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ـية بداية النهاية
ّاملعارضة ترمي كرة الحوار إلى امللعب امللكي

ُ
يتوقع أن تتوضح خالل
األسبوع املقبل معالم مبادرة
ّ
ولي عهد البحرين للحوار
الوطني ،وسط تكثيف
املعارضة مشاوراتها
السياسية للخروج صفًا واحدًا
استعدادًا للمعركة اآلتية

مع عودة الزعيم املعارض حسن مشيمع
الى البحرين ،تكون املعارضة قد أكملت
ن �ص��اب اج �ت �م��اع��ات �ه��ا ل�ل�ت�ن�س�ي��ق ف��ي ما
ّ
الرد على دعوة ّ
ولي العهد
بينها بشأن
األمير سلمان بن حمد الحوارية .وترى
هذه املعارضة أن الخطوة التالية يجب
ّ
أن تأتي من جانب ولي العهد كي يحدد
توضيحات مبادرته وتفاصيلها ،وبناءً
ّ
عليه تحدد املعارضة رده��ا ،من دون أن
تلتفت الى القرارات امللكية بشأن إجراء
ت �ع ��دي�ل�ات ح �ك��وم �ي��ة ش �م �ل��ت  5وزارات
م��ن دون رئ��اس��ة ال �ح �ك��وم��ة ،إض��اف��ة الى
إج� � � � ��راءات اق� �ت� �ص ��ادي ��ة ت� �ن ��اول ��ت إعفاء

امل��واط �ن�ي�ن م��ن  25ف��ي امل �ئ��ة م��ن قروض
اإلسكان.
وأعلن نواب أن املعارضة ال تزال تنتظر
ال �ت �ف ��اص �ي ��ل وال� �ت ��وض� �ي� �ح ��ات املتعلقة
ب��ال�ح��وار ق�ب��ل ت�ح��دي��د م��وق�ف�ه��ا النهائي
م �ن��ه .وق ��ال ال �ن��ائ��ب ع��ن «ال ��وف ��اق» ،مطر
مطر« ،لم يبدأ الحوار بعد ألن الحكومة
ل� ��م ت� �ح ��دد م� �ب ��ادرت� �ه ��ا ح� �ي ��ال اإلصالح
ال �س �ي��اس��ي» .وأض � ��اف «ن�ن�ت�ظ��ر مبادرة
من (ول� ّ�ي العهد) األمير سلمان لتحديد
م ��دى اإلص �ل�اح ��ات امل� �ط ��روح ��ة ،وم ��ا إذا
ك��ان��ت ال �ح �ك��وم��ة ت�م�ل��ك اإلرادة الفعلية
لتنفيذها» .وأك��د «ه��دف�ن��ا واض��ح :نريد
حكومة منتخبة ،ونريد أن يكتب الناس
دس �ت��وره��م ب��أن�ف�س�ه��م م��ن خ�ل�ال مجلس
منتخب».
ّ
ب � � ��دوره ،ش � ��دد ال �ن��ائ��ب ال ��وف ��اق ��ي خليل
امل � ��رزوق ع �ل��ى أن «ال ��دع ��وة إل ��ى الحوار
ك��ان��ت واس �ع��ة ج � �دًا ،وامل �ع��ارض��ة طلبت
ّ
االلتزام بما يطلبه الشعب» .وجدد زميله
�ود ع ��رض ال �ش ��رط األساسي
ع �ل��ي األس � � ً
للحوار ،قائال «أحد الشروط املسبقة هو
الحكومة قبل بدء الحوار».
أن تستقيل
ّ
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ت � ��وق � ��ع وزي� � � ��ر الخارجية
ال �ب �ح��ري �ن��ي ،ال �ش �ي��خ خ��ال��د ب��ن أح �م��د آل

