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»التجمع القومي«: الحكومة المنتخبة والمجلس المنتخب كامل الصالحيات مبادئ مرئياتنا

أكد أن تعيين رئيس الوزراء من اختصاصات الملك... عبداللطيف الشيخ:

شرعية النظام القائم وسيادة القانون والحرية والمواطنة ثوابت المنبر اإلسالمي في الحوار

تجمع  بجمعية  المنبر  جمع  لقاًء  هناك  أن  إلى  وأشار 
الوحدة الوطنية تمت خالله مناقشة المرئيات المختلفة 
موقف  ولتجسيد  الحوار  جلسات  خالل  حولها  للتوافق 

متماسك موحد لجماهير الفاتح.
حقوق  تــأكــيــد  ــت  ــواب ــث ال ـــذه  ه بــيــن  مــن  أن  ــــاف  وأض
المواطنة وحرية التعبير وكرامة المواطن ونبذ الطائفية 
السياسية،  ــدات  ــن األج لفرض  العنف  استخدام  ونبذ 
التي   المرجعية  هــو  الوطني  العمل  ميثاق  أن  وتأكيد 
صلب  ــاس  ــأس وك كــافــة  الــشــعــب  فــئــات  عليها  أجــمــعــت 
وأن  ــن،  ــوط ال أطــيــاف  جميع  ارتضته  الوطني  للحوار 
مكوناته  بجميع  البحريني  للمجتمع  الوطنية  الوحدة 
على  وتــوحــدت  تكاتفت  إذا  تنوعها  في  قــوة  مصدر  هي 
الثوابت ونبذت االختالف والتنافر. وأشار الشيخ إلى أن 
عليها  أجمع  التي  القائم  النظام  شرعية  الثوابت  بين  من 
األمم  استفتاء  أولهما  منفصلين؛  استفتاءين  في  الشعب 
خالل  من  وآخرهما   ،1970 في  االستقالل  ابان  المتحدة 

العام  في  الوطني  العمل  ميثاق  على  الشعبي  اإلجماع 
أجرم  لمن  العفو  تكرار  ورفض  القانون  وسيادة  2001م، 
وقوانينه،  الوطن  حرمات  واستباح  القانون  وخالف 
ورفض  التغيير  في  الدستورية  اآلليات  إلى  واالحتكام 
سياسي  طيف  في  الشعب  رغبة  واختزال  المراحل  حرق 
والطفل  المرأة  فيها  بما  اإلنسان  حقوق  وصيانة  واحد، 
السماوية  الديانات  لهم  كفلتها  التي  حقوقهم  وإعطاءهم 

والمواثيق الدولية.
مكافحة  الثوابت،  هذه  بين  من  أن  كما  الشيخ  وواصل 
مظاهر مخالفة القانون وفرض الواقع من خالل التعدي 
المرخصة،  غير  المنشآت  وإقامة  العامة  األراضــي  على 
ــوق جــمــيــع األطـــيـــاف فــي الــمــجــتــمــع وعــدم  ــق ــظ ح ــف وح
وبناء  الرئيسية،  المجتمع  مــكــونــات  مــن  أٍي  تهميش 
الوسائل  من  أي  في  الوطني  والتوافق  التعاون  آليات 
قد  آليات  أية  ورفض  والتنفيذية،  والرقابية  التشريعية 
والتعايش  اآلخر،  وإقصاء  بالقرار  االستفراد  إلى  تؤدي 

واألمــان  االجتماعي  السلم  حفظ  على  والعمل  السلمي 
إلى  والتنمية  االقــتــصــاد  بعملية  ــع  ــدف وال ــرار،  ــق ــت واالس
الشارع،  في  السياسي  بالحراك  تتأثر  أن  دون  من  األمام 
واعتماد  العام  المال  وهدر  الفساد  مكافحة  على  والعمل 
اإلقرار  مع  التنفيذية،  السلطة  تعيينات  في  الكفاءة  مبدأ 
مع  ــه  أن إال  للسلطة  السلمي  ــداول  ــت ال مبدأ  بمشروعية 
تكريسه  زاد  والذي  المجتمع  في  الحاد  الطائفي  االنقسام 
إلى  بها  والنزول  األخيرة  األحداث  خالل  الطائفية  مظاهر 
الشارع فإن تطبيق هذا المبدأ في الوقت الحاضر يفضي 
فعلّيًا إلى حكم الطائفة وهو ما ال يمكن القبول به، وأخيراً 
هدفًا  الخليجية  الكونفيدرالية  ــدة  ــوح ال ــى  إل ــوة  ــدع ال
يحمي  وســّداً  الصف  لتقوية  ووسيلة  المنطقة  لشعوب 

