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العالم

شـعـبـهــا اسـتـقــالــه ال ـكــامــل وسـيــادتــه
على أراضيه ،وينعم بالحرية والحياة
العزيزة الكريمة».

تمسك بالتغيير

عال من املسؤولية والتحمل
على قدر ٍ
ً
وال ـص ـبــر ،وأن ــه يـمـتـلــك نـفـســا طــويــا
وإرادة ت ـت ـعــاظــم ك ـل ـمــا م ـ ــرت األي ـ ــام
والسنون».
ويـ ـ ـ ـش ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادي ف ـ ـ ــي االئ ـ ـ ـتـ ـ ــاف
امل ـع ــارض ،فــي خـتــام حــديـثــه ،عـلــى أن

ّ
وضحى
«شعب البحرين الــذي صمد
وق ـ ــدم أن ـم ــوذج ــا راقـ ـي ــا ف ــي املــواج ـهــة
يـسـتـحــق ن ـظــامــا دي ـم ـقــراط ـيــا جــدي ـدًا
ي ـت ـن ــاغ ــم مـ ــع ط ـم ــوح ــات ــه املـ ـش ــروع ــة،
وتطلعاته ملستقبل البحرين الجديدة
التي يسودها العدل واملساواة ،وينال

مــن جهته ،يشير الناشط السياسي،
علي الفايز ،في حديث إلى «األخبار»،
إل ـ ــى أن «الـ ـبـ ـح ــري ــن ت ـع ـي ــش أزم ـ ــات
م ـت ـفــاق ـمــة ألس ـ ـبـ ــاب عـ ــديـ ــدة ،أب ــرزه ــا
بنية النظام الحاكم القبلية ،وعقليته
االسـتـبــداديــة ،وعقيدته غير الوطنية
املـسـتـنــدة إل ــى ال ـخ ــارج ،فـسـلــوكــه ّ
ينم
ب ــوض ــوح ع ــن ع ــدم إي ـمــانــه بــاالنـتـمــاء
إل ــى الـبـحــريــن وط ـن ــا ،واع ـت ـق ــاده أنـهــا
غـنـيـمــة أو م ـلــك خ ـ ــاص ،وأن الـشـعــب
جزء من هذه األمالك ،وليس مواطنني
مـتـســاويــن ف ــي ال ـح ـقــوق وال ــواج ـب ــات،
ولهم حق الشراكة في القرار والثروة،
وعلينا حيال ذلــك أن نخوض معركة
سياسية إليجاد حلول جذرية لألزمة
الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة ،لـ ـضـ ـم ــان أم ـ ــن الـ ـب ــاد
واستقرارها».
ويتابع الفايز« :هــذا السلوك يقودنا
إلــى تفسير تصاعد األحـكــام القاسية
وأحـكــام اإلعــدام وإسـقــاط الجنسيات،
إضافة إلى التهجير القسري وإشهار
س ـ ــاح ال ـق ـض ــاء الـ ـعـ ـسـ ـك ــري» ،م ــؤك ـدًا
فــي الــوقــت نفسه أن «ه ــذه اإلج ــراءات
فشلت في كسر إرادة أبناء البحرين،
وأظ ـه ــرت الـنـظــام عــاج ـزًا أم ــام اإلرادة
ً
الـشـعـبـيــة ،حـتــى أص ـبــح م ـع ــزوال على
الـصـعـيــد الــداخ ـلــي ،وم ـهــزومــا نفسيًا
رغم حجم قدراته العسكرية واألمنية،
وح ـ ـصـ ــولـ ــه عـ ـل ــى ال ـ ــدع ـ ــم اإلق ـل ـي ـم ــي
وال ـ ــدول ـ ــي والـ ـسـ ـي ــاس ــي واإلع ـ ــام ـ ــي
واملالي واالستخباراتي».
ويـنـبــه إلــى أن «ق ــدرة شـعــب البحرين
عـ ـل ــى إدارة م ـع ــرك ـت ــه ط ـ ـ ــوال ال ـس ـبــع
سـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة ،أفـ ـض ــت إل ـ ــى رف ــع
وت ـيــرة تعنت ال ـن ـظــام» ،الفـتــا فــي هــذا
السياق إلى «استهداف آية الله الشيخ
ع ـي ـســى ق ــاس ــم بــوض ـعــه ق ـيــد اإلق ــام ــة
الجبرية ومحاولة تجريمه بــن حني
وآخـ ــر ،تــزامـنــا مــع اس ـت ـمــرار املـســاعــي
إلش ـ ـعـ ــال ف ـت ـن ــة ط ــائ ـف ـي ــة ب ـم ـن ــع أك ـبــر
صـ ــاة ج ـم ـعــة ل ـل ـم ـكــون ال ـش ـي ـعــي فــي
البالد ،واستهداف فرائضه وشعائره
الدينية ،إلى جانب استمرار محاكمة
األم ــن الـعــام لجمعية الــوفــاق الشيخ

