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د. علي ال�ض�يف لأع�ضاء امل�ؤمتر العام:
 اأنتم من اأنتم ال�ضلطة العليا يف التجمع

جتمع ال�حدة ال�طنية ينظم 
ندوة الإنتماء ال�طني

جمال�س البحرين
حتتفي بزيارات قيادة التجمع

د. اأ�ضعد ال�ضعدون:
يا اأهل الفاحت هذا ي�مكم

دروي�س املناعي: 
جتمع ال�حدة ال�طنية يجب اأن يبقى �ضاخمًا

المؤتمر العام الثالث
حتت �شعار »انطالقة جديدة«

جدول اأعمال امل�ؤمتر العام غري العادي

جدول اأعمال امل�ؤمتر العام العادي

تالوة القراآن الكرمي
انتخاب مكتب امل�ؤمتر العام

كلمة رئي�س التجّمع 
انتخاب مكتب امل�ؤمتر العام

التقرير الإداري
التقرير املايل

التقرير ال�شيا�شي

كلمة رئي�س الهيئة املركزية
امل�افقة على تعديل النظام الأ�شا�شي

انتخاب رئي�س جتّمع ال�حدة ال�طنية 
ا�شتقالة الهيئة املركزية

انتخابات الهيئة املركزية
ماي�شتجد من اأعمال

ينعقد الي�م 16 ماي� امل�ؤمتر العام الثالث 
ي�ؤ�س�س  وال��ذي  ال�طنية  ال�حدة  لتجمع 
ال�سيا�سي  ال��ع��م��ل  يف  ج��دي��دة  ان��ط��اق��ة 
ال�طنية  ال����ح���دة  لتجمع  والتنظيمي 
تلك االنطاقة التي �سي�ؤكد التجمع من 
خالها على حي�ية هذا التنظيم ال�سعبي 

وال�طني وه� يبني مل�ستقبل البحرين.
ي���ؤ���س�����س جتمع  وت��ط��ل��ع الأن  اأم�����ل  ك��ل��ن��ا 
ال����ح���دة ال���ط��ن��ي��ة مل��رح��ل��ة ي��ت��ج��اوز من 
خ��ال��ه��ا ال��ت��ح��دي��ات وي��ب��ن��ي ع��ل��ى م��امت 
حتقيقه من مكت�سبات كبرية وما حققه 
م����ن اجن��������ازات يف ال����دف����اع ع����ن ال����ط���ن 
اخلارجية  االإعامية  ال�س�رة  وحت�سني 
ل��ل��ب��ح��ري��ن ع���ر ع�����س��رات ال����ف����د ال��ت��ي 
الدولية  املنظمات  اإىل  التجمع  بها  بعث 
واالأح��������زاب ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واجل��م��ع��ي��ات يف 
ال���ق��ائ��ع  لت��سيح  ال��ع��امل  دول  خمتلف 

وعك�س  الباد  �سهدتها  التي  واالأح���داث 
يف  ال�سيا�سية  للحياة  احلقيقية  ال�اجهة 
البحرين والتي تعر عن ال�عي ال�طني 

الكبري لاإن�سان البحريني.

وي��ت�����س��م��ن ب��رن��ام��ج امل����ؤمت���ر ال���ع���ام غري 
ال���ع���ادي ان��ت��خ��اب م��ك��ت��ب امل����ؤمت���ر ال��ع��ام 

وامل�افقة على تعديل النظام االأ�سا�سي.
ك��م��ا ي��ت��م خ���ال امل���ؤمت��ر ال��ع��ادي عر�س 

املايل  التقرير  بجانب  االإداري  التقرير 
عملية  قبل  ال���ذي  ال�سيا�سي  وال��ت��ق��ري��ر 
ال�طنية  ال���ح��دة  جتمع  رئي�س  انتخاب 
ثم قب�ل ا�ستقالة اأع�ساء الهيئة املركزية 

وانتخاب الهيئة املركزية اجلديدة. 
 لقد اأكدت قيادة التجمع عملياً حر�سها 
ع��ل��ى اإت��اح��ة ال��ف��ر���س��ة ل��ل��دم��اء اجل��دي��دة 
م���ن خ���ال ت��ق��دمي��ه��ا ال���س��ت��ق��االت��ه��ا بعد 
بكامل  ال�طني  واجبها  بتاأدية  قامت  اأن 
ت��ب��ادر  اأن  ال��ق��ي��ادة  ت��ل��ك  واأرادت  ال�����س��دق 
بت�سليم االأمانة ملن ياأن�س يف نف�سه الكفاءة 
لي�س  التجمع  ه��ذا  اإن  بالق�ل  م���ؤك��دي��ن 

ملكاً ل�سخ�س بل ملك ل�سعب البحرين
وهي  ال�طنية  ال���ح��دة  جتمع  قيادة  اإن   
امل���ؤمت��ر  امل�����س��ارك��ة يف  حت��ث اجلميع على 
تظل  واالإنتخاب  بالرت�سح  الثالث  العام 
تتم�سك بالعمل والتخطيط وتكري�س كل 
جه�دها جلمع ال�سف وت�حيد كلمة اأهل 
ال�طنية بني  ال�حدة  البحرين وحتقيق 

اأبناء ال�طن.

املؤتمر العام الثالث.. يرسم مالمح املستقبل
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مراحل عمل اللجنة التنفيذية
اإىل   2012 �سبتمر  م��ن  ال��ف��رتة  خ���ال 
يف  التنفيذية  اللجنة  مرت   2015 مار�س 
من  وال��ق���ة  ال��ع��ط��اء  مرحلة  مرحلتني، 
اأغ�سط�س 2012 اإىل �سبتمر 2013 ) �سنة 
اأكت�بر  م��ن  ال�سعف  ومرحلة   ،) واح���دة 

2013 اإىل مار�س 2015.
املرحلة الأوىل

ال��ل��ج��ن��ة  و����س���ع���ت  االأوىل  امل���رح���ل���ة  يف 
التنفيذية لعملها هدفني رئي�سني:

اأ. التنظيم والتخطيط.
ب. ك�سر اجلم�د داخلياً وخارجياً واإعداد 

الك�ادر.
وو�سعت اأوليات لكل هدف وحقق الكثري 

من هذه االأوليات لتحقيق الهدفني.
املرحلة الثانية

ويف املرحلة الثانية وهي مرحلة ال�سعف 
من �سبتمر 2013 اإىل مار�س 2015 

على �ضعيد التخطيط
ط��ل��ب رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة من 
روؤ���س��اء ال��ل��ج��ان و���س��ع اأه����داف ك��ل جلنة 
للعمل على االنطاق بالتجّمع واجلدول 
�سبتمر  من  الثانية  للمرحلة  الزمني، 
ت��سع  اأن  على   2015 �سبتمر  اإىل   2013
اأ�سهر لكن  خطة ق�سرية املدى ملدة �ستة 
مل يكن العطاء بذات امل�ست�ى ال�سابق اأو 
دعا  مم��ا  وا�سحة  خلطة  طبقاً  التحرك 
مار�س  �سهر  التنفيذية يف  اللجنة  رئي�س 
الهيئة  اأع�����س��اء  م��ن  ع���دد  ل��دع���ة   2014
حتديد  ب�����س��اأن  معهم  للت�ساور  امل��رك��زي��ة 
االأول�����ي����ات ال��ت��ي ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى ال��ت��ج��ّم��ع 
واأ�سفرت  القادمة  للمرحلة  بها  االهتمام 
ه����ذه امل�������س���اورات ع���ن حت���دي���د ع����دد من 
االأول�يات واقرتاح ت�سكيل فرق عمل لكل 
اأولية منها وطرحت على الهيئة املركزية 
 2014 ي���ن��ي���  ���س��ه��ر  اج��ت��م��اع��ات��ه��ا يف  يف 
التعديات على فرق  اأدخلت بع�س  التي 
العمل طبقاً للمعايري التي اقرتحت ومت 
اإقرارها يف اجتماع الهيئة املركزية بتاريخ 
2014/6/23 وبذالك ت�قف عمل اللجنة 
التنفيذية واإن بقيت بع�س اللجان تعمل 

يف اإطار ما تراه منا�سباً.

ت�ضكيل فرق الأول�يات 
اجتماعها  يف  امل��رك��زي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  واف���ق���ت 
ابريل  و23  واالأرب��ع��اء 21  االث��ن��ني  ي�مي 

2014 على ت�سكيل اللجان التالية:
1- فريق ت�س�يق امل�سروع ال�سيا�سي

2- فريق االنتهاء من الرنامج ال�سيا�سي 
املتعلق باالنتخابات

النيابية  لانتخابات  العليا  اللجنة   -3
والبلدية

4- جلنة اختيار املرت�سحني
5- ا�ستكمال ح�ار الت�افق ال�طني

6- تنمية امل�ارد املالية
7- ترتيب البيت الداخلي

8- الت�ا�سل مع اأع�ساء التجمع وجمه�ر 
الفاحت

9- اإعداد الك�ادر ال�سيا�سية
10- تط�ير العمل االإعامي

على �ضعيد التنظيم
جمعية )معًا حلق�ق الإن�شان(

ت��ن��ف��ي��ذاً ل��ق��رار االأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ب��اإن�����س��اء 
للتجّمع  تابعة  االإن�����س��ان  حلق�ق  جمعية 
حلق�ق  م��ع��اً   " جلمعية  امل�ؤ�س�س�ن  عقد 
دي�سمر   7 بتاريخ  " اجتماعهم  االإن�سان 
ل������زارة  االإ����س���ه���ار  ط��ل��ب  وق�����دم  م   2013
مار�س   23 بتاريخ  االجتماعية  التنمية 

2014 واأ�سهرت يف 2014/6/25م.
امل�ضاركات اخلارجية

عقدت  التي  العمل  ور�سة  يف  امل�ساركة  اأ. 
االمريكية  امل�ؤ�س�سة  من  بدع�ة  تركيا  يف 
PJTT يف الفرتة من 8 �سبتمر 2013م 
اإىل 14 �سبتمر 2013م و�سارك فيها اأحد 
اللجنة  اأع�ساء  من  ع�س�اً   )  11  ( ع�سر 
وال��ل��ج��ان  امل��رك��زي��ة  وال��ه��ي��ئ��ة  التنفيذية 

العاملة يف الدوائر.
ب. امل�ساركة يف الدع�ة امل�جهة من معهد 
اجل�����س��ر ل��ب��ن��اء ال�����س��ام وح���ل ال��ن��زاع��ات 
امل�ساحلة  مب������س���ع  امل��ع��ن��ي��ة   CIPCR
ال�سمالية  اي��رل��ن��دا  وجت���رب���ة  ال���ط��ن��ي��ة 
اإىل 11  اأك��ت���ب��ر 2013م  ال��ف��رتة م��ن 6  يف 
�سبعة  ف��ي��ه��ا  و����س���ارك   ، 2013م  اأك���ت����ب���ر 

والهيئة  التنفيذية  اللجنة  اأع�ساء   )7(
املركزية واللجان العاملة يف الدوائر.

اجنازات الدوائر 
ون�������رد ه��ن��ا ب��ع�����س االجن��������ازات ال��ه��ام��ة 

للدوائر خال الفرتة الثانية
اأ. الدائرة ال�ضيا�ضية والعالقات 

الدولية
باتفاقية  اخلا�س  امل�ؤمتر  يف  امل�ساركة   •
الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد 
املراأة )ال�سيداو( بجنيف يف الفرتة من 
6 فراير 2014 اإىل 10 فراير 2014م 

)م�سارك واحد (. 
مدربني  الإعداد  تدريبية  دورة  اإقامت   •

يف علم الفي�سي�ن�مي 
حلق�ق  البحرين  جمم�عة  تاأ�سي�س   •

االإن�سان.
مبجل�س  االإن�سان  حق�ق  جلنة  زي��ارة   •
الن�اب �سمن وفد جمم�عة البحرين 

حلق�ق االن�سان 23 دي�سمر 2013.
قامت بزيارة جلمه�رية م�سر العربية   •
اإىل  الفرتة من 17 ن�فمر 2013م  يف 

21 ن�فمر 2013م 
اإىل  احل���ار  بعن�ان  حما�سرة  تنظيم   •

اأين؟ لا�ستاذ/ في�سل ف�الذ 
احل�ار  اإدارة  بعن�ان  حما�سرة  تنظيم   •
اأحمد  للدكت�ر/  ال�طنية  وامل�ساحلة 
امل�ؤ�س�سة  ع���ام  اأم���ني  ف��رح��ان  ع��ب��داهلل 

ال�طنية حلق�ق االإن�سان
التدريب

تدريبية  دورات   )6( �ست  يف  امل�ساركة  اأ. 
للتنمية  ال��ب��ح��ري��ن  م��ع��ه��د  اأق���ام���ه���ا 

ال�سيا�سية
ور�����س عمل   )3( ث���اث  امل�����س��ارك��ة يف  ب. 
للم�ساحلة  البحرينية  امل�ؤ�س�سة  يف 

واحل�ار املدين 
ب. الدائرة الإعالمية

اأقام التجّمع برناجماً تدريبياً الإعداد   •
منه  ت��خ��رج  االإع���ام���ي  للعمل  ف��ري��ق 

