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 مقدمة

 حین المعاصر التاریخ في علیھا مرت أزمة ألخطر 2011 عام البحرین مملكة تعرضت
 شعارات ورفعت التعاون مجلس دوار فبرایر 14 مجموعة نفسھا على تطلق مجموعة احتلت
 عن انفضت ما سرعان حشوداً  الشعارات ھذه واستقطبت ظاھرھا، في إصالحي طابع ذات
 قیام: عن قادتھا أعلن حین وذلك المعلنة، غیر نداتھاأج لھم انكشفت أن بعد المجموعة ھذه

 الدولة قیام عن المجموعة ھذه قادة من آخرون وتحدث الدوار، من اإلسالمیة" "الجمھوریة
  البحرین. في "المھداویة"

 ارللحو تمھیداً  األمن رجال عمل وتقیید الجیش بسحب العھد ولي من الصادر لألمر ونتیجة
 باحتالل وقامت الدوار من مجامیع خرجت المجموعة، لھذه انضمت لتيا الوفاق" "جمعیة مع

 لتواحت للعاصمة المؤدیة الطرق وقطعت الجامعي الحرم على واعتدت السلمانیة مستشفى
 رقف تشكیل إلى األھالي فاضطر األمن، رجال من عدداً  وخطفت الحكومیة، المؤسسات بعض
 قتلھمو األجنبیة العمالة استھداف بعد خاصة ات،االعتداء من السكنیة األحیاء لحمایة شعبیة
 نتشرتا صور في لھم المعارضین وتعذیب الدوار إلى األسرى واقتیاد بارد، بدم الشوارع في
 االجتماعي. التواصل ومواقع اإلعالم وسائل عبر

 مملكة الجزیرة درع قوات ودخلت الدوار بإخالء األوامر صدرت ؛2011 مارس 15 في
 یاداتق على القبض مھمة األمن قوى وتولت التحتیة، والبنى العامة المنشآت یةلحما البحرین
 ھال تتأھل ولم تستعد لم معركة أتون البحرین دخلت ما وسرعان شاركھم، ومن المجموعة ھذه
 خاصة البحرین؛ تاریخ في واألخطر األشرس كانت التي الدولیة" "الضغوط معركة وھي
 البحرینیین. طنینالموا وسالمة أمن ھددت وأنھا

 حدةالمت الوالیات في الرسمیة والمؤسسات الحكومیة الجھات بعض بقیادة الحملة ھذه وكانت
 بیة،أجن إعالم ووسائل دولیة منظمات تدعمھا األوروبي، االتحاد وبعض وبریطانیا األمریكیة
 اھقرار في تخضع التي والجمعیات واألفراد المؤسسات من محكمة شبكات معھا وتتعاون
 بحرینیة. غیر دینیة لقیادات

 اقیادتھ تتبع جماعة نفوذ فرض إلى مجملھا في تھدف مختلفة أدواراً  األطراف ھذه ولعبت
 رینیة،البح الشعبیة اإلرادة على التي اإلیرانیة للثورة األعلى للمرشد والسیاسیة الدینیة

 حرینيالب الشعب تمثیل صالحیة المجموعة ھذه منح على األمریكیة المتحدة الوالیات وأصرت
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 لإلرادة أو أخرى أطراف ألي اعتبار دون الدستور لتغییر البحریني النظام مع والجلوس
 الشعبیة.

 األرواح وإزھاق األمني والتسیب والتخریب الحرق من البحرین عانتھ مما الرغم وعلى
 ضھاتعر بسبب امع من ألكثر األمنیة األجھزة قیدت الدولة أن إال العامة؛ الممتلكات وتخریب
 25 ریخبتا تصریحھ في البحریني الداخلیة وزیر ذلك وأكد ذكرھا السابق الدولیة للضغوط
 أحداث بدایة الالزمة اإلجراءات تطبیق في التردد من شيء ھناك كان "إن :2013 دیسمبر
 لن 2011 أحداث "إن مضیفاً: الدیمقراطي"، النھج مراعاة في المبالغة بسبب فذلك 2011
 شؤوننا". في بالتدخل ألحد نسمح ولن ررتتك

  أبرزھا: من األزمة، تخطي على البحرین مملكة ساعدت كثیرة عوامل ھناك

ً  الفاتح مسجد في الحرة إرادتھ عن معبراً  البحرین شعب وقوف -1  كتل تمثلھ أن رافضا
 .2011 فبرایر 21 بتاریخ بحریني ألف 200 عن یزید ما خرج حیث الجماعة،

 علىو الخلیجیة والدبلوماسیة الجزیرة درع قوات في المتمثل العسكري الخلیجي الدعم -2
 المتحدة. العربیة اإلمارات ودولة السعودیة العربیة المملكة خارجیة وزیري جھود رأسھا

 شكیلت قبول عن بإعالنھ الدولیة الضغط موجة امتصاص في البحرین بمملكة الحكم نجاح -3
 التقصي. ھذا نتائج تبعات وتحمل الحقائق لتقصي لجنة

 نتمكی في األمریكي المشروع مالمح كشف في ساھمت التي العربي الربیع ارتدادات -4
 الجماعات ھذه وضلوع العربي، العالم في والحكم اإلدارة مؤسسات من المتطرفة الجماعات
 أجنبیة. قوى مع بالتحالف المشروع ھذا تحقیق في المتطرفة

  



 للحدود؟ العابرة المتطرفة الشبكات تعمل كیف أوالً:

 في استخدمت التي األسلحة وأخطر أھم على یركز الذي البحث لموضوع مقدمة ھذه كانت
 "الشبكات"، حرب اندالع من عنھا نتج وما الغربیة، الدول بعض مع الجماعات تلك تحالف
 تألیب ىعل جمیعھا تعمل مدني مجتمع ومنظمات حقوقیة وجمعیات إعالمیة تحالفات عبر
 ألنھا ةدراس من أكثر في تبحث أن تستحق حالة فھي البحرین، مملكة ضد الدولي العام الرأي
ً  تعد  الستھداف تستخدم أن المرشح من والتي الحروب، من الرابع بالجیل سمي لما نموذجا

 ةجمھوری تشھده ما وھو العربیة الدول وبقیة التعاون مجلس دول جمیع في األمن وتقویض
 لوافدةا العمالة فإن البحرین في ورقتھم ھي الطائفیة الجماعات كانت فإن اآلن، عربیةال مصر
 التعاون. مجلس دول في أوراقھم ھي األخرى المتطرفة الجماعات أو

ً  دوراً  لعبت ومؤسسات ومواقع وأرقام أسماء الورقة ھذه ستقدم ً  رئیسا  حرب إدارة في وھاما
 الناعمة"، "القوى تسمیتھ: على یصطلح ما استخدام عبر البحرین مملكة ضد ضورس
 والدبلوماسي اإلعالمي الضغط أدوات بتوظیف الغربیة الدول بعض قیام في والمتمثلة
 السیاسي المشھد في الجدد" "الالعبین منظومة ضمن تظھر حدیثة جماعات لدعم والحقوقي
 للحدود. العابرة القوى وھي الدولي

