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اليمن
البحرين

تسع سنوات ّ
مرت على انطالق انتفاضة  14شباط /فبراير 2011
في البحرين .تسع سنوات لم ّ
تبدل شيئًا في ّ
عقلية السلطة ،التي
ّ
مصرة على ّ
ال تزال ّ
المتشعبة،
دس رأسها في الرمال ،وإنكار أزماتها
مستوى غير مسبوق من ّ
ً
التودد إلى إسرائيل ،بل
مضيفة إليهما
واالستعداد لتطبيع العالقات معها بشكل علني ،في ما تعتقد

ّ
ّ
سيؤمن لها مظلة بقاء أبدي بوجه شعبها .في المقابل،
أنه
وعلى رغم انسداد األفق السياسي ،وضيق الخيارات المتاحة
ّ
في ظل القبضة األمنية المحكمة على البالد ،ال تزال المعارضة
ّ
مصرة على مواصلة نضالها السلمي حتى تحقيق مطالبها
المتمثلة في اإلصالح الجذري .وما بين هذا وذاك ،تتفاقم األزمة

ً
المرأة ...شهيدة وشاهدة

األسرلة ...في سبيل البقاء
حسن قمبر*
م ــع م ـ ــرور ع ـقــديــن ع ـلــى انـ ـق ــاب ملك
الـبـحــريــن حـمــد بــن عيسى آل خليفة
ع ـل ــى مـ ـش ــروع ــه ال ـس ـي ــاس ــي بــذري ـعــة
«اإلصالح»ّ ،
هبت عاصفة انتفاضة 14
شباط /فبراير  2011في وجه االنقالب
امللكي على الدولة ،ليبدأ صراع البقاء
ٌ
ٌ
مسالم أعزل يطالب
شعب
بني طرفني:
بحقوقه السياسية واملدنية ،وسلطة
مـ ّ
ـدجـ ـج ــة ب ـم ـخ ـت ـلــف وسـ ــائـ ــل الـ ـق ــوة.
على مــدى تسع سـنــوات منذ انطالق
«ثورة فبراير»ّ ،
تعددت ُسبل املواجهة
وآلياتها ،وفي املقابل استراتيجيات
ال ـح ـكــم ال ـفــاش ـلــة ف ــي م ـحــاولــة إط ــاق
الرصاصة األخيرة على رأس الحراك
ّ
ّ
املستمر .استراتيجيات لعل
الشعبي
ً
أبرزها وأكثرها خطورة التحالف مع
إسرائيل على أمل البقاء.
ً
بخطى أسرع من حوافر خيول نجله
ّ
املتورط هو
ناصر بن حمد آل خليفة،
اآلخــر في انتهاكات لحقوق اإلنسان
ض ـ ّـد امل ـع ــارض ــن ،ي ـه ــرول امل ـلــك نحو

أحـ ـض ــان ال ـك ـي ــان ال ـص ـه ـي ــون ــي ،بـعــد
نيله «وســام» احتضان بــاده ملؤتمر
تصفية القضية الفلسطينية ،نظير
دعم بقائه على رأس نظام االستبداد.
م ـ ـشـ ـ ُ
ـروع أسـ ــرلـ ــةٍ بـ ــدأ م ـن ــذ أكـ ـث ــر مــن
ّ
ع ـشــريــن ع ــام ــا ،وال يـ ــزال م ـم ـتــدًا إلــى
ال ـيــوم ،حـيــث تحتشد شــواهــد وأدل ــة
ك ـث ـيــرة ع ـل ـيــه .م ــن ال ـل ـق ــاءات الـســريــة
مــع كـبــار الـحــاخــامــات اإلســرائـيـلـيــن
وأكـثــرهــم ت ـشـ ّـددًا ،وكـبــار شخصيات
ال ـل ــوب ــي ال ـص ـه ـي ــون ــي ف ــي ال ــوالي ــات
املـتـحــدة ،إلــى االنـتـقــال تدريجيًا إلى
التطبيع االقتصادي بأعمال مشتركة
َ
ف ــي م ـج ــالــي االتـ ـص ــاالت وال ـع ــاق ــات
ال ـعــامــة لتلميع ص ــورة ال ـن ـظــام أم ــام
امل ـج ـت ـم ــع الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،م ـ ـ ـ ــرورًا ب ــدخ ــول
ّ
جهاز املوساد اإلسرائيلي على خط
ال ـت ـع ــاون األمـ ـن ــي وتـ ـب ــادل ال ـخ ـبــرات
ً
بــن الجانبني ،وص ــول إلــى الــزيــارات
الـ ـعـ ـلـ ـنـ ـي ــة امل ـ ـت ـ ـبـ ــادلـ ــة ت ـ ـحـ ــت شـ ـع ــار
«ال ـت ـســامــح ب ــن األديـ ـ ــان والـتـعــايــش
الـ ـسـ ـلـ ـم ــي» ،والـ ـ ـت ـ ــي ي ـ ـشـ ــرف ع ـل ـي ـهــا
امل ـس ـت ـش ــار الـ ـخ ــاص مل ـل ــك ال ـب ـحــريــن،

يهرول الملك نحو أحضان إسرائيل ،بعد نيله «وسام» احتضان بالده لمؤتمر تصفية
القضية الفلسطينية (أ ف ب)