ع�سرون ) 20 ( م�ساركاً.
ب��ب��ع�����س  االإع�����ام�����ي  امل����رك����ز  �����س����ارك   •

اأع�سائه يف دورات ون��دوات وم�ساركات 
ال�سيا�سية  للتنمية  البحرين  يف معهد 
وج��م��ع��ي��ة ال�����س��ح��ف��ي��ني واالع��ام��ي��ني 

وبع�س املراكز االعامية.
اخل��ا���س��ة  االأف��������ام  واأر�����س����ف����ة  ج���م���ع   •
ب��ال��ت��ج��م��ع وال�������س����ر ل��ك��ل ال��ف��ع��ال��ي��ات 

والن�ساطات منذ بداية التجّمع.
االإعامية اأربعة )4(  اللجنة  ا�سدرت   •
للتجّمع  االإعامية  الن�سرة  اأعداد من 

مطب�عة واإلكرتونية.
الت�ا�سل  و�سائل  عر  الن�سر  تفعيل   •
ت�����ي����رت وف��ي�����س��ب���ك  االج���ت���م���اع���ي ) 

وان�ستغرام (.
اأخبار  بتحديث  التجّمع  م�قع  تفعيل   •

التجّمع وبياناته اأواًل باأول.
الت�ا�سل  و�سائل  ر�سد  عملية  تط�ير   •
االج��ت��م��اع��ي��ة ب��ك��ل اأ���س��ك��ال��ه��ا وامل����اق���ع 

االإلكرتونية وال�سحف.
ي��ق��ي��م��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ت��غ��ط��ي��ة   •

التجّمع.
قيا�س ردود االأفعال اخلا�سة بامل�طنني   •
عند االإع��ان عن فعالية اأو ن�سر بيان 

اأو ت�سريح.
ج. دائرة ال�ضاأن العام 

 26 ه���م���ن���ا«  »ه���م���ك  ح��م��ل��ة  ت���د����س���ني   •
مع  ف��ي��ه��ا  وامل��ت��اب��ع��ة  2013م  دي�����س��م��ر 

مكتب الرئي�س. 
اأحد  لقيادات التجمع يف  لقاءات  عقد   •

ع�سر جمل�ساً من جمال�س البحرين
د. دائرة حق�ق الإن�ضان

الندوات التثقيفية 
اإقامة ندوات تثقيفية داخلية الأع�ساء   •

الدائرة.
التدريب

تقنيات  على  الدائرة  اأع�ساء  تدريب   •
وع��م��ل��ي��ات ر����س���د وت����ث���ي���ق وت�����س��ج��ي��ل 

انتهاكات حق�ق االن�سان.
كيفية  على  ال��دائ��رة  اأع�ساء  ت��دري��ب   •
حق�ق  ق�سايا  مع  باإيجابية  التعاطي 

االإن�سان. 

جمعية  ق����ي����ادات  م���ن  ع����دد  ت���دري���ب   •
االأطباء. 

امل�ضاركات 
يف  ال���ط��ن��ي��ة  ال����ح���دة  جت��م��ع  م��ث��ل��ت   •
ملجل�س   25 و   24 ال�����دورة  اج��ت��م��اع��ات 

حق�ق االن�سان بجنيف.
الدورتني  امل�ساركة يف  االجتماع خال   •
مبن  االإن�����س��ان  ح��ق���ق  ملجل�س  و25   24

ياأتي.
مبحا�سرة عن اأو�ساع  الدائرة  �ساركت   •
ح��ق���ق االإن�������س���ان ب��ج��ام��ع��ة اأك�����س��ف���رد 

الريطانية.
زيارة بريطانيا يف الفرتة من 7 مار�س   •

2014م اإىل 9 مار�س 2014م.
االن�سان حق�ق  وانتهاكات  ق�سايا   •

ر�سد وت�ثيق انتهاكات حق�ق االن�سان   •
التي يتعر�س لها امل�اطن�ن واملقيم�ن.
الذي  ال�سهداء  واأ�سر  امل�سابني  زي��ارة   •

تعر�س�ا الأعمال اإرهابية. 
عن  مم��ث��ل��ني  م���ع  ال���دائ���رة  اج��ت��م��ع��ت   •
البعثات الدبل�ما�سية للدول ال�سديقة 
امل��ه��ت��م��ة مب��ل��ف ال��ب��ح��ري��ن احل��ق���ق��ي 
)ال�����س��ف��ارة ال��ري��ط��ان��ي��ة واالأم��ري��ك��ي��ة 
وال��ف��رن�����س��ي��ة واالأمل����ان����ي����ة وال�����س��ي��ن��ي��ة 

والرو�سية وغريها(.
االجتماع مع املنظمات احلق�قية التي   •

قامت بزيارة البحرين.
اإعداد فلم وثائقي عن انتهاكات حق�ق   •

االن�سان.
م��ن ال��ت��ق��اري��ر ع��ن حالة  ع���دد  اإع����داد   •
للجنة  وت��ق��دمي��ه��ا  االن�������س���ان  ح���ق����ق 
ال���رمل���ان���ي���ة ال���ري���ط���ان���ي���ة اخل���ا����س���ة 
االن�سان  حق�ق  اأو���س��اع  يف  بالتحقيق 

بالبحرين وال�سع�دية. 
من  اأط��ب��اء  منظمة  تقرير  على  ال��رد   •

اأجل حق�ق االن�سان. 
وزارات الدولة.  مع  اجتماع  عقد   •

تفعيل الت�ا�سل مع امل�ؤ�س�سة ال�طنية   •
حلق�ق االن�سان.

جم���م����ع���ة  م�����ع  امل���������س����ارك����ة  ت���ف���ع���ي���ل   •
البحرين حلق�ق االن�سان.

ملخص التقرير اإلداري
تطبيقًا للمادة 24 من النظام الأ�شا�شي عقد امل�ؤمتر العام جل�شته الثانية تاريخ 2012/6/30م حيث ا�شتكمل 

امل�ؤمتر عدد اأع�شاء الهيئة املركزية باإ�شافة 25 ع�ش�ًا لت�شبح الهيئة 51 ع�ش�ًا.
اأثــر هــذه النتخابات عقــدت الهيئة املركزية اجلديــدة اأول اجتماع لها بتاريــخ 2012/9/1م وانتخبت من 
بينهــم اأع�شــاء اللجنة التنفيذية وانتخبت مكتــب الهيئة املركزية كما انتخبت نائــب رئي�س جتّمع ال�حدة 

ال�طنية، وقد ا�شتقال من اللجنة التنفيذية ثالثة اأع�شاء.
وا�شتكمل ت�شكيل اللجنة التنفيذية يف اجتماع الهيئة املركزية بتايخ 28 دي�شمرب 2014 وقد عقدت اللجنة 

التنفيذية خالل من 2012/9/1 اإىل 2015/5/18 خم�شة وع�شرين ) 25 ( اجتماعًا.
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عقد امل�ؤمتر العام الثالث لتجمع ال�حدة 
ال�طنية يف هذا الت�قيت ملاذا..؟ 

ي��ت��م ع��ق��د ه���ذا امل����ؤمت���ر ال���ع���ام ال��ث��ال��ث 
جتمع  جلمعية  االأ�سا�سي  للنظام  وفقاً 
تعقد  دورية  ال�طنية كفعالية  ال�حدة 
ك���ل ارب����ع ���س��ن���ات و���س��ي��ت��م خ���ال ه��ذا 
التجمع  رئي�س  انتخاب  اإع���ادة  امل���ؤمت��ر 
وان���ت���خ���اب اأع�������س���اء ال��ه��ي��ئ��ة امل��رك��زي��ة 
وم��ن��اق�����س��ة واإق�����رار ال��ت��ق��اري��ر ال��دوري��ة 
امل��رك��زي��ة ف�سًا  الهيئة  م��ن  امل��رف���ع��ة 
ع���ن م��ن��اق�����س��ة احل�������س���اب���ات اخل��ت��ام��ي��ة 

وامل�سادقة عليها.
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ت���ق��ي��ت ف����اإن م���ع��د عقد 
ك���ان يف نهاية  ال��ث��ال��ث  ال���ع���ام  امل����ؤمت���ر 
ال��ع��ام امل��ا���س��ي ل��ك��ن مت ت��اأج��ي��ل��ه ب�سبب 

االنتخابات النيابية والبلدية. 
وجه  ه�  وما  امل�ؤمتر  اأجندات  اأبرز  ماهي 
الإختالف بينه وبني امل�ؤمترين ال�شابقني 

ب�شكل عام..؟
ال�حدة  جتمع  اأداء  تقييم  اأن  نعتقد 
ال����ط���ن���ي���ة م���ن���ذ ان���ط���اق���ت���ه وح��ت��ى 
ي���م��ن��ا ه����ذا وال�����ق�����ف ع��ن��د جت��رب��ة 
ال��ت��ج��م��ع يف االن���ت���خ���اب���ات امل��ا���س��ي��ة 
حدث  ال��ذي  االإخفاق  اأ�سباب  ودرا�سة 
باال�ستفادة  امل�ستقبل  اآف����اق  وتلم�س 
وتط�يرها  امل��ا���س��ي��ة  ال��ت��ج��رب��ة  م��ن 
لهذا  املعطيات جتعل  كل هذه 
اأهمية  الثالث  العام  امل�ؤمتر 
عكفت  ول��ذل��ك  اإ�ستثنائية 
ق���ي���ادات ال��ت��ج��م��ع وجل��ان��ه 
ال���ف���ن���ي���ة وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
خال االأ�سهر املا�سية 
تقييم  اإج���راء  على 
����س���ام���ل ل��ت��ج��رب��ة 
االرب��������ع ����س���ن����ات 
وتفح�س  املا�سية 
ط�����ي����ل وب����ح����ث ���س��اق 

ع��ل��ى م����دى ال�����س��ت��ة اأ����س���ه���ر امل��ا���س��ي��ة 
نظرنا خاله اىل ج�انب كثرية من 
ناحية االأع�ساء واال�سرتاتيجيات ومت 
تقارير ومقرتحات وتعديات  اإع��داد 
ملناق�ستها  امل���ؤمت��ر  على  عر�سها  يتم 

واإقراراها. 
امل��رك��زي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���دد  تقلي�س  وب��ع��د 
ه��ذا  يف  �سيتم  ع�����س���اً   31 اىل   51 م��ن 
امل�ؤمتر الثالث انتخاب الهيئة املركزية 
باالإ�سافة  30 ع�س�ا  وهي  كامل  ب�سكل 
بينهم  م���ن  ي��ن��ت��خ��ب  ث���م  ال��رئ��ي�����س  اإىل 
وللهيئة  التنفيذية،  للجنة  ع�س�ا   11

املركزية رئي�س ونائب الإدارتها.
من  فتنتخب  التنفيذية  اللجنة  اأم���ا 
رئي�س  برئا�سة  وتك�ن  املركزية  الهيئة 
ذل���ك هناك  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ت��ج��م��ع، 
املكتب ال�سيا�سي ويراأ�سه رئي�س التجمع 
وبع�س اأع�ساء الهيئة املركزية واللجنة 
التنفيذية الإدارة العمل ال�سيا�سي داخل 

التجمع.
وقد مت ا�ستبدال من�سب نائب الرئي�س 
بثاثة م�ساعدين لرئي�س التجمع هم 
ال�سيا�سية  لل�سئ�ن  الرئي�س  م�ساعد 
املالية  وال�سئ�ن  التنظيمية  وال�سئ�ن 
واالإداري��������������ة وذل�������ك ب����ه����دف ت��خ��ف��ي��ف 
امل��رك��زي��ة وال��ت���ج��ه اىل ال��ام��رك��زي��ة 
امل�ج�د  العبء  تخفيف  اىل  باالإ�سافة 

على الرئي�س.
العادي  امل�ؤمتر  اأجندات  بالن�سبة الأبرز 
وان��ت��خ��اب مكتب  ال��رئ��ي�����س  كلمة  ف��ه��ي 
التقرير  عر�س  اىل  باالإ�سافة  امل�ؤمتر 
وال��ت��ق��ري��ر  االإداري  وال��ت��ق��ري��ر  امل����ايل 

ال�سيا�سي.
العام  املــ�ؤمتــر  �شعار  فل�شفة  عن  حدثنا 

الثالث )اإنطالقة جديدة(..؟
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل�����س��ع��ار امل����ؤمت���ر )ان��ط��اق��ة 

ج����دي����دة( ف��ه��� ي��ع��ر ع���ن ال��ت���ج��ه��ات 
امل�������س���ت���ق���ب���ل���ي���ة ل���ل���ت���ج���م���ع ل���رتج���م���ة 
�سابقاً  و�سعها  مت  التي  اال�سرتاتيجية 
ومراجعتها م�ؤخراً وب�س�اعد االأع�ساء 
اجل���دد وال����ج����ه اجل��دي��د امل��ت���ق��ع��ة يف 
الهيئة املركزية مع وج���د خ��رات من 
االأع�ساء ال�سابقني املت�قع دخل�هم يف 