الشعوب ومقدراتها من أطماع الدول األخرى.
ـــدداً  ع ــت  ــدم ق الــمــنــبــر  ــات  ــي ــرئ م أن  الــشــيــخ  ــــح  وأوض
بالمحور  يتعلق  فيما  ـــالح  اإلص ــول  ح المقترحات  مــن 
ــي والــحــقــوقــي،  ــاع ــم ــت الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي واالج
المنتخب  النواب  مجلس  صالحيات  ــادة  زي أهمها  لعل 
والنواب  الشورى  لمجلسي  الداخلية  الالئحة  وتعديل 
الوزراء  رئيس  يعين  الملك  وإن  القوانين،  إقرار  لتسريع 
إضافة  ـــوزراء،  ال اختيار  في  معينة  معايير  تحديد  مع 
ـــادة  وزي الخليجية،  الــكــونــفــيــدرالــيــة  نــحــو  ــع  ــدف ال إلـــى 
الشفافية من خالل إقرار وتفعيل قانون حق االطالع على 

في  المآتم  أو  المساجد  أو  الدين  استغالل  منع  المعلومة، 
أو  واألشخاص  القوائم  تزكية  في  أو  االنتخابية  الدعاية 

في الشحن الطائفي.
الشيخ  فأشار  االقتصادي؛  بالجانب  يتعلق  فيما  أما 
عن  الكشف  قانون  تفعيل  المقترحات  بين  من  أن  إلــى 
أمالك  مع  التعامل  في  الشفافية  ــادة  وزي المالية  الذمة 
من  عنه  كشف  عما  ــة  ــدول ال خزينة  وتــعــويــض  ــة  ــدول ال
نيابة  ــاء  ــش وإن والــدفــان،  ــة  ــدول ال أمـــالك  ــي  ف ــاوزات  ــج ت
ومتابعة  والمالي  اإلداري  الفساد  لمكافحة  خاصة  عامة 
توصيات تقارير ديوان الرقابة المالية، وسن تشريعات 
تضمن الحفاظ على الثروة الوطنية وعدم التصرف فيها 
عن  االفصاح  في  التامة  والشفافية  القانون،  خالل  من  إال 
وضم  األخــرى  المصادر  وجميع  النفط  من  البالد  دخــل 
وتشجيع  للدولة،  العامة  الموازنة  إلى  اإليــرادات  جميع 
المشترك،  السوق  وبناء  الخليجي  االقتصادي  التكامل 
تنمية  في  وأدائها  ممتلكات  شركة  على  الرقابة  ــادة  وزي

األصول التابعة للدولة وإخضاعها للرقابة البرلمانية.
وفيما يتعلق بالجانب االجتماعي؛ أشار األمين العام  
التوظيف  جهود  دعم  المقترحات  بين  من  أن  إلى  للمنبر 
من  ألي  وتهميش  تمييز  دون  ــن  م للشباب  ــب  ــدري ــت وال
بحرنة  على  لحثه  الخاص  القطاع  ودعم  المجتمع  فئات 
المتقاعدين  رواتــب  ــم  ودع الــرواتــب  وزيـــادة  الوظائف، 

والعمل  ــاص،  ــخ وال الــعــام  القطاعين  فــي  والمواطنين 
خالل  من  اإلسكانية  المشكلة  حل  على  مستعجل  بشكل 
االنتظار  فترة  وتقليص  اإلســكــان  وزارة  مــوازنــة  زيـــادة 
سنوات   10 مدتها  لالسكان  استراتيجية  خطة  وطــرح 
مشاريع  تكون  أن  لها  المخطط  األراضي  تحديد  فيها  يتم 
سنوّيًا  منها  ــازه  ــج إن ــم  ت ــا  م مــراجــعــة  وتــتــم  إســكــانــيــة، 

