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الديكتاتوريات العربية بداية النهاية
البحرين :اصطفافات ما بعد « 14شباط»
السياسية
باتت القوى ّ
البحرينية مؤطرة في
ثالثة تحالفات ،تتوسطها
الجمعيات السبع بزعامة
«الوفاق» التي تمسك العصا
الوسط بني نقيضني ،األول
من
ّ
شيعي ّضد «الخليفية» ،والثاني
ّ
سني مؤيد آلل خليفة
سلوم
شهيرة ّ
ّ
البحرينية
أف � ��رزت «ث � ��ورة  14ش �ب��اط»
تحالفات سياسية جديدة ،تتمثل في 3
جبهات أساسية ،يمكن القول إنها باتت
ت �خ �ت �ص��ر امل �ش �ه��د ال �س �ي��اس��ي الحالي،
ّ
وتستعد كل منها لحجز موقع لها على
طاولة الحوار الوطني املقبل.
ّ
«تجمع الوحدة
الجبهة األول��ى يمثلها ّ ُ
الوطنية» .أكبر تجمع سني أ ّس��س بعد
االنتفاضة .رأت
نحو أسبوع من اندالع
ّ
أن صوتها غير مسموع ،وأن�ه��ا «الرقم
ال�ص�ع��ب» ف��ي امل�ع��ادل��ة السياسية ،على
حد تعبير أحد رموزها ،الزعيم السلفي
ع ��ادل م �ع��اودة ،وع�ل��ى ب��اق��ي ال�ف��رق��اء أن
يحسبوا حسابها على ط��اول��ة الحوار.
غ��ال �ب �ي��ة م �ك� ّ�ون��ات �ه��ا م ��ن الشخصيات
والجمعيات السنية ،أبرزها «األصالة»
ال� �ت ��ي ت �م �ث��ل ال� �ت� �ي ��ار ال �س �ل �ف� ّ�ي ،واملنبر
ال��وط�ن��ي اإلس�لام��ي ال ��ذي ي�م��ث��ل جماعة
شخصية
اإلخ ��وان .أسستها نحو أل��ف
ّ
دي�ن�ي��ة وس�ي��اس�ي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة سنية،
إض��اف��ة ال��ى ع��دد قليل م��ن الشخصيات
الشيعية واملسيحيني واليهود والبهرة،
إلضفاء مسحة وطنية.
ّ
وي� �م ��ث ��ل ه � ��ذا ال �ت �ج �م��ع  15شخصية،
يرأسهم عبد اللطيف محمود ،الشخصية
ال �ب ��ارزة ال ��ذي ك ��ان ل��ه دور أس��اس� ّ�ي في
ال�ح�ي��اة ال�س�ي��اس� ّ�ي��ة ،وك ��ان م��ن املوقعني
ع�ل��ى ال�ع��ري�ض��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة ف��ي منتصف
التسعينيات ،التي طالبت باإلصالحات
وتوسيع هامش الحرية واملشاركة ،إلى
أن أف ��ل ن�ج�م��ه ف �ج��أة وس �ح��ب توقيعه.
وي � �ق� ��ول م� ��راق � �ب� ��ون إن ان� �س� �ح ��اب ��ه كان
نتيجة ض�غ��ط م��ارس�ت��ه ع�ل�ي��ه السلطة،
وي��ذه��ب ال�ب�ع��ض إل��ى ات�ه��ام��ه ب��أن��ه أداة
بيد السلطة ،تحركها كيفما تشاء ،كي
تعيد خلط األوراق ،وتشكيل التكتالت
ملصلحتها.
ّ
تتضمن
املطالب التي يرفعها التجمع

ما قل
ودل
قال ّ
ولي العهد البحريني ،سلمان بن
خليفة ،خالل لقائه وفدًا
حمد آل
ّ
بريطانيًا ترأسه مستشار األمن
الوطني بيتر ريكتس ورئيس هيئة
األركان الجنرال ديفيد ريتشاردز،
إن «الهدف الذي سعينا ّإليه في
األسابيع املاضية قد تحقق ،وإن
جميع «أطراف املعادلة الوطنية
قد انخرطت في الحوار الوطني»،
ومن دون أي شروط مسبقة بعد
تأسيس قاعدة راسخة وصلبة من
الثقة املتبادله بني جميع القوى.
وذكرت وكالة األنباء البحرينية
أن الوفد البريطاني أشاد بمبادرة
الحوار التي أطلقها ّ
ولي العهد.
(األخبار)

