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كيف تقيم املشهد السياسي في مملكة 
البحرين؟ وم��ا أهم التيارات السياس��ية 

املؤثرة؟
أوال أشكر »األنباء« على إتاحة الفرصة 
القيمة للتواصل مع اخوتنا في الكويت، 
أما بالنسبة للمشهد السياسي في البحرين 
فال ش���ك ان هناك عدة العبني والالعب 
احلكومي ه���و األكثر نف���وذا وتأثيرا، 
وش���عبيا بإمكاننا الق���ول ان كل ألوان 
الطيف السياس���ي املوجودة في العالم 
البحرين،  العربي موجودة ايض���ا في 
فهناك جانبان أساسيان هما جانب املواالة 
للحكومة وجان���ب املعارضة، وخارطة 
املواالة تتكون عادة من التجار واملقربني، 
كما يدخل فيها أتباع املنبر اإلس���المي 
وجمعية األصالة وجمعيات أخرى أقل 
تأثيرا، أما جانب املعارضة فيضم كبرى 
السياس���ية املوجودة على  اجلمعيات 
الساحة السياسية البحرينية وهي جمعية 
الوفاق الوطني اإلس���المية، إضافة الى 
اجلمعيات الليبرالية، علما ان ما نقصده 
باملعارضة ليس معارضة نظام احلكم 
وإمنا محاولة تعديل الدستور وإصالح 
الوضع االقتصادي ولدينا وجهة نظر 
ضد سياسة التجنيس احلالية وغيرها 

من األمور التي نطالب بإصالحها.
علمنا أنك لن تترشح النتخابات برملان 
2010 ه��ل تؤك��د ذل��ك وإذا كان صحيحا 

فلماذا؟
هذا صحيح لن أرش���ح نفس���ي في 
االنتخاب���ات البرملانية 2010 وهو قرار 
ش���خصي الهدف منه إتاح���ة الفرصة 
الوطني  الوفاق  لآلخرين في جمعي���ة 
خل���وض التجربة واملش���اركة وحتمل 

املسؤولية السياسية.
م��ا رأيك ف��ي العملي��ة االنتخابية في 

البحرين؟
هناك خلل يؤثر سلبا على العملية 
االنتخابية خاصة في تقس���يم الدوائر 

االنتخابية، وهو ما نسعى الى إصالحه، 
هناك مبدأ سياس���ي يقول »صوت لكل 
مواطن« بحيث يكون صوت كل مواطن 
مساويا لبقية األصوات، ولكن لدينا في 
البحرين مشكلة كبيرة في ذلك حيث جتد 
دائرة انتخابية تضم 17 ألف صوت تفرز 
نائبا واحدا، مقابل دائرة انتخابية تضم 
700 صوت وتفرز كذل���ك نائبا واحدا، 
هذا يتنافى مع مبدأ املس���اواة، علما ان 
نسبة الفوارق بني األصوات في الدوائر 
االنتخابي���ة يفترض أال تتجاوز 2% في 
كل دول العالم، بينما في البحرين تصل 

النسبة الى %1000.
وهل يتطلب تعديل الدوائر االنتخابية 

تعديال في الدستور؟
تعدي����ل الدوائر االنتخابية يتطلب 
مرسوما ملكيا يصدر قبل االنتخابات، 
وأضيف كذلك حول اخللل املوجود في 
العملية االنتخابية ما نسميه في البحرين 
»املطبخ الس����ري إلدارة االنتخابات«، 
ويتمث����ل ف����ي تدخل املال السياس����ي 
إليص����ال نواب املواالة من خالل الدعم 
املالي واخلدمات، وهو ممارسة موجودة 
وتسببت في حرمان كثير من املرشحني 
األكفاء من الوص����ول للبرملان ومنهم 
العمل الدميوقراطي،  مرش����ح جمعية 
كذلك هناك خلل كبير يتمثل في إجبار 
العسكريني في وزارتي الداخلية والدفاع 
على التصويت لصالح مرشحني معينني، 
ونحن في جمعية الوفاق س����عينا الى 
إبعاد املؤسس����ة العسكرية عن العمل 
السياس����ي، والنزال نطالب احلكومة 
بأن تنأى بهذه املؤسسة الوطنية عن 
الصراع����ات السياس����ية، كذلك يعاني 
قانون االنتخابات م����ن خلل كبير في 
عدم وجود جهة رقابية مستقلة تناط بها 
عملية اإلشراف على العملية االنتخابية 
برمتها، فاجلهة املس����ؤولة حاليا هي 
وزارة العدل ونحن نطالب بأن تكون 

