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شركات العالقات العامة في خدمة آل خليفة
علي مراد

ّ
ّ
ّ
التصدي الحازم
«أهمية
شددت على
ّ
ّ
اعتداء آثم يتكرر على ًاملعتصمني
ألي
ٍ
في ساحة الفداء» ،واضعة «الجريمة
ال ــدم ـ ّ
ـوي ــة» ف ــي س ـي ــاق «عـ ــزم الـكـيــان
ال ـف ــاس ــد ب ــدع ـ ٍـم م ــن ق ـ ــوات االح ـت ــال
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي وأجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة امل ـ ـخـ ــابـ ــرات
ّ
ّ
واألميركية على املضي
البريطانية
في ّارتكاب املزيد من الجرائم البشعة
ب ـح ــق ش ـع ــب ال ـب ـح ــري ــن» ،وم ـحـ ّـم ـلــة
ّ
والبريطانية
«اإلدارت ـ ــن األمـيــركـ ّـيــة
مـســؤولـيــة تــداع ـيــات جــرائــم الـنـظــام
البحريني».
ّ
الشبان
وبينما ال تزال قضية إعــدام
الثالثة في واجهة املشهد السياسي
ال ـب ـحــري ـنــي ،ق ـضــت م ـحــاكــم ال ـب ــاد،
أمــس ،بالسجن بحق ثالثة مــن آبــاء
ض ـح ــاي ــا ق ـت ـل ــوا بـ ــرصـ ــاص الـ ـق ــوات
األمنية خالل االحتجاجات املستمرة
منذ  ،2011وذل ــك بتهمة «التجمهر
وإهانة ملك البالد».

تـتـهــم أغ ـلــب رمـ ــوز امل ـعــارضــة الـبـحــريـنـيــة املــواقــف
الــدول ـيــة (وال ـغــرب ـيــة عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص) بأنها
تتغاضى عــن جــرائــم النظام بحق نشطاء الحراك
املعارض ،وتبدي عدم تعويلها على اتخاذ املجتمع
الــدولــي خـطــوات مــن شأنها أن ت ــردع نـظــام املنامة
عــن ارتـكــاب املــزيــد مــن الـجــرائــم بحق الشعب .لكن
لتشريح بعض أسباب االنحياز الغربي إلى النظام
البحريني ،وغـيــره مــن األنظمة الخليجية العائلية
األخــرى ،ال بد من البحث ّ
وتتبع اآللية التي تضمن
العالقة بني هذه األنظمة القمعية والغرب بمؤسساته
الرسمية والخاصة .ويشرح هذا التقرير كيف ّ
يروج
النظام البحريني لروايته حول ما يحصل في البالد
فــي كــل مــن أوروب ــا والــواليــات املتحدة منذ مــا قبل
شباط .2011
ف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي عـ ــام  ،2015أص ـ ــدر "مــرصــد
الـ ـش ــرك ــات فـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــCorporate Europe
ّ ً
مفصال عن شركات
 "Observatoryتقريرًا بحثيًا
ال ـعــاقــات ال ـعــامــة األوروبـ ـي ــة ال ـتــي تـعـمــل ملصلحة
األن ـظ ـمــة الـقـمـعـيــة ف ــي مـخـتـلــف دول ال ـعــالــم .يــذكــر
التقرير أن النظام البحريني تعاقد مع سبع شركات
على األقل لتحسني صورته ّ
وبث دعاية عبر وسائل
إعالم أوروبية وعاملية هدفها تشويه الحراك السلمي
إعــام ـيــا وات ـه ــام ــه ب ــاالرت ـه ــان ل ـل ـخــارج وم ـمــارســة
العنف .الـشــركــات الـتــي يذكرها التقرير ه ــيBell:
Pottinger, Protection Group International,
& Meade Hall
Big Tent, ّ Dragon ,Associates, G3
 .Associates, M&C Saatchiل ـعــل أخ ـطــر تلك
ال ـشــركــات وأه ـم ـهــا هــي ال ـشــركــة الـبــريـطــانـيــة "بيل
بوتنغر" التي أسسها اللورد تيم بيل ،مدير حملة
رئيسة وزراء بريطانيا الراحلة مارغريت تاتشر في
الثمانينيات (لدى الشركة قسم خاص اسمه "قسم
األزمــة" متخصص في ما ُيسمى خدمات "قضايا
الدفاع وإدارة السمعة").
وفي مقابلة مع صحيفة "ذي غارديان" البريطانية
تعود إلى عام  ،2013يقول مؤسس الشركة" :إيماني
ً
العميق بأن عددًا قليال من الكلمات ،وصورة بصرية
قوية ،بإمكانها تغيير طريقة تفكير الناس" .وعن
طريقة عمل الشركة ونفاذها إلى وسائل إعالمية
بريطانية كبيرة وسياسيني (وال سيما في حزب
ُ َ
املـحــافـظــن) ،فقد كـشــفــت عبر فيديو ُسـ ِّـجــل سرًا
ملقابلة أجــراهــا صحافيون مــن "مكتب الصحافة

