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المعارضة :المعركة وجودية ونخشى الفلتان
عاد الجدل عن جدوى
ّ
سلمية الحراك المستمر
منذ  2011إلى واجهة
المشهد ّ
مجددًا ،وخاصة
مع خشية كثر من
مواصلة النظام الحاكم
سياسته وتصعيده
نور أيوب
وصـفــت «جمعية الــوفــاق الــوطـنــي»
امل ـع ــارض ــة م ــا ي ـجــري ف ــي الـبـحــريـ ًـن
ب ــأن ــه «ب ــال ــغ ال ـ ـخ ـ ـطـ ــورة» ،م ـطــال ـبــة
فــي بـيــان نــائــب األم ــن الـعــام حسني
الديهي ،بـ«فتح تحقيق دولي في كل
جرائم القتل واالنتقام ،واالضطهاد
الـ ـط ــائـ ـف ــي والـ ـت ــدمـ ـي ــر الـ ـحـ ـض ــاري،
والتي لم تتوقف منذ  ٦سنوات أمام
ّ
مــرأى الـعــالــم» .وأكــد بيان الجمعية
ال ـ ـتـ ــي يـ ـقـ ـب ــع أمـ ـيـ ـنـ ـه ــا الـ ـ ـع ـ ــام ع ـلــي
س ـل ـمــان ،ف ــي ال ـس ـجــون الـبـحــريـنـيــة،
«أن ما جــرى ويجري لن يزيدنا إال
ص ـم ــودًا وإصـ ـ ــرارًا ع ـلــى االس ـت ـمــرار
فـ ــي ال ـت ـم ـس ــك ب ــامل ـط ــال ــب ال ـشــرع ـيــة
العادلة».
وم ـث ــل «الـ ــوفـ ــاق» ،ت ـش ـ ّـدد امل ـعــارضــة
ب ـم ـخ ـت ـلــف أط ـي ــاف ـه ــا (داخ ـ ـ ــل ال ـب ــاد
ّ
التمسك بالخيار
وخــارج ـهــا) ،على
ً
الـسـلـمــي ،م ـش ـيــرة إل ــى «ع ــدم وج ــود
ّ
ٍّ
أي مــن اإلشـ ــارات الــدالــة على اتجاه
مسلك آخر».
األمور نحو
ٍ
لـكــن بــرغــم ذل ــك ،ف ــإن م ـصــدرًا رفيعًا
فـ ــي املـ ـع ــارض ــة ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة ي ـعــرب
ف ـ ــي ح ــديـ ـث ــه إل ـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،عــن
«عـ ـ ـ ــدم إمـ ـك ــانـ ـي ــة الـ ـتـ ـك ـ ّـه ــن ب ــوج ـه ــة
األم ـ ـ ــور» ،وخ ـصــوصــا أن الـسـلـطــات
البحرينية ،بمساندة سعودية ،تريد
م ــن ال ـ ـشـ ــارع «ال ـ ـخـ ــروج ع ــن م ـس ــاره
السلمي ،والــذهــاب نحو خيار نحن
ف ــي األصـ ـ ــل ف ــي غ ـن ـ ًـى عـ ـن ــه» .ووف ــق
ّ
التمسك بسلمية الحراك
املصدر ،فإن
يـ ــوازيـ ــه خـ ــوف س ــائ ــد م ــن إم ـكــان ـيــة
«ف ـل ـت ــان األمـ ـ ـ ــور» وص ـع ــوب ــة إع ـ ــادة
ضبطها لسببني؛ ّ
األول وهو مسعى
الحكومتني البحرينية والسعودية

السعودية

إلشـ ـع ــال املـ ـي ــدان ال ـب ـحــري ـنــي وجـ ـ ّـره
بـ ــات ـ ـجـ ــاه الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد ،األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ــذي
س ـي ـم ـن ــح تـ ـل ــك الـ ـسـ ـلـ ـط ــات «ض ـ ـ ــوءًا
أخضر خليجيًا ـ أميركيًا ـ بريطانيًا،
ل ـس ـح ــق املـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة» .أم ـ ـ ــا ال ـس ـب ــب
الـ ـث ــان ــي ،ف ـي ـك ـمــن ف ــي وجـ ـ ــود بـعــض
ّ
التيارات التي «ملت الحراك السلمي،
وب ــات ــت ت ــرى ف ـيــه خ ـي ــارًا ال يـتــوافــق
ومقتضيات املرحلة».
صــدر
ـ
مل
ا
ـت
ـ
ف
ـ
ل
ـ
ي
ي،
وأمـ ــام ه ــذا ال ـت ـح ـ ّـد
ّ
إلى أن مختلف القوى باتت متيقنة
ُ َّ
من أن «كل الخيارات مفتوحة ...وقد
تفشل بعض قوى الداخل في ضبط
ّ
ال ـ ـشـ ــارع إن اس ـت ـم ــر ح ــك ــام امل ـنــامــة
فــي منهج قمع الشريحة األكـبــر من
املجتمع البحريني».
وم ـ ــن ب ـ ــاب ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى ال ـخ ـش ـيــة
مــن «ال ـف ـل ـتــان» ،فـقــد أش ــارت بيانات

