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أحمد ناصر *
املتابع للشأن العام في البحرين ،بعد مرور
سبع سـنــوات على ح ــراك  14شـبــاط /فبراير
2011م ،يلحظ العديد مــن املتغيرات املحلية
والدولية على مختلف املستويات ،والتي أثرت
على موازين القوى بشكل يوجب على األفراد
وامل ـن ـظ ـمــات والـ ـ ــدول إج ـ ــراء مــراج ـعــة شــامـلــة
لألحداث ،وإعــادة النظر في االستراتيجيات،
للتمكن من بلوغ هدف النهوض أو املحافظة
ع ـل ــى الـ ـبـ ـق ــاء فـ ــي زم ـ ــن يـ ـم ـ ّـر ب ـن ـق ـطــة ت ـح ـ ّـول
جوهرية.
م ـنــذ سـتـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي وال ـن ـظ ــام في
ال ـب ـح ــري ــن يـسـتـثـمــر امل ـل ــف ال ـطــائ ـف ــي وال ـح ــل
األمني لإلطباق على املــوارد االقتصادية في
البالد ،مستفيدًا من الدعم الدولي لسياساته.
وحـتــى ال ـيــوم ،ال ي ــزال يعتبر ه ــذا الـنـهــج من
الـثــوابــت فــي الـسـيــاســة ،مــع بـعــض املتغيرات
الشكلية غير املــؤثــرة على املضمون ،كإعالن
االس ـت ـق ــال عـ ــام 1971م ،وال ـع ـم ــل بــاملـجـلــس
ّ
الوطني في  ،1973وحله في  1975مع إعالن
قانون أمن الدولة.
أع ـ ـيـ ــدت ال ـت ـج ــرب ــة مـ ــع ت ـق ـل ــد املـ ـل ــك ح ـم ــد بــن
عيسى الـحـكــم ع ــام 1999م بــإعــان «امل ـشــروع
اإلص ــاح ــي» ،وم ــن ثــم تفعيل «مـيـثــاق العمل
الــوط ـنــي» ع ــام  ،2001والح ـقــا إع ــان دسـتــور
 ،2002وإجــراء االنتخابات البلدية والنيابية
بعد السماح بتشكيل الجمعيات السياسية
واإلفـ ـ ـ ـ ــراج ع ــن آالف ال ـس ـج ـن ــاء ال ـس ـيــاس ـيــن
وع ــودة املبعدين لعقود .شــاركــت الجمعيات
السياسية املعارضة في االنتخابات النيابية
بعد تحفظ في الدورة األولى ،نتيجة التغيير
امل ـن ـفــرد ف ــي ال ــدس ـت ــور ب ـخــاف امل ـي ـثــاق ال ــذي
صوت عليه البحرينيون عام 2001م.
الثابت في السياسة لدى الحكم في البحرين
هو عدم التأثير الشعبي في القرار السياسي،
وع ـ ـ ـ ــدم الـ ـتـ ـمـ ـك ــن االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ل ـل ـم ـج ـت ـمــع،
وارتـ ـ ـه ـ ــان ال ـق ـض ــاء ل ـل ـح ـكــم .ولـ ـه ــذا ال ـس ـبــب،
ّ
ُح ــل املـجـلــس الــوطـنــي بـعــد تشكيله بسنتني
ُ
ف ــي ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ،واع ــتـ ـم ــد دسـ ـت ــور 2002
بخالف ميثاق  2001الــذي صـ ّـوت عليه شعب
البحرين .وأكثر من ذلكُ ،عندما طالب الشعب
باإلصالحات في 2011م ،فرض الحل األمني،
ُ ّ
وعطل الحل السياسي ما انعكس سلبًا على
الجوانب االقتصادية واالجتماعية ،ولم يعد
هناك فصل بني السلطات.
مـنــذ سـبــع س ـن ــوات وت ـس ــود ال ـب ــاد حــالــة من
االح ـت ـق ــان اس ـت ـخــدمــت فـيـهــا ال ـح ـكــومــة كــافــة
األدوات امل ـم ـك ـنــة لـلـضـغــط ع ـلــى ال ـش ـعــب كي
ي ـت ــراج ــع ،ع ــن ط ــري ــق ال ـس ـجــن وامل ـح ــاك ـم ــات،
والقمع واالعتقاالت ،والفصل من العمل وعدم
التوظيف ،والـحــرمــان مــن البعثات الدراسية
واإلس ـ ـكـ ــان ،وزي ـ ـ ــادة ال ـت ـج ـنـيــس وال ـتــوظ ـيــف
ّ
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وح ـ ـ ــل ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
وال ــدي ـن ـي ــة وال ـح ـق ــوق ـي ــة ،وإل ـ ـغـ ــاء الـجـنـسـيــة،
وت ـشــريــع امل ـحــاك ـمــات الـعـسـكــريــة لـلـمــدنـيــن،
ورفـ ـ ــع ال ــدع ــم ع ــن الـ ـخ ــدم ــات وبـ ـع ــض املـ ــواد

