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العالم

على الغالف
طهران :األفق
السياسي ينسد

ُ
ّ
ّ
يجزم محامون تابعوا القضية أن التدخل السياسي وجه مسار األحداث (أ ف ب)

خطا النظام في البحرين خطوة جديدة باتجاه التصعيد في البالد ،كأنه يريد عمليًا جر المعارضة السياسية إلى
وضابط
مواجهة في الشارع .فهو إثر إقدامه أمس ،على إعدام ثالثة شبان متهمين بقتل شرطيين اثنين ً
إماراتي في عام  ،2014ما أدى إلى اندالع تظاهرات احتجاج ضخمة ،دفع بالبالد نحو مرحلة لم تشهد مثيال لها

آل خليفة يشعلون البحرين:
إعدام ثالثة شبان ...بضغط خليجي
نادر المتروك
ّ
لـ ــم يـ ـك ــل ــف الـ ـنـ ـظ ــام فـ ــي ال ـب ـح ــري ــن
ّ
ن ـف ـســه ال ـت ـمــعــن ف ــي ص ـف ـحــة اآلثـ ــار
والـ ـت ــداعـ ـي ــات .ع ـلــى مـ ــدى يـ ــوم أول
مــن أم ــس ،اخ ـتــار أن يـبـقــى صامتًا
مثل وحش غادر ،فأوكل إلى األذرع
الـتــابـعــة لــه مهمة الـتـلــويــح بحلول
موعد إطالق الرصاص على صدور
ثالثة ناشطني محكومني باإلعدام
بتهمة تدبير تفجير وقع في شهر
آذار/م ـ ــارس  2014وأدى إلــى مقتل
الـضــابــط اإلمــاراتــي ط ــارق الشحي،
واث ـنــن آخــريــن مــن الـشــرطــة ،كــانــوا
ثالثتهم يشاركون في قمع تظاهرة
تــأبـيـنـيــة ألح ــد ضـحــايــا الـقـمــع ،في
بلدة الديه شمالي البالد.
ب ـ ــدا األمـ ـ ـ ــر ل ـل ــوه ـل ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ك ــأن ــه
مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـف ــري ــغ ش ـح ـن ــة ال ـف ـشــل
امل ــزم ــن عـبــر اف ـت ـعــال م ـب ــارزة أخــرى
ع ـل ــى «م ـ ـيـ ــدان الـ ـح ــرب ال ـن ـف ـس ـيــة»،
وت ـص ــوي ـب ـه ــا ن ـح ــو ن ـ ـ ــزالء «س ـجــن
ج ـ ــو امل ـ ــرك ـ ــزي» وأهـ ــال ـ ـي ـ ـهـ ــم ،ع ـقــب
نـجــاح عـشــرة سجناء فــي األول من
الشهر الجاري بالهرب من السجن
ّ
املحصن بجيوش املرتزقة واألسوار
وكاميرات املراقبة.
ّ
وك ـ ـ ــان الـ ـظ ــن أن األم ـ ـ ــر ال ي ـت ـعــدى
ال ـت ــاع ــب ب ــال ـن ــاس ب ـعــدمــا أخـفـقــت
األج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة األم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ،بـ ـخـ ـب ــراتـ ـه ــا
وبخبرائها البريطانيني ،في إعادة
ال ـق ـب ــض ع ـل ــى الـ ـه ــارب ــن ،وخ ــاص ــة
أن بـيـنـهــم الـسـجــن رض ــا الـغـســرة،
امل ـح ـك ــوم بــال ـس ـجــن ألك ـث ــر م ــن 200
للمرة الرابعة في
عام ،والــذي نجح ّ
الهرب ،حتى بات ُيلقب بـ«سكوفيلد
البحرين» .هكذا كــان التلقي بداية
ّ
لحكاية إعدام كل من سامي مشيمع
( 42عـ ــامـ ــا) ،عـ ـب ــاس ال ـس ـم ـيــع (27
عامًا) ،وعلي السنكيس ( 21عامًا).
لكن األمور أخذت بعد ساعات قليلة
مجرى آخر.
ّ
في بداية يوم السبت ،تلقت عوائل