ال ـحــاخــام اإلســرائـيـلــي م ــارك شناير،
ال ـ ــذي ق ــد ي ـغ ــدو م ـس ـت ـشــارًا إقـلـيـمـيــا
لعدد من حكام دول الخليج ،تنفضح
ش ـي ـئــا فـشـيـئــا خ ـي ــوط ال ـع ــاق ــات مع
ال ـعــدو .عــاقـ ٌ
ـات ربـمــا تسلك سبيلها
إلــى العلن في «أقــرب فرصة ممكنة»،
وهو ما بات يهمس به امللك بحماسة

ّ
مستوى قياسي ،وعجز الدولة
إلى
العام
الدين
ارتفاع
ظل
االقتصادية ،في
ً
عن إيجاد حلول له ،حتى باتت التوقعات مجتمعة على أكثر السيناريوات
المستقبلية قتامة ،اللهم إال إذا ّ
امتدت اليدان األميركية واإلسرائيلية إلنقاذ
المملكة التي ال ّ
تتردد في إسداء الخدمات بشكل متواصل للحليفين.
(األخبار)

فــي الفترة األخـيــرة ،بحسب مــا ينقل
عنه شناير في أحاديثه املتكررة إلى
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.
يواجه ملك البحرين الرفض الشعبي
ل ـس ـيــاســاتــه ال ـق ـم ـع ـيــة والـتـطـبـيـعـيــة،
وملـشــروع أســرلــة الــدولــة املــاضــي على
ـدم وسـ ـ ـ ــاق ،ب ـت ـس ـخ ـيــر مــؤس ـســاتــه
قـــ ٍ

ال ـقــانــون ـيــة والـتـشــريـعـيــة املـسـتـحـ َـوذ
على قراراتها ،لصالح تلك املواجهة.
فالبرملان البحريني ،على سبيل الذكر
ال ال ـح ـصــر ،ب ــات يـشـبــه «الـكـنـيـســت»
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ل ـن ــاح ـي ــة ال ـع ـم ــل عـلــى
قطع الطريق أمــام ّ
أي حــراك معارض
مطالب بديمقراطية حقيقية ،تمامًا
ِ
م ـث ـل ـمــا ي ـق ـطــع «ال ـك ـن ـي ـس ــت» ال ـطــريــق
عـ ـل ــى ّ
أي ن ـ ـشـ ــاط سـ ـي ــاس ــي وفـ ـك ــري
يقوده فلسطينيو الــ ،48بإقرار جملة
م ــن الـ ـق ــوان ــن ال ــرامـ ـي ــة إلـ ــى تـكــريــس
«يهودية الــدولــة» ،والـحـ ّـد من التزايد
الــديـمــوغــرافــي للفلسطينيني ،وقمع
نـشــاطـهــم ال ـس ـيــاســي ال ـت ـغ ـي ـيــري .أمــا
ُ
فت َّ
شرع القوانني الرامية
في البحرين،
إل ــى «تطييف ال ــدول ــة» ،ودع ــم البنية
االسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــدادي ـ ــة ،وتـ ــرس ـ ـيـ ــخ مـ ـش ــروع
التجنيس السياسي لتغيير الهوية
ال ــدي ـم ــوغ ــراف ـي ــة ل ـل ـب ــاد .وق ـب ــل ذل ــك،
َ
يكفي هذا البرملان أن رئاسته أضاعت
الـ ـب ــوصـ ـل ــة م ـ ـب ـ ـك ـ ـرًا ،ل ـ ــدى اع ـت ــراف ـه ــا
بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطني.
* صحافي بحريني

زينب مفتاح *
ُ
ت ـ ـقـ ـ ّـدم ال ـس ـل ـطــة ال ـب ـحــري ـن ـيــة نـفـسـهــا
أم ــام املجتمع الــدولــي كــراعـيــة للمرأة
ول ـ ــدوره ـ ــا فـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة،
فـيـمــا ف ــي ال ــواق ــع يـقـتـصــر األمـ ــر على
توظيف عــدد مـحــدود مــن النساء في
وظائف عليا ،وفق أجندات سياسية
وأهـ ـ ـ ـ ــداف ط ــائـ ـفـ ـي ــة ،خ ــاف ــا مل ـعــاي ـيــر
النظام الوظيفي .وعلى رغم ما يرافق
ال ـح ـم ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة م ــن ف ـقــاعــات
إعالمية ،إال أن هــذه االستحقاقات ال
تـمـثــل فــرصــا حقيقية لـلـمـشــاركــة في
ّ
صنع القرار السياسي ،في ظل هيمنة
للسلطة الحاكمة من
األيــادي الخفية
َ
خارج املؤسسات املنتخبة.
ال ـ ـيـ ــوم ،ت ـخ ــوض امل ـ ـ ــرأة الـبـحــريـنـيــة
رح ـلــة ن ـضــال ق ــد ت ـكــون األق ـس ــى في
تاريخ حكم عائلة آل خليفة للبالد،
بتقديمها فلذات أكبادها شهداء ،أو
تـحـ ّـولـهــا إل ــى أخ ــت شهيد أو قريبة