بشفافية تامة.
أي  منع  على  الشيخ  ــز  رك الــحــقــوقــي؛  الــمــحــور  ــن  وع
السياسية  لــأغــراض  األطــفــال  اســتــغــالل  مــظــاهــر  ــن  م
سوء  ومنع  الطفل،  لحماية  قــانــون  ــن  وس الطائفية  أو 
القوانين،  خــالل  من  حقوقها  وتنظيم  الــمــرأة  استغالل 
بما  والمسيرات  للتظاهر  المنظمة  القوانين  وتعديل 
بحظر  والمقيمين،  المواطنين  جميع  حــقــوق  يحفظ 
المؤسسات  فــي  واالحتجاجات  والمسيرات  التظاهر 
التعليمية والصحية والحيوية وصيانة حق المواطنين 
هذه  تنظيم  ــالل  خ مــن  االحتجاج  فــي  يرغبون  ال  الــذيــن 
قطع  ومنع  فقط  لها  المخصصة  األماكن  في  الفعاليات 
أو  تسييس  وحظر  الحركة،  انسيابية  وإعــاقــة  الطرق 
على  القانون  وتطبيق  والمهني  النقابي  العمل  طأفنة 
واالقتصادية  النفسية  اآلثار  وتعويض  ذلك،  يخالف  من 
المتسببين  قبل  من  والمؤسسات  المباني  في  واألضرار 

في االحتجاجات.

وبين األمين العام للتجمع حسن  العالي أن 
توجس  لديهم  اللقاء  هذا  في  الحضور  »جميع 
الوطني،  ــوار  ــح ال ــي  ف الــمــشــاركــة  ــن  م وخـــوف 
ــدة ومــشــروعــة؛  ــدي ــادر هــذا الــتــوجــس ع ــص وم
تخدم  ال  بــالــحــوار  المحيطة  االجــــواء  أن  أوال 
ونبه  وسلبية«،  ضاغطة  اجواء  إنها  إذ  الحوار، 
االمنية  المخلفات  ان  يعلم  »الجميع  أن  ــى  إل
ــي ارتــبــطــت  ــت ــة ال ــي ــاس ــي ــس ــة وال ــي ــاع ــم ــت واالج
المئات  خلفت  الوطنية  السالمة  حالة  بفترة 
المحاكمات  ــن  م ــرات  ــش ــع وال المعتقلين  ــن  م
»وكذلك  وتابع  فيها«،  النظر  اعادة  يجب  التي 
ـــان ومــــا جــــرى في  ـــس ــات حــقــوق االن ــاك ــه ــت ان
الوزارات، وال انسى موضوع اإلعالم وما يثيره 

من تخندق طائفي وبالذات اإلعالم الرسمي«.
آليات  هــي  للتخوف  ــر  آخ »مــصــدر  وواصـــل 
شخصية  ــــ300  ل ــوة  ــدع ال وجــهــت  إذ  ــوار،  ــح ال
إلى  سيرفع  عليه  االتــفــاق  سيتم  ــا  وم للحوار 
الــمــرئــيــات،  لتنفيذ  ــــر  األوام إلصــــدار  الــعــاهــل 
ونبه  مــــن؟«،  ــع  م ســيــتــحــاور  ــن  م ــوف:  ــخ ــت وال
هذا  جــلــوس  مــن  والسلبيات  »الــعــراقــيــل  ــى  إل
وخصوصا  الحوار  طاولة  على  الكبير  العدد 
احــتــقــان  خلفية  عــلــى  ــون  ــأت ي ــن  ــوي ــدع ــم ال أن 
وهــم  سيجلسون  يــعــنــي  وتــســقــيــط،  طــائــفــي 
أن  إلــى  ـــوه  ون ــــر«،  اآلخ يطرحه  بما  يثقون  ال 
مع  الــتــعــامــل  كيفية  ــو  ه ــروح  ــط ــم ال »الــســقــف 
جانب  عن  نتحدث  فنحن  المشروعة،  المطالب 
مجلس  وهي  العهد؛  ولي  مبادئ  وهي  أساسي 
اإلرادة  تمثل  وحكومة  الصالحية  كامل  منتخب 
الوطنية  ـــدة  ـــوح وال والــتــجــنــيــس  الــشــعــبــيــة 

