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العالم

البحرين

ّ
تظاهرات في الشارع بعد حل «الوفاق»

المنامة تواصل التصعيد في وجه المعارضة
ّ
حل القضاء البحريني
«جمعية الوفاق» ،وسحب
أموالها لمصلحة خزينة
الدولة ،بعد أن أغلق
مكاتبها ،الشهر الماضي.
خطوات المنامة توحي أن
ّ
األمور تتجه إلى المزيد من
التصعيد ،خصوصًا بعد إعالن
«هيئة كبار العلماء» ،في بيان
ّعالي اللهجة للمرة األولى،
أن الهدف من اإلجراءات
استهداف ّ
مكون أساسي
في البالد
نور مريم الزين
ي ـب ــدو أن األزم ـ ــة الـسـيــاس ـيــة الـقــائـمــة
بني السلطات البحرينية واملعارضة،
تـ ـتـ ـج ــه إلـ ـ ـ ــى املـ ـ ــزيـ ـ ــد مـ ـ ــن ال ـت ـص ـع ـي ــد
والـتـعـقـيــد ،خـصــوصــا أن ّ
األول رســم
ّ
م ـســارًا صــدامـيــا بينه وب ــن املـكــونــات
السياسية والشعبية في البالد.
فـبـعــد سـحــب الـجـنـسـيــة ألبـ ــرز عـلـمــاء
ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن ،الـ ـشـ ـي ــخ ع ـي ـس ــى ق ــاس ــم،
وإغــاق «جمعية الــوفــاق اإلسالمية»،
ـدد آخ ــر م ــن الـجـمـعـيــات املـمــاثـلــة،
وع ـ ـ ٍ
ّ
أعلن القضاء البحريني حل «الوفاق»،
«واهبًا» أموالها لخزينة الدولة.
ّ
وح ــل الـقـضــاء الـبـحــريـنــي ،فــي حكمه
الصادر في  17تموز« ،جمعية الوفاق
َُّ
أكبر الجمعيات
اإلسالمية» ،التي ت َعد ً
ال ـس ـي ــاس ـي ــة م ـ ـعـ ــارضـ ــة فـ ــي امل ـم ـل ـكــة
الـخـلـيـجـيــة ،مـتـهـمــا إي ــاه ــا ب ــ«ال ـق ـيــام
ب ـمـمــارســات اسـتـهــدفــت م ـبــدأ اح ـتــرام
القانون ،وأسس املواطنة املبنية على
التعايش ،والتسامح ،واحترام اآلخر،
وت ــوفـ ـي ــر ب ـي ـئــة ح ــاض ـن ــة لـ ــإرهـ ــاب».