االستقصائية" مع مديرين من "بيل بوتينغر" في
تموز عام .2011
ويكشف تقرير "مــرصــد الـشــركــات فــي أوروبـ ــا" أن
شركة "بيل بوتينغر" قدمت خدمات للنظام البحريني
تضمنت تأسيس مركز إعالمي في املنامة لالتصال
بالصحافيني األجانب وإرســال تقارير عن "التعامل
اإلنساني" للنظام مع املتظاهرين ،إلى جانب كشف
وتعقب الناشطني املعارضني عبر وسائل التواصل
االجتماعيّ ،
ودس معلومات ترويجية كاذبة ومغلوطة
عن النظام في موقع "ويكيبيديا".
مــن جهة أخ ــرى ،بــرغــم ّأن نـشــاط جـمــاعــات الضغط
وشــركــات الـعــاقــات الـعــامــة فــي أوروبـ ــا أكـثــر سرية
منه في الواليات املتحدة (إذ يجبر القانون األميركي
"ج ـمــاعــات ال ـلــوبــي" عـلــى الـتـصــريــح عــن كــل الـعـقــود
وال ـن ـشــاطــات ال ـتــي ت ـقــوم ب ـهــا م ــع أي ج ـهــة أجـنـبـيــة،
ُ
وتعرض للعامة لالطالع عليها)ّ ،
فإن بيانات الشركة
ُ
البريطانية تظهر أنها تعاقدت مع شركة "كورفيس

نشاط هذه الشركات
في أوروبا أكثر سرية
من الواليات المتحدة
لــات ـصــاالت ـ ـ ــ"Qorvis Communications LLP
األمـيــركـيــة (وثـيـقــة رق ــم  )1فــي آب ع ــام  2010على
سـبـيــل ال ـت ـجــربــة .وبـ ـن ـ ًـاء ع ـلــى ذلـ ــك ،قــدمــت الـشــركــة
خدمتني ـ ـ وفــق بيانها نصف السنوي (وثيقة رقم
 )2ـ للنظام البحريني في  5أيلول  ،2010هما عبارة
عــن تــوزيــع خـطــاب املـلــك حمد بــن عيسى آل خليفة
على معظم وســائــل اإلع ــام األميركية الكبيرة ،إلى
جانب صياغة تقرير عن "خلية الـ  "23الشهيرة التي
ّادع ــى الـنـظــام تفكيكها ،وق ــد تـضـ ّـمــن أس ـمــاء رمــوز
من املعارضة البحرينية ،من بينهم حسن مشيمع
وسعيد الشهابي.
مع انتهاء مدة العقد مع الشركة عبر "بيل بوتنغر"،
خالد
تعاقد النظام (وثيقة رقم  )3عبر وزير خارجيته ً
بن أحمد آل خليفة ،في بداية نيسان  ،2011مباشرة
ّ
مع "كورفيس" األميركية .وفق البيانات ،نفذت الشركة
(وثـيـقــة رق ــم  )4بــن نـيـســان وتـشــريــن األول 2011
نشاطات دعائية للنظام البحريني ،ووزعــت تقارير

هذه المرة لن
يقتصر التصعيد
على الحرب التي
يشنها التحالف
(أ ف ب )

