
للحوار  البحرين  )مركز  جمَع  عمٍل  لقاِء  »فــي 
دولّية  جهٍة  مع  ٢٠١٨م،  العام  في  سامح(، 

ّ
والت

األزمـــات  وتــســويــة  ــام  ــّس ال بــنــاء  فــي  صة 
ّ

مخت
دولّي  خبيٌر  ذكَر  الوطنّية؛  المصالحات  وصناعة 
بالمفتاح،  غلقت 

ُ
أ البحرين  في  الحوار  )أبواَب  بأّن 

على  اليد   
ُ

قبضة ْحكَمت 
ُ
وأ وصرامة،  بإحكاٍم 

ِزَع المفتاُح 
ُ

مقبض الباب، وبشّدٍة غير مبّررة، ثم ن
بعيدا، وتّم إخفاؤه في مكاٍن مجهول(.

علي  يخ 
ّ

الش بين  جــرت  التي  ــقــاءات 
ّ

الــل هــذه  من 
الوقائع  إلــى  ظر 

ّ
وبالن الُحكم،  ورمــوز  سلمان 

ضالّي؛ 
َّ

ه وتاريخه الن
ُ

األخرى التي تكشفها سيرت
يخ علي هو )مفتاح 

ّ
فإّن هناك إجماعا على أّن الش

محاولٍة  أّي  في   – األهــم  يكن  لم  إْن   – مهم( 
وفي  البحرين،  في  والمصالحة  الحوار  باب  ح 

ْ
لفت

أّي مسعى لتسويِة األزمة السياسّية في الباد«



m
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المواطنة المتساوية 

 لقاءات الّشيخ عيل سلامن 

مع رموز الّدولة يف البحرين



ــة: ــامـ ــة هـ ــظـ ــاحـ مـ
الواقعة  النصوص  كّل 
بين عالمتي التنصيص 
ــض  ــري ــع بـــالـــخـــّط ال
رواه  ــا  مـ ــّص  ــ ن ــي  هـ
سلمان. علي  الّشيخ 
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مقدمة: الشيخ علي سلمان.. 
نضال المواطنة

أرىس الّشيُخ عيل سلامن – أمني عام جمعيّة الوفاق الوطني 

نادرة  املعارص،  الّسيايس  التاريخ  يف  تبدو،  صورًة   - اإلسالميّة 

الحدوث. استطاَع الّشيخ سلامن أن يؤثر عىل مشاهد عديدٍة 

القرن  من  التّسعينات  ومنذ  البحرين،  يف  العام  الحراك  يف 

املايض. أكرث من 25 عاما كان فيها الرّجُل حارضا، وعىل نحو 

يضُع يف كّل مرّة عالمته الخاصة، ووقّعه املميّز. 

عىل اختالِف املراحل، والجغرافيا، واملواقع.. كان الّشيُخ عيل 

متناقضني يف  يبدوان  أمرين،  بني  الجْمع  عىل  حريصا  سلامن 

الظّاهر: الوضوح إىل حّد القطعيّة، والتّدوير إىل حّد التفاوض. 

الوجهان يف شخصيّة أيب مجتبى، وكأنهام شجرة  حرَض هذان 

رسو، مع غصن زيتون.   
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يف هذا الكتاب، نجوُل مع الّشيخ عيل سلامن يف شهادته 

التي قّدمها يف املرافعة أمام محكمة بحرينيّة، وتحديدا عند 

البحرين.  الحكم يف  رموز  مع  للقاءاته  بروايته  الخاص  الجزء 

نروي روايته من خالل رسٍْد ُيازج بني نّص الرواية، والّصوت 

لنتوقف  ثناياه،  أو بني  الّنص،  الذي يخفت تحت هذا  اآلخر 

عند أجواء هذه اللّقاءات التي يكن، بشكل ما، أن تكون ماّدة 

للمعنيني  قُيّض  لو  الّسيايس،  واالحتجاج  الحجاج  يف  أساسيّة 

بذلك املساحة املالمئة، والّرغبة الكاملة، يف خْوض هذا املعرك 

السيايس، ورّبا القانوين.

يف روايته للّقاءات، يظهر الّشيخ عيل سلامن مندفعا بحلم 

الّناس، ومحموال بطموحاتهم الكبرية، فيبدو يف محطّات كثرية 

حازما إىل حدوٍد يتوقّع املرء أْن ينفرط اللّقاء هنا أو هناك، أو 

يتفّجر من تحت األقدام أمٌر ال تُحمد عقباه.

الّناس  أمام املسؤولني تطلعات  كان حريصا عىل أن يضع 

أكرث  أشكاله. شّدد،  بكّل  التّمييز،  تخلو من  يف دولة عرصيّة، 

يكون  وأال  واملساواة،  العدل  عىل  املسؤولني  أمام  مرّة،  من 

املواطنون درجات متفاوتة. ذهَب بال تردُّد يف إثارة مواضيع 

من قبيل )سيطرة العائلة املالكة عىل الدولة( و)التمييز ضد 

املسؤولني،  كبار  حرضة  يف  يكرَس،  أن  يريد  وكأنه  الّشيعة(، 

دون  اليوم،  حتى  ويحول  حــاَل،  الذي  املصطنع،  )التّابو( 
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املتساوية.  باملواطنة  تنعم  التي  الحديثة،  الّدولة  يف  الّدخول 

لهذا الّسبب، كان اختيارنا عنوان هذا الكتاب )نضال من أجل 

املواطنة املتساوية(، حيث أراَد الّشيخ عيل أن يكون املواطنون 

يف البحرين، جميعا، سواسية تحت ظّل هذه الّشجرة الواحدة.

إّن الغرَض من نْر هذا الكتاب، هو معرفة قناعات الّدولة 

واملعارضة، بلساِن رموزها، وليس عرب املواقف املنقولة. إّن مثّة 

فجوة، يف كثري من األحيان، بني القناعات واملواقف.

مركز البحرين للحوار والّتسامح

ديسمرب 2019م
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 الفصل األّول: 
اللقاءات مع ملك البالد

البحرين))(،  يف  املحكمة  أمام  قّدمها  التي  املرافعِة  يف 

الّشيخ عيل سلامن، أمني عام جمعيّة )الوفاق الوطني  يروي 

اإلسالميّة()2(؛ مجموعة من اللّقاءات التي جمعته مع »رؤوس 

إعالن  منذ  وذلك  فيها«،  القرار  وأصحاب  الحاكمة،  الّسلطة 

امللك حمد بن عيىس آل خليفة))(، املروَع اإلصالحي))(، بداية 

القرن الجديد، مرورا بالحقبِة الَحرجة بعد أحداث )) فرباير/ 

الّشيخ سلامن، املحبوُس  شباط ))20م)5(، وما بعدها. حرَص 

خلف القضبان اليوم، عىل أْن يعرَض خالل هذه اللّقاءاِت ما 

وصفها بـ»الّنصائح«، املكتوبِة واملنطوقة، وهي مناصحة توّجه 

فيها إىل »الحكم وللّشعب عىل حّد سواء«.

تعكُس فحوى هذه اللّقاءات جانبا من الّنضاِل املستميِت 

الذي تحىّل به الّشيُخ سلامن، يف سبيِل انتزاع حّق )املواطنة( 
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لجميع البحرينيني، وهو ما جعله يُفصح عن نصائحه يف الرّس 

والعلن »عرب وسائل التواصل االجتامعي أو عرب اإلعالم العام«. 

يف كلِّ ذلك، كان الّدافُع يف هذه اللّقاءات والرسائل، بحسِب 

الّشيخ سلامن، هو »الحّب واإلخالص، واالجتهاد يف الّنصح«. 

الفتا  الّشيُخ سلامن؛ حجام  يرويها  التي  اللّقاءاُت  أظهرت 

محاطا  كان  أنه  رغم  )املناصحة(،  يف  خياره  اإلرصار عىل  من 

يكن  مل  اإلرصاُر  هذا  تعبريه.  بحسب  ــّيء«،  ال بـ»الوضع 

مناورة عىل العنِف الرّسمي، أو تحايال ملنع ارتدادات القمع. 

كان الّشيُخ سلامن يرى »أّن احتكاَر الّسلطة )..(، واالستبداد 

بالقرار الّسيايس واالقتصادي واالجتامعي، وتهميش الّشعب 

واملايل  اإلداري  والفساد  البالد،  شؤون  إدارِة  يف  املشاركِة  يف 

واألخالقي الذي لحَق بها؛ أساُس األزماِت التي تلحُق بالبالد 

وبأهلها«.

المحرّك األساسي لّلقاء بالحكم

به  تحيط  التي  الّضغوط  حجَم  يُدرك  سلامن  الّشيُخ  كان 

من كلِّ صوٍب واتجاه، ليس من جهِة الحكومِة فحسب، بل 

الّناس وأطياِف املعارضة أيضا))(، مّمن كانوا يرون  من عموم 
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أّن خياَر )املناصحة( يف زمن التّوتر واألزمات؛ ال يؤيت أكله، بل 

يُعطي الحكومة فرصا إضافيّة لالستمرار يف خيارها األمني. 

مبارش  متاٍس  عىل  وهو  الرُّؤى،  هذه  سلامن  الّشيُخ  يُدرك 

كانت  كام  فيها،  يُحارَصون  الناُس  كان  التي  الهواجس  مع 

املركباُت العسكريّة تحارُص منازلهم ومناطَق ُسكناهم. إال أّن 

رئيَس أكرب كتلة يف تاريخ برملانات البحرين، وزعيم الجمعيّة 

األزماِت  أوقاِت  ويف   - تأخذه  مل  انتشارا؛  األوسع  املعارضة 

املربَّرة  والهواجس،  الجيّاشة  العواطِف  موازيُن   - تحديدا 

بالطبع. كان »املحرّك األسايس« الذي يدفعه »إىل قْول الحّق، 

اللّقاءات« هو »الواجب الّشعي،  وبْذل الّنصح، يف كّل تلك 

يف  والوطني))(.  الّديني  مبناه  بحسب  واألخالقي«  والوطني، 

املقابل، يُشّدُد الّشيُخ سلامن بأنه مل يَعر »التفافًة إىل مكانٍة 

أو جاه، أو إىل منصٍب وظيفّي، أو منفعة ماديّة أو مالّية«. 

والحال، أّن تاريَخ الرّجِل، وإىل يوم دخوله الّسجن، كان ناطقاً 

قا لها، وإىل أبعِد الحدود. بهذه القناعة، ومصدِّ

خياُر )املناصحة( هو وجٌه آخر لخيار »اإلصالح« الذي كان 

»الهدف الرئيي املاثل« أمام عني الّشيخ عيل سلامن. يُشّدد 

َحَملة  لكّل  رئيسّيا  مطلبا  »كان  الهدف  هذا  أّن  عىل  األخرُي 

الحسنة،  واملوعظة  الحكمِة  »يف  فكان  الّنهُج  أما  الرّساالت«. 

»سوى  اللّينة«، وهو ال يطمُح يف ذلك  الطّيبة  الكلمة  وقْول 
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وجه الله، وصالح هذا الوطن«. إال أّن اإلصالَح الذي كان يرميه 

الّشيُخ، من وراء ذلك، فهو »إصالٌح شامل يف هذا البلد، لينعم 

كّل املواطنني بالحياِة الّسعيدة«.

اللقاء األول مع الملك: مارس 2001م

جمعه  الذي  األّول  اللقاَء  بأنَّ  سلامن  عيل  الّشيخ  يقول 

ال  األخرُي  كان  حينام  جرى  عيىس،  بن  حمد  البحرين،  بلك 

يزال أمريا، وتحديدا بعد أيام قليلٍة من رجوعه من منفاه يف 

قرُص  هو  اللقاء  مكان  )200م.  مارس/آذار   2( بتاريخ  لندن 

الّصافريّة، الذي سيلمُع اسمه خالل أحداث )) فرباير ))20م 

الّسبُب يف اختيار متظاهرين  عىل وجه الخصوص، وسيُعرَف 

الّشيخ سلامن يف  بصحبة  كان  لالحتجاج.  إليه  التوّجه  آنذاك 

هذا اللّقاء كلٌّ من األستاذ عبد الوهاب حسني))(، مؤّسس تيّار 

سعيد  والدكتور  املؤبد،  بالّسجن  املحكوم  اإلسالمّي،  الوفاء 

الّشهايب))(، زعيم حركة أحرار البحرين.

الملك حمد: الملكية الدستوريّة الحقيقيّة ضرورة

آراءه  للملك  ذكَر  الثاليّث  الوفد  بأن  سلامن  الّشيخ  يقول 

)الوفاق(،  عام  أمني  ويُفّصل  الّسياسّية«.  األوضاع  »بشأن 
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إنّه يجب  »من أهّم ما قلته له )امللك حمد( آنذاك  ويقول 

التي نشأت بينه وبني  القوية  الجّيدة  العالقة  املحافظة عىل 

وضَع  كان«.  سبب  ألّي  فيها  التفريط  ينبغي  وال  الّشعب، 

الّشيخ سلامن هذه املالحظة أمام امللك، وكأنه يرمي إىل تحديد 

)املرجعيّة( التي ينبغي أن تُصبح املؤرّش عىل سرْي األمور فيام 

بعد، والسيام وأّن )املرحلة الجديدة( التي دخلها امللُك كانت 

مليئة بالتطلّعات الّشعبيّة. 

الّشيخ  عىل  رّدا  امللُك  قاله  ما  هو  اللّقاء  هذا  يف  الالفت 

دميقراطّية  دستوريّة  ملكّية  »تحقيق  بأّن  قال  سلامن، حيث 

هو رضورة لالستقرار الحقيقّي، والتنمية املستدامة«. من غري 

املعلوم ما إذا كان الّديوان املليّك يحتفظ بتسجيل أو محارِض 

خاّصة لهذا اللّقاء؛ إال أّن هذه الّشهادة – وما سييل كذلك - 

التي يُديل بها الّشيخ سلامن؛ متثّل واحدة من الوثائق الهامة 

التي يكن أن تكون مستندا يف الحجاج الّسيايّس للمعارضة. 

ومل يكن غريبا أّن الّشيخ سلامن عِمَد إىل تحضري هذه الذاكرة 

املوّجهة  التّهم  إّن  حيث  املحكمة،  داخل  املرافعة  سياق  يف 

ضّده، يف الحقيقة، تعود إىل متّسكه بجوهر ما ذكره امللُك يف 

هذا اللّقاء التاريخّي.

