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االنتخابات؟ يدير من
يكون قد االنتخابية؟ العملية يدير من نفسه: يطرح ــؤال س  ]
ظل للتعقيدات التي نعيشها في وذلك الجواب غامضًا وغير واضح،
إجابات وجود عدم ظل في خصوصًا الكثير من األمور، وضوح عدم
اآلن حتى السماح وعدم ،10 الـ العامة المراكز وجود ألسباب شافية
غير جوالة انتخابية كتلة ــود وج عن يشاع  ومــا  الدولية، للمراقبة 
الشهر من التاسع في البالد وجه عاهل الناخبين. مدرجة في كشوف
سلطة من االنتخابية اإلدارة تبعات نقل إلى العلماء لقائه الماضي بعد
دائرة إلى  التنفيذية) السلطة من (جزء للمعلومات المركزي الجهاز 
 12 في جهة أية عن استقالليتها التامة أعطيت التي الشئون القانونية
إال استقاللها. لضمان  تنظيمها إعادة بعد الماضي أيلول  سبتمبر/
الشئون دائرة رئيس برره لما نظرًا نافذ، غير الزال التوجيه هذا  أن
القانونية، اإلجراءات من االنتهاء عدم من البوعينين عبداهللا القانونية
القانونية الشئون  دائرة إلى تنتقل  لن االنتخابات  إدارة  أن يعني ما
من عليه هو ما على  سيبقى الحال أن أيضًا يعني ما الفترة،  هذه في
حولها يثار ما رغم على االنتخابية للعملية المركزي الجهاز إدارة 
البعض يرى االنتخابات.  نتائج  تغيير  في  والشكوك الشبهات من
غير جديد يوم وليلة لجهاز بين االنتخابات إدارة نقل الصعب من أن
بيد اإلدارة بقاء من الصعب أن كما المهمات أساسًا، هذه لمثل مستعد
من حوله أثير ما بعد السياسية القوى ترفضه الذي المركزي الجهاز

االنتخابات إذا؟ سيدير فمن وشبهات، شكوك
الفردان هاني

الطائفية مسجات تدويل
ما الداخلية لـــوزارة البالغات من قــدم   ]

ُقدم،وكتبالصحافيونماكتبوا،واحتجمن
مسجات من وتأذى تكلم، من وتكلم احتج،
واتــصــاالت الــطــائــفــيــة الــفــتــنــة والـــدعـــوات

من والــســيــاســيــيــن للصحافيين الــتــهــديــد 
وزارة الداخلية جاَء من وال خبر تأذى،

نزل. وحٌي وال الدولة ومؤسسات
ترسل التي  الهواتف أرقام نشرنا 

أصحابها علينا فــتــكــرم الــمــســجــات تــلــك 
فتية التقنية في لعلهم فقلنا فيها. أرقام ال بمكالمات

ومحمل محمل ألف على النفر أولئك وأخذ األمر تعميم  حاولنا كبار، 
األيام لنا فأظهرت شخصية،  تصرفات مجرد انه  األمر وتصورنا
وحٌي وال  جاَء خبر ال وأيضًا،  للعيان. بان ما وبان  نوايانا، سذاجة

نزل.
قد تكن ولم - علينا ترد أن الصمت، ولها تلتزم أن الداخلية لوزارة
الصمت صناعة أقاويل من بما شاءت اليوم - قبل كتبناه ما على ردت
النشر ُمِنَع ولربما سارية. الزالت التحقيقات كانت  فلربما المركب،
تاريخية، تعقيداتها تبدو التي  القضية سير  على يؤثر ألنه أيضًا،
أجمع العالم لينتظر «ميليس»، باأللماني األفاضل استعان ولربما
وتعبث أرواحهم، وتستهدف الناس، تهدد التي الهواتف تلك «سر»
جاء خبر ال ميليس، يأتينا أن وإلى األهلي. وسلمهم الوطني بأمنهم 

نزل. وحي وال
أبناء هم والطائفية الفتنة لمسجات وتعرضوا ــِدُدوا ُه من وألن
يتقدموا أن لهم كان بحاكمية مؤسسات الدولة ويؤمنون الوطن، هذا
والتأجيل الصمت على تصر الدولة مؤسسات وألن بالشكوى، لها
من نعفيها أن إذن لنا يحق األمر هذا حيال المطلقة السلبية وممارسة
ذلك، من ونعرف نفهم وأن المخربين، أولئك هوية عن الكشف مهمة