منهم في مرفأ عصب في إريتريا ملدة
شـهــر ،أمــا بقية الـعــدد املـقــرر ،فخضع
ل ـ ـ ـ ــدورات س ــري ـع ــة مل ـ ــدة  15ي ــوم ــا فــي
معسكرات داخـلـيــة .الـقــوة الهجومية
ال ـت ــي زج ــت ب ـهــا اإلم ـ ـ ــارات ف ــي جبهة
ب ــاب امل ـن ــدب أســاس ـهــا م ــن امليليشيا
الـ ـت ــي أنـ ـش ــأه ــا طـ ــاهـ ــر ،وه ـ ــذه ال ـق ــوة
باإلضافة إلى الحزام األمني والنخبة
الحضرمية هي فصائل ال يعترف بها
الــرئـيــس املستقيل عـبــد رب ــه منصور
هادي ،ويتقاضى أفرادها رواتبهم من
اإلمارات عبر قادة تلك الفصائل.
ت ـ ـج ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـق ـ ــوات
اإلم ــارات ـي ــة هــي دع ــم لــوجـسـتــي وقــوة
مــال ـيــة وم ـع ــدات ع ـس ـكــريــة ،أم ــا ال ـقــوة
ال ـب ـش ــري ــة امل ـش ـغ ـل ــة ،ف ـه ــي ال ـف ـصــائــل
ال ـي ـم ـن ـيــة ال ـج ـنــوب ـيــة ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
قــوات ســودانـيــة .وتعمد اإلم ــارات إلى
تكريس وجودها في اليمن بأدواتها
(اليمنية) باإلضافة إلى أن العمليات
الدائرة حاليًا في الساحل الغربي أتت
بـ ّ
ـزج الشباب الجنوبيني فــي أتونها،
ف ـي ـمــا ت ـن ــأى ب ـض ـبــاط ـهــا وب ـج ـنــودهــا

عــن الـقـتــال ،أو ال ــزج بـهــم فــي املـعــركــة،
م ـت ـح ــاش ـي ــة وقـ ـ ـ ــوع خـ ـس ــائ ــر ب ـشــريــة
فــي صـفــوفـهــا كـمــا ح ــدث لـقــواتـهــا في
املعارك السابقة.
كــذلــك ي ـشــار إل ــى أن إدارة الـهـجـمــات
ال ــدائ ــرة ف ــي ال ـســاحــل ال ـغــربــي لليمن
ه ــي إدارة أم ـيــرك ـيــة بــام ـت ـيــاز ،ب ــل إن
الوجود اإلماراتي في جزيرة سقطرى
وميناء العصب األريتري واملحافظات
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــة هـ ـ ـ ــو وجـ ـ ـ ـ ـ ــود وظـ ـيـ ـف ــي
لـخــدمــة امل ـش ــروع الـغــربــي واألمـيــركــي
بالتحديد .ويدير الضباط والخبراء
األميركيون القواعد اإلمــاراتـيــة ،فيما
يعمل الضباط اإلماراتيون على تنفيذ
الـخـطــط األمـيــركـيــة عـبــر أتـبــاعـهــم من
الفصائل الجنوبية.
ومن املفيد التذكير بأن املتحدث باسم
ال ـب ـن ـتــاغــون ،ال ـكــابــن ج ـيــف ديـفـيــس،
أع ـل ــن ف ــي ن ـس ـيــان م ــن الـ ـع ــام املــاضــي
أن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أرس ـل ــت (ق ــوات
الـعـمـلـيــات ال ـخــاصــة) مل ـســاعــدة ق ــوات
ال ـن ـخ ـبــة لـ ــإمـ ــارات ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـحــدة
العاملة على األرض في جنوب اليمن

في مهمة مؤقتة ،ولكن في أيــار أعلن
البنتاغون أن البعثة ستمدد إلى أجل
غـيــر مـسـمــى .وأف ـص ــح ديـفـيــس آن ــذاك
عن أن الــواليــات املتحدة أرسلت عددًا
م ــن ال ـخ ـبــراء إل ــى «ال ـي ـمــن الـجـنــوبــي»
مــن دون أن يــذكــر عــددهــم ،لتقديم ما
وص ـف ــه ب ــدع ــم اس ـت ـخ ـب ــاري وامل ــراق ـب ــة
واالستطالع الجوي والدفاع البحري
وال ـع ـم ـل ـيــات األم ـن ـي ــة ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
امل ـســاعــدة ف ــي الـتـخـطـيــط الـعـمـلـيــاتــي
ل ـل ـق ــوات اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة والـ ــدعـ ــم الـطـبــي
والـ ـ ـت ـ ــزود الـ ـ ـج ـ ــوي ب ـ ــال ـ ــوق ـ ــود ،وف ـق ــا
لتعبيره.
سيستمر النزاع السعودي ـ اإلماراتي
املستتر بــدعــم الفصائل اليمنية إلى
أن ت ـقــرر اإلدارة األم ـيــرك ـيــة الـجــديــدة
الــوجـهــة املـقـبـلــة لـلـتـعــامــل مــع منطقة
ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وقـ ـ ــد أص ـب ـحــت
ال ـ ـظـ ــروف م ـه ـي ــأة ل ـك ــل االحـ ـتـ ـم ــاالت،
ولديها عدد من الخيارات ،وإن كانت
امل ــؤش ــرات تـفـيــد ب ــأن خ ـيــار اسـتـفــادة
واشنطن من اإلماراتيني واستخدامهم
هو األكثر ترجيحًا.

