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االهداء

 اجل من بحياتهم لميبخلوا الذين الشهداء ارواح إلى
لشعبهم. الكربمة الحرة والحياة الديمقراطية

 تقدم اجل من تضحية تقديم في يتردد لم مواطن كل إلى
نثعبه.

 وتحملوا المنافي، في تنقلوا الذين ووالدتهم الخماسي إلى
المنفى. شعبهمعذابات ابناء من اآلف مع

 به التمسك يجب منهجاً الديمقراطية في يرى من إلى
البحربن. في المنشودة الدستوربة الحياة لتحقيق

عبدالرمحن



تقدتم

 فهيا حط اليت اللحظات تلك يتصور ان املرء عىل يصعب

 االبعاد، من عقود بعد اجلميل وطهنم تراب عىل اقدامهم املبعدون
 فهيا احلمل خيتلط اليت االنسان تارخي يف الفريدة اللحظات من فتلك

 يف تتجول وأنت يغادرك، ال الزمن من فرتة احلل ويبىق بالواقع،

حنمل. املعاناة فرط من اننا ام حقيقة جرى ما هل : متسائال وطنك،

 دشهنا اليت واحلمك، الشعب بني التارخيية املصاحلة بعد عدنا
 لملطالب خالهلا من استجاب واليت التارخيية بقراراته العمظة صاحب

 والجسناء املعتقلني رساح باطالق البحرين، لشعب املحقة الدميقراطية

 حقوقها املرأة واعطاء بالعودة، املبعدين جلميع والمساح السياسيني،

 امن قانون والغاء الربملانية، احلياة واعادة الدستور وتفعيل السياسية،

 باملساواة االمام إىل كبرية خطوة والتقدم الدولة، امن وحممكة الدولة

 البحرين وضع وبذلك البدون، ظاهرة والغاء املواطنني بني القانونية

 امام املنتصبة العراقيل من كرثة ازالت اليت العربية الدول مقدمة يف

 خليجيل املثل مرضب البحرين واصبحت شعوهبا، وامن واستقرار تقدم

 الشعب قدمها اليت البطولية النضاالت نتيجة متت اليت االصالحات يف

 العمظة لصاحب والصحيحة السلمية والقراءة الزمان، من عقود طيلة

 عىل وتصمميه والعاملية، االقلميية السياسية املتغريات للك البالد حامك

الصحيحة. السكة عىل العجلة ووضع املسرية، تصويب
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 مع الذي الكبري السيايس النشاط يف املسامهة العام، خالل امكن

 واملقابالت وبالندوات اخلليج، اخبار جريدة يف اسبوعيا بالكتابة البالد،
 املسلهمة إىل اضافة والعربية، املحلية والتلفزيونية واالذاعية الصحفية

 الدميقرايط، الوطنين العمل مجعية تأسيس يف االخوة من معكوكبة
 الخشصيات لك وقدزات اماكنيات لصهر بوتقة شلكت اليت

 البحرين، يف دميقراطية حلركة جديد منوذج لتقدمي التواقة الدميقراطية

 هبا وترتيق القدمية، الدميقراطية حركتتا يف اجيايب هو ما لك ترث

 لالحزاب والمساح السياسية، احلياة قوننة حنو خكطوة جديدة، آفاق إىل

 املتغريات ظل ويف اجلديد، العهد ظل يف العلين، بالعمل السياسية

والدولية. والعربية املحلية

 من ان اال البالد، معت اليت الكبرية االجيابية االجواء من وبالرمغ

 لتحقيق ولوجها جيب اليت املسارات عىل الناس خيتلف ان الطبييع
 سارت وبالتايل املتباينة، املصاحل احصاب خاصة املنشود، اهلدن

 ووجدت ،التعرث من ختلو ومل كبرية، بعزمية ، الماما اىل السفينة

 ان اال املنرصم، العام طيلة امامها والكبرية الصغرية العقبات بعض

 والتباينات الرمسية الفعل وردود الفعل من اكمل عام ترامكات

 لالصالح، الثاين العام بداية يف تبلورت قد املختلفة، واملواقف

 العمظة صاحب هبا تقدم اليت الدستورية التعديالت يف جبالء وتكشفت

 من عرش الرابع يف الوطين امليثاق عىل للتصويت االوىل الذكرى يف
.٢ ٠٠٢ فرباير

 البالد، يف الواسع الدميقرايط للتيار مرضية التعديالت تلك تكن مل

 شعب حققها اليت الترشيعية املاكسب عن تراجعا فهيا وجد الذي

 هذه من باملزيد يطالب اكن واليت ،١٩٧٣ عام بدستور البحرين

 اليت التعهدات ضوء عىل هلا حمققا املعدل الدستور ليكون املاكسب،

 خماوف عن ليعرب املعدل الدستور جفاء نفسه، عىل احلمك أخذها

٨



 بالتقليل الوطين املجلس جتربة سلبيات من يراه ما تكرار من احلمك
 جملس وارشاك املنتخب، النيايب لملجلس الترشيعية الصالحيات من

االفضلية. يعطيه وبشلك الصالحيات، تلك يف املعني الشورى

 والقوى احلمك بني التقة وتتعمق تتصاعد أن من وبدال
 التعديالت هذه شلكت فقد البالد، يف الفاعلة السياسية والخشصيات

 واخلط العظمية، والتقة املحبة من املتصاعدة املوجة لتلك انكسارا

العمظة. صاحب رمسه الذي الكبري االصاليح للهنج الصاعد البياين

 وردم الثغرات، تلك اصالح عىل العمل الرضوري من بات لذلك

 بتوضيح االصالح، طريق يف جفأة برزت اليت الكبرية الفجوات

 داخليا البالد، هبا سمتىن اليت اخلسائر جحم عن والكشف سلبياهتا،

 نمتسك ان الرضوري من وبات الرتاجعات، هذه جراء من وخارجيا،
 الدستور، كفلها اليت والعلنية السملية والطرق باحلوار دميقرايط كتيار

 اجلديدة، الدستورية التعديالت يف االصالح لتحقيق لكل دون والعمل

 حنو القدمي الدستور طورت قد التعديالت بأن اجلميع يرى حبيث

 إىل للوصول للشعب، السياسية املشاركة من املزيد وحققت االفضل،

 ويف الثالث، السلطات بني العالقة يف والسلمية الصحيحة املعادلة

 للشعب، املمثلة الترشيعية السلطة ماكنة وتقوية تعزيز ورضورة امهية

العريقة. الدميقراطية البلدان يف نراها مكا

 اخبار جريدة يف نرشهتا اليت املقاالت جتميع امهية وجدت لقد

 طريقها وجدت لكهنا بنرشه، التحرير رئيس رفض )بعضها اخلليج،

 مقابالت او ندوات وبعضها اجلريدة(، هذه قراء من اوسع مجهور إىل

الصحف. بعض مع
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 احلوار تعزيز يف املنشودة الغاية العمل هذا حيقق ان واميل

 املخلصني فلك الوطين، العمل ساحة يف االجهتادات لك ملعرفة
 االصالح بهنج ممتسكون البالد وأمن استقرار عىل احلريصني

 املسمتران ومطويح ما، زاوية من احلقيقة يرى ولك السيايس،

 وتكون والقانون، النظام يسودها دولة يف مطوحه الشعب حيقق

لآلخرين. وقدوة منوذجا

٢٠٠٢ مارس٩
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 المجتمع مؤسسات تحويل يتطلب الميثاق تفعيل
(١ورشعمل) الى المدني

 امليثاق عىل الشعيب االستفتاء من ونصف هشر قرابة بعد

 امليثاق، تفعيل جلنة امساء عن االعالن مت هيلع، االمري مسو وتصديق

 عن االعالن مع الدستور تنقيح جلنة امساء عن االعالن مت بيمنا

 نظر وجهات هناك ان االنطباع أعيط مما املذكورة، اللجنة تشكيل
 والدور اللجنة، هذه تشكيل من الغاية حول احلمك اراكن لدى متعددة

 اليت االمساء وبالتايل التنفيذية، السلطة آلية يف به تقوم ان جيب الذي

 املجمتع، يف القوى موازين عن فقط ليس لتعرب تضمها، ان جيب
 االصالح آليات حول السلطة يف املوجودة االجهتادات أيضا وامنا

الالحق.

 نفسه، امليثاق موضوعة من اساسا تنبع امليثاق تفعيل فعملية

 القليلة االهشر خالل جرى مبا املعنيني لك قبل من يفهم وكيف
 من رافقه وما هيلع، االستفتاء حىت فكرة، امليثاق اكن ان منذ املاضية

 البالد امري المسو صاحب بني ولقاءات وحوارات حادة نقاشات
 يف املرموقة الخشصيات من عدد وبني العهد ويل المسو وصاحب

ىف تبلورت الوطنية لملصاحلة بداية من العملية هذه شلكته وما البالد،

 ٢.٠١ ابريل ١٤ — البحرين — الخليج اخبار —



 امن قانون والغاء ، العام بالعفو االمري مسو اختذها اليت القرارات

الدولة. امن وحممكة الدولة

 البالد هيلع ستعرب الذي اجلرس هو امليثاق ان للجميع واحضًا اكن

 هذه خالل وانه الدستورية، املرحلة اىل الدولة امن قانون مرحلة من

 اهنكت اليت االتقال من كرثة من التخلص سيمت االنتقالية، املرحلة

 امليدان يف التجاوزات من الفرتة هذه رافق وما قرن، ربع طيلة البالد

 القامئين عىل القانون سلطة هناك تعد مل حيث واالداري، االقتصادي

 الفائت اكفة عىل وملحقاته املذكور القانون سلط وامنا القانون، عىل

 الفقراء من ليس منطلقا االنني وبات امليادين، خمتلف يف االجمتاعية

 الفائت لك من وامنا السياسيني، لنشطاءوا العمل عن والعاطلني
 واجمتاعيا، واقتصاديًا سياسيًا مهمشة نفهسا وجدت اليت االجمتاعية

 القوى وراء السري هو الفرتة تلك يف هلا املمسوح احلركة هامش وان

 يف تنازالت من علهيا يفرض مبا والقبول والمتلق والزتلف املننفذة

 االقتصادية باملصاحل البالغ الرضر أحلق مما امليادين، خملف

 اليت االقتصادية السياسة باكفة الرضر وأحلق الفائت، هلذه واملعيشية

املفتوح. الباب وسياسة احلر االقتصاد ويه الدولة علهيا تعمتد

 من الساحقة الغالبية قبل من امليثاق عىل التصويت بأن قلنا، لذلك

متعددة. وخلفيات مشارب من انطلق قد الشعب ابناء

 اشاكلية من له وخمرجًا ضالته، امليثاق يف يرى اكن مواطن فلك

 تاجرًا أو الجسن، او املعتقل من خارجًا او عاطاًل، اكن سواء يعيهشا،

 احلقل يف عامال او حصفيًا او استاذا او طالبًا أو موظفا أو عامالً أو

 اخترب وسواء العام. النفع مجعيات من مجعية يف نشطا او السيايس
 تصويتا امليثاق عىل التصويت اكن فقد خيتربها، مل ام االمن اجهزة
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 للدميقراطية وتصويتا السيايس لالنفراج وتصويتا القمع، ضد

االنسان. حقوق واحرتام العامة واحلريات

 السياسة "الرشاكة وعىل واملساواة' "احلرية عىل امليثاق أكد لقد

 الثالث السلطات بني والفصل واحلكومة، الشعب بني الدستورية

 وديواين الدستورية حممكة وانشاء القضائية السلطة آليات وتعزيز

 الكرامة يف الناس بني املساواة مبدأ وعىل واالدارية املالية املراقبة

 احلقوق يف القانون أمام متساوون "املواطنون أن وعىل االنسانية"

 او الدين او اللغة أو األصل او اجلنس بسبب بيهنم متيزي ال والواجبات

 العقيدة "حرية وعىل مكفولة" الخشصية "احلرية أن وعىل العقيدة"

 والتقافية لعمليةوا االهلية اجلمعيات تكوين وحرية والنرش والتعبري

 وعىل سملية وبوسائل مرشوعة وطنية اسس عىل لنقاباتوا واملهنية
 الشؤون يف املشاركة حبق ، ونساءًا رجاال ،املواطنون يمتتع أن

 اجلميلة املواد من اخل ... البالد" يف السياسية باحلقوق والمتتع العامة

الدستور. تضمهنا اليت واحلقويق السيايس امليدان يف

 هيلع نص ما وضع اي امليثاق، تفعيل الرضورى من واكن

 الذي نفسه االمري مسو من االوىل اخلطوة وجاءت التنفيذ. موضع

 اجهزة اكفة امام بالتايل املجال وفتح الدولة، امن قانون مبرسوم ألىغ

 الدولة، امن قانون صدرو بعد جاءت اليت القوانني عن للرتاجع الدولة

 الدولة، امن قانون علهيا بين اليت االرضية من اساسا انطلقت واليت

 واحتاكر االرايض، واحتاكر السلطة، واحتاكر احلرية، احتاكر يف

 املواقع خمتلف من — الناس واعطاء املال، واحتاكر التجارة،

 لك من الرموز تلك به جتود ما - العليا املصلحة وحسب االجمتاعية

الدولة. اراكن ختدم اليت املناسبات ويف املحرمات هذه
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 تفعيل هبا سيمت اليت اآللية مناقشة تمت ان الطبييع من وبات
 املناقشة باعادة الوزراء جملس من مبادرات عرب ستمن وهل امليثاق،

 الدائرة عرب الدولة، امن قانون فرتة طيلة صدرت اليت للقوانني

 من املزيد واصدار القوانني، تلك اصدار اعادة وبالتايل القانونية،

 القوانني هذه اكفة تعرض ان عىل العامة، للحريات املفعلة القوانني

 آلية هناك أن ام علهيا، للتصديق القادم املنتخب الوطين املجلس عىل

 سياسية وثيقة — امليثاق أي — انه عىل تستتد امليثاق، لتفعيل أخرى

 هو مكا متاما البالد، يف السياسية والقوى احلمك بني رشف وميثاق

 وضع رضورة احلمك فيه يرى بلد اي او المين او االردن يف احلال
 واالحتادات والنقابات االحزاب هبا تسرتشد السيايس للعمل ضوابط

 مرحلة من اخرى، اىل مرحلة من لالنتقال وخطة وسواها، املهنية

 الشفافية تسودها مرحلة اىل والمشولية، املطلق احلمك فهيا يسود
 ام واالجمتاعية. السياسية الدميقراطية حنو والتوجه العامة، واحلريات

 اراكن بني املختلفة النظر ووجهات الرصاعات عن تعرب آلية سيخلق
 الوفاق عن تعبرياً االلية تكون ال وبالتايل السيايس، التوجه عىل احلمك

 عن تعبرياً وامنا الرئييس مظهرها يف واحلمك الشعب بني الوطين

 قابلة او مكرهة ارتضت، اليت احلمك أطراف بني القوى مزيان

 تريد ال لكهنا ،اجلديد السيايس اخلطاب وبالتايل السياسية لالصالحات

 والداين القايص يفهم ان تريد وال حساهبا، عىل االصالحات تمت ان
 اكن جرى ما بأن تؤكد بل السابقة، املرحلة عن مسوئلية بأهنا

 املرحلة يف رضوريًا ايضًا جيرى ما وان السابق، يف رضوريًا

 يفهم ان اجلميع وعىل والدولية، االقلميية املتغريات ضوء عىل الراهنة

 وأهنا القدمي، الطريق رمست مكا اجلديد، الطريق رمست قد اهنا

 ان اجلميع وعىل زمان! للك صاحلة ألهنا املشوار، ستواصل

 القدرة من متلك القدمية الرموز وأن يكن، مل شيائً وكأن يترصف
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 اليت اللحظة يف املعاكس االجتاه اىل تتحول ان يؤهلها ما العجائبية
الكبرية! االصالحية حركته االمري مسو اطلق

 من مزجيا اكنت باالمر املعنيون علهيا سار اليت االلية لكن

 وترددت االخري، اخليار لصاحل اكرب وبدرجة االخريين، اخليارين
 احلمك، اراكن بني املضادة والضغوط الضغوط ان الناس ألسنة عىل

 قد الشعبية احلركة يف االسايس الطرف االعتبار بعني األخذ مع
 الشارع يف متداولة اكنت اليت االمساء وان االخرية، الرتكيبة صاغت

اختبار! بالونات اال تكن مل املاضية الفرتة طيلة

 ورؤيته التفعيل، يف اخلاصة تصوراته لديه احلمك ان بالتايل ويبدو

 مهمة وأن القرار صانع انه اساس عىل البالد، يف السياسية لملسارات

 واملباركة التأييد برقيات وارسال السيايس، واالسهتالك التليق اآلخرين

 وتلك واالطراء. املدحي مقاالت وكتابة القادمة، االصالحية للخطوات

 اطلقها اليت السلمية لتوجهات وا الشفافية لصاحل تتغري ان جيب معادلة

 اليت واخلطط االفاكر بلورة يف اجلميع يهسم حبيث االمري، مسو

اجلديد. الوضع الهيا حيتاج

 هناك وان االساسية اللجنة يه هذه بأن سيقول البعض اكن واذا

 وبيت! قرية لك اىل اللجان هذه تصل وقد تشكيلها، سيمت أخرى جلان

 حمالة!! ال قادم دورمك وان السيايس، احلقل يف الفاعلني لك وستشمتل

 احلل يه تكون لن اليت اللجان من املزيد تشكيل امام اننا يعين مما

 وأعين السياسية، االصالحات هبا متر اليت لالشاكلية احلقييق

 اىل فهيا الولوج رضورة البعض يرى اليت اآلفاق تلك بااشاكلية
 بوابة عند الوقوف وعدم والرمسي، الشعيب بشقهيا الهناية،

 قوى او مفاجآت من الغيب خيبأه ما ملعرفة واالنتظار االصالحات
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العجلة ويف السالمة، لتأين ا يف فلسفة امساعنا عىل وترتدد دافعة،

الندامة"!

 اجلمعيات مع االستشارات دائرة احلمك اتبع لو املفيد من اكن

 مقرتحاهتا ملعرفة كتابيا او شفاهيا والقانونية السياسية لخشصياتوا
 املغلق الرسي العمل سياسة اسمترار من بدالً للجنة يرحش من حول

 الذي املسار ومصري احلريات، ومصري البالد مستقبل يعين شأن يف

به. احلكومة وقبلت والشعب، العهد ويل ومسو االمري مسو ارتضاه

 البالد، يف الواسع السيايس للطيف ممثلة اللجنة تكون ان نمتىن كنا

 وحيث اللجنة، تضمها اليت واالماكنيات للكفاءات واحرتامنا تقديرنا مع

 من أن نرى بل الفرعية، اللجان من املزيد تشكيل رضورة نرى ال

 لك واجب ومن البالد، يف الفاعلة السياسية التيارات لك واجب
 واجب ومن فهيا، السري جيب اليت باالصالحات املعنية الخشصيات

 ولك املدين، املجمتع مؤسسات واكفة والصناعة التجارة غرفة

 يهسموا ان واملمسوعة واملقروؤة املرئية االعالم اجهزة يف العاملني

 تفعيل يعين ماذا القادمة: االيام يف يدور ان جيب الذي احلوار يف

 يف االولويات مايه االنتقالية؟ املرحلة هذه يف نريد ماذا امليثاق؟

 املظملة نقل مل اذا الراكدة، املرحلة من — حقيقة — للخروج معلنا

 االصالح عىل القادرة القوى يه من فهيا؟ البالد حرشت اليت

 االدوات ذات عىل الدميقراطية مرحلة يف سنعمتد هل السيايس؟

 بالنسبة سواء القمع؟ مرحلة يف علهيم اعمتدنا اليت والخشصيات

 ومن رجاالهتا؟ مرحلة فللك سواء، حد عىل السياسية القوى او للسلطة

 القادمة؟ املرحلة يف صاحلا يكون ال قد املرحلة تلك يف صاحلا اكن

 الواجهة يف يربز وان السابقة، املرحلة ابطال خيتىف ان معيبا وليس

احلالية!! املرحلة رجاالت
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 تكنيس يه رضورية، بأهنا اعتقد اليت االوىل، االساسية املمهة

 مل بأنه اجلميع اقتنع اليت الدولة امن قانون وافرازات وأدوات آثار
 رسيع وبشلك يعين وهذا والقادمة. احلالية املرحلة يف صاحلا يعد

 يف ومؤسساته املجمتع ادخال اىل هدفت اليت القوانني اكفة تعديل

 الوقت ذات يف السابقة، املرحلة يف للحمك العمياء والطاعة المشولية

 عىل بناء الداخلية لواحئها بتعديل العامة املؤسسات هذه تقوم الذي

 املعنية اللجنة مع جنب اىل جنبا والسري امليثاق، تضمهنا اليت احلرية

 حبرية االقرار من اجلميع ينطلق حبيث اجلمعيات، قانون بتعديل

 الداخلية لواحئمه صياغة يف واالندية واالحتادات والنقابات اجلمعيات

 العليا، الوطنية املصلحة االعتبار بعني ستأخذ بالرضورة اليت

 دون البعض، بعضها مع لعالقاهتا اداريا املنمظة العامة والقواعد

 انطالقا هبا، تقوم اليت والفعاليات حركهتا عىل سابقا املرسومة القيود
املؤسسات. هذه مثل اقامة يف تنشدها اليت االهداف من

 اليت لملامرسات املتواصل التكنيس اخلطوة هذه مع ويرتافق

 تمتتع ان جيب حيث الصحافة، صعيد عىل املذكور القانون افرزها

 ليس االصاليح، املسار بتعميق القيام من يؤهلها مبا الرابعة السلطة

 لكاما الناس شبع فقد جرى، مبا واالشادة املدح مقاالت نرش زاوية من

 تسليط اىل االنتقال الرضورى من وبات اجنازه، مت ملا ومدحيا

 حركة تعرقل اليت واالربااكت واملطبات الثغرات عىل االضواء

 ارض عىل له وجود ال شعارا والشفافية االنفتاح وجتعل البالد،

الواقع.

 وقدرات اهمتامات ولكشف الشفافية، عن احلديث سياق مضن

 العامة، االستفادة اجل ومن امليثاق، تفعيل جلنة يف املوقرين االعضاء
 عىل اللجنة جلسات نقل اقرتح اللجنة، وأعضاء الناس بني والتفاعل

 هؤالء قدرات ليكتشفوا داخلها، جيري ما اجلميع ليتابع التلفزيون،
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 وليمتكن احلارض، الوقت يف مهمة أخطر هبم أنيطت الذين االعضاء

 يمت اليت القرارات وتكون الهيا، االقرتاحات تقدمي من مواطن لك
 االعضاء، اجهتادات مع الواسع الشعيب التفاعل نتيجة الهيا التوصل

 من وننتقل واسعة، دائرة عرب يمت القرار صنع ان مقولة نعزز وبالتايل

 مما مجايع، بشلك القرار صنع اىل السيايس واالسهتالك التليق دائرة

الحقا. به مقنا معا النكوص اىل حنتاج ال اننا يعين

 القادمة، لملرحلة البناء يف للبدء رضوريًا الراكم ازالة اكن واذا

 وبالتايل امعاهلا، اللجنة تهني حىت تتوقف لن احلياة رضورات فان

 العامة للجنةوا التجارة وغرفة اجلمعيات حتول ، البالد حتول فان
 انتاجية معل ورش اىل املدين املجمتع ومؤسسات البحرين، لعامل

 فزيا "الفري سياسة تقليص من بدءا املطلوبة، العمل وخطط لملشاريع

 من املزيد خللق االماكنيات حبشد وانهتاء هنائيا، الغاهئا اىل وصوال

 الناس، معيشة مستوى ورفع البطالة عىل للقضاء العمل فرص

 القدمية، السياسة من ترضرت اليت واملناطق القرى يف وخاصة
 لك به حيس مملوس واقع اىل االقتصادية" احلرية "مبدأ وترمجة

 من السياق هذا يف بد وال واملستمثرين. االقتصادي احلقل يف العاملني
 الناس مساواة وعىل الدولة" يف احلمك أساس القانون تيادة عىل التأكيد

 عنه. بعيدا وال فوقه ال القانون حتت اجلميع وقوف وعىل القانون، امام

 سكة عىل البالد بوضع كفيل اجلميع عىل القانون سيادة تعزيز ان

 االستفادة هامش توسع ارحب، آفاق اىل االنطالق عىل قادرة جتعلها
 واملحسوبية الفساد هامش من وتقلص واالقتصاد، احلرية خريات من

 خمتلف يف املواطنني غالبية منه يشكو الذي واالفساد لرشوةوا

 جيب مؤسسة الفساد بات حيث منه يشكو من ميارسه وقد املواقع،

 البالد عىل واخطارها ارضارها من للتخفيف التعاون اجلميع عىل

سواه. حد عىل والناس
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الناس توقعات كانت

(٢الوزاري) التعديل في بكثير اكبر

 يف وكبرية نوعية قفزة املاضية القليلة االسابيع يف بالدنا هشدت

 والجسناء املعتقلني عن الشامل العام بالعفو السيايس، امليدان

 العمل ظروف اضطرهتم ومن املبعدين جلميع والمساح السياسيني،
 امن وحممكة الدولة امن قانون والغاء اخلارج، يف البقاء اىل السيايس

 اىل واالنتقال االنسان، حقوق احرتام عىل التأكيد ومت الدولة،

 أكد ما اىل باالضافة ، السابق السيايس الهنج عن والتخيل الدميقراطية

 والشفافية املحاسبة برضورة عهده وويل االمري مسو من لك هيلع

 للحمك السيايس اخلطاب وبات جديدة. بدماء الدولة رفد ورضورة

السابق. االعاليم اخلطاب عن كبرية درجة اىل خيتلف

 الجشاعة السياسة هذه البحرينية السياسية املعارضة مثنت وقد

 الغالبية وعاد السيايس، البالد تارخي من مؤملة صفحة طوت اليت

 من التأكيد ومت البالد، اىل املعارضة السياسية القيادات من الساحقة

 الهنج هذا عن للدفاع اماكنياهتا لك ستضع بأهنا القيادات هذه قبل

السيايس، معهلا يف والعلنية الشفافية ستعمتد واهنا السلمي، السيايس

٢٠٠١ ابريل ٢٨- البحرين — الخليج اخبار —
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 وحتت شعبنا امام معهلا وخطط وبراجمها اوراقها لك وستضع
 عىل — عيوننا حدقات عىل حرصنا — حريصني وسنكون االضواء.

 واستقرار وسالمة امن وعىل وتطويرها املكتسبات هذه عىل احلفاظ

 ،والفعل بالقول نهسم ان يعين مما ،ووطننا شعبنا ماكنة وتعزيز بالدنا،

 وخاصة البحث بساط عىل املطروحة القضايا اكفة يف رأينا ونقول

 وافرازاته الدولة امن قانون مرحلة من لالنتقال االصالح مسائل
 القانون دولة الدستورية، العرصية الدولة مرحلة اىل ورجاالته وأدواته

 رقيب، نفسه مواطن لك يضع اليت العامة احلريات دولة واملؤسسات،

 املرحلة افرزهتا اليت والسلبيات االعوجاجات معاجلة يف لالهسام
. بالرضورة احلياة ستفرزها اليت او املاضية

 مستوى يف التتفيذي اجلهاز يف املسؤلون يكون بأن وطالبنا

 عىل موافقهتم تقترص واال االمري، مسو اطلقها اليت الكبرية التحديات
 احلياة أثبتت ممارسة لك عن بالتخيل بل فقط، والتصفيق التأييد

 اليت الطائيف المتيزي سياسة وخاصة لبالد،وا الشعب عىل رضرها

 بني املساواة اىل داعيا باسمترار، جشهبا عىل االمري مسو حرص
املواطنني. مجيع

 السياسية املعارضة متارس ان رضورة عىل تأكيدنا يقترص ومل

 وجهات اىل واالسمتاع املسمتر والتشاور والشفافية العلنية سياسة

 هو وما اليه تمطح ما بني والتنامغ والشعبية، مهنا الرمسية النظر

 العمل مسألة يف احلارض الوقت يف — احلمك رؤيا حسب — ممكن
 الرضوري من ان بل ، احلزبية والعلنية السياسية والتعددية السيايس

 جانب من وبالتحديد احلمك، جانب من اكرب والعلنية الشفافية تكون ان

 اىل االسمتاع عىل االن من تتعود ان جيب اليت التنفيذية السلطة

 يف ، صوب لك من الهيا املوجهة واالنتقادات واملالحظات اآلراء
واملجالت. اليومية الصحف صفحات وعىل الندوات
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 عقدين طيلة اسمترت اليت احلكومة بان نعتقد الذي الوقت ويف

 ستواجه الدولة، امن قانون مرحلة بطلة واكنت الزمان، من ونصف
 والدميقراطية االنفتاح سياسة متطلبات ترمجة يف كبرية صعوبات
 يمتكنون قد رموزها بعض وان ، االنسان حقوق واحرتام والشفافية

 سيكون مهنم البعض ان اال ، عاداهتم وبعض خطاهبم تغيري من

 فقد ولذا االمري، مسو رمسه الذي اجلديد الهنج ترمجة عن عاجزا

 جديدة وجوه وجلب االساسية الوجوه بعض تغيري املطلوب اكن

 لك ومواجهة عنه، للدفاع ومستعدة اجلديد بالهنج ومقتنعة مؤمنة

 من بدءا االصالح، طريق تعرتض اليت والكبرية الصغرية الصعوبات

 وضعف البريوقراطية اىل العمل يف التباطؤ اىل واملحسوبية الفساد

 اكفة اىل االسمتاع عىل القدرة ومتلك الدولة، دوائر يف االنتاجية
.السلبيات بعض عن ،قاسية اكنت مهام املالحظات

 يقدم ان البلدان اكفة يف هيلع واملتعارف الطبييع من اكن لقد

 او البالد، يف االول املسؤول يتغري عندما الوزاري التغيري عىل احلمك

 عندما او البالد، تواجه اليت املشلكات حل عن احلكومة تعجز عندما

 رفضها عن اجلماهري تعرب عندما او فهيا، الثقة الربملان يطرح

 مبن استبداهلا برضورة االول املسؤول وتطالب احلكومة لسياسات

 — شاهدنا وقد البالد، مهنا تعاين اليت لملشلكات يتصدى ان يستطيع
 السياسية التحراكت — املختلفة االعالم ووسائل ، الفضائيات عرب

 كرثة حققت اليت آسيا ورشق رشق جنوب دول هشدهتا اليت الكبرية

 خالهلا ومت املاضية، املرحلة يف والسياسية االقتصادية النجاحات من

 ان الدميقراطية البلدان لك يف الطبييع ومن بأمكهلا. وزارات استبدال

 من ان مكا اجلديدة، احلكومة تشكيل يف مشاورات هناك تكون

 املراقبني او املحللني او الصحافة او االحزاب تتناول ان الطبييع

 علهيا، للتعليق وزارية خطة أي او وزاري تعديل أي السياسيني
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 الدميقراطية. احلياة مظاهر وأحد الناس، حقوق من حق ذلك باعتبار

 الوزاري التعديل فيه جرى الذي الوقت يف انه املصادفات من ولعل
 االقتصادي، بربناجمها تقدمت قد الرتكية احلكومة اكنت ، البحرين يف

 اجلبل "متخض هو: الرتكية الساحة يف هيلع املشرتك التعليق واكن
 الذي الربناجم بعجز السياسية االطراف قناعة عن للتعبري فأر" فولد

 الرتيك، الشارع مطوحات تلبية عن الرتكية احلكومة به تقدمت

 اىل ادت واليت االقتصاد تواجه اليت الكبرية املعضالت ومواجهة

الرتكية. اللرية لقمية متسارع هبوط

 اول جرى احلمك، مقاليد االمري مسو لتويل االوىل اللحظات ومن

 الثانوية، الوزارات بعض مشل االوىل، السنة يف وزاري تعديل

 اساؤوا قد أخرجوا الذي الوزراء اكن اذا انه الفعل ردود واكنت
 سوء يف مالحظات اية علهيم اكنت اذا او العام، املال يف الترصف

 املرتبطة الفساد ملفات اكفة فتح الرضوري مفن ،املنصب استخدام

 الغاء وبعد سبقهم. من أخطاء القادمون الوزراء يكرر ال حىت هبم
 التعديل يكون بأن تكهنات رست العام، والعفو الدولة امن قانون

 السيادة وزارات بعض يمشل حبيث سابقه، من اكرب الوزاري

 الوزراء رئيس مسو اطلقها اليت الترصحيات وان ، مثال اكلداخلية

 عىل البعض جشعت قد اجلديدة، االصالحية السياسة مع واملتتامغة

 الصحيح، االجتاه يف االمام اىل خطوة سيكون القادم التعديل بأن القول

 احلاجة ان او ، اداهئا سوء من الناس يشكو اليت الوزارات سيمشل أي

 والعمل واالعالم الرتبية كوزارات معهلا يف نوعية نقلة تتطلب
 جديدة وعقلية جديدة دماء اىل وحباجة واخلارجية، واالساكن والداخلية

البالد. يف حصلت اليت السياسية النقلة تواكب

 وحيث والبريوقراطية، واالفساد الفساد عن احلديث تزايد وحيث

 اكفة ىف اللجان بتشكيل مبادرته الوزراء جملس رئيس مسو اطلق
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 تضم ان الناس توقع فقد والثواب، والعقاب لملحاسبة الوزارات

 جدية عىل للتأكيد االداري لالصالح وزير منصب اجلديدة الوزارة
 االقتصادية املرافق اكفة يف احلقييق االصالح حنو احلكومة توجه

 دراسة املذكور الوزير مسؤولية وتكون وسواها، واالدارية واملالية

 شاملة معل خطة وتقدمي التنفيذي واجلهاز احلكومة يف اخللل أوجه

االداري. لالصالح

 مطوحات من بكثري أقل جاء قد االخري الوزاري التعديل ان اال

 هذا اىل دفعت اليت االسباب معرفة من الكثريون يمتكن ومل الناس،

 موجات أطلق مما التعديل، هلذا تفسرياً مسؤول أي يقدم ومل التغيري،

 ان )ويبدو الوزارة من خرج من حول والتندرات االشاعات من

 بسوء مهتم — الناس نظر يف - الوزارة من خيرج الذي الوزير
 تطبق التزال الناس ان يعين مما براءته! تثبت حىت السلطة استخدام

 واآلفاق ، الدولة!( امن قانون الدولة رجاالت عىل مقاييهسا يف

اجلدد. للوزراء املستقبلية

 التعديل سلبيات عن والتفصييل املطول احلديث يصعب وحيث

 فهمها ميكن وال الهيا، حاجة ال وزارية حقائب اضاف الذي اجلديد

 مت قد الوزراء بعض ان خاصة املعروفة، الرصاع معادالت خارج

 قد مما اجلديدة الوزارة يف ارشاكه ومت ، امليثاق تفعيل جلنة يف تعيينه

 اكفة جهود اىل حتتاج اليت اللجنة لتلك عطائه اماكنية من يقلل

 فان لذا عاتقها، عىل قليلة ليست مهامت اجناز من لتمتكن اعضاهئا

 من كرثة يلخص الرتبية، وزارة يف جرى الذي التعديل اىل االشارة

 ترقية متت فقد االخرى، الوزارات عىل ترد قد اليت املالحظات

 انتقادات سبقته الذي الوقت يف الوزير، منصب اىل اجلامعة مدير
 بل االساتذة، ومع الطلبة مع وعالقاته اجلامعة يف ألدائه وكثرية كبرية

 وحيث اجلاميع. التعلمي مستوى يف شديد هبوط عن البعض يتحدث

٢٣



 نظرا املستقبيل االصالح مفاصل من كبريا مفصال التعلمي يف نرى
 الداخيل االنفراج بعد احلمك من املطلوبة الكبرية لالستحقاقات
 ومداخله العمل سوق معاجلة اىل احلاجة ضوء وعىل واخلاريج،

 جون االمرييك الرئيس معاجلة اىل املسمترة االشارة ويكيف املحلية،
 سبقوا عندما السوفيت طرحه الذي للتحدي الستينات يف كنيدي

 يوري الفضاء رائد محلت اليت الفضائية املركبة اطالق يف االمرياكن
 مؤسسات اكفة بدعوة االنذار صفارة الرئيس أطلق حيث غاغارين،

 التعلمي ورجاالت واساليب طرق ترشحي اىل والتعلميي املدين املجمتع

 ميدان هو فالتعلمي منافسهتا. عن تتخلف املحتدة الواليات جعلت اليت

 الصحيح التوجه ضوء وعىل العامل، بلدان من بلد للك احلقيقية التمنية

 اكن لذا مستقبلية، اجيال مصري يتقرر امليدان هذا يف احلمك قبل من
 اجلامعة رئيس ترقية من العام بالشأن املعنيني لدى كبرياً االستغراب

 جديدة، عقلية اىل الوزارة حتتاج الذي الوقت يف للتعلمي، وزير اىل

 سار اليت والسياسات الرباجم يف النظر تعيد ، تنويرية دميقراطية،

 يف فشله عىل للتأكيد السابق الوزير تغيري جاء واليت السلف علهيا

 جعزه وبالتايل موجودا، اكن ما تطوير يف وفشله الوزارة هذه ادارة

مراحله. مبختلف التعلمي مبستوى االرتقاء عن

 عن تعبرياً منصبه عن السابق االعالم وزير اعفاء اكن واذا

 ماسة احلاجة فان ، أمهية يقل ال الذي اآلخر املنصب يف اليه احلاجة

 الوزير وان خاصة ، االعالمية السياسة يف كبري تغيري اجراء اىل
 من انتقل انه جدًا ويدرك االيام، جريدة لتحرير رئيسًا اكن احلايل

 وخاصة العامل، دول من الكثري وان الثانية، السلطة اىل الرابعة السلطة

 والبعض االعالم، وزارة عن استغنت قد العريقة الدميقراطيات بلدان

 لتقوم تدخلها صالحيات من قلص والبعض الثقافة ميدان يف ركزها
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 أن او املختلفة، االعالم وسائل عىل الرقابة ميدان يف االدوار بأقل

الرابعة. السلطة عىل الرقايب االمين دوره عن يتخىل ان جيب االعالم

 املطلوب، التغري مبستوى يكن مل االخري الوزاري التعديل وألن

 عهده، وويل االمري لمسو السلمية التوجهات عىل كبرية املراهنة فان

 تدرك اليت السياسية وقواه الشعب به يمتتع الذي الكبري الويع وعىل

 اكفة وتعاون تاكتف واىل طويل، نفس اىل حيتاج االصالح ان جيدا

 تكون ان واملطلوب ، السيايس االصالح قادة مع الشعبية الفائت

 حد عىل واجلدد مهنم القدماء الوزارء، عىل اكرب مفتوحة األعني

 يعنيهيم من للك وحافزا وموجها رادعا الشعبية الرقابة تكون فقد سواء

 تسرتشد الشعبية الرقابة هذه وان خاصة املسؤولني، من االمر
. عمثان"! "مقيص تعتربمها وال مليثاق،وا بالدستور
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 البطالة موضوعي في الشفافية من البد

(٣والتجنيس)

 من بالد اية هبا متر اليت لالزمات حسرية حلول توجد ان ميكن ال
 او بقرار االجمتاعية او االقتصادية االزمات حل والميكن العامل. بلدان
 مكا الرشيدة احلكومات لكن و الثاين، او االول املسؤول من قمل جبرة

 معطيات عىل بناء املستقبلية خططهم يرمسون العقالء االفراد هو
 ال وبالتايل مستقبلية، توجهات من املعطيات هذه اليه تشري وما الواقع

 انفهسم اال يلومون وال ، فعل بردات يترصفون وال االحداث، تفاجهئم
 يشكو اليت املتصاعدة لملشالك حبلول يطالهبم املجمتع ان وجدوا اذا

 آخرين وتلكيف حكومات استقالة العامل بلدان لك يف نرى لذلك و مهنا،
هبا. القيام عن الوزراء او احلكومة تلك جعزت اليت باملمهات للقيام

 لدى الذي الوقت يف اولويات لدهيا تكون ان حكومة ألية والميكن

 او دميقراطية حكومة اية احلكومة، فاولويات خلرى، اولويات الشعب
 الشعب احتياجات مع متوافقة تكون ان جيب الدميقراطية، حنو تتجه

 مؤملا الوضع ويكون اخلارج، قبل الداخل يف وماكنته مستواه ورفع

 اولويات مع احلكومة اولويات تتعارض عندما لالستغراب ومثريا
املسؤولني، كبار مصاحل مع الناس اولويات تصطدم عندما او الناس،

٢٠ ٠١ مايو ١٩- البحرين - الخليج اخبار - ٣
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 مثل مصاحل حساب عىل انه لو مكا الناس مشالك حل يكون حبيث
.املسؤولني الء هؤ

 تكون ان ميكن وال الوقت، لك الناس لك خداع ميكن وال
 اكن اذا خاصة دامئا، وخمدرا ومسكنا مهدائ والتمطينات الترصحيات

 عدم او املعايري ازدواجية تبني اليت احلقائق يوم لك يكشف الواقع
 الناس "وترى االرباك من املزيد خيلق مما املسؤول، او الفرد مصداقية
 يولد مما شديد. واجلوع القهر عذاب ولكن بساكرى"، مه وما ساكرى

 او علهيم عقباها حتمد ال افعال اىل ويدفعهم الناس، لدى املصداقية عمل

مه. غري عىل
 املنتديات لك يف البالد، يف املتداوالن االساسيان واملوضوعان

 ويف بل املسؤولني، كبار ديوانيات ويف الشعبية، املجالس ويف
 االسبوعني خالل البالد هشدهتا اليت واملؤمترات والفعاليات الصحافة
 اليت التجنيس ومسألة املواطنني وسط البطالة موضوع مها املاضيني

 يف الدميغرافية الرتكيبة بتغيري تتعلق ابعاد وذات كثيفة اهنا البعض يرى
املستقبل. يف السياسية احلياة مستقبل لضامن البالد

 شعهبا ومتسك ، البحرين عروبة حول النقاش الميكن البدء يف
 عنرصية نزعة اية عىل تارخيها يف احلصول ميكن وال احلنيف، بديهنم

 والروح التساحم شعهبا عىل فرض قد اجلغرايف فاملوقع دينية، او
 بلدان خمنلف من واالجناس االعراق اكفة بني املسمتر والتفاعل الطيبة

 وامنا ، البحرين مستوى عىل فقط ليس ، نرى باسمترار وكنا العامل،

 العمق عىل الواسع االنفتاح رضورة برمته، العريب اخلليج مستوى عىل

 هلذه القويم بالعمق تمتسك املدى بعيدة سياسة رمس ورضورة العريب
 اخلليج عرب اشقاهئم مع وتدجممه العرب من املزيد جتلب املنطقة،

 املتوفرة وغريها واالدارية العملية واالماكنيات اخلبرات من وتستفيد
 الغريب التوجه من الضد وعىل مناهضة.. العرب، االشقاء لدى

 حميطها عن وسلخها معقها عن املنطقة عزل يريد الذي االستعامري
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 هبا، واالرتباط االمة قضايا من ينفر برشي، موزاييك خبلق العريب
غرهبا! من بدال آسيا رشق من تقربه خصوصية له ويرى

 به الىل وما ، ١٩٧٤ النفطيةعام الفورة منذ باسمترار، وكنانقول

 مسالة يف احلمك فلسفة عن عربت ترصحيات من آنذاك املسؤولني كبار
 رمس يف قصوى رضورة هناك بأن االجنبية، العاملة استرياد

 املستقبل نسترشف حبيث العاملة مسألة يف املعامل واحضة اسرتاتيجية

 ربط من ذلك يفرضه وما العمل، سوق رفد يف واماكنياته املحيل

 االجنيب، العامل عىل العريب العامل واولوية العمل، بسوق التعلمي
 لدى مرئية تكون ال قد اليت املستقبلية املخاطر تقليل من لنمتكن
الفرتة. تلك يف القرار صانيع

 وعىل تكرارها، جيب ال مؤملة احداث بالبالد عصفت وحيث
 اجلميع عىل فان ، السليب باالجتاه تدفع قد سلبيات اية يطوق ان اجلميع

 وموضوع العاملة موضوع يف ارباك من حاليا نشاهده ما ان يدرك لن
 يف احلكومة علهيا سارت اليت اخلاطئة السياسات يف امتداده له التجنيس

 المتسك يتطلب الصحيحة السكة عىل السري وان املاضية، العقود

 يف املسؤولون علهيا واكد االمري مسو عهنا عرب ومسملات ببدهييات
واملجمتع. الدولة

 متساوون املواطنني ومجيع اهلها. جلميع البالد هذه االوىل: املسملة

 وغري قبيل بني وشييع، سين بني متيزي ال والواجبات. احلقوق يف
 السنة بني املجمتع، يف المتيزي عقلية من التخلص جيب وبالتايل قبيل،

فائدة يرى البعض اكن حيث - االخطر ويه___ الوظيفة ويف والشيعة،
 تزال وال اخرى، جمموعة عىل معينة اصول من مبمجوعة باالستقواء

 كبار بعض رؤوس يف معشعشة تكون وقد مسمترة، السياسة هذه

 ايضا املسؤولني صغار من كرثة رؤوس يف معشعشة لكهنا املسؤولني،
 العائلة امس ألنه للعمل املتقدمني احد ما موظف يرفض ان يكىف حيث

 اىل حمببة غري القرية امس تكون او مثال( جعمية اصول )من يعجبه ال
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 لدى والعنرصية والطائفية لتبلدوا التخلف ان املؤسف ومن نفسه،
 قد الذي القوم كبار لدى مهنا بكثري واخطر بكثري اكرب القوم صغار

 موظف ترصفات وتتعكس .الصدر وسعة النظر وبعد باحلنكة يمتتعون
 ولدى رمسيا هبا املعرتف غري املرئية، غري التعبئة عن لتعرب صغري
 البالد هذه عىل احلريصني لك من يتطلب مما السياسيني، القادة

 مبظاهر اجلميع وتوعية الظواهر، هذه ملئل يومية حماربة ومستقبلها،

 التتعلق مسؤولية وهذه .. الوطنية الوحدة ورضورة وخطورهتا التفرقة

 وطين بلك تتعلق وامنا فقط، البالد يف االول وباملسؤول باحلكومة
 ليونوالليربا الدميقراطيون اولئك )وخاصة السيايس احلقل يف عامل
 عىل حرصهم ويؤكدون الطائفية، الزنعة من ختلصوا أهنم يقولون الذين

 ونريد املواطنني، بني التفريقية الزنعات للك وحماربهتم الوطنية الوحدة
 ومن الزنعة(، هذه من خالصهم حقيقة االرض عىل نرى ان

 املجهر، حتت االساسية بالدرجة الدولة دوائر لك وضع الرضورى
 املرحلة سلبيات من للتقليل واالقتصادية، واالدارية السياسية الشفافية اي

 صارمة قوانني ووضع لملستقبل، الصحيحة اللبنات ووضع املاضية،

 ميارس من لك ملعاقبة امليثاق( تفعيل جلنة واجبات من ذلك يكون )وقد
 لك ومطالبة عريق، او طائيف اساس عىل املواطنني بني المتيزي سياسة
 ذلك عىل امليثاق تفعيل جلنة حتددها جهة اىل بشكوى يتقدم ان مواطن

السياسة. تلك من أنية هبا أحلقت اذا املسؤول

 توفره. ان الدولة وعىل لملواطن، حق العمل الثانية: املسملة

 عن مظاهرها احدى يف تعرب بالبطالة املتعلقة الراهنة واالزمة

 وحنن املاضية، الفرتة يف احلكومة علهيا سارت اليت اخلاطئة السياسات
 يمتكن ان ممتنني االزمة، تلك تداعيات من نعاين احلايل املربع يف

 قوية ارادة توفرت اذا ممكن انه نعتقد هلا، رسيع جتاوز من املخلصون
 جيبه، حبمج الوطن يرى من ولك االصالح، عرقلة يريد من لك لمجل
 من وايقاف املواطنني، بني املساواة دوالب يف العىص يضع من ولك
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 الذي التنفيذي املوقع يف الضار بسلوكه احلمك مسعة تشويه يريد
 دائرة اىل االشارة ويكىف حتىص.. وال التعد هنا )واالمثلة فيه يتحصن
 )فؤاد ملواطن المساح مسؤولهيا احد يرفض اليت واجلوازات اهلجرة

 احد جواز ومصادرة سنوات، مثان منذ االيرانية زوجته جبلب ..(
( اجلواز! تسلميه من يومني بعد ( )صاحل.. املواطنني

 حول اقوال من به يتفوه مبا فالن او فالن تصديق ميكن كيف
 الفري لظاهرة والتصدى مثالً االجنبية البطالة من التخلص رضورة

شهبة! موضع اكن اذا فزيا
 احالل رضورة عن يتحدث الذي الشورى جملس عضو فذاك

العمل. سوق يف يرمهيم معاال يستورد وهو املحلية العاملة

 وتدريب البطالة مشلكة حل رضورة عن يتحدث الذي الوزير وذلك
 االجانب، باملستخدمني وماكتبه رشاكته تعج الذي الوقت يف ، العاطلني

!! اخلاص حلسابه للتدريب رشاكت ويستورد
 جيلب ان حريص لكنه االجانب، من يشكو الذي املواطن وذلك

 له مسمترة جمانية وجبات لقاء ما مطعم يف يوظفهم هنود معال عرشة
 منذ البحر قاع احتضنه قارب يف عاملني يجسلهم او والقربائه!!

 االجنيب ذلك ليجلب اجانب عىل التجارية الجسالت يوزع او سنوات،
معومته. ابناء من يشاء ما

 املعارضة بني سياسيًا مزادًا البطالة موضوع يكون ان جيب ال

 املتاجرة نريد وال لملواطنني والكرامة العمل نريد فنحن واحلكومة،
 العاطلني حتراكت تكون ان احلكومة من نريد وال العمل، يف حبقهم
 اجلوع حيث مهنا، كرثة يف حمقون )ومه احلانقة وجتمعاهتم مه وتمنر
 بعد والدمه اىل يتطلعون االفواه فاريغ يقفون االطفال وحيث اكفر،

 التحراكت هذه تكون ان النريد وجوههم(، عىل االبتسامة ليدخل عودته
االول. االزمة مربع اىل للعودة االفواه، تمكمي عىل تعود ملن دافعا
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 اال احلكومة مصلحة مفن املربع، ذلك اىل العودة نريد ال كنا اذا
اخلطر. املربع ذلك اىل الناس دفعت اليت االسباب تتجدد

 جلميع والربهنة االزمة، حل عىل القادرة وحدها يه واحلكومة
 ختوف دون االرباك هذا من اخلروج عىل حريصة جادة، اهنا الناس

.املستقبل من
 ان وبالتحديد السياسية، احلياة مسنقبل من خماوف احلكومة لدى

 اغلبية عىل السيطرة من الشيعية احلركة وخاصة الدينية احلركة تمتكن

 يف يمكن احلل بأن البعض يرى وبالتايل النيايب، املجلس يف املقاعد
 هؤالء يهسم حبيث اجلنسيات، خمتلف ومن وهنودا عربا التجنيس،

القادمة. السياسية احلياة يف اجلدد املواطنون

 اليت التعابري من اخل ... واساليم وقويم وتقديم انساين هو مك
 مسالة يف اسرتاتيجي مىحن عن تعرب اكنت لو باحلكومة الصاقها ميكن

. البنسية.