 البحرین مملكة ضد الضغط حمالت إحدى إدارة في ةالمستخدم اآللیات استعراض ویمكن
 بعد طلقنن ثم العالم، من كبیرة مساحة لتشمل نطاقھا واتساع وتمویلھا الشبكات لعمل كنموذج
 الشبكات: ھذه وتشكیل تأسیس كیفیة لشرح ذلك

 ھناك وأن ھدأت قد أنھا تبدو األمور كانت األزمة؛ على عام مرور وبعد 2012 عام بدایة مع
ً تق  على وكذلك حمد، الملك جاللة لھ دعا الذي الوطني التوافق حوار صعید على یحرز دما

 لتدریجیةا العودة مالمح تظھر وبدأت الحقائق، تقصي لجنة توصیات من العدید تحقیق صعید
 من مك بنشر فوجئت البحرین مملكة أن إال عھدھا، سابق إلى الدولیة البحرینیة للعالقات

 ھاوتضع البحرین تھاجم وأمریكیة بریطانیة صحف في والمقاالت ةالمضاد التصریحات
 المارقة. الدول موضع

 زمةاأل في القتلى عدد تجاوز مع بالتزامن جاءت قد البحرین ضد الحملة ھذه أن ھو والملحوظ
 التي ةاإلعالمی التغطیة في المساحة ذات سوریا تأخذ لم إنما ألف، المائة كسوریا دولة السوریة
 لبحرینل مخصصة األیام أحد في البث من ونصف ساعتین نحو رصد تم حیث البحرین، اأخذتھ
 نشاط لك أن االعتبار في األخذ مع الرسمیة، األخبار نشرات في وفقرة وبرنامج تقریر بین

 للبحرین. مضاد بیان أو تصریح استخراج إلى یھدف الشبكة لھذه وحراك

 أمریكیة منظمات بتمویل ،2013 مایو شھر في بیعأسا أربعة لمدة تمتد حملة تنفیذ تم وقد
 نالبحری في مرخص بعضھا البحرینیة المنظمات من مجموعة بھا قامت عامة عالقات وشركة
 جفوالن وبیروت المنامة لتشمل: واتسعت لندن، في أو بیروت في ویعمل رخص وبعضھا
 وباریس. وواشنطن ولندن وقم

 لتالي:ا النحو على الحملة سیر تفصیل ویمكن



 أسستو البحرین مملكة في الدیمقراطي المناخ باستغالل بحرینیة صغیرة مجموعات قامت -
 معدلب البحرین مملكة في نسبتھا وزادت عددھا ارتفع التي المدنیة المؤسسات من مجموعة لھا
 حجمھا في تكون ما أقرب المنظمات ھذه ومعظم األخیرة، العشر السنوات خالل ٪٦٠٠

 تتكرر وبعضھم مجموعة كل في أفراد عدة عن نتحدث ألننا "الدكاكین" إلى وعضویتھا
 منظمة. من أكثر في أسماؤھم

 الصحافة "رابطة اسم: نفسھا على أطلقت مجموعة دشنت 2013 مایو شھر أوائل في -
 رین؛البح ضد حملة البریطانیة العاصمة في -أشخاص عشرة عن عددھا یزید ال- البحرینیة"
 حرب". جریمة الصمت "البحرین: بعنوان: تقریر بإصدار بدأتھا

 بحرینال "منتدى اسم: نفسھا على أطلقت ثانیة مجموعة عقدت نفسھ الشھر من السابع وفي -
ً  مؤتمراً  بیروت في اإلنسان" لحقوق  ان:عنو تحت دولیة حملة شن عن فیھ أعلنت صحافیا

  التعذیب"، عاصمة "البحرین

 إلى مایو 8 من وتمتد نفسھ، العنوان تحمل حملة عن الوفاق جمعیة أعلنت فقد المنامة في أما -
 .بیروت في عقد الذي الصحافي المؤتمر مع بالتزامن وذلك مایو، 16

 مجموعة تدیره الذي– "اإلنسان لحقوق البحریني المرصد" نظم مایو 13-6 من الفترة وفي -
 مثلةم غالم فریدة یضم: فدبو لواشنطن زیارة -السابقة المجموعات في شریك بعضھا أخرى
 معیة"ج في السابق والنائب العكري، النبي عبد الشفافیة جمعیة ورئیس "،"وعد لجمعیة
 جلسيم ألعضاء ومساعدین األمریكیة، بالخارجیة مسؤولین الوفد والتقى مطر، مطر "الوفاق
 المجتمعیة المنظمات وبعض والجمھوري، الدیمقراطي الحزبین من والشیوخ النواب

 واشنطن. جورج جامعة رأسھا وعلى العلمیة والمؤسسات

 اریسب الفرنسیة العاصمة إلى آخر وفداً  المرصد"" شكل مایو شھر من الثالث األسبوع وفي -
 لشرقا لشؤون الفرنسیة الخارجیة وزارة وكیل قابل: الذي السلمان، میثم الدین رجل برئاسة
 من وقیادات الوطني، المجلس في لحاكما االشتراكي الحزب أعضاء من ومجموعة األوسط،
 األخضر. والحزب الشیوعي، الحزب

 في ماللي أطلقھا ناریة وتصریحات إعالمیة وفعالیات جماھیریة أنشطة مع ذلك وتزامن -
 ایوم شھر طوال االجتماعي التواصل ومواقع الطائفي التحریض قنوات عبر وإیران العراق
 العام. ذلك من

 ضبع مصدرھا كان فقد الحملة؛ ھذه بھ حظیت الذي والدعم والترویج للتمویل بالنسبة أما
 ناصرع عضویتھا في تغلغل التي الدولیة والمنظمات والبریطانیة األمریكیة الرسمیة الجھات
 ة،سیاسی مقاصد لتحقیق والمدني الحقوقي دورھا حرف في وأثروا المتطرفة الجماعات من
 یلي: ما مالحظة یمكن حیث

 فةالصحا رابطة أعضاء ألنشطة الجامعة المظلة بتوفیر "حدود بال "مراسلون ظمةمن" قیام -
 الوادي. وندى ضیف ولمیس مرزوق كعادل لندن في المعارضة البحرینیة



 مصاریف بدفع األمریكیة )Democracy for Endowment National( منظمة تكفل -
 تقریر: إصدار أجل من دوالر لفأ 77 مبلغ المعارضین الصحفیین لرابطة قدمت حیث الحملة،

 للمنظمة. الرسمي الموقع عن نقالً  وذلك حرب"، جریمة الصمت "البحرین:

National ( منظمة من سخي بتمویل المعارضون الناشطون حظي ذاتھا الفترة في -
Institute Democratic( المنظمة قدمتھا دوالر ألف 30 مبلغ تقدیم عن كشفت لتيا 