ذلك.  من  أبعد  هو  ما  إىل  نفسه  اللّقاء  يف  امللُك  يذهب 

يروي الّشيخ سلامن بأّن الوفَد املعارض سمَع من امللك رغبته 
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ل املسؤولية«، وأّن  الّشخصيّة »يف مشاركة الّشعب له يف تحمُّ

ذلك يصل إىل حّد »أن يكون هذا الّشعب هو صاحُب الّدور 

وضوَح  سلامن  الّشيخ  يُثبت  وليك  الّدولة«.  إدارة  يف  األكرب 

ذاكرته يف هذا املورد من اللّقاء؛ فقد أوضَح بأّن امللك استطرَد 

البالد منحرصا يف رجل  ينبغي أن يكون »وْضع  بأنّه ال  وقال 

اللّغة  استعمل  الذي  امللك  )أي  »وبتعبريه  ويضيف  واحد«، 

 .»one man show )اإلنكليزية

همسات الوفد المعارض

أثار حديُث امللِك هواجَس غري محدودة، وما يُشبه الحرية. 

كان  الذي  املعارض  الوفد  أجواء  تبدو  كانت  الّنحو  عىل هذا 

ينتظر لحظة الخروج من اللّقاء والتوّجه إىل الّسيارة، ليُفصح 

كّل واحد منهم عن هواجسه التي زرعها اللّقاُء األّول. 

ينقل الّشيخ سلامن جانبا من األسئلة التي دارت بني الوفد، 

ومنها »هل األمري جاّد يف كالمه )بشأن( جْعل الّشعب صاحب 

املسؤولية الكربى يف إدارة الدولة؟«. يقول الّشيخ سلامن بأّن 

البعَض شّكك يف ذلك، من غري أن يُحّدد مْن يكون من الثالثة. 

عىل  استدراكه  حسني  عبدالوهاب  األستاذ  عن  ينقل  أنه  إال 

مع  العمل  علينا  يفرُض  الواجب  »إّن  بقوله  الّشكوك  هذه 
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الشيخ  يضيف  الحلم«.  ذلك  لتحقيق  إليه  اليد  ومّد  األمري، 

سلامن راويا مسار األحداث فيام بعد: »وفعالً مددنا األيدي، 

للحظٍة عن  نتواَن  األصوات، ومل  بأعىل  العمل  ومىض ميثاق 

تقديم الّنصح يف هذا املجال«.

سياق  يف  يأيت  سلامن  الّشيُخ  يكشفه  الذي  اإلفصاح  هذا 

يف  صادقة  نيّتها  كانت  البداية،  ومنذ  املعارضة،  أّن  إثباِت 

الّذهاب مع مروع امللك اإلصالحّي، وأنها كانت تضغط عىل 

بالوضع  الثقة  بناَء  الطّبيعيّة، وتُعيد بدالً من ذلك  هواجسها 

الجديد، استنادا عىل ما وصفه األستاذ عبدالوهاب بـ»حلم« 

امللك يف إرشاك الّشعب يف إدارة البالد. 

ويبدو من الواضح أّن استدعاء الّشيخ سلامن لهذا املقطع 

من اللّقاء، خالل محاكمته، كان يرمي من ورائه إجراء املقارنة 

فيام  ذهَب،  الذي  الرّسمي  واملوقف  املعارضة،  موقف  بني 

بعد، إىل حّد االستهداف الخاص لكامل أعضاِء الوفد املعارض، 

الدكتور  أّن  اآلن،  الحال  »وواقع  سلامن  الّشيخ  يقول  حيث 

واألستاذ  جنسيته،  مسقطة  لندن  يف  معارٌض  الّشهايب  سعيد 

أندا  وها  املؤبد،  بالّسجن  حكام  يقيض  حسني  عبدالوهاب 

أُحاكم أمامكم عىل خلفية آرايئ الّسياسّية، ومطالبتي بتطبيق 

امللكّية الدستوريّة، التي ُوعدنا بها منذ ذلك الحني«.



18

وصلت  قد  الّشهادة  هذه  كانت  إذا  ما  الواضح  غري  من 

أنّها تُشّكل، يف  الحال يشري إىل  أّن واقع  إىل أسامع امللك، إال 

الُعمق، مناظرة مع الّسياسة الرسميّة التي سيطرت عىل البالد 

فيام بعد، وكانت )انقالبا( عىل كالم امللك ووعوده التي أطلقها 

املعركة  فإّن جزءا من  املعنى،  وبهذا  الثالثة.  املعارضة  لقادة 

عن  التساؤل  هو  الرّاهن  املشهد  يف  تتحرّك  التي  السياسيّة 

املسؤول الحقيقّي عن هذا االنقالب، وما إذا كان هناك مْن يف 

املليّك يتحّمل املسؤولية عن ذلك، كام سيفّجر ذلك  الّديوان 

بوضوح  ذلك  ويُفصح عن  الّشيخ عيل سلامن، حيث سيعود 

حينام يروي لقاءه مع وزير الديوان املليك يف محطّة أخرى من 

هذه الّشهادة/ املرافعة.

اللقاء الثاني بالملك: التعديل الدستوري

عيل  الّشيُخ  فيه  شارَك  والذي  امللك،  مع  الثاين  اللّقاء  يف 

مناظرة  يف  ــُح  األوض اندفاعه  األخــري  عىل  سيظهر  سلامن، 

الّصافريّة، بتاريخ 5  اللقاء كان أيضا يف قرص  توّجهات امللك. 

فرباير/ شباط 2002م، وكانت األجواء حينها تشرُي بوضوح، كام 

يقول الّشيُخ سلامن، بأّن امللك »َعزم عىل تغيري دستور 1973، 

رمزي  الّدستوري  املستشار  قّدمها  نظر  وجهة  عىل  اعتامدا 
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تقيض  والتي  منه،   104 املادة  تجاُوز  بجواز  الّشاعر)10(، 

املُزَمع  الّتعديالت  وتقديم  جديد،  وطنّي  مجلس  بانتخاب 

إدخالها فيه إلقرارها«.

من  عــددا  جمَع  اللقاء  هذا  بــأّن  سلامن  الّشيخ  يقول 

يرأُس  كان  الذي  هالل)))(،  عباس  الدكتور  وبينهم  املحامني، 

الّشيخ سلامن شهادته بشأن  آنذاك جمعية املحامني. ويقّدم 

موقف الدكتور هالل، ويقول بأّن األخري »نصَح األمري بااللتزام 

الّتام باملادة املذكورة من دستور 1973م، وعدم االنجرار لرأي 

الرزي(  لفظ  )استعمل  بالخّياط  شّبههم  الذين  املستشارين 

أّن هذه  يُشار إىل  البدلة وفقا ملقاس صاحبه«.  يُفّصل  الذي 

االستعارة )الرزي(؛ ستكون واحدة من أشهر )الثيامت( التي 

للتعديل  الرافضني  واملعارضني  املحامني  خطاب  يف  ستظهر 

دستورّي  مؤمتر  من  أكرث  معا  سينظمون  والذين  الّدستوري، 

إلعالن هذا الرّفض)2)(، مستندين عىل وثائق ودراساٍت جديدة 

أعّدها خرباء دستوريّون محليّون وعرب.

اللّقاء، حيث  هذا  خافتا يف  الّشيخ سلامن  يكن صوُت  مل 

سّجل موقفه من اإلشكال الّدستوري بذات الوضوح الذي ظهَر 

به املحامي هالل. وقد خاطَب امللك بقوله: »إنه وإْن كان هذا 

املادة 104 من  بإمكانية تجاوز  أفتوا  املستشار أو غريه، قد 

الّدستوريني  املستشارين  بني  الغالب  الّرأي  أّن  إال  الّدستور، 
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اإلجراء خطيئة«. هذه  ويعتربون هذا  ذلك،  هو عدم جواز 

الّشيخ سلامن، ليست من بنات  الكلمة األخرية، وكام يوّضح 

أفكاره، بل استعملها »املستشار كامل أبو املجد)13( حرفيا«، 

الواجب  »من  بأنه  املقطع  هذا  يف  سلامن  الّشيخ  ويضيف 

ك بالّدستور«. التمسُّ

املوضوع  الّشيخ سلامن، يف  أّن محاججة  الالفت  كان من 

الّدستوري، مل تقف عند هذا الحّد. فقد أحرَض معه، ويف حرضِة 

عبدالله  الّشيخ  به  أدىل  الذي  الّصحفي  الترصيَح  امللك،  لقاء 

الوطني،  امليثاق  إعداد  لجنة  رئيس  خليفة)))(،  آل  خالد  بن 

فرباير/  ( بتاريخ  الرسمية  الّصحف  مانشيت  يف  نُِرَ  والذي 

شباط )200م، وأوضح فيه )إّن املجلس املنتخب هو صاحب 

الصالحيّة التريعيّة(. 

زيارة الّضمانات: ذاكرة الحّجة

الرّسمي يف  الترصيح  روايته، هذا  الّشيخ سلامن، يف  يضُع 

من  بأمر  كان  الّترصيح  »هذا  بأّن  ويقول  التاريخي،  سياقه 

األمري نفسه، نتيجة اجتامع ُعقد بطلب من الّشيخ عبد األمري 

الجمري)11( – رحمه الله – بتاريخ 8 فرباير/شباط 2001م، 

مع األمري نفسه، ومجموعة من رموز املعارضة السياسّية، وكان 
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الهدف منه تقديم ضامنات بأال يتّم تجاوز دستور 1973، وأال 

الّشيخ  التشيع«. ويضيف  املعنّي نصيب يف  للمجلس  يكون 

عبدالله  الّشيَخ  األمريُ  أمر  االجتامع،  هذا  إثر  »عىل  سلامن 

بن خالد آل خليفة، بصفته رئيس لجنة إعداد ميثاق العمل 

الوطني، باإلدالء بهذا الّترصيح للّصحافة املحلّية، وكان ذلك 

قبل املوعد املقّرر للتصويت عىل امليثاق بسّتة أيام«.

يعود الّشيخ سلامن إىل سياق االجتامع مع امللك، ويقول 

بأنه أبرَز الترصيَح املذكور له، مذكّرا با تضّمنه بوجوِب »أال 

يكون ملجلس الّشورى أّي دور تشيعي، وأنه يجُب أن يقترص 

دوره عىل تقديم االستشارة فقط«، مستشهدا كذلك با ورَد يف 

نّص امليثاق نفسه، والذي أكّد عىل أّن حدوَد صالحية مجلس 

الّشورى تقُف عند حّد املشورة فقط.

»رسالة  حينه  للملك يف  قّدَم  بأنّه  سلامن  الّشيخ  ويكشف 

أّن  إىل  يشري  مضمونها  وكان  باليد«،  إياه  سلّمتها  مكتوبة 

وإعطاء  104منه،  للامدة  خالفاً  الّدستور  تغيري  إىل  »االتجاه 

الّشورى املعنّي صالحّية تشيعّية؛ سوف يؤديان بكّّل  مجلس 

م تنبيها  وضوح إىل االختالف«، كام شّدد الّشيخ عيل عىل أن يُقدِّ

لآلثار الّسلبية املحتملة مغبّة هذا التغيري، وقال يف رسالته »هذا 

ما يجب علينا أن نتجّنبه بعد املكسب الكبري والتاريخي الذي 

تحّقق باإلجامع الوطني عىل امليثاق«. وهو إشعار ينطوي عىل 
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إدراك الّشيخ عيل بأن املساَس بالّدستور العقدي سيجلُب انقالبا 

اإلجامع  واسعا من  األوىل، حجام  وللمرّة  عىل مرحلٍة شهدت، 

عىل موقٍف مشرك بني الحكومة واملعارضة، وهو انقالٌب يُعيد 

إهدار  وهو  الــوراء،  إىل  عيل،  الّشيخ  نظرة  بحسب  الجميَع، 

»املكسب الكبري والّتاريخي« الذي تحّقق.

محاولة للقاء الملك لم تكلل بالنّجاح

يروي الّشيخ سلامن، يف جانٍب من الّشهادة، مسعى توالّه 

)األمري يف حينه( يضّم عددا  امللك  لعْقد اجتامع مع  شخصيّا 

من العلامء، بينهم الرّاحل الّشيخ عبداألمري الجمري، وآية الله 

الغريفي)))(،  عبدالله  السيّد  والعالمة  قاسم)))(،  الّشيخ عيىس 

وآخرين، وكان ذلك الطلب ببادرٍة من العلامء بعد أن سمعوا 

بروع »تغيري الدستور«. يقول الّشيخ سلامن بأنه سعى، مع 

سلبيّا،  كان  الرّد  أّن  إال  اللّقاء،  هذا  لرتيِب  الجمري،  الّشيخ 

وجوهنا،  يف  أوصدت  »األبواَب  فإّن  سلامن  الّشيخ  وبتعبري 

التي  بالطريقة  الجديد )دستور 2002(  الّدستور  حتى صدَر 

قادت إىل االختالف الكبري يف 14 فرباير/شباط 2002م«.
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الدوائر  بالملك:  السياسيّة  الجمعيات  لقاء 

االنتخابيّة

يكشُف الّشيخ عيل سلامن حضورَه لقاء مع امللك، ومعه 

وكان  أخرى،  وطنيّة  وشخصيات  الّسياسية  الجمعيّات  رؤساء 

العام  منتصف  يف  جرت  التي  البلديّة  االنتخابات  بعد  ذلك 

قاطعتها  التي  النيابيّة  االنتخابات  انعقاد  وقبيل  2002م، 

جمعيّة الوفاق.

الالفُت يف هذا اللقاء، بحسب الّشيخ سلامن، هو أّن امللك 

نصيحة عيل  »سمَع  امللك(  )أي  أنه  إىل  باإلشارة  الكالم  ابتدأ 

سلامن وآخرين بخصوص تعديل الّدوائر االنتخابّية«، وأوضح 

امللُك بأنه »تّم تعديل )الدوائر( ليكون للمحافظة الجنوبّية 

ستة مقاعد، بدال من مثانية«. ويستعيد الّشيخ عيل ذاكرته يف 

هذا اللّقاء، ويقول بأنه علّق عىل كالم امللك وقال له: »إننا إْن 

كّنا نريد عدالة توزيع الدوائر، فإن نصيب املحافظة الجنوبّية 

– التي ال يتعّدى عدد الناخبني فيها ثالثة عش ألف ناخب 

الّشيخ  أعاَد  ثم  مقاعد«.  ستة  وليس  فقط،  مقعدان  هو   –

سلامن توجيه الحديث إىل ما يرى بأنه »املوضوع األهم الذي 

النيابّية«  االنتخابات  إجراء  قبل   )..( عليه  نتوافَق  أن  يجب 

وهو »التوافق الّدستوري«.
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مساَر  أّن  إال  تعليقه،  عىل  امللك  رّد  عيل  الّشيخ  ينقل  ال 

األحداث التي جرت آنذاك، يشري إىل أّن الرّد كان خارج أمنيّات 

املعارضة، ما دفَع األخرية إىل مقاطعِة االنتخابات النيابيّة سنة 

2002م، بعد املشاركة يف االنتخابات البلديّة التي جرت بعدها 

الّشيخ عيل تحت عنوان  بّدٍة قصرية، وهي مقاطعة يضعها 

»االضطرار«.

