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تحــاول هــذه الورقــة بحــث أســباب فشــل محــاوالت الحــوار  بيــن حكومــة البحريــن 
والمعارضــة، كمــا تســلّط الضــوء عــى وجهة نظــر المعارضة حــول أوجه قصــور النهج 
المّتبــع تجــاه إعــداد وإدارة الحــوار الوطنــي يف البحريــن. والجديــر ذكــره، أّن محــاوالت 
الحــوار الســابقة يف البحريــن لــم تكــن ناجحــة يف الوصــول إىل توافــق ســلمّي للنــزاع 
بســبب عدم وجود مســتوى مالئم من الفهم والتنســيق وُحســن اإلدارة. ومن المؤكد، 
ليــس مــن الّســهل خلـْـق حــوار ملمــوس يف ظــّل غياب نهــج واضــح تّتفُق عليــه جميُع 

األطراف. 
مــن خــالل هــذه الورقــة، ســيتم عــرْض تصــّور المعارضــة حــول األســباب التــي أّدت 
إىل فشــل محــاوالت الحــوار يف البحريــن، وعــرْض جملــة مالحظــات حول كيفّيــة إعداد 
البيئــة المالئمــة للحــوار، إضافــًة إىل طريقــة التأكُّــد مــن أن عمليــة الحــوار تعمــل يف 
إطــار واقعــي، وذلــك بعــد تحديــد وإزالــة جميــع الحواجــز والعقبــات التــي تحــول دون 

معالجــة نقاط الخــالف األساســّية. 

المقدمة
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أصبحــت البحريــن دولــة مســتقلة رســمياً يف عــام 1971، إاّل أّن تأســيس أول دســتور 
ونظــام برلمانــي حصــَل يف عــام 1973. يشــير يــزن الســعدي )2011( أّن »المجلــس 
الوطنــي األول يف البحريــن تكــّون مــن 44 مقعــداً، 14 عضــواً منهــم جــاء بالّتعييــن 
مــن قبــل الحاكــم، و30 عضــواً باإلنتخابــات الشــعبية. ثــم ظهــرت األحزاب السياســية 
المختلفــة يف البحريــن، بــدًءا مــن األحــزاب العلمانيــة واليســارية القومية وصــوالً إىل 

األحــزاب الدينيــة«)1( . 
ــلطات  ــر إىل الّس ــي األول؛ افتق ــس الوطن ــان 73 أن المجل ــو يف برلم ــد عض ويؤك
التشــريعية الكافيــة، ويوّضــح بــأّن العائلــة المالكــة كانــت غاضبــة ومنزعجــة للغاية 
بســبب القــّوة المتناميــة ألعضــاء البرلمــان. ويضيــف العضــو البرلمانــي، الــذي فّضــل 
عــدم الكشــف عــن اســمه، أنــه »تــّم النظــر إىل مفاهيــم المســاءلة واالســتجواب عــى 

أنهــا إهانــة مــن قبــل أعضــاء بارزيــن يف العائلــة المالكــة«.
اســتمرّ المجلــُس الوطنــي لمــدة عاميــن، إىل أن تــّم حلـّـه بقــرار مــن أميــر البحريــن، 
الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفة، وذلك بســبب رفــض المجلس تمرير قانــون أمن 
الّدولــة، الــذي يمنــح الحكومة ســلطَة القبــض عى األفــراد لمدة ثالث ســنوات لجرائم 
تتعلــق بأمــن الّدولــة، دون الحاجــة إىل اإلجــراءات القانونّيــة. تلــت ذلــك، اإلعتقــاالت 
الجماعيــة، والترحيــل، وانتهاكات حقوق اإلنســان التــي جاءت يف أعقــاب حّل البرلمان 
عــام 1975. وبالتــايل، لــم تتمكــن أيــة محاولــة لبــدء الحــوار أْن تســاعد يف خلــق بيئٍة 

مناســبة للتوافق الّســلمي بعــد األزمة.

أوالً: خلفية تاريخية 2011-1973

الفترة بين عامي 1973 و 1975  .1

)1( يزن الســعدي، مفتاح، 3 مارس/آذار 2011

https://muftah.org/bahrains-revolt-by-yazan-al-saadi/#.WTH4UYWcHmS
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شــهد عــام 1981 محاولــة انقالبيــة مزعومــة، اتُّهمت بهــا الجبهة اإلســالمّية لتحرير 
البحريــن، وفقــاً لمصــادر الّســلطة، وهو ما اعتبرتــه الحكومة ذريعة إلضفاء الّشــرعية 

عــى  اســتمرارية تعطيــل الّدســتور، وســيطرة  قانون أمــن الدولة.