ع�س�ية الهيئة املركزية. 
ماه� املغزى وماهي الر�شالة التي يحملها 
الهيئة  وقــيــادات  التجمع  رئي�س  ــالن  اإع
املركزية تقدمي ا�شتقالتهم من منا�شبهم 

قبل امل�ؤمتر العام..؟ 
اإ���س��ت��ق��االت ال��ق��ي��ادة ه��ي ر���س��ال��ة بليغة 
ووا����س���ح���ة امل��ع��ن��ى ل��ت��اأك��ي��د زه���ده���ا يف 
دوره��ا  تقدمي  على  وحر�سها  املنا�سب 
ال�طني من اأي م�قع اأو مكان والدليل 
ع���ل���ى ذل�����ك ه����� ح���دي���ث ال�����س��ي��خ ع��ب��د 
اللطيف رئي�س التجمع يف تعليقه على 
على  اإن���ه  ق���ال  ا�ستقالته  ت��ق��دمي  ق���رار 
ا�ستعداد اأن يعمل كم�ست�سار ملن يناف�س 

ويف�ز مبقعد رئا�سة التجمع.
عند  ال��ت���ج��ه  ذات  ن�����س��ت�����س��ف  وك���ذل���ك 
املهند�س  املركزية  الهيئة  رئي�س  ال�سيد 
ال��ذي مل يرغب يف الرت�سح  احل�يحي 
االآن،  حتى  امل��رك��زي��ة  الهيئة  لع�س�ية 
وخرته  الكبري  دوره  من  الرغم  على 
بالعمل  وعد  لكنه  الط�يلة  ال�سيا�سية 
م��ن اأي م���ق��ع وب��ك��ل اإخ��ا���س م���ؤك��داً 
ال�حدة  لتجمع  وانتمائه  حر�سه  على 

ال�طنية.
اأن  الثالث  العام  للم�ؤمتر  تت�قع�ن  هل 
جتمع  مل�شتقبل  جــديــدة  مــالمــح  ير�شم 

ال�حدة ال�طنية وكيف..؟
ال��ذي نرج�ه وظللنا  با �سك هذا ه� 
ن��ع��م��ل م���ن اأج���ل���ه م��ن��ذ ن��ه��اي��ة مرحلة 
االن���ت���خ���اب���ات، ح��ي��ث ت���اأك���د ل��ن��ا اأه��م��ي��ة 
اإج�������راء م���راج���ع���ات ت��ق���مي��ي��ة ���س��ام��ل��ة 

ل��ل��ت��ج��رب��ة ب��غ��ر���س اإح������داث ال��ت��ط���ي��ر 
املطل�ب والذي يعتمد ب�سكل كبري على 
ا�سرتاتيجية  واعتماد  الدماء،  جتديد 
وا�سحة وطم�حة واإعادة ترتيب البيت 

الداخلي للتجمع.
�سيفرز  الثالث  العام  امل�ؤمتر  اأن  وطاملا 
املت�قع  ف��م��ن  ج��دي��دة،  م��رك��زي��ة  هيئة 
اأن تك�ن لها ب�سمتها اخلا�سة واملميزة 
وال���ت���ي ���س��ت��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى واج���ه���ة عمل 

التجمع ب�سكل عام.
القادمة،  باملرحلة  نتفاءل كثرياً  نحن 
ونعتر اأن كل ر�سيد التجربة ال�سابقة 
مب��ا فيه م��ن اجن����ازات واخ��ف��اق��ات ه� 
مفيد با �سك يف عملية ت�سحيح امل�سار 
واإعادة الثقة اجلماهريية يف التجمع، 
كنا حري�سني كل احلر�س على  ولقد 
ت�ثيق التجربة ب�سكل تف�سيلي لتقف 
اجلهد  حجم  على  ال��ق��ادم��ة  االأج��ي��ال 
ال����ذي ب��ذل��ن��اه ب��ك��ل اإخ���ا����س وت��ف��اين 

وحب لرتاب هذا ال�طن.
كلمة اأخرية ور�شالة لأع�شاء امل�ؤمتر العام 

واملرت�شحني لع�ش�ية الهيئة املركزية..؟
ن�سيد بالروح ال�طنية لكل من حر�س�ا 
تر�سحهم  اأو  ع�س�يتهم  جت��دي��د  على 
لهم  ونق�ل  املركزية  الهيئة  لع�س�ية 
هذه اجلمعية هي بيتكم الثاين وبيتكم 
ال����ح���دة  جت��م��ع  واأن  االأول  ال���ط��ن��ي 
واأنتم  متثل�نه  م��ن  اأن��ت��م  ه���  ال�طنية 
ال�����س��ل��ط��ة ال��ع��ل��ي��ا ف��ي��ه ب��ن�����س ال��ن��ظ��ام 

االأ�سا�سي للجمعية 
ونتمنى الت�فيق للجميع ونت�قع وثبة 
حقيقية  ج���دي���دة  وان���ط���اق���ة  ك���ب���رية 
يف  ال�طنية  ال�حدة  جتمع  �سي�سهدها 
ب�سريات  اإن  ون��ق���ل  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة 
االإنطاقة تل�ح اأمامنا ونتفاءل كثرياً 

بامل�ستقبل.

نشيد بالروح الوطنية لكل من حرصوا 
على تجديد عضويتهم أو تقدموا 

بالرتشح للهيئة املركزية 

د. علي الصويف ألعضاء املؤتمر العام: 
أنتم من تمثلون التجمع وأنتم السلطة العليا فيه

رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الثالث لتجمع الوحدة الوطنية..

الدكتــ�ر علــي ال�ش�يف رئي�ــس اللجنــة التح�شرييــة للم�ؤمتر العام 
الثالث وع�ش� الهيئة املركزية لتجمع ال�حدة ال�طنية يف الدورة 

املنتهية وليتها..

التقينــاه عــرب هــذه امل�شاحة للحديــث ح�ل الرتتيبــات التي متت 
لقيام امل�ؤمتر العام الثالث واأبرز اأجندات امل�ؤمتر وتطلعات التجمع 

يف املرحلة القادمة.

شعار المؤتمر يعبر عن 
التوجهات المستقبلية 
للتجمع

تم تأجيل موعد المؤتمر 
العام الثالث بسبب 
االنتخابات النيابية والبلدية

استقاالت القيادة رسالة 
بليغة وواضحة المعنى 
 لتأكيد زهدها 
في المناصب
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الدوي جمل�س  • يف 

آل محمود: لم أتخل عن التجمع.. واستقالتي طبيعية 
لوجود انتخابات جديدة

الحويحي: سنعرض صحائفنا على المؤتمر العام بكل 
شفافية 

آل محمود: معظم المنظمات الدولية التي كانت تزور 
البحرين أثناء األزمة كانت تتوجه للتجمع

ب�طبنية جا�سم  جمل�س  • يف 

آل محمود: الوطن أكبر من عائلتي وأبنائي ولو لم يكن 
هذا العمل ألجل مصلحة الجميع لما شغلت نفسي به

جاسم بوطبنية : ال نرى بدياًل للشيخ عبد اللطيف لقيادة 
التجمع في المرحلة القادمة ونشكره على الشفافية 

التجمع ليس ملكًا لشخص بل لشعب البحرين 
وندعوكم لممارسة حقكم في التصويت والترشح لكل 

المناصب

رفضنا وضع يدنا في أيادي من يبيعون البحرين

قمنا بتقييم وضعنا التنظيمي منذ بداية التجمع وحتى 
االنتخابات وسنضع الخالصات أمام المؤتمر 

لم نهتم بالرد على من يهاجموننا من أهل الفاتح 
ألننا ال نريد أن نشمت فينا األعداء

خدمنا أهل البحرين.. وسنظل نخدمهم وال فضل لنا عليهم.. 
لكنها رسالة نحن مؤتمنون عليها 

الظاعن جمل�س  • يف 

العامر جمل�س  • يف 

مجالس البحرين.. تحتفي بقيادات تجمع الوحدة الوطنية

قيادات التجمع في مجلس الظاعن:

قيادات التجمع في مجلس القعود: أحمد العامر: مرحبًا بكم.. ولكم في القلب معزة خاصة
 آل محمود: موقف أهل البحرين فضل من اهلل علينا 

وال تستطيع جهة أو فئة أن تنسب هذا النجاح لها

القع�د جمل�س  • يف 
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اكــد ال�شيــخ د.عبداللطيف املحمــ�د رئي�س جتمع ال�حــدة ال�طنية ان النتمــاء اىل الدين اأو 
املذهب ل يجب ان يتعار�س مع النتماء اىل ال�طن، م�شريا اىل انه عندما تك�ن الأ�ش�ل واملبادئ 
التــي حتكــم ت�شرف امل�شلــم اأينما كان هــي ال�ش�ل ال�شحيحــة لال�شالم فانه ينبغــي للم�شلم اأن 
يعتــرب ال�طــن الذي يعي�س فيه ه� اأمني عليــه، وعليه اأن يبحث مع بقيــة امل�شلمني عن ال��شائل 

التي حتميهم وحتقق لهم تبليغ دينهم للعاملني.
وقــال املحمــ�د يف نــدوة التي عقدها مبقــر التجمع م�شاء ام�ــس الول بعنــ�ان »ثقافة النتماء 
ال�طنــي« ان العالقــة بــني النتمــاء ال�طنــي والنتمــاء الديني لي�شــت عالقة ت�شــاد، وان من 

يتخذها كذلك ف�ش�ف يتخذ م�قفًا منحازًا لأحد النتمائني على ح�شاب النتماء الآخر. 

فعاليات

اأن ال��ع��اق��ة بني  اأن م��ن ي���رى  واأ����س���اف 
تكامل  عاقة  الدين  وح��ق  ال�طن  حق 
ف���ا ي����رى ت��ن��اق�����س��اً ب��ي��ن��ه��م��ا ف��ل��ك��ل من 
االنتماءين جمال ال يتداخل مع االآخر. 
عاقة  بينهما  ال��ع��اق��ة  اأن  ي���رى  وم���ن 
يتفقان  اأنهما  ف��ريى  وخ�س��س  عم�م 
بع�س  ويتعار�سان يف  امل��ج��االت  اأك��ر  يف 

املجاالت.
واو�سح انه ال يج�ز لنا اأن نقف عند هذا 
بني  ال��ع��اق��ة  لبيان  الفل�سفي  ال��ت���ج��ه 
ح��ق ال��دي��ن وح���ق ال���ط��ن الأن���ه �سيك�ن 
ناحية  العقم من  اإىل  حمل جدل ي�سل 
وال ميكن اأن يدركه عامة امل�سلمني من 
املق�س�دون من هذا  وهم  اأخ��رى  ناحية 
الطرح العلمي لن�ستطيع ت�جيههم اإىل 
اإيجابيني ال يف التعامل مع  ما يجعلهم 
غريهم واإمنا من اأجل تبليغ ر�سالة اهلل 
النبي  وهي مهمة  اإىل غريهم  اخلامتة 

االأعظم �سلى اهلل عليه و�سلم.
اأن نركز على جمم�عة االأ�س�ل  وعلينا 
تعني  التي  الربانية  واملقا�سد  وامل��ب��ادئ 
وج��د  م��ك��ان  اأي  يف  العي�س  ع��ل��ى  امل�سلم 
اأم من  فيه �س�اء ك��ان ه� من االأك��ري��ة 
مرحتًا  اأم  مقيماً  ك��ان  و�س�اء  االأقلية، 
االأ�س�ل  ه��ذه  وباإ�ساعة  �سبيل،  عابر  اأو 
امل�سلمني  عامة  ب��ني  واملقا�سد  وامل��ب��ادئ 
يعرف امل�سلم كيف يت�سرف مع امل�اقف 

التي يقابلها يف احلياة مما يتعار�س مع 
دينه. 

