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حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  اأع��رب 
امل��ف��دى  ال��ب��الد  م��ل��ك  خليفة  اآل  عي�صى  ب��ن 
ح��ف��ظ��ه اهلل ورع�����اه ع���ن اع���ت���زازه ب��امل��واق��ف 
امل�صرفة لأهل البحرين الكرام جتاه وطنهم 
وقيادتهم واإ�صهاماتهم املتوا�صلة يف م�صرية 
واجن��ازات��ه  مكانته  وت��ع��زي��ز  ال��وط��ن  نه�صة 

احل�صارية والتنموية.

ا�صتقبال �صاحب اجلاللة  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
ملوؤمتر  العليا  اللجنة  ال�صافرية  ق�صر  يف 
الإحتاد اخلليجي »م�صتقبل وم�صري« والذي 
من  برعاية  الوطنية  ال��وح��دة  جتمع  عقده 

جاللته.

امل��ف��دى باجلميع، م��ع��رب��اً عن  امل��ل��ك  ورح���ب 
ت���ق���دي���ره ل��رئ��ي�����س واأع�������ص���اء ال��ل��ج��ن��ة على 
ج���ه���وده���م امل��خ��ل�����ص��ة يف خ���دم���ة ال��ب��ح��ري��ن 
من خ��الل تنظيم ه��ذا املوؤمتر ال��ذي حظي 
مب�صاركة وح�صور نخبة من املتحدثني من 

دول جمل�س التعاون ال�صقيقة.

م�صيدا جاللته بالدور الذي يقوم به جتمع 
الوحدة الوطنية يف تر�صيخ مقومات العمل 
ال��وط��ن��ي امل��خ��ل�����س والأم�����ني ع��ل��ى م�صلحة 
الوطن واأهله وتعزيز قيم النتماء الوطني.

اأن �صعب  امل��ل��ك  اأك����د ج��الل��ة  ال��ل��ق��اء  وخ����الل 

ال��ب��ح��ري��ن ي�����ص��ت��م��د ق��وت��ه دوم�����اً م���ن ال��ت��اآخ��ي 
والتعاي�س والو�صطية. من جهته قدم ف�صيلة 
ال�صيخ عبداللطيف اآل حممود كلمة جاء فيها:

اآل  عي�صى  ب��ن  حمد  امللك  اجل��الل��ة  �صاحب 
عليكم  ال�صالم  ورع���اه..  اهلل  حفظه  خليفة 

ورحمه اهلل وبركاته.. يطيب يل اأن اأرفع اإلى 
امل�صاركني  وتقدير  حتيات  ال�صامي  مقامكم 
اخل��ل��ي��ج��ي.. م�صتقبل  »الحت����اد  م��وؤمت��ر  يف 
وم�������ص���ري« وال��������ذي ع���ق���د حت����ت رع��اي��ت��ك��م 
اإل��ى 13 نوفمرب  الكرمية يف الفرتة من 12 

ال���ذي عملوا  واأت�����ص��رف م��ع الإخ���وة  2016م، 
للموؤمتر  لالإعداد  ونهاراً  لياًل  طوياًل  زمناً 

وجناحه.

اإن مبادرة جاللتكم لو�صع هذا املوؤمتر حتت 
رعاية جاللتكم الكرمية ليعرب عن نظرتكم 
الثاقبة مل�صتقبل منطقة اخلليج العربي التي 
تعي�س يف ظروف �صعبة غاية يف الدقة يف ظل 
ترب�س املرتب�صني للنيل من اأمن وا�صتقرار 
واحلا�صر  املا�صي  يف  احليوية  املنطقة  ه��ذه 
من  تقديراً  امل��ب��ادرة  ه��ذا  وت��اأت��ي  وامل�صتقبل. 
ج��الل��ت��ك��م لأه��م��ي��ة حت��ق��ي��ق دع�����وة الحت����اد 
اخل��ل��ي��ج��ي ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا امل��غ��ف��ور ل���ه ب����اإذن 
اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  تعالى  اهلل 
�صعود التي باركتموها واأيدمتوها يف كلمتكم 
ال�صامية مبنا�صبة العيد الوطني املجيد يوم 
ا�صتعداد  ع��ن  واأع��ل��ن��ت��م  2013م  دي�صمرب   16

مملكة البحرين حاًل لالحتاد اخلليجي..
بقية الكلمة »�ص٢«

أعرب عن اعتزازه بالمواقف المشرفة ألهل البحرين..
عاهل البالد املفدى يستقبل اللجنة العليا لتجمع الوحدة الوطنية

يف ال���ذك���رى ال�����ص��اد���ص��ة ل��وق��ف��ة ال��ف��احت 
تلك   ،2011 ف���رباي���ر   21 يف  ال��ع��ظ��ي��م��ة 
ال����ذك����رى ال���ت���ي ت���وث���ق ل��ع��ظ��م��ة ���ص��ع��ب 
انتمائه  و���ص��دق  اإرادت����ه  وق��وة  البحرين 

وحبه للوطن.

ال���ذك���رى ال��ت��ي و���ص��ع��ت اخل���ط ال��ف��ا���ص��ل 
وب��ني  وال��ف��و���ص��ى  احل���ري���ة  ب���ني  للتمييز 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة وال��ت��ام��ر ع��ل��ى ال��وط��ن ، 
حني تداعى �صعب البحرين رجال ون�صاء 
اأو تنظيم  �صيبا و�صبابا دون �صابق ترتيب 
اأوحت�صيد اأوتخطيط ، ليج�صدوا جميعهم 

ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة يف اأ����ص���دق م��ع��ان��ي��ه��ا 
واأبهى �صورها ، در�صا تاريخيا للمتامرين 
�صعبية �صلدة يف وجه حماولت  و�صخرة 
ال���ت���الع���ب وال���ع���ب���ث مب����ق����درات ال���وط���ن 

ومكت�صبات �صعب البحرين.

اليوم بح�صاد  الذكرى  ومتر علينا هذه 
اإف�صال  يف  مملكتنا  جن��اح��ات  م��ن  ثمني 
الالحقة  اخل��ارج��ي��ة  املخططات  جميع 
خالل ال�صنوات املا�صية والتي ظلت تكرر 
املحاولة يف كل مرة بهدف ن�صر الإرهاب 
ح�صن  و�صرب  الفتنة  واإ�صاعة  الطائفي 

والت�صامح  والتاخي  والإ�صتقرار  الأم��ن 
لكنها  البحريني  املجتمع  مكونات  ب��ني 
م��ن��ي��ت ج��م��ي��ع��ه��ا ب��اخل��ي��ب��ة ت��ل��و اخل��ي��ب��ة 

والف�صل تلو الف�صل.

اإذ يهنئ �صعب  اإن جتمع الوحدة الوطنية 
بذكرى  ال�صرفاء  الفاحت  واأه��ل  البحرين 
امل��ب��اديء  بكل  مت�صكه  يجدد   ، ف��رباي��ر   21
وامل��ن��ط��ل��ق��ات والأه�������داف ال��وط��ن��ي��ة لأه���ل 
الفاحت ، كما يجدد تعهداته باملوا�صلة عرب 
له  املتوفرة  ال�صرعية  والو�صائل  الل��ي��ات 
بحمل هموم �صعب البحرين ودعم جميع 

وتخفيف  الإقت�صادي  الإ���ص��الح  خ��ط��وات 
احل��م��ل ع��ل��ى ك��اه��ل امل���واط���ن ال��ب��ح��ري��ن��ي 
واملطالبة امل�صتمرة ب�صمان وحماية حقوق 
امل��واط��ن��ني ول��ف��ت الإن���ت���ب���اه اإل����ى م��وا���ص��ع 
اجلهاز  دور  م�صاندة  خ��الل  م��ن  الق�صور 
ال��ت�����ص��ري��ع��ي يف ت��ق��ن��ني وت��ر���ص��ي��خ احل��ق��وق 

واملكت�صبات الوطنية ل�صعب البحرين.

ك���م���ا ي����وؤك����د جت���م���ع ال����وح����دة ال��وط��ن��ي��ة 
موا�صلته لدوره يف بناء الوعي الوطني 
وت��ع��زي��ز م���ع���اين ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة يف 
الأج����ي����ال ال���ق���ادم���ة ب��اع��ت��ب��اره��ا رك��ي��زة 

اأ�صا�صية لبناء الوطن.

على  الفاحت  ذك��رى  يف  التجمع  ويرتحم 
اأرواح��ه��م  قدموا  الذين  الوطن  �صهداء 
اأ�صر  نحيي  كما  البحرين  ل���رتاب  ف���داء 
ال�صهداء الأب��رار و جميع رج��ال الوطن 
اأعطوا البحرين  واأبطال التاريخ الذين 
���ص��ي��ئ��ا. ح��ف��ظ اهلل �صعب  ا���ص��ت��ب��ق��وا  وم���ا 
الأم���ن  مملكتنا  ع��ل��ى  واأدام  ال��ب��ح��ري��ن 

والأمان.. 

21 فرباير2017

في الذكرى السادسة لوقفة الفاتح العظيمة..
تجمع الوحدة الوطنية يؤكد مواصلة املسرية يف بناء الوعي الوطني

Issue 12.indd   1 3/6/17   8:39 PM

أشاد بالدور الذي يقوم به تجمع الوحدة الوطنية في ترسيخ مقومات العمل الوطني..
امللك املفدى يستقبل اللجنة العليا ملؤتمر اإلتحاد الخليجي »مستقبل ومصري«
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الإحت����اد  يف  ال�����ص��ب��اب  »دور  ور����ص���ة  يف 
اخلليجي« التي نظمها جتمع الوحدة 
ق�صايا  احل��ا���ص��رون  ناق�س  الوطنية، 
متثل م�صري الأجيال القادمة و�صكلوا 

فكراً وطنياً نا�صجاً للم�صتقبل.

االستاذة مساء الرئيس نائب رئيس جتمع 
الوحدة الوطنية للشؤون التنظيمية

مواقف

موقف التجمع من قرار وقف عالوات موظفي الحكومة 

بيان حول حادثة اغتيال المالزم أول هشام الحمادي

ه��ن��اأ جت��م��ع ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة �صعب 
حلول  مبنا�صبة  وق��ي��ادت��ه  ال��ب��ح��ري��ن 
الذكرى ال�صاد�صة ع�صر ل�صدور ميثاق 
ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي ال���ذي ج���اء مب��ب��ادرة 
املفدى حمد  امللك  رائ��دة من جاللة 
بن عي�صى ال خليفة، هذا امليثاق الذي 
ر���ص��م م��الم��ح امل�����ص��ت��ق��ب��ل احل�����ص��اري 
من  عليه  اأك���د  مب��ا  احلبيبة  ململكتنا 
ح��ري��ة ال��ع��م��ل ال�����ص��ي��ا���ص��ي وال��ن��ق��اب��ي 
وت��ر���ص��ي��خ م��ع��اين ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة 
واإع�������الء ����ص���اأن امل����واط����ن ال��ب��ح��ري��ن��ي 
البحرينية حقوقها يف  امل��راأة  واإعطاء 
دوره��ا  بتقدمي  وامل�صاهمة  امل�����ص��ارك��ة 

على كافة الأ�صعدة.

واإن���ن���ا يف جت��م��ع ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة 
اخل��ال��دة  ال��ذك��رى  ب��ه��ذه  نحتفي  اإذ 
اجلهود  ت�صافر  اأه��م��ي��ة  على  ن��وؤك��د 
بنود  لتفعيل  وال��ر���ص��م��ي��ة  ال�صعبية 
والتم�صك  ال��وط��ن��ي  ال��ع��م��ل  م��ي��ث��اق 
ال�صا�صي  امل��رج��ع  ه��و  باعتباره  بها 
ل��ل��ت�����ص��ري��ع وال���ت���ط���وي���ر وال��ت��ن��م��ي��ة 
ك��ل  امل�������راح�������ل وحت��������ت  يف ج����م����ي����ع 
القت�صادية  وال��ت��ح��دي��ات  ال��ظ��روف 
والجتماعية، حفاظا على املكت�صبات 
�صدور  بعد  حتققت  التي  الوطنية 

امليثاق. 

وحفظ  البحرين  اهلل  حفظ 
�شعبها من كل �شر. 

١٣ فرباير ٢٠١٧

أقوال في 
الوحدة الوطنية

جت���م���ع ال�����وح�����دة ال���وط���ن���ي���ة ح���رك���ة 
���ص��ي��ا���ص��ي��ة خ���رج���ت م���ن ب��ع��د اأح�����داث 
ل��ك��ل من  ب���اب���ه  ف���رباي���ر 2011 وف���ت���ح 
ي��رغ��ب يف الن�����ص��م��ام ال��ي��ه. واأع��ت��ق��د 
ال�صيا�صي  التنظيم  ه��و  ال��ت��ج��م��ع  ان 
الوحيد الذي يقوم بعملية نقد ذاتي 
وم��راج��ع��ة ���ص��ام��ل��ة ب��ع��د الن��ت��خ��اب��ات 
املخيبة،  ونتائجها  والبلدية  النيابية 

بل رجعت املراجعة الى ما قبل ذلك.

 املهندس عبد اهلل احلوحيي 
مستشار رئيس جتمع الوحدة الوطنية

ق���دم جت��م��ع ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة خال�س 
ال����ت����ع����ازي وامل�����وا������ص�����اة لأ������ص�����رة ���ص��ه��ي��د 
اأول ه�صام ح�صن حممد  امل��الزم  الوطن 
ن��اري  بطلق  ا�صت�صهد  ال���ذي  احل��م��ادي، 
كما  ال���ق���دمي،  ال��ب��الد  منطقة  يف  غ����ادر 
وقيادته  البحرين  ل�صعب  بالعزاء  تقدم 
يف ا���ص��ت�����ص��ه��اد ه�����ص��ام احل����م����ادي ال���ذي 
���ص��ع��دت روح����ه ال���ط���اه���رة ب��ر���ص��ا���ص��ات 
الغدر واخليانة من قبل جماعة اإرهابية 
ت�صتهدف جر الوطن نحو فتنة طائفية 

بغي�صة.