متعددة أمس ،إلى إمكانية «املواجهة
املباشرة» مع قوى النظام امللكي .وقد
لفت بيان «ائتالف شباب  14فبراير»
إلـ ـ ــى أن تـ ــداع ـ ـيـ ــات هـ ـ ــذه ال ـج ــري ـم ــة
ّ
الخليفيني،
البشعة «لن تنحصر في
ّ
ب ــل إن ش ــرره ــا سـيـتـطــايــر ل ـي ـطــاول
ّ
مصالح الداعمني وال سيما الحكومة
ّ
ّ
البريطانية» ،مضيفًا إن «الشعب لن
ي ـهــدأ ل ــه بـ ـ ــال ...ب ــل س ـيــزلــزل األرض
ّ
ت ـحــت أق ـ ــدام الـخـلـيـفـ ّـيــن واملـحـتــلــن
الـ ـسـ ـع ـ ّ
ـودي ــن ،وسـ ـيـ ـك ــون ع ـل ــى ق ــدر
ّ
ّ
املـســؤولـ ّـيــة الـشــرعــيــة والــوطـنــيــة في
اتـ ـخ ــاذ املـ ـ ــواقـ ـ ــف ...وس ـت ـك ــون ردود
األفعال املدروسة هذه ّ
املرة».
ّ
ويـ ـش ــرح م ـص ــدر رف ـي ــع أن «الـ ـث ــورة
انـطـلـقــت سـلـمـ ّـيــة وال تـ ــزال كــذلــك ما
دامــت جميع قــوى املعارضة وعموم
ال ـ ـقـ ــواعـ ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ـ ّـي ــة تـ ــؤمـ ــن ب ـه ــذه

يخشى البعض من أن تقود الجريمة نحو التخلي عن السلمية (عن مواقع بحرينية)

ّ
املنهجية» ،مستدركًا بأن «التطورات
املستقبلية في البحرين واإلقليم قد
تحتم فتح الـخـيــارات كــافــة مــن دون
استثناء».

االنجرار نحو الفلتان هو
مسعى بحريني ــ سعودي
إلشعال الميدان
لـ ـك ــن وإن كـ ــانـ ــت ك ـ ــل االح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت
مـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــودة ،فـ ـ ـ ــإن صـ ـبـ ـغ ــة الـ ـ ـح ـ ــراك
السلمي ال ت ــزال قائمة بـ«الحضور
الجماهيري في الساحات وامليادين
بـ ـشـ ـك ـ ٍـل مـ ـتـ ـص ــاع ــد» ،وفـ ـ ــق املـ ـص ــدر
ً
نـفـســه .ويــؤكــد أن ــه «م ــا ك ــان مـقـبــوال

قبل ستة أع ــوام مــن تحقيق لبعض
ّ
املعيشية لم يعد اآلن كذلك،
املطالب
فـسـقــف امل ـطــالــب ارت ـف ــع وال ـخ ـي ــارات
لتحقيقها تعددت ،واملعركة أصبحت
معركة وجود مع استمرار النظام في
تجنيس األجانب».
ّ
عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــا ،يـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدو أن الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــاري ـ ــن
ّ
مطروحان ،فيما يظهر أن البحرين
والـ ــدول الــداعـمــة لـهــا ،وعـلــى رأسـهــا
السعودية ،تريد توجيه األمور نحو
التصعيد وهذا «ما تدركه كل أطياف
املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة» .وتـ ـبـ ـق ــى «ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
مرهونة بخطوات املنامة تجاه كبار
رمــوز املعارضة البحرينية ،وأولهم
املــرجــع الديني عيسى قــاســم» ،وفق
ّ
ـدر م ــطـ ـل ــع ي ـ ـحـ ــذر ف ـ ــي ال ــوق ــت
مـ ـ ـص ـ ـ ٍ
نفسه من خطورة تجاوز «الخطوط
الحمر».

