبحاث السياسية على أن ُيسلط إضاءة بحثية ُمفصلة على الموضوع الذي يمّس 

واقًعا مظلًما وظالًما، بزعم أنه التناول العلمي األول له ضمن إصدار ُموثق بمجريات 

األحداث وتداعياتها، السيما خال مرحلتها األولى، إذ ارتكزت المنهجية العلمية على 

إطارين مسحي وتحليلي، فضًا عن اإلطار النظري. 

وُيعد هذا الكتاب باكورة إصدارات المركز، وذلك بعد سلسلة من التقارير التي 

أصدرها منذ تأسيسه خال األشهر الماضية، تعاطى عبرها مع قضايا وموضوعات 

ُتــعــد األولـــى من  ينية فــي جــوانــب مختلفة، ُجلها كــانــت  حيوية تــامــس الــحــالــة البحر

نوعها. والجدير ذكره، أن مركز "رصد" تأسس في العاصمة البريطانية "لندن" نهاية 

العام 2019، وُيعنى بإعداد دراســات وأبحاث وتقارير ذات صلة بالواقع الخليجي 

عموًما، والبحريني خصوًصا، بما يشمل الُصعد السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

وغيرها. 



12



13

تمهيد

الجمعيات  كبرى  بقيادة  الوطنية  الــقــوى  فــي  ممثلة  ينية  البحر المعارضة  تكن  لــم 

السياسية "الوفاق الوطني اإلسامية")1(* عقب الحراك االحتجاجي في فبراير/شباط 

جه ضدها من  2011، معارضة للسلطة فحسب، إنما كانت معارضة أيًضا لما تروِّ

تهم كاذبة: نزوح إلى العنف واإلرهاب، استغراق في الطائفية، انغماس في الكراهية، 

الخيانة، العمالة، وغيرها الكثير.

كان األمر بمثابة مهمة إضافية ُألقيت على عاتق المعارضة: أن تثبت حسن النوايا، 

أو أن تنجح في امتحان. بالمختصر: كان عليها في حقل السياسة المضطرب آنذاك 

أن تكسر الشك الذي تزرعه السلطة في طريقها كالشوك!

تــزال، حيث ال يــزال الصراع  طبيعة الــصــراع بين السلطة والمعارضة اقتضت وال 

قائًما أن تنشب حرٌب برسم "الصورة"، ذهنية كانت أو نمطية، فالحرب التي ُيشكل 

اإلعام هنا أحد أبرز أسلحتها تستدعي تشويه صورة الخصم، فتستمر متاهة الفعل 

ورّد الفعل. ونظًرا ألن غالبية وسائل اإلعام إن لم يكن كلها في "جلباب" الدولة فا 

يــن، تأسســت فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2001، يرتكــز  )1( * ُتمثــل جمعيــة الوفــاق الوطنــي اإلســامية أبــزر تيــار سياســي معــارض فــي البحر
نظامهــا الداخلــي علــى مبــادئ عــّدة، أبرزهــا الســيادة للشــعب بوصفــه مصــدًرا للســلطات، المشــاركة الشــعبية فــي صنــع القــرار، تحقيــق 
ا، شــاركت الجمعيــة فــي االنتخابــات البلديــة في األعــوام 2010-2006-2002،  يــة والعدالــة والمســاواة وفــق رؤيــة إســامية. سياســيًّ الحر
ــا، كما شــاركت في  بينمــا قاطعــت االنتخابــات النيابيــة منــذ التأســيس، ثــم قــررت المشــاركة فــي العــام 2006، وحصــدت 17 مقعــًدا نيابيًّ
انتخابات العام 2010 وحصدت 18 مقعًدا، غير أن أعضاءها استقالوا بعد مضي أشهر على إثر اندالع الحراك االحتجاجي في 2011 
وما تبعه من تداعيات أمنية ومطالب بالمزيد من اإلصاحات الديمقراطية، وقد اسُتهدفت الجمعية بعد ذلك من قبل السلطة، حتى 

ُحلَّت في يوليو/تموز 2016.
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شك بأنها قد خضعت وأذعنت، فوصمت المعارضة ومؤيديها أو أتباعها بما ُتؤمر: 

طائفية، إرهابية، خائنة، وعميلة!

المعارضة  الــتــعــاطــي مــع  الــكــتــاب أدوات وتــكــنــيــكــات السلطة فــي  يستعرض هـــذا 

والحراك االحتجاجي، تليها دفوعات المعارضة لدحض التهم عبر شهادات مختصرة، 

يز الرؤية حول واقع  وذلك لتبيان )كيف ومن استهدف/يستهدف من؟(. وبهدف تعز

اإلعام المحلي في الحراك باعتباره أحد أبرز أسلحة السلطة ضد معارضيها، يعرض 

نة من الجمهور البحريني. ونظًرا  الكتاب نتائج دراسة تطبيقية مسحية الستطاع رأي عيِّ

لبروز الحاجة إلى إعام بديل، اقتضى األمر عرض نموذج لإلعام المعارض في فضاء 

"تويتر"، حيث تّم تحليل عينة من تغريدات جمعية الوفاق الوطني اإلسامية كمثال، 

إتاحة مساحة متكافئة لبيان مرتكزات المواجهة السياسية/ اإلعامية  وذلــك بغرض 

بين السلطة والمعارضة.

حراك البحرين .. حرب "صورة"

دوٌل عربية ما بعد 2011 ليست كما قبلها، فشرارة الثورة التونسية)1(* أشعلت 

نيران غضب في مصر، ليبيا، اليمن، سوريا، األردن، المغرب، الجزائر، العراق، مروًرا 

ببلدان خليجية: المملكة العربية السعودية، الكويت، سلطنة عمان، ومملكة البحرين، 

بعضها أخمدت مبكًرا، حيث كانت محدودة وحظيت بمعالجة سريعة، فيما أخرى 

ال، استمرت حتى سقوط رؤوس األنظمة، وإن تبقت بعض األجــســاد مقاومة حتى 

اللحظة، فموت أنظمة مستمرة لعقود يحتاج زمًنا.

)1( * الثورة التونســية هي أولى الثورات الشــعبية في المنطقة العربية، اندلعت في ديســمبر/كانون األول 2010، وذلك إثر قيام الشــاب 
يــزي بإحــراق نفســه احتجاًجــا علــى البطالــة ومصــادرة الشــرطة لعربــة كان يبيــع عليهــا، فاســتمرت المواجهــات األمنيــة بعدهــا  محمــد البوعز
في بعض المناطق ورفع الشعب شعار إسقاط النظام، حتى انتهى األمر باستقالة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ومغادرته إلى 
المملكــة العربيــة الســعودية فــي يناير/كانــون الثانــي 2011، بعــد ُحكــم دام 24 عاًمــا. وقــد مثلــت هــذه الثــورة مصــدر إلهــام للعديــد مــن 

الشعوب العربية التي تقاسي المعاناة ذاتها.
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كــانــت األحــــام واحـــــدة، واآلمـــــال واحـــــدة، الــمــطــالــب والـــشـــعـــارات مــتــشــابــهــة، لكن 

الظروف واألسقف حتًما مختلفة، أو هكذا ٌأريد لها أن تكون، فلكل سلطة مع خصومها 

تكنيكات خاصة، فهي معركة ُيمكن أن ُتستخدم فيها مختلف أنــواع األسلحة، ليس 

للقتل فحسب، بل للحشد والتأليب والتحريض، إًذا هي حرٌب نفسية باردة، تعبث 

ولكسب  والتغيير،  للتأثير  العقانية،  على  العاطفية  االســتــمــاالت  وُتــقــدم  بــالــصــورة، 

القلوب قبل العقول التي تصبح حينئٍذ متقبلة لكل ما ُيسكب فيها من دون وعي أو 

بصيرة.

ا  يمكن القول إنه لم ُيستهدف أي حراك احتجاجي في المنطقة العربية – داخليًّ

ا - كما اسُتهدف الحراك البحريني الذي انطلق في 14 فبراير/شباط 2011  وخارجيًّ

بعد تخطيط وتحشيد وتعبئة جماهيرية عبر قنوات اإلعام التفاعلي بصورة رئيسة، 

فاإلعام الرسمي ُمحتكر وغلبة الصوت فيه للسلطة وُمواليها با ريــب. والشواهد 

على ذلك كثيرة في ميادين السياسة واإلعام على السواء، فالبلد صغير، والُمشكل 

كبير: القمع الدموي واستدعاء قوات خارجية "درع الجزيرة"، التداعيات السياسية 

واألمنية المستمرة، االنتهاكات المتصاعدة لحقوق اإلنسان، فضًا عن مسلسل التهم 

واالفتراءات واالدعاءات الذي ال ينتهي.

التعاطي  فــي  السلطة  تكنيكات  أبـــرز  الــضــوء على  المهم تسليط  مــن  لعله  ولـــذا، 

مــع قــوى الــمــعــارضــة السياسية والمحتجين خــال الــحــراك، حيث تتم اإلشــــارة إليها 

ذلك  ويلحق   ، لألزمات)1(  اإلعــامــيــة  للتكنيكات  ُمعتمد  تصنيف  على  اســتــنــاًدا  هنا 

دفوعات المعارضة لدحض التهم مستندة إلى شهادات من الواقع ماضًيا، وحاضًرا، 

ومستقبًا.

)1( السيد بهنسي، اإلعام وإدارة األزمات الدولية، عالم الكتب، القاهرة، مصر، الطبعة األولى، 2010، ص 403-345.
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تكنيكات السلطة

1- تكنيك االعتراف

ُيستخدم تكنيك االعتراف عندما تشعر السلطة بأنها ُمحاطة بمخاطر وتهديدات، 

فتلجأ إليه لمواجهة الخصوم ودرء الخطر واالتهامات عنها. وهذا التكنيك ُيعبر عن 

حــال مــن االرتــبــاك ولــحــظــات مــن الــضــعــف، ويــهــدف أســاًســا إلــى التخفيف مــن حدة 

الوضع الراهن، تفادًيا للمزيد من الخسائر، أو الستعادة الثقة، كما يمكنه أن يغلق 

باب االتهام والشكوك ومحاوالت اإلدانة.

ينية لهذا التكنيك مبكًرا، أي في األيام األولى من حراك  وقد لجأت السلطة البحر

ا وعلًنا بسقوط أول قتيل في التظاهرات  فبراير/شباط 2011، حيث اعترفت رسميًّ

االحتجاجية التي اندلعت في 14 فبراير/شباط بمختلف مناطق البحرين وهو الشاب 

"علي مشيمع" من قرية "الديه")1(* الــذي قضى باستهداف قــوات األمــن له بساح 

"الشوزن"، وخال تشييع جثمانه في 15 فبراير/شباط وما تبع ذلك من اشتباكات 

سقط قتيل ثاٍن بالساح ذاته، وهو الشاب "فاضل المتروك".

يــة  يــة جدحفــص ومــن الشــرق قر ينيــة تبعــد عــن العاصمــة المنامــة نحــو ثاثــة كيلومتــرات، تحّدهــا مــن الجنــوب قر يــة بحر )1( * "الديــه" قر
ا ضمن الدائرة الثالثة من محافظة العاصمة بعدما كانت ضمن المحافظة الشمالية سابًقا. تتسم القرية بطابع  السنابس، وهي تقع حاليًّ
ا لاحتجاج في حراك 2011، فضًا عن قربها من الموقع  معيشــي بســيط، وتتركز فيها غالبية شــيعية، ولذلك فقد مثلت موقًعا مهمًّ

الرئيس للتظاهر "دوار اللؤلؤة".
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ا)1( عّبر  يونيًّ وفي اليوم نفسه، ألقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة خطاًبا تلفز

مــن خــالــه عــن أســفــه لــوفــاة متظاهرين، وأمـــر بتشكيل لجنة للتحقيق فــي مابسات 

"األحداث المؤسفة"، وطلب من السلطة التشريعية النظر في هذه الظاهرة واقتراح 

التشريعات الازمة لعاجها، مشدًدا في الوقت ذاته على أن "اإلصاح مستمر ولن 

يتوقف". كان هذا هو االعتراف األول واألخير لرأس السلطة "الملك" بشأن سقوط 

ضحايا جّراء مشاركتهم في الحراك االحتجاجي، أما لجنة التحقيق فلم يكن لها صوٌت 

وال صدى، بإيجاز: كان األمر بمثابة إجراء شكلي، والهدف إعامي، والشاهد: إطاق 

سراح قاتله بموجب عفو ملكي في مايو/أيار 2015 بعدما كان قد صدر حكٌم مخفف 

عليه بالسجن من سبع إلى ثاث سنوات في أكتوبر/تشرين األول 2013.

ــا وعـــد "اإلصــــاح الــمــســتــمــر"، فـــإن الــتــداعــيــات األمــنــيــة والــســيــاســيــة والحقوقية  وأمـ

للحراك )مسلسل االنتهاكات( خير شاهد عليه. وأما السلطة التشريعية، فقد خرجت 

الوطني  الوفاق  التابعة لجمعية  البحريني وهــي  نيابية تمثل الشعب  أكبر كتلة  منها 

اإلســامــيــة الــمــعــارضــة، فــي خــطــوة احتجاجية بـــدأت بتعليق الــمــشــاركــة فــي جلسات 

فلم  التشريعات،  وبــشــأن  "االســتــقــالــة".  الــتــام  باالنسحاب  وانتهت  النيابي  المجلس 

تبِد السلطة أي تقصير، فقد تحّولت التشريعات العاجية إلى "عقابية"، والشواهد 

كثيرة، أبرزها: تعديل قانون حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية، بما يضمن تغليظ 

العقوبات لتصل إلى سحب الجنسية، اإلعــدام، والسجن المؤبد )2013(، تعديل 

قانوني االجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات )حظرها في العاصمة المنامة( 

أولــيــاء األمـــور )2013(،  وقــانــون األحـــداث بما يشمل مشاركتهم السياسية ومعاقبة 

)1( خطاب الملك بعد أحداث 14 فبراير/شباط 2011، تلفزيون البحرين، الرابط اإللكتروني:
https://bit.ly/2PGb1r4



19

الجمعيات  وأعــضــاء  قــيــادات  لحرمان   ،)1( السياسية  الحقوق  مباشرة  قــانــون  وتعديل 

 .)2018( التشريعية  المؤسسة  لعضوية  الترشح  مــن  نهائي  قضائي  بحكم  المنحلة 

الجدير ذكــره أن "المؤسسة التشريعية بشكل عــام يمكنها االضــطــاع بــدور مهم في 

تخفيف الضغوط الواقعة على النظام السياسي من جانب المواطنين، وفي تقديم 

الدعم والتأييد له، خصوًصا خال األزمات السياسية أو التوترات االجتماعية")2(.

البدايات  التكنيك ذاتـــه فــي  الرسمية  انتهجت وســائــل اإلعـــام المحلية  ــا،  إعــامــيًّ

فحسب، حيث كان التلفزيون يبّث مباشرة من الموقع الرئيس لاحتجاجات "دوار 

اللؤلؤة")3(*، حيث اعتبرت السلطة ذلك "بمثابة خطوة لقطع الطريق على من يحاول 

نشر صورة غير حقيقية لما يحدث في البحرين")4( ، ولكنه فيما بعد شرع في استهداف 

المحتجين وإقصاء المعارضين، السيما عبر برامج معينة مثل "الراصد"، "حوار مفتوح" 

و" كلمة أخيرة"، وكذلك الحال بالنسبة إلى اإلذاعــة والصحافة التابعة لخط الدولة 

الرسمي، إذ سرعان ما حادت عن الطرح المتوازن، متبعة مختلف أساليب التأليب 

والتحريض والتضليل.

وعــلــيــه، لــم ينجح تكنيك االعـــتـــراف الـــذي لــجــأت إلــيــه الــســلــطــة فــي مــواجــهــة حــال 

الــصــدمــة األولــيــة ومــا نتج عنها مــن إربــاكــات واضــحــة، فلم يكن مــن المتوقع أن تبدأ 

االحتجاجات وتستمر بتلك الوتيرة، وال أن يرتفع سقف المطالب، ولم يفلح االعتراف 

في امتصاص الغضب الشعبي، بل على العكس، تطورت األمــور ونفر المتظاهرون 

)1( نص تعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية، هيئة التشريع والرأي القانوني، مملكة البحرين، الرابط 
https://bit.ly/2I9rEHp :اإللكتروني

 Philip Norton, Parliaments in Contemporary Western Europe, Frank Cass & Co.Ltd, London, 1998, )2(
.P.7

ا بدوار مجلس التعاون الخليجي، أنشئ في بداية الثمانينيات  ينية المنامة، وقد كان ُيعرف رسميًّ )3( * يقع دوار اللؤلؤة في العاصمة البحر
وذاع صيته كموقع للتظاهر في حراك فبراير/شباط 2011، حتى ُهِدَم في 18 مارس/آذار 2011، واسُتبِدل بـ "تقاطع الفاروق".

ينيــة، العــدد 3085، 16 فبراير/شــباط 2011،  يــون: نقــل صــور التجمعــات يعكــس أجــواء االنفتــاح، صحيفــة الوســط البحر )4( مديــر التلفز
https://bit.ly/36Ql6bq :الرابط اإللكتروني

https://bit.ly/36Ql6bq
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إلــى ساحة أكبر "دوار اللؤلؤة"* الــذي غــدا مقًرا رئيًسا بل ورمــًزا لاحتجاجات قبل 

أن تــقــوم السلطة فــي إجــــراء انــتــقــامــي بــهــدمــه فــي مــــــارس/آذار 2011. كــمــا لــم يغلق 

االعتراف باب االتهامات الموجهة إلى السلطة وإدانتها بقمع المتظاهرين السلميين، 

بداللة مواقف العديد من الدول والشعوب المتضامنة، وبيانات عدد من المنظمات 

المحلية والدولية.

2- تكنيك تحويل االتجاه

بــأنــهــا تــواجــه  تلجأ السلطة إلـــى تكنيك تــحــويــل االتــجــاه فــي األزمــــات حينما تشعر 

أصــعــب الــــحــــاالت، وعـــــادة مـــا يــكــون ذلــــك بــهــدف اســتــقــطــاب مــؤيــديــن لــهــا، أو دفــع 

المعارضين لتأييدها، وبالتالي فهي تحتاج إلى أن تسوق حجًجا مقنعة لهم، حتى ال 

يظنوا أنها تخدعهم أو تدفعهم قسًرا للتحول من موقف المعارضة إلى التأييد. وقد 

ينية في 11 فبراير/شباط 2011 إلى إجراء استباقي فور شيوع  لجأت السلطة البحر

أنباء عن قيام حراك احتجاجي، حيث أعلنت عن "مبادرات ملكية"، منها "مكرمة" 

لتوزيع ألف دينار لكل أسرة بمناسبة الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني )تكفلت 

دولة الكويت بدفعها(، كما تم اإلعان عن مشاريع خدمية في مختلف المناطق.

وقد تم الدفع بوسائل اإلعام الرسمية نحو تدشين حملة إشادة واسعة بـ "المكرمة"، 

يًرا مطواًل عنها  مثال: نشرت وكالة أنباء البحرين "بنا" في 12 فبراير/شباط 2011 تقر

تحت عــنــوان "مــبــادرات وتوجيهات الملك لتخفيف األعــبــاء المعيشية تجسد عمق 

الترابط بين القيادة والمواطنين"، وفيه محاولة واضحة لحرف بوصلة الحراك الُمزمع 

اإلعان عنه وتنفيذه بعد يومين )14 فبراير/شباط 2011(. ومما جاء فيه من عبارات 

"تجميلية" لرأس السلطة: "عكست المبادرات الملكية خال أيام معدودة استجابة 

الملك لنبض المجتمع، وأّكــدت أن رغبات المواطن ومصالحه هي الشغل الشاغل 
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التي يحرص على تلبيتها واالستجابة لها إيماًنا منه بأن المواطن البحريني هو المحرك 

األساس لكل سياسات التنمية واإلصاح".

و"تــأتــي هــذه الــمــبــادرات فــي إطـــار مــراعــاة الملك للبعد االجتماعي وتفعيل قيم 

مختلف  فئة وشملت  أي  تستثِن  لــم  بالشمول حيث  وتميزت  االجتماعية،  الــعــدالــة 

قطاعات المجتمع البحريني ولم تفرق بين أبناء الشعب البحريني تحت أي ظرف"، 

و"إن الــمــلــك يــحــرص مــنــذ تــولــيــه مــقــالــيــد الــحــكــم عــلــى تلمس احــتــيــاجــات المواطنين 

وتخفيف األعباء المعيشية عنهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم".

ينية، إعــادة  وكــانــت "الــمــبــادرات" تتمثل فــي "صـــرف مبلغ ألــف ديــنــار لكل أســـرة بحر

الــســن، استئناف صــرف مبالغ دعم  الــشــبــاب صــغــار  مــن  والمحكومين  المتهمين  تأهيل 

البحرين وإضافة  إنشاء مجمع طابي في جامعة  الدخل للمستحقين،  األســر مــحــدودة 

ألف طالب جديد إلى قائمة المشمولين باإلعفاء الكامل من الرسوم الدراسية، وإنشاء 

مدينتين سكنيتين جديدتين وتنفيذ المشاريع اإلسكانية في مختلف مناطق البحرين" )1(.

التظاهر،  التكنيك بمثابة ردٍّ رسمي على دعـــوات  ويمكن اعتبار ذلــك اإلجـــراء أو 

ومــحــاولــة لتحويل االتــجــاه إلـــى مــوقــف أقـــل حـــدة مــن الــســلــطــة، أو للتقليل مــن حــدة 

االندفاع والحماس نحو االحتجاج، إذ لطالما شكا الشعب من األوضــاع االقتصادية 

الرغم من ذلــك لم تنجح السلطة في كسب أي  والمعيشية والخدمية. ولكن على 

التظاهر بمختلف  فــي خطتهم نحو  المعارضون  الــجــدد، حيث استمر  المؤيدين  مــن 

المناطق، ولم تفلح منحة األلف دينار في ثنيهم عنها أو التخفيف من حدة الغضب 

التاريخ  فــي  الــحــراك  انــدلــع  الحكومية، حيث  السياسات  العديد مــن  الشعبي على 

المحدد له نفسه، أي 14 فبراير/شباط 2011.

)1( مبادرات وتوجيهات الملك لتخفيف األعباء المعيشــية تجســد عمق الترابط بين القيادة والمواطنين، وكالة أنباء البحرين، 12 فبراير/
https://bit.ly/2NGqKoQ :شباط 2011، الرابط اإللكتروني
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3- تكنيك حافة الهاوية

ينطوي تكنيك حافة الهاوية على هجوم وتصعيد شديد في داللة على زيادة حدة 

الصراع، وقد تستخدم السلطة فيه مختلف أساليب التهديد. وفي البحرين، لجأت 

السلطة إلى هذا التكنيك في األيام األولى من حراك فبراير/شباط 2011، وتحديًدا 

في يومه السابع عشر، وذلك حينما أصدرت األوامر لقوات األمن "وزارة الداخلية")1(* 

الــلــؤلــؤة بغرض إخــائــه مــن المتظاهرين، واســتــعــادة السيطرة  بشن هجوم على دوار 

عليه، وذلك بدعوى "حفظ األمن والنظام". وقد أسفر هذا الهجوم عن سقوط ثاث 

ضحايا )محمود أبو تاكي، علي خضير، وعلي المؤمن(، إضافة إلى عشرات المصابين 

والجرحى. كما سقط شهيد آخر الحًقا في اليوم ذاته )عيسى عبد الحسن(، وذلك 

بالتزامن مع تحركات شعبية كانت قد انطلقت الستعادة منطقة الدوار.

ا، ُأطلق على هذا اليوم اسم "الخميس الدامي"، وظل محفوًرا في الذاكرة  محليًّ

ا، استمر نهج التهديد والوعيد، حيث أصــدرت قوة دفاع  ينية الحزينة. ورسميًًّ البحر

البحرين بياًنا أّكدت فيه استعدادها التخاذ إجراءات حاسمة بهدف استعادة االستقرار، 

كما دعــت إلــى تجنب التجمع فــي الــمــواقــع الحيوية وســط العاصمة. وفــي المقابل 

أصدرت قوى المعارضة ممثلة بسبع جمعيات سياسية )الوفاق الوطني اإلسامية، 

العمل الوطني الديمقراطي، العمل اإلسامي، التجمع الوطني الديمقراطي، التجمع 

القومي الديمقراطي، اإلخاء الوطني، والمنبر الديمقراطي التقدمي( بياًنا أدانت فيه 

االنتهاكات  استمرار  إنقاذ وطني، محذرة من  بتشكيل حكومة  "الــمــجــزرة"، وطالبت 

الحقوقية.

يــر للداخليــة في البحرين منذ  يــر الداخليــة راشــد بــن عبــد اللــه آل خليفــة منــذ العــام 2004 حتــى اآلن، وهــو ثانــي وز )1( * يتولــى منصــب وز
ير راشــد ذو خلفية  اســتقالها، بعــد محمــد بــن خليفــة آل خليفــة )1973-2004( الــذي ُأقيــل مــن منصبــه بعــد احتجاجــات شــعبية. والوز

يًبا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة. عسكرية وهو من أفراد العائلة المالكة، وُيعد قر
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وعلقت كتلة الوفاق)1(** عملها بالمجلس النيابي في 15 فبراير/شباط 2011، 

ا في 27 فبراير/شباط)2(***، واستمرت االحتجاجات بوتيرة  ثم انسحبت منه نهائيًّ

أقوى في اليوم التالي واأليام التالية. وعليه، فإن تكنيك حافة الهاوية لم يفلح في ردع 

المعارضين قوى وأفراًدا عن مواقفهم، أو أن يدفع المحتجين إلى الحافة، حيث ظلوا 

أعـــادوا التجمع  في تقدم ومواجهات مع السلطة استمرت طويًا رغــم القمع، حتى 

بموقع الدوار في 19 فبراير/شباط 2011، وكان قد سبق ذلك سقوط شهيد برصاص 

قوات األمن "عبد الرضا بوحميد".

4- تكنيك التصعيد

ــــة إلـــى ذروتـــهـــا، وهـــو يــنــطــوي على  ُيــســتــخــدم تــكــنــيــك الــتــصــعــيــد حــيــنــمــا تــصــل األزمـ

استراتيجية نشر مستمر ومكثف إلدانــة الخصم، وإثـــارة موجة من االنــتــقــادات حوله، 

بــغــرض دفــعــه نــحــو الــتــراجــع أو االســتــجــابــة أو مــن بـــاب الــتــحــذيــر. وقـــد لــجــأت السلطة 

المتظاهرين عقب  لــدى  أسلحة  ادعـــت ضبط  التكنيك عندما  هــذا  إلــى  ينية  البحر

عملية إخـــاء دوار الــلــؤلــؤة فــي 17 فــبــرايــر/شــبــاط 2011، األمـــر الـــذي رفــضــتــه قــوى 

المعارضة، ومنها جمعية الــوفــاق التي دحضت فــي بيان الحــق لها االدعــــاءات التي 

ساقتها وزارة الداخلية. ومن الواضح أن السلطة هدفت من وراء رواية "األسلحة" إلى 

إدانة خصومها "المعارضين"، ومحاولة كسب تأييد الرأي العام المحلي والدولي لها.

)1( ** مثلت "الوفاق" الُمعارضة أكبر كتلة في المجلس النيابي لعام 2010 بعدد أعضاء بلغ 18 من أصل 40 نائًبا، وبنسبة 57 بالمائة 
من مجموع الكتلة االنتخابية في البحرين )حجم كتلة الدوائر الـ 18 أكثر من 181 ألف ناخب(. وكان جميع مترشحي الجمعية قد فازوا 
فــي مختلــف الدوائــر االنتخابيــة منــذ الــدورة األولــى، وهــم: خليــل المــرزوق، جواد فيروز، علي األســود، عبد المجيد الســبع، جميل كاظم، 
محمد المزعل، حسن سلطان، جاسم حسين، محمد مجيد، عبد الحسين المتغوي، مطر مطر، عبد علي محمد، حسن عيسى، علي 

العشيري، عبد الله العالي، سلمان سالم، عبد الجليل خليل، وهادي الموسوي.
)2( *** جــاء فــي خطــاب االســتقالة الــذي رفعتــه كتلــة الوفــاق إلــى المجلــس النيابــي: "صــارت الحكومــة تســتخدم لغــة المجــازر واإلرهــاب، 
وتعاملــت مــع المطالبــات السياســية العادلــة بلغــة اإلرهــاب. وانطاًقــا مــن صيانــة دم الشــهداء، ومــا أقســمنا عليــه مــن صيانــة حقوق هذا 
ياتــه، ووفــاء لناخبينــا الذيــن مــا انتخبونــا إال لذلــك؛ فإننــا لــم نعــد معنييــن بهــذا المجلــس الــذي لــم ُيحــرك ســاكًنا  الشــعب والــذود عــن حر

أمام هذه المجازر".
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والــجــديــر ذكـــره أن السلطة اســتــمــرت فــي ســـرد تفاصيل روايــــة األســلــحــة ذاتــهــا في 

عملية اإلخاء الثانية للدوار التي جرت في 16 مــارس/آذار 2011، وكذلك لمحيط 

الزمن الحًقا أن يفضح فشل  المالي. وشــاء  المرفأ  الطبي ومنطقة  السلمانية  مجمع 

تكنيكها للتصعيد أحد أبرز رجاالتها الُمكلف بفّض اعتصام الــدوار وهو اللواء الركن 

ياسر الجاهمة، حيث ظهر في برنامج تلفزيوني بثته قناة الجزيرة القطرية في يوليو/

ُعثر عليها  البحريني من أسلحة  التلفزيون  قــال "مــا ُعرض على  2019، حيث  تموز 

ــرنــا الــــدوار، بهدف  فــي دوار اللؤلؤة غير صحيح بــالــمــرة"، وأنــهــا "ُوضــعــت بــعــدمــا طــهَّ

تصويرها داخله، ومن وضعها هم أفراد قالوا إنهم يتبعون لقوات األمن، وإن لديهم 

ينية ال نعرفها وضعت  أمنية بحر "قـــوات  بــذلــك". وأضـــاف مفصًا بشهادته:  أوامـــر 

األسلحة في مستشفى السلمانية، لشيطنة المعارضة، واتهامها بالعمل على قلب 

نظام الحكم)1(".

5- تكنيك التهدئة

ُيستخدم تكنيك التهدئة لتحقيق هدف خاص في لحظة حاسمة، أي لمنع تصاعد 

التوتر وللسيطرة على الوضع، والحاجة له تكمن في التقاط األنفاس، أو إرسال رسائل 

ينية إلى هذا التكنيك  حسن نوايا، خشية انفجار أزمة كبرى. وقد لجأت السلطة البحر

حينما تصاعدت المواجهات بين المتظاهرين وقوات األمن وما تبع ذلك من تداعيات، 

السيما عقب عملية إخاء دوار اللؤلؤة وسقوط المزيد من الضحايا، ففي 18 فبراير/

شــبــاط 2011 ظــهــر ولـــي الــعــهــد ســلــمــان بــن حــمــد آل خليفة فــي حــديــث تلفزيوني، 

مصرًحا بعدة أمور في إطار من التهدئة، حيث قدم تعازيه، وقال: "إن األوان قد حان 

لضبط النفس والهدوء بالنسبة ألفراد القوات المسلحة والشرطة والمواطنين".

ّيفت الحقيقة بأحداث "دوار اللؤلؤة"، الخليج أوناين، 14 يوليو/تموز 2019، الرابط اإللكتروني:  )1( قائد عسكري بحريني يكشف كيف ُز
https://bit.ly/2t2w8M9
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كما أّكد ولي العهد اهتمامه بكرامة المواطنين البحرينيين وضرورة اتخاذ خطوات 

فورية إلعادة بناء الثقة بين المواطنين لتجنب االنزالق للفوضى. وأعرب عن اعتقاده 

أن وتيرة اإلصاحات في البحرين كانت بطيئة، وأن هذا هو السبب في أحداث األيام 

السابقة. وأن الهدوء والــحــوار هما أفضل وسيلة إليجاد حل لألزمة الحالية، وهــو ما 

يتطلب بداية فترة من الهدوء فوًرا. وأن العديد من البلدان انزلقت إلى حرب أهلية 

ألن المعتدلين في تلك البلدان لم يقوموا بدورهم في حماية االستقرار والتماسك 

االجتماعي، وأن "اليوم يتم تقسيم البحرين"، وهو ما يجب معالجته على الفور، حيث 

إنه من غير المقبول أن يدخل البحرينيون في مواجهات مع بعضهم البعض. وأكد أن 

جميع المشاكل التي تواجهها البحرين هي محصلة سنوات عديدة وال يمكن حلها بين 

ينيين التوحد والدخول في حوار فوري)1(. عشية وضحاها، لذا يتعين على جميع البحر

وقد تمَّ تكليف ولي العهد الحًقا من قبل الملك بإجراء حوار مع جميع الجمعيات 

واألطراف السياسية في البحرين، وجرى التفاوض مع جمعية الوفاق الوطني اإلسامية 

ا حينها على إعادة فتح دوار اللؤلؤة للمتظاهرين  بشكل خاص، حيث تم التوافق مبدئيًًّ

وانسحاب القوات العسكرية منه. بعدها استمرت االحتجاجات في مناطق مختلفة، 

السبعة  مبادئه  العهد  ولــي  ووضـــع  الــوســاطــات  عبر  التهدئة  مباحثات  استمرت  كما 

للحل)2(*، وكان األمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان)3( ** يطالب آنذاك 

ينية المستقلة لتقصي الحقائق، صدر في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 وبنسخة منقحة في 10 ديسمبر/كانون  ير اللجنة البحر )1( تقر
األول 2011، ص 114.

)2( * تمثلــت مبــادئ ولــي العهــد الســبعة للحــل فــي: مجلــس نــواب كامــل الصاحيــات، حكومة تمثل إرادة الشــعب، دوائر انتخابية عادلة، 
التجنيس، محاربة الفساد المالي واإلداري، أماك الدولة، ومعالجة االحتقان الطائفي.

يــن، مــن مواليــد العــام 1965 فــي منطقــة البــاد القديــم، تلقــى تعليمــه  )3( ** الشــيخ علــي ســلمان هــو أحــد أبــرز قــادة المعارضــة فــي البحر
يــد مــن  الجامعــي فــي الســعودية وتعليمــه الدينــي فــي إيــران، انخــرط فــي العمــل السياســي الُمعــارض منــذ التســعينيات للمطالبــة بالمز
اإلصاحات، وُأعتقل عدة مرات حتى ُأبِعد خارج الباد، متوجًها إلى دولة اإلمارات ثم العاصمة البريطانية "لندن". وبعد تولي الملك 
حمد الُحكم عام 1999 وطرح مشــروع ميثاق العمل الوطني، عاد ســلمان من المنفى عام 2001، وشــارك في تأســيس جمعية الوفاق 
ا وجــزًرا، حيــث قاطعــت االنتخابــات البرلمانيــة فــي العام  الوطنــي اإلســامية، وتولــى قيادتهــا. وقــد شــهدت عاقــة الجمعيــة بالســلطة مــدًّ
2002، ثــم شــاركت فــي انتخابــات العاميــن 2006 و2010، لتحصــل علــى 18 مقعــًدا فــي األخيــرة، منهــا مقعــد لســلمان نائًبا عن الدائرة 
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بإثبات حسن النوايا، ممتنًعا في الوقت ذاته عن تقديم أي تنازالت، ومؤكًدا الحرص 

على تــوافــق الــمــوقــف مــع بقية الجمعيات السياسية الــمــعــارضــة تــجــاه دعـــوة السلطة 

للحوار. وفي 13 مارس/آذار 2011 أّكد أن انتخاب جمعية تأسيسية لوضع مشروع 

دستور جديد هو الحل الوحيد لألزمة، األمر الذي تحفظت عليه السلطة، وُطويت 

بعدها صفحة الحوار.

6- تكنيك الهجوم

تسعى السلطة إلى تكنيك الهجوم من أجل إضفاء مبررات مشروعة عند قيامها 

بالهجوم على خصمها وتوجيه ضربة إليه، بغرض تحقيق انتصار، ولمواجهة رّد الفعل 

يمكنها معاودة الهجوم حتى حسم األزمة، وكذلك لتهيئة مناخ دولي داعم لها، وضمان 

حشد التأييد الداخلي والخارجي، وتأخذ السلطة في تنفيذها لهذا التكنيك شتى 

االحتماالت الواردة، كي ال يتحول إلى دليل إدانة ضدها، كأن يتم اتهامها بالتسرع في 

القوة المفرطة لحسم المواجهة، في حين ترى هي أنه ال مفّر من استخدامها.

وقد اتبعت السلطة البحرينية هذا التكنيك حينما حاولت حسم ملف الحراك 

الــدعــم الخليجي لها، مستعينة  أو األزمـــة السياسية كما تسميها، وذلــك عبر حشد 

بقوات درع الجزيرة)1(* في قمع االحتجاجات والقضاء عليها. وكان الملك قد طلب 

الــيــوم وصلت  المساعدة العسكرية ليلة 14 مــــارس/آذار 2011، وفــي مساء ذلــك 

ــارات العربية  ــ الــقــوات الخليجية الســيــمــا مــن المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ودولــــة اإلمـ

األولى في المحافظة الشمالية، وبعد الحراك االحتجاجي في العام 2011 وانسحاب نواب الوفاق، اعُتِقل سلمان في ديسمبر/كانون 
ِهــَم ونائبــان وفاقيــان  األول 2013، وفــي يوليو/تمــوز 2014، ثــم فــي ديســمبر/كانون األول 2014، وفــي نوفمبر/تشــرين األول 2017 اتُّ
ســابقان علــي األســود والشــيخ حســن ســلطان بالتخابــر مــع دولــة قطــر، وُحكــم عليهــم بالســجن المؤبــد عبــر ُحكــم نهائــي من محكمــة التمييز 

في يناير/كانون الثاني 2019.
)1( * قوات درع الجزيرة هي قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي يقع مقرها في المملكة العربية السعودية، ُأنشئت 
فــي العــام 1982، بهــدف حمايــة أمــن الــدول األعضــاء فــي المجلــس وردع أي عــدوان عســكري. وتألفــت القــوة التأسيســية لهــا مــن لــواء 
مشاة قدره خمسة آالف جندي من دول المجلس الست، أغلبهم سعوديون، حتى تجاوزت القوة 30 ألف عسكري من ضباط وجنود 
ينية بحجة "تأمين المنشآت االستراتيجية"، وكان  في العام 2010، بينهم 21 ألف مقاتل. وقد شاركت في مواجهة االحتجاجات البحر

غالبية الجنود سعوديون )1200(، وإماراتيون )800(، فيما شاركت دولة الكويت بقوات بحرية.
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المتحدة، األمــر الــذي اعتبرته المعارضة إجــراًء غير شرعي، و"تــدويــًا ألزمــة داخلية". 

ــــارس/آذار حــالــة السامة الوطنية لــمــدة ثاثة  وعــقــب ذلـــك، أعــلــن الملك فــي 15 مـ

أشهر)1( ، واستمرت االحتجاجات واالشتباكات مع قوات األمن بمناطق مختلفة في 

البحرين، حتى تمت عملية إخــاء دوار الــلــؤلــؤة مــن المحتجين فــي 16 مــــارس/آذار 

2011 بإشراف القائد العام لقوة الدفاع خليفة بن أحمد آل خليفة، إضافة إلى إخاء 

منطقتي المرفأ المالي ومجمع السلمانية الطبي.

وأسفر ذلك الهجوم عن سقوط عدد من الضحايا، واعتقال عدد من زعماء المعارضة 

جهود  كافة  تعليق  المعارضة  قــوى  قــررت  وعليه،  والحقوقيين.  السياسيين  والنشطاء 

الوساطة مع السلطة، رافضة تدويل األزمة وعسكرة الوضع في البحرين، ومجددة الدعوة 

لتشكيل جمعية تأسيسية قبل الــبــدء بــأي حــوار وطــنــي. أمــا السلطة فواصلت تكنيك 

ــــارس/آذار 2011، وزادت وتــيــرة االعتقاالت  الــهــجــوم، فهدمت دوار الــلــؤلــؤة فــي 18 مـ

للمحتجين في مختلف المواقع والمناطق، وقد رافق ذلك الكثير من االنتهاكات.

7- تكنيك التبرير

ــرارات الـــدولـــة، وتــســويــق  ــ يــر إلـــى حــشــد الــــرأي الــعــام لــتــأيــيــد قـ يــهــدف تكنيك الــتــبــر

مواقفها في الداخل والخارج، بما يضفي عليها شرعية ومنطًقا مقبواًل يحسم األزمة 

ينية إلى هذا التكنيك حينما احتاجت  أو الصراع لصالحها. وقد لجأت السلطة البحر

الدعم الخليجي، حيث زار ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة في مطلع مارس/

ينية،  الـــدول الخليجية للتشاور حــول مجريات األوضـــاع البحر آذار 2011 عـــدًدا مــن 

وهي المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، الكويت، وقطر.

https://bit.ly/38jwe0w :1(  المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بإعان حالة السامة الوطنية، الرابط اإللكتروني(
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وفي منتصف الشهر نفسه وصلت قوات درع الجزيرة )وحــدات الحرس الملكي 

يــــات استطاع بحرية  الــســعــودي، وحـــدات إضافية مــن دولــتــي اإلمــــارات وقــطــر، ودور

ير الخاص بوجودها يتمثل في "حماية المنشآت والمواقع  كويتية(، وحينئٍذ كان التبر

الحيوية في مختلف أنحاء الباد، السيما حقول النفط جنوب البحرين"، و"المساعدة 

في الدفاع عن البحرين ضد أي تدخل أجنبي"، وقد اعتبرت المعارضة ذلك "خطًأ 

ا"، رافضة تدويل األزمة، واتخاذ الخاف مع الجمهورية اإلسامية اإليرانية  استراتيجيًّ

ذريعة للتدخل في الشأن الداخلي البحريني، إذ لطالما اتهمت السلطة المعارضين 

بأنهم عماء تابعون إليران ويسعون لتنفيذ أجندة خارجية.