وموضوع األمالك العامة«.
السياسي  المدخل  ــي  »ف العالي  ـــاف  وأض
يكون  أن  ــا  ــرن وذك ــوري،  ــت ــدس ال األمـــر  وضعنا 
دستور  لوضع  تأسيسي  مجلس  وضع  الحل 
العهد  ولــي  مبادئ  ــى  ادن كحد  وذكــرنــا  للبالد، 
ونحن   ،2002 دستور  على  تعديالت  بإدخال 
من  الـــــوزراء  ــس  ــي رئ ــون  ــك ي أال  يــجــب  انـــه  نـــرى 
بثقة  تحظى  أن  يجب  الحكومة  وأن  العائلة 
ـــــوزراء  ــس وال ــي ــرئ الــمــجــلــس والــجــمــيــع مــن ال
»هناك  أن  إلى  ونبه  فيهم«،  الثقة  طرح  يجوز 
قبل  من  الحكومة  انتخاب  وهو  األعلى  السقف 
ينفرد  النواب  مجلس  إن  وقلنا  األكبر،  الحزب 
والقراءة  قراءتين  تكون  أن  ويمكن  بالتشريع 

يحسمها  ـــواب  ـــن ال لــمــجــلــس  تــكــون  ــة  ــث ــال ــث ال
بعض  وضعت  »الجمعية  أن  وبين  لوحده«، 
النواب،  مجلس  صالحيات  لتوسيع  البنود 
الشورى  مجلس  من  قسم  يكون  أن  ووضعنا 
خالل  من  مباشر  غير  بشكل  انتخابهم  يكون 
أو  المهنية  الجمعيات  ــي  ف قياديين  كونهم 
حتى السياسية«، وأشار إلى أن »هناك مصادر 
مصادر  ومن  للتفاؤل،  مصادر  وهناك  للتشاؤم، 
الملك  جاللة  مــن  صـــادرة  ــوة  ــدع ال أن  الــتــفــاؤل 
فشله  ألن  ــوار  ــح ال انــجــاح  على  حــريــص  ــو  وه
باإلضافة  الصفر،  دون  ما  مربع  إلى  سيعيدنا 
اقليمية  ــوط  ــغ وض تصريحات  هــنــاك  أن  ــى  إل
أن  معتقدا  صادقًا«،  الحوار  يكون  ألن  ودولية 
انطالقًا  فإنه  عليها  تحفاظاتنا  بكل  »الصيغة 
جميع  تتوافق  أن  ــد  الب الوطنية  ــدة  ــوح ال مــن 
البحرين،  في  اإلصالح  على  الرئيسية  الفئات 
لوحدها  ــة  ــارض ــع ــم ال إن  ــول  ــق ن ان  يمكن  وال 
نتوجس  »نحن  ــال  وق بــاإلصــالحــات«،  تنفرد 
من  هناك  أن  نتوقع  أننا  وخصوصا  الحوار  من 
على  سنعمل  ولكننا  ليفشله  الــحــوار  سينزل 
والوصول  الطويل  بالنفس  وسنعمل  انجاحه 
نــريــده،  مــا  ــى  إل ــول  ــوص ال مــن  نقطة  أعــلــى  ــى  إل
على  سنوافق  كنا  إذا  ما  سنرى  ذلك  ضوء  وفي 
»المعيار  أن  على  وشــدد  ال«،  أم  الحوار  نتائج 
الرئيسي  لنجاح الحوار هو بما سيخرج به من 