مقاطعة االنتخابات.. واستمرار اللقاءات

يوّضح الّشيخ عيل، إذن، بأّن مقاطعة الربملان كان اضطرارا 

من املعارضة، وأّن الهدَف من ذلك هو »إيصال رسالة للّسلطِة 

مفادها عدم رضانا عن الّدستور الجديد«. يستدرُك الّشيخ عيل 

يف شهادته، ليؤكّد بأّن هذه املقاطعة مل تكن قطْعا للتّواصل مع 

الُحكم، ويقول بأّن »الّتواصَل مع جاللة امللك ووزير الديوان 

الشيخ خالد بن أحمد استمّر )بعد املقاطعة(، بهدف إيجاد 

حلوٍل للمسائل املُختلََف بشأنها، وأهّمها الّدستور، والّتمييز، 

والّتجنيس الّسيايس«. 
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محاولة فوزي جوليد

يف سياق توضيح املشهد العام بعد املقاطعة؛ يتحّدُث الّشيخ 

عيل سلامن عن محاوالِت »بعض الجهات اقرتاح تسويٍة للمشكلة 

الّدميقراطي  »املعهد  بذلها  التي  املحاولة  ومنها  الّدستوريّة«، 

فوزي  السّيد  البحرين(  )يف  الرّسمي  ممثله  عرب  الوطني)18( 

جوليد)))(«. ويقول بأن »إحدى الّصيغ املقرتحة للحّل )كانت( 

إلغاء النّص الّدستوري الذي ينّص عىل اجتامع مجلي النواب 

والشورى، يف حال االختالف عىل تشيع ما«، إال أّن »الحكم« 

رفَض هذه »الّصيغة«، وذهبت الحكومة بعيدا يف هذا املنحى، 

عندما »طرُِد املعهد املذكور وممثلّه من البحرين«.

اتصال الملك: ترحيب بمشاركة الوفاق

الوفاق،  جمعيّة  ــراَر  ق أّن  سلامن  عيل  الّشيُخ  يوّضح 

عام  البلديّة  باالنتخابات  املشاركة  يف  األخرى،  والجمعيّات 

2002م؛  عام  النيابيّة  االنتخابات  يف  مقاطعتها  رغم  2002م، 

وعىل  الدستوريّة«،  األزمة  من  بالتخفيف  منها  »رغبًة  جاء 

لها من خالل املؤّسسات  أمل »أن تتمكّن من إيجاد مخرجٍ 

الرّسمّية، ومن بينها الربملان«. 
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ويكشف الّشيخ سلامن عن اتصال هاتفّي مع امللك حمد، 

بن  منصور  الّسابق  الوزير  )موبايل(  اتصال  جهاز  بواسطة 

رجب)20(، وعرّب فيه امللُك عن ترحيبه بشاركِة جمعيّة الوفاق 

يف االنتخابات البلديّة. وذكر الّشيُخ سلامن بأّن امللك أمَر وزيَر 

الّديوان املليك، الّشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بأْن »يتواصَل 

مع الوفاق ويعرّب لها عن ترحيبه بهذا القرار«.

الملك: »اللي تتطلع إليه يا علي سيتحقق«

لقاء  أّول  يف  امللك  يُصارح  أن  سلامن  عيل  الّشيخ  اختاَر 

حيث  البلديّة،  االنتخابات  يف  املشاركة  قرار  بعد  جمعهام 

م فرصًة للّتوافق عىل حلوٍل  أوضَح له بأّن »هذه املشاركة تُقدِّ

للمشاكل«. وأضاَف الّشيُخ سلامن: »هي مبثابة تحدٍّ لإلرادات 

وإيجاد  املواطنني،  حلم  وتحقيق  بالوطن،  للّنهوض  الهادفة 

حّل للقضايا البارزة، وعىل رأسها القضّية الّدستوريّة، ووْقف 

ومن  للّناس«.  املعييش  الوضع  وتحسني  والّتجنيس،  الّتمييز 

الالفت أّن الّشيَخ سلامن كان مرّصا عىل تكرار هذه القامئِة من 

القضايا يف كلِّ لقاءاته برموز الحكم.

أّما رّد امللك عىل هذه املصارحة، فكان مثريا لالنتباه أكرث. 

الذي  »كّل  سلامن:  الّشيخ  رواية  بحسب  امللك،  قال  حيث 
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هذه  الله«.  شاء  إْن  وسيكون،  سيتحّقق،  عيل  يا  إليه  تتطلّع 

العبارة، وال شك، ستكون واحدًة من أهّم املواقف التي يرويها 

الّشيُخ سلامن عن امللك، ومن املمكن أن تكون ماّدة عميقة يف 

املساجالت والحجاجات الّسياسيّة بني الحكومة واملعارضة، وبا 

يُتيح للمعارضِة إمكان تسجيل الّنقاط وإلزام الحكم با ألزَم به 

بالتّوازنات  مرهونا  يظّل  الّشهادة  هذه  توظيف  أّن  إال  نفسه. 

الرّاهنة بني الطرفني، والقدرة املتفاوتة عىل تسويق املواقف.  

علي  يا  تبيه  »اللي   :2006 مشاركة  بعد  الملك 

بيصير«

تجّدد اللقاُء بامللك، بعد ميض سنتني من انتخابات )200م. 

يفّضل الّشيُخ عيل سلامن أن يقَف عند هذه املحطّة بالتذكري 

حصدت  حيث  االنتخابات.  هذه  يف  الوفاق  جمعيّة  بحصاد 

األصوات  من   ((٪ نسبته  ما  وجمعت  مقعدا،   (( الجمعيّة 

االنتخابيّة. يف هذه املرّة حصَل اللّقاء بطلٍب من الّشيخ سلامن، 

وفيه »بّث« األخرُي »الّشكوى بأن التجربة الربملانّية، بصيغتها 

نُبقي  أن  يجب  وأنه  واملواطنني،  للّشارع  ُمحِبطة  الحالية، 

األمل بهذه التجربة، لنقوَل للمواطنني إّن اإلصالَح الّدستورّي 

والتطّور ممكٌن، كام يجب علينا أن نُْسع يف إصدار القوانني«.
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وقد حرَص الّشيخ سلامن عىل تفصيل شكواه للملك، لجهِة 

البطء الذي يستويل عىل العمل الربملايّن، حيث بدأ بالّشكوى 

والالئحة  الّدستوريّة،  للّصيغ  نتيجة  العملّية  »بطء  من 

باقرتاح  تبدأ  طويلة،  زمنّية  فرتًة  تستلزُم  التي  الّداخلّية 

القانون، ثّم موافقة اللّجنة املختّصة عليه، ثم موافقة املجلس 

عليه، ثم إحالته للحكومِة لصياغته يف صيغِة مشوع قانون، 

التي  الّدورة  أو  ذاتها  االنعقاد  دورِة  يف  للمجلس  وإعادته 

م توصياتها  تليها، ودراسته من قبل اللّجنة املختّصة التي تُقدِّ

حول مواّده بالتّفصيل، ثّم عرْضه عىل مجلس النّواب. وبعد 

ال  الذي  الشورى  ملجلس  يذهُب  عليه،  واملوافقة  التداول 

رفعه  عليه  املجلُس  وافَق  فإْن  فيه،  للّنظر  الوقُت  له  يَُحّدد 

أعاده  ماّدٍة واحدة؛  اعرتَض حتى عىل كلمٍة يف  للملك، وإْن 

للمجلس املنتخب«.

اللّقاء،  ليس معروفا األجواء التي كانت تسيطُر عىل هذا 

خاّصة يف الوهلِة األوىل التي كان يرسُد فيها الّشيُخ عيل سلامن 

امللك  إخبار  كان حريصا عىل  ولكنه  املفّصلة،  الّشكوى  هذه 

يبدو  فيام  مستفيدا  الّتشيع«،  تُعيُق  اإلجراءات  »هذه  بأّن 

من الجّو اإليجايّب الذي مّهدت له مشاركة الوفاق يف الربملان، 

ماّم أتاَح للّشيخ عيل أْن يعطي أمثلًة عىل البطء واإلعاقات يف 
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العمل التريعي آنذاك، من قبيل استغراق تغيري بعض مواد 

الالئحة الّداخليّة نحو مثاين سنوات »ومل تُحّقق ذلك«.

يف األجواء ذاتها من لقاِء امللك، يقول الّشيُخ عيل »بّينُت له 

)أي امللك( أّن عددا من القوانني ُمعطّل يف مجلس الّشورى، 

للمواطن؛  تصل  أن  يجب  التي  الخدمات  من  الكثري  وأّن 

ُمعطّلة يف بريوقراطّية عقيمة وأداء حكومي ضعيٍف وفاشل«.

هذا الّنقد الواضح للعمل التّريعي، وللحكومة، كان ُمعّدا 

من ِقبل الّشيخ عيل، وقبل انعقاد اللّقاء، ولذلك يقول الّشيُخ 

بأنّه قّدَم للملك »رسالة مكتوبة تتضّمن توضيحا لهذه  عيل 

األمور، واملقرتحات ملعالجتها«.

قالها  التي  كلمته  كّرر  امللك! حيث  رّد  كانت يف  املفاجأة 

للّشيخ عيل سلامن يف اللقاء الذي جمعهام يف 2002م، وذلك 

بقوله »إن شاء الله يا عيل كّل اليّل تبيه بيصري« )كل ما تريده 

سيتحقق(. كام أوضح الّشيخ عيل بأّن امللَك أبدى استغرابه من 

الّشيخ  به  استفاَض  الذي  النحو  عىل  و»الواقع«،  »الحقائق« 

عيل يف مداخلته مع امللك. ثم يروي الّشيُخ عيل بأن امللك أمَر 

وزير الديوان املليك، الّشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، »بالنظر 

يف هذه األمور، والعمل عىل حلّها، كام أمره بتنظيم لقاءاٍت 

مع الحكومة لحّل األمور املتعطّلة«.
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مع  لقاٌء  حصَل  فقد  عيل،  الّشيُخ  يقول  وكام  وبالفعل، 

إال  الوزراء،  رئاسة  مقّر  يف  آخر  ولقاء  بكتبه،  الّديوان  وزير 

مخرجاِت  عن  الرّضا  عدَم  شهادته  يف  أبدى  عيل  الّشيخ  أّن 

وهو  تُذكر«،  نتائج  دون  »من  كانا  حيث  اللقاءين،  هذين 

الّسلبية،  هذه  أسباِب  بشأن  كبرية،  استفهام  عالماِت  يثري  ما 

والعوائق التي كانت تحول دون تنفيذ )تعهُّد( امللك بتحقيق 

كّل ما يتمّناه الّشيخ عيل، بوصفه رمزا للمعارضة. ولعّل هذه 

بعد  عيل،  الّشيخ  وبينهم  للمعارضني،  شاغال  ستكون  األسئلة 

عن  للبحِث  يدعو  ماّم  الحكم،  رموز  مع  اللّقاء  محطّات  كّل 

)املضائق( التي كان تُدفَع بها حصيلة هذه اللّقاءات، وتحيلها 

إىل واٍد آخر غري الذي كان يُفرُض بها أن تكون فيه.

لقاء العلماء بالملك: الصراحة واللجنة الضائعة

قبل عامني من أحداث )) فرباير ))20م، حصَل لقاٌء مع 

امللك بحضور أفراٍد من العائلة املالكة من جانب، ومجموعة 

قاسم،  عيىس  الّشيخ  الله  آية  بزعامة  البارزين،  العلامء  من 

بني  من  سلامن  عيل  الّشيخ  وكان  الغريفي.  عبدالله  والسيد 

الحضور أيضا.
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ويقول  »رصيحا«،  كان  اللّقاء  هذا  بأن  الّشيخ عيل  يروي 

بأّن الّشيخ قاسم »تحّدث فيه عن الّتمييز والّتجنيس والقضية 

الّدستوريّة«. وينقُل الّشيخ سلامن موقَف امللك يف هذا اللّقاء، 

لهذه  حّل  إيجاد  يف  رغبته  »أبدى  األخري  بأّن  أوضَح  حيث 

عىل  قاسم  والّشيخ  امللك  باتفاق  اللّقاُء  وخرج  املشكالت«، 

»تشكيل لجنة متابعة لهذا االجتامع لحّل هذه املشكالت«.

امللك  اختاَر  فقد  اللّجنة،  أهمية عىل هذه  إضفاء  وألجل 

بن  خالد  الّشيخ  املليك  الديوان  »وزير  فيها، وهم  يثله  مْن 

عبدالله  بن  راشد  الّشيخ  الّداخلية  ووزير  آل خليفة،  أحمد 

آل خليفة، ووزير الخارجّية الّشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، 

ومستشار امللك الدكتور محمد عيل السرتي«.

وطلَب امللُك من الّشيخ قاسم أن »يختار مْن ميّثله يف هذه 

اللّجنة، وحّل هذه املشكالت، بأرسع ما ميكن«. وبعد يومني 

الّديوان املليك، بأن  اللّقاء، أبلَغ الّشيخ عيل سلامن وزيَر  من 

»املجموعة  رئاسة  الّشيخ عيل(  )أي  منه  قاسم طلب  الّشيخ 

التي متّثله« إضافة إىل أعضاء آخرين، مل يذكرهم الّشيخ عيل 

يف شهادته. كام طلَب الّشيخ عيل من الوزير أن يُحّدد »موعدا 

لالجتامع، القرتاح حلول للمشكالت املُثارة«.
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أسبوٌع  آخر، حيث ييض  اتجاه  املفاجأة، ولكن يف  تتكّرر 

عيل  الّشيخ  يرَِد  أن  غري  من  الوزير،  مع  األّول  االتصال  عىل 

الديوان،  بوزير  االتصاَل  كّرر  عيل  الشيخ  أّن  إال  منه.  جواٌب 

العمل  يف  للبدء  االجتامع،  وموعد  اللّجنة،  »بأمر  ــره  وذكّ

إليجاد حلول للمشكالت الرّئيسّية، وهي: الّتمييز، الّتجنيس، 

يف  »فكّرنا  هو:  الوزير  جواُب  وكان  الّدستوري«.  والتوافق 

املوضوع، ووجدنا أنّنا إذا مضينا يف أمر اللّجنة؛ فإنّنا سُنهّمش 

املؤّسسات القامئة«. هذا الجواُب كان غري متوقّع بالّنظر إىل 

أّن امللك شخصيّا كان وراء اللّجنة والّدفع بها، وبحضور كبار 

إىل  عيل  الّشيخ  دفَع  ما  والحكومة،  العلامء  من  الّشخصيات 

مثينة  »فرصة  وصفها  ملا  »وأد«  بثابة  الجواب  هذا  اعتبار 

للّتوافق عىل إصالح سيايّس«، حيث يقول بأنّه باإلمكان »مترير 

هذا الّتوافق عرب املؤّسسات القامئة، ألنّني كنُت رئيسا لكتلة 

الوفاق النيابّية، وكان من اليسري فْعل ذلك عرب ذلك املجلس«.