كما اتبعت السلطة هذا التكنيك في حاالت عدة، مثل قمع االحتجاجات، تقييد 

التجمعات، إعان حالة السامة الوطنية وفرض حظر التجول في مارس/آذار 2011، 

والنشطاء  المعارضين  المناطق، استهداف  األمنية في مختلف  التفتيش  نقاط  نشر 

االعتقال،  "انقابيين متآمرين" و"مخربين"، وكذلك حمات  والمتظاهرين بوصفهم 

فــمــبــرر "حــفــظ الــنــظــام واألمــــن والــســلــم األهــلــي" كـــان جــاهــًزا عــلــى الـــــدوام. وقـــد صــرح 

ير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عبر مؤتمر صحافي عقده  وز

آنــذاك أن البحرين أعــادت النظام واألمــن بعد تعرضها إلى "مؤامرة إرهابية" سعت 

إلى تقويض أمنها واستقرارها، وهــذه المؤامرة لها صات خارجية واضحة. كما بّرر 

الوزير إعان حالة السامة الوطنية بأنها من أجل استعادة النظام في البحرين، وبّرر 

قدوم القوات الخليجية "درع الجزيرة" بالمساعدة في حماية المواقع الحيوية وفًقا 

التفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، نافًيا مشاركتها في أي 

عمليات خاصة باألمن الداخلي، األمر الذي كانت تصرح به المعارضة وبشهادة عدد 

من المحتجين.
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8- تكنيك استعراض القوة

ُيمثل تكنيك استعراض القوة رادًعـــا في مرحلة الــصــدام الحتمي، حيث يتم من 

خاله التلويح بالقوة أو فرض عقوبات، وذلك بهدف الضغط على الخصم بغية إعانه 

التراجع من جهة، وإشاعة االطمئنان في نفوس مؤيدي السلطة، أي زيادة االستقطاب 

عبر سّد الثغرات النفسية لديهم. وقد استخدمت السلطة البحرينية هذا التكنيك 

مــــراًرا حينما كــانــت تعلن بــيــن الفينة واألخــــرى عــن ضــبــط "خــايــا إرهــابــيــة" عــبــر اتــهــام 

مجموعة من المواطنين بحيازة أسلحة ومتفجرات، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية 

تهدف لزعزعة األمن واالستقرار، وقلب نظام الحكم بدعم خارجي.

بـ"المسرحيات المفبركة"، نافين  وفيما كانت المعارضة وُمؤيدوها يصفون ذلك 

المتخذة من  بــاإلجــراءات  السلطة وإعاميوها  األســـاس، يشيد مناصرو  مــن  صحتها 

الطمأنينة في نفوسهم من  تبّث  أنها  قبلها بحجة حفظ األمــن والنظام، على اعتبار 

لــروايــات ُمختلقة ومختلفة. مثال:  بــه عبر سيناريوهات  تــم تخويفهم  "عـــدو وهــمــي" 

350 شخًصا خال  اإلرهــابــيــة قوامها  الخايا  القبض على عــشــرات  السلطة  أعلنت 

يــر  الــعــام 2017، اتهمتهم بــاالرتــبــاط بجماعات فــي إيـــران والــعــراق ولــبــنــان، وأعــلــن وز

الداخلية البحريني حينها متوعًدا "لن نتركهم يعملون من دون حساب")1(. من جانبها، 

ينية لها بوقوفها وراء خايا إرهابية، معتبرة تلك  رفضت إيران اتهامات السلطة البحر

التصريحات "واهمة". وأّكد المتحدث باسم الخارجية اإليرانية أنه "من المفاجئ أن 

ينية اإلصرار على تكرار مزاعم عقيمة ال أساس لها")2(. تواصل السلطات البحر

)1( تفكيك عشرات الخايا اإلرهابية اإليرانية في البحرين عام 2017، سكاي نيوز عربية، 21 يناير/كانون الثاني 2018، الرابط اإللكتروني: 
https://bit.ly/2QYH3iY

https:// :يــن: األجــدى تركيزكــم علــى إنهــاء القمــع، العربــي، 28 مــارس/آذار 2017، الرابــط اإللكترونــي )2( إيــران تــرد علــى اتهامــات البحر
bit.ly/362kdep
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9- تكنيك التهديد

الحالية،  التراجع عن مواقفه  أجــل  الخصم من  لتحذير  التهديد  تكنيك  ُيستخدم 

وهو بمثابة وسيلة ضغط عليه بهدف التجاوب، ويجب أن تكون هناك قدرة حقيقية 

على تنفيذه، وإال تحول إلــى نقطة ضعف في إطــار الــدفــاع عن الـــذات. وقــد لجأت 

ينية إلى هذا التكنيك مع العديد من المعتقلين على خلفية المشاركة  السلطة البحر

في الحراك االحتجاجي، حيث أكدوا تعرضهم للتعذيب والتهديد كوسيلة للضغط 

عليهم النتزاع االعترافات، أو من أجل االعتراف بقضايا معينة لم يرتكبوها.

ينية المستقلة لتقصي  ير اللجنة البحر وقد وردت عدة فقرات تؤكد ذلك في تقر

الحقائق، منها التالي)1(:

- "أكد العديد من الشهود أن قوات األمن استجوبت أفراد األسرة لمعرفة مكان 

وجـــود المشتبه بــهــم الــذيــن لــم يــكــونــوا فــي الــمــنــزل، مــهــدديــن أحــيــاًنــا بــأخــذ أبــنــائــهــم أو 

بناتهم أو إخوانهم أو أي أشخاص آخرين في المنزل كي يدفعوهم لإلباغ عن مكان 

تــواجــد المشتبه بــه. وفــي بعض الــحــاالت القليلة، أكــد شــهــود ُذكـــور أن قـــوات األمــن 

هددوا باالعتداء الجنسي على النساء حتى يعطي الرجال معلومات عن أماكن تواجد 

المشتبه بهم".

- "ادعـــى عــدد مــن الموقوفين أنهم تعرضوا للتهديد باالغتصاب أو القتل. وقد 

وجهت هــذه التهديدات إلــى الموقوف نفسه أو إلــى أقــاربــه، وخاصة النساء منهم. 

وادعــــى الــمــوقــوفــون فــي عـــدد مــن الــقــضــايــا الـــبـــارزة، مــثــل قــتــل ضــابــطــي الــشــرطــة علي 

الطويل علي يوسف عبد الوهاب، وعلي عطية مهدي، تعرضهم للتهديد باغتصاب 

أفراد أسرهم من اإلناث".

ينية المستقلة لتقصي الحقائق، مرجع سابق، ص 348، 365، 369. ير اللجنة البحر )1( تقر
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- "ادعى بعض الموقوفين تعرضهم أو ذويهم من أفراد عائاتهم للتهديد باالغتصاب، 

بل يزيد على ذلك االدعاء بأن بعض الموقوفين ُأخبروا أن أقاربهم موجودون في غرفة 

أخرى وسوف يتّم اغتصابهم ما لم يدلوا بالمعلومات المطلوبة".

ومن أشهر الحاالت أو النماذج: تنفيذ التهديد ضد محاٍم بحريني معروف بتوليه 

الدفاع عن المتهمين في قضاياهم، وألنه لم يذعن ُنِشر فيديو خاص له مع زوجته، 

وقد وَثق تقرير لجنة تقصي الحقائق هذه الواقعة.

 10- تكنيك اإلنكار

تستخدم السلطة عادة تكنيك اإلنكار لنفي وقوع أحداث بعينها أو ارتكاب أعمال 

لتبرئة ساحتها المحلية والدولية من اإلدانة، أو لنفي وجود أزمة أصًا، وذلك بغرض 

التكنيك، حيث  لــهــذا  كــثــيــًرا  ينية  البحر لــجــأت السلطة  الــصــدام. وقــد  التهدئة ومــنــع 

كانت "تنكر وجود أزمة في المقام األول، وتزعم من خال البيانات الرسمية واإلعام 

الــذي تديره الدولة والمنظمات الموالية أن الباد في وضــع مستقر على المستوى 

السياسي واالجتماعي واالقتصادي"، ويميل بعض المسؤولين إلى رواية أن البحرين 

تواجه تهديدات أمنية عن طريق "تمرد عنيف"، وهو الذي تّم التصدي له من خال 

إجراءات أمنية)1(.

وفي مثال آخر لهذا التكنيك، كانت السلطة تنفي على الدوام أن يكون التعذيب 

في السجون البحرينية سياسة ممنهجة، في الوقت الذي كان يشكو فيه المعتقلون 

والموقوفون من استمراره. فضًا عن وفاة عدد منهم جّراء ذلك، فيما تبرئ السلطة 

بـــوزارة الداخلية ساحتها، ُمدعية في كل مــرة بأسباب شتى، كــأن تكون حالة  ممثلة 

)1( تطوير سجل السام في البحرين .. الواقع والتحديات، مركز البحرين للحوار والتسامح، 25 فبراير/شباط 2020، ص 9.
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الوفاة طبيعية لمشكلة صحية)1(، أو أن ما يقوم بعض منتسبو قوات األمن "تصرفات 

شخصية/فردية".

التعذيب عبر  الحقائق أساليب  لتقصي  المستقلة  ينية  البحر اللجنة  ير  تقر ووثــق 

كثر انتشاًرا المستخدمة مع الموقوفين على ما  فقرة مفادها "تشتمل األساليب األ

يلي: تعصيب العينين، تقييد اليدين، اإلجبار على الوقوف لفترات طويلة، الضرب، 

اللكم، الضرب بخراطيم مطاطية بما في ذلك على أخمص القدم، وأساك الكابات 

الكهربية،  الوسائد  أخـــرى،  وأشــيــاء  الخشبية  واأللـــواح  المعدنية  والقضبان  والسياط 

الحرمان من النوم، التعريض للفروق الكبيرة في درجــات الحرارة، اإلســاءة اللفظية، 

التهديد باغتصاب الشخص الموقوف أو أفــراد أسرته، وســّب الطائفة الدينية التي 
ينتمي إليها الموقوف" الشيعة".)2(

والحقوقية  السياسية  المنظمات  مــن  الــعــديــد  قبل  مــن  السلطة  إدانـــة  تستمر  وفيما 

الوطنية  كالمؤسسة  ومؤسساتها،  ممثليها  عبر  باإلنكار  السلطة  تــرد  والــدولــيــة،  المحلية 

لحقوق اإلنسان)3(، التي على الرغم من دورها الُمفترض لمساندة األفراد، إال أنها لم تكن 

تتوانى في بياناتها عن مساندة السلطة، مثال: إنكارها الدائم لسياسة التعذيب الممنهجة 

ا على تقارير صادرة عن جهات أجنبية بشأن وضع حقوق اإلنسان في البحرين. ردًّ

وفي السياق ذاته، فقد عّبرت عدد من المنظمات الحقوقية )سام للديمقراطية 

البحرين لحقوق اإلنسان،  البحرين لحقوق اإلنسان، منتدى  وحقوق اإلنسان، مركز 

للديمقراطية وحقوق  الخليج  اإلنــســان، ومعهد  ينية لحقوق  البحر األوروبــيــة  المنظمة 

اإلنـــســـان( عــن "أســفــهــا الــشــديــد لفشل الــمــؤســســات الحقوقية الــرســمــيــة فــي تحقيق 

ينية األلمانية لحقوق اإلنســان والديمقراطية، 31  ينية تواصل سياســة التعذيب الُممنهج في الســجون، المنظمة البحر )1( الســلطات البحر
https://bit.ly/2TnLQMk :يوليو/تموز 2016، الرابط اإللكتروني

ينية المستقلة لتقصي الحقائق، مرجع سابق، ص 378. ير اللجنة البحر )2( تقر
)3( قانــون رقــم 26 لســنة 2014 بإنشــاء المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان الُمعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم 20 لســنة 2016، الرابــط 

https://bit.ly/3akfxU4 :اإللكتروني
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ي على محاسبة ووقف وفضح مثل هذه  العدالة للضحايا وإنصافهم أو العمل الجدِّ

التعذيب، حيث  إلــى  الممارسات غير قانونية والمحرمة دولــًيــا". وذلــك فــي إشـــارة 

يــر لــهــا بــمــنــاســبــة الــيــوم الــعــالــمــي لــمــســانــدة ضــحــايــا الــتــعــذيــب "قلقها  ّكــــدت فــي تــقــر أ

البالغ إزاء التعذيب المنهجي المستمر في البحرين مع الحصانة الكاملة للمنتهكين 

ر وتبرير جرائم التعذيب التي يفيد  والمتورطين في التعذيب وتورط القضاء في التستُّ

بها الضحايا أنفسهم في المحاكم")1(.

11- تكنيك الصدمة

يهدف تكنيك الصدمة غالًبا إلى جذب االنتباه عبر التحرك عكس االتجاه، وفي 

تــتــّم إدارة الــمــوقــف بشكل درامـــي يضفي عليه هــالــة غير  توقيت غير مــتــوقــع، حيث 

محدودة من التأثير واالستقطاب، وتكون الحلول غير تقليدية إلثــارة اإلعجاب. وقد 

استخدمت السلطة البحرينية هذا التكنيك حينما صدر أمر ملكي في يونيو/حزيران 

2011 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مجريات أحــداث فبراير/شباط ومــارس/

اللجنة محمود  الــشــأن. وتــــرأس  بــهــذا  تــوصــيــات  يــر عنها متضمًنا  تــقــر آذار)2(، وتــقــديــم 

الثاني  نوفمبر/تشرين  يوليو/تموز، وفي  تحقيقاتها في  وبــدأت  شريف بسيوني)3(*، 

2011 قدمت تقريرها وتوصياتها إلى الملك.

)1( التعذيب في البحرين: ســلوك دولة وسياســة ممنهجة، منظمة ســام للديمقراطية وحقوق اإلنســان، 26 يونيو/حزيران 2017، الرابط 
https://bit.ly/36U9ynA :اإللكتروني

يــران 2011، الرابــط  ينيــة، 29 يونيو/حز )2( الملــك: تشــكيل لجنــة لتقصــي الحقائــق فــي أحــداث فبرايــر ومــارس، صحيفــة الوســط البحر
https://bit.ly/32EU3OZ :اإللكتروني

)3( * محمود شريف بسيوني أمريكي الجنسية ومصري األصل، ُيعّد من أبرز فقهاء القانون الجنائي الدولي، تلّقى تعليمه في مصر وفرنسا 
وسويسرا وأمريكا )ليسانس وماجستير في الحقوق، ودكتوراه في العلوم القضائية(، وحصل على درجات فخرية من عدة جامعات. وله 
الكثير من المؤلفات في مجال القانون الجنائي وحقوق اإلنســان وكتب 240 مقالة علمية بلغات عّدة. وقد شــغل عدًدا من المناصب 
المهمة، حيث كان أستاًذا متخصًصا في البحوث القانونية في جامعة دي بول األمريكية التي دّرس فيها لمدة 45 عاًما، ورئيًسا لمعهد 
قانون حقوق اإلنسان الدولي، ورئيًسا للمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في إيطاليا، ورئيًسا للجمعية الدولية لقانون 
العقوبات، وأستاًذا ومحاضًرا زائًرا بعدد من الجامعات في دول مختلفة حول العالم. كما شغل عدة مناصب في األمم المتحدة كخبير 
مســتقل ولــه خبــرة واســعة فــي لجــان التحقيــق، وعمــل مستشــاًرا لوزارتــي الخارجيــة والعــدل األمريكيتيــن، وحصــل على العديــد من الجوائز 

واألوسمة واألنواط، وقد توفي في سبتمبر/أيلول 2017 بعد صراع مع المرض في مستشفى أمريكي عن عمر ناهز 79 عاًما.
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وبما أن هذا التكنيك يستهدف إثارة اإلعجاب، فقد أشادت عدة أطراف محلية 

ودولــيــة ومــنــهــا بسيوني بــقــرار الــمــلــك لتشكيل الــلــجــنــة، واصــفــيــن الــقــرار بـــ "الحكيم" 

و"الــشــجــاع" و"غــيــر المسبوق فــي المنطقة". و"مـــن الــُمــرجــح أنــه كــان فــي نية الملك 

الحصول على متنفس عند التعامل مع المجتمع الدولي من خال تعيينه عدًدا من 

ا بكونهم فوق الشبهات، بمن فيهم بسيوني".  محامي حقوق اإلنسان المعروفين عالميًّ

ينية بأنها "الدرع المثالية  وقد "ُوِصفت اللجنة من قبل بعض أعضاء المعارضة البحر

للملك"، ألنــهــا سمحت لــه بمواصلة قمع االحــتــجــاجــات لــعــدة أشــهــر، فــي حين كان 

يسترضي الدبلوماسيين الغربيين المعنيين والمراقبين اآلخرين من خال إقناعهم بأنه 

يتّم اتخاذ إجراء ما")1(.

يــر، وفــيــمــا ذهــبــت وجــهــة النظر  كــمــا تــمــت اإلشـــــادة الحــًقــا بتنفيذ تــوصــيــات الــتــقــر

الرسمية إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 100 بالمائة، أّكدت قوى المعارضة بأنه لم ُتنفذ 

التوصيات بشكل أمين، وأن ادعاء اللجنة الحكومية المعنية بمتابعة تنفيذ التوصيات 

ُنــفــذت أمـــٌر تجافيه الحقيقة فــي الــواقــع، ُموضحة أنــه في  بــأن غالبية التوصيات قــد 

تقديرها لم يتّم تنفيذ سوى نحو 85 بالمائة منها)2(.

ومن دالالت إخفاق التكنيك وبما يشبه المحصلة النهائية، يجدر بالذكر أنه عندما 

يـــة الــشــامــلــة إلـــى مــجــلــس حقوق  يــر الــخــاص بــالــمــراجــعــة الـــدور يــن الــتــقــر قــدمــت الــبــحــر

اإلنــســان التابع لألمم المتحدة في دورتــه الرابعة عشرة في مايو/أيار 2012، كانت 

النتيجة إدانة المجلس دواًل ومنظمات حقوقية وباألغلبية انتهاكات البحرين لحقوق 

اإلنسان منذ 14 فبراير/شباط 2011، وأصدر 176 توصية بشأن ذلك، أبرزها تأكيد 

يــب: مركــز أوال للدراســات والتوثيــق، بيــروت،  )1( كريســتوفر م. ديفيدســون، مــا بعــد الشــيوخ .. االنهيــار المقبــل للممالــك الخليجيــة، تعر
لبنان، الطبعة الثالثة، 2015، ص 359.

ينية، العدد 4104، 2 ديسمبر/كانون األول 2013،  )2( المعارضة: الحكومة لم تنفذ توصيات بسيوني بشكل أمين، صحيفة الوسط البحر
https://bit.ly/2RjxZE7 :الرابط اإللكتروني
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ضرورة التنفيذ الجاد لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق)1(. وتجدر اإلشارة 

إلــى أن جمعيتين حقوقيتين مواليتين )المركز الخليجي األوروبــي  الــصــدد،  في هــذا 

البحرين لمراقبة حقوق اإلنــســان( شاركتا في اجتماعات  لحقوق اإلنــســان، وجمعية 

المجلس ولجنة بسيوني سُيمثل  تنفيذ توصيات  بــأن  أقــّرتــا  اإلنــســان  مجلس حــقــوق 

الــتــزامــات دولــيــة صارمة  أمـــام  الــقــبــول بها سيجعلها  "إشــكــالــيــة كبيرة للبحرين"، وأن 

وسوف ُتحاسب على تنفيذها بشكل دوري)2(.

12- تكنيك تصحيح األوضاع

تكنيك تصحيح األوضــاع ال بديل عنه عند انفجار األزمــة وتراكم نتائج مريرة، وهو 

ينطوي على اإلقرار بما حدث أواًل وتداعياته وأسبابه، وبموجبه قد يتّم اتخاذ قرارات 

مصيرية إلصاح الوضع، وضمان عدم تكرار الحدث، كما تنال السلطة جّراء ذلك تقدير 

ينية بتكنيك الصدمة  الرأي العام. ويرتبط هذا التكنيك عند إسقاطه على الحالة البحر

تهدف  توصيات  مــن  تقريرها  فــي  ورد  ومــا  الحقائق،  لجنة تقصي  بتشكيل  المتعلق 

إلصاح الوضع المتأزم، أبرزها: تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة لمتابعة وتنفيذ 

ارتكبوا أعمااًل مخالفة للقانون أو  آلية لمساءلة المسؤولين الذين  التوصيات، وضع 

تسّببوا بإهمالهم في حاالت القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، اعتبار مكتب 

المفتش العام بوزارة الداخلية وحدة مستقلة، تعديل المرسوم الخاص بتأسيس جهاز 

األمن الوطني، تبني إجراءات تشريعية تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى 

التعذيب، ومراجعة جميع أحكام اإلدانة الصادرة عن محاكم السامة الوطنية.

يــر بســيوني بيــن توثيــق  ينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق، ورقــة عمــل مقدمــة فــي مؤتمــر "تقر )1( عبــد النبــي العكــري، مســار اللجنــة البحر
االنتهاكات وتطبيق االستحقاقات"، نادي العروبة، مملكة البحرين، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

يــن، مــرآة  يمــة الحكومــة: تنفيــذ توصيــات جنيــف وبســيوني إشــكالية كبيــرة للبحر )2( جمعيتــان مواليتــان حضرتــا اجتماعــات جنيــف تقــّران بهز
https://bit.ly/2TNGDfq :البحرين، 1 أكتوبر/تشرين األول 2012، الرابط اإللكتروني
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ومن التوصيات أيًضا تدريب الجهاز القضائي وقــوات األمــن، مع استيعاب كافة 

الطوائف فيها، وضع برامج تعليمية وتربوية لتشجيع التسامح، إعداد برنامج للمصالحة 

الوطنية، تعويض عائات الضحايا المتوفين والمعذبين، تخفيف الرقابة على وسائل 

اإلعــام، اتخاذ إجــراءات للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية، 

قـــرار فصله بسبب ممارسته  الموظفين المفصولين مــن صــدر  يــكــون بين  ضــمــان أال 

حرية الرأي والتعبير أو التجمع وتكوين الجمعيات، تجنب التوقيف بدون إتاحة حق 

أو تخفيف كل أحكام  إلغاء  الخارجي،  العالم  التواصل مع  أو منع  بمحاٍم  االستعانة 

اإلدانة على المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي، وكذلك تخفيف أحكام 

اإلعدام.

وفــي ديــســمــبــر/كــانــون األول 2012 تــّمــت اإلشــــارة إلــى أن مملكة البحرين نفذت 

127 توصية حتى انعقاد الــدورة الـــ 24 لمجلس حقوق اإلنــســان، من أبــرزهــا: إنشاء 

األمــم  تــوصــيــات مجلس  تنفيذ  بمتابعة  تختص  اإلنــســان  لحقوق  عليا  تنسيقية  لجنة 

وإنشاء  الحقوقي.  بالوضع  المتعلقة  القضايا  والنظر في  اإلنــســان،  المتحدة لحقوق 

تعنى  للتظلمات، وحــدة خاصة  العامة  األمــانــة  اإلنــســان،  الوطنية لحقوق  المؤسسة 

بالتحقيق في قضايا التعذيب، مفوضية السجناء والمحتجزين، واستحداث منصبين 

لمفتشين عامين في وزارة الداخلية وجهاز األمن الوطني العام. وإسقاط جميع التهم 

المتعلقة بحرية التعبير في إبريل/نيسان 2012، وتحويل جميع القضايا التي تّم البت 

البحرين للمقر  المدنية، واحتضان  المحاكم  إلــى  الوطنية  أمــام محاكم السامة  فيها 

الدائم للمحكمة العربية لحقوق اإلنسان التي أقّرتها الجامعة العربية بناًء على مقترح 

الملك)1(.

)1( حلقة نقاشــية في القاهرة حضرها وفد برلماني حول "مملكة البحرين ومجلس حقوق اإلنســان .. إدارة األزمة واقتراحات مســتقبلية"، 
https://bit.ly/30jFijo :وكالة أنباء البحرين، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، الرابط اإللكتروني
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إطــار "تجميل سياسي"  بتنفيذها في  التوصيات وادعـــاءات السلطة  تلك كانت 

لواقع لم يتلمس نتائجها حقيقة، فقد تواصلت االنتهاكات من دون رقابة وال محاسبة، 

ولم تكن األجهزة التي تشكلت بعناوين براقة سوى عوًنا للسلطة، ولم تخرج عن بيت 

طاعتها، فالكثير من الشكاوى تصلها من دون أي حلول منصفة، فيما عدا إجراءات 

شكلية، تستهدف منها خلق رأي عام ُمشيد بها وُمقدر لجهودها في إطار حملة كبرى 

للعاقات العامة لتحسين صورتها. وبحسب منظمة "بحرين ووتــش"، فإن السلطة 

أنفقت أكثر من 32 مليون دوالر على تكاليف العاقات العامة وحدها منذ فبراير/

شباط )1(2011.

الهيئات والمنظمات  يــــارات  ز الــصــدد، قــامــت السلطة بمنع أو تقييد  وفــي هــذا 

الــدولــيــة )2(، كما  إلــى البحرين، مثل منظمة العفو  الــدولــيــة المعنية بحقوق اإلنــســان 

استمرت في "منع كل المقررين الخاصين والفرق الخاصة التابعين لألمم المتحدة من 

دخول البحرين، لحجبهم عن الوصول لحقيقة ما يجري ويدور في الباد")3(.

13- تكنيك المساندة

ينطوي تكنيك المساندة على دعم بعض األطراف وتعظيم قدرتها على المواجهة 

بغرض توسيع دائــرة تأييدها وتعزيز موقفها في مواجهة الخصم، والــدعــم قد يكون 

ينية لتشكيل "تجمع  ا. وتجّسد هذا التكنيك عبر دعم السلطة البحر ا أو إعاميًّ سياسيًّ

الوحدة الوطنية" عقب أحداث فبراير/شباط 2011، فولي العهد سلمان بن حمد 

آل خليفة عرض دعوته للحوار الوطني في اليوم الذي سبق اجتماع تأسيس التجمع، 

 Glenn Greenwald, Why didn't CNN's international arm air its own documentary on Bahrain's Arab )1(
Spring repression? The Guardian, 4 September 2012, The Link: https://bit.ly/30lAHgB

https:// :يــر منظمــة العفــو الدوليــة للعــام 2015-2016، حالــة حقــوق اإلنســان فــي العالــم، ص 109-111، الرابــط اإللكترونــي )2(  تقر
bit.ly/2TrlAzm

)3( في بيان مفتوح لدول العالم: األوضاع في البحرين اليوم أكثر سوًءا، جمعية الوفاق الوطني اإلسامية، 29 فبراير/شباط 2020، ص 
.13

http://bahrainwatch.org/pr/index.html
http://www.theguardian.com/profile/glenn-greenwald
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حيث قال عند االجتماع مع مؤسسيه إن "الميزان مائل" تجاه الجانب السلبي. وثمة 

استدراك بأنه "لم يكن للحكومة يد في صناعة التجمع، لكن كلمات ولي العهد تلك 

بلورت التحرك والعزم على فعل شيء ينهي اختال الميزان، ويمثل تحرًكا تجاه خطوة 

لها وقعها وثقلها على أرض الواقع لتعيد التوازن المختل")1(.

ي آنذاك  نِّ وعليه، شّكل التجمع الــذراع السياسي للسلطة في حشد الشارع السُّ

لمواجهة مطالب المعارضة ذات الغالبية الشيعية، استناًدا على استراتيجية االستقطاب 

الطائفي، والــتــي هدفت السلطة مــن ورائــهــا إلــى نــزع الشرعية عــن المعارضة وإثــارة 

ة تجاه مطالبها. وبالفعل، فقد أعلن التجمع عبر بيانه األول التأكيد على  نَّ هواجس السُّ

شرعية النظام القائم، وبأنه لن يتبنى اآلراء المتعارضة مع العقل والمنطق.

ويــذكــر تجمع الــوحــدة الوطنية فــي موقعه اإللــكــتــرونــي بعد أن تــحــّول إلــى جمعية 

يــران 2011 بــأنــه "أشـــرق ليعيد الــتــوازن الــوطــنــي إلــى حقيقته  سياسية فــي يــونــيــو/حــز

البحريني  الشعب  بها جماهير  التي قامت  الوطنية  النفرة  وبهمة  الصحيح،  ونصابه 

األصيل، الذي عرف واجبه وأّداه على أفضل وجه، يوم انتفض لحماية وطنه وحراسته 

من خطفة األعداء، وتأزيم المؤزمين")2( .وبهذا تتضح طبيعة الدور المساند للسلطة 

المعارضين، فقد سعى إلى  إطــار مواجهتها لخصومها مــن  التجمع فــي  الــذي لعبه 

الشعبية )تجمع  باالحتجاجات والمطالب  لها ومــنــددة  مــؤيــدة  تنظيم عــدة تجمعات 

الفاتح نموذًجا: 21 فبراير/شباط 2011(، وذلك في إطار تصنيف ُيقسم المواطنين 

إلى )شرفاء/خونة(.

ــــارة هــنــا إلـــى أن تجمع الـــوحـــدة الــوطــنــيــة مــا لــبــث أن بــهــت نجمه في  وتــجــدر اإلشـ

ينية، وتعرض لانتقاد حتى من شارعه، بل ودّبت الخافات بين  سماء السياسة البحر

)1( طارق العامر وخالد هجرس، أبعاد الحقيقة 14 فبراير .. أكذوبة ثورة، مطبعة المنامة، مملكة البحرين، 2011، ص 105-104
https://bit.ly/2Rh3grt :2( نبذة عن تجّمع الوحدة الوطنية، تجمع الوحدة الوطنية، الرابط اإللكتروني(
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بـ"ائتاف  أعضائه، حيث انسحب أو استقال عــدد منهم، وشكل بعضهم ما ُسمي 

شباب الفاتح"، وهــو تيار سياسي مستقل أعلن عنه في 30 يونيو/حزيران 2013، 

بهدف إيجاد حراك سياسي مستقل من قبل الشباب. وقدم وثيقة تضمنت مشروًعا 

ا للخروج من "األزمة"، وتمثلت رؤيته في الحفاظ على توازن مكونات الشعب  سياسيًّ

ي،  نِّ السُّ والمكون  خليفة،  آل  فــي  ممثلة  المالكة  العائلة  بين  ثاثية"  "معادلة  ضمن 

والــمــكــون الشيعي كــقــوى سياسية. وعــلــيــه، فــإن تكنيك الــمــســانــدة صــار بحاجة إلى 

مساندة!

14- تكنيك إثارة مخاوف الجمهور

يرتكز تكنيك إثارة مخاوف الجمهور على استغال البناء النفسي لتحقيق أهداف 

معينة عــبــر إبــــراز الــمــخــاطــر والــنــتــائــج أو الــعــواقــب، وقـــد ينتج عــنــه الــعــكــس أحــيــاًنــا عبر 

ينية إلــى هــذا التكنيك  بــروز حالة من التحدي والصمود. وقــد لجأت السلطة البحر

أنهم خونة وإرهابيين وعماء وفق  المعارضين والمحتجين على  من خــال تصويرها 

سلسلة طويلة من االتهامات، وساهم إعام الدولة الرسمي في تعزيز صورة سلبية 

نة. عن المعارضة وأتباعها، وذلك بغرض إثارة مخاوف مواليها، السيما من السُّ

يقول الباحث البريطاني "مــارك جونز" إنــه نظًرا لعدم وجــود أدلــة موثوقة بشأن 

ينية في  تلك االتهامات، يبدو أن الكثير منها يعمل على تعزيز خطاب السلطة البحر

وجود "بعبع" خارجي ينوي التدخل في سيادة البلد، فمن دون مثيرين دائمين للذعر 

ينيين ينقلبون على بعضهم البعض،  وُمذكرين بهذا التهديد، من الصعب جعل البحر

ويصفون بعضهم بالمصطلح المشين والمبتذل "خونة")1(.

 Marc Owen Joens, Fallen Fruit, Foreign Plots and Road Rage: Today in Bahrain, Marc's Blog, 16 )1(
February 2013, The Link: https://bit.ly/2tgutT2

http://marcowenjones.wordpress.com/2013/02/16/fallen-fruit-foreign-plots-and-road-rage-today-in-bahrain/
http://marcowenjones.wordpress.com/2013/02/16/fallen-fruit-foreign-plots-and-road-rage-today-in-bahrain/
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وعلى الرغم من أن خطابات قــوى المعارضة كانت تؤكد دوًمــا على أن الحراك 

االحتجاجي يهدف إلى بناء مستقبل أفضل لكافة مكونات المجتمع البحريني ُسّنة 

وشيعة ومن مختلف األديان )خطابات األمين العام لجمعية الوفاق الوطني اإلسامية 

الشيخ علي سلمان نموذًجا(، إال أن التوجس الذي زرعته السلطة في نفس الطائفة 

الفوري  يتبدد، فظلت تخشى تهديد وجــودهــا ككيان، ما يفسر تداعيها  نية لم  السُّ

السلطة  إن  القول  وبالتالي، يمكن  لــه.  الــوالء  وتأكيد شرعيته وتجديد  النظام  لتأييد 

ــي - الــشــيــعــي لــصــالــحــهــا، وقـــد أشـــار رئــيــس تجمع الــوحــدة  ــنِّ اســتــثــمــرت االنــقــســام الــسُّ

الوطنية عبد اللطيف المحمود إلى هذا االنقسام صراحة في حديثه مع وكالة األنباء 

نية  الفرنسية في 27 مايو/أيار 2012، إذ قال: "اآلن انتهت الثقة بين الطائفتين السُّ

والشيعية")1(.

أما في حال إسقاط تكنيك إثارة المخاوف على المعارضين أو المحتجين، ُيلحظ 

ًرا  العكس، إذ نتجت عنه حالة من التحدي، وقد جاء الشعار الشهير "صمود" معبِّ

عن ثبات الموقف واستمرار الحراك حتى تحقيق المطالب الشعبية، ورغــم القمع. 

فضًا عن شعارات أخرى تصّب في المنحى ذاته، مثل: "لن نركع إاّل لله"، "هيهات 

منا الذلة"، "منصورين والناصر الله"، و"مهما فعلتم ضدنا حق المصير حقنا".

15- تكنيك التعتيم

يعني تكنيك التعتيم إخفاء المعلومات وحجبها، خصوًصا تلك التي قد تتسبب 

في حــرج للسلطة أو إدانتها وتشويه صورتها على مستوى محلي أو دولــي، أو التي 

تعزز ضغوط الرأي العام وتؤثر عليه في اتجاه ال يصّب في تأييدها. وعادة ما تستعين 

السلطة بوسائل اإلعام لتنفيذ هذا التكنيك، والذي يخالف الدور األساس الُمفترض 

https://bit. :1( تجمــع الوحــدة مــن إيجــاد "التوتــر الطائفــي" إلــى نكرانــه، صــوت المنامة، 7 يناير/كانــون الثاني 2013، الرابط اإللكتروني(
ly/35RAXFs
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لإلعام في تزويد الجمهور بالمعلومات، غير أن ذلك نتيجة طبيعية لسيطرة الدولة 

عليه. وفي البحرين، لجأت السلطة إلى التعتيم على مجريات أحداث فبراير/شباط 

2011 وما تبعها من تداعيات على شتى األصعدة، ولذلك اضطر الجمهور من أجل 

أو غير محسوبة على  إعــام خارجية  إلــى متابعة وســائــل  المعلومات  الحصول على 

ا لفقدان الثقة في اإلعام المحلي. السلطة، وكذلك نظًرً

كــمــا كــســر اإلعــــام الــتــفــاعــلــي مــمــثــًا بــمــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي حــاجــز التعتيم، 

باعتبارها فضاء مفتوًحا يصعب احتكاره كما هو الحال مع وسائل اإلعام التقليدي، 

إلى جانب ُبعدها عن الرقابة، وما تتميز به من حرية نشر مطلقة من دون قيود، وكان 

من أبرز تلك المواقع "تويتر"، "الفيسبوك"، "اليوتيوب"، وغيرها. وشهد "تويتر" خال 

الحراك االحتجاجي زيادة ملحوظة في المشاركات، ومستويات قياسية لنشاطه في 

البحرين، ولــو تحت أسماء وهمية غالًبا. وبــدا "تويتر" مكان ما ال ُيقال من مختلف 

األطــيــاف، وقــد دخــل الحًقا على خط المساهمة الفاعلة فيه مزيد من المشاركين، 

منهم شخصيات معروفة في المعارضة والسلطة)1(.

أما عن اإلعام الرسمي ممثًا في وسيلتي التلفزيون واإلذاعــة، فقد كانا ينشران 

وفق نهج السلطة تماًما، وكذلك بقية الصحف المحلية المحسوبة عليها وإن اختلفت 

التوجهات، وعددها أربــع "األيـــام"، "الــوطــن"، "أخبار الخليج"، و"الــبــاد"، فيما عدا 

الصحيفة الخامسة آنذاك "الوسط" القريبة من الخط الُمعارض. وقد تّم استهدافها 

خال مرحلة الطوارئ الُمعلنة في مارس/آذار 2011، حيث استقال رئيس تحريرها 

ومدير تحريرها ورئيس قسم األخبار المحلية فيها، وتمت محاكمتهم، كما قضى أحد 

مؤسسيها جّراء التعذيب في السجن.

ير الخارجية يهنئ رجب لحصوله على المرتبة الثانية في تصنيف فوربس، مرآة البحرين، 5 يوليو/ )1( "تويتر" ساحة لقاء المتخاصمين: وز
https://bit.ly/3acwWyM :تموز 2011، الرابط اإللكتروني
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ير "الــوســط" قد صــرح بأنه في تلك المرحلة لم يكن مقبواًل نشر  وكــان رئيس تحر

أي شيء، أي منذ تسلم الجيش مهمة إعادة األمن، وذلك باستثناء األخبار الرسمية 

التي كانت توزعها وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا". وفي السياق ذاته، يجدر بالذكر 

أنــه وبحسب تقرير لمنظمة "مــراســلــون بــا حـــدود" أن النظام "حـــاول السيطرة على 

المعلومات الواردة عن التظاهرات واالنتهاكات التي ترتكبها القوى األمنية من خال 

استخدام ترسانة هائلة من التدابير القمعية")1(.

16 - تكنيك التضليل

يقوم تكنيك التضليل على نشر معلومات متناقضة تستهدف إيجاد حالة من عدم 

الرؤية الواضحة أو الُمِميزة للوقائع، خلخلة اإلدراك، والتشويش على الوعي. كما أنه 

يعني تقديم معلومات كاذبة، ُمَحَرَفة، متضاربة، وأنصاف حقائق عبر إبراز وجهة نظر 

واحدة وإغفال غيرها، ناهيك عن المبالغة والتهويل لجعل الجمهور يعتقد أن الواقع 

المزيف هو الحقيقة. وقد اتبعت السلطة البحرينية هذا التكنيك بمساندة وسائل 

الرسمي  التلفزيون  كــان  المثال  سبيل  فعلى  عليها،  المحسوبة  أو  الرسمية  إعامها 

يستعرض وجهة نظر واحدة تجاه الحراك االحتجاجي، مع إقصاء ألطراف المعارضة، 

حتى بات ُيطلق عليه حينها "تلفزيون العين الواحدة" أو "العين العوراء".

ينية المستقلة لتقصي الحقائق التي ُشكلت على خلفية  ير اللجنة البحر وأشار تقر

ينية كــانــت مــنــحــازة إلى  الــحــراك فــي الــفــقــرة )1640( إلــى أن "وســائــل اإلعـــام البحر

حكومة البحرين، فست من الصحف السبع ُتعد صحًفا موالية للحكومة، كما تسيطر 

الدولة على خدمة البث اإلعامي، فاستمرار التقاعس في إعطاء جماعة المعارضة 

مجااًل كافًيا في وسائل اإلعــام الوطنية ينذر بمزيد من مخاطر االنقسام السياسي 

https://bit.ly/35Uoh0k :1( "الداخلية" داخل شاشة العائلة، مرآة البحرين، 15 يناير/كانون الثاني 2012، الرابط اإللكتروني(
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ير فــي الــفــقــرة )1641( الحكومة بــأن "تتبنى  يــن". وأوصـــى التقر والــعــرقــي فــي الــبــحــر

نهًجا أكثر مرونة في ممارستها للرقابة، وأن تسمح للمعارضة بمجال أوسع في البث 

التلفزيوني واإلذاعي ووسائل اإلعام المطبوعة")1(.

كما قــاد تلفزيون البحرين حملة بث معلومات مغلوطة عبر نشر فبركات لصور 

ومشاهد وأفام تضليلية تعتمد على الكذب المنظم، واستهدفت برامجه المحتجين، 

واعتمد على اإلساءة وتحريف المطالب الشعبية ووصمها بالطائفية، وذلك في ظل 

احــتــكــار السلطة لــوســائــل اإلعـــام الــمــرئــي والــمــســمــوع، وامتناعها عــن بــث أي آراء أو 

معلومات ال تعكس توجهات السلطة)2(.

17 - تكنيك الكذب

ُيستخدم تكنيك الكذب عادة للتبرير ولمنح الشرعية، وذلك عبر نشر معلومات 

وأنباء غير صحيحة، تؤثر على المصداقية ولكنها تمنع اإلحراج، وتتسبب في الخداع 

ينية كــثــيــًرا إلــى هــذا التكنيك عبر اختاق  ــارة الــشــك. وقــد لــجــأت السلطة البحر وإثــ

قصص وروايات ال تمت للواقع بصلة، وكان ذلك لتحقيق عدة أهداف منها كسب 

رأي عــام مؤيد لها، ومناهض لمعارضيها، أو لتبرير حمات االعــتــقــال، وقــد لعبت 

وسائل اإلعام المحلية دوًرا مسانًدا، السيما التلفزيون.