دستورية«. مكتسبات 
مع  الــتــواصــل  بــشــأن  ســؤال  على  رده  ــي  وف
العالي  ــح  أوض التقدمي«،  و«المنبر  »وعـــد« 
وهناك  الديمقراطي  التيار  بين  لقاءات  »لدينا 
هناك  ــن  ــك ول ــات،  ــي ــرئ ــم ال فــي  بــســيــط  تــفــاوت 
وسيكون  الدستوري  الملف  أهمية  على  اجماع 
وأردف  الحوار«،  بدء  مع  يومي  تنسيق  هناك 
السياسية  القوى  جميع  على  االنفتاح  »قررنا 
الوحدة  تجمع  فيها  بما  المرئيات  لمناقشة 
المنبر  وجمعية  األصــالــة  وجمعية  الوطنية 
التجمع  »جــمــعــيــة  أن  ـــى  إل ــه  ــب ون ــا«،  ــره ــي وغ
تشارك  أن  وتتمنى  تدعو  الديمقراطي  القومي 
الحوار  في  اإلسالمية  الوطني  الوفاق  جمعية 
الساحة  فــي  رئيسيًا  سياسيًا  مكونًا  لكونها 
صفوف  مشاركتها  وستعزز  ثقلها  ومعروف 

المعارضة داخل الحوار«.
السكة  على  الوطني  العمل  »سنضع  وتابع 

ــاد  ــع ــت ـــوار واالب ـــح ــة ال ــك الــصــحــيــحــة وهـــي س
ـــداث  اح اثــبــتــت  الــــذي  الـــشـــارع  تجييش  عــن 
للقوى  خــاضــع  غير  انــه  شــبــاط  فــبــرايــر/   14
اجندات  يفرض  أن  يمكن  وبالتالي  السياسية، 
ثقل  تعرف  »الحكومة  وواصل  أجندتها«،  غير 
اصواتها  عن  النظر  بغض  السياسية  القوى 
هناك  يكون  عندما  وبالتالي  الحوار  طاولة  في 
توافق وبالتالي شبه اجماع لو قلنا على األمور 
السياسية  فالقوى  والدستورية  السياسية 
فشل  يعني  موافقتها  ــدم  وع تــوافــق،  ان  يجب 
تكون  أن  يجب  الغمامات  رغم  وعلى  الحوار، 
لمدى  مسطرة  ولدينا  قدرتنا  في  ثقتنا  لدينا 

فشل أو نجاح الحوار وبناء عليه نتصرف«.
ســنــوات   10 مــنــذ  نــطــالــب  ــن  ــح »ن ــــاف  وأض
بالحوار  نطالب  كنا  إننا  وصحيح  بالحوار، 
هو  الحكم  ألن  السياسية  والقوى  الحكم  بين 
حوار  على  منفتحون  ولكننا  القرار،  يملك  من 
مستمر  اتصال  ولدينا  المكونات،  جميع  يضم 
بما  األربع  السياسية  القوى  مع  المرئيات  عن 
من  التأخر  ــدرون  ــق م ونــحــن  »الـــوفـــاق«،  فيها 
البحرين  فــي  ـــواء  األج بسبب  الموقف  ــالن  اع
سلبي  ــف  ــوق م ــاذ  ــخ ات بــاتــجــاه  تضغط  ــي  ــت ال
نتائج  إن  قلنا  »لكننا  واستدرك  الــحــوار«،  من 
بشأن  النهائي  القرار  ستعطي  التي  هي  الحوار 

فشل الحوار«.