وظروف  الملك  العربي:  الربيع  بعد  ما  لقاءات 

المنطقة

عدٍد  يف  العريب  بالّربيع  تُعرَف  التي  األحداث  اندالع  بعد 

من البلدان العربيّة، اجتمَع الّشيخ عيل سلامن بلك البالد يف 
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قرص الّصافريّة. كان ذلك عرص يوم العارش من فرباير/ شباط 

بن  راشد  الّشيخ  الّداخلية  وزيُر  أيضا  اللّقاَء  وحرَض  ))20م، 

اللّقاء  عبدالله آل خليفة. وكان من الطّبيعي أن تطغى عىل 

أحداُث »الحراك الّشعبي بالبلدان العريب املتعّددة«.

يف هذا اللّقاء، قّدم الّشيخ عيل نصيحته للملك قائال »خْذ 

زمام املبادرة كام فعلت يف سنة 2001، وقْم مبا يقوم به امللك 

األردين )يف املايض( الحسني بن طالل من تغيري الوزارة كلّام 

تبنّي فشلها يف تحقيق طموحات الّشعب، وبذلك تجّدد الثقة 

واألمَل عند الّشعب عرب وزارة جديدة«.

ومرّة أخرى، يُقّدم امللُك رّده اإليجايب، مع استدراٍك سيكون 

االختالف عىل  قاعدة  تُنبت  التي  النمطيّة  العبارِة  منبُع  فيام 

رواية  بحسب  امللُك،  قال  فقد  اإلقليميّة.  الظروف  مقولة 

الّشيخ عيل: »إنني مع شعبي يف تطلعاته الّدميقراطّية إىل آخر 

وأضاف  املنطقة«.  ظروف  بعَض  نُراعي  أن  علينا  لكن  حّد، 

امللُك »إيّن أخربُت إخواين أمراء املنطقة بأّن لدّي شعبا حيويّا 

وسياسّيا، ويطالُب بالّدميقراطّية منذ زمن طويل، وأّن ظروف 

البحرين مختلفة عن ظروِف جريانها«. 

هذه العبارة اإلضافيّة كانت، كام يبدو، خروجا من امللِك 

الخليج،  الوضع يف  االحتجاج بخصوص خصوصيّة  مقولِة  عن 
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وعدم االتجاه نحو الحلول الّديقراطيّة الحقيقيّة. ولذلك أبدى 

الّشيُخ عيل تأييده ملالحظِة امللك، ولكن مع توضيح إضايّف ينبئ 

الّنقاش، حيث قال »لكّن لدينا ظروف أيضا ليست  عن جّو 

لديهم، ومنها متّتعهم برثوات هائلٍة، وأّن عدد شعوبهم قليٌل 

مراعاتنا  مع  لبلدانهم،  الجغرافّية  باملساحة  قيس  إذا  نسبّيا 

للظّروف التي أرشت لها يا عاهل البالد«.

وقد استفاَد الّشيخ عيل سلامن من حضور وزير الّداخلية 

الوحيش«  »التعذيب  ملف  امللك  أمام  وأثار  املذكور،  اللّقاء 

باسم  املعروفة  القضية  يف  آنذاك  معتقلون  له  تعرّض  الذي 

»الحّجرية«))2(، حيث طلَب امللُك من الوزير »التأكُّد من صّحة 

األمر، ضمن  بهذا  الّشيخ عيل  إفصاح  يكن  ومل  الكالم«.  هذا 

روايته يف املرافعة، استطرادا غري مقصود، بل ينطوي عىل عّدة 

رسائل غري مشّفرة تتّصل بالّسياق الزّمني للّقاء، حيث اإلشارة 

فرباير   (( أحداث  قبيل  البالُد  شهدتها  التي  االنتهاكات  إىل 

يف  ُيارَس  )التعذيب(  أّن  إىل  إشارة  األمِر  يف  وكذلك  ))20م، 

الّسجون، وأّن ذلك من املمكن أن يتكّرر يف الظروف التي كان 

فيها الّشيخ عيل معتقال وقت املرافعة.
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لقاء بعد 14 فبراير: اقتراح بتغيير الحكومة

شهد يوم )) فرباير/شباط يف البحرين من العام ))20م، 

أحداثا مل تكن يف سياٍق منسجم مع ترصيحات امللك وتعّهداته 

»املعالجة  الحكومة  اعتمدت  حيث  الّسابقة.  اللقاءات  يف 

األمنّية املتشّددة للحراك«، وسقط شهيدان يف )) و5) فرباير/ 

شباط. يف اليوم الثاين النطالق الحراك البحريني، التقى الّشيُخ 

بدايِة  يف  للملك  وعرّب  الّصافريّة،  قرص  يف  بامللك  سلامن  عيل 

اللّقاء عن التقدير له عىل »مبادرته بالتعزية بالّشهيدين« عيل 

مشيمع وفاضل املروك، وأتبَع ذلك باالقراح عليه، من جديد، 

للّشعب  أمل  وإعطاء  الحكومة،  بتغيري  »املبادرة  يأخذ  أن 

بسياسِة  التذكري  سلامن  الّشيُخ  كّرر  كام  اإليجايب«.  بالّتغيري 

يلجأ إىل تغيري  الذي كان  الحسني بن طالل،  »امللك األردين، 

»وأظّن  الّشيُخ عيل  يضيف  كلاّم طرأت مشكلة«.  الحكومة، 

الّسادس،  محمد  املغرب،  ملك  مبادرة  إىل  تطرّقُت  أنني 

بتشكيل لجنة لتغيري الّدستور، وتطوير التجربة الّدميقراطّية 

الفائز باالنتخابات هو الذي يُشكّل  املغربّية، ليكون الحزب 

املغريب  الّدستور  يف  أكرب  حقوقا  األمازيغ  وإعطاء  الحكومة، 

ل«. املُعدَّ

ومن وحي هذه التجارب، أوضَح الّشيُخ عيل بأّن البحرين 

يكن أن تتّبع »هذه الخطوات« ومن غري تأخري.
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ملا طرحه  فيه »تفهُّم«  اللّقاء، فكان  امللك يف هذا  رّد  أّما 

جريئة،  سياسّية  مبادرٍة  إىل  »حاجة  هناك  وأن  عيل،  الّشيخ 

تُجّنب البالَد االحتقان الّسيايّس املتصاعد«. 

الُحكَم  بأّن  أوحى  اتجاها  اللّقاء،  بعد  األمور،  أخذت  لقد 

عىل طريق األخذ بتلك الروحيّة التي ينقلها الّشيُخ عيل عن 

ملك البالد. ساَد هذا االعتقاد قرابة الّشهر بعد اللّقاء، إىل أن 

يف  األشّد  هي  االنتهاكات،  من  جديدة  موجًة  البالُد  دخلت 

تاريخها الحديث واملعارص.

خطاب »مناصحة« من داخل الّسجن

بعد كّل هذه اللّقاءات مع امللك، ورغم ما فيها من وعود 

الذي  )العنيد(  بالواقع  اصطدمت  ما  رسعان  عالية،  ومتّنيات 

شهدته البالد، إال أّن الّشيخ عيل سلامن يقول بأنه »مل يفقد 

بامللك،  لقاءاته  حول  روايته  يختم  أن  وفّضل  بعد«،  األمل 

بتقديم »خطاب مناصحة« مفتوح للملك، يؤكّد فيه ما كّرَر 

البلد؛  الّشامل يف هذا  اإلصالح  »وهو حصول  عنه،  الحديَث 

لينعم كلُّ املواطنني بالحياِة الّسعيدة«.
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وتعبريا عن هذا األمل، وّجه الّشيخ عيل عرب مرافعته أمام 

»الّنصيحة«.  عنوان  تحت  امللك  إىل  خطابا  املحكمة،  هيئة 

وفيام ييل نّص هذا الخطاب:
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 ملحق الفصل األول: 
 خطاب الّشيخ علي سلمان

 إلى ملك البحرين

جاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة )حفظه الله(

الّسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

ألّن النصح واجٌب عيّل، فإين أتقّدم لكم بالّنصح، مخاطبا 

مذكّرا  تحملونه،  الذي  واالسم  تتبوؤنه،  الذي  باملنصِب  لكم 

لكم مبسؤولياتكم، ومناشدا إيّاكم رعاية شعبكم الكريم، وأْن 

تعودوا معه كام كنتم عند بدء حكمكم، من تبييض للّسجن، 

وآمال  الحريات،  من  واسعة  ورحبة  للمعتقالت،  وإخــالٍء 

الحقوق،  ونْيل  والكرامة  العزّة  عىل  الحصول  من  متجّددة 

شؤون  إدارة  يف  الواسعة  باملشاركة  األمَل  تفتُح  ومبادرة 

الّدولة. وبذلك كلّه، يا جاللة امللك، حظيتم بحفاوِة االستقبال 

نفسكم،  عىل  قطعتموه  الذي  الوعَد  وإّن  وغريها.  سرتة  يف 
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وسّجلتموه يف امليثاق ويف الّدستور الجديد، املتمّثل يف ملكّيٍة 

دستوريّة عىل غرار املاملك الّدستوريّة الّدميقراطية العريقة، 

وسلطة تشيعّية ورقابّية منتخبة بغري إعاقٍة من مجلس معنّي 

لعملها، وحكومة تعرّب عن إرادته، وهي املطالُب التي يتعاىل 

ينتظرون  الناُس  زال  ما  الذي  الوعُد  هذا  بها.  الناس  صوُت 

واقعا،  يكون  أن  فعساه  وحّقهم،  حلمهم  وهو  به،  الوفاَء 

وعىس أن يتجاوَز هذا الوطُن الغايل كّل الّشور التي لحقت 

به، وكّل أذى ناله، وعىس أن تُفتَح له صفحة بيضاء جديدٌة 

ينبثُق منها حلُم كّل األجيال بدولٍة عرصيّة وملكّية دستوريّة.

ومحاولة  املغالبة،  سياسة  استمرار  يف  الحكمة  أرى  ال  إنّني 

مغلوٌب،  الّسياسة  هذه  يف  فالغالُب  بالقّوة.  املعارضني  إخضاع 

بديال عن  تقوم  وإنّها ال  البالد ومستقبلها،  لحارض  وفيها تدمريٌ 

سياسِة الّتعايش والوئام وتبادل املنفعة، بني كّل فئات املجتمع 

وطبقاته، وهي شديدُة الخطورة يف كّل بلٍد مهام كربت مساحته، 

وكرثت ثرواته، ولكّنها األخطُر حني تكون البالد صغريًة يف مساحتها 

الّدولّية  للظّروف  اقتصادها  يف  رهينًة  مواردها،  يف  شحيحًة 

واإلقليمّية التي تخضُع للتقلّبات. وإّن إمكانّية الّتوافق عىل نظام 

قامئة  الّشعب،  ومصالَح  املالكة،  العائلة  مصالَح  يحّقُق  سيايّس 

وكبرية، إذا صدقت نوايا وجهوُد البحِث عن هذا الّتوافق.

والّسالم عليكم ورحمة الله.



41

 الفصل الثّاني: 
اللقاءات مع ولي العهد

العهد  ويل  مع  عديدًة  لقاءاٍت  سلامن  عيل  الّشيُخ  عقد 

الّشيخ سلامن بن حمد آل خليفة)22(، ولكن الّشيخ عيل اختاَر 

منها جملة من اللّقاءات التي لها ارتباط وثيق بساِر األحداث 

التي انتهت إليها البالُد بعد العام 2002م. 

قبل  العام )200م،  يف  اللّقاُء  كان  اللّقاءات  بني هذه  من 

اللّقاء،  التي شاركت فيها الوفاق. يف هذا  النيابيّة  االنتخابات 

التي  املشكالت  »أهمَّ  استعراض  تّم  بأنه  عيل،  الّشيُخ  يقول 

تواجهها اململكة، وعىل رأسها: املشكلة الّدستوريّة، ومشكلة 

الّتجنيس، ومشكلة الّتمييز، ومشكلة اإلسكان«.

العهد، حيث  إيجابيّا عن ويل  انطباعا  الّشيُخ عيل  يُسّجل 

»بدا مدركا لهذه املشكالت »وحجم آثارها، ومتفّهام لوجهات 

الّنظر التي طرحتها«. وقد طلَب ويل العهد، كام يروي الّشيُخ 
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الّنظر هذه يف شكل مذكرٍة  عيل، أن يكتَب األخرُي »وجهات 

الّشيُخ عيل  به  قام  ما  وهو  القرار«.  اتخاذ  بيده  ملْن  لرْفعها 

بالفعل، واستهّل ذلك »مبذكّرة يف موضوع الّتجنيس«، مع وْعٍد 

لويّل العهد بتقديم مذكراٍت أخرى بشأن القضايا املتبقيّة. إال 

أّن االجتامعات يف تلك الفرة »توّقفت فجأة، من دون نتائج 

تُذكر« كام يقول الّشيخ عيل.

مشروع ولي العهد الّسياسي

يتوقف الّشيُخ عيل سلامن عند لقاٍء آخر مع ويل العهد، من 

غري أن يذكَر تاريخ اللّقاء، أو ظروفه. وّجه الّشيُخ عيل سؤاال 

يف هذا اللّقاء حول مروع ويل العهد الّسيايس. كان الّسؤال، 

فيام يبدو، جزء من تفاصيل أخرى تناولها الجانبان، وكان نوُع 

الّسؤال ينبئ عن طبيعِة األجواء )الجيدة( التي كانت تخيّم يف 

لقاءات الجانبني. فامذا كانت إجابة ويل العهد عىل الّسؤال؟

اختاَر ويّل العهد أسلوبا دبلوماسيّا يف البداية، حيث خاطَب 

الّشيخ عيل: »نفس املشوع الذي لديك«. فبادَر الّشيخ عيل 

الّتداول  أساس  عىل  يقوم  دميقراطي،  مشوعي  »إّن  بقوله: 

»ال  بأنه  وقال  العهد  ويل  فرّد  الّنهاية«.  يف  للّسلطة  الّسلمي 

يختلف معي، ولكن ذلك يحتاج إىل وقت«. فقال الّشيخ عيل 
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مؤكدا عىل ذلك: »ال خالف يف مسألة الوقت، وعلينا أن نتفق 

عليه، وعىل الخطوات الالزمة له«.