الرئيسة والطاقة واملحروقات ،في الوقت الذي
تتراجع فيه معايير التعليم والصحة.
مع إطاللة العام الجديد ،أعلن السيد عبد الله
الغريفي (أحد أبرز علماء الدين في البحرين)
ع ــن رؤيـ ــة تـمـهــد ل ـل ـخــروج م ــن املـ ـ ــأزق ،ح ــاول
من خاللها إعــادة األمــور إلــى نصابها حفظًا
للعباد وال ـب ــاد ،إال أن ردود الـفـعــل اختلفت
م ــن فـئــة إل ــى أخـ ــرى ،س ــواء م ــن ط ــرف امل ــواالة
أو املـعــارضــة .واملــاحــظ فــي األم ــر هــو تقاطع
بعض الفئات من الطرفني سـ ً
ـواء باملوافقة أو
امل ـعــارضــة ،مـمــا ُيـكـ ِـســب ه ــذا ال ـطــرح األهـمـيــة،
وي ــؤك ــد ع ـل ــى مــوضــوع ـي ـتــه وم ـق ـبــول ـي ـتــه مــن
األغلبية في البالد.
بـعـيـدًا عــن تفاصيل تـلــك ال ـ ــردود ،فـهــي أكــدت
املؤكد ،الذي يمكن اعتباره من ثوابت املجتمع
ال ـب ـح ــري ـن ــي ،والـ ـ ـ ــذي ت ـع ـم ــل ال ـح ـك ــوم ــة عـلــى
تـغـيـيــره بــأســالـيــب الـضـغــط امل ــذك ــورة سابقًا،
وبــالـخـصــوص بالتجنيس الـسـيــاســي ،إال أن
األص ــل يبقى أن غــالـبـيــة املـعـتــدلــن ،وامل ـقــدرة
نسبتهم بتسعني فــي امل ـئــة ،مــع ط ــرح السيد
الغريفي (جمهور «الــوفــاق» و«وعــد» والسنة
املعتدلون) ،أما املعارضون («حق» و«الوفاء»
و«األص ــال ــة» وامل ـت ـشــددون مــن السنة وبعض
املنتمني لجمعيات الـتـيــار الــديـمـقــراطــي) فال
تتجاوز نسبتهم .%10
يمكن أن تتغير النسب جزئيًا ،إال أن األصــل
ه ــو امل ــذك ــور .وال ـح ـكــومــة خ ــال زم ــن طــويــل،
وبالخصوص خالل السنوات السبع األخيرة،
تـحــاول جــاهــدة زي ــادة نسبة املتشددين على
حساب املعتدلني ،للحد من نفوذ األخيرين في
أي قــرار مصيري في املستقبل .كما تستثمر
الـخــاف بــن املـتـشــدديــن لتضخيم الفريقني،
ّ
وجر نسبة من املعتدلني مع كل فريق متطرف
ف ــي ال ـط ــرح ،لـتــوسـيــع ال ـخ ــاف وال ـع ـمــل على
شرخ مجتمعي .وعلى ضوء التجربة ،يتبني
أن الحكومة تستثمر الـخــاف بــن متشددي
ال ـس ـنــة وال ـش ـي ـعــة ع ـنــد امل ـن ـع ـط ـفــات م ــن أجــل
ال ـت ــدخ ــل بــامل ـعــال ـجــة األم ـن ـي ــة ،ول ــذل ــك يـتـكــرر
سـيـنــاريــو ومـســرحـيــات مــا تسميه «الـخــايــا
اإلره ــابـ ـي ــة» ،ب ـه ــدف ال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ــدع ــم،
واإليـ ـق ــاع ب ــرم ــوز املـعـتــدلــن كــونـهــم الـتـحــدي
الحقيقي للنظام.
اآلن ،وم ــع ال ـت ـغ ـيــرات اإلقـلـيـمـيــة ،ف ــإن الــوقــت
يـضـيــق ،وال ـخ ـي ــارات تـنـفــد .وم ــن ي ـعــول على
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة ف ــي ت ـش ــري ــن األول/
أكتوبر 2018م ،أو يحتمل تأجيلها ،فاألجدى
له انتظار االنتخابات التشريعية في العراق
في أيــار /مايو املقبل ،والتي تحظى بأهمية
ـاع ـفــة ،ل ـيــس ل ـل ـعــراق ف ـقــط ب ــل لـلـبـحــريــن
م ـضـ ِ
واملنطقة .واملتوقع أن تمثل هذه االنتخابات
إضــافــة مهمة للتحول الــديـمـقــراطــي لشعوب
املـنـطـقــة ،خـصــوصــا بـعــد دح ــر «داعـ ــش» ،ومــا
رافــق صعوده من استقطاب مجتمعي وحقد
مذهبي وعصبية عرقية.
اإلحصاءات في البحرين تؤكد عدم االنسجام
م ــع روح امل ـي ـثــاق س ـيــاس ـيــا ،وال م ــع بــرنــامــج
ال ـع ـم ــل ال ــائ ــق اق ـت ـص ــادي ــا ،وال م ــع «ت ـقــريــر

