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قضية

ال تمل السلطات البحرينية من تأكيد جديتها في إنجاح الحوار
الوطني مع املعارضة إلخراج البالد من األزمة التي تعيشها منذ ثالث
سنوات .دعوة ترى فيها املعارضة استمرارًا لذات النهج الذي تعتمده
السلطة لتقطيع الوقت أمام أي استحقاق منتظر في اململكة ،وهذه املرة
الدور على االنتخابات البرملانية والبلدية في تشرين األول املقبل

شماعة
البحرين« :الحوار» ّ
النظام إلمرار االستحقاقات
المنامة ـ أحمد يوسف

من يداوي االقتصاد المتردي؟
أوض��ح النائب املستقيل عن كتلة الوفاق املعارضة ،االقتصادي ،جاسم حسني ،أن
وبشكل «رهيب» ،دق ناقوس الخطر
املؤشر املتدني للبورصة االقتصادية البحرينية
ٍ
االقتصادي املنهار واملتهاوي للبالد ،ولفت إلى أن الدعوة إلى استكمال
على الوضع
ٌ
الحوار الوطني دليل واضح على بوادر استيقاظ النظام «ولو كان متأخرًا» إلنقاذ ما
يمكن إنقاذه بعدما عصفت األزمة السياسية باالقتصاد البحريني منذ اندالع الحراك
الشعبي في  14شباط  2011حتى يومنا هذا .وفي السياق ،أكدت مصادر اقتصادية
تراجع مؤشر بورصة البحرينية بنحو جماعي منتصف آذار املاضي ،وسط توقع
باستمرار هبوط املؤشر الرئيسي في حركته .فقد هبط املؤشر الرئيسي للسوق
بمقدار  %0.92مايعادل  12.76نقطة ليصل إلى  1374.61نقطة ،وأض��اف املصدر
لـ«األخبار» أن هذه الخسارة للقيمة السوقية تعادل  71مليون دينار لتسجل 7,682
مليار دينار مقابل  7,753مليار دينار بحريني.
على صعيد متصل ،أك��دت مصادر اقتصادية بحرينية تكرار التراجع أواخ��ر آذار
املاضي في البورصة ألول مرة بشكل أسبوعي خالل عام  ،2014حيث فقد املؤشر
الرئيسي  45.26نقطة وبنسبة  3.26في املئة ليغلق عند  1341.01نقطة ،إذ هبط
م��ؤش��ر االس�ت�ي��راد إل��ى  44.03نقطة وبنسبة  3.15ف��ي امل�ئ��ة ليغلق عند 1354.90
نقطة ،ويضيف املصدر أن ثالثة قطاعات هبطت مؤشراتها ،مؤشر قطاع املصارف
التجارية بنسبة  4.2في املئة ،مؤشر قطاع الصناعة بنسبة  0.8في املئة ،مؤشر قطاع
االستثمار بنسبة  4.74في املئة ،فيما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة  0.1في
املئة ،وسط محافظة مؤشر قطاع التأمني والفنادق والسياحة على إقفاالتهما السابقة
من دون تغيير.

مصر

ت� �ت� �ك ��رر دع� � � ��وات ال� �ن� �ظ ��ام ال� �ح ��اك ��م ف��ي
ال�ب�ح��ري��ن إل ��ى أه�م�ي��ة ال �ح��وار ال��وط�ن��ي
وإن �ج��اح��ه ،إل��ى درج ��ة وص ��ول قناعات
البحرينيني إل��ى ع��دم االلتفات للدعوة
م��ن أي م �ص��در ص ��درت ع �ن��ه ،ب�م��ا أن�ه��ا
س �ت �ك��ون ك �م��ا س��اب�ق��ات�ه��ا م��ن ال��دع��وات
م �ج��رد ك�ل�ام ي �ص��رف ف��ي م��رح �ل��ة ي��ري��د
النظام إمرار أي أمر يهمه.
وب � �ع� ��د «غ� � �ف � ��و ٍة ط ��وي� �ل ��ة» ع� ��ن امل �ش �ه��د
السياسي ،خ��رج امللك حمد ب��ن عيسى
آل خ �ل �ي �ف��ة م � �ج ��ددًا ل ��وس ��ائ ��ل اإلع� �ل��ام،
م � ُع �ل �ن ��ًا اس � �ت � �م � ��رار ال � � �ح� � ��وار ال ��وط� �ن ��ي
ّ
«املعلق» واحترامه لرجل الدين األكثر
شعبية في اململكة الشيخ عيسى قاسم
واعتباره أحد قادة املجتمع البحريني
البارزين.
ت�ص��ري��ح امل �ل��ك ال ��ذي ج��اء ق�ب��ل أس �ب��وع،
ب � �ع � �ي� ��د زي � � � � � � ��ارة «اس � � �ت � � �ج � � �م � � ��ام» إل � ��ى
ك��ازاخ�س�ت��ان ،ح��اول م��ن خالله التركيز
ع� �ل ��ى أه� �م� �ي ��ة ال � �ح � ��وار ك �م �ن �ط �ل��ق ل�ح��ل
األزمة سياسيًا ،مستشهدًا بأن الحوار
ً
ال��وط �ن��ي األول ن �ج��م ع �ن��ه  11ت �ع��دي�لا
دس �ت��وري��ًا ل��م ت��رف�ض�ه��ا ال�س�ل�ط��ات ول��م
تقف في وجه إجرائها.
م �ت��اب �ع��ون ل �ل �ش��أن ال �ب �ح��ري �ن��ي رأوا أن