ه�  االنتماء  معنى  ان  املحم�د  واو���س��ح 
وي�سمل  حم����دد،  ���س��يء  اإىل  االن��ت�����س��اب 
واجلهة  والقبيلة  االآب���اء  اإىل  االنت�ساب 
وال�����س��ن��ع��ة واحل���رف���ة وال��ع��ل��م وامل��دي��ن��ة 
والق�مية  وال���ق���ارة  واالإق��ل��ي��م  وال���دول���ة 
وامل��در���س��ة واجلامعة  وامل��ذه��ب  وال��دي��ن 

وغري ذالك. 
وه� عاقة منطقيَّة بني الفرد واجلهة 

التي ه� فرد من اأفرادها.
االن���ت���م���اء  اأن  ي�����رى  ان�����ه  اىل  م�������س���ريا 
ل��ي�����س ع��اق��ة م��ن��ط��ق��ي��ة ع��ق��ل��ي��ة ب���ل ه� 
امل�ساعر  يف  ي�ؤثر  نف�سي  ارتباط  عاقة 
االأف��راد  ل��دى  والت�جهات  واالأحا�سي�س 

ب�سفة �سخ�سية وب�سفة جماعية. 
ولفت اإىل ان تعددية االنتماء لدى الفرد 
اللغ�ية  ال��ت��ع��اري��ف  م��ن  تتبني  ال���اح��د 
متعددة  ان��ت��م��اءات  للفرد  اأن  والنف�سية 
وقبيلته  اأ���س��رت��ه  اإىل  ان��ت��م��اء  ل��ه  فيك�ن 
ومدينته وقريته ووطنه ودينه ومذهبه 
واجتاهه  ووظيفته  وق�ميته  ومدر�سته 
واالق��ت�����س��ادي  واالج��ت��م��اع��ي  ال�سيا�سي 

والعلمي وغري ذلك.
االنتماء  تنمية  ���س��رورة  امل��ح��م���د  واك���د 
ال�طني من خال اطمئنان الفرد اإىل اأن 
انتماءاته االأخرى املتعلقة بغري ال�طن 

ال ت����ؤث���ر ع��ل��ي��ه يف ح��ي��ات��ه االج��ت��م��اع��ي��ة 
والقان�نية،  واالقت�سادية  وال�سيا�سية 
ممار�سة  ي�ستطيع  اأن��ه  اإىل  واالطمئنان 
���س��ع��ائ��ر ع���ب���ادات���ه، واح�������رتام ال���ق���ان����ُن 
وال���ق�������س���اُء االأح�����ك�����اَم اخل���ا����س���ة ب��دي��ن��ه 
ال��زواج والطاق وامل��رياث،  ومعتقده يف 
وحمافظة املجتمع على القيم واالأخاق 
ل��اأف��راد  ال��دي��ن��ي��ة  ب��امل��ع��ت��ق��دات  املتعلقة 
واالأخ���اق  القيم  م��ع  تتناق�س  ال  ال��ت��ي 
اإم��ك��ان��ي��ة نقلها  ت����ف���ر  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ع 
الأجياله القادمة، وت�فر العي�س الكرمي 
يف ال�طن، واالحرتام املتبادل بني اأفراد 
ال���ط��ن ال����اح���د م��ع ت��ع��دد االن��ت��م��اءات 
وحتقق  واجلن�سية،  والعائلية  الن�سبية 
االك���ت���ف���اء ال����ذات����ي وال��ع��ي�����س ال���ك���رمي، 
واالجتماعية  الطبية  الرعاية  ووج����د 
واالق����ت���������س����ادي����ة ل���ل���ح���االت ال���ط���ارئ���ة، 
اأرواح  وت��ط��ب��ي��ق ال��ق���ان��ني ال��ت��ي حت��م��ي 
االأفراد واأم�الهم واأعرا�سهم وحق�قهم 
املادية واملعن�ية، وال�سع�ر بالتمييز بني 
االأفراد اأو اجلماعات اأو املجم�عات على 
االأخرى، وم�اقف الدولة ال�طنية جتاه 
ال��دول��ي��ة  ال��ع��دائ��ي��ة  ال�سيا�سية  امل���اق��ف 
ال��ع��امل��ي��ة م��ن ال����دول وال�����س��ع���ب واأت��ب��اع 

الديانات االأخرى. 
داخ��ل  ال��ث��ق��اف��ي��ة  للتن�سئة  اأن  واأ����س���اف 
دور  يف  االجتماعية  واملحا�سن  االأ���س��رة 
واجلماعية  الفردية  واملنتديات  التعليم 

ال�طني  االن��ت��م��اء  تق�ية  يف  كبري  دخ��ل 
ف��ال��رتك��ي��ز على  ���س��ع��ف��ه،  اأو  احل��ق��ي��ق��ي 
يعي�سها  ال��ت��ي  وال��ت��م��ي��زات  االإي��ج��اب��ي��ات 
االجتماعي  والت�ا�سل  وطنه  يف  ال��ف��رد 
ت�لد  بينهم  فيما  والتعاون  اأف���راده  بني 
انتماًء حقيقياً وحباً له، كما اأن الرتكيز 
االإيجابيات  بيان  وع��دم  ال�سلبيات  على 
بغ�ساً  اأو  �سعيفاً  انتماء  ي�لد  نفيها  اأو 
اأع��م��ااًل ومم��ار���س��ات �سد  ي����رث  لل�طن 

ال�طن وامل�اطنني. 
وكما اأن ما ت�سعر به االأقليات يف اأوطانها 
ي�ؤثر  امل�����س��رتك  العي�س  م�����س��اواة يف  م��ن 
فاإن  ال�طني  االنتماء  يف حتقيق  اإيجاباً 
اأو  به من متييز جتاه جن�سها  ت�سعر  ما 
حتقيق  يف  �سلباً  ي�ؤثر  حق�قها  اأو  دينها 

االنتماء ال�طني. 
ان��ه لعاج ما تتعر�س له يف  وا���س��ار اىل 
االإ�سامية  االأق��ل��ي��ات  االآون���ة احل��ا���س��رة 
ال��دول  بع�س  يف  منهم  ال�سباب  وخا�سة 
وال�سرقية وي�ّلد فيهم �سراعاً  الغربية 
ب����ني ان���ت���م���ائ���ه���م ال�����ط����ن����ي وه���ي��ت��ه��م 
االإ�سامية بطرح جمم�عة من الق�سايا 
الت�سرف  اإىل  امل�سلم  الفرد  تر�سد  التي 
باحلكمة جلميع امل�اقف امل�سادة لدينه. 
وه���ي ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت���ف��ي��ق االإي��ج��اب��ي 
انه  اىل  الفتا  املتعددة،  االن��ت��م��اءات  بني 
يف االآون��ة االأخ��رية ناحظ ات�ساع نطاق 

واملذهبية  والدينية  ال�طنية  الع�سبية 
والقبلية يف املجتمعات االإ�سامية ولدى 
غري  املجتمعات  يف  االإ�سامية  االأقليات 
الت�ساوؤالت  كرة  وناحظ  االإ�سامية، 
ح�ل االأحق بالتقدمي حق ال�طن اأو حق 
االنت�ساب  حق  اأو  املذهب  حق  اأو  الدين 

القبلي.
العلمية  االجتماعية  الثقافة  اإن  وق��ال 
وال��ع��م��ل��ي��ة ل��ل��ف��رد ال�����ذي ل���ه ان��ت��م��اءات 
م���ت���ع���ددة يف وط���ن���ه - �����س�����اء ك�����ان م��ن 
االأك���ري���ة اأو م��ن االأق��ل��ي��ة - ت��ع��ني على 
انتمائه  بني  االإيجابي  الت�افق  حتقيق 
ال���ط��ن��ي وُه���ي��ت��ه االإ���س��ام��ي��ة. ف���اإذا مل 
عا�س  اأو  الثقافة  ه��ذه  الفرد  ل��دى  يكن 
الع�سبية  على  تعتمد  ثقافية  بيئة  يف 
م���ع ���س��ي���ع اجل��ه��ل واالأم���ي���ة ف���اإن���ه يقع 
متناق�سة  ورمب����ا  حم��رج��ة  م���اق��ف  يف 
اأحياناً و�سراعات م�ستمرة ب�سبب ف�ران 
ذاك  اأو  االن���ت���م���اء  ه����ذا  ن��ح���  ع��اط��ف��ت��ه 

ويظهر ذالك يف �سل�كه وت�سرفاته. 
وذكر انه لرتاتبية االنتماءات عند الفرد 
اأو املجتمع اأثر كبري اإيجاباً اأو �سلباً لي�س 
و�سل�كياتهم  االأف������راد  ت�����س��رف��ات  ع��ل��ى 
اأنف�سهم ونح� �سركائهم واأقرانهم  نح� 
االجتماعية  التنمية  ع��ل��ى  ب��ل  فح�سب 
واالقت�سادية وال�سيا�سية يف ال�طن ويف 
امل�سرتكة يف  االرت��ب��اط��ات  ذات  االأق��ال��ي��م 

اجلن�س اأو اللغة اأو الدين.

في ندوة »ثقافة اإلنتماء الوطني«.. الشيخ عبداللطيف المحمود: 
االنتماء للدين أو املذهب يجب أال يتعارض مع االنتماء للوطن

جانب من احل�ش�رالدكت�ر مراد اجلنابيالأ�شتاذ حممد ب� عيننيالأ�شتاذ حممد اأب� ال�ش�ك
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ل�����س��ن���ات خ��ل��ت وق�����ى ال����ت����اأزمي وال��ف��ت��ن��ة 
الفاحت  ون�ساء  رج���االت  ت�سف  والطائفية 
وجت��م��ع ال����ح���دة ال���ط��ن��ي��ة ب��اأن��ه��م جتمع 
ف��زع��ة، وي��ق�����س��دون ب��ذل��ك ف��زع��ة اخل���ف 
ولي�س فزعة النخ�ة والرج�لة. وت�سفهم 
االأق������ام امل����اأج�����رة ب��اأن��ه��م ط���ارئ����ن على 
ق�سري  نف�سهم  واأن  ال�سيا�سية،  ال�ساحة 
وغ����ري ق����ادري����ن ع��ل��ى امل���ط���اول���ة ح��ي��ث ال 
مي��ت��ل��ك���ن خ����رات ن�����س��ال��ي��ة ومل ي��ج��رب���ا 
ن��ظ��ره��م  واأن  ���س��ي��ا���س��ي  �����س����راع  خ����������س 
غ��ري ب��ع��ي��د وال ي����رون اب��ع��د م��ن اأن���ف��ه��م. 
ك��م��ا ي��دع���ن ان اأه����ل ال��ف��احت ال ي��ع��رف���ن 
ك���ي���ف ي�������س����غ����ن امل������ب������ادئ وي���ر����س���م����ن 
اال�سرتاتيجيات وال يحمل�ن فكرا واحدا، 
قل�بهم �ستى واأهدافهم مت�ساربة يبحث�ن 
اأ�سحاب  ولي�س�ا  وال��ع��ط��اي��ا  امل�سالح  ع��ن 
�سيئا  تعني  ال  ك��رت��ه��م  ف���اإن  ل���ذا  ق�سية، 
وجت��م��ع��ه��م »جت���م���ع ال�����ح����دة ال���ط��ن��ي��ة« 
النا�س  وينف�ّس  يهدم  م��ا  �سرعان  قعقعة 
ال�سيا�سية  تنظيماتهم  اأم����ا  ح����ل���ه.  م���ن 
حال  ل�سان  فيعدونها  التاأزميية  الطائفية 
ال�سعب، وال�سعب منها براء، واأنهم يق�ل�ن 
اأ����س���ح���اب ق�سية  الأن���ه���م  ل��ه��م  ال��ظ��ف��ر  ان 
متتلك م�سروعيتها من ثارات ومظل�مية 
م��ن��ذ ���س��ي��دن��ا احل�����س��ني، وج���دن���ا احل�����س��ني 
تقبل�ن  ال��ف��احت  اأه���ل  ي��ا  ب���راء، فهل  منهم 
ان��ت��م رج��االت  واأل���ف ال،  التهريج؟ ال  ه��ذا 
ال�سعب  امل��اج��دات �سمري  ون�����س��اوؤه  ال��ف��احت 
واح��ت��ي��اط��ي��ة مل���اج��ه��ة ال�����س��دائ��د وامل��ل��م��ات، 

واأكاد اجزم ان ق�ل ال�ساعر:

اأب���اة  اأن��ت��م  االأمم...  ع��د  اإن  االأم����ة  »اأن���ت���م 
ال�سيم ن�سل الكرم«.

ع����ل����ى ال�����رغ�����م م�����ن ان�������ه ك�������ان ي���خ���اط���ب 
االح��ت��ال  ب���ج��ه  اللبنانيني  امل��ج��اه��دي��ن 
ال��ف��رن�����س��ي ف��اإن��ه ي��ك��اد ي��ك���ن اأرق����ى و�سف 
انتم  نعم  ال��ف��احت..  اأه��ل  جم�ع  النطاقة 
يف  ال�سيا�سية  للمعادلة  ال��ت���ازن  اأع���اد  م��ن 
الباد.. انتم من مل ولن ي�ست�سلم للياأ�س 
ومل ول����ن ي���رتاج���ع ع���ن ال��ع��ه��د وال������الء 
وال�سعب  ال��ر���س��ي��دة  ل��ل��ق��ي��ادة  واالإخ���ا����س 
�سلطة ومل  ان��ت��م مل حت��رك��ك��م  وال����ط���ن. 
ت�سته�كم بالعطايا اأو املنا�سب اأو الزعامة، 
الثاقبة  وبنظرتكم  احلية  ب�سمائركم  بل 
ال���ط��ن��ي��ة اجل��ي��ا���س��ة قلتم  ومب�����س��اع��رك��م 
بايعنا  اإن��ن��ا  وغ��ريه��م  املرتب�سني  الأول��ئ��ك 
وال�طن  للقيادة  واالإخ��ا���س  ال�فاء  على 
بيعة ال ن�ساوم عليها مهما تبدلت االأو�ساع 
واه����ت����زت امل���ع���اي���ري وادل���ه���م���ت اخل���ط����ب. 
ف��ال��ب��ي��ع��ة ع��ه��د ع��ل��ى ال���ط���اع���ة واالل����ت����زام 
ب��ت���ج��ي��ه��ات وم���رئ���ي���ات ال���ق���ي���ادة، وب��ذل��ك 
ت��راث االآب��اء واالأج���داد وتلتزم�ن  متثل�ن 
مملكتنا  واجهت  وحيث  االأ�سيل،  بنهجهم 
احلبيبة ا�سد التحديات واأ�سعب املنعطفات 
ت������زل ج�����دار  وك�����ان�����ت ومل  ال����ت����اري����خ����ي����ة، 
املنطقة  اأح����داث  ل��ت��داع��ي��ات  االأول  ال�����س��د 
وخم��ط��ط��ات اأع�����داء ال��ع��روب��ة واالإ����س���ام، 
فكان لزاما على اأهل الفاحت اأهل البحرين 
القيادة  خلف  بيد  يدا  يك�ن�ا  ان  ال�سرفاء 
وره����ن اإ���س��ارت��ه��ا. ان م��ب��ادئ اأه����ل ال��ف��احت 
ال�طن  حب  اإنها  كامية  �سف�سطة  لي�ست 