إج� ��راء إص�ل�اح ��ات س�ي��اس�ي��ة ،وتوسيع
ه � ��ام � ��ش ال � � �ح� � ��ري� � ��ات وإط � � �ل� � ��اق سراح
املعتقلني ،وم�ح��ارب��ة ال�ف�س��اد «م��ن أجل
املحافظة على ال��وط��ن» .وه��و ال يوافق
على إسقاط الحكومة في الشارع ،لكنه
ال يمانع إجراء تغيير حكومي شرط أن
يكون نتاج التوافق .وال يقبل ّ
املس بتاتًا
باألسرة الحاكمة.
ّ
ويسعى التجمع أس��اس��ًا ال��ى التصدي
ل �ك��ل م ��ن ي��ري��د «ت ��أزي ��م امل ��وق ��ف وإثارة
الفوضى وال��وص��ول إل��ى أه��داف خاصة
ّ
ّ
ت� � � ��ؤدي إل � ��ى إس � �ق� ��اط ال � �ن � �ظ� ��ام» ،وضد
«أط� ��راف ل�ه��ا ع�لاق��ات م��ع ال �خ��ارج وهي
واضحة ومعروفة» ،على حد تعبير عبد
اللطيف محمود ،في إشارة واضحة إلى
ّ
املتشددة.
حركات املعارضةّ ّ
التجمع أنه جبهة سياسية
يؤخذ على
ّ
وتدافع
س��ن �ي��ة ت � ��دور ف ��ي ف �ل��ك ال �ن �ظ��ام ّ
ع��ن أس��رة آل خليفة ،وأن��ه م��ن مخلفات
ّ
م �ش��روع «ت�ق��ري��ر ال �ب �ن��در» ،ال ��ذي تحدث
ع ��ن خ �ط��ة إلن� �ش ��اء م �ث��ل ه� ��ذا التحالف
ال �س �ي��اس��ي امل� �ن ��اوئ ل �ت �ح��ال��ف األحزاب
املعارضة قبل سنوات.

على الضفة املضادة ،يقف ُ«التحالف من
أج��ل ال�ج�م�ه��وري��ة» ،ال��ذي أع�ل��ن تشكيله
قبل ّأيام .تحالف من ثالثة أحزاب شيعية
ّ
م ��ن امل �ع��ارض��ة امل �ت �ش ��ددة ال �ت��ي ترفض
دستور  ّ 2002واإلص�لاح��ات السياسية،
وال تقبل بأقل من تغيير النظام امللكي
وان �ت��زاع الخليفية (تيمنًا ب��آل خليفة)
من ج��ذوره��ا .ه��ذه األح��زاب هي حركات
اإلسالمي»،
«أح��رار البحرين» و«الوفاء
ّ
إض ��اف ��ة إل� ��ى «ح � ��ق» ،ال �ت��ي ان �ش��ق��ت عن
جمعية «الوفاق» الوطنية اإلسالمية في
 ،2005بزعامة حسن مشيمع.

الالفت في المشهد
دور الحاكم الذي يريد أداء
دور الوسيط

ّ
ُ ّ
ّأم� ��ا «األح � � ��رار» ،ف��ت �ع��د أك �ث��ر ت �ش ��ددًا من
«ح� ��ق» ،إذ ت�س�ع��ى ال ��ى إزال� ��ة «االحتالل
الخليفي» عبر محاربة الفساد ومكافحة
ُالتمييز ومواجهة االستبداد «الخليفي».
تشجع على املقاومة والعصيان املدني،
وت�س�ع��ى إل��ى رف��ع امل�ظ�ل��وم�ي��ة الشيعية.
أس� �س� �ه ��ا ف � ��ي ل � �ن� ��دن ع� � ��ام  1983ثالثة
أشخاص ب��ارزون هم منصور الجمري،
وسعيد
رئيس تحرير جريدة «الوسط»،
ّ
ال�ش�ه��اب��ي ،وم�ج�ي��د ال�ع�ل��وي ال ��ذي تولى
أخيرًا وزارة العمل .وبينما عاد الجمري
والعلوي إلى البالد وتصالحا مع نظام
آل خ�ل�ي�ف��ة ف��ي ب��داي��ة األل �ف �ي��ة ّ م��ع إطالق
م � �ش� ��روع اإلص �ل��اح � ��ات ،ظ � ��ل الشهابي
م��راب�ط��ًا ع�ل��ى ج�ب�ه��ة ه��ذه امل �ع��ارض��ة في
الخارج.
أم� ��ا «ال � ��وف � ��اء» اإلس�ل��ام� ��ي ،ف �ه��و التيار
�ذي ي �ت �ب ��ع آي� � ��ة ال � �ل� ��ه علي
ال� �ش� �ي� �ع ��ي ال� � � � ّ
السيستاني .تألف حديثًا ( )2009بزعامة
عبد الوهاب حسني وعبد الجليل املقداد،
ب �ع��د اع �ت �ق ��ال ح �س��ن م �ش �ي �م��ع والشيخ
م�ح�م��د ح�ب�ي��ب امل �ق��داد م�ط�ل��ع  ،2009من
أجل «العمل الوطني واإلسالمي».