خليفة ،أن تبدأ جلسات الحوار الوطني
ب�ين ال��دول��ة وال �ق��وى السياسية «ف��ي أي
ي ��وم خ�ل�ال األس �ب��وع امل �ق �ب��ل» .وق ��ال «لن
يكون هناك موضوع غير قابل للنقاش،
وك � ��ل امل� �س ��ائ ��ل دون اس �ت �ث �ن��اء ستكون
التمثيل في الحكومة
قابلة للنقاش مثل ّ
وال � �ت � �ج � �ن � �ي ��س» ،م � ��ؤك � � �دًا أن «الطائفة
الشيعية ه��ي ج��زء أس��اس��ي م��ن النسيج
االجتماعي في اململكة ،لكننا ال نريد أن
ي �ك��ون ال �ن �ق��اش ب�ين ال�س�ن��ة وال�ش�ي�ع��ة أو
بني الشيعة والحكومة .نحن نريد حوارًا
بني البحرينيني وحول البحرين».
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،أص� ��در م �ل��ك البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا ملكيًا
ب �ت �ع �ي�ين ك ��ل م ��ن م �ج �ي��د ال �ع �ل��وي وزيرًا
ل�ل�إس �ك��ان وع �ب��د ال �ح �س�ين م �ي ��رزا وزيرًا
للطاقة ،ون��زار البحارنة وزي�رًا للصحة،
وج�م�ي��ل ح�م�ي��دان وزي� �رًا ل�ل�ع�م��ل ،وكمال
أح �م��د وزي� � �رًا ل �ش ��ؤون م�ج�ل��س الوزراء.
وخالل تأدية الوزراء اليمني الدستورية،
أمر امللك وزير اإلسكان «بخفض األقساط
ال �ش �ه��ري��ة ل�ل �م �س �ت �ف �ي��دي��ن م ��ن املشاريع
اإلس �ك��ان �ي��ة ب�ن�س�ب��ة  25ف��ي امل �ئ��ة والتي
تستفيد منها  35878أسرة بحرينية».
ورأت جمعية «ال��وف��اق» أن خ�ط��وة امللك

عملية ال�ت�ف��اف وت�لاع��ب ع�ل��ى مطالبها.
وأك ��دت أن امل�ط��ال��ب تتمثل ف��ي «حكومة
م�ن�ت�خ�ب��ة ن��اب �ع��ة م ��ن اإلرادة الشعبية،
وامل � �ط � �ل� ��وب إق� ��ال� ��ة ال� �ح� �ك ��وم ��ة الحالية
ب��ال �ك��ام��ل ،وال �ع �م��ل ع�ل��ى ت��أل�ي��ف حكومة
ان�ت�ق��ال�ي��ة ح�ت��ى ال��وص��ول إل��ى الحكومة
امل�ن�ت�خ�ب��ة» .وش� ��ددت ف��ي ب �ي��ان ع�ل��ى أن
استبدال وزراء بآخرين «ينتمون إلى
ط��ائ �ف��ة م ��ا ال ي �ع� ّ�ب��ر ع �م��ا ي ��ري ��ده شعب
البحرين ،بل املطلوب أن تنبع الحكومة
م��ن إرادة شعبية ،وأن ت�ك��ون منتخبة،
وأن يكون معيار الكفاء ة هو الفيصل،
ال الطائفة أو الفئة أو القبيلة».

استبدال  5وزراء في
الحكومة وإعفاء  25في
المئة من قروض اإلسكان

ول �ف �ت��ت «ال � ��وف � ��اق» إل � ��ى أن األزم � � ��ة هي
أزم ��ة ف��ي ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة ّ
برمتها،
وأن البحرين بحاجة إل��ى حكومة تمثل
شعبها وتنبع من إرادته .وأضافت «إننا
أي ميزة من الكفاءة في الوزراء
ال ن��رى ّ
الذين تسلموا وزارة الصحة والكهرباء
وامل� ��اء ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال ع�ل��ى م��ن سبقهم
املنهجية التي
من وزراء .لذا نرفض هذه ُ
تنضح باألبعاد الطائفية ،ون�ص� ُّ�ر على
أن ت�ك��ون ال�ك�ف��اءة وامل �ق��درة هما املعيار،
ال االن�ت�م��اء األس ��ري أو ال�ط��ائ�ف��ي ف��ي أي
حكومة مستقبلية».
ّ
وت �ق ��دم ن ��واب ك�ت�ل��ة «ال ��وف ��اق» وعددهم
ّ
 18رس �م��ي��ًا ب��اس�ت�ق��ال�ت�ه��م م ��ن البرملان،
أم� � � ��س .وج� � � ��اء ف � ��ي رس � ��ال � ��ة االستقالة
«ص��ارت الحكومة تستخدم لغة املجازر
واإلره � � � � ��اب ،وت �ع ��ام �ل ��ت م� ��ع املطالبات
ال �س �ي��اس �ي��ة ال� �ع ��ادل ��ة ب �ل �غ��ة اإلرهاب».
وأض��اف��ت ال��رس��ال��ة «ان�ط�لاق��ًا م��ن صيانة
دم � ��اء ال �ش �ه ��داء وم� ��ا أق �س �م �ن��ا ع �ل �ي��ه من
ص�ي��ان��ة ح�ق��وق ه��ذا ال�ش�ع��ب وال ��ذود عن
حرياته ،ووف� ً
�اء لناخبينا ،فإننا لم نعد
ّ
م�ع�ن�ي�ين ب �ه��ذا امل �ج �ل��س ال� ��ذي ل��م يحرك
ساكنًا أمام هذه املجازر».
(األخبار)