أمامهم. عاجزة انها
من المدني المجتمع مؤسسات على  الــواجــب مــن  لعله الــيــوم، 
بعدها من  المشكلة لتدويل تسعى  أن  وحقوقية سياسية جمعيات 
الدولة مؤسسات كانت وإذا  للحد. متجاوزًا بات  فاألمر الحقوقي،
على والحفاظ مواطنيها عن الــدفــاع عملها مهمات تقتضي والتي
سلمهم عن والدفاع مواطنيها  حماية  عن  عاجزة تبدو  األهلي السلم 
ذلك، تفعل أن تستطيع عالمية حقوقية مؤسسات فثمة األهــلــي،
في والعنصرية  الطائفية المخططات  مراقبة  عملها مهمات ومــن 
وقعتها التي اإلنسان حقوق مواثيق تضمنه بما العالم، بلدان شتى

بها. االلتزام وتعهدت البحرين
أي تعرف ومــبــاشــرة، منظمة تأتينا األخــيــرة الشرسة الحملة 
أصحاب إال المعلومات يمتلك وال  وتستهدف، تقصد الــهــواتــف
من مباشر تحد  لخط نسير كأننا وعليه، فيها. والخبراء المعلومات 
النشر بمنع  محاصرون  وألننا مهزومة، بأنها االعتراف تريد ال فئة 
تحتمل ال فعلية، حاجة  بات لألمر تدويًال فإن القضاء، ومحاسبة

التأجيل.
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سمعنا «الــــوســــط»، مـــن ــت، ــب ــس ال ـــدد  ع فـــي   ]
آخــر»، «رأي ــود وج على ــدلُّ ت متنوعًة،  أصــواتــًا

الشيعية السياسية، الساحة في يجري فيما
الــرأي سيادة  من الظاهر عكس على تحديدًا، 

بوجود تــمــامــًا، صحيٌة ــٌة ــالم ع وهــي الــواحــد. 
ظهرت إذ والسياسات،  للممارسات حٍر  نقٍد

الــمــجــلــس ـــدام ـــخ ـــت ــد اس ــق ــت ــن ـــــــواٌت ت أص
ألفراد التحشيد في العلمائي  اإلسالمي

اآلن، ــٌة ــول ــج خ أصــــــواٌت  وهـــي  مــعــيــنــيــن، 
كما المتجانسة» الواحدة «القائمة تمرير نجاح في يسهم قد تجاُهُلها
بعد العريض  الجمهور مساءلة  الكتلة، ب يجنِّ لن لكنه «الوفاق»، تهوى
من  الكثير أنفسهم العلماء ب لن يجنِّ البرلمان، كما من دخول شهرًا 18

إحباطات. إخفاقات أو أي حدوث حال والحرج في اللوم
قائمة«الوفاق»،كأّيةقائمٍةانتخابيٍةأخرى،قابلٌةللتقييموالتمحيص
ألفرادها، العصمة يّدعي من نعلم، فيما حتى اآلن، هناك وليس والنقد،
االختيار. في اعتمدت التي المعايير في يتحّدث أن الجمهور حّق ومن
هناك لكن الثقة،  هذه مثل تستحق األسماء  من الكثير  أن في شك وال
ولكن أسقطها، الوفاق» «شورى أن بدليل كذلك، ليست أخرى أسماًء
خالف على  الشخصية، مسئوليتها على لتثبيتها العامة األمانة عادت

معروف. هو كما الديمقراطية التقاليد
من عدٍد في األهالي بقبول تحَظ لم األسماء بعض أن اآلخر والدليل
المناطق،وإنزالها(منفوق)لنيقنعالناسباختيارهايوم25 الجاري، 

التعهدات. كتابة أو األبوية النصائح أو بالفتوى االستعانة تمت لو حتى
والقدرات الكفاءة معايير أهمية  يتناولون الكثيرون  كان البداية منذ
تّم ولكن بالبرلمان، وظيفته في المترّشح لنجاح والعلمية السياسية
الطريق قطعت  بصورٍة  و«المرجعي»  «الحزبي» الوالء  فكرة «تدوير»
الواحدة اإليمانية «الكتلة فكرة تدوير يتم واليوم، منتٍج. حواٍر أي على
موضوع لمناقشة عـــودٍة  أيــة على للقفز محاولة وهــي المنسجمة»،
«الوفاق» تحسن لم الذين المترّشحين من عدٌد إليها يفتقر التي الكفاءة،