واإ�سرتاتيجيتهم  �سبيله،  يف  والت�سحية 
ه���ي احل���ف���اظ ع��ل��ى ا���س��ت��ق��ال وا���س��ت��ق��رار 
عربية  خليجية  خليفية  البحرين  واأم���ن 
العروبة  ن�سح  ه�  فكرهم  واإن  اإ�سامية، 
نف�س  واإن  ال�����س��ح��ي��ح،  واالإ�����س����ام  احل��ق��ة 
ويتحدى  يقاوم  الفاحت ط�يل ط�يل  اأه��ل 
امتداد  على  بعيد  نظرهم  واإن  التحدي.. 
اأع��م��اق التاريخ  ال��زم��ان وامل��ك��ان يغ��س يف 
ال���ع���رب���ي االإ����س���ام���ي ومت���ت���د ج��غ��راف��ي��ت��ه 
واالأج��داد حينما  االآب��اء  ب�سعارات  لتذكرنا 
مراك�س  »م��ن  املحتل  ب�جه  يهتف�ن  كان�ا 

اإىل البحرين �سعب واحد ال �سعبني«.
اأه�����ل ال���ف���احت ط��ل��ي��ع��ة ال��ب��ح��ري��ن وف���ل���ذات 
مل  الفاحت  ل�س�ح  خرجتم  حينما  اأك��ب��اده��ا، 
اأو  اأو اإ�ساح نظم  يكن همكم زيادة رواتب 
اأو ت�فري �سكن  ت�سغيل عاطلني عن العمل 
ح��ك���م��ي اأو غ��ريه��ا م���ن م��ط��ال��ب احل��ي��اة 
اأ�سرمت  اأنكم  ورغ��م  اأهميتها  رغ��م  الي�مية 
اإليها يف ق�لكم لدينا مطالب، اإال اأنها كانت 
املركزية  بق�سيتكم  مقارنة  اآن��ذاك  ثان�ية 
وه���ي اح��ت��م��ال��ي��ة ���س��ي��اع ال����ط���ن وحت���ي��ل 
واأت��ب��اع��ه��م.  لل�سف�يني  خ��دم  اإىل  ال�سعب 

فق�سيتكم ان ت�جد البحرين اأم ال ت�جد.
م��ن وقفتكم يف  �سن�ات  اأرب���ع  وبعد  وال��ي���م 
ال��ف��احت ج��اء ي�مكم م��رة اأخ���رى الأج���ل ان 
اإىل  كيدهم  وت���ردوا  ال�س�ء  األ�سن  تقطع�ا 
نح�رهم ولترهن�ا للقا�سي والداين اأنكم 
ل�اء احلق  التاريخ ويرفع  انتم من ي�سنع 
ويبزغ �سم�س احلقيقة، واأن ما �سنعت�ه من 

مي���ت،  ل��ن  املا�سية  ال�سن�ات  خ��ال  جم��د 
جتمع  ج��م��ع��ي��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  اإط����ارك����م  واأن 
متنامية  قائمة  �ستبقى  ال�طنية  ال���ح��دة 
واأن���ك���م ���س��ت��خ��ت��ارون ل��ه��ا اأف�����س��ل ال��ق��ي��ادات 
والء  واأك��ره��ا  للبحرين  ع��ط��اء  واأك��ره��ا 
واإخا�سا للقيادة وال�سعب وال�طن وذلك 
يف م�ؤمتركم العام الثالث الذي �سيعقد ان 
�ساء اهلل يف ال�ساد�س ع�سر من ماي� اجلاري، 
وال �سيما ان املرحلة الراهنة مرحلة ال تقل 
خ��ط���رة ودق���ة ع��ن امل��رح��ل��ة ال��ت��ي تناديتم 
فقد  ال��ف��احت،  ���س��اح��ات  يف  واجتمعتم  فيها 
انت�سرمت يف قر م�ؤامرة فراير2011 وما 
ت��اه��ا م��ن ت��داع��ي��ات، ول��ك��ن ت��ل��ك �سفحة 
واحدة وامل�ؤامرة تت�سكل باأمناط و�سفحات 
وحم���ط���ات م���ت���ع���ددة.. ف���ه���ذا ي���م��ك��م ي���م 
جت��دي��د وق��ف��ت��ك��م ي����م ت��ث��ب��ت���ن ف��ي��ه اأن��ك��م 
ع��ل��ى ي��ق��ظ��ت��ك��م، وان حل��ظ��ات اال���س��رتخ��اء 
لرتاجع�ا  وقفات  جم��رد  بها  م��ررمت  التي 
وتتاأمل�ا يف ق�ادم �سفركم امليم�ن، واعلم�ا 
للرجال  ف�سي�سجل  ي��رح��م  ال  ال��ت��اري��خ  ان 
وق�تهم  االأجيال خطبهم  ويبلغ  م�اقفهم 
واإ����س���راره���م ع��ل��ى ب��ل���غ ال���ه���دف ال�����س��ام��ي 

وختاما  اج��ل��ه،  م��ن  ت��ن��ادوا  ال���ذي  املتنامي 
اأذكركم بتقدير �ساحب اجلالة امللك حمد 
املفدى  الباد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن 
لكم وجله�دكم وذلك يف ا�ستقبال جالته 
ال�طنية  ال���ح��دة  جتمع  وق��ي��ادات  لرئي�س 
بتاريخ 30 /ماي�/2011 حيث عر جالته 
الطيبة  لكل اجله�د  وتقديره  )�سكره  عن 
ال���ت���ي ي��ب��ذل��ه��ا جت��م��ع ال�����ح����دة ال���ط��ن��ي��ة 
لل�حدة  وتعزيزا  لل�طن  ل�الئهم  تاأكيدا 
ال���ط��ن��ي��ة ب���ني اأب���ن���اء ال�����س��ع��ب ال��ب��ح��ري��ن��ي 
ملختلف  ونبذهم  قيادتهم  ح�ل  والتفافهم 
اأ�سكال العنف ودواعي الفتنة انطاقاً من 
ال�سعب  لقيم  وتعزيزاً  والتعاون  ال��رتاب��ط 
االأ�سيلة(.  االإ�سامية  العربية  البحريني 
امللكي  ال�سم�  �ساحب  باإ�سادة  اأذك��رك��م  كما 
اآل خليفة رئي�س  االأمري خليفة بن �سلمان 
)اإذا  ق��ال  حينما  مب�اقفكم  امل�قر  ال����زراء 
فاإن م�قف  لكيانات،  ت�ؤ�س�س  امل�اقف  كانت 
عماده  �سعبي  لكيان  اأ�س�س  قد  الفاحت  اأه��ل 
امل���ق��ف ال���ط��ن��ي وال��ق���م��ي ال���ذي ت��ب��دد به 
امل���ت���اآم���ري���ن الخ��ت��ط��اف  ب��ع�����س  راود  ح��ل��م 
ال��ف��احت يف وقفة  اأه���ل  ال���ط��ن حينما ه��ب 
لن ُتن�سى اأبداً من ذاكرة ال�طن(، وكذلك 
اأهمية  )على  لكم  وت�جيهه  �سم�ه  تاأكيد 
بال�سكل  التاحم  وتعزيز  ال�سف�ف  ر���س 
ال�����ذي ي��ح��ف��ظ ل��ت��ج��م��ع ال���ف���احت ع��ن��ف���ان��ه 
ويبقيه حا�سراً يف كل �ساأن وطني باعتباره 
ومك�نا  ال�سعبي  التمثيل  يف  رئي�سياً  مك�نا 
لعلى  واين  ال�طنية(  امل�سرية  يف  اأ�سا�سياً 
التقدير،  ه��ذا  م�ست�ى  عند  اأنكم  من  ثقة 
واأنكم �ستت�سابق�ن الختيار قيادات التجمع 
يف م�ؤمتركم امليم�ن. حفظ اهلل البحرين 

قيادة و�سعبا ووطنا. 

ال�سيا�سية  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  ح��ي���ي��ة  ت��ق��ا���س 
مب����ق����دار ان���ت���ظ���ام وا����س���ت���م���راري���ة ع��ق��د 
والتي  ال��دوري��ة  او  ال�سن�ية  م�ؤمتراتها 
واملحا�سبة  العمل  اأداء  تقييم  فيها  يتم 
امل��������س����ع���ي���ة ل���ن���ت���ائ���ج ع���م���ل امل���ؤ���س�����س��ة 
ال�����س��ي��ا���س��ي واالج��ت��م��اع��ي واالق��ت�����س��ادي 
املرحلة  خ��ال  عملها  على  ينعك�س  مب��ا 
امل�ستقبلي  لعملها  والتاأ�سي�س  اجل��دي��دة 
ا�س�س  على  ال��دوري��ة  االنتخابات  واج��راء 
جماال  يتيح  وال��ذي  �سليمة  دميقراطية 
جديدة  ب��دم��اء  ال��ق��ي��ادة  ورف���د  للتجديد 
اذا  امل�ؤ�س�سي،  العمل  تط�ير  يف  ت�ساهم 
وم���ؤ���س��رات  احل��ي���ي��ة  ان  فاعلم  ذل��ك  مت 
اأن  اال�ستمرار م�ج�دة يف ذلك التنظيم، 

مرتكزات اي تنظيم �سيا�سي هي:
ال��ت��ن��ظ��ي��م جم��م���ع��ة من  ي���ؤ���س�����س  ان   �
روؤي���ة واه���داف م�سرتكة  االف���راد لديهم 
اج����ل م�سلحة  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا  ي���ت����اف���ق����ن 

ال�طن وامل�اطنني
راأ���س��ي  تنظيمي  هيكل  ه��ن��اك  ي��ك���ن  ان   �
وال�ساحيات  امل�س�ؤوليات  يحدد  واأفقي 
لنظام  وفقا  التنظيمة  امل�ست�يات  لكافة 

اأ�سا�سي ي�ؤطر العمل احلزبي
وم�سروعا  اأه��داف��اً  التنظيم  ميتلك  اأن   �

التنظيم  اع�ساء  اأرادة  عن  يعر  �سيا�سياً 
مت و�سعه ب�سكل دميقراطي ويهدف اىل 

تط�ير العمل ال�طني 
اىل  ال������س���ل  الج��ل  التنظيم  يعمل  اأن   �
ع�س�ية املجال�س النيابيه والتمثيل على 

امل�ست�ى التنفيذي بالدولة.
ه���ي متحققة  امل���رت���ك���زات  ت��ل��ك  ك��اف��ة  اأن 
يف جت���م���ع ال������ح�����دة ال����ط���ن���ي���ة وي����اأت����ي 
ع��ق��د امل����ؤمت���ر ال��ث��ال��ث ل��ل��ت��ج��م��ع وال����ذي 
من  ل���ي����ؤك���د   2015/5/16 يف  ���س��ي��ن��ع��ق��د 
ج��دي��د احل��ي���ي��ة ال��ت��ي ي��ت��م��ت��ع ب��ه��ا ه��ذا 
ال��ت��ن��ظ��ي��م ال�����س��ي��ا���س��ي ال�����ذي ت��اأ���س�����س يف 
ظروف اأ�ستثنائية وقد راهن البع�س من 
ال�اهمني وق�سار النظر وعمل�ا من اأجل 
ال��ذي وقف يف  الفتي  التنظيم  زوال هذا 
ال�طن  ال��ت��ي حيكت �سد  امل���ؤام��رة  وج��ه 

وقيادته ال�سرعية.
ل��ق��د ت��ع��ر���س جت��م��ع ال����ح���دة ال���ط��ن��ي��ة 
وقيادته ال�طنية اىل هج�م �سر�س �س�اًء 
من الق�ى االنقابية التي كانت ترى ان 
التي  الرئي�سية  ال��ق���ة  ه���  التنظيم  ه��ذا 
اجه�ست م�سروعهم االنقابي والطائفي 
م��ن خ��ال ط��رح وطني يعر ع��ن جميع 
مك�نات �سعب البحرين عر عنه امل�سروع 

ال�طنية  واط��روح��ت��ه  للتجمع  ال�سيا�سي 
التي اثارت بع�س الق�ى التي كانت ترى 
وال  عليها  خطراً  ي�سكل  التنظيم  هذا  ان 
االق��ام  بع�س  من  م�ستمراً  الهج�م  زال 
التي جندت لها ار�سيفات بع�س ال�سحف 
ل���ه���ذا ال���ه���دف وه����� ا����س���ق���اط ال��ت��ج��م��ع، 
ع��داوة  على  املتناق�س�ن  ه����ؤالء  وال��ت��ق��ى 
ال��ت��ج��م��ع وه����م مم���ن اأط��ل��ق��ن��ا ع��ل��ي��ه��م يف 
م�سداقاً  فجر«  خا�سم  »واأذا  �سابق  مقال 
لق�ل الر�س�ل الكرمي »�س« يف حديث اآية 
املنافق وذكر الفجر يف اخل�س�مة كما قال 

�سلى اهلل عليه و�سلم.
ل��ق��د اع��ت��ق��د ال��ب��ع�����س ان���ه ب��ع��د ال��ه��ج���م 
للتجمع  التي حيكت  وامل���ؤام��رات  العنيف 
والبلدية  النيابية  االن��ت��خ��اب��ات  ون��ت��ائ��ج 
التجمع،  ب�سق�ط  املخيبة لاآمال كفيلة 
ولكن هاه� التجمع ي�ستعيد ق�اه بعد ان 
ال�سابقه بعملية  قام خال فرتة الهدوء 
التجمع  واأداء  ل��ع��ط��اء  �ساملة  م��راج��ع��ه 
ونتائج  املا�سية  االرب���ع  ال�سن�ات  خ��ال 
وتطلعات  والبلدية  النيابية  االنتخابات 
النا�س اليه كتنظيم �سعبي غري ايدل�جي 
ع��ل��ى امل�����س��ت���ي ال�����س��ي��ا���س��ي وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
وو�سل اىل خمرجات وت��سيات �ستعر�س 

اأم����ام امل���ؤمت��ر ال��ع��ام ال��ث��ال��ث وه���ي متثل 
طريق عمل للمرحلة القادمة.

