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نشاط بحريني في مكة استعدادًا لفريضة الحج 
  § مكة المكرمة - علي العليوات

استعدادًا  كبيرًا  بحرينيًا  نشاطًا  األي��ام  هذه  خالل  المكرمة  مكة  تشهد   [
لفريضة الحج، ودخلت بعثة مملكة البحرين للحج وحمالت الحج البحرينية 
المقبل  األح��د  يوم  الحج  مناسك  لبدء  الترتيبات  إلنهاء  الزمن  مع  سباق  في 

بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر. 
وفي صعيد عرفات أنهت لجان بعثة الحج وضع اللمسات األخيرة لتهيئة 
الموقع  بتهيئة  للبعثة  المرافق  الكشافة  وف��د  فريق  تكفل  إذ  البعثة،  موقع 
الشركات  إحدى  مع  بالتنسيق  الخيام  ونصب  اإلرشادية  اللوحات  ووضع 
دينار  أل��ف   18 بنحو  تقدر  بكلفة  الموقع  لتهيئة  البعثة  معها  تعاقدت  التي 

بحريني. 
لتجهيز  خاصة  شركات  مع  للتعاقد  اتجهت  األخ��رى  هي  الحج  حمالت 
بين  التمايز  ويظهر  حملة،  كل  تريده  ال��ذي  التصور  وف��ق  عرفات  مخيمات 
حملة  كل  تقدمها  التي  الخدمات  مستوى  على  باالعتماد  وذلك  وأخرى  خيمة 

مقارنة باألخرى. 
األضحى  عيد  أي��ام  أول  في  البحرين  حجاج  سيصلها  والتي  منى  في  أما 
باستثناء  سلفًا،  معدة  المخيمات  فإن  معتاد  هو  فكما  االثنين(،  )يوم  المبارك 
وعمدت  الحجاج،  راح��ة  ووس��ائ��ل  البوفيه  أدوات  ونقل  التجهيزات  بعض 

الحمالت إلى التفنن في سبل تقديم الخدمات للحجاج.

 نشاط بحريني في مكة استعدادًا لموسم الحج 

أعمال تجهيز موقع حجاج البحرين بصعيد عرفات

مرئيات »الوفاق« تشمل الدوائر ولجنة االنتخابات وإلغاء المراكز العامة 

المعارضة تبدأ مارثون إصالح النظام االنتخابي

ـــال فــيــروز  ــب ج ــائ ــن ــف عــضــو كــتــلــة الـــوفـــاق ال ــش وك
لتطوير  ــا  ــه ب ســتــتــقــدم  ــي  ــت ال الــجــمــعــيــة  ــات  ــي ــرئ م عـــن 
بالعملية  المتعلقة  والتشريعات  االنتخابات  قانون 
ـــر  ـــدوائ ــــدد ال ـــا تــقــلــيــص ع ـــه االنــتــخــابــيــة، وعـــلـــى رأس

االنتخابية.
»الــوفــاق  إن  ــط«:  ــوس »ال لـــ  تصريح  فــي  فــيــروز  ــال  وق
عمر  ليكون  االنتخاب  سن  لتخفيض  بتعديل  ستتقدم 
أنه  اآلخــر  ـــر  واألم ــًا،  ــام ع  20 عــن  بــداًل  سنة   18 الناخب 
أن  السياسية  الحقوق  لمباشرة  المواطن  في  يشترط 
عشر  البحرينية  الجنسية  اكتسابه  على  مضى  قد  يكون 

سنوات«.
العام  في  حدث  الذي  ستلغي  الوفاق  أن  فيروز  وذكر 
أشهر  لستة  عليهم  المحكوم  بحرمان  يتعلق  فيما   2006
أن  ستقترح  الوفاق  أن  كما  التصويت،  حق  من  أكثر  أو 
ووزارة  البحرين  ــاع  دف ــوة  ق منتسبي  ــأن  ش فــي  يسري 
يتم  وال  اآلخــريــن،  المواطنين  على  يسري  ما  الداخلية 

توجيه أصواتهم.
فيما  كـــامـــل  ــل  ــص ف تــخــصــيــص  ـــن  ع ـــروز  ـــي ف وكـــشـــف 
لانتخاب  العليا  اللجنة  تسمى  لجنة  بإنشاء  يتعلق 