الشيعة. املواطنني تاكثر من باخلوف مرتبطة تكون ال حبيث
 الذي الخشص ذلك قدمها اليت اخلدمات االعتبار بعني تأخذ وحبيث

 اجلنسية، عىل حيصل ان حقه ومن طويلة، سنوات البحرين يف عاش
 حقيقية، قمية االنسان يف ترى اليت الدميقراطية الدول من قريبني ونكون
اصله. عن النظر بغض

 متأل االشاعات حيث اخلارج، يف علينا للتتدر مادة تكون ال وحبيث
 البحرينية، اجلنسية عىل احلصول يريد من بأن وسوريا واالردن المين
راسه!! فليدبر

 وصغار كبار من البعض، قبل من لالثراء مادة تكون ال وحبيث
 خبس بمثن والعلين، الرسي املزاد يف تباع البالد هوية وتصبح القوم..
واستقرارها. وأمهنا البالد مستقبل يعنهيم من لك به اليقبل

 من نعاين وحنن القادمني هؤالء وسط بطالة ازمة خنلق ال وحبيث
 باالماكن واكن السابقة. االزمة سنوات خالل تزايدت حادة بطالة ازمة

٣١



 االمن الجهزة وغريمه العرب االخوة من جلبوا من اعداد من التقليل
 واعادهتم اخلدمة سنوات عىل وماكفئهتم عهنم باالستغناء والدفاع،

ديارمه. اىل معززين مكرمني
 قبل من هلا رصدت اليت واالموال التدريب براجم امام نقف لن

 الذي العمل وزير ترصحيات امام وال االمري، مسو قبل من او احلكومة
 ال رمق وهو عاطل، اآلف عرشة يتجاوز ال البطالة جحم ان يرى

 احصائية تشري الذي الوقت يف االشاكلية، وهذه الضجة هذه لك يستحق

. الف ٢ ٥ يتجاوز بأنه دولية
التقة: مشلكة امام هنا نقف
 حريصون السيايس احلقل يف العاملني بأن ثقة املسؤولني لدى هل

 الدعوات احصاب وان وتقدمها؟، واستقرلرها البالد، مصلحة عىل
 واالستجابة الناس، عىل باالعمتاد اال حمارصهتم ميكن ال التفريقية
 مع االمري مسو جتربة ولعل املطالب، هذه يف معهم والتامغ ملطالهبم

قانون والغاء العام العفو اصدار بعد ___ القرى يف وخاصة املواطنني،
ذلك. عىل مملوس دليل — الدولة امن

 عن النظر بغض ، املواطنني مجيع يف ثقة املسؤولني لدى هل
 بالده، عمل خيدم ان مواطن لك يستطيع حبيث .. العرق او املذهب
والداخلية. الدفاع يف عامالً اي ألمهنا، حارسًا ويكون

 أتون تكون ان ميكهنا اليت املرافق ومجيع والداخلية الدفاع نقول
 او قبيلته، او لطائفته، والئه من ينتقل حبيث املواطن، لوالء صهر

 للوطن الوالء يعلو ال وحبيث للوطن.. الوالء اىل اصوله، او حزبه،
 تستوعب ان تستطيع املواقع هذه أن اىل باالضافة والء، اي عىل

 غريها، او الثانوية او االعدادية خرجيي املتدربني، غري املواطنني
 مرافق خمتلف او الدفاع ورش يف التدريب عىل حيصلون وخالهلا
وسواها. آلداخلية
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 ام املواطن، يف تقة االقتصادية املصاحل واحصاب التجار لدى هل
 بأن شكوك لديه والعقاري ، والرصاف البنك، وصاحب التاجر ان

 لن الذي االجنيب تشغيل يفضل وبالتايل .. ارساره سيرسب املواطن
بذلك!! يغامر
: مطلوب الثقة لزرع و

 يف ورد ملا احلريف والتطبيق املذكورة، بالصورة التجنيس ايقاف
 ولك البدون، املواطنني لك مشلكة باهناء املسؤولني كبار ترصحيات

 باستغراب ينظرون الذين املواطنني هؤالء مل مهنا يشكو اليت احلاالت
 الوقت يف املستحقني لغري تقدم اليت الرسيعة واملعامالت التهسيالت اىل

والبريوقراطية. املعاملة سوء من املواطن يشكو الذي

 املذكرات يف ماورد عىل املوافقة او النقايب، العمل قانون اصدار
 والنقابات النقابية اللجان لتربز البحرين، لعامل العامة اللجنة رفعهتا اليت

 التفتيش حق العاملية املنمظات هذه لدى تكون حبيث املهنية واالحتادات
 تطبيقها من للتؤكد واملؤسسات لرشاكتوا الدوائر اكفة عىل والرقابة
 مشلكة اخطر حل يف معالية مشاركة بذلك وحنقق البحرنة، لسياسة

احلارض. الوقت يف نواجهها
 ممتسكون العهد ويل ومسو االمري مسو بأن مؤرشات وهناك

 يصدر، قانون لك يف الدميقراطية هامش بتوسيع وممتسكون بالشفافية،
 الرجل بوضع وممتسكون واالدارية، املالية باملحاسبة وممتسكون

املناسب. املاكن يف املناسب

الراهن وضعنا يف االساسية املراهنة يه وتلك
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(٤..) عليه وما ماله . .. التجنيس ملف

واالخوات االخوة اهيا

الله ورمحة عليمك السالم

 الغضب او االرباك او اللغط تثري اليت امللفات من عدد هناك
السابقة. الفرتة يف قالقل مصدر واكنت الشعيب، الخسط

 عىل واحلرص السيايس واالنفراج املاكشفة عهد يف اننا وحيث
 نريد وحيث السياسية، والقوى السياسية القيادة بني البناء احلوار

 امللفات تربيد نريد او سابقا، الساحنة امللفات هلذه حلول اىل الوصول

 القضايا عىل والرتكزي لبلدنا، واالستقرار االمن حتقيق هبدف الساخنة

 واالجمتايع االقتصادي التقدم من املزيد وحتقق املواطنني هتم اليت

 عن بوضوح السياسية القوى تعرب ان الرضوري من فان والسيايس،
 جسور اقامة الرضوري ومن املعين، بامللف املحيطة اجلوانب اكفة

 السياسية القوى هذه خالل من واملواطنني السلطة بني الثقة من متينة

التجنيس. ملف امللفات هذه من ولعل عهنم، تعرب اليت
 املفتوحة امللفات من هو التجنيس ملف بأن القول ميكن البداية، يف

عربيًا، مفتوح ملف انه مكا برمهتا، اخلليجي التعاون جملس دول يف

٢..١ العام من الثاني النصف في السهلة مأتم اقامها ندوة في النعيمي مداخلة —
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 بني جترى اليت الكبرية اهلجرات ضوء عىل عامليا اليه النظر وميكن
 عىل قضاياه قولبة العامل يعيد حيث اهلامل، بلدان خمتلف وبني القارات

 يعاين اليت والسياسية االمنية االشاكليات ضوء عىل او تقاربه ضوء

مهنا.
 بعد العريب اخلليج منطقة يف والتجنيس اهلجرة مسألة برزت

 حركة وبدأت تدفقت، اليت الكثرية واخليرات الكبرية، النفط اكتشافات

 خالل معان وسلطنة المين من )وخاصة املنطقة دول بني تزتايد العاملة

 القريبة العربية الدول من او تميور( بن سعيد السابق السلطان عهد

 واهلند )ايران املجاورة الدول من او والعراق( الشام وبالد )مرص
والباكستان(

 العربية اجلزيرة منطقة يف الثانية، العاملية احلرب بعد هشدنا وقد
 الربيطانية للحامية خضعت اليت واالمارات الرشقية املنطقة وخاصة

 عرب من كبري عدد لدى اجلنسية وازدواجية واالقامة النتقل حركة تزايد

 هذه من عدد سفر جوازات االنسان حيمل حيث اجلزيرة، ورشق اخلليج

 البدء ومع ، واملذهيب واالرسي والعشائري القبيل للرتابط نظرا البلدان

 بلدان او العربية اململكة يف سواء ، البلدان هذه يف دولة اجهزة ببناء

 هذه يف اجلنسية قوانني سن مت الربيطانية، للحامية خضعت اليت اخلليج

 وجرى .١٩٤١ عام البحرين يف للجنسية قانون اول واكن املنطقة،

 هناك لن واحضا واكن االخرية. السنة حىت هيلع تعديالت ادخال

 القريبة القبائل او احلامكة االرس من اكنوا سواء املواطنني من رشحية

 اليت االمتيازات عىل حيصلون الذين الناس عدد حتديد يريدون مهنم

 االصليني املواطنني مشلكة عندنا برزت هنا ومن النفط، عائدات جتلهبا

 وغريها، والثالثة الثانية الدرجات من واملواطنني االوىل الدرجة او
 تلك سكن مفن الفاصلة، السنة اهنا عىل حددت اليت السنة حسب

 اىل جاء ومن االوىل، الدرجة مواطين من فهو السنة تلك قبل االرض
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 الدرجات او الثانية، الدرجة من مواطنا فانه السنة تلك بعد البالد

االخرى.
 حبجة ،لملنطقة االصليني للساكن بالنسبة مهم التصنيف هذا واكن

 هبذه علهيم أنعم قد الله ان حبجة او احلرمان، سنوات عن التعويض
 غريمه، قبل االساسية بالدرجة مهنا يستفيدون ان وعلهيم الرثوة،

 التجارية واالمتيازات االرايض بمتلك اجلنسية امتيازات وتعلقت
 يف سواء السياسية، احلياة يف املشاركة والحقا والواجبات، واحلقوق

 املنطقة هذه يف وبرزت املدين، املجمتع مؤسسات يف او االنتخابات

 ، اجمتاعية فائت ايل تقسميهم ميكن الذين االساسيني املواطنني طبقة

 يف سائدا اكن مبا تمينا والعبيد االسياد هيلع اطلق ما )او الوافدين فئة و

القدمية(. العصور يف الرومان او اليونان

 اهلندية القارة مع العالقات اكنت الربيطانية، احلماية مرحلة ويف

 اجنبية فرق وعىل اهلندية، الكوادر عىل يعمتدون االجنلزي واكن قوية،
 لعدم او باملواطنني ثقهتم لعدم االمن حلفظ الباكستانيني او البلوش من

 الربيطانية السلطات وحرصت الرشطة، مهنة يف املواطنني لنخراط

 اهلجرة بتدفق المساح وعدم العرب عىل االعمتاد من التقليل عىل

 هلا، املعارضة السياسية آحلراكت انتشار من خوفا املنطقة اىل العربية

 هذه يف للربيطانيني العداء موجة ولنشار فلسطني نكبة بعد خاصة
املنطقة.

 النفطية القضية عزل عىل االمرياكن والحقا الربيطانيون حرص
 حتتضن، وحيث آلسياسة، عن االقتصاد وعزل الفلسطينية، القضية عن

 جممتعات خلق املفيد من اكن فقد عاملي، نفيط احتيايط اكرب املنطقة
 خمتلف من كبرياً برشيًا جممعا وتشلك القويم، بالتجانس التمتتع

 اىل اضافة تفكريه، اولويات من القومية القضية هذه يضع ال املصادر
 قادرة متجانسة سياسية حركة تنشلك ال حبيث االجمتاعية البنية خلخلة
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 او الربيطانية الدوائر او احلامكة االرس سياسات معارضة عىل

 استمثار منطقة او حلوب بقرة املنطقة تكون ان تريد اليت االمريكية
اجلنسيات. املتعددة الرشاكت لصاحل

 ١٩٧٣ اكتوبر حرب بعد املنطقة يف كبرية نوعية نقلة حدثت
النفط. السعار الكبري واالرتفاع

 مدن واقامة البلدان هلذه التحتية البين خلق الرضوري من اكن فقد

 هبدف ليس النفط عائدات وتدوير احلديثة، اخلدمات وادخال عرصية

 اكن بل العريب، تأثريها وتزايد العربية، بالسوق املنطقة هذه دجم

 العائدات تدوير الرضوري من اكن فقد لذلك، معاكس االجنيب التفكري

 احتياجات تلبية الرضوري من واكن ، الرأمسايل الغرب اىل النفطية

 املحتدة بالواليات املرتبطة تلك وخاصة العامل بلدان من كبري عدد

 حتويالت خالل من تسدد نفطها فاتورة تكون ان وامهية آسيا، كرشق
اخلليج. منطقة من رشاكهتا علهيا حتصل اليت واالرباح معاهلا

 القرار لصانيع التفكري صلب يف وفلسطني النفط اكن اخرى مرة
 القوا الذين االمرياكن مه االساسية بالدرجة القرار وصانيع املنطقة، يف

 خالل ومن املشرتكة اللجان خالل من النفط عائدات عىل القبض

. االمريكية اخلزينة سندات خالل ومن االسلحة صفقات

 التقوقع من جو اشاعة عىل الصغرية وخاصة االنمظة حرصت

 تعىط ان جيب االمتيازات وان أجانب، اآلخرين واعتبار الذات، عىل

 الذي الوقت ذات يف االسياد، خيدموا ان اآلخرين وعىل لملواطنني،

 واملاء الكهرباء او الطبية او التعلميية اخلدمات فواتري تدفيعهم جيب

لبلداهنم. تمت اليت التحويالت من التقليل حبجة وسواها،

 املواطنني بني متيزي هناك فان البحرين، باستثتاء انه القول ميكن
 الدولة، تقدمها اليت اخلدمات مسألة يف العرب( فهيم )مبا واالجانب

 وهو ، اهلاتف او املاء او الكهرباء اجور او الصحة او التعلمي يف سواء

٣٧



 التعامل يف متقدم موقف عن ويعرب البحرين، حكومة هيلع حتمد موقف
 عنده وسنتوقف احلارض الوقت يف اجلدل يثري انه ولو الساكن، مع

التجنيس. مبسألة بارتباطه الحقا

 العاملة اىل ماسة حاجة هناك اكنت اخلليجية البلدان بعض يف

 لكنه ، خميف رشس رصاع هناك امليدان هذا ويف االجنبية، او العربية
 نفهسا، العربية اجلاليات وبني االجنبية، او العربية اجلاليات بني واحض،

 اكنت واذا العربية، االمارات يف بوضوح ذلك نالحظ ان وميكننا

 الذين الغالبية لكن التجنيس، مشلكة ترث مل التدفق هلذا االوىل السنوات
 هلم يتأمن حبيث مواطنني يكونوا ان يمطحون املنطقة عىل يتدفقون

 وتتغري الدولة، تقدمها اليت اخلدمات وألوالدمه هلم وتتأمن االستقرار

 االكتشافات ان اعتربنا واذا الزمن، مرور مع ابناهئم وحياة حياهتم امناط
 الطفرة وان الزمان، من قرن نصف قرابة علهيا مىض قد النفطية

 اليت العاملة فان الزمان، من قرن ربع من أكرث علهيا مىض قد النفطية
 آسيا رشق من بعقود املرتبطة وغري املنمظة غري املنطقة، عىل تدفقت

 هلا، مستقر عن تفتش العاملة هذه فان االمريكية، او االوربية البلدان او
التايل: اىل نقمسها ان وميكننا

 العامين او قطر يف البحريين نفهسا، اخلليج بلدان من العرب — ١

شابه.. وما السعودية، يف الكوييت او االمارات يف

 حبمك والعراق المين من وخاصة املنطقة خارج من العرب — ٢

 )حيث العريب املغرب او النيل ووادي الشام بالد من العرب مث القرب،
املغرب( من الزجيات تاكثرت او مغاربة جنودا احلامكة االرس جلبت

 مراحل يف االمارات خمتلف اىل قدموا الذين االيرانيني — ٣

 القوميات من او فرسا او ايران عرب من اكنوا سواء تارخيية،

األخرى.
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 اقل وبدرجة االفريقية او االسيوية القارة من اآلخرين االجانب — ٤

وامرياك. اوربا من
 بقلق املشلكة هذه مع تتعامل اخلليج انمظة اكفة تزال ال وحيث

 باجلنسية يمتتع مل من اىل وتتظر درجات، املواطنني وتصنف وحذر،

 االساسية بالدرجة ايرانية اصول من عقود من جاؤوا الذين اولئك من
 خطوات خطت قد البحرين حكومة فان "البدون"، لقب علهيم اطلق ومن

التايل: النحو عىل املسائل هلذه خمارج اجياد يف كبرية

 بعدها ميكن حبيث البالد، يف لالقامة زمنية فرتة وضعت — ١

 ٢ ٥ لالجانب وبالنسبة سنة، ١ ٥ حددت للعرب فبالنسبة اجلنسية، طلب

 ترى للبحرين خدمات قدم من اجلنسية اعطاء اماكنية اىل اضافة سنة،

اجلنسية. اعطاهئم الوطنية املصلحة من ان احلكومة
 بامليثاق االمري مسو دشهنا اليت السياسية االصالحات بعد — ٢

 لعام اجلنسية قانون يف جندها اليت المتيزي اشاكل اكفة الغيت الوطين،

 يف قانونيا متساويني املواطنني مجيع وبات املواطنني بني ١٩٤١

والواجبات. احلقوق

 العام هناية مع البدون ملشلكة الهنايئ باحلل االمري مسو وعد — ٣

 بتجنيس الواحضة التعلميات واجلوازات اهلجرة دائرة واعطيت احلايل،

البدون.
 بالبالد عصفت اليت السياسية االزمة وخالل االصالحات، هذه قبل

 اسهتداف االزمة وكأن الدوائر بعض ارادهتا واليت ،١٩٩٤ منذ

 الفهم هذا جره وما اقلميية، ماكسب لتحقيق الشيعة يستخدم خاريج
 بني واملخاوف احلذر معقت طائفية متيزيية سياسات من الضار

 دوائر وبني والسلطة، الشيعة املواطنني وبني البعض بعضهم املواطنني

 تغري قد اليت الدميفرافية اخلارطة هذه اىل بقلق تتظر بدأت اليت السلطة

القوى. موازين

٣٩



 اليت االجنبية والعنارص االجنبية الدوائر غخهتا اليت املخاوف هذه
 عىل سلبا انعكست االمن، اجهزة يف وخاصة مبواقعها المتسك ارادت
 النحو عىل التجنيس مسألة عىل سلبًا وانعكست املواطنني، حقوق

التايل:
 الدينية احلركة سيطرة اماكنية من خماوف الدوائر هذه ابرزت - ١

 الشعبية القاعدة اتساع اىل لستتادًا الدستورية املؤسسات عىل الشيعية

 عربا الساكن من اعداد جتنيس اىل املخاوف هذه وجرت هلا، املؤيدة

 لدى االرتياح عدم اثار مما الطائيف، التولزن ارضية عىل غريمه او
الشعب. من القطاع هذا

 واالردن سوريا من العرب االخوة من كبرية اعداد جلب مت - ٢
 قد البعض ان ويبدو اجلنسية، ومنحوا والدفاع، االمن ألجهزة والمين،
 موجة الوضعية هذه خلقت حبيث اقربائه لتجنيس الوضعية هذه استمثر

 ربطها والبعض املواقع، خمتلف يف املواطنني وسط االستياء من

 اخلدمات او لالساكن بالنسبة سواء هؤالء سيسبهبا اليت باالعباء
سواها. او الطبية او التعلميية

 وغريمه املدرسني من العرب االخوة من كرثة جتنيس مت - ٣
( للبالد.) ها قدمو اليت اخلدمات اساس عىل

 حول ٢..١ يوليو ٧ بتاريخ ٤٥٠٨ العدد االيام نشرته ما حول مالحظات —
التجنيس

قرن نصف خالل االصول مختلف من شخصاً ٤٢٩٩٧ تجنيس تم

٢٨٧٠٢العائلة معافراد ٦٤١٨ المتحنى ة ايراني اصول من

٢٤٤١ العائلة افرادمع ٧١ ٠ المتجن سوريين

٣٢١٦ لعائلة افراد مع ٩٤٦ المتجنى نن

١٨٧٦ العائلة معافراد ٨١٨ المتجنس اردس

١٧٥٥ الزيجات او العائلة افراد مع ٧٨ المتجنس هندي

٦٤٣ الزيجات او العائلة افراد مع ٢٤٧ المتجنس باكستاني

٤٠



 وبعضها علننا، به يرصح بعضها اشاكليات اثارت الوضعية هذه

 الطائفية بالرتكيبة اخالال التجنيس هذا يف يرى فالبعض رسا، به يرصح
 الرأي وهذا اقلية، اىل الشيعة يتحول حبيث ، الدميوغرافية او البالد، يف

 شييع لك اعتبار ميكن فال بالاكمل، صائبا ليس موقف من ينطلق

 واملبادرات السياسية االصالحات ان اىل باالضافة للنظام، معارض

 والويع اجلراح، من كرثة محست قد االمري مسو هبا قام اليت الكبرية
 للوطن والء هو الشيعة او السنة من اكنوا سواء املواطنني لدى الوطين

 فان وبالتايل السياسية. القوى اكفة قبل من الوالء هذا عىل وتأكيد

 اىل واعزتاز وتقدير باحرتام ينظرون املواطنني من الساحقة الغالبية

 والدفع علهيا التأكيد يف وطنية مصلحة ويرون االمري مسو مبادرات

 ملوضوعة الدقيقة الرتمجة وخاصة االصالحات من املزيد باجتاه

 ال اليت الوزارات وخاصة املواقع، اكفة يف املواطنني بني املساواة
 لتأكيدوا العقلية هذه من التخلص ان السابقة، االمنية الرؤيا حتمكها تزال

 عىل متيزي دون املواقع، اكفة يف العمل يف الواطنني مجيع حق عىل
 سزييل ، طائيف اساس عىل المتيزي جترمي أن والشك الطائفة. اساس

. النفوس يف االحتقان

 تسيطر قد املعارضة بان احلامكة الدوائر بعض لدى توجس هناك

 خماوف يفرس ما وهذا الربملان، اىل باالغلبية تصل قد او الشارع، عىل

 تمتكن حبيث جملسني، وجود ومن الدستورية التعديالت من البعض

 يف معارضة اقلية وجود مع تراها اليت القوانني مترير من احلكومة

 تشلك قد البند، هذا يف اندرجت اذا التجنيس مسألة ان اال الربملان.
 يف املشاركة هلم الحيق املجتنسني بأن العمل مع للحكومة، شعبية قاعدة

 عىل سنوات عرش انقضاء قبل والتصويت )الرتشيح السياسية احلياة

 واملعدل ،١٩٦٣ لعام البحريين اجلنسية قانون مبوجب اجلنسية، منحهم
(. ١٩٨١ عام

٤



 االنتقالية املرحلة نعيش نزال ال اننا وحيث احلارض، الوقت ويف
 املعارضة، والقوى السلطة بني درجة ١٨٠ انتقلنا بأننا القول ميكن وال

 واملخاوف صاعد، تصاحلي خط هو للعالقات البياين اخلط ان اا
 اسس تبين صائبة سياسات اتبعت اذا ستضعف السلطة لدى املوجودة

 مجيع بني املساواة موضوع يف وخاصة الناس وبني بيهنا التقة

 مشلكة حبل يمت ان جيب ذلك وترمجة بيهنم، المتيزي وعدم املواطنني
 املواطنني لتشغيل املفتوح الباب بسياسة ترمجهتا ميكن اليت البطالة،

 مما البند، هذا يف االمين التفكري عن لكية والتخيل املواقع، خمتلف يف

اجلميع. لدى الوطين الوالء سيعمق
 اساس عىل او هبة، جمرد منحها مت اليت اجلنسية اكنت واذا

 ال الذين لالخشاص خاصة للدولة، الخشص قدمها اليت اخلدمات

 احلارض الوقت يف وجودمه يشلك وامنا البالد، تفيد بكفاءات يمتتعون

 باالماكن فان واملواطنني، السلطة بني اشاكلية ويثري البالد عىل عبائ

 تعد مل اليت االجهزة من التخلص او اهلبات هذه يف النظر اعادة

 بيننا االشاكليات وحل جهة من االمن استتاب ضوء عىل رضورية
ثانية. جهة من اجليران اشقائنا وبني

 النفوس، هتدئة أجل ومن ، الشارع يف أثريت اليت التساؤالت امام

 ينمتون اكنوا اليت والبلدان جتنيهسا، مت اليت االعداد عن احلكومة اعلنت

 ومتنيات السلمي، االجراء هذا خلقه الذي االرتياح من وبالرمغ الهيا.

 مسمترة املخاوف فان للواقع، مطابقة االرقام تكون ان املخلصني مجيع
 تفتح مل وزارات يف يعملون املجنسني لكون اما التجنيس مسألة من

 االخوة هلؤالء املقدمة االمتيازات بسبب او ، املواطنني للك ابواهبا

اآلخرون. املواطنون علهيم حيسدها واليت
التايل: عىل التأكيد ارى الصدد هذا ويف

٤٢



 السكن، وتوفري املواطنني بني البطالة مشلكة حل من البد — ١
الوافدة. للعاملة انسانية حلول واجياد

 يف العرب االخوة وحق البلد، هذا عروبة عىل التأكيد جيب — ٢
 رضورة ارى مسألة وهذه الكفاءات، ضوء عىل اجلنسية عىل احلصول

 العربية العقول تتدفق حبيث اخلليجي، التعاون جملس دول يف مناقشهتا

 عىل لتحصل اوربا او امرياك اىل هتاجر ان من بدال املنطقة هذه اىل

مثال. سنوات مخس او ثالث بعد االمريكية اجلنسية

 وفدت اليت اجلماعات يف مرتكزة التجنيس اشاكلية اكنت اذا — ٣

 اجهزة تركيبة يف النظر اعادة هو التوجه ان وحيث االزمة، خالل

 بعد حتققت اليت الباهرة االجيابية النتاجئ ضوء عىل لدفاعوا االمن

 مع اخلالف حل وبعد املفدى، االمري مسو دشنه الذي السيايس االنفتاح

 عىل احلريص االمري مسو بأن مطلقة ثقة عىل فاننا ،قطر يف االخوة

 ضوء عىل امللف هذا فتح اعادة عن يتواىن لن خماوف، اية تبديد

 لزتداد معها يتجاوب انه باسمترار مسوه أكد اليت الشعبية الرغبة
 اية مكونات ولتفكيك والشعب، السياسية القيادة بني اللحمة اوارص

 مسوه، حول االلتفاف لزيداد الشعب، وبني السياسية القيادة بني منغصات

 يف عصبيات ودون مفتوح وعقل بفعالية املسامهة من اجلميع وليمتكن

الساخنة. امللفات للك خمارج اجياد

 ان جيب االجنيب البرشي الوجود ان اىل االنتباه جيب اخريا — ٤

 الرتكيبة اىل االنتباه يتطلب مما البلد، هلذا القومية اهلوية يف ينصهر
 اهلوية تثبيت يف يصب ان جيب فالتجنيس ، ومساراهتا الساكنية

 موقع يف انفسنا جند ال حىت االم، العريب بالوطن البحرين وارتباط
آخر.

وشكرا

٤٣



 الوطنية للوحدة قاعدة التعليم من نجعل لكي

االشل واالستثمار

 احلاجة عن يتحدثون واملختلفة، املتقدمة البلدان، اكفة يف

 يف الكبري والتطور املعلوماتية الثورة ليواكب التعلمي لتطوير املسمترة

 الرتبوية املفاهمي يف املسمتر والتغري االنسانية، املعرفة حقول
. باجلديد القدمي الستبدال

 يوميا كبرية قفزات حيقق الذي الكبري التطور هذا مواكبة ان ويبدو

 املجمتع، قوى للك جديًا حتديًا يشلك املتقدمة البلدلن يف وخاصة

 البلدان. تلك يف التعلميية السياسات ورامسي القرار صناع فقط وليس

 املسملات من كرثة يف النظر اعادة تفرتض االبتاكرات هذه ان حيث

 ملل اجلديدة املجمتع قوى مواكبة كيفية وخاصة ، التعلمي ميدان يف

 بل التطورات، هذه مل تواكب ان لملناجه ميكن وكيف ، التطور هذه
 علهيا يستند اليت والفكرية الفلسفية لالسس التعلمي، لطرق ميكن كيف

 من اجيال خللق املسمتر التجديد عىل قادرة تكون ان البلد ذلك يف

 مزودون ومه العمل سوق اىل الدخول عىل قادرين املتعملني
ان املسملات من وبات باسمترار. ثورية بطريقة تتجدد اليت باملعرفة
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 املبدعة العقول يف ترتكز واعدة مرشوعات يف االستمثار يعين التعلمي

 مهنا ويستفيد املجاالت، اكفة يف جمدية االستمثار هذا خمرجات لتكون
جوانبه. لك يف املجمتع

 التعلميية السياسة رامسي قدرة عدم او قدرة يف التحدي يمكن وال

 املدرسية، الكتب اىل اجلديدة املعلومات وادخال املناجه جتديد عىل

 اداة تطوير عىل السياسة هذه رامسي قدرة يف التحدي يمكن وامنا

 جمددا املعمل ذلك يكون حبيث ، املعمل اي ، والعمل املعرفة توصيل

 حشوه وليس الطالب لدى الفكر تشغيل االسايس مهه مبدعا

 ولك ضاللة، بدعة ولك بدعة، جديد لك اعتبار او البايتة، باملعلومات

النار! يف ضاللة

 واملعمل التعلمي اوضاع عن يكتب ما املوضوع هذا اثار ما

 احلقل يف العاملون منه يعاين ما بل اليومية، حصافتنا يف والطالب

 االستقالل، من السنوات هذه لك بعد بالبطالة التعلمي وعالقة ، الرتبوي

 بتخفيض تتعلق قرارات من البالد امري المسو صاحب عن صدر وما
. البحرين لطلبة اجلامعية الرسوم

 عن االقلميية او الدولية املنمظات عن الصادرة التقارير اكفة تشري

 اشار حيث العريب، الوطن يف التعلمي ميدان يف املستحمكة االزمة
 بأن االمرييك" اخلارجية العالقات متجلس عن مؤخرًا صدر تقرير

 ذلك يف االسايس العامل وان سنويا، ترتفع العريب العامل يف البطالة

 مؤسسات ومتطلبات حاجات يسد ال العريب التعلمي نظام ان اىل يعود

 حمليا التعلمي فاشاكلية ، رسا اليكشف التقرير وهذا العمل." وامكنة

 احلقل يف العاملني اكفة لدى املقلقة املسائل من باتت وخليجيا



 صناع للك وبالتايل العمل، حقل يف املسؤولني لاكفة بل الرتبوي،

ملنطقة. يف القرار
 او علهيا، يستند اليت الفلسفة او الرباجم يف سواء ، التعلمي وختلف

 سيد هو اجلمود ان يعين ال ، الطلبة اىل النظر كيفية او املعمل، ماكنة

 بذل حيث الصحيح هو العكس يكون قد بل الوزارة، يف املوقف
 لتطوير املاضية الفرتة خالل اجلهود من الكثري التعلمي عىل القامئون

 املناجه وضعية او والطالب التمليذ وضعية او املدرس وضعية

 كبرية جهودا المثانينات يف الرتبية وزارة هشدت بل الدراسية،

 نظام بادخال سواء املتقدمة، البلدان يف الناجحة التجارب الستلهام

 وضعية ان اال الدراسية، للرباجم املسمتر التجديد او الفصل مدرس

 االزمة تداعيات من عانت قد املاضية القليلة السنوات يف التعلمي

 االمين التفكري سيادة من املؤسسة هذه عانت وبالتايل ، السياسية

 هذا يف حصية غري اوضاعا اوجد مما ، الطائيف المتيزي يف امتدادته
.احلساسية الشديد امليدان

 التعلمي، مؤسسات اىل املعارضة القوى تسلل من الدولة تشكو

 ذلك يف وترى ، اجلامعة او املدارس او االدارية، املؤسسة يف سواء

 هذه يف املستقبليني رجاالهتا السياسية احلركة تبين حيث علهيا، خطرا

 القوى مع السبعينات يف مريرة جتربة السلطة وخاضت املؤسسات،

 اخلارج، يف وخاصة ، اجلامعيني البحرين طلبة بات عندما املعارضة

 بالنظام، السيايس والتهشري الدميقراطية للنشاطات اخلصبة االرضية

 الطالبية، االندية يف متثلت بديلة ادوات خلق اىل السلطة دفع مما
 البعثات عرب الطلبة ارسال يف الدميقراطية احلركة توجهات وحماربة

 احلركة مع املتعاطفة والصديقة العربية او االشرتاكية البلدان اىل

 عن الوزارة امتناع درحة اىل االمر ووصل البحرينية. الدميقراطية
 من دراسية منح عىل حصوهلا رمغ البلدان بعض اىل الطلبة ارسال

٤٦



 املحن عىل حيصلون الذين الطلبة عىل التضييق او البلدان، تلك

 اىل حباجة السياسة وهذه السياسية، املعارضة قوى عرب الدراسية

 صفوف اىل املعارضة قوى تسلل زاوية من ليس فهيا، النظر اعادة
 املزيد بفتح الوزارة قيام رضورة من انطالقًا وامنا عدمه، او الطلبة

 املحن من املزيد عىل واحلصول للتعلمي الطلبة امام القنوات من

 اجليل تطور امام ارحب آفاق فتح وبالتايل اخلارج، يف الدراسية

القادم.

 اآلباء يدركه ما هذا . احلقييق االسثمتار ومه املستقبل، مه الطلبة

 يف ترمجته وجيد االمعال، رجال يدركه وما الدولة تدركه وما
املجمتعية. الوحدة عىل ايضًا وينعكس الرتبوية، املؤسسات

 االوضات يليب ال او ضعيف، الرمسي التعلمي نظام حفيث

 تعمد ان الطبييع من فان السوق، واحتياجات البالد، يف االقتصادية
 اخلاصة، املدارس اىل ابناهئا ارسال اىل العليا االجمتاعية الفائت

 استيعاب يف الوزارة باماكنيات يتعلق ال املدارس هذه ووجود
 وامنا فقط، والثانوية ديةواالعدا االبتدائية يف العمل طاليب للك مدارهسا

 السوق، واحتياجات الرمسي التعلمي خمارج بني التوافق عدم ايضا

 لالختصاصات بالنسبة او العمل سوق يف املتداولة للغة بالنسبة سواء

املطلوبة.

 من جزءًا يكون وامنا الدولة هيلع ترشف ال الذي اخلاص والتعلمي

 قبل من املواد بعض يف بسيطة باضافات خاريج تعلميي مهنج

 الشعب ابناء بني والفكرية واالجمتاعية الطبقية الفوارق يعمق الوزارة،

 دون ، الغربية الليربالية باالفاكر مترشبا البعض يكون حيث الواحد،

 عىل مثال، الصهيوين العدو مع اكلرصاع قومية ملسملات االعتبار

 هبذا هيمتوا ان لشبابنا تريد ال او الهتمت املدارس هذه ان اعتبار

٤٧



 التصاحل ورضورة العربية بالدولة القناعة لدهيم ويرخسون قرصاع،

 القضية هذه حول معدا املغلوطة املعلومات عن ناهيك معها،

 الدينية باالفاكر مترشبا اآلخر البعض ويكون لالمة، املركزية
املختلفة. املعلومات او املتزمتة، املذهبية او املتزمتة،

 الرسوم ارتفاع بأن يتصور والبعض للرحب، ميدان اخلاص والتعلمي

 هذا عىل يسري وبالتايل الدراسية املواد مستوى ارتفاع عىل دليل
صائبا. اليكون قد الذي املقياس

 بعض يف هلم سندًا اخلاص التعلمي عىل القامئين بعض جيد وقد

 التعلمي مستوى بني اهلوة يزيد مما الرتبية، وزارة يف املتنفذة الرموز

 الغالبية ترتاده الذي الرمسي التعلمي مستوى ويتدين واخلاص، الرمسي

اخلاصة. املدارس رسوم دفع عن العاجزين الشعب ابناء من الساحقة

 املدارس تعتين حيث ، املدرس مستوى عن البعض ويتحدث

 ، اخلارج من اكدرات وجلب وتأهيلهم املدرسني بنوعية اخلاصة

 بيمنا متقدمني، طلبة خترجي عىل قادرة وتكون العطاء، هلم وجتزل

 وتعترب املدرسني مستوى رفع عن عاجزة اهنا او بذلك الوزارة الهتمت
 من كرثة لدهيا يتكدس وبالتايل اقل، وال أكرث ال للعمل جماال الوزارة

 عىل بالرضورة سينعكس الذي املتدين املستوى ذوي من املدرسني
املدارس. تلك من املخترج الطالب مستوى عىل وبالتايل أداهئم

 البعض ان بل املمهات، اصعب من االفاكر يف التغيري ان ويبدو

 هذا اىل الطلبة ويدفع تمتلكه، اليت القدمية االقاكر عن بقوة يدافع

 فيفرض ، الطالب لدى الفكر تشغيل يف خطرا ويرى املحتجر، التفكري

 اشاكلية الوزارة تواجه وهنا واالجداد، االباء سار مكا يسري ان هيلع
 )وال املنابع خمتلف من االصولية او املذهبية القدمية، االفاكر همينة

 خيلق للطالب، صهر ساحة التعلمي يكون ال حبيث الدينية(، فقط اعين
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 او العنرصية او الطائفية الزنعات من املحترر الصاحل املواطن منه

 تزداد قنوات حيفر مما اخلايطء باالجتاه يوجه بل غريها، او القبلية

التعلمي. درجات يف التقدم مع املواطنني بني معقا

 رسوم ختفيض يف االمري لقرار الكبرية االمهية من وبالرمغ
 االصالح حمطات من حمطة هذه بأن ثقة عىل اننا اال اجلامعة،

 اخلطوة حيث التعلمي، ميدان يف االمري مسو علهيا يسري اليت الكبرية

الوطن. البناء اجلاميع التعلمي جمانية يه القادمة

 يف اجلامعيني الطلبة عدد قارنا فاذا املزايدة. باب من هذا وليس
 ، مثأل والعراق )سوريا العربية البلدان بعض يف نظراهئم مع البحرين

 رسوم بيمنا صغري، العدد فان مثال( اللبنانية باجلامعة امللتحقني او

 تلك البناء سواء جمانية، نقل مل اذا للغاية رمزية البلدان هذه يف التعلمي

 نتحدث فهل االوربية، البلدان اىل ذهبنا واذا . العرب للطلبة او البلدان
 االستعانة وميكن .. جماين؟ شبه اجلاميع التعلمي حيث فرنسا عن

 او اجلاميع، التعلمي جمانية دراسة باالماكن بأن واعتقد ، عديدة بامنلة

البالد. ابناء عىل رمزية رسوم وضع

 انعكست حيث السابقة، املرحلة من كثرياً الرتبية وزارة عانت لقد

 عىل ايضا وامنا املدرسني او الطلبة عىل فقط ليس السياسية االزمة

 علهيا سارت اليت املسارات عن ناهيك الوزارة، يف العاملني من عدد

 حاليا املصلحون يسىع شديدة اربااكت خلق مما التعلميية، السياسة

 او املاضية السنوات يف انفتحت اليت الثغرات بردم مهنا، للخروج

الرتبوية. املؤسسات هذه اىل تتسلل ان للدميقراطية بالمساح

 من فان القادمة، وباالجيال البالد، مبستقبل الوضع يتعلق وحيث

 يف الفاعلني وخاصة اجلميع، يهسم ان الوطين والواجب املصلحة

 للتخلص الرتبوية العملية تطوير حول ومقرتحاهتم بآراهئم العام، احلقل
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 املمضار، هذا يف اآلخرين جتارب من واالستفادة ، السلبيات من

املحطات: هذه امام الوقوف املفيد من ولعل

وحيث البيت، بعد ، للطالب الثانية المحطة هي المدرسة _ ١
 الرضوري من فان لتجاوزها، مجيعا نسىع طائفية اوضاع من نعاين

 وطنية قنواهتا بلك الرتبية وزارة ادق بشلك او املدرسة تكون ان
 الطائفية، التعبئة مراكز لك حتارب وان احلدود، ابعد اىل التوجه

 بني المتيزيية القناة يف تصب قد اليت السياسات لك من وتتخلص

اجلامعيني. االساتذة او املدرسني بني او الطلبة

 يف القامئين لك عىل وطين واجب الطائيف المتيزي حماربة ان

 وال طائيف اساس عىل الطلبة بني متيزي فال والرتبية، التعلمي وزارة

 الوطن مكا للجميع، فالعمل طائيف، اساس عىل املدرسني بني متيزي
للجميع.

 رسالة مرشوع يف اوال فتاة مجعية به قامت ما اجعايب أثار لقد

 املدارس اكفة عىل املرشوع هذا معمت حيث الفلسطيين الطفل اىل

 املحرق مدرسة يف حفلها اقامت وعندما البالد، احناء خمتلف يف
 وبرز املتفوقني، الطلبة بني متيز مل مايو، ٢ ١ يوم للبنات الثانوية

 من البالد: احناء خمتلف ومن الدولة، مدارس اكفة من املبدعون

 عن البعيد الوطين التوجه عىل مؤكدة والدير، احلد اىل والرفاع الدراز
 تعميق ورضورة القومية القضية عىل واملستتد الطائفية، النظرة

 التوسيع العنرصي االستيطاين املرشوع هذا ضد الطلبة لدى التوجه

 برمهتا. االمة يسهتدف وامنا فقط فلسطني شعب اليسهتدف االذي

اخلاصة! املدارس من طلبة الفائزين بني اكن لو بودي واكن

 اكفة يف لالساتذة مسمتر تأهيل اىل الوزارة حتتاج - ٢

 الطائفية من بدال الوطنية الروح تعميق اىل حتتاج مكا املستويات،



 جماال اجلامعة او املدرسة يف يرى البعض حيث املدرسني، وسط

 االجتاهات ليس موقعه خالل من حيارب له، مريدين عىل للحصول

 اكنت واذا الراي، يف له املخالفني لك وامنا املجمتع يف التقدمية

 يف للوطن الوالء لتعميق املدرسني لدى رضورية الوطنية الروح

 تأهيل اعادة اىل ماسة احلاجة فان القادمة، االجيال وقلوب عقول

 مع اخلبرات وتبادل مسمتر، بشلك لملدرسني ومعريف وعملي تربوي

 حبيث واالاكدميي واالستاذ املعمل مستوى لرفع واالصدقاء االشقاء

 املدارس التستطيع متقدم مستوى يف التعلمي عىل القامئون يكون

املدارس. تلك اىل الطلبة لحسب متدن مستوامه بأن تقول ان اخلاصة

 التجشيعية واملاكفات باالجور االهمتام ايضا يقتيض وهذا

 الذين املدرسني آهات اىل واالسمتاع الرتبوي، احلقل يف للعاملني

 املسمتر التأهيل وقلة اجورمه وتدين الكثرية االعباء من يشتكون

. ملجتدد وا

 نتخلص ان حباجة وحنن الدولة، امن قانون من ختلصنا لقد — ٣

 نقابة باقامة لملعملني المساح يعين وهذا الدولة، امن قانون عقلية من

 القوامئ وحدة عىل ارصت عندما العمل وزارة فعلت وحسنا هلم،

 تقدم قامئة اي يف الطائفتني متثيل رضورة عىل واكدت هلا، املقدمة

الطائيف. االستفراد عن لالبتعاد هلا،

 للطلبة الفرصة اتاحة فان ، رضورية اخلطوة هذا اكنت واذا

 وال املرحلة، هذه يف رضوري هلم وطين احتاد باقامة اجلامعيني

 ركب او االمارات ركب عن متخلفة البحرين جامعة تكون ان جيب

 التعمل مسؤولة الشعبية القوى لك وتتحمل املمضار. هذا يف الكويت

 الطلبة يكون ان تمسح وال اخطاهئا، التكرر حبيث السابقة التجربة من

املجال، هذا ىف تنعكس ان جيب الوطنية فالوحدة جتارب، حقل



 النشاطات اكفة يف ليهسموا الطلبة صفوف تتظمي من اجلميع ليمتكن

ايضا. التعلمي مناجه وتطوير واالجمتاعية الثقافية

وان خاصة للبحرنة، منوذجًا تكون ان الوزارة تستطيع هل _ ٤

 تستطيع وهل التخصصات؟ خمتلف يف العملية الكفاءات من كرثة لدينا

 ليس فالتعلمي اخلاصة، املدارس عىل البحرنة تفرض ان الرتبية وزارة

 بدال العامة الوطنية البوتقة يف يصب ان جيب اخلاص والتعلمي جتارة،
التفكري. من خاص ومنط خاصة توجهات ذات حملية فصائل خلق من

 اللغة حفيث التعريب، يه ، مركزية قضية اىل يقودنا وهذا
 الدستور ذلك عىل ينص مكا للدولة الرمسية اللغة يه العربية

 يف الرمسية لغهتا العربية اللغة تكون بأن ملزمة الدولة فان وامليثاق،

 وزارة هو الدولة هيلع تعمتد ان جيب الذي وامليدان دواويهنا، اكفة

 ال العربية، للغة االعتبار واعادة للتعريب جدي توجه فبدون ، التعلمي

 الهيم اللجوء سنربر الذين االجانب من التخلص عن احلديث ميكن

 يتعملوا ان رضورة وبالتايل الينا حاجهتم من بدال لغهتم اىل حلاجتتا

لغننا!

 وعلينا امريكية، االنرتيت لغة حيث ، صعبة للبعض تبدو قد مهمة

 نضع ان االشقاء مع بالتعاون قادرون لكننا االمريكية، اللغة نتعمل ان

 ضييق نكون ان دون العوملة، فهيا حرشتتا اليت املأزق هلذا خمارج

 احلفاظ حبجة غريب! ماهو ولك امرييك، ماهو لك نرفض ، االفق

االمريكية. البضائع مقاطعة حبجة او والرتاث، الثقافة عىل

 الرتكزي اىل ماسة احلاجة ان اال االنسانية، العلوم امهية رمغ - ٥
 لتقنيةوا الفنية التخصصات ذات والعليا املتوسطة املعاهد عىل

 االرضية ستخلق املعاهد هذه عىل الدولة تركزي ومبقدار احلديثة،
العمل. سوق ملواكبة السلمية

٥٢



 ميكن ال املعلوماتية، الثورة مواكبة عىل قدرته ومدى التعلمي ازمة

 لنجعله التعلميي البيت نرتب ان نستطيع اننا اال حمليا، جوانهبا لك حل
 فائت لك الرتبوي، احلقل يف العاملني لك تعين القضية باعتبار افضل

 لك يشرتك ان وبالتايل والسياسية، والثقافية االقتصادية املجمتع:
 الوطنية، الوحدة رصح يف حقيقية لبنة ليكون التعلمي اصالح يف هؤالء

 بديال املحلية القدرات وتطوير البطالة ملشلكة متجدد حلل قاعدة ليكون

 وبقية والعملية. الفنية التخصصات يف وخاصة االجنبية العاملة عن

 من املسمتر والتعمل وعربية، خليجية جهود اىل حتتاج احللول

املتقدمة. املجمتعات يف الناحجة التجارب

٥٣



 التزال االنظار.. محط الجزيرة هذه تزال ال
(٦المجهر) تحت التجربة

 اصالحات من القادمة، السنوات يف نريد ماذا حندد عندما
 ميكننا ، اجمتاعية وتركيبة اقتصادية وخطط سياسية شعبية ومشاركة

 السياسية القوى وتطلعات براجم عىل — سلبا او اجيابا — حنمك ان
واالجمتاعية.

 فائت مصاحل عن معربة سياسية جمموعة لك حق من اكن واذا
 للوطن، تنشده الذي املستقبل هلذا تصوراهتا تضع ان معينة اجمتاعية

 والتجمعات الشعبية الفائت خمنلف بني التوافق يمت ان الطبييع من فان
 عىل ( مدارهسا مبختلف واالشرتاكية والليربالية )الدينية السياسية

 باقل املستقبل هذا اىل توصلنا اليت اآللية وعىل ، العامة اخلطوط
واملعنوية. املادية اخلسائر

 الشعب، هذا اجلها من ناضل اليت االهداف من ينطلق والتحديد

 الشعب هيلع امجع الذي الدستور يف هلا صادقة ترمجة وجدت واليت
قناعة ليؤكد الوطىن امليثاق وجاء الطرفني، بني العقد وشلك واحلمك

 ٢٠٠١ يوليو ٢٨ — البحرين — الخليج اخبار .



 مرجعية وسيبىق يزال ال الدستور بان الشعب هذا من الساحقة الغالبية

 السياسية القوى وخاصة املواطنني، جلميع ملزمة عهنا تراجع ال
 املكتسبات عىل احلفاظ هو هاجسنا يكون وان تالوييهنا، مبختلف

 للتطور كبرية آفاقا فتحت واليت االمري مسو دشهنا اليت الكبرية
 وعربيًا اقلمييًا الاكشفة، االضواء حتت البحرين ووضعت الالحق،

وعامليا.

 من هيلع متفقا خطابًا نتوقع ان جيب ال االنتقالية املرحلة هذه يف

 الدوائر وسط هيلع متفقا خطابا او الشعيب الوسط يف اجلميع، قبل

 البعض لدى تنطلق واجهتادات تباينات نتوقع بل احلمك، يف الفاعلة

 املستقبلية الرؤيا من اآلخر البعض لدى وتنطلق السابقة، املرحلة من

 جملس يف هلا موقع عن تفتش ويه ، البحرين تكون ان جيب ملا
 ومطوحاهتا االمة مهوم وسط هلا موقع عن وتفتش اخلليجي التعاون

 انه شك ادىن هناك يعد مل عامل يف موقع عن هلا وتفتش ، الوحدوية

كبرية. قرية بات

 قانون عند ماضيه يقف حيث املايض. يف نبىق ان يريدنا البعض

 حمذرا واالخرى الفرتة بني الترصحيات يطلق تراه لذلك الدولة، امن

 جتاوزا فيه جيد والنوادي املنتديات يف لكام من يدور ما مغبة من

. للحرية حدده الذي للسقف

 ولملجمتع لنفسه حمددًا البعيد، املايض يف نبىق ان يريدنا والبعض

 الرشور اشاكل لك حماربة رضورة ويرى زاهية. ها يعترب صورة
 يف اننا معتربا "المنوذجية"، الصورة تلك عن املجمتع ابعدت اليت

 العادهتم الناس ارشاد يف كبرية دينية رسالة هيلع وان جاهيل جممتع

 قد السياسية الفرق ولك الدينية الفرق لك معتربا الصواب، جادة اىل
 ان هيلع يفرتض وواجبه ، املطلقة احلقيقة ميلك وانه الطريق ضلت



 حوله، الناس وحشد موقعه، لتحصني االجتاهات لك يف النار يطلق
 احلمتية يف املاركسيني دقة عن يقل ال الذي احلمتي انتصاره من وانقا

التارخيية.

 يف جنادل لكننا رؤاه. عن يدافع ان طرف لك حق يف جنادل ال

رؤامه. عن الدفاع يف اآلخرين حق يف البعض هذا اعرتاف عدم

 البالد مصلحة بأن مقتنعًا احلمك بات الدولة امن قانون بالغاء

 الشفافية وتتطلب السيايس االنفتاج وتتطلب الدستور اىل العودة تتطلب
 وامنا االلكرتونية، احلكومة فقط ليس وتتطلب واالقتصادية، السياسية

 اي يكون ال حبيث والقانون، املؤسسات دولة االساسية بالدرجة

 سواء الدولة، سلطة خارج منطقة اي تكون وال القانون فوق مواطن
 اذا املآمت او املساجد يف او حفص جد احياء يف املنطقة هذه اكنت

 حمكومة بالرضورة يه األخرى املدين املجمتع مؤسسات اكنت

 وباتت الوطين، العمل وميثاق الدستور يه ومرجعيهتا الدولة، بقوانني

 من الخراجها امليثاق تفعيل جلان او جلنة اىل تتطلع املؤسسات هذه

الدولة. امن قانون رمح من خرجت اليت السابقة القوانني دوامة

الكثريون، يتخوف ان _____ االنتقالية املرحلة يف — الطبييع ومن

 اشاكل من شلك يقود ان من الرائدة، التجربة هذه يقودون من وخاصة

 املحيط، عىل او املجمتع عىل سواء عقباه، حتمد ال ما اىل التطرف

 شعيب جتمع لك وراء ندوة، لك وراء االنذار بالونات يطلقون وبالتايل
 او الناس، من معينة فئة حبقوق املنادية االصوات بعض فيه ترتفع

 لدى فعل ردود خيلق مما معني. سيايس تكتل او معينة طائفة

 الترصحيات وهذه التخوف هذا تستتكر اليت االخرى، االطراف
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 االرحب، مداه اىل ليصل احلرية هامش توسيع رضورة عىل مؤكدة
الوطين. العمل وميثاق الدستور حدده الذي

 علهيا متفق ومؤرشات ثوابت هناك تكون ان الرضوري من لكن
 هيلع امجعت ما عىل خارجًا علهيا اخلارج ويكون اجلميع قبل من

الشعب. هيلع امجع ما ادق بشلك او االمة،

 يف متساوون املواطنون للجميع، الوطن هذا ان الثوابت: هذه اول

 ورد ما نفصل ان املقالة هذه يف حنتاج وال والواجبات. احلقوق

املسملات. من بات وما ، امليثاق أكده وما الدستور يف تفصيال

 حترم ال عالية، حبيادية تترصف ان الدولة يلزم الثابت وهذا

 االثين، او املذهيب او القبيل انمتائه حبجة موقع يف العمل من مواطنا

 آخرين ملواطنني ليس املواقع، خمتلف يف مرشعة االبواب تفتح بيمنا
 شىت، حبجج أجانب، او عربًا ، اخلارج من اناسا جتلب وامنا فقط،

 او شعيب جتمع او ناد يف اللكام من مواطنا حترم وال مادية. او أمنية

 اكفة مستخدما آلخر العنان وتطلق الصحافة، او والتلفزيون االذاعة يف
 فالتأثري املأمت، او املجسد منرب الهيا مضافًا سابقا املنكورة املنابر

 اكرب املنرب عىل من الناس عىل ميارسه ان الدين لرجل ميكن الذي

 او الجسن اقبية من لتوه خرج سيايس ميارسه الذي التأثري من بكثري

 الغضب تأجج قد والحقة! سابقة مظامل عن ليتحدث املنىف من عاد

 املجمتع بعض تأجيج اىل التصل لكهنا أجهزهتا، وبعض الدولة عىل

اآلخر! البعض عىل

 يف يأيت الوطن هلذا املواطنني مجيع والء ان الثوابت: هذه وثاين

االوىل. املرتبة
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 او طائفته او لدينه او المته االنسان والء انتفاء ذلك يعين وال
 ال اليت الوالءات من سواها او عشريته او قبيلته او منطقته او حزبه
الثانية. املرتبة يف تكون ان جيب لكهنا اخالقية، مبواعظ الغاهئا ميكن

 واجبه وبالتايل فكره، يسبق وجوده الفطرة، عىل يولد فاالنسان

 حقوق ينيف ان ودون ينفيه ان دون اآلخر والءه يسبق وطنه حيال

الوطن. هذا يف اآلخرين

 من جزء االرض فهذه القويم، باالنمتاء للوطن الوالء يصطدم ال

 فقد والفكر الواقع يف ثابت هذا وألن .العريب الوطن يه اكرب، ارض

 العريب الوطن من جزءا وشعهبا البحرين واعترب الدستور، هيلع نص
 هذا املواطن يرتمج مكا ، الدولة وترتمج العربية. االمة من وجزءًا

 ويف العربية االمة بقضايا بااللزتام الوالء يف العضوي التداخل
 التوسيع االستيطاين املرشوع ضد االمة رصاع مهنا املقدمة

 يف فلسطني يف اشقائنا جانب اىل والوقوف الصهيوين العنرصي
 وطهنم لتحرير العدواين املرشوع هذا ضد االسطوري نضاهلم

 ال الوالء، هبذا ملزتمة والدولة العريب. ووطهنم امهتم مع وااللتحام

الشعب. امجاع عن خرجت واال عنه، اخلروج ميكهنا

 الذين االخوة لدى نفسيًا وقلقًا اربااكً الوالء هذا يشلك ان جيب وال

 هؤالء ارتىض الذي الوقت فيف العربية، غري االصول من جتنسهيم مت

 هذه مهوم هلم تكون ان بالرضورة ارتضوا فاهنم ،حبرينني يكونوا ان
 انفهسم اعتربوا او عربا انفهسم واعتربوا لكية اندجموا سواء املنطقة،

 من اآلخرين ماعىل وعلهيم حقوق من مالآلخرين هلم ذلك، غري
 هيلع نصت وما البالد، بدستور االساسية بالدرجة ملزتمني واجبات،

 النسيج من جزءا يكونوا ان قبلوا وبالتايل الصدد، هذا يف مواده
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 واثراء اغناء عامل دخوهلم يكون وان الشعب، هلذا االجمتايع
. االمة مهوم عن وانسالخ وافرتاق ابعاد عامل ال ، ملكوناته

 العرب االخوة لدى واالنمتاء الوالء هذا يصطدم اال الطبييع ومن

 االمة مهوم وحيث مشرتك، احلضاري العمق حيث جتنيهسم، مت الذين

 الوطن من املنطقة هذه حتصني رضورة نرى وحيث مشرتكة،

 والكفاءات الطاقات من لملزيد بالمساح اقتالعها، خطط من العريب

 المين، من وبالتحديد العربية، اجلزيرة احناء من وخاصة العربية

 يقول مكا — فهيا العريب يكون ال حىت والتجنس، واالندماج باحلضور
 اجزاء بعض يف نشاهد مكا واللسان، واليد الوجه غريب — الشاعر
. اخلليج

 حيث االساليم، للدين بالوالء للوطن الوالء يصطدم ان جيب وال

 الوطن هلذا التارخيي العمق االمة، هلذه احلضارية اهلوية فيه نرى
 للشيعة، منفصالً تارخيًا او للسنة منفصالً تارخيا فيه نرى ال والشعب،

 والسملية، الدموية برصاعاته االساليم، العريب التارخي لك هو بل

 اىل املطلق احنيازنا رمغ واخفاقاته، واجنازاته املتنوعة ومبحطاته

 وحراكت رواده، من كرثة رفعها اليت واملساواة العدالة دعوات

 لبعضه امتدادا لسنا لكننا تارخيه، امتداد عىل واملقهورين املظلومني

 املنارصين من او لكيب قتلة من الثأر دعاة مع لسنا اآلخر، دون

والغرباء. داحس حرب السمترار الداعني او جلساس،

 او للطائفة املطلق بالوالء للوطن الوالء هذا ينجسم وال يستقمي ال
 دون الطائفة حقوق عن املتكرر حلديثوا السياسية، او الدينية الفئة

 الفئة او للطائفة، غنب هناك اكن لو حىت املواطنني بقية حقوق

 وتركة برتسبات املثقلة االنتقالية، احلرجة، املرحلة هذه فيف السياسية،
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 يف كبرية مسؤولية والسياسة والعمل الفكر قادة يتحمل السابقة، املرحلة

 عىل تقع كبرية مسؤولية ويه الدولة، امن قانون عدوان آثار ازالة
 — الدين رجال مسؤولية يه مكا املخلصني ورجاالهتا الدولة

.اآلخرين السياسة ورجال السياسيني

 طريقه اتباع بأن يؤكد ان دين عامل لك حق من اكن واذا

 حريصا يكون ان العامل هذا واجب من فان األمان، بر اىل سيوصلنا

 يكون وان اتباعه، عىل حرصه من أكرث والوطن الشعب وحدة عىل

 نصل ال حىت القل"، من اشد "الفننة الكرمية اآلية تلك وبوصلته ديدنه

 خاصة اجلزائري، المنوذج اىل ننجر او افغانستان، اليه وصلت ما اىل

 باهنا نقول ال أخرى، آراء لدهيم والسياسة الدين رجال من كرثة وان
 ،اآلخر لبعضها املمكلة احلقيقة من بعضا حتمل لكهنا ،باملطلق صائبة

 تبدو جيعلها مما خمتلفة، زوايا من الهيا ينظر حقيقة مبمجوعها لتقدم
خمتلفة.

