
 

مركز البحرين 
للحوار والتسامح



 

تارا رينور أو جرادي ناشطة في مجال حقوق اإلنسان والوسائط االجتماعية. 

أحد األعضاء المؤسسین لمنظمة برافو ( منظمة البحرین إلعادة التأھیل ومناھضة العنف) •

لقد تابعت انتھاكات الممرضات واألطباء في البحرین خالل األزمة•
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كنم ىأر نَم"
ُ

اناطلُس م
ً

ارِئاج 
ً

الحتسُم 
ً

 z{هللا مر، 

اثكان
ً

 gَعÄافِلاخُم ،هِد
ً

نسل 
ّ

Ö ،هللا ِلوسر ِة
َ

 هِدابع @? ُلمع

Ö ملف ِناودعلاو ِمثإلاب
ُ

Zغ
ّ

à ٍلعفب الو ٍلوقب ِھيلع ام، 

kقَح نا
ّ

ا
ً

لخدَم ھلِخدُي نأ هللا ãåع 
َ

 èêنلا - "ھ

 .)ص(دمحم

 ايا}ñ ىركذ ìîêاملا عوبسألا ةدحتملا ممألا تّيحأ

 .دقتعملاو نيدلا ساسأ ãåع ةمئاقلا فنعلا لامعأ

دعòو
ّ

 ة&رôöلا ةنسلا نم مرحم رÄش @? انلوخد 

ةصرف ،ةديدzöا
ً

 Zàفكتلاو ةùوتلا ركذل ةبسانم 

 ù£êو ¢î°وم ذاقنإ ىركذ مرحم @? فداص&و .ديدجتلاو

 ."يدوj•لا نارفغلا" موي ¢§سòو ،نوعرف نم ليئارسإ

 ،ةنيفسلاب حون ةرداغمو نافوطلا موي ھيف نأ امك

 ةرونملا ةنيدملا ßåإ )ص( دمحم èêنلا لوصوو

ةفاضإ .ةرôöلا لامكتسإل
ً

 مرحم رÄش نإف ،كلذ ßåإ 

 ê¨لاو ،خ&راتلا @? كراعملا ءوسأ نم ةدحاو ãåع دÄش

 يدلو لتقيس" :ھل ثيدحب )ص( دمحم èêنلا اÆj أب≠ت

اديحو نZس}zا
ً

اناشطع 
ً

 ضرع≥ ذإ ."فطلا @? 

 ثيح ،ةناي¥∂ل ،@µرشلا ةفيل¥zا ،@ãع نب نZس}zا

اددع ءادعألا ھقافو ةمألا ھنع تلخت
ً

قو 
ُ

 ھعم نمو لت

 موي ،ءالùرك ةكرعم @? ھبا}πأو ھت∏ب لbأ نم

 ش∏ج دي ãåع ،مرحم نم رشاعلا @? ءاروشاع

 .ة&واعم نب د&زي ةيغاطلا

 

 ةودقلا نع ثحبلا

 لاجرلا نم اÆj ىدتقُي ةلثمأ نع ثحبي انعيمج

 نيذلا ،ةلادعلا راصنأ ،تابيطلا ءاس≠لاو نZبيطلا

 ةيقالخألا ةيحانلا نم Zàبك ماºàحإب نوظحي

 نأ لواحن .فرشلاو ةماركلا يوذو ،نZتباثلاو

Hرضحتس gايح نم ةصلختسملا سوردلا ضعæjم 

نِلو اننحم ãåع بلغتلا @? انتدعاسمل
ُ

 مijمكحب داق

 اÄمادختسإل ةديفملا تاودألا انلافطأل كºàن نأ نZلمآ

 هللا نأ تدجو ،اذê b√عس @? .مj¬حم يطختل دراومك

 وÄف ،ن&رخآ صا¥ƒأ لالخ نم ھسفن @ß فشكي

Öل سانلا مدختس≈∆öةدعاسمو ةناع«و عي gضعÄم 

 مامأ نZلوؤسم انلعج&و ھلئاسر انل ثعبيل ،ضعبلا

gيمالك لعل .انضع bاسانأ لعجي اذ
ً

 Öنورعش gمدع 
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أ نأ نكمملا نم عقاولا @? .حايترإلا
ُ