ً
امل ـح ـك ــوم ــن بـ ــاإلعـ ــدام ات ـ ـصـ ــاال مــن
وحدة الشؤون القانونية في «سجن
ُ
جــو» ،وطـلــب منهم الحضور للقاء
أبنائهم ،في زيــارة «غير مجدولة».
الــزيــارة العائلية التي يترقبها في
ال ـع ــادة األه ــل وال ـس ـج ـنــاء ،تـحـ ّـولــت
هـ ــذه امل ـ ــرة إلـ ــى «م ــوع ــد ل ـل ـمــأســاة»
ك ـم ــا يـ ـق ــول والـ ـ ــد عـ ـب ــاس ال ـس ـم ـيــع.
ُ
فـ ــالـ ــزيـ ــارات ال ت ـع ـق ــد ي ـ ــوم ال ـس ـبــت
(ي ــوم اإلج ـ ــازة الــرس ـم ـيــة) ،والـجـهــة
املـخـتـصــة ب ــإب ــاغ امل ــواع ـي ــد ليست
الوحدة القانونية في السجن.
وفي وقت الحق ،أكد تواصل األهالي
ّ
مع املحامني أن «االحتمال األســوأ،
الــوحـيــد» هــو ال ــذي يـطــرق األب ــواب.
ّ
ويـ ـش ــرح أحـ ــد امل ـح ــام ــن أن «األمـ ــر
كان واضحًا منذ أن أعلنت محكمة
ال ـت ـم ـي ـيــز فـ ــي الـ ـت ــاس ــع مـ ــن ال ـش ـهــر
ال ـجــاري حكمها الـنـهــائــي القاضي
بتثبيت حكم اإلعــدام ،بعدما كانت
قد رفضت حكم االستئناف».
وب ـي ـن ـمــا كـ ــان تـنـفـيــذ ح ـكــم اإلع ـ ــدام
ّ
معلقًا بتوقيع ملك البحرين ،حمد
بــن عيسى آل خليفة ،عـقــب صــدور
ّ
ق ــرار محكمة التمييز ،ف ــإن سلسلة
األحداث دفعت باملحامني إلى الجزم
بأن «التدخل السياسي» كان ّ
يحرك
مجرى األمــور ،وأن آل خليفة كانوا
ً
مدفوعني إلى توريط أنفسهم نزوال
عند ضـغــوط حـكــام دولــة اإلم ــارات،
ّ
يصرون على
آل نهيان ،الذين كانوا
تنفيذ حكم اإلعدام.
ومع انكشاف خيوط الجريمة ،ظهر
يــوم السبت ،بــادرت قــوى املعارضة
ّ
البحرينية إلــى تسلم زمــام األمــور،
فدعت إلى النفير العام وإلى النزول
إلى الشوارع ،لتشهد مناطق البالد
تـ ـظ ــاه ــرات واحـ ـتـ ـج ــاج ــات واس ـع ــة
لــم تتوقف إال لتعود بــوتـيــرة أكبر
فـ ـج ــر يـ ـ ــوم أم ـ ـ ـ ــس ،ح ـ ــن تـ ــأكـ ــد أن
ال ـس ـل ـطــات ن ـف ــذت جــري ـمــة اإلعـ ـ ــدام.
ومــع زخ ــات الــرصــاص االنـشـطــاري
الذي كانت تطلقه قوات النظام على

املتظاهرين ،انتشرت صباح أمس
صـ ــور ال ـش ـه ــداء ال ـث ــاث ــة ،وهـ ــم في
َ
املغتسل ،وقد خرقت جسد كل واحد
منهم أربع رصاصات ناحية القلب.