بـسـيــونــي» حـقــوقـيــا .كـمــا أن املــراج ـعــات التي
مثلت بارقة أمل خالل األحــداث لم ُيعمل بها،
تقصي الحقائق دليل على ذلك.
وتقرير لجنة ُ
فالتقرير الــذي أشهر في  21تشرين الثاني/
نوفمبر 2011م لــم ُيطبق حتى ال ـيــوم ،بــل إن
ُال ـخ ـطــط والـ ـب ــرام ــج اإلص ــاح ـي ــة والـتـنـمــويــة
أجهضت ُ
وعمل بخالفها إمعانًا في االنحراف
عـ ــن اإلص ـ ـ ـ ــاح .ون ـ ـمـ ــوذج مـ ــن ذل ـ ــك «م ـج ـلــس
الـتـنـمـيــة االق ـت ـص ــادي» ،ال ــذي هـ ّـمــش املــواطــن
ً
الـبـحــريـنــي ف ــي س ــوق الـعـمــل بـ ــدال م ــن جعله
ال ـخ ـيــار األف ـض ــل ،م ـمــا ضــاعــف ال ـعـمــالــة غير
الوطنية لتفوق عدد املواطنني.
كما ُس ّجلت بداية العام املـيــادي ،وبالتزامن
مــع خـطــاب الـسـيــد عـبــد الـلــه الـغــريـفــي ،بعض
ع ـم ـل ـي ــات اإلف ـ ـ ـ ــراج املـ ـ ـح ـ ــدودة ع ــن املـعـتـقـلــن
أثناء اعتصام ال ــدراز .وترافق ذلــك مع إرســال
خـطــابــات االسـتـغـنــاء عــن املــوظـفــن مـنـهــم ،ما
يؤشر إلى تذبذب في التجاوب مع الخطاب،
أو ت ـج ــاوب ح ــذر ي ـنــم ع ــن ن ـقــاشــات ف ــي بيت
الحكم ،قد تصل إلــى تعارض في التوجهات
ب ــن األجـ ـنـ ـح ــة املـ ـت ــوح ــدة ف ــي ع ـ ــدم امل ـس ــاس
بصالحيات العائلة وامتيازاتها مهما كلف
األمر.
ق ـب ــل عـ ــام م ــن م ــوع ــد االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
ت ـق ــري ـب ــا ،وب ـ ـصـ ــورة م ـف ــاج ـئ ــة ،ي ـع ـلــن «امل ـن ـبــر
الـتـقــدمــي» عــن مـشــاركـتــه فــي االنـتـخــابــات في
ّ
تزامن مع إغالق «وعد» ،مما يدلل على الرغبة
الحكومية في إشــراك مجموعات في العملية

ّ
والحد من نسبة املقاطعة،
السياسية القادمة،
ولـ ـك ــن مـ ــن دون ت ـ ـنـ ــازل ل ـص ــال ــح امل ــواط ـن ــن
املطالبني بحصولهم على دور في القرار .إذًا،
ِ
اآلن في مرحلة قد تكون نهائية للفرز،
نحن
ُ
َق ّسمت امل ّ
قسم من جمعيات املعارضة ،لتقسم
التيار الديمقراطي أو العلماني ،واملعيار هو
املشاركة في انتخابات  2018أو اإلغالق.
امل ـت ـت ـب ــع ل ـن ـســب املـ ـش ــارك ــة فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ـن ـيــاب ـيــة عـ ــام  ،2010وبـ ـع ــد م ـقــارن ـت ـهــا مــع
انتخابات  ،2014يالحظ ما يثبت نسب الفئات
مــن مـشــاركــة ومـقــاطـعــة .كـمــا أن ال ـتــوافــق بني
الحكم واملعارضة في التصويت على امليثاق
ع ــام 2001م ،بـنـسـبــة  ،%98.4يــؤكــد أن %90
تقريبًا مــن الشعب البحريني مــن املعتدلني،
مـهـمــا ك ــان ــت تــوج ـهــات ـهــم وم ــذاه ـب ـه ــم ،إال أن
أغلبهم يمثلون الـفـئــة الـصــامـتــة ،لــذلــك يهتم
املتشددون من السنة والشيعة ،باإلضافة إلى
الحكومة ،باستقطاب النسبة األكبر من الفئة
الصامتة.

خيار السلمية والمقاطعة
في األعــم األغلب ،تقترن املعارضة السلمية
ب ــاملـ ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،أي
املـ ـش ــارك ــة فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،م ـه ـم ــا كــانــت
املالحظات على العملية السياسية ،اعتمادًا
عـلــى م ـبــدأ نـسـبـيــة الـعـمـلـيــة الــديـمـقــراطـيــة،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــدرج ف ـ ــي ال ـع ـم ـل ـي ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،مــن
أج ـ ــل م ــراكـ ـم ــة املـ ـك ــاس ــب ،وزي ـ ـ ـ ــادة ال ـخ ـبــرة

