
االنتخابات... عن
عايشها ــي ــت ال الــمــشــحــونــة األجـــــواء  إن   ]

يــوم حــتــى األول  ـــس أم مــنــذ الــبــحــريــنــيــون 
األعـــصـــاب ـــي ف ـــد وجـــــذب ـــن ش أمـــــس، م
عن يــتــوقــف ال ـــذي ال الــطــويــل ــث  ــدي ــح وال
صاحبها ــي ــت ال ونــتــائــجــهــا ــات  ــاب ــخ ــت االن

من جــعــلــت ــرة ــي ــث ــك ـــار ال ـــط هــطــول األم
نكهة  ذات  2006 انــتــخــابــات تــجــربــة 
الــذي ذاك عــن يختلف  خـــاص، وطــابــع 

فقد  ســنــوات.  4 قبل البحرينيون  شهده 
الذين وحتى األطياف؛  شتى من الجميع شارك

يتوجهوا أن اليوم منتصف  في قرروا بداية، التصويت  في ترددوا
في المترشحين  بين من األفضل الختيار االقــتــراع صناديق إلــى
االنتظار طوابير  في بالوقوف وال  بالمطر عابئين غير دوائــرهــم،
أننا رغم وعلى الخمس. المحافظات في المنتشرة االقتراع بمراكز
البرلمان قبة إلى فاضلة  بحرينية سيدة تصل أن  وبشدة نأمل كنا
حاضرة كانت المترشحة المرأة أن  نؤكد  أيضًا فإننا باالنتخاب،
وسوئها اإلشاعات قساوة بذلك متحملة االنتخابات، هذه وبقوة في
وصولها... وهناك عدم من توقع األساليب واألنواع. هناك شتى من
البحرين... في تصل حتى أوًال الكويت في تصل  المرأة  دع  قال: من
على المرأة بحصول يتعلق فيما متقاربة  شبه المجتمعين فطبيعة
في واقعًا جديدًا أمامنا نجد فإننا هذا ومع البرلمان. منتخب في مقعد
بالتسامح، تتسم أن يجب وديمقراطية االنتخابي، المعترك هذا غمار
التي األقليات صوت بإلغاء الغالبة األخرى لألطراف يسمح ال بحيث
األشكال. من شكل بأي حقوقها  تصادر وال أيضًا، تحترم أن يجب
بشقيهم اإلسالميين  هيمنة  عليه ستطغى المقبل البرلمان  أن وبما
األقلية صـــوت يلغى  أال الـــضـــروري ــن م فـــإن والــشــيــعــي، الــســنــي 
هذا فــي الثانية الجولة نتائج حسم  مــع تبرز ربما التي اليسارية 
نحن بالتزكية. الوحيد مقعدها حصدت  التي المرأة مع البرلمان
الضروري من لكن وخسارة، فوز لعبة هي أن اللعبة االنتخابية نعلم
أيضًا هي التي المعيشية القضايا على السياسية القضايا تطغى أال

أخيرًا... ال المواطن أوًال تمس هاجس محورية قضايا
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المعارضة والمواالة
عن أمس «الجزيرة» لقناة المعاودة عادل الشيخ النائب تحدث ]
مسميات إلى وتطّرق االنتخابية، العملية ونتائج االنتخابي المشهد
كله المجلس أن ــى إل مشيرًا المجلس، داخــل ــواالة  ــم وال المعارضة
«مواالة» وجود عن الحديث إلى وانتهى الشعب، اختيار ألنه معارضة
كله نيابي مجلس هناك يكون لن عمومًا مفخرة». «الــمــواالة بقوله:
أن كما األمــور، من وغيرها  للدوائر  الحالي  التوزيع  بحكم معارضة
عبدالرحمن، أبي من مغلوط أمر معارضة كله المجلس أن عن الحديث
وفــي  ــــواالة. م جــلــه كـــان ــل ب مــعــارضــة  كــلــه   2002 مجلس يــكــن فــلــم 
األولى، جولتها في االنتخابية العملية أفرزته وبعدما الحالي الوضع
إما لهما،  ثالث  ال شقين من سيتكون المقبل المجلس أن قــراءة يمكن
ينذر ما وهذا التقسيم، في لمستقلين وجود وال معارضة وإما مواالة،
عن الحديث رغم  على المقبل، المجلس في مستغربًا ليس  بتصادم
واضحًة كانت  السابقة التجربة  المواطن. مصلحة  أجل من «توافق» 
مستقلين مع وجود والسيطرة، الغلبة للمواالة فكانت تقسيماتها، في
المعارضة فكر تبنوا الذين  النواب من قلة لدى إّال  المعارضة وغياب
أنها كما السياسي،  العمل في عيبًا ليست المواالة تأثير. أي دون من
المواالة هل النواب؟ يكون عليها أن أي مواالة يجب مذمة، ولكن ليست
ما لتمرير المواالة وهل المحكوم؟ ضد الحكم مع دائمًا الوقوف  هي 
المعارضة أجل من  ليست المعارضة أن كما فقط؟ الحكومة  تريده