جهة مس����تقلة تتكون من شخصيات 
مشهود لها بالنزاهة والوطنية، كذلك 
نعاني من مشكلة وضع مراكز صناديق 
االقتراع العامة، ففي البحرين وضعت 
وزارة الع����دل مجموع����ة م����ن مراكز 
العامة بحيث يستطيع اي  التصويت 
ناخ����ب التصويت ف����ي أي مركز، وقد 
يظن البع����ض في البداي����ة ان الهدف 
من ذلك هو التس����هيل على الناخبني، 
ولكن في احلقيقة ينتج عن هذا اإلجراء 
صعوبة مراقبتها ومعرفة مصداقيتها، 
ونحن نقول من أجل مصداقية العملية 
التصويت يجب  االنتخابية وشفافية 
ان يكتفى مبراكز التصويت بحس����ب 
الدوائر االنتخابية، خاصة ان البحرين 
صغيرة وليس فيها صعوبة في التنقل أو 

الوصول ملركز التصويت، ووضع مراكز 
التصويت بهذه الصورة احلالية أفرز 
لدينا ما نسميه في البحرين باألصوات 
»الطيارة« فهناك أصوات ليس ألصحابها 
عنوان محدد وقد مت اكتش����اف العديد 
من حاالت التالع����ب باألصوات والتي 
تسببت في حرمان كفاءات وطنية من 

الوصول الى البرملان.
شهدت مملكة البحرين الشقيقة أحداثا 
أمنية كبيرة مؤخرا كانت تس��تهدف أمن 
البحرين واستقرارها، ومت بحمداهلل كشف 
املتهم��ن فيها، هل تعتقد ان هذه األحداث 

ستؤثر على العملية االنتخابية؟
له����ا تأثير،  بالتأكيد س����يكون 
واعتق����د ان توقيت ه����ذه األحداث 
وتسلس����لها »غير بريء« من قبل 

احلكومة، فهي موجهة حتديدا ضد 
املعارضة بحيث يتم التشويش على 
الناخبني وجعل أجواء االنتخابات 
غير مريحة ومضطربة، فاالنتخابات 
تتطلب أجواء مريحة وهادئة ليتمكن 
الناخبون من حتديد اختياراتهم دون 

تأثيرات سلبية.
كيف تقيم جترب��ة البرملان البحريني 

مبجلسيه النواب والشورى؟
في اعتقادي ان وجود هذه التركيبة 
ف���ي البرملان البحرين���ي فيه مصادرة 
لإلرادة الش���عبية ويتعارض مع مبدأ 
الدميوقراطي���ة، فالبرملان إما ان يكون 
ممثال إلرادة الش���عب أو انه يكون غير 
دميوقراطي، مبعنى ان مبدأ التعيني في 
البرملان يتعارض مع مبدأ الدميوقراطية، 

البحريني بتركيبته  البرملان  مش���كلة 
احلالية انه غير قادر على مترير القوانني 
إال من خالل موافقة مجلس الش���ورى 
املعني، إذ ميلك أعضاء مجلس الشورى 
نفس صالحيات أعضاء مجلس النواب 
املنتخب���ني، وهذا يؤدي الى تعطيل كل 
القوانني التي ال تريد احلكومة متريرها 
من خالل جتميدها في مجلس الشورى 
املعني، ولتغيير هذا الوضع نحتاج الى 
مرس���وم ملكي بتعديل الدستور كونه 