æjاب مz{ثيد 

 ددحي ام نإ ،كلذ عمو .هللا نعو ناميإلا نع ح&رصلا

 رعشأ يذلا بجاولا ءبعو هللا عم ê¨قالع وb ي≥ايح

 ملظلا ةzöاعم لالخ نم ملاعلا @? ملألا فيفختل ھب

 ةبغرلا ز&زع≥و عيö∆≈لا ميدقت لمأ ãåع ،ةوسقلاو

 ةعفادم يHوÃل Àîê¥∆لا يZàسفت وb اذb .فلآتلاب

  .ناسHإلا قوقح نع

تقو رمألا ê£قرغتسÖ مل
ً

ال&وط ا
ً

 جات≠تسا ßåإ @ßوصول 

 عيمجو هرصع لاجر لضفأ ناk نZس}zا نأ هدافم

 ھيخأو نZس}zا مامإلا نإ .نz{Zا كلذ ذنم لاجرلا

 :)ص( دمحم èêنلا ثيدحب @µانتقإ بŒس امb سابعلا

ئ∏ش لجرلا اذb نم تيأر دق يHإ«
ً

 راتخا يذلاب انأ ام ا

دحأ ھيلع
ً

دبأ ا
ً

 ي“رعلا ط¥zا ةءارق نم نكمتأ مل .»ا

 نيذلا سانلا لباقأ تنك اذل ،حوضوب نآرقلل ع”ارلاو

 لاثم لالخ نم يHوملع مÄف ،مj•لإ عمتسأو مÄفرعأ

اسورد مæjايح
ً

  .ي≥ايح @? ھتأرق امم à‘كأ 

ةمتÄم نكأ مل
ً

 @? دحأ ê£تفلي مل .لبق نم ÷’zاب 

 نكامأ ةرا&زل دzöÄا لذبل ةيافكلا ھيف امب خ&راتلا

 .مijحرضأ م&ركتل وأ اj•ف اودلو ê¨لا ناÃمألا وأ ،مj¬فد

 ثادحأو نZس}zا مامإلا ãåع à‘كأ تفرع≥ املê k£نأ الإ

ةقث تددزإ املk ،ءاروشاع
ً

 ßåإ يHدوقيس يق&رط نأب 

 .ءالùرك

 

 ديحولا N5الس تناGH Iضبق

 ãåع .ي≥ايح نم بناج ãåع ءوضلا ءاقلإب @ß اوحمسإ

ايحور ةيعاو تنك ،ركذتأ ام ردق
ً

 ê¨لوفط ذنم 

 @?و .هللا عم ةقالعلا ãåع يادلاو ê£فّرع دقف ؛ةركبملا

 ßåإ نومت≠ي يمأو ي“أ نأ الإ ،ةيحيسمك تأشH نZح

 نم ي≥دلاو ةلئاع تناk ذإ .ةضراعتم فئاوط

 نZيكلملا نم اوناk اذل ،ادنلريأ ةس∏نك ،تناتس≥وŸàلا

 يدج نأ امك ؛ةكلاملا ةلئاعلل نZصلخمو نZيناطيŸàلا

 نم يمأ ةلئاعو .ةيناطيŸàلا ة&ركسعلا ةيلÃلا @? سَرد

 نZيدنلريألا نZلتاقملاو كيلوثاÃلا نم اوناk ،بألا ةÄج

 اولمعو ة&ر}zا لجأ نم 1916 ةروث @? اوkراش نيذلا

 ةلئاع تناk ،لباقملا @? .ةعابطلاو ةفا}›لا لاجم @?

 ê¨لا )ون&وجوb( ةي≈ناتس≥وŸàلا ةديقعلل ةيلاوم يدلاو
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اùرb ادنلريأ ßåإ اbؤانبأ َرف
ً

 يÃيلوثاÃلا داÄطضإلا نم 

ايخ&رات .رشع سداسلا نرقلا @? اسHرف @?
ً

، kنم اونا 

اقفوو .انحوي سÖدقلا ىفش≈سم ناسرف ،نZيŒيلصلا
ً

 