حزب الله :اإلعدام يقود نحو
مستقبل مجهول
أدان حزب الله «الجريمة التي ارتكبتها السلطات البحرينية»،
مضيفًا ّإن املسؤولية يتحملها «النظام البحريني واألنظمة العربية
والدول الغربية التي تقدم له الدعم والحماية ،وهي جزء من الجريمة
الكبرى التي يرتكبها هذا النظام بحق الشعب البحريني ،من خالل
مصادرة حقوقه القانونية واملدنية وفرض حالة من اإلرهاب والقمع،
ً
وصوال إلى القتل املمنهج في السجون بالتعذيب ومن ثم باإلعدام».
واعتبر حزب الله أن «الصمت املطبق الذي يعم العرب والعالم إزاء
هذه الجرائم ،وتواطؤ وسائل اإلعالم في تغييب هذا اإلهدار لحياة
الناس وكراماتها على أيدي النظام البحريني ،يجب أن يكون محل
إدانة واستنكار كل القوى الحية في مجتمعاتنا وفي أمتنا ،ويجب
أن يقابله أوسع حملة تضامن من األصوات ّ
الحرة مع هذه الدماء
البريئة ومع تضحيات الشعب البحريني املظلوم ،إليصال صوته
املقموع وكشف فظاعة املمارسات التي ترتكب بحقه».
وقال البيان« :لقد بات من الواضح أن عملية اإلعدام هذه سوف
تطيح أي فرصة إليجاد حلول سياسية لألزمة في البحرين،
وسوف تقود البالد نحو مستقبل مجهول بما يهدد االستقرار
في البحرين نفسها وفي املنطقة كلها» ،خاتمًا« :إننا في حزب
الله ،إذ نقدم أحر مشاعر العزاء ألهالي الشهداء الثالثة ،وللشعب
البحريني املكلوم وقيادته الصابرة الواعية ،فإننا على يقني بأن
هذا الشعب سيواصل نضاله حتى تحقيق كل املطالب املشروعة
واملحقة التي ينادي بها منذ سنوات».

احتجاجات داعمة للبحرينيين في القطيف

كاملعتاد ،لم ّ
يمر خبر إعدام الشبان املعارضني الثالثة
فــي الـبـحــريــن ،م ــرور ال ـك ــرام عـلــى أب ـنــاء املـحــافـظــات
الشرقية في السعودية .املنطقة التي ارتبطت طوال
ال ـس ـن ــوات ال ـســت املــاض ـيــة ب ـمــا يـ ــدور ف ــي ال ـجــزيــرة
املـجــاورة لها (البحرين) ،شهدت أمــس احتجاجات
عـلــى خلفية إع ــدام الـسـلـطــات البحرينية املعتقلني:
عباس السميع ،سامي مشيمع وعلي السنكيس.
وعـ ـ ّـمـ ــت ح ــال ــة غ ـض ــب م ــدي ـن ــة ال ـق ـط ـي ــف وب ـل ــدات ـه ــا
املجاورة ،استنكارًا ملا قامت به حكومة املنامة .وفي
ّ
بلدة العوامية ،مسقط رأس الشيخ نمر باقر النمر
عمت حالة غضب مدينة القطيف وبلداتها المجاورة (األخبار)
الذي قاد االحتجاجات في املنطقة عام  2012عقب
دخــول قــوات «درع الـجــزيــرة» ،التي قادتها الرياض،
إلــى البحرين للمشاركة فــي قمع االنتفاضة هناك
(قـبــل أن تـقــوم السلطات السعودية باعتقال النمر
وإعدامه قبل عــام) ،خرج شبان غاضبون للتظاهر
احـتـجــاجــا عـلــى عملية إعـ ــدام الـبـحــريـنـيــن الـثــاثــة،
وكــذلــك الستنكار حــادثــة وفــاة جابر العقيلي الــذي
قضى تحت وطأة التعذيب ،وفق مصادر ،في مركز
الشرطة بجزيرة تاروت السعودية.
وق ــام املحتجون بقطع بعض الـطــرق الرئيسية في
البلدة ،عبر إشعال إطارات السيارات .وقال ناشطون
على موقع التواصل «تويتر» إن املتظاهرين أغلقوا
ال ـشــارع امل ــؤدي إلــى نقطة تفتيش الـنــاصــرة .ورفــع
الـشـبــان الـغــاضـبــون الف ـتــات كـتـبــت عليها ع ـبــارات
إدانــة للنظام السعودي .وقالت مصادر لـ»األخبار»