 ألي ، الوطين وامليثاق بالدستور مجيعًا ملزتمون وحنن ، حيق ال

 ضد حيرض ان عاديًا مواطنا او سياسة رجل او دين عامل انسان،

 الرؤى اختالف او العرق او الطائفة اساس عىل آخر مواطن
 اليت الدولية املواثيق لك هيلع نصت قد السايم املبدأ وهذا السياسية.

 اىل لتصل خاضهتا اليت احلروب اآلف بعد البرشية نضج مثرة يه
 خطر وان مرفوض، بيهنم المتيزي وان متساوون، البرش بأن قناعات

 ويهنكه قواه ويدمر املجمتع ميزق والتكفري واالبعاد واالقصاء المتيزي

 وبالتايل الداخلية حلمته ويضعف وراهئا، من طائل ال حروب يف
. اخلاريج التدخل فريسة جيعله

 اعتباره او مواطن، اي تقديس عىل جمبرين انفسنا جند وال
اعتبار او اهلوى"، عن "الينطق وبالتايل املطلقة، للحقيقة حمتكرا
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 النفوس يف اخدودا حيفر لكام فلك االرض، عىل يزنل ال لكامه
 القريب، او البعيد التارخي اساس عىل البعض بعضها عن ويباعدها

 الناس يدفع وال الوطنية الوحدة يعمق ال لكام ولك عنه. االبتعاد جيب
 اجتنابه، جيب املشرتكة الوطنية املصاحل ارضية عىل املشرتك للعمل

 او اخرى عىل مجعية او اخرى عىل طائفة تؤلب ندوة او خطبة ولك

 واالهداف التقدم حنو البالد تدفع ال ، البعض بعضهم عن الناس تسور

 بالتدخل الدولة نطالب ان وقبل املعاكس. باالجتاه تدفعها بل املرجوة،

 ان واخليرة احلية املجمتع قوى نطالب االصوات، هذه مل لردع

 التدخل هذا ملل املدخل يكون وان الغلواء. هذا مل لمجل تتدخل
 السياسية والفعاليات الخشصيات خمنلف بني التنسيق هو املسمتر

 ما منطقة وقعت لكما وفعاليهتا عددها يزداد ليت)وا املتتورة والدينية

 امام مفتوح الفعاليات هذه من جملس يتشلك وان اخلطر(، مربع يف

 فهم اىل والتوصل الساحة، عىل املستجدات اكفة لبحث اجلميع،

احللول واجياد الراهنة املرحلة الولويات __ امكن ان — مشرتك
 الشعيب العمل هذا يضري وال واالخرى. الفرتة بني تربز اليت لملشالك

 يف اصالحية رموز مع واالخرى الفرتة بني ويتفاعل يسمتع ان
السلطة.

 رمغ المتزيقية، الدعوات هذه ملثل مستقبل ال بأنه نقول وعندما

 هذه وموقع تارخي خصوصية من ننطلق فألننا الراهنة، خطورهتا

 اليت البحرين، تكون ان ميكن فال شعهبا، وبالتايل الطيبة االرض

 مابني بالد حلضارات جرس دور املعروف تارخيها امتداد عىل لعبت

 عنف، دون االسالم دعوة قبلت واليت وغريمها، السند وبالد الهنرين
 هلا يكون ان وتمطح االسالمية، والتجارب املذاهب اكفة واحتضنت

 واالقلمي بل اخلليجي، التعاون جملس دول صعيد عىل رياديا موقعا

يف يرى الذي القبيل اجلبيل البلد كذلك تكون ان برمته، اخلليجي
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 املتالمطة املصاحل عن تعبريا فقط ليس ،الداخلية حروبه اسمترار

 يمتكن حىت ، الراهن املوضويع واقعه عن تعبريا وامنا جليرانه،
االقلميية. اخلارطة اىل اعادته من عقالؤه

 الدميقراطية، اجواء من البعض يتخوف االنتقالية، املرحلة يف

 تساؤالت يثريون الوراء، اىل بالعودة يطالبون سلبياهتا، اىل يشريون
 لربهنة تلك او اخلاطئة الترصحيات هبذه يستهشدون املستقبل، حول

 ثبت لكنه بعد! تنضج مل السياسية وقواه الشعب بأن خاطئة مقولة عىل

 والفرق االحزاب مكا — الشعوب بأن العامل، احناء اكفة يف

سلبيات وان ،العملية املمارسة من تتعمل _ السياسية والتجمعات

 حيث الدميقراطية، من باملزيد اال تقليصها ميكن ال الدميقراطية

 املرحلة مسات من ان السيايس احلقل يف العاملني لك يكنشف
 مث املاضية، املرحلة سببهتا فراغات لسد الشديد الركض هذا االنتقالية

 حصف، واحصاب وحمرضني وجتمعات احزابا البعض، يرتاجع
 املوضوعية بقوانينه املجمتع علهيم حيمك حيث مواقعهم، اىل ليعودوا

 من بعضا يلغوا ، يتجمعوا ان مطالبا ترمح، ال اليت الصارمة

 صياغة يعيدوا املنظور، املدى يف للتحقيق القابلة غري مطوحاهتا

 ضوء عيل والتتظميية السياسية وآلياهتم وهيالكمه براجممه
 ، لعملها مقياسا وتعتربه املاىض عند تقف عواطف دون املستجدات،

 مؤكدًا املستقبل، يفتحها اليت الرحبة اآلفاق اىل النظر بعد دون أو

 فيبىق الناس ينفع ما وأما ، جفاء فيذهب الزبد فأما " اآلية: مصداقية

االرض." يف

٦٢



 من عام نصف .. االستقالل على عاما ثالثون
(٧المصالحة) سفر

 استقالل عن االعالن مت ١٩٧١ اغسطس من عرش الرابع يف

 العام منذ امتدت اليت الربيطانية احلماية مرحلة واهنيت البحرين
 من صفحة وطويت خليفة( آل عيل بن عيىس الشيخ عهد )يف ١٨٨٠

 من حلقة البحرين استقالل اكن حيث اخلليجية الربيطانية العالقات

 سبمترب ٣) قطر مشل والذي املنطقة عن الربيطاين االنحساب حلقات

(.١٩٧١ ديمسرب٢) ملحتدة لعربية االمارات ،ودولة (١٩٧١

 ١٩٦٨ يناير ١٨ يف العامل حكومة اختذته الذي القرار اكن

 العام هناية اقصاها فرتة يف اخلليج منطقة من العسكري باالنحساب

 ان بعد وذلك برمهتا، املنطقة مستقبل حول اجلدل بداية ١٩٧١
 عدن يف االساسية قاعدهتا من االنحساب عىل بريطانيا أجربت

 بعد ١٩٦٧ نومفبر ٣٠ يف االستقالل عىل المين جنوب وحصول

 املحتل الميين اجلنوب لتحرير القومية اجلهبة قادهتا مسلحة ثورة
 الربيطانية القوات فهيا تكبدت الميين اجلنوب لتحرير الوطنية واجلهبة

من يتصاعد الثورة شبح اكن الذي الوقت ذات يف ، كبرية خسائر

٢..١ اغطس ١٨ — البحرين — الخليج اخبار —
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 من التاسع يف انطلقت اليت ظفار حترير جهبة متكنت ان بعد ظفار
 جنوب يف الريف من كبرية مناطق عىل االستيالء من ١٩٦٥ يونيو
 صفوفها تكتل واخلليجية العامنية املعارضة قوى اكفة وبدأت معان

 ذلك يف مستندة الربيطاين االستعامر عىل اجلهبات من املزيد لفتح

 الدمع وعىل الربيطاين العسكري للوجود العارم الشعيب الرفض عىل
 دمع عاتقها عىل وضعت اليت النارصية القيادة من واملادي املعنوي

 ،١٩٦٢ سبمترب ٢٦ ثورة قيام بعد صنعاء يف اجلمهوري النظام

 اكتوبر ١ ٤ يف انطلقت اليت الميين اجلنوب يف املسلحة الثورة ودمع
 واخلليج معان منطقة يف التحرر قوى لك جانب اىل والوقوف ١٩٦٣

 حترير )جهبة اقامة اىل التحررية القوى دفع يف واهسمت ، العريب
 جهبة مضت واليت ١٩٦٦ عام املحتل( العربية اجلزيرة رشق

وجهبة للتوضيح( _ )القامسي معان حترير وجهبة ظفار حترير

 القوى اكفة بانضامم رحبت واليت البحرين يف الوطين التحرير

 للعمل مستعدة وتكون االهداف يف معها تلتيق اليت الثورية واملنمظات
 القاهرة هو للجهبة الدمئ املقر بان اعلنت مكا اجلهبة. ميثاق مضن

 — التارخيية ورضورهتا العريضة الوطنية اجلهبة كراس )راجع

 بدون — معان لتحرير الشعبية اجلهبة اصدار ، يونيو ٩ دراسات

تارخي(.

 الربيطاين العسكري االنحساب واكن مستقرة، املنطقة تكن مل

 يرون الربيطانيون املسؤولون اكن حيث بريطانية ومصلحة رضورة

 والسياسية االقتصادية االتفاقيات عرب مصاحلمه عىل احلفاظ اماكنية

 بالدرجة الكربى القوى مصاحل حيفظ اقلميي امين نظام اىل والتوصل

 القوى موازين حسب املنطقة معوم يف االوضاع ويطور االساسية،
واالقلميية. الدولية املتصارعة االطراف بني
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 تفتش او ، االقلمي يف موقع عن تفتش الفرتة تلك يف البحرين اكنت

 هلذه املعارص التارخي طبعت داخلية ألوضاع سياسية حلول عن
 العرشين القرن بداية منذ االسايس الشعيب املطلب اكن حيث اجلزر،

 صناعة من االجنيب واخراج القرار صنع يف الشعبية املشاركة هو

 ويه العامة، احلريات يف الشعبية املطالب وحتقيق املحيل، القرار

 هيئة تشلكت عندما اخلمسينات مرحلة يف بوضوح برزت مطالب

 ومن املهن خمتلف من الشعبية الفائت لك حشدت اليت الوطين االحتاد

 املؤسسات تطوير اىل احلاجة عن عرب واسع حتالف يف الطائفتني

 من والتخلص البحرين، يف وسواها والقضائية والسياسية االدارية

 تشارلز الربيطاين املستشار ميارهسا اكن اليت املطلقة السيطرة

بلكريف.

 بعالقات يتعلق االول : شقني ذات آنذاك املطروجة االسئلة اكنت

 باالدعاءات مرتبطا اكن ما سواء االقلميي، اخلارج مع البحرين

 يف املسامهة او الفارسية الدولة اىل اجلزر هذه تبعية حول االيرانية

 بالعالقة يتعلق والثاين االستقالل. او التسع االمارات يضم احتاد صنع

 يمتكن مل واليت البالد، يف النشطة السياسية واحلركة احلمك بني

 الوطين االحتاد هليئة وجهت اليت الكبرية القمع محلة رمغ االجنلزي

 جديدة حراكت نبتت بل املعارضة، حركة تهني ان ١٩٥٦ عام

 العرب، القوميني )حركة للسلطة واملعادي الرسي العمل اعمتدت

 البحرينية( الوطين التحرير جهبة ، االشرتايك العريب البعث حزب
 السابقة، االحداث عىل عام مرور مع تتجدد االحداث واكنت

 عامل ١٥٠٠ ترسحي معلية شلكت حيث ١٩٦٥ مارس يف وتصاعدت

 مطالب متلبسة لتعود ، البعري ظهر قصمت اليت القشة بابكو رشكة من
 الحتاد التأسيسية اللجنة عن االعالن حىت ١٩٦٨ العام منذ معالية

مع ،١٩٧١ عام البحرين يف احلرة املهن واحصاب ومستخديم معال
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 اخلارج يف ماكتب هلا اقامت اليت الرسية احلراكت تلك اسمترار
 والعاملية، العربية التحرر حراكت من والدمع االسناد عىل وحصلت

 العامل وسط التنظميية املرتكزات من الكثري هلا اقامت واليت

املجمتع. قطاعات واكفة لشبابوا واملرأة والطالب

 مها اخلليج يف االساسيتني االقلمييتني الدولتني ان واحضًا اكن

 الفراغ مأل مسؤولية ان اعتربت اليت االمريكية االسرتاتيجية مرتكز

 التحالف عىل تعمتد ان علهيا وان عاتقها، عىل تقع اخلليج منطقة يف

 شاه زيارة اثر ١٩٦٨ عام جدة اتفاقية دشنته الذي االيراين السعودي
 االحتاد القامة اجلهود فان وبالتايل السعودية، العربية لململكة ايران

 املخطط مع تعارض عىل اكنت اذا جناحا حتقق ان ميكن ال التسايع
 االشاكل حل الرضوري من اكن وحيث املنطقة، اوضاع لرتتيب العام

 البحرين، جانب اىل ثقلها بلك اململكة وقفت فقد البحريين االيراين
 ان ميكهنا املحتدة( )االمم الدولية املنمظة ان االساسيون الفرقاء ووجد
 احلقائق تقيص جلنة تشكيل مت وهكذا املشلكة، هلذه خمرجا ترتب

 الدبلومايس ، الدولية لملنمظة العام لالمني الخشيص املمثل برائسة

 ٣١) يوما ٢١ ملدة البحرين يف بقيت جونسياردي، ونسبري ، االيطايل

 الغالبية آراء ملعرفة جاهدة سعت (١٩٧٠/٤/ ٢٠ - ١٩٧٠/٣/
 يف البحرين" "مستقبل يرى انه عىل امجع الذي الشعب من الساحقة

 عالقاهتا تقرير يف حرة تكون وان سيادة، ذات عربية "دولة

 مايو ١ ١ يف باالمجاع االمن جملس أعضاء وصدق . اخلارجية

 املندوب آنذاك، املجلس رئيس به تقدم الذي القرار عىل ١٩٧٠

 ايران بني العالقات يف التوتر من صفحة طويت وبذلك الفرنيس.

 تعرثت ان بعد البحرين استقالل امام سالاك الطريق وبات والبحرين،
حيث التسع، لالمارات احتادية دولة القامة بذلت اليت اجلهود لك
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 بعد ١٩٦٩ العام هناية يف التسع االمراء بني القمة اجمتاعات توقفت
 واملقاعد والدستور الدولة رئيس وعىل العامصة عىل حادة خالفات

الحتادي.ا املجلس يف

 وساطات عرب الهيا التوصل مت قد اخلارجية االشاكلية اكنت اذا

 قوى وجود يف املمتلة الداخلية االشاكلية بقيت فقد ودولية، اقلميية

 يريد الذي الوقت يف سياسية، مطالب ولدهيا وفعالة نشطة سياسية

 االستقرار يسودها مرحلة اىل للعبور الداخلية اجلهبة تربيد احلمك

 حيث املستقلة، الدولة مؤسسات بناء قضايا طرحت وهكذا واالمن،

 سملان بن خليفة الشيخ مسو يرتأسه اكن الذي الدولة جملس حتول

 هذا ضوء عىل للوزراء رئيسا وبات ، الوزراء جملس اىل اخلليفة
 العالقات ينظم للبالد دستور وضع عن احلديث وبدأ التحول،

 ويرمس والقضائية والترشيعية التنفيذية السلطات بني والصالحيات

السيايس. القرار صنع يف الشعبية املشاركة حدود

 االقتصادية والفعاليات القوى آراء معرفة الرضوري من اكن

 آراء استقراء يف نشطة الصحافة واكنت البالد، يف واالجمتاعية
 للحمك، بالنسبة جديد الدرب حفيث املشارب، خمتلف من املواطنني

 وليدة التجربة وحيث ، واردا التجربة مستقبل عىل التخوف اكن فقد

 اخلبرة قليلة السياسية احلركة واكنت ، العوامل من كرثة فهيا واهسمت
 مع املصاحلة طريق احلمك يسلك مل وحيث ايضًا، امليدان هذا يف

 باجتاهات تدفع والعاملية العربية الثورية االجواء وحيث املعارضة،

 من القوى هذه موقف يكون ان الطبييع من اكن فقد رادياكلية،
 االيديولويج الزتامها من نابعًا للحمك الالحقة السياسية التوجهات
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 والعاملية العربية التجارب مع وعالقاهتا وتأثرها السياسية وبراجمها
 ان اما ،الرسية السياسية للقوى واحضة املسطرة اكنت لذلك .األخرى

 املجلس يف املشاركة ترفض او املطالب للك احلمك يستجيب

 الوطين املجلس انتخابات يف أخرى مرة املهشد وتكرر التأسييس،

 اىل التحرير جهبة دعت بيمنا املقاطعة اىل الشعبية اجلهبة دعت حيث
 الذي السيايس املوقف يتخذون الناس ان واحضا واكن املشاركة،

 اليت االيديولوجية التربيرات عن يفتشون مث ألوضاعهم، مناسبًا يرونه

 املشاركة، او املقاطعة عن النظر وبغض املوقف. ذلك وتربر تسند

 ماكن الربملان ان هو املنمظات هذه ملل النظري االساس اكن فقد
 ان طاملا االساسية، بالدرجة وبراجمها السياسية بالسلطة للنهشري

 جدول عىل مدرجا اكن التغيري برناجم وان النظام، مع يمت مل التوافق

 يرى يكن مل احلمك وان خاصة الرسية، الثورية احلراكت هذه امعال

 يرى وال وجودها برشعية يعرتف وال القوى هذه مع للحوار حاجة
 ادوات من أداة او كربى عربية دول السرتاتيجيات امتدادًا اال فهيا

الباردة. احلرب مرحلة يف االشرتاكية لملنظومة الدويل الرصاع

 الذي السيايس واملوقف النظرية املنطلقات امهية من وبالرمغ

 مرحلة يف البالد يف الفاعلة اليسارية السياسية القوى هيلع تستتد اكنت

 عن االعالن بعد النظام ملعب يف اكنت الكرة ان اال السبعينات،

 اليت السياسة عىل لالحداث الالحق املسار يعمتد حيث االستقالل،

يه — السلطة أي ___ بأهنا القول وميكن علهيا، تسري ان السلطة تريد

 واذا السلمي الطريق سلكت اذا السياسية التيارات عقلنة عىل القادرة

 الذي الصحيح الطريق هو الشعبية املشاركة طريق بأن مقتتعة اكنت

 القوى بني العالقات من ارىق حالة اىل للوصول تطويره ميكن
 التوجه، هذا مل الوارد يف يكن ومل احلمك. وبني املعارضة السياسية

 باسمترار جتلت امنية عقلية يه احلمك لدى السائدة العقلية اكنت فقد
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 مع او معايل ارضاب لك مع او تظاهرة لك مع االعتقاالت محالت

 تغريت عندما ذروهتا اىل االمور ووصلت شعيب، احتجاج لك
 اكتوبر حرب بعد النفط السعار الكبري باالرتفاع االقتصادية االوضاع

 مضيعة الربملانية الندوة هذه ان احلمك ألقطاب واحضًا وبات ،١٩٧٣

 املساءلة وأن احلامكة للطبقة االقتصادية لملصاحل ومرضة للوقت

 تلك من االستفادة اىل املندفعني معل ستعرقل لشفافيةوا واملحاسبة

 بأن يرددون اكنوا آنذاك النظام منظري وان خاصة النفطية، الطفرة

 اىل الراحئة هذه من نستفيد ان وعلينا النفط راحئة عىل تعيش البحرين

التجارة!!. اىل السياسة يغادر ان اجلميع عىل وان احلدود، ابعد

 برزت اليت السياسية العمتة مرحلة اىل االندفاع يف اهسما عامالن

 ذروهتا ووصلت ١٩٧٤ هناية يف الدولة امن تدابري قانون مسودة مع
 االهلية احلرب بداية :١٩٧٥ اغسطس ٢٦ يف الوطين املجلس حبل

 اكنت فقد .١٩٧٥ مارس ٢٦ يف فيصل امللك ومقتل لبنان يف

 الضخمة النفطية العائدات من قريب آمن موقع عن تفتش الرساميل

 ابريل ١ ٧ يف الكحالة حادثة اثر لبنان يف االهلية احلرب اندالع بعد

 من ارتياح موضع الكويت او البحرين يف املجالس تكن ومل ،١٩٧٥
الكربى. الشقيقة

 االوىل السنوات تلك عند الوقوف اىل ماسة حاجة يف حنن

لالستقالل.

 يف حتقق الذي املجيد اليوم هلذا االعتبار اعادة جيب البدء يف

 به، حنتفل الذي الوطين العيد واعتباره الراحل، االمري املرحوم عهد

 مسو جلوس يوم هو الذي احلايل الوطين باليوم واعزتازنا تقديرنا مع
 لننشيط ليس السنوات تلك تذكر اىل حباجة وحنن الراحل.. االمري
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 جيال ألن ايضا وامنا حاليا، الفاعلة السياسية للقوى اجلمعية الذاكرة
 العامة اخلطوط يعرف ال ايضا وامنا التفاصيل ليس اليعرف بأمكله

 االستفادة حاليا نريد واليت البحرين، تارخي من الصعبة املرحلة لتلك

 ال ليك وسلبياهتا، اجيابياهتا من والتعمل مهنا، املستقاة الدروس من
 ان باسمترار هدفنا ويكون السابقة. التجربة سلبيات الفرقاء يكرر

 عزوجل(، لله )والمكال سلبيات من مابه ونصلح السيايس واقعنا نطور

 النجاح اماكنية لرنى بعجالة اوضاعنا امام الوقوف املفيد من وسيكون

القادمة. للتجربة

 العام العفو باعالن جليل، معل عىل اقدم قد االمري مسو ان الشك

 مما السياسية. حقوقها املرأة اعطاء وقبله الدولة، امن قانون والغاء
 واملعارضة احلمك بني والعالقات السياسية واحلركة البالد دفع

 العام من الوقت هذا مل يف تصورها باالماكن يكن مل خطوات
املايض!!

 عىل الشعب وامجع اجلميع باركها اليت السياسية املبادرات وهبذه

 قبل من يقرتبا مل مكا البعض بعضهام من الطرفان اقرتب اجيابياهتا،

 اخلطاب هو ذلك عىل دليل وابرز للبحرين، املعارص التارخي لك يف

 السياسية، املعارضة قبل من او السلطة قبل من املتداول السيايس

 القيادة بني يوم بعد يوما تتعمق اليت الودية العالقات اىل اضافة

 وجو الساحة، يف الفاعلة واالسالمية الوطنية القوى وبني السياسية

 اجلميع يريد الذي والشفافية الرصاحة وجو واملناقشات االنفتاح

القادمة. الدستورية املرحلة اىل العبور من البالد لتمتكن ه اسمترار
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 يف واملعارضة، احلمك بني سياسيا انفراجا االستقالل يدشن مل
 مرحله الوطين، امليثاق مبرشوع االمري، مسو دشن الذي الوقت

--------- يعد مل حبيث واملعارضة، احلمك بني واملصاحلة الكبري االنفراج

 او سيايس معتقل او جسين أي — االنتخابات موعد ننتظر وحنن

 والقوى احلمك بني العالقات من الصفحة هذه طويت وبذلك مبعد،

السياسية.

 النظر يف احلمك جاب من العقالفية وهذه السيايس، االفراج وهذا

 او االمنية العقلية عن بعيدا سياسية بعقلية معه والتعامل احلال واقع اىل
 دول وسياسات لرغبات تنفيذا السياسية احلركة به تقوم ما اعلبار

 البلد هلذا معادية دول احلارض الوقت يف هناك )وليس للبحرين معادية
 ايران أكدت ان وبعد ، البحريين القطري اخلالف حل بعد اجلميل

 اهنيار وبعد برمهتا، املنطقة واستقرار امن عىل حريصة بأهنا خامتي

 ؛ املجاورة!( املنطقة يف له احلليفة والدول االشرتايك املعسكر
 السيايس العمل فرقاء بني مشرتكة ارضية اجياد يف كثرياً سيساعد

 املتعددة املسامهة ولعل ، البالد مشالك معاجلة يف اجلميع يهسم حبيث

 واملنتديات العمل ورش يف السياسية احلركة نشطاء قبل من االشاكل

 الفساد او التعلميي او االقتصادي الوضع او البطالة مشلكة ملعاجلة

 وتعاجلها مبمجوعها البالد هتم قضايا من غريه او االداري لرتهلوا

 اكللجنة االهلية اللجان هلا احللول اجياد يف تهسم او امليثاق تفعيل جلنة

 وقضايا بالبدون املتعلقة القضايا حل متابعة يف االنسان حلقوق االهلية

 االجواء عىل تدلل لكها ، االنسان حقوق قضايا من وسواها التجنيس

البالد. تسود اليت االجيابية اجلديدة
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 حاليا املطروحة تلك او البالد، مهنا عانت اليت القضايا لك ويف

 املجلس وانتخابات البلدية انتخابات اىل التجنيس اىل البطالة قضية من
 السلطة اىل تتجه االنظار فان ، امليثاق تفعيل اىل اضافة ، الوطين

 ثبت فقد السياسية. احلركة مسؤولية هنمل ان دون االساسية، بالدرجة

 االمري مسو اختذه الذي الجشاع السيايس القرار ان الشك اليقبل مبا
 وفتح البالد، مهنا عانت كبرية كوابيس ازال قد العام هذا مطلع يف

 به حيتذي مثاال البحرين وأصبحت للبالد، الالحق للتطور رحبة افاقًا

 الوطنية املصاحلة عن احلديث يمت عندما العربية البلدان من الكثري يف

 مسالة من تعقيدا اكرث مسالة البطالة اكنت واذا االنسان. وحقوق

 سلبا املجمتع يف كبرية ورشاحئ قوى مصاحل ومتس السيايس االنفراج

 وهذا ، اخرى مرة تربز سيايس قرار اىل احلاجة فان اجيابا، او
 احلمك بني ترسيخها جيب اليت الثقة عىل اساسا يعمتد القرار

 العمل يف حقهم وبالتايل سواسية، املواطنني لك باعتبار املواطن،

 وامنه الوطن عن الدفاع مواقع يف وخاصة الدولة، مرافق اكفة ي
 ان لالجنيب ميكن ال حيث الدفاع، او الداخلية يف سواء واستقراره،

 ان مكا .البلد ابن من أكرث واستقرارها البالد امن عىل حريصا يكون
 املحلية العاملة تشغيل يف واجنبية عربية بلدان جتربة من االستفادة
 سنويًا تتخفض نسبة دفع يف الدولة تهسم )بأن الوافدة ماكن واحالهلا

اخلاص(. القطاع يف تشغيلها يمت اليت املحلية العاملة اجور من

 خلقت اهلموم، من كرثة ازالت السيايس، االنفراج من اهشر ستة

 الشأن يف لملسامهة الخشصيات من بكرثة دفعت كبرية، اجيابية اجواء

 كثرية وبكفاءات عالية، حبيوية يمتتع البحرين شعب ان وبرهنت العام،

 حبيث االمام اىل البالد لتطوير استمثارها جيب امليادين، خمتلف يف
 كشفت لكهنا واالقتصادية، السياسية املجاالت اكفة يف الصفوف تتقدم
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 جعز وعن احلكويم االداء يف شديد بطء عن نفسه الوقت يف
 سلبيات من للتخلص االجيابية االجواء هذه استمثار عن احلكومة

 من قانون ألي تعديل أي احلارض للوقت يصدر )مل السابقة املرحلة
 الدستور، مع واملتعارضة املعمتة، املرحلة يف صدرت اليت القوانني

 اجواء وخلق احلرص(، ال املثال سبيل عىل اجلمعيات قانون وابرزها

 ورشة اىل البالد وحتول واالجمتاعية االقتصادية االوضاع تستهنض

 العامل اىل والصناعيني التجار من املواطنني، مجيع يشعر كبرية معل

 االبواب فتح قد السيايس االنفتاح بأن املجمتع قوى واكفة واحلرفيني

القطاعات. اكفة الستهناض
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 المرحلة اولويات من الوطني المجلس هل
(٨الراهنة؟)

 ستة مرور — واملمه احلساس املوضوع هذا كتابة قبل حرصت

االحداث يوميات اقرأ ان _____ الوطين املجلس حل عىل عاما وعرشين

 احلكومة بني السياسية االزمة اىل ادت اليت احلرجة االيام تلك يف
 الوطين املجلس حبل احلمك اختذه الذي والقرار الوطين واملجلس

 الربملانية. احلياة باعادة الصلة ذات الدستور مواد بعض وتعليق
 املسؤولني من كرثة هبا ادىل اليت الصحفية الترصحيات واتصفح

 دفعهتا اليت واالسباب االحداث تداعيات من احلكومة موقف لتوضيح

 السيايس اخلطاب قراءة اىل باالضافة املذكورة، باخلطوة القيام اىل

 النسائية، الشبابية، )الطالبية، اجلماهريية واملنمظات املعارضة لقوى

.وسطها فعال تأثري السياسية للقوى اكن اليت العاملية(

 الكويتية السياسة حصيفة اجرته الذي املطول الصحيف اللقاء يف

 يف خليفة، آل سملان بن خليفة الشيخ الوزراء، جملس رئيس مسو مع

 مسوه خلص ،١٩٧٥ اغسطس ٢٦ بتارخي الصادر ٢٥٧٨ رمق عددها

التالية: باالمور املجلس حل اسباب

٢٠٠١ اغسطس ٢٥*,اخبارالخليج-البحرين-
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 اكنت اليت التيارات معل رسية إللغاء الدميقراطية اخرتنا
السطح حتت تعمل

احلكومة حركة لشل مكشوفة دعوة اىل املجلس حتول لقد -

 النظام واظهار احلكومة مسعة تشويه هو النواب مه اكن لقد _

 القادمة العرشة الهشور خالل املواطنني أعد وأنا الئق.. غري مبظهر

 الناس وسريى املاضية السنني خالل النيايب املجلس وعود يفوق معال
 لملتابعة جلانا وسأشلك االمر بنفيس وسأتوىل اختلف الوضع أن هنا

 واجياد االسعار وحتديد االساكن مشلكة حل هو له سأتفرغ ما وأمه

املحتاج. لملواطن املالمئ السكن

 الالئق السكن واجياد السكن مشلكة حل خالل من انه اعتقد —

 االمور هذه . الغالء حماربة مع املناسب العمل وهتيئة واليحص
 مننطور اآلن البحريين فاملجمتع طبيق فارق أي سزتيل او سقلص

. اجلنسني للكا اآلن مهيائً العمل أصبح حىت

 يف الوزراء، جملس لشؤون الدولة وزير العريض، جواد السيد

 اغسطس ٢٨ بتارخي البحرينينة االضواء جريدة اسئلة عىل رده

 اثبتت قد البحرين يف الدميقراطية التجربة ان الواقع " يقول ،١٩٧٥

 مبعىن ويضيف ،احلكومة نظر وجهة من العميل التطبيق يف فشلها
 حيث من احلريات ومع الدميقراطية مع وقالبًا قلبًا احلكومة ان اوحض:

 الذي وباالسلوب الدميقراطية هذه ممارسة اىل الوسيلة لكن ... املبدأ

 العريض: ويرى فعاليته." عدم اثبت الوطين املجلس خالل من اتبع
 وذلك االستقالل.. بعد جاء الوطين املجلس ان االسباب هذه بني ومن

 حديثة اكنت الدولة وان خاصة يربره ما له يكن مل الذي االستعجال

 الرئيسية ترشيعاهتا الوقت ذلك يف تستمكل ومل باالستقالل العهد
 أداة يكون أن بدل — ذلك بعد — باملجلس أدى مما والرضوري
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 ملا عائقا أصبح الرضورية.. الترشيعات اجناز رسعة يف مساعدة

. ترشيعات من البالد حتتاجه

 خليفة، آل سملان بن عيىس الشيخ الراحل االمري مسو حديث يف

 ان وبعد ،١٩٧٥ سبمترب ٢ بتارخي الصادرة الكويتية القبس جريدة مع

 قائال: االساكن موضوع عن حتدث املجلس، حل اسباب اىل اشار

 كذلك حاليا.. البحرين يف املواطنون حيتاجه مرشوع أمه اعتربه انين

 ارخص البحرين تكون ان اىل نسىع إننا الغالء، ملواجهة اجراءات
مواطنهيا." ودخول دخلها مع ينتاسب مبا املنطقة، يف بلد

 التوتر االزمة: مظاهر بدقة آنذاك السياسية القيادة خشصت لقد
 االخرية امام يعد ومل والتتفيذية، الترشيعية السلطتني بني النقة وعدم

 ال حبيث بدوره ستقوم بأهنا والتأكيد الترشييع املجلس حل سوى

البالد. حتتاجها اليت للقوانني العقمية املناقشات يف الوقت يضيع

 يف السياسية االزمة بأن يرى الذي هو الدقيق النخشيص ان اال
 وانه االجمتاعية، االقتصادية لالزمات انعاكس يه مهنا كبري جزء

 ضد اجلمهور اثارة ثقلها اكن مهام السياسية لملعارضة الميكن

 األساسية لملشلكات احللول تضع ان احلكومة استطاعت اذا احلكومة

 تكون حبيث اخلدمات.. السكن، العمل، الناس: مهنا يعاين اليت

املنطقة. يف بلد ارخص البحرين

 القيادات هتمت بيمنا املعييش، الوضع هيمهم الناس لك ان الشك

 العام، بالشأن — املعيشية الناس اوضاع اىل اضافة - السياسية

 مبا واخلارجية، الداخلية الدولة وسياسة العامة احلريات مكوضوع

 من موقفها او الكربى الدول او املجاورة بالدول الدولة عالقة تتضمن
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 اليت املحتدة الواليات مع العالقة او الصهيوين العريب الرصاع
 العربية لالمة املركزية للقضايا الصارخ عداهئا عن يوميا تربهن

 احلركة تريد وحيث العراق. عىل الظامل احلصار او فلسطني يف سواء
 االوضاع تستمثر يقول والبعض الناس، مهوم عن تدافع ان السياسية
 اىل باالضافة علهيا، وتزايد للحكومة الهتم لتكيل للجمهور الصعبة

 من فان اخلارجية، والسياسة الداخلية القضايا يف مواقفها عن التعبري

 الصحية االجواء انعدام حالة يف الطرفني بني التوتر يزداد ان الطبييع

 ظروف بروز او لالخر، احدمها اناكر او للحوار، والسلمية

 السلطة ويه الفاعل، الطرف يرى وسياسية اقتصادية ومستجدات

 للنشاط اخرى قنوات اجياد ، العامة املصلحة من بأن التنفيذية

 جناحات حتقيق عىل — نظرها وجهة من — قادرة تكون احلكويم
افضل.

 اقدم اليت الكبرية املبادرات بعد االنتقالية، املرحلة يف اننا وحيث
 السابقة، التجربة امام اجلميع يقف ان املفيد من فان االمري، مسو علهيا

 يرافق قد الذي الصخب من خوف ودون احلوار، من خوف دون

 هذه وراء تقف اليت النوايا من املخاوف اثارة ودون احلوار،

 من العبور رضورة عىل امجاع هناك ان طاملا تلك، او الترصحيات
 االمساك فان وبالتايل الدستورية، املرحلة اىل االنتقالية املرحلة هذه

 تخشيصهم يف املسؤولني كبار عهنا عرب اليت االساسية القضايا

 احلارض ومقارنة الفرتة لك يف البالد هبا مرت اليت لالشاكلية الدقيق
. الفاعلة االطراف خمتلف كثريا سيفيد باملايض

 يف املسؤولني اكقة عها عر اليت االرىل االساسية التضية
 السيايس اخلطاب اىل باالضافة املجلس، اعضاء لسلوك تقيميهم
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 املعارضة، الراكن واملقاالت والبيانات اخلطابات او احلمك، الراكن

 الهتم اكنت حيث الطرفني؛ بني الودي غري او العدايئ املوقف يه
 او الدولة يف املسؤولني ترصحيات اىل العودة وميكن بيهنام. متبادلة

 الفاعلة السياسية القوى اصدرهتا اليت املنفردة او املشرتكة البيانات

 العريب البعث وحزب التحرير وجهبة الشعبية )اجلهبة الفرتة تلك يف

 حد اىل عكست اليت اجلماهريية املنمظات اىل باالضافة االشرتايك(

 الوطين االحتاد وبالتحديد املعارضة السياسية القوى تأثري جحم كبري

 اىل السياسية القوى سعت حيث عدائيا، اخلطاب اكن البحرين. لطلبة

 املعارض موقفها حصة عىل للتأكيد السلبيات لك من االستفادة

 اليت املعارضة لقوى الهتم كيل من السلطة ترتدد ومل للحكومة،

 او قوى من "توجهيات عىل بناء للنظام املتاعب اثارة هتمة هبا ألصقت

تستقر." ان املنطقة او للبحرين التريد اجنبية دول

 هذه واسمترت االجواء، تلك ظل يف الدستورية احلياة دخلنا

 املجلس وال االستقالل يشفع مل حيث املجلس، حياة يف االجواء
 يعود حبيث العامة الوطنية باملصاحلة الوطين املجلس وال التأسييس

 ومحلت واملعتقالت. الجسون ابواب وتغلق الوطن، اىل املبعدون

 ساد الذي االمين والقلق والظنون اهلواجس لك االسقالل حكومة

االستقالل. قبل ما مرحلة يف البالد

 السيايس احلراك زمخ من وبالرمغ احلارض، الوقت يف اما

 فان ، السابقة املرحلة تفوق بدرجة البالد، يف والفكري واالجمتايع

 بأن القوى ميكن بل السياسية، والقوى احلمك بني للغاية ضعيف التوتر

 باحلديث سواء السياسية، القوى من كرثة عىل تتقدم السياسية القيادة

 لك وحدة رضورة او النسائية اجلهود توحيد او النقابات عن
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 عن واالبتعاد الوطنية الوحدة امهية او البالد، يف الدميقراطيني

االمري. مسو عهنا عرب مكا الزجاجة عنق لنعرب اجلانبية اخلالفات

 للقوى سيايس برناجم عىل احلصول يصعب احلارض الوقت ويف

 يف الثوابت عىل والتأكيد االمري، مسو مببادرات يشيد ال السياسية

 قد االمام اىل واسعة خطوات بأن يعرتف وال وامليثاق، الدستور

 من الكبري المك هذا عودة او املرأة ملشاركة بالنسبة حتققت

 نظرا القادمة، السياسية احلياة سترثى اليت السياسية الخشصيات
 القادمة، التجربة اجناح بأمهية لشعورها ونظرًا املترامكة، للتجربة

 يف السياسية والقيادة االمري مبادرات مع للتجاوب املسمتر واستعدادها

 يف شاهدنا مكا مناطقها بعض او البحرين تواجهها مشلكة اية تطويق

املؤملة. حفص جد احداث

 احلمك بني املتوترة السياسية االجواء بأن القول ميكن وبالتايل

 الوقت يف موجودة ليست االستقالل، مابعد مرحلة يف واملعارضة

 الصحيحة وقراءته االمري مسو موقف هو اسايس لسبب احلارض،

 الزالة احلثيث سعيه وبالتايل السابقة، السياسية االزمة ملسببات

 وطنية يف وثقته واملبعدين( والجسناء )املعتقلني االزمة تداعيات

 اليت العادلة املطالب مع متنامغا احلمك جيد عندما واخالصه املواطن

 مسو من الصائب املوقف هذا ان شك وال املواطن. هذا يطرحها

 احلكومة اراكن صعيد عىل سواء لكه، املجمتع يف فعله يفعل االمري

 الدولة، امن قانون بقوة املاضية الفرتة طيلة الناس مع تعاملت اليت

 ما حتقق ان دون .. واخلدمات والسكن العمل حول الكثرية وبالوعود

 عىل او وعود.. من االزمة بداية يف املواطنني صدور به انلجت

 مبادرات فاجئهتا اليت تالوييهنا مبخللف الوطنية الخشصيات صعيد

 ما ان احلارض للوقت مصدق غري بعضها يكون وقد االمري، مسو

 السياسية املواقف من املزيد تؤكدها ، حقيقة االرض عىل جيري
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 ليؤكد املناسبات اكفة يف االمري مسو عهنا يعرب اليت واالنسانية
 حباجة البالد ألن عنه، عودة ال البالد، يسود جديدًا هنجًا بأن للجميع

 لك مع به الناس نثة ويقوي يعزز احلمك وألن الهنج، هذا مشل اىل
 هذه مع وعامليا عربيا تكرب البالد وان يتخذه، جديد صائب موقف

 منذ البحرين مغر الذي اجلميل الدميقرايط اجلو هذا ومع املبادرات

أمريه. جانب اىل الوقوف الشعب قرر ان

 قد احلكومة ان اىل اشار قد العريض جواد السيد اكن واذا

 وهو مبارشة، االستقالل بعد الوطين املجلس اقامة يف استعجلت

 مر حيث خيتلف الراهن الوضع فان االستعجال، لذلك مربرا اليرى

 السياسية احلركة مرت وحيث ، عاما ثالثني من اكرث االستقالل عىل

 ترتيب من احلكومة متكنت وحيث صقلهتا، اليت التجارب من الكثري

 كبرية خربة لدهيا واصبحت واالقتصادية االدارية االمور من الكثري

 الزمين املوعد حتديد املفيد من فان املجاالت، من الكثري يف
 ستجرى اليت التعديالت طبيعة حول الظنون وتبديد النيابية، لالنتخابات

 بالشفافية تمتتع ال الدستور تعديل جلنة وان خاصة الدستور عىل

 توصلت وماذا ، اجمتاعاهتا عقدت قد اكنت ان ندري وال املطلوبة،

 بأي مقارنهتا الميكن فرتة ويه تشكيلها، من عام نصف قرابة بعد اليه

املعارص. البحرين تارخي يف فرتة

 اآلالم من للتخلص الوقت بعض ال حباجة اننا مجيعا نفهم

 قوى مجيع عىل السابقة املرحلة تركهتا اليت الكثرية واالمراض
 عندما صنعا السياسية القيادة احسنت وقد وحمكومني. حاكما املجمتع،

 نفهسا، عن لتعرب حرية بلك تترصف ان املجمتع قوى للك تركت

 تهشر ومل واالجمتايع، السيايس الفعل لمتارس السطح، عىل لتخرج
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 مبا لتعديله تعليقه مت بل السيايس، العمل حيرم الذي اجلمعيات قانون
 العامة، باحلريات املتعلقة الدستور يف االساسية املواد مع ينجسم

 التنظميات من كرثة لدينا وبرزت والتنظمي، التعبري حرية وخاصة

 املوافقة نتظر ثقافية، منتديات او مجعيات، شلك عىل السياسية

 النشاط يف هلا املتاحة احلرية من ذلك يشل ان دون لنشاطها الرمسية

 احلقائق مع احلمك تعايط يف كبري ارتقاء عن يعرب مما ، العلين
 احلكومة ملوقف السياسية القوى وتفهم البالد، يف املوجودة السياسية

الشأن. هذا يف

 القوى هاجس ايضًا فانه الدولة، هاجس هو االستقرار اكن واذا
 السياسيني النشطاء من احد يريد ال حيث البالد، يف الفاعلة السياسية

 ويريد االمام، اىل التقدم يريد بل ، اخلطر املربع اىل البالد تعود ان
 يتعلق ما سواء السيايس، املستقبل حول احلوار يف املشاركة

 جحر يشلك الذي الوطين لملجلس االنتخابات او البلديات بانتخابات

القادمة. السياسية حياتنا يف الزاوية

 املواطنني مشالك حل حول السابقة، الترصحيات اىل عدنا واذا

 من فان الربملانية، باملسالة وربطناها واخلدمات، والسكن العمل من

التالية: االمور عىل التأكيد املفيد

 طيلة احلكومة بذلهتا اليت واملشكورة الكبرية اجلهود رمغ — ١

 قد بأننا القول الميكن السكن، مشلكة حلل املاضية الثالثة العقود

 توفري مسؤولية الدولة حتميل ميكن وال اليه نمطح ما اىل وصلنا

 تفسح أن علهيا ان بل احلر، االقتصاد تتبع دولة يف مواطن للك السكن

 حلول اجياد يف لملسامهة املجمتع قوى اماكنيات اكفة الطالق املجال
واملجتددة. املسمترة املشالك هذه ملل
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 تفضل وقد احلارض، الوقت يف موجود اهلاجس هذا ان ويبدو
 السنوات يف املسالة هذه حلل كبرية تصورات بوضع االمري مسو

 اىل للوصول دينار( )مليارين العمالقة امليزانية تلك وابرزها القادمة،

 هذه ان اال به. الئق سكن صاحب فيه مواطن لك يكون جممتع

 الكبرية والثغرات الراهنة الصعوبات تنسينا ان جيب ال المطوحات
 تفكري اىل حباجة اننا يعين مما المطوحة، املشاريع لك تبللغ اليت

 فشلها ثبت اليت احلالية االساليب يعمتد ال املسالة، هذه حل يف جديد

 عىل يجشع مناخ خلق عىل يعمتد وامنا االساكن، وزارة قبل من
 اىل اسهتالكية مجعيات من املجمتع، قطاعات اكفة قبل من املبادرات

 تهسيالت اىل ، املواطنني بني تعاونيات اىل متخصصة رشاكت

الدولة. قبل من او البنوك قبل من حقيقية

 هذا املنطقة؟ يف بلد ارخص تكون ان البحرين متكنت هل — ٢

 من البحرين متكنت هل الراحل، االمري لمسو اجلميل المطوح

ابناهئا؟. صفوف بني من الفقر ينعدم حبيث النفطية الرثوة من االستفادة

 ان العام( هذا من االول )النصف األخري االحصاء ارقام كشفت لقد
 وهذه الفقر، خط حتت او عند تعيش حبرينية عائلة الف اربعني هناك

 باملسكنات حلها الميكن مهنا، قلقه عن االمري مسو عرب اليت الوضعية

االمد. طويلة وحلول مؤقتة حلول اىل حتتاج بل املؤقتة،

 العجولة، املقالة هذه يف احللول هذه عن احلديث بصدد ولست

 الكبرية املشلكة هذه حبل السيايس مرشوعنا نربط ان ارى ال لكين

 فهيا اكنت اليت الفرتة يف حلها من تمتكن مل احلكومة ان ثبت اليت
 منذ النفط عائدات تدفق مرحلة يف البالد يف والفعل القول صاحبة

 اعادة اىل حتتاج متجددة مكشلكة الهيا النظر جيب وبالتايل السبعينات،
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 من للتخفيف واالخرى، الفرتة بني هلا املقرتحة احللول يف النظر

املجمتع. افراد عىل وطأهتا

 من النفطية الطفرة به برشت وما مواطن، للك الالئق العمل — ٣

 العاملة من حجافل علينا تدفقت اليت الدرجة اىل كثرية، معل فرص

 سواء غالبيهتا، اىل حباجة نكن ومل بعضها اىل حباجة كنا االجنبية

 املرتفعة االجور عىل حتصل اليت االوربية العاملة من اكنت

 بعضها يعيش اليت االسيوية العاملة تلك او الضخمة واالمتيازات

 من احلارض الوقت يف اليه وصلنا وما اجلديد، الرقيق مبستوى

الوافدة. العاملة هذه ووسط املواطنني وسط البطالة الشاكلية

 االقدام الميكن البطالة مشلكة حل قبل بأنه الظن احد يساور وال

 فهذه البطالة، لقضية السياسيني استغالل من خوفا الربملانية احلياة عىل
 جللب ذلك عىل للتأكيد البعض يسىع )حيث هيلكية فقط ليست املسالة

 االموال غالبية جيبه اىل تعود وبالتايل التدريب رشاكت من املزيد

 املواطنني من الدولة مبوقف تتعلق وامنا الغرض(، هلذا املخصصة
 فهيا النظر اعادة جيب اليت التجنيس مبسالة ايضا وترتبط هبم، وثقهتا

 عىل ذلك وانعاكس البطالة مستقبل عىل خطري تأثري من هلا ملا

 علهيا تسري اليت االسرتاتيجية مبمجل وترتبط البالد، وامن استقرار

واملجمتع. البالد شؤون لتسيري الدولة

 من وموقفه املواطن عىل تؤثر اليت الكبرية املعيشية القضايا هذه

 احلياة اعادة وجه يف عقبات تكون ان جيب ال املعارضة، او احلكومة

 االقدام قبل املشالك هذه حل بصدد باننا البعض يقول حبيث الربملانية،

 لزيايد مادة القضايا هذه جنعل لن وبالتايل الربملانية، الندوة عىل

 عدم يعين العقلية هبذه فالتفكري فهيا. احلكومة عىل السياسييون
غياب يف احلكومة تمتكن مل حيث السابقة، التجربة من االستفادة
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 هذا ملل ومتجددة دامئة حلول اجياد من والرقايب الترشييع املجلس

 املشلكات هذه تمخض امام انفسنا ووجدنا طبييع( )وهذا املعضالت
 الالئق والسكن العمل حتقق حبيث حلهلا، نفهسا احلكومة نذرت اليت
املنطقة!! يف بلد ارخص البحرين تكون وحبيث مواطن، للك

 اىل حنتاج الوطين املجلس حلل والعرشين السادسة الذكرى يف

 احلياة العادة قريب موعد بتحديد ، االمري مسو من كبرية مبادرة

 اللجان من كرثة تشكيل مت املاضية الستة االهشر خفالل الربملانية،

 وقوانني ملشلكات حلول لوضع امليثاق، تفعيل جلنة من املنبعقة

 بشلك هبا يقوم ان الوطين لملجلس ميكن وسواها، ادارية وتتظميات

الدميقراطية. الدول مصاف يف فعال البالد وتضع ، وقانوين ستوري

 مسو أكد بالبالد، عصفت اليت السياسية لالزمة الصحيحة بقرائته

 وقت، اقرب يف الربملانية احلياة اعادة عىل تصمميه عىل االمري

 اللقاءات ويف الصحفية الترصحيات ويف الوطين امليثاق يف وذلك

 حول االلتتباس ازال انه مكا السياسية. القوى مميل مع متت اليت

 سيكون الذي املنتخب الوطين لملجلس ستولك اليت الصالحيات

 دوره سيكون الذي املعني املجلس وذلك الترشيعية السلطة صاحب
. استشارا
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 المرحلة اولويات من الصحافة حرية هل
(٩الراهنة؟)

 للدكتور اجلنوبية الهسلة مأمت اقامها اليت الندوة حبضور ترشفت

 )مساء الصحافة حرية حول صاحل عيل واالستاذ اجلمري منصور

 يف اشارك ان الفرصة يل سنحت مكا أغسطس(، ٣ ٠ ، اخلميس
 حول واملثقفني املنقفات من كوكبة حرضها اليت التلفزيونية الندوة

 انتبايه لفت حيث احلوار استمكال برناجم يف والدميقراطية الرتبية

الحق. وقت يف لبهثا جسلت قد الندوة ان
 حرضها اليت اجلماهريية الندوة تلك يف االخوان قاله ما اعيد لن

 كرثة مداخالت اىل لالسمتاع الوقت يتسع ومل مواطن، الف من اكرث

 بهتمك والبعض وحرقة بأمل مهنم، حتدث من تطرق الذين احلضور من

 باالضافة معوما، العربية واملنطقة البحرين يف الصحافة واقع حول

 عبدالباري الكبري لالستاذ - االنرتنيت عرب — القميتني املداخلتني اىل

 املحسن عبد واالستاذ العريب القدس جريدة حترير رئيس عطوان

 واقع عن يدافع واحدا صوتا امسع ومل الكوييت، االمة جملس عضو

إلبأس قطاعًا ان اىل يشري مما الرمسي واعالمنا حصافتنا يف احلال

٢٠٠١ سبتمبر ١ البحرين- الخليج- اخبار —
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 الهيا االسمتاع جيب مثينة وبعضها مالحظات لديه العام الرأي من به

 مرحلة باهنا عهنا عربنا اليت املرحلة هذه يف مهنا واالستفادة
اننقالية.

 عىل رقابة هناك هل كبري: سؤال توجيه من بد ال البدء يف

 ما يراقب مفن باالجياب اجلواب اكن واذا البحرين؟ يف الصحافة
يكتب؟

 يف باالعالم معنيان وزيران قاله ما اكرر السؤال، عىل للرد
 الصحافة، تكتبه ما اطالقًا يراقبا مل اهنما احلديث خالل أقمسا البالد،

 مقالك بنرش مسحت ملا يكتب، ما اراقب كنت لو قال: احدمها ان بل

 أصدق ان اال - املجاملة باب من — يسعين ومل االسبوع؟ نلك

 نفيس يف كررت حيث ذلك، عكس يقول احلال واقع لكن ، االثنني
تدور"! ولكهنا تدور.. "ولكهنا جاليلو ماقاله

 احصاب قبل ومن الدولة قبل من .. الصحافة عىل رقابة هناك

 قبل ومن التحرير.. مدير قبل ومن التحرير رئيس قبل ومن املصاحل،
 انفهسم، الناس قبل ومن السياسية، التيارات قبل ومن نفسه.. الصحيف

.التفسري. معرض يف ولكنين هنا التربير معرض يف ولست

 هشدت فقد مراحل.. اهنا القول ميكن اليت السابقة، املرحلة يف

 عن التعبري يف املنطقة يف له الشبيه ازدهارا اخلمسينات يف بالدنا

 تلك خالل البحرين يف صدرت اليت الصحف يف به واملجاهرة الرأي

 البحرين وصوت والوطن لقافلةوا اخلميلة جمالت حيث الفرتة،

 هذا يكتبه ما لتقرأ صدورها الناس ترتقب اكنت جمالت من وغريها..