عضوا   14 من  المقترحة  اللجنة  وتتكون  واالستفتاء، 
بــالــنــزاهــة  ــا  ــه ل ــود  ــه ــش م قــضــائــيــة  شخصية  ــة  ــاس ــرئ ب
أو  الــتــمــيــيــز  مــحــكــمــة  مـــن  ــاة  ــض ق  4 ــم  ــض وت ـــاءة،  ـــف ـــك وال
شخصيات  وخمس  الكبرى،  المحكمة  أو  االستئناف 
جمعية  ألية  المنتمين  غير  من  بالحياد  لها  مشهود  عامة 
سياسية، وهؤالء يختارهم مجلس النواب، وأيضًا يكون 
من ضمنهم محامون مقيدون في جداول المحامين وغير 

منتمين ألي جمعية سياسية«.
فيروز  ذكر  الناخبين  وجداول  بسجات  يتعلق  وفيما 
الناخبين  أســمــاء  تــكــون  أن  على  سينص  التعديل  أن 
مجمعاتهم  أرقام  وليس  واضحة،  وعناوينهم  واضحة 
الجريدة  ــي  ف الناخبين  ـــداول  ج نشر  ويــتــم  السكنية، 
المياد  وتــاريــخ  ــم  االس وسنة  ــم  االس متضمنا  الرسمية 

وعنوان السكن.
تداولها  يتم  التي  المقترحة  التعديات  ضمن  ومــن 
البحرين  تكون  أن  أما  السياسية:  الجمعيات  بين  حاليًا 
القوائم  عبر  االنتخاب  يكون  وأن  واحدة  انتخابية  دائرة 

كما حصل في االنتخابات األولى في العراق.
وبشأن مسألة الرقابة على االنتخابات أوضح فيروز 

الحقوقية  للجمعيات  الحق  بإعطاء  ستطالب  الوفاق  أن 
الداخلية، وكذلك لجهات المراقبة الدولية. مشيراً إلى أن 
الحقوق  مباشرة  قانون  في  جديداً  فصًا  ستفرد  الوفاق 

السياسية لتنظيم عملية االستقاء.
رفض  ــى  إل ستسعى  ــاق  ــوف ال أن  فــيــروز  ــد  أك ــك  ذل ــى  إل
التصويت اإللكتروني، ألنه مخالف للدستور الذي ينص 
على بطاقات االقتراع، إذ سنصّر على أن يكون التصويت 

يدويًا.

إلى  البحرين  تقليص  تم  حال  في  أنه  فيروز  وأوضــح 
فإنه  انتخابية  ــر  دوائ خمس  أو  ــدة  واح انتخابية  ــرة  دائ
ال  ولكن  دائـــرة  كــل  فــي  االنتخاب  مــراكــز  تتعدد  أن  يمكن 
تخصيص  يجوز  ال  ولكن  ــرى،  األخ الدوائر  إلى  تتعداها 

مراكز عامة خارج حدود الدوائر االنتخابية.
فخرو  منيرة  السياسية  الناشطة  تشدد  جانبها  من 
إصاح  في  مبكراً  النواب  مجلس  يبادر  أن  ضــرورة  على 
المتعلقة  القوانين  »تعديل  خال:  من  االنتخابي  النظام 
الناخب  اسم  إلدراج  بالنسبة  وخصوصًا  باالنتخابات 
ووضع  الدائرة،  في  وجوده  من  التأكد  يتم  كي  وعنوانه 
آلية لتحديد الدوائر االنتخابية بحيث ال يزيد الفارق بين 
عدد الناخبين من دائرة إلى أخرى إال على أعداد بسيطة، 
لانتخابات  ــرة  دائ عشرين  إلــى  الــدوائــر  عــدد  وتقليص 
التي  في  ــر  دوائ عشر  إلــى  اختصارها  يجري  ثم  المقبلة 
دائرة  البحرين  اعتبار  إلى  النهاية  في  نصل  حتى  تليها 