لقد كان تقييمنا للعمل باأن هناك ع�امل 
داخلية وخارجية ت�سببت يف النتائج التي 
نعقد  ع��ن��دم��ا  وب��ال��ت��ايل  عليها،  ح�سلنا 

م�ؤمترنا حتت �سعار »انطاقة جديدة«
ال���درب  م���ا���س��ل��ة  ع��ل��ى  ت�سميمنا  ن���ؤك��د 
والعمل واجلهد من اأجل م�ستقبل واعد 

لهذا ال�طن.
هدفني  ال�سابقة  املرحلة  يف  و�سعنا  لقد 

رئي�سيني هما:
الدفاع عن ال�طن يف اخلارج �سد كل   •

امل�ؤامرات التي حيكت �سدنا

يف  ال�طنية  ال���ح��دة  على  املحافظه   •
الداخل وحمايتها من االنزالق. 

وقد ا�ستطعنا وبحمد اهلل ان نحقق هذين 
التي  اللقاءات  مئات  خ��ال  من  الهدفني 
ع��ق��دن��اه��ا م��ع ممثلي ال����دول وامل��ن��ظ��م��ات 
ال��ع��امل��ي��ة وو����س���ائ���ل االع������ام يف ال���داخ���ل 
ال���دول  واخل����ارج وال���زي���ارات للعديد م��ن 
كان  م��ا  حقيقة  ج��اء  يف  �ساهمت  وال��ت��ي 
ي��ح�����س��ل يف ال��ب��ح��ري��ن اأم�����ام ج��م��ي��ع تلك 
ال����دول وامل��ن��ظ��م��ات، ون��ح��ن ن��ت�����س��اءل من 
حقق هذا االجناز وعمل على حقن الدماء 

وعدم انفات االم�ر مل�اجهات طائفية؟
ان ف��ت��ح ب����اب ال���رت����س���ح مل��ن�����س��ب رئ��ي�����س 
التجمع وكامل الهيئة املركزية لانتخاب 
بامل�ؤمتر الثالث ت�ؤكد الثقة التي متتلكها 
واملكا�سفة  امل�سارحة  على  التجمع  قيادة 
مع اأع�ساء اجلمعية العم�مية باأعتبارهم 
بالتجمع  احلقيقي�ن  امل�سلحة  ا�سحاب 
م�ؤكدين يف ذات ال�قت علي ان تيار وفكر 
انطلق يف 21 فراير 2011  الذي  الفاحت 
�سيظل �سعلة دائمة وقائمة من اجل تقدم 
ال�طن وال ميكن التعبري عنها االب�ج�د 

تنظيم يرفع هذه املبادئ ويدافع عنها.
 »وقل اعمل�ا ف�سريى اهلل عملكم ور�س�له 

وامل�ؤمن�ن«
 �سدق اهلل العظيم

د. اأ�ضعد ال�ضعدون

م. عبداهلل احل�يحي

يا أهل الفاتح هذا يومكم

المؤتمر الثالث لتجمع الوحدة الوطنية
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اإح���دى  يف  ال�سحفيني  م��ن  ن��ف��ر  اع��ت��اد 
ال�����س��ح��ف امل��ح��ل��ي��ة ت���زي���ي���ف احل��ق��ائ��ق 
اأط��������راف وق�����س��اي��ا  وال���ع���م���ل ع���ل���ى زج 
وم�اقف واأق�ال ال ميكن الأي عاقل اأن 
ر عليه باأي �سيغة من �سيغ ال�سحر  مترَّ
وال��دج��ل الأن���ه ب��اط��ل وف��ا���س��د يف اأ�سله 
ال��زم��ن حتى ك��اد االأط��ف��ال  وع��ف��ا عليه 
عنها  ويق�ل�ن  يت�ساحك�ن  الكبار  قبل 
»ق�ية« اأي ال ميكن اأن ت�سدق ويق�ل�ن 
له�ؤالء مهما حاولتم فالف�سل م�سريكم 

فا�ستهدوا وارجع�ا اإىل �س�ابكم.
م���ا م���ر ع��ل��ى ال��ب��ح��ري��ن وب��اخل�����س������س 
اأم���ره  ال�����س��ن��ة،  ون�����س��ف  ال�سنتني  خ���ال 
م��ك�����س���ف ومت ا���س��ت��ي��ع��اب��ه واإدراك������ه من 
امل���اط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني، و���س���ف يت�سح 
ت��اأخ��رت لديهم  ال��ذي��ن  اأك��ر لاآخرين 
ال�����س���رة ال���ا���س��ح��ة ب��ع��د ح���ني. ول��ه��ذا 
االأم��������ر ع����ام����ات ب��������داأت ت��ت�����س��ح م��ن 
خ����ال امل�����اق����ف ال���ت���ي مت ات���خ���اذه���ا يف 
بتمرد  عليه  اأط��ل��ق  م��ا  دع����ات  م�اجهة 
و�ساق  الكيل  طفح  فقد  اأغ�سط�س.   14
النا�س ذرعا بال�سغ�ط امل�ستبدة عليهم 
م��ن امل��ت��ط��رف��ني وامل��خ��رب��ني، وحت����رروا 
عق�لهم  على  الدكتات�ري  التحكم  من 
واأن��ف�����س��ه��م واأع��ل��ن���ه��ا »ك��ف��اي��ة«. كفاية 
لتدمرٍي وتخريٍب لبادنا، كفاية لهدم 

كل ما فيه من ثقة وحب وت�سامح بني 
الذي  الكبري  لل�سرخ  كفاية  مك�ناتها. 
ح��دث يف ع��اق��ات ال�����س��داق��ة واالأخ�����ة، 
وروابط امل�ساهرة. فكيف لنا اأن ن�ستمر 
يف هدم اقت�ساد بادنا ونرى باأم اأعيننا 
كيف اأن الدول االأخرى قد اأ�سابها من 
التحتية  وبنيتها  الق��ت�����س��اده��ا  ت��دم��ري 
الهدم  لهذا  كفاية  و�سامتها.  واأمنها 
ال�����ذي ُي�����س��ع��د اأع�������داء ب���ادن���ا وي��ح��ق��ق 

م�ساحلهم.
جن�نهم  جن  قد  النفر  هذا  اأع�ساء  اإن 
ك���م���ا ج����ن ج���ن����ن االأع����������داء. وق�����د زاد 
اأن  ي���رون  ب����داأوا  عندما  اأك���ر  جن�نهم 
ومنظمات  ودول  واملقيمني،  امل�اطنني 
ال���ع���امل ق���د وع����ت اأالع���ي���ب���ه���م، وب������داأوا 
ي��ن��ف��رون وي��ب��ت��ع��دون عنهم. وب���دال من 
وطلب  عنها  والعدول  اأخطائهم  اإدراك 
ال�سفح عن كل ذلك فقد اأخذتهم العزة 
لي�س  ب��اأم���ر  غريهم  وو�سم�ا  ب��االإث��م. 
فيهم واإمنا هم من بحاجة اإىل عيادات 
النق�س  عقدة  وع��اج  النف�سي،  الطب 
ولكن  وال��ك��راه��ي��ة.  والبغ�س  وال��ب���ؤ���س 
هلل احلمد اأن �سنته تعاىل يف اأر�سه هي 
الغلبة للخري مهما طال الزمان ويف اأي 

مكان.

ول���ي�������س ب��ع��ج��ي��ب اأم������ر ه��������ؤالء ال��ن��ف��ر، 
ف��اأح��ده��م ي�����س��ف اأم����ر ات���خ���اذ خ��ط���ات 
التي  ال�سعبية  العري�سة  على  الت�قيع 
ج����اءت ل��ت��غ��ي��ري ال�����س��ي��ا���س��ة االأم��ري��ك��ي��ة 
ال�سفري  ولي�س  واملنطقة  البحرين  يف 
فقط باأنه اأمر من احلك�مة ويق�م بعد 
كعادته  التدلي�س  بهارات  باإ�سافة  ذلك 
يف م��ق��االت��ه. وي��اأت��ي اآخ���ر وي�����س��ف ه��ذه 
اخل��ط���ة ب��اأن��ه��ا ق��د اأح��رج��ت احلك�مة 
االأم��ري��ك��ان  االأ���س��دق��اء  م��ع  دبل�ما�سيا 
االأع������زاء ب��ح�����س��ب ق����ل���ه! ون���ق����ل لهما 
ال��دول ال  ال�سداقة بني  اإن  والأمثالهما 
واأج��ن��دات  خم��ط��ط��ات  ظ��ل  يف  ت�ستقيم 
�سبيل  يف  ل��اآخ��ر  وتخريبية  تدمريية 
و�ستظل  واأطماعها.  م�ساحلها  حتقيق 
ال��ب��ح��ري��ن م�����س���ن��ة ب������اإذن اهلل ت��ع��اىل 
ووح��دة  وتعا�سد  بتكاتف  ثم  وم��ن  اأوال 
اأر�سها  م�اطنيها وكل مقيم ينعم على 
اأع��داء  م��ن  عنها  وي��داف��ع  عليها  يخاف 

الداخل واخلارج.
اأوال  اأهل الفاحت فهم  واأم��ا فيما يخ�س 
و�سعبها  ال��ب��ح��ري��ن  اأه����ل  م���ن  واأخ������ريا 
تر�سخ  وق��د  وط���ائ��ف��ه��ا،  مك�ناتها  بكل 
يف ال��ت��اري��خ اأن��ه��م م��ن ���س��ان ال��ب��اد من 
والعمالة  والتخريب  والعنف  االإره���اب 
اأع��داء ال�طن يف الداخل واخل��ارج.  مع 

ال�سامتني  امل�اطنني  اأولئك  عن  بعيدا 
خ�فا واملدف�عني كراهية وغ�سبا، ومن 
اأدرك من املغرر بهم الحقا. فا ميكن 
القب�ل ب�سل�ك اأو عمل اأو م�قف ي�سب 
���س��د اأم����ن و���س��ام��ة ال����ط���ن وح��م��اي��ة 

اأر�سه واقت�ساده ومنجزاته.
ال�طنية  ال���ح��دة  جتمع  يظل  و���س���ف 
تيارا وطنيا مفت�حا للجميع يدع� اإىل 
احلياد وال��سطية يف م�اجهة جماعات 
ال��ت��ط��رف وال��ع��ن��ف واالإره������اب، و���س���ف 
للق�سايا  منا�سرا  التجمع  ه��ذا  يظل 
العادلة الأي طائفة. اإن قيادات التجمع 
ومن�س�بيه يرف�س�ن اأي حماولة جلعل 
ويظل  امل���اط��ن��ني.  الإذالل  ال��ت������س��ي��ات 
اجل��م��ي��ع ���س��رك��اء اأ���س��ي��ل��ني يف ال���ط��ن، 
علينا اأن نقبل بع�سنا بع�سا، وال ميكن 
ب��اأي حال  اأن يتجاوز االآخ��ر  الأي طرف 

من االأح�ال كما اأو�سح رئي�سها ف�سيلة 
ال�سيخ الدكت�ر عبداللطيف اآل حمم�د 

يف اأحاديث وخطب عديدة.
الت�سامح  اإىل  ي��دع���  التجمع  اأن  فكما 
ف��اإن��ه مع  ب��االآخ��ر،  وال��ق��ب���ل  والتعاي�س 
احلزم يف تطبيق الق�انني مع اأي جماعة 
�سد  اأن��ا  و�سخ�سيا  وخم��رب��ة.  متطرفة 
والداعمني  التخريب  دع��اة  مع  احل���ار 
للق�انني  واملتجاوزين  ل��ه  وامل�ساندين 
تطبق  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ال���ذي���ن  واالأن���ظ���م���ة 
االآن  يف  واأظ���ل  و�سرعة،  بجدية  عليهم 
باحل�ار  االأغلبية  راأي  ع��ن  اأداف���ع  ذات��ه 
لتبيان م��ن يريد احل��ل، واالب��ت��ع��اد عن 
لبحريننا  �س�نا  الطائفي  اال���س��ط��دام 

العزيزة والأجيالنا القادمة.
رغم كل ما يحدث فمبادئنا تدع�نا اإىل 
وق�تنا  ل�حدتنا  �س�نا  العقل  تغليب 
وح���ف���اظ���ا ع��ل��ى اأم�����ن وح���ق����ق ال���ط��ن 
وامل�اطنني واملقيمني، ولنقف جميعا يف 
م�اجهة املجم�عات العدائية االرهابية، 
ول��ن��ف��ك��ر يف ب���ن���اء غ���د اأف�����س��ل ل��ب��ادن��ا 
بحر�س  ولنعمل  واأح���ف���ادن���ا،  واأوالدن�����ا 
وال�سيا�سية  االجتماعية  العدالة  على 
وح��م��اي��ة اأي ط��ائ��ف��ة ت��ت��ع��ر���س الإره���اب 
املتطرفني واأع�انهم. و�س�ف نظل �سعبا 

واحدا ال �سعبني.