عام 1981  .2

ــن  ــن - الذي ــادة اإلجتماعيي ــن والق ــادت مجموعــة مــن المثقفي ــام 1994، ق يف ع
يمثلــون فصائــل متنوعــة مــن المجتمــع - عريضــًة تطالــب أميــر البحريــن، الشــيخ 
عيســى بــن ســلمان آل خليفــة، بالعــودة لدســتور البحريــن، وإلغاء قانــون أمــن الدولة، 
وعْقــد انتخابــاٍت وطنّيــة، إضافــة إىل مْنــح المــرأة حــّق التصويــت، وضمان المســاواة 

يف المواطنــة للجميــع. 
تعتبــر فخــرو أّن فتــرة التســعينات مــن القــرن الماضــي قد شــهدت “أطــول فترة من 
الّضغــط المســتمر عــى الحكومــة البحرينيــة، إذ بلغــت ذروتهــا يف انتفاضــة اندلعــت 
بيــن عامــي 1994 و1999، مــن خــالل الّدعــوة إىل اإلصــالح الّسياســي واإلقتصادي ضّد 
العائلــة الحاكمــة التــي أصــرّت عــى الحفــاظ عى الوضــع الراهــن، وتجنّب إضعــاف أو 
توزيــع ســلطتها”)2( )فخــرو 1997: 68-167(. مــع اإلشــارة إىل أّن النتائج التي توصلت 

إليهــا فخــرو؛ كانــت قبــل األحداث التي شــهدتها البحريــن يف عــام 2011.

الفترة بين عامي 1994 و 1999  .3

)2( Fakhro, M )1997(. Sick, G and Potter, L eds.  The uprising in Bahrain: an assessment. The Persian Gulf at the Millennium: Essays in Politics, Economy, 

Security and Religion. London: Routledge, pp. 167–88.  
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بعــد وفــاة األميــر عيســى بــن ســلمان آل خليفــة يف مــارس/آذار 1999، تــّم اإلعــالن 
عــن األميــر حمــد بــن عيســى آل خليفــة حاكمــاً جديــداً للبحريــن.

عام 1999  .4

اعتــزم األميــر حمــد بــن عيســى آل خليفــة أن يبــدأ حكمــه بشــكل إيجابي، مــن خالل 
حزمــة جديــدٍة مــن اإلصالحــات التــي تضمــن االســتقرار االجتماعي والّسياســي. شــملت 
إصالحاتــه إطــالَق ســراح اآلالف مــن الّســجناء الّسياســيين، وإلغــاء قانون أمــن الدولة 
ومحكمــة أمــن الدولــة، ومْنــَح المــرأة البحرينّيــة حّقهــا يف التصويــت، وكذلــك عــودة 
البرلمــان. كمــا دعــا اآلالَف مّمــن يعيشــون يف المنفــى، ســواًء الذيــن اختــاروا مغــادرة 
البحريــن بســبب اإلضطرابــات الّسياســية أو مــن تــّم ترحيلهــم بالقــوة؛ إىل العــودة 

ــد المعنــوي عــى ضمــان المســاواة يف المواطنــة.  للبحريــن والتعهُّ
اجتاحــت اآلمــاُل البــالَد بأســرها، يف ظــّل بدايــة حقبــة جديــدة مــن الّديمقراطيــة 
ــات  ــم اإلصالح ــّم تقدي ــه ت ــت أن ــن الالف ــان. وم ــوق اإلنس ــرام حق ــاواة واحت والمس
والتغييــرات مــن خــالل “ميثــاق العمــل الوطنــي”)3( الــذي حصــَل عــى تأييــد شــعبي 

ــن، 2011(.  ــس أولريخس ــتيان كوت ــي)4( ) كريس ــتفتاء وطن ــبة ٪98 يف اس بنس
إضافــًة إىل ذلــك، تمــت إعــادة تســمية البحريــن باســم مملكــة البحريــن، وأُعلن عن 