آلخر. أو لسبٍب اختيارهم،
اإليمان، باحتكار مسألة يوحي الطرح هذا مثل هي أن األمر خطورة
«الوفاق». تزكية  على حصلوا ممن  فقط  «المحظوظين» على  ويخلعه
ألصحابها تحتكر التي والسياسية الدينية التيارات ألخطاء تكراٌر وهي
تولد التجربة هذه أن والمحزن اآلخرة.  في والجنة الدنيا، في الحقيقة
المتقين» إثر «قائمة والدة من  عامين «الوفاق»، بعد في رحم أخرى مرًة

الدرس. تتعلم لم «الوفاق» وكأن داخلية، خالفات
يزّكي أو  أحٍد إيمان  في يشّكك أن  غيره  أو الكاتب مسئولية  من  ليس
أو دينيٍة  جهٍة أو  ــرٍد ف أّي اختصاص من ليس ذلــك ألن  أحـــدًا؛ اهللا على 
عليهما يّطلع ال قلبيتان قضيتان والــتــقــوى ــان ــم اإلي ألن سياسيٍة؛
بلغة السياسيين يقّيم أن الجمهور حق من ولكن الغيوب. عــّالم غير
المعايير، ويضع المترشحين، وقــدرات كفاءات يقّيم  وأن  السياسة،
أموٌر والصيام، فهي الصالة كثرة بالضرورة من بينها تكون ال التي قد
الصادق لإلمام حديث في كما بتركها  ويستوحش  اإلنسان يأتيها قد

(ع).
وألنالتقوىمن أصعبمايمكن إثباته فيهذاالزمن الماديالجشع،
التقوى هــو األكــبــر  االمتحان ــإن ف مسبقٍة، تزكيٍة صــكــوِك ــرف  ص أو 
وخصوصًا الجدد، للمترّشحين  األشد المحك ستكون التي «المالية»،
المنتهية ــواب ــن ال مــن كــثــرٍة مــع طويلٌة  تــجــارب لديه لشعٍب  بالنسبة 
صالحيتهم،والكثيرينمنطبقة«النخبة»،إسالميةوقومية ويسارية،
الغريفي السيدعبداهللا  السنين. عشرات عبر االمتحان هذا في سقطوا 
بمترّشحين لكم آتي  أين من مماثل: إشكال على ردًا أسابيع  قبل قال
عن الترّيث -سياسيًا- ــوط  األح من يكن ألــم والــســؤال: معصومين؟

السبب؟ عن أن نسأل دون الوفاق» «شورى أشخاٍص أسقطتهم تزكية

المترشحين تزكية

الغنى بالد في الفقر...
ترى أن محتمًال يكون ربما  ]
الفقراء وتشاهد  الهند،  في  الفقر
ألن عمومًا؛ اإلفريقية البالد في
هناك، مخجًال ليس الــواقــع ــذا  ه
ومــــواردهــــا فـــالـــبـــلـــدان فـــقـــيـــرة،
السكانية وأعــدادهــا متواضعة،
هناك ــاس  ــن وال ــرة، ــي ــب وك هــائــلــة 
منذ ـــي، ه كــمــا ــاة ــي ــح ال ـــادوا  ـــت اع
وأمــــراض ــر ــق ف ـــور، ـــن ــم ال ــه ــت رؤي
ال مني القول وهذا حال، وضعف
االستهانة الشماتة بهم وال يعني
الـــرضـــا وال ـــم،  ـــه ـــت ـــي ـــان ـــس ـــإن ب

بتقصيرنا اتجاههم.
أن بمكان  الصعوبة مــن لكن
إشــارات عند المتسولين تشاهد
ومكة وجــدة الرياض في المرور
وبقية المنورة، والمدينة المكرمة
التي بالدنا من األخرى  المناطق
والــنــعــم ــرات ــي ــخ ــال ب اهللا  حــبــاهــا 
من كبيراً قسمًا وأكرم والبركات،
والعطاء الوافر بالرزق سكانها