شهيد ،أو حتى شهيدة .لقد كشفت
تقارير املنظمات الدولية أن اعتقال
النساء في البحرين ألسباب سياسية
ليس وليد األح ــداث األخـيــرة ،بــل ّ
تم
اإلقـ ــدام عليه فــي تسعينيات الـقــرن
امل ـن ـصــرم ،لـكــن األمـ ــور لــم تـصــل إلــى
ما وصلت إليه راهـنــا؛ إذ تـ ّـم اعتقال
العديد من النساء ألسباب مختلفة،

لم تفعل آلة القمع
زادت من
سوى أنها ّ
عزيمتها وعززت روح
المقاومة لديها

ٌت ّ
عد المواطنة فضيلة ُ
المبارك إحدى أبرز وأوائل المعتقالت السياسيات (أ ف ب)

«مواطنة» الخوف واالنتقام
عادل مرزوق *
ب ـح ـص ـي ـلــة ث ـق ـي ـل ــة ت ـص ــل إلـ ـ ــى 1595
انتهاكًا ما بني شباط /فبراير 2011
ّ
وكانون األول /ديسمبر ُ ،2019يشكل
ع ــام  2019عــامــة فــارقــة عـلــى صعيد
اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـب ـحــري ـن ـيــة
لـلـحــريــات الـصـحــافـيــة وح ــري ــة ال ــرأي
والتعبير .هو واحد من أسوأ األعوام
مـنــذ بــدء األزم ــة السياسية واألمـنـيــة
في البالد .االنتهاكات التي شهدتها
البحرين منذ عام  ،2011والتي شملت
 3ح ـ ــاالت ق ـت ــل ،واع ـت ـق ــاالت مـتــرافـقــة
م ــع م ـمــارســة ال ـت ـعــذيــب ،ومـحــاكـمــات
قضائية ،وأحكامًا بإسقاط الجنسية،
وتشويهًا للسمعة ،ومنعًا من ممارسة
امل ـه ـنــة ،ودف ـع ــا ب ـس ـيــاســات تـمـيـيــزيــة
سـيــاسـيــا وطــائـفـيــا ،وتـحــريـضــا على
الكراهية والعنفُ ،ت ّ
عبر بوضوح عن
 10سنوات من ّ
توحش الــدولــة بوجه

ً
الـصـحــافــة والـصـحــافـيــن ،ف ـضــا عن
والسياسيني.
نشطاء حقوق اإلنسان ّ
خ ــال ال ـعــام املـنـصــرم ،وث ـقــت «رابـطــة
الصحافة البحرينية» نحو  68حالة
تمثل انـتـهــاكــات مــوصــوفــة للحريات
اإلع ــامـ ـي ــة وال ـ ـحـ ــريـ ــات الـ ـع ــام ــة ،مــن
بـيـنـهــا ،لـلـمــرة األولـ ــى عــاملـيــا ،تجريم
م ـت ــاب ـع ــة ّ
أي مـ ــن الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـت ــي
ت ـع ـت ـب ــره ــا الـ ـسـ ـلـ ـط ــات «ت ـح ــري ـض ـي ــة
ومـثـيــرة للفتنة» فــي مــوقــع «تــويـتــر».
وال ي ـب ــدو الـ ـق ــادم أفـ ـض ــل؛ إذ يبحث
مجلس الوزراء مشروع قانون جديدًا
ُ
ل ـت ـن ـظ ـيــم ال ـص ـح ــاف ــة واإلع ـ ـ ـ ــام ،ت ـع ـ ّـد
نحو  %25من مواده بمثابة عقوبات
ّ
واملؤسسات
سيواجهها الصحافيون
الـ ـت ــي ي ـع ـم ـلــون ف ـي ـه ــا .واألخ ـ ـطـ ــر َمــن
ذلـ ــك ه ــو ربـ ــط ال ـع ـق ــوب ــات ب ـقــانــونــي
الـ ـعـ ـق ــوب ــات وحـ ـم ــاي ــة امل ـج ـت ـم ــع مــن
اإلرهــاب .باختصار ،هذا القانون هو
جريمة مكتملة األركان.

السياسات الحكومية املتطرفة ّ
أتمت
ّ
مصادرة الفضاء العام ،وسلمته إلى
«وحدة الجرائم اإللكترونية» التابعة

ٌ
دولة الخوف ركيزتها
واالنتقام ثقافتها هي
ّ
دولة هشة

لوزارة الداخلية .ولم تقتصر مفاعيل
قانون «العزل السياسي» على حرمان
غالبية املنتمني إلى تيارات املعارضة
مـ ــن حـ ــق الـ ـت ــرش ــح واالنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ،بــل