ّ
تسلمت المعارضة
زمام األمور فدعت إلى
النفير العام والتظاهر
واخ ـت ــار ال ـن ـظــام مـقـبــرة بـعـيــدة عن
املـنــاطــق الساخنة لكي يــدفــن فيها
الـشـهــداء الـثــاثــة ،بعيدًا عــن غضب
ّ
امل ــواط ـن ــن ،لـكــن ال ب ــد أن عـنــاصــره

س ـ ـم ـ ـعـ ــوا م ـ ـ ــن األم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــات ال ـث ـك ـل ــى
ّ
ه ـت ــاف ــات ـه ــن ال ــداعـ ـي ــة إل ـ ــى إس ـق ــاط
ال ـن ـظ ــام وإلـ ـ ــى أن «ي ـس ـق ــط ح ـم ــد»،
ّ
ّ
املدججة
فيما كن محاطات بالقوات
ّ
صارخ
بالسالح ،وقد عبرن بصوت ُ
عــن الفخر بأبنائهم الــذيــن «قتلوا
شامخني».
ف ـ ـ ــي آخـ ـ ـ ـ ــر حـ ـ ــديـ ـ ــث قـ ـ ـب ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــدام
بـســاعــات ،أودع الناشطون الثالثة
وص ــاي ــاه ــم ع ـنــد أه ــال ـي ـه ــم .فـكــانــت
الـ ــوص ـ ـيـ ــة األسـ ـ ـ ـ ــاس ت ــأكـ ـي ــده ــم أن
«املـ ـط ــال ــب ال ـش ـع ـب ـيــة ب ـح ــاج ــة إل ــى
مزيد من التضحيات» ،وقال عباس
ّ
السميع ألهـلــه إن «دمـ ــاءه ستكون
فـ ـ ً
ـداء لـلــوطــن ،وإن عـلــى الـشـعــب أال

وساطة عراقية مع بن راشد ...بال نتائج
ذكر موقع «مــرآة البحرين» أمسّ ،أن اتصاالت جرت بني شخصيات عراقية سياسية
ورئيس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد (الصورة) ،يوم السبت ،لدفع البحرين نحو
وقف تنفيذ حكم اإلعدام ،إال أن األخير رفض.
وقال املوقع ّإن «رئيس املجلس األعلى اإلسالمي في العراق
ً
ال ـس ـيــد ع ـم ــار الـحـكـيــم أجـ ــرى اتـ ـص ــاال بـمـحـمــد ب ــن راش ــد
(الصورة) طلب فيه التدخل ،إال أن تلك الوساطة لم تفلح»،
وهــذا مــا أكــدتــه مـصــادر مــن «املجلس األعـلــى» لــ«األخـبــار».
ونقل املوقع أيضًا عن الصحافي محمد السواد أن «اتصاالت
أجــريــت مـســاء السبت بــن السياسي الـعــراقــي ال ـبــارز إيــاد
عــاوي ورئيس ال ــوزراء حاكم دبــي محمد بن راشــد لوقف
تنفيذ حكم اإلعدام في البحرين ،لكن األخير رفض».
ُيــذكــر ّأن ولــي العهد اإلمــاراتــي محمد بــن زاي ــد ق ــال ،خالل
مـشــاركـتــه عــام  2014فــي ع ــزاء الـضــابــط اإلم ــارات ــي طــارق
الشحي ،إنــه سيأخذ بــ«الـثــأر» ،فيما كانت وزارة الداخلية
قد نعته ،قائلة إنه كان يشارك ضمن قوة «أمــواج الخليج»
املنبثقة عن اتفاقية التعاون األمني الخليجي املشترك.
ووفق «مرآة البحرين»ّ ،
فإن ابن عم طارق الشحي هو مروان
الشحي الذي شارك في هجمات أيلول  2001في نيويورك،
فيما «ابن عمه اآلخر هو جاسم الشحي ،وقتل في حمص السورية نهاية  ،2013وكان
من ضمن مسلحي جبهة النصرة».
(األخبار)