علي سلمان ،الــذي يشكل أحــد نماذج
اإلق ـصــاء والتهميش الـكــامــل للشعب
عـلــى امل ـس ـتــوى ال ـس ـيــاســي ،عـلـمــا بــأن
ال ـش ـيــخ س ـل ـمــان ارتـ ـق ــى ق ـبــة ال ـبــرملــان
بـقــرابــة  %65مــن ال ـصــوت االنـتـخــابــي
وفق األرقــام واإلحـصــاءات الرسمية...
ك ــل ذل ــك يـجـعـلـنــا نـتـمـســك بــالـتـغـيـيــر
وال ـح ــل ال ـكــامــل وال ـ ـ َ َجـ ــذري ،ويــدفـعـنــا
س أطول وإرادة
إلى اإلصرار أكثر بنف ٍ
أقوى».

عام دموي
على مستوى االنتهاكات املرتكبة بحق
ال ـن ـش ـطــاء وامل ــواطـ ـن ــن ،ي ـق ــول رئـيــس
«منظمة ســام للديمقراطية وحقوق
اإلنـســان» ،جــواد فـيــروز ،إنها تزايدت
خـ ــال عـ ــام « 2017ب ـع ــد تـنـفـيــذ حكم
اإلعدام بحق ثالثة مواطنني ،وإصدار
أحـ ـك ــام بـ ــإعـ ــدام  22م ــواط ـن ــا آخ ــري ــن،
وقتل خمسة عشر مواطنًا خارج إطار
الـقــانــون ،وإسـقــاط الجنسية عــن 288
مــواط ـنــا ،لـيــرتـفــع بــذلــك ع ــدد املسقطة
جنسياتهم إلى  578مواطنًا ،وترحيل
تسعة عشر مواطنًا قسريًا حتى اآلن،
باإلضافة إلــى فــرض اإلقامة الجبرية
عـلــى الــزعـيــم الــديـنــي آي ــة ال ـلــه الشيخ
عـيـســى قــاســم بـعــد إس ـق ــاط جنسيته
ومصادرة األموال والحقوق الشرعية
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ً
ال ـتــي فــي ح ــوزت ــه ،ف ـضــا عــن الـقـضــاء
ّ
على العمل السياسي في البالد بحل
جـمـعـيـتــي ال ــوف ــاق ووعـ ــد ،وم ـص ــادرة
الحريات اإلعالمية بإغالق الصحيفة
امل ـس ـت ـق ـل ــة الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ف ـ ــي ال ـب ـح ــري ــن
(الوسط)».
وي ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروز ،ف ـ ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث إلـ ــى
«األخـ ـب ــار» ،أن «األوض ـ ــاع السياسية
واألمنية واالقتصادية والحقوقية في
تدهور مستمر ،بعد استهداف رجال
الــديــن والنخب السياسية والنشطاء
ال ـح ـق ــوق ـي ــن ب ــاالعـ ـتـ ـق ــال ال ـت ـع ـس ـفــي،
وتـعــريـضـهــم ألب ـشــع أنـ ــواع الـتـعــذيــب
ف ــي غ ـ ــرف املـ ـ ــوت ،وت ـه ــدي ــد األجـ ـه ــزة
األمنية لــذوي الضحايا ومنعهم من
ال ـس ـف ــر ،إض ــاف ــة إلـ ــى ح ــزم ــة األح ـك ــام
القضائية القاسية ،وتصاعد القبضة
األمـ ـنـ ـي ــة ،وت ـم ـك ـي ـن ـهــا مـ ــن ال ـح ــري ــات
العامة والحقوق املدنية والسياسية
للمواطنني ،في ظل انتهاج السلطات
ف ــي الـبـحــريــن سـيــاســة الـحـكــم املطلق
ل ــأس ــرة ال ـح ــاك ـم ــة ،وغـ ـي ــاب الـ ـت ــداول
السلمي للسلطة ،وإقـصــاء املواطنني
عــن املـشــاركــة فــي إدارة ش ــؤون البالد
ً
وف ــق دس ـت ــور ع ـق ــدي ،ف ـضــا ع ــن عــدم
اسـت ـقــال الـسـلـطــات ال ـث ــاث ،وضعف
صـ ــاح ـ ـيـ ــات الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة
وانعدامها».