ب ــن الـ ـقـ ـي ــادات وكـ ـ ـ ــوادر امل ـج ـت ـم ــع .ك ـم ــا أن
ال ـت ـج ــارب والـ ــدراسـ ــات ت ـبــن أن منطقتنا،
ال ـش ــرق األوس ـ ــط وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا ،الـخـيــار
األفضل للمعارضات املشاركة في العملية
الـسـيــاسـيــة ،ملــا لـهــا مــن خـصــوصـيــة ذات ـيــة،
ومصالح دولية ،تحول دون حصول تغيرات
ديمقراطية عميقة وحرية رأي حقيقية.
بخالف توجه املعارضة في البحرين خالل
بداية األلفية باملشاركة في االنتخابات ،فإن
أح ــداث  14ش ـبــاط /فـبــرايــر  2011تسارعت
إلى الحد األقصى ،بحيث تحولت املعارضة
ال ـس ـل ـم ـي ــة إل ـ ـ ــى املـ ــرح ـ ـلـ ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،وه ــي
املـقــاطـعــة ،الـتــي تمثل تـحـ ّـديــا للحكومة .لم
تستوعب قيادة املعارضة مشاركة الجيش،
ودع ـ ـ ــم الـ ـسـ ـع ــودي ــة فـ ــي قـ ـت ــل امل ـت ـظ ــاه ــري ــن
السلميني قبل سبع سـنــوات (آذار /مــارس
 ،)2011فــأع ـل ـنــت االن ـس ـح ــاب م ــن ال ـبــرملــان
بعد ستة أشـهــر فقط مــن ّاالنـتـخــابــات التي
ج ــرت أواخ ـ ــر  ،2010م ــا م ــث ــل نـقـطــة تـحــول
البحرين بــدخــول مرحلة أمنية شديدة
فــي
ُ
ال ـخ ـط ــورة ،أط ـل ـقــت فـيـهــا ي ــد الـعـسـكــر على
عموم املعارضة .مرحلة يرى البعض أنه لو
تواجدت املعارضة خاللها في البرملان لكان
أجدى للحد من الخسائر.
ي ــدور نـقــاش ح ــول املـشــاركــة فــي انتخابات
 2018أو مقاطعتها ،سواء من ِقبل املعارضني
أو املؤيدين ،وهذا طبيعي ،وحدث في 2014
وح ـتــى قـبـلــه أث ـنــاء االن ـت ـخــابــات التكميلية

في  2011بعد انسحاب «الــوفــاق» .املهم في
املــوضــوع هو تراجع أهمية البرملان نفسه،
وعـ ـ ــدم ت ــوق ــع ال ـ ـجـ ــدوى م ــن وج ـ ـ ــوده ب ـهــذه
ال ـك ـي ـف ـيــة ال ـت ــي ه ــو عـلـيـهــا اآلن ،وال ـحــاجــة
إلــى رؤيــة متكاملة من ِقبل املعارضة يكون
البرملان جــزءًا منها ،وإال فــإن النقاش حول
ً
املشاركة أو املقاطعة يبقى تفصيال ،لذلك ال
يمكن مناقشة موضوع مشاركة املعارضة
أو مـقــاطـعـتـهــا وكــأن ـنــا ف ــي مــرحـلــة م ــا بعد
املـيـثــاق ،أو أثـنــاء  2011ومــا قبل انتخابات
 ،2014ألن اعتقال الشيخ علي سلمان نهاية
 ،2015وإغـ ـ ــاق «الـ ــوفـ ــاق» مـنـتـصــف 2016
ي ـم ـثــل ت ـع ـس ـفــا ل ـل ـس ـل ـطــة ف ــي وجـ ــه جـمـعـيــة
«الـ ـ ــوفـ ـ ــاق» ،وم ـع ـه ــا ج ـم ـع ـيــة «وع ـ ـ ــد» ال ـتــي
ت ـع ــرض ــت ل ـ ــإج ـ ــراءات ن ـف ـس ـهــا م ــن اع ـت ـقــال
ً
إبــراهـيــم شــريــف ،وص ــوال إلغ ــاق الجمعية
ن ـه ــاي ــة  2017ل ـح ـم ـل ـهــا ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــزوف عــن
العملية السياسية في البالد.
ال يـ ـمـ ـك ــن تـ ـبـ ـسـ ـي ــط ق ـ ـ ـ ـ ــرار امل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة ف ــي
االنـتـخــابــات ك ـقــرار ،لـكــن مــن املـهــم أن تكون
جـمـعـيــة كـ ــ«ال ــوف ــاق» ه ــي م ــن يـتـخــذ ال ـقــرار
ضـمــن رؤي ــة سياسية متكاملة .وم ــن املهم
أيضًا توفر قيادة بحجم الشيخ علي سلمان
لـلـتـســويــق واع ـت ـمــاد الـ ـق ــرار ،ال ــذي م ــن أب ــرز
إيجابيات اختياره هو حماية املعارضة من
تسلط الخارج وتآمر الداخل ،باإلضافة إلى
استثمار التفوق الـعــددي للمعارضة ،وهو
عنصر محوري في الصراع اليوم ،خصوصًا

ّ
بعد حظر املسيرات التي تدلل على ذلك.

الرهان على الداخل أم الخارج؟

يدور نقاش
حول المشاركة
في انتخابات
 2018أو
مقاطعتها

نجحت السلطة في
استثمار جميع األوراق
المحلية واإلقليمية
والدولية
من أجل إنهاك الحراك
وتجريمه (أرشيف)