ّ
 3جمعيات تطبع املشهد السياسي في البحرين
تتألف املعارضة البحرينية من ثالثة
م �ك� ّ�ون��ات أس��اس� ّ�ي��ة ت�ت�ن� ّ�وع توجهاتها
ب�ي�ن اإلس�ل�ام �ي��ة امل �ع �ت��دل��ة واملتشددة،
ّ
والقومية.
إضافة إلى اليسارية
وج �م �ع �ي��ة «ال� � ��وف� � ��اق» امل � �ع ��ارض ��ة هي
األك�ب��ر م��ن حيث الشعبية ،إذ حصلت
خ� �ل��ال االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات األخ� � �ي � ��رة (سنة
 )2010ع �ل��ى م ��ا ن �س �ب �ت��ه ّ 65ف ��ي املئة
م��ن أص ��وات ال �ن��اخ �ب�ين ،م��ا م��ك�ن�ه��ا من
ال�ح�ص��ول على  18م��ن أص��ل  40مقعدًا
ف��ي م�ج�ل��س ال� �ن ��واب .وال�ج�م�ع�ي��ة التي
تأسست في تشرين الثاني  ،2001هي
م��ن امل�ع��ارض��ة ال��وس�ط�ي��ة؛ إذ تعمل في
إط ��ار ال�ت�ش��ري�ع��ات وال �ق��وان�ين املرعية.
ي �س �م �ي �ه��ا ال �ب �ع��ض ت� �ي ��ار «املسايرة»
أو امل �ص��ال �ح��ة ،ل�ت�م�ي�ي��زه��ا ع��ن تيارات
امل �م��ان �ع��ة ال� �ت ��ي رف� �ض ��ت اإلصالحات
امل �ل �ك� ّ�ي��ة ت �ح��ت ذري� �ع ��ة أن �ه��ا ل ��م تحقق
املساواة املنشودة.
وبالنسبة إلى هيكلية «الوفاق» ،فهي
تتألف من :املؤتمر العام ،وهو الجهاز
ّ
التنظيمي ،ويتمتع بسلطة عليا تعدل
ال �ن �ظ��ام األس� ��اس� ��ي ،وان �ت �خ ��اب األمني
العام ،ونائبه ،وأعضاء شورى الوفاق
وهيئة التحكيم.
ّ
ي �ت��ول��ى ال �ش �ي��خ ع �ل��ي س �ل �م��ان األمانة
ّ
للجمعية .وعبد الجليل خليل،
العامة
وه��و رئ �ي��س ك�ت�ل��ة ال��وف��اق ف��ي مجلس
ال� �ن ��واب ،وخ �ل �ي��ل م � ��رزوق ،ال ��ذي تولى
م�ن�ص��ب ن��ائ��ب رئ�ي��س م�ج�ل��س النواب،
من أبرز القياديني في الجمعية.
وت�ع��رف الجمعية ع��ن نفسها ،بحسب
م��وق�ع�ه��ا اإلل�ك�ت��رون��ي ،ب��أن�ه��ا« :تنظيم
س� � ّي ��اس � ّ�ي إس �ل�ام� � ّ�ي م �ل �ت��زم باألحكام
ال��ش��رع� ّ�ي��ة ،ان �ب �ث��ق م��ن ن �ض��االت شعب
ال � �ب � �ح� ��ري� ��ن ،ل �ي �ه �ت ��م ب� � �ش � ��ؤون الوطن
واملواطن ،وليعمل على تنمية املجتمع
ّ
الوطنية
وازده� � ��اره ،وت �ع��زي��ز وح��دت��ه
ّ
مستمدة
وف��ق رؤي��ة شـاملة ومتكاملة
ّ
م ��ن ت �ع��ال �ي��م ال� �ق ��رآن ال� �ك ��ري ��م ،والسنة
النبوية الشريفة».
أما أهدا-فها فهي «اإلسهام في تمثيل
امل ��واط� �ن�ي�ن س �ي��اس� ّ�ي ��ًا ،وامل� �ش ��ارك ��ة في
ّ
العام
ص �ن��اع��ة ال� �ق ��رار ،وإدارة ال �ش��أن

وال� �ت ��داول ال �س �ل �م��ي ل�ل�س�ل�ط��ة م��ن دون
ت� � �ف � ��رد مل � �ج � �ل ��س ال � � � � � � � ��وزراء ،وإصالح
ال�ق�ض��اء وم �ح��ارب��ة ال�ط��ائ�ف�ي��ة ،وإعادة
ال �ت ��رت �ي ��ب ال �ب �ي �ئ ��ي ،وف� �ت ��ح السواحل
أم��ام املواطنني ،واملحافظة على هوية
ال �ب �ح��ري��ن ال �ث �ق��اف �ي��ة والديموغرافية،
وكشف حقيقة عمليات التجنيس».
وق��دم��ت ال �ح��رك��ة ع��ري �ض��ة ،وق �ع �ه��ا 82
أل ��ف م��واط��ن ،إل ��ى األم�ي�ن ال �ع��ام لألمم
امل �ت �ح��دة ب� ��ان ك ��ي م� ��ون ط��ال �ب��ت فيها
بوضع دستور جديد ،من خالل لجنة
م�ن�ت�خ�ب��ة ت �ح��ت إش� ��راف م�ن�ظ�م��ة األمم
املتحدة.