شككت املعارضة بإمكانية خروج أي حوار مع السلطة بنتائج ايجابية (محمد الشيخ ـ أ ف ب)
ت �ص��ري �ح��ات امل� �ل ��ك ج � ��اء ت م ��ع اق� �ت ��راب
واملقررة
االنتخابات النيابية والبلدية،
ٌ
ف��ي شهر تشرين األول ،وأن امل�ل��ك قلق
م ��ن ع ��دم م �ش��ارك��ة امل �ع��ارض��ة وإف �ش��ال
م� � ��ا ي� �س� �م� �ي ��ه م� � �ش � ��روع � ��ه اإلص �ل��اح � ��ي
الديموقراطي.
خ�ب�ي� ٌ�ر مطلع ع�ل��ى ش ��ؤون امل�م�ل�ك��ة ،أك��د
ل � �ـ «األخ � �ب� ��ار» أن م �ل��ك ال �ب �ح��ري��ن أن �ش��أ
«ب��ول �ي �ص��ة ت ��أم�ي�ن» ك� �ب� �ي ��رة ،ول � ��م ي�ك��ن
ظ�ه��وره وحديثه ه��ذه امل��رة ع��ن ال�ح��وار
واإلص �ل��اح � ��ات إال ان� �ت� �ه � ً
�اء «إلج� ��ازت� ��ه
ال �س �ي��اس �ي��ة» ع ��ن امل �ش �ه� ّ�د «ص� ��وري� ��ًا».
وأض��اف الخبير ،ال��ذي ف��ض��ل ع��دم ذكر
اس �م��ه« ،أن «ب��ول �ي �ص��ة» م�ل��ك ال�ب�ح��ري��ن
الدولية اتخذت صورًا مختلفة ،تمثلت

«يحجون» إلى واشنطن
المسؤولون المصريون ّ

ي�ت�ع��ام��ل امل��رش��ح ال��رئ��اس��ي امل�ح�ت�م��ل في
م �ص��ر ح �م��دي��ن ص �ب��اح��ي ب��واق �ع �ي��ة م��ع
االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة ال �ت��ي س�ت�ج��رى
يومي  26و 27أيار املقبل والتي سيواجه
ف�ي�ه��ا م �ن��اف �س��ه ال��وح �ي��د امل �ح �ت �م��ل وزي ��ر
ال ��دف ��اع ال �س��اب��ق ع�ب��د ال �ف �ت��اح ال�س�ي�س��ي.
صباحي املتأكد من فوزه في حال وقوف
أج�ه��زة ال��دول��ة على الحياد ش��ن هجومًا
مبطنًا ع�ل��ى ال��دول��ة أم ��س ،متهمًا إي��اه��ا
بأنها ستقف إلى جانب السيسي.
ً
وأك ��د ص�ب��اح��ي أن��ه ل�ي��س «رج �ل�ا مثاليًا
ّ
أتخيل أن الدولة ستكون
وال واهمًا حتى
محايدة تمامًا في االنتخابات» .وأضاف،
خالل مؤتمر صحافي عقب لقائه مع وفد
شبابي في أحد فنادق الجيزة« ،سأدخل
االنتخابات بنفس الروح التي دخلت بها
ميدان التحرير في  25يناير و 30يونيو،
لخوض نضال ديموقراطي ،ألن��ه واجب
على كل الثوريني في الوطن».
وأوض � ��ح أن ب��رن��ام �ج��ه ف��ي االن �ت �خ��اب��ات
يحقق ما طلبه املصريون طوال السنوات
ال� �ث�ل�اث امل ��اض �ي ��ة ،وي� �ق ��وم ع �ل��ى ال �ع��دال��ة
االجتماعية ال�ح��ازم��ة ف��ي ت��وزي��ع ال�ث��روة