وقال يف بيان التعزية: اإن �صعب البحرين 

اإن م��ث��ل ه��ذه  ب��ك��ل م��ك��ون��ات��ه يعلم ج��ي��دا 
الأعمال الإرهابية هي حماولة جلره اإلى 
القوى  منها  ت�صتفيد  طائفية  مواجهات 

اخلارجية واذنابها يف الداخل.

ون����ح����ن يف جت���م���ع ال�����وح�����دة ال��وط��ن��ي��ة 
الأم���ن بتحمل  واأج��ه��زة  ال��دول��ة  نطالب 
م�صوؤوليتها يف البحث والتحري والك�صف 
ع���ن م��رت��ك��ب��ي ه����ذه اجل���رمي���ة ال��ن��ك��راء 
والأدي���ان  ال�صرائع  جميع  تدينها  والتي 

وحما�صبتهم.

موؤكدين اأن مثل هذه ال�صاليب الإرهابية 

ل����ن حت���ق���ق ه���دف���ه���ا يف زع����زع����ة الأم�����ن 
والإ����ص���ت���ق���رار و ب���ث ال���رع���ب واخل�����وف و 
اب��ن��اء �صعب  ب��ني  ال��ف��ن وال��ف��و���ص��ى  زرع 
ال��ب��ح��ري��ن ، ب���ل ���ص��ت��زي��دن��ا ق����وة وت��زي��د 
وجه  يف  ت��وح��دا  ال�صرفاء  البحرين  اأه���ل 
امل����وؤام����رات وامل��ت��ام��ري��ن ع��ل��ى ال���وط���ن يف 

الداخل واخلارج.

حفظ اهلل �شعب البحرين بكل مكوناته 
البحرين  ووقى  البوا�شل  اأمننا  ورجال 

�شر الفنت.

االحد 29 يناير2017

الوطنية عن رف�صه  الوحدة  اأعلن جتمع 
القاطع للتعميم احلكومي بوقف العالوة 
ميثل  وال��ذي  احلكومة  ملوظفي  ال�صنوية 
حلقة جديدة من حلقات ت�صييق اخلناق 
على املواطنني وت�صعيد املعاناة وم�صادرة 

احلقوق واملكت�صبات.

اإذ  الوطنية  جتمع  اإن  ب��ي��ان��ه:  يف  وق���ال 
فر�س  على  احلكومة  اإ���ص��رار  ي�صتنكر 
ال���رج���وع  م��ث��ل ه����ذه الإج���������راءات دون 
جمل�س  ي��دع��و  الت�صريعية  للموؤ�ص�صة 
حماية  يف  دوره  ب����اأداء  املنتخب  ال��ن��واب 
م�صالح املواطنني والدفاع عن حقوقهم 
وذل�����ك ب��ال��ت�����ص��دي ل���ه���ذه الإج��������راءات 
واإ���ص��ق��اط��ه��ا ع���رب ال��ي��ات��ه ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة 
و�صالحياته الد�صتورية ثم التفاكر من 
بعد مع احلكومة حول خيارات وبدائل 

اأخ������رى ب��ع��ي��دة ع���ن ح���ق���وق امل��وظ��ف��ني 
وامل��واط��ن��ني ال��ذي��ن حت��م��ل��وا ل��وح��ده��م 
اأعباء �صل�صلة من الإجراءات وال�صيا�صات 
وزيادة  الدعم  برفع  بداأت  القت�صادية، 
ر���ص��وم الكثري م��ن اخل��دم��ات ث��م اإل��غ��اء 
ال�����ع�����الوات ال�����ص��ن��وي��ة ل��ل��م��وظ��ف��ني يف 
احلكومة  ف��ي��ه  تتخذ  مل  ال���ذي  ال��وق��ت 
املايل  الهدر  لوقف  عملية  اإي��ة خطوات 
وت��ر���ص��ي��د الن��ف��اق احل��ك��وم��ي ال��داخ��ل��ي 
ف�صال عن تفعيل تو�صيات تقارير ديوان 
املوؤ�ص�صات  جميع  باإلزام  املالية  الرقابة 
ميزانياتها  ب�صم  احلكومية  وال�صركات 
توحيد  يتم  حتى  ال��دول��ة  ميزانية  ال��ى 
والتعامل  احلكومي  ال�صرف  اأول��وي��ات 

مع امليزانية احلقيقية للمملكة.

اإن جتمع الوحدة الوطنية يوؤكد تقديره 

لأه��م��ي��ة حت��م��ل ج��م��ي��ع الأط������راف اأع��ب��اء 
امل�صوؤولية الوطنية يف مواجهة التحديات 
الق��ت�����ص��ادي��ة ال��ع��ام��ة يف امل��م��ل��ك��ة والث���ار 
امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى ان��خ��ف��ا���س ا���ص��ع��ار النفط 
ا�صرتاتيجياتها  ويدعو احلكومة ملراجعة 
و�صعتها  ال��ت��ي  الق��ت�����ص��ادي��ة  وخ��ط��ط��ه��ا 
انها  جليا  ات�صح  والتي  الفاقد  لتعوي�س 
خ��ط��ط ق�����ص��رية ال��ن��ظ��ر ت��ل��ج��اأ ل��ل��خ��ي��ارات 
العمل على اغتنام وتوظيف  ال�صهلة دون 
ال��ف��ر���س الق��ت�����ص��ادي��ة امل��ت��اح��ة ل��ت��ن��وي��ع 
م�صادر اليرادات وايجاد حلول اقت�صادية 
مت�س  ول  ال��دول��ة  خ��زان��ة  تنع�س  انتاجية 

بحقوق املواطنني. 

حفظ اهلل البحرين وحفظ اأهلها
االربعاء 18 يناير 2017 

وه���ذا امل��وق��ف ك���ان وا���ص��ح��اً يف دع��وات��ك��م 
املتكررة للم�صي اإلى الحتاد ويف جهودكم 
امل�صتمرة لإجناز هذه الأمنية التي ت�صكل 
اآم�����ال وت��ط��ل��ع��ات ���ص��ع��ب اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي 
ال����واح����د ومت���ث���ل ح��ج��ر ال����زاوي����ة ل��ب��ن��اء 

م�صتقبل هذه املنطقة وهذه الأمة.

�شاحب اجلاللة..
ل���ق���د ان���ع���ق���د امل����وؤمت����ر مب�������ص���ارك���ة ن��خ��ب��ه 
م���ن امل��ف��ك��ري��ن وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ني م���ن اأب��ن��اء 
الأوراق  وناق�صت  ال��ت��ع��اون،  جمل�س  دول 

املطروحة حمورين:

حمور التجارب الإحتادية الذي �شمل:

جتربة دولة الإمارات العربية املتحدة  
جتربة دولة الإحتاد املاليزي  

جتربة الإحتاد الأوروبي  

اخلليجي  الإحت����اد  ����ش���رورات  حم���ور 
ومردوده على �شعب دول اخلليج العربي 

الذي �شمل:

�صرورات الإحتاد اخلليجي والتحديات   
التي تواجهه

الهوية اخلليجية الواحدة  
ل��الإحت��اد  البعد الأم��ن��ي وال���ص��رتات��ي��ج��ي 

اخلليجي
الحتاد اخلليجي »�صيا�صياً«  

امل���وح���دة ل�صعب  ال��ت��اري��خ��ي��ة  اجل�����ذور   
ودول اخلليج العربي

الإحتاد اخلليجي روؤية م�صتقبلية  

وقد اأكد احلا�صرون على:

اأن الحتاد اخلليجي ي�صكل اأمل وتطلع   .1
�صعب املنطقة الواحد واأنه ال�صد املنيع 
ل�صد ومواجهة التدخالت الأجنبية يف 

�صئون دولنا الداخلية.

اأن م���ا ي��ط��ال��ب ب���ه ���ص��ع��ُب اخل��ل��ي��ج هو   .2
التدرج يف حتقيق هذا الأمل والنتقال 
ب��ه وف��ق خ��ط��وات م��درو���ص��ه م��ن خالل 
العربي  اخل��ل��ي��ج  دول  م��واق��ف  ت��وح��ي��د 
ال���دف���اع���ي���ة والأم����ن����ي����ة واخل���ارج���ي���ة 

وال�صيا�صة القت�صادية والتجارية.

اأن يبداأ الحتاد اخلليجي بالدول التي   .3
مفتوحاً  الباب  ويبقى  م�صتعدًة  تكون 
لن�����ص��م��ام ب���اق���ي ال�����دول اإل���ي���ه ح�صب 
ج��اه��زي��ة ك���ل دول�����ة، ف��ه��و احت����اد على 
مراحل وبح�صب ا�صتعداد كل دولة من 

دول جمل�س تعاون اخلليج العربي.

اأمانه  ت�صكيل  على  امل��وؤمت��رون  اتفق  كما 

جتّمع  م�صئوليتها  يتولى  للموؤمتر  عامه 
الوحدة الوطنية بالتن�صيق مع موؤ�ص�صات 
العربي،  اخلليج  دول  يف  امل��دين  املجتمع 
برئا�صة  املوؤمتر  اأمانه  بت�صكيل  قمنا  وقد 
امل��ه��ن��د���س ع��ب��داهلل احل��وي��ح��ي حيث  الأخ 
ت�صعى هذه الأمانة اإلى اإقامة هذا املوؤمتر 
ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  ب��ني  دوري  ب�صكل 
يف  ال�صعبي  التاأييد  تاأمني  مع  اخلليجي 
التي  الوثيقة  وم��ا  التعاون،  جمل�س  دول 
م��وؤ���ص�����ص��ات  ق��ب��ل  م��ن  ال��ت��وق��ي��ع عليها  مت 
اخلليج  دول  وم��واط��ن��ي  امل���دين  املجتمع 
العربي اإل خطوّة يف طريق هذا احلراك 
ال�صعبي خدمة مل�صروع الحتاد اخلليجي، 
وقد خ�ص�صنا ميزانية �صغريه لإ�صتمرار 

هذا اجلهد الوطني.

�شاحب اجلاللة..
اإن��ن��ا يف جت��ّم��ع ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة ن��وؤك��د 
التوجه  ل��دع��م  جاللتكم  جل��ه��ود  ت��اأي��دن��ا 
ال���ت���ع���اون  ب����ني دول جم��ل�����س  الحت��������ادي 
اخلليجي، ويف ذات الوقت ندعم توجهكم 
وتنمية  وت��ق��دم  وا���ص��ت��ق��رار  اأم���ن  لتحقيق 
لإنفاذ  ت��اأي��ُدن��ا  واأي�����ص��اً  البحرين،  مملكة 
ال��ق��ان��ون يف ح��ق م��ن اأج����رم يف ح��ق ه��ذا 
ال��وط��ن اإق��ام��ة ل��ل��ع��دل و���ص��ون��اً للحقوق 
الكرمية  للحياة  وحتقيقاً  بالعهد  ووف��اء 

لأبناء هذه اململكة واملقيمني على اأر�صها.

�شاحب اجلاللة..
ننتهز هذه الفر�صة لنعرب جلاللتكم عن 
�صكرنا و�صكر �صعب البحرين بجميع قواه 
و�صرائحه على توجيه جاللتكم بالأم�س 
اإلى ) اأن تكون �صوابط واإجراءات تر�صيد 
امل����ال ال��ع��ام مبنية ع��ل��ى ال��ت��واف��ق  ان��ف��اق 
والت�صريعية  التنفيذية  ال�صلطتني  ب��ني 
وا����ص���ع���ني يف الع����ت����ب����ار ت���ق���دمي الأه�����م 
الوطن  �صالح  فيه  مل��ا  اأهمية  الأق���ل  على 
املتو�صط  الدخل  اأ�صحاب  واملواطنني من 

واملحدود خا�صة(.

ل��ق��د ا���ص��ت�����ص��ع��ر ���ص��ع��ب ال��ب��ح��ري��ن اأن ه��ذا 
التوجيه كان ا�صتجابة لنداءات املواطنني 
املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  ال�صعب  ونواب 
ومن بينها جتّمع الوحدة الوطنية لإعادة 
النظر يف القرار ال�صادر ) باإيقاف �صرف 
امل�صتحقة  ال�����ص��ن��وي��ة  ال����دوري����ة  ال���ع���الوة 
امل��وظ��ف��ني  ي��ن��اي��ر 2017 جل��م��ي��ع  ���ص��ه��ر  يف 
اخل���ا����ص���ع���ني ل���ق���ان���ون اخل����دم����ة امل��دن��ي��ة 
واملوظفني بجميع اجلهات احلكومية التي 
خ��ا���ص��ة(،  ل��وائ��ح  موظفيها  ���ص��ئ��ون  تنظم 
بني  للتعاون  حمقيقاً  توجيهكم  كان  كما 
الذي  والتنفيذية  الت�صريعية  ال�صلطتني 
ن�صت عليه الفقرة )اأ( من املادة ) 32 ( من 

يقوم نظام احلكم   ( تقول  التي  الد�صتور 
الت�صريعية  ال�صلطات  ف�صل  اأ�صا�س  على 
وفقاً  تعاونها  مع  والق�صائية  والتنفيذية 

لأحكام الد�صتور(.