األميــر حمــد بــن عيســى آل خليفــة ملــًكا للبحرين. 
عــى الرغــم مــن هــذه التطــورات واإلصالحــات المهمــة، لــم تبــدأ أي عمليــة حــوار 
ــة” بيــن المعارضــة والحكومــة. ُعقــدت اجتماعــات قصيــرة بيــن المســؤولين  “جدّي
الحكومييــن وزعمــاء المعارضــة بعــد إطــالق ســراحهم مــن الســجن، وعودتهــم مــن 
المنفــى. كذلــك ُعقــدت لقــاءات إيجابّيــة بيــن الملــك والقيــادات الّسياســية والّدينية 
البــارزة يف المجتمــع الشــيعي، إال أنــه لــم يتــم إجــراء أي حــوار “فاعــل وُمنتــج” 
الســتعراض القضايــا الحّساســة بيــن الحكومــة والمعارضــة. وذلــك بحســب مــا تؤكــد 

مصــادر المعارضــة.

عام 2001  .5

)3( الميثاق الوطني 14 فبراير/شــباط 2001
 https://www.bipd.org/images/methaq/Methaq.pdf 

 Open Democracy 2011 4( البحرين: تطور أم ثورة؟ كريســتيان كوتس أولريخســن 1 مارس/آذار(

https://www.opendemocracy.net/kristian-coates-ulrichsen/bahrain-evolution-or-revolution  
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قاطعــت المعارضــة، وهــي من الطائفة الّشــيعية، أّوَل انتخابات جــرت يف البحرين 
ــل إرادة الشــعوب، وأن  ــأّن النظــام البرلمانــي ال ُيمّث عــام 1975 بســبب اإلدعــاءات ب

التصويــت لــم يكــن مبنّيــاً عــى مبــدأ الصــوت الواحــد للشــخص الواحــد. 
يزعــم يــزن الســعدي أنــه عنــد تأســيس أّول برلمــان بعــد اإلصالحــات؛ نشــأ نــزاٌع كبير 
حــول مجلــس الشــورى، وهــو أعــى هيئــة داخــل النظــام الّتشــريعي المكــّون مــن 
مجلســين يف البــالد” )5(. ويوّضــح أنــه “يف حيــن تــم انتخــاب مجلــس النــواب المكون 
ن مــن 40 عضــوًا  مــن 40 عضــواً يف المجلــس الوطنــي، فــإن مجلــس الشــورى المكــوَّ
أيضــاً، كان قــد عّينهــم الملــك مباشــرًة، إال أن هــذا األخيــر امتلك حّق النقــض )الفيتو( 
عــى جميــع التشــريعات التــي يصدرها مجلــس النواب. كمــا تمّتع الملك بحــّق النقض 

)الفيتــو( الكامــل عــى جميــع القوانيــن التي يقرّهــا البرلمــان” )6(. 
بالنســبة للعديــد مــن البحرينييــن، لــم يمثــل النظــام البرلمانــي اإلرادة الحقيقّيــة 
للشــعب، بــل أنــه عــّزز التهميــش الّسياســي واإلجتماعــي للكثيــر مــن المواطنيــن، 

خاصــًة داخــل المجتمــع الّشــيعي.
لــم يشــهد عــام 2002 أّي محــاوالت إلجــراء حــوار ومفاوضــات بيــن الحكومــة 
والمعارضــة. ومــن الجديــر ذكــره أنــه بعــد تعطيــل الدســتور لمــدة 27 عامــاً، كان مهّماً 
للغايــة ضمــان أن تكــون أول انتخابــات برلمانيــة مدعومــًة مــن قبــل جميــع مكونــات 
ــن  ــرات بي ــن التوت ــف م ــن شــأنه أن يســاعد يف التخفي ــد كان هــذا م ــع. فق المجتم

الحكومــة والمعارضــة.

عام 2002  .6

)5(  يزن الســعدي، مفتاح، 3 مارس/آذار 2011

https://muftah.org/bahrains-revolt-by-yazan-al-saadi/#.XAFKhHUza03
)6(  يزن الســعدي، مفتاح، 3 مارس/آذار 2011

  https://muftah.org/bahrains-revolt-by-yazan-al-saadi/#.XAFKhHUza03

قــّررت الوفــاق، وهــي جمعيــة معارضــة بــارزة ذات أغلبيــة شــيعّية، المشــاركة يف 
االنتخابــات، ولكنهــا حصلــت عــى 17 مقعــداً فقــط مــن أصــل 40 مقعــداً، رغــم أنهــا 

شــكلت أكثــر مــن ٪62 مــن مجمــوع األصــوات )7( )حســن المدحــوب، 2010(.