لقاءات فبراير ومارس 2011م

خالل  مرّات  عدة  العهد  بويّل  سلامن  عيل  الّشيُخ  التقى 

وكانت  ))20م.  العام  من  ومارس/آذار  فرباير/شباط  شهري 

تصاعد  وقْع  عىل  جرت  لكونها  خصوصيّتها  اللّقاءات  لهذه 

االحتجاجات الّشعبيّة يف البالد. يف )) فرباير/ شباط ))20م، 

حصَل لقاٌء بني الطرفني، وذكَر فيه الّشيخ عيل »نفس األفكار« 

التي تداولها مع امللك يف اللقاءاِت معه، كام أكّد لويّل العهد 

حقيقّيا  أمال  يعطي  سيايّس،  بحلٍّ  املبادرة  رضورِة  »عىل 

باإلصالح الّشامل«. 

لألفكار  واضحا  »تفّهام  اللّقاء  هذا  يف  العهد  ويلُّ  أظهَر 

املطروحة« كام يقول الّشيُخ عيل، وتواصلت بينهام اللّقاءاُت 

واالتصاالُت يف هذه الفرة، وكان الّشيُخ عيل يُقّدم فيها »الّنصح 

املتعلّقة  تساؤالته  من  كثريٍ  »عىل  يجيُب  كان  كام  نا«،  ُمدوَّ

وصالحّيات  امللك،  جاللة  وصالحّيات  الّدستوريّة،  بالّصيغة 

املقابل،  يف  وغريها«.  االنتخابّية،  والّدوائر  الــوزراء،  رئيس 
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العهد محافظا عىل موقفه »املتّفهم لهذه األفكار«  كان ويّل 

و»االقتناع بفكرة املبادرة الّسياسّية«.

»يرتّقُب«  سلامن  عيل  الّشيُخ  فيه  كان  الذي  الوقت  ويف 

كانت  مة«؛  املُقدَّ واألفكار  لألوراق  »متابعًة  العهد  ويّل  من 

البحرين  إىل  الجزيرة  درع  قّواُت  ودخلت  تتسارع،  األحداُث 

السّيد  تقريُر  سّجل  قمعّي،  أمنّي  مساٍر  إىل  البالَد  أخَذ  »ما 

بسيوين)23( بعَض تفاصيله« كام يختم الّشيُخ عيل هذه الفرة 

من لقاءاته مع ويّل العهد.

لقاءات ولي العهد في 2014م: ملف التّمييز

يف 5) يناير/ كانون الثاين ))20م، تجّددت لقاءاُت الّشيخ 

ثالثة  قرابة  داَم  انقطاع  »بعد  العهد،  ويّل  مع  سلامن  عيل 

سنوات«. مل يكن فيام يبدو اللقاُء خاصا، بل كان »علنّيا«، من 

غري أن يذكر الشيخ عيل تفاصيَل حول الحضور اآلخرين. وذكر 

فيه الّشيُخ عيل بأّن »البحرين تعاين من واقع الّتمييز املّر«. 

الّشيخ عيل هذه املرّة مْجمال، بل اختاَر أن  مل يكن طْرح 

يكوَن أكرث وضوحا وتفصيال، حيث قال إّن »املواطن املعارض 

يف  خليفة  آُل  يكون  حيث  الّرابعة،  الّدرجة  يف  يأيت  الّشيعي 

الّثانية،  الّدرجة  يف  العربّية  القبائُل  وتليهم  األوىل،  الّدرجة 
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ثم املجّنسون الُجدد يف الّدرجة الّثالثة، وبعدها يأيت الّشيعة 

واملعارضة الّسياسّية يف الّدرجة الّرابعة، وقد يتّم اعتبارهم يف 

الّدرجة الخامسة مع ترْك الّدرجة الرابعة لألجانب الوافدين«.

يسيطُر  كان  الذي  الجّو  شهادته  الّشيُخ عيل يف  يوّضح  مل 

هذا  يسمُع  وهو  فقط  ليس  اللّقاء،  هذا  يف  العهد  ويّل  عىل 

التوضيَح الناقد والرّصيح، ولكن أيضا بعد مرور سنواٍت ثالث 

إال  العام ))20م.  التي جرت يف  بينهام  املثرية  اللّقاءاِت  عىل 

أصل  »حول  نقاشا  تناول  اللّقاَء  بأّن  يوّضح  عيل  الّشيَخ  أّن 

وأّن  القرار،  اتخاذ  الّشعب عن  إقصاء  املتمّثلة يف  املشكالت 

القرار  اتّخاذ  يف  املشاركة  من  الّشعب  يكمن يف متكني  الحّل 

وفقا لعملّيٍة دميقراطّية«. 

البدء  وجوب  »عىل  اللّقاء  هذا  يف  عيل  الّشيُخ  أكّد  كام 

بصفحٍة جديدٍة لإلصالح، بعيدا عن البحِث عن املتسّبب يف 

األوضاع املتأزّمة، والذي تختلُف حوله اآلراء«.

أوراق هامة لقاء مع ولي العهد: ثالثة 

الّشيُخ عيل سلامن  التقى  الّسابق،  اللّقاء  بعد أسبوع من 

مجّددا بويّل العهد، وتحديدا يف )) فرباير/شباط ))20م. 
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يُجمل الّشيُخ عيل املناقشات التي دارت يف اللّقاءين، ويقول 

الجارية،  واألوضاع  الّسياسّية،  القضايا  »تقويم  تناوال  إنهام 

وآفاق الحلول املمكنة«. وأوضَح وجهة نظره التي تناولها يف 

هذين اللقاءين، وقال بأنها »تقوم عىل البحث عن حّل دائم 

واالنفجارات  األزمات  تكرار  البالَد  يُجّنب  وواضح،  وشامل 

السياسّية«، مشّددا عىل أّن ذلك »يتم من خالل االتفاق عىل 

ملا  الّدستوريّة، وفقا  امللكّية  تحّقق  صيغٍة دستوريّة جامعة، 

بّش به امليثاُق الذي اتفقنا عليه، بأال يكون ملجلس الّشورى 

أّي دور تشيعّي فيه«.

العادلة  الّدوائر االنتخابّية  الّشيُخ عيل »موضوَع  أثار  كام 

التي ال تعطي مفاضلة ومتييزا ألحٍد عىل أحد، ثم التوافق عىل 

كيفّية تشكيل الحكومة، وعىل استقاللّية القضاء، والحاجة إىل 

إدماجِ مكّونات املجتمع يف األجهزة األمنّية، كام أوىص السّيد 

بسيوين بذلك«.

واختار الّشيُخ عيل أن يُقّدم يف هذا اللّقاء ثالثة أوراق، يبدو 

تناولتها.  التي  بالّنظر إىل املوضوعاِت  أنّها متثّل محتوى هاما 

ودورنا  بيننا،  اللّقاءات  بجدولة  »تتعلق  األوىل  الورقة  كانت 

الّشخيص يف إنجاح الحوار املُفيض لحّل توافقي«، أّما الورقة 

الثانية فكانت حول »موضوع بناء الثقة، وعدد من الخطوات 

الالزمة من طريف الحوار لتهيئة األجواء وبناء هذه الثقة«. يف 
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حني تضّمنت الورقة الثالثة »خارطة طريقة زمنّية للخطوات 

التي نحتاج إليها من الواقع الحايل. وصوال إىل مرحلة التوافق، 

وجعله واقعا«.

فإّن  اليوم،  التالية، حتى  األحداث  تتبُّع مسار  ومن خالل 

هذه  عن  مستقبال،  ولو  الكْشف،  يف  قصوى  أهمية  هناك 

األوراق، حيث يكن أن تكون كّشافا عن الّرؤى الّسياسيّة التي 

كان يتم تداولها حينئذ، كام أنّها قد تصلُح أن تكون منطلقا 

جديدا يف أي حوار مستقبيّل بني طريف األزمة.

لقاء ولي العهد: مفهوم )الثورة( وإسقاط النظام

يف لقائهام بتاريخ )) فرباير/شباط ))20م؛ بّث ويلُّ العهد 

شاَع  الذي  )الثورة(  مفهوم  حول  حديثا  سلامن  عيل  للّشيخ 

الخاص  فهمه  عن  العهد  ويّل  وعرّب  الّشعبي«.  الحراك  »يف 

لهذا املفهوم، وأنه »يعني اإلصالح الثقايف واالجتامعي، وهناك 

يعني  ال  وأنه  اجتامعّية،  وثورة  ثقافّية،  وثورة  علمّية،  ثورة 

إسقاط الّنظام«.

ثم استدرك ويلُّ العهد، وأوضَح بأّن هناك يف نظام البحرين 

»مْن ال يرتاح إلطالق هذا املفهوم )الثورة(، عىل هذا الحراك«.
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ملفهوم  هذه  العهد  ويّل  مقاربة  تكون  أن  املمكن  من 

لهذا  سلامن  عيل  الّشيخ  استعامل  لتفسري  مفتاحا  )الثورة(، 

املفهوم، وقتئذ، يف الخطاب العام الذي وّجهه للجمهور، ويف 

مسعى  وكأنه  ظهَر  فيام  )توير(،  يف  حسابه  عىل  تغريداته 

لتحريِك املفهوم يف النطاق اإليجايب الذي ال يندرج بالرّضورة يف 

إطار املعنى الجذري، وبالّشكل الذي تحّفظ عليه ويلُّ العهد.

على  المالكة  العائلة  سيطرة  العهد:  ولي  لقاء 

الّدولة

املليئة  اللّقاءات  من  كان  اللّقاء  هذا  فإّن  يبدو،  وكام 

الّشيُخ عيل  الجانبني، حيث استفاَض  بالنقاشاِت املتنّوعة بني 

سلامن يف رْشح وجهة نظره حول »اإلخالل بالتوافق الّشعبي 

ق  املُصدَّ الوطني  العمل  ميثاُق  تضّمنهام  اللذين  والحكومي 

عليه عام 2001م، وما رافقه من ترصيحاٍت وعهود واضحٍة 

من ِقبل كبار املسؤولني يف الُحكم«. ورشَح الّشيُخ عيل مطّوال 

فكرة »املساواة بني املواطنني«، و»وجود دوائر انتخابّية عادلة 

تساوي بني أصوات املواطنني بالّتساوي يف القيمِة االنتخابّية«، 

القانون،  سيادة  املساواة،  »العدل،  حول  عديدة  وعناوين 

الحرية، األمن، الطأمنينة، الحلم، الّتضامن االجتامعي، تكافؤ 
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الفرص بني املواطنني«، باعتبارها »دعامات للمجتمع تكلفها 

الّدولة« للجميع »بال تفرقة«.

الحديثة«،  الّدولة  الّشيُخ عيل موضوَع »تشكيل  كام فتَح 

يعود،  ذلك  بأّن  وأفصَح  بعد«،  تتشكّل  »مل  بأنها  وأوضــَح 

بحسب ما ينقل عن فؤاد خوري))2(، إىل أن »العائلة املالكة 

تتحكم بالّدولة«، واستشهد الّشيُخ عيل »باملناصب السياسّية 

)املالكة(،  األرسة  أفراد  يتواّلها  التي  واالقتصادية  واألمنّية 

والّصالحّيات املمنوحة لهم بحكم هذه املناصب«، إضافة إىل 

ما تبيّنه األخباُر والّصحُف كّل يوم، ماّم ال يدع »مجاال للّشك 

بصّحة القول إّن العائلة )املالكة( ما تزال تسيطر عىل الّدولة، 

وأّن األمر آخذ يف االزدياد، مع دخول األبناء واألحفاد والنساء 

يف مجال املناصب اإلداريّة يف الّدولة.. بعد أن كانت محصورة 

يف دائرة األجداد«، كام يقول الّشيخ عيل.

لقاء ولي العهد: المكرمات.. والحقوق المشروعة

استعراض  يف  أكرث  تقّدما  يظهر،  كام  عيل،  الّشيُخ  أخذ 

أّن  إىل  وأشاَر  العهد،  ويّل  وأمام  املنجزة،  غري  الّدولة  معضلة 

)هو(  الحديثة  الّدولة  عىل  العائلة  هيمنة  مظاهر  »إحدى 

ث عن املكرمات التي تعني اإلفاضة والعطاء  استمرار التحدُّ
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مّمْن ميلك، وهو يف األصل حقوٌق مشوعة للمواطنني«، وذلك 

يف مجال اإلسكان والّرواتب والكهرباء، وغري ذلك. 

وليك يُعطي الّشيُخ عيل سندا عىل هذا الكالم الرّصيح؛ احتّج 

با سمعه من امللك شخصيّا يف لقاٍء سابق معه، والذي أكّد فيه 

وقد  مكرمات«.  يُسّميها  البعَض  لكن  حقوق،  »هذه  بأّن  امللُك 

الّشيُخ عيل من امللك يف حينه أن يوّجه اآلخرين »خاصة  طلَب 

فيها من  ملا  عبارة »املكرمات«،  استعامل  الّصحافة« بشأن عدم 

والّدولة  الزّمن،  مع  تتناسب  وال  للمواطنني،  وإهانة  »انتقاص 

الحديثني« كام يضيف الّشيُخ عيل الذي يختم حديثه عن لقائه 

بويّل العهد ويقول بأنه أوضَح له بأنه »من واجبنا جميعا العمل 

عىل بناء الّدولة الحديثة، فهو الّسبيل إىل دولٍة عرصيّة متطّورة«.

لقاءات 2013: وزير الداخلية في لقاء ولي العهد

املعارضة  بني  لقاءاٍت  عن  سلامن  عيل  الّشيخ  يتحّدث 

وقد  ))20م.  العام  يف  وذلك  العهد،  وويّل  بالوفاق«  »ممّثلة 

منها.  األول  اللّقاء  يف  الحارضين  بني  من  الّداخليّة  وزير  كان 

وفيه »قّدمت املعارضة رؤيتها لحّل سيايّس متّثل فيام ُعرف 

كان  »الحوار  بأّن  الّشيخ عيل  يقول  املنامة()21(«.  بـ)وثيقة 

شفهّيا، من دون تحرير كتايب يضمن توثيقه. وبعد أخذ ورّد، 
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امتّد إىل نحو شهر ونصف، وافَق وزير الّداخلية الّشيخ راشد 

بن عبدالله آل خليفة، عىل تقديم رؤية الحكم لحّل األزمة 

السياسّية؛ لتكون بديال للّنقاش عن رؤية املعارضة الّسياسّية«.

إال أّن الّشيخ عيل يرى بأّن »رؤية الحكم« مل تكن بستوى 

املطلوب، لكونها »مل تضف شيئا جديدا عىل الواقع الّسيايس 

واألمني«. ورغم ذلك، »قّررت الوفاُق مواصلة الحوار، ومناقشة 

مضامينه، تفاديا لكّل اتّهام لها بأنّها عطّلت الحوارات، وأمال 

بأْن يُثمر النقاش والحوار عن يشء ملموس«. 