الدولة. ورقي البناء معارضة من أجل تكون ان يجب فقط،
الفردان هاني
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عـــــاشـــــت بـــــــــاألمـــــــــس   ]
ــة ــي ــن ــري ــح ــب ـــة ال ـــي ـــراط ـــق ـــم ـــدي ال
ـــوم ي ـــي... ـــق ـــي ـــق ـــح ــا ال ــه ــك ــح م
معه وخــلــف ــع ــش ــق ان ــت  ــب ــس ال
عاصفة بارزتين/ عاصفتين
البحرين تــشــهــدهــا لــم  ــة  ــوي ج
بالقصيرة لــيــســت ــرة ــت ف مــنــذ 
والعاصفة سياسية. ــرى وأخ
الــثــانــي ـــزال ـــزل ال أو   - الــثــانــيــة 

إلى زحفت التي  الهائلة البشرية الكتل ألن األهــم، هي  - شئتم إن
الخارطة ليس رسم أعادت المطر، زخات وقع على االقتراع صناديق
بتكويناتها البحرينية االجتماعية الخارطة وإنما فحسب السياسية
حققته ــذي ال االنتصار دوي إن المتقاطعة. وتمايزاتها المتنوعة
من إن درجة إلى ومؤثر جدًا قوي «الوفاق» رأسها وعلى المعارضة
هي شاذة حالة بعد البحرين في السياسي الواقع هيكلة إعادة شأنه
السياسية الحياة عن رئيسي  فصيل عنها غاب التي  األربع السنوات
نتاج تــواضــع ــى إل أدت بحيث الــدســتــوريــة، المؤسسات ــل  داخ مــن 
«الوفاقيين» حق من اإلصــالح.  عهد بعد األولــى البرلمانية التجربة
الكبيرة الجراحات رغم على انتصار هو انتصارهم ألن يفرحوا، أن
في شركائه مــع طــويــًال ناضل ــذي ال التيار ــذا ه أبــنــاء بها  مني  التي 
انتصار هو الــوفــاق  وانتصار التاريخي. اليوم هــذا  إلــى الــوصــول 
نحو المتجهة السياسية القوى عقد اأستكمل ــاس، األس في للوطن 
صعبة عملية وهي  الديمقراطي، التحول عملية بناء في  المشاركة
في وتأن ونفس طويل وصدر رحب حنكة عالية وتحتاج إلى ومعقدة
تنتظره النصر بلذة يشعر  وهو الوفاقي الشارع ألن  النتائج، تحقيق
في   16 الـ ممثليه على  يجب وتحديات أسئلة القريب المستقبل  في
وكما الجدد- النواب أن وهي مهمة، بحقيقة يواجهوه أن المجلس
ضعف بسبب - يحد شائك برلماني بواقع سيصطدمون القدامى-

ينتظرها الناس. التي بالوتيرة التحرك قدرة من آلياته -
باك» «فيد وهي جــدًا، مهمة  مسألة إلى اللحاظ  يجب المقابل، في 
اليوم منها  مطلوب االنتصار جو تعيش  وهي الوفاق إن إذ السبت،
النفس، ضبط من  ممكنًا قــدرًا تمارس أن مضى وقت أي من وأكثر
النجاح أن الــفــوز فــي  الــحــظ يحالفهم لــم الــذيــن ــن  ــري اآلخ ولتشعر 
لم الذين حتى الجميع،  من واسعة مشاركة تتطلب البناء  وعملية
اتجاهات في تأثيرهم قلة  أو العددي حجمهم بسبب  لدخولها يوفقوا

المختلفة. البيت الشيعي تنوعات األولى وبالدرجة الشارع،
يجب أخــطــاء ــا ــه ــول وص عملية ــــق وراف ــت ــل وص الـــوفـــاق  قــائــمــة 
للقائمة، التحشيد في  المبالغ الحماس بينها ومــن  بها، االعــتــراف
قد الشأن هذا في  متعددة  ونقاشات النقد عملية من  نخجل  أال ويجب
فان الصورة  من اآلخــر الجانب وفي ضيق، نطاق على  ولو فتحت
تستوعب أن يجب األخــرى ــراف األط أن على برهنت السبت نتيجة
من الفعل ردة لتكون االيجابية، ــة ــزاوي ال مــن وتــأخــذهــا الــصــدمــة، 
تيار أو جمعية «أمل»، في أعضاء ممثًال (الشيرازي)، «التيار الرسالي
الخاص السياسي الواقع (وريث المدني  سليمان الشيخ المرحوم
مختلف، وأداء جديدة بصورة الذات تسويق إعادة التسعينات)، في
االجتماعي، المحيط عن ــزواء االن عقدة التياران يتجاوز أن ويجب
جديدًا شكًال تفرز أن يجب  النتيجة هذه أن يفكرا  أن عليهما ويجب
وتصحيح التفكير نمطية  يطال أن يجب التغيير ــذا  ه للتيارين...
إلى الركون  وعدم للواقع الخاطئة والقراءات االعتقادات من جملة
الصوت ــذا وه الكثير، الشيء اليوم ابــن تعني ال قد  تاريخية حقب 
ولكن فترة، منذ التيارين  جسم  داخل من  انطلق الصادق  التجديدي
قبل أحيانًا، الداخلي للرفض وتعرضت بقوة جوبهت هذه األصوات
التصحيح محطة اليوم ليكن ولكن العام، وللرأي للعيان تظهر أن
مع ويتناغما مغايرة، رؤيــة التياران  يقدم  أن  عيبًا وليس الشاملة،
أتباع سيكون  وحينها اآلن، األرض على والمتحرك  المختلف الواقع