البالد. يف احلياة جوانب خمللف حول ذاك، او الصحيف
 فقد مزدهرة، اكنت السياسية احلياة ألن مزدهرة.. الصحافة اكنت

 من بدمع الصهاينة متكن عندما ١٩٤٨ عام النكبة مرحلة هشدنا
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 ، فلسطني ارض من جزء عىل دولهتم اقامة من الربيطاين االستعامر
 االساسية العربية العوامص العريب القويم الغضب موجات ومعت

 ضد العربية اجلماهري أهلب الذي النارصي املد ملرحلة لتأسس

 البحرينية الوطنية احلركة واكنت معه، املرتبطة القوى وضد االستعامر
 جعلها مما النارصي، القويم املد هذا من جزءًا الفرتة تلك يف

 يف الراغبة االجمتاعية الفائت حركة تتظمي عىل وقانرة مجاهريية

 مزيان عن معربة كبرية درجة اىل الصحافة اكنت وبالتايل االصالح،

 الناس.. حال لسان واكنت البالد، يف املتصارعني الطرفني بني القوى

 قادهتا وابعاد الوطين االحتاد هيئة رضب قرار بريطانيا اختذت حىت

 اختنت مكا ،١٩٥٦ عام االطليس املحيط يف هيالنة سنت جزيرة اىل

 عام الجح بن وامحد الزياين لوهابعبدا الشيخ ابعاد قرار قبل من

 العبور بوابة ١٩٥٦ عام الصادر العام االمن قانون واكن ٠٠١٩٢٣

 من واكن .. االلسن فهيا كبلت مكا الصحافة فهيا كبلت اليت لملرحلة
 للقوى املهاجرة أو الرسية، الصحافة يف جديدًا سفرًا نبدأ ان لطبييع

 ، لصحيفة ترخيص عىل حتصل ان باالماكن يكن مل اليت السياسية

 التحرير جهبة تصدرها اكنت اليت اجلماهري نرشة مرحلة البالد فهشدت

 حركة تصدرها اكنت اليت الشعب صوت ونرشة البحرينية الوطين

 مت اليت املتعددة الرضبات بعد الثانية اختفت مث العرب.. القوميني

 علهيا ان املعارضة حصافة ووجدت العرب، القوميني حلركة توجهيها

 لنهشد واالجنبية العربية العوامص من وغريها بريوت اىل ترحل لن

 الشعبية اجلهبة عن املعربة مارس ٥ وصدور اجلماهري نرشة اسمترار

 اجلهبتني، بني النتسيق جلنة حال لسان "االمل« الحقا مث البحرين، يف

 االسالمية املعارضة قوى عن املعربة النرشات من الكبري السيل وذلك

غريمها. او لندن او بريوت من الشيعية
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 النرشات هذه ملئل السيايس اخلطاب يكون ان الطبييع من واكن

 القوى اليه تمطح وما الوطن، عن املبعدة النفوس يف معا معربا
 او شامل تغيريي برناجم من النرشات، هذه تصدر اليت السياسية

الحقة. مرحلة يف اصاليح

 اللكمة، عىل الرقابة التعرف النفط ماقبل مرحلة يف السلطة اكنت

 قوانينه، له النفط لكن االلسن، وجلم تكبيل التعرف القبلية فالعادات

 املعمتد تدخل وحيث القادمة، للدولة مؤسسات اقامة فرض حيث

 دييل املجير اكن الباليوزات واهشر - )لباليوز الربيطاين السيايس
 الرفض عن تعبريا اللكمة وحيث وكبرية، صغرية لك يف (١٩٢٣ عام

 االفواه تمكم ان الطبييع من اكن فقد االجنيب، والتدخل احلضور هلذا
 ممارسات لفضح تكتب اليت االقالم تكرس او التدخل هلذا الرافضة

 رمسه الذي العام االمن قانون واكن هناك.. او هنا النفط ثراكت
 مأسوف غري يغادر ان قبل - بلكريف تشارلز الربيطاين املسشار

 للكمةوا التعبري "حرية عن االستعامري الربيطاين التعبري هو — هيلع
البلد. هذا يف

 اىل يعود ان للجميع وميكن ... االستقالل بعد مجيال ربيعا وهشدنا

 معربا واكنت الصحافة فهيا ازدهرت اليت القليلة السنوات تلك حصافة

 حمارض اكنت حيث والناس، البلد مهوم عن - كبري حد اىل -

 االقالم واكنت الصحف، تلك يف تترش الوطين املجلس اجمتاعات

 وتصورات واقرتاحات البحرين".. يف اجلديد الرقيق "جتارة تتابع
 الوطين املجلس يف جيري ما او التأسييس املجلس تشكيل يف الناس

. املسيس للشارع كثرية مهوم من ذلك غري او
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 للصحافة، قامتة مرحلة بداية العمتة، بوابة الدولة امن قانون واكن

 فان ، املجمتع عىل المشولية سيطرهتا تبسط ان الدولة ارادت حفيث

 الوضعية وهذه لصاحلها... باملطلق تكون ان جيب التعبري ادوات

 ميلكون اهنم قادهتا تومه اليت العربية البلدان من كرثة يف هشدناها

 يف غريمه دون احلق ميلكون واهنم لملجمتع، النجاة سفينة وحدمه

 يه الدول هذه يف االعالم وسائل واكنت والتلفاز.. واالذاعة الصحافة
 اكنت هبوطها ومع االنمظة... هذه هبوط او صعود عن الدقيق التعبري

 اىل االسمتاع عن وتعزف املحلية الصحف قراءة عن تعزف الناس

 اضطرت لو حىت تلفزيونية اخرى قنوات عن وتفتش املحلية االذاعة

 تنقذ اخرى فضائيات عىل للحصول االبداع او "الدشات" هتريب اىل

بلده! فضائية من املرء
 القادة صور اكنت متصاعدة.. "االجنازات" اكنت املرحلة، تلك يف

 القادةوبااللوان صور تكون ان الرضوري من اكن الصحف.. تتصدر

 اىل المتت عقلية ويه ... باسمترار حارضة االوىل الصفحات ويف

 يف العريب املواطن يعيهشا سابقة، مرحلة اىل تتمتى لكهنا العرص..

 ماكن لك يف الرئيس صور حيث ، المشولية العربية البلدان من كرثة

 التعبري السلطة.. اىل منحازة الصحافة صارمة: التعلميات واكنت ..

 شيد باطناب.. عهنم تتحدث الكبار.. ورجاالهتا السلطة عن اليويم

 جحر تعتربمه .. املجعزات علهيم تسبغ هبا.. يتفوهون لكمة بلك

 ذاك حيتلها اليت العالية ملاكنةوا والتقدم الوطنية الهنضة يف الزاوية

 عن سلبا احلديث جيب فال كثرية.. املحرمات وسلسلة .. العريب البلد
 واالمن االقتصادي.. االمن فهناك االقتصادي، الوضع يف خلل أي

 يف يصب مسلسل من اخل البلديايت... واالمن الكهربايئ واالمن املايئ

 اآلخر.. والرأي الصورة وحيجب تقدمه.. وما احلكومة صورة جتميل
 "ولكن الدولة.. رموز تريد ما للعامل الصحافة تقول ان املطلوب حيث
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 الترتك الصناعية واالمقار يوم، لك يصغر والعامل .. تدور االرض
به تقوم عىلما التطلع منلة

 االحداث لك حصافتنا.. اكنت .. المشولية الصورة هذه مضن

 اليت االجراءات لك خمربني.. صنع من البحرين يف للحكومة املعادية
 جلهبا يمت اليت االصوات تلك والدليل وحصحية سلمية احلكومة تتخذها

 اخلليج منطقة وخصوصيات الشورى فضائل عن لتتحدث اخلارج من
!!!البلد هذا يف املعارضة حترك اليت االجنبية واالمطاع

 الراي لدى او الناس لدى املوجودة يه الصورة هذه تكن ومل
العربية. بلداننا ألوضاع املتابع العام

 وجد فقد وصواب، بدقة االوضاع يقرأ بأمري البالد الله وفق وحيث
 السيايس اخلطاب تغيري يف البدء ورضورة االصالح رضورة

 وخاصة الدولة ومؤسسات املواطن بني النقة جسور مد ورضورة

 كبار من الكثري يتعودها مل ، جديدة مرحلة يف ودخلنا .. االعالمية

 الوانا جعل مما واالعالم.. بالصحافة املعنيني وخاصة املسؤولني،

 وواحد يوش، يقول واحد — واالعاليم الصحيف املهشد يف متتافرة
 واالستناكر والدهشة والضحك واالمل االستغراب تثري — دومن يقول

النفيس. التعبري الوان واكفة

 االعالم ووزارة الدولة اساسيون: العبون هناك املهشد هذا ويف

 عىل القامئين او االول رجلها يف مملة سواء االساسية بالدرجة
 وهناك .. والكتاب والصحافة بالثقافة املعنيني او والتلفزيون االذاعة

 حضورا هلا يكون ان تريد واليت بقوة برزت اليت السياسية القوي
 سياسيا اكتبا مبعد لك بات حيث ، االعاليم العمل ساحة يف كبريا

 جتد ان جيب لكمة صاحب احلرف يفك ان يعرف من لك بات وحيث
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 التلفاز يف صورته يرى ان وذلك هذا يتطلع وحيث النرش، اىل طريقها
املذياع!!... من صوته ويمسع

 عىل اال متفقة لست درجاهتا، ومبختلف احلارض، للوقت الدولة
 االوىل الصفحات ويف باسمترار حارضة تكون ان : واحد يشء

 برقيات تنرش وان ختطوها خطوة بلك يشاد وان االساسيني برموزها

 البحرين تبدو حبيث املسؤولني، به يقوم مبادرة للك واملساندة التأييد
 املرتبة حتتل واصبحت العرص امراض لك من لكيًا تعافت قد وكأهنا

 من نريد والثناء... املدح نريد اننا يعين مما املواقع، اكفة يف االوىل

 ل يقول من النريد ولكن الناس... لك يصدقنا ان نريد يصدقنا..

العكس" ال صدقك... من "صديقك يقول احلال ولسان الصدق...

 مرارًا عنه وكتبت وغريها.. الندوة هذه يف متكرر سؤال برز

 قد قطر الشقيقة ان وجدت مث اعالم، وزارة اىل حاجتنا عدم حول

 االمرين.. تعاين فهيا الصحافة لكن االعالم، وزارة فرتة منذ ألغت

 الوطن.. حترير رئيس عيل امحد السيد ماعاناه اىل االشارة ويكىف
 عن التحرير مدراء ويهني يأمر كبرياً اساسيا مسؤوال ان واالدىه

 قطر حلكومة العام اخلط مع النتجسم ألهنا تلك، او املقالة هذه نرش

 الدوحة، يف الصهاينة مكتب واسمترار الصهيوين الكيان من وموقفها

 من فقط التمت واالذاعة والتلفزيون الصحافة عىل الرقابة فان وبالتايل

 املسؤولني كبار يتدخل وامنا وزارة، وجود حالة يف االعالم وزير قبل

 اذا تبهتج والناس معينة، سياسة ترك او معينة سياسة باتباع ليوصوا

 الناس ويزنجع ..الفور. عىل تتفيذها ويمت مجيلة التوصية اكنت

 ان وجدوا اذا للتلفاز املتابعون او االعاليم املرفق ذلك يف العاملون

 انتقادات من اليه يسمتعوا ان ارادوا ما مسح قد املسؤول نلك تدخل

الربناجم. عىل الضيف ذاك او االعاليم هذا هبا جاء ومالحظات
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 يف ليس وعربيا وخليجيا حبرينيا نعانيه الذي املأزق فان وبالتايل

 وزارات علهيا تسري اليت السياسة يف وامنا اعالم، وزارات وجود
 السلطة ولمجل التنفيذية، السلطة عن مدافعة سياسة ويه االعالم،

 تقلل او تفضح ان ميكن اليت اجلماهريية الرقابة اجهزة واكفة ، الرابعة
التنفيذية. السلطة رجاالت شأن من

 ان االقالم لبعض المساح يستغربون االخوة بعض اكن الندوة يف

 يف كبريا حزيا ان او الطائفية او االسالميني او اليسار عن تتحدث
 االسالميني، دون اليسارية لالقالم اخلليج اخبار او االيام جريدة

 جتد بأن االسالمية االقالم لبعض المساح يستغربون اليساريني وبعض
للطائفية! الرتوجي يمت وبالتايل الصحافة.. اىل طريقها

يعجهبا. ما اىل والنظر االسمتاع تريد الدولة

يعجهبا. ما اىل والنظر االسمتاع تريد السياسية والقوى

يعجهبا.. ما اىل والنظر االسمتاع تريد والناس

 ومن اللكمة؟.. حرية مع يقف ومن التعبري؟.. حرية مع يقف مفن
 )مع للبحرين نكتب وبالدم اللكمة... اكنت البدء يف بأنه : فعالً يؤمن

 الذين الفلسطينني والصحفيني الكتاب احتاد اخواننا من املعذرة

 حصية اجواء اىل ماسة حباجة واننا لفلسطني(، نكتب بالدم شعارمه:

 اكفة وتكون الرابعة، السلطة دور فهيا الصحافة تلعب دميقراطية،

 باحليز تتحدث مهومه، عن تعرب املجمتع، خلدمة االعالم وسائل
 املجمتع حق تبخس ان دون التنفيذية، السلطة رجاالت عن املعقول

االعالمية. التغطية من ونشاطاته

 معنا حاملني مجيعا نعيش وبالتايل انتقالية... مرحلة يف حنن

املعارضة. وامن الدولة امن قانون
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 توجيه عن مسؤولة السياسية، القيادة وبقية باالمري ممنلة والدولة

 الدولة فيه تقع ان ميكن ما واخطر .. املضطربة االمواج يف السفينة

 اىل فتسىع ... الصورة ومن اللكمة ومن املواطن من ختاف ان
 وتسىع االنتقاد؛ من وتغضب باملدحي وتبهتج يه.. صورهتا جتميل

 واذاعنا حصافتنا وجند االخرى، الصورة مطس او اخفاء اىل
 اليت بالرسعة التقدم عن عاجزة املايض، صورة حتمل وفضائيتنا

الشامل. االصالح يتطلهبا
 والسياسية الفكرية وانمتاهئا اطيافها مبختلف ، السياسية واحلركة

 االساسية واحلقوق التعبري حبرية أي بالدميقراطية: مؤمنة اكنت اذا_
 قادهتا صدر يتسع بأن بالدميقراطية امياهنا برتمجة مطالبة - لملواطن

 القوى. من والصادرة الناس، عن الصادرة القاسية واملالحظات للنقد

 واز ، للجميع البحرين ان ارضية عىل التعامل يمت وان االخرى،
 - اجلمري منصور الدكتور العزيز رفيقنا بدقة عرب مكا - مهنا
 يقودها اليت السياسية االصالحات وتقدم البحرين مصلحة هو مجيعًا

االمري. مسو
الصحافة: واقع حول القول لبعض وامجاالً ذلك، اجل ومن

 عن تعرب ،جديدة وجمالت حصف باصدار المساح من البد -١

 او الصحف هذه كرثة من خناف وال السياسية، التجمعات او االفراد
 اليت السياسية اجلمعيات كرثة من خناف ان جيب ال مكا املجالت،

 يريد وملن للجميع المساح هو الصحيح فاملوقف البعض.. ارعبت
 يف االحزاب ان )طاملا السياسية مجعيته ونشكيل حصيفته باصدار

 امام الصمود يستطيع ومن يامحيدان... امليدان وهذا قادمة( مرحلة

 يفرضها اليت املتطلبات وامام العام.. الراي قوة وامام املال.. قوة

 حقيقية حصافة لدينا وستتبلور . سيسمتر مجعية، او جملة انشاء
حقيقية. سياسية ومجعيات
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متفق اعراف هناك العامل، جممتعات من جممتع لك يف _ ٢
 حىت يتجاوزها ان لملرء الجيوز علهيا.. متفق محر خطوط علهيا...
والناس.. البالد ومصلحة املجمتع ومتاسك االجمتايع االمن اليعكر

 عىل الناس وامجع الوطنية.. الوحدة عىل الناس أمجع بالدنا ويف

 عىل الناس وأمجع امليثاق.. عىل الناس وامجع بالدستور.. المتسك

 والتفرقة العنرصية نبذ عىل الناس وامجع .. االساليم العريب انمتاهئم
 يعرف ان اللكمة ملهنة يتصدى من يعرف ان الطبييع ومن الطائفية..

 اجلسدي.. اجلرح من ابىق أثرها وان السيف من امىض اللكمة ان

 ومل التقدم يف ها دور لللكمة يكون ان تتطلب االنتقالية املرحلة وان
 البالد، يف اخليرة القوى لك وانهتاض الطاقات وحشد الصفوف

 مرحلة يف البقاء يريد ومن لالصالح واملعرقلني املفسدين ملحارصة
 امليثاق بيت دخل "من اجلميع شعار يكون ان عىل الدولة، امن قانون

آمن". فهو
 نشناطات تغيط ان الصحافة من مطلوب املرحلة هذه يف — ٣

 الكبري احلراك هلذا — أمكن ما - صادقة مرآة تكون ان ، املجمتع

 اىل االندفاع معلية يف دورها للعب وان ، السيايس االنفتاح خلقه الذي

االصالح. أجل من االمام

الكالم! خاتمة هذا يكون ان يمكن وال
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 االكبر همةوالمسا الشفافية، من المزيد الى نحتاج

( المجتمع) قوى من

 املسمتر والتأكيد السيايس االنفتاح بعد وبالتحديد ، فرتة منذ نهشد

 والسلبيادت االخطاء كشف رضورة عىل االمري مسو قبل من
 قبا ومن االجمتاعية القوى قبل من متصاعدًا حراكأ ، الصالحها

 مهوم او الناس مشالك عن للتعبري العام، بالشأن واملعنيني الخشصيات
 او العمل عن العاطلني مسريات يف عنه التعبري ومت السياسية، احلركة

 املناظرات او املهنية واجلمعيات االندية تقميها اليت الندوات

والتلفزيون. االذاعة يف جتري اليت واملقابالت

 الدولة مع مشلكته، يطرح ان جمموعة لك او فرد لك يريد وحيث
 املشالك من كرثة فان وتلك، املمجوعة هذه بني او مجاعته، مع او

 يبدو حبيث ترتامك مهنا( اكرب اساسية مشلكات مع )مقارنة الصغرية

 عن شيائ النمسع بيمنا حلها، جيب اليت املسائل يه هذه بأن للبعض

االساسية. املعلقة القضايا للك

٢٠٠١ سبتمبر ٨ — البحرين — الخليج اخبار —
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 املسؤولني من كرثة ان الراهنة املرحلة اجيابيات من ولعل

 وان علهيم، االضواء تسليط من مأمن يف يعودوا مل اهنم يدركون

 وعلهيم رجعة، غري اىل ولت قد عهنم الناس اليتحدث اليت املرحلة
 الطق فإن واال الصحافة، تكتبه وما الناس اننقادات عىل يردوا ان

 والندوات املجالس يف يوم لك وسيمسعون ، رؤوهسم عىل سزيداد
 املعنيني تدفع قد اليت املالحظات من املزيد والصحافة والتلفزيون

 املعادلة، خارج انفهسم وجيدون ببرتها، اوضاعهم معاجلة اىل باالمر

ثابتة!! قالع اهنم فهيا يتومهون حلظة يف

 من املزيد اىل حتتاج اليت االساسية املوضوعات من ولعل
 او السيايس اجلانب يف سواء الشفافية، موضوع يه الهيا التطرق

 شائكة قضية ويه غريه، او الوظييف االداء او االقتصادي اجلانب
 السياسية والقوى الدولة قبل من االهمتام من املزيد اىل وحتتاج ومعقدة

املجمتع. افراد اكفة قبل ومن

 قانون مرحلة من العبور نريد ألننا ، الشفافية رضورة اىل نشري

 السيايس العمل يف والرسية لتكمتوا العمتة )مرحلة الدولة امن

 والقانون النظام ودولة الدستورية املرحلة اىل اخل( .. واالقتصادي

 خدمة مسؤولية يتحمل من لك يتقدم ن يتوجب حيث واملؤسسات،

 الذي املوقع يستحق وهل به يقوم معا حساب بكشف والشعب البالد

 مسؤوليات حتمل عىل قادر انه ام منه، اكرب املسؤولية ان ام حيلله
 او امهاله نتيجة حمامكة اىل حباجة ام أكرب، جزاءًا ويستحق أكرب

 رقبته. يف املجمتع او الدولة وضعهتا اليت لالمانة خيانته او تقصريه

 احلركة قادة عىل ايضا وامنا احلكويم، اجلهاز عىل ذلك يقترص وال

السياسية.
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 النقص اوجه ملعرفة رضورية املرحلة هذه يف والشفافية

 قوى او احلكومة يف سواء مجيعا، لدينا املوجودة والسلبيات
 مسؤولية وحدها احلكومة بأن يتومه فالبعض املجمتع، او املعارضة

 الذي هو وغريه االوصاف اكمل وانه احلالية، املرحلة اجتياز عن

الدولة! امن بقانون - املمارسة يف — يمتسك

 وممارسات سياسات مغادرة من لنمتكن الشفافية اىل حباجة حنن

 اىل وصلناوا واالجمتاعية واالقتصادية السياسية حياتنا شابت خاطئة
 االقتصادية اوضاعنا عىل حتسدنا اكنت بلدانًا جعل ، خطر منعطف

 الوقت يف هندسية بطريقة تزتايد بعقود علينا متقدمة السبعينات، يف

احلارض.

 ما عالقاهتا يف الشفافية من املزيد اىل حباجة الدولة اجهزة

 قبل الكرتونية حكومة اىل احلاجة عن احدنا يتحدث ان قبل الناس،

سياسية!! احزاب اىل حاجنا

املواربة. من بدال نقصده، ما ملعرفة الشفافية من باملزيد ولنتحدث

 عن احلديث من ممنوعًا املوظف اكن الدولة، امن قانون فرتة يف

 طرحوا ألهنم املوظفني من كرثة فصل وقد معله، ماكن يف االوضاع

 ان املسؤولني كبار يريد احلارض الوقت ويف الصحافة. يف مشاكهم

 وال االخبار، مهنا تترسب وال ختترق، ال قالعا وزاراهتم تكون

 ترسب إن الصحفني هتديد او موظفهيم هتديد عن مهنم البعض يتواىن

 لكن دوائرمه. او رشاكهتم يف احلال واقع يكشف اخلارج اىل خرب
 خط يف اهنم ادراك عن عاجزين املسؤولني وهؤالء تغريت، الناس

 والتخيل االخطاء عن التخيل تتطلب العامة املصلحة وان هابط، بياين

البلد. الضارة أي بالناس، الضارة املمارسات عن
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اكرب. وضوح اىل السيايس بالشان املتعلقة القضايا حتتاج

 حل عىل اقدمت عندما السلطة مع السياسية احلركة اختلفت فقد
 التواقة السياسية القوى لاكفة املسمتر املطلب واكن الوطين، املجلس

 واعادة الدستور تفعيل هو واالقتصادي السيايس وازدهارها البلد لتقدم
 معلت اليت السياسية القوى عىل االمر يقترص ومل الربملانية، احلياة

 عندما العلن اىل االمر وصل بل املرحلة، تلك يف االرض حتت

 الف ٢٥ قرابة هيلع امجع ما لتحمل الشعبية العريضة جلنة تشلكت

مواطن.

 املصاحلة حتقيق يف كبرية خطوات االمري مسو مبادرات وشلكت

 بأن القول ميكننا حبيث السياسية، والقوى احلمك بني املنشودة التارخيية

 مرحلة يف والسلطة املعارضة قوى بني سادت اليت التوتر اجواء

 مثل يف موجودا اكن الذي التوتر وان قامئة، تعد مل الوطين ملجلس

 السيايس اخلطاب وان ، موجودا يعد مل املنرصم العام من االيام هذه
 خوف عن ليس سابقه، عن لكية اختلف قد املعارضة لقوى احلايل

 بأن لدينا قناعة من بل االساسية، رموزها او القوى هذه من صادر

 بعد السيايس وخطاهبا السلطة ممارسات يف حصل قد كبريا تغيريا

 الطرفني، بني امتدت قد حقيقية جسورا وان االمري، مسو جميء

 رموز بعض من قامئة التوجسات بقيت لو حىت ، يوم لك تتعزز

 هذه ملل اطالقا مربر ال وبالتايل االمنية. واالجهزة احلكومة

 قبل االوضاع ترتيب رضورة يرى من هناك اكن اذا اال املخاوف..

 اللجان من كرثة عن ستغنينا واليت الرضورية اخلطوة هذه عىل االقدام

 االقتصادية املشلكات وحل السابقة، الفرتة قوانني تناقش اليت
 قبل والتجنيس واالساكن اكلبطالة الناس مهنا يعاين اليت واالجمتاعية
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 .. مشالك اية ها التعكر هانئة مرحلة لندخل االنتخابات، عىل االقدام

 يفرز الذي املجمتع هو احلي املجمتع ألن واقيع غري تصور وهذا
 والشديد احلراك الشديد املجمتع وهو جديدة، مشالك يوم لك

 املشالك هلذه احللول لوضع السلمية اآلليات ميلك لكنه االختالف،

 يف املجمتع قوى اكفة ارشاك هو االليات هذه وابرز واالختالفات،
 لدائرة خاصًا شأنا' وليس عامًا شأنًا ذلك واعتبار الشفافية أي معاجلهتا،

له. احللول باجياد املعنية يه ضيقة

 سقفا هلا حد قد النيابية واالنتخابات الوطين املجلس اكن واذا

 هذا يف االمري مسو تأكيدات من وانقون اجلميع اكن واذا زمنيا،
 الشفافية الختدم الدستور تعديل جلنة تلف اليت العمتة فان الشأن،

 بني االسايس العقد ، اساسية وثيقة الدستور اعتبار ان مكا املطلوبة،

 ف وتدريسه وتوزيعه طباعته يتطلب احلامكة، واالرسة الشعب
 باقامه واملطالبة الدرايس، املهناج يف اساسية مادة واعتباره املدارس

 يتعرفوا وبالتايل وحقوقهم، واجباهتم اجلميع ليعرف حوله، الندوات

البلد. هذا يف جيمعهم الذي العقد عىل

 جنبا الدستور بطباعة االعالم وزارة تقوم ان املفروض من اكن

االساس. هو والدستور امليثاق، مع جنب اىل

 التارخيية الوثيقة هذه لطباعة توجه املحامني مجعية لدى واكن
. الفائدة لتعممي

 طباعته يف رغبة الدستور عن املدافعني بعض لدى واكن

الله. لوجه وتوزيعه

احلارض. للوقت احد اجلرس يعلق ومل
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 شلكت اليت الوثيقة هذه — بيت -فيلك يريدون الناس زال وال
 االسايس السبب عهنا التخيل وشلك السياسية، حياتنا يف كبريا منعطفا
 احلديث، تارخيها يف البحرين هشدهتا سياسية ازمة اعنف الندفاع

 بلمسا االمري مسو قبل من هبا العمل اعادة عن والوعد احلديث وشلك

 احلقييق االساس الوثيقة هبذه العمل وسيشلك اجلراح، من كرثة ازال

. عريقة دميقراطية لبناء والصادق

 اىل ميتد بل ، واالنتخابات الوطين املجلس عىل االمر اليقترص

البلدية. االنتخابات

 من املزيد لتحقيق التعددية موضوع حسم قد االمري مسو اكن واذا
 لملبارشة معني زمين جدول حتديد اىل ماسة احلاجة فان الدميقراطية،

 خدمة يريد من لك وليتقدم للجميع، واحضة االمور لتكون اخلطوة هبذه

البلدي. للعمل بتصوراته املجال هذا يف الناس

 االحزاب من املوقف فهو ، امهية اليقل الذي اآلخر املوضع اما

. السياسية

 وجود عدم او وجود بأن املناسبات من العديد يف طرحنا لقد

 من شعب للك والسيايس االجمتايع بالتطور تتعلق مسألة االحزاب

 طويلة فرتة الصمود تستطيع ذاتية، رغبة حزب شكيل فليس الشعوب،

 بأن وقلنا السيايس. التشلك هذا ملل موضوعية حاجة هناك يكن مل اذا

 من الدميقراطية شبه او الدميقراطية العربية التجارب من كرثة هناك
 من كرثة فربزت الصحفية، والتعددية السياسية للتعددية الباب فتح

 عن جعز قد مهنا الساحقة الغالبية لكن اكلفطر، والصحف االحزاب

 اجلو حرارة بفضل تبخر او اكرب، احزاب مع فاندجم الطريق مواصلة



 مصاحل عن املعربة السياسية التنظميات تلك اال تبىق ومل السيايس..

 اليت الصعبة الظروف رمغ تواصلت املجمتع، يف وسياسية طبيقية

بلداهنا. هبا مرت او كأحزاب هبا مرت

 القاعدة، هذه عن استثناء بلد يوجد ال بل استثناء، البحرين وليست

 من اسايس حكق السياسية منمظاهتم لتشكيل للناس احلرية نرتك فعندما

 الدستور وأكد االنسان، حقوق مواثيق اكفة هيلع أكدت املواطن حقوق

 حول تفسريية مذكرة اىل حاجة يف وبنا ، التعبري حرية عىل

 اليقول حىت علهيا، مستعجلني ولسنا السياسية، االحزاب موضوعة
 احزاب اىل حاجتنا قبل الكرتونية حكومة اىل حباجة بأننا البعض

 فاعلة سياسية قوى بوجود يقول احلال واقع ان اىل نشري لكننا سياسية!

 الواقع، هذا عن سكتنا او الرمل، يف رؤوسنا دفنا سواء البالد، يف

 وبالتايل فشلها اثبتت العربية احلزبية التجربة بأن القول مفيدًا وليس

 اىل يتطرق مل الوطين امليثاق ان او احزاب، اىل حباجة لسنا
 فالتتظميات املوضوع، هذا عن احلديث الجيب وبالتايل االحزاب

 ما سنوات اىل متتد بل ، امليثاق قبل البحرين يف موجودة السياسية

 جراء من بالدنا هشده قد الذي التخبط عن واحلديث االستقالل، قبل

 الوضع يف الشفافية عدم من ختبطا أكرث يكون لن االحزاب وجود

 تمتتع السياسية القوى ان بل نعيشه، الذي االقتصادي او السيايس
 القوى هذه وجدت فقد السابقة، التجربة من وتعملت كبري بنضج

 الوضع اماكنيات مع المتايش الوطنية املصلحة من ان السياسية

 االيام جريدة مع الهشرية املقابلة يف قلنا عندما الرفاق وانتقدنا الراهن،

 حيث ،الثالجة يف البحرين يف الشعبية اجلهبة "وضعنا بأننا الغراء

 مل مناضلة سياسية حركة اىل االنمتاء حق يصادر ان احد اليستطيع

 حقهم عن دفاعا واملعتقالت الجسون اىل الدخول من اعضاهئا يرتدد
الرفاق هؤالء ولدى شعهبم، مطالب عن ودفاعًا السيايس االنمتاء يف



 وتطوير تعزيز يف كبرية واجيابية بفعالية لملسامهة الاكمل االستعداد
 الرسي العمل عن وبعيدًا علين بشلك االمري لمسو االصاليح الهنج

 ودارت احاكم.. للرضورة ولكن املاضية.. املرحلة ساد الذي
 علنية حول الدميقرايط التيار من رموز بني مستفيضة مناقشات

 الوطين العمل مجعية تشكيل مت و ننشده، الذي السيايس العمل ورشعية
 االهشار بطلب التحضريية اللجنة اعضاء بعض وتقدم الدميقرايط،

 والفقرات العبارات بعض تغيري عن نرتدد ومل ، العمل وزارة اىل

الغاهئا. او تعديلها الوزارة طلبت اليت

 واكنت السياسية، اجلمعيات تشكيل من موجة املجمتع يف ورست

 من وليس احلق، هذا ميارس ان اجلميع حق من ان نظرنا وجهة
 تصب اهدافها اكنت اذا تلك او اجلمعية هذه متنع ان الدولة مصلحة

 مجعية هذه بأن تقول ان الوزارة حق من وليس العامة، املصلحة يف
 الرغبات هذه مع التجاوب فان وبالتايل طائفية، غري وللك طائفية

 الدميقراطية، من املزيد حتقيق يف راغبة الدولة بأن للجميع سيربهن

 وتتبع القدمية اساليهبا تغادر ان علهيا ان السياسية القوى وستجد

 من بدال لشفافية،وا والرشعية العلنية عىل ترتكز جديدة اساليب

الردة. من املسمتر التخوف

 من فبالرمغ احلكومة. سياسة يف شفافية التوجد الشأن هذا يف

 ينيف العمل وزير فان البالد، يف سياسية مجعية الهشار طلب تقدمي

 هناك يكون لن بأنه التلفزيون يف احلكومة بامس ويتحدث بل ذلك،

 اجلمعيات قانون بأن البعض ويقول السياسية، اجلمعيات عىل موافقة

 بيمنا ، السيايس العمل من االهلية اجلمعيات منع عىل رصاحة ينص
 من وطلب التقاعد اىل أحيل و جممد القانون هذا بأن يقول احلال واقع
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 املدين املجمتع مؤسسات من طلب مكا تعديله، امليثاق تفعيل جلنة
 امليثاق عىل اهشر سبعة مرور ورمغ املطلوبة، االقرتاحات تقدمي

 ميكن القانون هذا مل بأن اجلميع معرفة ورمغ السيايس، واالنفراج
 )وليس للحكومة وتقدميه القانونية الدائرة قبل من حلظات يف تعديله

 الدستور مع املنجسمة املعدلة صيغته يف إلقراره الشورى( ملجلس
 فان فيه(، الفصل لكمة ليقول الوطين املجلس يأيت )حىت وامليثاق
 بيمنا الفعيل، املوقف اسياد مه الشفافية وعدم احلمس وعدم الضبابية

 ملل املجال افساح يف جادة احلكومة بأن ويؤكدون آخرون يتحدث

السياسية. اجلمعيات هذه

 املسائل، وتعليق احلمس بعدم سياسهتا ستواصل احلكومة اكنت واذا

 للعمل نعم تقول ان مطالبة فهي احلارض. الوقت يف مفيد غري ذلك فان

 هيلع ويعاقب مرفوض السيايس العمل ان او الشلك. هبذا السيايس

 هذ و !! الرسي العمل اىل تعودوا ان السياسيون اهيا وعليمك القانون،

 يف بالدنا تكون ان يف ورغبته االمري مسو توجهات مع لكية ينناقض
 السباحة الناس النعمل وليك العريقة. الدميقراطية البلدان مصاف

 ان وسرنى بالسباحة، هلم نمسح ان السادة اهيا فاملطلوب نظريا،

 البحر يف متاما السباحة، جييدون البحرين شعب من الساحقة الغالبية

سواء. قدم عىل السياسة ويف

العاملية. واحلركة النقابات موضوع اىل لنتطرق

 االمر تركت وملاذا البالد؟ يف نقابات اقامة حقًا احلكومة تريد هل

 الذي الوقت يف النقابات قانون لصياغة البحرين لعامل العامة للجنة

 ان القانونية الدائرة او العمل وزارة يف مملة احلكومة عىل يتوجب

 للنشطاء التهسيالت لك وتقدم احلكومة وتقره القانون هذا تقدمي تبارش
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 العمل مواقع يف او البحرين لعامل العامة اللجنة يف سواء النقابيني
نقاباهتم. لتشكيل ، واخلاصة واملختلطة احلكومية ، املختلفة

 النقابات قانون مسودة عىل املطلوبة بالرسعة احلكومة سرتد هل

 االصطدام عدم تتوىخ اليت البحرين لعامل العامة اللجنة ستقدمه الذي

 التنظمي بشأن هبا تقدمت اليت العديدة املذكرات رمغ الوزارة مع

احلكومة. قبل من شافية ردود عىل حتصل ان دون سنوات منذ النقايب

 العامة اللجنة صاغته الذي النقابات قانون مسودة مصري سيكون ام

 مكصري احلايل، الهشر من ١ ٧ يوم املشرتكة اللجان مع وستناقشه

الهشرية. "لعم" سياسة اي السياسية، اجلمعيات طلب



 ..وقانون الوطني الجلس تجربة حول وقفة
البلديات)'(

 السلطةعىل أقدمت ،١٩٧٣ ديمسرب يف وبالتحديد عامًا، ٢٨ قبل

 ونزل البحرين، تارخي يف االول الوطين لملجلس انتخابات اجراء
 االنتخابات ساحة اىل السياسية االطياف خمنلف من املرحشون

 ساعة ان البعض وجد فقد اجلماهري. اىل االنتخابية براجممه مقدمني
 طالبت اليت الشعبية املشاركة وان أزفت، قد النجاحات بعض حتقيق

 البالد هيلع حصلت الذي االستقالل بعد حتققت قد هبا السياسية احلركة

 يوم التارخيية العملية تلك نتاجئ واعلنت ،١٩٧١ اغسطس ١٤ يف

 واملعارضة احلمك بني جديدة مرحلة لتبدأ ديمسرب، من السابع

.السياسية

 احلكومة اصدرت انتظار، طول بعد املناسبة، هذه مثل يف

 من سلسلة مفتتحة البلدية، االنتخابات و البلديات قانوين مسوديت

 للجمعيات املجال أفحست ان بعد املجمتع، يف الساحنة املناقشات

 الشعبية، املشاركة من جديدة مرحلة مدشنة ، العلين بالعمل السياسية

لن القادم الوطين املجلس انتخابات موعد بأن االمري مسو وعد حيث

٢٠٠١ ديسمبر ١ — البحرين — الخليج اخبار —
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 وبرسية جضجي ودون هبدوء تعمل الدستور تعديل جلنة ..وان تطول

 من لنمتكن والسلبيات الشوائب من متخلصا دستورا لنا لتخرج تامة
االمري. مسو هبا وعد اليت الدستورية اململكة مرحلة اىل الولوج

 والقوى احلمك بني العالقة يه احلالتني يف املركزية احللقة

 املجلس مسارات حددت اليت يه العالقة فهذه الشعبية، السياسية

 من وبالتايل القادمة.. التجربة مسارات ستحدد اليت ويه السابق،

العالقة.. هذه عند نتوقف ان الرضوري

 بني العالقة تكن مل عقود.. ثالثة قبل اي السابقة، التجربة يف

جيدة. املعارضة السياسية واحلركة احلمك

 الرسي العمل عىل أجربت اليت — السياسية احلركة اعربت

 اهنا ( االستقالل وبعد الربيطانية احلماية مرحلة )يف للسلطة املعادي

 يف حتقق الذي االستقالل وان املعادلة، من النقيض الطرف عىل

 قدمهتا اليت النضاالت مثرة جاء إمنا ١٩٧١ اغسطس من عرش الرابع
 ترغب تكن مل اخلليج منطقة يف احلامكة األرس وان الشعبية، احلركة

 قرن من اكرث طيلة احلماية هلا وفر الذي الربيطاين الوجود اهناء يف

 بعيد الرمسي االحتفال الرضوري من ان )ويبدو الزمان من ونصف
 التوجهات ضوء عىل للبحرين الوطين اليوم واعتباره االستقالل

 البحرين، حققته الذي الكبري املكسب بأن للتأكيد االمري لمسو الصائبة

 أجل من العاملني لك جهود بفضل حتقق قد ووطنا وشعبا حامكة ارسة
وشعبه(. البلد هذا خري

 قد النجاخ ساعة ان اليسارية، وخاصة السياسية، احلركة اعتربت

 املزيد لتحقيق احلمك، وبني بيهنا املواجهة تصعيد علهيا وان أزفت،

هيلع. النقاط من
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 اليت ١٩٧٢ العاملية مارس انتفاضة يف االوىل التجربة اكنت

 املهن واصجاب واملستخدمني العامل الحتاد التأسيسية اللجنة قادهتا

 الطرفني من العقالء بذهلا اليت اجلهود ورمغ البحرين.. يف احلرة
 املطبخ ان اال والنقابية، املطلبية العاملية، لملطالب حل اىل للوصول

 قد الناس، مع املواجهة مفتاح االمين احلل يف يرى اكن الذي الرسي
 بني التوتر من مزيدا االعتقاالت حبملة وسبب ، الفرتة تلك حسم

 القوى دعت حيث التأسييس، املجلس جتربة يف الحقا انعكس الطرفني

 نصف تعيني رافضة التأسييس املجلس انتخابات مقاطعة اىل اليسارية

 االقرتاع، سن وختفيض ، املرأة مشاركة عىل ومرصة االعضاء،

البالد. حتمك اليت الطوارئ قوانني والغاء

 اال ليس الربملان ان مفادها لينينية مقولة اليسارية القوى حمكت

 وحشده اجلماهري لتوعية وساحة وبراجمها، بالسلطة للتهشري ساحة

 موقفه يف الشعبية اجلهبة وحمكت اخلالص. ساعة لتقريب جانهبا اىل
 وتصور معان، يف الثورة مع عالقهتا والثانية االوىل االنتخابات من

 السلطة واقامة برمهتا املنطقة حترير هو املطلوب بأن مركزها

 حممد املرحوم مهنم املقدمة ويف املحلية القيادات ان رمغ الشعبية،

 الفرتة تلك يف برزت وقد ، املشاركة يف بالغة امهية يرى اكن بونفور
 عىل معلت التأسييس لملجلس االنتخابات فرتة يف واسعة يسارية كتلة

 إلرصار االخرية اللحظات يف املقاطعة اعلنت لكهنا املشاركة،

املعارضة. االطراف موقف اكن ايا برناجمها، يف السري عىل السلطة

 تلك يف والعاملية والعربية واالقلميية املحلية السياسية االجواء
 الرصاع تؤجج اكنت السياسية، احلركة جتربة اىل باالضافة الفرتة،

 هو اليسارية املعارضة قوى مه واكن التوتر، وترامك الطرفني، بني

 برهن )لقد زاوية من االحداث وحتليل بل احلمك، سلبيات عن التفتيش
ان عىل التأكيد يمت ان الطبييع من واكن موقفنا!!(، حصة التارخي
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 قد اليسار ألن التأسييس، لملجلس املقاطعة لدعوات استجاب قد الشعب

 الواسعة الشعبية باملشاركة البعض قبل من التأكيد يمت وان قاطعها،
 موقفه حصة عىل للتأكيد الوطين املجلس انتخابات يف شارك قد ألنه

املقاطعة. موقف خطأ و

 واذا سلوكنا، حتمك أن جيب اليت يه الشعبية املصلحة اكنت واذا

 التحليالت اكنت واذا ماجرى، لك بعد التجربة تلك عىل االطالل اردنا

 ان اال ، واملتعمقة املستفيضة الدراسة عن تغين لن الرسيعة السياسية

التايل: اىل االشارة املفيد من

 يعيش اكن الشعبية، اجلهبة وبالتحديد البحرين، يف اليسار ان -١
 الكبرية، باحالمه حمكومًا اكن السياسية. اليسارية، الطفولة مرحلة

 تكن مل وبالتايل اخلارجية، الثورية بالعالقات الثورية، بالنظريات

 املجلس يف وال التأسييس املجلس يف ال صائبة، املقاطعة يف مواقفه

 قراءة عن تعبريا اكرث التجربتني يف املشاركة موقف واكن الوطين،

الواقع.

 رضورية خطوة اهنا عىل املشاركة اىل النظر جيب — ٢
 ساحة هو والربملان املطلوب، السيايس االصالح يف لملسامهة

 وبالتايل الشعبية، الفائت ملختلف والرؤى املصاحل عن للتعبري

 وبلورة صياغة يف واملسامهة القرار، صنع يف الشعبية املشاركة

 التتفيذية السلطة سري ومراقبة املجمتع، لسري املطلوبة والنظم القوانني

 شلك من ادارته وكيفية املجمتع ارتقاء عن التعبري وهو وحماسبهتا،

تطور. من املجمتع اليه وصل ما عن تعبريا ارىق، شلك اىل معني

 ، دينية او قومية او يسارية سواء سياسية، حلركة ميكن ا -٣

 عن املعربة يه نفهسا تعترب وبالتايل املطلقة، احلقيقة متلك ان

 الناجية، الفرقة او الطليعة واهنا الشعبية، واملصلحة السلمي، املوقف
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 هذه اليسار حمك وقد االوضاع!!(. ليستوعب وقت اىل )حيتاج وغريها

 العامة التجارب هذه لك بعد مهنا ختلصنا قد نكون ان ونمتىن العقلية،

 ، املربعات وندور اآلخر، مع القوامس عن نفتش حبيث واخلاصة،

واملواطن. الوطن مصلحة باسمترار: واحض هدف لدينا ويكون

 بااليدويولوجيا حمكومة — آنذاك — اليسارية القوى اكنت اذا — ٤
 الدميقراطية المين منوذج اكن )وقد والعربية العاملية الثورية والتجربة

 االستعامر من التحرر اجل من املناضلني امام الفرتة تلك يف ماثال

 الميين اجلنوب يف وامارة وحممية سلطنة ٢ ٤ وتوحيد الربيطاين

 او السلطة يف يرى الدويل االستقطاب واكن شعبية، سلطة واقامة

الطرف هلذا اداة - ويع بعدم او منا بويع _ السياسية احلركة

 قبل العاملية املعادلة يف دوره يرى البعض جيعل مما ذاك، او الدويل

 مرحا تعيش اليسار قوى اكنت اذا ، املحلية( املعادلة يف يراه ان
 متر ان الطبييع مفن بذلك، تعرتف مل لو )حىت السياسية الطفولة

 لو وحىت لالنسان، املعروفة المنو مبراحل السياسية احلراكت
 اللحظة من ختطأ مل باهنا قادهتا كتابات لك يف وأكدت تصورت

 املسرتشدة احلكمية القيادة وان الراهنة.. اللحظة حىت مليالدها االوىل

 املسارات يف جهبهتا.. حزهبا.. حركهتا.. قادت قد ، الثورية بالنظرية

 حصة عىل برهن قد — نظرها وجهة من ~ التارخي وان الصحيحة..

 السياسية القوى اكنت اذا موجودة!!(، التزال اهنا والدليل نظرها،

 القامئون يكون ان الطبييع مفن االجواء، هذه مل عاشت قد الشعبية

 الزاوية من االجواء ذات عاشوا قد الرمسي الطرف يف التجربة عىل
 هناك وليس ، واملحكوم احلامك بني صيين سور هناك فليس االخرى،

 قد مجيعا واننا خاصة املسؤولني، لدى السياسية للتجربة عريق تراث
 لوجه وجها مكشوفني واصبحنا الربيطانية، احلماية رمح من خرجنا

مصيبا االمري مسو اكن وقد النيابية. املرحلة يف البعض بعضنا امام
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 بعد — اكد عندما الدميقرايط الوطين العمل مجعية ادارة مع لقائه يف
اىل حباجة املسؤولني من الكثري بأن __ االستقالل من عاما' ثالثني

 معرفة و املسمتر والتدريب التأهيل اعادة بأن واعتقد تأهيل. اعادة
 يف السيايس، احلقل يف العاملني لاكفة رضورية اآلخرين جتارب

واملعارضة. السلطة

 من شفافية اىل حباجة مستفيضة، دراسة اىل حباجة التجربة تلك
 الشعبية، احلركة قبل ومن التجربة، حل عىل اقدم الذي احلمك قبل

 االمور اليه وصلت معا باملطلق مسؤول احلمك بأن نتومه ال حبيث

 صائبة اكنت املعارضة وان بيده( اكنت والربط احلل مفاتيح ان )رمغ

 تلك وخاصة السياسية، املعارضة لقوى ميكن وال مواقفها. لك يف

 وتوعية تثقيف يف ها بدور تقوم ان السابقة، التجربة خاضت اليت

 التجربة تلك عالية مبوضوعية وتقمي الذاتية، عن تبتعد مل اذا اجلماهري

 من لنا ما لتقول الجشاعة ومتلك الوطين، تارخينا يف االمهية الشديدة

 السيايس العمل يف مصداقية لنخلق سلبيات، من علينا وما اجيابيات

 من موقفنا ويف الناس، مع عالقاتتا يف الراهن.. وضعنا الهيا حيتاج
. االيام هذه السلطة تطرحها اليت املبادرات

 لملايض نكش التجربة اىل العودة بأن أحد يفهم ان جيب وال

 اىل باسمترار نتطلع بل املايض، ويندب يبيك ممن فلسنا وجروحه،

 بشلك نفهم وليك املايض، اخطاء نعيد ال وليك أفضل ليكون املستقبل

 ميكن وهل االفضل.. بالشلك جيرى ومل ماجرى، جرى ملاذا افضل:

 شعبا — تعملنا قد بأننا تربهن افضل جتربة املستقبل يف نبين ان

 قد املركزية للحلقة فهمنا وان السابقة، التجربة من - حامكة وارسة

االخطاء. من الكثري جينبنا



 من بلد اي يف مكا البالد، يف السيايس الوضع يف املركزية احللقة
 السياسية والقوى احلامكة الطبقة بني السائدة االجواء يه العامل، بلدان

الشعبية. القطاعات اوسع عن املعربة

 واكنت االستقالل.. تلت اليت الفرتة يف اجيابية االجواء تلك تكن مل

 العمل ساحات عربت مكا االجواء.. تلك عن معربة الربملان ساحة

االجواء. تلك عن بالتصعيد متيزت اليت الشعيب

 االجيابية االجواء تسود ان الرضوري من بأن نفهم ان جيب وال

 خطر.. يف والتجربة البالد فان واال ، باملطلق واملعارضة احلمك بني
 السيايس والنضج تتسع، ان جيب املطالب عن التعبري فساحة

 االشاكالت حل وكيفية التعبري، ساحات هلا حيدد السياسية لالطراف

 او احلكومة عىل نقاط تجسيل ليس هدفها بأن مربهنة برزت، لكما
 اجلميع، ماكنة من ترفع حلول اىل الوصول وامنا العكس، او احلمك

 عىل منترصا اجلميع ويكون سابقهتا. من ارىق ماكنة يف البالد وتضع

الطريق. اعرتضت اليت العقبات

مختلفة. اجواء في االن نحن
 الشعبية لملطالب االمري لمسو الصحيحة القراءة فبفضل

 والتعقيدات االشاكليات حبل ومبادرته والعاملية، االقلميية واملتغريات

 قوى قبل من الواعية االستجابة وبفضل السابقة، املرحلة افرزهتا اليت

 واالماكنيات واملستجدات للظروف الرموز غالبية وادراك املعارضة

 بني اجيابية اجواء خلقت ، التجربة هذه اجناح عىل وتصمميها املتاحة
تالوييهنا. مبختلف املجمتع قوى وبني السياسية القيادة

 بالاكمل متفق واملعارضة، السلطة يف اجلميع، بأن الومه جيب وال

 وهناك ، متباينة اجهتادات هناك بل حمدد، وسري معني خط عىل
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 بل السابقة، لملرحلة خمتلفة رؤى وهناك مصاحل وهناك صعوبات

 يدفعه ان طرف لك عىل يتوجب وما جرى، ما لتقيمي خمللفة ورؤى
 لملستقبل التطلع هل املطلوب لكن السابقة.. املرحلة عن فواتري من

 السياسية والقوى فالشعوب باملايض. حمكومني نكون واال باسمترار..

 وهذا تتعرث. بل تتقدم، ان ميكهنا ال باملايض املحكومة واحلكومات،

نتجاوزه. ان نمطح ما

 االجواء هبذه حمكومة ستكون القادمة التجربة فان وبالتايل

 اآلخر مع احلوار يف ترى اليت السائدة بالعقلية وحمكومة االجيابية،

 الذي االمين احلل عن بديال لآلخر واالسمتاع اآلخر عىل واالنفتاح
السابقة. الفرتة يف ساد

 مرشوع و البلديات قانون ملرشوع احلكومة بتقدمي استبرشنا لذلك

 الشعبية، املشاركة طريق بداية واعتربناه للبلديات، االنتخابات قانون
 السابقة، االزمة تداعيات حل من ختلصنا ان بعد االجيايب العمل بداية

التايل: نرى لكننا

 وجملس احلكومة للعبه الذي الكبري الدور من بالرمغ — ١

 يف الترشيعية السلطة بدور )بقيامها القوانني صياغة يف الشورى

 تفعيل جلنة تلعبه الذي الدور من وبالرمغ الترشيعية(، السلطة غياب

 مرحلة يف صدرت اليت القوانني مجلة يف النظر اعادة يف امليثاق

 مسؤوليات من هو و به، ماتقوم عىل مشكورة )ويه الدولة امن قانون

 يف صدرت اليت القوانني اكفة يف للنظر القادمة الترشيعية السلطة

 هذه تعديل ان من منطلقني السابق، املجلس حل تلت اليت املرحلة

 واجياد االمريية، واملبادرات االصالحات ملواكبة هو امنا القوانني

 من بالرمغ السياسية(، والقوى احلمك بني االجيابية االجواء من املزيد

 السياسية القوى نظر ووجهات موقف معرفة امهية نرى فاننا ذلك، لك
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 نظر ووجهات موقف معرفة ويف السياسية، اجلمعيات يف حاليا اململة

 وجهات اىل باالضافة العام، النفع مجعيات يف املمثلة املجمتع قوى

 سرتمس اليت القوانني هذه ملل يف االجمتاعية الشعبية الفعاليات نظر

االجيايب. والتطور النجاح هلا نريد اليت للتجربة الالحقة املسارات

 القانونني، عىل التصديق يف االستعجال عدم مع فاننا لذلك

 واألخذ مهنا، واالستفادة الفعاليات، هذه آراء اىل االسمتاع ورضورة

 مسو توجه يعزز ان ميكن والذي املالحظات من اجيايب هو مبا
البلدية. التجربة يف الشعبية املشاركة تفعيل يف االمري

 ليسالكوا بني نقاشات ودارت سنتني، من أكرث احلمك انتظر وحيث

 يضري فلن البلدي، للعمل اعمتادها جيب اليت االفضل الصيغة حول

 حبيث القانونني، هذين حول لملناقشات املجال يرتك ان التجربة

 يكون قانون اىل للوصول املالحظات، اكفة عىل االمري مسو يتعرف
الشعبية. القطاعات لاكفة ارتياح موضع

الدستورية. للتعديالت بالنسبة احلال وكذلك

 الناس يتتاقل وحيث الدستور.. تعديل جلنة يف الشفافية لعدم فنظرًا

 االنتخابات بأن البعض يقول وحيث التعديالت.. حول االشاعات

 تعديل جلنة اقرتاحات تطرح ان املفيد من فان بعيدة، تكون لن النيابية

 الرأي اسمتزاج موضوع وتكون السياسية، اجلمعيات عىل الدستور

 قطاعات الوسع السياسية للتوعية مناسبة وتكون الشعبية، للفعاليات

الدستور. مبواد الشعب

 تلك مبوجهبا ستجري اليت اآللية حول يدور لغط هناك اكن واذا

 ام التعديالت تلك عىل يصوت نيايب جملس سيتشلك وهل التعديالت..