أدان املتح ــدث باس ــم وزارة
الخارجي ــة اإليراني ــة به ــرام
قاس ــمي ،أم ــس ،إع ــدام املعتقل ــن
البحريني ــن الثالث ــة .وق ــال إن
ح ــكام البحري ــن يتحمل ــون
مس ــؤولية تبع ــات خطواته ــم
ا ّ
ملتطر ف ــة .
وأشار قاسمي إلى أن «غياب
الشفافية في سير املحاكمة غير
العادلة لهؤالء املواطنني الثالثة،
أمر أجمعت عليه األوساط
الدولية والحقوقية وكل املنظمات
الشعبية في أرجاء العالم».
كما أكد أن «النظام البحريني،
أظهر
بهذه الخطوة الطائشة،
ّ
مرة أخرى أنه ال يبحث عن حل
سلمي وفتح طريق إلنهاء األزمة
ّ
«يصر
البحرينية» ،موضحًا أنه
دائمًا على اتباع الحل األمني
والقمعي وأعمال القتل الوحشية
للمحتجني العزل» .وفيما لفت
إلى أن الشعب البحريني وزعماءه
السياسيني والدينيني ّواألوساط
الدولية يؤكدون على حل األزمة
البحرينية ،عبر الحوار ،فقد
أضاف إن «النظام البحريني يغلق
الطريق أمام أي نوع من التفاوض
والحوار السياسي ،يومًا بعد
يوم ،ويسوق البالد نحو انسداد
سياسي».
(األخبار)

يستكني حتى ينال الحقوق كاملة».
وأك ــد ال ـثــاثــة م ـج ــددًا بــراء ت ـهــم من
تهمة قتل الشحي ،وأعادوا حكايات
التعذيب الـتــي كــان هدفها جعلهم
ّ
يقرون بما لم يفعلوه.
وأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أوض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت مـ ــؤس ـ ـسـ ــة
«ري ـ ـب ـ ــري ـ ــف» ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع ع ـ ــن ح ـق ــوق
االنسان ،التي تتخذ من لندن مقرًا
ّ
لـهــا ،أن عملية اإلعـ ــدام هــي األول ــى
فــي البحرين منذ عــام  ،2010وأول
عملية إع ــدام لبحرينيني مـنــذ عــام
 .1996وق ــال ــت م ــدي ــرة «ري ـب ــري ــف»،
مايا فوا ،في بيان ،إن اإلعدام يمثل
«خ ــرق ــا مـهـيـنــا ل ـل ـقــانــون ال ــدول ــي»،
مضيفة أن أح ـكــام اإلعـ ــدام صــدرت
«اس ـت ـن ــادًا إل ــى اع ـت ــراف ــات انـتــزعــت
بالتعذيب».
وف ــي ال ـس ـيــاق ،أدانـ ــت م ـق ـ ّـررة األم ــم
امل ـت ـح ــدة امل ـع ـنـ ّـيــة بـ ــاإلعـ ــدام خ ــارج
إطـ ــار ال ـق ــان ــون ،أن ـي ـيــس ك ــاالم ــارد،
عبر حسابها على موقع التواصل
«تـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــر» ،ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ ال ـ ـ ّس ـ ـل ـ ـطـ ــات
الـبـحــريـنـ ّـيــة اإلع ـ ــدام ب ـحــق الـشـ ّـبــان
ّ
الثالثة ،معتبرة أن الحكم جــاء من
«خارج أطر القانون».
ّ
وبـيـنـمــا ُيـحـكــى أن قبيلة الشحي
اإلمــاراتـيــة ،التي يعود أصلها إلى
جبال إم ــارة رأس الخيمة الــوعــرة،
ّ
«كـ ــانـ ــت ت ـب ـح ــث عـ ــن ال ـ ـ ـثـ ـ ــأر» ،فـ ــإن
ّ
األكيد أن الدولة اإلماراتية حصلت
على مبتغاها ،لكنها لــن تجد في
البحرين ما ُيتيح لها إقامة «أعراس
االنـ ـتـ ـص ــار» .ف ــالـ ـش ــوارع واملـ ـن ــازل
ووجوه البحرينيني اكتست بسواد
ال ـحــداد ،وتـكـبـيــرات النفير ضجت
الغاضبة ـ
من املــآذن ،والتظاهرات
ّ
على طول البالد وعرضها ـ مزقت
م ـج ــددًا ظ ــام ال ـت ــواط ــؤ وال ـخ ــذالن
الـ ــذي تــآمــر ع ـلــى «ث ـ ــورة ال ـلــؤلــؤة»
منذ سنوات أو يزيد ،وكأن «ذكرى
ُ
الثورة في  14فبراير» کتب عليها
ه ــذا ال ـع ــام أن تـحــل قـبــل شـهــر من
الزمن.