قبل. من ذي التأثير على قدرة التيارين أكثر

الذات تسويق وإعادة االحتواء...

الشفافية في شرقية وتجربة الشرعية الحقوق
ــى ــل ع ـــة ـــث ـــال ـــث ال لــلــســنــة   ]
ــــادرات ــــب م ــــي تــســتــمــر ــــوال ــــت ال
ــن ــس ـــخ ح ـــي ـــش وتــــجــــديــــدات ال
ــع ــي ــام ــج ــم ب ــي ــق ــت ــل ــي ـــار ل ـــف ـــص ال
ــــــــؤدون ي ــــــن ــــــذي ـــــاب ال ـــــب ـــــش ال
(الخمس) الدينية فريضتهم
ينتظره ال  مــوعــد على ليكونوا
كــلــهــم، ــــل أق لـــم إن  ــم  ــه ــت ــي ــب ــال غ
ــم ــه ــان ــن ــئ ــم ــم واط ــه ــت ــق ــث نــــظــــراً ل
في ــه ــت ــف وع ــه ــت ــم ــك وح ــخ  ــي ــش ــل ل
ــور األم ــع م الــتــصــرف والــتــعــامــل

المالية.
لــيــلــة ـــــاء فــــــي ـــــق ـــــل ــــــــان ال ك
نــاهــز وقـــد ــة ــي ــاض ــم ــة ال ــع ــم ــج ال
ليبدأ 150شــخــصــًا،  ــور ــض ــح ال
الــتــبــرك ــد ــع ب ــث ــدي ــح ــخ ال ــي ــش ال
وليأخذ الــكــريــم، ــران ــق ال بــآيــات 
الشيق بــأســلــوبــه الــحــاضــريــن 
ــوح ــوض ال مـــن ـــب ــم رح ــال ـــى ع إل
ـــــة ـــــي ـــــح ــــــة واألري ــــــراح ــــــص وال
ــذه ه ـــن ع ــر ــاش ــب ــم والـــحـــديـــث ال
ولينقلها ــة، ــي ــن ــدي ال ــة  ــض ــري ــف ال
والــتــصــورات األسئلة عــالــم مــن 
الجواب حيث ــى إل المتضاربة 
والمالمسة ــوح ــوض وال ــور ــن وال
ـــن طــــرف الــمــكــلــف ــرة م ــاش ــب ــم ال
أمواله بحركة ــا  ــدان وج ليشعر
وعطائها لمجتمعه  وفــائــدتــهــا 

لدينه.
عـــام ــــــالل خ ــــــل ـــــا وص ـــــل م ك
أظهره الشرعي الحق من كامل
ليراه كبير برقم العرض جهاز
ال ــًا ــن ــي ب ـــًا ـــرون واضـــح ـــاض ـــح ال
شرائح تعاقبت ــم ث فــيــه،  لبس 
التي المصارف  لتبين العرض 
ــدود، ــح ــم ســلــكــهــا ذلــــك الـــمـــال ال
المبالغ ــن ع تتحدث فشريحة

ــات ــي ــع ــم ــج ــل ــــت ل ــــل ــــي وص ــــت ال
ومناطقها، بأسمائها الخيرية
المصروف المبلغ  عــن  ـــرى وأخ
ـــراء ـــق ـــف ال ــــن ألهــــــل الـــحـــاجـــة م
للمبلغ وثــالــثــة والمحتاجين،
بعض ــب  ــي ــص ن ـــن م ــــان  ك الـــــذي 
المال عــن ورابــعــة  العلم، طلبة 
الــمــســاجــد ـــل ـــع مـــن أج ــــذي دف ال
عن ــة ــس ــام وخ ــات، ــي ــن ــي ــس ــح وال
ــي ف ــــت ــــرف ص ــــي ــــت ـــغ ال ـــال ـــب ـــم ال
ومــســاعــدة ـــــــزواج مـــشـــاريـــع ال

عليه. المقبلين
تتحدث ــح  ــرائ ش ذلـــك  ــال  ت ــم  ث
الكتب طــبــاعــة عــلــى ــق  ــف ُأن ــا  ــّم ع
ــح ــرائ وش الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة،
الشأن فــي ــاق ــف اإلن عــن تتحدث 
ــم ــدع االجـــتـــمـــاعـــي الــتــنــمــوي ك
والــلــجــان ـــدوق الــمــئــويــة ـــن ص
المحتاجين، لمساعدة األهلية
الــديــنــي، ــات اإلنـــشـــاد ــس ــؤس وم
الــكــريــم الـــقـــرآن تعليم  ولــجــان 