الشيخ حبيب املقداد يخاطب املتظاهرين في دوار اللؤلؤة أمس (حمد محمد ــ رويترز)

وف��ي بيانه ّاألخ�ي��ر ،يعلن ه��ذا التحالف
ال �ث�لاث��ي ت�ب��ن�ي��ه «خ �ي��ار إس �ق��اط النظام
وإق ��ام ��ة ن �ظ��ام ج �م �ه��وري ديموقراطي.
ويراهن على العمل مع الشارع الذي رفع
ش�ع��ار «ال�ش�ع��ب ي��ري��د إس �ق��اط النظام»،
والتغيير بـ«األساليب السلمية الثورية
ضمن منهج املقاومة املدنية والعصيان
املدني» .وتعتمد القاعدة الشعبية لهذا
التحالف على الشباب.
ّ
وب �ي ��ن ال �ج �ب �ه �ت�ي�ن ال� � �ن � ��دي � ��ن ،ت� �ق ��ف في
ال��وس��ط ،س�ب��ع ج�م�ع�ي��ات س�ي��اس�ي��ة هي:
«ال��وف��اق» ،العمل الوطني «وع��د» ،املنبر
الديموقراطي التقدمي (ام �ت��داد لجبهة
ال �ت �ح��ري��ر ال ��وط� �ن ��ي) ،ال �ت �ج �م��ع القومي
ال��دي�م��وق��راط��ي (ب �ع��ث) ،اإلخ ��اء الوطني،
والتجمع الوطني الديموقراطي والعمل
اإلس �ل��ام � ��ي (إس�ل��ام � �ي� ��ة ش �ي �ع �ي��ة تتبع
ال�ت�ي��ار ال �ش �ي��رازي) .فشلت ه��ذه الجبهة
ف��ي استقطاب حركة ّ«ح��ق» إل��ى صفها،
رغ� ��م اآلم � � ��ال ال� �ت ��ي ع��ل �ق �ه��ا ال �ب �ع��ض في
«ال��وف��اق» على ع��ودة حسن مشيمع إلى
ال�ب�لاد ،إذ أص� ّ�ر ن��واب وف��اق�ي��ون على أن
مشيمع سيجتمع مع الجمعيات لبلورة
�اب بها ال��ى طاولة
رؤي��ة مشتركة وال��ذه� ّ
الحوار الوطني ،وسيفك ارتباطه بحركة
«األح� � ��رار» ،وب ��دا مشيمع متحمسًا في
ال� �ب ��داي ��ة رغ� �ب ��ة م �ن��ه ف ��ي ت��وح �ي��د صف
امل � �ع� ��ارض� ��ة .ورأى أن ظ � � ��روف الثورة
أع �ط��ت «ف��رص��ة ذه �ب �ي��ة» وت��اري�خ�ي��ة من
أج��ل ان�ت��زاع الحقوق م��ن السلطة وإزالة
التهميش .لكن ه��ذا ال�ت�ف��اؤل م��ا لبث أن
سقط مع إعالن انقسام تيارات املعارضة
إلى جبهتني.
ت�ع�ل��ن امل �ع��ارض��ة ال��وس�ط�ي��ة رغ�ب�ت�ه��ا في
الوصول
الحوار وإجراء اإلصالحات بغية ُ
إل��ى ه��دف امللكية ال��دس�ت��وري��ة ،وتراهن
على شعبيتها ،إذ تتزعمها «الوفاق»،
أكبر كتلة برملانية حصدت أعلى نسبة
م��ن األص ��وات الشعبية ف��ي االنتخابات
السابقة .تلتقي الجمعيات م��ع «تجمع
ال � ��وح � ��دة» ح � ��ول ض � � ��رورة اإلصالحات
وتوسيع هامش الحريات ،وتفترق عنها
في مطلب إسقاط الحكومة.
وم��ع «ال�ت�ح��ال��ف م��ن أج��ل الجمهورية»،
تلتقي على ضرورة التغيير واإلصالح،
وع� �ل ��ى م� �ب ��دأ ض� � � ��رورة رف � ��ع ال �ظ �ل ��م عن
الغالبية الشيعية وتحقيق املساواة ،لكن
تفترق عنها في إسقاط أسرة آل خليفة.
وال�ل�اف ��ت ف��ي ه ��ذا امل�ش�ه��د دور الحاكم،
ال ��ذي ي��ري��د أن ي�ص��رف ال�ن�ظ��ر ع��ن كونه
ّ
أساسيًا في األزمة ليظهر بصورة
طرفًا
ال��وس �ي��ط وامل �ض �ي��ف ل �ه��ذا ال � �ح ��وار ،وال
سيما بعد تشكيل «التجمع».