و"لقد لعب تلفزيون البحرين بشكل واضح ومنهجي على مبدأ االختاق، اختاق 

كاذيب والتهم والجنايات والتزييف والفبركة والتأليب  السيناريوهات والشهادات واأل

شريف  فــقــط:  قسمين  إلــى  المختلفة  بتنوعاته  المجتمع  فــئــات  وتقسيم  والتحشيد 

مخلص مواٍل للنظام، وخائن عميل معارض للنظام. وكانت هذه االختاقات خاصة 

ينية المستقلة لتقصي الحقائق، مرجع سابق، ص 508. ير اللجنة البحر )1( تقر
ينية، مركز أوال للدراسات والتوثيق، بيروت،  )2( عباس المرشد، جدار الصمت: انهيار السلطوية .. مدخل توثيقي لثورة 14 فبراير البحر

لبنان، الطبعة األولى، 2014، ص 238.
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ي في المجتمع عبر ترديد الروايات  نِّ لعبة الوهم التي مارسها النظام مع المكون السُّ

يــقــة ووســيــلــة، وفـــي كــل مــكــان، مـــارس الــنــظــام لعبته فــي تخويف  لــيــل نــهــار، وبــكــل طــر

ي من شريكه الشيعي")1(. نِّ المكون السُّ

ومــن أبــرز الــروايــات "الُمختلقة" آنـــذاك ألغـــراض طائفية، مــا ُعــرف بقضية "لسان 

ي  المؤذن"، حيث أشيع بأن نحو عشرة مواطنين شيعة اعتدوا على مؤذن آسيوي ُسنِّ

في أحد المساجد وقاموا بقطع لسانه، وقد تمت محاكمتهم وسجنهم رغم التضارب 

في أقوال الشهود )ثمة شهادة بأن وفاة اآلسيوي ناتجة عن إصابة بليغة جراء سقوطه 

في موقع عمله، وأنه لم يكن مؤذًنا(، ورغم تبرئتهم في محكمة االستئناف، ونفيها من 

قبل لجنة تقصي الحقائق، ما جعلها من أكثر القضايا غرابة.

وفي السياق ذاته، تجدر اإلشارة إلى ما ُعرف بقصة "الطفل ُعمر"، والتي تّم فيها 

االدعـــاء أن ُمعلمته تطلب منه تقبيل باطن قدمها بشكل يومي، فيما صرحت هي 

بأن القضية ملفقة وال أساس لها من الصحة، ورغم ذلك استمرت "الضجة الطائفية" 

حولها. ومثال آخر، ما ُعرف بقضية "هوزمان"، ويعني الرجل الخارق، وذلك في إطار 

بينهم رجل  اتهم عشرة مواطنين  التي اعتبرت "مسرحية"، وفيها  ساخر من القضية 

دين باختطاف أحد رجال األمن، ومن ثم احتجازه في منزل، قبل أن يهرب منهم قافًزا 

من "فتحة مكيف"، حيث صعد إلى أعلى المنزل، ثم نزل من الدور الثاني بواسطة 

"هوز")2(*.

ــهــم الــتــي وجهتها  كـــاذيـــب" ذيــوًعــا فــي تــلــك الــفــتــرة أيــًضــا جملة الــتُّ ومـــن أشــهــر "األ

السلطة إلى مجموعة من أفراد الطاقم الطبي تمهيًدا العتقالهم جّراء وقفتهم اإلنسانية 

يـــر الــعــدل خــالــد بــن علي آل خليفة والقائم  مــع ضحايا االحــتــجــاجــات. وقــد تـــورط وز

ينية، مرجع سابق، ص 239. )1( عباس المرشد، جدار الصمت: انهيار السلطوية .. مدخل توثيقي لثورة 14 فبراير البحر
)2( * يعني "الهوز" باللهجة العامية البحرينية خرطوم المياه.
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آنـــذاك في  البحارنة  نـــزار  يــر  الــوز البلوشي بعد استقالة  الصحة فاطمة  يـــر  وز بأعمال 

إطـــاق تــلــك الــتــهــم الــتــي كـــان مــن أبـــرزهـــا: مــحــاولــة احــتــال مبنى عـــام بــالــقــوة "مجمع 

السلمانية الطبي"، حيازة أسلحة وذخائر، الترويج لقلب نظام الحكم والتحريض على 

أمــوال عامة، االعــتــداء على  كراهيته، المشاركة في مسيرات غير مرخصة، اختاس 

سامة جسم الغير، االعتداء المفضي إلى الموت، واالمتناع عن أداء أعمال الوظيفة 

وعن إغاثة الناس بغير عذر.

هم من جانب مناصري السلطة الذين اعتادوا على  وفي مقابل تصديق تلك التُّ

ــهــم مــحــل اســتــنــكــار وتـــنـــّدر وتــهــكــم من  الــتــســلــيــم لــكــل مـــا تــبــثــه فـــي عــقــولــهــم، كــانــت الــتُّ

المواطنين المناهضين للسلطة، ومحل إدانة من قبل عدد من المنظمات الحقوقية 

والدولية، منها منظمة "أطباء من أجل حقوق اإلنسان" األمريكية، السيما المتعلقة 

الــذي ال يمّت للحقيقة بصلة، مثل االدعــاء  لطوي  السُّ بالخيال  بــأمــور يسهل ربطها 

بقيام أطباء بزيادة عدد المصابين وإجراء عمليات جراحية ُمتعمدة لقتل متظاهرين، 

يــر  وحــيــازة أسلحة ورشـــاشـــات، وســرقــة أدويـــة ومــعــدات طبية، وقــد التصق اســم الــوز

كاذيب"، ألنها من أذاعتها في أحد المؤتمرات الصحافية الرسمية  البلوشي بهذه "األ

في أبريل/نيسان 2011.

الـــروايـــات واإلشــاعــات  بــث تلك  فــي  الــرســمــي  بتلفزيونها  السلطة  كما استعانت 

ينية لتقصي الحقائق أفرد  ير اللجنة البحر (، والجدير ذكره أن تقر )برنامج الراصد مثااًلً

ا باألحداث التي وقعت في مجمع السلمانية الطبي، مؤكًدا التناقض فيها  فصًا خاصًّ

ومفنًدا لعدد من االتهامات، ومشيًرا إلى إسقاط االتهامات عن الطاقم الطبي في 

أكتوبر/تشرين األول 2011 من قبل النائب العام في محكمة االستئناف، ما يدل بما 

ال يدُع مجااًل للشك على "كذب" السلطة واختاقها لكامل القصة.
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18- تكنيك تكثيف المعاني

يستند تكنيك تكثيف المعاني على أسس عدة، أبرزها تكرار األوصاف، وغالًبا ما 

يكون الهدف من ذلك هو اإلقناع. وقد استخدمت السلطة البحرينية هذا التكنيك 

عــبــر إطـــاق جملة مــن الــنــعــوت واألوصـــــاف عــلــى مــعــارضــيــهــا، بحيث بـــدت ثــابــتــة في 

قاموس إعامها الرسمي )اإلذاعة والتلفزيون(، فضًا عن الصحف المحلية المحسوبة 

فتعميق  تجاههم،  مواقفها  مؤيديها بصدقية  إقــنــاع  ذلــك  وراء  مــن  والــهــدف  عليها. 

االنــقــســام المجتمعي وإبــــراز اســتــهــداف طــرف آلخــر ال شــك بــأنــه يــصــّب فــي صالحها 

)تشويه الحراك: مؤامرة انقابية(، و)تشويه المحتجين: خونة وعماء(.

يــن، المخربين، اإلرهــابــيــيــن،  ومــن أبـــرز هــذه األوصــــاف )الــخــونــة، الــعــمــاء، الــمــتــآمــر

المحتلين، العصابة، أهل الفتنة، الفئة الضالة، أصحاب أجندات خارجية، أتباع حزب 

الله، أتباع والية الفقيه، موالين للخارج، وخارجين عن القانون(. وفيما نجحت وسائل 

ة، كان  نَّ اإلعــام المحلي في جعل هذا الوهم يبدو حقيقة عند فئات كبيرة من السُّ

البعض منهم يتواصل معها رافًضا سياسة التحريض ضد المحتجين ومطالبهم، وهذا 

ما حدث مع تلفزيون البحرين)1(.

بياناتها  المنظمات الحقوقية في  وفــي مثال آخــر، كانت السلطة ترفض توصيف 

المتضامنة مع المعتقلين على أنهم "سجناء رأي" أو "سجناء سياسيين"، حيث كانت 

يــن، بــل سجناء  الــبــحــر أنــه "ال سجناء سياسيين فــي  وجــهــة النظر الرسمية تتمثل فــي 

متورطين فــي أعــمــال إرهــابــيــة". وفــي مقابل لفظ "قـــوات األمـــن" أطلقت المعارضة 

توصيف "المرتزقة"، و"الشهداء" مقابل "القتلى"، و"المحتجين" مقابل "المخربين"، 

و"الحراك" مقابل "االنقاب"، وما إلى ذلك من توصيفات مضادة.

ينية، مرجع سابق، ص 239-238. )1( عباس المرشد، جدار الصمت: انهيار السلطوية .. مدخل توثيقي لثورة 14 فبراير البحر



47

ويجدر بالذكر مصطلح "التطهير" الذي استخدمته السلطة ممثلة بالقيادة العامة 

لقوة دفاع البحرين في اإلشارة إلى عملية إخاء دوار اللؤلؤة ومنطقتي المرفأ المالي 

ومجمع السلمانية الطبي من المحتجين التي تمت في 16 مارس/آذار 2011، والحًقا 

عند الشروع في هدم الــدوار، حيث نقل التلفزيون الرسمي أن المنطقة بحاجة إلى 

"تطهير". وال شك في أن المصطلح ُيعبر عن التخلص من أوساخ أو ملوثات، وبالتالي 

فإن المعنى يحمل دالالت حادة في التعاطي مع الخصوم السياسيين.

19- تكنيك التجاهل المتعمد

أو أخبار معينة، لمنع  المتعمد على عــدم نشر معلومات  التجاهل  يرتكز تكنيك 

تصدع الرأي العام أو توسعة دائرة المناوئين للسلطة، وحتى ال تمّدهم بأدلة وبراهين 

الممكن  المصداقية، حيث من  تأثير على  أن لذلك  تدعم أسباب معارضتهم، غير 

الحصول عليها مــن مــصــادر أخـــرى. ويتعزز هــذا التكنيك عبر السيطرة على وسائل 

ــرأي الــمــعــارض، وهـــو األمـــر الـــذي اتــبــعــتــه السلطة  اإلعـــــام، تقييد الــنــشــر، وإقـــصـــاء الــ

ينية كنهج سياسي وإعامي في التعاطي مع المعارضة. البحر

ومثال على ذلك التلفزيون الرسمي، إذ إنه مع بدء اإلعان عن الحراك االحتجاجي 

في 14 فبراير/شباط 2011 قام بنقل وجهة النظر الحكومية فقط، متجاهًا مطالب 

المحتجين وفعالياتهم السلمية. وتعاظمت وتيرة تعاطي اإلعام المنحازة مع انطاق 

قمع المحتجين، وفّض تجمعهم في دوار اللؤلؤة بالقوة في مارس/آذار، حيث نصب 

تلفزيون البحرين نفسه محقًقا ثم قاضًيا، متجاهًا بذلك صاحيات الجهاز القضائي، 

وممهًدا األرضية لحملة اعتقاالت تعسفية واسعة، شملت المئات ممن تم وصمهم 

ا بالخيانة وعدم الوالء للوطن)1(. رسميًًّ

ينية، مرجع سابق، ص 239. )1( عباس المرشد، جدار الصمت: انهيار السلطوية .. مدخل توثيقي لثورة 14 فبراير البحر
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إلـــى ذلـــك، فـــإن أبـــرز دالالت إخــفــاق تكنيك الــتــجــاهــل المتعمد تتمثل فــي لجوء 

الــمــعــارضــيــن إلـــى اإلعــــام التفاعلي والــخــارجــي كــبــديــل عــن الــمــحــلــي، وعــّجــت مــواقــع 

التواصل االجتماعي بأخبار الحراك، مقدمة صورة عنه غير تلك التي تريد أن تشوهها 

التعبئة  التحشيد،  أهـــداف عــدة مثل  لتحقيق  الــمــواقــع  السلطة، واستخدمت هــذه 

الجماهيرية، والتأثير على الرأي العام المحلي والدولي، وذلك ما كان يتّم أحياًنا عبر 

حمات إعامية منظمة. كما تجاوزت المعارضة تكنيك التجاهل وواجهت السلطة 

عبر إنشاء وسائل إعــام خاصة بها أو محسوبة عليها من خــارج البحرين، مثل قناة 

"اللؤلؤة" التلفزيونية والصحيفة اإللكترونية "مرآة البحرين")1(*، وأصدرت كتًبا توثق 

الــحــراك وقــضــايــاه المختلفة. فــضــًا عــن إنــشــاء عــدد مــن المنظمات الحقوقية، مثل 

منظمة سام للديمقراطية وحقوق اإلنسان، منتدى البحرين لحقوق اإلنسان، المنظمة 

اإلنــســان،  للديمقراطية وحــقــوق  الخليج  اإلنــســان، معهد  ينية لحقوق  البحر األوروبــيــة 

ومرصد البحرين لحقوق اإلنسان.

20- تكنيك التهوين من الطرف اآلخر

ــر تــشــويــه الـــصـــورة الــذهــنــيــة للخصوم  يــســتــهــدف تــكــنــيــك الــتــهــويــن مـــن الـــطـــرف اآلخــ

المعارضين، تقليص مكانتهم لدى الجمهور لتقليل تأثيرهم عليه، دعم السلطة في 

تبرير مواقفها. ويعيبه اللغة االنفعالية، االدعاء، إطاق األحكام، والسخرية، ما يقلِّل 

ا. وقد اتبعت  ا وإعاميًّ من منطقيته وقدرته على التأثير، وقد يكون غير الئق سياسيًّ

والتلفزيون،  واإلذاعــــة  الصحف  فــي  إعامييها  عبر  التكنيك  هــذا  ينية  البحر السلطة 

الذين تركز دورهم على مهاجمة الحراك والمحتجين.

)1( * قناة اللؤلؤة هي أول قناة فضائية بحرينية مستقلة، انطلق بثها في يونيو/حزيران 2011 من العاصمة البريطانية "لندن". أما "مرآة 
يــن" فهــي صحيفــة إلكترونيــة سياســية مســتقلة، تأسســت فــي مايو/أيــار 2011 مــن قبــل إعامييــن بحرينيين، بغرض تســليط الضوء  البحر

على الشأن العام البحريني والخليجي، السيما ما يتصل بقضايا الحريات والتحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان.
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يــج" كــمــا ُيــطــلــق عليها  يــة أو ســيــاســة "الــتــهــر واعــتــمــد بــعــض اإلعــامــيــيــن نــهــج الــســخــر

المعارضون، )برنامج اإلعامي سعيد الحمد على تلفزيون البحرين، ثم قناتي "صفا" 

و"االتــحــاد" مثااًل()1(*، وهــو كاتب عمود صحافي في صحيفة "األيـــام". وقــد اشتهر 

الحمد باستهداف كافة فئات المعارضة من قــادة، نشطاء، ومحتجين، مقتحًما في 

بعض األحــيــان جــوانــب شخصية بعيًدا عــن "اللباقة" و"اللياقة" اإلعــامــيــة، ومخالًفا 

للذوق العام بألفاظ وتعابير خادشة للحياء.

ينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن المحررين  ير اللجنة البحر إلى ذلك، أشار تقر

في الصحف المحلية كانوا يقومون بتحرير مقاالتهم وتقاريرهم لكي تبدو معبرة عن 

موقف حكومة البحرين. كما قيل إن هناك سياسة غير ُمعلنة تتحكم فيما يمكن وما ال 

يمكن أن يكتبه الصحفيون، وإنهم كثيًرا ما كانوا يتلقون تعليمات مباشرة من المحررين 

حول كيفية كتابة األخبار عن المحتجين ورمــوز المعارضة. وذكر بعض الصحفيين أن 

الرقابة خال شهري فبراير/شباط ومـــارس/آذار ٢٠١١ كانت صارمة للغاية، بحيث 

اضطر العديد من الصحافيين إلى تشويه صورة طائفتهم الدينية وزعمائهم الدينيين 
من أجل الحفاظ على وظائفهم.)2(

)1( * مثلت قناة "صفا" الســعودية منبًرا دينًيا ُيناهض التشــيع في العالم العربي واإلســامي، بتمويل من رجال أعمال وأمراء ســعوديين. 
ينــي – ســعودي، حيث رّخصت لها الســلطة  يــران 2012 فــكان تمويلهــا بحر يــن فــي يونيو/حز أمــا قنــاة "االتحــاد" التــي انطلقــت مــن البحر
ينيــة وُأتيــح لهــا اســتخدام اإلمكانــات الماديــة والمبانــي التابعــة لهيئــة شــؤون اإلعــام، وقد تم إغــاق القناة في مايو/أيار 2015 بمبرر  البحر
يــح للقائــم عليهــا اإلعامــي ســعيد الحمــد، حيــث كان التركيــز علــى برنامجــه، بعــد توقــف  "عــدم تقديمهــا جديــًدا لفتــرة طويلــة"، وفــق تصر

عرضه على تلفزيون البحرين.
ينية المستقلة لتقصي الحقائق، مرجع سابق، ص 502. ير اللجنة البحر )2( تقر
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دفوعات المعارضة

1- شهادة التاريخ

ة،  نَّ ا إلى طائفتين رئيستين هما الشيعة والسُّ ينقسم سكان مملكة البحرين تاريخيًّ

والــوجــود الشيعي يسبق إنشاء الــدولــة، حيث يعود إلــى أيــام دولــة القرامطة)1(* في 

الــقــرن الــتــاســع الــمــيــادي، ومــن بعدها الــدولــة الصفوية الــتــي فــرضــت على السكان 

المذهب الشيعي اإلمامي االثني عشري. وعليه، فإنه عندما جاءت قبائل العتوب 

نية إلى جزيرة البحرين وسيطرت عليها في العام 1782، ومن ثم حكمتها إحداها  السُّ

وهي قبيلة آل خليفة، كان هناك وجود شيعي مؤثر على المستوى البشري. ويمثل 

الشيعة من أصول عربية غالبية شيعة البحرين، وُتجمع أغلب المصادر على أن عموم 

الشيعة يشكلون نحو 70 بالمائة من عدد السكان. وقد أثرت عمليات التجنيس التي 

قامت وتقوم بها السلطة على التركيبة الديمغرافية للبلد، وهو ما تعترض عليه قوى 

المعارضة، لما له من أهداف سياسية وتأثير على التوازن المذهبي)2(.

ــنــة، فتشكلت مــن عــرب كــانــوا يقطنون البلد منذ مــئــات السنين،  أمــا طائفة الــسُّ

وعرب هاجروا إلى البحرين في منتصف القرن الثامن عشر، ومنهم األسرة الحاكمة، 

وعرب الهولة، وهم من قبائل بني كعب الذين كانوا يسكنون الساحل الشرقي للخليج 

يــن عــام 899 م، وكانــت الدولــة القرمطيــة قــد انشــقت عــن الدولــة الفاطميــة، حيــث قامــت إثــر ثــورة  )1( * أقــام القرامطــة دولــة فــي البحر
ا. اجتماعية، وأخذت طابًعا دينيًّ

)2( شحاتة محمد، سياسات النظم الحاكمة في البحرين والكويت والعربية السعودية في التعامل مع المطالب الشيعية )2008-2003(: 
دراسة مقارنة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 2011، ص 135-131.
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العربي وهاجروا إلى البحرين)1(. وبحسب بعض المصادر فإن نسبتهم نحو 30 بالمائة.

ولطالما اتهمت السلطة المعارضة وأتباعها بالعمالة والتبعية إلى إيران من منطلق 

طائفي )غالبية شيعية(، غير أن التاريخ يدحض هذه التهمة، حيث يعود التوتر بين 

البحرين وإيران إلى دعوى ترجع للعام 1920 عندما أعلنت إيران ألول مرة مطالبتها 

يــقــة رســمــيــة، وتــــّم حــل هـــذه اإلشــكــالــيــة فــي الــعــام 1970 عــبــر تصديق  يــن بــطــر بــالــبــحــر

المجلس الــوطــنــي ومجلس الــشــيــوخ اإليــرانــيــيــن على قـــرار لمجلس األمـــن كــان بمثابة 

ير المندوب الشخصي ألمين عــام األمم  أّكــد تقر اعتراف باستقال البحرين)2(. وقــد 

تنال  أن  فــي  ترغب  البحرين  الساحقة لشعب  "األغلبية  أن  المتحدة حينذاك على 

االعــتــراف بــذاتــهــا ضمن دولـــة مستقلة وذات ســيــادة تــامــة، حــرة فــي أن تــقــرر بنفسها 

عاقاتها مع الدول األخرى")3(.

ينيين ُســنــة وشــيــعــة االنــضــمــام إلـــى إيــــران، استمرت  وعــلــى الــرغــم مــن رفـــض البحر

نة وتهميش الشيعة  استراتيجية االستقطاب الطائفي المرتكزة على سياسة تمكين السُّ

طوال المراحل التاريخية، وذلك أحد أسباب بروز الشيعة في االحتجاجات المطالبة 

بالديمقراطية واإلصاحات الجذرية حتى الوقت الحاضر، وآخرها حراك فبراير/شباط 

ــنــة، فيما عــدا نخب مــحــدودة، حيث إن  2011 الـــذي تزعمه الشيعة، وعــارضــه الــسُّ

الغالبية محاطة بهالة من الترهيب والهواجس تجاه أي مطالب قد تمّس بمكتسباتهم 

وتصّب في صالح طائفة أخرى.

يــن وســلطنة عمان وقطر، مركز  )1( أحمــد منيســي، التحــول الديمقراطــي فــي مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة .. دراســة لحــاالت البحر
اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة األولى، 2009، ص 36-35.

)2( عبد الله المدني، فيتوريو وينسبير جيوشياردي ودوره في تأكيد سيادة وهوية البحرين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
لبنان، الطبعة األولى، 2007، ص 52-51.

يقــة حلهــا رســمًيا بوســاطة األميــن العــام لألمــم المتحــدة، المؤسســة العربيــة  يــن وطر )3( حســين البحارنــة، دعــوى إيــران بالســيادة علــى البحر
للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 2008، ص 10-9.
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2- شهادة التمييز

يـن رغـم الغلبـة الشـيعية بامتيـازات كمواطنيـن درجـة أولـى،  ـنة فـي البحر يحظـى السُّ

ا فاقًعا ال ينكره ُمنصف، ويبدو أن السـلطة تسـتخدم  حيث يشـهد البلد تمييًزا طائفيًّ

ية( وإقصـاء المعارضيـن )غالبيـة شـيعية(.  التمييـز كأداة لكسـب المواليـن )غالبيـة ُسـنِّ

ا، وبـأن  يـن أقليـة متميـزة مؤسسـيًّ ـنية فـي البحر يؤكـد "جلبيـر األشـقر" أن الطائفـة السُّ

وتنعكـس  التشـريعات)1(.  تكرسـه  بـل  فحسـب،  واقًعـا  أمـًرا  ليـس  الطائفـي  التمييـز 

ـنة يشـكلون أغلبيـة كبيـرة مـن مكونـات النخبـة  الطبيعـة الطائفيـة للحكـم فـي كـون السُّ

ية والسياسـية  الخاضعـة للسـلطة الميراثيـة، والمسـتويات العليـا مـن التراتبيـة العسـكر

المسـلحة،  القـوات  قواعـد  علـى  ذاتـه  األمـر  ويسـري  الكبيـر.  والرأسـمال  يـة،  واإلدار

عـدة  مـن  ُسـّنة  مرتزقـة  تضـم  والتـي  األمنيـة،  أو  ية  العسـكر شـبه  أو  منهـا  ية  العسـكر

دول)2(.

والجدير ذكــره، أن التمييز كان أحد أبــرز الملفات حضوًرا في المشهد السياسي 

المتأزم في البحرين إثر حراك فبراير/شباط 2011، حيث غدا كـ "اآلفة" التي تتغلغل 

واإلســكــان  والتعليم  التوظيف  ومنها  للمواطنين  المعيشية  الحياة  مفاصل  كافة  فــي 

البندر)3(* تضمن  أبــرز مــا جّسد ذلــك تقرير شهير للمستشار صــاح  وغيرها. ولعل 

نة عــلــى كافة  "مـــؤامـــرة واســعــة" تستهدف إقــصــاء الشيعة مــقــابــل ســيــطــرة كــامــلــة للسُّ

يــب: عمــر الشــافعي، دار الســاقي، بيــروت، لبنــان، الطبعــة  يــد .. بحــث جــذري فــي االنتفاضــة العربيــة، تعر )1( جلبيــر األشــقر، الشــعب ير
األولى، 2013، ص 215.
)2( المرجع نفسه، ص 202.

)3( * صاح البندر بريطاني الجنسية وسوداني األصل، عمل مستشاًرا في الديوان الملكي البحريني )2002 – 2006(، وتحديًدا تحت 
يــر الدولــة لشــؤون مجلــس الــوزراء رئيــس الجهــاز المركــزي للمعلومــات أحمــد بــن عطيــة اللــه آل خليفــة، ورئيــس الديــوان خالــد بــن  إمــرة وز
ير الذي أعّده بـ "بندر غيت"، وكان بعنوان "البحرين: الخيار الديمقراطي وآليات اإلقصاء"، اشتمل على  أحمد آل خليفة، ُعرف التقر
خطة تفصيلية الضطهاد الطائفة الشــيعية، وتضمن نســًخا لمســتندات مالية للمبالغ المدفوعة إلى جهات وأشــخاص يضطلعون بأدوار 
ير، إثر خاف مع القائمين عليه كما أشيع، عاد إلى لندن، وظل يهاجم السلطة حتى  متفرقة لتنفيذ الخطة. وبعد أن سرب البندر التقر

https://bit.ly/2uPZ2zP :ير البندر كامًا، انظر الرابط اإللكتروني الوقت الراهن. لاطاع على تقر

https://bit.ly/2uPZ2zP
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يــر إلـــى تــــورط عـــدد مـــن كــبــار الــمــســؤولــيــن الــحــكــومــيــيــن في  ــــار الــتــقــر الــمــســتــويــات. وأشـ

المؤامرة، أبرزهم عضو من األسرة المالكة "أحمد بن عطية الله آل خليفة")1(.

وما يؤكد كون التمييز سياسة ممنهجة للدولة هو غياب التشريعات التي تجرمه 

النيابية قبل  الــوفــاق  كتلة  قــدمــتــه  التمييز  لتجريم  بــقــانــون  مــشــروع  السلطة  )رفــضــت 

استقالتها في العام 2011(، فضًا عن الممارسات التي استُهدف فيها الشيعة وكل 

ما يمّت لهم بصلة على أرض الواقع )التطهير الطائفي: اإلقصاء والفصل التعسفي، 

يــضــة الــُخــمــس،  يــم فــر حــل المجلس اإلســامــي الــعــلــمــائــي)2(* فــي الــعــام 2014، تــجــر

تقييد الشعائر الدينية واستدعاء الخطباء، حّل عدد من الجمعيات الدينية كالتوعية 

والرسالة اإلسامية، وحــّل الجمعيات السياسية كالوفاق والعمل اإلسامي والعمل 

الوطني الديمقراطي لخطها المعارض، واستهداف آالف الشيعة باالعتقال وإسقاط 

الجنسية منهم مواطنون ورجال دين ونشطاء سياسيون وحقوقيون بارزون(.

وعلى مستوى دولي وأممي، عادة ما تتم إدانة التمييز في البحرين، كما يأتي في 

التقارير السنوية لوزارة الخارجية األمريكية بشأن أوضاع حقوق اإلنسان. وكانت لجنة 

خبراء األمم المتحدة المستقلين في مجال حقوق اإلنسان قد ذكرت في أغسطس/

آب ٢٠١٦ "إن المضايقة المنهجية للسكان الشيعة من قبل السلطات، بما في ذلك 

تجريد الكثير منهم من جنسياتهم أمر يدعو إلى القلق الكبير، ومن الواضح أن الشيعة 

مستهدفون على أساس عقائدهم وآرائهم". كما أشار البيان إلى حل جمعية الوفاق 

 economic-Omar F. Ahmed, Broken Promises .. Human Rights, Constitutionalism and Socio  )1(
 Exclusion in Bahrain, Islamic Human Rights Commission, Impeks Print, United Kingdom, First

.30-Edition, 2010, P. 29
)2( * تأسس المجلس اإلسامي العلمائي في أكتوبر/تشرين األول 2004، وهو هيئة إسامية علمائية، ُيعنى بشؤون المجتمع البحريني 
علــى المســتوى الفــردي واالجتماعــي، وفــق رؤيــة إســامية شــرعية شــاملة ومتكاملــة، وُيعــد الزعيــم الدينــي الشــيخ عيســى قاســم مــن أبــرز 
مؤسسيه وترأسه لدورة واحدة. وقد رفعت وزارة العدل البحرينية دعوى قضائية لوقف أنشطة المجلس وتصفية أمواله وغلق مقره في 

سبتمبر/أيلول 2013، بتهمة "ممارسة نشاط سياسي بغطاء ديني"، وفي يونيو/حزيران 2014 أصدرت المحكمة قراًرا بحله.

http://www.google.com.bh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ihrc.org.uk%2Fattachments%2F9458_Report%2520on%2520Bahrain-Book-240x170-v05.pdf&ei=5aTnUoKLGcrX7AaKsoDABw&usg=AFQjCNGuLkg_4VGRxUSqO2OAjEk3o_MtSw
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الــوطــنــي اإلســامــيــة، وإغــــاق المنظمات الــديــنــيــة، والــقــيــود الــمــفــروضــة عــلــى ممارسة 

استخدام  وتقييد  والتنقل،  السلمية  والتجمعات  الجمعة  وصــاة  الدينية،  الشعائر 

اإلنترنت وحظر الوعظ واإلرشاد على الزعماء الدينيين للشيعة)1(.

حديًثا، أصــدرت جمعية الوفاق الوطني اإلسامية في فبراير/شباط 2020 بياًنا 

مفتوًحا للدورة 43 لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف، باللغات العربية واإلنجليزية 

والفرنسية، بعنوان "األوضــاع في البحرين اليوم أكثر ســوًءا"، ومما جاء فيه: "يمارس 

الُحكم التمييز المذهبي بدرجات عالية ال مثيل لها في العالم، للحد الذي يحرم فيه 

فئة واسعة من المواطنين من حقوق إنسانية بديهية كحق العمل والتملك في مناطق 

الدراسية وغيرها من سائر  البعثة  التعليم والتخصص والحصول على  معينة، وحــق 

الحريات والحقوق الطبيعية، ألسباب تتعلق بانتمائهم المذهبي")2(.

3- شهادة التجنيس

أهـــداف  لتحقيق  الــعــشــوائــي  التجنيس  اســتــمــرار  البحريني  لــلــشــأن  المتتبع  يلحظ 

نة على الشيعة  سياسية، وإحداث تغيير في التركيبة الديمغرافية )محاولة تغليب السُّ

ا(، وذلك في تجاوز واضح لألطر القانونية، وهذا الملف بحد ذاته ُيعبر عن "أزمة  عدديًّ

ثقة" بين المواطن والدولة. وهو أحد الملفات البارزة التي سعى حراك فبراير/شباط 

2011 لمعارضتها، والمطالبة بإيقافها، لما للتجنيس من تداعيات سلبية على شتى 

عد السياسية، األمنية، االجتماعية، الثقافية، الخدمية، واالقتصادية. وفي العادة  الصُّ

ة  نَّ ترتفع أصوات الشيعة المناهضة للتجنيس، ولكن ذلك ال يعني رضا الكثير من السُّ

أحياًنا، فالتجاوزات صارخة وال يمكن غّض  بالشكوى  والــجــأر  رغــم الصمت  تجاهه، 

)1( سام: التمييز ممنهج في البحرين والحل في المواطنة المتساوية، منظمة سام للديمقراطية وحقوق اإلنسان، 21 مارس/آذار 2019، 
https://bit.ly/307yBRe :الرابط اإللكتروني

)2( في بيان مفتوح لدول العالم: األوضاع في البحرين اليوم أكثر سوًءا، جمعية الوفاق الوطني اإلسامية، مصدر سابق، ص 12.
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الطرف عنها في مناطقهم أيًضا، والتي صارت تعّج بالمجنسين ومشاكلهم، كالرفاع 

والمحرق على سبيل المثال.

الباحث األلماني Toby Matthiesen: "يوجد اقتناع  الــصــدد، يقول  في هــذا 

ــة بــأن  ــنَّ عــلــى نــطــاق واســـع لـــدى الشيعة وكــذلــك لـــدى الليبراليين والــمــعــارضــيــن الــسُّ

متنوعة،  خلفيات  مــن  ُســّنــة  مــواطــنــيــن  لتجنيس  استراتيجية  ينتهج  البحريني  الــنــظــام 

لتغيير  وغــيــرهــا،  واألردن  يــا  وســور الــســعــوديــة  العربية  والمملكة  باكستان  مــن  السيما 

التركيبة الديمغرافية الطائفية في الباد وبناء قاعدة مواطنين موالين إذا ما اندلعت 

احــتــجــاجــات واســعــة الــنــطــاق مــنــاوئــة للحكم على شاكلة االحــتــجــاجــات الــتــي شهدتها 

الباد في سنة 2011". وذكر أن البحرين كانت تخطط غداة األحداث التي اندلعت 

ي)1(. يا إلى منح الجنسية لنحو خمسة آالف الجئ سوري ُسنِّ في سور

وُتعتبر كبرى الجمعيات السياسية المعارضة "الوفاق" ملف التجنيس السياسي 

"جريمة كبرى" و"قنبلة موقوتة"، وترى بأنه يحتاج إلى مراجعة وطنية وحلحلة ضرورية 

لحماية البحرين وجيرانها من التداعيات الكارثية)2(. وداللة على ذلك، فقد تجاوزت 

معارضة هذا الملف مؤخًرا المستوى المحلي إلى الخارجي، حيث طالب سعوديون 

يــنــيــيــن، الســيــمــا الــيــمــنــيــون،  بــضــبــطــه وفــــرض قــيــود عــلــيــه، حــيــث إن الــمــجــنــســيــن الــبــحــر

يستفيدون من معاملتهم كخليجيين في سوق العمل السعودية)3(.

والجدير ذكره أن ست جمعيات سياسية بحرينية شّكلت في العام 2008 لجنة 

وطــنــيــة لــمــنــاهــضــة الــتــجــنــيــس الــســيــاســي، وهـــي )الـــوفـــاق الــوطــنــي اإلســـامـــيـــة، العمل 

 Toby Matthiesen, Sectarian Gulf: Bahrain, Saudi Arabia, and the Arab Spring That Wasn't, Stanford )1(
.University Press, USA, 2013, P. 36

)2( الوفاق: التجنيس جريمة كبرى ويحتاج لمراجعة وطنية وحلحلة ضرورية، منامة بوست، 10 أغسطس/ آب 2018، الرابط اإللكتروني: 
https://bit.ly/2QDCpXt

س على حساب بطالتنا"، منامة بوست، 11 يناير/ )3( نشطاء سعوديون وبحرانيون يطالبون بوقف التجنيس عبر حملة تغريد "البحرين تجنِّ
https://bit.ly/2QEA1Q9 :كانون الثاني 2018، الرابط اإللكتروني
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الوطني الديمقراطي، العمل اإلسامي، المنبر الديمقراطي التقدمي، التجمع القومي 

الديمقراطي، واإلخــاء الوطني(، وترأسها الشيخ حسن سلطان وكــان نائًبا حينها عن 

كتلة الوفاق البرلمانية. وقد نظمت اللجنة فعاليات عدة مناهضة للتجنيس في العام 

2009، أبرزها مسيرة شعبية، عريضة نخبوية، وسلسلة بشرية.

ا، ووفق استراتيجية ُممنهجة "فرز طائفي"، يكاد يغيب الشيعة عن المناصب  أمنيًّ

الرفيعة أو حتى العادية في األجهزة العسكرية والقطاع األمني عموًما، ولطالما طالبوا 

بــاالنــخــراط فيها على قــاعــدة مــن الــمــســاواة وبما يناقض التمييز ضــدهــم، مقابل تركز 

ُسّنة ووافــدون وُمجنسون ُسنة فيها، الدعــاءات ذات صلة بالوالء والوطنية )مواطنة 

كاملة/مواطنة ناقصة(. وينتقد الشيعة االستعانة باألجانب للعمل في تلك األجهزة، 

ويرون أن هذه السياسة ُتولد انطباًعا يعكس انعداًما للثقة من جانب الحكومة تجاه 

الشيعة الذين يعتقدون بأنهم وبوصفهم من مواطني الدولة أولى من األجانب بهذه 

الوظائف)1(.

وفيما تعمد السلطة إلى تجنيس مئات اآلالف من األجانب من جنسيات مختلفة، 

فبراير/شباط  حــراك  الُمسقطة جنسياتهم ألســبــاب سياسية وعلى خلفية  عــدد  بلغ 

ــا، وقـــد تــزايــد بــعــد الــعــام 2014 إثـــر صـــدور تشريع  يــنــيًّ 2011 نــحــو 733 مــواطــًنــا بــحــر

مساند إلسقاط الجنسية، ليشهد العام 2018 أكثر من 200 حالة)2(. إضافة إلى نحو 

181 حالة في العام 2019، وبحسب إحصاءات لمنظمة سام للديمقراطية وحقوق 

اإلنسان، فإن مجموع من ُأسقطت عنهم الجنسية بلغ 985، تم إرجاعها لحوالي 551 

في أبريل/نيسان 2019، لينخفض العدد إلى 434 حالة.

ينية المستقلة لتقصي الحقائق، مرجع سابق، ص 45. ير اللجنة البحر )1( تقر
https://bit. :2( إسقاط الجنسية في البحرين، منظمة سام للديمقراطية وحقوق اإلنسان، 22 يوليو/تموز 2018، الرابط اإللكتروني(

ly/2QUMHmg
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4- شهادة بسيوني)1(*

للتحقيق  لجنة مستقلة  تشكلت  بموجبه  ملكي  أمــر  عــن  البحريني  الملك  أعــلــن 

في مجريات األحــداث التي وقعت في مملكة البحرين خــال شهري فبراير/شباط 

ــا: محمود شريف  تألفت مــن خمس شخصيات معروفة دولــيًّ  ،2011 ــــارس/آذار  ومـ

بسيوني )مصر/رئيًسا(، وعضوية المفوضين نايجل رودلي )بريطانيا(، فيليب كيرش 

)كندا(، ماهنوش أرسنجاني )إيران(، وبدرية العوضي )الكويت(. وقد بدأت اللجنة 

عملها في 20 يوليو/تموز 2011، وتوصلت في تقريرها إلى عدد من النتائج، نذكر 

منها هنا ما يتعلق بدحض التهم الموجهة إلى المعارضة، حيث تّم التأكيد على اآلتي:

- حدوث صدامات طائفية في عدد من المناطق.

- بــشــأن عمليات الــقــبــض "فـــي حـــاالت كــثــيــرة لــجــأت الــجــهــات األمــنــيــة فــي حكومة 

البحرين إلى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية مصحوبة بسلوك استهدف بّث 

الرعب في نفوس المواطنين".

- ثمة حاالت وفــاة، و"تعرض الكثير من الموقوفين للتعذيب وألشكال أخرى من 

االنتهاكات البدنية والنفسية داخل محبسهم .. إهانة الطائفة الدينية للموقوفين من 

الشيعة".

- مهاجمة المنازل من قبل قوات األمن بغية توقيف األفراد أدى إلى ترويع قاطنيها 

الــعــادة بإهانات وســّب موجه للطائفة التي  ... وكانت هــذه الممارسات ترتبط في 

ينتمي إليها هؤالء األفراد.

ينية المستقلة لتقصي الحقائق، مرجع سابق. ير اللجنة البحر )1( * تقر
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ا ألنها  - تعرض عدد من دور العبادة للهدم .. التوقيت جاء وكأنها عقاًبا جماعيًّ

طبقت على أبنية شيعية في األساس ومن ثم تسببت في زيادة التوتر بين الحكومة 

والسكان الشيعة.

- فصل أكثر من ألفي موظف بالقطاع العام وأكثر من 2400 موظف من القطاع 

الخاص من عملهم.

- تعرض عدد كبير من الطاب لحاالت فصل وإيقاف عن الدراسة.

- "لم تكشف األدلة المقدمة إلى اللجنة بشأن دور الجمهورية اإلسامية اإليرانية 

في األحداث الداخلية في البحرين عن عاقة واضحة بين أحداث بعينها وقعت في 

البحرين في فبراير ومارس 2011 وإيران".

البحرين احتوت على لغة مهينة وتغطية  تلفزيون  الُمذاعة على  الــمــواد  - معظم 

مثيرة لألحداث، وبعضها كان مسيًئا للسمعة وينطوي على مضايقات وتحريض في 

بعض األحيان.

إلى  التوصيات، نشير منها  اللجنة عــدد مــن  النتائج صــدر عــن  وكانعكاس لتلك 

التالي:

- تبني إجراءات تشريعية للتحقيق في دعاوى التعذيب وأشكال المعاملة القاسية 

وغير اإلنسانية أو المهينة.

- مراجعة أحكام اإلدانة، ومساءلة المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمااًل مخالفة 

للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حاالت القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين.

- القيام بتحقيقات فاعلة في حودث القتل ودعاوى التعذيب، وتعويض عائات 

الضحايا.
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- تطبيق برنامج الستيعاب أفراد من كافة الطوائف في قوى األمن.

- تخفيف الرقابة على وسائل اإلعــام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث 

التلفزيوني واإلذاعي واإلعام المقروء.

- اتخاذ إجراءات للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية.

- وضع برامج تعليمية وتربوية لتشجيع التسامح الديني والسياسي، وإعداد برنامج 

للمصالحة الوطنية.

5- شهادة الخطاب

بين  بــون شــاســع  إلــى  ينية  البحر والسلطة  المعارضة  بين خطابات  المقارنة  تــؤشــر 

الجانبين، ســواء على مستوى النبرة، اللغة )المفردات المستخدمة(، أو األهــداف. 

