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ّ
ّ
دعوة الى تبني النموذج املغربي الجديد للملكية
ّ
يهمـــش املعـــارضة والشـــارع
«الوفـــاق» تهـــاجم «منتـــدى الحـــوار»:

رغم مشاركتها في اللحظة
األخيرة في حوار التوافق
الوطني ،فإن ّجمعية «الوفاق»
املعارضة شنت هجومًا على
العديد من الشوائب ،ورأت
أنه أبعد ما يكون عن الحوار
الوطني ،بسبب تغييبه
حركات سياسية ًوتهميشه
للمعارضة ّ ،إضافة الى آليات
عمله املعقدة
رأت أك� �ب ��ر ج �م �ع �ي��ة م �ع ��ارض ��ة ب�ح��ري�ن�ي��ة
ّ
«ال ��وف ��اق» ال��وط �ن��ي اإلس�ل�ام �ي��ة أن ح��وار
ال �ت��واف��ق ال��وط �ن��ي ،ال� ��ذي ان �ط �ل��ق أول من
أم ��س ،أك �ث��ر م�ن��ه م�ن�ت��دى ل �ل �ح��وار ،بسبب
ت �ه �م �ي �ش��ه امل � �ع� ��ارض� ��ة ،وألن � � ��ه ال ي�ع�ك��س
ال �ت �م �ث �ي��ل ال �ح �ق �ي �ق��ي ل� �ل� �ش ��ارع .وط��ال �ب��ت
بتعديالت دس�ت��وري��ة على غ��رار م��ا جرى
ف��ي امل �غ��رب ،لتوجيه ال�ن�ظ��ام نحو امللكية
الدستوريةّ .
وف� ��ي ب �ي��ان ه ��ن ��أت ف �ي��ه ال �ش �ع��ب امل �غ��رب��ي
باالستفتاء على الدستور الجديد ،قالت
ج�م�ع�ي��ة «ال ��وف ��اق» إن �ه��ا ت �ب��ارك «للشعب
امل �غ��رب��ي وم �ل��ك امل �غ��رب ن �ج��اح االس�ت�ف�ت��اء
ال �ش �ع �ب��ي ع �ل��ى ال��دس �ت��ور ال �ج��دي��د ،ال ��ذي
يحد م��ن ص�لاح�ي��ات امل�ل��ك لصالح رئيس
ال � � ��وزراء ،ال ��ذي ُي �خ �ت��ار م��ن ال�ك�ت�ل��ة األك�ب��ر
ورئ �ي��س ال�س�ل�ط��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ،وتحقيق
اس �ت �ق�لال ال �ق �ض ��اء» .وأض ��اف ��ت إن ��ه «رغ ��م
احتفاظ امللك بصالحيات رئيسية ،منها
ان�ف��راده في تعيني األج�ه��زة األمنية ،وهو
م��ا ي�ن�ت�ق��ص م��ن ال�ص�ي�غ��ة ال��دي�م��وق��راط�ي��ة
الحقيقية ،ي�ع� ُّ�د ال�ت�ق��دم ال��ذي ج��اء ب��ه هذا
الدستور الجديد تطورًا مهمًا في مسيرة
املغرب نحو الديموقراطية» .وأكدت «إننا
في البحرين نطالب بنفس املطالب التي
طالب بها امل�غ��ارب��ة ،وإذا كانت هناك نية
ص��ادق��ة وج��ادة عند السلطة ف��إن الطريق
الذي انتهجه امللك املغربي واضح وسهل.
ولم يقدم الشعب املغربي املليوني  10في
امل �ئ��ة م��ن ال �ض�ح��اي��ا ال��ذي��ن ق��دم �ه��م شعب
البحرين للحصول على هذه املطالب».
ّ
وقد أكد رئيس وفد «الوفاق» الى الحوار