ً
إضافة إلى ذلــك ،أمر الحكم القضائي
بـ ـ ـ ــ«وه ـ ـ ــب» أمـ ـ ـ ـ ــوال «الـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــاق» ال ـت ــي
ج ـمــدت ـهــا ال ـح ـكــومــة ال ـش ـهــر امل ــاض ــي،
لخزينة الدولة.
لــم ي ـمـ ّـر الـحـكــم دون اسـتـنـكــار دول ــي،
َ
وج ــاء أبـ ــرزه عــن ُ
«م ــرش ــدت ــي» اململكة
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ،حـ ـك ــومـ ـت ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا
وال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،ال ـل ـتــن ت ــرددت ــا،
على مدى سنوات ،في انتقاد املنامة.
وفي بيان أصدرته األخيرةّ ،
عبر وزير
الخارجية األميريكي ،جون كيري ،عن
قلق واشنطن العميق من قرار حكومة
املنامة ،معتبرًا ّإيــاه اإلجــراء «األخير»
ض ـم ــن خـ ـط ــوات مــزع ـج ــة ق ــام ــت ب ـهــا،
بينها إسقاط جنسية (الشيخ) عيسى
قاسم ،أبــرز علماء البحرين ،واعتقال
ّ
الحقوقي املـعــارض نبيل رجــب .وأكــد
أن مـثــل ه ــذه ال ـخ ـطــوات «ل ــن تـقــوم إال
بــزعــزعــة أمــن اإلقـلـيــم» ،مشيرًا إلــى أن
هذه اإلجــراءات «ال تتسق مع مصالح
الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،ب ــل ت ــوت ــر عــاقــة
الشراكة بني البلدين».
أم ــا املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة ،فـقــد عـ ّـبــر وزي ــر
خــارجـيـتـهــا ،ب ــوري ــس جــون ـســون ،عن
ّ
قـلـقــه م ــن قـ ــرار ح ــل «الـ ــوفـ ــاق» ،داع ـيــا
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة إلـ ـ ــى ض ـم ــان
الحريات السياسية لكافة مواطنيها.
في املقابلّ ،
ردت الخارجية البحرينية
عـلــى اسـتـنـكــار حـلـفــائـهــا ،إذ أمـلــت أن
«تــراعــي ال ــدول الـحـلـيـفــة ،والـصــديـقــة،
م ـصــالــح امل ـم ـل ـكــة ال ـت ــي ت ـح ــرص على
مـ ـ ــراعـ ـ ــاة مـ ـص ــال ــح جـ ًـمـ ـي ــع ال ـح ـل ـف ــاء
وال ـ ـشـ ــركـ ــاء» ،واضـ ـع ــة ذلـ ــك ف ــي إط ــار
«ال ـح ـفــاظ عـلــى ال ـعــاقــات الـتــاريـخـيــة
املـتـمـيــزة ،وض ـمــان األم ــن واالسـتـقــرار
في املنطقة».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،وصـ ــف امل ـت ـح ــدث بــاســم
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة ،ب ـه ــرام
قاسمي ،القرار بـ«اإلجراء غير البناء،
ويأتي في إطار تشديد الضغوط على
الشخصيات والجمعيات املعتدلة في
البالد» ،مضيفًا أن «إجراءات الحكومة
البحرينية سوف تؤدي إلى املزيد من

التعقيد لألوضاع».
بــدورهــا ،اعتبرت «الــوفــاق» ،فــي بيان
ص ــادر عــن نــائــب األم ــن الـعــام الشيخ
ح ـس ــن ال ــديـ ـه ــي ،أن «ال ـ ـقـ ــرار يـعـكــس

رفضت المنامة
ّ
«تدخل» واشنطن ولندن
في شؤونها
العقلية االستبدادية والواقع الشمولي
ّ
ال ـ ــذي تـعـيـشــه ال ـب ـح ــري ــن» ،م ــؤكـ ـدًا أن
ادع ــاءات النظام «تفتقر إلــى املـبــررات
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،أو حـ ـت ــى ال ـس ـي ــاس ـي ــة،

خصوصًا أن الجمعية تمثل الغالبية
مــن شعب البحرين» .وق ــال« :إنـنــا في
مــواج ـهــة م ـش ــروع طــائـفــي ي ـقــوم على
مـظــاهــر اإلب ـ ــادة لـلـطــائـفــة الـشـيـعـيــة...
وإلـغــاء الــوفــاق جــزء مــن هــذا املـشــروع
ال ـت ــدم ـي ــري» .ول ــم يـقـتـصــر ال ـ ـ ّ
ـرد على
الـقــرار بالخطاب السياسي ،بــل امتدّ
إل ــى ال ـش ــارع ،حـيــث وقـعــت مــواجـهــات
ـدد من
بــن ق ــوى األم ــن البحريني وع ـ ٍ
امل ـت ـظــاهــريــن ،ف ــي ال ـعــاص ـمــة امل ـنــامــة.
وأطـلـقــت ق ــوات الـشــرطــة الـغــاز املسيل
ل ـلــدمــوع بــات ـجــاه امل ـت ـظــاهــريــن الــذيــن
ّ
ّ
وصعدت
احتجوا على حل «الوفاق».
ال ـس ـل ـطــات خ ـطــوات ـهــا ب ــالـ ـت ــوازي مــع
ـرار آخــر،
ال ـق ــرار الـقـضــائــي ،بــاتـخــاد قـ ـ ٍ

أعلن القضاء البحريني «وهب» أموال «الوفاق» لخزينة الدولة (أ ف ب)