ففيما ارتكز الخطاب السياسي لقوى المعارضة على محاور تستند إلى مبادرات حل 

وتهدئة، التأكيد على النهج السلمي "الاعنف"، والوحدة الوطنية "الاكراهية"، ارتكز 

الخطاب السياسي للسلطة عموًما على الضد من ذلك، حيث سعت إلى "شيطنة" 

المعارضة، وإلصاق سلسلة تهم بها كالطائفية، العنف، اإلرهــاب، الخيانة، العمالة، 

وغيرها. ومن الشواهد واألدلة التي تصّب في هذا المنحى نسوق التالي:

- أطلقت قوى المعارضة ممثلة في خمس جمعيات سياسية )الــوفــاق، التجمع 

القومي، العمل الوطني الديمقراطي، اإلخاء الوطني، التجمع الديمقراطي( في أكتوبر/

تشرين األول 2011 "وثيقة المنامة". وقد حّددت فيها مطالبها بتشكيل حكومة منتخبة 

تمثل اإلرادة الشعبية، مجلس نيابي كامل الصاحيات، نظام انتخابي عادل، سلطة 

تشريعية كاملة الصاحيات، سلطة قضائية موثوقة ومستقلة، وتحقيق األمن للجميع 

عبر إشراك جميع مكونات المجتمع البحريني في األجهزة األمنية والعسكرية. ورأت 
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المعارضة أن هذه المطالب تقتضي إيجاد صيغة دستورية جديدة تحظى بموافقة 

األغلبية الشعبية عبر جمعية تأسيسية أو استفتاء شعبي عام. كما نّصت الوثيقة على 

المطالبة بتشكيل لجنة وطنية لمعالجة ملف "التجنيس السياسي"، إيقاف سياسة 

التمييز، والتوافق على سياسة إعامية وطنية جامعة. وأكدت المعارضة عبر الوثيقة 

أنها كانت ومازالت تعتمد األسلوب السلمي في المطالبة بالتحول إلى الديمقراطية 

وتعتمد برنامج عمل يقوم على عدة محاور منها: الحراك الشعبي، الحراك اإلعامي، 

الحراك السياسي، والحراك الحقوقي)1(.

- قــدمــت قــوى المعارضة ممثلة فــي خمس جمعيات سياسية، وهـــي: )الــوفــاق 

الوطني اإلسامية، العمل الوطني الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي، التجمع 

الــوطــنــي( مطلع ديسمبر/كانون األول 2013 مــبــادرة  الــديــمــقــراطــي، واإلخــــاء  الــقــومــي 

يــن"، طالبت فيها بــعــدة أمـــور، منها تهيئة البيئة السياسية  بــعــنــوان "مــن أجــل الــبــحــر

التصالحية الداعمة لنجاح العملية السياسية، بما يشمل اإلفــراج عن جميع سجناء 

الرأي، وقف التصعيد األمني والتحريض اإلعامي، والشروع في حوار جاد يتم التوافق 

على مخرجاته وفق حل سياسي)2(.

- لم يخرج الخطاب المعارض في التصريحات اإلعامية أو المهرجانات الشعبية أو 

الخطب الدينية عن نهج ثابت من الدعوة إلى التمسك بالسلمية، وبمبادئ الوحدة 

الوطنية، ونبذ العنف والطائفية. والنموذج األبرز لذلك هو خطاب األمين العام لكبرى 

الجمعيات السياسية المعارضة وهي جمعية الوفاق الوطني اإلسامية الشيخ علي 

)1( الجمعيــات السياســية تعلــن وثيقــة المنامــة، جمعيــة الوفــاق الوطنــي اإلســامية، 12 أكتوبر/تشــرين األول 2011، الرابــط اإللكترونــي: 
https://bit.ly/36FJ6xK

يــن تدشــن مبــادرة وطنيــة شــاملة للحــل السياســي إلخــراج البــاد مــن أزمتهــا، جمعيــة الوفــاق الوطنــي اإلســامية، 2  )2( المعارضــة فــي البحر
ديسمبر/كانون األول 2013، الرابط اإللكتروني:

https://bit.ly/37YjjRP
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ســلــمــان، ومــن أمثلة مــا قــالــه ويــقــولــه فــي مــواضــع متفرقة بـــذات المعنى: "نــؤكــد أيها 

األحــبــة على اســتــمــرار حراكنا بــروح وطنية، صــادقــة، مخلصة، محبة، رؤوفـــة، وحنونة 

على الوطن بمكوناته جميًعا، ال واقع جديد يمكن أن يؤسس على الكره أو الحقد أو 

ة للشيعة  نَّ التشفي أو االنتقام. أمامنا فرصة أن نبني واقًعا جديًدا ينطلق من محبة السُّ

لنبني  فرصة  أمامنا  للشيعة،  ــة  ــنَّ والــسُّ ة  نَّ للسُّ الشيعة  احــتــرام  ومــن  ة،  نَّ للسُّ والشيعة 

ي بالطمأنينة وباالستقرار، وبأن حقوقه محفوظة وكرامته  نِّ ا جديًدا يشعر فيه السُّ واقًعً

ا يشعر فيه الشيعي بالشيء نفسه". مصانة، وأمامنا فرصة لنبني واقًعً

ومثال ثاٍن: "لن نؤسس دولة دينية على األسس الشيعية، ولن نؤسس دولة دينية 

عــلــى أســـس ُســنــيــة، نــحــن مجتمع يستطيع أن يــتــعــايــش بــســام فــي ظــل دولــــة مدنية 

تحترم األديان، تحترم المسيحية واليهودية واإلسام، وتعطي حرية الضمير والعقيدة 

والعبادة لجميع ساكنيها. ومثال آخر: "سنواصل تحركاتنا بطرق سلمية، ولن نسمح 

بأن تجرنا أي أحداث إلى الخروج عن األطر السلمية، بأي دعاوى وتحت أي مبررات".

وأيًضا قوله: "نحن ال نمتلك جيًشا وال نمتلك ساًحا، وال نسعى ولن نسعى ألن 

نمتلك عناصر قوة بالساح، ونرفض أي نوع من التفكير الستخدام وسائل قوة من 

أجل إجبار النظام على االستجابة لمطالبنا، تمسكنا باإلطار السلمي، وأنتم في هذا 

المكان سمعتم هــذا الكام على مــدى عشر ســنــوات، وفــي فترات مختلفة سمعتم 

رفضي الستخدام الحجر وحرق اإلطار، واستخدام المولوتوف، واستخدام كل وسائل 

القوة")1(.

)1( خطبــة الجمعــة لألميــن العــام لجمعيــة الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان، جامــع الصــادق، منطقــة القفــول، مملكــة البحرين، 27 فبراير/شــباط 
.2011
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- دأب الــمــشــاركــون فــي الــحــراك السياسي الــمــعــارض الـــذي تجسد فــي مختلف 

الــفــعــالــيــات االحــتــجــاجــيــة كــالــتــظــاهــرات والــمــســيــرات عــلــى رفــــع شـــعـــارات عــــدة تــؤكــد 

التمسك بالسلمية والوحدة الوطنية، أبرزها )سلمية .. سلمية(، )صمود( في إشارة 

ية ال شيعية ..  ة وشيعة .. هــذا الوطن ما نبيعه(، و)ال ُسنِّ إلــى الثبات، )أخــوان ُسنَّ

وحدة وحدة وطنية(.

 6- شهادة الوثائق

ينية ممثلة في ست جمعيات سياسية )الوفاق الوطني  أصدرت المعارضة البحر

اإلسامية، العمل الوطني الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي، التجمع القومي 

الديمقراطي، اإلخاء الوطني، والتجمع الوطني الوحدوي( في نوفمبر/تشرين الثاني 

2012 "وثــيــقــة الــّاعــنــف" أكــــدت فــيــهــا عــلــى الــســلــمــيــة كــنــهــج اســتــراتــيــجــي فــي عملها 

الــســيــاســي ســلــوًكــا ومــمــارســة لتحقيق الــمــطــالــب الــشــعــبــيــة، مـــشـــّددة عــلــى التمسك 

بالوحدة الوطنية. وطرحت الوثيقة مبادئ للحّث على تبنيها، وهي كالتالي)1(:

- احترام الحقوق األساسية لألفراد والقوى المجتمعية، والدفاع عنها.

- االلتزام بمبادئ حقوق اإلنسان والديمقراطية والتعددية.

- عدم انتهاج أي من أساليب العنف أو تجاوز حقوق اإلنسان واآلليات الديمقراطية.

- إدانة العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه.

- الدفاع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، 

وفًقا للمواثيق العالمية المعتمدة، وفي مقدمتها اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان، 

والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ينية معارضة تؤكد: ال ننتهج في سلوكنا العنف أو تجاوز حقوق اإلنسان،  )1( "وثيقة الاعنف" التي أصدرتها ست جمعيات سياسية بحر
https://bit.ly/2FwH1IH :ينية، الرابط اإللكتروني صحيفة الوسط البحر
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- الــدعــوة فــي األدبــيــات والــخــطــاب والــبــرامــج إلــى ثقافة الــّاعــنــف وانــتــهــاج السبل 

السلمية والحضارية.

ــارة إلـــى شــهــادة إعــامــي مــحــســوب عــلــى السلطة  ــ وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، تــجــدر اإلشـ

يــن .. هــكــذا تـــّم تجنيدي  "يــوســف الــبــنــخــلــيــل" فــي كــتــابــه )حــــرب الــاعــنــف فــي الــبــحــر

إلسقاط النظام( على أن قوى المعارضة ممثلة في الجمعيات السياسية استخدمت 

الموثقة فــي علوم الاعنف، مشيًرا إلى  بالمائة مــن إجمالي عــدد األسلحة   21 نحو 

المقاومة والــدعــم، اإلعـــام اإللكتروني،  عــدة أمثلة كالتصريحات والــخــطــب، رســائــل 

التسجيات واألعمال الفنية، الافتات والملصقات، األنوار والشموع، رفع األعام، 

المابس الرمزية، رفع الصور، الصاة والشعائر التعبدية، الطاء االحتجاجي، مصادقة 

قوات األمن، المراقبة الضاغطة، المواكب، المقاطعة، وغيرها)1(.

يــران  وفــي ســيــاق متصل، أطــلــق المجلس اإلســامــي العلمائي فــي 18 يــونــيــو/حــز

2013 وثيقة الوحدة اإلسامية "هوية دين، ومنطلق عقل، وضرورة حياة"، بهدف وأد 

التطرف الفكري والمذهبي. وتمثلت المبادئ العشرة للوثيقة فيما يلي)2(:

- االلتزام بإسام كل من شهد الشهادتين، ولم ينكر ضرورة من ضرورات الدين، 

فدمه، وماله، وعرضه حرام.

- رفض تكفير المسلمين، والدعوة للتعامل مع جميع المذاهب اإلسامية بحسب 

الظاهر المعلن عنه في مصادرهم األساسية، وعدم التقول عليهم، أو االعتماد على 

بعض اآلراء الشاذة.

)1( يوســف البنخليل، حرب الا عنف في البحرين .. هكذا تم تجنيدي إلســقاط النظام، شــركة الوطن للصحافة والنشــر والتوزيع، مملكة 
البحرين، الطبعة األولى، 2012، ص 88- 103.

)2( تقرير "األغلبية المقهورة: االضطهاد النموذجي لشيعة البحرين"، منظمة سام للديمقراطية وحقوق اإلنسان، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 
https://bit.ly/2vaxDZk :2014، الرابط اإللكتروني
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- االختافات العلمية بين المذاهب والقناعات النظرية حق مكفول، وال ينبغي أن 

تتحول إلى عداوات ونزاعات عملية.

- رفض إثارة الفتنة الطائفية، وننبذ مثيريها من أي طرف كان، ورفض كل األفكار 

والممارسات التي تخلق الــعــداوات بين المسلمين، وعــدم الدخول في أِي تحشيد 

طائفٍي مهما كان األمر.

يــر مــصــيــرهــا، واخــتــيــار الــنــظــام  - مــســانــدة حــق جــمــيــع الــشــعــوب اإلســامــيــة فــي تــقــر

السياسِي الذي يحكمها، في إطار المرتكزات اإلسامية، والحقوق والقيم اإلنسانية 

الراقية.

- رفــــض اإلســــــاءة لــلــمــقــدســات عــنــد كـــل مـــذهـــب، والــــدعــــوة لــلــتــعــاطــي بــيــن أتــبــاع 

المذاهب على أساس االحترام المتبادل.

وأعــوانــه  الصهيوني  الــكــيــان  وعــــداوة  الفلسطينية،  القضية  يــة  مــركــز التأكيد على   -

ومــســانــديــه فــي اغــتــصــاب األراضــــي الــعــربــيــة، ومــشــروعــيــة الــمــقــاومــة لــاحــتــال، وعــدم 

مشروعية الترهيب والترويع.

- اإليــمــان بــضــرورة الــتــفــاهــم والــتــعــاون بــيــن المسلمين شــعــوًبــا وحــكــومــات بــمــا فيه 

خيرهم وصاحهم، ورفض خلق عداوات مصطنعة بين المسلمين، وعند حصول أي 

سوء تفاهم، ُيحل عبر الحوار.

- لــو حصل تــنــازع بين جماعتين مــن المسلمين، فــا يجوز ألي واحـــدة منهما وال 

ا وراء  ا ومذهبيًّ غيرهما الترويج للنزاع على أنه نزاع طائفي، وال يجوز االصطفاف طائفيًّ

أي طرف.

الفكر واألنظمة السياسية مسؤولية تحصين األمــة  الــديــن ورجـــال  - يتحمل علماء 
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من الوقوع في االنزالقات الطائفية، ومواجهة التطرف والتعصب المذهبِي، وترسيخ 

الوسطية واالعتدال.

ذاتها  الست  السياسية  الجمعيات  ينية ممثلة في  البحر المعارضة  أصــدرت  كما 

)الوفاق الوطني اإلسامية، العمل الوطني الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي، 

التجمع القومي الديمقراطي، اإلخاء الوطني، والتجمع الوطني الوحدوي( في يناير/

كانون الثاني 2014 "وثيقة ال للكراهية"، وهي مشروع للتسامح ومناهضة التحريض 

على الكراهية، وتّم عبره اإلقرار بالتالي)1(:

السلم  ض  وتــقــوِّ البحريني،  المجتمع  تفتت  آفــة  الكراهية  التحريض على  ُيعتبر   -

األهلي، ويشجع على التعصب والتشدد واالستقطاب الطائفي.

- تحقيق التسامح، وتعزيز االعتدال، وتكريس القبول باآلخر، والتعددية، ينبع من 

إصرار األطراف مجتمعة على إيجاد األرضية المناسبة لتحقيق الغايات التالية:

 أ. أن البحرين وطن يتسع لجميع البحرينيين، وهو المظلة الجامعة لكل البحرينيين 

يــة، وعلى  بمختلف انــتــمــاءاتــهــم الــديــنــيــة والــمــذهــبــيــة والــعــرقــيــة والــعــقــائــديــة والــفــكــر

الدولة بمختلف مؤسساتها وأجهزتها ومسؤوليها وموظفيها العمل لصالح جميع 

البحرينيين بمختلف انتماءاتهم.

يــة والــســيــاســيــة والــديــنــيــة  يــنــي األيــديــولــوجــيــة والــفــكــر  ب. أن مــكــونــات الــمــجــتــمــع الــبــحــر

أن  ينبغي  والمسيحيين(،  اليهود  ة، ومــن  نَّ والسُّ الشيعة  الطائفتين  )مسلمين من 

بموجبها  تنال  التي  المذهبية  الخصوصية  الحق في  بالمساواة،  منها،  تتمتع كل 

الــدولــة، والــفــئــات األخـــرى، وأن لها أن تحافظ على معتقداتها وموروثها  احــتــرام 

الثقافي والتاريخي، بما ال يخّل باحترام موروث الفئات األخرى.

https://bit. اإللكترونــي:  الرابــط   ،2014 الثانــي  يناير/كانــون   9 يــن،  البحر مــرآة  للكراهيــة"،  وثيقــة "ال  تطلــق  ينيــة  البحر المعارضــة   )1(
ly/2HZ0q64
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 ج. العمل على نزع فتيل أي خاف أو شقاق في المجتمع البحريني على أساس ديني 

يز التقارب واالنسجام واالنفتاح والحوار بين أبناء المجتمع. أو عرقي أو قومي، وتعز

مظلة  تحت  وطــوائــفــه،  بفئاته  المجتمع  مكونات  لكل  المشترك  بالعيش  القبول   د. 

الوطن دون إقصاء أو تهميش أو إلغاء لآلخر، أو تأثير على ديموغرافيا الباد أو 

هويتها وتراثها.

يــع ذات الصبغة  يــع الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة الــجــامــعــة، ورفــــض الــمــشــار  ه. تــبــنــي الــمــشــار

الطائفية، أو التي تحّدد الخيارات بناء على دوافع طائفية.

 و. االلتزام بالمبادئ المهنية واألخاقية في العمل السياسي بإبعاد الطوائف وأتباعها 

من أن يكونوا عرضة للتشويه واالزدراء أو االنتقام أو ردات الفعل التي يتأثر بها 

المواطنون على أساس انتمائهم الطائفي أو العرقي أو العنصري.

تــرد عليها مــن القيود إال ما  الـــرأي والتعبير والنقد الــمــشــروع حرية ال  ية   ز. تعتبر حر

يلزم في مجتمع ديمقراطي وفًقا للمعايير الدولية، ويعتبر التحريض على الكراهية 

ا عليه. خروًجا على حرية التعبير هذه وقيًدً

- اعتماد المبادئ المشار إليها في هــذه الوثيقة من المبادئ المقررة في وثيقة 

الــمــبــادئ حاكمة  الـــربـــاط )1(2012* واعــتــبــار مــا تضمنته مــن  كــامــدن 2008، وخــطــة 

لتحديد التحريض على الكراهية، والموجه لصوغ برامج مناهضته.

)1( * تتضمن وثيقة كامدن خمسة مبادئ، توضح مفهوم التحريض على الكراهية، ُتلزم المسؤولين الرسميين بتافي التصريحات الُمروجة 
لها، تدعو الدولة لبذل الجهود لمحاربتها، تضع إطاًرا تنظيمًيا لوسائل اإلعام، وُتوجب على منظمات المجتمع المدني احترام التنوع 
والتعددية. أما خطة الرباط، فتتضمن عشرة مبادئ، ُتلزم فيها الدولة بتحديد مفهوم التحريض على الكراهية، ضمان التمتع بالحقوق 
يــب  يــز التفاهــم بيــن الثقافــات، دعــم تدر يــات األساســية، تبنــي تشــريعات مناهضــة للتمييــز وإنشــاء هيئــة معنيــة بالمســاواة، تعز والحر
الُمعلميــن علــى قيــم حقــوق اإلنســان، وضــع اآلليــات المؤسســية لجمــع المعلومــات حــول خطــاب وجرائــم الكراهيــة، تبنــي سياســات عامة 
يز التعددية والتنوع في أجهزة اإلعام، النظر في قضايا التحريض على الكراهية عبر هياكل قضائية مســتقلة، إنشــاء لجان  والئحية لتعز
يــض المحظــور جنائًيــا )الســياق، المتكلــم، النيــة، المحتــوى أو الشــكل،  تقصــي حقائــق ومصالحــة، واعتمــاد معيــار ُسداســي لتحديــد التحر

مدى الخطاب، رجحان وقوع التمييز أو العداوة أو العنف(.
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- تحقيًقا آلليات المصالحة الوطنية، ورفًعا للقلق الذي أشارت إليه خطة الرباط، 

واســتــهــداء بــمــا ورد فــي هـــذه الــخــطــة فــي الــفــقــرة )39(، تنشأ لجنة خــاصــة تستقبل 

ادعاءات وشكاوى التحريض على الكراهية، باالستفادة في تشكيلها من خبراء دوليين 

مختصين ترشحهم المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، تتولى بحث االدعاءات التي 

ًيا إحالة  تستقبلها في هذا الشأن، وتبت فيها بموجب المعايير الدولية، وتتولى حصر

ما يشكل تحريًضا على الكراهية من هذه االدعاءات والشكاوى إلى القضاء المدني 

أو الجنائي، بحسب األحوال.

البرنامج  هـــذا  لتنفيذ  التفصيلية  الــبــرامــج  وضـــع  عــلــى  األطــــراف مجتمعة  تعمل   -

اإلطاري، وذلك من خال لجنة ُتشكل من األطراف، ومن الشخصيات الوطنية الذين 

السياسية  الجمعيات  ممثلي  نسبة  تــكــون  أن  بــالــتــوافــق، على  األطــــراف  عليهم  يتفق 

المعارضة والشخصيات الوطنية التي تسميها المعارضة مًعا 50 بالمائة من أعضاء 

هذه اللجنة، وتصدر قرارات اللجنة باألغلبية.

7- شهادة التضامن

في  واســع  بتضامن  مطالبها،  االحتجاجي،  حراكها  ينية،  البحر المعارضة  حظيت 

المحيط اإلقليمي، وذلــك على صعيد دول، شــعــوب، منظمات، أو وســائــل إعــام. 

ا مــؤيــًدا لها، مدافًعا عنها ضد ما تتعرض له من انتهاكات شتى،  وكسبت رأًيــا عامًّ

وُمديًنا للسلطة، مواقفها، وإجراءاتها. ولم يكن بمقدور السلطة حينها سوى الدفع 

لطرف  الُمسبق  وبالتحيز  ومغلوطة،  مضللة  معلومات  على  باالعتماد  اتهامها  تجاه 

على حساب آخر. وقد كسبت المعارضة في هذا المجال جوالت سياسية، إعامية، 

وحقوقية كثيرة، حيث نشير هنا إلى بعض األمثلة الداعمة والمساندة إليها:

- المواقف الدولية العلنية الداعمة، والتي كان أبرزها من العراق، لبنان، وإيران.
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مثال: االعــتــراض اإليــرانــي الرسمي على دخــول قــوات "درع الجزيرة" البحرين في 

منتصف مارس/آذار 2011، ودعوة وزير خارجيتها آنذاك قادة البحرين إلى "تجنب 

أعمال العنف ضد المحتجين واإلنصات لمطالبهم")1(. ودعوة رئيس الوزراء العراقي 

ينية إلى االستجابة للمطالب، محذًرا من التدخل في  في الشهر ذاته الحكومة البحر

شؤون المملكة الداخلية وتحويل القضية إلى طائفية")2(. واعتبار "حزب الله" اللبناني 

قــوات احــتــال، مستنكًرا صمت العالم العربي والمسلم عــن الظلم  يــرة"  الــجــز "درع 

ير الخارجية األمريكية  الذي يحيق بشيعة البحرين)3(. ومن المواقف الافتة، اعتبار وز

آنذاك هياري كلينتون دخول القوات إلى البحرين "خطوة على المسار الخاطئ".

- الفعاليات والوقفات التضامنية مع الشعب البحريني أمام عدة مواقع، مثل: 

مقر مجلس حقوق اإلنــســان فــي جنيف، مقر االتــحــاد األوروبـــي فــي بروكسل، مباني 

ينية ومقار األمم المتحدة في بعض العواصم العربية واألجنبية. السفارة البحر

وأجنبية،  عربية،  نخب خليجية،  من  الداعمة  اإلعامية  والتصريحات  البيانات   -

البرلمان.  فــي  وأعــضــاء  يــن، مثقفين،  بــارز وإعاميين  وزراء، نشطاء سياسيين  ومنهم 

إضافة إلى بيانات المنظمات الحقوقية الدولية، وأبرزها "فريدوم هــاوس" ومنظمة 

العفو الدولية، وكذلك البرلمان األوروبي.

تــجــاه البحرين وسلوك  مــثــال: انتقد البرلمان األوروبــــي سياسة االتــحــاد األوروبــــي 

بانتهاكات حقوق  يتعلق  فيما  الــحــراك، خاصة  التعاطي مع  البحرينية في  الحكومة 

يــطــانــي انــتــقــادات حـــادة لــلــوضــع السياسي  اإلنـــســـان. ووّجــــه أعــضــاء فــي الــبــرلــمــان الــبــر

يــن أمــًرا "غيــر مقبــول"، أكاديميــة DW، 15 مــارس/آذار 2011، الرابــط  )1( طــارق أنــكاي، إيــران تعتبــر تدخــل قــوات خليجيــة فــي البحر
https://bit.ly/38iwblY :اإللكتروني

ا إثر دخول "درع الجزيرة" إلى البحرين، صحيفة الرأي الكويتية، 27 مارس/آذار 2011، الرابط اإللكتروني:  )2( المالكي يخشى توتًرا طائفيًّ
https://bit.ly/37gkXxW

)3( أسامة محمد، الحراك العربي المعاصر، باحث للدراسات الفلسطينية واالستراتيجية، الطبعة األولى، 2013، ص 142.
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البحريني)1(. كما طالب نواب بريطانيون في يوليو/تموز 2014 بوضع البحرين على 

قائمة الدول المثيرة للقلق في تقرير حقوق اإلنسان)2(.

- المسيرات والتظاهرات الشعبية والمهرجانات الخطابية التضامنية في عدد من 

الدول، منها الكويت، العراق، إيران، لبنان، مصر، السعودية، أمريكا، كندا، بريطانيا، 

يا، باكستان، وغيرها. نيجير

الــمــجــال واســًعــا للمعارضين البحرينيين فــي قــنــوات إذاعــيــة وتلفزيونية  - إفــســاح 

يــكــيــة، إذاعــــة طــهــران، "الــعــالــم"  يــطــانــيــة، BBC /CNN(( األمــر خــارجــيــة مــثــل: ))الــبــر

اإليــرانــيــة، "الــمــيــاديــن" و"الــمــنــار" اللبنانية، إضــافــة إلـــى عـــدد مــن الــقــنــوات الــعــراقــيــة، 

اللبنانية، و"الــوفــاق"  إلــى صحف خارجية مثل "السفير" و"األخــبــار"  وغيرها. إضافة 

اإليرانية الناطقة باللغة العربية.

 Ana Echague, The Gulf States and the Arab Uprisings, Fride and the Gulf Research Center, First )1(
.Edition, Spain, 2013, P.80

يــن، 8 يوليو/تمــوز 2014، الرابــط  يــن علــى قائمــة الــدول المثيــرة للقلــق، مــرآة البحر )2( نــواب بريطانيــون يطالبــون بادهــم بوضــع البحر
اإللكتروني:

ip.org/news/17198.html-http://bmirror14feb2011.no 

http://www.google.com.bh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CHkQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.fride.org%2Fdownload%2FThe_Gulf_States_and_the_Arab_Uprisings.pdf&ei=LI3nUrqDC8eL7AaXzYCIBQ&usg=AFQjCNGDfwDOaoJuB5wcmDTk8PL3CbpVIA
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مسح اإلعالم المحلي

المنهجية واألهداف

ــــات الــصــراع  ــــام بمختلف وســائــلــه فـــي أوقـ ــــدور الــــذي يــلــعــبــه اإلعـ نـــظـــًرا لــتــعــاظــم الـ

واألزمـــات، ولما كــان اإلعــام المحلي على وجــه الخصوص محل جــدل وخــاف، بل 

وساح في معركة بين السلطة والمعارضة خال الحراك االحتجاجي )فبراير/شباط 

2011(، صار من المهم قياس مدى التعرض إليه واالعتماد عليه ورصــد التأثيرات 

المترتبة على ذلك، عبر استطاع رأي عينة ُمتاحة)1(* من الجمهور البحريني شملت 

140 مــفــردة مــن مختلف مــحــافــظــات الــمــمــلــكــة، حــيــث تــم تصميم اســتــمــارة استبانة 

إلكترونًيا. وقــد تضمنت ستة أسئلة مغلقة بخيارات  ُوزعـــت  الــغــرض،  لتحقيق هــذا 

متعددة، إلى جانب 14 عبارة وفق مقياس ُخماسي أتاح خيارات استهدفت تحديد 

االتجاهات والمواقف.

وعليه، تمثلت أهداف هذه الدراسة المسحية في معرفة أبرز وسيلة إعام محلية 

تعرض لها البحرينيون خال الحراك االحتجاجي، مدى االعتماد على اإلعام المحلي 

كمصدر للمعلومات عن الــحــراك، درجــة الثقة بالمعلومات التي قّدمها عنه، مدى 

التعرض إليه مع رصد معدل التعرض اليومي وكيفية تأثير اندالع الحراك على ذلك. 

كما هدف المسح إلى رصد التأثيرات المترتبة على اعتماد البحرينيين على اإلعام 

نــة الُمتاحــة تعنــي مجموعــة األفــراد المتوافــرة لــدى الباحــث، والتــي يســتطيع الوصــول إليها بســهولة في زمن معين، وُتســمى أيًضا  )1( * العيِّ
بالعينة "المتوافرة"، أو "العرضية".
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المحلي خال الحراك من النواحي المعرفية والعاطفية والسلوكية.

يــة االعــتــمــاد عــلــى وســائــل  وقـــد تــمــت صــيــاغــة أســئــلــة االســتــبــانــة بــاالســتــنــاد إلـــى نــظــر

اإلعـــام التي تــرى أن الجمهور يعتمد على معلومات وســائــل اإلعـــام بغرض إشباع 

احتياجاته المعرفية ولتحقيق أهداف معينة. وبموجب النظرية "تزداد درجة االعتماد 

على وسائل اإلعــام في حــاالت عدم االستقرار والتحول والصراع الــذي يدفع أفراد 

الجمهور إلى استقاء المزيد من المعلومات من وسائل اإلعام لفهم الواقع". ومن أبرز 

فرضياتها أنه "كلما زادت التغيرات واألزمات في المجتمع زادت حاجته للمعلومات، 

وتختلف درجة استقرار النظام وتوازنه نتيجة التغيرات المستمرة، وتبًعا لهذا االختاف 

تزيد أو تقل الحاجة إلى المعلومات واألخبار، ففي حالة عدم االستقرار تزداد الحاجة 

ا على وسائل اإلعام")1(. للمعلومات فيكون األفراد أكثر اعتماًدً

كما ترتكز هذه النظرية على أن وسائل اإلعام تؤثر في الجمهور بحسب الدرجة 

وفًقا  المعرفية  الــتــأثــيــرات  وتشتمل  للمعلومات)2(.  كمصدر  عليها  فيها  يعتمد  الــتــي 

للنظرية على كشف الغموض )التضارب/التناقض(، تشكيل االتجاهات نحو القضايا 

المعتقدات  واتساع  والموضوعات،  القضايا  االهتمام في  أولويات  ترتيب  الجدلية، 

والقيم. وتتمثل التأثيرات العاطفية في الفتور العاطفي أو الامباالة )التبلد(، إثارة 

مشاعر الخوف والقلق، والدعم المعنوي واالغتراب )الشعور الجمعي(. أما التأثيرات 

الــســلــوكــيــة فتنحصر فــي سلوكين هــمــا التنشيط )اتــخــاذ مــواقــف مـــؤيـــدة(، والــخــمــول 

)تجنب القيام بالفعل()3(.

)1( منال المزاهرة، نظريات االتصال، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عّمان، األردن، الطبعة األولى، 2012، ص 209 -214.
يــع، عّمــان، األردن، الطبعــة األولــى،  )2( صالــح أبــو إصبــع، االتصــال واإلعــام فــي المجتمعــات المعاصــرة، دار آرام للدراســات والنشــر والتوز

1995، ص 78.
يــة اللبنانيــة، القاهــرة، مصــر، الطبعــة العاشــرة، 2012، ص  ياتــه المعاصــرة، الــدار المصر )3( حســن مــكاوي وليلــى الســيد، االتصــال ونظر

.329-326
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الصعوبات والتحديات

رافــق المسح اإلعامي تحدًيا في الوصول إلى العدد الُمحتمل أو الُمتوقع كحد 

أدنى من قبل الباحث، فإلى جانب التقيد بفترة زمنية معينة إلنهاء المسح )يناير/

كانون الثاني- فبراير/شباط 2020(، كان تجاوب العينة الُمتاحة ضعيًفا، بطيًئا، بل 

يــة سيطرة هــاجــس الخوف  وصــادًمــا بعض الــشــيء، إذ لــم يكن مــن الُمتوقع اســتــمــرار

يــبــة بــهــذا الــقــدر تــجــاه كــل مــا يتعلق بفترة الــحــراك االحــتــجــاجــي )فــبــرايــر/ والــقــلــق والــر

شــبــاط 2011(، إال أن الــواقــع أثــبــت ذلـــك بشكل جــلــي، حــيــث رفـــض كــثــيــرون ممن 

أرسلت إليهم االستبانة اإلجابة عليها، تحسًسا من موضوعها أو بعض األسئلة الواردة 

فيها )تجاوب نحو70 فرًدا فقط من مجموع تجاوز 500 فرًدا أرسلت إليهم االستبانة 

في اليوم األول من توزيعها(. وجاء ذلك على الرغم من محاولة التخفيف من حدة 

األسئلة أو تسطيحها، أخًذا في االعتبار تلك االحتماالت، حيث كانت واردة، ولكن 

ليست بالصورة التي تمت مواجهتها. وفيما تجاوب بعٌض آخر، إال أنهم شّددوا قبًا 

على السرية ومدى صدقية كونها مخصصة لغرض علمي فحسب.

وعليه، يمكن التنويه بأن المحصلة النهائية من ذلك تؤكد غلبة الهاجس األمني 

على ِفكر البحرينيين، انطاًقا من التعاطي سيئ الصيت للسلطة مع الحراك وكل 

ما يمّت له بصلة منذ ذلك الحين وحتى الوقت الراهن، والذي كان قائًما على قمع 

وردع المخالفين والمعارضين لها، ناهيك عن اإلجــراءات العقابية بحقهم كاالعتقال 

واالنتقام والتشفي، وغير ذلك. كما أن انعدام أو ضعف المشاعر اإليجابية كاألمان 

والتوتر  كالخوف  السلبية  واالنــفــعــاالت  المشاعر  وقــوة  فــي مقابل طغيان  والطمأنينة 

ا على عدم االستقرار النفسي واالجتماعي على المستوى  والقلق يعطي مؤشًرا سلبيًّ

الــفــردي والجمعي )تكنيك إثـــارة الــمــخــاوف(، مــا ينشأ عنه حـــاٌل مــن االنــزعــاج وعــدم 
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االرتياح، والذي بدوره ُيعد نتيجة طبيعية وحتمية لعدم االستقرار السياسي، والوضع 

الــمــتــأزم فــي الــبــلــد، وتــداعــيــاتــه "الــكــارثــيــة" المستمرة على شتى األصــعــدة منذ العام 

2011 وحتى اللحظة.

أبرز المصطلحات

- اإلعام المحلي: هو الذي يضّم وسائل اإلعام التقليدية بكافة أنواعها المقروءة 

"الصحف"، المسموعة "اإلذاعة"، والمرئية "التلفزيون".

ويرد المصطلح هنا للتعبير عن اإلعام البحريني وهو في غالبه رسمي )التلفزيون 

واإلذاعـــــــــة(، أو شــبــه رســـمـــي )الـــصـــحـــف( حــيــث ُيـــعـــرف بــأنــهــا تــخــضــع لــلــســلــطــة وتــتــبــع 

جهات نافذة فيها، فيما عدا صحيفة واحدة آنذاك هي "الوسط" القريبة من النهج 

المعارض )تم إغاقها في العام 2017(، في قبالة أربع صحف هي "األيام" و"الوطن" 

على  المحسوبتين  الخليج"  و"أخــبــار  و"الــبــاد"  الملكي،  الــديــوان  على  المحسوبتين 

ديوان رئيس الوزراء.

- التعرض: استخدام الوسيلة اإلعامية، أي معدل القراءة، المشاهدة، أو االستماع 

إليها)1(.

وُيقصد بهذا المصطلح هنا معدل قراءة البحرينيين للصحف المحلية، مشاهدة 

التلفزيون المحلي، أو االستماع إلى اإلذاعة المحلية.

ا للمعلومات)2(. - االعتماد: درجة االهتمام للوسيلة اإلعامية باعتبارها مصدًرا مهمًّ

ا  ينيين اإلعــــام الــمــحــلــي مـــصـــدًرا مهمًّ وُيــقــصــد بــاالعــتــمــاد هــنــا مـــدى اعــتــبــار البحر

للمعلومات الخاصة بالحراك االحتجاجي.

)1( منال المزاهرة، نظريات االتصال، مرجع سابق، ص 231.
)2( المرجع نفسه، ص 231.



75

- التأثيرات: تعني التغييرات التي تحدث على تصورات وآراء ومعارف واتجاهات 

وسلوك الجمهور نتيجة تعرضه للرسالة اإلعامية)1(.

على  البحرينيين  اعتماد  أو  تــعــرض  على  المترتبة  النتائج  هنا  بالتأثيرات  وُيقصد 

اإلعام المحلي خال الحراك من النواحي المعرفية، العاطفية، والسلوكية.

 - االتجاهات: حالة من االستعداد أو التأهب العصبي والنفسي تنتظم من خال 

خبرة الفرد، وتكون ذات تأثير توجيهي أو دينامي على استجابته لجميع الموضوعات 

والــمــواقــف الــتــي تستثيرها هـــذه االســتــجــابــة، وهـــي تــنــطــوي عــلــى ثــاثــة عــنــاصــر رئيسة 

وجدانية ومعرفية وسلوكية)2(.

والمصطلح هنا يعني حدوث استجابة معينة تجاه قضية الحراك االحتجاجي على 

شكل قبول/تأييد، أو رفض/معارضة، أو حياد.

أو الستعمال  معين  هــدف  لتحقيق  معالجتها  تتم  الــتــي  البيانات  المعلومات:   -

محدد ألغــراض اتخاذ الــقــرارات، والتي أصبح لها قيمة بعد تحليلها أو تفسيرها أو 

تجميعها في شكل ذي معنى، والتي يمكن تداولها وتسجيلها ونشرها وتوزيعها بصورة 

رسمية أو غير رسمية)3(.

وُيقصد بالمعلومات هنا كل ما ُيبّث عبر اإلعام المحلي عن الحراك االحتجاجي 

مــن أخــبــار ووقــائــع وأحــــداث، مما ُيسهم فــي تلبية االحــتــيــاجــات المعرفية للجمهور، 

ويمّس اهتماماته.

)1( رضــا عكاشــة، تأثيــرات وســائل اإلعــام )مــن االتصــال الذاتــي إلــى الوســائط الرقميــة المتعــددة(، المكتبة العالمية للنشــر والتوزيع، مدينة 
أكتوبر، مصر، الطبعة األولى، 2006، ص 38.

)2( عوض هاشم، التلفزيون وتعديل االتجاهات النفسية، مملكة البحرين، 1992، ص 32- 33.
)3( رحيمــة عيســاني، مدخــل إلــى اإلعــام واالتصــال .. المفاهيــم األساســية والوظائــف الجديــدة فــي عصر العولمــة اإلعامية، جدارا للكتاب 

العالمي، عّمان، األردن، 2008، ص 20.
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والطبقات  الحياة  مــجــاالت  تمثل مختلف  الــنــاس  مــن  كبيرة  الجمهور: مجموعة   -

االجتماعية، وتضم أفراًدا يختلفون في مراكزهم ومهنهم وثقافاتهم وثرواتهم)1(.

وُيقصد بالجمهور هنا مختلف فئات البحرينيين من جميع محافظات المملكة.