وغيرها.
كــان ــرض ــع ــن انــتــهــى ال ــي وح
والنقاش للحوار رحبًا المجال
ــط ــب ــرت ي مـــا والــــســــؤال فـــي كـــل
جـــهـــات ــــوع، فـــهـــل ــــوض ــــم ــــال ب
يـــرى هــــل الــــصــــرف مـــقـــبـــولـــة؟
الــصــرف ــي ــرون خــطــأ ف ــاض ــح ال
جهات يقترحون هل تقتيراً؟ أو
لها يــصــرف  أن  تستحق أخـــرى 
الشرعية؟ الــحــقــوق أمـــوال ــن  م
رأي؟ هــنــاك هــل نــقــد؟ هــنــاك  هــل 
بين الــالقــط ــراح؟ ــت اق هــنــاك  هــل 
والرجل ملككم والــوقــت  أيديكم

للمساءلة. جاهز
الــجــمــعــة، ــة ــل ــي ــــرت ل هـــكـــذا م
تــحــركــت ــًا ــي ــص ــخ مـــن جــهــتــي ش

ــاء ــه ــت ـــع ان م ــن الــمــوجــوديــن ــي ب
ــم ــه آرائ ــم عـــن ــه ــأل الــجــلــســة ألس
يشكرون فــرأيــتــهــم وتقييمهم،
وطريقة الــلــقــاء، ــذا ه ــرون ــِب ــْك وُي

شاهدوها. التي العرض
أن ـــر ـــاص ـــق ال ــــوري  ــــص ت ــــي  ف
ــب أن ــج ي ـــاءات ـــق ـــل ــــذه ال ــل ه ــث م
فــي ـــس ـــي ل تــنــتــشــر وأن  ـــم  ـــع ت
في ــل  ب فحسب ــوع ــوض ــم ال هـــذا 
ــة ــل ــص ال ذات ـــع ـــي ـــواض ـــم ال كــــل 
ــه ــات ــي ح ــــع ــــواق ــع وب ــم ــت ــج ــم ــال ب
فرضها الــتــي وفــرائــضــه ــه  ــن ودي
عــلــى ـــى ـــال ـــع وت ســبــحــانــه  اهللا 
مطمئنًا المكلف ليكون عــبــاده،
ــاس ــن ال أن عــلــمــنــا مـــع  مــتــيــقــنــًا، 
مع مـــا يــكــفــي ــة ــق ــث تــمــتــلــك مـــن ال
القرآن ــال ق وكما لكن علمائها،

َربِّ ــُم ــي ــَراِه إِْب َقــاَل «َوإِْذ الكريم: 
َقــاَل اْلــَمــْوَتــى ُتْحِيي َكــْيــَف  ـــي  أَِرِن
َوَلـــِكـــْن َبــَلــى ــــاَل َق ـــْن ـــْؤِم ــــــْم ُت أََوَل
َقْلِبي»(البقرة:260)، ِلَيْطَمِئنَّ
من ـــاءات ـــق ـــل ـــي هــــذه ال ـــا ف ـــع م م
ــــارة اإلش يــمــكــن ــرة، ــي ــث فـــوائـــد ك

نقاط: بعضها ضمن إلى
والوضوح الشفافية -1

ــة ــق ث هـــنـــالـــك أن  ـــح  ـــي ـــح ص
ــس ــم ــخ ال ـــن مـــعـــطـــي ـــي قــــويــــة ب
ــح ــي ــح ــص ال ـــن ـــك ومـــســـتـــلـــمـــه، ل
والمكاشفة المشافهة أن أيضًا

وفــوق وتــوطــدهــا، ــد الــثــقــة ــزي ت
الــمــعــطــي ـــرف ـــط ــل ال ــع ــج ــــك ت ذل
وحقيقتها، الـــصـــورة ــام ــم ت ــي  ف
ـــة ـــداوم ـــم ال ــه عـــلـــى ــع ــج ــش مــــا ي
والعمل الــخــيــر ــي ف ــل  ــواص ــت وال
من ــه ــي ــل ع ـــا م وأداء الـــصـــالـــح، 

وحقوق. فرائض
هذه ــي ف والــبــيــان المكاشفة 
الــعــطــاء ــول ــح ــات ت ــوع ــوض ــم ال
مـــحـــض، ـــدي ـــب ـــع مــــن عــــطــــاء ت
ــب ــان ــج ال ـــاء يــــشــــارك ـــط إلـــــى ع
ــًا ــي ــان ــس إن ــه حــســًا ــي الــعــبــادي ف
مع منسجمًا ووجـــدانـــًا دافــعــًا،
لــيــؤدي ــًا، ــاوب ــج ــت وم التكاليف 
ــا ورض بــشــوق عــبــادتــه المكلف 
المالي ــوع ــوض ــم ال مشقة رغـــم 
الكريم ــرآن ــق ال عنه يعبر الـــذي 
ــاُل ــَم ــا»اْل ــي ــدن ال ــاة ــي ــح بــزيــنــة ال
ــــاِة ــــَي ــــَح اْل ـــــُة ـــــَن ـــــوَن ِزي ـــــُن ـــــَب َواْل