«وعد»

األمني العام لجمعية «الوفاق» علي سلمان (حسن جمالي ـ أ ب)
ّ
وت��رس�ي��خ ال �ه� ّ
اإلسالمية
�وي��ة ال�ع��رب� ّ�ي��ة
ّ
مس
للبالد،
واملحافظة عليها م��ن الط ّ
ّ
ّ
وال ��ت �ش ��وي ��ه ،وال� ��دف� ��اع ع �ن �ه��ا أم� ��ام كل
أشكال الغزو الثقافي والفكري».

«حق»
إذا كانت «الوفاق» التيار املعتدل في
املعارضة ،فإن حركة «حق» هي التيار
امل�م��ا ن��ع .ا ن�ش�ق��ت ع��ن ا ل�ج�م�ع�ي��ة األولى
ف��ي ت�ش��ر ي��ن ا ل �ث��ا ن��ي  ،2005احتجاجًا

ع �ل��ى ت�س�ج�ي��ل «ال ��وف ��اق» ت �ح��ت مظلة
ق � � ��ان � � ��ون ال � �ج � �م � �ع � �ي� ��ات السياسية.
«شرعية
وت� �ت� �ب� �ن ��ى ال � �ح� ��رك� ��ة ش � �ع� ��ار ُ
ال� �ح ��ق ال ش��رع �ي��ة ال � �ق� ��ان� ��ون» .تعرف
ع ��ن ن �ف �س �ه��ا ب��أن �ه��ا «ح ��رك ��ة الحريات
والديموقراطية ،بحرينية ذات توجه
إصالحي».
ت � �ح� ��دد أه � ��داف� � �ه � ��ا ب� � ��اآلت� � ��ي« :إحداث
إص� �ل ��اح س� �ي ��اس ��ي ح �ق �ي �ق��ي وإصدار
دستور عقدي جديد يصوغه الشعب،

تتنوع توجهات
ّ
المعارضة بين اإلسالمية
والقومية
واليسارية
ّ

ّ
تمثل «وعد» أو جمعية العمل الوطني
ال��دي �م��وق��راط��ي ،ال �ت �ي��ار ال �ي �س��اري في
ُّ
ال�ب�ح��ري��ن .وه��ي ت�ع��د تاريخيًا امتدادًا
للجبهة ال�ش�ع�ب�ي��ة ،وت�ض��م ائ�ت�لاف��ًا من
ال� �ي� �س ��اري�ي�ن وال� �ق ��وم� �ي�ي�ن واملستقلني
والتكنوقراط.
ُال� �ن� �ظ ��ام األس � ��اس � ��ي ل �ل �ج �م �ع �ي��ة ،التي
أش� �ه ��رت ف ��ي  10أي� �ل ��ول  ،2001يعرف
عنها بأنها «تنظيم سياسي انبثق من
إرهاصات ونضاالت الحركة الوطنية
ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ال �ب �ح��ري �ن �ي��ة» .وتقول
ال�ج�م�ع�ي��ة ع��ن ن�ف�س�ه��ا إن �ه��ا «مشروع
ل �ح��رك��ة دي �م��وق��راط �ي��ة ج� ��دي� ��دة» ،وإن
أهدافها تقوم على «التوعية بمبادئ
الدستور واإلس�ه��ام الفعال في تفعيل
م� �ي� �ث ��اق ال� �ع� �م ��ل ال � ��وط � �ن � ��ي ،وحماية
الثقافة الوطنية العربية واإلسالمية،
ونشر قيم الديموقراطية ،والدفاع عن
ال�ح��ري��ات وترسيخ م�ب��دأ امل�س��اواة بني
امل��واط �ن�ي�ن ،وم �ح��ارب��ة ال �ت �ف��رق��ة بينهم
على أسس طائفية أو قبلية أو طبقية
عرقية أو غيرها».
أو
ّ
ل��م تتمكن الجمعية ،خ�لال مشاركتها
ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات ع��ا ّم��ي  2006و،2010
م ��ن إي �ص ��ال أي م ��رش ��ح إل ��ى البرملان،
رغ� � ��م م � �ش� ��ارك� ��ة أب � � ��رز وج � �ه�ي��ن فيها،
وهما أمينها العام إبراهيم الشريف،
ومنيرة فخرو.
شهيرة ...