نتائج مسح الجمهور

تم تحليل االستبانة بدًءا بخصائص عّينة المسح "البيانات الشخصية/المتغيرات 

الديمغرافية"، ومن ثم إجابات العّينة على األسئلة الــواردة ضمن مقياسي التعرض 

واالعــتــمــاد على اإلعـــام المحلي، والــتــأثــيــرات المترتبة على ذلـــك. وفيما يلي عــرٌض 

للنتائج:

ياته المعاصرة، مرجع سابق، ص 218. )1( حسن مكاوي وليلى السيد، االتصال ونظر
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أوًل: المتغيرات الديمغرافية

1 - الجنس

الترتيبالنسبةالتكرارالجنس

1%10877ذكر

2%3223أنثى

-%140100المجموع

جدول )1(: توزيع أفراد العّينة حبسب اجلنس

نة أن نسبة الذكور  بّينت النتائج بحسب الجدول )1( الخاص بجنس أفــراد العيِّ

تبلغ 77 بالمائة، فيما تبلغ نسبة اإلنــاث 23 بالمائة. ولمزيد من التوضيح، فقد تم 

ا على النحو التالي: تمثيل الجدول بيانيًّ

23%

77%
ذكر
أنثى

رسم )1(: توزيع أفراد العّينة حبسب اجلنس
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2 - العمر

الترتيبالنسبةالتكرارالعمر

6%43أقل من 20 سنة

4%2115من 20 إلى 30 سنة

2%3726من31 إلى 40 سنة

1%3928من 41 إلى 50 سنة

3%3021من 51 إلى 60 سنة

5%97 61سنة فأكثر

-%140100المجموع

جدول )2(: توزيع أفراد العّينة حبسب العمر

أوضــحــت النتائج بحسب الــجــدول )2( الــخــاص بالفئة العمرية ألفـــراد العينة أن 

الغالبية هم بالفئة العمرية من 41 إلى 50 سنة بنسبة 28 بالمائة، تليها الفئة العمرية 

من 31 إلى 40 سنة بنسبة 26 بالمائة، وبعدها الفئة العمرية من 51 إلى 60 سنة 

بنسبة 21 بالمائة. أما بقية الفئات العمرية، فقد جاء تمثيلها بنسب أقل، وهي على 

التوالي: من 20 إلى 30 سنة بنسبة 15 بالمائة، من 61 سنة فأكثر بنسبة 7 بالمائة، 

ا أقل من 20 سنة بنسبة 3 بالمائة. ولمزيد من التوضيح، فقد تم تمثيل الجدول  وأخيًرً

عبر الرسم البياني التالي:
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أقل من 20 سنة
من 20 إلى 30 سنة
من 31 إلى 40 سنة
من 41 إلى 50 سنة
من 51 إلى 60 سنة

61 سنة فأكثر

21%

28%

26%

3
%

15%

7%

نة حبسب العمر رسم )2(: توزيع أفراد العيِّ

3 - المؤهل العلمي

الترتيبالنسبةالتكرارالمؤهل العلمي

6%53أقل من ثانوي

3%2518ثانوي

2%2619دبلوم

1%5036بكالوريوس

4%2115ماجستير

5%139دكتوراه

-%140100المجموع

جدول )3(: توزيع أفراد العينة حبسب المؤهل العلمي
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نة أن الغالبية  بّينت النتائج في الجدول )3( الخاص بالمؤهل العلمي ألفراد العيِّ

تحمل مؤهًا جامعًيا بدرجة بكالوريوس بنسبة 36 بالمائة، يلي ذلك نسبة من يحملون 

مؤهل الدبلوم بنسبة 19 بالمائة، ثم مؤهل الثانوي بنسبة 18 بالمائة، وبعده مؤهل 

الماجستير بنسبة 15 بالمائة، الدكتوراه بنسبة 9 بالمائة، وأخيًرا األقل من ثانوي بنسبة 

3 بالمائة فقط. ولمزيد من التوضيح، فقد تم تمثيل الجدول عبر الرسم البياني التالي:

أقل من ثانوي
ثانوي
دبلوم

بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه

18%

19%

36%

15%

9%
3
%

نة حبسب المؤهل العلمي رسم )3(: توزيع أفراد العيِّ

4 - العمل

الترتيبالنسبةالتكرارالعمل

1%8762أعمل

2%5338ال أعمل

-%140100المجموع

نة حبسب العمل جدول )4(: توزيع أفراد العيِّ
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الغالبية  أن  العينة  أفـــراد  الــخــاص بعمل  الــجــدول )4(  فــي  الــــواردة  النتائج  نت  بيَّ

الكبرى منهم يعملون بنسبة 62 بالمائة، وذلك يشمل العمل في القطاعين الحكومي 

أو الــخــاص، واألعـــمـــال الــحــرة. أمـــا الــفــئــة الــتــي ال تعمل فــكــانــت نسبتها 38 بالمائة، 

وهي تشمل طلبة المدارس أو الجامعات، العاطلين عن العمل، المتقاعدين، وربات 

البيوت. ولمزيد من التوضيح، فقد تم تمثيل الجدول عبر الرسم البياني التالي:

38%
62% أعمل

ال أعمل

نة حبسب العمل رسم )4(: توزيع أفراد العيِّ

5 - المحافظة

الترتيبالنسبةالتكرارالمحافظة

1%9064الشمالية

4%54المحرق

2%3726العاصمة

3%86الجنوبية

-%140100المجموع

نة حبسب المحافظة جدول )5(: توزيع أفراد العيِّ
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نت النتائج الواردة في الجدول )5( الخاص بالمحافظة التي يقطنها أفراد العّينة  بيَّ

كبر للعّينة جاء في المحافظة الشمالية بنسبة 64 بالمائة، تليها محافظة  أن التمثيل األ

الــمــحــرق بنسبة  بــالــمــائــة، وأخــيــًرا  ثــم الجنوبية بنسبة 6  بــالــمــائــة،  العاصمة بنسبة 26 

كثر كثافة  4 بالمائة. وذلــك يتناسب مع كــون محافظتا الشمالية والعاصمة هما األ

سكانية وفق آخر التقديرات اإلحصائية الرسمية. ولمزيد من التوضيح، فقد تم تمثيل 

الجدول عبر الرسم البياني التالي:

الشمالية
المحرق
العاصمة
الجنوبية

64%

26%

4%

6%

رسم )5(: توزيع أفراد العّينة حبسب المحافظة

6 - االتجاه السياسي نحو حراك )فبراير/شباط 2011(

الترتيبالنسبةالتكراراالتجاه السياسي نحو الحراك

1%11683مع الحراك

2%2316محايد

3%11ضد الحراك

-%140100المجموع

نة حبسب االجتاه السيايس حنو حراك )فرباير/شباط 2011( جدول )6(: توزيع أفراد العيِّ
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نة نحو  أشارت النتائج الــواردة في الجدول )6( الخاص باالتجاه السياسي ألفراد العيِّ

حـــراك )فــبــرايــر/شــبــاط 2011( إلــى أن الغالبية العظمى هــم مــن مــؤيــديــه )مــع الــحــراك( 

بنسبة 83 بالمائة، مقابل 16 بالمائة ممن يحملون اتجاًها محايًدا، بمعنى أن لهم رؤى 

متوازنة، أي ليسوا مع وال ضد الحراك بالُمطلق، فيما بلغت نسبة معارضي الحراك )ضد 

نة  كبر للعيِّ الحراك( واحد بالمائة فقط. وهذه النسبة طبيعية أخًذا في االعتبار التمثيل األ

الذي جاء في المحافظة الشمالية ذات الغالبية الشيعية التي تحمل عادة اتجاًها معارًضا 

للسلطة. ولمزيد من التوضيح، فقد تم تمثيل الجدول عبر الرسم البياني التالي:

مع الحراك
محايد

ضد الحراك

1%

16%

83%

نة حبسب االجتاه السيايس حنو حراك )فرباير/شباط 2011( رسم )6(: توزيع أفراد العيِّ
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ثانًيا: مقياس التعرض والعتماد

يــنــيــيــن لـــإلعـــام الــمــحــلــي خــــال الــحــراك  يــرتــكــز هــــذا الــمــقــيــاس عــلــى تــعــرض الــبــحــر

االحتجاجي، ومدى االعتماد عليه كمصدر مهم للمعلومات، وذلك من خال مجموعة 

األسئلة التالية:

1 - ما هي أبرز وسيلة إعالم محلية كنت تتعرض إليها خالل الحراك؟

الترتيبالنسبةالتكراراإلجابة

1%9568الصحف

2%4331التلفزيون

3%21اإلذاعة

-%140100المجموع

جدول )7(: الوسيلة اإلعامية المحلية األبرز من حيث التعرض إلهيا

ــَدَف هــذا الــســؤال أســاًســا إلــى تبيان مــدى تفضيل البحرينيين خــال الــحــراك  َهــ

االحتجاجي لوسيلة إعامية محلية على غيرها، أي ما يعكس قرارهم الواعي بأهميتها 

بالنسبة إليهم، وذلك من منطلقات عدة، منها مدى إشباعها الحتياجاتهم، ومدى 

توافق المضمون الذي تقدمه مع اهتماماتهم وتوقعاتهم ومواقفهم االنتقائية. وهذا 

التفضيل ال شك بأن له عاقة بالخصائص أو المتغيرات الديمغرافية للجمهور مثل 

الجنس، العمر، العمل، المؤهل العلمي، وغيرها.

كما أن التفضيل عادة ما يكون نتاًجا للقيمة المتوقعة من الوسيلة والفوائد الُمحتملة من 

استخدامها، أو له عاقة بالتعود على الوسيلة، ما يعني أن التعرض لوسيلة معينة مجرد 

سلوك اعتيادي من دون دوافع محددة سوى اكتساب المعرفة والمعلومات. وقد يخضع 
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التفضيل أيًضا لبعض المؤثرات النفسية واالجتماعية والسياسية )االتجاه السياسي 

نحو قضية ما والمتمثلة هنا في الحراك االحتجاجي(، فضًا عن مؤثرات أخرى مثل 

سهولة الوصول للوسيلة اإلعامية، واألهداف الشخصية التي تتحقق جّراء التعرض لها.

وعليه، اتضح من الجدول )7( أن غالبية البحرينيين ُيفضلون الصحف المحلية، 

نة اختاروا الصحف باعتبارها  حيث أشــارت النتائج إلى أن 68 بالمائة من أفــراد العيِّ

أبــرز وسيلة إعــام محلية كــانــوا يتعرضون لها خــال الــحــراك االحتجاجي، يلي ذلك 

ــًدا ال تــتــعــدى واحــد  يــون بنسبة 31 بــالــمــائــة، وأخـــيـــًرا اإلذاعــــة بنسبة بسيطة جـ الــتــلــفــز

بالمائة. وُتعطي هذه النتائج داللة واضحة على نفور الجمهور البحريني من التلفزيون 

الرسمي، باعتبار التلفزيون عادة ما يكون في الوضع الطبيعي الوسيلة اإلعامية األبرز 

للتعرض والــمــتــابــعــة، وذلـــك بحكم مــا يتسم بــه مــن مــزايــا أهمها الجمع بين الصوت 

والصورة التي تفتقدها الوسائل األخرى، إمكانية النقل الفوري والمباشر لألحداث، 

ناهيك عــن إمكانية استخدامه مــن قبل جميع الفئات العمرية صــغــاًرا وكــبــاًرا، ومن 

وأميين(،  )متعلمين  التعليمية  والمستويات  المجتمعية  والطبقات  الشرائح  مختلف 

فهو ال يتطلب معرفة بالقراءة كالصحف على سبيل المثال، إال أنه وعلى الرغم من 

ذلك تم تفضيل األخيرة عليه.

أما اإلذاعــة الرسمية فلم يكن لها ذلك الــدور المشهود خال تلك الفترة مقارنة 

بالصحف والتلفزيون، فيما عدا بعض البرامج والتغطيات المناهضة بطبيعة الحال 

ُتعد  األخريين  بالوسيلتين  قياًسا  لها  التعرض  قلة  فــإن  ولهذا  والمحتجين،  للحراك 

نتيجة متوقعة. وبالعودة إلى تفضيل الصحف، فإن التحليل األبرز الذي يمكن أن يكون 

حاضًرا في هذا المقام هو أنها ُتعد "شبه رسمية"، حيث تخضع أربٌع منها للسلطة 

وهي: "األيام"، "الوطن"، "الباد"، و"أخبار الخليج"، فمن المعروف تبعيتها لجهات 

الــــوزراء، فيما عــدا الصحيفة المستقلة  نــافــذة عليا كــالــديــوان الملكي وديـــوان رئيس 
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الوحيدة آنذاك وهي صحيفة "الوسط" التي تمّيزت بنهج معارض على قدر ما أتيح لها 

وسط القيود الرسمية المفروضة على اإلعام عموًما، وقد ُحوربت إثر ذلك بإجراءات 

شتى وصلت إلى مقاضاتها، حتى حين إغاقها في سنوات الحقة )2017(.

نة الجمهور البحريني اختارت التعرض للوسيلة التي  وهذه الخاصة تعني أن عيِّ

ُتعتبر "أفضل األسوأ" خال فترة الحراك االحتجاجي. كما ال بّد من اإلشارة في هذا 

نة لم يستجيبوا لاستبانة مطلًقا، معتذرين ومبررين  الصدد إلى أن بعض أفراد العيِّ

ذلك بعدم تعرضهم لإلعام المحلي بمختلف وسائله البتة، وهــذه الظاهرة جديرة 

بــالــوقــوف عندها ودراســتــهــا وتحليلها، حيث إن مــا ُيمكن اعــتــبــاره "هــجــرة" المواطن 

عن إعام بلده واللجوء إلى إعام دولي عربي وأجنبي أو مواقع اإلعــام اإللكتروني 

التفاعلي، السيما في القضايا الملحة، المهمة، والمصيرية، يعطي دالالت ومؤشرات 

يــد مــن التوضيح تم  سلبية عــدة على الــوضــع اإلعــامــي فــي البلد بشكل عـــام. ولــمــز

اســتــعــراض نتائج الــجــدول الــســابــق الــخــاص بالوسيلة اإلعــامــيــة األبـــرز خــال الــحــراك 

نة الجمهور البحريني من خال الرسم البياني )7( أدناه. االحتجاجي من وجهة نظر عيِّ

الصحف
التلفزيون

اإلذاعة

31%

68%

1%

رسم )7(: الوسيلة اإلعامية المحلية األبرز من حيث التعرض إلهيا
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2 - ما مدى اعتمادك على اإلعالم المحلي كمصدر للمعلومات خالل الحراك؟

الترتيبالنسبةالتكراراإلجابة

4%86أعتمد عليه بدرجة كبيرة

3%1914أعتمد عليه بدرجة متوسطة

2%3726أعتمد عليه بدرجة قليلة

1%7654ال أعتمد عليه

-%140100المجموع

جدول )8(: مدى االعتماد عىل اإلعام المحيل كمصدر للمعلومات

ــَدَف هـــذا الــســؤال إلـــى قــيــاس مـــدى اعــتــمــاد البحرينيين عــلــى اإلعــــام المحلي  َهــ

كمصدر مهم للحصول على المعلومات خال الحراك االحتجاجي. ويعني "االعتماد" 

ا ورئيًسا  - كمصطلح - مستوى االهتمام باإلعام ودرجــة اعتبار وسائله مصدًرا مهمًّ

للمعلومات، والتي ُيقصد بها هنا كافة أنــواع الرسائل التي تقدمها وسائل اإلعــام. 

كما يجدر بالذكر أن كل وسيلة تستند في تأطيرها للمعلومات المتعلقة باألحداث 

السياسي لإلعام،  عـــّدة، منها مــدى االستقال  أمــور  والقضايا والموضوعات على 

أنماط ممارسته، نوع أو ماهية مصادره، ومعتقدات القائمين باالتصال، إضافة إلى 

طبيعة األحداث نفسها.

بانتقائية مــن معلومات  تقّدمه وســائــل اإلعـــام للجمهور  مــا  كــل  بالتأطير  وُيقصد 

وأخبار حول موضوعات أو قضايا معينة، بغرض إحداث تأثيرات في استجاباته تجاه 

عبر  ذلــك  يكون  وقــد  للموضوعات،  تناولها  كيفية  يعني  وبشكل مبسط  المضمون. 

التركيز على جوانب معينة فيها، وإغفال أخرى، لتحقيق أهداف محددة سلًفا. وعند 
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إســقــاط ذلــك على اإلعـــام البحريني الــرســمــي وشــبــه الــرســمــي فــي مجمله، نجد أن 

بتبعيتها  تــأثــر كثيًرا  الــحــراك االحتجاجي  الــدراســة وهــو  تأطيرها للموضوع محل  آلــيــة 

وخضوعها للسلطة، وما رسمته لها من "خطوط حمراء"، حيث ُيحظر بّث ما يمسها 

سلًبا، وذلــك في مقابل فرد مساحات واسعة لخدمة مصالحها وأهدافها عبر نشر 

مواد تهاجم الحراك والمحت.جين و"ُتشيطن" المعارضة وُتحشد ضدها.

ن نتائج المسح فيما يخص  وعليه، فإن النتائج المستقاة من الجدول )8( الذي يبيِّ

مـــدى اعــتــمــاد الــجــمــهــور عــلــى اإلعــــام الــمــحــلــي كــمــصــدر لــلــمــعــلــومــات خـــال الــحــراك 

نة بنسبة قدرها 54  االحتجاجي، تبدو منطقية وُمتوقعة، حيث أشار غالبية أفراد العيِّ

د 26 بالمائة بأنهم اعتمدوا عليه  بالمائة إلى أنهم لم يعتمدوا عليه بالُمطلق. كما أكَّ

بدرجة قليلة، وذلك في مقابل 14 بالمائة ممن اعتمدوا عليه بدرجة متوسطة، فيما 

بلغت نسبة من اعتمدوا عليه بدرجة كبيرة 6 بالمائة فقط.

ــــذه الــنــتــيــجــة الـــغـــالـــبـــة )عــــــدم االعـــتـــمـــاد عـــلـــى اإلعـــــــام الــمــحــلــي كــمــصــدر  ــبـــر هـ وُتـــعـ

الرسمية خصوًصا، حيث  ينية  البحر اإلعامية  المنظومة  في  للمعلومات( عن خلل 

إن ذلك يعني عدم إشباعها الحتياجات الجمهور المعرفية، ما أدى إلى إقراره بعدم 

أهميتها بالنسبة إليه، السيما وأن هذا األمر يزداد االهتمام به في حاالت الصراع وعدم 

االستقرار واألزمــات السياسية والمجتمعية، حيث تزداد حاجة الجمهور للمعلومات 

في هذه الفترات بغرض المعرفة والوعي بمجريات األحداث والوقائع والمستجدات، 

وذلك شريطة تأطيرها/عرضها بشكل متوازن وموضوعي بعيًدا عن التحيز، وهذا ما 

لم ُيِتحه اإلعام المحلي خال فترة الحراك االحتجاجي )تكنيكات التعتيم، التضليل، 

والــتــجــاهــل الُمتعمد( الــداعــمــة للسلطة ضــد خصمها الــمــعــارض، األمـــر الـــذي يُفسر 

النتيجة أعاه بطبيعة الحال.
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ولمزيد من التوضيح تم استعراض نتائج الجدول السابق الخاص بمدى اعتماد الجمهور 

البحريني على اإلعــام المحلي كمصدر للمعلومات خــال الحراك االحتجاجي من 

خال الرسم البياني )8( أدناه.

أعتمد عليه بدرجة كبيرة
أعتمد عليه بدرجة متوسطة

أعتمد عليه بدرجة قليلة
ال أعتمد عليه

54%

26%

14%

6%

رسم )8(: مدى االعتماد عىل اإلعام المحيل كمصدر للمعلومات

3 - ما درجة ثقتك بمعلومات اإلعالم المحلي عن الحراك؟

الترتيبالنسبةالتكراراإلجابة

4%21أثق بها بدرجة كبيرة

3%1612أثق بها بدرجة متوسطة

2%2820أثق بها بدرجة قليلة

1%9467ال أثق بها

-%140100المجموع

جدول )9(: درجة الثقة مبعلومات اإلعام المحيل عن احلراك
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َهـــَدَف هــذا الــســؤال إلــى قــيــاس درجـــة ثقة الجمهور البحريني بالمعلومات التي 

كان يوفرها اإلعام المحلي عن الحراك االحتجاجي. وتعني الثقة هنا مدى تصديق 

الــجــمــهــور لــلــمــواد الــتــي يــتــعــرض إلــيــهــا، ومـــدى تــوازنــهــا وواقــعــيــتــهــا وتقديمها للحقائق 

الكاملة من وجهة نظره. وأشــارت النتائج بحسب الجدول )9( إلــى أن غالبية أفــراد 

نة بنسبة 67 بالمائة ال يثقون بالمعلومات الواردة عبر اإلعام المحلي، ونسبة 20  العيِّ

بالمائة يثقون بها بدرجة قليلة. وذلك في مقابل 12 بالمائة ممن يثقون بها بدرجة 

متوسطة، وواحد بالمائة فقط ممن يثقون بها بدرجة كبيرة.

وتــؤشــر هــذه النتيجة الغالبة )الــاثــقــة فــي اإلعـــام المحلي، والــثــقــة القليلة( إلى 

وجود رأي عام ُمستنير ومثقف، ما يعني تأثره بشكل محدود بالمعلومات الواردة في 

وسائل اإلعـــام، وهــذه النوعية من الجمهور هي من الفئة النشطة التي تستند في 

استجاباتها ومواقفها وسلوكياتها على التفكير و"إعمال العقل" في مواجهة تكنيكات 

الــكــذب، واإلنــكــار(. وذلــك على العكس تماًما مــن الفئة  السلطة اإلعامية )تكنيك 

الخاملة التي تثق بدرجات كبيرة ومطلقة بما تستقبله من معلومات وتهتم بها على 

نحو كبير، وبالتالي ال تفكر كثيًرا في دالالتها، وال تحاول التفسير أو التحليل، وهذا ما 

ا وفق مصالحها، وكسبها إلى جانبها  ُيسهل على السلطة التأثير عليها وتهيئتها معرفيًّ

في مواجهة خصومها، األمر الذي ُيسهم في نهاية المطاف بخلق رأي عام تابع وُمنقاد 

)تكنيك المساندة، والتهوين من الطرف اآلخر(.

يــد مــن الــتــوضــيــح تــم اســتــعــراض نــتــائــج الـــجـــدول الــســابــق الــخــاص بــمــدى ثقة  ولــمــز

الجمهور البحريني بالمعلومات الــواردة في اإلعام المحلي عن الحراك االحتجاجي 

من خال الرسم البياني )9( أدناه.
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أثق بها بدرجة كبيرة
أثق بها بدرجة متوسطة

أثق بها بدرجة قليلة
ال أثق بها

67%

20%

12%

1%

رسم )9(: درجة الثقة مبعلومات اإلعام المحيل عن احلراك

4 - ما مدى تعرضك لإلعالم المحلي خالل الحراك؟

الترتيبالنسبةالتكراراإلجابة

2%2014دائًما

2%2014غالًبا

1%5036أحياًنا

1%5036نادًرا

-%140100المجموع

جدول )10(: مدى التعرض لإلعام المحيل خال احلراك

َهــَدَف هذا السؤال إلى قياس مدى تعرض الجمهور البحريني لإلعام المحلي 

خــــال الـــحـــراك االحـــتـــجـــاجـــي، حــيــث يــعــنــي الــتــعــرض هــنــا مــــدى اســـتـــخـــدام الــوســائــل 

اإلعامية، قراءتها "الصحف"، مشاهدتها "التلفزيون"، أو االستماع إليها "اإلذاعــة". 

نة بالتساوي، أي بنسبة  ن أن غالبية أفراد العيِّ وبحسب النتائج في الجدول )10( تبيَّ
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36 بالمائة تعرضوا نادًرا/أحياًنا لإلعام المحلي، وذلك في مقابل نسبة 14 بالمائة 

ممن تعرضوا إليه دائًما/غالًبا.

ه اإلعــام  ودّلــت نتائج التعرض الغالبة )أحياًنا ونـــادًرا( على عــدم االهتمام بما بثَّ

المحلي عن الحراك، وبأن مستوى التهيئة المعرفية لدى هذه الفئة أكبر من غيرها، 

أو  إلى تفاصيلها  الرئيسة من دون االلتفات  المعلومات والرسائل  لكونهم استقبلوا 

تقييمها، وذلك في مقابل نسبة بسيطة تعرضت إليه على نحو )غالًبا ودائًما(. وهذه 

الفئة األخيرة ممن ُيشهد لها بكثافة التعرض لوسائل اإلعام عادة ما ُتعطي اهتماًما 

ــــام، ولــــذا فـــإن مــســتــوى التهيئة  كــبــيــًرا بــالــمــعــلــومــات والــرســائــل الــتــي تصلها عــبــر اإلعـ

المعرفية لديها بسيط.

نتائج الجدول السابق الخاص بمدى تعرض  التوضيح تم استعراض  ولمزيد من 

الجمهور البحريني لإلعام المحلي خال الحراك االحتجاجي من خال الرسم البياني 

)10( أدناه.

 دائًما
 غالًبا

 أحيانًا
 نادًرا

36%

14%

14%

36%

رسم )10(: مدى التعرض لإلعام المحيل خال احلراك
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5 - ما معدل تعرضك اليومي لإلعالم المحلي خالل الحراك؟

الترتيبالنسبةالتكراراإلجابة

2%4029أقل من ساعة

3%3324من ساعة إلى أقل من ساعتين

5%75من ساعتين إلى أقل من ثاث ساعات

4%96من ثاث ساعات فأكثر

ا 1%5136ال أتعرض له يوميًّ

-%140100المجموع

جدول )11(: معدل التعرض اليومي لإلعام المحيل خال احلراك

يــنــي  َهـــــَدَف هـــذا الـــســـؤال إلـــى قــيــاس الــمــعــدل الــيــومــي لــتــعــرض الــجــمــهــور الــبــحــر

لإلعام المحلي خال الحراك االحتجاجي، ويعني ذلك حجم التعرض وفًقا لعدد 

الساعات التي يقضيها الجمهور مع وسائل اإلعام، يشاهدها، يقرؤها، أو يستمع 

انتقاء  إليها. ويشير هذا المعدل إلى مستوى نشاط الجمهور، ومــدى قدرته على 

بالنسبة  أهميتها  ومــدى  والــوجــدانــيــة،  المعرفية  احتياجاته  تشبع  الــتــي  المعلومات 

نة بما نسبته  إليه. وبحسب النتائج المبينة في الجدول )11( فإن غالبية أفراد العيِّ

منهم  بالمائة  و29  الــحــراك،  ا خــال  يوميًّ المحلي  لــإلعــام  يتعرضوا  لــم  بالمائة   36

ا، و24 بالمائة معدل تعرضهم من ساعة إلى أقل  معدل تعرضهم أقل من ساعة يوميًّ

ا،  ا، و6 بالمائة منهم معدل تعرضهم بلغ ثاث ساعات فأكثر يوميًّ من ساعتين يوميًّ

نة إلى أن معدل تعرضهم من ساعتين  وأخيًرا أشارت نسبة 5 بالمائة من أفراد العيِّ

ا. إلى أقل من ثاث ساعات يوميًّ
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ولمزيد من التوضيح تم استعراض نتائج الجدول السابق الخاص بالمعدل اليومي 

لــتــعــرض الــجــمــهــور البحريني لــإلعــام المحلي خـــال الــحــراك االحــتــجــاجــي مــن خــال 

الرسم البياني )11( أدناه.

36%
29%

24%
6%

5%

 أقل من ساعة
 من ساعة إلى أقل من ساعتين

 من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات
 من ثالث ساعات فأكثر

 ال أتعرض له يوميًّا

رسم )11(: معدل التعرض اليومي لإلعام المحيل خال احلراك

6 - كيف تأثر تعرضك لإلعالم المحلي بعد اندالع الحراك؟

الترتيبالنسبةالتكراراإلجابة

3%3928ازداد تعرضي له

1%6143قل تعرضي له

2%4029لم يتأثر تعرضي له

-%140100المجموع

جدول )12(: تأثري اندالع احلراك عىل التعرض لإلعام المحيل

َهَدَف هذا السؤال إلى تبيان كيفية تأثير اندالع الحراك االحتجاجي على مستوى 

تعرض الجمهور البحريني لإلعام المحلي، إذ من خال هذا الرصد يمكن الكشف 

عن مدى أهميته بالنسبة إلى الجمهور في تلك الفترة التي تشتد فيها الحاجة إلى 
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المعلومات ومتابعة األحداث والمستجدات. وبحسب النتائج الموضحة في الجدول 

نة، أي بنسبة 43 بالمائة أشــاروا إلى أنه بعد اندالع  )12( تبّين أن غالبية أفــراد العيِّ

الحراك َقَل تعرضهم لإلعام المحلي، وفي هذه النتيجة داللة كبيرة على النفور منه، 

وانعدام أهميته وتأثيره حينذاك، وعدم الثقة بما يرد فيه من معلومات وأخبار.

كما أشــار ما نسبته 29 بالمائة إلــى أن تعرضهم لإلعام المحلي لم يتأثر مطلًقا 

بــانــدالع الــحــراك، فــي إشـــارة إلــى أن األمــر ســّيــان وغير ذي أهمية أو تأثير ســواء قبل 

نة نسبتهم 28 بالمائة أنــه بعد  الحراك أو بعده. وفــي المقابل ذكــر بعض أفــراد العيِّ

اندالع الحراك ازداد تعرضهم لإلعام المحلي، واألسباب هنا تتراوح بين منحه أهمية 

وثقة فيما ينقل من معلومات )مؤيدو السلطة(، أو لتلبية احتياجات معرفية، أو إشباع 

رغبة الحصول على وجهات نظر مختلفة من الطرف اآلخر الذي تمثله وسائل اإلعام، 

أي السلطة )المعارضون(.

يــد مــن التوضيح تــم اســتــعــراض نتائج الــجــدول الــســابــق الــخــاص بكيفية تأثير  ولــمــز

اندالع الحراك االحتجاجي على مستوى تعرض الجمهور البحريني لإلعام المحلي 

من خال الرسم البياني )12( أدناه.

29%

43%

28%
 ازداد تعرضي له

 قل تعرضي له
 لم يتأثر تعرضي له

رسم )12(: تأثري اندالع احلراك عىل التعرض لإلعام المحيل
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ثالًثا: مقياس التأثيرات

يرتكز هذا المقياس على التأثيرات المعرفية والعاطفية والسلوكية المترتبة على 

اعتماد البحرينيين على اإلعام المحلي خال الحراك االحتجاجي.

أ- التأثيرات المعرفية

1- الوعي السياسي

درجة الموافقة
ساهم في زيادة الوعي السياسي لدي

النسبةالتكرار

%4230غير موافق بشدة

%4331غير موافق

%2115محايد

%2216موافق

%129موافق بشدة

%140100المجموع

جدول )13(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل الوعي السيايس

لها،  السياسية ومـــدى فهمه  الــفــرد للشؤون  انتباه  السياسي درجـــة  الــوعــي  يعني 

المعرفة  ُيقاس مستوى  بالسياسة، حيث  العقلي  االرتــبــاط  ُيمثل  بأنه  القول  ويمكن 

السياسية عبر ما يصل إلى أذهان الجمهور، والذي يكون مؤثًرا بدوره في تحديد مدى 

ارتباطهم العقلي بالسياسة)1(. وبّينت النتائج الخاصة بهذا المحور في إطار التأثيرات 

المعرفية لإلعام المحلي على البحرينيين خال الحراك االحتجاجي أن غالبية أفراد 

نة ال يوافقون على أن اإلعام ساهم في زيادة الوعي السياسي العيِّ

)1( أسامة محمد، الحراك العربي المعاصر، مرجع سابق، ص 239.
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)30 بالمائة غير موافقين بشدة، و31 بالمائة غير موافقين(، فيما اختار 15 بالمائة 

منهم موقف الحياد، وذلك في مقابل 9 بالمائة ممن يوافقون بشدة على أن اإلعام 

يــادة وعيهم السياسي خــال الــحــراك، و16 بالمائة يوافقون على ذلك  ساهم في ز

بدرجة أقل. ولمزيد من التوضيح تم استعراض نتائج الجدول السابق الخاص بالوعي 

السياسي من خال الرسم البياني )13( أدناه.

ساهم في زيادة الوعي السياسي لدي

 غير موافق بشدة
30% 

 غير موافق
31% 

 موافق بشدة
31% 

 موافق
16% 

محايد
15% 

رسم )13(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل الوعي السيايس

2 - المعرفة السياسية

درجة الموافقة
عّزز معرفتي السياسية بالحراك

النسبةالتكرار

%3626غير موافق بشدة

%4331غير موافق

%1914محايد

%2719موافق

%1511موافق بشدة

%140100المجموع

جدول )14(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل المعرفة السياسية
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تعني المعرفة السياسية مقدار معلومات الفرد عن األحداث الجارية والمشكات 

السياسية وأسبابها، ومدى معرفته بالشخصيات السياسية. وُتقاس درجة االهتمام 

بها عبر سعي الفرد لمتابعة األحداث السياسية ومناقشتها مع معارفه، ومشاركته في 

يتلقاه الجمهور من معلومات،  األنشطة السياسية)1(. وترتبط المعرفة السياسية بما 

وُتعد الميول السياسية عامًا حاسًما في تحديد درجة قبوله بها من عدمه، حيث يتم 

تقييمها في ضوء االتساق معها، كما قد يكون لها دور في تشكيل االتجاهات والمواقف.

وأشارت النتائج الخاصة بهذا المحور في إطار التأثيرات المعرفية لإلعام المحلي 

نة ال يوافقون على  على البحرينيين خال الحراك االحتجاجي إلى أن غالبية أفراد العيِّ

أن اإلعــام ساهم في تعزيز معرفتهم السياسية بالحراك )26 بالمائة غير موافقين 

بشدة، و31 بالمائة غير موافقين(، فيما اختار 14 بالمائة منهم موقف الحياد، وذلك 

في مقابل 19 بالمائة ممن يوافقون على أن اإلعام ساهم في تعزيز معرفتهم السياسية 

بالحراك، و11 بالمائة يوافقون بشدة على ذلك. ولمزيد من التوضيح تم استعراض 

نتائج الجدول السابق الخاص بالمعرفة السياسية من خال الرسم البياني )14( أدناه.

عّزز معرفتي السياسية بالحراك

 غير موافق
31% 

 محايد
13% 

 موافق
19% 

 موافق بشدة
11% 

 غير موافق بشدة
26% 

رسم )14(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل المعرفة السياسية

)1( أيمن ندا وشيماء زغيب، دراسات في نظريات الرأي العام، المدينة برس، القاهرة، مصر، الطبعة األولى، 2004، ص 191.
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3 - اللغط والغموض

درجة الموافقة
أثار لدي لغًطا وغموًضا حول الحراك

النسبةالتكرار

%3626غير موافق بشدة

%4734غير موافق

%2014محايد

%2820موافق

%96موافق بشدة

%140100المجموع

جدول )15(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل اللغط والغموض

ــا بــالــمــتــنــاقــضــات والــمــعــلــومــات  يــعــنــي الــلــغــط والــغــمــوض انــشــغــال الــجــمــهــور ذهــنــيًّ

ــب لــه حــــاٌل مــن الــتــنــافــر الــمــعــرفــي حـــول الــقــضــايــا مــحــل اهتمامه  الــمــتــضــاربــة، مــا يــســبِّ

)اخــتــاف بين الــواقــع ومــا ينقله اإلعـــام، وبين ما يتوافق مع معتقداته ومــا يتعارض 

ا يتسبب له بحال من الضيق والقلق واالنــزعــاج النفسي، وعــادة ما  معها(، وعاطفيًّ

التي يتعرض  المتضاربة  المعلومات  التنافر عبر تفادي  يحاول الجمهور تقليل حــدة 

إليها.

وأشارت النتائج الخاصة بهذا المحور في إطار التأثيرات المعرفية لإلعام المحلي 

نة ال يوافقون على  على البحرينيين خال الحراك االحتجاجي إلى أن غالبية أفراد العيِّ

أن اإلعام أثار لديهم لغًطا وغموًضا حول الحراك )26 بالمائة غير موافقين بشدة، 

و34 بالمائة غير موافقين(، فيما اختار 14 بالمائة منهم موقف الحياد، وذلــك في 

مقابل 6 بالمائة فقط ممن يوافقون بشدة على أن اإلعام أثار لديهم لغًطا وغموًضا 
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حول الحراك، و20 بالمائة يوافقون على ذلك بدرجة أقل. ولمزيد من التوضيح تم 

استعراض نتائج الجدول السابق الخاص باللغط والغموض من خال الرسم البياني 

)15( أدناه.
أثار لدي لغطًا وغموًضا حول الحراك 

 غير موافق
34% 

 غير موافق بشدة
26% 

 موافق بشدة
6% 

 موافق
20% 

 محايد
14% 

رسم )15(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل اللغط والغموض

4 - تشكيل االتجاهات

درجة الموافقة
ساهم في تشكيل اتجاهاتي نحو الحراك

النسبةالتكرار

%3424غير موافق بشدة

%5439غير موافق

%2014محايد

%2115موافق

%118موافق بشدة

%140100المجموع

جدول )16(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل تشكيل االجتاهات حنو احلراك
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يؤثر في  الجمهور تجاه قضية جدلية معينة، وعــادة ما  تعني االتجاهات مواقف 

تشكيلها مــقــدار الــبــراهــيــن والــحــجــج الــتــي يــتــعــرض إلــيــهــا، فــضــًا عــن طبيعة معالجة 

المعلومات أو الرسائل في حال نقلها عبر وسائل اإلعــام، كأن تكون متحيزة لطرف 

ما أو موضوعية. وال شّك في أن لذلك تأثيًرا على الدافعية أو القدرة على معالجة 

األفكار المرتبطة بالقضية إما بطريقة ايجابية أو سلبية.

وقــد أشـــارت النتائج الخاصة بــهــذا المحور فــي إطـــار الــتــأثــيــرات المعرفية لإلعام 

نة ال  العيِّ أفـــراد  أن غالبية  إلــى  االحتجاجي  الــحــراك  البحرينيين خــال  المحلي على 

يوافقون على أن اإلعــام ساهم في تشكيل اتجاهاتهم السياسية نحو الحراك )24 

بالمائة غير موافقين بشدة، و39 بالمائة غير موافقين(، فيما اختار 14 بالمائة منهم 

موقف الحياد، وذلك في مقابل 8 بالمائة فقط ممن يوافقون بشدة على أن اإلعام 

ساهم في تشكيل اتجاهاتهم السياسية نحو الحراك، و15 بالمائة يوافقون على ذلك 

بدرجة أقل. ولمزيد من التوضيح تم استعراض نتائج الجدول السابق الخاص بتشكيل 

االتجاهات من خال الرسم البياني )16( أدناه.

ساهم في تشكيل اتجاهاتي نحو الحراك

 غير موافق بشدة
غير موافق 24%

39% 

 محايد
14% 

 موافق 
15%

 موافق بشدة
8% 

رسم )16(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل تشكيل االجتاهات حنو احلراك
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5 - تغيير القناعات

درجة الموافقة
ساهم في تغيير آرائي وقناعاتي السياسية

النسبةالتكرار

%4129غير موافق بشدة

%5741غير موافق

%1813محايد

%1410موافق

%107موافق بشدة

%140100المجموع

جدول )17(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل تغيري القناعات

ينطوي الرأي والقناعة بقضية ما على موقف مؤيد أو معارض لها، باعتبار اإلقناع 

عملية عقلية تهدف لتبني موقف معين، أي تغيير السابق، أو لتدعيمه من دون أي 

تغيير. وثمة عوامل ومتغيرات مؤثرة على ذلك مثل التكرار وطبيعة الصور الذهنية 

التي يتعرض لها الجمهور.

وأشارت النتائج الخاصة بهذا المحور في إطار التأثيرات المعرفية لإلعام المحلي 

يوافقون  نة ال  العيِّ أفـــراد  أن غالبية  إلــى  الــحــراك االحتجاجي  البحرينيين خــال  على 

على أن اإلعام ساهم في تغيير آرائهم وقناعاتهم السياسية )29 بالمائة غير موافقين 

بشدة، و41 بالمائة غير موافقين(، فيما اختار 13 بالمائة منهم موقف الحياد، وذلك 

فــي مــقــابــل 7 بــالــمــائــة فــقــط مــمــن يــوافــقــون بــشــدة عــلــى أن اإلعــــام ســاهــم فــي تغيير 

أقــل. ولمزيد  بــدرجــة  يوافقون على ذلــك  بالمائة  السياسية، و10  آرائــهــم وقناعاتهم 

الــخــاص بتغيير اآلراء والقناعات  الــجــدول السابق  تــم اســتــعــراض نتائج  مــن التوضيح 

السياسية من خال الرسم البياني )17( أدناه.
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غير موافق
41% 

 محايد
13% 

 موافق 
10%

 موافق بشدة
7% 

 غير موافق بشدة
29% 

ساهم في تغيير آرائي وقناعاتي السياسية

رسم )17(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل تغيري القناعات

6 - تبادل اآلراء

درجة الموافقة
وفر لي فرصة لتبادل اآلراء واألفكار

النسبةالتكرار

%3726غير موافق بشدة

%5036غير موافق

%1914محايد

%2316موافق

%118موافق بشدة

%140100المجموع

جدول )18(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل تبادل اآلراء

أشارت النتائج الخاصة بهذا المحور في إطار التأثيرات المعرفية لإلعام المحلي 

نة ال يوافقون على  على البحرينيين خال الحراك االحتجاجي إلى أن غالبية أفراد العيِّ
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ر لهم فرصة لتبادل اآلراء واألفكار )26 بالمائة غير موافقين بشدة، و36  أن اإلعام وفَّ

بالمائة غير موافقين(، فيما اختار 14 بالمائة منهم موقف الحياد، وذلك في مقابل 8 

ر لهم فرصة لتبادل اآلراء واألفكار،  بالمائة فقط ممن يوافقون بشدة على أن اإلعام وفَّ

و16 بالمائة يوافقون على ذلك بدرجة أقل.

وبما أن النتائج تدّل على أن وسائل اإلعام المحلية كانت منصة لعرض رأي واحد 

التابع  تــمــارس دعــايــة مــضــادة بغرض تحصين الجمهور  أنها كانت  فقط، فهذا يعني 

لها من اآلراء المناهضة، ومنع تأثيرها على اتجاهاته )إقصاء المعارضة(. ولمزيد من 

التوضيح تم استعراض نتائج الجدول السابق الخاص بتبادل اآلراء واألفكار من خال 

الرسم البياني )18( أدناه.