الفترة من 2010-2006  .7

)7(  الوســط، حسن المدحوب.

 http://www.alwasatnews.com/news/437755.html 2010
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تأثــر البحرينيــون بشــكل كبيــر بالربيــع العربــي ودعــوات الّديمقراطيــة يف تونــس 
ومصــر وســوريا. لذلــك، دعــا نشــطاء بحرينيــون مجهولــون إىل االحتجاجــات المطالبــة 
بالديمقراطيــة يف 14 فبراير/شــباط، بمناســبة الذكــرى العاشــرة لميثــاق العمــل 
الوطنــي. وكانــت النّــداءات والّشــعارات التــي أطلقهــا المتظاهــرون ُتــردد مثيالتهــا 
يف مصــر وتونــس: “الديمقراطيــة، واإلصالحــات اإلقتصاديــة والسياســية األساســية، 

واحتــرام حقــوق اإلنســان”.
وقــد رّدت حكومــة البحريــن بحملــة قمــٍع واســعة، أّدت إىل مقتل العشــرات واعتقال 

المئــات، كما اندلعــت اإلضطرابــات يف المملكة. 

عام 2011  .7

إّن هــذه الخلفيــة التاريخيــة توّضــح بشــكل تفصيــي أنــه لــم يتــم إجــراء حــوار 
سياســي أو اجتماعــي حقيقــي يف البحريــن بيــن 1973 و 2011 يف محاولــٍة لحــلِّ 
األزمــة المســتمرة بيــن حكومــة البحريــن والمعارضــة، باســتثناء محادثــات بيــن 
الّسياســيين والمســؤولين الحكومييــن مــن حيــن إىل آخــر، لكنهــا كانــت قصيرة، 
وغيــر منّظمــة، وفشــلت يف مناقشــة القضايــا الحّساســة، واإلســتراتيجيات التي 

ــل إىل توافــق دائــم للّســالم بيــن األطــراف كافــة. تضمــن التوصُّ

ملخص هذه الحقبة التاريخية  .9
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ثانياً: وجهة نظر المعارضة يف 
محاوالت الحوار بين عامي 2011 و2014

تذكــر إلهــام فخــرو أنــه “بعــد رْفــع حالــة الطــوارئ عــام 2011، أعلــن الملــك حمد عن 
بــدء حــوارٍ وطنــيٍّ اعتبــاراً مــن 2 يوليو/تمــوز 2011 بيــن شــرائح المجتمــع البحرينــي، 
لمناقشــة المطالــب التــي تنــادي بمزيــد مــن اإلصالحــات يف البــالد”. وأضافت “شــارك 
300 مــن ممثــي المجتمــع المدنــي البحرينــي يف الحــوار بمــا يف ذلــك 70 شــخصية 
ــي خمــس صحــف و 8  ــس الشــورى، وممث ــع األعضــاء الـــ40 يف مجل ــة، وجمي عام
نقابــات، و31 ممثــالً للجمعيــات المهنيــة بمــا يف ذلــك، عــى ســبيل المثــال، جمعيــة 

أصحــاب الصيدليــات ومســتوردي األدويــة”)8( . 
تــّم منــح جمعيــة الوفــاق، التي حصلت عى أكثر مــن ٪60 من األصــوات البرلمانية، 
ــك إىل انتقــاداٍت عامــة مــن جمعيــة  5 مقاعــد فقــط، أي مــا يماثــل %1.6. أّدى ذل
الوفــاق وجماعــات المعارضــة األخــرى، تبعــه انســحاٌب لهــا بعــد أســبوعين مــن بــدء 

الحــوار، بســبب تعرضهــا للتهميــش، وعــدم تمثيلهــا بالقــدر الكايف. 
انطلقــت الجولــة الثانيــة مــن الحــوار يف 10 فبراير/ شــباط 2013، وذلك بعد فشــل 
الجولــة األوىل يف تحقيــق التوافــق الّسياســي واالجتماعــي. وضــَع المجتمــُع الــدويل 
والحلفــاء المقرّبــون مــن البحريــن، مثــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة، ضغوطــاً عى 

كلٍّ مــن حكومــة البحريــن والمعارضــة الســتئناف الحوار. 