م���ا ي��ن��ب��غ��ي الأ����س���ح���اب االأق������ام احل���رة 
اأو  لتجمع  ي��ن��ح��ازوا  اأن  ال����راأي  وك��ت��اب 
يتحتم  ب���ل  ب��ع��ي��ن��ه��ا،  ط��ائ��ف��ة  اأو  ح����زب 
واملنا�سحة،  وامل�س�رة  االع��ت��دال  عليهم 
اإال حلق�ق  واأال يك�ن�ا مروجني الأح��د 
امل����اط���ن وم��ك��ت�����س��ب��ات��ه واحل���ف���اظ على 

ال�طن.
واأ����س���م���ى ه����دف ي��ت��ط��ل��ع ل���ه اخل����ريون 
وع���ق���اء ال���ق����م ه���� روؤي���ت���ه���م ال��ن��ا���س 
جم���ت���م���ع���ة م����ت����اآل����ف����ة ت���ن���ب���ذ ال���ف���رق���ة 
وال��ب��غ�����س��اء، وه����ذا م���ا ي��ت��م��ن��اه اأب�����س��ط 
م���اط��ن و����س����اًل اإىل احل��ك��ام ث��م ق��ادة 
االأح�������زاب وال��ت��ج��م��ع��ات ع��ل��ى اخ��ت��اف 
اأي��دي���ل���ج��ي��ات��ه��م، ول���ن ي��ت��ح��ق��ق ذل��ك 
ب��ال��ت��م��ن��ي وال���ت���ن���ظ���ري ب����ل ي���ح���ت���اج اإىل 
واإن���ك���ار  جمتمعية  وث��ق��اف��ة  ت�����س��ح��ي��ات 

للذات وتقبل االآخر.
م�����س��ت��ق��رة  االأوط�����������ان  ي���ج���ع���ل  م����ا  اإن 
وال�سع�ب متنعمة ه� ان�س�اء اجلميع 
حتت خيمة ال�طن وال���الء له والذود 
عنه، ومتى ما اأ�سبح العمل يف االأحزاب 
وال��ت��ج��م��ع��ات ال��دي��ن��ي��ة وال��ع��ل��م��ان��ي��ة يف 
ن���ط���اق���ه ال�����س��ي��ق وت�����س��ع��ى ق��اع��دت��ه��ا 

و�س�اًل  وقادتها  م�ؤ�س�سيها  ال�سرت�ساء 
اأم��ام مراجعها وحكامها  االنبطاح  اإىل 
�سعبيتها  وت��راج��ع��ت  تدريجياً  ان��ه��ارت 
واأ�سبحت عامل نخر يف االأوطان، ولنا 
ب��ع�����س��ه��ا غ��اب��ت  ع����رة يف جت����ارب دول 
وبع�سها  احلديث  الع�سر  يف  واندثرت 
اأف��ك��ار متطرفة  م��ن  ب��ث���ه  م��ا  وب�سبب 
اإىل  الك�ارث وح�لتها  ال�سع�ب  اأورث��ت 

حطام وحمامات دم.
ف��ل��ي�����س م���ن ال�����س��ه��ل اأن جت��م��ع ���س��ت��ات 
ال����ن����ا�����س ع���ل���ى اخ�����ت�����اف م�����س��ارب��ه��م 
ثبت  لكن  ���س���اء،  كلمة  واأل���ان��ه��م على 
وبالتجربة،  البحرين  مملكة  يف  هنا 
خلطر  ي��ت��ع��ر���س  ع��ن��دم��ا  ال����ط���ن  اأن 
داه������م ���س��ت��ت��ح��رك غ����ري����زة امل����اط���ن���ة 
اإن���ذار،  اأو  حت�سري  �سابق  دون  وال����الء 
رد فعل م�س�ؤول  بعف�ية ويف  فاندفعت 
�سعب  وخ��رج  امل�اطنني  جم�ح  ومتزن 
البحرين عن بكرة اأبيه قا�سداً الفاحت 
يف وقفة مهيبة يف احل��ادي والع�سرين 
من فراير 2011، و�ستظل تلك ال�قفة 
در����س���اً ب��ل��ي��غ��اً ل���اأج���ي���ال، ومل ي��ك��ن يف 
اأن يتجمع مع  لها  دع��ا  م��ن  ت��ق��دي��رات 

اأول نداء خمل�س �س�ى املئات وباأح�سن 
االأح�ال ب�سعة اآالف، فاإذا بع�سرات ثم 
يف  ا�سطفت  ث��م  زح��ف��ت  االآالف  م��ئ��ات 
منظر تق�سعر له االأبدان وطا�ست معها 
ب��سلة العداء، وكانت الر�سالة وا�سحة 
ال�����س��ل��م  ب��ل��د  ال��ب��ح��ري��ن  اأن  وم����دوي����ة؛ 
ول�  االأع���داء  ي�ستطيع  ول��ن  والتعاي�س 
وخرم  ط�ائفه  بني  التفريق  اجتمع�ا 
الب�ساط  �سحب  فتم  امل��ح��ك��م،  ن�سيجه 
م���ن حت���ت اأرج���ل���ه���م واأخ����م����دت ن���ريان 
حافة  اإىل  القدر  اأو�سلت  التي  الفتنة 
االنفجار، وقد قطف ثمار تلك ال�قفة 
ال�سعب كله �سيعته و�سنته وباقي ملله 
واأبعدت وقرت فكرة احلرب الطائفية 

والف��سى.
اأع���ام على تلك ال�قفة  لكن بعد اأربعة 
اأع���ط���ت ����س����رة نا�سعة  ال��ت��ي  امل�����س��رف��ة 
ل�����س��ع��ب ال��ب��ح��ري��ن ل��ي�����س م���ن احل��ك��م��ة 
فتجمعكم  ال��ه��م��م،  ت���رد  اأن  وال��ت��دب��ري 

املبارك كان هلل ثم لل�طن.
امل������ؤام�����رة بح�سن  اأف�����س��ل��ت��م  ل��ق��د  ن��ع��م 
املعطيات  ك��ل  لكن  ووع��ي��ك��م،  ت��دب��ريك��م 
وجمريات االأحداث واحلراك االإقليمي 

والدويل ي�ؤ�سر اأن اأزمة البحرين اأجلت 
نف�سه  ف��ال��ع��دو  رح��ل��ت،  وال  �س�يت  وم��ا 

ط�يل ويرتب�س بنا الدوائر.
والفرقة  والت�سكيك  واخلاف  فالتلك�ؤ 
اأن��ت��م من  ال��ذي  والتخلي ع��ن جتمعكم 
اأ�سا�سه، والذي كان ت�فيقاً  و�سع حجر 
وت���دب���رياً م��ن اهلل ال��ق��دي��ر وال��ت��ن��ك��ر له 
ي�����س��ب يف  دوره وحت��ج��ي��م��ه ال  واإل����غ����اء 
فال�سعب  امل�اطن،  وال  ال�طن  م�سلحة 
ال��ب��ح��ري��ن��ي ال��ع��ظ��ي��م ه����� م����ن اأوج�����د 
من  وه���  العك�س،  ولي�س  الفاحت  جتمع 

�سيحافظ عليه.
ف��ع��ل رئ��ي�����س ال��ت��ج��م��ع وهيئته  وح�����س��ن��اً 
امل����رك����زي����ة ب��������س���ع ا���س��ت��ق��ال��ت��ه��م ع��ل��ى 
الطاولة، رغم ما قدم�ه من ت�سحيات، 

ف��ه��ي ر���س��ال��ة ودي����ة، وق��ب��ل ال���دخ����ل يف 
املركزية  واالنتخابات  التجمع  م�ؤمتر 
ال���ت���ي ���س��ت��ع��ق��د يف ال�����س��اد���س ع�����س��ر من 
ه����ذا ال�����س��ه��ر، وه�����ذا ق��م��ة امل�����س���ؤول��ي��ة 
والتفاين ونكران الذات، واإتاحة املجال 
نف�سه  يف  ي���رى  م��ن  ال�����س��ف���ف  ليتقدم 
ال�طن  هذا  والكفاءة يف خدمة  القدرة 

واالرتقاء بهذا التجمع. 
لقد اختاركم اهلل يا اأهل الفاحت الأمر 
جلل وحفظ بكم البحرين، فاحلمل يا 
اأهلي ثقيل والدرب ط�يل، وكلما عظم 
وال��ه��دف  ال��ت�����س��ح��ي��ات،  زادت  ال��ه��دف 
ه���� احل���ف���اظ ع��ل��ى وج������د ال��ب��ح��ري��ن 
وا����س���ت���ق���راره���ا وال����ت����ي ت�����س��ت��ح��ق م��ن��ا 
الكثري وهي اأمانة يف اأعناق اجلميع!! 
مبادئ  ح�ل  والتف�ا  وقارب�ا  ف�سددوا 
التجمع، ال �سخ��سه، وق�م�ا امل�سرية 
فتف�سل�ا  ت����داب����روا  وال  وت��ن��ا���س��ح���ا 
وت����ذه����ب ري���ح���ك���م، ف��ك��ل��ك��م جم��ت��ه��د 
واملجتهد اإن اأخطاأ فله اأجر واحد واإن 

اأ�ساب فله اأجران.
ف��م��ت��ى م���ا ك���ان ال��ع��م��ل خ��ال�����س��اً هلل ثم 
به  ابتغي  ما  وات�سل، ومتى  دام  ال�طن 
انقطع  ف��ان  ووج���ه  ال�سيقة  امل�سالح 

وانف�سل.

م�فق اخلطاب

�ضامل رجب زايد
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الفاحت ع��ال ج��دا وان يك�ن  اه��ل  النا�س من  ك��ان طم�ح بع�س  رمب��ا 
التجمع بديا عن »املجال�س املنتخبه« يف تلبية طم�حاتهم وطلباتهم 
وتطلعاتهم والتي غالبيتها اجتماعيه معي�سيه وامنيه و�سخ�سيه من 
ت�ظيف وغريها وهذا طبعا من حقهم ولكن ال�اقع ان التجمع لي�س 

بديا عن م�ؤ�س�سات الدوله ويف �سميم م�س�ؤليتها.
الفاعل  امل���ؤ���س�����س��ي  ال��ع��م��ل  »ق�����س���ر« وا���س��ح يف  ف��ه��ن��اك  ام���ا تنظيميا 
ا�سباب  وهناك  االأول���ي��ات  وتنظيم  التجربه  حلداثة  رمب��ا  بالتجمع 
يف  مفارقات  هناك  تك�ن  ان  الطبيعي  فمن  ج��دا،  ومت�سعبه  كثريه 
الفكر واالأجندات لاع�ساء ك�ن التجمع ولد بطريقة غري تقليديه 
من  �سن�ات  ث��اث  ان  ونعتقد  ال�طن  بها  نر  ا�ستثنائيه  ظ��روف  ويف 
عمره غري كافيه لين�سجم جميع االع�ساء مع م�سروعه وبرناجمه 
ال�سيا�سي ومع بع�سهم البع�س لذلك نتج عن ذلك ا�ستقاالت طبيعيه 
من قبل بع�س االأع�ساء ولكن دورهم املميز حمف�ظ يف ذاكرة ال�طن 

