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األخـيـــــرة

بـر األمــان
د .عدنان بومطيع

االنتخابات ..الت�سخني بد�أ

جمل�س �إنقاذ
تخويف النا�س بالإ�شاعات لد ْفعِهم للم�شاركة
يف االن�ت�خ��اب��ات ف�ك��رة فا�شلة اب �ت��داءً .ل�سببني،
الأول� :إن وع��ي الناخب البحريني جت��اوز هذه
الأ�ساليب .والثاين� :أن الف�شل الذريع لتجربتي
 2010و 2014وا�ضح واليحتاج لدليل حتى يتم
�إقناع ال�شارع بامل�شاركة بنف�س الأ�سلوب.
�أع �ت �ق��د �أن امل��رح �ل��ة ب��ات��ت م��ن ال�ن���ض��ج بحيث
ت�ستوجب �أن يتم تطوير التجربة الدميقراطية
ب ��د ًال م��ن اع�ت�م��اد جمل�س ذي ن ��واب حم��دودي
الثقافة والتجربة والت�أهيل ،وبالتايل جمل�س
ناق�ص ال�صالحيات.
م ��ع ك ��ل االح� �ت��رام وال �ت �ق��دي��ر ل �ل �� �س��ادة ال � �ـ140
م�تر��ش�ح�اً مل�ج�ل����س  2018ا���س��م��اً ا���س��م��اً وع��ائ��ل��ة
عائلة ،حتتاج التجربة برمتها �إل��ى �إع��ادة نظر
تتجاوز ال�سعي للوجاهة واحل�صول على مقعد
وام �ت �ي��ازات .احل��اج��ة ب��ات��ت م��ا�� َّ�س��ة خلطة �إن�ق��اذ
��ش�ع�ب�ي��ة وح�ك��وم�ي��ة ق��ائ�م��ة ع�ل��ى وع ��ي ال�ن��اخ��ب
البحريني ب�أهمية وج��ود جمل�س ق��وي ،يكون
ع�ضيداً للحكومة يف خ��دم��ة ال��وط��ن وامل��واط��ن
ال مناف�ساً ل�ه��ا .وه��ذا ل��ن ي�ك��ون �إال �إذا �أتيحت
ال �ف��ر� �ص��ة ل �ل �ك �ف��اءات ال��وط �ن �ي��ة م��ن ق��ان��ون�ي�ين
وحمامني و�سيا�سيني واقت�صاديني و�إعالميني،
وخرباء وحكماء و�أكادمييني ،وممثلي جمعيات
�سيا�سية متم ِّر�سة.
وال مانع من ْ
و�ضع ا�شرتاطات حم�دَّدة �إ�ضافية
تتجاوز �شرط القدرة على الكتابة والقراءة �إلى
املح�صلة
��ش��روط �أك�ث�ر اح�تراف�ي��ة ،حتى ت�ك��ون
ِّ
متثي ً
ال �شعبياً يليق بالبحرين� .ش�أننا يف ذلك
��ش��أن ك��ل ال�ت�ج��ارب الناجحة برملانياً و�سيا�سياً
واقت�صادياً.
مبعنى �آخر� ،إن �إعادة امل�سار الدميقراطي يتطلب
ف�ه�م�اً حقيقياً ل ��دور امل�ج�ل����س ،ول ��دور الناخب
الواعي .ولذلك ابتعدوا عن التعامل مع الناخب
وك�أنه �إن�سان �أبله .وملر�شحينا� ..أبعِدوا عن بالكم
�أ َّن التمثيل النيابي كر�سي وح�سب.

فواتير الكهرباء في الصيف
مايزال النا�س يت�أملون من ارتفاع فواتري الكهرباء املُبا َلغ فيها يف هذا ال�صيف .والكل يت�ساءل عن �سبب
هذا االرتفاع املفاجىء .البع�ض يذهب لإدارات الكهرباء فاليعود �إال ب�إحباط �أكرب .ارحموا النا�س يف هذا
ال�صيف..

شظية:

النظام ال�سوري ي�ستهدف
مدر�سة يف حمافظة درعا
جنوب غربي البالد

�إثيوبيا و�إ ِري�تري��ا تعلنان انتهاء احل��رب بينهما
�أول �أم�س!!
dradnanjasim@gmail.com

أضــــواء االسبــــــوع
 15يوليو� :ضمن امل �ب��ادرة اال�ستثنائية التي
�أطلقها �سمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة
�آل خليفة حمافظ املحافظة اجلنوبية التي
حملت �شعار (اجلنوبية عز وتاريخ) وهدفت
لإحياء تراث املحافظة .و�ستحفل املبادرة على
ملتقى �صيفي تراثي ينطلق اعتباراً من 15
أسبوعية