«الوفاق» تطرح قريبًا مشروعها السياسي
املعارضة ،حسني الديهي ،النظام بالعمل على «إقصاء
اتهم نائب األمــن العام لجمعية «الــوفــاق»
ِ
الشخصيات الوطنية ،وتصدير شخصيات بديلة منها بهدف فرضها على املواطنني» ،واصفًا ذلك
مخاطبًا السلطات بالقول« :أنتم واهمون ،ألن جمعيات الوفاق وأمل ووعد وجود
بـ«األسلوب البالي»،
ِ
أصيل وراسخ» .وفي كلمة له مساء أمس بمناسبة الذكرى السابعة النطالق االنتفاضة ،أعلن «(أننا)
سنطرح في الفترة املقبلة مشروعنا السياسي» ،الذي سيكون «متاحًا أمام الحكم والقوى املختلفة
لتشكل رؤية مشتركة تقوم على أساس أن الشراكة السياسية هي التي توفر االستقرار الدائم».
ً
ونبه إلى أن «ما يحاول النظام اليوم تسويقه من أنه استطاع أن يتقدم قليال هو جزء من الهزيمة
النفسية» .وبشأن محاكمة األمني العام لـ«الوفاق» ،علي سلمان ،أكد أن «القضية املنظورة اآلن ال
تشكل قضية حقيقية وال تهمة ُي ّ
عتد بها» ،مبينًا أنها «تتعلق بمبادرة أميركية خليجية شاركت
فيها السعودية وقطر والنظام البحريني واملعارضة» ،وأنها «مذكورة في تقرير بسيوني وفي غير
مستند رسمي» ،مستهجنًا وصفها بـ«قضية تخابر».
(األخبار)

أو صفقة؟
منهم أرم ـلــة رئـيــس الـ ــوزراء اللبناني
رف ـيــق ال ـحــريــري ،ن ــازك ال ـحــريــري ،في
حــن أن الــوجــود الـسـعــودي فــي البنك
ً
يتمثل بصالح بــن سعد املهنا ممثال
عــن املــالـيــة الـسـعــوديــة ،وهـنــاك تمثيل
ع ــن «مــؤس ـســة ال ـض ـمــان االجـتـمــاعــي»
التي تعد محفظة التقاعد لألردنيني.
من املهم اإلشــارة إلى أن هناك قضايا
أخرى مرفوعة على البنك أمام املحاكم
األم ـيــرك ـيــة ت ـق ـ ّـدم ب ـهــا أش ـخ ــاص غير
أميركيني ،لكن موقف «العربي» أقوى
ويـتــوقــع كسب هــذه القضايا الـتــي لم
تخرج عن نطاق التحويالت لحركات
مــدرجــة عـلــى «ق ــوائ ــم اإلرهـ ـ ــاب» ،وهــو
م ــا ي ـطــرح ال ـس ــؤال ع ــن كـيـفـيــة انـتـهــاء
ال ـق ـض ـيــة املـ ــذكـ ــورة ،وهـ ــل أتـ ــت ضـمــن
صـفـقــة شـمـلــت ع ــدة أطـ ــراف أم عملية
«إنقاذ» أردنية مدفوعة الثمن؟
قبل محاولة اإلجابة عن هــذا السؤال،
من املهم تتبع التعاطي األميركي في
ً
ُقـضــايــا «اإلره ـ ــاب» مــع األردن ،فمثال
أدرج ـ ـ ـ ــت أسـ ـم ــاء م ــواط ـن ــن يـحـمـلــون
ال ـج ـن ـس ـي ــة األردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة عـ ـل ــى «قـ ــوائـ ــم
اإلره ـ ــاب» وت ــم تــوقـيـفـهــم بــالـفـعــل في
ق ـض ــاي ــا م ـت ـع ـل ـقــة بـ ـه ــذا الـ ـ ـش ـ ــأن ،كـمــا
صـ ــدرت أح ـك ــام عــال ـيــة ب ـحــق بعضهم