ل �ك��ي ي �ح �ص��ل ال� �ف� �ق ��راء ع �ل��ى ح �ق �ه��م ف��ي
بلدهم.
ً
وم� �ض ��ى ق � ��ائ �ل��ا« :أه� � � ��دف إل � ��ى ت�ج�س�ي��ر
العالقة مع جمهور الوطن ،الذي طال بهم
األمد  3سنوات وطالهم شعور اإلحباط،
ل �ع��دم ج�ن�ي�ه��م ث �م��ار ال � �ث� ��ورة ،ال �ت��ي هي
بريئة من كل ذل��ك ،واملتهم الرئيسي في
إحباط املصريني هو السلطات االنتقالية
املتتالية التي لم تقدم شيئًا للمصريني».
وأك � � ��د أن� � ��ه ي �س �ع ��ى إل� � ��ى إق � ��ام � ��ة «ن� �ظ ��ام
ديموقراطي يستطيع أن يحمي حق كل
م �ص��ري ع�ل��ى أرض �ي��ة امل �س ��اواة م��ن دون
أي تمييز م��ا ب�ين مسلم ومسيحي ،وال
رجل وامرأة ،وال ليبرالي وال إسالمي وال
ناصري».
وأش� ��ار ص�ب��اح��ي إل ��ى أن ��ه ف��ي ح ��ال ع��دم
ف� � ��وزه ب ��رئ ��اس ��ة ال �ج �م �ه��وري��ة «س �ي �ك��ون
جبهة معارضة تكون رقمًا كبيرًا وصعبًا
على أي حاكم ولن يستطيع تجاهلها».
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،ب�ح��ث وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
األميركي ،جون كيري ،مع مدير املخابرات
ال�ع��ام��ة امل�ص��ري��ة ،محمد ف��ري��د التهامي،
في مقر ال��وزارة في العاصمة واشنطن،

«س �ب��ل ال �ت �ع��اون امل �ش �ت��رك ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن،
ف��ي مكافحة ال�ت�ه��دي��دات الخارجية مثل
اإلره� ��اب ،إض��اف��ة إل��ى ع��دد م��ن القضايا
ال�س�ي��اس�ي��ة واألم �ن �ي��ة ال��راه �ن��ة ف��ي مصر
وامل�ن�ط�ق��ة» .وق��ال ب�ي��ان وزارة الخارجية
األم �ي��رك �ي��ة ،إن ك �ي��ري ش��دد خ�ل�ال ال�ل�ق��اء
على «ضرورة أن توفر الحكومة املصرية
م� �ن ��اخ ��ًا م� ��ن ح ��ري ��ة ال �ت �ع �ب �ي��ر واإلع� �ل ��ام
ال�لازم في مصر لضمان عهد طويل من
االس �ت �ق ��رار» .وج ��اء ال �ل �ق��اء ق�ب��ل س��اع��ات
م��ن ب��دء وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة امل �ص��ري نبيل
فهمي زي ��ارة ل��واش�ن�ط��ن ،يلتقي خاللها
نظيره األميركي ،جون كيري ،وعددًا من
املسؤولني في اإلدارة األميركية.
ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،أع�ل��ن الجيش املصري
أم��س أن��ه «يسيطر تمامًا على ال��وض��ع»
ف��ي ش �ب��ه ج��زي��رة س �ي�ن��اء ح �ي��ث يتمركز
م�ت�ش��ددون إس�لام�ي��ون ي�ه��اج�م��ون ق��وات
األمن منذ أشهر.
ون �ق �ل��ت وك ��ال ��ة «أن� �ب ��اء ال� �ش ��رق األوس� ��ط
ال ��رس� �م� �ي ��ة» ع ��ن ق ��ائ ��د ال �ج �ي��ش ال �ث��ان��ي
امليداني ،اللواء محمد الشحات قوله إن
«هناك استقرارًا واضحًا في سيناء ،على