الّلقاءات: مفيدة.. ولكن دون نتيجة

الوفاق  جمعيّة  موقف  عن  سلامن  عيل  الّشيُخ  يُعرّب 

اللّقاء  »مجرّد  بأّن  ويقول  باملسؤولني،  اللّقاء  موضوع  من 

لها. لكن  باملسؤولني؛ فائدة يف تجاوز األزمة، وإيجاد حلول 

عليها  الُحكُم  وأقفَل  نتيجة،  دون  من  انتهت  اللّقاءات  تلك 

األبواَب، وعادت األموُر إىل نقطِة البداية«.
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أعضاء وفدي الوفاق والُحكم

يروي الّشيُخ عيل سلامن بأّن لقاءا علنيّا جرى يف 5) يناير/

كانون الثاين ))20م، مع ويّل العهد، »وأعقبه لقاءات خاّصان 

غري معلنني« بني الّشيخ عيل بوصفه أمينا عاما لجمعية الوفاق، 

شباط  فرباير/   (( يف  جرى  لقاء  آخر  وكان  العهد.  ويّل  وبني 

))20م، الذي مّر الحديُث عنه.

الّتفصيلّية  األمور  يتوىل  فنّيا  »فريقا  الوفاق  شّكلت  وقد 

خالل  الُحكم«  »طلب  عىل  بناء  ذلك  الّسيايس«،  الحوار  يف 

اللقاءات معه. وتألّف »وفد الوفاق من ثالثة نّواب سابقني يف 

كتلة الوفاق، وهم الّسادة: عبدالجليل خليل، خليل املرزوق، 

وجميل كاظم«. 

يتألف من »مدير مكتب ويل  الحكومي، فكان  الوفد  أّما 

لويل  اإلعالمي  واملستشار  خليفة،  بن  سلامن  الشيخ  العهد 

العهد السّيد عيىس عبدالرحمن، واملستشارين القانونيني يف 

ديوان ويل العهد السيد يوسف خلف، والسيد عيل الفاضل«.

رّد الفريق الحكومي: )وثيقة األعيان(

مرئياٍت  املعارضة  قّدمت  أن  »بعد  عيل  الّشيُخ  يقول 

لتسهيل  جداول  يف  عرضتها  الّسياسّية،  ملطالبها  تفصيلّية 
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قراءتها؛ رّد الحكُم بعد كّل تلك الجلسات بورقٍة غري موّقعة، 

سلّمها أحد أعضاء الفريق التقني الحكومي، يف 26 أغسطس/ 

التي حواها ما ُعرف بعد  آب 2014، تّضمنت كلَّ املضامني 

ذلك بـ)وثيقة األعيان())2(«.

ورغم ذلك، »رّدت املعارضة عىل هذه الورقة، بتاريخ 28 

الحكم  مع  للّقاء  استعدادها  وأبدت   ،2014 آب  أغسطس/ 

من أجل مناقشتها. وكان الرّد إهامل طلب املعارضة، وقطْع 

الّتواصل معها، والّذهاب إىل لقاء ما ُعرف بـ)لقاء األعيان(، 

املعارضة  بني  الحوار  جلسات  كّل  أوقَف  الذي  اللّقاء  وهو 

السياسّية والُحكم« بحسب تقييم الّشيخ عيل سلامن.
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الفصل الثالث: تقييم الّشيخ علي 
للقاءات مع ولي العهد

بأنها  العهد  ويل  مع  اللقاءات  سلامن  عيل  الّشيخ  يصُف 

كانت »استثناء لطبيعِة اللّقاءات والحوارات« التي أجراها مع 

غريه من رموز الحكم، وخاصة »إبّان زخم الحراك الّشعبي« 

يف فرباير/شباط ومارس/آذار من العام ))20م. 

بالجّدية  »متّيز  العهد  ويّل  بــأّن  عيل  الّشيُخ  ويعتقد 

اآلخر«.  والرأي  للّرأي  واالستامع  والرّد،  واألخذ  واملصارحة، 

ويذهب الّشيُخ عيل بعيدا يف تثمينه لهذه اللقاءات، ويوّضح 

بأنها كانت من املمكن أن »تؤدي إىل حّل يكفُل للبالد األمَن 

واالستقرار، والخروج من أزماتها«.

له  وصفا  العهد  ويّل  عىل  سلامن  عيل  الّشيُخ  ويطبع 

ذلك، ويقول بأنه كان »متصّديا بارزا للتواصل مع املعارضة 
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الّسياسّية«، وإىل ما قبل أيّام من دخول قّوات درع الجزيرة إىل 

البحرين يف مارس ))20م.

التي  اللّقاءات  يف  العهد  ويّل  متيّز  عن  حديثه  سياق  ويف 

اللّيايل  إحدى  يف  تلّقى  بأنه  عيل  الّشيُخ  يكشف  معه،  جرت 

بـ»الوضع  وصفه  ما  وبسبب  مستعجل«،  للقاٍء  منه  »طلبا 

»الذي  الّسيايس  مساعده  عيل  الّشيُخ  أرسَل  آنذاك،  املتأزم« 

كان وقتها الّنائب األول لرئيس مجلس الّنواب، السيد خليل 

إبراهيم املرزوق« لينوب عنه يف هذا اللّقاء. وقد عقَد املرزوق 

مع ويل العهد لقاءين، كام يروي الّشيُخ عيل، ثم بادَر األخرُي 

والتقى ويّل العهد ثالث مرّات »ليكون مجموع اللقاءات التي 

عقدناها معه آنذاك خمسة«.

املعارضة  ــة  »رؤي اللّقاءات  هذه  يف  الوفاق  وقّدمت 

الّسياسّية«، كام أجابت »عىل االستفسارات والتساؤالت التي 

طرحها ويّل العهد«.

وتىل ذلك، كام يروي الّشيخ عيل أيضا، قيام ويّل العهد برفْع 

طلٍب إىل »القوى السياسّية املتعّددة، وإىل الّتجار والجمعّيات 

املُفيض  للحوار  رؤاها  »تقديم  أجل  من  والنسائّية«  املهنّية 

الّسياسّية  »املعارضة  بأّن  عيل  الّشيُخ  ويوّضح  األزمة«.  لحّل 
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كانت سّباقة يف هذا املجال، فقّدمت رؤيتها مكتوبة، وأعلنت 

جاهزيتها للحوار الّسيايس«.

عمله،  وفريق  العهد  وويّل  املعارضة  بني  اللقاُء  تواصَل 

مارس/  (( يف  الّسبعة  باملبادئ  يُعرف  ما  العهد  ويّل  وأعلن 

آذار ))20م، ليبدأ الحوار بشأنها. يقول الّشيخ عيل »رّحبت 

املعارضة السياسّية بهذا اإلعالن يف مؤمتر صحفي يف جمعية 

ويف  2011م.  آذار  مارس/   14 يف  اإلسالمية  الوطني  الوفاق 

نفس اليوم، تدّخلت طالئُع قّوات درع الجزيرة، وتم إعالن 

دوار  اقتحام  وكذلك  الّتايل،  اليوم  يف  الوطنّية  الّسالمة  حالة 

الذي  اليوم  صبيحة  ويف  لالعتصام.  مركزا  كان  الذي  اللّؤلؤة 

تاله، توّقف الحواُر مع ويل العهد، وأُقِفلت كلُّ املبادرات«. 

يتوّجه  الدراماتيكيّة؛  الوقائع  هذه  عىل  وبناء  ذلك،  بعد 

والتي  للمعارضة  املوّجهة  االتهامات  عىل  للرّد  عيل  الّشيخ 

تزعم أن األخرية أهدرت فرصة الحوار مع ويل العهد، »وأنها 

لو أبدت بعَض املرونة فيه، لجّنبت البالَد كثريا من األزمات 

التالية«، ويقول »بل يجب توجيه اللّوَم كلَه إىل الُحكم الذي 

أقفَل أبواَب هذا الحوار، وسّد كّل فرصٍة بدعوته درع الجزيرة 

للتدخُّل«.
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 الفصل الرّابع: 
اللقاءات مع وزير الّديوان الملكي

وزير  مع  واتّصال  لقاٍء  من  أكرث  سلامن  عيل  للّشيخ  كان 

الّديوان املليك، الّشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، خالل الفرة 

بني 2002-))20م. مل يجر يف هذه اللّقاءات الحديث عن أّي 

موضوع شخيّص أو خاص بشؤون الوضع الداخيل من العالقة، 

بل كانت تدور »حول قضايا الوطن، ومنها امللف الّدستورّي، 

ورضورة الّتوافق عيل صيغة دستوريّة جامعة، وملف الّتمييز 

باإلضافة  الّتجنيس وأرضاره،  املواطنني، وملف  واملساواة بني 

إىل ملف عمل املجلس البلدي والّنيايب، وخدمات املواطنني«.

لقاءات وزير الديوان: ملف الدوائر االنتخابيّة

مع  الّشيُخ عيل سلامن  بحثها  التي  امللفات  أكرث  كان من 

يرّدد  مل  االنتخابيّة.  الّدوائر  ملُف  هو  املليك،  الّديوان  وزير 
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بنَفس طائفّي«،  الّدوائر »مرسومة  بأّن  القول  الشيُخ عيل يف 

»ما  الّدوائر  هذه  من  ُخّصص  بأنه  وقال  للوزير  ذلك  ورشَح 

الّشيعّية، التي تُشكّل أغلبية  ال يزيد عن 18 دائرة للطائفة 

املعارضة السياسّية، و22 دائرة للطائفة الّسنّية«.

بأّن  الوزير الفتا يف هذا الخصوص، حيث أوضح  وكان رّد 

الّدوائر »مخطّطة لُتفرز 18 نائبا عن كّل من هاتني الفئتني، 

وأربعة منها مرتوكة للمنافسة التي ال يُعرف مْن يُشكّل فيها 

»أنها  عىل  وأرّص  ذلك،  يف  حاججه  الّشيخ  أّن  إال  األغلبية«. 

محسومة سلفا لصالح الطائفة املوالية للحكم«.

وحينها  )200م،  العام  انتخابات  قبل  النقاُش  هذا  تجّدد 

»وعَد وزيُر الّديوان بدراسة املوضوع«، إال أن الواقع »مل يتغرّي 

الّشيخ عيل حمَل هذا  أن  الواضح  من  وكان  فيه«.  أّي يشء 

امللف معه حيثام يُتاح له اللّقاء بالوزير، وبشكل متقطّع يف 

الفرة بني )200-0)20م. وتحّدث الوزيُر عن وعوٍد بإخضاع 

هذا امللف ملزيٍد من الدراسة، إال أّن توزيع الدوائر »بقي عىل 

يف  فروق  وجود  إىل  »الّنقاش  ينتهي  أن  قبل  عليه«،  هو  ما 

أعداد الّناخبني بالّدوائر االنتخابّية بني محافظٍة وأخرى«.
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لقاء وزير الّديوان: الدوائر االنتخابيّة مرة أخرى

الّشيخ  عاَد  بعدها،  وما  0)20م،  العام  انتخابات  فرة  يف 

عيل سلامن إىل موضوع الّدوائر االنتخابيّة خالل لقاءاٍت أخرى 

»اقتناع  بوجود  عيل  الّشيُخ  وأفاد  املليك.  الّديوان  وزير  مع 

بأنه ال يجب أن تكون الّدائرة األوىل االنتخابّية يف الّشاملية 

تساوي يف عدد ناخبيها كّل ناخبي الّدوائر االنتخابّية الّست 

يف املحافظة الجنوبّية«، وهو ما يستدعي وجوب »إعادة رْسم 

الّدوائر لتكون أكرث عدالة ومتثيال للمواطنني«.

وكام هو متوقّع، مل يحصل هناك أّي تغيري يف االنتخابات 

التي جرت يف العام ))20م، »بل ازداد األمر سوءا« بحسب 

الّشيخ عيل الذي رأى أّن الّدوائر »ُرسمت لُتفرز ما يقّل عن 

18 نائبا من الطائفة الّشيعّية التي ينضوي أكرثها يف املعارضة 

الّسياسّية«.

لقاء وزير الّديوان: اللقاء العاصف

الّشيُخ  أثاَر  الّديوان املليك،  يف لقاٍء عاصٍف آخر مع وزير 

مبدأ  وغياب  املواطنني،  بني  الّتمييز  »موضوع  سلامن  عيل 

ذلك،  ينفي  الوزيُر  وكان  الواجبات«،  الحقوق  يف  املساواة 

صحيحا(،  ليس  )ال،  صحيح  مو  »ال  الّدارجة  باللّهجة  ويقول 
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يف زمن حمد بن عيىس يزداد الّتمييز؟! امللك للجميع«. ورّد 

تتحّمل  أنت  لذلك  للجميع،  امللُك  »نعم  عيل:  الّشيُخ  عليه 

املسؤولية«، ليُجيبه: »أنت كل يش تحطّه يف رايس! )أنت كّل 

لريّد  املسؤولية(«،  إيّاه  تحّملني  أي  رأيس،  فوق  تضعه  يشء 

للّتعيينات،  األسامء  يُقّدم  مْن  أنت  »نعم، ألنّك  الّشيُخ عيل 

ويُشف عىل هذه األمور، وأنت مْن يعرف التفاصيل، ومن 

وليست  الّتعيينات،  مراسيم  عىل  امللُك  يُوّقع  أن  الطّبيعي 

التي  الّشخصّيات  كّل  بتفاصيل  الكاملة  اإلحاطة  للملك 

تطرحونها، وانتامءاتها الّسياسّية واملذهبّية«.

للوزير  وقــاَل  أكــرث،  املصارحِة  إىل  عيل  الّشيُخ  وذهــب 

»اعتدنا سابقا عىل تعيينات رئيس مجلس الوزراء، وقراراته، 

الّشيعة.  اثنني من  أو  واحدا  يُعنّي  كّل عشة  بني  أنّه من  يف 

أّما اآلن، فأصبحت املراسيم تصدر بعشة أسامء ليس بينهم 

بأّن  وقال  عيل  الّشيخ  عىل  رّد  الوزيَر  أّن  إال  واحد«.  شيعّي 

عند  األمر  ينتِه  مل  متساوون«.  املواطنني  وأّن  »مبالغة،  ذلك 

هذا الحّد، وتحّدى الّشيُخ عيل الوزيَر، وقال »لرناجع إذن ما 

يصدر من مراسيم، واستنِث تعيينات مجلس الّشورى واملجلس 

األعىل للشؤون اإلسالمّية، لرن حقيقة الواقع«.

رغم هذه الرّصاحة، ال تنتهي لقاءات الّشيخ عيل مع وزير 

النقاشات، »لنعود  بتحديد موعٍد آخر الستكامل  إال  الّديوان 



65

من جديد إىل نقطة البدء«، عىل ما يقول الّشيخ عيل. نقاشاٌت 

طويلة يف لقاءاٍت متعّددة، تناولت ملفات الدوائر االنتخابيّة، 

التجنيس، إصالح الّدستور.. وغري ذلك، »وحني نصُل إىل توافٍق 

يف القناعات، يُؤّجل الحديُث فيها، لنعود من جديد بعد أشهر 

ملناقشة ذات املوضوع«.