اعـتـقـلــت ع ـلــى إثـ ــره إمـ ــام أك ـب ــر صــاة
جمعة في البالد ،محمد صنقور ،بعد
 4أســاب ـيــع عـلــى قـ ــرار أئ ـمــة املـســاجــد،
وإيقافهم لـصــاة الجمعة ،احتجاجًا
عـلــى «االض ـط ـهــاد الـطــائـفــي» .غـيــر أن
ال ـس ـل ـط ــات س ــارع ــت إل ـ ــى ا ًم ـت ـصــاص
خطوتها املتسرعة ،متداركة الوضع،
يوم من اعتقاله،
فاطلقت سراحه ،بعد ٍ
والتحقيق معه بتهمة التحريض على
كــراه ـيــة ال ـن ـظــام ،وال ـخ ـطــابــة م ــن دون
ترخيص.
ورأت «ه ـ ـي ـ ـئـ ــة كـ ـ ـب ـ ــار ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــاء فــي
الـ ـبـ ـح ــري ــن» ف ـ ــي اعـ ـتـ ـق ــال ال ـص ـن ـق ــور
«اسـتـهــدافــا عمليًا لـشـعـيــرة الجمعة،
والـخـطــاب الــديـنــي» مستنكرين «هــذا
ال ـع ـمــل امل ـجــافــي ل ـلــديــن ،ولـخـصــوص
مذهب أهل البيت».
إال أن ال ـ ـبـ ــارز ،ف ــي ب ـي ــان «ال ـع ـل ـم ــاء»،
إع ــان طبيعة املــواج ـهــة بــن السلطة
واملعارضة .فالـ«هيئة» حاولت مــرارًا
ّ
تجنب خطاب كهذا ،باعتباره طائفيًا،
وال يـخــدم مـســار ال ـحــراك السلمي ،إال
أن ال ـ ـقـ ــرارات األخـ ـي ــرة ،الـ ـص ــادرة عن
الـسـلـطــات دفـعـتـهــا إل ــى إع ــان موقف
كهذا ،وانتهاج خطاب كهذا .فالخطو ٍة
الف ـ ـ ـتـ ـ ــة ،وهـ ـ ـ ــي األول ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــن ن ــوعـ ـه ــا،
خصوصًا أن «العلماء» (الشيخ عيسى
ق ــاس ــم ،وال ـس ـي ــد ع ـبــد ال ـل ــه ال ـغــري ـفــي،
وال ـ ـش ـ ـيـ ــخ عـ ـب ــد الـ ـحـ ـس ــن الـ ـسـ ـت ــري،
والـ ـشـ ـي ــخ م ـح ـم ــد ص ــال ــح ال ــرب ـي ـع ــي)
أع ـل ـنــوا بـصــريــح ال ـع ـبــارة أن «امل ـك ـ ّـون
ال ـش ـي ـع ــي م ـس ـت ـه ــدف فـ ــي وج ـ ـ ـ ــوده»،
ّ
كمكون أساسي
وأضاف بيانهم« :إننا
وأصيل ،من مكونات هذا الوطن ،باتت
قناعتنا كبيرة بأننا مستهدفون في
وجودنا وهويتنا ،ومطالبني بإيقاف
هذا االستهداف».
في املحصلة ،إن القرار جائر ،بشهادة
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن املـ ـنـ ـظـ ـم ــات ال ـح ـق ــوق ـي ــة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،ول ـ ــن ي ـس ـت ـط ـيــع أن يـمـحــو
مـعــارضــة حـصــدت مــا يـفــوق  %64من
أصـ ـ ــوات ال ـنــاخ ـبــن ال ـب ـحــري ـن ـيــن في
الدورتني االنتخابيتني  2006و.2010