الشيخ علي سلمان رئيس جمعية «الوفاق» في ديراز أمس (حمد املحمد ــ رويترز)
ال��وط �ن��ي ،ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ �ي��س مجلس
ال� �ن ��واب امل�س�ت�ق�ي��ل ،خ�ل�ي��ل م � ��رزوق ،خ�لال
مؤتمر صحافي عقب الجلسة األول��ى من
ال� �ح ��وار ،أن ال�ج�م�ع�ي��ة ع��رض��ت ع �ل��ى ملك
البحرين أن يحذو ح��ذو نظيره املغربي،
وق � ��ال «ف ��ي ال �ب �ح��ري��ن ه ��ذا م ��ا ن �ط��ال��ب به
م� �ن ��ذ ع � �ق� ��ود ،ف� �ق ��د س� �ل ��ب دس � �ت� ��ور 2002
م �ك �ت �س �ب��ات دس� �ت ��وري ��ة ف� ��ي  1983ك��ذل��ك
ص ��در ال��دس �ت��ور األخ �ي��ر ب � ��إرادة م�ن �ف��ردة،

وب�غ�ي��اب ال�ع�ق��د االج�ت�م��اع��ي» .وأش ��ار ال��ى
أن «خ �ط��اب م��ا ُس�م��ي ال �ح��وار ي��وض��ح في
ب ��داي ��ات ��ه أن ال �ش �خ �ص �ي��ات وامل ��ؤس �س ��ات
التي جرى اختيارها ال تمثل الشعب ،بل
تمثل أفكارًا» .وأكد أنه ليس هناك تمثيل
حقيقي للمجتمع في الحوار «بل اختيار
متعمد لشخصيات».
وتابع أنه «ح��وار أفكار ستكون نتيجتها
وث ��ائ ��ق ت��رف��ع ل�ل�م�ل��ك ب�ص�ي��غ إن �ش��ائ �ي��ة ال

صيغ دس�ت��وري��ة» .وأوض��ح أن «الحكومة
املنتخبة اذا ج��رى التوافق عليها بأعلى
سقف ،فقد تتراجح في الصيغ ال��ى أدنى
ّ
وأصر على تسمية ّحوار التوافق
سقف».
ال��وط �ن��ي م �ن �ت��دى ح� ��وار «ألن � ��ه ل �ي��س ث� ّ�م��ة
ت�م�ث�ي��ل ح�ق�ي�ق��ي ل �ل �ن��اس ،وال ي��رك��ز على
أس � � ��اس امل� �ش� �ك� �ل ��ة ،أو ت �ن �ت��ج ع� �ن ��ه ص�ي��غ
ُ
دس�ت��وري��ة كاملة ت�ع��رض على االستفتاء
ال� �ش� �ع� �ب ��ي إذا ل � ��م ت� ��ذه� ��ب إل � � ��ى امل �ج �ل��س

التأسيسي» .كذلك انتقد آليات وإجراءات
ً
ال �ع �م��ل داخ� ��ل ال �ج َ�ل �س��ة ،ق ��ائ�ل�ا إن «ه �ن��اك
ُ
أوراقًا تطرح وتناقش ثم ترفع توصيات،
ت �م��ام��ًا ك� ��إج� ��راءات أي م �ن �ت��دى ح � ��واري».
ول�ف��ت ال��ى أن��ه «وردت ع��دة مغالطات في
اف�ت�ت��اح ال �ح��وار ،ك��ال�ق��ول إن ن�ه��ج ال�ح��وار
في البحرين مرسخ .أق��ول إن البحرين لم
تشهد حوارًا حقيقيًا .وحتى اآلن لم نشهد
حوارًا حقيقيًا».

ُّ
التعنت اليوناني يحول دون انطالق «أسطول الحرية »2
ّ
تستمر اليونان في منع
«أسطول الحرية  »2من
اإلبحار من موانئها في
أوقفت
اتجاه غزة ،بعدما ً
مركبًا اميركيًا متهمة
قبطانه بمحاولة اإلبحار
رغمًا عنها .في املقابل،
لم تخف اسرائيل ارتياحها
التوجه اليوناني
من ً
واصفة اياه بأنه «ثمرة
عمل دبلوماسي»