 التي البرامج طبیعة أو أسمائھم ذكر دون البحرین في اإلنسان" حقوق عن "مدافعین لتدریب:
 التي ة"الشفافی "جمعیة إلى المنظمة ھذه تمویل من األكبر النصیب ذھب حین في تنفیذھا، تم
 أنھا كشفت )NDI( منظمة أن بالذكر جدیر ر،دوال ألف 50 وجیزة فترة قبل رئیسھا تلقى
 مبلغ )2012 عام في (أي فقط واحدة سنة في البحرین" في التحول "برامج أسمتھ: لما قدمت
 تفاصیلھا. عن تعلن لم أنشطة نظیر دوالر ألف 320

 لىوع العلمائي المجلس وأعضاء الوفاق جمعیة إلى ذھب فقد التمویل من األكبر الجزء أما -
 ألمریكیةا المتحدة والوالیات بفرنسا جولتھ في رسمي باھتمام حظي الذي السلمان میثم رأسھم
 فعالیات لھ ونظموا میتشیغان، بوالیة اإلسالمي "دیربورن" مركز على القائمون احتضنھ حیث

 جبیل" "بنت نادي: مع بالتعاون وذلك األمریكي، الكونغرس في میتشیغان والیة ممثل حضرھا
 شاركةوبم هللا"، "حزب لصالح تعمل لبنانیة شخصیات عضویتھ في یجمع الذي الثقافي

 أجل نم "أمریكیون منظمة: رئیس هللا عبد حسین المذھب الشیعي األصل البحریني األمریكي
 في ياألساس الدور ویلعب نفسھا المنظمة بتمویل یحظى والذي البحرین"، في الدیمقراطیة

 وقیةالحق والجمعیات الكونغرس أعضاء مع المعارضة لقاءات وتسھیل الرسمي التمثیل حشد
 أمریكا. في

 لھذه رتب حیث ،اللوجستي والدعم الترویج مھمة USAID منظمة تولت جانبھا ومن -
 التي ھي الشركة وھذه العامة، للعالقات )Communications Fenton( شركة اللقاءات
 وقلحق البحرین لمركز " یجالترو تتولى ذاتھ الوقت وفي ،USAID منظمة مصالح تمثل

 یفسر امم األمریكیة، والفضائیات واإلذاعات الصحف في الواسع نفوذھا عبر وذلك "،اإلنسان
 اإلعالم في بطوالتھم صناعة تم بحرینیون أفراد یبثھا كان التي للدعایة الواسع االنتشار
 من ادأفر عشرة نع تسفر تكن لم تجمع ألي منھم أي دعوة أن حین في والبریطاني األمریكي
 شركة أن لالھتمام المثیر ومن ،األمریكیة األروقة في الخواجة وآل رجب نبیل أمثال

)Fenton( منظمة تمثل التي USAID مجلس ذاتھ الوقت في تمثل الخواجة، ومركز" 
 ینشط الذي )Council American Iranian National( اإلیرانیة"-األمریكیة العالقات

 أمریكا. في اإلیراني اللوبي خاللھ من

ً  تمثل الحملة ھذه أن القول ویمكن  غوارھا،أ سبر الروقة ھذه تحاول التي التشبیك لعملیة نموذجا
 منظمة نم أكثر إلى أعضائھا وتنسیب صغیرة مجموعات تأسیس خالل من تنفیذھا یتم والتي
 لدوليا التشبیك على المنظمات ھذه تعمل ثم العضویات، من األدنى الحد سوى تتطلب ال مدنیة
 ثحی البحرین، وخارج داخل حراكھا تدعم للحدود عابرة منظمة من أكثر مع العضویة بطلب
 لبیانات.ا وإصدار الرأي لتكوین المجموعات ھذه ترسلھا التي بالتقاریر المنظمات تلك تكتفي



 ااتھإمكان في تفوق امتدادھا وسعة الشبكات ھذه نسیج أن إال حجمھا؛ صغر من الرغم وعلى
 ركاتح إلى تنتمي وأنھا خاصة كالبحرین، لمملكة الرسمي واإلعالمي الدبلوماسي الطاقم حجم
 ھدفت متطرفة أسس على وقامت المنصرم، القرن ستینیات نھایة في نشاطھا ظھر سیاسیة
 أغراض لتحقیق الحقوقي الجانب وتوظف دینیة، منطلقات من الحكم بأنظمة اإلطاحة إلى

 اإلنسان. حقوق مبادئ ألبسط بشع استغالل في وذلك سیاسیة

 ً  اعاألتب تحشد مدنیة منظمات تأسیس خالل من تعمل التي الرادیكالیة المجموعات بأن علما
 اإلیراني األعلى المرشد ممثل أبرزھا دینیة مراجع على االعتماد خالل من علیھم وتسیطر

 قاسم". "عیسى البحرین في

  



 الدولیة وشبكاتھا الدینیة جذورھا المدني": المجتمع نظماتم" ثانیاً:

 البحرین في والحقوقي السیاسي والعمل المرجعي اإلطار في الفاعلة العناصر غالبیة تنتمي
ً  أسست التي الرادیكالیة الجماعات إلى  بین ما الممتدة الفترة خالل البحرین في لھا فروعا

 جمعیة وقیادات علمائي"،ال "المجلس أعضاء من: مجموعة أبرزھم ومن ،1967-1979
ً  تكون أن تعدو ال التي المحظورة التنظیمات زعماء عن فضالً  الوفاق،  لجماعات فروعا
 عاتالجما أھم تلخیص ویمكن واإلعالمیة، الحقوقیة المنظمات ومنسوبو الخارج، في متطرفة

 رئیسین: تیارین في الخارجیة وارتباطاتھا الرادیكالیة

 قم في اإلیراني وامتداده يالنجف الحوزوي التیار -أ

أمضى تسع سنوات یدرس التعلیم الدیني في الذي  من أبرز شخصیات ھذا التیار: عیسى قاسم
سھ المرشد األعلى للجمھوریة أقم، ویتمتع بعضویة المجمع العالمي ألھل البیت الذي یر

، البحرینوھو مؤسس المجلس العلمائي الذي یعمل خارج مظلة الشرعیة في اإلیرانیة، 
الناطق الرسمي للمجلس العلمائي مجید المشعل الذي أمضى نحو عشرین سنة یدرس في و

حوزات إیران، وكذلك األمین العام لجمعیة الوفاق علي سلمان الذي درس في الحوزة الدینیة 
)، باإلضافة إلى العدید من أعضاء جمعیة الوفاق الذین 1992-1987بقم خمس سنوات (
 ة الدینیة بقم. درسوا في الحوز

 ومن أھم الحركات التي تقع تحت مظلة ھذا التیار:

 .2001 عام تأسیسھا أعید ثم ،1981 عام حلھا تم والتي )1967( اإلسالمیة التوعیة جمعیة -1

والتي أسسھا سعید الشھابي في لندن، وانتسب لھا العدید ) 1982(جمعیة أحرار البحرین  -2
 من قیادات الوفاق. 