وه ـ ــم م ـس ـج ــون ــون م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات فــي
الــواليــات املـتـحــدة .كــذلــك ثمة عــدد من
الفلسطينيني يحملون أيضًا الجنسية
األردنـ ـي ــة (نـتـيـجــة لـلــوضــع الـقــانــونــي
لفلسطينيي الـضـفــة بـعــد ضــم األردن
إلـيـهــا ع ــام  1950ثــم فــك االرت ـب ــاط بها
ع ــام  )1987م ــوج ــودون ف ــي الـسـجــون
األم ـي ــرك ـي ــة ،ل ـكــن ال ت ــوج ــد مـعـلــومــات
واضـ ـ ـح ـ ــة ع ـن ـه ــم عـ ـل ــى مـ ــوقـ ــع وزارة
الخارجية وشؤون املغتربني األردنية،
وال حتى لجنة تتابعهم ،فيما تناقلت
األن ـبــاء قـبــل س ـنــوات خـبــر اإلفـ ــراج عن
ثالثة أردنـيــن مــن سجن غوانتانامو
دون تفاصيل وافية.
فــي هــذا اإلط ــار ،يـقــول املـحــامــي فــوزي
الـ ـسـ ـمـ ـه ــوري ،الـ ـ ــذي ت ــاب ــع قـ ـب ــل ع ــدة
سـنــوات قضية املحتجزين األردنـيــن
فــي الـخــارج مــن الجانب الحقوقي ،إن
هــذا املـلــف قــديــم وال تــوجــد متابعة له
حـتــى مــن ذوي املـعـتـقـلــن ،مضيفًا أن
ال مـعـلــومــات دقـيـقــة حـتــى ع ــن املـفــرج
عـنـهــم .وذك ــر ال ـس ـم ـهــوري ،فــي حديث
إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن املـفـتــرض أن تبني
السلطات األميركية أسـمــاء املعتقلني
ً
سواء أكانت
لديها وخلفيات االحتجاز

ق ـضــايــا إرهـ ـ ــاب أم مـتـعـلـقــة ب ـجــوانــب
جنائية أم مخالفات لقوانني الهجرة.
الـ ــوضـ ــع ن ـف ـس ــه أك ـ ـ ــده املـ ـح ــام ــي عـبــد
الـ ـك ــري ــم ال ـ ـشـ ــريـ ــدة الـ ـ ـ ــذي قـ ـ ــال إنـ ـ ــه ال
م ـت ــاب ـع ــة ل ـق ـض ــاي ــا امل ـح ـت ـج ــزي ــن عـبــر
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة أو ال ــداخـ ـلـ ـي ــة فــي
امل ـم ـل ـكــة ،مـ ـق ــدرًا عـ ــدد امل ــوق ــوف ــن على
خلفيات سياسية في الواليات املتحدة
األميركية بـ 3أو  .4وقال الشريدة ،الذي
كــان مــديـرًا للمنظمة العربية لحقوق
اإلن ـ ـسـ ــان ،إن ال ـح ـكــومــة األردن ـ ـيـ ــة «ال
تـحــرك ساكنًا فــي ظــل أنـهــا لــن تسعى
لـ ـتـ ـخ ــري ــب ع ــاق ــاتـ ـه ــا م ـ ــع ال ـ ــوالي ـ ــات
املتحدة بطرق هذا الباب» ،مشيرًا إلى
قضية املـعـتـقــل محمد زك ــي الـعـمــاوي
ال ـ ـ ــذي تـ ــم ت ـس ـل ـي ـمــه فـ ــي ع ـه ــد رئ ـيــس
امل ـخــابــرات محمد الــذهـبــي (املـسـجــون
حاليًا على قضايا مالية) للمخابرات
املــركــزيــة األمـيــركـيــة ،وتــم ترحيله إلى
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ع ـل ــى م ــن ط ــائ ــرة
خاصة .آن ــذاك ،نفت املخابرات تسليم
العماوي وادعت وجوده لديها إلى أن
فوجئت والدته بصورته واسمه ضمن
تـقــريــر عـلــى أح ــد ال ـق ـنــوات األمـيــركـيــة
أثناء وجودها هناك.

