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العالم

البحرين
ُيحيي البحرينيون ،في ّهذه األيام ،الذكرى السابعة النطالق االنتفاضة الشعبية
ضد النظام .انتفاضة ظنت السلطات أن باستطاعتها إخمادها عبر أعمال القمع
والترهيب ،المدعومة بقوة من الراعي السعودي .إال أن تعاقب األيــام أثبت،
خالفًا لما اعتقد الملك وحاشيته ،أنه كلما توسعت دائرة الخيارات األمنية ،ازداد
اإلصرار الشعبي على التغيير .هكذا دخلت السلطات في متاهة ال نهاية لها ،باتت
عامل استنزاف كبير لصورتها واقتصادها ،من دون أن تفلح في إسكات األصوات
ضة .في المقابل ،وعلى الرغم من انسداد أفق الحل ،تراهن المعارضة
ِ
المعار َ
الطويل» ،وعلى ما يمكن أن يؤول إليه الضعف الناخر في جسد
سها
«نف
على
ّ
السلطة التي تنفق جل ميزانيتها على التسلح

سبع سنوات على االنتفاضة

السلطة أضعف ...رغم القبضة الحديدية
حسن قمبر
بعد مرور سبع سنوات على انطالق
ان ـت ـف ــاض ــة  14ش ـ ـبـ ــاط /فـ ـب ــراي ــر فــي
البحرين ،قد يظن البعض أن شريطها
ّ
توقف عند ذلك املشهد املغطى بدخان
كثيف ،إثر حرق خيام املعتصمني في
دوار ال ـل ــؤل ــؤة ،م ــرك ــز االح ـت ـجــاجــات
الشعبية فــي قلب العاصمة املنامة.
وقد يتصور آخــرون أن الناس عادوا
إلـ ــى م ـنــازل ـهــم ت ـن ـف ـي ـذًا ألوامـ ـ ــر وزي ــر
الخارجية السعودي الــراحــل ،سعود
الفيصل ،الذي ّ
أصر على دخول قوات
بالده إلى البحرين ،لقمع أكبر موجة
احتجاجات سلمية تشهدها البالد
فــي تاريخها الـحــديــث .أمــا الحقيقة،
فهي أن هذه الصورة ،وغيرها اآلالف،
ُ ّ
َع ِلقت في ذاكــرة البحرينيني ،لتشكل
نقطة انـطــاق جــديــدة نحو مـســارات
مختلفة وابتكارات نوعية.
لقد توقف الشريط فقط لــدى النظام
ال ـح ــاك ــم ،الـ ــذي ع ـمــد إل ــى س ـ ّـد أب ــواب
ال ـح ــوار مــع امل ـعــارضــة ،عـبــر اعتقاله
زعيم أكبر جمعية سياسية في البالد
(ال ـش ـيــخ ع ـلــي س ـل ـمــان ،األمـ ــن ال ـعــام
لجمعية «الوفاق») من جهة ،وإدارته
األذن الـطــرشــاء ملـنــاشــدات املنظمات
الحقوقية الدولية ومطالبات مجلس
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة

بـتـحـســن أوضـ ـ ــاع ح ـق ــوق اإلن ـس ــان
فــي الـبـحــريــن ،والـتــوقــف عــن «سحق
امل ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة» ،وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ت ــوصـ ـي ــات
اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي
الحقائق ،من جهة ثانية .لم يكن رد
السلطات العملي على تلك املطالبات
إال م ــواصـ ـل ــة ن ـه ــج ق ـم ــع امل ـطــال ـبــن
بــال ـت ـحــول ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،وت ـســويــق
مزاعم انتهاء األزمة السياسية ،على
الــرغــم مــن الــدعــوات امل ـكــررة املوجهة
إل ـيــه لـحـلـحـلــة األوض ـ ــاع الـسـيــاسـيــة
الـعــالـقــة ،ال ـتـ ّـي تجاهلها تـمــامــا هي
األخـ ـ ــرى ،وف ــض ــل تـفـعـيــل ال ـخ ـيــارات
األمنية بدعم من شركائه اإلقليميني.
ق ــد ي ـك ــون عـ ــام  2017الـ ـع ــام األك ـث ــر
تـجـلـيــة لـسـيــاســات ال ـن ـظــام الـحــاكــم،
الصلف
واملؤشر األقوى على تعاطيه
ِ
م ــع األزم ـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـت ـصــاعــدة،
ـور اق ـت ـص ــادي
بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع تـ ــدهـ ـ ٍ
مـسـتـمــر تـشـهــده املـمـلـكــة الخليجية
ـاع مـ ـت ــزاي ــد فــي
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ،وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ
منسوب الــديــن الـعــامٍ .ارت ـفـ ٌ
ـاع ُيعزى
إلى التكلفة الباهظة لتوسيع مروحة
الـ ـخـ ـي ــارات األمـ ـنـ ـي ــة ،وامل ـت ـم ـث ـلــة فــي
فــاتــورة صـفـقــات التسلح العسكري
واألمـ ـن ــي ال ـت ــي اسـتـهـلـكــت أك ـث ــر من
نصف امليزانية العامة للدولة ،وفقًا
لتقارير غالبية منظمات التصنيف
االئ ـت ـمــانــي ال ــدول ـي ــة امل ـع ـت ـمــدة .هــذا