لجمعية  العام  األمين  نائب  أشار  جهته  من 
القصاب  محمود  الديمقراطي  القومي  التجمع 
مفتوحا  يكون  ان  يجب  الحوار  »سقف  أن  إلى 
ونحن  يريده،  ما  طرح  شخص  اي  حق  من  ألن 
خائنًا،  ليس  المطالب  ــع  رف مــن  أن  على  نصر 
من  تستفيد  أن  أرادت  جهات  هناك  أن  صحيح 
ونبه  بها«،  شأن  للمطالب  ليس  لكن  األحــداث 
مرئيات  عليها  تــقــوم  الــتــي  »الــمــبــادئ  أن  ــى  إل
ـــى مــجــلــس كــامــل  ــل إل ــوص ــت الــجــمــعــيــة هـــي ال
ارادة  تمثل  حكومة  على  والتوافق  الصالحيات 
والحفاظ  البرلمان  لرقابة  وتخضع  الشعب 
الفئات  ــل  ك ودعـــم  ــي،  ــان ــك ــس ال ـــوازن  ـــت ال عــلــى 
»جوهر  أن  واعتبر  الــقــومــي«،  البعد  وتعزيز 
وسنطلب  الدستورية،  التعديالت  المرئيات 
وحكومة  الصالحيات  كامل  منتخبًا  مجلسًا 
كما  الــحــريــات،  على  والــحــفــاظ  الشعب  تمثل 
االنتخابية  الدوائر  لتعديل  بمشروع  سنتقدم 
القانون  عيوب  من  يحد  جديد  قانون  من  البد  إذ 
الحالي واعطاء الناخب الفرصة األكبر الختيار 
من يريد«.وتابع القصاب »في تقليص الدوائر 
دائرة  بين  الفرق  يتجاوز  أال  يجب  االنتخابية 
مــجــال  »فـــي  وزاد  الــمــئــة«،  فـــي   15 وأخـــــرى 
االحزاب السياسية صغنا مرئياتنا وهو اجراء 
من  بــدال  األحـــزاب  قانون  إلــى  المسمى  تعديل 
الحقوق  وتفعيل  السياسية  الجمعيات  قانون 

الثاني  الباب  في  عليها  المنصوص  والحريات 
ــادئ الــمــيــثــاق،  ــب ــم ــور والــتــمــســك ب ــت ــدس ــي ال ف
إلى  ونبه  حقوقيا«،  النافذة  القوانين  وتعديل 
قانون  تعديل  هو  به  سنتقدم  ما  ضمن  »من  أن 
المالي  الفساد  ومحاربة  البلدية  المجالس 
وتسجيل  وطنية  مصالحة  وتحقيق  واإلداري 
عن  فضال  الخطأ،  حقهم  في  حصل  لمن  اعتذار 
القطاع  لدعم  عاجلة  باجراءات  سنطالب  أننا 
للمؤسسات  تمويلية  منح  وتقديم  الــخــاص 
ـــررة والــــقــــضــــاء عـــلـــى اإلجــــــــراءات  ـــض ـــت ـــم ال
االجتماعي  »المحور  أن  وبين  البيروقراطية«، 
إصالح  ومنها  والتعليم  التربية  من  سيتكون 
ومنه  الصحي  المحور  ولدينا  للتعليم،  شامل 
المراكز  وتــطــويــر  الــشــامــل  الصحي  التأمين 
الصحية ولدينا ما يتعلق بالتجنيس وتعديل 

قانون الجنسية«.
ستقترح  »الــجــمــعــيــة  إن  ــاب  ــص ــق ال وقــــال 
به  يــخــرج  ــا  م تنفيذ  لمتابعة  لجنة  تشكيل 
من  لالجتماع  الــحــوار  أعضاء  وإعـــادة  الــحــوار 
»التوافق  أن  إلــى  ــوه  ون التنفيذ«،  تقييم  أجــل 
بالتصويت،  مرتبطًا  الموضوع  يكون  أال  يعني 
على  ــاء  ــن ب الــقــرار  سيتم  أنـــه  ــرف  ــع ن كــنــا  ولـــو 
رفضنا  لكنا  المعارضة  عــدد  ــذا  وه التصويت 
ونــوه  مشجع«،  الــتــوافــق  أن  إال  ـــاس،  األس مــن 
عندما  السبع  المعارضة  »الجمعيات  أن  إلى 

تحدثت  التأسيسي  المجلس  فــكــرة  طــرحــت 
ـــوات  أص بغالبية  ــون  ــك ي الــتــصــويــت  أن  ــن  ع
الحوار  مــخــاوف  »أحــد  أن  واعتبر  الثلثين«، 
وذات  مختلفة  سياسية  قـــوى  ــاك  ــن ه أن  ــو  ه
الــقــوى  جميع  وبــالــتــالــي  مختلفة  تــوجــهــات 
حاد  والسياسي  الطائفي  واالختالف  ستذهب 
عدم  على  نصر  أن  يجب  وطنية  كقوى  ولكننا 
»الفشل  أن  إلى  ونبه  الطائفي«،  الخيار  فرض 
البلد  سيقودان  طائفي  إلى  الموضوع  تحول  أو 
على  وسنصر  شاقة  مهمة  وهي  المجهول  إلى 