شملت أيضًا محاصرتهم ومالحقتهم
في الفضاء اإللكتروني وفي الندوات
الثقافية .وبخالف الـكــوارث املباشرة
املــرصــودة ،ساهمت هــذه السياسات
في رواج مخيف لخطابات الكراهية
وال ـت ـحــريــض ع ـلــى ال ـ َع ـنــف ب ــن أب ـنــاء
ُ ّ
ّ
وي ـخ ــل ــف
امل ـج ـت ـم ــع ،وه ـ ــو مـ ــا خـ ــلـ ــف
تداعيات وأمراضًا اجتماعية خطيرة.
إن اإلصالح الحكومي املنتظر ،في ما
يتعلق بالحريات الصحافية وحرية
الرأي والتعبير ،يرتبط ارتباطًا وثيقًا
ّ
باإلصالحات السياسية املعطلة ،التي
دعــا إليها تقرير «اللجنة البحرينية
املـسـتـقـلــة لـتـقـصــي ال ـح ـقــائــق» (لجنة
ب ـس ـي ــونــي) الـ ـص ــادر ف ــي  23تـشــريــن
ال ـثــانــي /نــوفـمـبــر  ،2011وق ـبــل ذل ــك،
تـ ـج ــاوز ح ــال ــة االنـ ـتـ ـق ــام امل ـس ـت ـشــريــة
فـ ــي أج ـ ـهـ ــزة ال ـ ــدول ـ ــة وم ــؤس ـس ــات ـه ــا،
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـق ـض ــائ ـي ــة م ـن ـهــا قـبــل
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة .إن ّ
أي ت ـص ـح ـي ــح ل ـع ـمــل

مـ ــؤس ـ ـسـ ــات اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ال ــرسـ ـمـ ـي ــة فــي
البحرين ،وكذلك القطاع الخاص الذي
تهيمن عليه الــدولــة ،هــو فــي الـعــودة
األمـيـنــة إل ــى مــا نـصــت عليه «مـبــادئ
كـ ــامـ ــدن ال ـ ـ ـ ــ 12ح ـ ــول ح ــري ــة الـتـعـبـيــر
واملـســاواة» ،وأيضًا في العمل بجدية
عـلــى تنفيذ الـتــوصـيــة األســاسـيــة في
«خـطــة عـمــل ال ــرب ــاط» ،وه ــي «اعـتـمــاد
ت ـشــري ـعــات وط ـن ـيــة شــام ـلــة ملـكــافـحــة
التمييز ،مع إجراءات وقائية وعقابية
من أجــل املكافحة ّ
الفعالة للتحريض
على الكراهية».
ولئن كانت الدولة ،مؤسسات سيادية
وس ـي ــاس ـي ــة وأمـ ـنـ ـي ــة ،ت ـت ـق ـ ّـدم ف ــي مــا
تعتقد أن ـهــا ان ـت ـصــارات عــريـضــة في
س ـحــق ال ـح ــري ــات ا ًل ـع ــام ــة ،إال أن ـهــا ال
ّ
ركيزتها
تتنبه إلــى أن دول ــة ،الخوف ّ
واالنتقام ثقافتها ،هي دولة هشة ،ال
استقرار فيها وال مستقبل لها.
* رئيس رابطة الصحافة البحرينية

كوجود رسالة نصية في هاتف املرأة
تدعو إلى تظاهرة شعبية أو ّ
أي نوع
م ــن أن ـ ــواع األن ـش ـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،أو
ّ
حتى االستماع إلى أنشودة متعلقة
بـ ــ«ث ــورة  14ف ـبــرايــر» وت ـ ّـم بـثـهــا في
ّ
دوار ال ـلــؤلــؤة ،مــركــز االحـتـجــاجــات
الشعبية في العاصمة ُاملنامة.
ٌ
وت ّ
عد املواطنة فضيلة املـبــارك إحدى
أب ــرز وأوائ ــل املعتقالت السياسيات،
وقد كان سبب اعتقالها االستماع إلى
أنشودة ثورية في سيارتها الخاصة،
ُليحكم عليها بالسجن أربع سنوات،
وسط صمت من املؤسسات النسائية
الرسمية كـ«املجلس األعلى للمرأة»،
ال ـ ــذي ت ــرأس ــه زوج ـ ــة م ـلــك ال ـب ـحــريــن،
ـدد مـ ــن ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـن ـس ــائ ـي ــة،
وع ـ ـ ـ ـ ٍ
إض ــاف ــة إلـ ــى م ـج ـلــس الـ ـن ــواب ال ـفــاقــد
ً
لـلـكـثـيــر م ــن ص ــاح ـي ــات ــه .ف ـض ــا عــن
ذلــك ،تـ ّـم استهداف الجسم التعليمي
وال ـط ـبــي ومـخـتـلــف ال ـح ـقــول املـهـنـيــة
بــاع ـت ـقــال ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـن ـس ــاء ،عـلــى
خلفية مشاركتهن فــي االحتجاجات
الشعبية.
إن ح ـق ــوق امل ـ ـ ــرأة ال ـب ـحــري ـن ـيــة بــاتــت
مـ ـه ـ ّـددة الـ ـي ــوم ،وبـنـسـبــة ك ـب ـيــرة ،في
ّ
ظـ ــل تـفـعـيــل ال ـخ ـي ــارات األم ـن ـي ــة ،من
دون مراعاة ألبسط حقوق املرأة التي
نـ ّـصــت عليها مــواثـيــق األم ــم املتحدة
ّ
وامل ــواث ـي ــق ال ــدول ـي ــة .ت ـج ــاوز يتجلى
ب ــوض ــوح ف ــي اسـ ـتـ ـم ــرار امل ــداهـ ـم ــات
الـلـيـلـيــة الــوحـشـيــة مل ـن ــازل املــواطـنــن
من ِق َبل الـقــوات األمنية ،في مسلسل
ط ــوي ــل ال تـ ـ ــزال ح ـل ـقــاتــه ت ـم ـت ـ ّـد مـنــذ
ّ
تسع سـنــوات ،فيما تنتهي كــل منها
ب ـص ــرخ ــة ام ـ ـ ــرأة م ــرت ـع ـب ــة ،أو عــويــل
أخــرى جــراء اعتقال ابنها أو زوجها
أو أخ ـي ـهــا ،أو ب ـكــاء ثــال ـثــة لـفـقــدانـهــا
ش ـه ـي ـدًا ،أو اسـتـغــاثــة مـعـتـقـلــة تحت
ّ
س ـ ـيـ ــاط ج ـ ـ ـ ــاد ب ـ ــا رح ـ ـمـ ــة يـ ـم ــارس
ّ
التحرش الجنسي.
ّ
ّ
ّ
على رغــم كــل مــا ت ـقــدم ،تمكنت املــرأة
الـبـحــريـنـيــة م ــن تــأسـيــس بـنـيــة قــويــة
ل ـل ـم ـط ــال ـب ــة ب ــالـ ـحـ ـق ــوق ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واملدنية وتحقيق العدالة االجتماعية،
م ـنــذ االن ـت ـفــاضــة الـتـسـعـيـنـيــة وحـتــى
انتفاضة  14شباط /فبراير  .2011ولم
تفعل آلــة القمع ســوى أنـهــا زادت من
ّ
عزيمتها وعززت روح املقاومة لديها.
* أستاذة في القانون