الكثير.
ويسهم ــد ــاع ــس ي ــل ــل خ ــاك  ــن ه
منتشرًة الصفيح بيوت بقاء في
الــســعــوديــيــن ــن ــي ــن ــواط ــم ــن ال ــي ب
المحلية صحفنا  ذلــك تعلن كما
خلل وهــنــاك ـــرى، وأخ فترة بين 
صورته نشر إلى المواطن يضطر
العون يطلب ــو وه الصحف  فــي 
ــر ــي ــخ أهـــــل ال ـــدة مــــن ـــاع ـــس ـــم وال

مــرض مــن  الــعــالج لــه ليتسنى 
يدفع خلل وهناك به. أََلــمَّ عضال
حمل ــــى إل ــن ــي ــن ــواط ــم ال ــض  ــع ب
المساجد ــى إل الكهرباء فواتير
األخيار من كريمًا يجدوا أن عسى
خلل يأخذ وهناك يتكفل سدادها.
على ــرة ــب ــج م ـــي وه ـــرأة ـــم ال ــد  ــي ب
يدها وتمد األســواق  إلى الخروج 
مشهد في والمتسوقين المارة إلى
ببعض لتعود  ــوف ــأل وم متكرر
وهناك الصغار. أوالدها المال إلى
زيــادة ــي  ف يتسبب فــاحــش خلل 
والمحبوسين الموقوفين ــداد أع
عوائلهم ويجعل الديون، بسبب

الجبين. لها يندى أوضاع في
بالدنا ــي ف خطير الخلل هـــذا
أشد علينا السلبية  وانعكاساته 
والعوز الفقر حاالت انعكاس من
األخرى، الفقيرة البلدان تلك في
وهنا الــبــذخ الشباب  ــرى ي فهنا 
وهنا الــنــفــط، بتدفق يــشــعــرون 
معامل دخان  العوائل تستنشق 

وهنا الــمــنــتــشــرة،  الــنــفــط تــكــريــر 
الــديــكــة ــــراع ص يــلــحــظ الــفــقــراء
تجذبك وهنا  األســهــم، ســوق في 
األسواقو»الماركات»ومتطلبات
بلد وهــنــا ــة، ــع ــف ــرت ــم ال ــاة  ــي ــح ال
تحديداً وهنا والتباهي، التفاخر
ومتيقنًا مقتنعًا رأسه الفقير يهز
ــام اإلم ــن ع الــحــديــث ــي ف ورد  بما 
موفورة نعمة من  «ما  (ع): علي

مضيع». حق جانبها وإلى إال
الـــوضـــع هـــــذا الـــخـــلـــل وهــــــذا
فظيع وبشكل يفرز  بدأ  الخطير،
وانعكاساته سلبياته ومتسارع
عند ــف ــق ت لـــن ــي ــت ال ــه  ــالت ــك ــش وم
ولن فئة، على تقتصر  ولــن حــد،
ستكبر ـــل  ب ـــز،  ـــاج ح ــا  ــزه ــج ــح ي
ــذي ال الــفــقــر ـــه إن ــم. ــع وتـــــزداد وت
الكفر، جانبه وإلى ويمتد يتغلغل
والكفر ــرام ــح وال بالحالل الكفر
بــالــعــرف ــر ــف ــك بــالــمــجــتــمــع، وال
ــــن، ــــدي وال ـــم ـــي ـــق واألخـــــــــالق وال
يكفر أن ــــى إل الــكــفــر  ــر  ــم ــت ــس وي

وحاجته جوعه  بسبب  اإلنسان 
أجهزتها، وكل والسلطة بالخوف
فلن ــذا  ه ــى إل الــحــال وصلت وإذا 
في يعيش الناس أحد، ولن يسلم
فيه ينعمون كانوا  الــذي  الهدوء 

سابقًا.
لم ــر ــق ــف ال إن الـــقـــول مـــن  البــــد 
لكنه اآلن بالدنا، في فجأًة يحصل
واألسر البيوت  بعض في  وصل
والتحمل، الطاقة يفوق حٍد إلى
الصبر العاديين للناس يمكن وال
وسأسوق المرتفع، معدله على
أن لــلــقــارئ يمكن واحــــداً ــداً  ــاه ش
الحال مستوى ـــه ورائ مــن يفهم 
بعض إليه وصلت الذي المتردية