ّ
دوار اللؤلؤة يجمع أطياف املجتمع البحريني
المنامة ــ األخبار
ّ
املحتجني.
ال يزال ميدان اللؤلؤة يحتضن
ال يمضي ي��وم دون ج��دي��د؛ تموج اململكة
ب� ��امل � �ف� ��اوض� ��ات واالت� � � �ص � � ��االت وزيارات
امل��وف��دي��ن ،م��ن دون أن ت��ؤث��ر ع �ل��ى حركة
االن� �ت� �ف ��اض ��ة ،ال� �ت ��ي وص �ف �ه��ا الصحافي
ّ
السلمية».
روب��رت فيسك بأنها «غاية في
ّ
السلمية يسكن إصرار شعبي
وخلف هذه
ال م �ث �ي��ل ل ��ه ل�ل�ان �ت �ق��ال ال � ��ى ص ��ف الدول
ّ
الديموقراطية ّ
الحرة.
ّ
كل أحد ،يجري اعتصام أمام مقر مجلس
موعد
ال ��وزراء .وي��وم غ� ٍ�د
الجمعة سيكون ّ
ّ
آخ ��ر م��ع م �س �ي��رة ي �ت��وع��د امل�ن �ظ �م��ون أنها
ستكون عمالقة ،هدفها ّاإلعالن عن سقوط
دستور  ٢٠٠٢بنظر املنظمني.
وداخ � � � � ��ل امل� � � �ي � � ��دان ،وب� �ي ��ن م � �ئ� ��ات الخيم
املنصوبة ،ينقسم املعتصمون إلى خمس
مجموعات :شباب « ١٤فبراير» ،و «أحرار
 ١٤فبراير» ،و «دعم  ١٤فبراير» ،و «شهداء
 ١٤فبراير» ،وشباب «ميدان الشهداء».

هذه املجموعات تعبر عن مختلف األطياف
السياسية ،تجمع ُاليساريني واإلسالميني،
الشيعة والسنة .وتعقد اجتماعات يومية
ل��وض��ع ال�ب��رن��ام��ج ال�ي��وم��ي ملنصة امليدان،
التي تستضيف كل ليلة فعاليات خطابية،
وفقرات غنائية ،وحوارات غنية.
ّ
واملهنية
وت �ن �س��ق ال �ف �ئ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
م��ع ش�ب��اب االن�ت�ف��اض��ة ح�ض��وره��ا وإعالن
تضامنها ،املحامون ،املهندسون ،األطباء،
اإلع�ل�ام �ي��ون ،امل�ث�ق�ف��ون وال �ع �م��ال .ك��ل يوم
تسير تظاهرة نوعية يعلن املتضامنون
انخراطهم في الحركة االحتجاجية
فيها
ينّ
التي لم تتب بعد نقطة نهايتها.
ي�ت�ح��دث محمد ل �ـ«األخ �ب��ار» ع��ن يوميات
م�ي��دان ال�ل��ؤل��ؤة .ي��روي ل�ق��اء مجموعة من
امل�ع�ت�ص�م�ين ب��وف ً��د م��ن ال�ط�ب�ق��ة التجارية:
«ك��ان��وا  ١٨ممثال لغرفة صناعة وتجارة
ال �ب �ح��ري��ن .ك ��ان ��وا ق �ل �ق�ين ،ت �ح��دث �ن��ا معهم
ّ
ف� ُ�ص �ع �ق��وا» .مل� ��اذا؟ ي ��رد م�ح�م��د« :فوجئوا
بأننا شباب جامعي تحدثنا عن الفساد
ب� ��األرق� ��ام ،وع ��ن غ �ي��اب ال �ت �ن��اف �س �ي��ة ،وعن