سياسية

شاملة

تصدر عن دار النبأ للصحافة واإلعالم

شركة مساهمة بحرينية مقفلة

بعد انتهاء التجربة الربملانية الرابعة مبا لها
وما عليها ،وبعد �أنْ اتفق كل مَن على الأر���ض
البحرينية على ت�دنيِّ م�ستوى دورات الربملان
رجحت �إلقاء اللوم على
دورة بعد دورة ،لأ�سباب َّ
أنْ
�سوء اختيار الناخبني (�أكلوها) ،وبعد � طارت
امليزانيات وطار النواب ب�أرزاقهم .تبد�أ املعركة
االن�ت�خ��اب�ي��ة ال�ب��ائ���س��ة م��ن ج��دي��د ،ت �ب��د�أ معها
مع الأ�سف حمالت ت�شويه الب�شر وامل�شاحنات
والغِيبة وال َّنميمة والكالم ال��ذي لي�س فيه اال
التفريق بني النا�س وبث روح فرقة ال خري فيها،
متا�سك العوائل يف الأحياء التي
وت�ش ِّتت بالتايل ُ
ُعرِفت على مر الزمن برتابطها ومتا�سكها يف
املا�ضي اجلميل.
ن�ع��م ،الت�سخني ب� ��د�أ� ..أ� �س �م��اء ت�ع�لَ��ن ،و�أ��س�م��اء
تف ِّكر ،و�أ�سماء حت ُلم ،و�آخ��رون يق ِّيمون الب�شر،
والبع�ض ي�صبح خبرياً �إعالمياً �أو �سيا�سياً �أو
تق�ص وقيا�س مل��زاج النا�س ،و�آخ��ر يكون
خبري ٍّ
م�صدراً للإ�شاعات التي الت�ؤدي �إال �إلى الإزعاج
و(ال��� ِّ�س�ن��دارة وع ��وار ال��را���س) .فهل ه��ذه حالة
ر�ضي اهلل ور�سوله؟
ُت ِ
ي��ا � �س��ادة ..ال �ك��رة يف ملعب ال�ن�ظ��ام االنتخابي
و�آلياته و�شفافيته ،الكرة يف و ْقف التدخالت يف
املر�شحني �أو دعمهم من هنا �أو هناك ،والفي�صل
يف �إعطاء احلرية الكاملة لأمزجة النا�س وعدم
التدخل فيها .و(ال�ق�م�ن��دة) ه��ي يف و ْق��ف امل��ال
ال�سيا�سي ال ��ذي ُي���س�ت�خ�دَم يف ت��وزي��ع املكيفات
والثالجات و(خيا�ش العي�ش واملاجلة).
�أخ � �ي ��راً ..ال � ��دور الأه � ��م ه ��و امل �ن ��وط ب��ال��دول��ة
وبجهازها الإداري االنتخابي ،وهو �إعادة الثقة
بالربملان م��ن خ�لال اجل��دي��ة يف ت�ف��ادي �أ�سباب
�ضعف �أداء امل�ج�ل����س وال �ت��ي منها م��ا مت ذك��ره
�آنفاً ،ومن خالل �إقامة ندوات قبل االنتخابات
بوقت كاف يتم فيها �أخْ ذ �آراء النا�س وت�شخي�ص
�إخفاقات املا�ضي ومن بعد ذلك ْ
و�ضع احللول
الأمينة ،وبعد �أنْ يتم تطمني الب�شر ،وعندها
�ستكون الكرة يف ملعب الناخبني فقط.
عبداملنعم املري

يوليو  2018ويحتوى على ثمان ور�ش تراثية
تت�ضمن تعليم فن العر�ضة وت��راث املجال�س
وال �ع��ادات ال�ق��دمي��ة وتعليم ال�ط�ب��خ ال�شعبي
و�صناعة �أدوات �صيد ال�صقور ويوم للألعاب
ال�شعبية ويوم احلنة وتعليم الكرو�شيه وور�شة
اخلياطة الرتاثية.
 15و 17يوليو :يعر�ض مركز عبدالرحمن
ك ��ان ��و ال� �ث� �ق ��ايف � �ض �م��ن ب ��رن ��اجم ��ه ال �ث �ق��ايف
رئيس التحرير
عبدالمنعم جالل المير

مستشار التحرير
د .عـدنــان بـومـطـيـــع

اجلديد لأ�شهر يوليو و�أغ�سط�س و�سبتمرب
 ،2018ي��وم الأح ��د امل��واف��ق  15يوليو فيلماً
بعنوان ( )Plastic Oceanوتدير احلوار
الدكتورة خولة املهندي ،كما يقيم املركز يوم
ال�ث�لاث��اء امل��واف��ق  17يوليو �أم�سية �شعرية
خ�ل�ي�ج�ي��ة ل�ل���ش�ع��راء �إي � ��اد امل��ري �� �س��ي ،وودي ��ع
الأحمدي وخالد املح�سن ،و�ستدير الأم�سية
ال�شاعرة فاطمة حم�سن.
مدير التحرير
ناصــر البهــديــر

اإلدارة والتحرير واإلعالنات :هاتف - 17343027 :فاكس17343047 :
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يوليـــــــــو

1924م – اندالع ثورة �شعبية يف مدينة دلهي
ال�ه�ن��دي��ة ق��ام ب�ه��ا م�سلمون وه �ن��دو���س �ضد
االحتالل الربيطاين.
1947م  -ال�سفينة �إك���س��ود���س 1947م تتجه
�إل��ى فل�سطني من فرن�سا حاملة نحو 5,000
يهودي.
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