 والعراق. ولبنان إیران في كوادره ینشط الذي )1996( البحرین هللا" "حزب تنظیم -3

 أعضاء قدامى یتزعمھا والتي الوفاق، جمعیة عن المنشقة المتطرفة )2009( وفاء حركة -4
 المقداد. الجلیل وعبد حسین الوھاب عبد مثل الوفاء تیار من الدعوة حزب

 العمالیة نقاباتوال والمآتم اإللكترونیة المواقع في تنشط شبابیة تنظیمات التیار لھذا یتبع كما
ً  120 نحو البحرین في یوجد حیث الخیریة، والصنادیق  ھذه تدیر كما خیریة، وجمعیة صندوقا
 ألف نع علیھا تھیمن التي المآتم عدد ویزید بھم، الخاصة الخیریة للصنادیق اتحاداً  المجموعة

 وبني الدراز مثل تمركزھم مناطق في وخاصة عوة،الد حزب تیار إدارتھا على ویھیمن مأتم،
 حفص. وجد وسترة جمرة

 كربالء في وامتداده الشیرازي "الرسالي" التیار -ب



 من مجموعة تأسیس على باإلشراف المدرسي ھادي قام ؛1971 عام البحرین إلى قدومھ لدى
 )1971( اإلسالمي اإلرشاد جمعیة أبرزھا: ومن التیار، لھذا التابعة الرادیكالیة الحركات
 )،1979( البحرین لتحریر اإلسالمیة الجبھة في متمثالً  الجمعیة لھذه العسكري والجناح
 الشیخ أسسھا التي )1980( اإلسالمیة الشھداء وحركة )،1980( اإلسالمیة الوحدة وحركة
 فھي: التیار لھذا التابعة المعاصرة الجماعات أما العصفور، الدین جمال

 المحفوظ. علي محمد ترأسھا التي )2001( اإلسالمي لالعم جمعیة -1

 العلي. جعفر أسسھا التي )2002( اإلسالمیة الرسالة جمعیة -2

 البحراني. المھتدي العظیم عبد أسسھا التي )2003( البیت أھل جمعیة -3

 لندن. في الشایب الرؤوف عبد أسسھا التي )2007( خالص حركة -4

 ا:أبرزھ الحقوقیة، المنظمات من مجموعة في تنظیمي امتداد المجموعات لھذه أن بالذكر جدیر
 وحركة )،2001( اإلنسان لحقوق البحرین وجمعیة )،2001( اإلنسان لحقوق البحرین مركز

 )،2005( اإلنسان لحقوق البحرین شباب وجمعیة )،2005( "حق" والدیمقراطیة الحریات
 للدفاع العالمي االئتالف إلى إضافة )،2010( بحرینال في اإلنسان لحقوق األمریكیة والجمعیة

 ).2011( البحریني الشعب عن

 نموذجا الرسالي" "التیار نشاط

 برامج في الشیرازي محمد الدیني المرجع أتباع اندمج ؛1979 عام اإلیرانیة الثورة أعقاب في
 رةالثو عمد في طاقتھم سخروا حیث طھران إلى التنظیمي كادرھم وانتقل الثورة، تصدیر
 داخل،ال في األوضاع ترتیب نحو إیران زعماء انكفاء أن إال بعالمیتھا، لقناعتھم اإلیرانیة
 وتیار يالشیراز التیار بین خالف وقوع إلى أدیا الفقیھ" "والیة نظام تعریف إشكالیة وبروز
 واعتقلت م،ق في الشیرازي محمد على الجبریة اإلقامة اإلیرانیة الحكومة ففرضت الفقیھ، والیة
 أنشطتھم ممارسة من ومنعتھم البحرین"، تحریر "جبھة أعضاء على وضیقت ابنیھ،

 راضط مما القوانین، لمخالفتھم بعضھم وسجن وممتلكاتھم، وسیاراتھم بیوتھم وصادرت
 إیران. من للخروج أغلبھم
 سسوأ دمشق نظام مع قویة عالقات أقام قد الشیرازي) محمد (شقیق الشیرازي حسن وكان

 في الرسالیة الحركة كوادر تدریب على یشرف كان حیث زینب، السیدة في لھ مركزاً 
 رینیینالبح من الجبھة كوادر من عدد انتقل األثناء ھذه وفي بلبنان، التحریر منظمة معسكرات

 دمشق في أقام الذي الخواجة الھادي وعبد المحفوظ، وعلي العلوي، جعفر منھم: دمشق، إلى
 رین"البح في السیاسیین المعتقلین عن الدفاع "لجنة بھا وأسس ،1989-1983 الفترة: خالل
 .1983 عام



 ثمانیناتال نھایة في الرسالیة الحركة قیادة قررت إیران؛ في منھ عانت الذي للتضییق ونظراً 
 خالل نم العربي الخلیج شیعة "مظلومیة" مفھوم: ونشر الغربیة الدول مختلف في االنتشار
 عملت شبكات بتأسیس الشیرازیون واھتم اإلعالم، ووسائل الحقوقیة المنظمات مع التواصل

 ویدوالس الدنمارك في ألنشطتھم ارتكاز قواعد تأسیس الفترة تلك وشھدت المجال، ھذا في
 میتشیغن. ةوالی في لھم مركزاً  القزویني حسن أسس حیث وأمریكا وإسبانیا، وبریطانیا وبلجیكا

 1992 عام الدنماركي الجواز على حصل حیث الدنمارك إلى خواجةال غادر 1989 عام وفي
 وشغل ،كوبنھاغن في اإلنسان" لحقوق البحرینیة "المنظمة تأسیس إلى نفسھ العام في وبادر
 .2001 عام حتى للمنظمة العام األمین منصب
 منذ وشرع ،2001 یونیو 29 في بحقھ العفو حكم صدور بعد البحرین إلى الھادي عبد عاد
 إلعادة والعف شملھم ممن الرسالیة الحركة كوادر تجمیع في البحرین إلى لوصولھ األولى األیام
 جمھوري. حكم نظام تأسیس على والعمل صفوفھم تنظیم
 ویونی في أشھر الذي اإلنسان" لحقوق البحرین "مركز تأسیس في عملھم باكورة وكانت
 رجعف الشیرازیة "الرسالة" جمعیة رئیس تأسیسھ: في المساھمین أبرز من وكان ،2002
 ین"،البحر في التعذیب وضحایا للشھداء الوطنیة "اللجنة تأسیس مھمة تولى الذي العلوي
 عةالتاب اللجنة رئاسة تولى الذي الشایب الرؤوف عبد "خالص" لجمعیة الحالي والرئیس
 التي لشیرازیةا الرسالیة الحركة كوادر من مجموعة إلى إضافةً  سنوات، ثالث مدة للمركز
 لحقوقي.ا العمل غطاء تحت البحرین في الحكم نظام ضد متشدد سیاسي خطاب تبني في بدأت