ان السقف هو مصلحة الوطن«.
من  هناك  أن  نعرف  اننا  رغــم  »على  وأكمل 
وخصوصا  ــرى  أخ لمناح  بالمؤتمر  سيذهب 
أننا نعرف أن هناك أطرافًا تريد إفشال المؤتمر 
اتصاالت  هناك  فإن  السابق،  الحوار  أفشل  كما 
رؤاهم  على  االطالع  أجل  من  االخرى  القوى  مع 
طرح  ــا  م على  بالتأكيد  ـــادر  ب ــن  م أول  ونــحــن 
األول  اللقاء  فــي  الوطنية  الــوحــدة  تجمع  فــي 
اللقاء  في  درجة   180 ينحرف  أن  قبل  بالفاتح 
ممدودة«،  وايدينا  منفتحون  ولكننا  الثاني. 
ولــي  ســمــو  ــادرة  ــب ــم ل »بالنسبة  أنــه  وأوضـــح 
تريد  قوى  وهناك  مرئياتنا،  في  ضمناها  العهد 
الدولة  وبين  بينها  مسافة  هناك  إن  تقول  أن 
ضد  ــوار  ــح ال ــار  س وإذا  معها  نتحاور  أن  نريد 

الشعب فإننا سنتوقف عن المشاركة«.

ندوة التجمع القومي التي تم خاللها استعراض مرئيات التجمع للحوار الوطني

] قالت جمعية التجمع القومي الديمقراطي في ندوة عقدتها مساء أمس األول 
»الحكومة  إن  ال��ح��وار  بشأن  مرئياتها  الستعراض  بالزنج  الجمعية  مبنى  في 
المنتخبة ومجلس منتخب كامل الصالحيات هو من مبادئ المرئيات التي تقدمنا 

بها للحوار«.

§ البسيتين - جمعية المنبر الوطني اإلسالمي

التي  المنبر  رؤية  إن  الشيخ  عبداللطيف  اإلسالمي  الوطني  المنبر  لجمعية  العام  األمين  قال   [
تم رفعها إلى رئيس لجنة حوار التوافق الوطني رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني تنطلق من 
األربعة  المحاور  تجاه  الجمعية  مرئيات  يحدد  عاّمًا  إطارًا  منها  تستمد  التي  الثوابت  من  مجموعة 

للحوار.

مشاركة ممثلين للحكومة لإلجابة عن استفسارات المتحاورين 

الظهراني: مناقشة جميع المرئيات المقدمة في الحوار

الحكومة  مــن  ممثل  مشاركة  عــن  الظهراني  وكــشــف 
)السلطة التنفيذية( أو ممثلين في جلسات حوار التوافق 
الحوار  إلثراء  األساسية  المحاور  مناقشة  خالل  الوطني 
ربما  الــتــي  ــاؤالت  ــس ــت وال ــارات  ــس ــف ــت االس ــن  ع واإلجـــابـــة 
تعزز  الحكومية  المشاركة  أن  كما  المتحاورون،  يطرحها 
شكره  عــن  الظهراني  وعبر  والــتــعــاون.  الــتــواصــل  مبدأ 
المجتمعية  والفعاليات  المواطنون  أبــداه  لما  وتقديره 
الوطني،  التوافق  حوار  في  للمشاركة  وطنية  مشاعر  من 
وإنجاح  لدعم  المساهمة  في  الواسعة  الشعبية  والرغبة 
من  العديد  الحوار  رئاسة  تلقي  إثر  وذلك  الحوار،  وإثــراء 

والفعاليات  المواطنين  ــن  م واالتـــصـــاالت  ــالت  ــراس ــم ال
المجتمعية للمشاركة في حوار التوافق الوطني.