لم يمنع تشبث اليونان بموقفها الرافض
ملنح «أسطول الحرية  »2اإلذن باالبحار
من موانئها إلى غزة ،منظمي الرحلة من
االعراب عن أملهم أن يتمكنوا من االبحار
من اليونان هذا االسبوع لتحدي الحصار
البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع
غزة وايصال مساعداتهم ألهالي القطاع.
وق ��ال أح��د امل�ن�ظ�م�ين ،أدم ش��اب�ي��رو« ،ي��وم
االث �ن�ين س�ي�ك��ون ي��وم ت�ح��رك ح�ي��ث ننوي
م��واص �ل��ة االب � �ح� ��ار» ،ف�ي�م��ا ت�ف�ي��د رس��ائ��ل
ت�ص��ل إل ��ى م��وق��ع ت��وي�ت��ر االج�ت�م��اع��ي من
ص �ح��اف �ي�ين ك ��ان ��وا ي �ع �ت��زم��ون االن �ض �م��ام
للرحلة بأن البعض بدأ يتخلى عن فكرة
املشاركة من منطلق الشعور باإلحباط.
وق��ال أح��د املنظمني ،ديمتريس بليونس
«ن�ش�ع��ر ب��اإله��ان��ة ال�ب��ال�غ��ة ب�س�ب��ب موقف
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال� �ي ��ون ��ان� �ي ��ة ال� �ت ��ي ق �ب �ل��ت ف��ي
واق ��ع االم ��ر بنقل ال�ح�ص��ار ع�ل��ى غ��زة إل��ى
ال�ش��واط��ئ ال�ي��ون��ان�ي��ة» .لكنه ل�ف��ت إل��ى أن
إحدى السفن الفرنسية «في مكان آمن وال
يمكن الكشف عنه» خارج املياه اليونانية،
وذل ��ك ب�ع��د ت�ع��رض سفينة ت�ق��ل ناشطني
اي��رل �ن��دي�ي�ن ف ��ي ت��رك �ي��ا ل�ع�م�ل�ي��ة ت�خ��ري��ب
بواسطة من يشتبه في أنهم من الضفادع
البشرية اإلسرائيلية.
في هذه األثناء ،جددت وزارة الدفاع املدني
اليونانية التأكيد أن السماح باالنطالق

«تحت علم يوناني أو اجنبي من املوانئ
اليونانية إلى منطقة غزة البحرية» ذهب
«حتى اشعار آخر» ،وأقدمت ًعلى توقيف
القبطان ج��ون ك�لازم��ر ،متهمة اي��اه بأنه
حاول االبحار بسفينته «اوداسيتي اوف
هوب» خارج املياه اليونانية يوم الجمعة
املاضي ،رغم حظر السلطات اليونانية.
إال أن إح� � ��دى امل �ن �ظ �م��ات ل �ل��رح �ل��ة ،ج�ين
هيرشمان ،رفضت االت�ه��ام��ات اليونانية
للقبطان م��وض�ح��ة أن �ه��ا «م �ج��رد وسيلة
للتعطيل وال�ت��ره�ي��ب» ،فيما أك��د محامي
ق� �ب� �ط ��ان امل� ��رك� ��ب االم � �ي� ��رك� ��ي ،أن م��وك �ل� ّ�ه
يحتجز «في ظروف مروعة» وأنه لم يتلق
مساعدة قنصلية.
في غضون ذلك ،تصاعدت الضغوط على
اليونان بني من يطالبها بالسماح للسفن
باالبحار إلى غزة ،ومن يطالبها بالتمسك
بموقفها املعرقل ،وذلك بعدما
دعا وزير الشؤون الخارجية والتخطيط
ف� ��ي ح �ك ��وم ��ة «ح� � �م � ��اس» ،م �ح �م��د ع ��وض
اليونان إلى السماح ألسطول املساعدات
اإلن �س��ان �ي��ة ب��االن �ط�ل�اق ن�ح��و ق �ط��اع غ��زة،
م�ع��رب��ًا ع��ن أس �ف��ه «مل��وق��ف ال �ي��ون��ان ال��ذي
استجاب للضغط ال��دول��ي بمنع أسطول
الحرية من اإلبحار».
بدوره ،طلب النائب الفلسطيني مصطفى
ال �ب��رغ��وث��ي ،ال � ��ذي ي � ��زور أث �ي �ن��ا ل�ح�ض��ور