 من املزيد حتقيق املفيد من فان .. امريي مرسوم عىل االمر سيقترص
العملية. هذه يف الشفافية
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 من حالة وبرزت السياسية، االجواء تغريت عام، من اقل خالل
 يف الفاعلة السياسية والقوى الشعبية والقطاعات االمري مسو بني الثقة

 تقدير موضع واكنت اخلليجي، وسطها يف عاليا بالدنا وارتقت البالد،

 وحنن والعاملي.. العريب السيايس باحلقل العاملني قبل من واكبار

 وتعزيز الشعبية والقوى احلمك بني التتامغ هذا اسمترار اىل حباجة

 قبل من هبا االمساك جيب حلقة املسألة هذه واعتبار وتطويرها.. التقة

 اليت لآللية وسيكون القرار، صاحب باعتباره االساسية بالدرجة احلمك

 ملستقبل املدى بعيد أثر الدستورية للتعديالت األمري مسو سيعمتدها
بالدنا. يف السياسية التجربة



 المجالس في حقيقية شعبية مشاركة نريد هل
( ٢البلدية؟)

بخير ولت عام كل

 االبادة وارادة الصهيونية احلرب آلة يواجه الذي للشعب املجد

 وحقه ، الغزاة حماربة يف بواجبه مؤمن ألنه يستسمل، فال الصهيونية

 من خيرجوا ان جيب غزاة الصهاينة بأن ومؤمن وطنه، حترير يف
ارضه.

 احلرب من الثاين الفصل هو فلسطني ارض عىل جيري ما

 ، االرهاب "ماكحفة االمريكية االدارة امسته ما حماربة يف االمريكية

 الدمار اسلحة لك مستخدمة - االمريكية القوات تواصل افغانستان فيف

 مخسرة االفغاين، الشعب ضد اجلماعية االبادة حرب — املتطورة

 السلوك يف البشع الوجه لتربز المشال حتالف وقوات دولية قوات معها

 فلسطني ويف العامل. من اجلزء ذلك يف لملتصارعني االنساين غري
 آريل بروكسل، حممكة يف للعدالة املطلوب ، احلرب جمرم يواصل

الشعب ضد حقيقية ابادة حرب االمريىك، املندوب وحبضور شارون،

٢.٠١ ديسمبر ٨ — البحرين — الخليج اخبار —
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 والقلل القصف من متصاعدة حربية معليات عرب ، الفلسطيين

 باملزيد يطالبه االمرييك الرئيس اىل يسمتع وهو بارد بدم واالغتياالت

 وسط ، لالحتالل املقاومة الفلسطينية املنمظات لتصفية القنل من
فيه. "وامعتصامه ل ماكن ال عريب مصت

قهرها. الميكن الشعوب ارادة ولكن

 لن هبا، العامل االمرييك الرئيس وعد اليت الطويلة احلرب فهذه

 مل واذا اكملة، حقوقه عىل الفلسطيين الشعب حيصل مل اذا تتوقف

 آبار و ومنجام مزرعة بأرسه العامل اعتبار عن املتقدمة الدول ترتدع

 املناضل تعبري حد عىل ، هلا احذية مسايح شعوهبا واعتبار هلا، نفط

تشومسيك. نعوم الكبري االمرييك

 فهناك فلسطني، ارض عىل ماجيري نتابع وحنن قلوبنا تديم

 اعداهئا وبني اقصاها، اىل اقصاها من ، االمة بني الكربى املعركة

طالئعها. وابادة علهيا، والسيطرة تركيعها يريدون الذين

 القذرة للحرب االستناكرية واملسريات املظاهرات وتتحرك

 مع االصيل وموقفه شعبنا تضامن عن معربة املشني، والصمت
فلسطني. يف اخوته

 ممكنا يكن فمل والوطنية، والقومية االممية املمهات تتدخلل وحيث

 ممكنا يكن مل مكا افغانستان، يف االمريكية اجلرامئ عن السكوت

 يف الصهاينة النازيني وجرامئ الصهيوين االحتالل عن السكوت

 من الدميقراطية التجربة تعميق اىل نسىع الذي الوقت يف فلسطني،
 اجلمعيات يف التعبري حرية من املتاح احليز من االستفادة خالل

نشاطا املاضية القلليلة االيام هشدت حيث ، والصحافة واملنتديات

١١٦



 مسودة احلكومة طرحت ان بعد املدين املجمتع مؤسسات وسط كبريا

البلدية. واالنتخابات البلديات قانوين

 وجهة عن ومسؤولهيا املختلفة باجهزهتا احلكومة عربت وحيث

 هذين يف تراها اليت االجيابيات لك وابرزت اخلطوة هذه يف نظرها
 حنو خطوة واعتبارها ، الالمركزية وتعميق االدارة لتحديث القانونني

 اجلمعيات اىل احلكومة تتطلع ان الطبييع من فان الشعبية، املشاركة

 ملعرفة املجمتع افراد لك اىل االضافة العام النفع ومجعيات السياسية

 من يقلل او يضري ان دون ، الكبرية اخلطوة هذه يف نظرمه وجهات

 . هيلع ترد قد اليت املالحظات القوانني، من غريه او القانون هذا قمية
 املجمتع مؤسسات اكفة ومن السياسية اجلمعيات من املطلوب فليس

 بل احلكومة، علهيا تقدم اليت للخطوات والثناء املدح تكيل ان املدين

 جيب الذي والبناء املوضويع احلوار يف تهسم ان هو املطلوب

 لغة اىل والشناء املدحي لغة عن لنبتعد احلارض، الوقت يف تجشيعه

 نظرها ووجهة املجمتع يف الفاعلة القوى فعل ردود عن التعبري
التنفيذية. السلطة به تقوم ما يف والسلبية االجيابية

 االرض عىل يتحقق الذي التقدم يرى وهو االنسان، يتوقع ولذلك

 السلطة ويف املجمتع، قوى اكفة بني وجذب شد معلية )والتقدم

 بدقة يعكس مما يقرر، وال الميلك ومن ويقرر ميلك ومن وخارجها،

 من غريه او املجمتع هذا يف يصدر قانون او قرار أي نوعية

 بريطانيا ىف قانون يصدر ان املنطيق غري من انه حيث املجمتعات،

 ان واملمكن الرضوري من بأنه ونتومه مثالً احلارض الوقت يف

 لك يتوقع ( آخر بلد أي يف او البحرين يف القانون هذا متل يصدر
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 وزير لسعادة املتكررة الترصحيات اىل مغتبطا يسمتع وهو انسان،

 اخل، .. الصحافة عىل رقابة وجود وعدم التعبري حرية حول االعالم
 هلذا واملفيدة اخلصبة باملناقشات مليئة القادمة االيام تكون ان يتوقع

 السياسية اجلمعيات للك املجال وافساح التعبري حفرية القانون،

 القانون حول مالحظاهتا لالبداء والخشصيات العام النفع ومجعيات

 التوجه بأن القناعة وسيعزز القانون، هذا - بالرضورة — سيغين

 االصاليح الهنج ترمجة يف جادة احلكومة وان يتعمق، الدميقرايط
االمري. مسو رمسه الذي

 أي االنسان، يطرب حيث بلداننا يف خاصة ، الطبييع ومن

 هيلع ترد مالحظة لك من ويزنجع هيلع تهنال اليت املدحي للغة انسان،

 عىل يتدرب وان ، الدميقراطية عىل يتدرب ان مطالب )ولكنا

 لنمتكن واالطراء، املدحي لغة قبل والمتحيص النقد لغة اىل السمتاع
 واالجمتاعية(، السياسية حياتنا يف الدميقراطية مرحلة اىل العبور من

 خطواهتم، ميدح من لك اىل باسمترار االسمتاع املسؤولون يريد ان

 املرحلة لكن االساسية، بالدرجة ذلك عن االعالم اجهزة تكشف وان
 واخطأ امرأة )اصابت معرية عقلية اىل حتتاج واملستقبلية احلالية

 الدول باجنازاهتا تفاخر ، حديثة ، عرصية البحرين لتكون معر(
العريقة. الدميقراطية

 الوطين الوفاق مجعية اليه دعت الذي التشاوري اللقاء يف

 الوطين العمل مجعية مقر يف السياسية، اجلمعيات االسالمية

 اجلمعيات عن مندوبون وحرضه املنرصم، اخلميس يوم الدميقرايط

 العريب الوسط التقديم، املنرب العمل، ، )الوفاق اخلمس السياسية

 االول االجناز اكن االساليم(، الوطين املنرب الدميقرايط، االساليم
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 بالغبطة والشعور عهنا، التخلف وعدم للدعوة الرسيعة االستجابة هو

 اللقاء هذا اجلمعيات، هذه لقاء يف اخلطوة هذه حتقق من واالرتياح

 برضورة اجلمعيات هذه يف املخلصني مجيع موقف سيعزز الذي

 اآللية وخلق والناس، البلد هتم اليت القضايا لك يف والتحاور اللقاء

 الوقت يف السياسية القوى هذه بني والتعاون احلوار تنشيط عىل القادرة

املستقبل. ويف احلارض

 وتطوير لتعزيز االوىل اللبنة يه اخلطوة هذه بأن اجلميع واتفق
الوطنية. الوحدة تعزيز وبالتايل السياسية القوى عالقات

 البلديات، قانون حول الراي تبادل هو االسايس املوضوع واكن

 بأن الشعور ساد حيث منه، وجممتعة، منفردة ، اجلمعيات هذه وموقف

 القانون، هلذا املوضويع التقيمي هو السياسية القوى هذه من املطلوب
 مصلحا من منطلقني ، موقفها لتوضيح السياسية القيادة مع والتواصل

 ومن اوال، السياسية اجلمعيات هذه عهنا تعرب اليت االجمتاعية القوى
 اعضاء مع متت اليت اللقاءات يف االمري مسو عنه عرب الذي املوقف

 عىل وحرصه البلديات موضوع حول السياسية اجلمعيات ادارات

مناطقهم. قضايا حل يف الناس مشاركة رضورة وعىل الالمركزية

 ، للراي وتبادل ومشاورات ندوات هناك اكنت ، اللقاء هذا وقبل

 اليت الندوة تلك ابرزها واكن القانون، هذه حول ، وشعبية خنبوية

 ١١) الثالثاء مساء مقرها يف الدميقرايط الوطين العمل مجعية اقامهتا

 للبلديات، االنتخاب وقانون البلديات قانون حول احلايل( دميسرب من

 وحسن حافظ وحافظ املوسوي ريض االخوة من لك فهيا وحتدث

احلضور. السادة احلوار اغناء يف واهسم ، بوجحي
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 لاكفة املقالة هذه تتسع ان مباكن الصعوبة من اكن واذا
التايل: اىل االشارة الرضوري من فان القانون، حول املالحظات

االمري مسو يف ممثلة السياسية القيادة تصممي القانون أكد _ ١

 مرحلة اىل القرار اختاذ احتاكر مرحلة من البالد انتقال رضورة عىل

 الرتشيح عرب املشاركة، يف املواطن حق اي الشعبية، املشاركة

 اىل والتعيني الوصاية عقلية من االنتقال بداية ذلك وشلك واالنتخاب.
 املؤسسات اىل ممثلييه اختيار يف حبقه والتسلمي باملواطن التقة عقلية

 لك وحياسب ويراقب القرار صنع يف ليشارك النيابية، والحقا البلدية،

.العام املال عىل اؤمتن من

 ، لملرأة الاكملة لملشاركة االجيايب التوجه ذلك القانون عزز — ٢

 واصبح السياسية، احلياة يف الرجل، اخهيا مع املساواة قدم عىل
 وهو اليه، رجعة ال ماضيًا شأنًا السياسية املشاركة من املرأة حرمان

 ليس الكبرية بصامته سيرتك البحرين يف التحديث معامل من كبري معمل

 سواء، حد عىل واملحافظة احلديثة املجمتع قوى لك مواقف عىل فقط

 اخلليجي، التعاون جملس دول يف االخوة لك مواقف سيعزز وامنا
 واعطاء اجلنسني، بني املساواة بتحقيق املطالبني ومواطنني، حاكما

السياسية. حقوقها املرأة

 العربية التجارب من االستفادة عىل القانون حرص — ٣

 مثار جعله مما الالمركزية وعىل املحيل، احلمك مسالة يف والعاملية

 )مكا واحد بلدي جملس اقامة يريد من . ومعارض مؤيد بني جتاذب

 اعادة االمري مسو طلب الذي االول القانون مسودة ذلك عىل نصت

 ترتكز ، املحافظات حسب بلدية جمالس اقامة يريد ومن فيه( النظر

 االمري مسو ذلك عن عرب )مكا االمنية اجلوانب يف املحافظة سلطة
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 وتعين ، الدميقرايط( الوطين العمل مجعية ادارة اعضاء مع لقائه يف
السكنية. واملناطق القرى وتطوير اخلدماتية القضايا بلك البلديات

 فيه، والبت القانون مناقشة رسعة عىل احلكومة حرصت — ٤
 قبيل القانون صدور عىل حريصة اكنت فاذا الدهشة. اثارت برسعة

 فرتة قبل مبسودته تتقدم ان املفروض من اكن فقد ، الوطين العيد

 )وحنن حوله النقاش يف املسامهة من املجمتع قوى لك لتمتكن اكفية
 حول الناس نظر وجهات اىل االسمتاع يف راغبة احلكومة بأن وانقون

 هبذه االجناز هذا حتقيق عىل احلكومة قدرة ان اال القانون(، هذا
 القوانني تعديل يف والمتهل البطء حول التساؤل نثري جيعلنا الرسعة

 املتعلقة القوانني وخاصة امليثاق تفعيل جلنة امام املطروحة

 وغريها، واملالية االدارية لرقابةوا واملطبوعات والنقابات باجلمعيات
 الهنج مع لتمتاىش الرضورية التعديالت يف البت برسعة واملطالبة
لبالد. يف االصاليح

 املشاركة هو املرحلة هذه يف االسايس اهلاجس اكن اذا — ٥

 الصالحيات يف ذلك عىل التأكيد يمت ان الرضوري من فان الشعبية،

البلدية. املجالس اعضاء هبا يمتتع اليت

 بل للحكومة، والرأي املشورة تقدم بلدية جمالس ليس فاملطلوب

 املتعلقة القرارات اختاذ يف صالحيات ذات بلدية جمالس املطلوب
 املناطق وخاصة البالد يف املختلفة املناطق وتطوير البلدية باخلدمات

 املحرق احياء يف السري يكيف )حيث االساسية املدن يف الشعبية
 املطلوب( العمل جحم ملعرفة واملخارقة رمان راس او الداخلية

 ربع منذ تتغري مل بأهنا العائدين االخوة بعض عهنا عرب اليت والقرى

دبلوماسية(. )منطقة البحرين لك تكون ان ومتىن قرن،
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 خاصة التجربة، عرب السلبيات نححص ان الطبييع من اكن واذا

 تداخل يف وضوح عدم ولدينا قبل، من يسلك مل طريق امام واننا
 صالحيات بني وامنا نفهسا، البلديات بني فقط ليس ، الصالحيات

 بني مسمتر جدل مثار ذلك وسيكون البلديات، وبني املعنية الوزارات
 ملصلحة القانون لتطوير مفيدًا اجلدل هذا وسيكون ، باالمر املعنيني

املواطن.

 هذا بني املقارنة اىل االخوة بعض دفع الذي هو اهلاجس هذا

 او الكويت يف سواء ، املجاورة الدول يف البلديات وقوانني القانون

 اللبناين القانون يقف حيث العربية، الدول يف البلديات جتارب او قطر،

 عن تعبري وهو الشعبية، لملشاركة املعززة التجارب من املقدمة يف

 الدميقراطية املمارسة اليه تقود وما املجمتع قوى بني التجاذب جحم

 املحيل احلمك جتارب يف خاصة الشعبية املشاركة يف تطوير من
البلديات. يف عهنا املعرب

 اىل حباجة اخلليجي التعاون جملس دول ان به املسمل من وبات
 املتعلقة تلك وخاصة واالدارية، السياسية مؤسساهتا يف كبري حتديث

 اىل املسؤولني من املخلصني لك يسىع حيث الشعبية، باملشاركة

 وان سلبيات هناك تكون ان الطبييع ومن مؤسساهتم، وحتديث تطوير

 يتطرق ان قبل املحلية حصافهتم يف السلبيات هذه عن احلديث يمت

 جيب وال والصديقة، الشقيقة او املجاورة البلدان من املراقبون الهيا

 عىل مبنية هشة اخلليج بلدان وكأن املالحظات هذه مع التعامل

 ان او اخلارج، او الداخل من الهيا يوجه نقد اول مع ستهنار رمال،

 جتربة نواقص اىل التطرق ملجرد ستتأثر املجلس دول بني العالقات

 ان ونريد البعض، بعضنا بقوة اقوياء فنحن البلدان، هذه جتارب من

 عىل لنتعون املجلس دول يف لالشقاء املاكسب من املزيد تتحقق

املتغريات لك بعد - ثقة عىل وحنن الرمسي. مكا الشعيب املستوى
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دول يف املسؤوليني اخواننا لك بأن ____ العامل يف واملتسارعة الكبرية

بلدانهم في الداخلية االوضاع وتقوية تطوير على حريصون المجلس
 ملواجهة — االمنية احللول عرب وليس الشعبية املشاركة عرب —

 الشؤون يف السافر االمرييك التدخل يفرضها اليت الكبرية التحديات
 املخابرات فرق تتجول )حيث اخلليجي التعاون جملس لبلدان الداخلية

 "االرهابيني يؤيد من ملعرفة بلداننا يف واملركزية االحتادية املركزية

 تزورنا وحيث معهم. والتحقيق ولبنان!! فلسطني او افغانستان يف
 تصب ال بأهنا للتأكد مواطنينا حسابات عن للكشف مالية امريكية وفود

 النظر نعيد ان االمريكية االدارة تطالبنا وحيث الدن! بن خدمة يف

 للعدو االستسالم بعملية مرضا تراه ما لك اللغاء التعملية املناجه يف

 االسهتالك ثقافة ضد القادمة اجيالنا حيصن ان ميكن وما الصهيوين
 ومطالد احتياجات تلبية اخرى جهة ومن !(، االمرييك والعنف

 منا- ولك واالقتصاد والسياسة االدارة يف احلديثة الشعبية الفائت
الشعبية! املشاركة عدا منطقتتا يف عالية بوترية تسري اليت احلياة

 نواقص وجدوا قد الشورى جملس يف االخوة اكن اذا — ٦

 من معينون اهنم تكرار نريد )وال بدلومه وادلوا القانون يف وثغرات
مشكورة - احلكومة اكنت واذا ترشيعية( سلطة وليسوا احلكومة، قبل

 جملس اعضاء لبعض الوجهية املالحظات بعض اىل اسمتعت قد —

 بالبيئة واملعنية السياسية املجمتع قوى لك واجب من فان ، الشورى

 هذا يف ثغرات او نواقص تراه فميا لكمهتا تقول ان وسواها واخلدماتية

 خاص بشلك السياسية والقيادة احلكومة بأن ثقة عىل وحنن القانون،

 هذه يف االعتبار، بعني املالحظات هذه سيأخذ االمري مسو يف مملة

 السلطة بروز الصرب بفارغ ننتظر حيث احلرجة االنتقالية املرحلة

 صدرت اليت القوانني اكفة ستدرس اليت القادمة، املنتخبة الترشيعية

علهيا. الدستورية لملوافقة الترشيعية السلطة غياب يف
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 جملس دول من اخوتنا يسامه ان املنطيق من اكن اذا — ٧
 معلية يف وسواها عقارية مصاحل لدهيم ومن اخلليجي التعاون

 متت اليت التجنيس معلية بعد — التأكيد الرضوري من فان االنتخاب،

 ان يرى والبعض حتديدها جيب سنوات عدة مرور عىل - البالد يف

البلدية. لملجالس نفسه ترشيح يريد ملن سنوات، عرش تكون

 وجود حالة يف ودورها القضائية السلطة تغيب ال ان وجيب - ٨
 لملجلس التجميد او احلل موقف التننفيذية السلطة تتخذ ان قبل خمالفات

اعضائه. بعض او

 املجالس بني بالتنسيق املعين يكون ان االفضل من اكن واذا — ٩
 احلال هو مكا باحلكومة، منه باملجالس التصاقا اكرث واحلكومة البلدية

ذلك. دراسة من رضر فال الكويتية، التجربة يف

 املقاالت او ملناقشته ستعقد اليت والندوات القانون هذا وسيكون

 للتثيقف مادة القادمة، االيام يف احلرة حصافتنا هبا سزتخر اليت

 العام، بالشأن املهمتني املجمتع وألفراد السياسية اجلمعيات ألعضاء

 سيكون الشعبية فاملشاركة واملنتديات، املجالس يف لملناقشات ومادة

 السيايس بالويع الناس تسلح اذا للجميع اجيابية أكرث مردودها

القوانني. هذه مثل مناقشة يف بفعالية وشاركوا
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 الخطاب في - اعالمية غير - قراءة

( االميري)

البحرين حياة يف عاديًا عامًا يكن مل

 العيد يف عادي غري االمريي اخلطاب يكون ان املتوقع اكن لذلك

الوطين.

 االزمة حلل مرئياته االمري مسو قدم ، السابق الوطين العيد يف

 املجلس حل عىل احلكومة اقدمت ان منذ بالبالد عصفت اليت السياسية

 املرحلة اىل العبور جرس ليكون الوطين بامليثاق ، الوطين
 اليت التارخيية القرارات من بسلسلة احلايل العام واسهتل الدستورية.

 العام والعفو الدولة، امن وحممكة الدولة امن قانون الغاء يف شظت

 من الكبرية السياسية االصالحات هذه جرته وما .. املرشوط غري

 قبل. من له مثيال البحرين تهشد مل وسيايس وتقايف اجمتايع حراك

التالية: النوايح يف السيايس االنفراج هذا انعاكسات رصد وميكن

 والسياسية، املجمتعية املجمتع، قوى مع التارخيية املصاحلة — ١

الطائيف المتيزي سياسة تتبذ الدولة وان للجميع الوطن ان عىل بالتاكيد

٢٠٠١ ديسمبر ٢٢-البحرين — الخليج اخبار —
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 افراد مجيع بني املساواة عىل وتأكد املواطنني، بني العريق و

 حل يف اجلميع ملسامهة اجيابية معنوية ارضية اوجد مما املجمتع،
السابقة. المتيزيية السياسات عن جنمت اليت السابقة االشاكليات

 عن بالتعبري املواطنني لاكفة املجال افساح عىل االمر يقترص مل

 االمر امتد وامنا ، املذهيب الزتامهم من املنطلقة ومواقفهم مه مشاعر
 )البدون( قضية ويه املنطقة يف التجنيس مشلكات ابرز احد حلل

 اجلهاز عىل لزاما واكن العام، خالل حبهلا االمري مسو وعد اليت

 ممارساته عن ويتخىل معله من يضاعف ان بذلك املعين التنفيذي

 نفسه عىل االمري قطعه وعد لتتفيذ املواطنني من كرثة حيال اخلاطئة
 املواطنون واعيط للجميع وطنا البحرين وباتت العام، مطلع يف

 اال الوجد يعرف وال البحرينية. جبنسيهتم المتتع يف حقوقهم "البدون"
املمضار. هذا يف ياكبده اكن من

 املجمتع من انتفت قد المتيزيية االشاكلية بأن نتومه ان جيب وال

 الرضوري من وبالتايل مسمترة، بأهنا االقرار جيب بل والدولة،

 حله الميكن الطائيف فالمتيزي املشلكة، حلل القانوين االساس وضع

 من واملواطنني احلامكة االرسة بني التارخيية باملصاحلة فقط

 قانون اىل االمر حيتاج وامنا الشيعية، الطائفة مع وبالتحديد الطائفتني،

 املواطنني، مجيع لدى الويع يعمق ذاته، الوقت يف وموجه رادع

 املصاحلة هذه بأن العاديني املواطنني او احلامكة االرسة من سواء

 خوف دون هبا، المتسك جيب للجميع مصلحة واهنا تارخيية، رضورة

 اهلواجس من خوف ودون املذهبية، القليةوا االكرثية مسألة من
 اعيط من او تارخييًا، ذلك يستحق من سواء لملتجنسني، العرقية

 وال للوطن، الوالء تعميق االمر يتطلب حيث متعددة، ألسباب اجلنسية

 هذا اكن سواء الوطن، خارج سيايس لقائد والء وال آخر.. لبلد والء
 اجلميع من تتطلب الراهنة فاملرحلة .. قوميا او دينيا او سياسيا القائد
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 وانه الوطن، هلذا والءه وان الوطن، هذا ابن انه وفعال قوال يأكد ان

 بدون او بويع سواء لغريه بالوالء تتشدق اليت الدعوات لك ضد يقف
 القيادات عىل يفرض مما الدينية. او السياسية املناسبات يف ويع،

 اكفة يف القناعة هذه ترمجة السياسية الساحة يف العاملة السياسية

 التضامن عن بالتعبري االمر يتعلق عندما وخاصة الوطنية املناسبات
 استتاكر او اللبنانية املقاومة مع التضامن او الفلسطينية الثورة مع

افغانستان. يف االمريكية واملجازر احلرب

 لتعميق االجيابية االجواء خلق يف كبرية مسؤولية الدولة تتحمل

 هذا افرزت اليت االشاكليات من سنوات بعد خاصة الوطين، الوالء

 المتيزي ميارس من لك يعاقب قانون اىل فعال حنتاج وبالتايل ، المتيزي

 سيشلك القانون هذا اصدار بأن واعتقد القبيل، او العريق او الطائيف

 وامنا ، البحرين يف فقط ليس املجمتع حياة يف كبرية نوعية نقلة

 يف فقط ليس االشاكلية هذه مغل حلل به االسرتشاد ميكن معملا سيشلك

برمته. العريب املرشق منطقة صعيد عىل وامنا ، اخلليج منطقة

 مسالة املجمتع ومكونات احلامكة االرسة بني التارخيية املصاحلة

 يكتسب هنا ومن اجلميع، قبل من كبري جهد اىل حتتاج للغاية معقدة

 اللبنة يضع انه حيث التارخيية، قميته االمري مسو به قام الذي العمل

 ، السيايس والتوتر االجمتايع الرصاع من صفحات ليط االساسية

 تقويهتا عىل مجيعا نعمل ان جيب جديدة ملرحلة االساس ويضع
 وستتخذ هابطة، صاعدة مسمترة، القضية هذه وستبىق وتعميقها،
 هابطًا، يكون ان جيب هلا البياين اخلط لكن متعددة، وتالوين مسارات

 واملحطات املنعطفات يف البياين اخلط هذا مسرية نراقب ان وعلينا

وحمكة. عزم بلك معاجلته عىل ونعمل واسبابه اخللل لرنى الوطنية
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 يف متنلت االمري مسو هبا قام اليت املصاحلة لك من جزء

 االسالمية السياسية، املعارضة مع واملصاحلة العام العفو قرارات
.اطية الدميقر و

 احلاد الرصاع مرحلة يف السياسية بالقوى االعرتاف يمت مل حفيث

 يف القوى هذه متنلت سواء السيايس، االنفراج قبل البالد هشدته الذي
 يف معها التشاور يمت ومل الرسية، التنظميات او الشعبية العريضة جلنة

 اخلطوات عىل االمري مسو اقدم بل االزمة، من اخلروج كيفية

 امن قانون والغاء املرشوط، غري العام العفو بقرارات: املطلوبة

 لك بعودة والمساح الجسون وتبييض الدولة امن وحممكة الدولة
 واعادة بالدستور العمل باعادة الوعود واعطاء السياسييني، املبعدين

 امام اجلميع وضع فقد ،٢٠٤ اقصاها فرتة يف الربملانية احلياة
 السياسية القوى هذه تعرب وكيف االنقالية، الراهنة املرحلة اشاكليات

 غري ومعهلا السابقة التنظميية باشاكهلا تسمتر هل نفهسا: عن

 يه مكا وجهها عن وتكشف القدمية، وبراجمها الرسي، الرشيع،
 عن تعرب جديدة مسارات هلا تتخذ ام ، تنظمياهتا وامساء بخشوصها

اجلديدة. السياسة مع توافقها

 الرتكة تصفية قرارات من بكثري اعقد املسالة هذه ان ويبدو
 تليغ مل الدولة امن قانون الغت اليت السلطة وان خاصة السابقة،

 مكا السياسية القوى معل تكبل واليت القانون بذلك املسرتشدة القوانني

 سيف حتت باسمترار وتضعها املدين، املجمتع قوى لك معل تكبل

 من خرجت او السياسية القيادات عادت وحيث . القانونية املساءلة

املعارضة قوى من السلطة موقف واحضا يكن فمل الجسون،

 لاللتقاء تنازالت يقدم ان اآلخر من يريد طرف لك واكن السياسية،

 تعرتف ان السلطة من تريد فاملعارضة الطريق. عىل ما نقطة يف
 ان املعارضة من تريد والسلطة العلين، السيايس النشاط يف حبقها
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 وشعاراهتا السابقة وبراجمها معهلا واساليب امساهئا عن لكية تتخىل

 امن عامل اهنا عىل الدليل تقدم وان السابق، السيايس وخطاهبا
 السابقة. القوانني يف تعديل أي عىل تقدم ان قبل للبالد، واستقرار

 بأن العام خالل السياسية احلركة مسريه خالل من واحضًا ويبدو

 سياسيا نضجا متنلك والدميقراطية، االسالمية السياسية، القيادات غالبية
 املحافظة وتريد االصاليح، الهنج تعميق عىل حريصة واهنا كبرياً،

 الوضع اىل البالد عودة تريد وال حتققت، اليت السياسية املاكسب عىل

السابق. املتوتر القميع

 اجمتعوا الذين الدميقراطيني االخوة بعض قبل من املبادرة واكنت

 سياسية، مجعية تشكيل يف نيهتم عن لالعالل ٢٠٠١ ابريل ٢٨ يوم

 هذه شلكت وقد الدميقرايط، الوطين العمل مجعية يف الحقا متلت

 سواء، حد عىل واحلكومة السياسية للقوى املقبول املخرج املبادرة
 والتخيل القدمية، التنظميية باالمساء المتسك عدم موقف شلك حيث

 العهد هواجس مع والتتامغ ، الدميقرايط( الوطين )التجمع تمسية عن

 خمرجا لتكون سياسية مجعية اقامة من واالنطالق احلزبية، مسألة يف
 النشطاء للك االنطالق فاحتة ذلك لك شلك اجلميع، قبل من مقبوال

 اجلدل صفحة طويت حبيث السياسية، مجعياهتم لتشكيل السياسيني

 يأيت حىت املرحلة، هذه يف اعمتادها جيب اليت التمسيات حول

. السياسية االحزاب قضية يف الفاصلة لكمته ليقول الوطين املجلس

 ويكيف جدا، وكبري كبري امليدان هذا يف حتقق ما بأن اعتقد

 يف السياسية واجلمعيات احلزبية من اخلوف موجة اختفاء اىل االشارة

 اجلميع حق عىل املسؤولني اكفة قبل من التأكيد بل الرمسي، اخلطاب

 قوى عىل تزايد احلكومة بأن للبعض بدا حىت مجعياهتم، اقامة يف

 هذه انتقال و سياسية، مجعية ألية االهشار يف املمانعة بعدم املجمتع
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 البعض منع رضورة بعضها يرى اليت املجمتع قوى اىل املمانعة
العرقية. او الطائفية املسألة من خوفا الرشيع السيايس العمل من

 عرص بداية منذ البحرين هشدهتا اشاكلية حل يف التوافق هذا
 املاضية، اخلمس العقود طيلة فهيا املواجهة وترية وارتفعت الهنضة،

 للرضورات لكن االمريي، اخلطاب يف مطولة وقفة تستحق اكنت

 يف وردت اليت املحطات اللبيب عىل خيىف وال احاكم، والتوازنات

 المتسك ورضورة التارخي مع فاملصاحلة القضية، هذه حول اخلطاب

 اخلطاب، يف متعددة اشارات يف نفهسا عن عربت قد املصاحلة، هبذه

 االحتاد هيئة قادة من كبريين وطنيني قائدين تكرمي يف االوىل اكنت

 اجليش، حسن واالستاذ ، المشالن عبدالعزيز املرحوم مها الوطين
 )شعلة التذاكري النصب اقامة يف والثانية بامسمها، شارعني بتمسية

 لك امساء ستضم بأهنا معه، املذكور اللقاء يف مسوه أكد اليت الفداء(

 يف والثالثة والوطن، الشعب هذا وخدمة الوطين العمل يف اهسم من
 أوتينا ما بلك هيلع ماتوافقنا عىل املحافظة "رضورة عىل مسوه تأكيد

. وقوة عزم من

 االخوة لبقية العايل تقديرنا )مع الوطنيني القائدين تكرمي بأن واعتقد

 االعتبار رد هو للوطن(، خدمات من قدموه ملا التقدير مشهلم الذين

 الفرتة هذه تارخي قراءة اعادة يتطلب مما ، السياسية لملعارضة

 اجلديد االمريى اخلطاب مع تنجسم بعقلية البحرين، تارخي من احلرجة

ثانية. جهة من التارخيية احلقائق ومع جهة، من

 يف مطالهبا لتحقيق املدين املجمتع قوى جانب اىل الوقوف — ٢
ودوليًا. عربيًا علهيا املتعارف العمل مستويات حسب صفوفها تتظمي

 اللقاء هو العام خالل هشدناها اليت املواقف امه من بأن واعتقد

 علهيم والتقدم البحرين لعامل العامة اللجنة واعضاء االمري مسو بني
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 اىل اللجان من والتحول النقايب العمل اعالن رضورة عىل بالتأكيد
واملهنية. العاملية النقابات

االمريي. اخلطاب يف حقه يعط مل كبري، تارخيي موقف ذلك

 احلمك بني التارخيية لالشاكلية الهناية بداية شلك قد املوقف فهذا

 النقابات بتشكيل هلم المساح يف العامل ومطلب العاملة، والطبقة

املهنية. واالحتادات

 العاميل االرضاب يف هلم نقابة اقامة مطلب العامل رفع ان مفنذ

 فرتة يف الطرفني بني الكبرية املواجهة اىل ،١٩٣٨ عام الهشري

 لكمة من يرتعد اكن الذي بلكريف، تشارلز ، الربيطاين املستشار

 اليت العاملية واالحتجاجات باتاالرضا من متواصل تارخي اىل نقابة،

 وانهتاء ،١٩٧٥ عام الوطين املجلس حل حىت ١٩٦٥ منذ امتدت

 البحرين لعامل العامة اللجنة قبل من املسمترة ملطالبةوا باملذكرات

 هلا المساح برضورة االنفراج، قبل املنرصمة االربع السنوات طيلة

 يف عنه ومعرب ودوليا عربيا هيلع متعارف تنظميي شلك اىل بالتحول
العمل. مبستويات املتعلقة الدولية املواثيق

 العامة للجنة اخلرضاء االشارة واعىط املوقف، االمري مسو حسم

 العاملية واالحتادات النقابات تشكيل يف باملبارشة البحرين لعامل

واملهنية.

سهال. االمر ليس

مشرتكة. معالية جلان ليست فالنقابات

 او الرشكة يف العامل وحدة عن احلقييق التعبري يه والنقابات
املنشأة.

 وزارة مسحت اليت ١ ٨ ال املؤسسات عىل تقترص لن لنقاباتوا

 قراراهتا تصدر واكنت مشرتكة، معالية جلان بتشكيل فهيا العمل
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 واملستخدمني العامل حق وتعارض املؤسسات، بقية حول بالقطرات

بنقاباهتم. بالك مفا جلاهنم، بتشكيل احلكويم القطاع يف

 بأن وترى النقابية، احلركة من متخوفة الكربى الرشاكت ان ويبدو

 الوضعية من بكثري هلا افضل احلالية الوضعية عىل احلال اسمترار

 بالدفاع املستقل قرارمه فهيا ميلكون متحدين، فهيا العامل يكون اليت

االنتاج. وزيادة العمل اوضاع حتسني يف العامل حق عن

 النشطاء العامل بعض فصل اىل املنشآت بعض معدت ولذلك

 وسط نشاطه صعد عندما سلطان( سعد العامل مع جرى )مكا
نقابية. جلان لتشكيل الفنادق مستخديم

 من للتخلص احلكومية االدارات وبعض الرشاكت من كرثة وننشط

 الوزارة اقدمت حيث املواصالت، وزارة معال مع جرى )مكا معاهلا
 هذا بتخصيص احلكومة قرار ضوء عىل معاهلا غالبية ترسحي عىل

 يف تفكران لالندماج تتفاوضان اللتني النفط رشكيت ان ويبدو املرفق(،

 رشاكت اىل مهنا اقسام واحالة معاهلا من عدد اكرب من التخلص
 مث املحليني معاهلا ترسح او ، اجانب معاال جتلب الباطن يف للعمل

جديدة! جمحفة رشوط مضن توظفهم

 جيب ما معلت قد البحرين لعامل العامة اللجنة ان من وبالرمغ

 امليثاق، تفعيل جلنة اىل وقدمته العمل، قانون مسودة صياغة من علهيا

 من الفورية االستجابة جيد مل القانون هذا ان اال العمل، وزارة واىل

 حكماهسم له محاهسم يكن ومل التطبيق، موضع لوضعه املسؤولني قبل

 الوزارة قبل من ونوقش مسودته صدرت الذي البلديات قانون ملرشوع
 حنسد جعلتنا قياسية برسعة وصدر الشورى، جملس قبل ومن

 هذا من بعضًا تضع ان ومتنينا بنلته، الذي الكبري اجلهد عىل احلكومة
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 قانون مسودة وخاصة ، الهيا املحالة االخرى القوانني يف اجلهد
النقابات.

 احلركة عىل الوضع السابقة الفرتة يف احلكومة أحمكت وحيث

 جعز وحيث املشرتكة، العاملية اللجان يف حركهتا وقننت العاملية،

 جرت وحيث النقايب، ملطلهبم االستجابة املسوؤلني اقناع عن العامل

 االقتصادية التحوالت ضوء عىل العاميل اجلمس يف كبرية حتوالت

 االجانب العامل اعداد وجاءت ،١٩٧٥ منذ جرت اليت الكبرية
 االنتقال رسعة فان الوطنية، العاملة ومتاسك ومتانة قوة من لتضعف

 العامة اللجنة من يتطلب مما ، املطلوب من أبطء النقابية الوضعية اىل

 اللجان بتشكيل والتوافق التعاون النقابيني النشطاء واكفة البحرين لعامل

. العاملية النقابات لتشكيل املطلوبة التحضريية

 اآلخر الوجه هو النقابية احلركة من االمري مسو وموقف
 املصاحلة يه مكا النقابية، واحلركة احلمك بني التارخيية لملصاحلة

السياسية. واحلركة احلمك بني

 معال الحتاد التأسيسية اللجنة تأسيس ومنذ املاضية، الفرتة خفالل

 وانتقال ،١٩٧٢ عام البحرين يف احلرة املهن واحصاب ومستخديم

 احلركة دمع من قوته اسمتد الذي العلين املعارض العاميل النشاط

 حركة تصاعدت حيث الدولية، املحافل اكفة اىل له، الدميوقراطية

 الحتاد واكن البحريين، النقايب املطلب مع والعاملي العريب التضامن

 املطالب عن الدفاع يف العلين نشاطه تركز الذي — البحرين معال
 السنوات يف مرموقًا دورًا — اخلارج يف والنقابية العاملية حلقوقوا

 ويف والدولية، العربية العاملية االحتادات مع العالقة متتني يف االخرية

 منمظة مؤمترات اىل اضافة العرب، العامل لنقابات الدويل االحتاد

 حممد النقايب لالخ واكن الدولية، العمل منمظة و العربية العمل
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 واملتواصل الدؤوب العمل يف مهشودا دورا النقابيني ورفاقه املربايط
 االنفراج سبقت اليت السنوات طيلة النقايب املطلب هذا رفع يف

السيايس.

 تشكيل عن شأنا يقل ال معالية نقابات تشكيل فان وبالتايل

السياسية, اجلمعيات

 العاملني للك وامنا للعامل، فقط ليس ، للغاية كبري التحدي وهذا

 هذا لتحقيق املخلصة اجلهود لك تاكتف جيب وبالتايل العام، احلقل يف
 املطالب يف مشرتاك قامسا شلك الذي الكبري الوطين العاميل اهلدف

عقود. سبعة من اكرث طيلة والعاملية الوطنية احلركة رفعهتا اليت

سبق ما عىل الكرام مرور مر قد االمريي اخلطاب اكن اذا _ ٣

 وتقدمها املرأة حقوق قضية من االمري مسو ملوقف اكن فقد ذكره،
 اليت املاكسب ان بل االشادة، يستحق ما املجمتع يف شأهنا ورفع

 اوضاع سائر عىل متقدمة جعلها البحرين يف النسائية للحركة حتققت

 خطوات العهد خىط وحيث اخلليجي، التعاون جملس يف شقيقاهتا
 الفرتة فان املستقلة، النسائية احلركة امام العقبات ازالة يف كبرية

 سيخلق مما النسايئ العمل توحيد يف كبريا نشاطا هشدت قد املنرصمة

القادمة. الفرتة يف جديدة نوعية حالة

 مببادراته العام خالل اهسم قد االمري مسو بأن القول وميكن

 املجمتع حركة دفع يف كبري بقسط شعبه ملطالب الصحيحة وبقراءته

االمام. اىل

 هذه جانب اىل الوقوف فان االبواب، هذه مثل فتحت وحيث

 يه امامها من والعقبات العراقيل وازالة واملبادرات القرارات

 هذه من جزءا تتحمل مكا النتفيذية، السلطة تتحملها كبرية مسؤولية
االجمتاعية. او مهنا السياسية سواء املجمتع، قوى املسؤولية
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 عىل قدرهتا عن تربهن ان املجمتع قوى تستطيع ما ومبقدار
 القادمة، املرحلة ملتطلبات السلمية والقراءة لتنسيقوا املشرتك العمل

 مسو الهيا اشار اليت القادمة النقلة يف تهسم ان تستطيع ما مبقدار
 املرحلة اىل واالنتقال الدستورية التعديالت ويه خطابه، يف االمري

ها. انتظار طال اليت النيابية

١٣٥



 في تحققت التي المكاسب ترسيخ من نتمكن هل
المنصرم؟)؛'( العام

 الهيا تطرقت اليت امللفات تكون ان الصدفة مبحض يكون قد

 هلذا االول اليوم منذ العام النفع ومجعيات واملهنية السياسية اجلمعيات
 يف هبا القيام املجمتع قوى من املطلوبة املمهات ويه كبرية، العام،

 يف واحلكومة االمري مسو مرىم يف الكرة اكنت ان بعد العام، هذا
املنرصم. العام

 نشاطها افتتحت قد الدميقرايط الوطين العمل مجعية اكنت واذا

 والعرشين الثانية للقمة اخلتايم البيان امام بالوقوف االربعاء ملتىق يف

 مسو به قام الذي الكبري الدور عاليا وقميت اخلليجي التعاون ملجلس

 عىل او اخلليجي الصعيد عىل سواء املنرصم العام طيلة االمري

 حمط واكنت الدورة، رائسة للبحرين اكنت حيث املحيل الصعيد

 اكن فقد ، االمري مسو دشهنا اليت الكبرية باالصالحات االنظار

 ويل عبدالعزيز بن عبدالله االمري مسو به ادىل الذي النقدي للخطاب

 يف االخوة لدى الكبري األثر القمة افتتاح جلسة يف السعودي العهد

الكبرية االصالحية للتوجهات بارزة عالمة فيه وجدوا حيث امللتىق،

٢٠ ٠٢ يناير ٥- البحرين — الخليج اخبار —

١٣٦ 



 عىل التعاون جملس بلدان اكفة يف العام هذا نشاهدها ان بد ال اليت

 العامة، احلريات اشاعة صعيد عىل او اخلليجية املواطنة صعيد
 من مجيعًا نمتكن و املنطقة، هذه مواطين مطوحات بعض لتحقيق

 ويف ،اخلارجية االمالءات وجه يف والعريب اخلليجي، بيتنا حتصني
 ابشع شارون اريل ميلل اليت الصهيونية والعنجهية الصلف وجه

صورها.

 السياسية اجلمعيات ممنيل دعوة يف الفضل سار لنادي واكن

 الوطين املنرب ، العمل الوفاق، الدميقرايط، االساليم العريب )الوسط

 الذي البلديات، قانون حول مرئياهتم لتقدمي التقديم( املنرب االساليم،

.٢٠٠١ ديمسرب ١٩ يوم الرمسية اجلريدة يف ونرش مبرسوم صدر

 يف للبدء الدعوة البحرين لعامل العامة اللجنة اطلقت ذلك وقبل

 ان بعد النقابات، لنشكيل العاملية لملؤمترات التحضريية اللجان تشكيل

 ووزير امليثاق تفعيل جلنة اىل ورفعته النقابات قانون مسودة وضعت
 كبرية ندوة عقد العمل وزارة تتوي الذي الوقت ذات يف ، العمل

 يوم لالجور" االدين "احلد موضوع ملناقشة الفعاليات اكفة فهيا تشارك

القادم. الثالثاء

 اجلمعيات تبذهلا اليت احلثيثة اجلهود تلك النشاط هذا مع وترافق

 اليت التدريب وخطط البحرين، نساء احتاد يف طاقاهتا لتوحيد النسائية

 يف تهسم نسائية كوادر خللق اقامهتا لملرأة االعىل املجلس ينوى

 ومتنينا سواء، حد عىل واحلزيب والبلدي الربملاين / السيايس العمل

 يف املرأة اخته مع الرجل مساواة خفرو منرية الدكتورة مداخلة بعد

القادمة. السياسية لملرحلة التدريب موضوع
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 يف حضورمه هلم اكن فقد التحرك، هذا عن الطلبة يتخلف ومل

 يعين مما البحرين، طلبة احتاد مرشوع ناقشوا حيث املهندسني مجعية

ثاين(. للجد التالمذة )رجعوا

ممتزية. سار نادي ندوة اكنت

 )عىل السياسية اجلمعيات قيادات فهيا تلتيق اليت االوىل املرة فهي
 البعض، بعضهم اىل ليسمتعوا الكبري( اجلمهور مع او املنصة

 املرحلة يف ودورمه البلدية، املجالس حول نظرمه وجهات وليقدموا
 بارسال الكبرية املسؤولية هذه عن اجلمعيات لك عربت وقد القادمة،

 اكن اليت الندوة هذه يف لملسامهة االدارية جمالهسا من اساسية رموز
 امللفات من الكثري يفتح ان ارص الذي اجلمري منصور الدكتور جنمها

 من هامشا تاراك الساحة، يف االسايس الالعب يكون وان الساحنة
لالخرين!! الوقت

 امتكن مل مالحظات بتقدمي هيلع اثقل ان الكرمي القارئ يل وليمسح

 اىل حاجته عن اجلميع عرب اليت الندوة تلك يف بعضها تقدمي من

 رموز من وامنا السياسية اجلمعيات مميل من فقط ليس االسمتاع

 الشعبية القطاعات اوسع اىل تزنل ان جيب اليت السياسية السلطة

 اسئلة عىل وجتيب ، القانوين الويع وتعمق القانون بنود هلا لترشح

 هذا يف معهلا يقترص وال الناس، مهوم مع وتتفاعل املواطنني،

 وتطوي ،اجلرائد صفحات او التلفزيونية اللقاءات عىل املمضار

 التفاعل، من املزيد اىل حباجة فنحن الناس، وبني بيهنا الريبة صفحة
 توجس يكون او السلبيات، عن التفتيش مهنا يكون ان جيب وال

 اننا املفروض مفن االهتامات، الهيم ستوجه الناس بأن املسؤوليني

املرحلة. هذه جتاوزنا
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القانون: هذا انتجت اليت االجواء امام الوقوف من البد البدء يف

 عام الوطين العيد يف خطابه يف االمري مسو طرح ان مفنذ

 البلدية، التجربة احياء عرب الشعبية املشاركة تفعيل يف رغبته ١٩٩٩

 اكرث( او )واحد املجالس هذه عدد حول متباينة اجهتادات هناك اكنت

 باملحافظات البلديات عالقة وحول البلديات، هذه صالحيات وحول

املجالس. هذه يف الشعبية املشاركة مدى وحول واملخاتري،

 املحلية، االدارة او املحيل احلمك اشاكل احد هو البلديات فنظام

 املركز بني والعالقة الشعبية، املشاركة جحم بوضوح ويعكس

 او البلد هذا يف وصالحياهتا املجالس نوعية فان وبالتايل واملناطق،
 وعالقة املوجود السيايس للنظام انعاكسًا تكون أن اال الميكن غريه

 مز اكرب وزن للبيه يكون بلدان فهناك احلامكة. بالطبقة املجمتع

 البالد يف حامكا ليكون البلدية رئيس يتخرج بلدان وهنك احلكومة،

 دور اما يلتسني(، الرويس: االحتاد رئيس اصبح موسكو بلدية )رئيس

 وطلعاته سبمترب ١١ احداث لنا كشفته فقد نيويورك، بلدية رئيس

 بن وليد لالمري االنساين للتربع رفضه ها ابرز اكن اليت ومواقفه

 من موفقة اشارة ويف الدولية، التجارة مبين تفجريات لضحايا طالل

 اليت املدينة تطوير يف الكبري ودورها ديب بلدية حول املنتديني احد
عاملية. مدينة اصبحت

 طرحت اليت الصيغ يف وجذب شد هناك اكن العامني وخالل

 العيد يف املرسوم يصدر ان الرضوري من واكن البلديات، لنظام

 أطلقها اليت بالوعود وىف بأنه االمري مسو ليؤكد (٢٠٠١) الوطين

 البدون قضييت يف وعوده ترمج وقد ذلك، قبل او موعدها ويف
 مسودات ترسبت وحيث البلدية. املجالس بقانون مرسوم واصدار
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 االمري مسو رغبة ان واحضا اكن فقد املنرصم( العام )خالل القانون

 اكفة عىل امعاهلا تركز حبيث كبرية، صالحيات للبلديات تكون ان
 النيايب املجلس يف النواب يتفرغ وان ، لملواطنني اخلدمات نواح

 وال التنفيذية، السلطة عىل والرقابية الترشيعية السياسية، للقضايا

خدمات. نواب يكونوا

 من العديد يف بعد، تأت مل اجلميلة االيام بأن االمري سو اكد وحيث

 صف يف البحرين تكون ان مطوحه ان اىل اشار وحيث خطبه،

 تكون ان الطبييع من اكن فقد العامل، هذا يف العريقة الدميقراطيات

 ، العادي املواطن او السيايس احلقل يف العامل سواء املواطن، لدى

 متحققة االحالم هذه صور احد تكون وان املستقبل، عن مجيلة احالما

البلديات. نظام يف

 واهنا خاصة واحدة، دفعة حتقيقها ميكن ال الكبرية المطوحات لكن

 ليس ورجال وفائت طبقات مبصاحل فتصطدم الواقع ارض عىل تزنل

 هذه تطبيق ان او القدمي، والهنج السياسات عن التخيل يف مصلحة هلم

 نفوذمه من يقلل او ارزاقهم، يقطع وبالتايل مؤسساهتم يليغ قد االحالم

 يف العىص سيضعون ولذلك والرثوة، واملجمتع السلطة يف ودورمه

 يرى وقد اجلميلة، املشاريع هذه مع يتجاوبون ال وقد االصالح، جعلة

 عادهتا اىل )حلمية وستعود صيف حسابة املشاريع هذه ان بعضهم

 واالهسام االصالح هذا مواكبة اىل احلاجة بعضهم يرى وقد القدمية(،
احلسنيني! يكسب وبالتايل الركب، عن التخلف وعدم فيه

 صدر اليت اللحظة تلك يف التوازن عن تعبرياً القانون جاء لذلك
 باالجيابيات، لنمتسك وسلبياته، اجيابياته تجسيل من بالتايل والبد فهيا،

 التجربة خالل من او املقارنة خالل من السلبيات آفاق ونكتشف
 مهامت مع متداخلة ستكون البلدية املجالس نظام وان خاصة العملية،



 صالحيات مع وبالتايل مهنا اخلدماتية وخاصة الوزارت من عدد
.املسؤولني من الكثري ومسؤليات

 مخس اىل البالد تقسمي خالل من الالمركزية عىل القانون نص

 البلدي املجلس اعضاء ويكون دوائر، اىل بدورها تقسم بلديات،
 اعضاء جمموع ان يعين مما عرشة، وعددمه منتخبون بأمكهلم

 يف تشلك بيمنا مبارش، بشلك منتخبا عضوا مخسون اخلمسة املجالس

 سيدات ست رحشت )وقد منتخبا عضوا ٢ ٩ يضم واحد جملس قطر

 بلدي جملس الكويت ويف مهنن(، واحدة تفز ومل لملجلس قطريات

 االمري، قبل من مبرسوم معنيني ستة بيهنم عضوا١ ٦ يضم واحد

وعرشةمنتخبني.