تقرير

ّ
السيسي يودع القمة األفريقية ...والفتنة الطائفية تزداد
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
اخـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــم الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس املـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــري ،ع ـب ــد
ال ـف ـتــاح ال ـس ـي ـســي ،زي ــارت ــه للعاصمة
الرواندية كيجالي ،بعدما أجــرى عدة
ل ـق ــاءات ثـنــائـيــة مــع ق ــادة أف ــارق ــة على
هــامــش القمة األفريقية الـعــاديــة التي
اختتمت فعالياتها مساء أمس .وكان
م ـمــن ال ـت ـقــاهــم الــرئ ـي ـســان ال ـس ــودان ــي
وال ــروان ــدي ،ورئ ـيــس وزراء إثـيــوبـيــا،
فـ ـيـ ـم ــا ل ـ ــم تـ ـكـ ـش ــف تـ ـف ــاصـ ـي ــل الـ ـلـ ـق ــاء
األخ ـي ــر ،عـلـمــا ب ــأن أزم ــة ســد النهضة

المنيا وحدها شهدت
«ثورة يناير» 77
منذ ّ
حالة توتر طائفي
باتت في مرحلة التوافق على املكاتب
االس ـت ـش ــاري ــة ال ـت ــي س ـت ـتــولــى تـقـيـيــم
اآلثـ ـ ـ ـ ــار ال ـس ـل ـب ـي ــة ل ـل ـس ــد عـ ـل ــى م ـصــر
والسودان.
السيسي تحدث في كلمته عن «أهمية
األخـ ــذ ب ـن ـم ــوذج ال ـت ـكــامــل واالن ــدم ــاج
اإلقليمي في القارة باعتبارها ضرورة
أبــرزتـهــا عملية تنمية االق ـت ـصــادات...
م ــا يـنـعـكــس بــاإلي ـجــاب ع ـلــى جــاذبـيــة
األسـ ـ ـ ـ ــواق األف ــريـ ـقـ ـي ــة ل ــاس ـت ـث ـم ــارات
ويـ ــؤدي إل ــى تـعــزيــز م ـع ــدالت الـنـمــو».

ول ـفــت إل ــى تـطـلــع ال ـق ــاه ــرة إل ــى إقــامــة
منطقة التجارة الحرة األفريقية قريبًا.
ك ــذل ــك تـ ـح ــدث ع ــن ضـ ـ ــرورة «إص ـ ــاح
أج ـه ــزة األمـ ــم امل ـت ـحــدة لـجـعـلـهــا أكـثــر
ً
تمثيال وتعبيرًا عــن حقائق العصر...
وإزال ــة الظلم التاريخي الــواقــع عليها
(أفــري ـق ـيــا) ،وال ـح ـصــول عـلــى التمثيل
العادل الذي تستحقه بفئتي العضوية
ال ــدائ ـم ـ ــة وغ ـي ــر ال ــدائـ ـم ــة ف ــي مـجـلــس
األمن».
ومن املقرر أن تستمر رئيسة املفوضية
األفريقية ،دالميني زوما ،في منصبها
ملدة ستة أشهر عقب تأجيل انتخابات
رئـيــس املفوضية نتيجة اإلخـفــاق في
تــأمــن املــرش ـحــن بــأغـلـبـيــة األصـ ــوات
املـ ـطـ ـل ــوب ــة .كـ ــذلـ ــك م ـ ــن املـ ـ ـق ـ ــرر إج ـ ــراء
ان ـت ـخــابــات رئ ـيــس املـفــوضـيــة ونــائـبــه
واملفوضني الثمانية خالل القمة املقبلة
املقرر عقدها في إثيوبيا مطلع .2017
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ع ــرض ــت «ل ـج ـنــة
مـجـلــس الـسـلــم واألم ـ ــن» تـقــريــرهــا عن
قضايا ليبيا وجنوب السودان ومالي
ومـنـطـقــة ســاحــل ال ـص ـح ــراء ،كــذلــك تم
ال ـح ــدي ــث ف ــي م ـســألــة ت ـمــويــل أنـشـطــة
االتحاد وضــرورة تخصيص مقعدين
دائـمــن لـلـقــارة بكل الـصــاحـيــات ،بما
ف ـي ـهــا ح ــق ال ـن ـق ــض ال ـف ـي ـتــو وخـمـســة
مقاعد غير دائمة.
عـلــى الـصـعـيــد الــداخ ـلــي ،شـ ّـيــع أهــالــي
ق ــري ــة ط ـه ـنــا ف ــي م ـحــاف ـظــة امل ـن ـي ــا ،في