اج� �ت� �م ��اع ل �ل �ح �ك��وم��ات االش� �ت ��راك� �ي ��ة ،م��ن
الحكومة اليونانية وجميع الحكومات
األخ��رى عدم اعتراض قافلة السفن ،فيما
أك��دت منظمة «ش�ي��ب ت��و غ��زة» أن رئيس
ال��وزراء اليوناني ج��ورج باباندريو ،باع
«روح اليونان» مجيزًا «للمياه االقليمية
االسرائيلية» بالوصول إلى سواحله.
ف � ��ي امل � �ق� ��اب� ��ل ،أع� � � ��رب وزي� � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
اإلسرائيلي ،أفيغدور ليبرمان عن ارتياحه
لتعطيل ابحار اسطول املساعدات.
ورأى ف� ��ي ح ��دي ��ث ل �ل��اذاع � ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة
االسرائيلية أن «نجاح تلك الجهود على
ال�ص�ع�ي��د ال��دب�ل��وم��اس��ي ل��م ي ��أت تلقائيًا،
إنه ثمرة اتصاالت كثيفة مع دول املنطقة
واملجتمع الدولي».
كذلك أعرب ليبرمان عن ارتياحه الكبير
خ� �ص ��وص ��ًا مل ��وق ��ف ال �ل �ج �ن��ة ال��رب��اع �ي��ة
ل �ل �ش��رق االوس � ��ط ال �ت��ي ت �ض��م ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة ،روس� �ي ��ا ،االت� �ح ��اد االوروب� � ��ي،
واالم� � � ��م امل � �ت � �ح ��دة ،ب� �ع ��دم ��ا ط �ل �ب��ت أول
م��ن أم ��س م��ن «ك ��ل ال �ح �ك��وم��ات امل�ع�ن�ي��ة
استخدام نفوذها للتصدي إلبحار أي
اسطول جديد يهدد أمن املشاركني وقد
يؤدي الى تصعيد».
وب�ع��دم��ا زع��م ل�ي�ب��رم��ان أن ب�ين امل�ش��ارك�ين
ف��ي األس �ط��ول «م�ج�م��وع��ة م��ن امل�ت�ش��ددي��ن
من ناشطي حماس مرتبطني باالرهاب»،

نفى اتهام اسرائيل بـ«تخريب» االسطول
موضحًا أن ذلك «من وحي الخيال».
م� � ��ن ج� � �ه � ��ةٍ ث � ��ان � �ي � ��ة ،أب� � � � ��دى م � �س� ��ؤول� ��ون
اسرائيليون قلقهم من ال��وص��ول الكثيف
لناشطني مؤيدين للفلسطينيني االسبوع
املقبل ال��ى مطار ب��ن غ��وري��ون ال��دول��ي في
ت ��ل اب� �ي ��ب ،م ��ا دف �ع �ه��م إل� ��ى ات � �خ ��اذ ق ��رار
بتعزيز ق��وات الشرطة داخ��ل املطار بغية
ال �ت �ص��دي ألي م �ح��اول��ة ت �ظ��اه��ر .ون�ق�ل��ت
اذاع� ��ة ال�ج�ي��ش االس��رائ �ي �ل��ي ع��ن م�س��ؤول
رف �ي��ع رف ��ض ك�ش��ف ه��وي�ت��ه ،ق��ول��ه «ه�ن��اك
خشية من ان يشيع متظاهرون الفوضى
ف��ي امل �ط��ار» ،وذل��ك بعدما أعلنت جمعية
ف ��رن �س �ي ��ة م� ��ؤي� ��دة ل �ل �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ع�ل��ى
موقعها االلكتروني ارسال «بعثة دولية»
ب�ي�ن ال �ث��ام��ن وال � �س� ��ادس ع �ش��ر م ��ن ت�م��وز
«تجاوبًا مع نداء التضامن الذي وجهته
 15جمعية أهلية فلسطينية ف��ي الضفة
الغربية والقدس الشرقية».
وأف � � ��اد م �ن �ظ �م��و ه� ��ذا ال �ت �ح ��رك ب� ��أن ن�ح��و
 300فرنسي ووف��ودًا من بلجيكا واملانيا
وبريطانيا وال��والي��ات املتحدة وايطاليا
سيشاركون في هذه العملية تحت عنوان
ً
«أهال بكم في فلسطني» ،فيما يريد هؤالء
الناشطون «ال��وص��ول معًا إل��ى م�ط��ار بن
غوريون آتني من بلدان عدة».
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