 كلتمأ ،هذb مدلا ةلسلس لالخ نم ،ê¨لئاع ديلاقتل

اعم يمالسإلاو يدوj•لا ثاZàملا
ً

. kنم ي≥دج ءانبأ نا 

 رعشو ءارمس ةرشg مÄلو ،"دوس نويدنلريأ" ي“أ

flöو ،ةياغلل ٌنكاد يرkكأ يدلاو ناŸà لافطأÄا 

 لالخ راطقلا ةطحم س∏ئر يدج ناk .ءايحألا ةعس≈لا

اقالمع لجر ناk دقل .ةيناثلا ةيملاعلا بر}zا
ً

 ٍديأ وذ  

ñ¥سانلا نم ديدعلا ةايح ذقنأ ،ةم g∆öنم ةعا 

 ،تاراطقلا تاراسم ãåعو تاùرعلا نZب طوقسلا

نايحأو
ً

 وأ لاقتŸàلا ةÄكاف ل„‚ملا ßåإ رضحي ناk ا

 تناk امدنع à‘كلا ھلافطأل ةنيمثلاو ةردانلا سانانألا

 .تاùرعلا رÄظ ãåع نم ھكاوفلا قيدانص طقس≥

 ةكرشل Êîê∏ئرلا رقملا @? لمعÖ ناk يدلاو نأ مغر

 مضت ة&رق @? انشع اننأ الإ ،اºàلجنإ @? ةيدنلريأ ةيلام

 ءانثأ ندنل جراخ ،ةمصاعلا ةطرش تالئاع اÄمظعم @?

 ال ةºàف هذb تناk .تاي≠يعبسلا @? تابارطضالا

 ل&وطلا انخ&راتل ةبس≠لاب تابارطضإلا نم قدصت

 دض ةيدنلريألا ماع ةئمنامثلا برح لالخو .ر&رملاو

 يرامعتسإلا لالتحإلا اندÄش ،يHاطيŸàلا لالتحالا

 ،ةعي≠شلا ناسHإلا قوقح تاkاijناو تاقاقشHإلاو

 ةرشابم ةجي≈نك ص¥ƒ نويلم 2 نم à‘كأ كلb دقو

Ëöإلا عنص نم ةعاHا ةدابإلا وأ ناسzöةيعام.  

تفِرُع ،ê¨يحان نم
ُ

 ةاتفلا" مساب ةسردملا @? 

 ضرع≥أ تنك ê£نأ ê£عÖ امم ،"ةZàغصلا ةيدنلريألا

 وذ يمويلا برضللو ،نZملعملا لبِق نم ةلماعملا ةءاسإل

 امدنع يرمع نم ةسما¥zا @? تنك .ميدقلا زارطلا

kدوقي ناHإ ةسردملا وفظوم يßå ل„‚ملا، gمتي نأ دع 

 لوط ãåع Íêجو كرفو @ãفسلا قباطلا ßåإ @Èفد

 .ادنلريأ نم يHوz{Àî¢ kاب فوصرملا يرz’öا رادzöا

 ،تاونس عضب دعã@ gصألا يدلب ßåإ تدع نأ دع“و

 ،اذكbو .ةي„Zلجنإلا ê¨نكل بŒسg ىرخأ ةرم تبذع≥

 باذعلا عم حماس≥ يأ يدل نكي مل ،ةركبم نس ذنم

 ،نوبbرملا ،ةاغطلا ،نورمنتملا ھب بŒس≈ي يذلا ھ&ركلا

اركبم مijلباق .نوقياضملاو
ً

 ةعòرس نكأ مل ê£نأ مغرو ،
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ةلضفم ،Êîêفن نع عافدلا @?
ً

 ê£نأ الإ ،"لقعلا" ةùرجت 

 اوفرصت نيذلا كئلوأ نم ديدشلا روفنلاب ترعش

 نيذلا كئلوأو ،مj¬م فعضأ ص¥ƒ يأ هاجتا ةوسقب

ƒöع ن&رخآلا اوعãå إ مامضنإلاßå كولسÄضيغبلا م. 