الوسيلة الوحيدة.
بصفتك أمين��ا عاما جلمعي��ة الوفاق 
الوطن��ي.. م��ا برنامجك��م االنتخابي أو 

أجندتكم السياسية؟
أوال العم���ل على تعديل الدس���تور 
من خالل تقدمي املقترحات والدراسات، 
فنحن ال منلك الكثير من الوسائل، مع ان 
الناخبني يطالبوننا بأكثر مما نستطيع، 
كما نسعى لتكريس مبدأ تكافؤ الفرص 
بني جميع البحرينيني خاصة في التعيني 
بالوظائف العامة، نريد ان يكون التعيني 
على أس���اس الكفاءة وليس العتبارات 
أس���رية وطائفية ألن ذل���ك يؤثر على 
الوضع االقتصادي للبالد، فمن يحصل 
الوظيف���ة العتب���ارات اجتماعية  على 
وليس بس���بب الكفاءة لن يكون قادرا 
على اإلنتاجية، كما نطالب باستقاللية 
القضاء، وأريد أن أكمل اذا سمحت فيما 
يتعلق بأجندة الوفاق االنتخابية، فنحن 
نعاني في البحرين من مشاكل عديدة في 
اخلدمات الصحية والتعليم والس���كن، 
لدينا أداء ضعيف للس���لطة التنفيذية 
وهذا طبيعي م���ادام التعيني يتم وفقا 
ملعايير اجتماعية وليس على أس���اس 
الكفاءة، تخيل دولة صغيرة ال يتجاوز 
عدد سكانها نصف مليون تعاني كل هذه 
املشاكل، التزال لدينا مناطق بال شوارع أو 
بنية حتتية وصرف صحي، عدد التالميذ 
في الفصول يصل الى 40 طالبا، لدينا 

مستشفى واحد فقط في البحرين بسعة 
600 سرير يقدم خدماته لنصف مليون 
مواطن فضال عن املقيمني، وقد مت انشاؤه 
عام 1960، وال توجد مش���اريع جديدة 
وحجة احلكومة املتكررة هي عدم وجود 
أراض، وهذه مشكلة كبيرة اذ ان 80% من 
األراضي ملك ألشخاص وليس للدولة، 
وقد وصل عدد طلبات الس���كن الى 50 
ألف طلب يعود بعضها الى عام 1993. 
تخي���ل ان الناس في البحرين ميوتون 
بس���بب انتظار دورهم في املستشفى، 
ألنه���م ال يحصلون على رعاية صحية 
ميوتون، لدينا مرض معروف نسميه 
»سكلر« وهو مرض منتشر في اخلليج 
يصيب اخلاليا فقط في البحرين ميوت 
اصحاب هذا املرض بسبب عدم تلقيهم 
رعاية صحية، نحن ندعو لزيادة امليزانية 
املخصصة لوزارة الصحة ووزارة اإلسكان 
والعمل على استرجاع ما سرق من أراضي 
الدولة إلقامة مشاريع اسكانية، باملناسبة 
هناك جلنة برملانية أجرت حتقيقا حول 
ملكية األراضي ووج���دت أكثر من 65 
كيلومترا مربعا ملكا للدولة مت االستحواذ 
عليه���ا بصورة غير قانونية من بعض 

املتنفذين.
ما توقعاتك لنتائج االنتخابات البرملانية 

لهذا العام؟
أتوقع مش���اركة ش���عبية أقل من 
االنتخابات السابقة بسبب ضعف أداء 
البرملان، فالبرمل���ان لم يقدم إجنازات 
تذكر للمواطنني بسبب عدم قدرته وعدم 
امتالكه للقرار، باعتقادي البحرين بحاجة 
الى إصالحات كثيرة والى تطوير نظامها 
السياسي وتطوير السلطة التنفيذية 
من أجل تقدمي اخلدمات التي يستحقها 
املواطنون، البد من توزيع الثروة بشكل 
عادل ومعاملة جميع املواطنني بعدالة 
الوحيد  الطريق  ومس���اواة، فهذا هو 

لالستقرار والتنمية.