ال ي ـم ـك ــن فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة إال ال ـت ـق ـس ـي ــم عـلــى
أسـ ــاس ال ـثــابــت وامل ـت ـح ــرك .وال ـث ــاب ــت املـحـلــي
ه ـ ــو امل ـ ـعـ ــارضـ ــة الـ ـسـ ـلـ ـمـ ـي ــة ،واملـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فــي
العملية السياسية الستثمار التفوق العددي
للمعارضة ،والحد من التمييز بني املواطنني،
واملحافظة على الوحدة الوطنية .أما الثابت
ال ـخ ــارج ــي ف ـهــو مـ ـع ــاداة اإلق ـل ـيــم لـلـمـعــارضــة
البحرينية كفئة وكتوجه ديمقراطي ،وهــذه
امل ـ ـعـ ــاداة مـحـتـضـنــة م ــن دول ك ـب ــرى ال زال ــت
ت ـت ـعــامــل م ــع م ـس ـت ـع ـمــرات ـهــا ك ـم ـنــاطــق ن ـفــوذ
وت ـس ـلــط .م ــن خ ــال ذلـ ــك ،نـسـتـنـتــج أن مـجــال
مـنــاورة املـعــارضــة لــم يكن كبيرًا بالحد الــذي
يوسع مروحة الخيارات.
هــامــش املـعــارضــة فــي املتغير فـقــط ،واملتمثل
ف ــي شـكــل ال ـعــاقــة م ــع بـقـيــة ف ـئــات املـعــارضــة
واملواالة ،ونسبة نقد السلطة ،وكيفية العالقة
مع العسكر في الداخل ودول اإلقليم ،بحيث ال
تكون املعارضة عبئًا على مؤيديها ،وال لقمة
سائغة ألعدائها ،سواء في الداخل أم الخارج.
ونتيجة لتداخل امللفات املحلية مع اإلقليمية
والدولية ،نلحظ الصعوبة في تفسير قضايا
مـثــل قـضـيــة سـحــب جـنـسـيــة آي ــة ال ـلــه الـشـيــخ
عيسى قاسم ،وفــرض اإلقــامــة الجبرية عليه،
ّ
استمر الضغط
وتجريم قضية الخمس ،حيث
مـنــذ منتصف  2016لـحـ ّـد اآلن ،بــالـتــزامــن مع
تــراجــع املـحــور األميركي فــي ســوريــا والـعــراق
وتعثره في اليمن.
إن إعــان الرئيس الــروســي ،فالديمير بوتني،
عن القدرات العسكرية األكبر في العالم مطلع
آذار /م ــارس  2018يمثل تغيرًا استراتيجيًا
فــي م ــوازي ــن ال ـقــوى الـعــاملـيــة ،ستتبعه حتمًا
تـغـيـيــرات مـهـمــة عـلــى مـسـتــوى اإلق ـل ـيــم ،ألنــه
يمثل إع ــان نـهــايــة الهيمنة األمـيــركـيــة على
العالم خالل الثالثني سنة املاضية ،مما يتيح
للدول الراغبة في الخروج عن النهج األميركي
ح ــري ــة االخـ ـتـ ـي ــار ف ــي ال ـت ـح ــال ـف ــات ،م ــن دون
الـتـعــرض للعقوبات كما فــي الـســابــق ،والتي
ت ـصــل إلـ ــى درج ـ ــة ال ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـكــري بــاســم
حقوق اإلنسان والشرعية الدولية.
ب ـس ـب ــب ال ـه ـي ـم ـنــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ع ـل ــى مـجـلــس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،ت ــم إفـ ــراغ مـجـلــس األم ــة
الكويتي والبرملان البحريني من محتواهما،
وأصبحت جميع املجالس التشريعية في دول
مجلس الـتـعــاون الخليجي متشابهة ،ســواء
ّ
تستعد السعودية
املنتخبة أم املعينة .اليوم،
لـخــوض معركة مـضــادة لـخـيــارات العراقيني
واللبنانيني في االنتخابات البرملانية في كل
من البلدين في أيــار /مايو املقبل ،ألن نجاح
التجربة الديمقراطية ،ولو جزئيًا ،في أي بلد
ُ
فــي اإلقـلـيــم تـعـتـبــر تـحـ ّـديــا لـنـظــام الـحـكــم في
اململكة.