 امدنع ةلفطك èêضغ لقثب تايص¥∆لا هذÆj ترعش

kنا kأ نع عافدلل يدل ام ّلÏ@ غصلاZà bضبق و¨ê 

 .ةبضاغلا

 

 ةددعتملا نايدألاو هللا عم GHقالع

 @? ريدلا @? ةصاخ ةسردم @? ي“ابش لوأ ت∏ضق دقل

 نم ةرركتم فواخم انيدل ناk ثيح ،ادنلريأب نلبد

 ةطرشلاو ش∏ö∂ل ةعgاتلا ش∏تفتلا طاقنو لبانقلا

 ةلاح @? ةسردملا @?و رجاتملا @? ئراوطلا تالوkوتورùو

 هذb ةاي}zا ةق&رط تحبصأ .ةيباbرإ تامÓö عوقو

امامت ةيدايتعاو ةيعيبط
ً

ائ∏ش رن ملو 
ً

اب&رغ 
ً

 انشع اننأل 

 .رط¥zا قطانم لوح انتايح

gنأ دع bلئاع ترجا¨ê إßå انك ثيح ،ةدحتملا تايالولا 

 تنك ،تاي≠يعس≈لا ßåإ تان∏نامثلا فصتنم نم

ةسمغنم
ً

 ضراعتي يذلاو تافاقثلا ددعتملا نيدتلا @? 

امامت
ً

 كلذو ،يدل تناê k¨لا ةيدنلريألا ةùرجتلا عم 

 ßåإ برقأ نوkأ يÃل Zàبك وحن ãåع ي≥ادقتعم عيسوتل

تلباق .نايدألا عونت ßå«و هللا
ُ

 عم ترضحو تقداصو 

 نZي≈بسلاو نZيليجنإلاو نZينادمعملاو نومروملا

 نZ&ردأاللاو نZيناسHإلاو نZيكZàمألا دونÄلاو نZيحورلاو

 نيذلا كئلوأ تيأر امك ،نZملسملاو دوj•لاو نيد}∂ملاو

 غارفلاو ةينوÃلا ةقاطلاو ةمايقلاو صمقتلاب نونمؤي

اعيمج مj•لإ تعمتسا دقل .Zàبكلا
ً

 تنكو ماºàحإب 

ةديعس
ً

 اوعيطتسÖ مل مj¬كل .مÄما„ºل«و مjاميإلو مÄل 

 ق&رط ãåع اورثؤي ملو ٍفاk ٍلÃشÒ@ gاب≈نا اورسأي نأ

 .يدبع≥

 

 H^[رم نم \]كأ XHعجوي ن8رحبلا لاح

 ê¨باصإ صي¥∆≥ مت نأ ذنم ê£باتنا ب&رغ روعش

 لوص}∂ل ةعماzöا @? سردأ تنك دقف .ناطرسلاب
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 ةيلودلا تاقالعلاو ةسايسلا @? ةيملع ةجرد ãåع

 بر}zا عgاط ãåع ي≥اسارد „Zكرت فدÆj ،خ&راتلاو

 ةلحر زÚöب تمق ،2012 رياني @? ."طسوألا قرشلا"و

 تاجاجتحإلا ةبقارمو ثحبلل ن&رحبلا ةكلمم ةرا&زل

 تاوقل ةيساقلا لعفلا دودرو عراوشلا @? ةيملسلا

 دقل .ةيليللا تاZàسملا @? نZكراشملا دض ةطرشلا

 ßåإ ةرداغملا عطتسأ مل يHأل ديدشلا نز}zاب ترعش

 ءارجإل ادنلريأ @? ءاقبلا ãåع يHزح نم à‘كأ ،ن&رحبلا

 ،ê¨نبا ê£تŸàخأ اbدنع .ي”ايميكلا جالعلاو ةحارzöا

 اjأ ،تقولا كلذ @? اbرمع نم ةعgارلا @? تناê k¨لا

 ءÛîê نم ê¨يام}z هللا ةليسو وb ناطرسلا نأ دقتع≥

ايأ ،@ßاتلاùو .أوسأ
ً

 kهللا ھكرت ام نا ß@ ا نمz{دقف ،ةاي 

 كئلوأ ةنحم نم فيفختلل ،ê¨قو صيصختب تدÄع≥

 .هللا ßåإ رات¥Ëا مbراسمو مjاميإ بŒسg نيدÄطضملا

kيدلاو نا bاب≈نإ تفل يذلا وÒ@ إ ةلفطكßå عوضوم 

 ءاقل ßåإ ê¨لحر نأب ةعنتقم انأو ،ê£يدلا داÄطضإلا

 .تقولا اذb @? تأدب فاطملا ةياj @? نZس}zا

 عب≠ت ىرخألا "ناسHإلا قوقح" ّلk نإف ،@ß ةبس≠لاب

 ةلادعلاب انساسحإ ھب≠ي انناميإ نأل نيدلا ة&رح نم

 وأ نيدل ةيbاركلا نأ Ÿàتعأ انأ .ة&ر}zا @? ان≈بغرو

 رشلا اذb فاش≈كاو ،رش أوسأ @Ò ن&رخآلا ناميإ

الوضف لعشأ
ً

  .نايدألا نZب ةفاسملاب قلعتي اميف ي“ 

 