اإلنـ ـف ــاق ت ـج ـســدت م ـفــاع ـي ـلــه ،الـسـنــة
الـفــائـتــة ،فــي انـتـهــاكــات مـتـعــددة كــان
أب ــرزه ــا تـصـفـيــة ن ـش ـطــاء ف ــي عــرض
ال ـب ـحــر ،وتـنـفـيــذ ح ـكــم اإلعـ ـ ــدام بحق
آخ ـ ــري ـ ــن ،وإصـ ـ ـ ـ ــدار أح ـ ـكـ ــام إض ــاف ـي ــة
ُبـ ــاإلعـ ــدام م ــن ق ـبــل م ـحــاكــم عـسـكــريــة
َ
ف ِّعلت سلطتها بوجه املدنيني .إال أنه،
على الرغم من كل محاوالت الترهيب
وال ـت ـي ـئ ـيــس ت ـل ــك ،تـمـضــي امل ـعــارضــة
بمختلف أطـيــافـهــا فــي رس ــم خريطة
طريق جديدة في مسار االحتجاجات،

شهد عام 2017
ارتفاعًا ملحوظًا في
مستوى االنتهاكات
ً
ُم ـس ـت ـقـ ِـب ـلــة ع ــام  2018ب ــإص ــرار على
«(أننا) باقون» ،بـ«إرادة أقوى».

رسالة صمود
القيادي في «ائتالف شباب ثــورة 14
فبراير» ،ضياء البحراني ،يقول ،في
حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،إن فـعــالـيــات
«ال ـقــوى الـثــوريــة» هــذه السنة تحمل
شـ ـع ــار «ب ـ ـ ــاق ـ ـ ــون» ،م ـض ـي ـف ــا أن ه ــذا
ال ـ ـش ـ ـعـ ــار يـ ــأتـ ــي كـ ـ ــ«رس ـ ــال ـ ــة ص ـم ــود
وم ـ ـ ـقـ ـ ــاومـ ـ ــة وثـ ـ ـ ـب ـ ـ ــات ع ـ ـلـ ــى املـ ــوقـ ــف

من تشييع أحد ضحايا االحتجاجات الشعبية عام 2011

واأله ــداف التي ترجمتها الجماهير
عمليًا فــي الـســاحــات واملـيــاديــن على
م ـ ــدى الـ ـسـ ـن ــوات ال ـس ـب ــع امل ــاضـ ـي ــة».
ويــؤكــد البحراني «رفــض أي تسوية
ُ
هــزي ـلــة ت ـب ـقــي ال ـح ـكــم الــدي ـك ـتــاتــوري
ال ـف ــاس ــد ،وتـ ـص ــادر ح ــق ال ـش ـعــب في

تقرير مصيره السياسي» ،الفتًا إلى
أن «ثــورة الشعب البحريني العادلة
وامل ـشــروعــة واملـحـقــة فــرضــت نفسها
في املحافل الدولية ،وهي ثورة فريدة
م ــن ن ــوع ـه ــا ف ــي ج ـم ـيــع تـفــاصـيـلـهــا،
وأث ـب ــت خــالـهــا شـعــب الـبـحــريــن أنــه

األردن

البنك العربي ينجو من «دعم اإلرهاب» :عون حكومي...
بيان للبنك العربي أعلن فيه انتهاء قضية «كبيرة» مرفوعة
عليه في نيويورك لكن من دون إيــراد إيضاحات كافية،
وهــو ما يطرح تـســاؤالت عن طريقة إنهاء القضية ،في
وقــت ال تــزال فيه قضايا أردنيين مسجونين في الواليات
المتحدة منذ سنوات عالقة دون تسويات وال متابعة
لم يوضح بيان البنك كيفية إنهاء القضية التي دامت  14سنة

عمان ــ األخبار
مل ــدة  14عــامــا أمـسـكــت ح ـبــال املـحــاكــم
األمـيــركـيــة بالبنك الـعــربــي فــي قضية
رف ـع ـه ــا ع ـل ـيــه أك ـث ــر م ــن  100شـخــص
يحملون الجنسية األميركية اتهموا
ال ـب ـن ــك ب ــالـ ـت ــورط ف ــي ت ـح ــوي ــل أم ـ ــوال
لـعــائــات فلسطينيني نـفــذوا عمليات
ف ــدائـ ـي ــة ت ـب ـن ـت ـهــا ح ــركـ ـت ــا «حـ ـم ــاس»
و«الجهاد اإلسالمي» في فلسطني ضد
العدو اإلسرائيلي وقد قتل فيها أقارب
ل ـهــم .الـبـنــك بـقــي ط ــوال تـلــك الـسـنــوات
رافـضــا االتـهــامــات ونــافـيــا علمه بهذه
الصلة ،كما ّ
أصر على التزامه القوانني
الدولية بخصوص تحويل األموال.
م ـ ـنـ ــذ أي ـ ـ ـ ـ ــام قـ ـلـ ـيـ ـل ــة ،ان ـ ـت ـ ـهـ ــت ق ـض ـيــة
«ت ـح ــويــات ح ـم ــاس» أخ ـي ـرًا ملصلحة
«العربي» كما قال بيان أصــدره البنك
ونشرته الصحف املحلية فــي األردن،
ل ـك ــن مـ ــع غـ ـي ــاب أي ت ـف ــاص ـي ــل ،إذ إن
اســم «حماس» املوجود على «القوائم
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ـ ــإره ـ ــاب» لـ ــم ي ــذك ــر فــي
البيان ،كما لم يشر إلى طبيعة القضية
وماذا يعني الحكم الذي كان مشروطًا
بــدفــع تـعــويـضــات لـعــائــات الضحايا