سبع سنوات عجاف
استغلت السلطة في البحرين انشغال العالم

ّ
ب ــ«الــرب ـيــع ال ـع ــرب ــي» ،وم ــا تـخــلـلــه م ــن تدمير
ودمـ ــاء ،لقمع امل ـعــارضــة البحرينية بـصــورة
ال مثيل لها فــي تــاريــخ الـبــاد ،وذلــك مــن أجل
إح ـ ــداث ص ــدم ــة مـجـتـمـعـيــة ت ـس ـلــب املـجـتـمــع
ّ
وتحوله إلى صفحة بيضاء
املحلي تطلعاته،
ّ
تخط عليها السلطة ما تشاء ،إلعادة تشكيله
من جديد بسهولة ويسر.
نجحت السلطة فــي استثمار جميع األوراق
املحلية واإلقليمية والــدولـيــة مــن أجــل إنهاك
الحراك املطلبي وتجريمه ،وتجريم أي طرف
داعـ ــم ل ــه ،إال أن ط ــول أم ــد األزمـ ــة الـسـيــاسـيــة
وت ـع ـق ـيــدات ـهــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى تــداخ ـل ـهــا مع
أزمــات املنطقة ،أدى إلــى انفالت زمــام التحكم
فيها على املستوى املحلي ،سواء من السلطة
أو املعارضة ،مما جعل الطرفني غير وحيدين
في األزمة وال في الحل ،حتى أصبحت امللفات
تتقاطع من دون القدرة على احتوائها ،ومثال
ذل ــك مـلــف التجنيس والـتــوظـيــف الـسـيــاســي،
ً
ال ــذي يـمـثــل ح ــا للحكومة مــن أج ــل ال ـتــوازن
الديمغرافي ،ولكنه يخلق مشكلة مع اإلقليم،
باإلضافة إلى األزمة االقتصادية.
امل ـط ـل ــوب الـ ـي ــوم ال ـص ـب ــر وال ـص ـب ــر ف ـق ــط ،مــع
امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى امل ـك ـت ـس ـب ــات ،م ـث ــل ال ـت ـكــافــل
االجتماعي واإلرث الثقافي واستقرار الوضع
االقـتـصــادي مــا أمـكــن مــن أجــل االسـتـمــرار في
الـحـيــاة الـيــومـيــة ،دون االن ـش ـغــال بــامل ـبــادرات
ال ـتــي تستنفد ال ـج ـهــود دون طــائــل ،وال ـحــذر
مــن املـشــاريــع وال ـبــرامــج الـتــي تــوهــم املجتمع
بالحلول السريعة ،ألنها قد تصل باملجتمع
إلى أن يفقد الثقة بكل شيء ،ويصل إلى درجة
اليأس ،وينهار ،وينقسم بني مستسلم لحلول
مذلة ومتوحش يختار العنف والجريمة.
خالل هذا العام ،سنشهد نقطة تحول ميزان
القوى في اإلقليم ،وسيتواصل أفول املسلسل
السعودي على املستويني اإلقليمي والداخلي،
وسـيـنـعـكــس ذل ــك ع ـلــى ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـل ـفــات،
وبالخصوص اليمن والبحرين .كما أن هناك
ق ـ ـ ــراءات ت ـق ــول إن امل ــوق ــف امل ـص ــري سيشكل
مــؤشـرًا جــوهــريــا إلــى تغير مـيــزان ال ـقــوى ،لو
تحولت مصالحه باتجاه الروس ضد املحور
األميركي.
كـ ــذلـ ــك ،س ـي ـش ـهــد هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام اإلج ـ ــاب ـ ــة عـلــى
س ــؤال ال ـيــوم :هــل ستتقبل الـشـعــوب العربية
واإلس ــام ـي ــة اع ـت ـبــار إســرائ ـيــل حـلـيـفــا لـلــدول
العربية ،وإيــران عــدوًا ،في ظل تسارع تطبيع
األنـ ـظـ ـم ــة مـ ــع الـ ـكـ ـي ــان ال ـص ـه ـي ــون ــي ب ــرع ــاي ــة
أم ـيــرك ـيــة؟ س ـيـ ُـحــدث ه ــذا امل ــوض ــوع انـقـســامــا
فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ل ـت ـت ــوس ــع م ــروح ــة
انقسام مجلس التعاون الخليجي ،مدعومة
بالتحوالت الدولية واالستجابة للتعددية في
إدارة العالم بــدل االستفراد األميركي .األزمــة
الخليجية تتعمق ،وقطر تتحول من منطقة
الدفاع إلى الهجوم .تصعيد قد يكون ،في حال
ـض إلــى الخيار العسكري ،فــرصــة لحل
لــم يـفـ ِ
فــي البحرين ،تجمع عليه األط ــراف الداخلية
والخارجية.
* كاتب بحريني

إضاءة

أزمة الجئي الروهينغا« :ليس لدينا أي مكان آخر نذهب إليه»
بعدما ّفر الجئو الروهينغا من العنف الفظيع
الــذي تعرضوا له في ميانمار ،أصبح يتعني
عليهم الـيــوم فــي بـنـغــادش مــواجـهــة أخطار
ج ــدي ــدة تـتـمـثــل ف ــي ال ـظ ــروف املـعـيـشـيــة غير
املستقرة وموسم األمطار الوشيك ومخاوف
السالمة الشخصية بعد حلول الظالم.

المخيم في حد ذاته أحد األخطار
الصحية
ال ـظــروف الصحية فــي املـخـيــم مـثـيــرة للقلق،
ح ـي ــث ظ ـه ــرت ح ـ ــاالت م ـم ـي ـتــة م ــن األم ـ ــراض
امل ـعــديــة مـثــل الـحـصـبــة والــدف ـت ـيــريــا ،كـمــا أن
مــوســم األمـطــار الـقــريــب ،ال ــذي يـبــدأ ع ــادة في
ش ـهــر أب ــري ــل (ن ـي ـس ــان) ،ي ـن ــذر بـخـطــر ظـهــور
املزيد من حاالت اإلصابة باألمراض املنقولة
باملاء مثل اإلسهال املائي الحاد والتيفوئيد
وال ـت ـه ــاب ال ـك ـبــد واملـ ــاريـ ــا وح ـم ــى ال ـض ـنــك.
وبسبب إزال ــة الـغــابــات بــالـكــامــل ،ونـظـرًا إلى
تـ ـض ــاري ــس املـ ـخـ ـيـ ـم ــات ،فـ ـ ــإن خـ ـط ــر حـ ــدوث
ان ـه ـي ــارات طـيـنـيــة وف ـي ـضــانــات خ ــال مــوســم

األمطار املرتقب مرتفع للغاية ،فينبغي إزالة
غالبية املــراحـيــض واآلب ــار التي شيدت على
عجل أو إع ــادة تأهيلها ألن الفيضانات قد
ت ـلــوث م ـيــاه ال ـش ــرب .وم ــن املـحـتـمــل أن تغمر
األمـطــار املوسمية الـغــزيــرة والــريــاح العاتية
مناطق واسعة ،باإلضافة إلى تدمير املالجئ
املـهـلـهـلــة ،األم ــر ال ــذي ق ــد ي ــؤدي إل ــى تشريد
عشرات اآلالف من جديد .في الوقت الحاضر،
ي ـبــدو أن ــه ال يــوجــد م ـكــان يـلـجــأ إل ـيــه سـكــان
الروهينغا ليكون بمثابة مأوى لهم.