ْنَيا»(الكهف:46). الدُّ
القرار المشاركة في -2

ـــى إل يـــمـــيـــل أغــــلــــب الــــنــــاس
بإشراكهم الــســيــاســي مطالبة 
ــــرارات الــتــي يــتــخــذهــا، ــــق ـــي ال ف
ذلـــــــك ـــــــــــرون عـــــــلـــــــى ـــــــــــص وي
ال لكنهم أحــيــانــا، ويــتــظــاهــرون
بــإشــراكــهــم ــي ــن ــدي ــون ال ــب ــال ــط ي
يعتقد ــل ب ــــه، وآرائ قــراراتــه ــي  ف
اهللا مـــــن أمـــــــــره أن  ــــض  ــــع ــــب ال

حين ـــي ف وتـــعـــالـــى، ــه  ــان ــح ــب س
(ص)يــــؤمــــر اهللا رســــــول نـــــرى 
وتعالى ســبــحــانــه اهللا قــبــل  ــن  م
ــم ــه ــاورت ــش وم ـــراك الـــنـــاس ـــإش ب
ــى ــال ــع ت ـــــم، يـــقـــول ـــــوره ــــي أم ف
ــــــــِر»(آل اَألْم ِفــــي ــــــْم ــــــاِوْرُه «َوَش
ــــه أن ــــــع عــــــــــــمــــــــــــران:159)، م
ــرآن ــق ال ــول ــق ي الــمــعــصــوم الـــذي
ــْن َع ــُق ــِط ــْن َي ــم عــنــه «َوَمـــــا ــري ــك ال
ـــــٌي َوْح إِالَّ ـــــَو ُه إِْن  * اْلــــَهــــَوى 

ُيوَحى»(النجم:3).
ـــــرار ـــــق ال ــــــي الــــمــــشــــاركــــة ف
فــي الــــــــرأي ــــي والـــــمـــــشـــــاورة ف
عنه نــتــحــدث ـــذي ال مــوضــوعــنــا 
قــرار فــي شريكًا المكلف تجعل 
ــى إل ـــال ـــم ال ـــرف ووصـــــول ـــص ال
ــح ــوض ي أن بــعــد  ــه،  ــي ــق ــح ــت ــس م
ــي ف لــــــه ضــــــوابــــــط الـــــــشـــــــارع
الــحــقــوق ــرف فـــي أمـــــوال ــص ــت ال

الشرعية(األخماس).
تــشــخــيــص  فــــي أنـــــه  ثــــم   -3
ال الـــمـــوضـــوعـــات الـــخـــارجـــيـــة،
الديني ــأن ب نجزم أن  نستطيع
التشخيص ــي ف أدق  الــعــالــم أو 
ــون ــك ـــا ت ـــم رب ــــاس، بــــل ــــن مــــن ال
بهذه وخبرتهم  الــنــاس معرفة

الديني. من أكثر المواضيع
أن ـــم ـــال ـــع ـــال ب الـــجـــديـــر  ــــل  ب
مــن ـــال ـــج م ــل لــــه فــــي كــــل ــع ــج ي
والتعاطي ــل ــواص ــت ال ــاالت  ــج م
ــراء ــب وخ االجــتــمــاعــي مــشــيــريــن
الكثير تشخيص في يساعدونه
إلى ويــرشــدونــه ــردات، ــف ــم ال مــن 
ــا، ــه ــع ــواض م ـــي ـــــور ف وضــــع األم
أن اإلنــــــســــــان  يـــســـتـــطـــيـــع  فـــــال 
وال ـــيء، ش بــكــل  بــمــفــرده يحيط 
ألنــه الـــنـــاس، ــن  ع يستغني  أن 

أن ذلــــك ـــن، ـــدي ـــور ال ـــأم أعــــرف ب
إلــى ــك ــذل ك ـــور الــدنــيــا تــحــتــاج أم
ــل رج ــم ــص ــع ت ـــرة ـــب ــة وخ ــرف ــع م
فيها، ــل ــزل وال الخطأ عــن الــديــن 
في تــتــوفــر ــا ــم رب ــرة ــب ــخ ـــذه ال وه
ـــاف وك نـــاضـــج ــل ــك ــش ـــاس ب ـــن ال