إعــامـيــة عــن "ال ـت ـفــاؤل" السياسي فــي البحرين في
ظل اقتراب انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ونية رئيس
الحكومة "تطبيق" اإلصــاحــات املنبثقة مــن املؤتمر
في وقت الحق ،وإعالن "بنك البحرين" ارتفاع نسبة
النمو في البالد  %3في عام  ،2011وزيارة ولي العهد
ّ
للبيت األبيض واجتماعه بباحثني وأكاديميني وكتاب
مشهورين فــي صحف أميركية كـبـيــرة ،إلــى جانب
االجتماع بأعضاء في الكونغرس بغرفتيه ،للحديث
ّ
املشرعني األميركيني بخصوص البحرين.
مع
الالفت أن "كورفيس" كانت تستعمل مصطلحات
خـفـيـفــة ف ــي ال ـب ــداي ــة ف ــي ت ـق ــاري ــره ــا ع ــن "ال ـخــايــا
التآمرية" (التي كــان النظام يتحدث عنها بصورة
فترد عبارة "التخطيط الستعمال العنف
متواصلة)ِ ،
إلطــاحــة الـحـكــومــة" ،وهــو مــا سيتطور فــي بيانات
الحقة ليصل إلى استعمال مصطلح "اإلرهاب" عند
الحديث عن املعارضة.
ف ــي ب ـي ــان ــات "ك ــورف ـي ــس" ب ــن ش ـه ــري أي ـ ــار وأي ـل ــول
( 2012وثيقة رقــم  ،)5تستمر عملية تغذية املوقع
األم ـيــركــي ( PR Newswireالـ ــذي ي ــوزع الـتـقــاريــر
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة والـ ـقـ ـص ــص اإلخ ـ ـبـ ــاريـ ــة ع ـل ــى وس ــائ ــل
اإلعــام األميركية) بتقارير الرواية الرسمية للنظام
البحريني ،لكن يظهر أن حكومة املنامة أوفدت ناطقة
باسم وزارة إعالمها تدعى ملى بشمي إلى واشنطن
لالجتماع بصحافيني وأكاديميني مشهورين ،مثل
أنــدرو باراسيليتي ،رودولــف بــل ،من "املعهد الدولي
للدراسات االستراتيجية" الــذي يشرف على تنظيم
"ح ــوار املنامة" منذ عــام  ،2009إضــافــة إلــى سايمن
هـنــدرســون مــن "معهد واشنطن لسياسات الشرق
األدنى".
ُ
وتظهر بيانات الشركة بني حزيران وتشرين األول
ّ
( 2013وثيقة رقم  )6أن "كورفيس" نشرت تقارير
عن احتفال سفيرة البحرين السابقة لدى واشنطن،
هدى عزرا نونو ،بعيد االستقالل األميركي ،ونشرت
ً
لها مـقــاال فــي موقع " "The Hillالتابع للكونغرس.
أحد التقارير اإلعالمية التي نشرتها الشركة للنظام
كان إعالن افتتاح "مجموعة كوهني الدولية" (أسسها
ويــديــرهــا وزي ــر دف ــاع أمـيــركــا األسـبــق ول ـيــام كوهني
 1997ـ  )2001فرعًا لها في البحرين ،وهــي شركة
تقول على موقعها اإللكتروني إنها ساعدت شركات
أمـيــركـيــة فــي الـحـصــول عـلــى اسـتـثـمــارات وع ـطــاءات
فــي دول خليجية ،منها الـبـحــريــن ،ووضـعــت خطط
مشاريع خليجية عدة ،من بينها "مشروع إنشاء خط
لنقل الغاز الخليجي إلى أوروبا".
* (يمكن مراجعة الوثائق عبر موقعنا)