)8(      إلهــام فخــرو، 2013.      

  http://studies.aljazeera.net/en/reports/2013/10/2013101091036321935.html
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ثــم جــاء تصريــح مايــكل بوســنر، مســاعد وزيــر الخارجيــة األمريكــي لشــؤون 
ــى  ــه “ع ــران 2012 أن ــال يف 14 يونيو/حزي ــان والعم ــوق اإلنس ــة وحق الديمقراطي
حكومة البحرين أن تتخذ إجراءات بشــأن توصيات تقرير اللجنة البحرينية المســتقلة 
لتقصــي الحقائــق، بمــا يف ذلــك محاكمــة المســؤولين عــن اإلنتهــاكات المحــددة يف 
التقريــر، وإســقاط التهــم يف جرائــم الّتعبيــر السياســي”. وأضــاف “قبــل كّل شــيء، 
ندعــو جميــع األطــراف يف البحريــن إىل مســاعدة بعضهــم البعــض عــى التحــرُّك نحــو 

حــوار سياســي شــامل”)9(.
أعلــن الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة الجولة الثانيــة من الحــوار يف عــام 2013، 
التــي ترأســها وزيــر العــدل الشــيخ خالــد بــن عــي آل خليفــة، وشــملت 3 وزراء، و8 مــن 
ممثــي المجتمــع المدنــي المــوايل، و8 أعضــاء برلمانييــن مواليــن للنظــام، و8 مــن 

ممثــي األحــزاب المعارضــة. 
اســتمرّت المحادثــات لمــدة ســبعة أشــهر، وعقــدت 24 جلســة دون أن يبــدأ الحــوار 
الفعــي، إذ ُعلّقــت مشــاركة الحكومــة والمعارضة بعد فشــلهما يف االتفاق عــى آلّيات 
الحــوار. وأصــرَّت المعارضــة عــى طــْرح توصيــات ونتائــج الحــوار الســتفتاء ٍشــعبي، 

بينمــا أعربــت الحكومــة عــن رفضهــا لذلــك. 
التقــى ويل العهــد ســلمان بــن حمــد آل خليفــة برئيــس جمعيــة الوفــاق يف عــام 
2014 لمناقشــة إجــراء الحــوار الوطني، إال أن المســاعي بين الطرفين فشــلت يف دفع 

الحــوار إىل األمــام. 
وعــى خــطٍّ مــوازٍ، تــم إجــراء مقابلــة مــع اثنيــن مــن المشــاركين يف مبــادرة الحــوار 
الوطنــي يف البحريــن مــن أجــل الحصــول عــى وجهــة نظــر المعارضــة لألســباب التــي 

أّدت إىل فشــل الحــوار الوطنــي يف الســنوات 2014-2011)10(. 

 https://www.humanrights.gov/dyn/assistant-secretary-posner-on-the-implementation-of-the bahrain-independent-commission-of-inquiry-report.html     )9(
)10(      رفض المشــاركان يف المقابلة الكشــف عن أســمائهما بســبب المخاوف من المالحقة القضائية.
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عندمــا  تــّم ســؤال أحــد المشــاركين عــن وجهة نظــره، وهو شــخصية معارضة بــارزة، 
أجــاب: “دعــا جاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة للحــوار األول بعــد اإلنتفاضــة 
التــي بــدأت يف 14 فبراير/شــباط 2011.  وأضــاف: “بــدأ الحــوار يف الثانــي من يوليو/

تمــوز 2011 ورّحبــت المعارضــة بالّدعــوة إىل الحــوار وشــاركت بــدون شــروط مســبقة. 
ومــع ذلــك، توقعــت المعارضــة فشــل الحــوار لألســباب التالية: 

أوالً، لــم يقــم بقيــادة الحــوار وإدارتــه شــخصيٌة مســتقلة كمــا طالبــت المعارضــة، 
بــل قــام بذلــك رئيــس مجلــس النــواب خليفــة الظهرانــي، وهــو شــخصية حكوميــة 

مواليــة تــم تعيينــه مــن قبــل الملــك بصــورٍة منفــردة لقيــادة الحــوار. 

ثانيــاً، كان لجماعــات المعارضــة البحرينيــة 25 مقعداً فقط من بين 300 مشــارك، 
وكان لجمعيــة الوفــاق المعارضة الرئيســية 5 مقاعــد فقط. أْعطَي الجميــُع يف الحوار 
دقيقــة واحــدة للتعبيــر عــن رأيــه. لــذا كان مــن المســتحيل أن تعّبــر المعارضــة عــن 

وجهــة نظرهــا للتوافــق السياســي خــالل 5 إىل 25 دقيقــة فقط. 