الدين العام ...وال شيء سواه
جعفر الصائغ *
تـ ــواجـ ــه الـ ـبـ ـح ــري ــن ،م ـن ــذ ع ـ ــام ،2014
ّ
مستمرًا في الدين العام ،الذي
ارتفاعًا
تـفـيــد ال ـب ـيــانــات الــرس ـم ـيــة بتسجيله
ف ــي ع ــام  2019رق ـم ــا قـيــاس ـيــا ت ـجــاوز
الــ 13مليار دينار ( %100من إجمالي
ً
الناتج املحلي) ،فضال عن وجود 1.54
مليار دينار هي عبارة عن ديــون غير
مــدرجــة فــي رص ـيــد الــديــن ال ـع ــام ،بعد
قـ ـي ــام جـ ـه ــات ح ـك ــوم ـي ــة ب ــاالقـ ـت ــراض
امل ـب ــاش ــر م ــن ال ـص ـن ــادي ــق ال ـخــارج ـيــة،
وهـ ــو م ــا ي ـج ـعــل امل ـج ـم ــوع ي ـصــل إلــى

 14.54مليار ديـنــار ،فيما تأكل فوائد
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــروض مـ ـ ــا يـ ـ ـق ـ ــرب مـ ـ ــن  %22مــن
اإلي ـ ــرادات الـحـكــومـيــة .ه ــذه املــديــونـيــة
ُ
العامة تـعـ ّـد ،مقارنة بحجم االقتصاد
البحريني وموارده املحدودة ،مرتفعة
للغاية .فالبحرين هي األفقر في املوارد
ال ـن ـف ـط ـيــة ب ــن دول م ـج ـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي (تنتج نحو  200ألف برميل
من النفط الخام يوميًا) ،فيما مواردها
غير النفطية ضئيلة جدًا ،وال تتجاوز
 %15فقط من مجمل اإليرادات العامة.
عـ ـم ــدت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
األرب ــع املــاضـيــة ،بـهــدف خفض الدين

العام وتحسني الوضع املالي للدولة،
إل ــى إطـ ــاق ح ــزم ــة مـ ـب ــادرات لخفض
امل ـص ــروف ــات ،وإع ـ ــادة تــوجـيــه الــدعــم،
وتـعــزيــز ك ـفــاءة اإلن ـف ــاق .كـمــا وضعت
خطة هيكلية مدعومة خليجيًا تهدف
إل ــى تـحـقـيــق الـ ـت ــوازن ب ــن اإلي ـ ــرادات
وامل ـص ــروف ــات .وع ـلــى رغ ــم حصولها
على  1.7مليار دوالر من أمــوال الدعم
الخليجي ،إال أنها لجأت ( 25أيلول/
سـبـتـمـبــر  )2019إلـ ــى اق ـ ـتـ ــراض 765
مليون ديـنــار بحريني ،لتبلغ فوائد
الدين العام في موازنة عام  2019نحو
 640مليون دينار ،في ما ُي ّ
عد أكبر بند

في امليزانية.
وي ـع ـن ــي اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ــوضـ ــع ع ـل ــى مــا
ّ
هـ ــو ع ـل ـي ــه ،فـ ــي ظ ـ ــل اعـ ـتـ ـم ــاد ال ــدول ــة
املـفــرط على النفط ،أن املشكلة املالية
ّ
سـتـتـفــاقــم ،وسـتـخــلــف تــداع ـيــات أكثر
خ ـطــورة عـلــى املـسـتــويــن االقـتـصــادي
ّ
واالجتماعي ،وهو ما يمكن أن يتجلى
في النتائج التالية:
ً
أوال :ستواجه الدولة صعوبة في سداد
الدين ،وستدفع تكلفة عالية لخدمته،
ّ
ما يحتم الدخول في حلقة مفرغة على
ّ
حساب خطط التنمية ورفــع معدالت
النمو ،وبالتالي سيكون من الصعب