 قده عىل والرجل املرأة ، املواطنني مجيع حق عىل القانون واكد

 املواطنني بني متيزي دون وانتخابا، ترشيحا ، املشاركة يف املساواة،

 يف اخوتا من افضل وضعية حققنا فقد وبالتايل الدرجات، اساس عىل
 ملن اال قطر يف القانون يمسح ال حيث الكويت، يف اخوتنا او قطر

 اجلنسية اكتسابه عىل مىض قد يكون او قطرية االصلية جنسيته

 مع الكويت يف احلال وكذلك االقل، عىل سنة عرشة مخس القطرية

والتصويت. الرتشيح حق من هناك املرأة حرمان

 خشصية للبلدية يكون ان عىل الثانية املادة يف القانون اكد

واالداري. املايل باالستقالل وتمتتع اعتبارية

 بيمنا العمر من الثالثني بلغ قد املرحش يكون ان القانون اشرتط

 مخسا العمر من بلغ قد املرحش يكون ان عىل القطري القانون نص

 لملواطن التعلمي ومستوى السيايس الويع بأن )واعتقد سنة، وعرشين

 التعلمي مستوى عن يقل ال والعرشين اخلامسة سن يف البحريين



 من واكن القطري، اخيه من املشاركة يف والرغبة السيايس والويع
 الشعبية، املشاركة قاعدة ليوسع املسالة هذه اىل املرشع انتبه لو املفيد

 متتد ان االمري مسو وخاصة احلمك لدى العام التوجه وان خاصة
امس!(. من املجتنسني فهيا مبا واسعة، قطاعات اىل املشاركة

 القانون حرم بيمنا املشاركة، حق من مواطن أي القانون حيرم مل

احلق. هذا من الرشطة او املسلحة القوات يف العاملني القطري

 ماكسب ألهنا هبا، المتسك وجيب االجيابيات هذه عىل التأكيد جيب

 التعاون جملس دول يف الشقائنا وميكن والبالد، للشعب حتققت

 التعاون طريق يف السري من مجيعا لنمتكن مهنا يستفيدوا ان اخلليجي

 الكثرية املالحظات ضوء عىل احلارض الوقت يف ننشده الذي الشعيب

 االمري مسو مالحظات تكن مل واليت املجلس مسرية عىل وردت اليت

ابرزها. اال عبدالعزيز بن عبدالله املليك

 املتصارعة النظر لوجهات حمصلة جاء القانون هذا بأن اتفقنا واذا

 احلمك ودرجة ، ومراقبته القرار صنع يف الشعبية املشاركة مدى حول
 بوضوح سيربز الرصاع هذا فان املناطق، يف الذاتية االدارة او الذايت

البلدي. لملجلس تسلميها ميكن اليت الصالحيات يف

 املجاس باختصاصات املتعلقة ١٩ املادة يف بندًا ٢٥ بني مفن

 ميكن مبا تتعلق بنود وبعضها اقرتاحات، هيئة عىل مهنا ٦ البلدية،

 او للطرق بالنسبة للحكومة العامة اخلطة مضن فيه التدخل للبلديات

 واالحياء الضوايح وتمسية واملدارس واملنزتهات العامة الصحة

 وليس الشوارع، تمسية حق البلدي املجلس الكوييت القانون )يعيط
السكنية. املناطق وتنظمي تمسية( اقرتاح

 صالحيات املجلس اعضاء تعيط بنودًا هناك أن من وبالرمغ

 االرشاف او البناء رخض او العامة، باملحال اخلاصة االنمظة بوضع
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 فان علهيا، الزتامات او للبلدية مالية حقوقا ترتب اليت العقود تنفيذ عىل

 متداخلة، الصالحيات تكون وقد متداخلة االمور بأن التأكيد املفيد من
 ويه العكس، او املجلس معل امام العقبات التنفيذي اجلهاز يضع وقد

القادمة. االهشر يف علهيا االجابات العملية املمارسة ستقدم مسائل

 يف ومتريره القانون اصدار رسعة حول انتقادات هناك واكنت

 نظام بانشاء قانون مرسوم اهشر قبل ناقش الذي الشورى جملس

 البلديات نظام بقانون مرسوم مناقشة ليعيد هيلع، وصدق املحافظات

 حول االعضاء بعض اثارها اليت التساؤالت بعض مع هيلع، ليصدق

.السابق املرسوم

للقانون. تفسريية مذكرة وجود عدم اىل االشارة البعض يفت ومل

 بالبلديات، املختص الوزير مسؤولية حول واسع لغط وثار

 عىل مرشفا الوزراء جملس يكون ال وملاذا له، املخولة والصالحيات

 كيفية اىل باالضافة الكويت، غرار عىل الوزير، من بدال املجالس هذه

 يف الكويتية التجربة من واالستفادة والوزير، املجلس بني التجاذب حل
االمر. هذا

 حبل املتعلقة تلك سواء الغامضة التعابري من العديد وهناك

 حل يف القضاء دور او العامة، لملنفعة تفسرينا او البلدي املجلس

 بلك ومتسكنا له واحرتامنا القضاء دور نعمق حبيث املنازعات،

 ذلك هو الدميقرايط فالنظام عنه، تصدر اليت واالحاكم القرارات

 القرارات فورا ينفذ والذي العليا، لكمته للقضاء يكون الذي النظام
عنه. الصادرة

 وعالقة واملخاتري، املحافظات نظام مسألة امام الوقوف من والبد

البلديات. بنظام ذلك
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 من جزءا واكن ،١٩٩٦ العام يف املحافظات نظام صدر فقد
 باالصالحات املطالبة الشعبية التحراكت ملواجهة االمنية الرتتيبات
 صالحيات املحافظات هذه اعطاء اىل تتجه النية واكنت السياسية،

 وميكننا الشعيب. الوسط يف مملوسا حضورها يكون وان البلديات،

 ١٠) االسبوع" "صدى جملة اجرهتا اليت العديدة املقابالت مراجعة

 واملخاتري، املحافظات هذه يف املسؤولني من عدد مع (٢ ٠٠١ يونيو

 الحتياجاهتا ودراسهتم املناطق خدمة يف مه دور عن حتدثوا حيث

 قانون )فلسفة ..الناس. احتياجات لتلبية املعنية الوزارات مع وتنسيقهم

 من والتخفيف التمنوية البالد احتياجات تلبية عىل تقوم املحافظة نظام
 واملسامهة املركزية السلطة عاتق عىل تقع اليت واملسؤوليات االعباء

 اىل اضافة والقرى، باملدن والهنوض التمنية وخطط براجم اجناح يف
 الوطن امن دعامئ وتأكيد لملواطنني اخلدمات وصول تهسيل

املجلة. من املذكور العدد يف ورد مكا اخل(، واملواطن....

 بالنسبة احلال وكذلك املحافظات، عن بديالً املنتخبة البلديات حاليًا

 واال اجلهاز، هذا مستقبل يف تفكر ان احلكومة وعىل لملخاتري،
 البريوقرايط اجلهاز بتضخمي امليزانية عىل مالية اعباء نضيف

 اشاكلية امام انفسنا جند ال وحىت سواء، حد عىل واالمين االداري

 االمر تعلق سواء واحدة، منطقة يف تعمل ملؤسسات الصالحيات
للبلدية. التتفيذي اجلهاز او املحافظة جبهاز

 االولويات حول منصور الدكتور وجهها اليت االسئلة معرض يف
 لسنا بأننا ردي اكن اجلمعيات، ممثلو يراها مكا البلديات لعمل الثالث

 االولويات تلخيص ميكن وال اولوياهتم، لنحدد الناس عن بديال
 مجعية فهم من وانطالقا اولوياهتا، حمافظة فللك مجيعا، لملحافظات
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 التفكري يف الناس ارشاك لرضورة الدميقرايط الوطين العمل
 يف حقهم يصادروا ان لالخرين المساح وعدم احلياتية، مبصاحلمه

 )البلدية( مناطقهم اىل اجلمعية اعضاء اخوتنا يعود ان وجدنا التفكري،

 مع العامل، مع البسطاء، مع ليتشاوروا بالناس، صلة اوثق ليقميوا
 الشباب، مع اجلدد، املجتنسني مع العاطلني، مع الطلبة، مع الصيادين،

 مواقف لبلورة املناطق تلك يف والخشصيات الفعاليات مع النساء، مع

 مع للعمل، مجعية اننا حيث واقع اىل امسنا نرتمج وبالتايل مشرتكة،

 للدميقراطية، ومجعية اقصاه، اىل اقصاه من للوطن، ومجعية الناس،

 صنع يف مسامه فاللك ، الفردية القرارات او الفردي للتسلط الجمال

 املناطق يف اهلنا مع عالقتنا يف القناعة هذه نعكس ان وجيب القرار،
، ابلدبة.

 ال الوقت ذات ويف املواطنني، عن بديالً نكون ان اطالقًا نفكر وال

 منه اي حق نصادر او السياسية اجلمعيات عن بديال نكون ان نفكر

 مع التنافس بعقلية نفكر اننا نرى وال الكبري، الشعيب العمل هذه يف

 الراهنة فالبحرين اآلخر، مع والتعاون التاكمل بعقلية نفكر بل اآلخر،

 عن بعيدا البعض، بعضهم مع ليعملوا ابناهئا لك اىل حباجة

 ، الخشيص التنافس عن وبعيدا ، االيديولوجية او املذهبية االختالفات

 عىل االتفاق ميكن وبالتايل السابقة، املرحلة حساسيات عن وبعيدا

 خدمة عىل وقدرة ومعرفة كفاءة الناس اكرث من يكونون مرحشين
الناس.

 البلدية، املجالس صالحيات الناس يعرف ان رضوريًا اكن واذا

 املتعلقة القوانني باكورة هو القانون هذا ان يعرفوا ان الرضوري مفن

 اي السياسية، احلياة يف ومشاركهتم انفهسم ادارة يف الناس مبشاركة

دائرة لك يف التجسيل يف يشاركوا ان فعلهيم وبالتايل الربملانية احلياة



 تلك عن تقل وال كبرية التصويت يف مسامههتم تكون وان بلدية،
الوطين. امليثاق عىل التصويت يف جتلت اليت املشاركة

 لنا اتيحت حيمثا بأنفسنا انفسنا ادارة عىل حرصنا عن نربهن بذلك
ذلك. فرصة
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 للكرامة االدنى ...الحدلالجور االدنى الحد
(١٥االنسانية)

 العمل وزارة وجدت ان السيايس االنفتاح حسنات من هل

 اشاكلية ملناقشة املجمتع قوى ارشاك إىل احلاجة االجمتاعية والشؤون

 يف لالجور االدىن احلد مسألة ومناقشة املنرصمة، السنة يف البطالة

العام؟ هذا مطلع

 مسائل البطالة مشلكة يه مكا لالجور االدىن احلد مشلكة وهل

 براجم وضع ، العمل عربوزارة ، احلكومة تريد بدايهتا، يف طارئة،

 منذ برزت مشلكة اهنا ام ، مستقبال الظواهر هذه خطر لدرء مستقبلية

 تدرهسا ومل ، جدي بشلك احلكومة عندها تقف مل ، تقريبا عقدين

 وهتدد نتفجر تزال وال مرارا، وانفجرت وترامكت جيد، بشلك

 بأن يرى البعض واكن البالد، يف والسيايس االجمتايع االستقرار

 هناك وامنا باكفر ليس اجلوع وان احللول افضل هو االمين احلل

 ولذا بالبالد، قالقل الحداث الوضعية هذه من االستفادة تريد قوى

 السيد برشنا ان منذ االجنبية العاملة واسترياد تشغيل سياسة اسمترت

اثر السبعينات منتصف يف السابق، الصناعة وزير الشرياوي، يوسف

٢٠٠٢ يناير ١٢ — البحرين - الخليج اخبار —
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 العاملة عىل الطلب وان االجنبية، العاملة إىل باحلاجة النفطية الطفرة

 دون ، آنذاك التخشيص يف مصيبا )واكن حمليا علهيا العرض يفوق
 مبخللف اخلرجيين اعداد وتزايد العمل، سوق ملستقبل دقيقة رؤية

 النفطية العائدات تراجع مع تراجع قد الطلب هذا لكن ختصصاهتم(،

 مد يف املشلكة وظلت املايض، القرن من المثانينات منتصف منذ

 لالزمة املدخل لتشلك املايض العقد منتصف يف انفجرت حىت وجزر
 وفتح الشامل، السيايس باانفراج اال حال هلا جتد مل اليت السياسية

 واحلد العاطلني قضية فهيا مبا االخرى القضايا اكفة حل امام االبواب

 املجمتع، قوى اكفة وسط الواسع احلوار عرب لالجور، االدىن

 مل مواجهة يف القدمية االساليب اسمترار لكن الدولة. مع وبالتعاون

 إىل االزمة لهتريب املساعدات تقدمي إىل احلمك دفع قد املشلكات هذه
 االزمة عادت وبعدها ، اهشر ستة لملساعدات حدد حيث االمام،

 العاطلني بعض وتظاهرات مسريات يف واالخرى الفرتة بني لتنفجر

 ان ميكن ال الوعود ان ويرون التسويف يرون الذين العمل عن
 العمل وزارة فتعدمه واجلوع، الفاقة قسوة وتقهيم اخلبر، تطعمهم

 واالجمتاعية السياسية الفعاليات وارشاك واللجان الدراسات من باملزيد
 حل وان تقرص، ومل بواجهبا قامت باهنا لتقول املشلكة، هذه لبحث

 مادة تكون ان جيب وال الوقت، بعض إىل حيتاج القضايا هذا مل
السياسية. لملزايدات

 مجعية ادارة كوفد وترشفنا املاضية، السنة يف مت الذي اللقاء يف
 معلية وبعد االمري، مسو مع باللقاء الدميقرايط الوطين العمل

 انزعاجه عن مسوه عرب املركزي، اجلهاز هبا قام اليت االحصاء

 يعين مما الفقر، خط حتت حبرينية عائلة الف اربعني وجود من الشديد

 لك اعتربنا )اذا الفقر خط حتت حبريين مواطن الف ٢ ٠ ٠ هناك ان
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 خط حتت تقريبا الشعب نصف فان وبالتايل افراد( مخسة من عائلة
الفقر!!

 قبل من البطالة مشلكة حلل الصادقة والتوايا اجلهود من وبالرمغ

 لبعض االزمة بهتريب والتفكري الدولة، يف واالصالحيني االمري مسو

 العمل عن للعاطلني دينار مليون ٢٥ ختصيص خالل من الوقت

 وبالتايل، املبالغ، رصف كيفية يف معدومة الشفافية ان اال وتدريهبم،

 عهنا يتحدث مواضيع العام املال وهدر والرشاوي الفساد اكن واذا

 ونوعية املبالغ تلك رصف كيفية معرفة املفيد من فان الكثريون،

 العام يف االهلية اجلمعيات منوها يف فاقت اليت التدريب رشاكت
 ومن املبالغ!! هذه من القصوى االستفادة متت وهل املنرصم،

 العام من االمري مسو دشنه الذي االنفتاح يوم يكون ان الرضوري
 وانه جديدا، عرصا دخل انه مسؤول لك يدرك فاصال يوما املنرصم

 إىل اضيف مبلغ أي لك اين من الكبري: السؤال عىل جييب ان مطالب

 ومن ، املايض صفحة اغلقنا اننا حيث اليوم، ذلك بعد حسابك
 السياسيني والنشطاء املسؤولني الناس: حماسبة الرضوري

 االصالح وأمهية رضورة يرددون ممن وغريمه واالقتصاديني

 واالداري. املايل الفساد ومواجهة العام املال عىل واحلرص والشفافية
 عندما صنعا احلمك احسن )وقد احلامكين سيد هو القضاء يكون وان

 الصحيف هبا تقدم اليت املستعجلة الشكوى يف القضاء لقرار خضع

 داخليا الكتابة من مبنعه االعالم وزير قرار ضد الشيخ حافظ االخ
 اجلد، حممل الوزير قرار اخلارج يف أحد يأخذ مل حيث وخارجيًا،

 بيمنا الشيخ، االخ مقاالت تنرش القطرية الرشق حصيفة واسمترت

 والفصل الترسحي معليات تكون وال ذلك(، عن اخلليج أخبار توقفت

 مكا وزارية، بقرارات العامة باالموال التالعب حبجة اخلدمة من
 كيف عرفوا الذين املوظفني صغار من لعدد الصحة وزارة ىف حصل
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 االمر! هناية يف انكشفوا لكهنم و الوقت، لبعض االحتيال طرق خيفون
 احلاسدون، شطارهتم عن ويتحدث مهنم شطارة أكرث آخرون بيمنا

 يف استمثارها إىل احلاجة دون للخارج امواهلم يبعثون كيف ويعرفون

 من افضل اخلارج يف االستمثار فوائد بأن يقولون وكأهنم الداخل،

 عن بعيدا النقدية العموالت عىل حيصلون كيف ويعرفون الداخل،

الرسية!! غري وحساباهتا البنوك رقابة

 االدىن احلد وحتديد البطالة مشلكة حل عن عاجزة احلكومة هل

لالجور؟

 مشلكة حلل املخارج من الكثري وضعت وقد ذلك، اعتقد ال
 ابناء من احلكويم اجلهاز يف املوظفون يكون ان ها ابرز من البطالة،

 تعمل اليت الرشاكت يف واملستخدمني العاملني لك يكون وان البالد،

 احلكومة ترص وان البحرينيني، من الوزارات، بعض لدى الباطن يف
 تريد اجنبية رشكة لك لدى البحرينية العاملة من معينة نسبة عىل

 سواء ، العامة لملشاريع الدولة تطرحها اليت املناقصات يف الدخول

 او البا، مصنع توسيع او اجلديد امليناء مرشوع او اجلرس مرشوع يف

 اشارت الذي اجلديد امليناء مبوضوع االهمتام املفيد ومن غريها،
للخصخصة.. ستخضعه اهنا إىل احلكومة

 يكون اال الرضوري مفن اخلخصصة، إىل احلكومة تتوجه وحيث

 فبعد القطاعات، تلك يف العاملني املواطنني حساب عىل ذلك

 مت اخلاص، للقطاع وتسلميه احلكومة يف املواصالت قطاع خصخصة

 بعضهم وأعيط املواصالت، وزارة يف العاملني من الكثري ترسحي
 قدرة وعدم هيلع، حيصلون ما تدين من يشتكون لكهنم مبكر، تقاعد

 الرشاكت، او الوزارات يف معل عىل احلصول عىل مهنم الغالبية
 ومستخديم معال انتاجية بأن القطاع استملت اليت الرشاكت وتتحجج



 بتدين مهددين باتوا وبالتايل املطلوب!! من بكثري اقل احلكومة
 او قطاع أي يف اخلخصصة تكون ان يتطلب مما معيشهتم، مستويات

 اجلدوى ناحية من فقط ليس جيد بشلك مدروسة مسألة وزارة
 هذه يف للعاملني االنسانية الناحية من ايضا وامنا االقتصادية

القطاعات.

 الدولة تعود ال اليت املرحلة إىل نصل ان نمتىن اننا من وبالرمغ
 العمل، سوق يف اخلنيالد غالبية تستوعب اليت االكرب، أمسايلالر يه

 واقل راحة اكرث كوهنا الدولة وزارات يف للعمل الدافع يكون واال
 صارم انضباط هناك وليس مستقبلية مضانات وهبا انتاجية واقل معال

 احلارض، الوقت يف اننا اال اخلاص، القطاع او الرشاكت حكال ودقيق

 انتاجية رفع من نمتكن وحىت االلكرتونية، احلكومة إىل نصل وحىت

 يف امثاله إىل احلكويم القطاع يف واملوظف واملستخدم العامل

 االمين نظرهتا عن الدولة تتخىل ان رضورة نرى اخلاص، القطاع

 تستيف وان والدفاع، اكلداخلية الوزارات بعض يف التشغيل يف
 العمل( )خدمة االجباري التجنيد يف االخرى البلدان جتربة من احلكومة

 املصهر هو اجليش يكون حبيث اهشر، ستة او مثال اكملة لسنة

 وتكون العربية، اجليوش من الكثري حال هو مكا لملواطنني، واملوحد

 الحقا يمتكن قد اليت املهن عىل املواطن هذا لتدريب فرتة التجنيد فرتة

فهيا. خربة ولديه العمل سوق يف يدخل وبالتايل اجادهتا من

 معنية البالد يف فصائلها مبختلف السياسية احلركة اكنت واذا

 احلكومة عىل لملزايدة مدخال فهيا ترى وال االزمة، هذه من باخلروج

 الفعاليات من الكثري فان لملواطنني، املعيشية االشاكلية حل يف

 اجلمعيات يف السيايس العمل يف املخنرطة والخشصيات السياسية

 ميكهنا السياسية اجلمعيات إىل اضافة العام، النفع ومجعيات السياسية

التالية: املسارات عرب االهسام



 الذين الخشصيات من السيايس العمل يف املخنرطني لك — ١

 قناعهتم يرتمجوا ان مطالبون اقتصادية مصاحل او رشاكت ميلكون
 حبيث أنفهسم عىل رقباء يكونوا وان املواطنني، تشغيل برضورة

 القواهلم املحك يكون وان رشاكهتم، يف حبرينية غالبية لدهيم تكون

 هؤالء ارشاك ميكن حيث الواقع، ارض عىل املسألة هذه ترمجة هو
 برضورة علهيم والتأكيد مهمهم واستهناض السيايس بالعمل البحرينيني

واالنتاجية. العمل يف االجانب من افضل يكونوا وان واحرتامه العمل

 اآلن، من بلدية لك يف الذاتية باالدارة التفكري ميكن هل — ٢

 تلك يف مبشاريع والتفكري حمافظة لك يف العاطلني رصد يمت حبيث
 مشلكة حبل التفكري وميكن الطاقات، بعض تستوعب املحافظة

 اقسام بني املواصالت من شبكة خلق خالل من مثال املواصالت

 يف لملواطن الرسيعة اخلدمة تقدمي عىل قادرة تكون البلدية ودوائر

 مما املجاورة، البلدية املنطقة يف مبثيالهتا ربطها وميكن املحافظة،

 ابناء من كبرية اعدادا ويشغل املواصالت يف رسيعة خدمة حيقق
العمل. هذا يف املحافظة / املنطقة

 السياسية اجلمعيات بيد ورقة البطالة مشلكة تكون ان جيب ال - ٣

 ومجعيات )حكومة اجلميع يتعاون ان جيب بل االبزتاز، او للضغط

 االزمة، هذه من للخروج واملواطنني( العام النفع ومؤسسات سياسية

 العمل مجعية وفد لقاء يف الوزراء جملس رئيس مسو عرب وقد

 وان ، فزيا( )فري معالة يوجد ال انه عن معه الدميقرايط الوطين

 االجنبية العمل بقوة يتاجرون الذين املواطنني من االالف هناك

 خالل من بوضوح الظاهرة هذه مشاهدة وميكن السوق، يف ويرموهنا

 ليحصل احلجج( شىت )حتت العامل بعض جيلب ان لملواطن المساح
 الظاهرة هذه مالحظة وميكن الهشرية، املبالغ بعض عىل وراهئم من

 املحليني الصيادين بني املشلكة هذه تتفامق حيث البحري، الصيد يف
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 الخشصيات بعض من الدمع جيدون الذين اهلنود الصيادين وبني

 هذه حلمس التدخل من والبد املواقع، خمتلف يف البالد، يف املننفذة
 احلركة وتطوير املهنة هذه يف االجانب دخول بتحرمي املسألة

 من النشطاء يديرها نقابة إىل اجلمعية وحتويل القطاع هذا يف التعاونية

الصيادين.

 اليت ، املهنية واالحتادات النقابات تشكيل يف االرساع جيب — ٤

 من املشلكات هذه لل احللول تقدمي يف الكبرية املساعدة تستطيع

 التالعب وايقاف واملستخدمني، العامل حقوق عن دفاعها خالل

 االسايس اهلاجس يكون وان البعض، قبل من الوطنية باملصاحل
 اخلبرة من واالستفادة والتعريب واخلجلنة البحرنة هو النقابية للقيادات

العكس. ليس و االمر، هناية يف االجنبية

 اخلاص فالقطاع لالجور. االدىن احلد مع البطالة مسألة تتداخل
 االمثان، بأخبس رشاهئا من ليمتكن العمل لقوة كبرياً عرضًا يريد

 باالجور او هلا املكثف بالتشغيل سواء االعىل احلد اىل واستمثارها

 االخذ من البد ولذا العمل، إىل القوة هذه حاجة من مستفيدا املتدنية

التالية: االمور االعتبار بعني

 يف البضائع، او العمل لقوة سواء ، والطلب العرض يتحمك - ١

 من واسعة جمموعة البضاعة قمية حيدد وحيث أمسايل.الر النظام

 االدىن للحد خمتلفة حدود هناك يكون ان الطبييع مفن العوامل،
القطاعات. هذه يف لالجور

 الرأمسالية النظرة حتددها ال االنسانية العمل قوة مع التعامل ان اال

 االنسان يعيش ان رضورة حتددها وامنا االشياء، إىل البحتة املادية
 او مواطنًا اكن )سواء باالنسان ويليق باملواطن يليق معني مبستوى
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 بالتايل او اوربيا( او الفقرية البلدان من االجنيب هذا اكن وسواء اجنبيا،
 وال البلد، هذا يف احلياة رضورات حتدده لالجور ادىن حد هناك

 للدراجة الراكب العامل ذلك اليه حيتاج ما عىل االدىن احلد هذا يرتكز
 االستعداد ولديه السكنية، االحياء يف للبيع معله قوة يعرض والذي

 الرئيسية املدن من الضيقة االزقة يف بأمثاله مكتظة بيوت يف للعيش

 ولديه عائلته يعيل الذي املواطن ذلك احتياجات حتدده وامنا البالد، يف
 الكهرباء فواتري هيلع وتتدفق ، السنني عرشات اقساطه يدفع بيت

 املعامالت من العديد يف الرسوم ويواجه هشر، لك واهلاتف واملاء

الرمسية!

 تقدمي خالل من لالجور االدىن احلد هذا يف التحمك ميكن — ٢

 من حق ذلك واعتبار لملواطن، املجانية شبه او املجانية اخلدمات

 او اجلامعية الرسوم الغاء )ونقرتح التعلمي او الصحة يف سواء حقوقه،
 ان مكا املتقدمة(، البلدان من بالكثري أسوة االدىن احلد إىل ختفيضها

 االعتبار بعني آخذين ، االجانب عىل رسومًا تأخذ ان الدولة حق من

 تقدمي يف البحرين مبوقف نشيد ان اال ميكننا )وال االنساين اجلانب
 البلدان جتارب من االستفادة وميكن للجميع، الصحية اخلدمات

 هلم، تقدمها اليت واخلدمات االجانب مع تعاملها يف األخرى الرأمسالية

 يثري بشلك مييزون الذين اجليران بعض من التعمل جيب وال
والتعلمي(. الصحة يف والوافدين املواطنني بني االمشئزاز

 لدفعها املواطن يضطر اليت العالية الرسوم إىل نأيت وهنا

 اكهل تثقل اليت من غريها او البلدية او الكهرباء، او للهاتف وخاصة
 رقابة ورضورة اجلمركية الرسوم ختفيض امهية تأيت )وهنا املواطن

 يريد وامنا املواطن، مصلحة هتمه ال التجار بعض ان حيث االسعار

 ختفيض أي او الرواتب يف زيادة أي من ويستفيد االرباح، من املزيد



 النقابات او احلكومة من رقابة هيلع تكن مل اذا اجلمركية، للرسوم

العاملية(.

مفن اخلليجية، الوحدة حنو حثيثة خبىط نسري اننا وحيث _ ٣

 املخللفة القطاعات يف االجور يف الفوارق بتقريب التفكري الرضوري

 ان النقابات او املهنية للجمعيات وميكن اخلليجي، املستوى عىل

املسألة. هذه بدقة تدرس

 اخلليجية للقمة والعرشين الثاين املؤمتر ان إىل االشارة وجتدر

 بتقدمي قرارا اختذ قد املنرصم، العام هناية يف مسقط يف انعقد اليت

 اليت االرضار ملواجهة معان وسلطنة البحرين من للك املايل الدمع

 وهو اخلليجية، واملواطنة اجلمركية الوحدة جراء من هبما تلحق قد

 لدول بالنسبة االوريب االحتاد اختذها اليت القرارات بتلك شبيه قرار

 االحتاد تفكك بعد انبئقت اليت اوربا رشق ودول والربتغال، اكليونان
 الوحدة، بعملية لالرساع ورضوري حكمي قرار وهو السوفييت،

 لتقريب البعض بعضهم إىل االشقاء بوقوف فوائدها عىل والتاكيد

 وخرباء العمل وزراء ان شك وال واملالية. االقتصادية اوضاعهم

 االدىن احلد تفاوت املاضية السنوات يف درسوا قد العمل وزارات
 العديد إىل وتوصلوا الست الدول بني املختلفة القطاعات يف لالجور

 التتفيذ موضع ووضعها االدراج من حسهبا ميكن اليت القرارات من
املوحد. التقاعد ونظام االجمتاعية التأمينات ذلك يف مبا

 بعني يأخذ ال لالجور، ادىن حد هناك يكون ان جيب — ٤

 احتياجات عىل يرتكز وامنا املستخدم او العامل جنسية االعتبار

 العامل يف بلد هناك فليس الزاميا، ويكون االساسية، بالدرجة املواطن

 اجراءات وتوضع الوافدة. العمل قوة عىل االجور سمل يبين املنقدم
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 الرسوم كزيادة االجنبية قبل املحلية العاملة عىل االعمتاد باجتاه تدفع
القطاعات. يف العاملني لبعض االقامات او التأشريات عىل

 لالجور االدىن احلد موضوع يف اجهتادات هناك ان من وبالرمغ

 والطلب العرض وان االقتصادي، النشاط تقييد عدم مقولة إىل استنادا

 من الكثري وكذلك الرأمسالية الدول من الكثري ان اال االجر، حيدد

 اجلانب االعتبار بعني أخذت قد بالعمل املعنية الدولية املنمظات

 فاننا وبالتايل االساسية، املواطن احتياجات تلبية وامهية االنساين،

 ، القارب عىل احلبل نرتك واال الصف، هذا يف نكون ان مطالبون

 الوضعية هذه اسمترار خطورة تكشف املاضية الثالثة العقود وجتربة

لالجور. ضوابط وضع ورضورة

 االقتصاد تمنية او الوطنية الصناعة حبماية التفكري اكن اذا — ٥

 فعلينا لالجور، حد وضع عن االبتعاد يف هاجسا اخلاصة واملبادرات

 يف الصغرية واملصاحل الصغرية الصناعات من الكثري بأن ندرك ان

 قيودا( اعتربناها )اذا القيود هذه مل بفعل ليس الزوال إىل طريقها

 )وال العريب او اخلليجي السوق يف االندماج إىل حاجتنا بفعل وامنا
 ونفرض الوطنية صناعتتا حنيم ان علينا بأن البعض يقول ان جيب

 بل الوحدة، يف مصلحة بالتايل لنا وليس وسواها، اجلمركية الرضائب

 االشاكليات ان واحضا يكون ان وجيب الصحيح، هو العكس

 ضعف إىل تعود ال املحلية الصناعة تواجهها اليت والصعوبات

 اجلمركية الوحدة من علهيا اخلطر يمكن وال هلا، الرمسية احلماية

 دول تدفع اليت االساسية الضغوطات ان بل العربية، او اخلليجية

 الدولية االمالءات يه التقارب، هذا إىل العربية والدول اخلليج،

 إىل البلدان اكفة تدفع اليت العاملية التجارة منمظة يف حاليا املمتثلة

 النظام هذا إىل تبعيتتا رشوط بتحسني مطالبون فاننا وبالتايل ، العوملة
 ان وعلينا (، واالسالمية والعربية اخلليجية اجلمركية بالوحدة العاملي
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 بني واالندماج التعاون يكون وان السابق، عن خمتلفة بطريقة نفكر

 مؤسسات و كربى رشاكت خللق والعربية، بل ، اخلليجية الرشاكت

الكبرية. العوملة موجات امام الصمود تستطيع كربى

 خنبة االجمتاعية والشؤون العمل وزير الهيا دىع اليت الندوة يف

 مبداخلة الدميقرايط الوطين العمل مجعية تقدمت الفعاليات، من

 خلط االدىن احلد يمتحور الدراسات، بعض "حسب فهيا: جاء قصرية،

 دينار ٣٠٩ ب ،١٩٩٥ عام ارقام معيشة مبستوى البحرين يف الفقر

 إىل تشري االحصائيات لكن اخشاص. ستة من أفرادها متوسط ألرسة

 اخلاص القطاع يف البحرينيني العاملني من %٢٥ عىل يزيد ما ان

 %٤٥ حنو مقابل دينارحبريين، ١٤ - ١٠٠ بني ما أجرمه يصل
دينار؛. ٩٩-٥مابني. ترتاوح أجورًا يتقاضون البحرينيني غري من

 ومادية، اجمتاعية كقمية العمل أمام جادة وقفة إىل يقود ذلك ان

 والتدريب للعمل احلافز تراجع إىل يعود القمية هذه تراجع ان حيث

العملي. والتحصيل

 احلد نظام تطبق العامل دول معظم ان إىل االشارة من بد وال

 اكن الوقت لكن بالتطبيق، املؤسسات تلزم وبعضها لالجور االدىن
 يف احلال هو مكا املبدأ، هذا يطبقون الذين نسبة بزيادة كفيالً

 به توجه مبا تلزتم املؤسسات من الساحقة االغلبية ان حيث سنغافورة،

 تراجع ، االنتاج أطراف ممتيل تضم اليت لالجور" الوطنية اهليئة

سنوي. بشلك االجور

 جنوب دول جتارب من نتعمل وليك بسنغافورة، باسمترار نستهشد
 وان القانون، حتت اجلميع يكون ان جيب جتارهبم، من ونستفيد آسيا،
 سرنى وعندها بالدنا. مسات من مسة والزنيه املستقل القضاء يكون

املوعودة. اجلميلة االيام وسرنى االجنازات، من الكثري
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 عبر يمر العربي والنهضة االصالح مشروع
( ) الخليجية البوابة

النعيمي محمد عبدالرحمن

 العربية، للجامعة العام واالمني االمري مسو بني مت الذي اللقاء يف

 الدميقرايط املنرب وفد مع مت الذي اللقاء يف بذلك مسوه رصح ومكا

 ، العريب الوضع الستهناض مبرشوع ستتقدم البحرين بأن الكوييت

 اليت العربية للقمة وامنا بريوت يف القادمة للقمة تقدمه لن ولكهنا

القادم. العام من مارس يف البحرين، يف ستعقد

 االلزام عن ويعرب للغاية، وكبري مطوح، مرشوع انه شك ال

 القادة قلوب يعترص الذي الشديد واالمل القويم باالنمتاء العميق

 املتردي، العريب الوضع جراء من العرب القوميني وسائر املخلصني

 اخللل اسباب وتبيان العريب الوضع ترشحي فقط ليس االمر ويتطلب

 تصور وضع بل احلارض، الوقت يف منه يعاين الذي الفاحض والعجز

 اىل للوصول نسلكها ان جيب اليت والطرق هيلع نكون ان جيب ملا

االهداف. هذه

٢٠٠٢ فبراير٢الخليج-البحرين- "-اخبار
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 نتوقع كنا مما بكثري اكرب العجز ان نرى فاننا احلارض الوقت ويف
 تواجهنا، اليت التحديات رؤية يف وأمعنا املستقبل يف توغلنا لكما

 الصهيوين واالسهتتار فلسطني يف جيري ما ذلك عىل االملة وابرز
 اعتبار أي وضع وعدم واالتفاقيات، واملواثيق والقمي االعراف بلك

 املقبلة العربية القمة يف بريوت يف قادهتا سيجمتع اليت العربية للدول
 أي اىل االسمتاع املحتدة الواليات ورفض اللبنانية، العامصة يف

 حرب وتجشيع الصهاينة جانب اىل وقوفها بل عريب، رمسي صوت

 شارون هنارا)رصح جهارا الفلسطيين الشعب ضد يشنوهنا اليت االبادة
 االيام يف ذلك اىل يعمد قد وانه بريوت، يف عرفات قتل لعدم نادم بأنه

 الدول اكفة اىل العلنية االنتقادات وتوجيه بل ، القادمة!!( القلليلة

 والسري االمريكية االدارة توجهيات اىل باالسمتاع اياها مطالبة العربية

 االبن بوش جورج االمرييك الرئيس مداخلة شاهدنا مكا دبرها يف
 طالب حيث االقتصادي جدة منتدى من االخري اليوم يف التلفزيونية

 ومنط الدراسية مناجهمه بتغيري والعرب السعودية، العربية اململكة
 ضد االمريكية احلرب ماكحفة يف ليهسموا وغريها وتفكريمه حياهتم

 يف املهذب احلديث او الدبلوماسية القنوات اىل حاجة دون ، االرهاب

 ان عىل حاليا يترصفون فاالمرياكن املستقلة، الدول بني العالقات

 آي. يب. . اف فرق الهيا يرسلون هلم تابعة واليات العريب العامل
 ووصل اخليرية، اجلمعيات وتعطيل االموال وجتميد واالعتقال للتحقيق

 الدول بعض يومص ان االحتاد خطاب يف االمرييك بالرئيس االمر

 باحلرب يتوعدها و الرش(، )حمور بأهنا والصديقة واالسالمية العربية

االمريكية!! لالمالءات تستجب مل اذا

 به تتقدم عريب هنضوي ملرشوع تصور هناك اكن واذا

 الطبييع من سيكون مث بالدنا، داخل لل ا نقدم ان بد فال البحرين،

 جيب الهنضوي مرشوعنا وان ، باملعروف" اوىل "االقربون ان القول
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 حبيث اخلليجي، التعاون جملس عرب أي اخلليجية، البوابة عرب مير ان

 اليت العريب الوطن من املنطقة هذه عن معرباً املرشوع هذا يكون
 ان بعد خاصة واالسالمية، لعامليةوا العربية االنظار الهيا تتوجه
 اشالء يتحطم ومل املجلس هلذا عامًا وعرشين اثنني العبور من متكنت

االخرى. العربية الوحدوية املشاريع يف شاهدنا مكا

 لالصالح كبرية جهود من لدينا جيري ما امام سنتوقف لذلك

 تلعبه الذي الدور عند وسنتوقف واالداري، واالقتصادي السيايس
 ويل مسو القاه الذي اخلطاب ضوء عىل اخلليجي حميطها يف البحرين

 الكثريين لدى طيبًا أثرًا ترك والذي االقتصادي جدة مؤمتر يف العهد

الندوة. تلك يف واملشاركني املجلس دول قادة من

 جتعلها اليت الداخلية االزمات من الكثري العربية البلدان تهشد

 عن شاذة البحرين تكن ومل اخلارجية، التحديات مواجهة عن عاجزة
 العقود خالل التوترات من الكثري بالبالد عصفت حيث الدول هذه

 رغبة اىل تعود االسباب بأن البعض وتومه االستقالل، منذ املاضية

 القوى بعض عرب للبحرين الداخلية الشؤون يف التدخل املجاورة الدول

 هبا تعصف اليت العربية الدول من كرثة ترددها احلجة وهذه املحلية،

 عىل واقف الصهيوين فالعدو عدو، هناك يكن مل واذا االزمات،

 اىل مرشقها من العربية الدول يرتصد ونيف عاما مخسني منذ االبواب

هيلع!!. االزمات من الكثري تعليق ميكن وبالتايل مغرهبا،

املوضوع. هذا يف جتربة من البحرين تقدم ماذا

 شؤون يف التدخل تريد العامل يف البلدان لك بأن التجربة تقول

 نظام ضد البلد ذلك يف معارضة وجود من االستفادة وتريد غريها،

 الطريق قطع ولكن الداخلية، شؤونه يف للتدخل معربا لتكون احلمك
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 حلول من البحرين هيلع اقدمت ما عرب يمت االجنبية الدول هذه عىل

 بعض يف احلكومة جلأت فقد . ترقيعية وليست جذرية، سياسية
 لبعض واملرشوط اجلزيئ بالعفو ترقيعية حلول اىل السنوات

 بعض رساح اطالق بعد كبرية اعالمية حبملة القيام او الخشصيات،

 اكن املعتقل.. من اخلروج يف حقهم عىل سنوات مرور بعد املعتقلني
 وغري والعام الشامل بالعفو االمري مسو هيلع اقدم ما جذريا حال

 والمساح الجسون تبييض وبالتايل املايض، صفحة ويط املرشوط،

بالعودة. املبعدين جلميع

 امن وحممكة الدولة امن قانون بالغاء االجراء هذا واستمكل

 هذه الغاء مت حبيث البدون لوضعية رسيعة حلول واجياد الدولة،

 واصبح حلها(، يمت مل فردية حاالت هناك بأن يقول )لبعض الظاهرة
يعودو ومل والواجبات، احلقوق يف — قانونيا _ متساوين املواطنون

للوطن. والهئم يف درجات

 بني والشعب، احلامكة االرس بني رضورية، السياسية املصاحلة

 عىل املتصارعة املجمتع قوى بني السياسية، واملعارضة احلكومات

اثين. او طائيف او طبيق اساس
 من فبالرمغ خليجيًا، متثلها ميكن كبرية التجربة هذه ان واعتقد

 ان )وببدو اخلليج بلدان اغلب يف السياسيني املعتقلني وجود عدم

 البلدان بعض يف الجسون فتحت قد سبمترب ١١ بعد ما مرحلة

 معلومات منلك وال ، االسالمية القوى او الدن بن ألنصار اخلليجية

 هذه حول اخلليج بلدان يف شفافية وجود لعدم املسألة هذه حول دقيقة

 الداخلية شؤونا يف االمرييك التدخل جحم اخفاء وحماولة املسالة،

 هيمهم ال فاالمرياكن مجيعا، علينا الكبري بالرضر سيعود مما االمنية،
 االساسية، بالدرجة مصاحلمه هتمهم بل وامتتا، شعوبنا مستقبل
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 سيع من بالرمغ العاملي(، ركهبم يف اذالء نسري ان ويريدوننا
 واحيانا التعسفية القوانني ان اال املايض، صفحة يط اىل االنمظة

 عىل الكبري املسؤول او احلامك يزعل ان يكىف حيث املكتوبة، غري
 وبالتايل سفره!! جواز يحسب او يعتقله او الكتابة من لمينعه مواطن

 احلل بأن اخلليجيني االخوة واقتناع البحرين جتربة من االستفادة فان

 الكثري حقق قد املنرصمة السنة يف االمري مسو طرحه الذي السيايس

 خليجي بلد ألي املاكسب من املزيد وسيحقق البلد، هلذا املاكسب من

 دول يف االشقاء الكثريمن اىل نسمتع ان ويكيف منواله، عىل يسري

 بواجبات نشعر لن املواطنة حقوق بدون انه يقولون حيث املجلس

 )مساواهتا املرأة وحقوق البدون، مسالة حل بدون وانه املواطنة،

 الطائيف المتيزي والغاء السياسية( واحلقوق املواطنة، قضية يف بالرجل

 جممتعا لدينا يكون ان ميكن ال املواطنة درجات والغاء ، ؛العريق
 قبل من سواء له املعادية للحمالت للتصدي ابنائه لك يهنض

غريمه. او االمرياكن

 اخللل جحم لرنى حدة عىل عريب بلد لك نستعرض ان وميكننا

 واملعارضة التنفيذية السلطة بني او واملواطن، احلمك بني العالقة يف

 خارج العربية البلدان من الكثري يف نعيش اننا لنكتشف السياسية

 البلدان هذه من حمكهم يف من او العرب املواطنني عدد وان العرص،

 املاليني، من عددا يتجاوز القمع من واهلاربني اخلارج يف املقميني

 الوقت يف بالدمه خارج عرايق ماليني اربعة وجود يكىف حيث
احلارض.

 االنمظة بعض جلأت املنرصمني العقدين او السنوات وخالل

 اطراف خمتلف بني احلوار اىل اوضاعها اصالح ارادت اليت العربية

 رشف مواثيق اىل وتوصلت واملعارضة( )احلامك السيايس العمل

واجلزائر والمين االردن يف شاهدنا مكا الطرفني، بني العالقة حتمك
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 ، الدموية االزمة من للخروج املعارضة اطراف حمك رشف )ميثاق

 اسلوب اىل البحرين يف احلمك وجلأ هلا(، االستجابة احلمك ورفض
 يف الشعب هيلع امجع وطين ميثاق اىل التوصل مت حيث شبيه

 جرس هو امليثاق هذا بان جبالء و للجميع تبني ان بعد االستفتاء،

 عن بديال وليس الربملانية، احلياة واعادة الدستور تفعيل حنو العبور

والشعب. احلامك بني العقد يشلك الذي الدستور

 احللول ان البحرينيية التجربة خالل ومن بوضوح يعين هذا

 احلمك بني او والشعب احلمك بني االشاكالت حلل صاحلة ليس االمنية

 الدميقراطية واالجواء النفتاح وا احلوار وان السياسية املعارضة وقوى

 مهنا تعاين اليت لملشلكات سلمية حلول اىل التوصل عىل القادرة يه
 دميقراطية اجواء اجياد اىل ماسة احلاجة فان وبالتايل العربية. البلدان

 من اخلالقة القدرات ولك املواطن، ليسامه العربية البلدان اكفة يف
 عرب واالجمتاعية واالقتصادية السياسية احللول تقدمي يف الشعب ابناء

 دون املجمتع قوى استهتاض ميكن وال املجمتع، قوى استهناض

الدميقراطية. احلريات

 والتتظمي التعبري حرية دون تستمكل ال السياسية احلرية واجواء

 ميكن ال قضايا وهذه السلطة، عن املدين املجمتع مؤسسات واستقالل

 اىل حتتاج بل رائيس، او امريي قرار او سامية بارادة الهيا التوصل

 اىل وحتتاج ، املجمتع قوى جشاعة اىل وحتتاج االمر، بداية يف قرار

 الذين االفراد من الكثري لدى لنفاقوا لتطبيلوا الزتلف حماربة

 املاكسب وسيجنون احلامك من سيتقربون هذا بعملهم بأهنم يتومهون
الخشصة.
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 منوذجيا، ليس ، طيبا مثاال عام خالل البحرين جتربة قدمت لقد
 وهناك الناس، من سلطوي ختوف هناك اكن البدء فيف جيد. ولكنه

 اكن وبالتايل السابقة، لالجواء اسمترارا السلطة، من شعيب ختوف

 ليؤكد البعض، لبعضهام ويرتصدان البعض، بعضهام يراقبان الطرفان
 بأن القدمي احلرس وليؤكد لكام، جمرد االصالحات بأن املشككون

 هلا احلبل ترك جيب وال ردعها من البد خطرة جممتعية قوى هناك

القارب. عىل

 اجلميع وىع فقد تغلبت، قد القوم من والعقالء االمري حمكة لكن
 عرب — بالرضورة — متر استقرارا اكرث مرحلة اىل االنتقال بأن

 ما ومبقدار املستقبل، واجيابيات املايض سلبيات هبا ، انتقالية مرحلة

 السياسية جبدواه الطرفان يقتتع اجيايب معل ومن خربات من نرامك
 ومبقدار االصالحية، العملية تتطور ما مبقدار واملجمتعية واالقتصادية

 لريى االصالح يساير ومن حقا االصالح يريد من بني الفرز يمت ما

 االصالح جعلة يف العىص يضع ومن سترضر، مصاحله اكنت ان
 غري او اصاليح، معل أي يف جدوى يرى وال القدمي انصار من ألنه

 وستجد السيايس، احلقل يف مرت اصالحات فعالً هناك بأن مقتتع

 االخوة احد عرب )مكا احلياة جماالت بقية اىل بالرضورة طريقها

 البطالة مشلكة هناك تزال ال قال حني الندوات احدى يف املواطنني

 االصالح فاين و. واملايل االداري والفساد العام املال وهدر والسكن
. عنه!!( تتحدث الذي

 تكن مل اذا العريب الوضع يف لالصالح منوذج تقدمي نستطيع ال
 الرقابة والغاء واملجالت الصحف انشاء وحرية التعبري، حرية هناك

 دولة دستور بطبع قرارًا الدميقرايط الوطين العمل مجعية )اختذت

 مفررنا علهيم، وما هلم مبا املواطنني قبل االعضاء لتوعية البحرين

 من اذن عىل حنصل ان منا وطلب ، املطابع لدى التخوف باشاكلية
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 عىل للحصول االعالم وزارة اىل بطلب وتقدمنا االعالم، وزارة

 من الدستور مواد يف التدقيق فارادوا الدولة!!! دستور لطباعة موافقهتم

 االستعجال وعدم املوضوع تأجيل طلبوا مث القانونية، الدائرة خالل

 طباعة جواز بعدم القول من هيربون هكذا ... والمتهل والرتيث

 من ان ووجدنا املساءلة، حتت نفسه املسؤول يضع ال حىت الدستور

 وزارة تعرقل اال ممتنني البالد، خارج الدستور طباعة االرسع

 البحرين!! اىل البحرين دولة دستور دخول املطبوعات ورقابة االعالم

بالدخول( له اإلذن طالبا املطار اىل يصل عندما

 الناس اكرث يكون ما عادة فالرقيب االعالمية، الرقابة مع حرية ال

 هيلع متر ال حىت والكبرية، الصغرية يف يدقق وبالتايل خوفا،

 بعدم تعلميات هناك حيث الصحف، يف نفسه واليشء وحياسب،

 الذي الوقت يف املحلية، الصحافة يف حمددة موضوعات اىل التطرق
 الرابعذ السلطة يه الصحافة ان عىل والتأكيد بالشفافية نطالب

 الصحف اصدار ان مكا الثانية، للسلطة ختضع ان جيب ال وبالتايل

 بل االعالم وزير موافقة اىل حيتاج ال العريقة الدميقراطية البلدان يف

 تثق الدولة حيث املطبوع، او املجلة صدور بعد واخلبر العمل يكيف

 الوقت يف انفسنا جند وهكذا اجلليلة، املمهات هلذه يتصدى مبن

 ألن جملة او جريدة اصدار عن عاجزين سياسية جكمعيات احلارض

 عىل للربهنة الدنانري من مليونني قرابة بوضع تعجزيية رشوطا هناك

 ان القضاء عىل يتوجب الذي الوقت يف االسمترار، عىل االدارة قدرة

 مستحقات تسديد عن مرشوع أي ادارة جعزت اذا الدور هبذا يقوم

 الصحف من املزيد صدور يعرقل تعجزييا رشطا يكون وال موظفهيا

 عىل االقدام من املطابع مسؤويل ختوف استثنينا اذا هذا واملجالت،

االمنية. االجهزة امام نفسه جيد ال حىت سياسية جملة أي طباعة
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 اوضاعنا نطور مل اذا عريب هنضوي مرشوع تقدمي ميكننا هل
 توجد وال االعالم، وزارات عن ختلت الدول )بعض االعالمية
 املجمتع ومؤسسات العريقة، الدميقراطية البلدان يف اعالم وزارات

 الوطنية الثوابت عىل حتافظ حبيث الذاتية الرقابة عىل قادرة املدين
 القضاء، اىل الصحيف حيال املخالفة حالة ويف هبا، المتسك جيب اليت

 التنفيذية(، السلطة يف مسؤول أي من هيلع التعسيف احلمك يصدر وال

 من الكثري اليه يتقدم الذي واملالذ االوضاع مرآة الصحافة تكن مل واذا

 الزنيه القضاء: عىل عرضها قبل مشالكمه لعرض املواطنني

عرصية. قوانني عىل واملعمتد واملستقل

 وعربيا بدرجات، خليجيا نشكو حملية. االعالمية مشلكتنا ليست

 بني املشلكة هذه حل ميكن وال للصحافة، املتاح اهلامش من بدرجات،
 بأن االقرار الشأن هبذا املعنيني لك عىل يتوجب لكن وحضاياها، ليلة

 يف سواء الكتاب، وعن الصحافة عن الرقابة ازالة اىل حاجة هناك

 يف الكتاب عىل رقابة ال حفيث املعارض. يف او اليومية احلياة

 نشاهد فاننا وابوظيب، اكلبحرين اخلليجية الدول بعض يف املعارض

 يضعون من مع ، وخالهلا قبلها ، املعارض يف مضحكة مسلسالت

 االطالع ويكيف االنرتنيت، زمن يف املكتوبة اللكمة عىل سدنة انفهسم

 ويكيف االخري، الكويت معرض يف منعت اليت الكتب قامئة عىل

 رفضت قد والسورية اللبنانية النرش دور من الساحقة الغالبية ان معرفة

 املايض االسبوع يف للكتاب الدويل القاهرة معرض يف املشاركة

 ان حبجة الكتاب امام املرصي االمن وضعها اليت الكبرية للعراقيل

 عىل الرضر تعممي مت )هكذا الكتب بعض زورت قد الدور بعض

 يف تسامه وال نفهسا حتترم ان علهيا ان النرش دور ووجدت اجلميع،
 عقودا التنوير ثقافة نرشت عربية عامصة يف للكتاب معرض هكذا

طويلة(.
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 ركز جدة يف االقتصادي املؤمتر يف العهد ويل مسو خطاب يف

 االداري االصالح وعىل اخلليجية اصادية الوحدة عىل خطابه

واملايل.
الطرح. ذلك في للغاية موفقاً وكان

 اخلليجية الوحدة حول بقوة تتحدث اليت البحرين بأن القول وميكن

 برناجم تضع وحدات، ألية معىن ال بدوهنا واليت االقتصادية،
الصحيحة. السكة عىل العريب الوضع استهناض

 الوحدة عن يتحدثون ومه العربية الوحدة دعاة جعز لقد

 اليت االوىل االساسية اللبنة يه االقتصادية الوحدة لكن ورضورهتا.
 ال اليت الوحدوية االتفاقيات من كرثة سنكتب وبدوهنا وحدة. ال بدوهنا

 اىل حتتاج االقتصادية والوحدة به. كتبت الذي احلبر قمية تساوي

 ، حمددة خطط اىل وحتتاج سياسية ارادة اىل وحتتاج تضحيات،

 من تترضر قد اليت الضعيفة الدول واسناد ، وحماسبة للتتفيذ، وآليات

 السوق او اجلمركية احلواجز الغاء او االقتصادية االندماجات جراء
 تقدمي قررت عندما االخرية القمة فعلت وحسنا اخلليجية، املشرتكة

 ارضار ملواجهة معان وسلطنة البحرين دولة من للك مالية مساعدات

 الست الدول بني التعريفة والغاء املشرتكة اجلمركية التعريفة ختفيض

الطا.

 افعال اىل وحنتاج — العهد ويل مسو قال مكا — كثرياً حتدثنا لقد

اخلليجية. االقتصادية الوحدة لتحقيق

 يف املستغري واملايل االداري الفساد مواجهة اىل حتتاج واالفعال

عربية ظاهرة وهو اخلليجي، التعاون جملس دول معوم ويف بالدنا
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 لياتامليدا عىل فهيا الفقرية الدول حصلت عاملية وظاهرة بامتياز،
والفضية!! الذهبية

 غبار ال أناس من املالية والرقابة التطوير جلنة تشلكت وحيث
 املال عن للدفاع القادمة االيام يف سنتقدم فاننا ومسعهتم، نزاههتم عىل

 املاكن يف املناسب و"الرجل هذا" لك اين "من شعار ورفع العام،

املناسب".