 اركش حیث "الحقوقي" نشاطھ لترسیخ اإلنسان" لحقوق البحرین "مركز من الخواجة استفاد
 إلیھ المنظمة أوكلت ثم ،2003 عام العراق في الحقائق لتقصي الدولیة العفو منظمة بعثة في
 الخواجة حصل 2004 عام وفي األوسط، الشرق في برنامجھا تطویر مشروع تنسیق مھمة
 دكأح الدوحة في وانتخب اإلنسان، لحقوق دمشق لمركز االستشاري المجلس عضویة على
 واختیر ،2005 عام البحرین في المستقبل منتدى إلى العربیة المدني المجتمع مؤسسات ممثلي
 نالو اإلنسان، وحقوق االقتصاد معلومات بمركز المستشارین ئةھی في عضواً  2007 عام منذ

 .2009 عام اإلنسان حقوق لدراسات القاھرة مركز عضویة

 لحركةا كوادر من الناشطین مئات بتدریب اإلنسان لحقوق البحرین مركز اھتم األثناء ھذه في
 المنظمات فمختل في وتنسیبھم الغربیة، الدول مختلف في الحركة بشبكات وربطھم الرسالیة،
 الغربب الحقوقیة المؤسسات مختلف في عضویتھ الخواجة استغل حیث الغرب، في الحقوقیة
 من فیداً مست والتأھیل، التدریب على وركز المنظمات، ھذه في الرسالیة الحركة خالیا لتنسیب
 حقوق تعلیمل الكندي "أكویتاس" برنامج قبل من تكلیفھ منھا وباألخص لھ توفرت التي الفرص
 في عملھ خالل من وكذلك ،2004 عام اإلنسان حقوق لمعلمي إقلیمیة شبكة بتأسیس اإلنسان



 منظمة لصالح 2007و 2006 عامي: العربي والخلیج البحرین يف حقوقیة كوادر تدریب
 الین". "فرونت

 مةمنظ اختارتھ أن بعد اإلنسان حقوق لمركز كرئیس استقالتھ الخواجة قدم 2009 عام وفي
ً  لیكون اإلنسان لحقوق الدولیة الین" "فرونت  ریقیا،أف وشمال األوسط الشرق في لھا منسقا
ً  الخواجة محل لیحل 2009 سبتمبر 11 في رجب نبیل تعیین وتم  لحقوق البحرین لمركز رئیسا

 حیث الشبابیة الكوادر من عدد تأسیس في الخواجة مركز نجح األثناء ھذه وفي اإلنسان،
 من أعداد تجنید في هللا عبد حسین وزمیلھم المسقطي محمد وزوجھا مریم ابنتھ نشطت

 امتق التي التعاون عالقة عن امتنانب مشیمع حسن تحدث وقد "حق"، كوادر من المعارضین
 رجب. ونبیل الخواجة الھادي عبد وبین بینھ

 دمجی وكان انقالبي طابع ذات "رسالیة" أجندة ینفذ الخواجة كان الحقوقي؛ نشاطھ جانب وإلى
 تتعامل تكان التي بالجھات الضرر ألحقت بطریقة السیاسي وبرنامجھ الحقوقي نشاطھ بین ما
 لتحقیق الحقوقي العمل توظیف خلفیة على 2004 عام الخواجة اعتقل حیث البحرین، في معھ

 الجمعیة لكن ،2004 سبتمبر في اإلنسان لحقوق البحرین مركز وأغلق سیاسیة، أغراض
 ھ.إغالق قرار رغم المركز نشاط واستئناف القانون بتجاوز قراراً  اتخذت للمركز العمومیة

ً  انتخابھ إثر وعلى  ضد حملة الخواجة شن ؛2005 فبرایر شھر في المركز إدارة لمجلس رئیسا
 حسن مھازعی انفصال إثر المتطرفة "حق" حركة إلى وانحاز النیابیة االنتخابات في المشاركة
 ركةح عن اإلعالن مناسبة في المتحدثین أبرز كأحد الخواجة وظھر الوفاق، جمعیة عن مشیمع
 حركة كوادر تدریب على یعمل المركز حأصب الحین ذلك ومنذ ،2005 نوفمبر شھر في "حق"
 وقوحق الدیمقراطیة لدعم الدولیة بالمنظمات وربطھم الخارج، في زعمائھا مھام وتنسیق حق

 ،2007 عام مشیمع حسن مع أخرى مرة اعتقالھ إلى السیاسي الخواجة نشاط أدى وقد اإلنسان،
 اك.آنذ بحقھ صدر الذي الملكي العفو من الثالثة للمرة استفاد ثم

ً إقلیمی مقراً  مركزه یشكل بل البحرین، على یقتصر ال الخواجة نشاط أن بالذكر جدیر  للتیار ا
 عیدالص على الحركة كوادر بتجنید یقوم حیث والسعودیة، والكویت العراق في الشیرازي
 تتعاون لتيا الغربیة المؤسسات بعض من بتمویل لكوادرھا التدریبیة الدورات وتنظیم اإلقلیمي

 ھ.مع

 اتوالجماع وإیران، العراق في الدینیة المرجعیات سارعت بالبحرین األحداث وقعت وعندما
 عدائیةال التصریحات إطالق وتضمنت البحرین، في لھا العاملة للفروع تأییدھا بإعالن األم
 حركاتل المؤیدة والمظاھرات الفعالیات وتنظیم المادي الدعم وتقدیم البحرین، في الحكم ضد
 رانإی من كل في ومرجعیات دینیة قیادات ذلك في وساھم بالبحرین، المتطرفة رضةالمعا

 ولبنان. والعراق



 على یربو ما خالل من طائفیة صبغة ذات حملة اإلیرانیة القنوات شنت نفسھا الفترة وفي
 بعةالتا اإلعالمیة والمؤسسات والصحف اإلذاعات من عدد إلى إضافة فضائیة، قناة سبعین
 وتلفزیونیة إذاعیة قناة 35 نحو تمتلك اإلیرانیة والتلفزیون اإلذاعة ھیئة أن بالذكر یرجد لھا،

 دیھاول لھا، مقراً  إیران من تتخذ التي البیت أھل أنباء وكالة نشاط ذلك إلى یضاف حكومیة،
 تعاون،ال مجلس دول في السریین المراسلین من وشبكة ولبنان، العراق في ومراسلون أفرع
 یرانیةاإل للثورة األعلى المرشد یترأسھ الذي البیت ألھل العالمي للمجمع الوكالة هھذ وتتبع
 بعضویتھ. قاسم عیسى الشیخ ویتمتع خامنئي علي

 آخر نموذج "الشھابي" شبكة

 تمارس ذتوأخ رادیكالیة دینیة جماعات عن انبثقت التي الشبكات من العدید نشاط تتبع یمكن
 ومن الجماعات، لھذه الدینیة المرجعیة تخدم سیاسیة آربم تحقیق بھدف الحقوقي الدور
 ةالجنسی إسقاط تم الذي الشھابي، سعید ابنة الشھابي آالء تدیرھا التي المجموعة ضمنھا
 خالل نم ویعمل البریطانیة، الجنسیة ویحمل البحرین في للعدالة مطلوب وھو عنھ البحرینیة
 ن.لند في اإلیرانیة السفارة تملكھ ومقر مكتب