�صاحب  بجهود  ن�صيد  اأن  هنا  يفوتنا  ول 
�صلمان  ب��ن  خليفة  الأم���ري  امللكي  ال�صمو 
و���ص��اح��ب  ال���������وزراء  رئ���ي�������س  خ��ل��ي��ف��ة  اآل 
ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري ���ص��ل��م��ان ب��ن حمد 
ال��ق��ائ��د  ون���ائ���ب  ال��ع��ه��د  خ��ل��ي��ف��ة ويل  اآل 
جمل�س  لرئي�س  الأول  وال��ن��ائ��ب  الأع��ل��ى 
تطلعات  لتحقيق  جهودهم  على  ال���وزراء 
ال�صالحي  م�صروعكم  لتنفيذ  جاللتكم 
الوطن  لهذا  امل�صتدامة  التنمية  وحتقيق 

ومواطنيه واملقيمني على اأر�صه.

مقام  اإل���ى  ن��رف��ع  الكلمة  ه���ذه  خ��ت��ام  ويف 
جاللتكم خال�س ال�صكر وعظيم المتنان 
ل���دع���م���ك���م ورع���اي���ت���ك���م ه������ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة 
ظل  يف  قدماً  ال�صري  جاللتكم  معاهدين 
قيادتكم الر�صيدة وم�صروعكم ال�صالحي 
مبا يحقق لهذا الوطن الأمن وال�صتقرار 

والتقدم والتنمية امل�صتدامة.

وف��ق��ك��م اهلل و����ص���دد ع��ل��ى ط���ري���ق اخل��ري 
و  ومواطنيها  البحرين  حلفظ  خطاكم 
املقيمني على اأر�صها من كل �صوء ومكروه.

وال�شالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته

تكملة كلمة ال�شيخ عبداللطيف اآل حممود

في الذكرى الـ16 
لميثاق العمل الوطني 
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ب وفد �صهيوين اأمريكي  على خلفية ت�صرُّ
ل��ل��ب��ح��ري��ن، وم���ا راف���ق���ه م���ن ردود اأف��ع��ال 
وا�صتهجان من قطاعات وا�صعة من �صعب 
اجلمعيات  م��ن  ع��دد  وا�صتنكار  البحرين 
الجتماعية وال�صيا�صية لذلك، اأقام جتمع 
ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة ن���دوة ب��ع��ن��وان مقاومة 
ال��ت��ط��ب��ي��ع م���ع )اإ����ص���رائ���ي���ل(، حت���دث فيها 
مملكة  يف  فل�صطني  دول���ة  �صفري  م��ن  ك��ل 
وممثل  ع��ب��دال��ق��ادر  حممد  ط��ه  البحرين 
�صرحان  غ�صان  التطبيع  مقاومة  جمعية 
ه�صام  فل�صطني  منا�صرة  جمعية  وممثل 
ائتالف  ع�صو  التاريخي  وال��ب��اح��ث  �صاتر 

�صباب الفاحت را�صد اجلا�صم.

و�صهدت الندوة ح�صوراً نوعياً من اأع�صاء 
من  وممثلني  وال�����ص��ورى  ال��ن��واب  جمل�صي 
واملجتمعية  ال�صيا�صية  الأط��ي��اف  خمتلف 
وقيادات جمعيات املجتمع املدين املختلفة.

وق��د قلل �صفري دول��ة فل�صطني يف حديثه 
يف ال��ن��دوة م��ن ت��اأث��ري امل��ح��اولت املعزولة 
هنا وهناك لك�صر املقاطعة العربية للكيان 
من  خمتلفة  اأ���ص��ك��ال  واإق��ام��ة  ال�صهيوين 
ب��اأن  مطمئنون  اإن��ن��ا  وق���ال  م��ع��ه،  التطبيع 
الق�صية  م��ع  والإ���ص��الم��ي��ة  العربية  اأمتنا 
الفل�صطينية قلباً وقالباً، م�صيفاً اأن م�صكلة 
ي��ح��اول خْلق  اأن���ه ظ��ل  ال�صهيوين  ال��ك��ي��ان 
واق��ع تعاي�س بني اجل��الد وال�صحية وبني 
احلمل والذئب ليكونا �صوياً لكنه ف�صل يف 
ذلك، وقال لقد فوجيء العدو ال�صهيوين 
يف موجة النتفا�صة الفل�صطينية الأخرية 
مدينة  ه��ي  انتفا�صة  بها  مدينة  اأك��ر  اأن 
ال��ق��د���س رغ���م ك��ل م��ا ب��ذل��ه خ���الل �صنوات 
يف ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ه��وي��د يف امل��دي��ن��ة وت��رك��ي��ع 
 350 ه��ن��اك  ع��دده��م  ال��ب��ال��غ  لفل�صطينيني 

األف مواطن فل�صطيني.

واأكد ال�صفري اأن ال�صعب الفل�صطيني وبعد 
ك��ل ���ص��اللت ال���دم���اء ال��ت��ي ���ص��ال��ت يعرف 
م��اذا يريد وي��ع��رف مت��ام��اً م��اذا يحدث يف 
امل��ن��ط��ق��ة، وق����ال اإن��ن��ا ن��راه��ن ع��ل��ى �صعبنا 
اأن  واأردف  العربية،  و�صعوبنا  الفل�صطيني 

قرار جمل�س الأمن الأخري اراد به الغرب 
اإن��ه ل م�صكلة لنا مع  والأم��ريك��ان ال��ق��ول 
ال�صكل  بهذا  لي�س  الأم���ر  اأن  غ��ري  ال��ع��رب، 
ال��ذي يتم ت��داول��ه يف الإع���الم ح��ول تطور 
الفل�صطيني  ال�صعب  م��ن  ال���دويل  امل��وق��ف 

والق�صية الفل�صطينية.

م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال مم��ث��ل ج��م��ع��ي��ة م��ق��اوم��ة 
ما  اإن  كلمته  يف  �صرحان  غ�صان  التطبيع 
ن�صهده ال��ي��وم م��ن وق��ف��ة ق��وي��ة م��ن �صعب 
ال���ب���ح���ري���ن ب���رف�������س ت���وج���ه���ات ال��ت��ط��ب��ي��ع 
وتدني�س اأر�س البحرين باأقدام ال�صهاينة 

م�صهد تاريخي مل نره من قبل.

واأ�صاف »مل ن�صمع موقفاً اأو تعليقاً ر�صمياً 
اإلى  من الدولة حول )دخ��ول( هذا الوفد 
�صمح  م��ن  وط��ال��ب مبحا�صبة  ال��ب��ح��ري��ن«، 
ب��ت�����ص��رب اأع�����ص��ائ��ه اإل����ى ب���الدن���ا، وق����ال اإن 
ال�صهيوين  الكيان  مقاطعة  مكتب  اإغ��الق 
��ب يف دخ���ول  يف م��رح��ل��ة ���ص��اب��ق��ة ق���د ت�����ص��بَّ
ال�صهيوين  الكيان  ب�صائع  بع�س  وت�صرب 
ونحتج  نر�صدها  ظللنا  وقد  اأ�صواقنا  اإل��ى 

على ذلك«.

ثم حتدث ممثل جمعية منا�صرة فل�صطني 
اأح���د  ي�صتطيع  »ل���ن  ف��ق��ال  ���ص��ات��ر،  ه�����ص��ام 
اأن ي��ك�����ص��ر م��ق��اوم��ة ال��ت��ط��ب��ي��ع، وم�����ص��روع 
)اإ�صرائيل( فا�صل، واإننا لنعول كثرياً على 

املواقف الر�صمية بل املواقف ال�صعبية«.

واأ�����ص����اف »ل����ص���ك اأن وج�����ود م�����ص��اك��ل يف 
الدعم  تناق�س  اإل��ى  اأدى  ق��د  ال��ط��وق  دول 
للق�صية الفل�صطينية، وهذا �صيء طبيعي، 
اأن  الفل�صطينية  للق�صية  لن��ري��د  لكننا 

تكون معزولة«.

اأن����ه ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى الر�صمي  واأك����د ���ص��ات��ر 
با�صتثناء  تطبيع  لي��وج��د  املعلن  ال��ع��رب��ي 
ر�صمية،  ع��الق��ات  لهما  اللتني  ال��دول��ت��ني 
ينكرون  بال�صر  الذين يطبعون  واإن��ه حتى 

ما يفعلون.

رئي�س  م�صت�صار  احل��وي��ح��ي  اهلل  ع��ب��د  واأك����د 
ال��ره��ان  ق��وة  على  الوطنية  ال��وح��دة  جتمع 

على املوقف ال�صعبي وعلى عدم قدرة الكيان 
ال�����ص��ه��ي��وين ع��ل��ى ك�����ص��ر ���ص��خ��رة امل��ق��اوم��ة 
وامل��ق��اط��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ل���ه، وق����ال »ل��ق��د ظنوا 
�صعب  مع�صر  لكننا  فل�صطني  ن�صينا  قد  اأننا 
فهي  فل�صطني،  لين�صى  الأ�صيل  البحرين 
ال�صنوات  هذه  كل  يِّع  ُن�صَ ولن  الأم  الق�صية 

من ن�صال ال�صعب الفل�صطيني البطل«.

التاريخي  ال��ب��اح��ث  وق���دم را���ص��د اجل��ا���ص��م 
وع�����ص��و ائ���ت���الف ���ص��ب��اب ال���ف���احت ع��ر���ص��اً 
ت���اري���خ���ي���ا مل����واق����ف ال�������ص���ع���ب ال��ب��ح��ري��ن��ي 
ال���ق�������ص���ي���ة  م����ن����ا�����ص����رة  ال����ت����اري����خ����ي����ة يف 
وام��ت��دح   ،1948 ع����ام  م��ن��ذ  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 
ت�صرب  برف�س  البحريني  ال�صعبي  املوقف 
وقال  وتواجده،  للبالد  ال�صهيوين  الوفد 
ال�صعار  باأن  »اإننا نود تنبيه اجليل احلايل 
اهلل  )رام  م��ن  الفل�صطينيون  ردده  ال���ذي 
لي�س  ���ص��ع��ب��ان«  ل  واح���د  �صعب  للبحرين 
ا���ص��ت��ه��الك��اً ف��ال��ب��ح��ري��ن ه��ي ع��م��ق للعامل 

العربي والإ�صالمي.

و�صهدت الندوة عقب ذلك مداخالت عربَّ 
توجهات  م��ن  قلقهم  ع��ن  احل�����ص��ور  فيها 
ال��ت��ط��ب��ي��ع يف ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، وط��ال��ب��وا 
يف  )اإ�صرائيل(  مقاطعة  مكتب  فتح  باإعادة 
الب�صائع  د و�صبط ومنع  لرَت�صُّ البحرين 
البالد  اإل���ى  الت�صرب  م��ن  )الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة( 
ب�����اأي ���ص��ب��ي��ل، ك��م��ا ع�����ربوا ع��ن��د رف�����ص��ه��م 
)ا�صت�صافة( ممثلني للكيان ال�صهيوين يف 
اجتماع )الفيفا( يف البحرين مايو املقبل، 
وقال بع�صهم اإذا كانت الدورات الريا�صية 
�صعب  مل��وق��ف  م��دخ��اًل لخ���رتاق �صهيوين 

البحرين فال مرحباً بها.

ويف خ��ت��ام ال���ن���دوة األ��ق��ى ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور 
عبداللطيف اآل حممود كلمة التجمع قال 
فيها »نقول لكم بكل ثقة اإن �صعب البحرين 
لن يطبِّع العالقات مع الكيان ال�صهيوين 
و���ص��ي�����ص��ت��م��ر يف امل��ق��اط��ع��ة ل���ه ح��ت��ى ي��ع��ود 
الفل�صطينيون  وي��ع��ود  ن�صابه  اإل���ى  احل���ق 
القيادة  اأن  ولنعلم  ووطنهم.  اأر�صهم  اإلى 
قد  وحكومتها  البحرين  ململكة  ال�صيا�صية 

تزحزحت عن املوقف ال�صعبي«.

وتابع القول »تعد مقاطعة الكيان ال�صهيوين 
وتعي�صه  ت��واج��ه��ه  ال����ذي  ال�����ص��ام��ت  ال���وج���ع 
)دولة( املحتل ال�صهيوين منذ �صنوات لكنها 
حتاول دائماً اأن تخفي تاأثريات هذه املقاطعة 
العربية  فاملقاطعة  اقت�صادها.  وعلى  عليها 
للكيان ال�صهيوين املحتل تكاد تكون من اأجنح 
ال���ق���رارات واخل���ط���وات ال��ت��ي ت��ع��اه��دت عليها 
اأمتنا العربية والإ�صالمية يف مواجهة العدو 
الذي يحتل اأكر من 85% من اأر�س فل�صطني 
ال��ت��اري��خ��ي��ة، غ�����ص��ب��اً ون��ه��ب��اً وق���ت���اًل وه��دم��اً 

وت�صريداً لل�صعب العربي الفل�صطيني«.

اأن ذلك  واأ�صاف »ومن هذا املنطلق نعترب 
ال�صهيونية  ب��ه وف���د مي��ث��ل  ق���ام  ال��ت��واج��د 
ال���دول���ي���ة وك���ي���ان���ه���ا امل���ن���ب���وذ وامل���رف���و����س 
ل��ل��ب��ح��ري��ن ع��م��ل م�����ص��ت��ف��ز مل�����ص��اع��ر الأم����ة 
تكون  اأن  وي��ج��ب  والإ���ص��الم��ي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
م��رف��و���ص��ة م���ن اجل��م��ي��ع وب�����ص��ك��ل قطعي 
اإلى  ال�صتماع  اأو  حوله  املناق�صة  ليحتمل 
امل��ربرات الواهية التي حاول البع�س  تلك 
اأْن ي�صوقها لإخراج هذا املوقف من �صياقه 
ال��ط��ب��ي��ع��ي ب��و���ص��ف��ه حم����اول����ة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ع 

ال�صريح مع الكيان ال�صهيوين«.