 يف لنهسم حوهلا حديث اىل حنتاج اليت القضايا من الكثري وهناك

الهنضوي. مرشوعنا عن احلديث
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النهضوي االصالحي المشروع
(١٧) المجتمعية والرقابية الشفافية يتطلب

عهنا. رجعة ال ، عام خالل حتققت اليت الكبرية االجنازات

 معر من املنرصم فالعام االجنازات، تكرار اىل حباجة ولسنا

 هذه يف املمه لكن الزمان. من قرن صفحات خيتزل وشعهبا البحرين
 عىل تستتند ال املجمتع يف جديدة لعقلية اسست قد اهنا االجنازات

 والطاعة الرهبة عىل تستند وال القمعية، الدولة مؤسسات من اخلوف

 او املسؤول لرش انقاء والرياء والزتلف والزتمري والتطبيل العمياء

 مث نفذ سياسة عىل تستند وال مسؤوليته. حتت هو مبن ارضاره اماكنية

 ومؤسسات احلمك بني العالقة يف او السياسية احلركة داخل ناقش

 احلرية ممارسة برضورة الشعور عىل تستند وامنا املدين، املجمتع

 من التخلص مسؤولية اجلميع حتمل يف الفائقة واالمهية واملسؤولية،

 كيف معرفة ورضورة الصعد، اكفة عىل الدولة أمن مرحلة اعباء

عىل دستورية مملكة ىف وواجباتتا حقوقنا منارس مواطنني نكون

٢..٢ فبراير ٩ — الخليج اخبار —
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 الوطين العمل ميثاق الهيا اشار مكا العريقة الدميقراطية البلدان غرار
وتكرارا. مرارا االمري مسو أكدها ومكا

 عىل دستورية مملكة يف وواجباهتم حقوقهم اجلميع ميارس كيف
العريقة؟ الدميقراطيات غرار

 املايض سلبيات من للتخلص به، املسمتر التفكري جيب ما ذلك
 احلمك، مبادرات عىل االشياء، عىل احلمك يف معيارًا ولوضعه أوال،

 مقدار عىل املجمتع، افراد سلوك عىل السياسية، القوى مبادرات عىل

 بسلوك فقط تتعلق ال العريقة فالدميقراطيات املجمتع. حققه الذي التقدم

 افراد لك بسلوك تتعلق وامنا الرئيس، او امللك سلوك او احلكومة

 تصويب يمت وان الراقية، احلالة تلك اىل ننتقل ان جيب حيث املجمتع،

 ممارسة يف اآلخر لدى احنرافا يرى من لك قبل من اخلايطء السلوك

 اخلاطئ الطريق يف تصب وامنا الصحيح، االجتاه يف التصب امور

 اهلدف عن يبعدنا مما الدولة او املجمتع يف القمعية السلوكيات وتقوى

 حمافظة اىل السياسيني االخوة من عدد استدعاء )ولعل املنشود

 خطورة يؤكد سلبية، فعلية ردود من السلوك هذا أثاره وما العامصة،

القدمي(. االمين الطريق عىل السري

 اليت السياسية النخب صعيد عىل ليس التأسيس، مرحلة يف كنا

 حساباهتا يف تضع واليت الطويلة، التوتر فرتة خالل تضحيات قدمت

 العمل ممارسة يف االسمترار ارادت ان االحمتاالت اكفة باسمترار

 هبا متر اليت واخلطرية الدقيقة الظروف هذه يف خاصة السيايس،

 تبرشنا واليت عام، بشلك العامل هبا ومير خاص بشلك منطقتنا

 )حمور عىل النار فتح ستواصل بأهنا االمريكية املحتدة الواليات

 حق مع باملطلق املتضامنة العربية التحرر قوى اكفة وستالحق الرش(

 االرهايب مينله الذي الصهيوين االحتالل مقاومة يف الفلسطيين الشعب
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 الناس صعيد عىل وامنا احلارض؛ الوقت يف شارون اريل الكبري

 من اليومية احلياة باعباء منقلون ومه برؤوهسم أطلوا الذين العاديني

 واقساط والبلدية، واملاء والكهرباء اهلاتف وفواتري السكن، اقساط
 قبل من الفوقية واملعاملة البريوقراطية، واملعامالت البناهئم، اجلامعة

 تركهتا اليت التقيلة النفسية واالجواء املواقع، من العديد يف املسوؤلني

 يف ترى اجلموع هذه اكنت وبالتايل النفيس، االمطائن عدم من سنوات

 عظمي االمريي فاخلطاب باوضاعها، املتعلقة الزوايا تلك االصالحات

 الذي الراتب هذا افتقد اذا اما املضاف، الراتب تضمن اذا وكبري

 نصف اسقاط تضمن اذا اما !!جديد به فليس املاضية، السنة اعيط

 بشلك املسريات وستتحرك تصورها، ميكن ال فالفرحة السكن، قرض

 اضايف راتب جاء واذا وفرحة، هبجة االجهزة( قبل من )وليس عفوي
 خبطة احلكومة تقدمت واذا مضاعفة، فالفرحة القادم، اخلطاب يف

 فذلك املواطنني اوساط يف احلالية البطالة مشلكة حلل ورسيعة شاملة

 املىن، غاية فتلك لالساكن المطوحة اخلطة حتققت واذا عظمي، اجناز

 عىل تقترص مل السابقة املرحلة تركة ان املواطنني هؤالء يرى حيث

 احلريات وانعدام اخلاطئة السياسية واالجواء السيايس التوتر

 واخلطط السياسات هذه اىل متتد وامنا الشعبية، واملشاركة الدميقراطية

 الرضوري من وبات املالية، االتقال هذه لك علهيم رامكت اليت

افضل. ومالية ونفسية حصية اجواء يف ليعيشوا مهنا التخلص

 حل فبعد احلمك. صعيد عىل جديدة عقلية تأسيس مرحلة يف كنا

 اكفة احلكومة مارست الدستور، مواد ابرز وتعليق الوطين املجلس

 النفطية الطفرة مرحلة يف والرقابية والتنفيذية الترشيعية الصالحيات

 املجمتعية املحاسبة وانعدمت العام، املال عىل الهتافت مرحلة ويف

 بأن نتصور ان ميكن وال واملايل، االداري الفساد وانترش والشفافية

 ليلة بني يتغري ان ميكنه املاضية الفرتة طيلة الدرب هذا عىل سار من
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 ان بل االول، الطراز من الكرتونية حكومة لدينا وتكون وحضاها

 بهسولة، تتغري ال االنسان حيملها اليت االقاكر ألن تعقيدا، اكرث الوضع
 اليت بالهسولة تتغري ال االفاكر هذه تعكس اليت فاملمارسات وبالتايل
 صناع من الكثري نرى ولذلك والرباجم، اخلطط يف عهنا التعبري ميكن

 عن فعنيمدا يقفون بل اجلديد، ومواكبة مسايرة عن عاجزين القرار
 العمل يف طريقته بأن يتصور وبعضهم معهلم، مواقع اكفة يف القدمي

 او دائرته يف الفوىض جير قد تغيري أي وان الصواب، عني يه

 قرارات يعرقل البعض ان بل ذلك، شابه ما او وزارته او رشكته
القرارات!. بللك قناعته لعدم حوهلا من يلتف او امريية

 سياسية حاجة الدميقراطية ان اىل البلدان من الكثري توصلت لقد
 ايضا، سلبياهتا وهلا الكثرية، اجيابياهتا وهلا واقتصادية، واجمتاعية

 أي محراء، او سوداء او بيضاء تكون ان ميكن ال اجلميلة فالصورة

 الواهنا تداخل يف يمكن مجاهلا ان . البعض( لدى )اال واحد لون ذات
 البلدان هذه وتوصلت االوىل. اللحظة من ناظرها تهبر حممكة بطريقة

 الدميقراطية، من املزيد عرب تمت الدميقراطية سلبيات معاجلة ان اىل

 عرب املجمتع، قوى بني السملي للرصاع قنوات فتح من املزيد عرب

 تمتخض اليت القرارات عرب املتزايدة، العلنية عرب املكثف، احلوار

 المتسك عرب وليس املحدد، املوضوع يف واالراء االفاكر رصاع عن

 او الوزارة يف او احلكومة )يف القرار صاحب يريد جامدة بصيغة

 فرضه البيت( او النادي او املهنية او السياسية اجلمعية او الرشكة

مادي. او معنوي نفوذ من به يمتتع ما حبمك موقعه افراد بقية عىل

 طريق يف السري عىل مصممة أهنا السامية االرادة برهنت وحيث

 يستوعب أن حريصة بأحد. التضحية ودون توقف دون االصالحات،
 االصالحات هذه اىل املوضوعية احلاجة اجلميع يدرك وان اجلميع،

 واالشقاء املحليني الرساميل ماليك تجشع سلمية اجواء خللق السياسية

١٧٢



 مستقل بقضاء يمتتع دميقرايط بلد يف امواهلم استمثار عىل واالجانب

 الروتني عن بعيدة حديثة وآلية وشفافية عرصية وقوانني
 املمارسات واكفة العائيل والوضع املنصب واستغالل والبريوقراطية

 العليا البالد ومصلحة لالقتصاد مرضة اهنا احلياة برهنت اليت السابقة

للناس. املبارشة باملصاحل ارضارها قبل

 والشعب احلمك بني املتبادلة االختبارات عام املنرصم العام واكن

املجمتعية. ومؤسساته السياسية قواه يف ممثال

 عىل حريصًا واملجمتعية السياسية وقواه الشعب اكن فقد

 بل ، الوراء اىل العودة يريد وال فرباير، يف حتققت اليت االجنازات
 التعبري وعرب علين، بشلك صفوفه تنظمي عرب االمام اىل التقدم يريد

 بالوسائل املسؤولني اىل ارائه توصيل وعرب علين، بشلك مطالبه عن

 من )اكرث االمام اىل االندفاع عدم عىل حرصه وعرب الراقية، السملية

 ليلة بني حلها ميكن ال املترامكة املشالك بأن شعوره وعرب الالزم(

 الصحيحة السكة عىل االمور وضع الرضوري من لكنه و وحضاها،

 قائد هناك ان وطاملا االصالح، طريق يف السري قررنا اننا طاملا

 بعقل السفينة دفة ويدير االصاليح الهنج يف االسمترار عىل مرص

 احلياة بر اىل االمان، بر اىل نصل ان ويريد نظر، وبعد راحج
 العريقة الدميقراطية وحيث والقانون، املؤسسات دولة حيث الربملانية

 للك ونربهن االشقاء، منه يستفيد منوذجا تكون ان ميكن اليت

 وان ألكها، أتت قد البحرين شعب قدمها اليت التضحيات بأن االصدقاء

 بني التارخيي التوافق هذه بفضل يه امنا حتققت اليت االجنازات
احلامك. لدى النظر وبعد الشعب قدمها اليت التضحيات
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 لك فيه شاركت ، كبرية معل ورشة املنرصم العام واكن
 دون مزتايد بشلك الدولة مؤسسات ودخلت املدين، املجمتع مؤسسات

 من العديد يف السابقة العقلية من املسؤولني بعض يتخلص او خييف ان
 خالل واحلكومة الناس شغل الذي االسايس املوضوع واكن املواقع،

 اجلوع بأن اجلميع اقننع حيث العمل عن العاطلني موضوع هو العام

 ان ميكن املظلوم وان اجلرامئ، يرتكب ان ميكن اجلائع وان اكفر،

 لك وجه يف انسدت اذا السلطة( نظر )يف رشعية غري امعاال ميارس

 يف والظمل الفقر حاالت يف االفراد عىل االمر يقترص )وال السبل
 االحتجاجات تهنال حيث العاملي، الصعيد عىل ميتد وامنا ، بالدمه

 حركة االمنلة وابرز الفقرية، الشعوب ضد أمسايلالر العامل ظمل عىل

 هذا انعقد الذي العاملي االقتصادي املنتدى ضد العاملية االحتجاجات

 سوى طريق ال وحيث االغنياء، مدينة مع للتضامن نيويورك يف العام
 فلسطني، يف الصهاينة مغتصبيهبا من االرض لتحرير املسلح الكفاح

 تمتكن ومل ارهابا!!(، االمريكية االدارة فيه ترى الذي العمل وهو
 يزال وال املشلكة، هذه حل من احلارض للوقت واملجمتع احلكومة

امليدان. هذا يف كبريا التحدي

 شلكت اليت السياسية اجلمعيات برزت املنرصم العام وخالل

 االوىل التجربة اهنا حيث اخلليج، منطقة صعيد عىل االمه الظاهرة

 نتاجئها وستنعكس املنطقة، هذه يف واحلكومات الناس الهيا يتطلع اليت

 الهيا االصالحيون سيشري حيث املنطقة، عىل السلبية او االجيابية

 حال يف الهيا والقمع القدمي انصار وسيشري النجاح، حال يف بالبنان

الفشل.

 املقال، بداية يف عهنا حتدثنا اليت السياسية املرجعية وضعنا واذا

 قد الدميقراطية هذه بأن نشاهد فاننا العريقة، الدميقراطيات بلدان ويه

 ان عىل أكدت و السلطة، وحزب احلامك، احلزب مقولة لكية طلقت
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 ان السلطة وعىل املدين، املجمتع مؤسسات امه من يه االحزاب

 وبالتايل املوقع. هذا يف السياسية داككيهنا او احزاهبا تشكيل عن تبتعد

 نتعمل وان التجربة، هذه من نستفيد ان بالدنا يف الرضوري من فان

 لك ودعا احلامك، حزب اقامة اىل حاكمها سىع بلدان جتارب من

 من او البسيط املوظف امام )وليس اليه االنتساب اىل الدولة موظيف

 طلب اسمتارة مديره له جلب اذا خيار اعىل منصب اىل يتطلع

 الصعود قرار ان املدير ذلك عيين نظرات من يعرف فهو ، العضوية

 فيوقع الورقة، لك عىل بالتوقيع رهن الوظييف السمل يف الوقوف او
 اكفة وتؤكد السياسية، اجلمعيات من الكثري لدينا برزت وحيث علهيا(،

 عىل وحرصها الوطين، العمل وميثاق بالدستور متسكها اجلمعيات هذه

 او داخلية حتديات من تطرحه مبا القادمة، الفرتة فان الوطنية، الوحدة

 وستجد السياسية، املمارسة هذه يف اعوجاج أي ستقوم خارجية،

 اذا واالندماج التعاون اىل املاسة حاجهتا السياسية اجلمعيات بعض

الربملانية. احلياة مع االمور تستقر حىت ذلك، الرضورة اقتضت

 الفقرة عىل حتفظ لديه من عىل الطريق لقطع — املفيد ومن
 االحزاب توجد العريقة، الدميقراطيات يف انه اىل االشارة - السابقة

 الربملان، مقاعد عىل تننافس الطويلة، السياسية اخلبرة ذات السياسية

 االحزاب احد وحيصل الهنائية، لكمته االقرتاع صندوق يقول وعندما

 بشكيل الرئيس او امللك قبل من يلكف االغلبية اصوات عىل

 ما غرار عىل احلكومة حزب ذلك بأن هناك يقال ال لكن احلكومة،

 حزب اىل احلامك احلزب يتحول فقد العربية، بلداننا يف نشاهده

 يف االنهتازية الوصولية العقلية الناس عن تبعد االلية وهذه معارض،

 انضامم نشاهد مكا احلكومة حزب او احلامك، احلزب يف االخنراط

العربية. البلدان بعض يف السلطة احزاب اىل املاليني
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 القضايا يف والوضوح الرصاحة اىل حيتاج الدميقرايط واملجمتع

 من املجمتع( او السلطة )يف املسؤولني ختوف وعدم الكربى،
 وقد واالفاكر، االراء بطرح باالمر املعنيني جلميع والمساح املاكشفة
 املنرصم العام خالل ندوتني اقامت عندما حمكة عن احلكومة برهنت

 االدىن احلد وحول البطالة، قضية مواجهة يف الدولة اسرتاتيجية حول

 واالقتصادية السياسية الفعاليات من الكثري فهيا وشاركت لالجور،

 تقدمي يف احلكومة مبادرة السابقة الفرتة يف واجهتنا وقد واالاكدميية.

 بعض نشاهد بيمنا اصداره يف واالستعجال البلديات، قانون مرسوم

 ال قوانني ويه ها دور تنتظر امليثاق تفعيل جلنة احالهتا اليت القوانني

 تقمي املجمتع مؤسسات تزال ال الذي ، البلديات قانون عن امهية تقل
 وشقيقة صديقة بلدان وجتارب قوانني مع ومقارنته ملناقشته الندوات

 انتخابات يف الواسعة املشاركة بأمهية املواطنني وتوعية جهة، من

 احللول وتقدمي مشالكمه حل يف االهسام من الناس ليمتكن البلديات،

 اىل تدرجييا واالنتقال احلكومة، عن العبء ختفيف وبالتايل هلا،
الدولة. تضعها اليت املركزية اخلطط تنفيذ يف الالمركزية

 الناس حديث اكن اجليش، يوم يف السايم االمريي اخلطاب وبعد

 وانسانية حكمية معاجلة من االمريي اخلطاب يف ورد ما هو اليويم

 ملسالة — اجلوانب بعض يف املالية الناحية من للحكومة ملكفة —

 ،القرض نصف باسقاط املواطنني عن والتخفيف االساكن قروض

 احلالية االنتقالية املرحلة من الرسيع االنتقال يف االمري مسو ورغبة

النيابية. املرحلة اىل

 يف الناس مشاركة عن تعبرياً اخلطاب من االول الشق اكن لقد

 القرارات هذه وجاءت البالد، يف االول املسؤول قبل من مهومهم
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 املنرصم العام خالل مسوه هبا قام ايل الكثرية لملبادرات ااستمكال

 من الساحقة للغالبية املعيشية املصاعب عن التخفيف يف لملسامهة
 اىل اقصاها من البالد معت اليت بالفرحة قوبلت وبالتايل الشعب، ابناء

 يف البالد مغرت اليت الفرحة تلك االذهان اىل اعادت واليت اقصاها،

 وعودة والجسناء املعتقلني رساح باطالق السيايس باالنفراج البدء فرتة

املبعدين.

 اليت الفرتة تقصري يف اجلميلة الرغبة محل فقد الثاين، الشق اما

 نيايب جملس لدينا سيكون وبالتايل الربملان، لعودة االمري مسو حددها

التارخيية. املبادرة هذه امام الوقوف ممايتطلب ،٢٠٤ عام قبل

 االمريي االمر صدر ،٢ ٠٠ ٠ نومفبر من والعرشين الثاين يف
 الوطين، العمل ميثاق مرشوع العداد العليا الوطنية اللجنة بتشكيل

 الوطين العمل ميثاق مرشوع "يعرض اخلامسة: مادته تضمنت واليت

إلقراره. املجمتع وفائت رشاحئ اكفة فيه متل عام شعيب مؤمتر عىل

لالنعقاد. ودعوته الشعيب املؤمتر تشكيل منا بأمر ويصدر

 ينعقد ان امعاهلا الوطنية اللجنة استمكال بعد انه يتوقع اجلميع اكن

 الف اعضائه عدد يكون ان البعض وتوقع املذكور الشعيب املؤمتر

 الذي االمريي االمر هذا حبرفية يمتسك مل االمري مسو لكن مواطن،
 واملستشارون والفقهاء اخلبراء أشار ما عىل بناء بنفسه هو اصدره

 فيشريون احلامك يريد ما قراءة يريدون الذين اخلبراء أكرث )وما هيلع

 وتعودهيم الناس دور تفعيل اىل ماسة احلاجة ان وجد بل به!!(، هيلع

 من قرن ربع من اكرث منه حرموا ان بعد االقرتاع صندوق عىل

الزمان.

 السياسية الفعاليات من بعدد مسوه التىق ان بعد حكميا قرارًا واكن

 تارخيية حلظات اعتبارها ميكن واليت الرأي، واحصاب واالجمتاعية
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 بشعبه، القائد التحم حيث للبحرين احلديث التارخي يف نسياهنا ميكن ال

 بامليثاق، الدستور عالقة حول لدهيم اكنت اليت املخاوف أزال حيث

 مرجعية هلم اكد حيث املعني، باملجلس املنتخب املجلس وعالقة
 املجلس بأن هلم وأكد له، املغفور والده عهد يف مت الذي الدستور

 وانه اخلبرة، وتقدمي لالمدئثارة املعني املجلس وان للترشيع املنتخب

 وامنا خليحيا فقط ليس رائدة البحرين جتربة تكون ان اىل يمطح

العام. خالل كذلك واكنت عربيا،

 بعض تجسيل امليثاق لصدور االوىل الذكرى يف املفيد من
 ستكون ما لبلورة العامة لملناقشة مواد لشلك ان ميكن اليت الفقرات

القادمة. اساسية اساة عيه

النيابية: احلياة اخلامس: "الفصل

 معينة، حدود عند يقف اال ينبيغ الدميقراطية املمارسة تطور ان

 اجل من ارتيادها ميكن املمارسة هلذه أرحب مساحات هنالك ان طاملا

 ان اىل االشارة جتدر وهنا الدميقراطية، من ملزيد أوسع آفاق فتح

املجلسني.. بنظام تأخذ العريقة الدميقراطيات من العديد

 حقوقه مبارشة يف أيضًا وبواجبه، مجيعه، الشعب حبق واميانا ...

 صاحل من بات العريقة، بالدميقراطيات واسوة الدستورية، السياسية

 منتخب جملس جملسني، من الترشيعية السلطة تتكون ان البحرين دولة

 معني جملس اىلجانب الترشيعية املهمت يتوىل مبارشا حرا انتخابا

 تتطلبه فميا بآراهئم لالستعانة واالختصاص اخلبرة أحصاب يضم

وجتربة. عمل من الشورى

اساسيتني: مسألتني اىل تشري فاهنا املستقبل، استرشافات اما

البحرين: دولة ممسى أوال
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 عىل بناء البحرين لدولة الرمسية التمسية الدستوري التعديل يقرر
وشعبه. االمري يقرها اليت الطريقة

الترشيعية: السلطة ثانيًا

 اخلاصة الدستور من الرابع الباب من الثاين الفصل أحاكم تعدل

 العامل يف والدستورية الدميقراطية التطورات لتالمئ الترشيعية بالسلطة
 منتخبًا جملسا األول يكون حبيث املجلسني، نظام باستحداث ونلك

 اىل الترشيعية، املهام ويتوىل فيه نواهبم املواطنون خيتار حرا انتخابا

 لالستعانة واالختصاص اخلبرة أحصاب يضم معني جملس جانب

وجتربة." عمل من الشورى تتطلبه فميا بآراهئم

 حيث التعديل، كيفية يف اللكمة وبقيت الشعب، هيلع امجع ما هذا

 اىل البعض يشري بيمنا الدستور، من ١٤ املادة اىل البعض يشري

التعديل. يف االمري مسو حق
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 المجتمع في والمعارضة السلطة بين العالقة
(١٨) الديمقراطي

 القاه الذي اخلطاب يف االسالمية والشؤون العدل وزير سعادة حدد
 ملك خليفة آل عيىس بن محد الشيخ العمظة صاحب حرضة امام

 الصافرية قرص يف ٢٠٠٢ فرباير من عرش الرابع يوم البحرين مملكة
 ، االستقالل يوم احلديث: البحرين تارخي يف جميدة أيام ثالثة العامر،

الدستور. تعديل ويوم الدستور، ويوم

 العامل شعوب من شعب ألي الوطين التارخي يف عاديًا يومًا ليس

 االرادة تارخي تارخيين، بني الفصل يوم انه حيث االسقالل، يوم

 العني( )بفتح املستعمر الشعب عىل مشيئهتا تفرض اليت االستعامرية
 الشعب حيقق اليت الوطنية االرادة وتارخي للحامية، اخلاضع او

 ومؤسسات السياسية وقواه السياسية قيادته يف ممثال ارادته استقالل

 ملصاحله قراءته من ينطلق تارخيا لنفسه لريمس املدين جممتعه

اغسطس من عرش الرابع يوم االستقالل، يوم واكن العليا. الوطنية

٢٠٠٢ فبراير ١٦ - البحرين — الخليج اخبار —
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 الوثيقة تلك الراحل البالد امري المسو صاحب وقع عندما ، ١٩٧١

 البحرين، عىل الربيطانية واحلماية السيطرة اهنت اليت التارخيية
االستقالل. عهد ودشنت

 االمم بعثة نمظته الذي االستفتاء يف لكمته الشعب قال قبلها،

 ، الوطىن املوقف مؤكدا الشاهنشاهية، االدعاءات عىل للرد املحتدة
الطويل. النضال هلذا تتوجيًا االستقالل وجاء العربية. ألمته واالنمتاء

 يف التدخل عن بعيدة االجنبية االرادة تكن مل ذلك، من وبالرمغ
 يف محد الشيخ العمظة صاحب عنه عرب ما وهذا الداخلية، شؤوننا

 ان بل الوطنية، الخشصيات خمتلف مع متت اليت اللقاءات من العديد

 بني العالقة ختريب يف كبري بقسط اهسمت قد الربيطانية االرادة هذه

 املرحلة تلك رمز من الوطنية االرادة حتررت حىت والشعب، احلامك
 العمظة صاحب تويل بعد هيلع مأسوف غري البالد تارخي وغادر

لبالد. يف السلطة مقاليد

 وحنن العدل، وزير السعادة صاحب مع بالاكمل نتفق تارخيي يوم

 له وسنعيد الوطنية ايامنا من املجيد اليوم هبذا سنحتقل بأننا وانقون

 شعب رجاالت من لكوكبة ا لتلك االعتبار اعدنا مكا متامًا االعتبار،

 احلقوق اجل ومن الربيطانية، السيطرة ضد ناضلوا النني البحرين

 الكوكبة لتلك رمزا المشالن لعزيزعبدا املرحوم واكن الدميقراطية،

 العام يف العمظة صاحب كرمه الذي املرحلة، تلك رجاالت من

البحرين. رجاالت من عد مع املنرصم

 ،١٩٧٣ املجيد يونيو من التاسع الدستور، يوم هو الثاين اليوم

 خليفة آل سملان بن عيىس الشيخ الراحل، البالد امري صدق عندما

 يف واصدره لتلييس املجلس أقره الذي الدستور عىل ثراه، الشه طيب

.املجيد اليوم ذلك
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 البحرين، يف السيايس للتطور واسعة افاق فتحت اليوم ذلك منذ

 لدهيا اليت العريب اخلليج منطقة يف الثانية الدولة بالدنا اصبحت فقد
 ١٩٧٣ ديمسرب من السابع يف لكمته الشعب وقال دامئ، دستور

 الذي الرجال اولئك الوطين املجلس اىل اوصلت اليت باالنتخابات
 للسلطة الفقري العمود وليكونوا مملييه، ليكونوا الشعب اختارمه

 عىل املجلس اعضاء الدستور من ٤ ٣ املادة حددت حيث الترشيعية

التايل: النحو

التايل: النحو عىل الوطين املجلس يتألف - "ا

 املبارش، الرسي العام االنتخاب بطريق ينتخبون عضوًا ثالثون

االنتخاب. قانون يبيهنا اليت لألحاكم وفقا

 الفصل انتخابات من ابتداء عضوًا اربعني اىل العدد هذا ويرفع

بقانون. االنتخابية الدوائر حتديد ويكون لثاين، الترشييع

مناصهبم" حبمك الوزراء — ب

 نصت حيث العامة والواجبات احلقوق بوضوح الدستور وحدد

 ويتساوى االنسانية، الكرامة يف سواسية الناس ان عىل ١٨ املادة

 بيهنم متيزي ال العامة، والواجبات احلقوق يف القانون امام املواطنون

 اضافة العقيدة"، او الدين او اللغة او االصل او اجلنس بسبب ذلك يف
 من منعه او املواطن ابعاد وحظر الخشصية احلريات عىل تأكيده اىل

 حقوق من الكثري عىل ونص التعذيب. وحترمي البحرين اىل العودة
 الدستور بذلك يمتسك الشعب جعل مما ، والسياسية االساسية االنسان

 مواده بعض جتميد السلطة قررت أن منذ اكملة مرحلة عنوان وجيعله

 وبدأت الوطين املجلس وحلت الدولة، امن قانون مبرسوم والعمل

 الزمان، من قرن ربع من اكرث اسمترت ومضطربة متوترة مرحلة
 االمري مسو اصدرها اليت التارخيية القرارات بتلك اال تنجيل ومل
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 اخلليج، منتصف يف القابعة اجلميلة اجلزر هذه بان امجع العامل ليقول

 اال تتقدم ولن تزدهر لن اخلالق، الشعب هذا حتتضن واليت
 الدميقراطيات صف يف نكون ان باسمترار توقنا وان بالدميقراطية،

 اليت اجلميلة بالنصوص نكتيف فلن وبالتايل العامل، هذا يف العريقة

 احلقوقية وثيقتنا وستكون سنطورها وامنا ،١٩٧٣ دستور يف وردت

 واحلريات املاكسب من املزيد عىل حتتوى املنشودة القادمة

 السياسية القيادة وستصل ، االنسان حقوق واحرتام الشعبية واملشاركة

 جحر وال القانون، فوق احد ال حيث الدستورية اململكة اىل وشعهبا

الرسي. للبوليس ماكن وال الدميقراطية عىل

 العام فرباير من عرش الرابع ليوم الكبرية االمهية من وبالرمغ

 عرش الرابع يوم فان دستورية، مملكة اىل بالدنا حتولت حيث ،٢٠٠٢

 الشعب بني العالقة يف جديدا تارخيا رمس قد ٢ ٠٠١ العام فرباير من

البالد. يف السياسية والقيادة السياسية وقواه

 مسو دشهنا اليت الوطنية املصاحلة يف لكمته الشعب قال فقد

 سبقت اليت التالية وااليام ٢٠٠١ فرباير من اخلامس يوم االمري

 والىغ الشامل، العام العفو مسوه اعلن عندما امليثاق، عىل التصويت

 وانطلقت الدولة. امن وحممكة الدولة أمن تدابري بشأن بقانون مرسوم

 االوىل الذكرى حىت عام امتداد عىل البالد يف املتواصلة االفراح

 احلرية مبادئ عىل اكدت اليت السياسية الوثيقة تلك عىل لالستفتاء

 الدستور رمسه ما بوضوح وفصلت الدستور، يف املقررة واملساواة

 املوقف حول اجلدل حسم مما ونساء، رجاال املواطنني حقوق حول

 يف الرجل اخهيا مع املتساوي ودورها السياسية وحقوقها املرأة من
الوطن. هذا
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 فيه انطلقت مزدهرا عاما لبالدنا املعارص التارخي يهشد ومل
 الصحية السياسية االجواء وسادته الشعبية، والتوجهات االماكنيات

 مرتبة يف يضعه مما امليثاق، عىل التصديق تىل الذي العام كذلك
 االجيابيات بلك نمتسك وجيعلنا لوطننا، املجيدة السنوات من االمتياز

 وشعهبا وقائدها البحرين امس رفعت واليت خالله، حتققت اليت الكبرية
 العبور من وشعبه القائد متكن حيث االول بالرمق عربيا وفازت عاليا،

 من عرش احلادي يكن مل االمواج شديدة متالمطة حبورا بالسفينة

فهيا. عادية موجة اال سبمترب

 السياسية االجواء يف املضيئة الصورة جوانب امجل من ولعل

 واليت السيايس االنفراج من االول العام خالل البحرين سادت اليت

ماييل: القادمة االيام يف هبا المتسك جيب

 غادروا الذين واملواطنني السياسية القوى لدى التعبري حرية — ١
 يشعرون وباتوا الدولة، امن قانون فرضها اليت االرهاب اجواء لكية
 يف فقط ليس وموقفهم رأهيم يقولوا ان حقهم، قبل واجهبم، من بأن

 والفساد السابقة، املرحلة وتداعيات واشاكليات احلكومة رجال سلوك

 علنا ويطالبون العام، املال وترسيب الشفافية وعدم واملايل االداري

 الكرمية واحلياة العمل يف حبقهم السملية واملسريات وبالتظاهر

 جلنة حول يرون ما يف ايضا وامنا وتاكليفها، املعيشة اعباء وختفيف

 رمس من الكثريون يرتدد ومل امليثاق، تفعيل جلنة و الدستور تعديل

 السلطة وصالحيات االوىل اللجنة حول كبرية استفهام عالمات

 املجلس صالحيات من ذلك ان ام اللجنة هذه مثل وضع يف التنفيذية

 امهية عىل التأكيد اىل اضافة الشعب، قبل من املنتخب الوطين

 ارتضت اليت السياسية القوى قبل من السيايس، العمل يف الشفافية

 رغبة مع توافقها عن عربت مجعيات مضن والرشيع العلين العمل
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 يف واالقلميية املحلية االوضاع ترمسها خطوط جتاوز عدم يف السلطة
.احلارض الوقت

 السياسية الرموز او اجلمعيات يف مملة السياسية القوى ولعبت
 السملي اخليار عىل تأكيدها ويف الناس، توعية يف كبرياً دورًا والدينية

 بدءًا االجواء، توتر قد اليت االساليب اكفة ورفض والرشيع، لعلينوا

 تيسء قد اليت االمعال بلك وانهتاء املرفوض، الطائيف اخلطاب من

 ومتتني االصاليح املرشوع وتقدم وازدهاره واستقراره البلد امن اىل
 ملرحلة للتأسيس السياسية، والقوى السياسية السلطة بني التقة جسور

 احلياة فهيا بدأنا اليت املرحلة مسات عن االختالف لك ختنلف جديدة

السبعينات. يف الربملانية

 سفينة وقاد الكبري االصاليح مرشوعه االمري مسو قدم — ٢

 يف سياسية حنكة عن وبرهن عالية، بكفاءة عام طيلة االصالح

 من كبرية ثقة موضع جعله مما الداخلية، املستجدات اكفة مع التعايط
السياسية. وقواه الشعب قطاعات اكفة

 عن االمن اجهزة تقارير اىل يسمتع قرصه يف القابع االمري يكن مل
 والخشصيات الفعاليات بلك يلتيق الذي القائد اكن بل البالد، احوال

 ذلك اىل اضافة معهم، ويتحاور املدين املجمتع مؤسسات وممثيل

 عرب معهم املبارشة القنوات ويفتح الهيم ليسمتع الشعب بافراد يلتيق
 مشلكة حلل الخشيص تدخله اوعرب املظامل ديوان عرب او مستشارييه

 املواطنني مسألة يف الحظنا مكا املواطنني، من جمموعة او مواطن

غريها. او الصيادين او البدون

 الدساتري افضل سيكون القادم الدستور بأن تأكيداته اكنت ولذلك

 ستحقق البالد وان العربية، الدساتري افضل ومن بامتياز، اخلليجية

 عن تراجع ال وانه القادمة، الفرتة يف السياسية القفزات من الكثري
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 الدستور، علهيا نص واليت البحرين شعب حققها اليت الكبرية املاكسب
 قبل من وتقة ومضانة وتقدير اعزتاز موضع التأكيدات هذه اكنت

اللكام. أمري االمري فلكام اجلميع،

 بأن واململوس القاطع الربهان تقدمي الرضوري من اكن — ٣

 ومل الدولة، امن مرحلة وممارسات عقلية لكية غادرت قد احلكومة

 تغيري املوظفني من الكثري عىل يصعب حيث هسال، االمر يكن

 حتقق ما ان اال العاديني، املواطنني مع وسلوكهم وتفكريمه طباعهم

 احلراك مع احلمك اجهزة تعايط كيفية من السيايس امليدان يف
 االستعداد من املزيد اىل اشار قد الشعيب السيايس واخلطاب والنشاط

العمظة. صاحب توجهات مع جتاوهبم عن املسؤولني من الكثري لدى

 احلفر من الكثري ردمت اليت االجيابية االجواء امهية من وبالرمغ

 اليت االساسية املحطة ان اال والسلطة، الناس بني العميقة والفجوات
 موضع املسألة هذه واكنت املعدل الدستور يه ينتظروهنا الناس اكن

 اليت والفعاليات الخشصيات من والكثري السياسية القيادة بني حوارات

املصريي. املوضوع هذا يف رأهيا قالت

 وصالحيات الدستور تعديل آلية حول متحور قد اخلالف اكن واذا
 تريد اكنت الناس لكن املنتخب، باملجلس وعالقته املعني املجلس

 البلدية لالنتخابات تتشوق واكنت اللبناين، املثل حسب العنب...( )ألك

 حتققت اليت واالصالحات املاكسب هذه وتثبيت النيابية واالنتخابات

 هلا تقدم ان تتوقع واكنت البحرين، تارخي من القصرية الفرتة هذه يف

 ذات يف السيايس، القرار صنع يف املشاركة من املزيد التعديالت
 االساكن مشالك حل يف السلطة دور امهية ترى الذي الوقت

 اليت املطالب من وغريها لالجور االدىن واحلد والرسوم والقروض
 للتعديالت اكنت فقد ولذا عالية، باجيابية معها السياسية القيادة تعطت
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 يف وخاصة السليب، تاثريها الدستور تعديل جلنة ادخلهتا اليت

املعني. املجلس صالحيات

 اليت واهلواجس املخاوف عن بالتحديد التعديالت هذه عربت لقد
 ساد اليت السابقة، النيابية التجربة من املسؤولني من البعض حيملها

 اىل السلطة، ورموز النواب بعض بني الشديد والرصاع التوتر فهيا

 مضن املجلس، ذلك مع العمل عىل قادرة احلكومة تعد مل اليت الدرجة
 النفطية، الفورة بعد البحرين عاشهتا اليت والعاملية االقلميية الظروف

املجلس. حل وهو احلالل ابغض اىل تلجأ جعلها مما

 معها حتتاج ال ضوابط وضع عىل السلطة حرص فان وبالتايل

 يه الضوابط هذه واكنت املنتخب، املجلس حل يف حقها ممارسة اىل

 باالعضاء عدديا مساواته عرب املعني، املجلس صالحيات زيادة

 لالجمتاعات رئيسه ترأس عرب االسايس الدور اعطائه او املنتخبني

 لملجلس الترشييع الدور من اضعف مما املجلسني، بني املشرتكة

 عدم اشاكلية يف وضعنا وبالتايل الشعبية، االرادة ميثل الذي املنتخب

لثالث. السلطات الفصلبني

 عىل عام مبرور الشعبية االحتفاالت تلك الصدفة مبحض يكن ومل

 تلك يف االبرز واكن الرمسية، االحتفاالت مع امليثاق، عىل التصديق

 الهيا دعت مجاهريية ندوة من االهيل النادي يف جرى ما االحتفاالت

 من البالد رجاالت من كوكبة ومضت االسالمية الوطين الوفاق مجعية

 آالف اخلمسة فاق كبري حشد وحرضها والقانونية، السياسية الرموز

 يف السياسية والرموز السياسية اجلمعيات موقف اىل ليسمتعوا مواطن
 هذا يف اتباعها جيب اليت الصحيحة واملواقف الدستورية التعديالت

البالد. تارخي من الكبري املنعطف
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 رضورة عىل احلاشد اجلماهريي اللقاء هذا يف التأكيد مت لقد
 لمتزيق االجنبية القوى حماوالت االبد اىل نقرب وان الوطنية الوحدة
 معلنا لك يف الزاوية جحر الوطنية الوحدة ونعترب ، الوطين الصف

 اجلمعيات بني الوطيدة بالعالقات القناعات هذه ونرتمج السيايس،

 هذه لك وبني املدين، املجمتع مؤسسات لك وبني وبيهنا السياسية،

السياسية. والقيادة القوى

 المتسك جيب حتققت، اليت السياسية املاكسب بأن التأكيد مت لقد

 املثل مرضب وجعلهتا عاليا، البالد امس رفعت اليت املاكسب هذه هبا،

 دول صعيد عىل هبا القيام جيب اليت الدميقراطية االصالحات يف
 واال العربية، البلدان من عدد صعيد عىل او اخلليجي التعاون جملس

 الناس عىل واالنقاض السابقة السلبية االجواء عودة يريد ملن نعىط

بذلك. هلم تمسح مربرات

 فهيا تعم اليت اململكة يه الدستورية اململكة بأن التأكيد مت لقد

 الرصاع ارضية عىل واملتعارضة املختلفة وااراء احلرية اجواء

 باالمن ختل قد اليت االمعال وللك للعنف الرافض السملي السيايس

 من ، املعاكسة واآلراء اآلراء فهيا تزدهر واليت البالد، استقرار وعدم

 بان ثقة عىل وحنن السياسية. القوى طرف ومن السلطة طرف

 الرمسي الصعيد عىل جيرى ملا السياسية اجلمعيات معارضة

 يدفعها ان جيب بل االول، املربع اىل البالد يعيد لن معه واالختالف

 بأن الشعبية السياسية القوى قبل املسؤولني ليربهن االمام اىل خطوات

 فان واال امنلة، قيد عهنا الرتاجع يمت لن حتققت اليت املاكسب

خطر. يف االصاليح املرشوع مصداقية

 يف حق لكمة تراه ما قالت قد السياسية اجلمعيات بأن التأكيد مت لقد
 املجلسني، نظام وحول الدستور تعديل آلية حول تارخيية حلظات
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 ارادة حتترم لكهنا اجلديد، الدستور حول املالحظات من العديد ولدهيا

 قد السيايس البالد تارخي يف جديدة مرحلة بأن ثقة عىل ويه امللك،

 تكون ان علهيا وان ،٢٠٠٢ فرباير من عرش الرابع يف افتتحت
 عن الدفاع عىل قادرة لتكون اجلديدة الكبرية التحديات مبستوى

 الدستور عن الدفاع اهدافها: من بند اول يف وضعهتا اليت االهداف
 معامل من معملا اجلمعيات هذه تكون وأن الوطين، العمل وميثاق

 الدميقراطيات مبستوى تكون ان قائدها يمطح اليت اجلديدة اململكة

العامل. هذا يف العريقة

 جديد، فصل كبرية، حمطة ٢٠٠٢ فرباير من عرش الرابع يوم

 ، الدميقراطية من واملزيد بالدميقراطية المتسك عنوانه: يكون ان جيب
 اجلسور بناء من املزيد بالناس، النقة من املزيد ، الشفافية من املزيد

 يمطح السياسية وقواه شعبنا بأن املسمتر التأكيد وقيادته، الشعب بني
 االستفتاء يف عهنا عرب اليت الشعيب االلتفاف من النسبة تلك تبىق ان

املعطاء. وشعبه البلد هلذا املاكسب من املزيد لنحقق وتسمتر
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 واالصالح االنتفاضة، ابطال مع التضامن عيد

( ) المنشود الوطني

ياعيد عدت حال بأية عيد

جتديد فيك ألمر ام مىض مبا

خبير. وانمت عام ولك ، املتتيب الله رمح

 )ومن الناس، هبا حيمل اليت اجلميلة النكهة تلك للعيد ان يبدو ال

 مرة الطائفية حمكتنا فقد البعض، بعضها مع تعيد مل الناس ان املؤسف

 يف تدري وال بأرسه( العامل عىل املكرمة مكة تقرره عيد يف اخرى

 القمي اجل من به، تيحض ان عليك جيب ماذا املبارك االحضى عيد

 االمة، ابناء من الكثريون هبا حمل واليت هبا تؤمن اليت العليا واملل

والوطن.

 الشأن عن سيكون وهل اليوم، مقال عن االصدقاء احد سألين

واليت العروبة نادي اقامها اليت القمية الندوة بعد خاصة املحيل،

 ٢٠٠٢ فبراير ٢٣اخبارالخليج-البحرين-نشره- روعت——١١
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 كرثة فهيا وسامه البحرين" يف الدميقرايط التحول "آفاق عنوان محلت

 لملرة وبعضهم ، الينا قدموا الذين واالجانب العرب االصدقاء من
 ذلك ويشاهد كبرية، اجنازات من حتقق ما لريى حياته، يف االوىل

 اضافة الدستورية، التعديالت حول النقاشات ساد الذي االجيايب اجلو

 القيادات فهيا عربت حاشدة مجاهريية ندوات من البالد هشدته ما اىل

 ان دون اجلديدة، املتغريات يف نظرها وجهة عن الشعبية السياسية

؟ العمل ما الكبري: السؤال عىل جتيب

 غضب يفجر الذي املؤمل الفلسطيين الوضع عن املقال سيكون أم

 تقتيال الشاروين، االجرام يتابع وهو العامل هذا يف ومسمل عريب لك

 اجلماعية واالبادة الشامل بالتدمري وهتديدا للبيوت، وهدما لالطفال

 العنرصي الصهيوين الميني تصفيق وسط الفلسطينيي، للشعب

 العريب الرمسي الوضع يف جيد أن دون امريكية، مبباركة السادي،
 لك من املنبعثة الرصخات تلك عىل وجييب حده، عند يوقفه ردا

 تسترصخ العرب، أمة تسترصخ املحتلة االرض زوايا من زاوية

 املزيد اال جتد فال االنساين، الضمري تسترصخ االساليم، الضمري

 قائدته تكون ان الهيا الشعب أولك حملية سلطة قبل من االعتقاالت من
 االنتفاضة ابطال االحضى عيد يف لتقدم قضيته، وحامل ومضيره

 وزير الصهيوين املجرم تصفية يف الوطين بواجهبم قاموا الذين
 ليكونوا فلسطني لتحرير الشعبية للجهبة العام باالمني ليلتحق السياحة،

 الوقت يف املذلة باتفاقيات يمتسك !املبارك! االحضى عيد "حضايا"

 والتخوف الرتدد اال جتد وال العامل، انظار امام الصهادة ميزقها الذي

 اىل الوقوف وقرروا امرمه العرب حزم اذا عاملية ازمة اندالع من
 ،حدمه عند الصهاينة يوقفوا ان ومصموا ،فلسطني شعب جانب

 من الدولة تلك موقف ضوء عىل العامل دول لك مع عالقاهتم ويقميوا

يتحولون وبالتاىل ارضه، عىل فلسطني لشعب الثابتة التارخيية احلقوق

٩



 وجتارمه وطالهبم وحتالفاهتم واستمثاراهتم االقتصادية عالقاهتم يف
 االمة اوضاع االول املقام يف ويصلحون ، اخرى مراكز اىل وتقافهتم
املستقل. القرار اختاذ عىل قادرة لتكون الداخلية

كبري املحيل الشأن ولكن

 جيد واليت احلمك يقدمها اليت املتعددة املكرمات" " من فبالرمغ
 السكن سواء مهنا، يعانون اليت االزمات لبعض حال املواطنون فهيا

 او العمل عن العاطلني او االيتام او اجلامعية الرسوم او القروض او

 الكثريين جعلت واليت الشعبية الفائت من غريمه او الصيادين

 العهد معر يطيل وان "املكرمات" هذه من يكرث ان الله اىل يترضعون

 ان نريد وحنن االفضل، من ان اآلخرون فهيا جيد بيمنا وازدهاره،
 قانونية قنوات ضن تكون ان والقانون، املؤسسات دولة بالدنا تكون

 البالد عىل ترامكت اليت لالزمات السلمي احلل بداية تكون حبيث
 احلكومة علهيا سارت اليت اخلاطئة السياسات جراء من واملواطنني

 احلالية، الفرتة يف للغاية تقيلة الرتكة جعلت واليت السابقة، الفرتة يف

 — الدستورية التعديالت حول اجلاري احلوار يف — البعض وبدأ

 وحل واالداري املايل الفساد ماكحفة : االولوية هلو أهيما يسأل:

 عىل واالعتداء التجاوزات للك حد ووضع فزيا والفري البطالة قضايا

 طالب الذي احلقييق السيايس لالصالح ام العام؟ واملال االرايض
 القرار صنع يف الشعبية املشاركة يف ملمتثل ا و طويلة عقودا به الناس

 الدستورية اململكة واقامة ، الثالث السلطات وفصل ، السيايس
احلقيقية؟.

 يف الهيا االنظار لك توجيه جيب اليت املركزية احللقة مايه

احلارض؟ الوقت
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 واالجمتايع السيايس التطور مراحل من مرحلة لك فيف
 ولكن املعضالت، من كرثة ترتامك البلدان من بلد أي يف واالقتصادي

 االسس وضع حلها عىل يتوقف ، اساسية قضية ، مسألة تربز

 فاهنا وبالتايل ، املرحلة نلك يف االخرى القضايا بقية حلل الصحيحة

 اليت االوىل االمهية وتكتسب املرحلة تلك يف املركزية احللقة تشلك
وحلها. علهيا، للتغلب والرمسية الشعبية اجلهود لك حشد يتوجب

 اصدر ان وبعد احلارض، الوقت يف بالدنا يف املركزية احللقة هل

 من للك املمنوحة الصالحيات يه اجلديد الدستور العمظة صاحب

 وفصل القرار صنع يف الشعبية املشاركة جحم أي املجلسني،
 مجيعأ، لنحقق اجلديد الدستور تعديل رضورة أي الثالث، السلطات

 اململكة السابقة، االنتقالية السنة يف كثريا رددناه ما وشعبا، ملاك

العريق؟ الدميقرايط النظام ذات الدستورية

 ، واالداري املايل الفساد ماكحفة يه املركزية احللقة ان ام

 تلو اللجان ولشلك القرار، تلو القرار تصدر ، مركزية سلطة واقامة
 املرسوم، تلو املرسوم وتصدر القانون، تلو القانون وتعدل اللجان،

 لردع الرسيع التدخل بقرارات املواطنني وتظملات ملطالب وتستجيب
احصابه؟ اىل احلق واعادة الظاملين

 يف املركزية احللقة بأن السؤال، عىل السياسية احلركة اجابت لقد

 يه الدستور، يه طويلة فرتة ومنذ بالدنا يف اجلاري الرصاع

 اكفة وان والقانون، املؤسسات دولة يه الشعبية، السياسية املشاركة

 وهذه املشاركة هذه عرب حلها ستجد االخرية الكبرية القضايا

 احلقيقية الشعبية املشاركة ملسألة جزئية حلول تقدمي وان املؤسسات،

 الرسيعة احللول بعض تقدم فقد الصحيحة، السكة عىل البالد تضع لن

 القانون، عىل اخلارجني وجلم االدارية والفوىض الفساد مشالك حلل
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 علهيا التحايل عىل القدرة الفساد دهاقنة سيجد مؤقتة، حلول لكهنا
 واالشادة االجراءات هذه متجيد وسط خطرها لدرء الرسيع وااللتفاف

هبا.