 عنيوی ووتش"، "بحرین یدعى: الكتروني وموقع افتراضیة منظمة عن تزید ال الشبكة ھذه
  من: فتتكون مجموعتھا أما البحرین" في اإلنسان حقوق "بانتھاكات

 في فیدسوندی كریستوفر البریطاني الباحث للدكتوراه رسالتھ على یشرف بریطاني طالب -
 ةالصحاف سي بي والبي (كالجاردیان البریطانیة اإلعالم وسائل نشرت والذي درھام جامعة

ً  البریطانیة)  الحرس نم أموال بتلقي واعترافھ اإلیرانیة بالسفارة صالتھ حول مطوالً  تحقیقا
  بریطانیا، في أنشطة إلدارة بلندن واإلیرانیة األمریكیة السفارتین: من وكذلك رانياإلی الثوري

 لتأثیرا "أدوات حول: البریطانیة بیرمنجھام جامعة في العلیا لدراستھ یحضر أمریكي طالب -
  االجتماعي". التواصل وسائل خالل من السیاسي

ً  ویدیران واشنطن في اإلیراني اللوبي إطار ضمن یعمالن أمریكا في ناشطین -  دعوی موقعا
 إیران. مع األمریكیة العالقات لتعزیز

 القارة شبھ في ألنشطتھم الترویج مجال في ویعمل الشھابي تیار نفس إلى ینتمي باكستاني -
 الھندیة.

 البحرین. في بھم المغرر الناشطین بعض -

 عاتتبر خالل من تمویلھا على تحصل المجموعة ھذه أن یعلن الموقع أن ھو للسخریة والمثیر
 أعضائھا!

  



 البحرین ضد العاملة الرادیكالیة الشبكات رحال" "محط لندن ثالثاً:

 مع حرینیةالب المعارضة أجنحة لبعض والتنظیمیة الدینیة للعالقة التاریخي السرد عن بعیداً 
 التي تاالتھاما مصداقیة مدى عن الغربیة الفكر مؤسسات بعض من كثیرة أسئلة تثور ؛إیران
 .بھا التنظیمیة وصلتھم بإیران االرتباط في للمعارضة البحرینیة السلطة تكیلھا

 من تفصیالً  وأكثر أوفر مادة تملك البریطانیة السلطات أن ھو التساؤالت ھذه في والغریب
 ھالكن یرانإ مع لدیھا الموجودة البحرانیة للمعارضة التنظیمي االرتباط عن البحرینیة السلطات
 .االدعاءات ھذه صدقیة حول البحریني النظام من األدلة تطلب

ً  الشھابي سعید البحریني المعارض تبوأ فقد ً  منصبا  منذ الدعوة لحزب الدولي التنظیم في مھما
 يف معسكراً  الدعوة حزب أسس اإلیرانیة،-العراقیة الحرب اندالع ولدى الثمانینات، مطلع
 في الشھابي ذكر وقد العراقي، النظام ضد معارك في رهكواد وشارك إیران لصالح األھواز
 یحاربون وھم وقتلوا المعسكر ذلك إلى انضموا الذین البحارنة من مجموعة أسماء مذكراتھ
 إیران. صف إلى

 في ةاإلسالمی الثورة نظام لصالح لندن في مظاھرات ینظم كان أنھ مذكراتھ في الشھابي وذكر
 ،1983 امع اإلیرانیة العالم لمجلة محرراً  بتعیینھ للخمیني ئھوال على الشھابي وكوفئ ،إیران
 ذاتھ الوقت في وكان ،1999 عام الصدور عن توقفھا حتى تحریرھا رئاسة في استمر حیث
 :نم كل آنذاك عضویتھا إلى انضم التي ،”اإلسالمیة البحرین أحرار حركة“ تنظیم یترأس
 .الجمري ومنصور الجمري، وجمیل دري،النوی وسالم العلوي، ومجید علي، النبي عبد

ً  الثورة نظام خدمة في الدؤوب عملھ على سنة 22 نحو مرور وبعد  اكتشف لندن، من انطالقا
 خيس بتمویل ویحظى إیران في الحكم خدمة على یعمل الشھابي أن فجأة البریطاني اإلعالم
 في )TomHarper( نشره ما وفق البریطانیة، العاصمة في المشبوه لنشاطھ طھران من

 عن تحدث حیث ،2011 أغسطس 30 بتاریخ )Standard Evening London( صحیفة
 .بإیران والمالیة التنظیمیة الشھابي عالقة

 ائبةغ تكن لم فإنھا البریطاني، اإلعالم عن الفترة ھذه طوال غابت قد الحقائق ھذه كانت وإذا
 من أقرانھ عم التنظیمي الشھابي بنشاط الیقین علم تعلم كانت التي البریطانیة السلطات عن

 مإبراھیو المھدي، عبد وعادل كبة، ولیث الربیعي، موفق :مثل الدعوة حزب في العراقیین
 أعضاء بیةغال أصبحت الثانیة الخلیج حرب انتھاء وبعد ،إیران في الثورة نظام لدعم الجعفري،

 2001 عام الغرب في األمنیة األجھزة بعض شكلتھا التي العمل خلیة من جزءاً  المجموعة ھذه
 .حسین صدام بنظام اإلطاحة على للعمل

 رینیینالبح المعارضین من "لندن مجموعة" عالقة عن تكتب لم التي الفصول من الكثیر ھناك
 قم، يف الدینیة بالحوزة الدراسة من انتھائھم رفو البریطانیة العاصمة إلى یفدون كانوا الذین
 لندن لىإ انتقل الذي سلمان علي الشیخ الوفاق لجمعیة العام األمین :المثال سبیل على ومنھم
 ،2001-1995 الفترة خالل الشھابي مجموعة إلى وانضم قم في الدینیة دراستھ إتمام بعد



 وزةالح في درس الذي المزعل محمد يالبحرین البرلمان في السابق النائب الجمعیة وعضو
 .2001 عام حتى نفسھا المجموعة إلى لینضم لندن إلى انتقل ثم ،1989 عام حتى بقم الدینیة

 رؤوفال عبد ؛إیران في نشأت التي "البحرین لتحریر اإلسالمیة الجبھة" عضو كذلك ومنھم
 لدینیةا المرجعیة خط في المتمثل الفقیھ والیة نھج یتبع" :بأنھ نفسھ یصف الذي الشایب

 الخامنائي اإلمام العظمى هللا آیة إیران في اإلسالمیة الثورة وقائد المسلمین أمر لولي والسیاسیة
 في زمیلھ وكذلك ،2006 عام السیاسي اللجوء حق على حصل والذي ،"الوارف ظلھ دام

ً  كان الذي المحروس كریم الجبھة  ذلك بعد انتقل ثم ،1990 عام حتى بیروت في باسمھا ناطقا
 لھاشميا وقاسم مشیمع علي وابنھ مشیمع، حسن :منھا كثیرة أسماء إلى إضافةً  لندن، في لإلقامة
 یأتوا أن بلق إیران في والتمویل التدریب تلقت التي المتشددة الرسالیة الشخصیات من وغیرھم
 توبرأك شھر في إیران إلى البحرین ضم ضرورة نع بصراحة منھم العدید ویتحدث لندن إلى

2012. 