وق����ال »اإن���ن���ا يف  ال��ت��ج��م��ع ن��ري��د اأْن جن��دد 
التواجد  لهذا  التام  رف�صنا  على  التاأكيد 
للبحرين  ال�صهيوين  الوفد  به  قام  ال��ذي 
م��ه��م��ا ت���ك���ن الأ�����ص����ب����اب وامل�����������ربرات؛ لأن 
هي  ال�صهويني  للكيان  ال�صاملة  املقاطعة 
اإح��دى ثوابت ه��ذه الأم��ة وتعني مقاطعة 
ال�صهيوين  الكيان  اأو  اليهودية  )ال��دول��ة( 
اإ���ص��رائ��ي��ل(.  )دول�����ة  وزوراً  ك���ذب���اً  امل�����ص��م��ى 
الق�صية  ب��اأول��وي��ة  مت�صكنا  جن��دد  و�صنظل 
العربية  الق�صية  باعتبارها  الفل�صطينية 
الأول���ى والأه����م، ون��وؤك��د دوم���اً على دعمنا 
الكامل لق�صية فل�صطني ولل�صعب العربي 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي واحل����ر�����س ع��ل��ى ال��ت��م�����ص��ك 
للكيان  ال�صاملة  العربية  املقاطعة  مبوقف 

ال�صهيوين.

مناصرة فلسطين: 
مشروع االحتالل فاشل 

ونعوِّل على المواقف الشعبية

مقاومة التطبيع: تسرُّب 
بضائع الكيان إلى أسواقنا 

إلغالق مكتب المقاطعة

راشد الجاسم: البحرين 
هي العمق العربي واإلسالمي

في ندوة مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني.. 

السفير الفلسطيني يقلل من تأثير محاوالت التطبيع
آل محمود: شعب البحرين لن يطبع العالقات 

مع الكيان الصهيوني
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�صمن فعاليات موؤمتر الحتاد اخلليجي 
الوطنية يف  الوحدة  ال��ذي يقيمه جتمع 
الثاين ع�صر من نوفمرب برعاية كرمية 
م��ن ج��الل��ة امل��ل��ك ح��م��د ب��ن ع��ي�����ص��ى  ال 
خ��ل��ي��ف��ة ح��ف��ظ��ه اهلل ورع�����اه اأق�����ام جتمع 
نوفمرب   5 ال�صبت  يوم  الوطنية  الوحدة 
الحت��اد اخلليجي  ال�صباب يف  دور  ور�صة 
وذلك مب�صاركة اأكر من مائة وثالثني 
يف  تناولت  التي  الور�صة  يف  و�صابة  �صاباً 
القت�صاديقدمه  املحور  الأول��ى  جل�صتها 
برنامج  مدير  العبيديل  عمر  ال��دك��ت��ور 
يف  واجليو�صيا�صية  ال��دول��ي��ة  ال��درا���ص��ات 
مركز البحرين للدرا�صات ال�صرتاتيجية 

وقد تناول العبيديل الفر�س القت�صادية 
التي ميكن اأن تقدمها الوحدةاخلليجية 
امل��ب��ادرة  اأه��م��ي��ة روح  بجانب ح��دي��ث ع��ن 
لال�صتفادة من الفر�س واأهمية التفاعل 
الفر�س  تلك  لتعزيز  العاملي  الإع��الم��ي 
ال�صباب  ب��دور  بالتعريف  حديثه  وختم 
التوا�صاللجتماعي  و�صائل  ا�صتثمار  يف 
ل���رف���ع م�����ص��ت��وى ال����وع����ي اجل���م���اه���ريي 

باأهمية الحتاد اخلليجي.

الدكتور  للور�صة  ال�صيا�صي  املحور  وق��دم 
حم��م��د ال��ه��اج��ري رئ��ي�����س وح���دة ال��دع��م 
للدرا�صات  البحرين  املعلوماتي يف مركز 

ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة وال����دول����ي����ة وال���ط���اق���ة 
ال�������ذي ا����ص���ت���ع���ر����س من�������اذج الحت��������ادات 
وال��دواف��ع��ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة والأم���ن���ي���ة ل��ق��ي��ام 
الحت����������ادات ب���ج���ان���ب ع���ر����ص���ه مل��ق��وم��ات 
الناحية  من  لال�صتمرار  القابل  الحت��اد 
مناق�صة  بجانب  والقت�صادية  الأم��ن��ي��ة 
اأهمية اإدماج ال�صباب يف العملية ال�صيا�صية 
واتخاذ القرار حيثتعترب اخلطوة الأولى 

لالنتقال الى مرحلة �صيا�صية جديدة.

وت���ن���اول ال��ه��اج��ري ال�����ص��ب��ل ال��ت��ي متكن 
التغيري  اأداة  ي��ك��ون��وا  اأن  م���ن  ال�����ص��ب��اب 
الإي����ج����اب����ي وال����ت����ي مت��ك��ن��ه��م م����ن ر���ص��م 

م�����ص��ت��ق��ب��ل الحت�������اد اخل��ل��ي��ج��ي ب��ج��ان��ب 
حديث عن دور ال�صباب يف الدفع بعملية 
اخلليجي  امل�����ص��ت��دام��ةل��الحت��اد  ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل��رج��وة  ال��ف��وائ��د  ال�����ص��ب��اب جت���اه  وروؤى 

لالحتاد اخلليجي.

وق����ال دك��ت��ور ال��ه��اج��ري ي��ج��ب علينا يف 
اأنف�صنا  نح�صن  اأن  التعاون  جمل�س  دول 

بالإحتاد اخلليجي.

وق����د ���ص��ه��دت ال���ور����ص���ة ت���ف���اع���اًل ك��ب��رياً 
م���ع م��و���ص��وع��ات��ه��ا م���ن ج���ان���ب ال�����ص��ب��اب 

امل�صاركني.
نوفمرب ٢٠١٦

ضمن فعاليات مؤتمر االتحاد الخليجي مستقبل ومصير والذي يرعاه جاللة الملك..
تجمع الوحدة الوطنية يعقد ورشة دور الشباب يف اإلتحاد الخليجي 

أقوال في 
الوحدة الوطنية

اخلليج  يف  الج��ت��م��اع��ي  ال��ن�����ص��ي��ج 
م��ت��ك��ام��ل وم���رتاب���ط، ف�����ص��اًل عن 
احل���ك���م ال����وراث����ي امل��ت�����ص��اب��ه بني 
اخلليج  ودول  اخلليج.  دول  كافة 
ج��م��ي��ع��ه��ا ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ع���ائ���دات 
ال���ن���ف���ط، م���ا ي��ج��ع��ل��ه��ا م�����ص��رتك��ة 
اأن  ال��ب��ع��د الق���ت�������ص���ادي، ك��م��ا  يف 
ال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي ت��وج��ه ل��دول��ة 
للجميع،  تهديد  هي  ما  خليجية 
و ال�����ص��رر ال����ذي حل���ق ب��ال��ك��وي��ت 
���ص��اب��ًق��ا، ه���و يف ال��ب��ح��ري��ن ال��ي��وم 
وي��ج��ب ع����دم ال���ص��ت��ه��ان��ة ب����ه، ما 
ي�����ص��ت��دع��ي ال��ت��وج��ه اإل����ى الحت���اد 
اخل��ل��ي��ج��ي ل��ت�����ص��ك��ي��ل ت��ل��ك ال��ق��وة 

ال�صتثنائية يف املنطقة.

 د. عايد املناع 
األستاذ اجلامعي واحمللل السياسي الكوييت

ال��وح��دة الوطنية ه��ي اأح��د اأه��م 
ق����وي، فهي  اأي وط���ن  م��ق��وم��ات 
هذه  وازده�����اره،  تقدمه  م�صدر 
تتج�صد يف تالحم  التي  الوحدة 
اأو  ال��ب��ع�����س  بع�صه  م��ع  ال�����ص��ع��ب 
ب��ي��ن��ه وب����ني ال���ق���ي���ادة ال��وط��ن��ي��ة. 
حتقيق  ع��ل��ى  ي�صاعد  ووج���وده���ا 
الم�������ن و����ص���م���ان ال��ط��م��اأن��ي��ن��ه 
ب���ني رب����وع ال���وط���ن ب��اع��ت��ب��ار اأن 
ال�صعب يوؤمن بواحديته ويوؤمن 
والجتماعي  ال�صيا�صي  بتعدده 
والق���ت�������ص���ادي ول���ك���ن يف اإط�����ار 
التي  الوطنية  الوحدة  منظومة 
ل تفرق بني اأحد اإل على ا�صا�س 
ال��ك��ف��اءة والجن�����از وم���ا يقدمه 
ل���ل���وط���ن م����ن خ����دم����ات ت��دف��ع��ه 
الوطنية  فالوحدة  الأم���ام.  اإل��ى 
تعني وج��ود وط��ن واح��د موحد 
اجل��ن��وب ومن  ال��ى  ال�صمال  م��ن 
ي�صكن فيه  ال��غ��رب  ال���ى  ال�����ص��رق 
���ص��ع��ب ي��رب��ط��ه ت���اري���خ م�����ص��رتك 
وم�������ص���ري م�������ص���رتك وم�����ص��ال��ح 

م�صرتكة.

 عائشة رشدان - باحثة
معهد البحرين للتنمية السياسية

فعاليات

توصيات مؤتمر االتحاد الخليجي مستقبل ومصري
رفع خطاب �صكر الى جاللة امللك حمد   .1
املوؤمترين  با�صم  خليفة  ال  عي�صى  بن 

لرعايته للموؤمتر.  

م��وؤمت��ر الحت���اد اخلليجي  رف��ع وثيقة   .2
م�صتقبل وم�صري الى القمة اخلليجية 
رق���م 37 امل��ن��ع��ق��دة يف دي�����ص��م��رب ال��ق��ادم 
ب��ال��ب��ح��ري��ن وال���ت���ي ط��ال��ب��ت ق����ادة دول 
اخلليج بت�صريع خطوات اإعالن الحتاد 
اخل��ل��ي��ج��ي م���ع اإب���ق���اء ال���ب���اب م��ف��ت��وح��اً 

للتوقيع حتى موعد املوؤمتر.

ال  اللطيف  عبد  الدكتور  كلمة  اإعتبار   .3
حممود رئي�س املوؤمتر وثيقة من وثائق 
امل��وؤمت��ر وت��رف��ع ب��ا���ص��م امل��وؤمت��ري��ن ال��ى 

الأمانة العامة لدول جمل�س التعاون.

عقد موؤمتر الحتاد اخلليجي العربي   .4
ب�����ص��ف��ة دوري��������ة وان���ت���ق���ال���ه ب����ني دول 
جمل�س التعاون املختلفة والتن�صيق مع 

املوؤ�ص�صات والفعاليات اخلليجية.

اأمانة ملوؤمتر الحتاد اخلليجي  ت�صكيل   .5
تو�صيات  تنفيذ  مبتابعة  معنية  تكون 
بالحتاد  اخلا�صة  املختلفة  امل��وؤمت��رات 
اخل���ل���ي���ج���ي وو������ص�����ع ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 

للموؤمترات القادمة.

ال��ع��م��ل ع��ل��ى ج��ع��ل ال��وح��دة اخلليجية   .6
منهجاً من مناهج اجلامعات اخلليجية 

وتو�صياته  امل��وؤمت��ر  م����داولت  ط��ب��اع��ة   .7
ال��ن��ه��ائ��ي��ة واأوراق�������ه ون�����ص��ره��ا وت��زوي��د 
العامة  وامل��ك��ت��ب��ات  اجل��ام��ع��ات  مكتبات 

بدول اخلليج بهذه املطبوعات 

ن�صر الوعي باهمية الوحدة اخلليجية العربية   .8
بني �صباب اخلليج عرب خطط اعالمية �صاملة 

ت��ع��م��ي��م ال��وث��ي��ق��ة الل���ك���رتون���ي���ة على   .9
منظمات العمل الأهلية يف دول املجل�س 
اأكرب  جلمع  دولها  يف  تعميمها  لتتولى 

عدد من التوقيعات على الوثيقة.
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في مؤتمر االتحاد الخليجي »مستقبل ومصير«.. 
تجمع الوحدة الوطنية يطرح وثيقة اإلتحاد الخليجي للتوقيع

اجلل�صة  خماطبته  ل��دى  حممود  آل  وق��ال 
الف��ت��ت��اح��ي��ة مل���وؤمت���ر )الحت������اد اخل��ل��ي��ج��ي 
م�صتقبل وم�صري( املنعقد بفندق �صوفيتيل 
ب�����ال�����زلق حت����ت رع����اي����ة ح�������ص���رة ���ص��اح��ب 
خليفة  اآل  عي�صى  ب��ن  حمد  امللك  اجل��الل��ة 
ع���اه���ل ال���ب���الد امل����ف����دى، اإن ه����ذا امل���وؤمت���ر 
ودول��ي��ة يف  اإقليمية  ينعقد يف ظ��ل ظ��روف 
وتوؤكدها  تثبتها  والتعقيد  اخلطورة  غاية 
الأحداث ب�صكل يومي يف كل الدول العربية 
ال��ت��ي ت�����ص��ه��د ف��ت��ن��اً وا����ص���ط���راب���اٍت؛ َل��ت��وؤك��ُد 
ب���اأن اخل��ط��َر ال���داه���َم لي�س ل��دول��ة واح���دة 
م��ن دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، بل 
موؤكداً  م��راح��ل،  على  ولكن  مق�صودة  كلها 
اأن���ه لي�س ه��ن��اك م��ن ط��ري��ق مل��واج��ه��ة ه��ذه 
الأخطار �صوى طريق واحد كما اأعلنه خادم 
امللك عبداهلل  الراحل  ال�صريفني  احلرمني 
القمة  يف  تعالى  اهلل  رحمه  عبدالعزيز  بن 
انعقدت  التي  والثالثني  الثانية  اخلليجية 
ه  بالريا�س يف 19 دي�صمرب 2011، عندما وجَّ
طالباً  ال�صيا�صية  دول��ن��ا  ل��ق��ي��ادات  خ��ط��اب��ه 
�صيغة  اإل����ى  ال��ت��ع��اون  �صيغة  م��ن  ال��ت��ح��ول 

وما  والأوط����ان،  ال�صعوب  حلماية  الحت���اد، 
اأعلنه جاللة امللك املفدى حفظه اهلل يف 16 
ا�صتعداد  البحرين على  باأن  دي�صمرب 2013 
لإع��الن الحت��اد ف��وراً والدعوة ملوؤمتر قمة 

ا�صتثنائي لهذا الغر�س.