وفر لي فرصة لتبادل اآلراء واألفكار

 محايد
14% 

 موافق 
16%

 موافق بشدة
8% 

 غير موافق بشدة
غير موافق 26%

36% 

رسم )18(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل تبادل اآلراء
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ب- التأثيرات العاطفية
1- الشعور الجمعي

درجة الموافقة
رفع الروح المعنوية والشعور الجمعي لدّي

النسبةالتكرار

%4431غير موافق بشدة

%4431غير موافق

%1712محايد

%2518موافق

%107موافق بشدة

%140100المجموع

جدول )19(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل الشعور اجلمعي

يــؤثــر اإلعـــام على معنويات الجمهور بالسلب أو اإليــجــاب، فهو إمــا يــرفــع الــروح 

يـــادة الــشــعــور الجمعي والتوحيد واالنـــدمـــاج، خــاصــة إذا كــان اإلعــام  المعنوية عبر ز

التي  المعلومات  أن  أمــا حينما ال يجد  الجمهور،  إليها  ينتمي  الــتــي  الــفــئــات  يعكس 

يــقــدمــهــا اإلعــــام مــعــبــرة عــن نفسه وثــقــافــتــه وانــتــمــاءاتــه الــعــرقــيــة والــديــنــيــة والسياسية 

يحدث العكس، ويشعر بحال من االغتراب والعزلة. وقد أشارت النتائج الخاصة بهذا 

المحور في إطار التأثيرات العاطفية لإلعام المحلي على البحرينيين خال الحراك 

االحتجاجي إلى أن غالبية أفراد العينة ال يوافقون على أن اإلعام ساهم في رفع الروح 

المعنوية والشعور الجمعي لديهم )31 بالمائة غير موافقين بشدة، و31 بالمائة غير 

موافقين(، فيما اختار 12 بالمائة منهم موقف الحياد، وذلــك في مقابل 7 بالمائة 

فقط ممن يوافقون بشدة على أن اإلعــام ساهم في رفــع الــروح المعنوية والشعور 
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الجمعي لديهم، و18 بالمائة يوافقون على ذلك بدرجة أقل. ولمزيد من التوضيح تم 

استعراض نتائج الجدول السابق الخاص بالشعور الجمعي من خال الرسم البياني 

)19( أدناه.
رفع الروح المعنوية والشعور الجمعي لدي

 محايد
12% 

 موافق 
18%

 غير موافق بشدة
32% 

غير موافق
31% 

 موافق بشدة
7% 

رسم )19(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل الشعور اجلمعي

2 - السخط والغضب

درجة الموافقة
رّسخ شعوري بالسخط والغضب

النسبةالتكرار

%139غير موافق بشدة

%1813غير موافق

%1511محايد

%5237موافق

%4230موافق بشدة

%140100المجموع

جدول )20(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل ماشعر السخط والغضب
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أشارت النتائج الخاصة بهذا المحور في إطار التأثيرات العاطفية لإلعام المحلي 

نة يرون أن اإلعام  على البحرينيين خال الحراك االحتجاجي إلى أن غالبية أفراد العيِّ

بــشــدة، و37  بالمائة موافقون  بالسخط والغضب )30  ترسيخ شعورهم  فــي  ساهم 

بالمائة مــوافــقــون(، فيما اخــتــار 11 بالمائة منهم مــوقــف الــحــيــاد، وذلـــك فــي مقابل 

9 بالمائة غير موافقين بشدة على أن اإلعــام ساهم في ترسيخ شعورهم بالسخط 

والغضب، و13 بالمائة غير موافقين على ذلك بدرجة أقل. وهذه النتائج تبين دوًرا 

سلبًيا لــإلعــام الــمــحــلــي، حــيــث ُتــصــنــف مــشــاعــر الــســخــط والــغــضــب ضــمــن المشاعر 

الُمزعجة أو غير المريحة وذات التأثيرات السلبية على الجمهور. ولمزيد من التوضيح 

الــخــاص بمشاعر السخط والغضب مــن خال  الــجــدول السابق  تــم استعراض نتائج 

الرسم البياني )20( أدناه.
رسخ شعوري بالسخط والغضب

 موافق 
37%

 محايد
11% 

غير موافق
9% 

 غير
  موافق 
بشدة 9%

 موافق بشدة
30% 

رسم )20(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل ماشعر السخط والغضب
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3- االنتماء الوطني

درجة الموافقة
ز شعوري بالمسؤولية واالنتماء الوطني عزَّ

النسبةالتكرار

%3726غير موافق بشدة

%3827غير موافق

%2921محايد

%1813موافق

%1813موافق بشدة

%140100المجموع

جدول )21(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل االنتماء الوطين

يعني االنتماء الوطني تدعيم الشعور بالمواطنة، وينطوي على مدى إثارة حماس 

الجمهور ضد أو مع قضية ما، انطاًقا من شعور المسؤولية تجاه الوطن. وقد أشارت 

الــنــتــائــج الــخــاصــة بــهــذا الــمــحــور فــي إطـــار الــتــأثــيــرات الــعــاطــفــيــة لــإلعــام الــمــحــلــي على 

يــوافــقــون على  نة ال  الــحــراك االحتجاجي إلــى أن غالبية أفـــراد العيِّ البحرينيين خــال 

أن اإلعــام ساهم في تعزيز شعورهم بالمسؤولية واالنتماء الوطني )26 بالمائة غير 

منهم موقف  بالمائة   21 اخــتــار  فيما  مــوافــقــيــن(،  غير  بالمائة  و27  بــشــدة،  موافقين 

الحياد، وذلك في مقابل 13 بالمائة ممن يوافقون بشدة على أن اإلعام ساهم في 

تعزيز شعورهم بالمسؤولية واالنتماء الوطني، و13 بالمائة يوافقون على ذلك بدرجة 

أقل. وهذه النتائج تشير إلى دور سلبي لإلعام، حيث تعطي انطباًعا ُمخالًفا الستثارة 

المشاعر الوطنية اإليجابية، السيما في فترات الصراع واألزمات. ولمزيد من التوضيح 

تم استعراض نتائج الجدول السابق الخاص بشعور المسؤولية واالنتماء الوطني من 

خال الرسم البياني )21( أدناه.
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 موافق 
13%

 محايد
21% 

غير موافق
27% 

 غير موافق 
بشدة 26%

عزز شعوري بالمسؤولية واإلنتماء الوطني

رسم )21(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل االنتماء الوطين

4 - الخوف والقلق

درجة الموافقة
أثار شعور الخوف والقلق لدّي

النسبةالتكرار

%129غير موافق بشدة

%2921غير موافق

%2619محايد

%4230موافق

%3122موافق بشدة

%140100المجموع

جدول )22(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل ماشعر اخلوف والقلق

 موافق بشدة
13% 
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لوسائل  والتعرض  السلبية،  واالنفعاالت  المشاعر  والقلق ضمن  الخوف  ُيصنف 

اإلعام قد يسهم أحياًنا والسيما في فترات الصراع واألزمات في إثارة الشعور بالخوف 

والقلق والتوتر لدى الجمهور، وذلك بحسب طبيعة المعلومات التي يقدمها إليه. 

وأشــارت النتائج الخاصة بهذا المحور في إطــار التأثيرات العاطفية لإلعام المحلي 

على البحرينيين خال الحراك االحتجاجي إلى أن غالبية أفراد العينة يوافقون على 

أن اإلعام أثار شعور الخوف والقلق لديهم )22 بالمائة موافقون بشدة، و30 بالمائة 

موافقون(، فيما اختار 19 بالمائة منهم موقف الحياد، وذلــك في مقابل 8 بالمائة 

فقط ممن ال يوافقون بشدة على أن اإلعام أثار شعور الخوف والقلق لديهم، و21 

بالمائة ال يوافقون على ذلك بدرجة أقــل. ولمزيد من التوضيح تم استعراض نتائج 

الجدول السابق الخاص بمشاعر الخوف والقلق من خال الرسم البياني )22( أدناه.

أثار شعور الخوف والقلق لدي

 غير موافق 
 بشدة
8% 

غير موافق
21% 

 موافق 
30%

 موافق بشدة
 محايد22%

19% 

رسم )22(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل ماشعر اخلوف والقلق
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5 - الحاالت المزاجية

درجة الموافقة
تسبب لي بحاالت مزاجية متقلبة

النسبةالتكرار

%1410غير موافق بشدة

%3424غير موافق

%2719محايد

%4029موافق

%2518موافق بشدة

%140100المجموع

جدول )23(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل احلاالت المزاجية

ُتعبر الحاالت المزاجية المتقلبة للجمهور عن عدم استقرار نفسي، وهي شعور 

سلبي يتبعه ضيق وانزعاج. وُيسهم تقديم وسائل اإلعام رسائل ومعلومات متناقضة 

ومتضاربة أو بعيدة عن الواقع في تعزيز هذه األحاسيس. وقد أشارت النتائج الخاصة 

البحرينيين خال  على  المحلي  لــإلعــام  العاطفية  التأثيرات  إطــار  فــي  المحور  بهذا 

ب لهم  نة يوافقون على أن اإلعام تسبَّ الحراك االحتجاجي إلى أن غالبية أفراد العيِّ

بحاالت مزاجية متقلبة ) 18 بالمائة موافقون بشدة، و29 بالمائة غير موافقين(، فيما 

اختار 19 بالمائة منهم موقف الحياد، وذلك في مقابل 10 بالمائة غير موافقين بشدة 

ب لهم بحاالت مزاجية متقلبة، و24 بالمائة غير موافقين على  على أن اإلعــام تسبَّ

ذلك بدرجة أقل. ولمزيد من التوضيح تم استعراض نتائج الجدول السابق الخاص 

بالحاالت المزاجية المتقلبة من خال الرسم البياني )23( أدناه.
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تسبب لي بحاالت مزاجية متقلبة

 غير موافق 
 بشدة
10% 

غير موافق
24% 

 موافق 
29%

 موافق بشدة
18%

 محايد
19% 

رسم )23(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل احلاالت المزاجية

6 - الطائفية والمذهبية

درجة الموافقة
تسبب لي بحاالت مزاجية متقلبة

النسبةالتكرار

%1611غير موافق بشدة

%3122غير موافق

%2014محايد

%3122موافق

%4230موافق بشدة

%140100المجموع

جدول )24(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل شعور الطائفية والمذهبية
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يسهم شعور الجمهور بالطائفية والعصبية المذهبية في زيادة حّدة االنقسامات 

في المجتمع، بما يؤثر سلًبا على وحدته وتماسكه، ويزيد الشرخ بين أفراده وجماعاته. 

والطائفية هــي ضــرب لـــ "نــحــن" أي الجماعة، بغرض تفريقها عــن بعضها، مــا يسهل 

التحكم بها والتأثير عليها. وقد يكون لوسائل اإلعام دوٌر في إثارة هذه المشاعر عبر 

ز التباعد بين  ما تقدمه من معلومات وما تبثه من أخبار تتضمن ألفاًظا أو أفعااًل تعزِّ

الحالة  فــي  والشيعية  ية  نِّ السُّ )الطائفتان  اختافها  على  المجتمع  وطــوائــف  مكونات 

ينية(. وال شّك بأن مشاعر الطائفية والعصبية المذهبية ترتبط بالشعور بالكراهية  البحر

ف ضمن المشاعر السلبية وغير الحميدة. أو ُتسهم في إثارته، وهي على كل حال ُتصنَّ

وقـــد بــّيــنــت الــنــتــائــج الــخــاصــة بــهــذا الــمــحــور فــي إطـــار الــتــأثــيــرات العاطفية لــإلعــام 

نة يوافقون  المحلي على البحرينيين خال الحراك االحتجاجي إلى أن غالبية أفراد العيِّ

على أن اإلعام ساهم في تعزيز شعورهم بالطائفية والعصبية المذهبية )30 بالمائة 

موافقون بشدة، و22 بالمائة موافقون(، فيما اختار 14 بالمائة منهم موقف الحياد، 

وذلــك في مقابل 11 بالمائة غير موافقين بشدة على أن اإلعــام ساهم في تعزيز 

شعورهم بالطائفية والعصبية المذهبية، و22 بالمائة ال يوافقون على ذلك بدرجة أقل.

وفي هذا السياق، تجدر اإلشــارة إلى رصد منتدى البحرين لحقوق اإلنسان في 

تقرير لعام 2017 نحو 6600 مادة إعامية ُتحرض على كراهية المعارضة "الشيعية" 

أفــراًدا ومؤسسات، منها 1415 مــادة في الصحف األربــع، و4970 مــادة عبـر مواقع 

التواصل االجتماعي)1(. كما رصد المنتدى 7602 مادة في العام 2018، منها 1390 

في الصحف، و6212 عـبر مواقع التواصل االجتماعي)2(.

ير السنوي لمنتدى البحرين لحقوق اإلنسان، 2018، بيروت، لبنان، ص 303-302. )1( التقر
ير السنوي لمنتدى البحرين لحقوق اإلنسان، 2017، بيروت، لبنان، ص 520. )2( التقر

ولمزيد من التوضيح تم استعراض نتائج الجدول السابق الخاص بالطائفية والعصبية المذهبية من خال الرسم البياني )24( أدناه.
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عزز شعوري بالطائفية والعصبية المذهبية

 غير موافق 
 بشدة
12% 

غير موافق
22% 

 موافق 
22%

 موافق بشدة
 محايد30%

14% 

رسم )24(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل شعور الطائفية والمذهبية

ج- التأثيرات السلوكية
1 - عدم المشاركة

درجة الموافقة
دفعني إلى عدم المشاركة في الحراك

النسبةالتكرار

%4129غير موافق بشدة

%6949غير موافق

%1813محايد

%64موافق

%64موافق بشدة

%140100المجموع

جدول )25(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل عدم الماشركة يف احلراك
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ُيعتبر السلوك بمثابة رّد فعل تجاه قضية ما، وهو ناتج أخير عن التأثيرات المعرفية 

والعاطفية، كما أنه يعني القيام بعمل معين. ويمكن القول هنا إن السلوك الناتج عن 

التعرض لوسائل اإلعام يسهم في اتخاذ مواقف مؤيدة أو معارضة. وقد يتمثل ذلك 

ر عن حال من السلبية والخمول  في عدم المشاركة في الحراك والفعاليات، ما يعبِّ

وعدم النشاط.

وأشارت النتائج الخاصة بهذا المحور في إطار التأثيرات السلوكية لإلعام المحلي 

نة ال يوافقون على  على البحرينيين خال الحراك االحتجاجي إلى أن غالبية أفراد العيِّ

أن اإلعام دفعهم إلى عدم المشاركة في الحراك )29 بالمائة غير موافقين بشدة، 

ر عن حاٍل من التحدي )التعبئة والحشد بما يخالف  و49 بالمائة غير موافقين(، ما يعبِّ

غايات وسائل اإلعام(، فيما اختار 13 بالمائة منهم موقف الحياد. وذلك في مقابل 

4 بالمائة فقط ممن يوافقون بشدة على أن اإلعــام دفعهم إلى عدم المشاركة في 

الــحــراك، و4 بالمائة يوافقون على ذلــك بدرجة أقــل، ما يؤشر إلــى مستوى ضعيف 

من التأثير.

 ولمزيد من التوضيح تم استعراض نتائج الجدول السابق الخاص بعدم المشاركة 

في الحراك من خال الرسم البياني )25( أدناه.
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دفعني إلى عدم المشاركة في الحراك

 غير موافق بشدة
29% 

غير موافق
49% 

 محايد
13% 

موافق%5موافق بشدة 4%

رسم )25(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل عدم الماشركة يف احلراك

2 - التنشيط للمشاركة

درجة الموافقة
الحراك للمشاركة في  تنشيطي  ساهم في 

النسبةالتكرار

%107غير موافق بشدة

%2820غير موافق

%3223محايد

%3223موافق

%3827موافق بشدة

%140100المجموع

جدول )26(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل الماشركة يف احلراك
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إلــى عواطفه وميوله  وآرائـــه ومعتقداته، إضافة  بأفكاره  الجمهور  ترتبط سلوكيات 

واستعداداته، بما ُيسهم في خلق حالة من التهيؤ النفسي لاستجابة أو التصرف على 

نحو معين، ولتبني أفكار معينة، وُيعبر التنشيط عن حالة إيجابية من الفعل والنشاط. 

وقد أشارت النتائج الخاصة بهذا المحور في إطار التأثيرات السلوكية لإلعام المحلي 

نة يوافقون على أن  على البحرينيين خال الحراك االحتجاجي إلى أن غالبية أفراد العيِّ

اإلعام ساهم في تنشيطهم للمشاركة في الحراك )27بالمائة موافقون بشدة، و23 

بالمائة موافقون(، ما يعطي داللة على عدم أهميته بالنسبة إليهم وعدم اعتمادهم 

عليه، وإال لحدث العكس. واختار 23 بالمائة منهم موقف الحياد، وذلك في مقابل 

7 بالمائة فقط غير موافقين بشدة على أن اإلعام ساهم في تنشيطهم للمشاركة في 

الحراك، و20 بالمائة غير موافقين على ذلك بدرجة أقــل. ولمزيد من التوضيح تم 

استعراض نتائج الجدول السابق الخاص بالتنشيط للمشاركة في الحراك من خال 

الرسم البياني )26( أدناه.

ساهم في تنشيطي للمشاركة في الحراك

وافق
ر م

غي

 
7%

دة 
 بش

 محايد
23% 

موافق بشدة 27%

موافق23%

غير موافق
20% 

رسم )26(: تأثري التعرض لإلعام المحيل عىل الماشركة يف احلراك
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النتائج العامة للمسح

الذكور  نسبة  أن  المسح  نة  لعيِّ الديمغرافية  بالمتغيرات  الخاصة  النتائج  أظهرت   -1

 41 الفئة العمرية للغالبية هي بين  لــإلنــاث. وأن  بالمائة   23 بالمائة، مقابل   77

بــالــمــائــة، تليها الــفــئــة مــن 31 إلـــى 40 ســنــة بنسبة 26  إلـــى 50 ســنــة بنسبة 28 

بالمائة، وبعدها بقية الفئات العمرية بنسب أقل. كما تبّين بأن المؤهل العلمي 

للغالبية هو البكالوريوس بنسبة 36 بالمائة، يليه الدبلوم بنسبة 19 بالمائة، ثم 

نة يعملون بنسبة 62 بالمائة، أما الفئة  بقية المؤهات. وتبين أن غالبية أفراد العيِّ

نة فــي المحافظة  كــبــر للعيِّ التمثيل األ بــالــمــائــة. وجـــاء   38 الــتــي ال تعمل فنسبتها 

الشمالية بنسبة 64 بالمائة، تليها العاصمة بنسبة 26 بالمائة، ثم الجنوبية بنسبة 

6 بالمائة، وأخيًرا المحرق بنسبة 4 بالمائة. وفيما يخّص االتجاه السياسي ألفراد 

الــحــراك(  تــؤيــده )مــع  الغالبية  تبّين أن   )2011 نة نحو حــراك )فبراير/شباط  العيِّ

اتجاًها محايًدا، فيما بلغت  بالمائة ممن يحملون   16 بالمائة، مقابل   83 بنسبة 

نسبة معارضي الحراك )ضد الحراك( واحد بالمائة فقط.

نة كانت تتعرض للصحف المحلية باعتبارها أبرز وسيلة إعام محلية  2- غالبية العيِّ

خال الحراك االحتجاجي، وذلك بنسبة 68 بالمائة، يلي ذلك التلفزيون بنسبة 

ا ال تتعدى واحد بالمائة. 31 بالمائة، وأخيًرا اإلذاعة بنسبة بسيطة جدًّ

لــم يعتمدوا على اإلعـــام المحلي  نة بنسبة قــدرهــا 54 بالمائة  أفـــراد العيِّ 3- غالبية 

خــال الــحــراك، حيث أّكــد 26 بالمائة بأنهم اعتمدوا عليه بدرجة قليلة، وذلك 

في مقابل 14 بالمائة ممن اعتمدوا عليه بدرجة متوسطة، فيما بلغت نسبة من 

اعتمدوا عليه بدرجة كبيرة 6 بالمائة فقط.
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نة بنسبة 67 بالمائة لم يثقوا بالمعلومات الواردة عن الحراك عبر  4- غالبية أفراد العيِّ

اإلعام المحلي، بينما نسبة 20 بالمائة كانوا يثقون بها بدرجة قليلة. وذلك في 

مقابل 12 بالمائة ممن وثقوا بها بدرجة متوسطة، وواحد بالمائة فقط ممن وثقوا 

بها بدرجة كبيرة.

نة بالتساوي، أي بنسبة 36 بالمائة كانوا يتعرضون نادًرا/أحياًنا  5- غالبية أفراد العيِّ

لإلعام المحلي خال الحراك، وذلك في مقابل نسبة 14 بالمائة ممن تعرضوا 

ا/غالًبا. إليه دائًمً

نة بما نسبته 36 بالمائة لم يكونوا يتعرضون لإلعام المحلي يومًيا  6- غالبية أفراد العيِّ

خــال الــحــراك، بينما معدل تعرض 29 بالمائة منهم أقــل من ساعة يومًيا، و24 

ا، و6 بالمائة معدل  بالمائة معدل تعرضهم من ساعة إلى أقل من ساعتين يوميًّ

ــا، ونــســبــة 5 بــالــمــائــة مــعــدل تعرضهم من  تعرضهم بــلــغ ثـــاث ســاعــات فــأكــثــر يــومــيًّ

ساعتين إلى أقل من ثاث ساعات يومًيا.

نة، أي بنسبة 43 بالمائة َقَل تعرضهم لإلعام المحلي بعد اندالع  7- غالبية أفراد العيِّ

الــحــراك، فيما أشــار 29 بالمائة منهم إلــى أن تعرضهم له لم يتأثر ُمطلًقا باندالع 

الـــحـــراك، وفـــي الــمــقــابــل ذكـــر 28 بــالــمــائــة أنـــه بــعــد انــــدالع الــحــراك ازداد تعرضهم 

لإلعام المحلي.

نة  8- بشأن التأثيرات المعرفية لإلعام المحلي خال الحراك، تبّين أن غالبية أفراد العيِّ

ال يوافقون على أن اإلعام ساهم في زيادة الوعي السياسي لديهم )30 بالمائة غير 

موافقين بشدة، و31 بالمائة غير موافقين(، فيما اختار 15 بالمائة منهم موقف الحياد، 

وذلك في مقابل 9 بالمائة فقط ممن يوافقون بشدة على أن اإلعام ساهم في زيادة 

وعيهم السياسي خال الحراك، و16 بالمائة يوافقون على ذلك بدرجة أقل.
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نة ال يوافقون على أن اإلعام ساهم في تعزيز معرفتهم السياسية  9- غالبية أفراد العيِّ

بالحراك )26 بالمائة غير موافقين بشدة، و31 بالمائة غير موافقين(، فيما اختار 

14 بالمائة منهم موقف الحياد، وذلك في مقابل 19 بالمائة فقط ممن يوافقون 

على أن اإلعام ساهم في تعزيز معرفتهم السياسية بالحراك، و11 بالمائة يوافقون 

بشدة على ذلك.

نة ال يوافقون على أن اإلعام المحلي أثار لديهم لغًطا وغموًضا  10- غالبية أفراد العيِّ

حول الحراك )26 بالمائة غير موافقين بشدة، و34 بالمائة غير موافقين(، فيما 

اخــتــار 14 بــالــمــائــة منهم مــوقــف الــحــيــاد، وذلـــك فــي مــقــابــل 6 بــالــمــائــة فــقــط ممن 

يوافقون بشدة على أن اإلعــام أثــار لديهم لغًطا وغموًضا، و20 بالمائة يوافقون 

على ذلك بدرجة أقل.

نة ال يــوافــقــون على أن اإلعـــام ســاهــم فــي تشكيل اتجاهاتهم  11- غالبية أفـــراد العيِّ

السياسية نحو الحراك )24 بالمائة غير موافقين بشدة، و39 بالمائة غير موافقين(، 

فيما اخــتــار 14 بــالــمــائــة منهم مــوقــف الــحــيــاد، وذلـــك فــي مــقــابــل 8 بــالــمــائــة فقط 

ممن يوافقون بشدة على أن اإلعام ساهم في تشكيل اتجاهاتهم السياسية نحو 

الحراك، و15 بالمائة يوافقون على ذلك بدرجة أقل.

نة ال يوافقون على أن اإلعام ساهم في تغيير آرائهم وقناعاتهم  12- غالبية أفراد العيِّ

السياسية )29 بالمائة غير موافقين بشدة، و41 بالمائة غير موافقين(، فيما اختار 

13 بالمائة منهم موقف الحياد، وذلــك في مقابل 7 بالمائة فقط ممن يوافقون 

بشدة على أن اإلعام ساهم في تغيير آرائهم وقناعاتهم السياسية، و10 بالمائة 

يوافقون على ذلك بدرجة أقل.

ــنــة ال يــوافــقــون عــلــى أن اإلعــــام وّفـــر لــهــم فــرصــة لــتــبــادل اآلراء  13- غالبية أفــــراد الــعــيِّ

واألفكار )26 بالمائة غير موافقين بشدة، و36 بالمائة غير موافقين(، فيما اختار 
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14 بالمائة منهم موقف الحياد، وذلــك في مقابل 8 بالمائة فقط ممن يوافقون 

ر لهم فرصة لتبادل اآلراء واألفكار، و16 بالمائة يوافقون  بشدة على أن اإلعام وفَّ

على ذلك بدرجة أقل.

ن أن غالبية أفراد  14- بشأن التأثيرات العاطفية لإلعام المحلي خال الحراك، تبيَّ

نة ال يوافقون على أن اإلعام ساهم في رفع الروح المعنوية والشعور الجمعي  العيِّ

لديهم )31 بالمائة غير موافقين بشدة، و31 بالمائة غير موافقين(، فيما اختار 12 

بالمائة منهم موقف الحياد، وذلك في مقابل 7 بالمائة ممن يوافقون بشدة على 

أن اإلعام ساهم في رفع الروح المعنوية والشعور الجمعي لديهم، و18 بالمائة 

يوافقون على ذلك بدرجة أقل.

نة يوافقون على أن اإلعام ساهم في ترسيخ شعورهم بالسخط  15- غالبية أفراد العيِّ

 11 مــوافــقــون(، فيما اختار  بالمائة  بالمائة موافقون بشدة، و37  والغضب )30 

بالمائة منهم موقف الحياد، وذلك في مقابل 9 بالمائة فقط ممن يوافقون بشدة 

عــلــى أن اإلعــــام ســاهــم فــي تــرســيــخ شــعــورهــم بالسخط والــغــضــب، و13 بالمائة 

يوافقون على ذلك بدرجة أقل.

يــز شــعــورهــم  ــــام ســاهــم فـــي تــعــز ــنــة ال يــوافــقــون عــلــى أن اإلعـ ــراد الــعــيِّ ــ 16- غــالــبــيــة أفـ

بالمائة غير  بالمائة غير موافقين بشدة، و27  الوطني )26  بالمسؤولية واالنتماء 

مــوافــقــيــن(، فيما اخــتــار 21 بــالــمــائــة منهم مــوقــف الــحــيــاد، وذلـــك فــي مــقــابــل 13 

بالمائة ممن يوافقون بشدة على أن اإلعام ساهم في تعزيز شعورهم بالمسؤولية 

واالنتماء الوطني، و13 بالمائة يوافقون على ذلك بدرجة أقل.

نة يوافقون على أن اإلعام أثار شعور الخوف والقلق لديهم )22  17- غالبية أفراد العيِّ

بالمائة موافقون بشدة، و30 بالمائة موافقون(، فيما اختار 19 بالمائة منهم موقف 
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الحياد، وذلك في مقابل 9 بالمائة فقط غير موافقين بشدة على أن اإلعام أثار 

شعور الخوف والقلق لديهم، و21 بالمائة غير موافقين على ذلك بدرجة أقل.

نة يوافقون على أن اإلعام تسّبب لهم بحاالت مزاجية متقلبة )18  18- غالبية أفراد العيِّ

بالمائة موافقون بشدة، و29 بالمائة موافقون(، فيما اختار 19 بالمائة منهم موقف 

الــحــيــاد، وذلـــك فــي مــقــابــل 10 بــالــمــائــة فــقــط مــمــن يــوافــقــون بــشــدة عــلــى أن اإلعـــام 

ب لهم بحاالت مزاجية متقلبة، و24 بالمائة يوافقون على ذلك بدرجة أقل. تسبَّ

نة يوافقون على أن اإلعام ساهم في تعزيز شعورهم بالطائفية  19- غالبية أفراد العيِّ

فيما  مــوافــقــون(،  بالمائة  بالمائة موافقون بشدة، و22   30( المذهبية  والعصبية 

اختار 14 بالمائة منهم موقف الحياد، وذلك في مقابل 11 بالمائة ممن ال يوافقون 

بشدة على أن اإلعام ساهم في تعزيز شعورهم بالطائفية والعصبية المذهبية، 

و22 بالمائة ال يوافقون على ذلك بدرجة أقل.

نة ال يوافقون على أن اإلعــام دفعهم إلى عدم المشاركة في  20- غالبية أفــراد العيِّ

الحراك )29 بالمائة غير موافقين بشدة، و49 بالمائة غير موافقين(، فيما اختار 

13 بالمائة منهم موقف الحياد. وذلك في مقابل 4 بالمائة ممن يوافقون بشدة 

على أن اإلعام دفعهم إلى عدم المشاركة في الحراك، و4 بالمائة يوافقون على 

ذلك بدرجة أقل.

يــوافــقــون على أن اإلعـــام ســاهــم فــي تنشيطهم للمشاركة  نة  العيِّ أفـــراد  21- غالبية 

في الحراك )27 بالمائة موافقون بشدة، و23 بالمائة موافقون(، فيما اختار 23 

الــحــيــاد، وذلـــك فــي مقابل 7 بالمائة فقط ممن ال يوافقون  بالمائة منهم مــوقــف 

بشدة على أن اإلعام ساهم في تنشيطهم للمشاركة في الحراك، و20 بالمائة ال 

يوافقون على ذلك بدرجة أقل.
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خالصة المسح: إعالم ُسلطوي

برهنت خاصة المسح على أن اإلعام المحلي خال الحراك االحتجاجي البحريني 

ا مطيًعا" للسلطة، ُمنقاًدا لها، وناطًقا باسمها، إعاٌم ُسلطوي بامتياز، أي  كان "خادًمً

ا للدولة عبر توظيف ما تبّثه  إن وسائل اإلعام كانت - والزالت - تمثل ذراًعا سياسيًّ

من معلومات وأخبار لخدمة غاياتها وأهدافها، وبما يتوافق مع توجهاتها وأهوائها. 

ــر أســبــاب الــنــفــور منه وقــلــة أو نـــدرة الــتــعــرض إلــيــه، وعــدم  وهـــذه النتيجة الــعــامــة ُتــفــسِّ

االعتماد عليه وعدم الثقة في المعلومات الواردة منه عن الحراك. فضًاً عن ضعف 

التأثيرات اإليجابية المترتبة على التعرض إليه من جميع النواحي المعرفية، العاطفية، 

والسلوكية، حيث الغلبة للتأثيرات السلبية.

وعليه، يمكن إيجاز الــدور الــذي لعبه اإلعــام المحلي خال الحراك االحتجاجي 

في التالي:

القائم، ضد  1- أداة دعائية في يد السلطة، وقــف معها لتثبيت الوضع السياسي 

)قمٌع   .. تغييره  ومــحــاولــة  تقويضه  إلــى  يسعون  كــانــوا  المعارضين ممن  خصومها 

فكري(.

الــعــام وتوجيهه لتأييدها، مقابل  الـــرأي  أبــرز وســائــل السلطة للسيطرة على  2- أحــد 

اتخاذ مواقف مناهضة للمعارضة من دون تدبر أو تفكر أو إعمال للعقل .. )غسيل 

أدمغة(.

المعارضين  الُمختلقة حــول  والقضايا  والــشــائــعــات  كــاذيــب  األ لنشر  آلــة مساندة   -3

ير اإلجــراءات القمعية المتخذة ضدهم وحشد مناصرين  والمحتجين، وذلك لتبر

لها .. )تسميم سياسي(.
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ُيسهم في  بما  والكراهية،  والفرقة  واالنــقــســام  لتعزيز االستقطاب  عــامــُل مساعد   -4

انــقــاب ُمـــكـــِون ضــد آخــــر، وذلــــك عــبــر زراعــــة بــــذور الــشــك وعــــدم الــثــقــة بينهما .. 

)تفتيت مجتمعي(.

المشاكل والقضايا المصيرية عبر خلق عــدو وهمي  االتــجــاه عــن  5- وسيلة لتحويل 

خطير، مــا يتيح للسلطة فــرصــة االنــقــضــاض عليه مــن دون مــعــارضــة مناصريها .. 

)استثارة الخوف(.

وُمــشــوهــة عن  الــوقــائــع وتقديم معلومات مغلوطة  وتــزويــر  الحقائق  لتحريف  أداة   -6

الحراك، بغرض الدفع تجاه تصديقها واإلقرار بأنه الواقع، وبغية تزييف الوعي .. 

)توهم المعرفة(.

الحل: إعالم بديل

ال شـــّك بـــأن نــتــائــج الــمــســح الــخــاص بــاإلعــام المحلي خـــال الــحــراك االحتجاجي 

البحريني )14 فبراير/شباط 2011( تقود إلى ضرورة الحديث عن إعام بديل، بعيًدا 

عن احتكار السلطة للمعلومات، وبعيًدا عن قيودها ورقابتها. وقد مّثل اإلعام التفاعلي 

البحرينيون كمصدر  إليه  بديًا لجأ  إعــاًمــا  التواصل االجتماعي  بمواقع  ُيعرف  أو ما 

للمعلومات، إلى جانب أدوار أخرى عديدة اضطلع بها هذا اإلعام الجديد خال فترة 

الحراك، فلم يعد اإلعام الرسمي النافذة الوحيدة التي ُيمكن من خالها رؤية الواقع 

ينية المستقلة لتقصي  ير اللجنة البحر السياسي البحريني. وفي هذا الصدد، يشير تقر

الحقائق في الفقرة رقــم )1640( إلــى أن "عــدم السماح باستخدام وسائل اإلعــام 

الرئيسة فــي الــبــاد يخلق شيًئا مــن اإلحــبــاط داخــل جماعات المعارضة، ويسفر عن 

لجوء هذه الجماعات إلى وسائل اإلعام األخرى، مثل وسائل اإلعام االجتماعية")1(.

ينية المستقلة لتقصي الحقائق، مرجع سابق، ص 508. ير اللجنة البحر )1( تقر
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وبشكل عــام ال يمكن إغفال دور اإلعــام التفاعلي في والدة الــحــراك، فقد خرج 

يــخ قــد تــّمــت بواسطته.  ـــا، فــأولــى الـــدعـــوات النــطــاقــتــه بــذلــك الــتــار ــاًسً مــن رحــمــه أسـ

ــا افــتــراضــًيــا وبــديــًا عن  وعــلــيــه، شكل اإلعـــام التفاعلي بمواقعه المختلفة حــيــًزا عــامًّ

اإلعام المحلي الُمختطف والُمصادر من ِقَبل السلطة، ما أفقده قيمته ومصداقيته. 

وظل هذا اإلعــام التفاعلي الجديد ولسنوات الحقة في صــراع مع اإلعــام المحلي 

ــا لــواقــع حقيقي فــي مواجهة مــجــال عــام لــواقــع رسمي  التقليدي، بوصفه مــجــااًل عــامًّ

ا  ُمزيف، ومجااًل لتبادل اآلراء واألفكار في مواجهة رأي واحد وفكر متشابه، ومجااًل حرًّ

في مواجهة مجال ُمقيد. كما نقل اإلعام التفاعلي الجمهور من دوامة الصمت إلى 

فضاء صرخة ُمدوية، َعَبَر من خالها عن مطالبه، آماله، أحامه في حياة أفضل وواقع 

سياسي أمثل، من دون خوف.

لقد تمَّ اللجوء إلى اإلعام التفاعلي أو االعتماد عليه لمواجهة تكنيكات السلطة 

كالتعتيم والتضليل والتهوين وغيرها، حيث كسر حاجز التعتيم والمعلومات الُمحتكرة 

من قبلها. وقد برز المواطن الصحافي الناقل للحدث بــأدوات بسيطة تقتصر على 

هاتفه الذكي وجهده، كما ساهم هذا اإلعام أيًضا في كسر حاجز الغربة الجغرافي 

لدى البحرينيين في الخارج، السيما المعارضين منهم، حيث أتاح لهم مساحة للتعبير 

ر لهم فرصة التأثير على الرأي العام عن ُبعد، للنخب وقادة  عن آرائهم ومواقفهم، ووفَّ

ا. الرأي منهم خصوًصً

إلى ذلك، فإن الخصوصية والسرية عامٌل مهم أدى إلى زيادة اللجوء إلى اإلعام 

التفاعلي، فمواقعه المختلفة تتيح للجمهور التسجيل بأسماء وهمية أو ُمستعارة، ما 

الظروف األمنية واحتمالية ماحقتهم.  أخــًذا في االعتبار  يمثل عامل اطمئنان مهم، 

نــاهــيــك عــن األدوار واألهـــــداف الــعــديــدة الــتــي نــجــح اإلعــــام الــتــفــاعــلــي فــي تحقيقها 
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للمعارضين، والتي من أبرزها التحشيد والتعبئة الجماهيرية، التأثير على الرأي العام 

المحلي والــدولــي عبر مخاطبة الــداخــل والــخــارج أفـــراًدا ودواًل ومنظمات، فضًا عن 

نشر ما ال تنشره وسائل اإلعام األخــرى، ولم يقتصر ذلك على األخبار والمعلومات 

في إطار شكلي، بل كانت الوسائط المتعددة عامٌل مهم في إيصال فكرتها إلى فئات 

الفيديوهات،  الــمــقــروءة،  الملفات  الــصــوتــيــة،  الملفات  منها  المستهدفة،  الجمهور 

الصور، الرسوم، والرموز التعبيرية المختلفة.

ــر فــصــار لــكــل منطقة حــســاٌب خـــاص عــلــى مــواقــع اإلعـــام  ومـــع الــوقــت، تــطــّور األمـ

التفاعلي، ينقل أبــرز أخبار الحراك بشكل عــام، وخصوًصا ما يتعلق بها، شهدائها، 

معتقليها، وفعالياتها، وقد برع في ذلك شريحة الشباب بوجه خاص. كما كان للقوى 

فيها عن نبض  تعّبر  كانت  التي  السياسية  كالجمعيات  المعارضة حسابات خاصة، 

قادتها  رؤى  وتنقل  السياسية،  ومواقفها  وفعالياتها  أخبارها  وتبّث  الُمحتج،  الشارع 

وأعضائها وتصريحاتهم اإلعامية وخطبهم وخطاباتهم، وتنظم عبرها حمات منظمة 

المجتمع  أو مخاطبة  المعتقلين،  كــاإلفــراج عن  مــا،  التحشيد لقضية  تستهدف فيها 

الـــدولـــي لــلــتــدخــل مـــن أجـــل وقـــف انــتــهــاكــات حــقــوق اإلنـــســـان، أو لــتــنــظــيــم تــظــاهــرات 

واعتصامات ومسيرات احتجاجية، أو للتعبير عن مطالبها ومبادراتها ودحض اتهامات 

السلطة لها )مواجهة تكنيك اإلنكار، والكذب(، وما إلى ذلك من أمثلة.

أخيًرا، نخلص إلى أن اإلعــام التفاعلي وإن كان أداة للتعبير وجسًرا للتغيير، إال 

أنه وحده ال يصنع التغيير، وذلك باعتباره نتاج إرادة شعبية عامة. ولكنه في المقابل 

ــا جـــديـــًدا بــكــل الــمــقــايــيــس، حــيــث انــتــقــل بـــاإلعـــام إلـــى مستوى  "فــــرض واقـــًعـــا إعــامــيًّ

الــســيــادة المطلقة مــن حــيــث االنــتــشــار، واخـــتـــراق كــافــة الــحــواجــز الــمــكــانــيــة والــزمــانــيــة، 

والتنوع الامتناهي في المحتوى والرسائل اإلعامية، لما يملكه من قدرات ومقومات 
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الوصول للجميع، وامتداده الواسع بتقنياته وأدواته واستخداماته وتطبيقاته المتنوعة 

على الفضاء اإللكتروني المترامي األطراف با حدود")1(.

ا "تويتر" جمعية الوفاق نموذجًً

نشطت المعارضة البحرينية في مواقع اإلعام التفاعلي خال الحراك االحتجاجي، 

والتي كان من أبرزها "تويتر"، "الفيسبوك"، "اليوتيوب"، و"االنستقرام"، إضافة إلى 

المنتديات والمدونات، وغيرها. وبهدف التعرف على طبيعة الدور الذي لعبه اإلعام 

الوطني  الــوفــاق  حــســاب جمعية  مــن  البحرينية، سنتخذ  الــمــعــارضــة  لـــدى  التفاعلي 

اإلسامية باعتبارها كبرى الجمعيات السياسية المعارضة على موقع "تويتر" نموذجًا 

 ALWEFAQ@ إلــى أن الجمعية دّشنت حسابها للتحليل. وعليه، تجدر اإلشــارة 

في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، وقد بلغ عدد متابعيه حتى فبراير/شباط 2020 

أكثر من 272 ألف متابع، فيما تجاوز عدد التغريدات عليه 120 ألف تغريدة، وُيتابع 

الحساب نفسه 64 حسابًا فقط.

شواهد .. لماذا "تويتر"؟

- برز اإلعام المعارض في "تويتر" متقدمًا على غيره من المواقع منذ بدء الحراك 

االحتجاجي في فبراير/شباط 2011، والشاهد آنذاك، تعليق لناشط حقوقي مصري 

جمال عيد: "تويتر يتكلم بحريني")2(.

- شهادة: برعت المعارضة البحرينية في استخدام "تويتر"، وفي تحليل مبدئي 

لمحتواه عبر البحث عن كلمة البحرين، ومن ثم تصنيف التغريدات الواردة في نتائج 

)1( خالد وليد، شبكات التواصل االجتماعي وديناميكية التغيير في العالم العربي، مدارك للنشر، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 2011، 
ص 70-69.

يــن للدراســات، لنــدن، 15 يناير/كانــون الثانــي  يــر االســتراتيجي 2013، اإلعــام .. الخصــام علــى الحقيقــة، مركــز البحر يــن: التقر )2( البحر
https://bit.ly/3bio775 :2013، ص 39، الرابط اإللكتروني
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إيــجــابــًا، ثماني  أنــه مقابل كــل تغريدتين مــؤيــدة للسلطة وتكتب عنها  البحث، يتبين 

أعلى  كثافة  يعني  مــا  وهــو  للمعارضة،  المنتمين  مــن  عنها سلبًا  تتحدث  يــدات  تــغــر

يبًا أكبر على التغريد في موقع "تويتر")1(. للمعارضة في الوجود اإللكتروني، وتدر

منهجية تحليل التغريدات

يــدات جمعية الــوفــاق الــوطــنــي اإلســامــيــة على  ــنــة مــن تــغــر تـــّم تحليل مــضــمــون عــيِّ

المعارضة  تعاطي  آلية  بهدف رصــد   ALWEFAQ@ "تويتر" الرسمي في  حسابها 

ينية مع اإلعام التفاعلي البديل خال الحراك االحتجاجي وكيفية توظيف أحد  البحر

لطوي  السُّ أبــرز مواقعه كوسيط لنقل مواقفها ورؤاهـــا وفعالياتها، في قبالة اإلعــام 

الرسمي. وذلك ما تحّقق عبر تحديد مصدر التغريدات، لغتها، موضوعها، هدفها، 

الــوســوم  إلــى  إضــافــة  أسلوبها،  زمــنــهــا،  فيها، شكل مضمونها،  المستهدف  الجمهور 

والوسائط المتعددة الُملحقة بها.

نة للفترة الزمنية الممتدة طوال شهر فبراير/شباط  وقد بلغ مجموع مفردات العيِّ

2011 والُمتاحة من حساب الجمعية 168 تغريدة، وهي التي تمثل الوحدات الرئيسة 

للتحليل. أما فئات التحليل التي ُصنف على أساسها المضمون، فتمثلت في التالي:

مضمون  إليه  ُينسب  الذي  المصدر  الفئة  هذه  تعني  المصدر:  فئة   -1

التغريدة، ويندرج تحتها نوعان:

أ- مباشرة: ُيقصد بها التغريدة التي يكتب/ينشر مضمونها صاحب الحساب نفسه، 

وهي هنا جمعية الوفاق.

ب- منقولة: هي التغريدة التي ينقلها الحساب عن مصدر آخــر، ســواء كان فــرًدا أو 

جماعة أو وسيلة إعام أو أحد أجهزة الدولة الرسمية.

)1( رضا أمين، تغريدات للوطن في اإلعام والسياســة، المطبعة الحكومية بهيئة شــؤون اإلعام، مملكة البحرين، الطبعة األولى، 2013، 
ص 23.
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2- فئة اللغة: تعني وسيلة التعبير عن مضمون التغريدة، وهي نوعان:

أ- عربية: اللغة األولى الرئيسة في مملكة البحرين.