ّ
تحقيق حياة مستقرة في ظل اقتصاد
ً
م ــزده ــر ي ــؤم ــن فـ ــرص ع ـم ــل ودخـ ـ ــوال
مالية كافية.
ث ــانـ ـي ــا :ارت ـ ـفـ ــاع الـ ــديـ ــن ال ـ ـعـ ــام يـعـنــي
املزيد من التقشف ،واستمرار الركود
االقتصادي ،وارتفاع البطالة ،وزيادة
عدد الفقراء.
ثــالـثــا :املــزيــد مــن التبعية للمقرضني
ولـلــدول األخــرى وللمؤسسات املالية
املانحة.
راب ـعــا :سيفقد املستثمرون الثقة في
قدرة الدولة املالية ،ما يعني املزيد من
االنخفاض في التصنيف االئتماني،

وب ــالـ ـت ــال ــي ت ـج ـن ــب شـ ـ ــراء الـ ـسـ ـن ــدات
الحكومية في املستقبل.
عـلــى أن الـتـحـ ّـدي األك ـبــر ال ــذي يــواجــه
ال ـب ـحــريــن ل ـيــس ارتـ ـف ــاع ال ــدي ــن ال ـعــام
ف ـح ـس ــب ،ب ــل ه ــو مـ ــدى قـ ـ ــدرة ال ــدول ــة
على تمويله ،وبالتالي انعكاسه على
ثـقــة املــؤسـســات املــالـيــة فــي إقــراضـهــا.
م ــاذا يعني وج ــود  640مليون دينار
ك ـفــوائــد لـلــديــن ال ـع ــام؟ إن ه ــذا املـبـلــغ
ي ـع ـنــي ال ـك ـث ـي ــر القـ ـتـ ـص ــاد ال ـب ـح ــري ــن،
حـيــث يمكن لـلــدولــة بـهــذه الـفــوائــد أن
تنفذ مشاريع تنموية ،وتعالج عــددًا
م ــن ال ـق ـض ــاي ــا األس ــاسـ ـي ــة ك ــاإلس ـك ــان

والتعليم والصحة والتوظيف .فعلى
سبيل املـثــال ،تستطيع الــدولــة بقيمة
فــوائــد الــديــن الـعــام بناء أكثر مــن 100
ألــف وحــدة سكنية فــي الـعــام الــواحــد،
وسـبـعــة مـسـتـشـفـيــات ،و 125مــدرســة
ث ــان ــوي ــة أو إع ـ ــدادي ـ ــة ،وأك ـ ـثـ ــر مـ ــن 9
ّ
مصانع إلنتاج األنسولني يمكن لكل
منها توفير  250فــرصــة عـمــل ،وستة
ً
ج ـســور ،فـضــا عــن بـنــاء مـطــار جديد
مـتـكــامــل ،وب ـمــرافــق عــاملـيــة املـسـتــوى،
ت ـض ــاه ــي ت ـل ــك امل ـ ــوج ـ ــودة ف ــي أح ــدث
املطارات في العالم.
* اقتصادي بحريني