مع  لقاءاته  يف  املليك  الّديوان  وزيُر  كان  الّنحو؛  هذا  عىل 

الّشيخ عيل، با فيها لقاءاته التي جرت معه خالل فرباير/شباط 

ومارس/آذار ))20م، والتي تناولت ملفَّ »اإلصالح الّسيايس 

املنشود«، وكان يتحّدث فيها الوزيُر عن تفكريٍ »يف االستفادة 

مل  يكن سوى حديٍث  مل  ذلك  أّن  إال  املغربّية«،  التجربة  من 

يتجاوز حدوَد املكان والزّمان الذي قيل فيه.

لقاء وزير الّديوان: )الورقة ملغيّة(

يف العام 2)20م، يقول الّشيُخ عيل سلامن بأّن وزير الّديوان 

طلَب عقد لقاءات مع وفد الوفاق. يف هذه اللّقاءات، »طالب 

لحّل  الحكم  رؤيِة  بتقديم  املليك  الّديوان  وزيَر  الوفاق  وفُد 

األزمة«. وهو أمٌر مل يكن يفعله الطّرف الرّسمي، يف الغالب، 

خالل اللقاءات التي جرت مع املعارضة. ويوّضح الّشيُخ عيل أن 

الوزيَر استجاَب لهذا الطّلب »بعد اإللحاح أمام نظر املجتمع 
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الّدويل وسمعه«، حيث تسلّمت الوفاق عرب »أحد الوسطاء، 

ورقتني غري رسميتني، ومن دون توقيع، تضّمنتا هذه الرؤية«. 

إال أن الوسيط الذي سلّم الورقتني، رسعان ما عاَد بعد أسبوع، 

لينقَل إىل الوفاق »رسالة شفهّية«، وفحواها أّن »الورقة التي 

وصلتكم من الّشيخ خالد بن أحمد وما فيها ملغية، واعتربوا 

أنّها مل تكن«. 
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 الفصل الخامس: 
 تحليل الشيخ علي لطبيعة اللقاءات.. 

أسبابها وأجواؤها

يحلّل الّشيُخ عيل سلامن يف شهادته أسباب إجراء الُحكم 

اللقاءات مع املعارضة، ويقول بأنها جاءت »استجابة لضغوط 

دول صديقة للحكم، أو لطلٍب من هيئاٍت دولّية، أو المتصاص 

غضب الّشارع املعارض«.

ويجادل الّشيُخ عيل بأّن الُحكم كان يتعّمد »تسيب أخبار 

هذه اللقاءات« ليك »تتناولها وسائُل اإلعالم ووسائط الّتواصل 

االجتامعي بقليٍل املوضوعّية«، وذلك بإبرازها »يف قالٍب يُظهر 

ف ومبالغة  جّدية الّسلطة يف الوصول إىل حلوٍل لألزمة، وتعسُّ

املعارضة يف مطالبها«.

ويضُع الّشيخ عيل سلامن جانبا من التحّدي الذي واجهته 

»ألّن  ويقول  الحكم،  رموز  مع  اللقاءاِت  مراحل  املعارضة يف 
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االّدعاءات،  السياسّية ال تستطيع أن ترّد عىل تلك  املعارضة 

خوفا من إذاعتها وكْشف سواترها، وأمال منها يف إنتاج حّل 

غري  املعارضة  أّن  مفادها  فكرٌة  األذهان  يف  ترتّسخ  واقعي؛ 

عن  بعيدة  وأنها  املناسبة،  الفرَص  تستثمر  ال  وأنّها  واقعّية، 

العمل الّسيايس، وال تجيد قواعد الحوار فيه«.

ملّف  يف  املعارضة  واجهتها  التي  أيضا  التحّديات  ومن 

اللقاءات، هو أّن »الُحكم هو الذي يُحّدد توقيتها، ومكانها، 

الُحكَم  فإن  املقابل،  ويف  لها«.  احتياجه  وفق  وموضوعاتها، 

لقاٍء  عْقد  يف  الّسياسيّة  املعارضة  لطلب  يستجيب  يكن  مل 

معه، حيث واجهت املعارضة، كام يقول الّشيُخ عيل، »الّصد 

واالمتناع« عىل محاوالٍت بذلتها لطلب اللّقاء، من غري أن »يُرّد 

عىل طلباتها«.

إدارة الّلقاءات: امتناع الُحكم عن المناقشة

بأنها  الّشيُخ عيل  اللّقاءات؛ فيقول  إدارة  أما حول طبيعِة 

تقديم  الّسياسّية  املعارضة  من  يطلب  الحكَم  »بأّن  متيّزت 

مناقشتها،  عن  ميتنُع  لكّنه  املستعرة،  األزمــة  لحّل  رؤاهــا 

ويرفُض أن يُقّدم رؤى خاصة به لحّل األزمة«. ويضيف »يف 

املعارضة  تسليم  تتوقُف حال  اللقاءات  فإّن  االحيان،  أغلب 
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يتم  الظروف. وقد  أشهر بحسب  بعد  لتعود  للحكم،  رؤاها 

تويرت، ملسؤول  تغريدة عىل  اللقاءات من خالل  إنهاء هذه 

يف الديوان املليك، من دون تبليغ املعارضة ووفدها بذلك«، 

وذلك عىل نحو ما حصَل يف الحوار الذي جرى تحت عنوان 

»حوار ملّ الّشمل« الذي انعقد يف مارس/آذار 2)20م. كام أّن 

الحكم  اللقاءات قد يجري استئنافها من جديٍد »عند حاجة 

إليها، ويكّرر طلب إعادة تقديم الّرؤى إىل املعارضة، ويف حال 

مل تكن املعارضة قد تنازلت«. 

وتهديد  مضطرب..  مناخ  الــّلــقــاءات:  أجــواء 

بالتصفية

كانت  التي  األجواء  عىل  الّضوَء  سلامن  عيل  الّشيخ  يُلقي 

الحكم.  رموز  مع  اللّقاءات  انعقاد  سياق  املعارضة يف  تُحيط 

عليه  هيمنت  مضطرب،  مناخ  يف  »جرت  إنها  يقول  حيث 

واالعتقاالت  للمنازل،  اللّيلّية  املداهامُت  األمنّية،  القبضة 

السياسّية  واملحاكامت  املعتقلني،  وتعذيب  التعسفّية، 

املستمرة، عىل نفس الوترية التي وصفها تقريُر بسيوين«.

كذلك »تعرّضت الجمعّيات السياسّية املعارضة للكثري من 

والّداخلّية،  العدل  وزاريت  قبل  من  واالستفزازات  املضايقات 
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وتّم تقديم شكاوى كيديّة، ودعاوى قضائّية ضدها. وكانت 

دة برْفع قضايا جنائّية ضّدها، وبالتوقيف  بني حني وآخر مهدَّ

والحل«.

ويضيف الّشيخ عيل »تعرَّض القياديون يف هذه الجمعيات 

للسيد  ما حصل  ذلك  ومثال  والتوقيف.  لالعتقال  السياسية 

هذه  قيادات  وتلّقت  كاظم.  والسيد جميل  املرزوق،  خليل 

املصدر  مجهولة  تهديد  رسائَل  فيها؛  والناشطون  الجمعيات 

باملالحقة والتصفية الجسديّة«، ويكشف الشيُخ عيل بأنه كان 

من بني هؤالء الذين وصلتهم أمثاُل هذه الرّسائل، وهو يضعها 

يف سياق محاولِة إشعاره بأنه »مستهدف« وذلك »عىل خلفية 

إرصاري عىل املطالبة بالحقوق العامة للناس، ورْفض الحلول 

الرتقيعّية والشكلية لألزمة الّسياسّية« بحسب تعبريه.

المعارضة: نوايا حسنة وعزيمة صادقة

باللّقاءات  أحاطت  التي  القاسية  الظروف  تلك  كّل  رغم 

للمعارضة  »يُسّجل  سلامن  عيل  الّشيَخ  أّن  إال  وسياقاتها؛ 

حضورها تلك الحوارات املتعّددة«، وأنها عملت عىل تقديم 

»ُحسن النّية، وصْدق العزمية«، حيث كانت يف ذلك »مخلصة 

لشعبها، وملطالبه العادلة، وتطلعاته املستقبلّية«.
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بأنها  ويقول  املعارضة،  تعظيَم موقف  الّشيخ عيل  يُفّصل 

»مل تُفرّط يوما بأّي من تلك املطالب، ومل تتنازل عن الحقوق، 

ال بالّتهديد، وال باإلغراء، وكانت تنظر للمكاسب الفرديّة عىل 

استدراجها  منه  يُراد  الذي  الّسيايس  الّتضليل  من  نوع  أنّها 

للتخيّل عن املطالب الحقيقّية للّشعب«. وبسبب ذلك، نالت 

واالتّهام  والتشهري  والّسجن،  واالعتقاَل  »التعّسف  املعارضة 

بالباطل«.

يف هذا الّسياق، يضع الّشيُخ عيل سلامن اعتقاله ومحاكمته 

وسجنه، وهو ما يدّل بحسب قوله »عىل التعّسف يف الّتعامل 

مع الجمعّيات السياسّية وقياداتها«.

واعتقال  المساجد  هدم  الملك:  إلى  رسالة 

النساء

وبقية  الوفاق،  جمعيّة  بأّن  سلامن  عيل  الّشيخ  يؤكد 

االستجابة  يف  »رسيعة  كانت  املعارضة؛  السياسيّة  الجمعيّات 

ألّي نداء بالّتواصل والّتحاور مع رموز الحكم ومسؤوليه«. يف 

بطيئا، وصاّدا  الّشيخ عيل »كان  الُحكم بحسب  فإن  املقابل، 

لُسبل الّتواصل«.
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عن  املعارضة  إعاقة  يف  تسبّب  الحكومي،  الّسلوك  هذا 

عن  »فضال  البالد  مللك  والشفهّية«  املكتوبة  »رؤاها  إيصال 

اللّقاء به«. ويعطي الّشيخ عيل مثاال عىل ذلك برسالٍة كتبها 

امللفات، ومن  فيها جملًة من  تناوَل  آذار ))20م،  يف مارس/ 

يلحق  الذي  والتعذيب  مسجدا.  وثالثني  مثانية  »هدم  بينها 

للقّوة،  املفرط  واالستخدام  النساء،  واعتقال  باملعتقلني، 

التي  واملحاكامت  املحتويات،  وإتالف  األمنّية،  واملداهامت 

مل  الرّسالة  هذه  أّن  إال  العادلة«.  املحاكمة  لضامنات  تفتقر 

ر لها الوصول إىل امللك، »ولو تّم ذلك؛ ملا احتجنا لـتقرير  يُقدَّ

بسيوين الذي تضمن تلك التجاوزات املذكورة يف الرسالة«.

اتهام المعارضة برفض الحوار.. افتراء وكذب

الجيل،  هذا  »أمام  شهادته  سلامن  عيل  الّشيخ  يُسّجل 

اإلعالم  يف  إشاعاٍت  من  يُقال  ما  بشأن  القادمة«،  ولألجيال 

الحوار،  رفضت  قد  السياسّية  »املعارضة  أّن  من  الرّسمي 

الّتواصل«،  يف  وتباطأت  باملسؤولني،  اللّقاء  فرَص  وضّيعت 

االّدعاء  ذلك  يف  با  افرتاء وكذب«،  »محض  بأنه  ذلك  واصفا 

السياسّية  املعارضة  باقي قوى  الشخيّص »القوي عىل  بتأثريه 
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وصّدهم عن إجراء حواراٍت جاّدة«، وما هو »تدحضه الوقائع 

املذكورة يف هذه املرافعة«.

في ختام الشهادة: مع اإلصالح.. وليس إسقاط النّظام

يف  وشهادته  مرافعته  ختام  يف  سلامن  عيل  الّشيُخ  يسّجل 

الّسياسّية«  املعارضة  »قادة  بقية  مع  »دأَب«  بأنه  املحكمة؛ 

إىل  للحكم، بهدف »الوصول  تقديم »مناصحات متعّددة«  عىل 

اإلصالح الّشامل«، ويؤكد بأن هناك أمورا كثرية مل يذكرها، وأعرَض 

واقع  يقتيض  ال  شخصية  خصوصية  »من  فيها  ما  بسبب  عنها، 

الحال البوح بها، احرتاما للشخصيات املعنّية بها« بحسب قوله.

كام يُسّجل الّشيُخ عيل بأنه أوصَل رأيه »القاطع« يف شأن 

»الّسعي إلسقاط الّنظام«، وأوضَح يف كّل لقاءاته »مع رموز 

الحكم ومع املسؤولني« بأّن هذا املسعى مل يكن »جزءا من 

يطرق  »مل  بقوله  ذلك  عىل  ويشّدد  تبّناها«.  التي  األجندة 

مستقبال«.  وال  حــارضا  ال  مخيلتي،  بــاَب  املسعى(  )هــذا 

ويضيف »سعيي ومثابريت يرتكزان يف مواجهة الحكم املطلق، 

واملشاركة  الّصحيحة،  الّدميقراطية  إىل  الوصول  ويستهدفان 

الّشعبّية الفاعلة يف اتّخاذ القرار«.
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الخاتمة: باب الحوار.. ومفتاح 
الّشيخ علي سلمان

يف لقاِء عمٍل جمَع )مركز البحرين للحوار والتّسامح(، يف 

العام ))20م، مع جهٍة دوليّة مختّصة يف بناء الّسالم وتسوية 

بأّن  دويّل  خبرٌي  ذكَر  الوطنيّة؛  املصالحات  وصناعة  األزمات 

)أبواَب الحوار يف البحرين أُغلقت باملفتاح، بإحكاٍم ورصامة، 

وأُْحكَمت قبضُة اليد عىل مقبض الباب، وبشّدٍة غري مرّبرة، ثم 

نُِزَع املفتاُح بعيدا، وتّم إخفاؤه يف مكاٍن مجهول(.