أمين عام جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية في مملكة البحرين
أعلن أنه لن يرشح نفسه النتخابات برلمان 2010 

الشيخ علي سلمان: أتوقع مشاركة أقل
في االنتخابات البرلمانية البحرينية المقبلة

محمد هالل الخالدي

تعيش مملكة البحرين الشقيقة هذه األيام عرسها الدميوقراطي استعدادا النتخابات البرملان 2010، حيث يتنافس عدد كبير من املرشحني لنيل ثقة 
املواطنني لتمثيلهم في مجلس النواب، ويتكون البرملان البحريني من غرفتني األولى مجلس النواب وعدد أعضائه 40 عضوا يتم اختيارهم باالنتخاب املباشر 

من قبل املواطنني، ومجلس الش�ورى ويتكون كذلك من 40 عضوا يتم تعيينهم من قبل امللك، ويشترط لفوز املرشح ملجلس النواب ان يحصل على 
50% +1 من أصوات الناخبني في اجلولة األولى، وإال س�يضطر الى خوض جولة ثانية للحصول على النس�بة املطلوبة. وألعضاء مجلسي النواب 

والش�ورى نفس الصالحيات البرملانية متاما، وميثلون في املجلس احلالي جميع أطياف املجتم�ع البحريني، إضافة الى زمالئهم ممثلي 
اجلمعيات السياس�ية املختلفة، وفي البحرين تسمى األحزاب السياسية باس�م »جمعية« وهي مرخصة بصورة رسمية وفيها 17 جمعية 

سياس�ية واملجال مفتوح لترخيص جمعي�ات جديدة، وهي تخضع لقانون جمعيات النفع العام األخرى باس�تثناء ان لها احلق في 
ممارسة دور سياس�ي، ومن أهم تلك اجلمعيات السياسية الفاعلة في املشهد السياسي البحريني جمعية املنبر اإلسالمي 

)إخوان مس�لمون( ولديهم 7 نواب في البرملان احلالي، جمعية األصالة )س�لف( ولديهم 8 نواب، جمعية الوفاق الوطني 
اإلس�المية )ش�يعة( ولديهم 17 نائبا وتعد من كبرى اجلمعيات السياس�ية في البحرين، اضافة الى عدد من اجلمعيات 
الصغيرة األخرى مثل جمعية العدالة والتنمية والبعث االش�تراكي وغيرها، ومع اقتراب موعد االنتخابات البرملانية والتي 
ستبدأ جولتها األولى بتاريخ 23 من الشهر اجلاري، حرصت »األنباء« على لقاء أمني عام جمعية الوفاق الوطني الشيخ علي 

سلمان لتسليط الضوء على املشهد السياسي البحريني فكان هذا اللقاء:

نطال�ب بأن يك�ون التعيين ف�ي الوظائف العامة على أس�اس  الكف�اءة وليس ألي اعتب�ارات أخ�رى ألن ذلك يؤثر عل�ى الوضع االقتص�ادي في البالد
تعيي�ن الن�واب في البرلم�ان يتعارض مع مب�دأ الديموقراطية ولدينا مش�كلة كبيرة في تقس�يم الدوائ�ر االنتخابية وهن�اك أصوات »طي�ارة« بال عنوان

البرملان البحريني خالل إحدى اجللساتمواطنة بحرينية تدلي بصوتها

موج�ودة العرب�ي  العال�م  ف�ي  الموج�ودة  الطي�ف  أل�وان  كل 
في البحرين ونطالب بإش�راف جهات مس�تقلة على العملي�ة االنتخابية

في البحرين مستشفى واحد بسعة 600 سرير يقدم خدمات لنصف 
ملي�ون مواط�ن وأجندة »الوف�اق« السياس�ية تحتوي مش�اريع إصالحية

أمين عام جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية 
في البحرين الشيخ علي سلمان

)متين غوزال(الشيخ علي سلمان متحدثا للزميل محمد اخلالدي