جمل�س  ب��دول  ال�صيا�صية  ال��ق��ي��ادات  ونا�صد 
ال��ت��ع��اون ال���وق���وف ���ص��ف��اً واح�����داً ل��ل��ب��دء يف 
اأك���ر  اأو  دول���ت���ني  اأي  ب���ني  احت�����اد  ت�����ص��ك��ي��ل 
اإل��ي��ه يف  اأن ين�صم  ي��ري��د  مل��ن  ال��ب��اب  وف��ت��ح 
ورد  مِل��ا  ي��راه منا�صباً حتقيقاً  ال��ذي  ال��وق��ت 
يف ال��ن��ظ��ام الأ���ص��ا���ص��ي  ملجل�س ال��ت��ع��اون.. يف 
ديباجته ومادته الرابعة حتت بند الأهداف 
التن�صيق والتكامل  التي تن�س على حتقيق 
وال��رتاب��ط ب��ني ال���دول الأع�����ص��اء يف جميع 
امل��ي��ادي��ن و����ص���وًل اإل����ى وح��دت��ه��ا. وق����ال اإن 
واأم��اًل  وثقافة  وت��اري��خ��اً  لغة  واح��د  �صعبنا 
اأم��ان��ة يف  وت��وا���ص��اًل وت��راب��ط��اً عائلياً، وه��و 
�صفوفنا  ور����سُّ  ن�صرتكم  وعلينا  اأعناقكم 
�صعب  ��اًل  حم��مِّ ال��وح��دوي��ة،  توجهاتكم  م��ع 
الدفع وامل�صاعدة  العربي م�صوؤولية  اخلليج 
يف اجتاه الحتاد اخلليجي، والوقوف �صفاً 

الأوط���ان  القيادة مب��ا يحفظ  خلف  واح���داً 
و�صعب دول املجل�س والأجيال القادمة.

عبدالرحمن  امل�صت�صار  تناول  جهته  وم��ن 
دولة  الأول���ى جتربة  اجل���روان يف اجلل�صة 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ال���وخ���دة، 
وال��دك��ت��ورع��ب��داهلل امل���دين جت��رب��ة الحت��اد 
اأ���ص��رف ك�صك جتربة  وال��دك��ت��ور  امل��ال��ي��زي 

الحتاد الوربي.

واخ��ت��ت��م امل���وؤمت���ر الأح����د امل��ا���ص��ي، وج��رى 
���ص��رورات  ا�صتعرا�س  الأول����ى  اجلل�صة  يف 
الحتاد اخلليجي ومردوده على �صعب دول 
خمرجات  ع��ن  لفيلم  عر�س  ع��رب  اخلليج 
اخلليجي  الحت��اد  حول  ال�صبابية  الور�صة 
�����س، وورق���ة  ق��دم��ت��ه��ا الأ����ص���ت���اذة ���ص��م��ا ال��ريِّ
ع��ن ����ص���رورات الحت����اد وال��ت��ح��دي��ات التي 
تواجهه للدكتور خالد الرويحي، والهوية 
وورقة  �صمرية رجب،  للدكتورة  اخلليجية 
عن الُبعد الأمني وال�صرتاتيجي لالحتاد 

قدمها الدكتور حممد �صعيد اإدري�س.

وتناولت اجلل�صة الثانية الحتاد اخلليجي 

�صيا�صياً للدكتور عايد املناع، وورقة اأخرى 
ع��ن اجل����ذور ال��ت��اري��خ��ي��ة امل���وح���دة ل�صعب 
ب��ن خليفة  ل��ل��دك��ت��ور خ��ال��د  ودول اخل��ل��ي��ج 
اآل خليفة. واختتم املوؤمتر جل�صاته بورقة 
م�صتقبلية  روؤي���ة  اخلليجي..  الحت���اد  ع��ن 
وثيقة  ع��ن  واأُع��ِل��ن  ال��ب��ذال،  فهد  للدكتور 

موؤ�ص�صات املجتمع املدين.

برفع  خ��ت��ام جل�صاته،  امل��وؤمت��ر يف  واأو���ص��ى 
خطاب �صكر الى جاللة امللك املفدى با�صم 

املوؤمِترين لتف�صله برعاية املوؤمتر.

كما رفعت الوثيقة ال�صادرة عن اإلى القمة 
مملكة  يف  �صتعقد  ال��ت��ي  ال�����37  اخلليجية 
وطالبت  القادم،  دي�صمرب  البحرين خالل 
اإعالن  بت�صريع خطوات  املجل�س  قادة دول 
الحتاد اخلليجي، مع اإبقاء الباب مفتوحاً 

للتوقيع حتى موعد املوؤمتر.

واع��ت��رب امل���وؤمت���ر ك��ل��م��ة ال��دك��ت��ور امل��ح��م��ود 
وترفع  وثائقه  م��ن  وثيقة  امل��وؤمت��ر  رئي�س 
با�صم املوؤمِترين اإلى الأمانة العامة ملجل�س 

التعاون.

الحت��اد  موؤمتر  بعقد  التو�صية  متت  كما 
املجل�س  دول  ب��ني  وانتقاله  دوري���ة  ب�صفة 
ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق م���ع امل��وؤ���ص�����ص��ات وال��ف��اع��ل��ي��ات 

اخلليجية.

للموؤمتر  اأم��ان��ة  لت�صكيل  امل�صاركون  ودع��ا 
امل��وؤمت��رات  تو�صيات  تنفيذ  مبتابعة  تعنى 
امل���خ���ت���ل���ف���ة اخل����ا�����ص����ة ب�����الحت�����اد وو����ص���ع 
وحثوا  القادمة.  للموؤمترات  ا�صرتاتيجية 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل جل���ْع���ل ال����وح����دة اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
اخلليجية،  اجلامعات  مناهج  من  منهجاً 
ك��م��ا ط��ال��ب��وا ب��ط��ب��اع��ة م�����داولت امل��وؤمت��ر 
وت��و���ص��ي��ات��ه ال��ن��ه��ائ��ي��ة واأوراق�������ه ون�����ص��ره��ا 
وتزويد مكتبات اجلامعات واملكتبات العامة 
بن�صر  كذلك  واأو���ص��وا  بها.  املجل�س  ب��دول 
ال��وع��ي ب��اأه��م��ي��ة ال���وح���دة اخل��ل��ي��ج��ي��ة بني 
�صباب اخلليج عرب خطط اإعالمية �صاملة، 
على  الإلكرتونية  الوثيقة  بتعميم  ون��ادوا 
املجل�س  دول  يف  الأه��ل��ي��ة  العمل  منظمات 
لتتولى تعميمها يف دولها جلْمع اأكرب عدد 

من التوقيعات على الوثيقة.

فعاليات

طالب جتمع الوحدة الوطنية موؤ�ش�شات 
املجتمع املدين واأفراد ال�شعب اخلليجي 
بالتوقيع على وثيقة الحتاد اخلليجي 
ال�شيخ  ف�شيلة  ودعا  للتوقيع،  املن�شورة 
الدكتور عبداللطيف ال حممود رئي�ص 
التجمع اإلى  اأهمية مواجهة التحديات 
التحالف  وتعزيز  الراهنة  الأمنية 
على  للمحافظة  الإ�شالمي؛  العربي 
�شيادة الدول وا�شتقرارها، والدفع ُقُدمًا 
التعاون  جمل�ص  لدول  الحتاد  لإقامة 
�شعب  با�شتنها�ص  املتعددة  جمالته  يف 
الفكرية  وقياداته  العربي  اخلليج 
�شرورة  على  للتاأكيد  واملجتمعية؛ 
الحتاد اخلليجي من اجلوانب الأمنية 
والع�شكرية  والقت�شادية  وال�شيا�شية 

والجتماعية.
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تنكير لفظ »السالم« وتعريفه »١ - ٣«

د. مراد اجلنابي

يف ظالل لفظ ال�صالم ومعناه الكرمي يف 
ونبيها  ال�صالم  التي حتيتها  ال�صالم  اأمة 
الداعي لل�صالم يف �صالته ودعوته وهديه 
واأحكامه ال�صريفة ،وجنته هي دار ال�صالم 
، احب اأن ا�صلط ال�صوء على معنى جليل 
للفظ ال�صالم بطريقة النكرة يف مو�صع 
مو�صع  يف  ومعرف  تعالى  اهلل  كتاب  من 
اآخر وكل منهما يوؤ�ص�س الى معنى جديد 

وفكر ر�صيد.

قال اهلل عز وجل يف ت�صليمه على �صيدنا  
:»َو���َص��اَلٌم  ال�صالم  عليه  زكريا  بن  يحيى 
ُيْبَعُث  َوَي���ْوَم  ��وُت  َوَي���ْوَم مَيُ ُوِل��َد  َي��ْوَم  َعلَْيِه 
َحيًّا« »مرمي: 15«. ثم قال �صبحانه على 
ل�صان �صيدنا امل�صيح بن مرمي عليه وعلى 
والت�صليم   ال�صالة  اأف�صل  حممد  نبينا 
َعلَيَّ  ��اَلُم  »َوال�����صَّ نف�صه:  على  ت�صليمه  يف 
َي��ْوَم ُوِل��ْدُت َوَي��ْوَم اأَُم��وُت َوَي��ْوَم اأُْبَعُث َحيًّا« 
»مرمي: 33«، فاأتى بلفظ ال�صالم يف الآية 
معرفة،  الثانية  الآي��ة  ويف  نكرة،  الأول���ى 
وقيَّد كال ال�صالمني بيوم ال��ولدة، ويوم 

املوت، ويوم البعث.

ت��ع��ال��ى على  ت�����ص��ل��ي��م اهلل  ال�����ص��ر يف  ف��م��ا 
ي��ح��ي��ى- ع��ل��ي��ه ال�����ص��الم- ب��ل��ف��ظ ال��ن��ك��رة، 
وت�����ص��ل��ي��م امل�����ص��ي��ح- ع��ل��ي��ه ال�����ص��الم- على 
نف�صه بلفظ املعرفة، واأيهما اأمت واأولى ؟ 

ال�صالمني  هذين  تقييد  يف  احلكمة  وما 
ال��ولدة، ويوم  بهذه الأي��ام الثالثة: يوم 
امل��وت، وي��وم البعث ؟ وقبل الإج��اب��ة عن 

ذلك نقول، وباهلل ال�صتعانة:

اأوًل- لكل قوم من الأقوام حتيَّة يحيون 
الن�صارى  فتحيَّة  ا..  بع�صً بع�صهم  بها 
ه�����ي: و����ص���ع ال���ي���د ع���ل���ى ال����ف����م، وحت��ي��ة 
وحتية  بالأ�صابع،  الإ���ص��ارة  ه��ي:  اليهود 
الفر�س  وحتية  الن��ح��ن��اء.  ه��ي:  املجو�س 
ه��ي ق��ول��ه��م: ه���زا ر���ص��ال��ه م��ي��م��اي��ي. اأي: 
تعي�س األف �صنة. وكل قوم لهم حتية من 
حتية  ولهم  اأ�صبهه،  م��ا  اأو  اجلن�س،  ه��ذا 
هيئات خا�صة  ملوكهم من  بها  يخ�صون 
كال�صجود، ونحوه،  عند دخولهم عليهم، 
واألفاظ خا�صة تتميز بها حتية امللك من 

حتية ال�صوقة. 

اأما العرب فتحيتهم يف جاهليتهم الأولى 
مللوكهم هي قولهم: اأنعم، اأو عم �صباًحا، 
البع�س  لبع�صهم  حتيتهم  واأم��ا  وم�صاء. 
���اك اهلل ! وق���د ي��زي��د  ف��ه��ي ق��ول��ه��م: ح���يَّ
بع�صهم فيقول: حياك اهلل، وبيَّاك. اأي: 
اأك منزًل ح�صًنا.  وب���وَّ اأط��ال اهلل حياتك، 
وكل ذلك مق�صودهم به احلياة ونعيمها 
��ة، وه��ي:  ودوام���ه���ا، ول��ه��ذا �صميت: حت��يَّ
َتْفِعلٌَة من احلياة، كتكرمة من الكرامة، 

لكن اأدغم املثالن ف�صار: حتيَّة. 