ب- إنجليزية: اللغة الرئيسة الثانية بعد العربية في مملكة البحرين.

الرتكاز  ل محور  يمثِّ الذي  الموضوع  الفئة  تبّين هذه  الموضوع:  3- فئة 
الرئيس في التغريدة، ومنها تندرج الفئات الفرعية اآلتية:

أ- الـــحـــوار: ُيــقــصــد بــه حـــوار الــتــوافــق الــوطــنــي الـــذي دعـــا إلــيــه الــمــلــك البحريني على 

انــدالع الــحــراك االحتجاجي وبــروز مطالب لقوى المعارضة، ليشمل مختلف  إثــر 

المكونات المجتمعية واألطــراف السياسية، وقد تضمن أربعة محاور: السياسي، 

االقتصادي، االجتماعي، والحقوقي.

للتعبير عن مواقف ومطالب  تعني ممارسات مختلفة  االحتجاجية:  الفعاليات  ب- 

وشــعــارات معينة، وهــي ترتكز بشكل رئيس على االحــتــجــاج والتجمهر فــي مواقع 

معينة، ومن أمثلتها المسيرات، التظاهرات، االعتصامات، اإلضرابات، والوقفات 

التضامنية.

ج- الوطنية: ُيقصد بها كل ما ُيعّبر عن مشاعر الوئام والتوافق والمحبة بين الطائفتين 

الرئيستين في المجتمع البحريني، شيعة وُسّنة. كما قد تعني في مواضع أخرى 

التعبير عن الهوية واالنتماء إلى الوطن ومحبته.

د- المطالب الشعبية: تعني مجموعة الغايات والمصالح التي يتّم السعي لتحقيقها 

تــكــون مرتبطة ببرامج وجماعات  عبر وســائــل شتى للتعبير واالحــتــجــاج، وعـــادة مــا 

سياسية معينة.
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ه- الــســلــمــيــة: تــعــبــيــر مــخــالــف لــلــعــنــف واإلرهـــــــاب، وقـــد يــعــنــي األنــشــطــة االحــتــجــاجــيــة 

الاعنيفة، أو االستراتيجية الُمعلنة لقوى المعارضة ممثلة في الجمعيات السياسية، 

والمستندة على الاعنف في حراكها.

ينية مــن جمعيات  و- قـــوى الــمــعــارضــة: ُيــقــصــد بــهــا مختلف تــاويــن الــمــعــارضــة البحر

وجهات وتيارات، ُمرخص لها أو غير مرخصة.

ز- الضحايا: ما خلفته سياسة القمع األمني لاحتجاجات من قتلى، جرحى، مصابين، 

ومعتقلين.

المحتجين  األمنية ضد  السلطات  بها  تقوم  وُمهينة  عنيفة  ممارسات  التعذيب:  ح- 

والمعتقلين، لتحقيق أهداف شتى تتنافى مع مبادئ حقوق اإلنسان، منها الردع 

والترهيب ودفعهم إلى االعتراف بجرم أو تهم معينة.

ط- القمع: رّد فعل قاٍس وعنيف من قبل السلطة السياسية ممثلة بقوات األمن ضد 

المحتجين، ُتستخدم فيه األسلحة بأنواعها، وعادة ما ُيخلف ضحايا.

ي- موضوع آخر: أي موضوع ال يصّح تصنيفه ضمن الموضوعات السابقة.

التغريدة،  من  الغاية  أو  الهدف  تبّين  التي  الفئة  هي  الهدف:  فئة   -4
ويندرج منها اآلتي:

أ- إعام: بّث أخبار ومعلومات تهّم جمهور المحتجين وتلبي احتياجاتهم المعرفية.

ب- دعــم: كل فعل ينطوي على المساندة والتشجيع ســواء كــان على نحو مــادي أو 

معنوي، وغالًبا ما يرتبط بضحايا الحراك.

ج- توعية: اإلرشاد والتنوير، بهدف تفادي ضرر ما، وذلك من منطلق الحرص عادة.

د- تحذير: التنبيه إلــى خــطــورة أمــر مــا، أو تقديم النصح لتجنب أي نتائج سلبية أو 

عواقب وخيمة.
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ه- تحشيد: التعبئة السياسية التي تقوم على التنشيط وشحذ همم األفراد للمشاركة 

بل الممكنة. في الحراك االحتجاجي بكافة السُّ

إليها  ُيوجه  التي  المخاطبة  الفئة  تعني  المستهدف:  الجمهور  فئة   -5
مضمون التغريدة، ويندرج تحتها نوعان هما:

أ- عام: جمهور واسع بمختلف مكوناته وتصنيفاته، سواء كان في المحيط الداخلي أو 

الخارجي للدولة.

ــــاص: جــمــهــور مـــحـــّدد تــجــمــعــه أهـــــداف ومـــواقـــف واهـــتـــمـــامـــات مــشــتــركــة، مثل  ب- خـ

المحتجين، قوى المعارضة، سلطات وأجهزة الدولة، وغيرها.

6- فئة الشكل: هي الفئة التي تبّين طبيعة أو نوع مضمون التغريدة من 
حيث الصياغة، ومن ذلك التالي:

أ- خبر: المعلومات واألحداث الُمعبرة عن الواقع بطريقة آنية وموضوعية.

ب- بــيــان: رأي ُمــوســع ُيعلن موقفًا مــحــددًا حــول حــادثــة أو قضية معينة تــهــّم قطاًعا 

واسًعا من الجمهور، وغالًبا ما يكون مكتوًبا.

ج- رأي: تعليق أو وجهة نظر حول موضوع ما، وقد يرتكز على اتجاه سلبي أو إيجابي.

د- لقاء: حديث مع شخصية معينة للحصول على معلومات مهمة حول شأن ما.

ه- سؤال: استفهام حول حدث أو قضية محددة، وغالبًا ما يكون بغرض المعرفة.

يــح: حــديــث يــتــنــاول رأًيـــا أو مــوقــًفــا حــول قضية أو حــدث مــا، وعـــادة مــا يكون  و- تــصــر

ُموجًها للنشر عبر وسائل اإلعام.

ز- إعان: ُيقصد به هنا بث معلومات وأخبار معينة بغرض التحشيد عادة، كاإلعان 

عن موعد الفعاليات االحتجاجية مثًا.
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ح- شــعــار: عــبــارة مختصرة ُتعبر عــن مطلب أو مــوقــف معين، ويتكرر تــرديــدهــا حتى 

تترسخ في األذهان، وتصبح "الزمة".

ط- خطاب: حديث عام ومباشر ُموجه إلى مجموعة من الجمهور حول موضوع معين، 

وهو يعتمد على قدرات صاحبه في تحقيق غاياته كاإلقناع.

7- فئة الزمن: تعني الزمن الذي ُيعبر عنه مضمون التغريدة، وهي تندرج 

في إطار ثالثة أزمنة كالتالي:

أ- الماضي: اإلشارة إلى ما انتهى أو حدث في وقت سابق لزمن بّث التغريدة.

ب- الحاضر: نقل األحداث والوقائع مباشرة، أي فور حدوثها أواًل بأول.

ج- المستقبل: ما يرتبط بالزمن القادم، وعادة ما يرتكز على إبداء توقعات أو تنبؤات ُمحتملة.

8- فئة األسلوب: تعني شكل التعبير الذي ِصيغت فيه التغريدة. ومنها 

نوعان:

أ- جدية: الكتابة بأسلوب رصين بعيًدا عن الهزل.

ب- هزلية: التعبير عن رأي ما بأسلوب يميل إلى التهكم.

9- فئة الوسم: كلمة أو بضع كلمات تسبقها عالمة #، وعادة ما ُتسهم 

في تحقيق انتشار أكبر للتغريدة. ومن أبرز أمثلتها التالي:

أ- Bahrain#: وسم يشير إلى الدولة المعنية باللغة اإلنجليزية، وهي البحرين.

ب- #البحرين: وسم يشير إلى الدولة المعنية باللغة العربية.

يــخ الــمــيــادي النــــدالع الــحــراك االحــتــجــاجــي في  ج- 14Feb#: وســـم يشير إلـــى الــتــار

البحرين.

د- بدون وسم: التغريدة التي لم ُيلحق بها أي وسم.
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الروابط  بماهية  تتعلق  التي  الفئة  هي  المتعددة:  الوسائط  فئة   -10
الُملحقة بالتغريدة، وتندرج تحتها عدة فئات فرعية، كالتالي:

أ- صور: أي مضمون يتّم التقاطه بواسطة الكاميرا، بغرض المزيد من التوضيح.

ب- فيديو: مشاهد مرئية تتضمن معلومات وأحداث متحركة بالصوت والصورة.

جـ - ملف مقروء: ملف يحمل مضموًنا مكتوًبا، وغالًبا ما يكون ُمستقى من وسائل 

إعامية.

د- بدون رابط: التغريدة التي لم ُيلحق بها أي رابط.
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نتائج تحليل التغريدات

1- مصدر التغريدة

الترتيبالنسبةالتكرارمصدر التغريدة

1%16196مباشرة

2%74منقولة

-%168100المجموع

-%140100المجموع

جدول )27(: المصدر األبرز لتغريدات مجعية الوفاق

الـــواردة فــي حساب  التغريدات  الــجــدول )27( أن غالبية  النتائج بحسب  بّينت 

البحريني لشهر فبراير/ الــحــراك االحتجاجي  الوطني اإلســامــيــة عــن  الــوفــاق  جمعية 

إنــتــاج الجمعية نفسها أو كادرها  شباط 2011 هــي تغريدات مباشرة أي ُتعتبر مــن 

ا وصياغة"، وذلك بنسبة كبيرة تبلغ 96 بالمائة، في  اإلعامي المعني بالحساب "نصًّ

ا قدرها 4 بالمائة فقط من التغريدات المنقولة "الُمقتبسة"  مقابل نسبة بسيطة جدًّ

عن مصادر أخرى مثل وسائل اإلعام المختلفة، أو عن شخص أو مجموعة أشخاص. 

ا، وحرصها على إيصال رسائلها الخاصة إلى  وهذا يدل على نشاط الجمعية إعاميًّ

الجمهور العام، وإن استعانت بمصادر أخرى، فذلك من قبيل تحقيق غايات معينة 

كالدعم وإضفاء المزيد من الدقة والمصداقية على المضمون. ولمزيد من التوضيح 

ا على النحو التالي: تّم تمثيل الجدول السابق بيانيًّ
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رسم )27(: المصدر األبرز لتغريدات مجعية الوفاق

2 - لغة التغريدة

الترتيبالنسبةالتكرارمصدر التغريدة

1%14888مباشرة

2%2012منقولة

-%168100المجموع

-%140100المجموع

جدول )28(: اللغة األبرز لتغريدات مجعية الوفاق

الـــواردة فــي حساب  التغريدات  الــجــدول )28( أن غالبية  النتائج بحسب  بّينت 

البحريني لشهر فبراير/ الــحــراك االحتجاجي  الوطني اإلســامــيــة عــن  الــوفــاق  جمعية 

الرئيسة في مملكة  األم  اللغة  باعتبارها  العربية  باللغة  تــّم نشرها  2011 قد  شباط 
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بالمائة فقط نسبة   12 بالمائة، في مقابل   88 البحرين، وذلــك بنسبة كبيرة قدرها 

التغريدات المكتوبة باللغة اإلنجليزية باعتبارها اللغة األجنبية األبرز الُمعتمدة على 

بــأن اللغة ترتبط بماهية الجمهور  الــعــربــيــة. وال شــّك  نــطــاق واســـع فــي المملكة بعد 

المستهدف في التغريدة، حيث يتبّين استهداف المحيط المحلي والعربي على نحو 

ا على النحو  تــّم تمثيل الجدول السابق بيانيًّ أكبر من األجنبي. ولمزيد من التوضيح 

التالي:
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3- موضوع التغريدة

الترتيبالنسبةالتكرارموضوع التغريدة

6%53الحوار

1%7142الفعاليات االحتجاجية

4%1710الوطنية

5%106المطالب الشعبية

6%53السلمية

6%53قوى المعارضة

2%3219الضحايا

8%11التعذيب

3%1811القمع

7%42موضوع آخر

-%168100المجموع

جدول )29(: الموضوع األبرز يف تغريدات مجعية الوفاق

ــرز الــــذي ارتـــكـــزت عليه  ــ بــّيــنــت الــنــتــائــج بــحــســب الـــجـــدول )29( أن الــمــوضــوع األبـ

يـــدات الـــــــواردة فـــي حـــســـاب جــمــعــيــة الـــوفـــاق الــوطــنــي اإلســـامـــيـــة عـــن الـــحـــراك  الـــتـــغـــر

االحتجاجية  الفعاليات  فــي  تمثل   2011 فبراير/شباط  لشهر  البحريني  االحتجاجي 

بنسبة 42 بالمائة، يلي ذلك الضحايا بنسبة 19 بالمائة، ثم القمع بنسبة 11 بالمائة، 

الوطنية بنسبة 10 بالمائة، والمطالب الشعبية بنسبة 6 بالمائة.

وجاءت موضوعات أخرى متفرقة بنسب بسيطة ومتفاوتة، وهي الحوار والسلمية 

وقــوى المعارضة بنسبة 3 بالمائة لكل منها، مــوضــوع آخــر بنسبة 2 بالمائة، وأخــيــرًا 

التعذيب بنسبة 1 بالمائة. وتدّل هذه النتائج على أن الهدف الرئيس من تغريدات 
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التعريف بالفعاليات االحتجاجية التي  الــحــراك تمثل فــي  بــدايــة  الــوفــاق فــي  جمعية 

كانت ُتقام في مواقع مختلفة، إلى جانب التركيز على رّد فعل السلطة تجاه الحراك 

والذي ارتكز على القمع األمني ُمخلًفا العديد من الضحايا. ولمزيد من التوضيح تّم 

ا على النحو التالي: تمثيل الجدول السابق بيانيًّ
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4 - هدف التغريدة

الترتيبالنسبةالتكرارهدف التغريدة

2%5432.1إعام

3%2213دعم

5%42.4توعية

4%116.5تحذير

1%7746تحشيد

-%168100المجموع

جدول )30(: الهدف األبرز لتغريدات مجعية الوفاق
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أظهرت النتائج بحسب الــجــدول )30( أن الهدف األبــرز للتغريدات الـــواردة في 

البحريني لشهر  الــحــراك االحتجاجي  الوطني اإلسامية عــن  الــوفــاق  حساب جمعية 

فبراير/شباط 2011 تمثل في التحشيد بنسبة 46 بالمائة، يلي ذلك اإلعام بنسبة 

1.32 بالمائة، ثم الدعم بنسبة 13 بالمائة، التحذير بنسبة 5.6 بالمائة، وأخيرًا التوعية 

بنسبة 4.2 بالمائة. والافت أن هذه النتائج تتناسب مع نتائج فئة التحليل الخاصة 

بموضوع التغريدة، حيث تبّين فيها الغلبة للفعاليات االحتجاجية، ما يعني التناغم 

الــتــام مــع الــغــلــبــة لــهــدف الــتــحــشــيــد، ومـــن ثــم اإلعــــام بمعنى نــقــل أخــبــار ومــعــلــومــات 

للجمهور تلبيًة الحتياجاتهم المعرفية. ولمزيد من التوضيح تّم تمثيل الجدول السابق 

ا على النحو التالي: بيانيًّ
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رسم )30(: الهدف األبرز لتغريدات مجعية الوفاق
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5- الجمهور المستهدف في التغريدة

الترتيبالنسبةالتكرارالجمهور المستهدف في التغريدة

1%12574عام

2%4326خاص

-%168100المجموع

جدول )31(: اجلمهور المسهتدف يف تغريدات مجعية الوفاق

أظهرت النتائج بحسب الجدول )31( أن غالبية التغريدات الــواردة في حساب 

البحريني لشهر فبراير/ الــحــراك االحتجاجي  الوطني اإلســامــيــة عــن  الــوفــاق  جمعية 

شباط 2011 كانت موجهة إلــى جمهور عــام بنسبة 74 بالمائة، يلي ذلــك الجمهور 

الخاص بنسبة 26 بالمائة. وعادة ما ترتبط فئة الجمهور المستهدف في التغريدات 

ُيعطي  العام  الجمهور  فالتركيز على  المضمون،  الرئيسة من  الغاية  أو  أهدافها  بفئة 

ا للجمهور المستهدف، فضًا عن  ا وزمانيًّ انطباًعا بالحجم الكبير والنطاق الواسع مكانيًّ

محاولة التأثير على الرأي العام المحلي والخارجي بطريقة أو بأخرى، وذلك بخاف 

المتظاهرين في  الــذي يقتصر على فئات بعينها )مــثــال: مخاطبة  الــخــاص  الجمهور 

ا على النحو التالي: موقع محدد(. ولمزيد من التوضيح تّم تمثيل الجدول السابق بيانيًّ
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رسم )31(: اجلمهور المسهتدف يف تغريدات مجعية الوفاق

6- شكل التغريدة

الترتيبالنسبةالتكرارشكل مضمون التغريدة

1%9858.3خبر

6%74بيان

3%117رأي

9%10.6لقاء

7%31.8سؤال

8%21.2تصريح

2%2917.3إعان

4%95شعار

5%84.8خطاب

-%168100المجموع

جدول )32(: الشكل األبرز لمضمون تغريدات مجعية الوفاق
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أظهرت النتائج بحسب الجدول )32( أن الشكل األبرز لمضمون التغريدات الواردة 

في حساب جمعية الوفاق الوطني اإلسامية عن الحراك االحتجاجي البحريني لشهر 

يلي ذلك  بالمائة،  قــدرهــا 3.58  كبيرة  بنسبة  الخبر  فــي  تمثل   2011 فبراير/شباط 

بالمائة،   5 بنسبة  الشعار  بالمائة،   7 بنسبة  الـــرأي  ثــم  بالمائة،  اإلعـــان بنسبة 3.17 

بالمائة،   8.1 بنسبة  الــســؤال  بالمائة،   4 بنسبة  البيان  بالمائة،   8.4 بنسبة  الخطاب 

التصريح بنسبة 2.1 بالمائة، وأخيرًا اللقاء بنسبة 6.0 بالمائة. وهذه النتائج تتناسب 

مع النتائج الخاصة بموضوع وهدف التغريدات، حيث تتوافق غلبة الخبر واإلعان 

كشكلين غالبين على المضمون مع الفعاليات االحتجاجية كموضوع غالب، والتحشيد 

ا على  واإلعام كهدفين غالبين. ولمزيد من التوضيح تّم تمثيل الجدول السابق بيانيًّ

النحو التالي:

رسم )32(: الشكل األبرز لمضمون تغريدات مجعية الوفاق
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7- زمن التغريدة

الترتيبالنسبةالتكرارزمن التغريدة

3%2414.3الماضي

1%11568.4الحاضر

2%2917.3المستقبل

-%168100المجموع

جدول )33(: المدى الزمين األبرز لتغريدات مجعية الوفاق

أظهرت النتائج بحسب الجدول )33( أن المدى الزمني األبرز لمضمون التغريدات 

الواردة في حساب جمعية الوفاق الوطني اإلسامية عن الحراك االحتجاجي البحريني 

لشهر فبراير/شباط 2011 تمثل في الحاضر بنسبة كبيرة قدرها 4.68 بالمائة، يلي 

ذلك الُمستقبل بنسبة 3.17 بالمائة، ثم الماضي بنسبة 3.14 بالمائة. وهذه النتائج 

تعني حــرص الجمعية آنــذاك على مواكبة األحــداث فــور وقوعها، ونشر مستجداتها 

أواًل بــأول، كالنقل المباشر للفعاليات االحتجاجية وبّث األخبار العاجلة، سابقة في 

ذلك وسائل اإلعام المختلفة، وهذه الميزة عموًما هي التي ُتحسب لصالح اإلعام 

النشر، فضًا عن  توقيت  ناحية  مــن  الوسائل  تلك  التفوق على  لــه  وتتيح  التفاعلي 

ا على النحو  المضمون وخافه. ولمزيد من التوضيح تّم تمثيل الجدول السابق بيانيًّ

التالي:
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رسم )33(: المدى الزمين األبرز لتغريدات مجعية الوفاق

8- أسلوب التغريدة

الترتيبالنسبةالتكرارأسلوب التغريدة

1%16799جدية

2%11هزلية

-%168100المجموع

جدول )34(: األسلوب األبرز لتغريدات مجعية الوفاق

أظهرت النتائج بحسب الجدول )34( أن الغالبية العظمى من التغريدات الواردة 

في حساب جمعية الوفاق الوطني اإلسامية عن الحراك االحتجاجي البحريني لشهر 

ي بنسبة 99 بالمائة، وذلــك في  فبراير/شباط 2011 ُنشرت أو ُكتبت بأسلوب جــدِّ

مقابل 1 بالمائة فقط ُكتبت بأسلوب هزلي ساخر. وهذه النتائج تعني اعتماد الجمعية 

بشكل رئــيــس عــلــى األســلــوب الــرصــيــن فــي الــنــشــر، وهـــو أمـــر طبيعي نــظــًرا لحساسية 
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القضايا والــمــوضــوعــات الــُمــتــداولــة آنـــذاك. ولمزيد مــن التوضيح تــّم تمثيل الــجــدول 

ا على النحو التالي: السابق بيانيًّ

رسم )34(: األسلوب األبرز لتغريدات مجعية الوفاق

9- وسم التغريدة

الترتيبالنسبةالتكراروسم التغريدة

Bahrain15682.1%1

4%42البحرين

14Feb178.9%2

3%137بدون وسم

-%173100المجموع

جدول )35(: الوسم األبرز يف تغريدات مجعية الوفاق
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أظهرت النتائج بحسب الجدول )35( أن غالبية التغريدات الــواردة في حساب 

جمعية الوفاق الوطني اإلسامية عن الحراك االحتجاجي البحريني لشهر فبراير/شباط 

2011 كانت ُملحقة بوسوم، وقــد تمثل أبرزها في وســم البحرين باللغة اإلنجليزية 

 #14Feb ذلــك وســم يلي  بالمائة،  قــدرهــا 1.82  كبيرة  بنسبة  وذلـــك   ،#Bahrain

بنسبة 9.8 بالمائة، ثم وسم البحرين باللغة العربية #البحرين بنسبة 2 بالمائة. أما 

التغريدات التي لم ُيلحق بها أي وسم فجاءت بنسبة 7 بالمائة فقط. وفي الغالب 

ترتبط هذه النتائج مع الجمهور المستهدف في التغريدات وأهداف مضمونها، وفي 

حال استخدام الوسم فهذا يتيح انتشاًرا أكبر للتغريدات، وُيسهل عملية البحث لكل 

الراغبين في الحصول على أي معلومات بشأن الحراك، باعتبار وسم البحرين آنذاك 

يــد مــن التوضيح تــّم تمثيل  كــثــر شــيــوًعــا على مــوقــع "تــويــتــر" بشكل عـــام. ولــمــز كــان األ

ا على النحو التالي: الجدول السابق بيانيًّ

رسم )35(: الوسم األبرز يف تغريدات مجعية الوفاق
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10- الوسائط المتعددة في التغريدة

الترتيبالنسبةالتكرارالوسائط المتعددة في التغريدة

1%8651.2صور

4%21فيديو

3%32ملف مقروء

2%7745.8بدون رابط

-%168100المجموع

جدول )36(: أبرز الواسئط المتعددة يف تغريدات مجعية الوفاق

أظهرت النتائج بحسب الجدول )36( أن غالبية التغريدات الــواردة في حساب 

البحريني لشهر فبراير/ الــحــراك االحتجاجي  الوطني اإلســامــيــة عــن  الــوفــاق  جمعية 

الــصــور بنسبة 2.51 بالمائة، يلي  أبــرزهــا رابــط  بــروابــط،  شباط 2011 كانت ُملحقة 

ذلك رابــط الملف المقروء بنسبة 2 بالمائة، ثم رابــط الفيديو بنسبة 1 بالمائة، ولم 

يكن هناك وجود لروابط أخرى كالرسوم أو الملفات الصوتية. أما التغريدات التي لم 

ُيلحق بها أي رابط فجاءت بنسبة 8.45 بالمائة. والجدير ذكره أن استخدام الروابط 

الــوضــوح والمصداقية.  يــًدا من  عــادة ما ُيدعم مضمون التغريدات وُيضفي عليه مــز

ا على النحو التالي: ولمزيد من التوضيح تّم تمثيل الجدول السابق بيانيًّ
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رسم )36(: أبرز الواسئط المتعددة يف تغريدات مجعية الوفاق

النتائج العامة للتحليل

1- كانت غالبية التغريدات الواردة في حساب جمعية الوفاق الوطني اإلسامية 

عن الحراك االحتجاجي البحريني لشهر فبراير/شباط 2011 تغريدات مباشرة بنسبة 

يــدات  ا قــدرهــا 4 بــالــمــائــة فــقــط مــن الــتــغــر 96 بــالــمــائــة، فــي مــقــابــل نسبة بسيطة جـــدًّ

المنقولة "الُمقتبسة" عن مصادر أخرى.

2- تّم نشر غالبية تغريدات جمعية الوفاق باللغة العربية بنسبة قدرها 88 بالمائة، 

في مقابل 12 بالمائة فقط نسبة التغريدات المكتوبة باللغة اإلنجليزية.

3- تمثل الموضوع األبرز الذي ارتكزت عليه تغريدات جمعية الوفاق في الفعاليات 

االحتجاجية بنسبة 42 بالمائة، الضحايا بنسبة 19 بالمائة، القمع بنسبة 11 بالمائة، 

والسلمية  الــحــوار  بالمائة،   6 بنسبة  الشعبية  المطالب  بالمائة،   10 بنسبة  الوطنية 

وقــوى المعارضة بنسبة 3 بالمائة لكل منها، مــوضــوع آخــر بنسبة 2 بالمائة، وأخــيــرًا 

التعذيب بنسبة 1 بالمائة.
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4- الهدف األبرز لتغريدات جمعية الوفاق تمثل في التحشيد بنسبة 46 بالمائة، 

اإلعام بنسبة 1.32 بالمائة، الدعم بنسبة 13 بالمائة، التحذير بنسبة 5.6 بالمائة، 

وأخيًرا التوعية بنسبة 4.2 بالمائة.

5- غالبية تغريدات جمعية الوفاق كانت موجهة إلى جمهور عام بنسبة 74 بالمائة، 

يلي ذلك الجمهور الخاص بنسبة 26 بالمائة.

6- تمثل الشكل األبرز لمضمون تغريدات جمعية الوفاق في الخبر بنسبة 3.58 

بالمائة، اإلعان بنسبة 3.17 بالمائة، الرأي بنسبة 7 بالمائة، الشعار بنسبة 5 بالمائة، 

بالمائة،   8.1 بنسبة  الــســؤال  بالمائة،   4 بنسبة  البيان  بالمائة،   8.4 بنسبة  الخطاب 

التصريح بنسبة 2.1 بالمائة، وأخيًرا اللقاء بنسبة 6.0 بالمائة.

7- المدى الزمني األبرز لمضمون تغريدات جمعية الوفاق تمثل في الحاضر بنسبة 

4.68 بالمائة، الُمستقبل بنسبة 3.17 بالمائة، ثم الماضي بنسبة 3.14 بالمائة.

8- الغالبية العظمى من تغريدات جمعية الوفاق من حيث األسلوب كانت جدية 

بنسبة 99 بالمائة، وذلك في مقابل 1 بالمائة فقط هزلية.

أبرزها في وسم  9- غالبية تغريدات جمعية الوفاق كانت ُملحقة بوسوم، تمثل 

Bahrain# بنسبة 1.82 بالمائة، 14Feb# بنسبة 9.8 بالمائة، #البحرين بنسبة 2 

بالمائة، أما التغريدات التي لم ُيلحق بها أي وسم فجاءت بنسبة 7 بالمائة فقط.

يــدات جمعية الــوفــاق كــانــت ُملحقة بــروابــط، أبــرزهــا رابـــط الصور  10- غالبية تــغــر

بنسبة 2.51 بالمائة، الملف المقروء بنسبة 2 بالمائة، الفيديو بنسبة 1 بالمائة، أما 

التغريدات التي لم ُيلحق بها أي رابط فجاءت بنسبة 8.45 بالمائة.
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خالصة التحليل: إعالم ُحّر

برهنت خاصة تحليل مضمون تغريدات جمعية الوفاق الوطني اإلسامية على 

موقع "تــويــتــر" خــال الــحــراك االحتجاجي البحريني )فــبــرايــر/شــبــاط 2011( على أن 

لطة  ا" لقوى المعارضة في مواجهة أجهزة إعام السُّ اإلعام التفاعلي َمَثَل "منبًرا حرًّ

والحسابات اإللكترونية المدعومة منها. وقد نجحت الجمعية في استخدام الموقع 

كــــأداة مهمة لــاتــصــال الــســيــاســي وَطــوعــتــه لــخــدمــة غــايــاتــهــا وأهــدافــهــا، وبــمــا يــعــّبــر عن 

مواقفها ومطالبها من خال الوصول إلى جمهور واسع، ما ُيفسر أسباب اللجوء إليه 

إيجاز  آنـــذاك. وعليه، يمكن  المعلومات  يـــادة االعتماد عليه كمصدر لبّث وتلقي  وز

الدور الذي لعبه إعام "تويتر" لجمعية الوفاق خال الحراك االحتجاجي في التالي:

1- أداة رئيسة للتعبئة والتحشيد واستقطاب المزيد من المناصرين ضد سياسات 

السلطة السياسية والمناهضين لقوى المعارضة، وعنصٌر فعال لتحفيز وتنشيط 

الجمهور للمشاركة في الحراك االحتجاجي .. )تغذية الدوافع(.

الــعــام وتوجيهه ضــد السلطة،  الــوعــي الجمعي والـــرأي  2- وسيلة مهمة للتأثير على 

وذلــك مــن خــال تسويق األفــكــار والحجج االقناعية، بــث خطاب جامع وُمطمِئن 

للجميع، وإطاق حمات التضامن .. )تأكيد المظلومية(.

3- موقع لنقل الواقع وبّث الحقائق ونشر ما ال تنشره وسائل اإلعام األخرى الُمضادة 

له، مثل تسليط الضوء على انتهاكات حقوق اإلنسان واستراتيجيات القمع األمني، 

لكسب مزيد من التعاطف والدعم على مستوى داخلي وخارجي .. )نافذة حرة(.

4- وسيلة لنقل المطالب الشعبية ومواكبة األحداث والوقائع ومتابعة المستجدات 

ا وصوًتا وصورة على نحو تبادلي مع عامة الجمهور .. )إعام المواطن(. نصًّ
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5- منبٌر لنشر أخبار المعارضة، والترويج لمواقفها، مطالبها، حراكها، فعالياتها، أنشطة 

قادتها، وذلك كله انطاًقا من الواقعية السياسية كأفق نظري .. )وسيلة إعام(.

الــتــي تشّنها السلطة عليها بغرض  النفسية  الــحــرب  لــلــمــعــارضــة فــي  مــهــم  6- ســـاٌح 

شيطتنها وتشويه سمعتها في إطار صورة نمطية سلبية .. )تصحيح الصورة(.

7- أداة فعالة لترسيخ المعتقدات والقيم الديمقراطية في نفوس الجمهور كالحرية، 

)الُبعد   .. وغيرها  السياسية،  المشاركة  االستقالية،  الــفــرص،  تكافؤ  الــمــســاواة، 

القيمي(.
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خاتمة: سيناريو األمل!

"النظام البحريني بأسره يجد المعارضة أكثر خطورة من الجرائم المرتكبة من أطراف 

رسمية، وال أرى بــوادر على تغيير في هــذا الموقف"، هــذا ما صــّرح به عضو اللجنة 

ينية المستقلة لتقصي الحقائق نايجل رودلي إلى شبكة الـ BBC اإلخبارية في  البحر

يناير/كانون الثاني )1(2013. والتصريح كاٍف لكشف الصورة النمطية للمعارضة لدى 

النظام، فهي جــرٌم محض وخطر فــّظ. وفــي قبالة ذلــك، ثمة مقولة شهيرة لونستون 

تشرشل "لو لم تكن المعارضة لخلقناها"، ما يؤكد أهميتها في إطار الشراكة السياسية 

بعيًدا عن االلتباس والمفاهيم السلبية. وبين الوجهتين المتناقضتين في المعنى وما 

ورائــه، فــإن حالة المثالية السياسية تشّدد على أن قــوة السلطة من قــوة المعارضة، 

وضعف السلطة من ضعف أو إضعاف المعارضة، والمرجعية المشتركة بينهما هي 

المصلحة الوطنية العامة.

وعليه، فإن تلك الصورة بعيدة عن الحالة البحرينية، حيث السلطة والمعارضة 

فيها خــصــمــان متناقضان مــســاراتــهــمــا مــتــضــاربــة، ومـــا تــداعــيــات الــحــراك االحتجاجي 

األخير في فبراير/شباط 2011 من جهة استهداف قوى المعارضة بمختلف توجهاتها 

المستمر منذ عقود،  والطائفي  السياسي  االحــتــقــان  عــن  فــضــًا  دلــيــًا،  إال  وتاوينها 

فيما تشهد العاقة بين الطرفين في بعض األحايين حــاالت من المّد والــجــزر، ُتعبر 

)1( القضاء البحريني .. ذرائع اإلرهاب في مواجهة مطالب الديمقراطية، صحيفة "مرآة البحرين"، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 2015، 
ص 7.
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عنها في الغالب مفاوضات سرية وأخرى علنية في إطار مبادرات غير مسموعة/غير 

مقبولة للحل السياسي، ما يجعل الجمود سيد الموقف حتى اللحظة، فاألزمة ال تزال 

يبًا، برغم ما طــرأ ويطرأ من اختاف على جملة  مستمرة وال أفــق ُمبشر بحلحلتها قر

ظروف ومتغيرات على مستوى محلي ودولي كان ُيعّول عليها من دون جدوى، ليس 

رغبة في التماهي، بقدر ما هي رغبة في إنقاذ وضعية بلد تتراجع مؤشراته في السام 

واالستقرار، ولذا فا مناص من سيناريو تصالحي يحفظ للمعارضة وللمواطنين عموًما 

حقهما في شراكة سياسية فاعلة وحقيقية، ُتبدد أزمة الثقة وتفتح باًبا نحو األمل بوطن 

أجمل وأفضل، ينبت فيه الورد بديًا عن الشوك.
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 المراجع والمصادر

أواًل: المراجع والمصادر العربية

- الكتب

1- أحمد منيسي، التحول الديمقراطي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. 

دراسة لحاالت البحرين وسلطنة عمان وقطر، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 

االستراتيجية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة األولى، 2009.

2- أســــامــــة مـــحـــمـــد، الــــحــــراك الـــعـــربـــي الـــمـــعـــاصـــر، بـــاحـــث لــــلــــدراســــات الــفــلــســطــيــنــيــة 

واالستراتيجية، الطبعة األولى، 2013.

3- أيمن ندا وشيماء زغيب، دراسات في نظريات الرأي العام، المدينة برس، القاهرة، 

مصر، الطبعة األولى، 2004.

4- جلبير األشقر، الشعب يريد .. بحث جذري في االنتفاضة العربية، تعريب: عمر 

الشافعي، دار الساقي، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 2013.

ياته المعاصرة، الدار المصرية اللبنانية،  5- حسن مكاوي وليلى السيد، االتصال ونظر

القاهرة، مصر، الطبعة العاشرة، 2012.

ا بوساطة  6- حسين البحارنة، دعوى إيران بالسيادة على البحرين وطريقة حلها رسميًّ

األمين العام لألمم المتحدة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، 

الطبعة األولى، 2008.
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7- خالد وليد، شبكات التواصل االجتماعي وديناميكية التغيير في العالم العربي، 

مدارك للنشر، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 2011.

8- رحيمة عيساني، مدخل إلى اإلعــام واالتصال .. المفاهيم األساسية والوظائف 

الجديدة في عصر العولمة اإلعامية، جدارا للكتاب العالمي، عّمان، األردن، 2008.

9- رضا أمين، تغريدات للوطن في اإلعام والسياسة، المطبعة الحكومية بهيئة شؤون 

اإلعام، مملكة البحرين، الطبعة األولى، 2013.

10- رضا عكاشة، تأثيرات وسائل اإلعام )من االتصال الذاتي إلى الوسائط الرقمية 

المتعددة(، المكتبة العالمية للنشر والتوزيع، مدينة أكتوبر، مصر، الطبعة األولى، 

.2006

11- السيد بهنسي، اإلعــام وإدارة األزمــات الدولية، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 

الطبعة األولى، 2010.

12- شحاتة محمد، سياسات النظم الحاكمة في البحرين والكويت والعربية السعودية 

في التعامل مع المطالب الشيعية )2003-2008(: دراسة مقارنة، مركز دراسات 

الوحدة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 2011.

13- صالح أبو إصبع، االتصال واإلعام في المجتمعات المعاصرة، دار آرام للدراسات 

والنشر والتوزيع، عّمان، األردن، الطبعة األولى، 1995.

14- طــارق العامر وخالد هجرس، أبعاد الحقيقة 14 فبراير .. أكذوبة ثــورة، مطبعة 

المنامة، مملكة البحرين، 2011.

15- عباس المرشد، جدار الصمت: انهيار السلطوية .. مدخل توثيقي لثورة 14 فبراير 

ينية، مركز أوال للدراسات والتوثيق، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 2014. البحر
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16- عبد الله المدني، فيتوريو وينسبير جيوشياردي ودوره في تأكيد سيادة وهوية 

األولــى،  الطبعة  لبنان،  بــيــروت،  والنشر،  لــلــدراســات  العربية  المؤسسة  البحرين، 

.2007

17- عوض هاشم، التلفزيون وتعديل االتجاهات النفسية، مملكة البحرين، 1992.

18- القضاء البحريني .. ذرائــع اإلرهــاب في مواجهة مطالب الديمقراطية، صحيفة 

"مرآة البحرين"، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، 2015.

19- كريستوفر م. ديفيدسون، ما بعد الشيوخ .. االنهيار المقبل للممالك الخليجية، 

تعريب: مركز أوال للدراسات والتوثيق، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 2015.

20- منال المزاهرة، نظريات االتصال، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عّمان، 

األردن، الطبعة األولى، 2012.

تــم تجنيدي إلسقاط  الــّاعــنــف فــي البحرين .. هــكــذا  21- يــوســف البنخليل، حــرب 

النظام، شركة الوطن للصحافة والنشر والتوزيع، مملكة البحرين، الطبعة األولى، 

.2012

- التقارير وأوراق العمل

يـــن"، مــنــظــمــة ســام  1- "األغـــلـــبـــيـــة الـــمـــقـــهـــورة: االضـــطـــهـــاد الـــنـــمـــوذجـــي لــشــيــعــة الـــبـــحـــر

للديمقراطية وحقوق اإلنسان، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، الرابط اإللكتروني: 

https://bit.ly/2vaxDZk

مركز  الحقيقة،  على  الخصام   .. اإلعـــام   ،2013 االستراتيجي  التقرير  البحرين:   -2

يــن لـــلـــدراســـات، لـــنـــدن، 15 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2013، ص 39، الــرابــط  الــبــحــر

https://bit.ly/3bio775 :اإللكتروني
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الــواقــع والــتــحــديــات، مــركــز البحرين للحوار  3- تطوير سجل الــســام فــي البحرين .. 

والتسامح، 25 فبراير/شباط 2020.

4- التعذيب في البحرين: سلوك دولة وسياسة ممنهجة، منظمة سام للديمقراطية 

https://bit. اإللكتروني:  الــرابــط   ،2017 يونيو/حزيران   26 اإلنــســان،  وحــقــوق 

ly/36U9ynA

ير السنوي لمنتدى البحرين لحقوق اإلنسان، 2017، بيروت، لبنان. 5- التقر

ير السنوي لمنتدى البحرين لحقوق اإلنسان، 2018، بيروت، لبنان. 6- التقر

ينية المستقلة لتقصي الحقائق، صدر في 23 نوفمبر/تشرين  ير اللجنة البحر 7- تقر

الثاني 2011 وبنسخة منقحة في 10 ديسمبر/كانون األول 2011.

8- تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2015-2016، حالة حقوق اإلنسان في العالم، 

https://bit.ly/2TrlAzm :ص 109-111، الرابط اإللكتروني

ينية المستقلة لتقصي الحقائق، ورقة عمل  9- عبد النبي العكري، مسار اللجنة البحر

مقدمة في مؤتمر "تقرير بسيوني بين توثيق االنتهاكات وتطبيق االستحقاقات"، 

نادي العروبة، مملكة البحرين، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

- الُخَطب والخطابات

1- خطاب الملك بعد أحــداث 14 فبراير/شباط 2011، تلفزيون البحرين، الرابط 

اإللكتروني:

https://bit.ly/2PGb1r4

2- خطبة الجمعة لألمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، جامع الصادق، 

منطقة القفول، مملكة البحرين، 27 فبراير/شباط 2011.