ً
شعور األهالي بعدم األمان ليال

ّ
يعبر الرجال والنساء في املخيم عن شعورهم
ً
بـعــدم األم ــان لـيــا بسبب أوض ــاع املـكــان غير
املـسـتـقــر واالزدحـ ـ ـ ــام وال ـغ ـي ــاب ش ـبــه الـكــامــل
لإلضاءة بعد حلول الظالم ،إذ تتمثل الطبقة
األك ـ ـثـ ــر ض ـع ـف ــا ب ـ ـصـ ــورة خ ــاص ــة فـ ــي األسـ ــر
الـتــي تعيلها الـنـســاء ،بــاإلضــافــة إلــى النساء
غـيــر امل ـتــزوجــات واألط ـف ــال غـيــر املصحوبني
بذويهم ،وقد سمعت طواقم منظمة أطباء بال

حــدود بوجود حــاالت اتجار بالبشر« .أشعر
ً
بالخوف الشديد ليال على وجه التحديد .فأنا
ال أخ ــرج وح ــدي عـنــد الــذهــاب إلــى املــرحــاض
أو االستحمام .ال يمكننا قفل الـبــاب ،وحتى
والدي ال يستطيع النوم .أشعر كأن شيئًا ما
قــد يـحــدث لــي فــي أي وق ــت» ،تـقــول شاميمار
البالغة من العمر  18عامًا.
في عام  ،2017كانت معظم النساء والفتيات
الـلــواتــي حصلن فــي مــركــز منظمة أطـبــاء بال
حدود على الرعاية الطبية والنفسية ما بعد
االغ ـت ـصــاب ق ــد ت ـعـ ّـرضــن ل ـســوء املـعــامـلــة في
مـيــانـمــار .وق ــد شـهــدت طــواقــم منظمة أطـبــاء
بال حــدود في اآلونــة األخـيــرة زيــادة في عدد
النساء اللواتي يطلنب العالج من اإلصابات
ال ـن ــاج ـم ــة ع ــن ال ـع ـن ــف ال ـ ــزوج ـ ــي ،إذ ت ـعــانــي
بعض النساء اللواتي يحصلن على العالج
في مراكز املنظمة من إصابات بدنية كبيرة
ً
تتطلب رعاية طبية وقبوال في قسم املرضى
الــداخـلـيــن لــديـنــا .وتـشـمــل بـعــض اإلصــابــات
التي نعاينها الكدمات والتمزقات والحروق

والـكـســور والـخـنــق .كـمــا يـتــم تـقــديــم خــدمــات
اسـتـشــارات الصحة النفسية لـهــؤالء النساء.
ولضمان وجــود حــل إنساني وطــويــل األمــد،
ه ـن ــاك ح ــاج ــة م ـل ـحــة ت ـت ـط ـلــب إس ـك ــان ـه ــم فــي
مالجئ آمنة.

الحمل بفعل االغتصاب
هـنــاك حــواجــز هائلة أمــام النساء والفتيات
اللواتي يطلنب الرعاية بعد العنف الجنسي،
إذ تنضوي هذه الحواجز على وصمة العار،
وال ـ ـخـ ــزي ،وال ـ ـخـ ــوف م ــن االنـ ـتـ ـق ــام ،ون ـقــص
امل ـع ـلــومــات ح ــول ال ــرع ــاي ــة امل ـت ــاح ــة .وت ـقــول
زول ـي ــا ،الـبــالـغــة مــن الـعـمــر ( 35ع ــام ــا) ،وهــي
أحد أعضاء طاقم التوعية املجتمعية التابع
ملـنـظـمــة أط ـب ــاء ب ــا ح ـ ــدود« :ال تـفـهــم معظم
الـنـســاء الـلــواتــي أتـحــدث إليهن فــي املجتمع
أن الـعـنــف يتطلب عـنــايــة طـبـيــة» .لـقــد عالج
املــركــز التابع ملنظمة أطـبــاء بــا حــدود حتى
ْ َ
نجون من العنف الجنسي،
اآلن ( )230امــرأة
ل ـكــن ن ـظ ـرًا الـ ــى أن ك ـث ـي ــرات ال ي ـس ـعــن أبـ ـدًا

للحصول على الرعاية الطبية ،فمن املرجح
أن ي ـكــون ع ــدد الـنــاجـيــات أع ـلــى بـكـثـيــر ،كما
يصل إلــى املــركــز عــدد كبير مــن النساء طلبًا
للعالج الوقائي بعد التعرض للفيروس أو
ملـنــع الـحـمــل فــي ح ــاالت الـ ـط ــوارئ ،لـكــن بعد
فوات األوان ،وغالبًا ما تصل النساء اللواتي
حـ ــاولـ ــن ال ـت ـخ ـل ــص مـ ــن ال ـج ـن ــن بــأنـفـسـهــن
وه ــن ف ــي حــالــة ن ــزف أو يـعــانــن م ــن ح ــاالت
«ان ـت ــان ـي ــة» ،بـيـنـمــا ت ـصــل إلـ ــى امل ــرك ــز نـســاء
أخريات يعانني من مضاعفات الــوالدة دون
مساعدة والوالدة في ظروف غير صحية .في
بعض األحيان ،ال تستطيع النساء الحوامل
بفعل االغتصاب العودة إلى مجتمعهن قبل
الوالدة أو بعدها ،فتحاول منظمة أطباء بال
حدود إيجاد بدائل لهؤالء الفتيات والنساء،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن اإلم ـك ــان ــات امل ـت ــوف ــرة في
املخيم محدودة للغاية ،كما أن البدائل اآلمنة
ً
لـيـســت مـتــاحــة أص ــا عـلــى ن ـطــاق واس ــع في
بنغالدش ،وتكون بنسبة أقل عندما يتعلق
األمر بنساء الروهينغا.