 مcdويعb نaس`_ا

bشملا ءاضفلا اذºàسفت متي يذلا خ&راتلل كZàنم ه 

 مbافتلاو ةفرعملاو داشرإلل ةعونتملا انتاروانم لالخ

 رابتعإ نكمي .ءاروشاع ßåإ ZàشÖ ھنأ دقتعأ يذلا

الاثم سدقملا مويلا اذb رbوج
ً

ايلاثم 
ً

 كسامتلل 

 نم ¢Àîحي ال ددع راشأ دقو .يداعلا Zàغ ê£يدلا

 ةكرعمو نZس}zا مامإلا ßåإ ةيخ&راتلا تايص¥∆لا

 ةي}ıتلاو فرشلل قلطملا حيضوتلا اbرابتعاب ءالùرك

 نأ يدناغ امتاÄملا راشأ دقو امك .ة&ر}zا لجأ نم

 س∏لو ،دجملل س∏ل  ةليلق ةب}π عم راس نZس}zا"

 @? رصنع لkو ايلعلا ةي}ıتلل لب ،ةوà‘لا وأ ةطلسلل

اروkذ ،ةعاö∆لا ةقرفلا كلت
ً

اثان«و 
ً

، kنا Öنأ ملع 

 طقف لاتقلل نيدعتسم اونوÃي ملو ،محرت ال مjˆادعأ
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اعيمج ءاملا نم اومرُح دقل ."لتقلل نكلو
ً

 ¢¨ح 

 سمشلا ةعشأ تحت فافzöا @? اولظ ،لافطألا

‘عتي ملو ءار}›لا لامر طسو ،ةقرا}zا
ّ

à دحأbم 

 نود نمو ةعاg∆ö بئاصملا مظعأ اوÄجاوو ،ةظ}∂ل

 تحبصأ" :وغوb روتكيف بتاÃلا لوق&و .لافجإ

 ذخأي نأ د&ري رئاث ّلÃل ةùراقم نZس}zا ةروث ئدابم

الئاق „‚كيد زلراش≥ ثدحتو ."ھيدÄطضم نم ھقوقح
ً

: 

 ،ة&ويندلا ھتابغر لجأ نم براح دق نZس}zا ناk اذإ"

اذإ ؟ھلافطأو ھتاجوزو ھتوخإ ھقفار اذاملف
ً

 نم ،

 لجأ نم ˘ñاو لÃشå g¯ض ھنأ لوقلا يقطنملا

  ."مالسإلا

 نم مغرلا ãåع ھنأ وb مامتbإلا Zàثي ام à‘كأ نوÃي امùر

 ةعيشلا نوملسملا اÄل ضرع≥ ê¨لا ةيباbرإلا تامôöلا

 ،ماع ّلk نم ءاروشاع موي @? نادلبلا نم ديدعلا @?

 نيذلا ،راوزلا نم Ÿàكأ دادعأ ماÄلإ @? تدعاس دقف

ا&ونس مbددع لصي
ً

 ص¥ƒ نويلم 15 نم à‘كأ ßåإ 

  ."نZع“رألا" لالخ ءالùرك ßåإ ةاشملا ßåإ نومضني

 

  نaس`_اب ءاقللا ةلحر

اZàخأ ،يمايق ھبشÖ ناk نZس}zا ءاقل
ً

 ٍقيدص ةرا&زب ،

 ھت&ؤر عطتسأ مل ê£نكل ،èêناج ßå«و @Èم ناk ،ميدق

ادبأ
ً

 ãåع فرع≥أ تنك ول امك برق نع ھيلع تفرع≥ .

 روفلا ãåع تكردأ مث ،نùZرقملا Zàغ ةلئاعلا دارفأ دحأ

اناÃم لعفلاب لغشÖ ٌص¥ƒ ھنأ
ً

 رمألا ناèê. kلق @? 