امل�صلمني تلك  اأب���دل  الإ����ص���الم،  ومل��ا ج��اء 
ال��ت��ح��ي��ة ال���ت���ي ع���رف���وه���ا يف ج��اه��ل��ي��ت��ه��م 
اأح�صن منها، وهي عبارة:  الأول��ى بتحية 
ال�صالم عليكم، و�صرعها حتيَّة للم�صلمني، 
على  هم  ا، وح�صَّ بع�صً بع�صهم  بها  يحيي 
واإلقائها  تردادها،  والإكثار من  اإف�صائها، 
على من يعرفوا، ومن مل يعرفوا. وكانت 
اأولى من جميع حتيات الأمم التي منها 
ما هو حمال وكذب، كقولهم: تعي�س األف 
���ص��ن��ة، وم���ا ه��و ق��ا���ص��ر امل��ع��ن��ى، كقولهم: 
اإل  ينبغي  م��ا ل  وم��ن��ه��ا  ���ص��ب��اًح��ا.  اأن��ع��م 
بال�صالم  التحية  فكانت  كال�صجود،  هلل، 
ك���ل���ه، وذل�����ك لت�صمن  ذل����ك  م���ن  اأول������ى 
ال�����ص��الم م��ع��ن��ي��ني: اأح���ده���م���ا: ذك����ر اهلل 
ال�صالمة  امل�صلِّم  طلب  وال��ث��اين:  تعالى. 
وتاأمنٌي  عليه،  للم�َصلَّم  �صبحانه  اهلل  من 
بال�صالمة،  له  دع��ا  اإذا  لأن��ه  بال�صالم،  له 
عن  كناية  اخل��رب  فكان  ل��ه،  م�صامل  فهو 
التاأمني. واإذا حتقق الأمران ح�صل خري 
من  �صيًئا  جتامع  ل  ال�صالمة  لأن  كثري، 
يجامع  ل  والأم���ان  امل�صلِّم،  ذات  يف  ال�صر 
املعتدي،  ِقبل  م��ن  ي��اأت��ي  ال�صر  م��ن  �صيًئا 
فكانت دعاء ترجى اإجابته، وعهًدا بالأمن 

يجب الوفاء به. 

وملا كانت اجلنة هي دار ال�صالمة من كل 
عيب و�صر واآفة، بل قد �صلمت من كل ما 
ينغ�س العي�س واحلياة، كانت حتية اأهلها 
ذل���ك قوله  اإل���ى  ي�صري  ك��م��ا  ���ص��الم،  فيها 
»براهيم:  ���َص��اَلٌم«  ِفيَها  ُتُهْم  يَّ تعالى:»حَتِ
وت��ع��ال��ى  ت��ب��ارك  ��ة اهلل  وك��ان��ت حت��يَّ  ،»23
كما  ���ص��الم،  اللقاء  ي��وم  امل��وؤم��ن��ني  لعباده 
َي��ْوَم  ُتُهْم  يَّ تعالى:»حَتِ قوله  عليه  ين�سُّ 
َي��ْل��َق��ْوَن��ُه ���َص��اَلٌم«  »الأح����زاب: 44«؛ فهذه 
يلقونه، كما  تعالى يوم  حتيتهم من اهلل 
يحيِّى احلبيب حبيبه. ولول قوله تعالى 
ِح��ي��ٍم«  َق���ْوًل ِم��ن رَّبٍّ رَّ بعد ذل��ك:»���َص��اَلٌم 
»ي�س: 58«، لحتمل اأن تكون التحيَّة لهم 
تعالى:»�َصاَلٌم  قوله  يف  كما  املالئكة،  من 
اِر«  ال��دَّ ُعْقَبى  َفِنْعَم  مُتْ  ��رَبْ ���صَ ��ا  مِبَ َعلَْيُكم 

»الرعد: 24- 25«.

ومل����ا ك����ان الإ�����ص����الم ه���و دي����ن ال�����ص��الم، 
للمعنيني  ج��ام��ًع��ا  ال�����ص��الم  لفظ  وك���ان 
ال�����ص��اب��ق��ني: ذك����ر اهلل ت��ع��ال��ى، وط��ل��ب 
��ة  ت���ع���ال���ى حت��يَّ ال�������ص���الم���ة، ج��ع��ل��ه اهلل 
��ة على  الإ�����ص����الم، وام����ن ب��ه��ذه ال��ت��ح��يَّ
امل�صلمني باأن جعلها من عنده �صبحانه 
تعالى:  قوله  ي�صري  كما  مباركة طيبة، 
»َفاإَِذا َدَخْلُتم ُبُيوتاً َف�َصلُِّموا َعلَى اأَنُف�ِصُكْم 
��َب��ًة«  ِ ُم���َب���اَرَك���ًة َط��يِّ ���ْن ِع��ن��ِد اهللَّ ���ًة مِّ ���يَّ حَتِ
»النور: 61«. وقد اأمر تعالى نبيه عليه 
معار�صيه  يعامل  اأن  وال�صالم  ال�صالة 
َوُق��ْل  َعْنُهْم  َفْح  قائاًل:»فا�صْ وخ�صومه 
�َصاَلٌم َف�َصْوَف َيْعلَُموَن« »الزخرف: 89«. 
وم���ن ه��ن��ا ك���ان ال�����ص��الم اأح���د الأ���ص��ب��اب 
اإلى الإميان، فاملحبة، فدخول  املف�صية 
اأبي هريرة عن  اجلنة. روى م�صلم عن 
اأن��ه  و���ص��ل��م  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر���ص��ول 
توؤمنوا،  حنى  اجلنة  تدخلوا  ل  ق��ال:» 
ول توؤمنوا حتى حتابوا، األ اأدلكم على 
اأف�����ص��وا  حت��اب��ب��ت��م؟  فعلتموه،  اإذا  ���ص��يء 
عن  ال��رتم��ذي  وروى  بينكم«.  ال�صالم 
عبد اهلل بن �صالم عن ر�صول اهلل �صلى 
اهلل عليه و�صلم اأنه قال:»يا اأيها النا�س! 
اأف�صوا ال�صالم، واأطعموا الطعام، و�صلوا 
تدخلوا  نيام،  والنا�س  و�صلوا  الأرح���ام، 

اجلنة ب�صالم«.

نوا�شل يف العدد القادم

�صليمان  ب��ن��ت  م��ي  ال��دك��ت��ورة  ال�صيخة  اأك����دت 
معهد  اأم���ن���اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  العتيبي 
التنمية ال�صيا�صية ان تفاعل املجتمع البحريني 
مع جتربة النتخابات النيابية والبلدية ياأتي 
ال�صيا�صي  ال��وع��ي والإه��ت��م��ام  م��ن واق��ع تطور 
الناخبني  بدوافع  مقارنة  البحريني  للناخب 

يف جتارب دول اأخرى.

وقللت د. العتيبي يف الندوة التي اأقامها 
جتمع الوحدة الوطنية مبقره بالب�صيتني 
بعنوان ) التوا�صل  والإنتخابات النيابية( 
والر�صاوى  امل��ال  حتكم  مزاعم  من  قللت 

يف خيارات الناخبني يف البحرين موؤكدة 
لتغيري  ف��ر���ص��ة  وج���ود  نف�صه  ال��وق��ت  يف 
الت�صويت  الناخبني قبل  نية الكثري من 
ب�صبب ث��ق��اف��ة امل��ج��ام��ل��ة الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
تنعك�س  وال��ت��ي  البحرينية  ال�صخ�صية 
كثريا على النتائج النهائية لالإنتخابات.

وح����ول م�����ص��ارك��ة امل������راأة يف الإن��ت��خ��اب��ات 
امل�صاركة  اأه��م��ي��ة  على  العتيبي  د.  اأك���دت 
ال�صيا�صية للمراأة البحرينية يف تعزيز ما 
فاعلة  وم�صاهمات  مكت�صبات  حققته من 
يف  والتنموية  الدميقراطية  امل�صرية  يف 

مملكة البحرين وا�صتعر�صت د. العتيبي 
البحرينية  امل��راأة  تواجه  التي  التحديات 
واخلليجية  املر�صحة لالنتخابات وقالت 
اإن املراأة املر�صحة تواجه حتديات اأك من 
لها من قيم خا�صة وتقاليد  الرجل مبا 

ل تتعداها يف حملتها النتخابية.

اإ���ص��اءات  العتيبي  مي  الدكتورة  وقدمت 
حول كتابها بعنوان التوا�صل والنتخابات 
النيابية والذي وقف على الثار املرتتبة 
ع���ل���ى ا����ص���ت���خ���دام من������وذج ال���ت���وا����ص���ل يف 
ق���رارات  يف  ودوره  النتخابية  احل��م��الت 

القرتاع يف النتخابات النيابية يف مملكة 
بدء  وح��ت��ى   ،2005 ع��ام  خ��الل  البحرين 
عام  يف  الربملانية  لالنتخابات  التح�صري 
يعترب  ال��ت��وا���ص��ل  اأن  اأك���دت  حيث  2006؛ 
على  درا�صته  تتم  عملًيا  تكتيكًيا  ن�صاًطا 
والثقافية  الجتماعية  امل��ع��اي��ري  اأ���ص��ا���س 
)املناخ الجتماعي(، والقدرة على التفكري 
باأ�صلوب ا�صرتاتيجي ممنهج، والعمل على 
اجل��ودة  عالية  انتخابية  حمالت  تنظيم 
م�����ص��ددة ع��ل��ى اه��م��ي��ة ال���ص��ت��ع��ان��ة بفريق 
جناح  للم�صاهمة  وامل���درب  امل��وؤه��ل  العمل 

جتربة املر�صحني يف النتخابات النيابية.

 وح������ول اأه���م���ي���ة ال���ت���وا����ص���ل وحم���ت���وى 
هناك  اإن  العتيبي  دكتورة  قالت  الر�صالة 
خلط عند الكثري من الناخبني بني دور 

النائب الربملاين ومهام الع�صو البلدي.

باهمية  احل�صور  من  متداخلون  وا�صاد   
ال���ن���دوة واه��م��ي��ة الط����روح����ة ال��ب��ح��ث��ي��ة 
العتيبي مطالبني  اخلا�صة بدكتورة مي 
ب��اع��ت��م��اده��ا ���ص��م��ن م����ق����ررات ال��ت��دري��ب 

لطالب التنمية ال�صيا�صية.

في ندوة »التواصل واالنتخابات النيابية« بتجمع الوحدة الوطنية..
دكتورة مي العتيبي: املرأة البحرينية املرشحة تواجه تحديات أكرب من الرجل 
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املنطقه  يف  ال�صيا�صيه  الأح��داث  تت�صارع 
الإدارة  ت���غ���ري  م���ن���ذ  م���ل���ح���وظ  ب�����ص��ك��ل 
الم��ري��ك��ي��ه ال�����ص��اب��ق��ة ب��رئ��ا���ص��ة ب����اراك 
اإلى  اجل��دي��ده  الرئا�صة  واإنتقال  اأوب��ام��ا 
ال�صيد دونالد ترامب. حيث اأن ال�صيا�صة 
حتت  املنطقة  يف  المريكية  اخل��ارج��ي��ة 
ظ���ل رئ��ي�����ص��ه��ا احل�����ايل ت���غ���ريت  ب�صكل 
»ال�صيد  �صيا�صة  يف  تبني  حيث  ملحوظ، 
�صيا�صة  مع  الوا�صح  الن�صجام  ترامب« 
يتعلق  ف��ي��م��ا  حت���دي���دا  و   اخل��ل��ي��ج  دول 
بالتدخالت اليرانيه و دعمها لالإرهاب 
اإل��ى  يرتجم  الن�صجام  ه��ذ  املنطقه.  يف 
ل�صبط  م��وح��د  �صيا�صي  م��وق��ف  ات��خ��اذ 
يف  املتعلقه  و  املنطقه  يف  اإي����ران  �صلوك 
ال��ت��دخ��الت يف ����ص���وؤون ال����دول امل��ج��اوره 
تتلخ�س  والتي  الداخلي  اأمنها  وزعزعة 

يف موؤ�صرات عديده منها: 
اإي���ران  ع���زل  اإل���ى  ت��رام��ب  اإدارة  �صعي   -
اق��ت�����ص��ادي��ه قا�صية  ع��ق��وب��ات  وف��ر���س 
البال�صتيه  ال�����ص��واري��خ  جت����ارب  ب��ع��د 
الإي���ران���ي���ه مم���ا ي���وؤث���ر ع��ل��ى ال��و���ص��ع 

القت�صادي الداخلي املرتدي ا�صال. 
خروج ح�صن ن�صراهلل وكاأنه املتحدث   -
و  اليرانية  با�صم اخلارجية  الر�صمي 
ك��ل م��ن ململكة  الإت��ه��ام��ات على  رميه 
الإم��ارات و دول  ال�صعودية و  العربية 
اتفاقها  واف��ت��ع��ال  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف 

منه  حماولة  اإ�صرائيل  مع  وحتالفها 
خللط الأوراق حيث اأن الأخري ينتابه 
القلق الوا�صح حيال ال�صغط املرتتب 
الم��ري��ك��ي��ة  الدارة  ���ص��ي��ا���ص��ت��ي  م����ن 

واخلليجية على حد �صواء.
اإحل����اح امل��خ��ل��وع ع��ل��ي ع��ب��داهلل �صالح   -
على ال�صعودية لوقف احلرب ومن ثم 

اختفاءه من امل�صهد.     
الن�صجام الوا�صح يف كل من ال�صيا�صة   - 
اخل��ل��ي��ج��ي��ه وال���رتك���ي���ة خ��ا���ص��ة فيما 
يتعلق بامللف ال�صوري الذي يبدوا انه 
اأ�صند لرتكيا لإدارت��ه بدعم و تن�صيق 

مع دول اخلليج.  
التهديد املبا�صر وال�صديد اللهجة من   -
لها  و�صفه  لإي����ران  ت��رام��ب  الرئي�س 

باأنها دولة راعية لالإرهاب. 
بالعبادي  ت��رام��ب   ال��رئ��ي�����س  ات�����ص��ال   -
اإي��ران. حيث  الإبتعاد عن  منه  طالبا 
)العبادي( يف موقع حرج  الأخ��ري  اأن 