 لطاتالس ساھمت قد البریطانیة السلطات فإن المتطرفة؛ المجموعات ھذه إیواء إلى وباإلضافة
 عضائھاأ ارتباطات عن الشك یقبل ال بشكل علمھا رغم الشبكات ھذه نشاط دعم في البریطانیة

 مھاإعال في التصریح مجال لھم وفتحت اسي،السی اللجوء حق منحتھم حیث طھران، نظام مع
ً  دعما البریطانیة التشریعیة السلطة قدمت حین في الرسمي، ً  لوجستیا  قاعات تحف خالل من قویا
 تالجماعا لھذه -إیفبري اللورد الشبكات: لھذه الروحي األب برعایة- اللوردات مجلس مبنى

 ینب اللقاءات ترتیب وتم الثنائیة، واللقاءات والمؤتمرات الندوات عقد حریة لھم وأتاحت
 البریطاني. البرلمان في أمریكیین مسؤولین مع الشبكات ھذه أعضاء

ً  ولیس  تشنھا التي الحمالت ومطبخ الرحال، محط البریطانیة العاصمة تكون أن ذلك بعد غریبا
 البحرین. ضد الرادیكالیة الجماعات

  



 الجغرافي التوزیع وفق الدولیة الشبكات رابعاً:

 تشكیل يف المجتمع حق رأسھا: وعلى للمواطنین، والسیاسیة المدنیة بالحقوق الشدید إیماننا مع
 يف حدث ما أن إال مصالحھ؛ على والحفاظ حقوقھ لضمان خاللھا من والعمل المدنیة مؤسساتھ
 استغالل سوء ھو الحریات)؛ ھذه لممارسة ضوابط وجود دون االنفتاح (نتیجة البحرین
 رعب والعمل الوطني اإلطار من الخروج عبر وذلك الدستور ضمنھا التي والحریات الحقوق
 ةالمحلی الوطنیة بالضوابط االلتزام ورفض الدولة، مؤسسات لتقویض خارجیة شبكات

 وفاقال جمعیة عضو یقف أن إلى األمر وصل حتى الدستور، وبمواد البحرینیة وبالقوانین
ً  لیطلق -النواب مجلس لرئیس ولأ نائب بل- السابق النائب  القانون" مفاده: شھیراً  تصریحا
 عامة. ندوة في وذلك حذائي"، تحت

 الدینیة للقیادات -إعالمیة أم حقوقیة أم كانت سیاسیة- المدنیة المؤسسات ارتھان أن كما
 والقوانین السلطات فوق تعلو سلطة المتطرفة الدینیة الجماعات منحت أولى كمرجعیة
 لدینيا اختلط حین الطائفي البعد علیھا وأسبغ المنظمات تلك بحیادیة أخل مما یة،الدستور
 بالحقوقي. بالسیاسي بالمدني

 مع رادیكالیةال المجموعات تحالف في تمثل فقد الدستوریة؛ الحقوق لتلك األبشع االستغالل أما
 كوذل الوطني؛ ارالقر على والسیطرة للھیمنة كمجموعة تمكینھا أجل من األمریكیة الدوائر
 برسبتم من عشر الحادي أعقاب في األمریكیة اإلدارة مع المجموعات تلك مصالح التقاء منذ

 بنودھا: أھم من كان والتي الدیمقراطیة"، "دعم تسمیتھ: على اصطلح ما أساس على 2011
 اإلقلیات. تمكین

 نیةدی جماعات مكینلت برامج بتبني األمریكیة اإلدارة قیام إلى التطورات ھذه أفضت وقد
 تقویض تنفیذ إلى تسعى بل للدولة، السیادیة بالحدود تعترف وال األممیة العقیدة تعتنق متشددة
 وفق میرس وأن البد المنطقة مستقبل أن ترى أجنبیة قوى مع التحالف عبر الدولة مؤسسات
 وشركات منظمات من الناعمة وأدواتھا الخالقة الفوضى بریشة تنفذ جدیدة للشرق خارطة
ً  علیھا ومارست تشویھ حملة أكبر البحرین على شنت وھیئات ً  ضغطا   ھا.طاقت یفوق دولیا

 ةاألنظم أن إلى مجملھا في األمریكیة اإلدارة إلى قدمت التي الغربیة الدراسات خلصت وقد
 الجماعات مواجھة عن وعاجزة السن في طاعنة أنظمة معظمھا في العربیة الدول تحكم التي
 دینیةال الجماعات احتواء على والقادر المنطقة ھذه في للحكم األنسب البدیل وبأن بیة،اإلرھا

 منھ دةاالستفا یمكن ونفوذ بجمھور تتمتع التي "المعتدلة" الدینیة الجماعات ھم "المتشددة"
 األمریكیة. المتحدة للوالیات اإلستراتیجیة المصالح لتحقیق وتوظیفھ

 كوندولیزا لھ روجت الذي الخالقة" "الفوضى مفھوم خالل من التوصیات ھذه ترجمة وتمت
 مادلین ترأستھا التي الدیمقراطیة" لدعم األوسط الشرق "مبادرة إلى: باإلضافة رایس،

 الدیمقراطیة، لممارسة الشعوب تأھیل إلى تھدف برامج مجموعة خالل من ونفذت أولبرایت،
 وإعالمیین وناشطین دیمیینوأكا مؤسسات وضمت الضخمة المیزانیات لذلك وخصصت
 الشرق. في واإلثارة الشھرة عن یبحثون غربیین



 للتأھی الدیمقراطیة" "دعم مشاریع یساعد كرافد األقلیات" "تمكین برامج تقدیم تم كما
 ذلك تنفیذ وتم العربیة، المنطقة في والحكم اإلدارة مؤسسات لتولي كبدیل الطائفیة المجموعات

 الدعم ذلك بعد ومنحھا والتدریب التأھیل برامج من لالستفادة والجھات داألفرا انتقاء خالل من
 واللوجستي. السیاسي

 الجزء أنب القول یمكن البحرین؛ في الدعم ذلك من استفادت التي المؤسسات أغلب إلى وبالنظر
 ئي،والكربال النجفي الحوزویین: التیارین منسوبي لدعم بالفعل خصص قد منھا األكبر
 بحرینال "تحریر" جبھات انھیار بعد أفلست التي الیسار جمعیات فلول زعماء من وحلفائھم