الضغوط اليومية
يـعــانــي الـكـثـيــر مــن الــاجـئــن مــن الـصــدمــة
جراء األحداث التي تعرضوا لها ،ويضاف
إليها الضغوط اليومية لحياة املخيمات
بما في ذلك االفتقار إلى كميات كافية من
ال ـغــذاء وع ــدم وج ــود فــرص لكسب العيش
وال ـ ـخـ ــوف ع ـل ــى األمـ ـ ــن ال ـش ـخ ـص ــي .يـصــل
الــاجـئــون إل ــى ع ـيــادات منظمة أط ـبــاء بال
ح ــدود وه ــم يـحـمـلــون ذكــريــات عــن أح ــداث
عنف تعرضوا لها أو مصابني بصدمة أو
يعانون من القلق أو االضطراب أو اإلجهاد
الحاد أو الكوابيس املتكررة أو عدم القدرة
على الـنــوم ،وفــي حــاالت أشــد ،عــدم القدرة
ع ـلــى االع ـت ـن ــاء بــأن ـف ـس ـهــم أو ب ـعــائــات ـهــم.
وي ـق ــوم االس ـت ـش ــاري ــون ف ــي م ــرك ــز منظمة
أطباء بال حدود بتقديم املساعدة لألهالي،
مـ ـنـ ـف ــردي ــن وب ـ ـ ـصـ ـ ــورة جـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ب ـه ــدف
الحديث عن تجاربهم ومعالجة مشاعرهم
واكتساب املعرفة للتأقلم معها ليتم تقليل

ّ
يعبر الرجال
والنساء في
المخيم عن
بعدم
شعورهم ً
األمان ليال

مستويات اإلجـهــاد الـعــام .ويــواجــه الجئو
الروهينغا حالة من الريبة إزاء سالمتهم
ومستقبلهم ،فهم ال يعرفون مــا إذا كانت
ظ ــروف ـه ــم سـتـتـحـســن أو م ـتــى سـتـتـحـســن
أو فيما إذا كــانــوا سيعودن إلــى أوطانهم
ومتى.

عبر البر والنهر والبحر
يــواصــل الجـئــو الــروهـيـنـغــا عـبــور الـحــدود
قادمني من والية راخني في ميانمار .ووفقًا
ملفوضية األم ــم املتحدة لـشــؤون الالجئني،
دخ ـ ـ ــل إل ـ ـ ــى ب ـ ـن ـ ـغـ ــادش ف ـ ــي شـ ـه ــر ف ـب ــراي ــر
(شباط) وحده ( )3236وافدًا جديدًا ،ليصل
ال ـعــدد اإلج ـمــالــي ل ـعــام  2018إل ــى أك ـثــر من
 5000الج ــئ وص ـلــوا أخ ـي ـرًا« .ال ــوض ــع [فــي
ميانمار] صعب للغاية ،وأصبحت مسألة
الحركة بالنسبة إلينا أم ـرًا معقدًا .كما أن
العمل أو حتى الــذهــاب إلــى الـســوق لشراء
ً
الطعام باتا أمـرًا مستحيال »،تقول سوبي
كــاتــوم ،الـبــالـغــة مــن الـعـمــر  70عــامــا .يــروي

الج ـئ ــو الــروه ـي ـن ـغــا ال ــذي ــن وصـ ـل ــوا أخ ـي ـرًا
قصصًا مروعة عن القرى التي يتم حرقها
وقتل أقاربهم واستمرار العنف والتحرش
والتدمير الواسع النطاق للقرى ُ ،وعن سبل
«قتل زوجي
العيش أيضًا ،وتــروي ُ
سوبيُ :
واختفى زوج ابنتي .لقد قتل أو فقد الكثير
من الناس .آمل أن ينتهي كل هذا يومًا ما،
لكنني ال أعلم ما يخبئه املستقبل».
(تعمل منظمة أطباء بال حدود في بنغالدش
منذ  25عامًا .وتقوم املنظمة منذ عام 2009
بإدارة أحد املرافق الصحية بالقرب من مخيم
بالجئي الروهينغا
كوتوبالونغ املؤقت والخاص ً
واملجتمع املحلي .واستجابة لتدفق الالجئني
أخيرًا ،عمدت املنظمة الى زيادة أنشطتها على
نحو كبير ،حيث وسعت عملياتها لتشمل مرافق
طبية إضافية واملياه والصرف الصحي .كما
تعمل في أماكن أخرى في بنغالدش وذلك في
حي كامرانغيرشار الفقير الواقع في العاصمة
دكا)