ــة  ــادق ــص ــا ال ــواي ــن ــال ــي عـــن ثــقــتــه ب ــران ــه ــظ ـــــرب ال وأع
التوافق  حوار  في  المشاركين  لدى  الوطنية  والمسئولية 
ومطالب  تطلعات  عن  والتعبير  الحوار  إلنجاح  الوطني، 
ورغبات الشعب البحريني ومؤسسات المجتمع المدني، 
توافقية  برؤية  الخروج  أجل  من  التحديات  كل  وتجاوز 

وطنية من أجل حاضر ومستقبل مملكة البحرين.
الــمــكــان  ومـــحـــدوديـــة  ـــوار  ـــح ال طــبــيــعــة  أن  ـــــح  وأوض
تحقيق  من  الحوار  هذا  على  القائمين  تمكن  لن  والزمان، 

رغبة المشاركة والحضور لجميع المواطنين والفعاليات 
من  أكثر  على  المشاركة  اقتصار  تم  ولذلك  المجتمعية، 
300 فعالية تمثل أكبر قدر ممكن من اهتمامات وتطلعات 
بإمكان  أنه  مؤكداً  البحريني،  المجتمع  مكونات  مختلف 
من  ــدد  ع ولديها  للمشاركة  تـــدَع  لــم  وجمعية  جهة  ــة  أي

جهة  أو  جمعية  ألية  بها  تبعث  أن  والتصورات  المرئيات 
أو شخصية مشاركة، ترى أنها قريبة منها وتتوافق معها 

في رؤاها وتوجهاتها.
ـــذي أبـــداه  ــال والــتــفــاعــل ال ــب ــاإلق ــــاد الــظــهــرانــي ب وأش
وتسليم  األعضاء  ترشيح  خالل  من  للمشاركة  المدعوون 

والتي  الوطني،  التوافق  حوار  محاور  بحسب  المرئيات 
الشعب  بها  يتسم  الــتــي  الوطنية  المسئولية  تعكس 
المزيد  وتحقيق  والتطوير،  للتنمية  سعيه  في  البحريني 
اإلصالحي  المشروع  ظل  في  والمكاسب  اإلنــجــازات  من 

والمسيرة الديمقراطية.
ــدادات  ــع ــت االس أن  الــظــهــرانــي  أكـــد   ـــر،   آخ صعيد  على 
الوطني  الــتــوافــق  ـــوار  ح لــبــدء  ـــاق  وس قــدم  على  ــة  ــاري ج
في  وتعاونها  الحكومة  بجهود  مشيداً  المقبل،  األسبوع 
القيادة  حرص  يعكس  والذي  للحوار  والتنسيق  الترتيب 
على إنجاح هذه الفرصة التاريخية بالغة األهمية والتي 
بالبالد  عصفت  التي  األزمة  من  للخروج  األمثل  الحل  تعد 
المكاسب  ــن  م الــمــزيــد  وتحقيق  الــتــحــديــات  ــة  ــه ــواج وم
والمسيرة  ــي  ــالح اإلص ــروع  ــش ــم ال ـــم  ودع ـــازات،  ـــج واإلن
خالل  ذلك  جاء  وشعبها.  البحرين  لمملكة  الديمقراطية 
الثلثاء  أمـــس  ــاح  ــب ص مكتبه  ــي  ف الــظــهــرانــي  اســتــقــبــال 
والشئون  الــعــدل  ــر  وزي  )2011 حــزيــران  يونيو/   28(
اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ضمن 

االستعدادات النطالق حوار التوافق الوطني.

الظهراني يستعرض مع وزير العدل االستعدادات لبدء الحوار الوطني

§ المنامة - حوار التوافق الوطني 

المرئيات  »كل  أن  الظهراني  خليفة  الوطني  التوافق  حوار  رئيس  النواب  مجلس  رئيس  أكد   [
المجتمع  ومؤسسات  السياسية  الجمعيات  من  المدعوين  جميع  من  تقديمها  تم  التي  والقضايا 
المدني والشخصيات واإلعالم سيتم إدراجها وتصنيفها على المحاور األساسية التي تم اإلعالن 
عنها )السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والحقوقية(، ولن تستبعد أية مرئية مقدمة من أية 

جهة في أي شأن أو مجال«.