واحدة«.
مسألة  لطرح  الوقت  حان  أنه  »اعتقد  فخرو:  وتقول 
وطرحه  االنتخاب  قانون  وتعديل  الدوائر  عدد  تقليص 
للنقاش. فمن غير المعقول أن ندخل االنتخابات المقبلة 
التي  القوانين  ونفس  األدوات  ونفس  الــظــروف  بنفس 
تحكمها والتي جعلت الكثير من المواطنين يشككون في 

نتائج االنتخابات«.
غير  ــرة  دائ كل  في  الناخبين  ــداد  »أع أن  فخرو  وتؤكد 
إلى  الجنوبية  ــر  ــدوائ ال بعض  فــي  يتقلص  فهو  متساو 
والشمالية  العاصمة  دوائر  في  يتزايد  بينما  مئات  بضع 

إلى أكثر من 15 ألفًا يمثلهم من النواب واحد«.
الدوليين  للمراقبين  السماح  عدم  إلى  فخرو  وأشارت 

الذين  بين  ومــن  التصويت  عملية  لمراقبة  الخارج  من 
التي   )NDI( الـ  منظمة  االنتخابات  مراقبة  عن  اقصوا 
التنمية  مــعــهــد  ــا  ــره أم أن  بــعــد  الــبــحــريــن  ــن  م ــت  ــرج خ
رئيسة  حتى  بإرجاعها  ينفع  ولم  بالمغادرة  السياسية 
مادلين  السابقة  األميركية  الخارجية  ووزير  المؤسسة 
إلرجــاع  للتوسط  البحرين  إلــى  ــاءت  ج التي  أولبرايت 

مؤسستها إال أن طلبها رفض.
كبيراً  دوراً  لعب  العامة  المراكز  وجود  أن  فخرو  ورأت 
في رفع شكوك الناخبين إلى أقصاها من احتمال التزوير 
وتصويت  الــمــتــحــركــة<<  ><الــكــتــلــة  قــبــل  ــن  م جـــاء  ـــذي  ال
تستعمل  التي  الصناديق  تكون  أن  يجب  كما  العسكر، 
ومن  بداخلها  ما  المراقب  يرى  كي  شفافة  االنتخابات  في 

شأنه تسهيل عملية المراقبة.
عناوينهم  تحمل  ال  الناخبين  »قوائم  أن  وأوضحت 
التزوير  عمليات  يسهل  ما  الكويت.  في  حاصل  هو  مثلما 
قوامها  كان  التي  المتحركة  للكتلة  بالنسبة  خصوصًا 

ثمانية آالف شخص ال عنوان لهم في البحرين«.
ــرو الــجــمــعــيــات الــســيــاســيــة ومــنــظــمــات  ــخ ــــت ف ودع
المجتمع المدني ذات الصلة إلى أن تطرح تصوراتها عن 
بتوصيات  لنخرج  عام  مؤتمر  في  المهم  الموضوع  هذا 
لنرى  أيــضــًا  ــورى  ــش ال مجلس  وإلـــى  ــواب  ــن ال ــى  إل ُتــقــدم 
سوف  التي  القضية  هــذه  تجاه  فعله  يستطيعون  مــاذا 
رد  لمعرفة  ــًا  ــض وأي مقبلة.  لفترة  الــعــام  ـــرأي  ال تشغل 
االنتخابية  العملية  إصاح  في  جادة  هي  وهل  السلطة 
ــأدوات  وب اآلن  منذ  االنتخابات  لتلك  لنستعد  المقبلة؟ 
في  حدث  مما  أسوأ  النتيجة  فستكون  وإال  مطورة  جديدة 

نوفمبر/ تشرين الثاني.

منيرة فخرو

 § الوسط - حيدر محمد

] تتطلع جمعيات المعارضة إلى مجموعة من الخطوات لتحسين وضع العملية االنتخابية في 
البحرين، وقد شرعت الجمعيات السياسية في عقد سلسلة من االجتماعات التنسيقية من أجل ما 

تطلق عليه »تعزيز الشفافية في العملية االنتخابية«.
وتطالب المعارضة بضرورة أن يصدر قانون رسم الدوائر االنتخابية من خالل مجلس النواب، 

بداًل من المرسوم الحالي الذي صدر قبل انعقاد أولى جلسات المجلس الوطني في العام 2002.