إن قــوات األمــن السعودية دخلت إلى العوامية برتل
كبير من السيارات الرباعية الدفعّ ،
وسيرت دوريات
في شــوارع البلدةّ .
وشيع عصر أمس أهالي جزيرة
تاروت ،التابعة ملحافظة القطيف ،جابر العقيلي (45
عامًا) .وأوقفت السلطات العقيلي ،قبل نحو عشرة
أيام ،وتحديدًا في السادس من كانون الثاني الجاري،
بتهمة دخــولــه إل ــى منطقة بـحــريــة م ـح ـظــورة ،ومــن
ثــم اقـتـيــاده إلــى مــركــز شــرطــة جــزيــرة ت ــاروت ،وفق

مصادر .وبعد أسبوع على انقطاع أخبار العقيلي،
تسلم ذووه الجثة.
يشار إلى أن بلدة العوامية تشهد توترًا كبيرًا منذ
مــدة ،يترافق مــع حمالت إعالمية ضــد أبـنــاء البلدة
امل ـعــارضــن ،مــع إع ــان الـسـلـطــات رغبتها فــي هــدم
حي املسورة التاريخي ،بحجة التحسني العمراني.
حجة يرفضها أبناء العوامية ،ويضعونها في خانة
العملية االنتقامية من البلدة املعروفة بمعارضتها،
مستشهدين على ذلــك بــأن مخطط السلطات لهدم
قــرابــة  400مبنى فــي الـحــي تــزامــن مــع اإلع ــان عن
ّ
ويعد حي
مشروع لترميم قرية تراثية في نجران.
املسورة من األحياء التاريخية في املنطقة الشرقية،
وي ـح ــوي مـبــانــي وم ـن ــازل ي ـعــود عـمــرهــا إل ــى مـئــات
السننيّ ،
وشيد بعضها على الطراز العمراني القديم.
ويتعرض سكان الحي لضغوط من قبل السلطات
لـلـقـبــول بــالـتـخـلــي ع ــن م ـنــازل ـهــم ،ك ــان م ــن ب ــن هــذه
املضايقات محاولة قطع التيار الكهربائي عن الحي
قبل أي ــام .ونـفــت مـصــادر ل ــ»األخ ـبــار» مــا أشـيــع عن
شــروع السلطات بهدم الحي وأن األخـيــرة «ال تــزال
تـضـغــط ع ـلــى املـ ــاك لـلـبـيــع ،فـيـمــا ال تــوفــر أس ـعــار
التثمني ثمنًا لشراء مسكن بديل» ،عازية التريث في
الخطوة إلى مخاوف من ردة فعل األهالي.
وع ــن امل ـع ـلــومــات ال ـتــي ت ـضــع عـمـلـيــة ه ــدم امل ـســورة
فــي إطــار نية النظام التخلص مــن وجــود مسلحني
يصفهم بـ»اإلرهابيني» يتحصنون داخل الحي ،رأى

قيادي في الحراك املعارض أنه «إذا كانت الدولة تدعي
ذلك ،فيجب تحديد البيت الذي يوجد فيه املسلحون،
إذ ال يعقل وجود املسلحني في جميع البيوت حتى
تهدمها كلها».
ويرى املصدر املعارض أن ما جرى يأتي في سياق
«القمع واالضطهاد» املتواصل في كل من البحرين
واملنطقة الشرقية ،وأن ما حــدث «لــم يكن يتيمًا في
مشهد الـحــراك السلمي الــذي دخــل عامه الـســادس،
ولكن اليوم وأكثر من أي وقت مضى تتجه األنظار
ً
نحو خيارات لم تكن محال للتداول سابقًا ،والشعور
املختلط بالحزن والغضب اليوم قد يشكل انعطافة
جــديــدة فــي مـســار ال ـثــورة فــي الـبـحــريــن ،وق ــد يقود
األم ــور إل ــى مــا ال تحمد عـقـبــاه ،إذ تغيب كــل آفــاق
الحلول السياسية السلمية».
في املقابل ،يرسل النظامان السعودي والبحريني
إش ـ ـ ـ ــارات اإلص ـ ـ ـ ــرار ع ـل ــى س ـي ــاس ــة ت ـع ـم ـيــم صـفــة
«اإلره ــاب» لتشمل املعارضني السياسيني ،بموازاة
إقفال باب الحوار .وإذ يؤكد االجتماع األول لرؤساء
أرك ــان  14دولــة مشاركة فــي «التحالف اإلســامــي»
(ت ـحــالــف مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان) ف ــي ال ــري ــاض ،أم ــس،
«م ـح ــارب ــة اإلره ـ ـ ــاب» وتـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» ع ـلــى وجــه
الـخـصــوص ،يـبــدو ّأن أول ــى نـيــران هــذا التحالف لن
تصيب إال املعارضني السياسيني ،في تزامن «غير
بريء» ،وفق املصدر.
(األخبار)