ومفيد.
على  ــب ــي ــج ي الــــوضــــوح  -4
ــرة ــائ ــح ال ــة ــل ــئ ـــن األس ــر م ــي ــث ــك ال
من المكلف ويــريــح النفس، فــي 
على قــادراً ويجعله الهواجس،
هذا حــول المسائلين مــواجــهــة 
الوضوح الحساس،  الموضوع 
يــمــكــنــه ـــــول ـــل صـــراحـــة أق ـــك وب
ــات ــك ــي ــك ــش ــت ال أمـــــــام  ـــف  ـــق ي أن 
ـــاك، ـــن وه ـــار مــــن هـــنـــا ـــث ـــي ت ـــت ال
هذه عــن  الــنــاس ــرف ص بغرض 
أنــهــا ــا ــم ك ــة، ــي ــن ــدي ــرة ال ــي ــع ــش ال
ــذرع ــت ي الــتــي تــرفــع الـــمـــبـــررات
بها ويــبــرر اآلخــــر ــض ــع ــب ال ــا  ــه ب
تــكــلــيــفــه أداء ــــن  ع انــــصــــرافــــه 

الشرعي.
المناسب  ــن م أخــــيــــراً...   -5
مــجــمــوعــة ــع  ــض ي أن  ــد  ــع ب جـــــداً 
ــد ــأح ب ــم ــه ــت ــق ــن ث ــي ــف ــل ــك ــم ــــن ال م
لــهــم يــــقــــول أن ـــاء  ـــم ـــل ـــع ال ــــن  م
أن ـــه ـــت ـــي ـــاف ـــف وش ــــه  ــــوح ــــوض ب
وأن ــًا، ــب ــاس ــن م ـــان  ك ــم  ــارك ــي ــت اخ
حاضر ــي  وان محلها، في ثقتكم
عــن ـــم ـــك ـــان أذه فــــي  ســــــؤال  ألي 
من خصصتموني لــمــا إدارتـــــي
الخصوص ــه وج وعــلــى الــثــقــة، 
هــذه أن الــمــكــلــفــون يــعــلــم  حــيــن 
لم ـــوح ـــوض ال ــــذا وه الــصــراحــة 
ــه، وثـــقـــوا ب ــى مـــن ــل ــوه ع ــب ــوج ي
منه وتــقــديــر مـــبـــادرة ــو  ه ــا  ــم وإن

الختيارهم. واحترام لهم،

الصفار محمد
السعودية من دين وعالم كاتب

األولــــيــــة ـــج ـــائ ـــت ـــن ال خــــــالل  مــــن   ]
للدورة والبلدية النيابية لالنتخابات
رغــم ــى  ــل وع  ،2010  -  2006 الــثــانــيــة
مرشحًة االنتخابات في المرأة مشاركة 
المعركة ــن  م خــرجــت فــإنــهــا  ــًة،  ــب ــاخ ون
إلى وكعادتها حنين، بخفي االنتخابية
الرسمية اإلحصاءات على نطلع لم اآلن،
المرأة مشاركة  نسبة تؤكد التي الدقيقة 
بغريب ليس ذلك ومع االنتخابات في

األكبر. مشاركتها تكون أن
ناشطًة ــرأة  ــم ال تسخر أن واألغــــرب
العمليات في بقوة حاضرًة ومتطوعًة
ــًة ــوي ق صـــوتـــيـــًة االنــتــخــابــيــة، وقــــــوًة
جنسها، لبنات ال الرجال، للمترشحين
نيابيًا  مترشحة  22 وجـــود ــم رغ على 
مترشحة   18 ـــي: اآلت بالشكل وبــلــديــًا
للعمل  مترشحات و4  النيابي للعمل
بعضهن وجود أنفي ال ذلك مع  البلدي،
المترشحات، لبعض ومؤيدات داعمات
ذلك مــع لكن ــًا، ــض أي صحيح والــعــكــس 
«فزعة» إحــداث  فــي إحــداهــن تنجح  لــم 
بغرض النسائية  ـــاط األوس فــي وثـــورة
ــرأة ــم ــل ل ــن ــم ــض ي ــــوز كـــاســـح ــق ف ــي ــق ــح ت
باالنتخاب البرلمان قبة إلى الوصول
ممكنًا، ذلــك وكـــان ـــى األول الــجــولــة ــن  م
منيرة الوحيدة  المترشحة أن حين  في
بالوسطى الــرابــعــة ــرة ــدائ ال فــي  فــخــرو 
ــــورًة ص ـــون  ـــك ت أال ـــي ف ـــب  ـــرغ ن ـــي  ـــت وال
في الــجــنــوبــيــة أولــــى مــن  مــســتــنــســخــًة 
ــاب ــت ق ــان والــتــي ك ــة، ــق ــاب ــس ـــــدورة ال ال
من الــجــمــيــع ــع ــوق وت ـــى أدن أو  قــوســيــن 
كانت إيــجــابــيــة مـــؤشـــرات  ـــدة ع ـــالل  خ
ذلك ــم رغ وعلى ــا، ــوزه ف لصالح تصب 
األولية األنباء  وكانت فوزها يحسم لم
إلــى بــصــعــودهــا ــي ــوح ــي تــســربــت ت ــت ال
رئيس تواجه لكونها الثانية؛ الجولة
إسالمية سياسية لجمعية نيابية كتلة