 املنرصم القرن بداية منذ الوطنية للحركة املسمتر املطلب اكن

 العقد يف بداياته يف السيايس الويع اكن وحيث الشعبية، املشاركة هو
 الشورى. مبجلس الوطنيون طالب فقد املنرصم، القرن من الثالث

 اجمتاعية وفائت طبقات وبرزت االجمتاعية االوضاع تطورت وعندما

 القرن من الرابع العقد يف اخرى( اجمتاعية ورشاحئ ومعال )جتار
 يضع تأسييس مبجلسن ١٩٣٨ عام الوطنية احلركة طالبت املايض

 هيئة يف متلت نشطة سياسية حركة البالد وهشدت للبالد، دستورا

 بسن طالبت املنرصم القرن من السادس العقد يف الوطين االحتاد
 حادًا رصاعًا هشدت مكا منتخب، تأسييس جملس عرب للبالد دستور

 البالد هشدت االستقالل وبعد ، والرتبية الصحة جمالس انتخابات يف
 ،الفرتة تلك حصف بعضه جسلت ، حادا ونقاشا واسعا سياسيا حرااك

 احلركة موقف واكن واالنتخابات، والدستور التأسييس املجلس حول
 البعض وجد بيمنا بالاكمل، منتخبًا التأسييس املجلس يكون ان الوطنية

 البالد امري اجراها اليت املشاورات من سلسلة وبعد ، معينا يكون ان

 ونصفه معني نصفه التأسييس املجلس يكون ان تقرر الراحل،

 مل مكا واملشورة، اخلبرة احصاب من املعينني لك يكن ومل منتخب،

 يتعمل اليت الدميقراطية العملية لكهنا الناس، افضل املنتخبني لك يكن

 ان يستطيع من االمامية الصفوف اىل يقدمون كيف خالهلا من الناس

افضل. بشلك البالد خيدم ان يستطيع ومن مصاحلمه عن يدافع

 بني الاكمل الفصل فيه يكن مل متقدم، دستور عىل البالد وحصلت

 احلكومة تكون ان عىل الدستور نص حيث الثالث، السلطات

 تمتكن ومل مناصهبم، حبمك املجلس يف اعضاء ١ ٤ ال بأعضاهئا
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 سياسية جتربة واكنت مستقلة، قضائية سلطة عىل احلصول من البالد

 للدراسة ، احلارض الوقت يف حتتاج وللحمك، السياسية للحركة كبرية،
 السلبيات من واالستفادة محلهتا، اليت الكبرية االجيابيات يف والمتعن

 املنكورة املرحلة ابن هو حصل ما بأن باسمترار ندرك وان كنلك،

 احلامكة االجمتاعية، القوى بني احلاد الرصاع عن عرب وقد

 اليت الرشوط حتسن ان املحكومة القوى ارادت حيث واملحكومة،

 االمنيازات من شيائ خترس اال احلامكة القوى ارادت بيمنا فهيا، تعيش
 ابن هو حاليًا حيصل ان ميكن وما هبا. تمتتع اليت املطلقة والسلطة

 اخلارج يشلكه ما او املحيل الصعيد عىل سواء احلالية، املرحلة

 االجتاه هبذا البحرينية السفينة لتسري ضغوطات من الدويل او االقلميي

 بقية تسيري ميكهنم كيف اخلليجي الشأن عىل القامئون لريى ذاك او

. املضطربة اخلليج مياه يف املتعرثة السفن

 السلطة حلت )عندما ١٩٧٥ اغسطس ٢٦ منذ املمتدة الفرتة طيلة

 باحلياة املتعلق الدستور مواد ببعض العمل وعلقت الوطين املجلس

 اكمل التنفيذية السلطة وضعت احلارض، الوقت وحىت الربملانية(،
 قوى مع واصطدمت بيدها، والتنفيذية والقضائية الترشيعية الصالحيات

 البالد ووصلت املطلقة، املركزية السياسة هذه ترفض اليت املجمتع

 عن السلطة برهنت حيث السياسة، تلك جراء من مسدود طريق اىل

 اليت الكربى واخلارجية الداخلية التطورات مواكبة عن جعزها

 عىل حتققت اليت االجنازات من )بالرمغ العامل، او باملنطقة عصفت

 مكا اجلوار(، دول مع مقارنة واخلدمات واالقتصاد االدارة صعيد

 الدستور تفعيل مطلب وبات السياسة، هذه عىل الشعيب االحتجاج تزايد
 لملشاركة ضالهتم الناس فيه وجد شعبيا مطلبا الربملانية احلياة واعادة

 واالخطاء االحنرافات ولتصحيح السيايس، القرار صنع يف

 االنمظة اهنيار ان اىل اضافة البعض، يرتكهبا اليت والتجاوزات
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 الدميقراطية احلركة وبروز العامل، بلدان من كرثة يف المشولية
 دفع قد العامل، بلدان خمتلف يف االنسان حقوق دعوات وتصاعد

 تبين اىل البالد ملك عمظة مهنم املقدمة ويف بالدنا يف املصلحني

احلالية. االصالحية احلركة

 العنوان واكن السابقة، املرحلة مشالك اجلديد العهد ورث وحيث

 من ذلك يتطلبه مبا الربملانية واحلياة الدستور هو لالصالح االسايس

 مصاحلة الجراء الشامل السيايس االنفراج من هلا الطريق تعبيد

 حول اجلدل تركز فقد املتصارعني، الفرقاء خمتلف بني سياسية

التايل: النحو عىل اآلراء تباينت وهنا تفعيله، ورضورة الدستور

 الدستور، تفعيل املطلوب اكن ، السياسية للحركة بالنسبة -

 ١٩٧٥ عام صدرت اليت املراسمي الغاء عرب الربملانية، احلياة واعادة

 وجعلت الدستور، مواد ابرز ومجدت الربملانية احلياة عطلت واليت

 لذلك املدخل ويكون البالد. دستور عن بديال الدولة امن قانون مرسوم

 اىل الرسيعة والدعوة السيايس، واالنفراج الوطنية املصاحلة هو

 انتفاضة بعد االردن يف شاهدنا مكا جديد، وطين ملجلس انتخابات
.١٩٨٧ عام مؤته يف اخلبز

 هو السابقة املرحلة تداعيات حلل املدخل اكن ، للحمك بالنسبة

 وحيمل هيلع، التصويت يف الشعب يشارك الوطين للعمل ميثاق وضع

 الربملانية احلياة اىل والعودة الدستور تفعيل يف القادمة املرحلة خطط

 امليثاق بأن السيايس احلقل يف العاملني لك فهم مكا فهمنا، وبالتايل

 امن قانون مرحلة من للخروج عبور جرس قنطرة، سياسية، وثيقة

 مرحلة اىل االنتقال يريد اجلميع واكن الدستورية، املرحلة اىل الدولة

 لالوضاع سواء الشعبية، املشاركة مسألة يف السابق، من ارىق

 اجل من الشعب قدمها الىت الكبرية والتضحيات والسياسية االجمتاعية
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 العاملية املتغريات نتيجة او القرار، صنع يف واملشاركة الدستور

 اولويات يف الدميقراطية ومسألة االنسان حقوق وضعت اليت الكبرية

 لالحتاد بالنسبة او الدولية لملنمظات بالنسبة سواء الدولية، االهمتامات

 بالدنا ويف منطقتنا، يف الفاعل الدويل للقطب بالنسبة او االوريب

 القادم الدستور يكون ان يتوقع اجلميع اكن وبالتايل خاص، بشلك
 عرب الشعب علهيا صوت اليت التعديالت جتري وان سابقه، من افضل

 مدخال املجلسني، نظام وادخال الدولة ممسى يف واملحددة ، امليثاق
 خاصة للشعب، الدميقراطية من واملزيد الشعبية املشاركة من لملزيد

 اليت الدستورية امللكية هو اجلميع اليه يشري الذي اهلدف بات ان بعد

 الصعيد عىل او العريب الصعيد عىل سواء حمددة، مواصفات هلا

 من تتبع اليت اخلاصة مواصفاته بلد للك بأن االقرار مع الدويل،

 يف امللكية تلك نوعية حتدد اليت واملحيطة الداخلية الظروف طبيعة

البالد. يف السيايس الرصاع تارخي من املحددة املرحلة تلك

 ترشيعية صالحيات املنتخب لملجلس يكون ان اىل فعالً نمطح كنا

 اىل نمطح وكنا املعني، املجلس وال احلكومة ال فهيا، احد ينازعه ال

 حبيث لرقابية،وا النرشيعية السلطة صاحب املنتخب املجلس يكون ان

 التتفيذية، السلطة سري ومراقبة القوانني وضع من الشعب ممثلو يمتكن

 من جزءا ليست مستقلة، قضائية سلطة هناك تكون ان اىل نمطح وكنا

 بالدنا لتدخل حقيقيا السلطات بني الفصل يكون وان التنفيذية، السلطة

العمظة. صاحب به برشنا الذي اجلميل العهد

 تعاين اليت املشالك من كرثة من بالدنا تتخلص بأن نمطح وكنا

 وتشلك الوطن، ابناء من الكثري مهنا يعاين اليت البطالة سواء مهنا
 يف التسيب ذلك او البالد، واستقرار امن عىل حقيقيًا وخطرًا اكبوسًا

 من الكثري اثار الذي التجنيس ذلك او االجنبية، العاملة استرياد
 او اجلنسية، قانون رمسه ما يتجاوز انه اساس عىل ضده االحتجاجات
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 وامام القانون دولة امام كبريا عائقا يشلك الذي واملايل االداري الفساد

اخلارج. من االستمثارات تدفق

 جلنة حول عام طيلة امتدت حوارات من جرى معا نتحدث لن

 صدرت اليت القوانني من الكثري تتاقش ان حاولت اليت امليثاق تفعيل

 )تفعيل مقولة مضن فهيا النظر العادة الدولة امن قانون مرحلة يف

 هذه اصدار من تمتكن مل لكهنا اجلديدة، املرحلة مع لتمتايش امليثاق(

 القوانني من غريها او املطبوعات او اجلمعيات قانون سواء القوانني

 تعديل جلنة متكنت بيمنا البريوقراطية، ادراج اىل طريقها وجدت اليت

 اجلميع لتضع كبرية وبرسعة مطلقة برسية معهلا تتجز ان الدستور

 اليت التعديالت حدود حول اللغط من الكثري اثار جديد دستور امام

 مل واليت املرحلة هذه يف جتاوزهتا اليت الصالحيات ومدى هبا، قامت

 اىل اضافة التعديالت، حدود حول العمل ميثاق تضمنه ما عىل تقترص
 العمظة، صاحب وجدها اليت باآللية، اجلديد الدستور اعالن اثاره ما

 الندوات يف للتعبري طريقها وجدت ، متباينة نظر وجهات من
 مما اكرث اخلارجية والفضائيات الصحف ويف الشعبية واالجمتاعات

 نظر وجهة تقدمي تريد اليت املحلية االعالم اجهزة يف طريقها وجدت

 والكثرية الكبرية االحتفاالت وسط شعيب امجاع موضع اهنا عىل احلمك

 شعبيا عرسا ستكون اليت االحتفاالت هذه امليثاق، عىل عام مبرور

 وصالحيات اآللية عىل والشعب احلمك امجع لو حقيقيا ورمسيا
املعني. املجلس

 الوقت يف علهيا الرتكزي جيب اليت املركزية احللقة مايه
احلارض؟

 البلدية االنتخابات الجناز كبرية وبرسعة قدمًا السري للحمك: بالنسبة

 القرار اختاذ مركزية عرب واملايل، االداري الفساد وماكحفة والنيابية
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 عرب مكا — الوطين املجلس ألعضاء وميكن احلارض، الوقت يف

 هذا لتعديل مبقرتحاهتم يتقدموا ان - معه اللقاءات يف العمظة صاحب

.االوىل اجللسة من الدستور

 تكون حبيث اجلديد الدستور تعديل السياسية: للحركة بالنسبة
 القرار صاحبة او النتفيذية السلطة عن منفصلة النرشيعية السلطة

 املجلس يكون ان او ، االردنية الصيغة اعمتدت اذا فهيا االسايس

 املجتع وممثيل والصناعية والتجارية االجمتاعية الفعاليات من املعني

 التجربة يف احلال هو مكا االهلية اجلمعيات يف ممثال املدين

 اال )ال( لكمة تعرف ال اليت الخشصيات تلك عن االبتعاد أي املغربية،

ها! تهشد يف

 ورؤية احلمك رؤية بني احلارض الوقت يف توافق هناك ليس
 عربت اليت املدين املجمتعات مؤسسات من والعديد السياسية احلركة

الدستورية. التعديالت مبناسبة اصدرهتا بيانات يف ذلك عن

 وال حتققت، اليت املاكسب عىل احلفاظ اىل يمطح اجلميع وحيث

 حرية وبالتايل التعبري حرية عىل التأكيد بل عهنا، الرتاجع يريد

 واشاكل الدستورية، التعديالت هذه يف رأهيا عن التعبري يف املعارضة

 عربت حيث القادمة، الفرتة يف سمتارسه الذي السملي االحتجاج

 تعيط لن واهنا ، واالستقرار االمن عىل حريصة اهنا باسمترار

 لالنقضاض مربرات االصالحية بالتجربة املتربص القدمي للحرس

 احلاجة االعتبار بعني آخذة ومليكه، الشعب حققها اليت املاكسب عىل

 لتشلك اخلليجي االقلمي معوم يف االصالحات معلية دفع اىل املاسة

 قبل من احلرص فان وبالتايل البحرينية، السياسية لإلصالحات حاضنة

 حيصل بأن املجمتع قوى من القدمي للحرس المساح عدم عىل احلمك

او الوراء، اىل املجمتع جعلة إلعادة يستخدمها برملانية ماكسب عىل
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 العىص ووضع االصالحات حركة لفرملة السلطة يف القدمي احلرس
 صاحب بني عام خالل تأسست اليت الوطيدة العالقة دوالب يف

 الوطنية القوى قبل من احلرص ان مكا الشعبية، والقوى العمظة
 عالية مبسؤولية متتعت اليت السياسية اجلمعيات يف ممتلة واالسالمية

 لتعديل واملرشوعة السملية االساليب اتباع عىل حرصها عن وعربت
 هو املتبادل احلرص هذا ان اجلديد، الدستور يف رضوريا تراه ما

 السياسية العملية اطراف بني العالقة من ناجضة ملرحلة سيؤسس الذي

 لك او فهيا، تكبو حمطة لك بعد البالد تتقدم بأن الكفيل وهو بالدنا، يف

 معطيات مضن ، االزم من اكرث اخلىط ارسعت قد اهنا جتد حمطة

سبمترب. من عرش احلادي بعد برمته االقلمي حركة ورضورات
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 ومعالجة الديمقراطية المكاسب وتطوير لتعزيز
(٢ الدستورية) التعديالت سلبيات

 الذي (٢ ٠٠ ٢ )دستور علينا اطل السيايس، االنفراج من عام بعد

 السيايس، البحرين تارخي يف جديدة مرحلة به يفتتح ان احلمك اراد

 االنتخابات موعد وحدد دستورية، ملكية اىل حتويلها عن اعلن حيث

 افراح وسط الكثريون، يتوقع اكن مما بأرسع ، القادمة والنيابية البلدية

الوطين. امليثاق عىل التصويت عىل عام مبرور كبرية شعبية

 اآللية يف واملواطنني والخشصيات السياسية القوى مواقف وتباينت

 اجلديد، الدستور يف وردت اليت النصوص ويف احلمك اعمتدها اليت
 حالة يف انه بل ، هيدأ ومل بدأ كبرياً ولغطًا واسعا جدال اثار مما

 والقوى احلمك بني السياسية االجواء من جديدة حالة افرز تصاعد،

 بني عالية بنقة متيزت اليت اجلميلة االجواء تلك عن ختلف السياسية،

 واخلطاب واملبادرات لالصالحات نظرا السياسية العملية اطراف

 محد الشيخ العمظة صاحب بني متت اليت واللقاءات والوعود السيايس

 واالجمتاعية السياسية والقوى الخشصيات وبني البحرين مملكة ملك

. معوما واملواطنني

٢٠٠٢ مارس ٢ — الخليج أخبار جريدة تنشر لم —
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 التأكيد يجب طبيعية مسالة السياسية الساحة على يجري ما فهل
 تثير داكنة، سوداء لسحب مقدمة انها اما االمام، الى ودفعها عليها

 الديمقراطية االجواء امام المصدات وتضع والقلق، المخاوف
المطلوبة؟.

 النقاشات من الصاخبة االجواء تسود الديمقراطي، النظام في
 الخطط وحول البالد، منها تعاني التي القضايا حول والحوارات

 اجهزة وتعبر الملك، او الرئيس او الحكومة، تطرحها التي والبرامج
 عن السياسية والقوى الفعاليات وكافة الرسمية، وغير الرسمية االعالم
 الشعبية المهرجانات او الندوات او المكتوبة الكلمة عبر ها نظر وجهات
 عليها، متفق سلمية اشكال اية او المسيرات او العرائض او الكبيرة
 الحياة تتطور ان يمكن ال المجتمعات، تلك سمات من سمة ذلك وبات

 كثيرة احيانا يعلو وقد حينا يخفت قد الذي الصراع ذلك دون السياسية

 يضعها التي باالليات تعالج التي السياسية االزمة درجة الى يصل
 تلك فبدون الطبيعية، المتكررة ازماته من للخروج الديمقراطي النظام

 االمام الى يتطور نشط حيوي مجتمع عن الحديث اليمكن الصراعات
 واالتجاهات، اآلراء لمعرفة البعض بعضهم الى الجميع يستمع حيث ،

 او االذاعة عبر الناس، من عينات استفتاء الى اللجوء يتم واحيانا
 تلك في الشعبية الفئات مختلف موقف لمعرفة غيرها او التلفزة،
 على تعتيماً او حجراً هناك يكون وال للنقاش، المطروحة المسائل

 صراع عبر يتم السياسية الحياة ازدهار ان بل المتعارضة، اآلراء
وسواها. واآلراء االفكار

 او الحزب عن يصدر قرار أي فان الشمولية، االنظمة في اما
 عبر له والترويج له التطبيل يتم االوحد الزعيم او الملك او الرئيس
 السخية المبالغ دفع ويتم الحاكمة الحزبية او الرسمية االعالمية الماكينة

 اقدم ما بصحة الشعبي السبات لتغذية االعالمي، الترويج لمؤسسات

٢٠٢



 العاملي، العام الرأي امام يريده ما عىل الوضع واظهار النظام، هيلع
 مت خشصيات مع املبرجمة املقابالت او التأييد برقيات خالل من

 الدول احدى يف كنا اننا وانكر النظام. يريده ما لتقول مسبقا كسهبا

 اليومية الصحف احدى مراسل وجاءنا املؤمترات أحد يف العربية

 الرئيس طرحه ما حول راينا ليطلب البلد ذلك يف الفضائية من وفريق

 الثاين اليوم ويف علهيا، حمددة مالحظات لدينا اكنت مقرتحات من

 وجهنا وعندما السابق، اليوم يف قلناه مبا هلا عالقة ال مقابلة وجدنا

 ال الصياغات تلك تطلب قد الوضع بأن قال الصحيف، لذلك العتب

 ان حيث الفضاء اىل طريقه جيد فمل التلفزيوين الربناجم اما غريها!!

االوحد! الزعمي يعجب يكن مل لساننا عىل ورد ما

 ظل يف البالد هيلع سارت الذي المشويل الهنج غادرنا بالدنا، يف
 رضورة عىل لقاءاته لك يف العمظة صاحب وأكد الدولة، امن قانون

 الوطن هتم اليت القضايا يف املجاملة وعدم واملصارحة املاكشفة
 عام، طيلة ولقاءاته، وترصحياته بسلوكه عمظته واهسم ومستقبله،

 اليه التوجه عىل الكثريين وجشع الدولة، امن قانون شبح ازاحة عىل

 وممن البريوقرايط اجلهاز من هبم الالحقة املظامل من للشكوى
 اشاعة يف كبري فضل لعمظته اكن وقد النفطية، والطفرة املال افسدمه

 مبا البوح عىل الكثريين جشع مما التعبري، وحرية الدميقراطية االجواء
 جفأة حيصل ان ميكن ال التغيري ولكن . آراء و مواقف من مكنوهنم يف

 حتمل ان بد بلال له، نقيض وضع اىل وضع من البالد وتتحول

 من وبعضا السابقة، املرحلة مسات من بعضا االنتقالية املرحلة

 املزيد نكتسب الزمن يف بتقدمها اننا واملمه الالحقة، املرحلة مسات

السابقة. املرحلة مسات فشيائ شيائ ونغادر الالحقة املرحلة مسات من

 السيايس، الشارع عىل بثقلها نزلت قد الدستورية التعديالت لكن

التالية: اجلوانب من انتقادات موضع واكنت
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 تطوير عىل احلمك قبل من الشديد احلرص ذلك عاليا مثنا لقد - ١
 هذا نرى مل لكننا املستور، وكشف الشفافية وامهية الدميقرايط، الهنج

 قامت حيث الدستور، تعديل جلنة يف الصائب احلضاري السلوك

 عدم عىل حريصني املسؤولني مجيع واكن للغاية، رسي بشلك بعملها

 يراه ان خشية املعدل، — اجلديد الدستور من واحد حرف ترسب

 امليثاق مرشوع من االوىل لملسودة تصدوا مكا له فيتصدون البعض

 من شديد نقد موضع واكنت السياسية، الفعاليات اىل ترسيهبا مت عندما

السياسية. املعارضة قوى قبل من بديل ميثاق طرح مت لقد بل قبلها،

 يف عالية شفافية اىل حباجة كنا بل التعتمي، ذلك اىل حباجة نكن مل

 بالنصوص الناس يفايجء ال حبيث الدستورية، التعديالت موضوع

 اليت التعديالت تلك والداين القايص يعرف وحبيث اجلديدة، الدستورية

 مكا املجلسني ونظام الدولة ممسى عىل تقترص ان املفروض من اكن

 لكا يف التفاصيل ملعرفة الفائقة االمهية مع امليثاق، يف وردت

احلالتني.

 عن تعرب االنظار عن املعدل الدستور يه وثيقة اخطر اخفاء ان

 ستعيط اليت املجمتع وقوى السياسية الفعاليات يف النظام ثقة عدم

 فكيف احلامك. وبني بيهنم العقد يه اليت الوثيقة هذه عىل مالحظاهتا

 يطلع ان دون املعدل العقد عىل وافق بأنه يقول ان مواطن ألي ميكن

 نصوص ملعرفة النواب من خوهلم من هيلع يطلع ان دون او هيلع،

والشعب؟ احلمك بني العقد ذلك

 وحنن — نتصور كنا فقد الشديد، بالكمتان املسألة احيطت وحيث

عىل مبكر الوقت وان جتمتع مل الدستور تعديل جلنة بأن _ وامهين

 هذه تعكري يمت ان املستحيل من وانه املوضوع، هذا عن احلديث

 احلامك بني البحرين تارخي يف مرة ألول برزت واليت اجلميلة العالقة
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 نص اليت اآللية عرب مير ان دون جديد دستور باصدار والشعب،

 مسودة عىل السياسية القوى تطلع ان ودون القدمي، الدستور علهيا

 فرباير من اخلامس يوم جاء حىت ادخاهلا، احلمك ينوى اليت التعديالت
 والثقة ينجسم ال - شديد حرص مع التعديالت، لتلك االجواء ممهدا

 عدم عىل - عام طيلة القامهتا اجلميع سىع اليت والكبرية العالية

 متت حيث االمري، مسو وخطاب اململكة اعالن يوم اال النص خروج

 هذا اىل االنتباه لفت وبشلك الربق، من بأرسع اجلديد الدستور طباعة

.االعاليم العمل هذا عىل القامئين لدى الكبري االجناز

 وملستشارين االجانب اخلبراء مسألة من االنهتاء جيب - ٢

البالد. هبا تزخر اليت الوطنية للكفاءات االعتبار واعادة االجانب

 دستور ولدينا عاما، ثالثني من اكرث منذ مستقلة دولة بالدنا ان

 املنتخبني التأسييس املجلس اعضاء ومنلقشته صياغته يف اهسم

 القشيبة احللة يف بدا حبيث اهشر، ستة طيلة سواء، حد عىل واملعيذين

 ووضعت مواده، ابرز جفمدت السبعينات، يف البعض تعجب مل اليت

 من وليس املنرصمة. الفرتة طيلة الدستوري الفراغ يف البالد

 الشعب يعرف ال اجانب خرباء بيد وعقدنا قرارنا نضع ان املستحب
عهنمشيائ.

 من كرثة يضايه ما القانونية واملؤسسات القانونيني من لدينا ان

 الحتاد املساعد العام االمني لدينا ان ويكىف العاملية، القانونية البيوتات

 احلقوقية لملنمظات القيادية اللجان يف اخوة ولدينا العرب، املحامني

 اليت املاضية السنوات طيلة ملحامينا املرشفة املواقف ويكيف الدولية،

 فكيف الجاين،وا العرب واصدقاهئم اشقاهئم لك تقدير موضع جعلهتم

 حساهبا من وتليغ اجنبية خببرات تستعني ان لنفهسا احلكومة تمسح

 غري املحامني من الكوكبة تلك او البحرينيني، املحامني مجعية
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 الدستور، تعديل جلنة يف شاركوا والذين لدهيا، مكوظفني العاملني

 عهنم كفاءة يقلون ال اآلخرين بأن ونرى ونقدرمه، حنترمهم والنني
الدستوري؟ الفقه يف

 شعبنا، لتضحيات املعاش، لواقعنا يستجيب دستورًا نريد اننا

 العريقة، الدميقراطيات غرار عىل دستورية ملكية يف مليكنا لتطلعات
 وتطويرا امتدادا بل سابقه، عن مقطوعا نريده ال الذي الدستور هذا

 المطروحة القضايا من قضية أي في الوراء الى ردة يشكل ال لسابقه.
 القديم الدستور عليها نص التي السلطات فصل مسالة وخاصة للنقاش

 لن الثالث السلطات من سلطة ألي يجوز )ال انه على والجديد
 التي التشريعية السلطة ومسألة لألخرى(! سلطاتها عن تتنازل

 الشعب، ممنئي صالحيات من االساسية وبالدرجة تكون ان يجب
 المرة هذه وليست نفسها. البالد ابناء اال بنلك القيام يستطيع ال وبالتالي
 المحلية، الكفاءات من بدال االجانن على فيها الحكم يعتمد التي االولى
 اكثر الشعب ابناء وقدرات كفاءات في الملكي النظام يثق ان واتمنى

 على االعتماد سياسة وبالتدريج نغادر بحيث السابقة، المرحلة من
 المواقع كافة في ايضا وانما القانونية، الدائرة في فقط ليس االجانب،

 وانما اليه، والحاجة لكفاءته ال االجنبي العنصر فيها يزدهر التي
 المواقع بعض في اخرى لحاجات او مثاًل، مالية فضائح على للتستر

والوزارات. لشركات وا

 كما - اطي مقر الدي الوطني العمل جمعية في - ابدينا لقد - ٣
 اآللية حول مالحظاتنا االخرى السياسية الجمعيات في اخوتتا ابدى
 بحيث الدستور، في ادخلت التي التعديالت وحول الحكم، اعتمدها التي

 من وبات القديم، الدستور عن الجوانب من الكثير في يختلف جعلته
 وبات شعبه، الى العظمة صاحب وهبه جديد دستور بأنه نقول ان حقنا
 ولن الجديد، هذا ندرس ان الجديدة الوضعية هذه امام واجبنا من
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 الذي القديم الدستور على ذلك في مستدين عليه، المالحظات نسجل
 من الميثاق في ورد ما والى لنا، االساسية المرجعية يشكل

 الشيخ عظمة قدمها التي الجميلة الوعود ومن للمستقبل، استشراف
 نطمح واننا افضل، بالضرورة سيكون المستقبل ان بتأكيده حمد

العريقة. الديمقراطيات مستوى الى للوصول
المعارضة موقف مفهوماً يكون ان الضروري من ان _ ٤

 من شكل لكل المطلق ورفضها التعبير، في بحقها وتمسكها السياسية،
 العقالني، غير السياسي الخطاب استخدام نرفض كما العنف، اشكال
 في ورد بما الناس توعية من بدال خاطيء باتجاه النفوس يشحن والذي

 التراجع وحجم القديم، الدستور في ورد بما ومقارنته الجديد الدستور
 السياسي االنفراج واهمية قيمة من نقلل ان دون دستوريا، حصل الذي

 صاحب عهد في تحققت التي البحرين، شعب لكل الكبيرة والمكاسب
 ونرى البحرين، تاريخ في نور من بأحرف سئسجل والتي العظمة

 التعبير، وحرية الديمقراطية باالجواء الحكم قبل من التمسك ضرورة
 هذه في الحكم مع مختلفون ونحن عاليا، البحرين مكانة سترفع التي

 كل الى لالستماع الصدر بسعة المسؤولين تمتع وضرورة التعديالت.
 مشتركة قانونية لجتة السياسية الجمعيات شكلت )وقد المالحظات،

 كما المسؤولين الى رفعها سيتم الدستورين، بين مقارنة دراسة لوضع
 قيل من درسها يتم ان ونتمنى الشعبية( للتوعية بها االسترشاد سيتم

 الحوار بأن نرى فاننا وبالتالي البالد، لهذه مخلصين مستشارين

 المفيد ومن ، ضروري المرحلة هذه في السياسي والصراع لنقاشوا
 العالقات من المزيد لخلق الدائر النقاش في النظام رموز يدخل ان

 يين مفتوحة االبواب وتجعل السياسية، الحركة تثري التي والحوارات
السياسية. والقوى الحكم
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 الكثير تجارب بأن القول المفيد من الصالحظات، هذه تسجيل بعد
 التشريع مجال في وجزر مد موجات شهدت قد ، العالم بلدان من

 لكن والعكس، الوراء الى خطوات االمام، الى خطوة الدستوري،
 والمزيد الديمقراطية، من المزيد باتجاه التقدم هو العالمي العام االتجاه

 من والمزيد التشريعات، تحسين من والمزيد الشعبية، المشاركة من
 واحتياجات والسياسي االجتماعي التطور لتواكب للدساتير التطوير

البلد. ذلك في المواطنين

التالي: النحو على وضعيتنا فان لنا بالنسبة

 عام السياسية القوى بعض ابدتها التي المعارضة من بالرغم
 تعيين حول تركزت والتي التأسيسي، المجلس تشكيل قبيل ،١٩٧٢
 في المرأة وحق والترشيح، االنتخاب وسن االعضاء، نصف

صدر فقد السياسي، االنفراج بتحقيق اضافة لمشاركة،
 ضم وطي لمجلس انتخابات واجريت الجميع ثمنه الذي الدستور
 ممن %٢٦ يملون وزيرا ١٤ فيه وشارك ، منتخبا عضوا ثالثين
 حشرت قد التتفيذية السلطة لن )أي القوانين على التصويت لهم يحق
النص رغم صالحياتها وشاركتها التشريعية ة نفسها

 عن لثالث السلطات من سلطة أي تتازل بعدم يقول الذي الدستوري
 شعب من الساحقة الغالبية الدستور بهذا وتمسك لالخرى( حقها

 ر طيلة ، الدستورية للحركة االساسية المطالب احد وبات البحرين،
البرلمانية. الحياة واعادة الدستور تفعيل هو قرن،

 صيغة أي وغياب الوطني، المجلس غياب مرحلة البالد وعرفت
 اقامة نيته عن الحكم اعلن عندما عاماً ١ ٧ لمدة الشورى صيغ من

 الى بالعودة الشعبية المطالبة الستباق ،١٩٩٢ عام الشورى مجلس
 ضمت التي اللجنة مع اللقاء في الحكم رد وكان البرلمانية، الحياة
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 هو املعني الشورى جملس بأن صنقور، محيد االستاذ املرحوم

 االول املجلس جلسات واكنت ،البحرين لظروف الصاحلة الصيغة

 الثانية دورته يف الوضع تطور مث الشديد، بالكمتان وأحيطت رسية،

 الكثري هشد حيث الثالث املجلس ازدهر مث قليال، االبواب فتحت حيث
 ليقدم اعضائه من احد يعمل ومل يستطع مل لكنه املمثرة، النقاشلت من

والرقابية. الترشيعية الصالحيات ذي املنتخب املجلس عن بديال نفسه

 حيث املجلس، هذا مسئقبل اىل التطرق مت االخرية، الدورة ويف

 ليقوم املجلس هذا تطوير اىل متجهة النية بأن املسؤولني احد اشار

 اكنوا السيايس بالشأن املعنيني لكن السياسية، احلياة يف لكرب بدور

 العمظة صاحب يقودها ليت الكيرية االصالحات اىل مشدودين

 ويل قبل ومن قبله من املناسبات من الكثري يف قيلت اليت والوعود
 وصالحياته، املنتخب املجلس حول العدل وزير قبل ومن العهد
 وال احلمك يعين شأن الشورى جملس بأن االعتقاد اسمتر وبالتايل

الدستورية. احلركة يعين

 ترشيعية، صالحيات املعني املجلس اعطت الدستورية التعديالت

 اليت بالصيغة النظام ثقة عن عرب لملعني، بالنسبة االمام اىل خطوة

 عن تعبريا املنتخب لملجلس الترشييع الدور من قلل بيمنا ،علهيا سار

 يصل ان من وخشيته السابق، الوطين املجلس جتربة من ارتياحه عدم
 السابقة االزمة مسلسل تعيد معارضة خشصيات املنتخب املجلس اىل

الربملانية. احلياة تعليق اىل احلمك اوصلت اليت

 قوى بعض من تغنيهتا متت قد الرمسية املخاوف هذه لن وييدو
 املنتخب املجلس عىل ستسيطر بأهنا الومه اشاعت اليت املعارضة

 السابقة، الفرتة يف صدرت اليت القوانني اكفة يف النظر وستعيد

 من متبادلة ختوف حالة ىف وضعنا مما التجنيس، قانون وخاصة
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 السياسية الحياة مستقبل عليه يكون ان يمكن وما القادم النيابي المجلس
فيالبالد.

 طياتالديمقرا بلدان تجارب عن المسؤولين من الكثير يدحددث
 خروج بأن يرى البعض ان بل المجلسين، بنظام اخذت التي العريقة
 اعتماد عبر يتم التواب يسببها للتي االزمات من العربية الدول بعض
 النظري االساس معرفة الضروري من فان وبالتالي المجلسين، نظام
 وهل بلد، كل في والدستورية السياسية الحياة تطوير عليه يرتكز الذي
 سلبيات لمعالجة التشريع في التقدم من المزيد تحقيق لرضية على يتم

 السلطتين بين منها مفر ال صراعات لتحاشي يتم ام السابقة، المرحلة
 بلدلن في الديمقراطية الحياة مظاهر من كمظهر والتتفيذية، التشريعية

جالم.
 )غرفة حول االمريكي الديمقراطي الوطني للمعهد قيمة دراسة في
 العالم بلدان من كبير عدد تجارب الى فيها يتطرق غرفتان(، ام واحدة

 انها حيث كمثال، البريطاتية التجربة نورد فيها، الدستوري والتطور
العريقة. الديمقراطيات من

 المملكة في الثنائية التشريعية المؤسسة تعكس الدراسة: تقول
... ال من قرون سبعة المتحدة

 الى تقريبا فيةالجغرا مساحتها تصل التي المتحدة للمملكة تتوفر

 محسوسا تطورا عرفت شريعية مؤسسة على مربع، كلم ٢٤ ٠ ٠٠ ٠
 يعمل السفلية، الغرفة العموم، مجلس وكان مكتوب، دستور غياب رغم
 كانت الذي اللوردات لمجلس اسشارية كهيئة عشر الثالث القرن في

 الكنيسة في واالسبقية والوراثة الملكي بالتعيين مرتبطة فيه العضوية
 مجلس بدأ عشر، السادس القرن من الخمسينات وفي الكاثوليكية.

 وخالل العليا. الغرفة سلطة على رقابة اية غياب ينتقد العموم
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 المحاسبة غياب أصبح عشر، الثامن القرن من والثالثينات العشرينات
 الى ادى عاما استياء وأثار منتامية نزاعات موضع للبرلمان السياسية

 اعادت هكذا . البريطانية االنتخابية القوانين في النظر اعادة
 صيغة اساس على المقاعد توزيع ١٨٣٢ لسنة التشريعية االصالحات

 العموم، مجلس في والكنيسة االرسقراطية تأثير اضعاف الى أدت
 العموم مجلس داخل المحلسبة ممارسة ترسخ ومع فشيئا، شيئا

 مجلس في االرستقراطية وانحصار جهة، من الشعب قبل من المندخب
 التتفيذ حيز جدية تشريعية اصالحات دخلت ثانية، جهة من اللوردات

 يلعب العموم مجلس لصبح التطور لهذا ونتيجة .١٩٤٨و ١٩١١ في
 تشريعي بدور اللوردات مجلس اكتفى حين في االساسي، المشرع دور

ثانوي.

 الحكومة تستمد البرلمانية، االتظمة معظم في الشأن هو وكما ....
 والذي الشعب طرف من المنتخب المجلس من السياسية شرعيتها

 على التصويت بواسطة الحكومة اقالة يستطيع حاسمة بسلطة
. الثقة "نزع ملتمس

 عن لما مقاعدهم على يحصلون اعضاءه فان اللوردات مجلس اما
 السلطة ان من وبالرغم الحياة، لمدى ملكي بتعيين او الوراثة طريق

 مع زال ال عالية، بنسبة محدودة اليوم اصبحت قد للمجلس التشريعية
 الرأي تحسيس خالله من يستطيع المصداقية من بهامش يحتفظ ذلك
 كان وان البرلمانية. المناقشات اثناء العامة السياسية اياالقض حول العام

 مشاريع على المصادقة تأخير سلطة على يتوفر للوردات مجلس
 مارس ان نادرا اال له يسبق لم فانه ، واحدة سنة غاية الى القوانين

. تنكر اهمية ذات تشريعات على المصادقة تأجيل بغرض سلطته فعال
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 ما اما ، االمريكي الديمقراطي الوطني المعهد تقرير يقوله ما هذا
 ،٢٠٠٢ فبراير ٢٧ بتاريخ الخليج اخبار جريدة تحرير رئيس يقوله

 فان مثال، بريطانيا "وفي االمام( الى )نظرة بعنوان االفتتاحي مقاله في
 يتم اللوردات مجلس واعضاء منتخبون، العموم مجلس اعضاء
 عمليا وبمقدوره هائلة، سلطات اللوردات لمجلس فان هذا ومع تعيينهم،

تشريع"!!! او قانون أي يعرقل ان

 انتخابات باتجاه شعبياً حراكاً البالد ستشهد ، القادمة االيام في

البلدية. المجالس اعضاء

 المرشحين، بين حادة منافسة وسذشهد االمام، لى كبيرة خطوة تلك
 بأن القول الضروري من لكن التجربة، هذه امام التوقف المفيد من

 بعضها بين بالتعاون، الفترة هذه في مطالبة السياسية الجمعيات
 االنتخابات في هدفنا يكون وان المستقلة، الشخصيات كل ومع البعض،

 هذه في وقدرة نفعا االكثر الشخصيات ترشيح خالل من شعبنا، خدمة
 في المناسب "الرجل بشعار متمسكون بأننا نبرهن وان المجالس،

المناسب". المكان

 قرره ما وهذا علينا، واجب البلدية االنتخابات في والمشاركة
الديمقراطي. الوطني العمل جمعية في االخوة
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 في للمرأة اكبار تحية الدرب.... لرفيقة وفاء
(٢١) عيدها

الحياة! قيد على بقيت ان ... الرحمن لعبد نذرتك

 بناتها الموت حصد أن بعد نفسها على عائشة قطعته ما نلك
 كانت ولو بوعدها تفي ان عليها لزاما وكان السبعة، واوالدها
االيام. تلك في بعيدة المسافات

 فقد ،١٩٧٤ عام تحتضر وهي لدةالوا تلك رؤية من تتصكن لم
 وفاة عن تعرف ولم ظفار، في الثورية االحالم رحلة في كانت

 عبدالرحمن يا والدك بأن عدن في االخبار جاءت ان بعد اال والدتها،
 التي القطيعة تلك يقطع لن واعدا اليها، االليمين الخبرين فنقل توفي، قد

 ، ١٩٧٠ عام فظفار فعدن بيروت الى ظبي ابو من ابعد عندما بدأها
 في االخيرة اللحظة في اال يفشل ان كاد العائلة مع لقاء اول ليحقق

 ان بعد الدوحة، الى بالعودة يهمون وهم الفندق وصلنا عندما البصرة،
له آخر مسدقبل رسم في يساهم ان قرر الذي الولد لقاء من يأسوا

٢٠٠٢ مارس ٩ — البحرين — الخليج اخبار جريدة —
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 في المرحومة باسم الخمسة مواليده ويختتم برمتها! المنطقة في ولهم
.١٩٧٥ يناير من عشر السادس

 رغم لتستمر ،١٩٥٩ يناير من الفاتح منذ امتدت مشتركة رحلة
 الذي السري والعمل واالنشغاالت واالبعاد السجون ورغم الدراسة،

 بالشأن العمل يخلقها التي والتوترات واالنقطاع، البعد من اشهراً يمتد

. السيايس

 والجلد النسائي بالصبر االعتراف من بد ال المرأة، يوم في
 تنحي ان وعلينا النساء، من كوكبة لدى العالية المتفانية والروح
 التي العذابات من الكثير تحملن اللواتي لبناتتا لزوجاتتا، المهاتتا،

 االبعاد او السجن في ونحن ذلك، نعي او ندرك ان دون لهن، نسببها
 كبيرة(، درجة الى الرجل احتكره )وقد السيلسي بالشأن االهتمام او

 حساب على السياسي االنشغل هذا من عائلياً عانوا االخوة من وكم

 الراية ليحملوا وبناتهم اوالدهم بدحصين اهتمامهم او عولئلهم ماسك
 على يصعب حيث الخاصة، قوانينه السري للعمل كان فقد بعدهم، من

 الذي العمل تفاصيل في اوالده او زوجته يضع ان زماننا في المرء
 تتمي كيف وبالتالي رفاقه، مع يقيمها التي المغلقة الجلسات او به، يقوم

 الوالد مشاكل عن الحديث وعدم الفضول وكره والتكتم السرية الروح
 يوجهها التي االسئلة كل وصد بالكتمان العائلي الوضع اطاحة او

 موجهي بعض يكون فقد به، تقوم ما حول واالوالد االهل اصدقاء
االجنبية. او العريية او المحلية االمن اجهزة من مدسوس االسئلة

 هذه في الناس نشغل ان يجب وال يكابده. من اال الوجد يعرف ال
 اال نتمنى لكننا التجارب، من الكثير تحمل قد التي بذكرياتتا االيام
 قبل ما وجيل جيلنا، تحملها التي العذابات تلك الجيل هذا يعيش

الجميلة. الجزر هذه في السياسي االصالح
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تكرم؟ ان بالدنا في المرأة تستحق هل

 الماضية العقود اغوار نسبر ونحن بعيدها نحتفل ان تستحق هل
 وكانت والديمقراطية، التقدم اجل من شعبنا خاضها لتي النضاالت من

 الخلفية، الصفوف في تقف ال - وبنتاً واختا وزوجة لما - المرأة

 المجتمع بدفع المساهمة في الصراع، عصلية في ها بدور تسهم وانما
 عرقلة ارادت التي االجنبية القوى ضد الوقوف بعملية االمام، الى

 ترى التي المجتمع في الرجعية للقوى بتحديها المجتمع؟ وتقدم تطور
 المباشر باشتراكها عتبته، تفارق وال البيت في للمرأة الوحيد المكان

 االتحاد هيئة مرحلة في الخطابية والمهرجانات اهرات
 بحماية ،٦٥ مارس وانتفاضة السرية الحركات مرحلة لو الوطني،

 في الممنوعة بالكتب باالحتفاظ الرسائل، بنقل المناشير، بتوزيع ولدها،
 وتربية مشاق وتحمل زوجها، جاتب الى بالوقوف الخاصة، صندوقها
والشعب. الوطن في العائلي حبه ذاب لرجل االطفال

 تركن اللواتي البحرين نساء من لكوكبة لتلك اجالال نقف هل
 في العمانية بالثورة لاللتحاق المريحة واوضاعهن الدراسة مقاعد

 الشعبية قواها وتالحم المنطقة بوحدة لهن رفاق مع ليعبرن السبعينات
 العالقات انواع من نوع أي بتشكيل المسؤولين من احد يفكر ان قبل

 الكثير تحمل من النساء هؤالء تتردد ولم البعض، بعضهم مع التعاونية
 بالثورة التحقوا الذين البحرين رجال من بكثير اكثر - المصاعب من
 واالعالمية السياسية واجهزتها الثورة مدارس في الكثير وقدمن -

 لشرح والعالمية العربية المؤترات وحضور المنظم، النسائي والعمل
 سكنهن آخريات الى اضافة العربية، والجزيرة الخليج في المرأة قضية

 االردن في الثورة بمؤسسات االلتحاق عن يترددن ولم الفلسطيذي، الهم
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 في نفسه وضع استشهادي شعب لخدمة حاليا انفسهن نذرن او لبنان او
 للعالم ليبرهن التوسعي االستيطاني االستعماري المشروع مواجهة
 المشروع هذا لدحر للموت استعداد على ورجاله نساءه بأن بأسره

 عن يترددن لم وآخريات بأسرها. االمة على العدوني االرهابي
 واستمر اشهر، طيلة لالعتقال ليتعرضن السري، العمل في االنخراط

 المجلس حل وبعد الوطني، المجلس فترة خالل النسائي، العطاء هذا
 قدمن حيث ،١٩٩٤ منذ آخريات نساء من العطاء وتواصل الوطني،

 االنتهاكات اشكال لكافة تعرضن صعتقالت من التضحيات، من الكثير
 وشهيدات وكرامته، االنسان قيمة يعرفون ال جالوزة فيها يتفنن التي

 الشهيرة النسائية العريضة تلك بعد اعمالهن من ومطرودات ومنفيات،
 لالنتهاكات استتكارهن عن البحرين نساء من المئات فيها عبر التي

 تلك في الدولة امن جهاز يمارسها التي االنسان لحقوق الخطيرة
 وكان موقفهن، في شامخات وبقين للضغوطات، يستسلمن ولم الفترة،

الصدلرة. في البسام عزيزة المرحومة

 تلك لكل ثمرة السياسية، االستحقاقات عهد بأكمله المجتمع ودخل
 عظمة وحكمة شجاعة وبفضل والنساء، الرجال قدمها التي التضحيات

 لتوليه االولى االيام من اتخذها التي الكبيرة السياسية والقرارات الملك،
 قضية للمرأة السياسية الحقوق موضوع اعتبر حيث الحكم، سدة

 عن ويتحدث لقاء، كل بهافي يبشر االصالحي مشروعه في مركزية
 عنوان المرأة في ويرى احاديثه. كل في وتعميقه تطويره ضرورة
 االصالحي مشروعه رهن بل والظلم، التخلف قوى ضد المواجهة

 في الرجل مع المتساوية مواقعها واحتاللها المرأة تقدم بمقدار بأكمله
التشريعية. والمؤسسات العمل في المواقع، كافة

 المرأة؟ بحقوق قناعتهم السياسي الحقل في العاملين كل يترجم هل
 لالشادة للمرأة العالمي العيد بمناسبة تقام التي االحتفاالت في ليس
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 وذكريات ،٦٥ ذكريات عن وللحديث للمرأة، الكبير بالدور والتمجيد
 الطرفين بين جدياً التتافس يكون عندما وانما الصعبة، الخوالي االيام

 المحك وهذا او، السياسية او المهنية الجمعيات في والرجل( )المرأة
 مهما الرجال -كل الرجل ان ام القادمة، البلدية االنتخابات في الكبير،
 المرأة حقوق حول خطلبهم وتوحد السياسية، لو الفكرية قناعاتهم كانت

 على التأكيد في سواسية - السياسي العمل في مشاركتها وضرورة
 يكفي وانه للرجل، النيابة وان للرجل، الزعامة ولن لرجال، افضلية
 بل سواه! او البرلمان او البلدي المجلس او االدارة في للديكور واحدة
 بمل المطالبة في تتمادى ان يجب ال المرأة بأن ليأكد البعض يتمادى

 للدعاية، سلعة المرأة يستخدم الرأسمالي النظام : ويردد الحقوق! هذه
 اما بالدنا! في البريئة غير للسياحة مهما عامال الفنادق، في بضاعة

 يرى البعض يزال وال عورة، اال فيها يرون ال فانهم اآلخرون
محرم!! دون لوحدها تسافر ان او سيارة المرأة تسوق ان خطورة

 مشاركة موضوع بالدنا في الحديثة السياسية الحركة تطرح لم
 على الصراع تركز فقد المبكر، نهوضها سنوات منذ السياسية المرأة

 اقامة ضد الدين رجال من الكثير )وقف التعليم حق في الموضوع هذا
 بأنهم احدهم اشار فقد ٢٠٠١ عام لما ،١٩٢٨ عام للبنات مدرسة

 عامراً يكن لم قلبها ألن الوطني المجلس في المرأة مشاركة ضد كانوا

 المرأة اشراك يؤيد ولذلك بااليمان، قلبها امتأل فقد اآلن اما بااليمان،
 وحق الحجاب، نزع وحق المسدقل الخروج وحق القادم!!( المجلس في

 العمل وحق المعارضة، السياسية الحركة في السياسية للمشاركة
 الشأن في المشاركة موضوع ان حيث االقتصادي,.. واالستقالل

 السياسية الحركة بداية منذ الحكم مع الخالفية القضايا من كان السياسي
 بحدة النيابية االنتخابات في المرأة مشاركة موضوع يبرز ولم الحديثة،
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 االنجازات، من الكثير المرأة حققت العهد، عمر من السنتين خالل
 عددها يكون فقد قليل، بعدد )ولو الشورى مجلس في تعيينها تم حيث

 حرقتها ان في شك لدينا وليس الرجال، لعدد مساويا القادم الصجلس في
 بين المساواة ونتمنى الرجل(، اخيها حرقة عن التقل وحبهاللوطن

 يتخلى وان والرائدات، النسائية الكفاءات من كثرة نتجاهل فال النساء،
 االعلى المجلس في سواء التعيين في المحسوبية عن المسؤولون بعض
 المجتمع لقوى قدوة يكونوا ان ارادوا )اذا العليا المناصب لو للمرأة

 االتحاد على النسائية الجمعيات كل العظمة صاحب حث وقد المدني(،
 وتشكلت النسائية، التجمعات كل وسط الحماس من موجة وسرت

 الى فيه الحاجة امس في نحن مرحلة في النسائية الجمعيات من العديد
 المجلس ليس النسائي االتحاد بأن اخرى مرة )ونؤكد النسائي االتحاد
 النسائى، االتحاد عن بديالً األخير يكون ان يمكن وال للمرأة، االعلى
بديالً ليكون يسعى االعلى المجلس بأن اشاعات سمعنا ان بعد خاصة

 ان دورها)معتبرا ممارسة من المرأة االتتخابات قانون حرم ان بعد اال
 اآلن ولصبحت آنذاك، مواطن فليست المرأة اما الرجل هو المواطن

 الديمقراطية الحركة واعتبرت الله(، فسبحان المواطنين، عداد في
 المطالب من السياسية المشاركة في بالرجل المرأة مساواة موضوع
 والمجلس التأسيسي المجلس انتخابات قبيل طرحتها التي االساسية
 ومن النسائية الجمعيات قبل من المطالبة حركة وتصاعدت ، ي

 رفعت عندما الوطني، المجلس فترة لبان الديمقراطية الحركة قبل
 فتاة نهضة وجمعية النسائية اول جمعية بينها ومن النسائية للجمعيلت
 بحق مطالبين ،الوطني المجلس الى الشهيرة العريضة تلك البحرين

 هذه تتحقق ولم القادمة. االنتخابات في السياسية، المشاركة في المرأة
دورته. منتصف في الوطني المجلس حل تم فقد الرغبة،
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 موضوع وهذا البحرين، نساء جميع باسم ويتحدث االتحاد عن
 عن تختلفان المؤسستين تركيب ونوعية صالحيات ألن مرفوض،
 هذا ابراز اجل من متواصلة الجهود هذه تزل وال البعض(، بعضهما
 العام واالتحاد العمالية النقابات الى نتطلع كما اليه، نتطلع الذي االتحاد
 مواقع و١ السيلسية التكتالت بعض وضعية ولدتحسين البحريذا. لعمال

 ضرورة وجد فقد الركب، عن متخلفا يبدو ان يريد ال لذي البعض،
 مبديا او منزويا وقبع ، للنش المجال افساح في المساهمة

 او المنتديات في سواء واالخرى، الفينة بين المالحظات، بعض
 في والنساء، الرجال بين بالفصل التمسك بضرورة مطالبا ، الصحافة

 بشركات يطالبنا من نملك ال اننا الحظ حسن ومن لتعليم،وا الصدحة
 يجلب التعليم وزارة يطلب او للنساء، خاصة وبنوك للنساء خاصة
 حجب! وراء من تدريسهن او الفتيات، تدريس حالة في عميان اساتذة

السبعينات!! في مجاورة بلدان في الجامعات بعض لدى حصل كما

 ساعديها، عن الحكومة شمرت فقد بلدية، استحقاقات نواجه
 ومن القادمة، للمرحلة والبرامج الخطط كافة ولبرزت أمرها، وحسمت

البلدي. القطار يفوته الركب عن يتخلف
 في للمشاركة المتساوي والحق السماوإة مبداً جانباً وضعنا ولذا

 ستكشف االنتخابات هذه فان والتساء، الرجال بين البلدية انتخابات
 المهتمين كل وامام السياسيين المراقبين امام حالياً المكنون من الكثير

 مجلس دول من اخوتتا خاصة البحرين، في السياسية االوضاع بتطور
 — نتصور مما لكثر - قرب عن يراقبون الذي الخليجي التعاون

 كافة ونحترم لكبيرة، االصالحية التجربة هذه تحققه الذي النجاح مدى
 المراقبين بعض من المعارضة قوى على وردت التي المالحظات
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 ستتكرس زجاج من جتربة واكهنا االصالحية، التجربة عىل اخلائفني
 اليت الدستورية التعديالت عىل اجلوهرية املالحظات توجيه ملجرد

 اال تقوى ال اليت للدميقراطية وتعزيزا االصاليح، للهنج قوة اردناها

نلك. االمر تطلب اذا ال، كلمة: استخدام تجيد التي بالمعارضة

 وقانون البلديات قانون حول مالحظات هناك كانت واذا
 او والترشيح االنتخاب سن او الصالحيات في سواء االنتخابات،

 الصوت مبدأ الحكومة اعتملد هو حالياً االساسية االشكالية فان الدوائر،

 أن يمكن التي للقائمة التصويت اعتماد من بدال الواحد، للمرشح الواحد
 )الصوت االولى الحالة ففي برمتها، المحافظة مستوى على تترشح
 السياسية لشخصياتوا الجمعيات حظ سيكون الواحد( للمرشح الواحد

 )التصويت الثانية الحالة في حظها من بكثير اقل النجاح في المعارضة
 مطالبة السياسية الحركة فلن وبالتالي المحافظة(، مستوى على لقائمة
 االرض(، تحت من لتوها خرجت التي )وهي والمبرمج المنظم بالعمل

 )والمرشح واحد مرشح على واالتفاق البعض، بعضها مع والموحد
 من الدستوري الوطني للتيار الرجل(، يعني كما المرأة يعني لنا بالنسبة

 من حذار.. .. حذار وبالتالي المتحالفة، والجمعيات الشخصيات
ريحكم(. )فتذهب التتافس

 للمواطنين، خدمات مجالس هي البلدية المجالس بأن الجميع ويتفق
 االولى البروفة هي البلدية واالنتخابات تشريعية، مجالس وليست

 وهي الدهر، افسده ما واصالح اوضاعهم ادارة في الناس لمشاركة
 لالثراء، البعض لدى قناة ايضا وهي للوجاهة، للبعض مجال ليضا
 البلدي المجلس الى الصالح المرشح بتوصيل المواطن توعية فان ولذا

 يجب وما المجلس عضو وواجبات لصالحيات المواطن توعية يتطلب
العمل. في وتفان واخالص كفاءة من به يتمتع ان
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البلدية؟ لالنتخابات الصالحة المرأة شروط ماهي

 المرأة ار انص من باننا لنبرهن لمرأة ننتخب ان يجب هل
العام؟ النفع او السياسي العمل في ومشاركتها

 يشعر ال بحيث مجتمعنا تالوين االعتبار بعين نأخذ ان يجب هل
 او المجموع، قبل من اوضاعه تجاهل تم او غبن قد انه تجمع أي

االغلبية؟

 تجيد وال الكالم تحسن التي االصوات تلك تبهرنا ان يجب هل
 للتلون استعدادها تبدي او الخاصة، لمصالحها الفعل تجيد او الفعل،
الناس؟ ومزاج السياسي الطقس حسب

 في مشكور بدور للمرأة االعلى المجلس يقوم ، المناسبة هذه في
 البرلماني، او البلدي العمل على ها لتدريب ةللمرأ عمل ورش اقامة

 البلدلن شهد فقد واالمارات، قطر في االشقاء لدى النشاط ذلك ونشاهد
 السياسية، والمشاركة والمرأة واالعالم، المرأة حول كبيرة مؤتمرات
 الحغاظ في المرأة ودور الحكومية، غير للمنظمات الدوحة ومؤتمر

 دول كل في العامة الحياة في النسائي الحضور ويتزايد البيدة، على
 القمة مؤتمرات لدينا برنت ان بعد العربي الصعيد وعلى بل المنطقة،
العربية. النسائية

 البلدية االنتخابات على للتدريب العمل لورش التخطيط لن ويبدو
 يعني مما والمهنية، والنسائية السياسية الجمعيات من الكثير فيه يشترك

 النساء لدى الوعي وتعميق بالمشاركة، الوعي تعميق مرحلة في اننا
 في الشعبية الصشاركة من الحيوي الميدلن هذا في االنخراط بضرورة

المجتمعية. االدارة
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 ولوج في المرأة لقدرة مصداقية وتعطي تتكلم االرقام كانت واذا
 في البحرين في اجرى الذي االخير االحصاء اشار فقد الميدان، هذا

 فاعلى الثانوية الشهادة حامالت عدد أن ،٢٠٠١ عام ابريل من السابع
 ٨ بينهن من امرأة، ١٢٤و الف ٦٠ الى وصل قد فوق( فما سنة ١٨)

 نسبة وان فوق، فما البكالوريوس شهادة يحملن امراة ٦٧٧و آالف
 مجموع من %٢٣,٥ بلغ قد العمل سوق في البحرينية المرأة مساهمة
 أكبر جهود بنلت اذا النسبة هذه زيادة وباالمكان الوطنية، العمالة
 بالتدريب االهتمام وتم االجنبية، لعمالة مكان المحلية العمالة الحالل

العمل. سوق اليها يحتاج التي المجاالت مختلف في

 بالمرأة االشادة دون الفلسطيني الزمن هذا في للكتابة معنى ال
 التي االبادة حرب تواجه وهي وبطوالتها، وتضحياتها الغلسطينية،

 العرب القادة ارتباك وسط الصهاينة القنل وزمرة شلرون يشنها
 الصهيوني، للكيان االكبر الداعم ضد سلبي بعمل القيام عن هم وجز

 فيها. يتخبطون التي الورطة من التقاذهم االكبر، الراعي الى واطلعهم
 اجل من المناضلة الشعوب كل ضريبة فذلك الفلسطيذي، الدم نبكي ال

 البطولي الصمود هذا لدعم نستطيع ما نقدم ان علينا وطنها، تحرير
 الكيان بخطورة اوالدنا بتوعية بالكلمة، بالمال، االسطوري،
 حرب هو فلسطين ارض على يجري ما بأن والتأكيد الصهيوني،

 نستطيع، ما بكل الشعب هذا ندعم ان وعلينا والشعب، لالرض تحرير
 هؤالء مع يقف ومن للصهاينة المضاد اآلخر المعسكر في نقق وان

لدوليين. االرهابيين
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الكتاب هذا

 امير دشن ان بعد الراهنة المرحلة أولويات هي ما
 منذ السياسي البحرين تاريخ في جديدة مرحلة البحرين

 قانون والغاء ،العام العفو إعالن ب ،٢ ٠٠١ العام مطلع
 إعادة عن إلعالنوا ولة،الد أمن ومحكمة الدولة أمن

 على الشعب صوت أن بعد وقت بأقرب البرلمانية الخياة
 إلى للعبور كجسر ساحقة، بأغلبية الوطني العمل ميثاق

؟ الدستورية المرحلة
 اإلجابات في مساهمته يقدم أن المؤلف يحاول ما هذا
 في السياسيين النشطاء من الكثير فيها شارك التي

.عاما ٣٣ تواصل الذي المنفى من عودته بعد ،البحرين
 في وحساسة ملحة قضايا على األضواء النعيمي يسلط

 من والعربية، اإلقلميية تهوتفاعال للمحلي الوضع

 التعديالت إلى اإلداري فالفساد التجنيس إلى البطالة
 نرش مت مقاالت ويه البلدية. واإلنتخابات الدستورية

 البحرينية، اليومية الخليج أخبار جريدة في بعضها،
 األوساط في واسعا صدى موضوعاتها ولقيت

 عنهلللمتلبعين غنى ال مادة وتشكل ، السياسية
العربي. البلد هذا في السياسية لإلصالحات

الكنوز دار