 عارض لذيا الیساري التیار في كبیر شرخ وقوع إلى ذلك وأدى المنصرم، القرن ستینیات في
 عنھم. االنفصال وقرروا الدینیة الجماعات حضن في زعمائھم ارتماء أعضائھ من العدید

 فیما ؤكدت األقلیات؛ وتمكین الدیمقراطیة دعم برامج من لمستفیدینل المتفحصة النظرة أن كما
 الشریحةو األكبر القطاع یمثلون كانوا الرادیكالیة الدینیة الجماعات قیادة أن للشك مجاالً  یدع ال

 نحو بلق لھا معدة كانت التي اإلستراتیجیة وفق نفذت قد أنھا یؤكد مما البرامج ھذه من األوسع
 سنوات. عشر

 فیھ: قال والذي 2011 عام المتحدة األمم مبنى في أوباما خطاب تفسیر على ذلك ساعدناوی
 ادةإلر اعتبار أدنى دون واآلن"، .. تحدیداً  الوفاق حزب مع یجلس أن البحریني النظام "على
 وممثلیھ. البحریني الشعب

  



 والتوصیات النتائج

 اتھا،أدو ھي وتلك العربي، الخلیج دول ضد ستشن التي القادمة المعركة مالمح باختصار ھذه
 قةالمنط دول تستھدف التي الجھات بأن االعتبار في األخذ مع لھا، الداعمة والجھات ومواقعھا،
 لتيا الضغط ورقة طبیعة ذلك على بناء وتحدد خلیجیة أو عربیة دولة كل خصوصیة تعرف

 لىع تعمل فإنھا حرین؛الب في الدینیة الجماعات ورقة استغلت إن فھي ضدھا؛ ستستخدم
 تستخدمو السكان، من األكبر الجزء فیھا العمالة تشكل التي الدول في العمالیة ورقة توظیف
 الدول. بعض في اإلثنیة الورقة ذاتھ الوقت في

 مدنیة ""دكاكین إنشاء في: ویتمثل یتغیر، وال یتبدل ال ذاتھ سیبقى والعنوان اإلطار أن إال
 ثم یة،الدستور الحریة مساحة تستغل استغالل خالل من مجتمعاتنا لداخ بھا الزج یتم صغیرة
 وبدعم أجلھا نم أنشئت التي الخفیة األجندات لتنفیذ دولیة وتشبیكات تحالفات لتشكیل تدفع
 دودح بأیة تعترف وال مصالحھا، وفق المنطقة ترسیم إعادة على تعمل غربیة دول من سخي

 ولتحالفاتھا. لحراكھا

 الشبكات. حرب ھي تلك .. الحروب من الرابع والجیل القادمة، ةالمعرك إنھا

 التوصیات 

 اتواجھھ أن یمكنھا ال كما منفردة، التحالفات ھذه تواجھ أن الخلیجیة الدول من ألي یمكن ال 
 الدبلوماسي الحراك أو الرسمي اإلعالمي الخطاب خالل من أي التقلیدیة، الطرق باتباع

 لھذه تصدوای أن یستطیعون بملحقیھا الدبلوماسیة البعثات وال الحكومي اإلعالم فال التقلیدي؛
 قتراحا فیمكن ذلك على وبناء الشبكات، تلك عناصر وطاقات كوادر یضاھوا أن أو التحالفات
 وھي: الشبھات، تلك خلف الكامنة األمنیة المخاطر لمواجھة اإلجراءات من مجموعة

 محلیاً:

 ام منھا وباألخص المدني، المجتمع منظمات لنشاط ضابطةال القانونیة الضوابط وضع -1
 الجھات منع استغالل خطر من المنظمات ھذه حمایة یضمن وما الخارجي، بالتواصل یتعلق

 نشر عقوبة تغلیظ إلى إضافة للحدود، عابرة شبكات ألجندات إخضاعھا أو لھا الخارجیة
 ھاعلی تنص التي األحكام تجاوز أوو المختصة للجھات دلیل تقدیم دون جھة ألي االتھامات
 ملالع وحق التعبیر حق وخاصة العامة الحریات على ذلك یؤثر أن ودون المحلیة، القوانین

  السیاسي.

 سساتمؤ إلنشاء المواطنین وتأھیل المجتمعیة والمناشط الفعالیات لمختلف الدعم تقدیم -2
 ةالدول وسیادة وحدة على تحرصو المحلیة، الدستوریة القانونیة األطر ضمن تعمل مدنیة

 والقانون.

ً  تمنع مواد واستحداث الدیني، الشأن بتناول المتعلقة التشریعات مراجعة -3 ً بات منعا  استغالل ا
 المجتمع. أبناء بین والكراھیة الفرقة بث أو الطائفي للتأجیج الدینیة المنابر



 وتقدیم ة،المجتمعی القیم وتعزیز الوطنیة، الھویة ترسیخ إلى الھادف العلمي البحث تشجیع -4
 علقةالمت المشاكل وحل العربیة، الخلیج دول في المدني المجتمع تطور لدراسة الالزم الدعم

 بھ.

 إقلیمیاً:

 التقلیدیة، غیر التحدیات ھذه لمواجھة موحدة خلیجیة بإستراتیجیة القوى ھذه مواجھة -1
ً  والتحرك المعلومات، وتبادل عھا،م التعامل وآلیات القادمة، المعركة مواقع وتحدید  دولیا
 تجاھھا. موحدة بمواقف

 المجتمعیة، الظواھر بدراسة تعني التي الخلیجیة والدراسات البحوث مراكز تأسیس -2
 المجتمعات على تطرأ التي المتغیرات ورصد مواجھتھا، وسبل الثقافي األمن ومھددات
 المشتركة. یجیةالخل التحدیات لمواجھة التصورات ووضع العربیة،

 دولیاً:

 فیھا، طتنش التي الدول في وتعقبھا الشبكات، ھذه نشاط لرصد شاملة إستراتیجیة وضع -1
 بعثاتال على ذلك تنفیذ یقتصر ال أن شریطة بالحجة، الحجة ومقارعة بالمعلومات ومواجھتھا
 فاتالتحال مواجھة في بمفردھا تقف أن یمكن ال التي الرسمیة اإلعالم ووسائل الدبلوماسیة

 الخطیرة.

 توعیة بھدف الغربیة العواصم في والدراسات لألبحاث ومراكز للفكر معاھد إنشاء -2
 ومخاطبة الدول، لھذه الوطني األمن على المتشددة الجماعات بمخاطر الغربیة المجتمعات
 الرأي یاغةوص القرار صناعة في تسھم التي الغربیة الفعالیات في والمشاركة الغربي، اإلعالم
  العام،

 مع تحالفات وإنشاء المحایدة، الغربیة المراكز مع والتعاون الشراكة عالقات اءإنش -3
 ظیرتھاون الخلیجیة المدنیة المنظمات بین وصل حلقة لتكون الرصینة اإلعالمیة المؤسسات
 من ةالخلیجی المجتمعات واقع عن الرصینة العلمیة المعلومة وتقدیم واألمریكیة، األوروبیة

 خاللھا.