بني مطرقة ايران و �صندان امريكا.
البحرينية  للمعار�صة  ترامب  و�صف   -
ب��ال��ط��ائ��ف��ي��ة م��دع��وم��ه م���ن اإي������ران و 
دع���اه���ا  ب��ال��ت��وق��ف ف�����ورا، و ي��الح��ظ 
القب�صة  البحرينية  اطالق احلكومة 
يف  الإره���اب  على  وت�صديدها  الأمنية 

البحرين.  
الوزير اجلبري  الت�صريح احل��ازم من   -

لإي���ران  و�صفه  و  ميونيخ  م��وؤمت��ر  يف 
ب���ال���دول���ة الره���اب���ي���ة وال���ت���ي ت��ه��دف 

لتدمري اخلليج العربي.
زي��ارة روح��اين للكويت و عمان  ف�صل   -
والتي كان ي�صعى من خاللها الى �صق 
طريق  ع��ن  اخلليج  دول  �صف  وح���دة 
ال���ك���وي���ت يف م��وق��ف  و����ص���ع ع���م���ان و 
حم���اي���د ي��خ��ال��ف ب���اق���ي م���وق���ف دول 

اخلليج.
الطائفي  احل�صد  ليد  اي���ران  اإط���الق   -
ن��ح��و ال��ك��وي��ت ب��ح��ج��ة ال�����ص��ي��ادة على 
خور عبداهلل وهي ر�صالة من احلر�س 
ال���ث���وري ت��ه��دف ل��ل�����ص��غ��ط ع��ل��ى دول 

اخلليج.
و�صع  ان  امل��وؤ���ص��رات  ه���ذه  م��ن  ن�صتنتج   
اإيران و ملي�صياتها يف الدول املجاوره يف 
توقف حرب  املتوقع  وم��ن  �صديد.  ح��رج 
ومن  ق��ري��ب��ا،  ال�صرعيه  اإع����ادة  و  اليمن 
وال��ذي  ال�����ص��وري  امللف  انتهاء  يليها  ث��م 
الإره��اب��ي��ني  ط���رد  يف  نتائجه  �صتتحتم 
داع�����س، ح��زب اهلل واحلر�س  �صوريا  م��ن 
ملي�صياتها  جميع  و  الي����راين  ال��ث��وري 

الطائفيه.
اأما بخ�صو�س امللف العراقي فالوليات 
تديره  كيف  تعلم  الم��ري��ك��ي��ه   امل��ت��ح��ده 
بت�صليمه  ق��ام��ت  م���ن  ه���ي  ج��ي��دا لأن���ه���ا 
ب��اإع��ادت��ه وه���ي يف  لإي����ران و ه��ي املعنية 

ه���ذا ال�����ص��دد. لأن م���ن ���ص��م��ن اأه����داف 
النفط  اآب��ار  ال�صيطره على  الآن  امريكا 

العراقيه. 

عندما ي�صتد ال�صغط واخلناق الأمريكي 
على النظام الإيراين �صوف تقوم بح�صد 
الداخل الإيراين و امللي�صيات نحو حرب 
دينيه طائفيه �صعارها لبيك يافقيه. مع 
الع�صكريه  و  ال�صيا�صيه  املواجهه  خيار 
من  او  مبا�صره  ���ص��واء  اخلليج  دول  م��ع 

خالل خالياها و امللي�صيات الأرهابيه.
اأما بالن�صبة لدول اخلليج فهي يف اأح�صن 
ح���ال ل��ه��ا م��ن��ذ  ع������ام2011 ح��ي��ث ك��ان��ت 
التي  و  اأوب��ام��ا  اإدارة  �صغط  م��ن  ت��ع��اين 
املنطقة  يف  اإي����ران  مت��ك��ني  ت�صهل  ك��ان��ت 
وت���ه���دف لإ����ص���ق���اط الن��ظ��م��ه ال��ع��رب��ي��ه 
تفعيل  و  ال��ف��و���ص��ى  مب�����ص��روع  امل�صتقرة 

الطائفيه بني ال�صعوب و انظمة احلكم. 

ال��ت��واف��ق  يف  ه��ي  اخل��ل��ي��ج  دول  م�صلحة 
م���ع امل�����ص��ال��ح الأم���ري���ك���ي���ه و ال��دول��ي��ه 
املنطقه.  اإ�صتقرار  على  للحفاظ  �صعيا 
بالإ�صافة اإلى اأن جميع الدول العظمى 
اخلم�س لديها اليوم حتديات اإقت�صادية 
خانقة و حتديدا فيما يخ�س م�صاحلها 
هنا يف اخلليج العربي. كما اأن بريطانيا 
ال�صني  و  رو���ص��ي��ا  و  فرن�صا  و  اأم��ري��ك��ا  و 
ب�صكل  املنطقة  ع��ل��ى  متوجهة  اأع��ي��ن��ه��م 
ماي�صب  كل  على  العمل  ويجب  وا�صح. 
يف ت���واف���ق و ت�����وازن ه����ذه امل�����ص��ال��ح مع 
رابح  الكل  نظرية  وف��ق  نحن  م�صاحلنا 
امل��ت��وازي  ال��ع��م��ل  م��ع   .)win-win(
اخلليج   ل��دول   2030 ا�صرتاتيجية  على 
ل��ت��ح��ري��ر اق��ت�����ص��ادي��ات��ن��ا و دع����م ق��وت��ن��ا 
على  للحفاظ  ال�صيا�صية   و  الع�صكرية 
و حتى  و ثرواتها،  دول اخلليج  مكا�صب 
يحني ذلك الوقت الذي تعتمد فيه دول 
الإ�صتقرار  ذاتها يف حتقيق  اخلليج على 
القت�صادي و الأمني الإحتادي ال�صامل 
ن��وع  احل��ا���ص��م��ة لأي  احل������دود  و����ص���ع  و 
�صوؤونها  اخل��ارج��ي��ة يف  ال��ت��دخ��الت  م��ن 
ال��داخ��ل��ي��ة م���ع و ال��و���ص��ع يف الإع��ت��ب��ار 
التعامل مع  و  ال��واق��ع  ق���راءة  ان��ه يجب 
امل��ع��ط��ي��ات احل��ال��ي��ة حتى  امل���ت���غ���ريات و 

تعي�س �صعوب املنطقه باأمن و �صالم.

وال يحيق المكر السيئ إال بأهله

قراءه و تحليل حول مستجدات الوضع في منطقة الشرق األوسط

د. عبداهلل الذوادي

م. موفق اخلطاب

توهم النقالبيون اأنهم قادرون على 
ال�صتمرار بنهجهم يف اخليانة بعيداً 
ع���ن اأع����ني ال����دول����ة، م��ت��خ��ف��ني وراء 
املخططات  لتنفيذ  زائ��ف��ة،  ع��ن��اوي��ن 
اخل�����ارج�����ي�����ة، وال�����ت�����ي ت���ع���ت���م���د ع��ل��ى 
الن�صيج  ومت��زي��ق  ال��ف��ت��ن��ة  ب���ذور  زرع 
الجتماعي وا�صتن�صاخ جتربة العراق 

الفا�صلة.

وم��ا زاده��م غلواً واإج��رام��اً هو �صرب 
وت�������ص���ام���ح و����ص���ع���ة ����ص���در احل��ك��وم��ة 
امل��ت��م��ث��ل��ة ب��اأج��ه��زت��ه��ا الأم��ن��ي��ة، التي 
اآذاه��م، ومل يكن  حتملت الكثري من 
لهم ليتعاملوا معهم بق�صوة وردعهم، 
اأكر الدول  مثلما هو معمول به يف 
اأي  م���ع  ال��ت��ع��اط��ي  دمي���ق���راط���ي���ة يف 
خ��ل��ل اأم����ن����ي، وال������ذي ت��ت��ع��ط��ل معه 
ل�صولته  وتن�صحب  ال��ت��ربي��رات  ك��ل 
ك����ل امل���ن���ظ���م���ات، وت����ذع����ن ل�����ص��ل��ط��ة 
القانون، غري اآبهني بامل�صري الأ�صود 

لالإرهابيني واملتطرفني.

املن�صبط  ال��ت��ع��ام��ل  ه����ذا  ي��ك��ن  ومل 
ال��ق��ي��ادات  لتوجيهات  ام��ت��ث��ال  ���ص��وى 
ال��ع��ل��ي��ا ب�������ص���رورة ال��ت��ح��ل��ي ب��اأع��ل��ى 
درجات �صبط النف�س واإف�صاح املجال 
للمغرر بهم لعودتهم لل�صف الوطني 

ال�صر  وراء  ان�صياقهم  م��ن  ومنعهم 
تعد  التي مل  الأي����ادي  ال��ذي حتركه 
خفية من دولة ال�صر اإيران وتوابعها 
امليلي�صيات القابعة يف العراق ولبنان.

بتاأكيد  اململكة  حلم  و���ص��ل  حتى  ب��ل 
م���ل���ك���ه���ا امل������ف������دى وق�����ادت�����ه�����ا ع��ل��ى 
���ص��رورة اح��ت��واء الأزم���ة وح��ل العقد 
امل�صتع�صية باحلوار الهادف والبتعاد 
ع��ن الن��غ��الق وجت��ن��ب ال��ع��ن��ف، وق��د 
انخرط يف احلوار وعلى مدى �صنوات 
بع�صاً من تلك ال�صخ�صيات التي مل 
»ال��ويل الفقيه«،  ل�  تنفك عن ولئها 
مم���ا اأث������رت ���ص��ل��ب��اً وع���ق���دت الأم�����ور 
وهي  ال�صواب،  ج��ادة  عن  واأخرجتها 
التي ظنت اأنها قد اأوهمت احلكومة 
ت�صمر  وه��ي  امل�صطنعة،  ب�صلميتها 
حتت عباءتها اخلبث وال�صرر، وكانت 
الأوراق،  خل��ل��ط  ال���ف���ر����س  ت��ت��ح��ني 
املجاميع  الوقت  نف�س  تدير يف  وهي 
ال��ظ��الم  يف  تن�صط  ال��ت��ي  الإره���اب���ي���ة 
البحرين  عن  قامتة  �صورة  لإعطاء 
وقيادتها و�صعبها، لكن هذا النفتاح 
البي�صاء  واليد  الوا�صحة  والر�صالة 
جتاهلها اأولئك املارقون اأما ا�صتعالًء 
وا�صتكباراً اأو غباًء وعناداً، وا�صتمراأوا 

بغيهم  وا�صتمروا  والعمالة،  اخليانة 
القانون  �صلطة  متحدين  واإرهابهم 
وه��ي��ب��ة ال��دول��ة ال��ت��ي مل ت���األ ج��ه��داً 
والتغا�صي  ان��ح��راف��ه��م  ع��ن  لثنيهم 
م��راراً  حاولت  وق��د  اآثامهم،  كل  عن 
ال�����ص��ف��ح ع��ن��ه��م وف���ت���ح ال����ب����اب ع��ل��ى 
اإل  اأب��وا  لكنهم  لعودتهم،  م�صراعيه 
اأن  اإل  الوهم وال�صالل  ال�صري خلف 
الزجاجة  اإل��ى عنق  الأم���ور  اأو���ص��ل��وا 
نفق  يف  واأتباعهم  اأنف�صهم  واأدخ��ل��وا 
مظلم اأو�صدت عليهم جميع منافذه. 
فما �صريونه اليوم بظلمهم وجهلهم 
لي�س ما ي�صمعوه، فهم من �صد عن 

احلق واأو�صد اأبوابه الرحبة.

ف��ن��ح��ن ال��ي��وم اأم����ام م��رح��ل��ة وحقبة 
كل  ع��ن  كلياً  تختلف  ج��دي��دة  اأمنية 
ال�صفحات واحلقب الأمنية ال�صابقة 
يفهمها اللبيب، وقد ات�صحت معاملها 
�صرعه  واإقامة  اهلل  على  التوكل  بعد 
النجاح  ثم  القتلة،  الق�صا�س من  يف 
الباهر للعملية الأمنية والتي حدثت 
عر�س البحر فجر اخلمي�س املن�صرم 
ال��ت��ا���ص��ع م���ن ف���رباي���ر، ح��ي��ث اأث��ب��ت��ت 
ال��ن��وع��ي حني  تفوقها  ال��ق��وات  ت��ل��ك 
يف  العايل  الأم��ن��ي  بح�صها  ا�صطادت 

�صباكها الإرهابيني الفارين من وجه 
�صوب  بقاربهم  متوجهني  ال��ع��دال��ة، 

اأمهم ال�صمطاء اإيران. 

الأع���داء  اأذه��ل��ت  ال��ت��ي  العملية  تلك 
�صادتهم  و�صمرت  األ�صنتهم  واأخر�صت 
وطا�صت  وط��ه��ران،  ق��م  يف  القابعني 

باأوراقهم ال�صفراء.

لقد نفذت هذه العملية بكفاءة ودقة 
الأمنية  والأج��ه��زة  العامل  تذهل  مل 
والعاملية  الإقليمية  وال�صتخبارية 
وامل����راق����ب����ني ف���ح�������ص���ب، ب����ل اأع�������ادت 
الن�صوة والفخر للمواطن البحريني 
واخل��ل��ي��ج��ي وال��ع��رب��ي، م��ق��اب��ل املكر 
الإي���راين واأدوات���ه حتى ج��اء الن�صر 
ال����ق����دي����ر، وال�����ذي  امل����ب����ني م����ن اهلل 
�صيحفر يف �صفر الأجيال وعاد الأمل 

ل��ت��ع��ود ال��ب��ح��ري��ن ك��م��ا ه���ي �صاخمة 
م�صتقرة وجتددت اليوم الثقة والتي 
مل تهتز يوماً باأجهزتنا الأمنية بعد 

طول حلمها و�صربها على املارقني.