 لالخ نم ê¨لئاع ةلالس ê£يع مامأ تيأر يHأ ول امك

 يدادجأ نأ تروصتو ،يوونلا ضم}∂ل ٍصحف

 مjأkو ،ءالùرك @? م&ركلا لوسرلا ةلئاع عم نوفقي

kع نوعفادي اونا¬jو مbأو ،نولصي مjنم ءزجك م 

نأو ،ت∏بلا لbأ عابتأ نمو ةمألا
ّ

 ديفح ماعلا مbدئاق 

 امكو .بلاط ي“أ نب @ãع نب نZس}zا )ص( دمحم èêنلا

 @? نZس}∂ل @¯يسملا ي“ا}›لا( ّيوح نب نوج لاق

 ،هللا ءادعأ لتاقأس ،تومأ نأ لبق" :)ءالùرك ةكرعم

 ."ھيŒن ديفح مدخأس يHاسلو يفيس“و
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 مكل GHلاسر

 ءاروشاع رئاعش في≠صت مدع @˙ب≠ي ،ماºàحإلا عم

 ىركذ ءايحإ نإ .دحاو نيدب يرصحو صاخ ٍءîê˚ك

 داد}zا بكاومو ةعقاولا ليثمت ةداعإ لالخ نم

 @µامzöا ءاÃبلاو ،مالعألاو تاتفاللا عفرو ةماعلا

 ،ردصلا برضو ثادحألا درسو رعشلا ةوالتو ءاثرلاو

kلÄحت اºàايلود م
ً

 لامعأ اbرابتعإب ةددعتم نايدأ @?و 

Ÿع≥
ّ

à ا نعz{امك .ريدقتلاو لالجإلاو فسألاو نز 

≈ي نأ بجي
ّ

 تاءارجإلا ضعg نز}zا نع Zàبعتلا اذb عب

ãحت ê¨لا ةيفافشلا عمو .ةيباجيإلا
ّ

å Æjمامإلا ا 

لعHو ˘ñون نأ انعطتسا اذإ ،نZس}zا
ّ

 مÄف ن&رخآلا م

 نم سانلا نZب تاقالعلا ز&زع≥ اننكمي ،ءاروشاع

 ةلادعلا لجأ نم نولضاني نيذلا نايدألا فلتخم

 فيفخت @? ةمbاسملا كش الب اننكم&و ،ةاواسملاو

 ةي≠يدلا تافالتخإلا ãåع ةمئاقلا تارتوتلا

 ßåإ "تافالتخإلا" هذå b¸رت .ةيسايسلاو ةيعامتجإلاو

اقفو صا¥ƒألا في≠صت
ً

 ةادأ ةباثمب ناk يذلا مj¬يدل 

 نم سانأ نZب ةيفئاطلا ءاkذإل مدختس≥ ةيسايس

 ،مÄضعg نع مbداعgإل ةضراعتم تايجولويديأ

 .ةاغطلل ةيعامzöا مijضراعم فعضت كلذùو

 هذÄل ةيلاثم ةمساح ةلاسر ھيدل نZس}zا مامإلا

 كئلوأ نع عفاد ،ةاغطلل ê£حنت ال" ،ةثيد}zا ةنمزألا

 تمصت الو ،مÄسفنأ نع عافدلا نوعيطتسÖ ال نيذلا

 ،مائولا ز&زعتل رشابم رمأ اذb ."ملظلا دÄش≥ امدنع

 لمعلل بلطم وb لب ،ةروثلل ةوعد س∏ل وÄف

 ãåعو @˛ دي„Zف ،ئطخن ال نأ بجي .يملاعلا @µامتجإلا

 انلطب نZس}zا كلذك نكلو .ثيد}zا انملاع @? ماري ام

ملاو يروطسألا
ُ

ادوجوم لازي ال ،دلا¥zا ،@ّ¯ض
ً

 يذلاو ،

 ق&رطلا لعج ذإ ،رمتس∏ل مالسإلا نكي مل ھنود نم

اضيأ انأو .ةيلاثم هللا وحن
ً

 موي لk" ددرأ ىقبأس 

 ."نZسح اي"..."ءالùرك ضرأ لkو ءاروشاع
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