159

- المراسيم والقوانين

1- قانون رقــم 26 لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنــســان الُمعدل 

https://bit. اإللـــكـــتـــرونـــي:  الـــرابـــط   ،2016 لــســنــة   20 رقــــم  بــقــانــون  بــالــمــرســوم 

ly/3akfxU4

2- الــمــرســوم الملكي رقـــم 18 لسنة 2011 بــإعــان حــالــة الــســامــة الــوطــنــيــة، الــرابــط 

https://bit.ly/38jwe0w :اإللكتروني

3- نص تعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية، 

https://bit. :هيئة التشريع والرأي القانوني، مملكة البحرين، الرابط اإللكتروني

ly/2I9rEHp

- المصادر اإللكترونية

1- إسقاط الجنسية في البحرين، منظمة سام للديمقراطية وحقوق اإلنسان، 22 

https://bit.ly/2QUMHmg :يوليو/تموز 2018، الرابط اإللكتروني

2- إيران ترّد على اتهامات البحرين: األجدى تركيزكم على إنهاء القمع، العربي، 28 

https://bit.ly/362kdep :مارس/آذار 2017، الرابط اإللكتروني

3- تجمع الوحدة من إيجاد "التوتر الطائفي" إلى نكرانه، صوت المنامة، 7 يناير/كانون 

https://bit.ly/35RAXFs :الثاني 2013، الرابط اإللكتروني

4- تفكيك عشرات الخايا اإلرهابية اإليرانية في البحرين عام 2017، سكاي نيوز عربية، 

https://bit.ly/2QYH3iY :21 يناير/كانون الثاني 2018، الرابط اإللكتروني

ير الخارجية يهنئ رجب لحصوله على المرتبة  5- "تويتر" ساحة لقاء المتخاصمين: وز

الثانية في تصنيف فوربس، مرآة البحرين، 5 يوليو/تموز 2011، الرابط اإللكتروني: 

https://bit.ly/3acwWyM
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6- الجمعيات السياسية تعلن وثيقة المنامة، جمعية الوفاق الوطني اإلسامية، 12 

https://bit.ly/36FJ6xK :أكتوبر/تشرين األول 2011، الرابط اإللكتروني

7- جمعيتان مواليتان حضرتا اجتماعات جنيف تقّران بهزيمة الحكومة: تنفيذ توصيات 

األول  أكتوبر/تشرين   1 البحرين،  مــرآة  للبحرين،  كبيرة  إشكالية  وبسيوني  جنيف 

https://bit.ly/2TNGDfq :2012، الرابط اإللكتروني

8- حلقة نقاشية في القاهرة حضرها وفــد برلماني حــول "مملكة البحرين ومجلس 

حقوق اإلنــســان .. إدارة األزمــة واقــتــراحــات مستقبلية"، وكالة أنباء البحرين، 23 

https://bit.ly/30jFijo :نوفمبر/تشرين الثاني 2013، الرابط اإللكتروني

 ،2012 الثاني  يناير/كانون   15 البحرين،  مــرآة  العائلة،  9- "الداخلية" داخــل شاشة 

https://bit.ly/35Uoh0k :الرابط اإللكتروني

يــن والــحــل فــي الــمــواطــنــة الــمــتــســاويــة، منظمة  10- ســـام: التمييز ممنهج فــي الــبــحــر

سام للديمقراطية وحقوق اإلنسان، 21 مــارس/آذار 2019، الرابط اإللكتروني: 

https://bit.ly/307yBRe

ينية تواصل سياسية التعذيب الممنهج في السجون، المنظمة  11- السلطات البحر

ينية األلمانية لحقوق اإلنسان والديمقراطية، 31 يوليو/تموز 2016، الرابط  البحر

https://bit.ly/2TnLQMk :اإللكتروني

12- طارق أنكاي، إيران تعتبر تدخل قوات خليجية في البحرين أمًرا "غير مقبول"، 

https://bit. اإللـــكـــتـــرونـــي:  ــرابـــط  الـ  ،2011 مــــــــارس/آذار   DW، 15 أكــاديــمــيــة 

ly/38iwblY

13- فــي بيان مفتوح لــدول العالم: األوضـــاع فــي البحرين الــيــوم أكثر ســـوًءا، جمعية 

الوفاق الوطني اإلسامية، 29 فبراير/شباط 2020، ص 13.
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اللؤلؤة"،  "دوار  بــأحــداث  الحقيقة  ّيــفــت  ُز بحريني يكشف كيف  قائد عسكري   -14

https://bit. اإللـــكـــتـــرونـــي:  ــرابـــط  الـ  ،2019 يــولــيــو/تــمــوز   14 أونــــايــــن،  الــخــلــيــج 

ly/2t2w8M9

البحرين، صحيفة  إلــى  يــرة"  الــجــز إثــر دخـــول "درع  ا  تــوتــًرا طائفيًّ المالكي يخشى   -15
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المالحق

ملحق )1(: استمارة االستبانة

أرجو منكم التكرم بملء هذه االستبانة عن اإلعام المحلي في الحراك االحتجاجي 

البحريني )فبراير/شباط 2011(، وذلك عبر اختيار اإلجابة التي تناسبكم، علًما بأن 

البيانات سوف تستخدم لغرض علمي فقط، والوقت الُمتوقع إلنجازها نحو أربع دقائق.

ولكم جزيل الشكر والتقدير.

ماحظة: ُيقصد باإلعام المحيل هنا التلفزيون واإلذاعة والصحف.

الــحــراك االحتجاجي،  المحلي خــال  البحرينيين لإلعام  األول: تعرض  المقياس 

ومدى االعتماد عليه.

1 - ما هي أبرز وسيلة إعالم محلية كنت تتعرض لها خالل الحراك؟

 الصحف 

 اإلذاعة 

 التلفزيون 



170

2 - ما مدى اعتمادك على اإلعالم المحلي كمصدر للمعلومات خالل الحراك؟

 أعتمد عليه بدرجة كبيرة 

 أعتمد عليه بدرجة متوسطة 

 أعتمد عليه بدرجة قليلة 

 ال أعتمد عليه 

3 - ما درجة ثقتك بمعلومات اإلعالم المحلي عن الحراك؟

 أثق بها بدرجة كبيرة 

 أثق بها بدرجة متوسطة 

 أثق بها بدرجة قليلة 

 ال أثق بها 

4 - ما مدى تعرضك لإلعالم المحلي خالل الحراك؟

 دائًما 

 غالًبا 

 أحياًنا 

 نادًرا 
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5 - ما معدل تعرضك اليومي لإلعالم المحلي خالل الحراك؟

 أقل من ساعة 

 من ساعة إلى أقل من ساعتين 

 من ساعتين إلى أقل من ثاث ساعات 

 ثاث ساعات فأكثر 

 ا  ال أتعرض له يوميًّ

6- كيف تأثر تعرضك لإلعالم المحلي بعد اندالع الحراك؟

 ازداد تعرضي له 

 قل تعرضي له 

 لم يتأثر تعرضي له 
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اعتماد  على  المترتبة  والسلوكية  والعاطفية  المعرفية  التأثيرات  الثاني:  المقياس 

البحرينيين على اإلعام المحلي خال الحراك االحتجاجي.

التأثيرات المعرفية

العبارة

فق
موا

دة 
ش

ب

فق
موا

يد
حا

م

فق
موا

ير 
غ

دة
ش

ق ب
واف

 م
غير

1- ساهم في زيادة الوعي السياسي لدي

2- عّزز معرفتي السياسية بالحراك

3- أثار لدي لغًطا وغموًضا حول الحراك

4- ساهم في تشكيل اتجاهاتي نحو الحراك

5- ساهم في تغيير آرائي وقناعاتي السياسية

6- وّفر لي فرصة لتبادل اآلراء واألفكار

التأثيرات العاطفية

1- رفع الروح المعنوية والشعور الجمعي لدي

2- رسخ شعوري بالسخط والغضب

3- عّزز شعوري بالمسؤولية واالنتماء الوطني

4- أثار شعور الخوف والقلق لدي

5- تسّبب لي بحاالت مزاجية متقلبة

6- عّزز شعوري بالطائفية والعصبية المذهبية

التأثيرات السلوكية

1- دفعني إلى عدم المشاركة في الحراك

2- ساهم في تنشيطي للمشاركة في الحراك
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البيانات الشخصية:

الجنس:

 ذكر 

 أنثى 

العمر:

 أقل من 20 سنة 

 من 20 إلى 30 سنة 

 من 31 إلى 40 سنة 

 من 41 إلى 50 سنة 

 من 50 إلى 60 سنة 

 61 سنة فأكثر 

المؤهل العلمي:

 أقل من ثانوي 

 ثانوي 

 دبلوم 

 بكالوريوس 
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 ماجستير 

  دكتوراه 

العمل:

 أعمل 

 ال أعمل 

المحافظة:

 الشمالية 

 المحرق 

 العاصمة 

 الجنوبية 

االتجاه السياسي نحو حراك )فبراير/شباط 2011(:

 مع الحراك 

 محايد 

 ضد الحراك 
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ملحق )2(: استمارة تحليل مضمون التغريدات

مصدر التغريدة

 مباشرة 

 منقولة 

لغة التغريدة

 عربية 

 انجليزية 

موضوع التغريدة

 الحوار 

 الفعاليات االحتجاجية 

 الوطنية 

 السلمية 

 المطالب الشعبية 

 القمع 

 قوى المعارضة 

 الضحايا 

 التعذيب 

 موضوع آخر 
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هدف التغريدة

 إعام 

 دعم 

 توعية 

 تحذير 

 تحشيد 

الجمهور المستهدف في التغريدة

 عام 

 خاص 

شكل مضمون التغريدة

 خبر 

 بيان 

 رأي 

 لقاء 

 سؤال 

 تصريح 

 إعان 

 شعار 

 خطاب 
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زمن التغريدة

 الماضي 

 الحاضر 

 المستقبل 

أسلوب التغريدة

 جدية 

 هزلية 

وسم التغريدة

  Bahrain

 البحرين 

  14Feb

 بدون وسم 

الوسائط المتعددة في التغريدة

 صور 

 فيديو 

 ملف مقروء 

 بدون رابط 
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ملحق )3(: عينة التغريدات

1. Alwefaq Society @ALWEFAQ
Feb 28, 2011
#Bahrain يا عربية .. كذبك صريح
@Alarabia http://twitpic.com/44sgg2

2. Alwefaq Society @ALWEFAQ
Feb 28, 2011
#Bahrain الوفــاق تكــذب خبــر العربيــة بدخولهــا الحــوار دون شــروط http://www.alwefaq.net/index.php?show=news&

action=article&id=5596

3.Alwefaq Society @ALWEFAQ
Feb 28, 2011
#Bahrain عاجــل: الوفــاق تنفــي مــا نقلتــه قنــاة العربيــة عــن موافقتهــا الدخــول فــي الحوار من دون شــروط. وهو عمل مخابراتي لبث الفرقة 

بين أبناء الشعب

4. Alwefaq Society @ALWEFAQ
Feb 28, 2011
Bahrain# تذكير: مسيرة الوحدة الوطنية غًدا الثاثاء الساعة الرابعة عصًرا من إشارات السلمانية وحتى دوار اللؤلؤة

5. Alwefaq Society @ALWEFAQ
Feb 28, 2011
 #Bahrainنذكركم وأنتم أهل الوفاء .. مسيرة الوحدة الوطنية غًدا | انشر الخبر http://twitpic.com/44o66c

6. Alwefaq Society @ALWEFAQ
Feb 26, 2011
Bahrain# ال راية .. غير راية الوطن http://twitpic.com/4407hs

7.Alwefaq Society @ALWEFAQ
Feb 26, 2011
Bahrain# في بيانها حول التعديل الوزاري المحدود الوفاق: المطلب الشعبي حكومة نابعة من اإلرادة الشعبية وإقالة الحال http://

twitpic.com/440lb

8. Alwefaq Society @ALWEFAQ
Feb 26, 2011
Bahrain# مطلبنا حكومة منتخبة http://twitpic.com/440mxg

9. Alwefaq Society @ALWEFAQ
Feb 26, 2011
Bahrain # ال سنّية ال شيعية .. بل شعٌب يطلب حرية http://twitpic.com/440n84

10. Alwefaq Society @ALWEFAQ
Feb 25, 2011
Bahrain# ساحهم الرصاص وساحنا الورد والياسمين http://twitpic.com/43mxlv

11.Alwefaq Society @ALWEFAQ
Feb 26, 2011
Bahrain# لقاء األمين العام الشيخ علي سلمان باألستاذ حسن مشيمع بمنزله http://twitpic.com/43zfgc
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12.Alwefaq Society @ALWEFAQ
Feb 25, 2011
Bahrain# نــداء العلمــاء فــي الحــداد العــام الجمعــة 25 فبراير/شــباط .http://twitpic مئــات اآلالف تحتشــد فــي مســيرات ملبيــة 

com/43mztv

13. Alwefaq Society @ALWEFAQ
Feb 26, 2011
Bahrain# 25 بيان حول اجتماع الجمعيات السياسية في 25 فبراير/شباط 2011 اجتمعت الجمعيات السياسية السبع مساء الجمعة 

http://twitpic.com/440ll8 فبراير

14. Alwefaq Society @ALWEFAQ
Feb 26, 2011
Bahrain# الوفاق تزور األستاذ حسن في منزله بعد عودته من سفر العاج http://twitpic.com/43zful

15. Alwefaq Society @ALWEFAQ
Feb 25, 2011
Bahrain# مئات اآلالف يرفعون شعار إخوان ُسّنة وشيعة .. هذا الوطن ما نبيعه http://twitpic.com/43n0dq

16.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 26, 2011
Bahrain# هـام: هناك بيانات مشبوهة لخلق فتنة بين الجمعيات والتيارات الوطنية، فندعوكم ألخذ الحيطة والحذر والتنبه

17.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 26, 2011
Bahrain# الشيخ الديهي: دم الشهيد عبد الرضا المقتول برصاص الجيش طهر الميدان وحّرره من أيدي القوات األمنية الغاشمة

18.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 25, 2011
Bahrain# إسقاط الحكومة مطلب شعبي الجمعة 25 فبراير/شباط http://twitpic.com/43n1q0

19.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 26, 2011
Bahrain# الشــيخ حســين الديهي: كيف لنا أن نثق في صدقية حواركم، وأنتم إلى اآلن لم تســتطيعوا أن تزيلوا شــخًصا واحًدا وهو رئيس 

.الحكومة

20.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 25, 2011
Bahrain# فبراير/شــباط  25 الســلمانية  بمســيرة  الشــهداء  ميــدان  نحــو  تتجــه  العلمــاء  لنــداء  الملبيــة  .http://twitpic الجماهيــر 

com/43mxdf

21.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 26, 2011
Bahrain# سماحة نائب األمين العام الشيخ حسين الديهي يرحب بفضيلة األستاذ حسن مشيمع.

22.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 26, 2011
Bahrain# الشيخ حسين الديهي مخاطبًا المعتصمين في الميدان: السام عليكم أيها الشرفاء .. يا صناع المستقبل، يا أمل المستضعفين 

.في هذه األرض

23.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 26, 2011
Bahrain# تســتضيف خيمة منتدى ميدان الشــهداء النائب خليل المرزوق في نقاش حول آخر المســتجدات - شــرق دوار اللؤلؤة الليلة 

http://twitpic.com/43zhw 9
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24.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 26, 2011
Bahrain# 2011 مشاركة علمائية واسعة في مسيرة الحداد أمس الجمعة 25 فبراير/شباط http://twitpic.com/43yl6u

25.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 26, 2011
Bahrain# الشيخ حسين الديهي: أنتم واعون .. ولن تسمحوا لهذا المنبر أن يتحدث بأي طائفية .. هنا وطن واحد يجمعنا، وراية واحدة.

26.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 26, 2011
Bahrain# الشيخ حسين الديهي: من هذا المنبر نعلنها جميًعا: نحن هنا .. ال ُسّنة وال شيعية .. بل شعب يريد الحرية.

27.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 26, 2011
Bahrain# الديهي: اليوم الشعب ال يشعر بمصداقية في تحقيق المطالب من قبل السلطة، الن إعامهم ال زال إعام مضلل.

28.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 26, 2011
Bahrain# نائب األمين العام: الدولة تراهن على انقسام طائفي، ففوتوا عليها الفرصة.

29.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 26, 2011
Bahrain# ال راية .. غير راية الوطن http://twitpic.com/440nk1

30.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 26, 2011
Bahrain# إطاق السجناء .. تم بفضل الله، وعطاء حركة الشارع، وبركة من بركات دم الشهداء http://twitpic.com/440mcv

31.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 26, 2011
Bahrain# لغٍد بحريني أجمل http://twitpic.com/440lr7

32.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 25, 2011
Bahrain# دعوة للجماهير المخلصة لتوثيق أحداث يومي الخميس والجمعة http://twitpic.com/43nknh

33.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 25, 2011
Bahrain# ي أخي وهو دمه دمي وال مجال للطائفية نِّ http://twitpic.com/43n4nq السُّ

34.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 25, 2011
Bahrain# اإلصاحات السياسية واالجتماعية على رأس المطالب الشعبية http://twitpic.com/43n4fo

35.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 25, 2011
Bahrain# رجل كبير في السن يشارك في مسيرة الحداد الجمعة 25 فبراير/شباط http://twitpic.com/43n48b

36.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 25, 2011
Bahrain# النساء يشاركن بفاعلية كبيرة في الحداد العام الجمعة 25 فبراير/شباط http://twitpic.com/43n362
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37.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 25, 2011
Bahrain# علي عبد اإلمام سجين الرأي مشارك في مسيرة الحداد الجمعة 25 فبراير/شباط http://twitpic.com/43n2sl

38.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 25, 2011
Bahrain# مئات اآلالف يرفعون مطلب اإلصاح والتغيير في مسيرة الحداد الجمعة 25 فبراير/شباط http://twitpic.com/43n04n

39.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 25, 2011
Bahrain# ير البحرين من سجن العبودية والفئوية http://twitpic.com/43m45z الشعب البحريني يريد تحر

40.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 25, 2011
Bahrain# علم البحرين يرسم أجمل منظر من بين الحشود الجماهيرية التي خرجت لنداء العلماء http://twitpic.com/43m2if

41.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 24, 2011
Bahrain# الشــيخ الديهي للمنار: دعونا للحوار لســنوات واآلن يدعوننا إلى حوار مهلهل. ال نريد الحوار على أســاس غير واضح وال نعلم 

.إلى أين سيؤدي

42.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 24, 2011
Bahrain# يارة الجرحى والمصابين بميدان اللؤلؤة | نرجو نشر األسماء http://twitpic.com/43cc44 دعوة لز

43.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 24, 2011
Bahrain# األمين العام: البحرين ستحترم مجلس التعاون ودول الجوار، عندما ننتخب حكومتنا، نحن نريد أن نبني شعًبًا متحضًرا يتمتع 

.بالكرامة

44.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 24, 2011
Bahrain# األميــن العــام: إلــى المقيميــن فــي هــذا الوطــن، بــإذن اللــه ســتنتصر ثــورة اللؤلــؤة وســتنعمون ببلــد وأنتــم تقيمــون بيننــا أفضــل مــا 

.عشتم به قبل فبراير/شباط

45.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 24, 2011
Bahrain# يــن كرامــة لــكل أبنائهــا وتاوينهــا يــن ألحــد بعــد اليــوم، نتطلــع إلــى بحر  ســماحة األميــن العــام: ال تهميــش وال إقصــاء فــي البحر

.السياسية

46.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 24, 2011
Bahrain# ا ا أو سنيًّ .سماحة األمين العام: اعلموا أيها األحبة أن الدين والوطنية واإلنسانية تمنعي من أن اقبل بأي صيغة حل تظلم شيعيًّ

47.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 24, 2011
Bahrain# سماحة األمين العام: نريد دولة ينتخب فيها شعبها حكومتهم في انتخابات حرة.

48.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 24, 2011
Bahrain# Feb14# وصول مسيرة الممرضات من مستشفى السلمانية لميدان اللؤلؤة http://twitpic.com/4389mb
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49.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 24, 2011
Bahrain# نقًا عن الداخلية: ستقوم الوزارة باستدعاء أصحاب الشكاوي الخاصة بالتعذيب لاستماع ألقوالهم وذلك بناء على خطاب 

.تلقته من النيابة العامة

50.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 24, 2011
Bahrain# كرف  كسار فاتحة الشهيد رضا بوحميد اليوم الخميس الساعة الثالثة عصًرا بمشاركة الما إلياس المرزوق والشيخ حسين األ

.وصالح الدرازي

51.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 23, 2011
Bahrain# يوم الجمعة حداد عام ومسيرات
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150140638878072&set=a.459171508071.254298.20320

0448071&ref=nf

52.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 23, 2011
Bahrain# Feb14# للشــهداء الوفــاء  مســيرة  صــور  مــن  .http://www.facebook.com/album مجموعــة 

php?id=203200448071&aid=254298

53.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 23, 2011
Bahrain# احتفال الجماهير المحتشدة بميدان اللؤلؤة بأحد الشباب المفرج عنهم http://twitpic.com/42vfh4

54.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 23, 2011
Bahrain# معرض الكاريكاتير السياسي بدوار اللؤلؤة http://twitpic.com/42v1di

55.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 23, 2011
Bahrain# نقــًا عــن صحيفــة نيويــورك تايمــز األمريكيــة فــي عددهــا الصــادر اليــوم األربعــاء الموافــق 2011/2/23م http://twitpic.

com/42trb2

56.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 23, 2011
Bahrain# يارة د.محمد سعيد السهاوي والشيخ محمد حبيب يارة لألحبة المفرج عنهم منها ز  األمين العام الشيخ علي سلمان يقوم بز

.المقداد صباح اليوم

57.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 22, 2011
Bahrain# 36652226 لاستفسار عن أماكن تواجد الباصات في بقية المناطق وأماكن تواجد الباصات

58.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 22, 2011
 #Bahrainّيــة الســيد مجيــل المشــعل  لقــد انتهــى زمــن حكومــات العائلــة، وجــاء زمــن الشــعوب، والعالــم العربــي مقبــل علــى تحــّوالت جوهر

.المجلس اإلسامي العلمائي

59.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 22, 2011
Bahrain# مشاركة األمين العام الشيخ علي سلمان بمسيرة تشييع الشهيد عبد الرضا بوحميد اليوم الثاثاء 22 فبراير/شباط http://

twitpic.com/42ilzk
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60.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 22, 2011
Bahrain# هل نحن بحاجة للتذكير؟ لبيك يا شهيد .. رجااًل نساًء شيًبا شباًبا كباًرا صغاًرا .. تواجدك اليوم في مسيرة الوفاء http://

twitpic.com/42ih8z

61.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 22, 2011
Bahrain# رسالة أبطال النادي األهلي الحاصلين على بطولة األندية الخليجية لكرة اليد http://twitpic.com/42idd5

62.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 21, 2011
Bahrain# سنهتف يوم الغد لبيك يا شهيد، دماء الشهداء لن تضيع، مسيرة الوفاء للشهداء يوم غد الثاثاء 3 ظهرًا من مجمع البحرين 

.جيان وحتى دوار اللؤلؤة

63.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 21, 2011
Bahrain# غــًدا ســنلبي الدعــوة، غــًدا ســنعلن الوفــاء لهــذا الشــهيد الــذي استشــهد وهــو فاتًحــا صــدره للرصــاص لــم يهابــه ولــم يهــاب ال. 

http://twitpic.com/42a64c

64.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 21, 2011
Bahrain# هام: ستتواجد حافات في القرى لنقل المواطنين إلى مسيرة الوفاء للشهداء غدًا في القرى

65.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 21, 2011
Bahrain# هناك من يريد إظهار مسيرة الوفاء للشهداء على أنها مسيرة أقلية شعبية، ما هو ردكم غًدا؟

66.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 21, 2011
Bahrain# المجلس اإلسامي العلمائي يحّث على المشاركة في مسيرة الوفاء للشهداء غًدا.

67.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 21, 2011
Bahrain# بجروحــه متأثــًرا  متظاهــر  ووفــاة  كبــرى  لتظاهــرة  تســتعد  يــن  البحر فــي  /http://www.france24.com/ar المعارضــة 

node/651973

68.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 21, 2011
Bahrain# تشــييع الشــهيد عبــد الرضــا بوحميــد مــن غرفــة العنايــة القصــوى إلــى المشــرحة مــن قبل األطباء والممرضيــن http://twitpic.

com/4286ak

69.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 21, 2011
Bahrain# مسيرة طاب وطالبات المدارس لميدان اللؤلؤة اليوم االثنين 21 فبراير/شباط 2011م http://twitpic.com/4283zp

70.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 21, 2011
Bahrain# الشهيد عبد الرضا بوحميد يكّفن بعلم البحرين http://twitpic.com/427x7h

71.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 21, 2011
Bahrain# يــن 18 الجمعة //:http مشــاركة عــدة جاليــات فــي واليــة تكســاس بالواليــات المتحــدة األمريكيــة احتجاًجــا علــى األوضــاع بالبحر

twitpic.com/427pgy
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72.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 21, 2011
Bahrain# مسيرة الرياضيين متجهة اآلن إلى دوار اللؤلؤة http://twitpic.com/427o1o

73.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 21, 2011
Bahrain# إخوان ُسّنة وشيعة .. هذا الوطن ما نبيعه http://twitpic.com/427nve

74.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 21, 2011
Bahrain# نائب األمين العام يزور الجرحى والمصابين بالسلمانية http://twitpic.com/427ndg

75.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 21, 2011
Bahrain# يــة المالكيــة 32 عاًمــا، مــن المشــرحة قبــل قليــل، الفاتحــة للشــهيد رضــا وشــهدائنا األب  صــورة الشــهيد رضــا بوحميــد مــن قر

http://twitpic.com/427kom
76.
Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 21, 2011
Bahrain# والد الشهيد رضا بوحميد مع سماحة الشيخ حسن سلطان http://twitpic.com/427k1r

77.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 21, 2011
Bahrain# قعدني أول، ال تقتلني وأنا نايم http://twitpic.com/427jtr

78.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 21, 2011
Bahrain# فبراير/شــباط  20 باألمــس  اللؤلــؤة  ميــدان  قلــب  مــن  الشــباب  أحــد  يحملهــا  الحــّي  للرصــاص  .http://twitpic صــورة 

com/427jfc

79.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 21, 2011
Bahrain# صورة لتجمع أهل البحرين في ميدان اللؤلؤة اآلن يوم االثنين 21 فبراير/شباط 2011م http://twitpic.com/427ixl

80.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 21, 2011
Bahrain# الشــهيد عبــد الرضــا بوحميــد مباشــرة بعــد ســقوطه بالقــرب مــن ميــدان اللؤلــؤة متأثــًرا بالرصــاص الحــي http://twitpic.

com/427h00

80.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 21, 2011
Bahrain# تشــييع الشــهيد عبد الرضا محمد حســن بوحميد غًدا 8:00 صباًحا من دوار 13 بمدينة حمد إلى مقبرة المالكية .. رحم الله 

من قرأ سورة الفاتحة

82.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 21, 2011
Bahrain# استشهاد الشاب عبد الرضا بوحميد متأثًرا بإصابته بالرصاص الحي من قبل الجيش ويبلغ من العمر 32 سنة من المالكية.

83.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 20, 2011
Bahrain# يارة آية الله الشيخ عيسى قاسم للمصابين والجرحى بمستشفى السلمانية الطبي http://twitpic.com/41yv8z ز

84.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 20, 2011
Bahrain# سماحة آية الله القائد الشيخ عيسى قاسم توجه إلى قرية سترة لتقديم العزاء لعوائل الشهداء .. رحم الله شهداءنا.
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85.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 20, 2011
Bahrain# ،يــارة جرحــى االعتــداء علــى اعتصــام دوار اللؤلــؤة فــي مستشــفى الســلمانية  قــام آيــة اللــه القائــد الشــيخ عيســى أحمــد قاســم بز

.وذلك في تمام الساعة8:30

86.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 20, 2011
Bahrain# أعام البحرين والوفاق تنكس حداًدا على سقوط شهداء الوطن الستة http://twitpic.com/41xbzc

87.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 20, 2011
Bahrain# كرف يعود المصابين والجرحى في السلمانية http://twitpic.com/41xb8i سماحة الشيخ حسين األ

88.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 20, 2011
Bahrain# عائلة أجنبية تتضامن مع الشعب البحريني 20 فبراير/شباط http://twitpic.com/41xaoc

89.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 20, 2011
Bahrain# علم البحرين ينصب على آثار دماء مجزرة ميدان اللؤلؤة http://twitpic.com/41x5rv

90.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 20, 2011
Bahrain# م على وجوههم لتذكرهم مجزرة ميدان اللؤلؤة http://twitpic.com/41x55m وصول الشباب للميدان والبكاء والحزن يخيِّ

91.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 20, 2011
Bahrain# الشباب يزيلون األساك الشائكة المنصوبة من قوات الجيش 19 فبراير/شباط http://twitpic.com/41x4bn

92.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 20, 2011
Bahrain# المسيرة تتفرق بسبب هجوم قوات الشغب 19 فبراير/شباط http://twitpic.com/41x203

93.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 20, 2011
Bahrain# المطاط ومسيات الدموع تنهال على المسيرة 19 فبراير/شباط http://twitpic.com/41x1g5

94.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 20, 2011
Bahrain# فبراير/شــباط  19 اللؤلــؤة  ميــدان  نحــو  المتجهــة  المســيرة  أحــداث  تنقــل  أجنبيــة  لقنــوات  .http://twitpic مراســلون 

com/41wz97

95.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 20, 2011
Bahrain# األنواع المختلفة لألسلحة التي ُأطلقت على الشباب http://twitpic.com/41wwzh

96.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 20, 2011
Bahrain# كفان إلى أبنائها من أجل ثورة الغضب الشعبية ينية تفصل األ http://twitpic.com/41wwfk أم بحر

97.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 20, 2011
Bahrain# التردد الجديد لقناة المنار عربســات التردد 12418 أفقي ترميز 27500 تصحيح 3/4 نايل ســات التردد 11296 أفقي ترميز 

27500 تصحيح 3/4

https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ/status/39383938333941760
https://twitter.com/hashtag/Bahrain%D9%82%D8%A7%D9%85?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Bahrain%D9%82%D8%A7%D9%85?src=hashtag_click
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ/status/39377296607416320
https://twitter.com/hashtag/Bahrain?src=hashtag_click
http://twitpic.com/41xbzc
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ/status/39376759048638464
https://twitter.com/hashtag/Bahrain?src=hashtag_click
http://twitpic.com/41xb8i
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ/status/39376390713253889
https://twitter.com/hashtag/Bahrain?src=hashtag_click
http://twitpic.com/41xaoc
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ/status/39372897352945664
https://twitter.com/hashtag/Bahrain?src=hashtag_click
http://twitpic.com/41x5rv
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ/status/39372490765504512
https://twitter.com/hashtag/Bahrain?src=hashtag_click
http://twitpic.com/41x55m
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ/status/39371922789638144
https://twitter.com/hashtag/Bahrain?src=hashtag_click
http://twitpic.com/41x4bn
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ/status/39370302366420992
https://twitter.com/hashtag/Bahrain?src=hashtag_click
http://twitpic.com/41x203
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ/status/39369900166217728
https://twitter.com/hashtag/Bahrain?src=hashtag_click
http://twitpic.com/41x1g5
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ/status/39368382859976704
https://twitter.com/hashtag/Bahrain?src=hashtag_click
http://twitpic.com/41wz97
http://twitpic.com/41wz97
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ/status/39366787439009792
https://twitter.com/hashtag/Bahrain?src=hashtag_click
http://twitpic.com/41wwzh
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ/status/39366391349911552
https://twitter.com/hashtag/Bahrain?src=hashtag_click
http://twitpic.com/41wwfk
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ/status/39360463544258560
https://twitter.com/hashtag/Bahrain?src=hashtag_click


187

98.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 20, 2011
Bahrain# عمال شركة ألبا ينضمون إلى المعتصمين في دوار الشهداء .. http://twitpic.com/41wl5p

99.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 20, 2011
ينية، انطاًقا من مسؤوليتها الوطنية، وإيماًنا منها ينية: إن جمعية المحامين البحر .http://twitpic بيان صادر عن جمعية المحامين البحر

com/41wkna

100.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
Bahrain# توافد الممرضات الشريفات من مستشفى السلمانية لميدان اللؤلؤة http://twitpic.com/41jchk

101.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
Bahrain# يــن يقــف يــد بحر يــن قويــة غيــر متشــققة، نر يــد بحر  ســماحة األميــن العــام: يجــب أن نســتحضر الوحــدة الوطنيــة ونحافــظ عليهــا، نر

ّني .عليها الشيعي والسُّ

102.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
Bahrain# الطواقم الطبية تلتحق بالحشود الجماهيرية بميدان اللؤلؤة http://twitpic.com/41j7n5

103.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
Bahrain# الدمــاء المســالة علــى األرض المؤديــة لميــدان اللؤلــؤة - دمــاء الشــاب رضــا علــي المالكيــة المصــاب بالرصــاص الحــي http://

twitpic.com/41iwxu

104.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
Bahrain# الشيوخ وكبار السن يتوافدون لميدان اللؤلؤة http://twitpic.com/41it2p

105.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
Bahrain# سلمية .. سلمية http://twitpic.com/41ijj7

106.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
Bahrain# 2صور من قلب الحدث بميدان اللؤلؤة http://twitpic.com/41hf4m

107.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
#BAHRAIN Witnesses: About 20 cars have been crashed during recent Pearl Square massacre.

108.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
#Bahrain بداية تجمع الحشود عند دوار الدانة متجه لميدان اللؤلؤة http://twitpic.com/41h1l1

109.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
#BAHRAIN ALWefaq calls for the owners of cars parked in the Square to ensure their safety with no 

strange or suspicious objects inside.

110.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
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BAHRAIN# الوفــاق تدعــو أصحــاب الســيارات المركونــة فــي ميــدان اللؤلــؤة مــن يــوم الهجــوم الغاشــم التأكــد من ســامتها وخلوها من أي 
.أجسام غريبة أو مشبوهة

111.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
#BAHRAIN Citizens weep martyrs› bloods in Pearl Square and committed to the manifestations of 

mourning.

112.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
BAHRAIN# البكاء على دماء الشهداء األبرار من قلب الحدث بميدان الشهداء http://twitpic.com/41gew0

113.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
#BAHRAIN ALWefaq stresses the need to abide by manifestations of mourning for the martyrs.

114.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
#BAHRAIN ALWefaq secretary-general Shaikh Ali Salman will have an important speech tonight in 

Pearl Square.

115.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
#BAHRAIN Evening prayings will be led by S. Mohammed Ghuraifi in Pearl Square tonight.

116.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
BAHRAIN# عاجل صاة العشاءين بوسط ميدان اللؤلؤة بإمامة السيد محمد الغريفي.

117.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
#BAHRAIN ALWefaq asks people to concentrate their crowd inside Pearl Square not on overlooking 

bridges.

118.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
#BAHRAIN No other flags than Bahraini flag are waving in Pearl Square.

119.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
BAHRAIN# ســلمية .. اللؤلــؤة وتتعالــى األصــوات ســلمية  نحــو ميــدان  األمنيــة متجهــة  الحواجــز  تتجــاوز  .http://twitpic الحشــود 

com/41fwtw

120.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
#BAHRAIN People from various age groups are crowding in Pearl Square now.

121.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
BAHRAIN# المواطنون يتبادلون التهاني ويرفعون عامات النصر ويلوحون برايات البحرين في ميدان اللؤلؤة.

122.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
#Bahrain People greating each other with the victory sign and waves of Bahrain flag.
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123.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
#BAHRAIN Crowrds of people walking towards Pearl Square from verious directions waving Bahrain 

flags up.

124.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
#BAHRAIN: Bahraini youths are managing and organizing the traffic in several places.

125.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
#BAHRAIN National Guard Forces withdraws from Pearl Square area.

126.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
http://twitpic.com/41fckr - #bahrain Alwefaq urges the crowds to gather in Pearl Roundabout now

127.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
#BAHRAIN Al Wefaq Party calls all Bahrainis to crowd in Pearl Square now.

128.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
#BAHRAIN Bahraini demonstrators removing the fence surrounding Pearl Square while security forces 

located far away.

129.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
BAHRAIN# عاااجل الوفاق تدعو للنزول إلى ميدان اللؤلؤة اآلن.

130.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
BAHRAIN# عشرات اآلالف من المتظاهرين يملؤون ميدان اللؤلؤة ويلوحون بالورود.

131.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
#Bahrain Thousands of demonstrators is in Pearl Square waving flowers to security forces.

132.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
#BAHRAIN Firing tear gas on Bahraini peaceful demonstrators near Pearl Square.

133.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
BAHRAIN# إطاق قنابل مسيلة للدموع على المسيرة القادمة من مستشفى السلمانية والمتجهة إلى دوار اللؤلؤة.

134.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
#BAHRAIN Bahrain Workers› Union calls for general strike while the army still spread in Bahrain roads.

135.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 19, 2011
#BAHRAIN Thousands of Bahrainis on their way to Pearl Square holding flowers.
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136.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
http://twitpic.com/416b1s شاب مصاب إصابة مباشرة في الصدر واألطباء يحاولون إنقاذه #Bahrain البحرين#

137.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
http://twitpic.com/41691t صورة للرصاص الحي المستخرج من أحد الجرحى في مستشفى السلمانية #Bahrainالبحرين#

138.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
Bahrain# #البحرين النظام يوثق هجوم الجيش بالرصاص الحي على الشباب المسالمين العزل http://twitpic.com/416711

139.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
#Bahrain #البحرين قنبلة غير معروفة رميت على الشباب األعزل المسالم http://twitpic.com/4164xq

140.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
 #Bahrain #14feb فيديو هجوم الجيش بالرصاص الحي على الشباب بالقرب من ميدان اللؤلؤة http://www.youtube.com/

user/5afash123

141.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
ينــي وانضمامــه إلــى صفــوف المعتصميــن  https://www.youtube.com/user/mmeeessii #Bahrain اســتقالة رجــل أمــن بحر

#14feb

142.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
http://twitpic.com/415tpm آليات الجيش ترّد بالرصاص الحي على الشباب المفترش للشارع

143.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
http://twitpic.com/415rmp الشباب يؤدون صاة المغرب من يوم الجمعة 18 فبراير/شباط أمام دبابات الجيش

144.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
 Bahrain# تذكير: تم تأجيل مسيرة الجمعيات السياسية إلى يوم الثاثاء لحين االنتهاء من أيام العزاء على الشهداء نزواًل لطلب أهاليهم

#14feb

145.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
يــن يحصلــون علــى الجنســية مجاًنــا، أمــا المواطنــون األصليــون يقدمــون دماءهــم وأرواحهــم مــن أجــل أن يثبــت  المواطنــون الجــدد فــي البحر

http://twitpic.com/415opw

146.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
http://twitpic.com/414zo4 صورة رصاصة حية مستقرة في فخذ الشاب محمد شمان

147.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
 صــورة إلحــدى اإلصابــات الخطيــرة اآلن فــي المستشــفى أدخلــت عاجــًا للمستشــفى ولغرفــة العمليــات مباشــرة نظــًرا لخطورتهــا واإلصابــة ب

http://twitpic.com/414lya
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148.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
 في غرفة العلميات اآلن: محمد علي إبراهيم من سار، سيد حسن سيد هاشم من جدحفص، رضا علي من المالكية، ندعو الله لشفائهم

Bahrain #14feb# العاجل

149.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
.الشرطة احتجزت أحمد عبد الرحيم مدير تنفيذي لسيارات اإلسعاف أثناء محاولته نقل المصابين وحققوا معه ثم رفضوا دخوله المنطقة

150.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
 Bahrain# مصادر وفاقية: مستشفى البحرين الدولي يفتح بابه الستقبال الجرحى والمصابين والحاالت الحرجة من أحداث اليوم الجمعة

#14feb

151.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
A+ B+ O- #Bahrain #14feb عاجل من بنك الدم مطلوب حااًل دم فصيلة

152.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
Bahrain #14feb# أنباء عن خروج أطباء من مستشفى السلمانية للوصول إلى ميدان اللؤلؤة واألمن يستولي على سيارات اإلسعاف

153.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
ينية ويمنعها من إسعاف المصابين في ميدان اللؤلؤة Bahrain #14feb# الجيش يصادر سيارات اإلسعاف البحر

154.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
Bahrain #14feb# تأكيد سقوط أول شهيد من مواجهات اليوم الجمعة 18 فبراير/شباط واإلصابة في الرأس مباشرة

155.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
.نقًا عن صحفي: إصابة أحد المشاركين في المسيرة برصاص مباشر في الرأس

156.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
Bahrain #14feb# نقًا عن شهود عيان: العشرات من الجرحى ملقون على الشارع المؤدي لميدان اللؤلؤة

157.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
Bahrain #14feb# عشرات الجرحى يصلون إلى مستشفى السلمانية

158.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
Bahrain #14feb# أنباء عن إغاق للشوارع المؤدية لمستشفى السلمانية

159.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
Bahrain #14feb# الجيش يفقد مصداقيته في حمايته للشعب بعد تعديه على المسيرة المتوجهة إلى ميدان اللؤلؤة

160.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
Bahrain #14feb# عاجل: توجه سيارات إسعاف بكثافة إلى ميدان اللؤلؤة
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https://twitter.com/ALWEFAQ/status/38654779806859264
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ/status/38638746501005313
https://twitter.com/hashtag/Bahrain?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/14feb?src=hashtag_click
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https://twitter.com/ALWEFAQ/status/38623961512280064
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https://twitter.com/hashtag/14feb?src=hashtag_click
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ/status/38615797681225728
https://twitter.com/hashtag/Bahrain?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/14feb?src=hashtag_click
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ/status/38613963797299201
https://twitter.com/hashtag/Bahrain?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/14feb?src=hashtag_click
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https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ/status/38611791315468288
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https://twitter.com/hashtag/Bahrain?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/14feb?src=hashtag_click
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ/status/38610950726750208
https://twitter.com/hashtag/Bahrain?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/14feb?src=hashtag_click
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ
https://twitter.com/ALWEFAQ/status/38609155526889472
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https://twitter.com/hashtag/14feb?src=hashtag_click
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161.Alwefaq Society
@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
Bahrain #14feb# أنباء عن شهود عيان: الجيش يتصدى للمسيرة المتوجهة لدوار اللؤلؤة

162.Alwefaq Society@ALWEFAQ

Feb 18, 2011
Bahrain #14feb# اآلن: اعتداء قوات األمن على المسيرة المتوجهة إلى ميدان اللؤلؤة

163.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
كاديميين والُكّتاب الكويتييــن يــن مــن مجموعة مــن األ http://www.facebook.com/topic.php?to بيــان بشــأن األحــداث فــي البحر

pic=19934&uid=203200448071

164.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
.بطلب من عوائل الشهداء تم تأجيل مسيرة الجمعيات حتى يوم الثاثاء القادم

165.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
.صحيفة فرنسية: فرنسا تعلق صادراتها األمنية والعسكرية إلى البحرين

166.Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 18, 2011
.بي بي سي: أخبار البحرين تحتل مكان الصدارة على موقع بي بي سي

167.Alwefaq Society@ALWEFAQ

Feb 18, 2011
ا .من هنا نتواصل معكم من صفحات الشبكة االجتماعية تويتر رسميًّ

168. Alwefaq Society@ALWEFAQ
Feb 25, 2011
Bahrain# والتغييــر باإلصــاح  يطالبــون  الخاصــة  االحتياجــات  ذوو  وحتــى   .. والشــابات  والشــباب  والصغــار  .http://twitpic الكبــار 

com/43myyk
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