ال�����ص��رب��ة قا�صية  ه����ذه  ي��ج��ع��ل  وم����ا 
وت��ن��ه��ي ب��ه��ا ج���ول���ة رمب����ا ل ي��ق��وى 
بعدها العدو على جولة اأخرى لي�س 
اإي��ق��اع��ه��ا فح�صب  يف دق��ت��ه��ا و���ص��ب��ط 
متقنة  �صربة  لتمثل  توقيتها  يف  بل 
الذين  اإي��ران  ذي��ول  ترنح من قوتها 
اأمد لإحياء ذكرى  العدة منذ  يعدوا 
فرباير امل�صوؤوم الأ�صود فجائهم الرد 
ليجعلهم  ذكراهم  �صبيحة  ال�صاعق 
مبهوتني من هول ال�صربة ل يقووا 

بعدها على �صيء.

حت���ي���ة اإك�����ب�����ار واإج����������الل ل��ق��ي��ادت��ن��ا 
ال��ر���ص��ي��دة ول��ق��ادت��ن��ا الأم��ن��ني وخفر 
اأجهزتنا  منت�صبي  وكافة  ال�صواحل، 
ل�صعب  وحتية  الدفاع،  وقوة  الأمنية 
وجميع  و���ص��ن��ت��ه  ب�صيعته  ال��ب��ح��ري��ن 
يناموا  ل  ال��ذي��ن  وط��وائ��ف��ه،  اأقلياته 
ع��ل��ى ج����ور ول ���ص��ي��م، و���ص��ي��ف�����ص��ل��وا 
بتاآزرهم ووحدتهم امل�صروع الإيراين، 
ويلقوا به وباأدواته اإلى مزبلة التاريخ 

وما ذلك اليوم ببعيد.

»ول يحيق املكر ال�صيئ اإل باأهله«.
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والت�صويت  اهلل  امل��ل��ك حفظه  ال���ص��الح��ي جل��الل��ة  امل�����ص��روع  م��ع 
النّواب  الت�صريعيني  املجل�صني  اق��رار  مت  والد�صتور،  امليثاق  على 
الأي��ام  م��رور  وم��ع  البلدية.  املجال�س  اق��رار  واأي�صا مت  وال�صورى، 
اأهمية  النواب والرت�صح له على  املواطنني مبجل�س  اهتمام  طغى 
الرت�صح لع�صوية املجال�س البلدية. لي�صبح ع�صو املجل�س البلدي 
ال��ربمل��اين بحيث ل  النائب  الأي���ام درج��ة ثانية تعي�س يف ظل  مع 

ُيْذكُر باأهمية اإل عند جتمعات الأمطار!!!.

اأهمية الع�صو البلدي ل تقل عن اأهمية النائب مبجل�س النواب، 
فكالهما ي�صرع ولهم قرارات �صتوؤثر على حياة املواطنني. 

الرت�صح  عن  وعزوفها  الوطنية  الكفاءات  اإه��م��ال  ف��اإن  ولالأ�صف 
بالإ�صافة  ال��ن��واب،  جمل�س  ل�صالح  البلدية  املجال�س  لع�صوية 
ل�صعف الإ�صرتاطات الالزمة للرت�صح لع�صوية املجال�س البلدية 
اأدى اإلى �صعف عام يف اأداء املجال�س البلدية بال ا�صتثناء بالإ�صافة 
اإلى املوافقة على قرارت اأثرت على حياة املواطنني �صلبيا يف بع�س 

الحيان.

الأخ��رية  الآون���ة  يف  ال�صاعة  مو�صوع  لنقا�س  اأك��ر،  الفكرة  ولتو�صيح 
الأع�صاء  الأم��ط��ار طالب  وق��ت  فاجلميع  الأم��ط��ار.  وه��و مو�صوع  اإل 
بالتحدث  وطالبه  للمطر  جتمع  »نقعه«  كل  عند  بالتواجد  البلديني 
مع البلدية املعنية من اأجل توفري �صهاريج �صفط مياه الأمطار. وكاأن 
فقط.  الطارئة  امل�صكالت  ح��ل  ف��ق��ط؟!!  البلدي  الع�صو  دور  ه��و  ه��ذا 
الوقاية  يف  يكون  البلدي  الع�صو  دور  عندنا.  الفهم  ق�صور  هو  وه��ذا 
من حدوث هذه امل�صكالت ولي�س حل امل�صكلة عرب الت�صال بالبلدية. 
ف��اخل��ط ال�����ص��اخ��ن اأو خ��ط ال���ط���وارئ ل��ل��ب��ل��دي��ات م��ع��روف ول���ن يكلف 
ي�صتطيع  ل  بلدي  لع�صو  كيف  ولكن  عليه.   الإت�صال  �صيئا  املواطنني 
اأن يقراأ اخلرائط الهند�صية متابعة موا�صيع �صبكات ال�صرف ال�صحي 
و�صبكات ت�صريف مياه الأمطار. كيف �صيكون له راأي يف هذا املو�صوع 
العا�صري  م��ي��اه  ت�صريف  فتحات  م��ن  امل��ج��اري  فتحات  مييز  ل  وه��و 
ال���واق���ع. ك��ي��ف �صيناق�س خطط  والم���ط���ار ع��ل��ى اخل���رائ���ط؟!! وع��ل��ى 
بال�صبكة  وربطها  التجمعات  واماكن  ال�صحي  ال�صرف  اأنابيب  توزيع 
اململكة  املالية التي متر بها  العامة للمملكة، خ�صو�صا يف ظل الأزم��ة 
حاليا و�صيا�صة �صبط الإنفاق!!. وق�س على ذلك كيف �صيكون له راأي 
والبنية  ال��ع��ام��ة  وامل��راف��ق  الكهرباء  وحم��ط��ات  الت�صنيف  خ��رائ��ط  يف 
�صوارع  التجارية.  ال�صوارع  وه��ي  عنها  امل�صكوت  واجل��رمي��ة  التحيتية 
راقية  تعترب  كانت  �صكينة  ملناطق  تغيري دميغرايف  �صاهمت يف  جتارية 
وبها عوائل معروفة بالبلد. وحتى الأحياء ال�صعبية ذات اخل�صو�صية 
اأ�صبحت  �صكنية  مناطق  التجارية.  ال�صوارع  وال�صبب  عوائلها  هاجرت 
فجاأة مناطق عمارات و�صوارعها الداخلية وبنيتها الداخلية ومرافقها 
العامة ل ت�صتوعب هذا التغيري يف الت�صنيف وغري ذلك الكثري الكثري.

له  نعط  مل  اإن��ن��ا  وال�صبب  مفقود  ت��ق��دي��ره  البلدية  ال��ن��ائ��ب  نعم 
الأهمية يف ال�صرتاطات ومل نعطه حقه يف الرت�صح والنتخاب.

اأعتقد ولنحفظ حقنا وحق الأجيال القادمة اأن يتم اإعادة النظر 
ال��رت���ص��ح لالنتخابات  ب��ال��راغ��ب��ني يف  اخل��ا���ص��ة  ال���ص��رتاط��ات  يف 
البلدية. فا�صرتاط اجادة اللغة العربية حتدثا وكتابة كحد اأدنى 
يف بلد يعج بحملة ال�صهادات الدرا�صية العليا لي�س منا�صبا يف هذا 
الوقت. ل بد من ا�صرتاط الخت�صا�س واخلربة للمرت�صحني، ل 
الأخت�صا�س للرت�صح  اأهل  الكفاءات من  اأ�صحاب  ت�صجيع  بد من 
لهذا  نعيد  اأن  �صي  ك��ل  قبل  نحن  وعلينا  البلدية.  لالنتخابات 
عند  وال�صمري  العقل  اإح��ك��ام  وذل��ك عرب  هيبته،  ومل��رك��زه  النائب 
ال��ن��اخ��ب لرتك  اي��ه��ا  ال��ب��ل��دي��ني. فقد ت�صطر  ان��ت��خ��اب الع�����ص��اء 
منزلك وخ�صارة اأموالك واأهلك ونا�صك مرغما ب�صبب �صوء اأختيار 

ع�صو بلدي اأخطاأ يف قرار م�صريي.
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م.علي الذوادي موؤ�ص�صات  م��ن  م��ق��دم��ه  �صعبية  وث��ي��ق��ة  ه��ي 
امل�����دين وم���واط���ن���ي دول اخل��ل��ي��ج  امل��ج��ت��م��ع 
ال��ت��ع��اون اخلليجي  ق���ادة دول���ة جمل�س  اإل���ى 
مل��ط��ال��ب��ت��ه��م ب��ا���ص��راع الإع�����الن ع���ن الحت���اد 
اخلليجي.. وهذه الوثيقة �صوف تقدم لقادة 
الدول اخلليجية يف اجتماع القمة اخلليجية 
وال�����ذي ����ص���وف ي��ع��ق��د يف مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن 
دي�����ص��م��ري امل���ق���ب���ل.. وم����ن ه��ن��ا ن��ح��ث جميع 
دول  يف  امل��دين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  الأف���راد 

اخلليج للتوقيع على هذه الوثيقة.

ن�ص الوثيقة
املجتمع  موؤ�ص�صات  و  اأف��راد  نحن  منا  اإمياناً 
باأهمية  الوثيقة  ه��ذه  على  امل��وق��ع��ة  امل���دين 
والدولية  الإقليمية  املخاطر  �صد  الوقوف 
التي تهدد وجودنا يف ظل الهجمة الطائفية 
ع���ل���ى دول����ن����ا، واحل�����ف�����اِظ ع���ل���ى امل��ك��ت�����ص��ب��ات 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة والق���ت�������ص���ادي���ة والج��ت��م��اع��ي��ة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي حت��ق��ق��ت ب��ف�����ص��ل اجل��ه��ود 
العربي،  وال�صعبية يف دول اخلليج  الر�صمية 

على  ال���دول  ه��ذه  بذلته  م��ا  على  وتاأ�صي�صاً 
�صبيل  يف  وال�����ص��ع��ب��ي  ال��ر���ص��م��ي  امل�����ص��ت��وي��ني 
ال��ت��و���ص��ل اإل����ى اإن�����ص��اء احت����اد ل����دول اخلليج 
العربي منذ الثالثينيات من القرن املا�صي 
اإن�صاء احت��اد لإم��ارات  اإل��ى  مما دف��ع للدعوة 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي متخ�س ع��ن��ه اإن�����ص��اء دول��ة 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ع���ام 1971 
ك���احت���اد ل����الإم����ارات ال�����ص��ب��ع اأب��وظ��ب��ي ودب���ي 
وال�������ص���ارق���ة وراأ�������س اخل��ي��م��ة وع��ج��م��ان واأم 
اأن  والذي كان يفرت�س  القيوين والفجرية 
ودفعاً  وق��ط��ر،  البحرين  م��ع  ُت�صاعياً  يكون 
ب����اأه����داف جم��ل�����س ال���ت���ع���اون ل����دول اخل��ل��ي��ج 
 1981 مايو  يف  اأن�صيء  ال��ذي  ال�صت  العربي 
من  وان��ط��الق��اً  ملواقفها،  تن�صيقي  كمجل�س 
ووح��دة  وعروبتنا  الإ���ص��الم��ي  ديننا  م��ب��ادئ 
اخلليج  دول  لأب��ن��اء  وامل�صري  والتاريخ  ال��دم 
بن  عبداهلل  امللك  لدعوة  وحتقيقاً  العربي، 
عبدالعزيز رحمه اهلل لالنتقال باملجل�س من 
اإل��ى مرحلة الحت��اد، نرفع  التعاون  مرحلة 

م���ن خ����الل م���وؤمت���ر )الحت������اد اخل��ل��ي��ج��ي.. 
م�صتقبل وم�صري( اإلى قياداتنا ال�صيا�صية يف 
دول اخلليج العربي مبطالبتنا لالنتقال اإلى 
الطويلة،  امل�صرية  بعد هذه  الحت��اد  مرحلة 
حفاظاً على م�صتقبل دولنا واأجيالنا وحماية 
لأم��ن��ن��ا ووج���ودن���ا ���ص��د م���وؤام���رات التفتيت 
والطاأفنة من خالل البدء يف ت�صكيل احتاد 
من دولتني اأو اأكر حتقيقاً ملا ورد يف النظام 
الرابعة  مادته  يف  التعاون  ملجل�س  الأ�صا�صي 
بني  والرتابط  والتكامل  التن�صيق  )حتقيق 
و�صوًل  امليادين  جميع  يف  الأع�����ص��اء  ال���دول 
اإل����ى وح��دت��ه��ا( ل��ت��ب��داأ م�����ص��رية اإحت�����اد دول 
اخلليج العربي بالنطالق ولتلحق بها بقية 

الدول يف الوقت الذي تراه لها منا�صباً.

خ��ل��ي��ج��ن��ا  ال���ت���وف���ي���ق حل���م���اي���ة  ن�������ص���األ  واهلل 
العربية  الأم��ة  ملا فيه خرينا وخ��ري  العربي 

والإ�صالمية.

�صفر اخلري   1438 ه� 
نوفمب�������ر   2016 م

وثيقة مؤتمر االتحاد الخليجي.. مستقبل ومصري

قيادات جمعيات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني يوقعون 
على وثيقة المطالبة باإلتحاد الخليجي بمقر تجمع الوحدة الوطنية

مواطن خليجي 
جمتمع  م��وؤ���ص�����ص��ة   429 و 
م����دين، وق���ع���وا ع��ل��ى وثيقة 
الإحت����������اد اخل���ل���ي���ج���ي ال��ت��ي 
ط����رح����ه����ا جت����م����ع ال����وح����دة 
الوطنية حتى فرباير 2017.
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