وتاريخه مل�ساهمتهم يف ا�سعب الظروف التي مر بها ال�طن.
ان  نعتقد  االأخ���رية  والبلديه  النيابيه  االإن��ت��خ��اب��ات  بخ�س��س  ام��ا 
»اح��د  يف  جن��ح  ول��ك��ن  ال��ك��ث��ريون  يعتقد  ك��م��ا  يف�سل«  »مل  التجمع 
جلالة  اال�ساحي  وامل�سروع  ال�سرعيه  دعم  يف  ال�طنيه«  اهدافه 
امللك من خال امل�ساركه الق�يه يف االنتخابات وامل�ساهمه يف ت��سيل 
االنقابي�ن  ب��ذل  ال��ذي  ال�قت  يف   %52 اىل  �سعبيا  امل�ساركه  ن�سبة 
جهدا مكثفا بالدع�ة املقاطعه وت�سفري �سناديق االقرتاع. اما عدم 
دمي�قراطي  ام��ر  فهذا  للرملان  التجمع  مر�سحي  من  اي  و�س�ل 
من  وهناك  ال�سعب  ثقة  نيل  يف  جنح  املر�سحني  من  هناك  طبيعي 
البحرين يف  �سعب  التي ميار�سها  الدمي�قراطيه  وه��ذه هي  اخفق 
اختيار ممثليه بكل �سفافيه والتجمع يحرتم اختيار �سعب البحرين 
ال�اعي ملمثليه يف هذه املرحله وان التجمع ا�ستفاد من هذه التجربه 
القادمه  امل�ساركات  يف  حتما  منها  ي�ستفيد  و�س�ف  بتحليلها  وق��ام 

خ�س��سا ان هذه هي امل�ساركه االأوىل له ولن تك�ن االخريه.
ت�سم  ال�طنيه  ال���ح��ده  لتجمع  امل��رك��زي��ه  الهيئه  ان  بالذكر  اجل��دي��ر  و 
الطيب  ال�سعب  ه���ذا  اب��ن��اء  م��ن  وه���م  ووط��ن��ي��ني  بحرينيني  م���اط��ن��ي��ني 
واملجاالت وال  التخ�س�سات  امثالكم، هم مثقفني وم�ؤهلني ومن جميع 
يزايد على وطنيتهم احد وغالبيتهم لي�س�ا بحاجه للمنا�سب وال�جاهه 
النهم ميلك�نها ا�سا قبل انخراطهم يف التط�ع للعمل بالتجمع، فمنهم 
وغريها.  واملحامني  االع��م��ال  وا�سحاب  وامل���دراء  واالأك��ادمي��ي��ني  التجار 
دواف��ع��ه��م ال���دف���اع ع��ن ال���ط��ن م��ن خ���ال ال��ع��م��ل امل���ؤ���س�����س��ي ال��ق��ان���ين 
القادمه  وغالبيتهم م�ستعدون لعدم الرت�سح مره اخرى يف االنتخابات 

16 ماي� 2015 ملنح الفر�سه ملن يرغب يف العمل والتغيري من الداخل.
ختاما رمبا نتفق يف بع�س االأم�ر ورمبا نختلف يف اأم�ر كثريه اي�سا 
واالإ�سرتاتيجي  التاريخي  اخلطاأ  من  ان��ه  �سخ�سيا  اعتقد  ولكن 
ل�سعب البحرين امل�ساعده على تدمري هذا الكيان ال�طني ال�سعبي 
والذي يعد �سمري وممثل م�ؤثر ل�سعب البحرين كافه وه� لي�س 
حكرا على ا�سخا�س معيينني، وامل�ؤمتر العام يف 16 ماي� 2015 ه� 
ان  والتغيري  بالعمل  يرغب�ن  الذين  ال�طن  ابناء  جلميع  فر�سه 

يتقدم� بالرت�سح والعمل يف جميع امل�اقع بكل �سفافيه.
لقد ا�سبحت جتربة البحرين منذ 2011 ال ي�ستهان بها وجتمع 
لهذه  الفقري  العم�د  مبثابة  الفاحت  اه��ل  من  ال�طنيه  ال�حده 
مل�ستقبل  وتعليمها  وا�ستثمارها  منها  اال�ستفاده  ويجب  التجربه 

اف�سل الجيالنا القادمه.

التجمع ولد ليبقى 
الدرع الوطني الشعبي المنيع »2 - 2«

تجمع الوحدة الوطنية
National Unity Assembly

د. عبداهلل الذوادي
dralthawadi@gmail.com

�سرح ال�سيد دروي�س اأحمد املناعي 
اإط���ار  يف  ال�����س���رى  جمل�س  ع�س� 
الهيئة  ع�����س���ي��ة  اىل  ان�����س��م��ام��ه 
املركزية لتجمع ال�حدة ال�طنية، 
ظ��روف غري  اأ�س�س يف  التجمع  اأن 
عادية واأدى واجبه ال�طني ويجب 
اأن  اإىل  م�سريا  �ساخما،  يبقى  اأن 
امل�����ؤمت����ر ال���ع���ام ل��ل��ت��ج��م��ع وال����ذي 
�سيعقد يف 16 ماي� اجل��اري يفتح 
املجال اأمام كل م�اطن للم�ساركة 
يف ط������رح االأف������ك������ار وال���ت���ط���ل���ع���ات 
ال���ت���ي ت���خ���دم ال�����ط����ن وامل�������س���رية 
الدميقراطية، واأن يك�ن م�ساهما 
التط�عي  العمل  ه��ذا  خ��ال  م��ن 
يف ���س��ن��ع ال��ت��غ��ي��ري م���ع غ���ريه من 
املتخ�س�سة  البحرينية  الكفاءات 
عر تر�سحه يف االنتخابات املقبلة 

للتجمع.
ون�ه املناعي باالإجنازات وال�قفات 
ال���ت���ي ا���س��ط��ل��ع ب���ه���ا ال��ت��ج��م��ع يف 
والدة  بان  مذكرا  املا�سية،  الفرتة 
بداأت  قد  ال�طنية  ال�حدة  جتمع 
ال��ذي  الكبري  التجمع  خ��ال  م��ن 

�سخ�س  األ���ف   350 م��ن  اأك���ر  �سم 
واالجنا�س  الط�ائف  خمتلف  من 
الفاحت  مركز  �ساحة  يف  واالع��م��ار 
 ،2011 ف��راي��ر   21 االإ���س��ام��ي يف 
اأبلغ دليل على احلب  وال��ذي ك��ان 
وه�  ال�سعبي،  والتاحم  ال�طني 
للداخل  وا�سحة  ر�سالة  �سكل  م��ا 
وا�ستقراره  ال���ط��ن  ب���اأن  واخل���ارج 
امل�ساومة  اأول�ية ق�س�ى ال ميكن 

عليها.
واأ�ساف »من هذا املنطلق، واإميانا 
ب��اإ���س��ه��ام��ات ال��ت��ج��م��ع وم�����س��ريت��ه 

اخل���������رية، وال���������ذي ت���ع���ر����س ومت 
ا�ستهدافه بعدة طرق وعدة جهات، 
ال بد من دع��م ه��ذا ال�سرح الذي 
اتخذ م�اقف عملية الإبراز وجهة 
ما  خال  البحريني  ال�سعب  نظر 
مرت به اململكة من حتديات، حيث 
ب����ادر ال��ت��ج��م��ع ل��ل��ق��اء ال��ك��ث��ري من 
واملنظمات  الكرى  ال��دول  ممثلي 
ال��دول��ي��ة، الإي�����س��ال وج��ه��ة النظر 
ميزانيته  حم���دودي���ة  رغ���م  ت��ل��ك، 
وع�����دم ت���ف���رغ ال��ك��ث��ري م���ن ق��ادت��ه 
ب���ق����ة يف  م�����س��اه��م��ت��ه  اإىل ج���ان���ب 
احل��������ارات ال���ط��ن��ي��ة ال��ت���اف��ق��ي��ة 

ال��ت��ي ط��رح خالها وج��ه��ات نظر 
وم�ساركته  منها،  الكثري  تبني  مت 
والبلدية  النيابية  االنتخابات  يف 
االأخ�����رية رغ���م ح��داث��ت��ه، وه���� ما 
ي��ع��ك�����س ح��ج��م احل������راك ال���ط��ن��ي 

الذي يحر�س عليه التجمع.
التجمع  وجه  لقد  املناعي:  وقال 
اأك��ر  االآن  وح��ت��ى  تاأ�سي�سه  م��ن��ذ 
م����ن األ�������ف و����س���ب���ع���م���ائ���ة ر����س���ال���ة 
�سمنها  واأج��ه��زت��ه��ا  ال��ق��ي��ادة  اإىل 
بالفعل  ومت  امل�����اط����ن،  م��ط��ال��ب 
اال�ستجابة لكثري منها، وه� اأمر 
ت�سكر عليه القيادة احلكيمة التي 
وامل�اطن  ال�طن  م�سلحة  ت�سع 
ف�������ق ك�����ل اع����ت����ب����ار، ف���ي���م���ا ع��ل��ى 
اجلميع اأن يفتخر مبا حتقق من 
امل��ج��االت  اإ���س��اح��ات يف خمتلف 
ب���ق���ي���ادة ج����ال����ة امل����ل����ك امل���ف���دى 
واحل����ك�����م����ة، واأن��������ه م����ن واج����ب 
امل����اط���ن اأن ي�����س��اه��م م���ن خ��ال 
ع��م��ل��ه ال��ت��ط���ع��ي ع��ر ال��ك��ي��ان��ات 
الدفع  بها يف مزيد من  املعرتف 

مل�سرية ال�طن والنه��س به.

عضو مجلس الشورى وعضو التجمع درويش المناعي..
تجمع الوحدة الوطنية أسس يف ظروف غري عادية.. ويجب أن يبقى شامخًا

دك���ت����ر اأح���م���د ع��ط��ا اهلل حت��دث 
ح�ل اهتمام ال�سريعة اال�سامية 
ال��ع��رب��ي��ة واأط���ل���ق �سرخة  ب��ال��ل��غ��ة 
الكبري  االإه���م���ال  الإدراك  ون�����داء 
ال�����ذي ت����اج���ه���ه ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
يف امل��ج��ت��م��ع ال��ب��ح��ري��ن��ي ال��ع��رب��ي 
االأ�سيل وطرح عطا اهلل يف حديثه 
جمم�عة من االفكار واملقرتحات 
وتدري�س  العربية  اللغة  ل�سيانة 
بتاأ�سي�س  منادياً  واداب��ه��ا  عل�مها 
مراكز للغة العربية اأ�س�ة مبراكز 
كل  يف  املنت�سرة  االجنليزية  اللغة 

مكان..
دك�����ت������ر م�������راد اجل����ن����اب����ي امل���دي���ر 
التنفيذي لتجمع ال�حدة ال�طنية 
ل��اإه��ت��م��ام مبدر�سي  ال��دول��ة  دع���ا 
البحرين  مبملكة  العربية  اللغة 
ل���ج���ه ا���س��ت��ه��داف اللغة  م�����س��رياً 
املركز  اإن  اجلنابي  وق��ال  العربية 
ال�طنية  ال���ح��دة  لتجمع  الثقايف 
الثقايف مبدينة  ن�ساطه  باك�رة  يف 
حمد بفعالية )�سيانة لغتنا يتبنى 
ال���دع����ة ل��ت��اأ���س��ي�����س م��ع��اه��د متنح 
عن�ان  حتت  العربية  اللغة  دبل�م 

)م�سحح لغ�ي (.
وح������ث اجل����ن����اب����ي ال�����دول�����ة ع��ل��ى 
االإهتمام باللغة العربية ومتابعة 
يف  واالإمائية  اللغ�ية  االأخ��ط��اء 
الل�حات العامة يف ال�س�راع بفتح 
اللغة  ال���اف��دي��ن  لتعليم  م��راك��ز 
اللغ�ية  ه�يتنا  و�سيانة  العربية 

والثقافية.
�سارك باحل�س�ر يف الندوة اال�ستاذ 
امل���ن���اع���ي ع�����س��� جمل�س  دروي���������س 
املركزية  الهيئة  وع�س�  ال�س�رى 

اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  اأك����د  ال����ذي  للتجمع 
باأنها  وو�سفها  املحا�سرة  م��س�ع 
ق�����س��ي��ة ن���ع��ي��ة ب��ج��ان��ب م�����س��ارك��ة 
االأ������س�����ت�����اذ حم���م���د اأب�������� ال�������س����ك 
باملحافظة  البلدي  املجل�س  ع�س� 
ال�حدة  جتمع  وع�س�  ال�سمالية 
ال����ط���ن���ي���ة ال�������ذي ه����ن����اأ ال��ت��ج��م��ع 
اأن  متمنياً  الثقايف  بافتتاح مركزه 
الأهل  ثقافية  منارة  املركز  ي�سبح 

مدينة حمد.
كما �سارك باحل�س�ر عدد ال�سباب 

واملهتمني. 

في ندوة »صيانة لغتنا الجميلة« بالمركز الثقافي لتجمع الوحدة الوطنية بمدنية حمد:
دعوة لالهتمام باللغة العربية.. وتحسني أوضاع مدرسيها

اأقــام املركــز الثقايف لتجمــع ال�حــدة ال�طنية مبدينة 
حمــد نــدوة ي�م الحــد 29 مار�ــس 2015 نــدوة �شيانة 
لغتنــا اجلميلــة والتي حتــدث فيها الدكتــ�ر اأحمد عطا 
اهلل ا�شتــاذ اللغــة العربيــة بجامعة العلــ�م التطبيقية 
والدكت�ر مراد اجلنابي اأ�شتاذ العقيدة والفكر ال�شالمي 
بجامعــة العلــ�م التطبيقيــة واملدير التنفيــذي لتجمع 

ال�حدة ال�طنية.
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