وذكــر مصــدر المعارضــة أّن جمعيــة الوفــاق قــد انســحبت مباشــرة مــن الحــوار بعــد 
أســبوعين، بعــد أن صــرّح الرئيس بأن نتيجة الحوار ســتكون مجرد توصيات، وليســت 

ملزمــة للحكومة.
وأضــاف “أعلــن الملــك حمــد جولــة ثانيــة مــن الحــوار يف 13 فبراير/شــباط 2013. 
وتــرأس الجولــة الثانيــة وزيــر العــدل الشــيخ خالــد بــن عــي آل خليفــة واتبــع صيغــة 
8-8-8؛ مــا يعــادل 8 ممثليــن عــن تحالــف مــن الجمعيــات الوطنيــة المواليــة، و8 
ممثليــن مــن البرلمــان قــام الملــك بتعيينهــم، و8 ممثلين عــن الجمعيات السياســية 
المعارضــة. كمــا اشــتمل الحــوار عــى 3 وزراء مــن الحكومــة، مــن بينهــم وزيــر الكهرباء 

واألشــغال ووزيــر التعليــم ووزيــر العــدل”.
ذكــرت الحكومــة، قبــل بــدء الحــوار، أّن الــوزراء الثالثة ليســوا جــزًءا مــن المحادثات، 

وأنهــم فقــط يســاعدون يف تنظيــم الحوار.
وذكــر مصــدر معــارض آخــر أّن جماعــات المعارضــة وّجهــت رســالًة إىل وزيــر العــدل 
لمســاءلة ممثــي الملــك المشــاركين يف الحــوار،إذ تتحّمــل الحكومة - مــن وجهة نظر 
المعارضة - مســؤولية االعتقاالت المســتمرة، وبالتايل ال يمكن اعتبارها مســتقلة. إاّل 

أن وزيــر العــدل لــم يمنحهــم هــذا الحــق. 
وأفاد المصدر المعارض أّن الحوار اســتمرّ لمدة ســبعة أشــهر، مشــيراً إىل أّن جماعات 
المعارضــة أصــرّت عــى أّن أي توصيــة يتــّم االتفاق عليها من جميــع األطراف؛ ينبغي 

أن ُتطرح لالســتفتاء الشــعبي وُتقدَّم للبرلمان من أجل تنفيذها.
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كمــا أّكــد المصــدر أّن الســبب الــذي دفــَع المعارضــة إىل اإلصــرار عــى إجــراء اســتفتاء 
شــعبي؛ هــو تجربتهــم يف الحــوار األول بعــد أن أســقط رئيــُس الحوار خليفــة الظهراني 

آراء المعارضــة مــن النتائــج، ولــم يدرجهــا يف التوصيــات المقدمة للملك.
ويوضــح المصــدر المعــارض: “بنــاًء عــى ذلــك، أدرجــت الحكومــة خــالل الحــوار عــددًا 
مــن القوانيــن التــي تقّيــد أنشــطة المعارضــة، بمــا يف ذلــك فــرْض حظــر عــى جميــع 
االحتجاجــات يف العاصمــة المنامــة، إضافــًة إىل تقديــم قانــون جديــد ســمَح للحكومة 
بســحب الجنســية مــن المعارضيــن، من بينهم برلمانون ســابقون من جمعيــة الوفاق. 
كمــا أعلــن وزيــر العــدل أّن الجماعــات السياســية ممنوعــة مــن عْقــد اجتماعــات مــع 
الحكومــات األجنبيــة أو الســفراء أو المنظمــات الدوليــة دون الحصــول عــى موافقــة 

رسمّية”.
احتّجــت المعارضــة عــى القواعــد الجديــدة، وقامــت بتعليــق مشــاركتها يف الحــوار، 
بعــد اعتقــال خليــل المــرزوق، وهــو شــخصية قياديــة معارضــة اتُّهــم بموجــب قانــون 

اإلرهــاب الجديــد.
ــّم  ــد ت ــي ق ــوار الوطن ــت أّن الح ــر أن المعارضــة أيقن ــارض آخ وأضــاف مصــدر مع
تنظيمــه بطريقــٍة ُتصّعــب مــن االتفــاق عــى خّطــٍة واضحة بيــن مختلــف األطراف. 
واّدعــى أيضــاً أّن جمعيــة الوفــاق رّحبــت بمبــادرة ويل العهــد األميــر ســلمان بــن حمــد 
آل خليفــة يف عــام 2014. كمــا رّحبــت باالجتمــاع مــع ويل العهــد، وقــال المعــارض “إن 
ــبل إجــراء حــوارٍ جــاد مــن شــأنه أن  االجتمــاع كان صريحــاً وشــفافاً للغايــة، ودرَس ُس