في المملكة. أسرنا
في ســنــويــًا ـــــت الــــعــــادة درج
أمور أولياء يجتمع أن مدارسنا
على لالطالع بالمعلمين الطالب
دراستهم، وسير أوالدهم أوضاع
فرصتها الــمــدرســة إدارة وتــجــد 
بعض في األمور  أولياء لمشافهة
أمورالمدرسة،ينقلإلّيأحداآلباء
بعض عن اإلداريين  أحد قاله ما
فترة ــي ف يقفون ــن ــذي ال ــالب  ــط ال
على متفرجين (الفسحة) الراحة
يذهبون الذين  اآلخرين زمالئهم
ليشتروا الــمــدرســة  مقصف ــى  إل
ويأكلوها والمعجنات، العصير
على الفقراء أبناء يتحسر بينما

يوميًا؛ ريــاالن مقداره  زهيد  مبلغ
توفير من تتمكن ال عوائلهم ألن

لهم. المبلغ هذا
الفقر ــن ع ــدث ــح أت حــيــن ـــي  إن
لست ــا ــأن ف ــم، ــرائ ــج ــال ب وأربــطــه 
ــراء، ــق ــف ال عـــن ــث ــدي ــح ـــداً ال ـــاص ق
فالفقراء الفهم، يساء أال ورجائي
مؤمنون وهم وأحبتنا، أهلنا هم
ـــون فــــي أنــفــســهــم ـــح ـــال بـــــاهللا ص
في هــو مــن ومنهم ومجتمعهم،
اهللا خلق أغــنــى ــواه ــق وت عــبــادتــه 
عن حديث لكنه ويقينًا، إيمانًا
الظاهرة الفقر المتفشي،  الفقر
الذي الفقر الممتدة، االجتماعية
وخطر، ووهن ضعف منطقة هو
وسلبياته ونتائجه بانعكاساته

المجتمعات. من مجتمع أي في
مــن ـــا كــــغــــيــــره ـــن ـــع ـــم ـــت ـــج م
وال مالئكيًا، ليس المجتمعات
بل والخطأ، الزلل من معصومًا
هائل فائض  غيرنا  وعند  عندنا 
واعتداءات، وسرقات جرائم من
الفقر أن ــي ف ــك  ش ال ــات ــارس ــم وم
ــا ــه ــادت زي فـــي ــًا ــم ــه م دوراً  يــلــعــب 
ــا، واســتــطــيــع الــقــول ــاره ــش ــت وان
مقلقًة؛ جرائَم أصبحت اليوم إنها
ــم ــرائ احــتــراف وج ــم ــرائ ــا ج ــه ألن
وتبجح شــطــارة ــم ــرائ وج عنف، 
وضح ــي ف مرتكبوها يمارسها
اكتراث أو خــوف دون من  النهار

بأحد.
المحلية صــحــافــتــنــا ولـــعـــل 
ــث ــدي ــح ـــي ال ف ـــوم ـــي ـــي أجـــــرأ ال ه
في تــحــصــل ــي ــت ــم ال ــرائ ــج عــن ال
المملكة، ــدن وم مناطق  مختلف
وكبيرها، صغيرها والسرقات
ــد ــدي ــه ت واالقــــتــــحــــامــــات تـــحـــت
أم ــارف ــص ــم ــل ل ـــالح ســــــواًء ـــس ال
الــــمــــدارس أم الــــذهــــب مـــتـــاجـــر 
العامة، واألماكن والمستشفيات
ــداء ــت االع ــى إل ــال وصــلــت ــح ــل ال ب
هنود من المساكين العمال على
ما ألخذ وغيرهم؛ وباكستانيين
يتعدى ال قد مال من جيوبهم في
ضربهم ــد  ــع ب ريـــــاالت ــرة  ــش ــع ال

وترويعهم. وإيذائهم
للفقر الطبيعية النتائج إنها
ما تخبئ األيــام ولعل والبطالة، 
التي الجرائم من وأكبر أشــد هو 
ربهم يحمدون السعوديون كان
في تحصل ال ألنها ويشكرونه؛ 

بالدهم.
تكون أن كــثــيــرا  ــى ــش أخ ـــي  إن
بمستوى بـــالدنـــا  فـــي الــجــرائــم 
ــا ــه ــزون ــخ م ـــوى ـــت ـــس غـــنـــاهـــا وم
لسد تــكــون أال  بمعنى النفطي، 
تتحول بل البدن وكسوة الجوع
ــن األم ــادر ــص ي ـــاٍس ق إلـــى انــتــقــام
والخوف الرعب ويزرع واألمــان،