ّ
تردي الوضع وعدم املساواة».
بقرب الجسر على يمني امليدان ،تقع خيمة
ج�م�ع�ي��ة «وع � ��د» ،ذات ال �ت��وج��ه اليساري.
ي �ل �ح��ظ ال ��زائ ��ر ب ��وض ��وح ال �ت �ن� ّ�وع بينهم،
فتيات وشبان ،رجال ونساء ،سنة وشيعة.
يتحاورون ويؤكدون لإلعالميني الزائرين
أن ه��ذه االنتفاضة ال تطمح إال ال��ى دولة
مدنية .تقول نور إنها لم تكن لتقف لحظة
ف ��ي امل� �ي ��دان ل ��و ش �ع��رت ب ��أن أه � ��داف هذه
االنتفاضة ذات توجه ديني.
على بعد أم�ت��ار قليلة م��ن مخيم «وعد»،
ي �ق��ع م��رك��ز إع�ل�ام ��ي أق ��ام ��ه املعتصمون.
ّ
املصورين املتطوعني ،وصحافيون
عشرات
م�ت�ط��وع��ون ي�ك�ت�ب��ون ب�ي��ان��ات االنتفاضة؛
أج �ه��زة ال�ح��اس��ب اآلل ��ي م �ت��واف��رة .وتقنية
ال � � � �ـ«واي ف � ��اي» وف � ��رت االت � �ص� ��ال بخدمة
اإلنترنت .وفي موقع آخر ،تأتي اإلمدادات
الغذائية طوال اليوم.
ّ
ف � ��ي ال � � � �ح� � � ��وارات ت� �ل� �ح ��ظ ت � �ش ��ك ��ك بعض
املعتصمني ف��ي إم�ك��ان إح��داث الجمعيات
السياسية السبع اختراقًا في اتصاالتها

م ��ع ال �س �ل �ط��ة .ي �ق��ول س��ام��ي «الجمعيات
السبع بعثت ب��رؤى ال��ى ول� ّ�ي العهد الذي
يريد ال�ح��وار ،طلبوا منه إق��ال��ة الحكومة،
وإل �غ��اء ال��دس�ت��ور ،واإلق� ��رار بمبدأ امللكية
ّ
ال��دس �ت��وري��ة ،ل�ك�ن��ه ل��م ي� ��رد ع�ل�ي�ه��ا ،يريد
ح ��وارًا ب�لا ض�م��ان��ات وال ش ��روط» .قبل أن
يضيف «لن يخدعونا هذه املرة كما فعلوا
في  ٢٠٠٢حينما وافقنا على ميثاق العمل
الوطني».
لكن ش��ذى ،وه��ي ناشطة إس�لام�ي��ة ،تؤكد
ث �ق �ت �ه��ا ب��ال �ج �م �ع �ي��ات ال� �س� �ب ��ع ،وتضيف
«أسفت لعدم اتفاق الجمعيات على سقف
مطلبي م��وح��د م��ع ح��رك��ة «ح ��ق» ،لكني ال
أزال واثقة بأننا سننتصر».
ي �ح ��ل امل � �س� ��اء ،ت �ن �ت �ه��ي م �س �ي ��رة نسائية
ضخمة أتت من ناحية املرفأ املالي .يحني
املعتصمون أذانني .األول
وقت األذان ،يرفع
ّ
ّ
ي�خ� ّ
يخص
�ص املسلمني ال�س��ن��ة ،وال�ث��ان��ي
املشتركة،
املسلمني الشيعة ،لتبدأ الصالة ّ
يبتسم اليساريون ،وتهمس إحداهن «ألم
ّ
طائفية».
أقل لك إن الثورة ليست