سلامن  عيل  الّشيخ  بني  جرت  التي  اللّقاءات  هذه  من 

ورموز الُحكم، وبالّنظر إىل الوقائع األخرى التي تكشفها سريتُه 

الّشيخ عيل هو  أّن  فإّن هناك إجامعا عىل  النَّضايّل؛  وتاريخه 

)مفتاح مهم( – إْن مل يكن األهم – يف أّي محاولٍة لفتْح باب 

الحوار واملصالحة يف البحرين، ويف أّي مسعى لتسويِة األزمة 

الجميُع  يدركها  أن  البد  الحقيقة،  وهذه  البالد.  يف  السياسيّة 
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يساجلون  الذين  عىل  كذلك،  ترّدد.  وال  فيه  لُبس  ال  بوضوح 

اليوم حول قضايا وملّفات تبدو، يف الّنهاية، مجرّد هوامش، أن 

الرّصاع يف دول  لتاريخ  النهايات املؤسفة  يتوقّفوا مطّوال عند 

التي  القضيّة األهم  الوجهة نحو  العامل، وأْن يصّوبوا، جميعا، 

متثّلها الحاجة لقيام دولٍة عرصيّة، ليس فيها متييز أو قْهر أو 

إقصاء، وينعم فيها املواطنون بواطنٍة متساوية، متاما كام كان 

يناضُل من أجلها الّشيُخ عيل سلامن، وبقيّة قيادات املعارضة، 

ومن كّل األطياف.
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الهوامش

أمام  يلقيها  أن  املقّرر  من  كان  مطولة  مرافعة  سلامن  عيل  الّشيخ  كتب   )((
املحكمة يوم األربعاء 20 مايو/ أيار 5)20م، إال أن القايض منعه من ذلك. 
وقد تم اعتقال الّشيخ عيل سلامن يف )2 ديسمرب/ كانون األول ))20م بعد 

إعالن جمعيته وجمعيات معارضة أخرى مقاطعة انتخابات ذلك العام.
تأسست جمعية الوفاق يف تاريخ ) نوفمرب )200م، وهي تضم قوى التيار   )2(

اإلسالمي يف البالد، ولها الشعبية الّساحقة يف أوساط املواطنني الّشيعة.
امللك حمد مواليد )2 يناير 50))م، وهو أكرب أنجال أمري البحرين السابق   )((
الّشيخ عيىس بن سلامن آل خليفة، وكان ويل عهده منذ )2 يونيو ))))م. 
أصبح أمريا عىل البحرين يف ) مارس ))))م، وملكا عليها )) فرباير 2002م.
التي جاء فيها  طبَع امللك حمد عنوان »املروع اإلصالحي« عىل املرحلة   )((
بعد استالمه الحكم يف ) مارس ))))م، حيث بدأ حملة من اإلصالحات 
املحدودة، ثم تّوج ذلك بإنهاء الحقبة األمنيّة التي شهدتها البالد عىل مدى 

عقود، بإعالن ميثاق العمل الوطني يف العام )200م.
شهدت البحرين يف )) فرباير ))20م احتجاجات واسعة أسوة با كان يدور   )5(
يف بلدان عربية يف فرة ما ُعرف بالربيع العريب. وكانت االحتجاجات تطالب 

بإصالحات حقيقية عىل املستوى السيايّس والحقوقي واالقتصادي.
توجد يف البحرين اتجاهات وجامعات متعّددة يف املعارضة، وعادة تُقّسم   )((
هذه الجامعات املعارضة إىل جمعيات سياسيّة، وهي تعمل وفق القوانني 
املحلية، وتتبنى خيار اإلصالح والّسلمية، وأبرزها جمعيّة الوفاق التي متثل 
التيار اإلسالمي الّشيعي، وجمعية العمل الوطني الديقراطي )وعد( التي 
متثل التيار الديقراطي والليربايل العام يف البحرين. وهناك جامعات أخرى 
تعمل خارج إطار قانون الجمعيّات الرّسمي. ومن هذه الجامعات حركة 
)حق( التي تزّعمها األستاذ حسن مشيمع وآخرون، وتيار الوفاء اإلسالمي 
الذي تزّعمه األستاذ عبدالوهاب حسني. ونشأت جامعات أخرى بعد منذ 
)) فرباير ))20م، وأبرزها إئتالف )) فرباير. وترفع هذه الجامعات شعارات 

تغيريية تجاوز مستوى إصالح النظام إىل شعارات ومطالب أكرث جذريّة.
يلتزم الّشيخ عيل سلامن باملرجعيّة الّدينية املحليّة التي يثلها آية الله الّشيخ   )((
عيىس قاسم، وتُوصف العالقة بينهام بأنها خاّصة ومتميزة، وقد بدأت منذ 
تسعينات القرن املايض، وتوطدت بعدها عىل نحو ديني وروحي، وخصوصا 

بعد العام )200م.
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القادة  أبرز  أكتوبر )5))، وهو من   ( ُولد يف  األستاذ عبدالوهاب حسني   )((
أعضاء  أحد  كان  العرين.  القرن  تسعينات  منذ  البحرين  يف  السياسيني 
التي  الّسجن،  املبادرة من داخل  آنذاك، ومن أصحاب  النخبوية  العريضة 
قادت اإلنفراج املؤقت يف تلك الفرة. تعرّض لالعتقال يف تلك الفرة. قاد 
الوفاق،  تأسيس جمعية  والديني من خالل مشاركته يف  السيايس  النشاط 
وبعدها تيار الوفاء اإلسالمي، وترأس بعض الوقت جمعية التوعية اإلسالمية 
التيار اإلسالمي الّشيعي دينيا. وتجدد اعتقاله يف العام ))20م  التي متثل 

وتم الحكم عليه بالسجن املؤبد.
البحرين،  يف  السياسيّة  املعارضة  قيادات  من  الشهايب  سعيد  الدكتور   )((
قادة  من  وكان  اإلسالمية،  الحركة  إىل  وينتمي   ،((5( العام  مواليد  من 
االحتجاجات يف التسعينيات من مقر إقامته يف العاصمة الربيطانية لندن، 
من خالل حركة أحرار البحرين اإلسالمية التي يتزعمها حاليا. ُعرف بواقفه 
وتم  التوجه،  هذا  عن  تعرب  أدبيات  جملة  وأصدر  املعارضة،  يف  الجذرية 

إسقاط الجنسية عنه يف العام 2)20م.
أبريل ))))م، وهو من وضَع  الشاعر، من مواليد مرص ))  محمد رمزي   )(0(
دستور 2002م البحريني، والذي تسبّب يف إدخال البالد منذ ذلك الوقت 
وسام  الشاعر  ونال  واألمنيّة.  السياسيّة  واملحن  الخالفات  من  سلسلة  يف 

البحرين من الدرجة األوىل يف أغسطس 5)20م من قبل ملك البحرين.
عباس عيىس هالل، محام بحريني معروف بواقفه املؤيدة للحريات العامة   )(((
والديقراطية. ترأس جمعية املحامني لفرة. وهو زوج الرائدة النسائية وداد 
املسقطي، التي توفيت يف وقت سابق من العام ))20م. وكان عباس هالل 

مسؤوال عن الشؤون القانونية يف برملان ))))م.
االحتجاج  بوادر  أوىل  ظهرت  2002م،  دستور  البحرين  ملك  إعالن  بعد   )(2(
السيايس والقانوين الجديد يف البحرين، وكان املحامون يف ذلك الوقت من 
املتصّدين لالعراض عىل ما ُعرف بدستور املنحة، وقد شاركوا بفعالية مع 
الجمعيات السياسيّة يف تنظيم أكرث من مؤمتر أخذ عنوان املؤمتر الدستوري، 
وأوله كان يف فرباير )200م، وتعرض لسلسلة من املضايقات من الحكومة.

أحمد كامل أبو املجد ))2 يونيو -0))) ) أبريل ))20م(، مستشار قانوين   )(((
مرصي، ومن املفكرين اإلسالميني البارزين. وكان أحد الذين قّدموا أوراقا 
يف املؤمتر الدستوري األول الذي نظمه محامون ومعارضون سياسيون عام 

)200 يف البحرين اعراضا عىل دستور 2002م.
الشيخ عبدالله بن خالد بن عيل آل خليفة )22))-))20م(، كان يشغل   )(((
منصب رئيس املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية يف البحرين، ووزارة العدل. 
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إعداد  لجنة  رئاسة  ثم  الوطني،  امليثاق  إعداد وصياغة  لجنة  رئاسة  تسلم 
وصياغة الدستور يف العام 2002.

الشيخ عبداألمري الجمري )))))-)200(، من أبرز علامء الدين يف البحرين،   )(5(
وكان من قادة الحركة املطلبية يف تسعينات القرن العرين. يحظى بحضور 
الديني والوطني  برملان ))))م. ُعرف بدوره  شعبي واسع. كان عضوا يف 
أكرث من مرة بسبب دوره  للمضايقة واالعتقال  عىل مدى عقود، وتعرض 
أكرب  من  تشييعه  موكب  وكان  الدستورية.  التسعينيات  حركة  القيادي يف 

مواكب التشييع التي شهدتها البحرين.
علامء  أكرب  من  واحدا  يعترب  ))))م.  مواليد  قاسم،  أحمد  عيىس  الشيخ   )(((
البحرين املعارصين، ويحظى بشعبية عارمة يف البحرين وخارجها. كان عضوا 
للحركة  املؤسسة  الدينية  الشخصيات  ويعترب من  العام ))))م.  برملان  يف 
الدينية يف البحرين، من خالل جمعية التوعية اإلسالمية بداية السبعينات. 
قاد الحركة الدينية والسياسية عىل مدى عقود. وتعرّض للمضايقات بسبب 
تتعلق  بتهم  ومحاكمته  ))20م،  يف  عنه  الجنسية  إسقاط  وأشّدها  ذلك، 
البالد يف ))20  منزله. واضطر ملغادرة  ثم محارصته يف  الخمس،  بفريضة 
لتلقي العالج بعد أن ساءت صحته عىل نحو شديد الخطورة. ويقيم حاليا 

يف منفاه يف إيران.
املشهد  يف  املؤثرة  الدينية  الشخصيات  من  الغريفي  عبدالله  السيد  يعترب   )(((
خارج  حياته  من  طويلة  فرات  عاش  البحرين.  يف  والسيايس  الديني 
البحرين، واستقر فيها حتى اليوم بعد عودته إىل البالد عام )200م. وهو 
من املجموعة الدينية القيادية يف البالد، ويحظى باحرام واسع بني الناس 

والجمعيات السياسية وغريها.
املعهد الوطني الديقراطي NDI هو مؤسسة غري ربحية، مقرّها واشنطن،   )(((
وزيرة  بتأسيسه  وقامت  العامل.  يف  الديقراطية  دعم  أجل  من  وتعمل 

الخارجيّة األمريكية األسبق مادلني أولربيت.
البحرين. وهو  الديقراطي يف  املعهد  فوزي أحمد جوليد كان مدير فرع   )(((
الفضاء  معهد  ورئيس  العامل  حول  الديقراطيني  شبكة  برنامج  حاليا  يدير 
من  طرده  تم  وقد  وتدريبها.  الربحية  غري  املنظامت  دعم  ويتوىل  املدين، 

البحرين يف العام 2005 بسبب تواصله مع الجمعيات املعارضة.
منصور حسن بن رجب، من مواليد )5))م، كان وزيرا لشؤون البلديات   )20(

والزراعة.
وزارة  قبل  من  اتّهموا  )200م،  العام  إىل  الحجرية  معتقيل  قضية  تعود   )2((
واتهمتهم  الحجرية،  تُسمى  بنطقة  سوريا،  يف  التدريب  بتلقي  الداخلية 
وذكرت  شخصا.   (( وهم  إرهايب«.  »لعمل  يخططون  كانوا  بأنهم  الوزارة 
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جامعات حقوقية بأنهم تعرضوا للتعذيب، وأثار ذلك موجة من السخط 
العام يف البالد آنذاك.

الشيخ سلامن بن حمد آل خليفة، مواليد ))))، وهو أكرب أبناء امللك حمد،   )22(
وويل عهده. يتوىل منصب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، ويقود امللف 

االقتصادي يف البالد من خالل رئاسة مجلس التنمية االقتصاديّة.
اختصارا  وتُعرف  الحقائق«،  لتقيص  املستقلة  البحرينية  »اللجنة  تقرير   )2((
بتقرير بسيوين، نسبة إىل رئيسها محمود رشيف بسيوين، والتي تم تكليفها 
نر  إىل  وخلصت  ))20م،  العام  من  ومارس  فرباير  أحداث  يف  بالتحقيق 
تقرير يف نوفمرب من العام نفسه، وثق العديد من االنتهاكات التي جرت يف 

تلك الفرة.
فؤاد اسحق خوري، انربولوجي لبناين )5)))-)200(، له دراسات عديدة،   )2((
وبينها دراسة مرجعية حول التحوالت السياسية يف البحرين تحت عنوان 

»القبيلة والدولة يف البحرين«.
)وثيقة املنامة( هي وثيقة سياسية أعلنت عنها خمس جمعيات معارضة   )25(
الجمعيات،  هذه  نظر  وجهة  الوثيقة  ومتثل   ،20(( أكتوبر  يف البحرين يف 
املعارضة  البحرين وطريقة حلّه، وتعتربها  املشكل يف  الوفاق، عن  وبينها 

طريق البحرين إىل الحرية والديقراطية.
من  شخصيات  توقيع  حملت  املشركة،  القواسم  وثيقة  أو  األعيان  وثيقة   )2((
والشيعة، وضمت  السنة  من  واملثقفني  والنواب  السابقني  والوزراء  التجار 
والحكومة  التريعية  والسلطة  االنتخابية  الدوائر  حول:  بنود  خمسة 
والقضاء واألمن، وهي البنود التي تم التوصل إليها يف حوار التوافق الوطني 

حسب ما أعلنته الحكومة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
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للحوار  البحرين  )مركز  جمَع  عمٍل  لقاِء  »فــي 
دولّية  جهٍة  مع  ٢٠١٨م،  العام  في  سامح(، 

ّ
والت

األزمـــات  وتــســويــة  ــام  ــّس ال بــنــاء  فــي  صة 
ّ

مخت
دولّي  خبيٌر  ذكَر  الوطنّية؛  المصالحات  وصناعة 
بالمفتاح،  غلقت 

ُ
أ البحرين  في  الحوار  )أبواَب  بأّن 

على  اليد   
ُ

قبضة ْحكَمت 
ُ
وأ وصرامة،  بإحكاٍم 

ِزَع المفتاُح 
ُ

مقبض الباب، وبشّدٍة غير مبّررة، ثم ن
بعيدا، وتّم إخفاؤه في مكاٍن مجهول(.

علي  يخ 
ّ

الش بين  جــرت  التي  ــقــاءات 
ّ

الــل هــذه  من 
الوقائع  إلــى  ظر 

ّ
وبالن الُحكم،  ورمــوز  سلمان 

ضالّي؛ 
َّ

ه وتاريخه الن
ُ

األخرى التي تكشفها سيرت
يخ علي هو )مفتاح 

ّ
فإّن هناك إجماعا على أّن الش

محاولٍة  أّي  في   – األهــم  يكن  لم  إْن   – مهم( 
وفي  البحرين،  في  والمصالحة  الحوار  باب  ح 

ْ
لفت

أّي مسعى لتسويِة األزمة السياسّية في الباد«
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