حصولها رغــم على مفتوحة دائــرة في 
السياسية الجمعيات  ِقبل من دعم على 
ــود وج لكثرة األصـــوات تشتت  بسبب 

المنافسين.
فيما مــمــكــنــًا كـــان ــوز ــف ال أن  ــد  ــق ــت وأع
قــويــًة ــًة ــف ـــرة وق ـــدائ ــاء ال ــس ن ــت ــف ــو وق ل
ـــوات األص ــب ــان ج إلـــى ــع الــمــتــرشــحــة م
فقط الـــفـــوز يــمــكــنــه ـــد أح فـــال  ـــــرى،  األخ
النجاح من والبد النسائية باألصوات
فالرجال الــتــوازن،  من نوع  ــداث إح في 
ــال ــرج أصــــوات ال ــن فــــازوا أخــــذوا ــذي ال

والنساء.
ـــد ـــواه وش ـــات ـــظ ـــالح ـــاك عــــدة م ـــن ه
العمليات فترات طوال بنفسي قستها
المترشحين ِقبل  من سواًء االنتخابية 
بخروج تتعلق ــار ــص واألن ـــوان األع أو 
حنين. بخفي  االنــتــخــابــات مــن ــرأة  ــم ال
هناك فإن ثانيًة، المشهد يتكرر ال  حتى
المترشحين قبل من عادي  غير اهتمامًا
ســواًء وقضاياها المرأة إلــى بالنسبة
أو ــة ــي ــاب ــخ ــت االن ــم ــه ــج ــرام ب خــــالل  ـــن  م
ومن االنتخابية. مقراتهم في أنشطتهم
سبيل عــلــى ذلـــك ــي ــأت ي ــري،  ــظ ن ــة  ــه وج
غالبية ــون  ــك ول االنــتــخــابــيــة ــة  ــاي ــدع ال
إلــى ــة ــاس م ــم بــحــاجــة الــمــتــرشــحــيــن ه
مغايراً يبدو األمر  ولكن  المرأة، أصوات
فالمرأة الموازين، انقلبت ما إذا تمامًا
العصيبة األوقات  في  ومدللة  بل مقدرة

إليها، الحاجة أمس  في فيها  نكون التي
األمــر، اختلف ما إذا المعادلة وتنقلب
المترشحين بــعــض ــاك ــن ه أن  بــدلــيــل 
 180 تصرفاتهم مع أفكارهم تتناقض
عنها، ويبحثون  المرأة مع فهم درجــًة، 
الفتاوى تلو الفتاوى يصدرون ولكنهم

فوزها! وفرص حظوظها من للتقليل
المجلس حقق  ــاذا م ــر: اآلخ والدليل
لصالح إنــجــازات من السابق النيابي
لها ــاح ــم ــس ال ـــوى س ـــيء ش ال  ـــرأة؟  ـــم ال
النقاب، مرتدية وهي السيارة بقيادة
فئات منه  المستفيدات أن جداً وواضح 
قضايا أصًال يتبنى  أحد وال جداً، قليلة
ــك، ــي ذل ف مـــعـــذورون الـــمـــرأة، ولــعــلــهــم
لهم ــأن ش وال ــال رج ــال  ح ــة أي على  فهم 
على نصّر ــك ذل وعلى ــرأة! ــم ال بقضايا 
أو تعصبًا ليس  الــمــرأة حضور أهمية
إلى المرأة لحاجة ولكن  ترفًا،  أو ديكوراً
لتمثل القرار صنع مواقع في  تمثل أن 

المنسي. قطاعها
الـــمـــرأة ــد ــج ن ــد آخـــــر، ــي ــع وعـــلـــى ص
الفرق في  جداً نشطة بصورة حاضرًة 
في ــار ــه ن ــل ــي ل تــعــمــل ــي  ــت ال ــة  ــي ــدان ــي ــم ال
للمترشح المؤيدة  األصوات  عن البحث
في يــشــكــك  أحـــد وال  ــد، ــج ب تــعــمــل  وهـــي 
ــًا ــض أي ــل ــم ــع وت ــا، ــه ــات ــان ــك ــا وإم ــه ــدرات ق
الميدانية الــعــمــل ــرق  ف إدارة ــي  ف بــجــد 
للمترشحين االنــتــخــابــيــة ــرات  ــق ــم وال

ــاءات ــق ــل خـــالل ال مـــن ــم ــه والـــتـــرويـــج ل
ــدوات، ــن وال والــمــحــاضــرات الميدانية 
في الــعــيــوب ــل  وك العيب نجد ولكننا 
تنافس مترشحًة  نجدها حينما المرأة 
المرأة حليفتها قبل من سواًء مترشحًا،
تبقى أن نفضلها إذ  الرجل، خصمها  أو
جهودها وتكرس للمترشحين داعــمــًة