يــؤدي إىل إطــارٍ سياســي جديــد يشــّكل حــالً شــامالً”. 
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وقــال أيضــاً: “طلبــت الوفــاُق مــن ويل العهــد خــالل االجتمــاع وقــَف النهــج األمنــي 
مــن أجــل إعطــاء فرصــة لنجــاح النهــج السياســي”. وذكــر كذلــك أنــه يف اليــوم التــايل 
لالجتمــاع مــع ويل العهــد؛ حــّدد الخطــوط العريضــة لجــدول األعمــال، تضّمن مناقشــة 

اإلصالحــات يف المجــاالت الخمســة التالية:

نظام التصويت وتوزيع الدوائر  .1  
السلطة التنفيذية  .2  
النظام التشريعي  .3  

4.  السلطة القضائية  
السياسة األمنية  .5  

ــق  ــك، أصــرّ الفري ــع ذل ــا. وم ــت مواقفه ــال وقّدم ــدول األعم ــت المعارضــة بج رّحب
الرســمي عــى مناقشــة اإلصالح يف الســلطة التنفيذيــة فقط، ورفَض مناقشــة بقية 
جــدول األعمــال. وأفــاد المصــدر المعــارض أن التراجــع الــذي أدى إىل إنهــاء المحادثــات 
الخاصــة؛ كان إعــالن الحكومــة عــن قانــون توزيــع الدوائــر الجديــد يف ســبتمبر/أيلول 

2014 دون مناقشــته مــع المعارضــة.
وأكــد مصــادر أخــرى معارضــة أن جماعــة المعارضــة وجــدت نفَســها محاصــرًة، 
وأنهــت المحادثــات بــال نتيجــة، يف حيــن لــم يتــم تنفيذ توصيــات اللجنــة البحرينية 
المســتقلة لتقصــي الحقائــق، ولــم يتــم إطــالق ســراح الســجناء السياســيين، ولم تجر 
أي إصالحــات. وقــد قادهــم ذلــك إىل اتخــاذ قرار بمقاطعة انتخابات 2014 بســبب عدم 

امتالكهــم أي شــيء لتســويق المشــاركة يف اإلنتخابــات لمؤيديهــم.
وفقــاً لهــذه المصــادر المعارضــة، فقــد وصفــت المعارضة الحــوار بأنه محاولة لشــراء 

الوقــت، وممارســة العالقــات العامــة، دون إصالح حقيقي.
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بحســب شــخصّية معارضــة، فــإن فشــل الحــوار كان بســبب غيــاب اإلرادة الّسياســية 
لمعالجــة القضايــا األساســية، إذ تفتقــر الحكومــة إىل الّشــجاعة لتحقيــق إصالحــات 
سياســية حقيقيــة. وأّكــدت هــذه الّشــخصية أن المتشــددين داخــل األســرة الحاكمــة 
كانــوا ضــّد أي تنــازل مــع المعارضــة. كما أنها تعتقــد أن دول الخليــج ال تدعم التوافق 

الســلمي يف البحريــن، والــذي يــؤدي بــدوره إىل بنــاء دولــة أكثــر ديمقراطيــة. 
وألقــت شــخصية معارضــة باللـّـوم عــى مــن وصفهــا بالمتشــددين داخــل المعارضــة 
ُّــب يف مواقفهــم، زاعمــاً أن هــذا التشــّدد قــّدم أعــذارًا  الذيــن لجــأوا إىل التشــدُّد والتصل
محتملــة للنظــام إلخمــاد الحركــة الســلمية. وأضافــت “يف النهايــة فــإن نجــاح الحــوار 
ال بــّد أن يدعمــه المجتمــع الــدويل يف تيســير المفاوضــات، وإقنــاع جميــع األطــراف 
باإلتفــاق عــى خريطــة طريق شــاملة لمشــاركة الســلطة، تتمحــور حول المســاواة يف 
المواطنــة وســيادة القوانيــن المتوافقــة مــع المعاييــر الدولية،  وتحكمها مؤسســات 

دســتورية شــاملة وحياديــة مدعومــة بالتشــريعات الحديثة”.
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