الرغم من األق��اوي��ل التي تتحدث عن أنه
ال ي ��زال ه�ن��اك ع�ن��اص��ر إره��اب �ي��ة وأن�ف��اق
موجودة في شمال سيناء».
وكشف الشحات أن الجيش دمر أكثر من
 1500ن�ف��ق ب�ي�ن س�ي�ن��اء وق �ط��اع غ ��زة في
محاولة لوقف تهريب األسلحة.
من جهة أخرى ،قالت وزارة املال املصرية
إن�ه��ا اقترضت م��ن ال�س��وق املحلي خالل
األس � �ب� ��وع ال� �ح ��ال ��ي  11.5م �ل �ي��ار ج�ن�ي��ه
( 1.64م�ل�ي��ار دوالر) م�ق��اب��ل  22.5مليار
جنيه ( 3.23مليارات دوالر) اقترضتها
األسبوع املاضي ،والذي شهد طرح عطاء
استثنائي ،بسبب عطلة شم النسيم.
إل��ى ذل��ك ،دع��ا تحالف دع��م الشرعية إلى
أس �ب��وع اح�ت�ج��اج��ي ج��دي��د ت�ح��ت ش�ع��ار
«حاميها حراميها» .ودع��ا التحالف في
ب �ي��ان ل ��ه أم ��س أن� �ص ��اره إل ��ى «ال �ت �ظ��اه��ر
ب� �ـ«ك� �س ��رات ال �خ �ب��ز» ت �ع �ب �ي �رًا ع ��ن ت��دن��ي
األوضاع االقتصادية و«تردي» املعيشة،
وص��ور «ال�ش�ه��داء» و«املعتقلني» تعبيرًا
ع ��ن «االن� �ت� �ه ��اك ��ات» ال �ت ��ي ي �ت �ع��رض ل�ه��ا
أنصار مرسي.
(األخبار ،األناضول ،أ ف ب)

ف ��ي ات� �ف ��اق� �ي ��ات أم �ن �ي��ة ال أم � ��د ل �ه��ا م��ع
امل� �غ ��رب واألردن وب��اك �س �ت��ان ل�ض�م��ان
تأسيس «مخزن دول��ي» لقوات مرتزقة
«اح �ت �ي��اط �ي�ي�ن» ل �ق �م��ع أي اح �ت �ج��اج��ات
ً
ً
متوقعة عاجال أو آجال».
ول �ف��ت ال�خ�ب�ي��ر إل ��ى أن امل�م�ل�ك��ة ت�ت��رق��ب
انتهاء االنتخابات الرئاسية في مصر
الك�ت�م��ال ن�ص��اب «ال�ب��ول�ي�ص��ة األم�ن�ي��ة»
بعد تبادل النظام الحاكم في البحرين
وال �س �ل �ط��ة امل��ؤق �ت��ة ف ��ي م �ص��ر «غ �م��زات
الغزل األمني» بمكافحة اإلرهاب ،الذي
ي��ؤك��د التمهيد الت�ف��اق�ي��ة أم�ن�ي��ة معلنة
قريبة مع مصر.
وكشف الخبير أن «البوليصة الدولية»
الباهظة قد ّ
تأمنت أميركيًا وبريطانيًا،

ما قل
ودل
أعلن رئيس الوزراء اإلثيوبي،
هيلي ماريام ديسالني ،أن بالده أتمت
 %32من مشروع «سد النهضة»
وأنها «مستعدة ألي مواجهات
تختارها الحكومة املصرية».
وانتقد ديسالني ،في كلمة أمام
البرملان أمس ،ما وصفه بـ«املحاوالت
املصرية إلعاقة بناء سد النهضة»،
ً
قائال إن «مصر تسعى إلى تدويل
مشروع سد النهضة» ،والفتًا إلى
قدرة إثيوبيا على «احتواء املحاوالت
املصرية» .وأشار ديسالني إلى
أن بالده «مستعدة ملواجهة كل
الخيارات واالحتماالت» ،وأوضح أن
التهديدات برفع ملف سد النهضة
إلى مجلس األمن الدولي ال يخيف
أديس أبابا.
(األناضول)