منزلها. شئون إدارة في
ــب ــص ــع ت دون ومـــــــن ــــة  ــــراح ــــص ب
تــامــة، لــبــنــات جــنــســي، وبــمــوضــوعــيــة
حــمــالتــهــن إدارة ــاء ــس ــن ال ــت  ــاع ــط ــت اس
خالل من وإخالص باقتدار االنتخابية
الملل، وال الكلل يــعــرف  ال دؤوب عمل
ونشاط، بجد تعمل المرأة  حال وهكذا
في فيها مرغوب غير  تكون  قد ولكنها
على ــون ــك ي ــا  ــم ورب ــاالت، ــج ــم ال بــعــض 
لها انتقاصًا ال السياسي، العمل رأسها
الطاقات، وال اإلمكانات أو القدرات في
قوية ــة ــف وق إلـــى  يــحــتــاج ــوع  ــوض ــم وال
من وإنــمــا  الـــمـــرأة ــل ــب ِق مــن  فــقــط  لــيــس 
تصحيح يــعــاد كــي ــره؛ ــأس ب المجتمع 

جديد. من األمور
ــرأت ق الــرســمــيــة  الــجــهــات أن  ـــن  وأظ
نجدها ــك  ــذل ل ــق، ــي دق بــشــكــل ــة  ــاح ــس ال
األوان  قبل لمساتها وضع إلى تسارع
في ــرأة ام تعيين إلــى سعت فقد أيضًا،
جميع وأصـــبـــح الــمــنــتــخــب ــس  ــل ــج ــم ال
مقعداً   39 على يتنافسون المترشحين
نقرأ أن ــا أردن إذا لعلها  أو  ،40 من ــدًال ب
ــراً ــدي ــق ت أخــــرى ــــة ــوع مــن زاوي ــوض ــم ال
نظراً أو  الكوتا  وجود  عدم  ظل في  للمرأة 
«التمكين تحقيق في نجاحها عدم إلى
عملية وبالتالي لــلــمــرأة»، السياسي
ستكون البرلمان قبة إلى المرأة إيصال
التمكين ــن  م ـــدًال ب الــســهــولــة ــي  ف ــًة  ــاي غ
في تـــرغـــب الـــتـــي  لـــلـــمـــرأة ــي  ــاس ــي ــس ال
كثر فالراغبات لالنتخابات، الترشح

متأخرًة تبدو المجتمعية اإلرادة ولكن
مما وأعــقــد نتصور، مما وأكــثــر كــثــيــراً، 
ـــول أط ــــت وق ــــى إل نـــتـــوقـــع، وتـــحـــتـــاج
القلب ــه ل يتفطر  ــا ــم وم ــر. ــب أك ــود  ــه وج
جديد ــن م نــصــوت حينما أنــنــا  ــًا،  ــض أي
السابقة مهمتهم  في  يوفقوا  لم  ألنــاس
المجلس،  في  عــدد ــادة  زي بحق وكــانــوا
حلها، من بــدًال المشكالت في سببًا بل
فرصًة إعطائها  من المرأة نحرم أن  على
وقد وامتحانها، لتجربتها واحدة ولو
الذي الرجل أخيها من حاًال أفضل تكون 
فهل مرات. بناره واكتوينا مرًة جربناه
أن ــداً ــه ع عــاتــقــنــا عــلــى ــا  ــذن أخ ـــرى  ت ــا  ي
انتخابية معركة كل في المرأة تخرج

حنين؟ بخفي
المثال سبيل على  لنا  يحصل فلم
شيخة لألخت حصل  كما  البحرين  في
البلدي للعمل  ممثلة (أول الجفيري 
 3 اســتــمــر عــمــل بــعــد  إنــهــا إذ  ــر)،  ــط ق ــي  ف
ــراً ــدي ــق ت ــب خــصــمــهــا ــح ــس ان أســـابـــيـــع،
إدارتــهــا طـــوال  بذلتها الــتــي لجهودها 
حينها فـــفـــازت ــة ــي ــاب ــخ ــت االن ــة  ــل ــم ــح ال
لدينا يكون بــأن أحلم كنت  بالتزكية.
كــأن مـــقـــارب، لــنــقــل  أو  ــل،  ــاث ــم م مــشــهــد 
وينسحبون المترشحين بعض يتحد
لهم تذكر حظوظ  ال طالما الساحة من
أصواتهم يــحــّولــوا أن على ــوز، ــف ال فــي 
لجهود تقديراً المترشحات إحدى إلى
ــل، ــاب ــق م دون مـــن تــقــدم  الــتــي  ـــرأة  ـــم ال
في ذلك ومع التقدير.  كل مّنا  وتستحق
وغيرها واألنا الذات في التفكير خضم
أختنا ننسى اجــتــمــاعــيــة أمــــراض  ــن  م
ونفوت ــًا،  ــم دائ معنا تقف التي الــمــرأة
الموقف هذا أبطال نكون أن أنفسنا على
الذي اليوم سيأتي  ترى يا فهل  النبيل،
أم ــرق؟  ــش وال الــعــرب أصــالــة فيه  نشم 

الذكورة؟ سيطرة من  سنختنق أننا

حنين بخفي االنتخابات من المرأة وخرجت
العكري سكينة

بحرينية كاتبة