الحصار ال يستثني اإلنترنت!
قطاع االتصاالت من جــراء الحرب على اليمن لم
كأن خسائر ُ
قدم حكومة عبد ربــه منصور هــادي على
تعد تكفي ،لت ِ
تعزيز معاناة اليمنيين عبر استخدام قطع اإلنترنت كسالح
ّ
للرد على معركة نهم ،في وقت تكابد فيه ِّ هذه الخدمة
مشاكل ّ
جمة؛ بينها انقطاع الكابل البحري المزود بها
صنعاء ــــ رشيد الحداد
في وقت كان فيه اليمنيون في انتظار
عودة خدمات اإلنترنت ،بعدما وصلت
س ـف ـي ـنــة ت ــاب ـع ــة ل ـل ـش ــرك ــة الـ ـت ــي ت ـ ـ ّ
ـزود
اليمن بخدمات بقدرة  120جيغابايت
ع ـ ـبـ ــر الـ ـ ـك ـ ــاب ـ ــل الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري «ف ـ ــالـ ـ ـك ـ ــون»
إلصــاح الكابل املنقطع ،أقدمت وزارة
االتصاالت في حكومة الرئيس املنتهية
واليـتــه ،عبد ربــه منصور ه ــادي ،فجر
الجمعة املــاضــي ،على قطع الوصالت
ال ــدول ـي ــة ال ـبــدي ـلــة ال ـت ــي اسـتـخــدمـتـهــا
شركة االتصاالت الدولية في العاصمة
صنعاء لتزويد البالد بسعة  %20من
الـخــدمــة .وج ــاءت العملية التخريبية
الجديدة بعد قرابة أسبوع على قيام
ّ
م ـس ــل ـح ــن م ـح ـس ــوب ــن ع ـل ــى ح ـكــومــة
هـ ـ ـ ـ ــادي فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة عـ ـ ـ ــدن ب ــاقـ ـتـ ـح ــام
«محطة الــربــاط الــدولـيــة» فــي املدينة،
وم ـبــاشــرت ـهــم ب ـف ـصــل املـ ـس ــار ال ــدول ــي
لإلنترنت الذي يربط اليمن بجيبوتي
بسعة  10جيغابايت ،وهــو مــا ّ
تسبب
ب ـب ــطء ش ــدي ــد ف ــي خ ــدم ــات اإلن ـت ــرن ــت،
ّ
وأدى إل ــى تـعــطــل الـكـثـيــر مــن األع ـمــال
واألنـ ـشـ ـط ــة ال ـح ـي ــوي ــة ،كــال ـت ـحــويــات
املــالـيــة بــن الـيـمــن وال ـخ ــارج .كـمــا نتج
من تلك األعمال شلل شبه تام لنشاط
القطاعني املصرفي والبنكي ،وتكبيد
ش ــرك ــات االتـ ـص ــاالت الـيـمـنـيــة خسائر
فادحة.
وعـلــى رغ ــم ارت ـفــاع األصـ ــوات املطالبة
ب ـت ـح ـي ـي ــد االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ،وعـ ـ ـ ــدم إقـ ـح ــام
خدمات االتـصــاالت في أتــون الصراع،
أكد مصدر مسؤول في وزارة اتصاالت
هادي أن فصل املسار الدولي لإلنترنت،
وال ــذي ُيـعـ ّـد آخــر امل ـســارات الـتــي تـ ّ
ـزود
الـ ـيـ ـم ــن ب ــالـ ـخ ــدم ــة ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ع ـ ــدن،
ج ــاء بـتــوجـيـهــات شـخـصـيــة م ــن وزي ــر
االت ـص ــاالت لطفي بــاشــريــف ،ول ــم يكن
نتيجة عمل تخريبي عشوائي من ِق َبل
عصابات مسلحة .واعتبر قطع خدمة
اإلنترنت عن الشعب اليمني «انتصارًا
جـ ـ ــدي ـ ـ ـدًا» مل ـ ــا تـ ـسـ ـم ــى بـ ــ«الـ ـش ــرعـ ـي ــة»
ومؤشرًا على نجاحهاّ .
وعد ذلك العمل
الــذي عــزل اليمن عــن َالعالم ،وضاعف
َ
م ـعــانــاة ال ـي ـم ـن ـيــن ،وق ــط ــع تــواصـلـهــم
بأهاليهم وذويـهــم فــي ال ـخــارج ،بداية
لنقل الـصـفــر ال ــدول ــي مــن صـنـعــاء إلــى
ع ـ ــدن بـ ـه ــدف ت ـج ـف ـيــف م ـ ـصـ ــادر دخ ــل
ص ـن ـع ــاء .ول ـ ــم ي ــوض ــح الـ ـب ــدائ ــل ال ـتــي
ّ
ستقدمها تلك الحكومة لليمنيني في
ّ
الجنوب ،الذي تزوده صنعاء بخدمات
اإلنترنت قبل الشمال ،وخصوصًا في
ّ
ظل فصل املسارات األخرى كافة ،والتي
توقف بعضها عن العمل منذ سنوات
جراء العدوان والحصار.
اسـ ـتـ ـخ ــدام ح ـك ــوم ــة هـ ـ ــادي اإلن ـت ــرن ــت
كـ ــ«أداة ح ــرب» جــديــدة بــوجــه صنعاء،
جـ ـ ــاء بـ ـع ــد اتـ ـه ــامـ ـه ــا «أن ـ ـص ـ ــار الـ ـل ــه»
ب ــأنـ ـه ــا اسـ ـتـ ـخ ــدم ــت االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت فــي
ضــرب مـعـنــويــات امليليشيات املــوالـيــة
لــ«الـتـحــالــف» فــي نـهــم ،وم ــن ث ـ ّـم حسم
امل ـ ـعـ ــركـ ــة مل ـص ـل ـح ـت ـه ــا .ووف ـ ـق ـ ــا ل ـت ـلــك
ّ
االدعاءات املنقولة عن مذكرات رسمية
صـ ـ ــادرة ع ــن وزارة دف ـ ــاع هـ ـ ــادي ،فــإن
امل ـئ ّــات م ــن ع ـنــاصــر ت ـلــك املـيـلـيـشـيــات
ت ـل ــق ــوا ات ـ ـصـ ــاالت م ــن مـ ـ ــأرب تــأمــرهــم
بــاالنـسـحــاب الـعــاجــل مــن جبهات نهم
تنفي
وصـ ــرواح .لكن حكومة صنعاء
ً
ّ
ـالـبــة
ص ـحــة االت ـه ــام ــات امل ـت ـق ــدم ــة ،مـطـ ِ
األمــم املتحدة بالتدخل العاجل لوقف
تــدم ـيــر ق ـط ــاع االت ـ ـصـ ــاالت ،بــاع ـت ـبــاره
قطاعًا خدميًا يتعامل مع أبناء اليمن
كافة .ودعــت وزارة االتـصــاالت وتقنية
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات فـ ـ ــي ص ـ ـن ـ ـعـ ــاء ،امل ـن ـظ ـم ــة

ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ،إل ـ ـ ــى الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ض ـم ــان
استكمال صنعاء لربط الكابل البحري
في الحديدة وفق «اتفاق استوكهولم»،
لـتــزويــد الـبــاد بخدمة اإلنـتــرنــت التي
َ ّ
ت ـعــطــل  %80م ــن سـعـتـهــا الــدول ـيــة في
ال ـت ــاس ــع م ــن ك ــان ــون الـ ـث ــان ــي /يـنــايــر
امل ــاض ــي ف ــي ق ـن ــاة ال ـس ــوي ــسُ ،مـحـ ّـمـلــة
دول العدوان مسؤولية تدمير بنيتها
التحتية ،وإعاقة مساعي تطوير أبراج
االت ـ ـص ـ ــاالت وص ـي ــان ـت ـه ــا ،ب ـم ــا فـيـهــا
املوجودة في املحافظات الجنوبية.
ووف ـق ــا ل ـل ـشــركــة الـيـمـنـيــة لــات ـصــاالت
«ت ـل ـي ـم ــن» ،فـ ــإن ال ـ ـعـ ــدوان وقـ ــف حـجــر
ع ـثــرة أمـ ــام م ـســاعــي ال ـشــركــة لتطوير
خـ ــدمـ ــات ـ ـهـ ــا ،إذ ُح ـ ـج ـ ــزت ت ـج ـه ـي ــزات
االتصاالت ومحطات الربط الدولي في
املناطق الخارجة عن سيطرة «أنصار
الله» وحلفائها .وقال مصدر مطلع في
الشركة لـ«األخبار» إن «العدوان ّ
تسبب
بتدمير كابالت األلـيــاف الضوئية في
ح ــرض وعـلــب والـبـقــع ،وأوق ــف محطة
ال ــوديـ ـع ــة الـ ـح ــدودي ــة م ــع امل ـم ـل ـكــة عــن
العمل ،باإلضافة إلــى إيـقــاف محطات
األلياف الضوئية في املنطقة الشرقية،
ّ
ل ـي ـت ـبــقــى م ـ ــزود وح ـي ــد ل ـل ـخــدمــة غــرب
اليمن عن طريق الكابل فالكون املنقطع
منذ قرابة الشهر ،والــذي بــدأت عملية
ص ـيــان ـتــه م ـن ــذ يـ ــوم ال ـس ـب ــت امل ــاض ــي،
وك ــان يفترض أن تستغرق أسبوعني
إل ــى ثــاثــة أســاب ـيــع»ُ .
وي ـع ــزى انـقـطــاع
الكابل إلى ّ
رسو سفينة كبيرة في قناة
ال ـس ــوي ــس ،أدى إل ــى فـصـلــه م ــن ثــاثــة
أمــاكــن ،لـتـطــاول األض ــرار أكـثــر مــن 7.5
ماليني مشترك.
وت ـع ـ ّـرض ق ـطــاع االتـ ـص ــاالت ،عـلــى مـ ّـر
األعــوام املاضية ،للتدمير املمنهج من
ِقـ َـبــل «الـتـحــالــف» ،الــذي استهدف أكثر
مــن  360بــرج ات ـصــاالت ،و 1700موقع
خــاص باالتصاالت ،لتتجاوز خسائر
ه ــذا ال ـق ـطــاع أك ـثــر مــن م ـل ـيـ َـاري دوالر.
يضاف إلى ذلك أن العدوان والحصار
ت ـسـ ّـب ـبــا بـ ـخ ــروج س ـت ــة م ـن ــاف ــذ دول ـي ــة
لإلنترنت من أصل سبعة تستخدمها
«ت ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــن» عـ ـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة .ك ـ ـمـ ــا م ـنــع
«الـتـحــالــف» إدخ ــال ّ
أي أجـهــزة خاصة
بتطوير االتصاالت اليمنية ،واحتجز
مختلف التجهيزات الخاصة باأللياف
ال ـضــوئ ـيــة ف ــي امل ــوان ــئ ال ـخ ــارج ــة عن
س ـي ـط ــرة ص ـن ـع ــاء .وت ـس ـ ّـب ــب الـ ـع ــدوان
أيضًا بتراجع حركة التحويالت املالية
الداخلية والـخــارجـيــة ،وأع ــاق الحركة
الـتـجــاريــة ،وأدى إل ــى تــوقــف األنشطة
املــرت ـب ـطــة ب ــاإلن ـت ــرن ــت ،وم ـن ـهــا نـشــاط
الـصـحــافـيــن الــذيــن لـجــأ بعضهم إلــى
خ ــدم ــات األق ـم ــار الـصـنــاعـيــة الـبــاهـظــة
ال ـ ـك ـ ـل ـ ـفـ ــة .وأس ـ ـ ـفـ ـ ــر عـ ـ ـم ـ ــوم االن ـ ـق ـ ـطـ ــاع
وال ـتــراجــع فــي قــرابــة شـهــر عــن ارتـفــاع
خـســائــر ال ـبــاد والـقـطــاع ال ـخــاص بما
ّ
يقدر بأكثر من  50مليار ريال يمني.