والنسل. الحرث ويهلك

الصفار محمد
السعودية من دين وعالم كاتب

في البحرين اإلصالح وخيار الجديدة الديمقراطية التجربة
اإلصالحية للحركة جديد زخم تشكيل في أسهمت عوامل عدة هناك ]
امتداد وعلى العربية البلدان من عدد في كما التعاون مجلس دول في

الخليجية. الخصوصية على التركيز هنا بينها وما العالم.
األميركية الخارجية السياسة في انعطاف حدوث معروفًا أضحى
شاركوا  انتحاريًا  11 من   8 أن وتبّين ،2001 أيلول  سبتمبر/  11 بعد
الحركة الخليج دول  رعاية أن تبّين  كما  سعوديين. كانوا  الحدث في
ضد األفغانية اإلســالمــيــة المقاومة ودعمها بلدانها، فــي األصــولــيــة 
أميركا دخلت وهكذا «طالبان»، ونظام «القاعدة» حركة أفرز السوفيات،

اإلرهاب. يدعى ما ضد طويلًة حربًا وحلفاؤها
أماالوجه اآلخرلهذهالحربفهومحاولةتجفيفالبحيرةالتييعيش
على إلدخال اإلصالحات هي ذلك وسائل وإحدى مياهها، في األصوليون
والمتنورة. وسواًء المعتدلة القوى وتعزيز لتشجيع األنظمة المحافظة
مشروعها في المتحدة الواليات سايرت أو الخليجية األنظمة خضعت
حليف في لها نصيراً  - موضوعيًا - وجدت اإلصالحية المعارضة فإن 
وانتقاداتها تشككها رغم على المتحدة) (الواليات األساسي األنظمة

له. الدائمة
الديمقراطي التيار طويًال اضطهدت التي ذاتها الخليجية األنظمة  إن
للتيار وأطلقت العنان والليبرالية واليسارية بمختلف تالوينه القومية
تخفيف إلــى مضطرة نفسها ــدت وج والمحافظ،  األصــولــي اإلســالمــي
الحد ومحاولة  مطالبه بعض  إلى  شكليًا ولو  واالستجابة  عنه الضغط
األصولية التنظيمات ومواجهة المحافظة الدينية المؤسسة نفوذ من
في الكويت، الجزيرة أسود الحرمين، بالد القاعدة في (تنظيم المتشددة

عمان). في واإلخوان
اإلسالميين واإلصالحيين الديمقراطي التيار بين تقارب ــدوث ح
في وخصوصًا تاريخيًا) للتمييز (المعارضة الشيعة وخصوصًا
في زخمًا الديمقراطي البحرين والسعودية. واكتساب مشروع اإلصالح
االستبدادية األنظمة من كبيراً عدداً اجتاحت التي الديمقراطية موجة ظل
باإلصالح الديمقراطي القناعة وترسيخ غيرها، أم شيوعيًة أكانت سواًء
على المراهنة عدم في ظل األنظمة الحاكمة، ولكن ِقبل ممانعة من ظل في

أوانها. فات التي الثورات أو االنقالبات

اإلصالح السياسي المطلوب
اليمكن طبعًا تقديموصفةجاهزةإلىكلدولةخليجية، فدرجة التطور
بلغوه بما الخليج  مواطني إن القول  يمكن لكن  آخر، إلى بلد من  متفاوتة
لنظام مهيأون  تحديث، من ومجتمعاتهم بلدانهم شهدته وما رقي  من
مؤسسات إلى ويستند  الدستورّية،  الملكّية عنوانه  حديث،  سياسي
الشعبية والمشاركة تعاونها، مع السلطات وفصل الحديثة، الدولة
تجربة سنعرض باختصار هنا من بالكامل. ممثلين منتخبين خالل من
اإلصالحفيمختلف الدولالخليجيةبدءاًبالبحرين، التيشهدتتدشين
(فبراير/ شباط الوطني ميثاق العمل االستفتاء على اإلصالح إثر مرحلة
وداعمًا شرعيًا أضحى خطراً، الدولة وتعتبره محّرمًا كان وما (2001
السياسي والعمل محّرمًة، كانت السياسية التنظيمات البناء. في الدولة
جداً. مقيدة  العامة الحريات وممارسة  شرعية،  غير والنقابات يعاقب، 
تحريم يتضمن ،1989 للعام األهلية واألندية الجمعيات قانون إن بل
يخص فيما الدستور َل وُعطِّ بالسياسة. واألندية الجمعيات هذه اشتغال