يـضـيــف املـحــامــي أن بـعــض املعتقلني
«بـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــت م ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــم سـ ـ ـن ـ ــوات
خيالية» ،الفتًا إلــى إيــاد محمود نجم
الذي وصل حكمه إلى  240سنة قضى
م ـن ـه ــا  18فـ ــي س ـج ــن ان ـ ـف ـ ــرادي وف ــي
ظ ــروف غــايــة فــي ال ـســوء ،كـمــا تعرض
للتعذيب النفسي والجسدي وفــق ما
ذكر في رسالة وصلت ذويه عام ،2014

بينما نجا البنك بأمواله علق
مواطنون ال يملكون «فدية» وال
حكومة تسأل عنهم
علمًا أن السلطات األميركية كانت قد
اعـتـقـلــت نـجــم مــن املـمـلـكــة دون وجــود
أمر قضائي بتسليمه.
ه ـ ـ ـكـ ـ ــذا ت ـ ـ ـجـ ـ ــري األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ب ـ ـ ــن عـ ـم ــان
وواشنطن ،إذ إن االتهامات باإلرهاب
أو بدعم املقاومة تصدر ضمن لوائح
تعلنها األخ ـي ــرة ال ـتــي ت ـكــون ه ــي من
تدعي وتحاكم وتسجن ،وليس غريبًا
رفع هذه القضايا في واليــة نيويورك
كما فــي حــال البنك الـعــربــي أو قضية

إي ــاد نـجــم ،فــي ض ــوء أنـهــا واح ــدة من
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـش ـه ـي ــرة فـ ــي س ـ ــوق املـ ــال
وال ـ ـبـ ــورصـ ــة ،واملـ ـت ــأم ــل ف ــي م ــوض ــوع
قـ ــوائـ ــم اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ي ــاح ــظ ارت ـب ــاط ـه ــا
بوزارة الخزانة األميركية ،إذ ال ينفصل
ك ــل هـ ــذا ع ــن ال ـض ـغ ــط امل ـن ـه ـجــي عـلــى
املـقــاومــة بتجفيف مــواردهــا ،ويطاول
ه ــذا الـضـغــط حـتــى عــائــات املـقــاومــن
وحساباتهم الشخصية.
هذا التزاوج بني السياسة واملال يتحكم
بأسماء املنظمات والجمعيات واألفراد
املـ ــدرجـ ــن ع ـل ــى الـ ـق ــوائ ــم األم ـي ــرك ـي ــة،
وي ـح ـ ّـول األخ ـي ــرة إل ــى وس ـي ـلــة اب ـتــزاز
لـجـمــع املـ ــال ،وذل ــك بــدلـيــل االنـتـقــائـيــة
فــي الـتـعــامــل مــع أول ـئــك «اإلرهــاب ـيــن»
وفق تجاوبهم مع السلطات األميركية
املختلفة .وقد يجد املرء نفسه قد تبرع
بــدوالر إلى صندوق «جمعية خيرية»
في يوم ليفاجأ بعدها بالقبض عليه
وتسليمه للواليات املتحدة ثم ُ«ينسى
كــأنــه لــم ي ـكــن» ،خـصــوصــا إذا لــم يكن
يمتلك مليار دوالر كالتي خصصها
البنك العربي للنجاة بنفسه ،أو دعمًا
سياسيًا حكوميًا ـ إقليميًا.