وفـ ــق ن ـش ــرة أخـ ـب ــار ال ـب ـنــك ب ـت ــاري ــخ 1
شباط  ،2016التي أوردت حجم األرباح
لعام ّ ،2015
وبينت قيمة املخصصات
امل ـق ـت ـط ـع ــة خـ ـ ــال ذلـ ـ ــك ال ـ ـعـ ــام م ـقــابــل
القضية املــرفــوعــة ضــده فــي نيويورك
واملقدرة بنحو  349مليون دوالر.
ب ـهــذا اإلج ـ ــراء ،ي ـكــون الـبـنــك ق ــد رصــد
مـلـيــار دوالر لـغــايــات املـحــاكـمــة خــال
بضع سنوات ،لكن ال يمكن الجزم إذا
ك ــان األمـ ــر ق ــد تــوقــف عـنــد ه ــذا الـحــد،
خ ــاص ــة م ــع غ ـي ــاب أي م ـع ـلــومــات في
النشرات الدورية املوجودة على املوقع
اإللكتروني له .ونقلت وكالة «رويترز»
أن مـحـكـمــة اسـتـئـنــاف أمـيــركـيــة ألـغــت
(الجمعة) قرارًا أصدرته هيئة محلفني
ف ــي أيـ ـل ــول  2014بـ ــأن ال ـب ـنــك ال ـعــربــي
م ـســؤول عــن تـسـهـيــل هـجـمــات نفذها
مسلحون على صلة بـ«حماس» ،عبر
تـ ـح ــوي ــات م ــالـ ـي ــة .وق ــال ــت امل ـح ـك ـمــة،
وم ـق ــره ــا م ــان ـه ــات ــن ،إن امل ـح ـل ـفــن فــي
بــروك ـلــن ف ــي ن ـيــويــورك ال ــذي ــن قـيـمــوا
دور ال ـب ـن ــك ال ـع ــرب ــي ف ــي  24هـجــومــا
بـ ــدايـ ــات األل ـف ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة «وص ـل ـت ـهــم
معلومات غير صحيحة وردت ضمن
م ــزاع ــم أح ــد امل ــدع ــن» ،عـلـمــا أن البنك

توصل بعد الحكم األول إلى تسويات
مع  527مدعيًا كانوا ضحايا أو أقارب
لضحايا الهجمات ،إذ اتفق الطرفان
وقتها على التخلي عن إعادة املحاكمة
حال إلغاء الحكم.
بــال ـعــودة إل ــى ب ـيــان ال ـب ـنــك ،ورد شكر
لـلـحـكــومــة األردنـ ـي ــة وال ـب ـن ــك امل ــرك ــزي
األردنـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـل ــى «ال ـ ـج ـ ـهـ ــود املـ ـب ــذول ــة
ع ـلــى مـ ــدار ع ـمــر امل ـح ــاك ـم ــة» ،عـلـمــا أن
«ال ـعــربــي» ال ــذي يـتـخــذ مــن الـعــاصـمــة
عـ ـ ّـمـ ــان مـ ـقـ ـرًا رئ ـي ـس ـي ــا ول ـ ــه  600ف ــرع
ف ــي ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم واحـ ـ ــد مــن
أه ــم االسـتـثـمــارات املـصــرفـيــة املحلية،
ويـ ـش ــارك ف ــي م ـج ـلــس إدارت ـ ـ ــه أطـ ــراف
ع ــدة ع ـلــى رأس ـه ــم امل ـل ـيــارديــر صبيح
امل ـص ــري (ال ـ ــذي ن ـفــى أخ ـي ـرًا أن يـكــون
قد احتجز في السعودية ضمن حملة
القضاء على الفساد التي نفذها ولي
العهد محمد بــن سـلـمــان) ،لكن ينوب
ع ـن ــه ب ــاس ــم ع ـ ــوض الـ ـل ــه الـ ـ ــذي شـغــل
مناصب سياسية حساسة في األردن
مـنـهــا رئ ـيــس ال ــدي ــوان امل ـل ـكــي ،ومــديــر
مكتب امللك عبد الله ،ووزير التخطيط
والتعاون الدولي .كذلك ،يظهر أعضاء
آخ ـ ـ ــرون م ـه ـم ــون ف ــي م ـج ـلــس اإلدارة