قانون ظل في البالد وُحِكَمِت والسياسية، المدنية والحقوق الحريات
لكن  اتسمت بالقمع الشديد، 27 عامًا طوال الطوارئ، وقانون الدولة أمن
بحيث تخلفت وازدهارها تقدمها وأعاق للبالد االستقرار ن يؤمِّ لم ذلك كل

مثًال. اإلمارات عن عدة نواٍح في
وأشهرت سياسية، أحزاب تشكلت اإلصالحي  المشروع انطالق ومع
والبيئية والحقوقية الشبابية النوعية  والجمعيات  العمالية، النقابات
وأضحت من الصحف المتباينة االتجاهات، وصدرت الكثير والطالبية،
بلدية انتخابات ــرت وج بها، معترفًا ظــاهــرًة السياسية المعارضة

ونيابية.
عنوان تحت اإلصــالح  مشروع الملك جاللة في ممثًال  الحكم أطلق 
الوطني العمل ميثاق يمثل  إذ التاريخية»، البحرين  نهضة «تجديد
المضي إما  عليه، سيترتب  فيما منعطفًا شكل والذي األساسية،  وثيقته
مع للتعاطي النظام بنية تجديد وإما حقيقي، إصالح مشروع في قدمًا

النظام. جوهر على اإلبقاء مع جديدة ظروف
الشعبي الــزخــم المتصاص معتمدة خطة هناك كانت ــه أن ويــبــدو 
أجيال أجله من ناضلت الــذي والعميق الشامل الديمقراطي لإلصالح
للقوانين مخالفة ديمقراطية ممارسات واقع المعارضة فرضت متتالية.
االجتماعية المجموعات مختلف تمثل لجان تشكيل مثل: السائدة
العمل، عن والعاطلين والتعذيب القتل ضحايا مثل النظام، وضحايا
الجماهيرية، اللقاءات وعقد التمييز، وضحايا الــمــرأة، ضد والعنف
وشبابية حقوقية جمعيات تشكيل بل والمسيرات، المظاهرات وتسيير
هو المطالبة بمحاسبة والتحركات التشكيالت هذه يجمع وما ونسائية.
أمن مرحلة ضحايا وإنصاف والفساد، والتمييز القمع عن المسئولين

الدولة.
بمجلس يأتي أن - في المغرب حصل - كما الحكم من المطلوب وكان
مصلحة ولها باإلصالح، فعًال مؤمنة جديدة تنفيذية وقيادات وزراء
وعقيدته الــنــظــام بنية ــي ف جــوهــريــة  تغييرات ــــداث وإح بــاإلصــالح، 
زخم امتصاص جرى بل يحدث، لم ذلك لكن واستراتيجيته. السياسية
لإلصالح التقليدية المعادية القوى على واإلبقاء قواه، واحتواء اإلصالح

فعًال. ال لفظًا اإلصالح تبني التي
تحت جديد دستور إصدار في تمثل التراجع منعطف إن القول ويمكن
خالفًا لما  الميثاق، على االستفتاء من عام بعد 1973 دستور تعديل خطة
الحريات  بضمانات أطاح 1973 والذي دستور عليه ونص الميثاق قرره
وأسس المنتخبة، التشريعية  السلطة وصالحيات العامة، والحقوق
التشريعية، السلطة  على التنفيذية السلطة وصاية إلى تستند  مملكة
إن بل شكلية، إلى سلطة النواب مجلس في الشعب ممثلة سلطة واختزال
أصبح التشريعية السلطة لمجلس النواب في المشارك الشورى مجلس