صـ ـعـ ـي ــد م ـ ـصـ ــر ،شـ ــابـ ــا ق ـب ـط ـي ــا وق ــع
ضحية مشاجرة بني مسلمني وأقباط
على خلفية االعـتــداء على طفل .وأدى
الـحــادث إلــى مقتل نجل راعــي كنيسة
ماري مينا.
وت ـش ـهــد ال ـقــريــة وج ـ ــودًا أم ـن ـيــا مكثفًا
ل ـت ـج ـن ــب م ـ ـصـ ــادمـ ــات م ـح ـت ـم ـل ــة بــن
م ـس ـل ـمــن وأق ـ ـبـ ــاط ،ع ـل ـمــا بـ ــأن جـمـيــع
أح ــداث الفتنة الـطــائـفـيــة الـتــي ظهرت
بقوة في املنيا ،ذات الكثافة القبطية،
لــم يــوجــه فيها أي اتـهــام إلــى الـجـنــاة،

وهو ما أثار حالة غضب مكتومة لدى
األقباط.
ووفـ ـ ـ ــق ت ــوثـ ـي ــق «املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة امل ـص ــري ــة
ل ـل ـح ـق ــوق الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة» ،ف ـ ــي ت ـقــريــر
حقوقي صدر أمس ،فإن املنيا شهدت
م ـن ــذ «ث ـ ـ ــورة ي ـن ــاي ــر»  77ح ــال ــة تــوتــر
طــائـفــي ،وه ــو رق ــم ال يتضمن حــاالت
ال ـع ـنــف واالعـ ـ ـت ـ ــداءات ع ـلــى الـكـنــائــس
وامل ـبــانــي الــديـنـيــة م ــا ب ــن  14إل ــى 17
آب  ،2013عقب فض اعتصامي رابعة
والنهضة.
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ويقول الباحث في «املـبــادرة املصرية»
إس ـ ـ ـحـ ـ ــاق إبـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم ،إن «الـ ـحـ ـك ــوم ــة
أخفقت فــي تعاملها مــع ملف عالقات
املسيحيني باملسلمني واالعتداءات ذات
البعد الطائفي من خالل سيطرة وجهة
النظر األمنية فقط» ،مضيفًا« :ينظر إلى
املشكالت كحوادث منفصلة مع غياب
أي رؤية شاملة لألسباب أو املظاهر أو
الحلول ،وعادة ما تكون الحلول قاصرة،
وقصيرة النظر ،وفي أغلب األحوال غير
قانونية ...في بعض الحاالت ،ورغم علم
الدولة بوجود توترات وحضورها في
امل ـك ــان ،وق ـعــت االع ـ ـتـ ــداءات ،ب ــل ج ــاءت
التعزيزات متأخرة».
ع ـل ــى ض ـ ــوء ذل ـ ـ ــك ،أوص ـ ـ ــت «املـ ـ ـب ـ ــادرة
املصرية» بضرورة «صــدور تعليمات
واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن م ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات الـ ـ ــدولـ ـ ــة
ب ـت ـط ـب ـي ــق الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون فـ ـ ــي مـ ـ ــا ي ـخــص
الـجــرائــم الجنائية ،وأن تلتزم أجهزة
األمـ ــن وال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة الـقـبــض على
امل ـت ــورط ــن وامل ـح ــرض ــن ع ـلــى الـعـنــف
ال ـطــائ ـفــي وال ـت ـح ـق ـيــق م ـع ـهــم تـمـهـيـدًا
لتقديمهم إلــى الـعــدالــة» .كذلك طالبت
ب ــاتـ ـخ ــاذ «إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات فـ ــوريـ ــة لـتـقـنــن
أوض ـ ــاع ال ـك ـنــائــس وامل ـب ــان ــي الـقــائـمــة
التي تقام فيها الشعائر الدينية دون
تــراخ ـيــص ،وك ــذل ــك ط ــرح ق ــان ــون بـنــاء
الكنائس واملـبــانــي التابعة لها املقرر
ط ــرح ــه ف ــي م ـج ـلــس الـ ـن ــواب لـلـنـقــاش
املجتمعي الجاد».