كمجلس معًا يجتمعان عندما الــنــواب مجلس  من أعلى  صالحيات  ذا 
الناخبين إرادة يعكس يكن لم  النواب فمجلس  حال أية وعلى وطني.
التشريع صالحيات  وافتقاده المشوهة، الدوائر تركيبة إلى استناداً
القوانين» «حزمة بـ يعرف  ما فهو للتراجع، اآلخر الوجه أما والرقابة. 
إصدار  بين الفاصلة الفترة في صدرت التي قانونًا،  54 عددها بلغ التي
األول  كانون ديسمبر/ 14 في  الوطني المجلس وانعقاد  2001 دستور
والحريات السياسية الحياة على القبضة إلحكام هندست والتي ،2002
سواًء القانونية المساءلة من الرسميين المسئولين وتحصين العامة،
مشروعة. غير مكاسب من عليه حصلوا بما أم تجاوزات من ارتكبوه بما
في المتحدة لألمم  التعذيب  مناهضة لجنة أن إلــى ــوه أن أن أود وهنا
بقانون مرسوم ببطالن أفتت البحرين مملكة في الوضع مناقشتها
ضد اإلنسانية.  جرائم ارتكبوا ممن يحصن المسئولين الذي 2002/65
جميع أبطل قد المتحدة لألمم التعسفي االعتقال مجموعة  تقرير أن كما 
التسعينات مرحلة طــوال ــة ــدول ال ــن أم محكمة  عــن  ــادرة ــص ال ــام  ــك األح

حقهم التعويض. من رأي واعتبرهم سجناء
نواب باعتراف لآلمال، مخيبة التجربة من سنوات خمس  تجربة إن
منهما، نابع واحد تشريع إصدار المجلسان يستطع لم إذ للحكم، موالين
الحكومية التشريعات على تجميلية تغييرات إحداث هو فعاله ما وجّل

ناخبيهم. خدمات إلى لتقديم الحكومة لدى التوسط النواب بدور وقيام
ــوى وق الشعب فــرضــه ــا م إن  السياسية،  التجربة صعيد وعــلــى 
التغيير، أجل من  والضغط الحريات ممارسة من واقع كأمر  المعارضة
محاصرته جــرت قد واالجتماعية واالقتصادية  السياسية والحقوق
مقدمتها وفي التعسفية، والتشريعات القوانين من سلسلة خالل من
وتعديالت الصحافة وقانون اإلرهاب مكافحة وقانون التجمعات قانون
البلدية، المجالس قانون وتعديالت السياسية، الحقوق مباشرة قانون
انهمرت التي القوانين من عشرات وهناك السياسية، الجمعيات وقانون
المرحلة خــالل عليها البصم المطلوب ــان وك ــورى، ــش وال الــنــواب على 
انتخابات وإجــراء النواب مجلس حل  قبل الباقيين للشهرين الحرجة
على وهــم بمعظمهم جــاء  ــذي ال الحكم ــرى أس الــنــواب أضحى  جــديــدة. 
أو المقبلة االنتخابات في دعمهم  لضمان  الحكم  إلى للخضوع استعداد

لتلبية طلباته. استعداد على فإنهم ولذلك الشورى. مجلس تعيينهم في
للكثير الترخيص في  المتمثل األوراق خلط  سياسة هو اآلخر الجانب
رصيد لها ليس والتي واقعًا سياسية وأحزاب السياسية الجمعيات من
النظام؛ لتشتيت صنيعة طائفي وبعضها توجه ذو جماهيري وبعضها
القاعدةالجماهيريةوإضعافالمعارضة.انعكسكلذلكسلبًاعلىواقع
قوى وإضعاف الجذري والقوى المناضلة لإلصالح الجماهيرية الحركة
النيابية االنتخابات  قاطعت  قد المعارضة قوى كانت  وإذا المعارضة.
في المقررة المقبلة االنتخابات  في المشاركة وقررت ،2002 في األولى
من  (كالمستجير حالها  ولسان الجاري، الثاني تشرين  نوفمبر/  25
ذاتها السابقة لالنتخابات المختلة األسس تقام على إذ بالنار) الرمضاء
القول إن يمكننا إذاً، وعدالتها. نزاهتها بشأن قويًة شكوكًا يطرح فإن ذلك

الحقيقي. اإلصالح مشروع في ال يصب البحرين التطورات في مسار
في جعل تسهم وأجنبية، عربية خبرات هناك أن إلى أنوه أن وهنا أود
في وتتمثل محتواه، من وإفراغه شكليًا البحرين في اإلصــالح مشروع
وعدد من القرار، صنع مفاصل في واألجانب العرب المستشارين من عدد

القوانيناالستبدادية.

العكري عبدالنبي
حقوقي ناشط


