
المعارضة السياسية المستقلة والمعارضة المرتِهنة للخارج
Û  شــهد الحراك النيابي في البحرين في اآلونة األخيرة

نشــاًطا محسوًســا ومحموًمــا بيــن أروقــة المؤسســة 
التشــريعية، تمثــل في قيــام مجلس النواب بتشــكيل 
لجــان تحقيــق برلمانية، أجرت تحرياتهــا وتحقيقاتها 
بــكل جــرأة وحريــة، وأصــدرت تقاريرهــا بــكل نزاهــة 
وشــفافية، منها تقرير اللجنة النيابية بشأن الخدمات 
الطبيــة، الــذي تضمــن اتهــام وزيــرة الصحــة بـــ “العجز 
والتقصيــر في إدارة العملية الصحية” على الرغم مما 
بذلته الوزيرة ذاتها طيلة العام الماضي وإلى اآلن من 
جهــود متفانيــة، وما حققتــه من نجاحــات وإنجازات 
مشــهودة في مواجهة جائحة كورونا في إطار جهود 
الفريــق الوطنــي الــذي يقــوده صاحب الســمو الملكي 

ولي العهد األمين رئيس الوزراء الموقر.
Û  وقــد ناقــش أعضاء مجلس النواب قبــل ذلك، التقرير

النهائــي للجنــة التحقيــق البرلمانية فــي أداء صناديق 
التقاعــد التــي تــدار مــن قبــل الهيئــة العامــة للتأميــن 
االجتماعي، وكشف التقرير عن الكثير من المخالفات 
والتجــاوزات. وخــال النقــاش اُتِهــَم رئيــس وأعضاء 
مجلس إدارة الهيئة بعدم االلتزام باألنظمة والقوانين، 
وعدم تنفيذ التوصيات، والفســاد والتاعب باألرقام، 

وذلك بحضور وزير المالية بصفته الوزير المختص.
Û  وثمــة لجنــة تحقيــق برلمانيــة أخــرى مــا تــزال تنظــر

فــي أداء وزارة اإلســكان، كل هــذه اللجــان البرلمانيــة 
يعدهــا  التــي  الدوريــة  التقاريــر  مــن  أيًضــا  تســتفيد 
بانتظــام ديــوان الرقابــة المالية واإلداريــة الذي يعمل 

على حفظ وصون المال العام.
Û  مجلــس عضــو  كان  ســابقة  كاملــة  نيابيــة  ولــدورة 

النواب، المســتقل، الســيد علي شمطوط يزأر ويصرخ 
فــي وجــوه الــوزراء تحــت قبــة البرلمــان، وبأســلوبه 
بمحاســبتهم  يطالــب  المنفلــت  العفــوي  التصادمــي 
وعزلهم وسجنهم، قائًا لهم بين الحين واآلخر: “وهللا 
فشــلتونا”؛ بحيــث انتشــرت هــذه العبــارة وأصبحــت 

وسًما )هاشتاق( مميزا لفترة طويلة.
Û  فــي البرلمانيــة  األنظمــة  مــن  الكثيــر  خــاف  وعلــى 

العالــم التــي تتشــكل الحكومة بموجبها مــن األعضاء 

المنتخبيــن الحاصليــن علــى غالبيــة المقاعــد، بحيــث 
فــي  المعارضــة  تشــكل  التــي  هــي  األقليــة  تصبــح 
البرلمان، كما هو الحال في مجلس العموم البريطاني 
اليــوم )علــى ســبيل المثــال( إذ تتمثــل المعارضــة فــي 
حــزب العمــال الحاصل في انتخابات 2019 على 202 
مقعــد فقــط، فــي مواجهة حــزب المحافظيــن الحاكم 
 365 الــذي يتمتــع بالغالبيــة المطلقــة بعــد أن حصــد 
مقعــدا فــي مجلــس العمــوم المكــون مــن 650 مقعًدا. 
علــى خــاف ذلك فــإن النظــام البرلماني الــذي اختاره 
الشــعب فــي البحرين، وصوت بالموافقة عليه بنســبة 
98.4 % ضمــن ميثــاق العمــل الوطنــي ومبــدأ فصــل 
وبــكل  برمتــه  النــواب  قــد جعــل مجلــس  الســلطات، 
أعضائــه يشــكل كتلــة المعارضة والرقابة والمحاســبة 
للحكومــة، مــن دون أن تكــون الحكومــة طرفــا فيــه، 
ولــذا فــإن أعضــاء مجلــس النــواب، وهــم مــن خيــرة 
شــعب البحرين، تجدهــم حريصين ويتســابقون على 
ممارسة سلطاتهم وحقوقهم الدستورية، وعلى تأكيد 
دورهم كســلطة ُمعاِرضة وكجهة للرقابة والمحاســبة؛ 
وذلــك بتوجيــه النقــد لسياســات الحكومــة وبرامجها 
وأجهزتها، ومساءلة الوزراء ونقدهم، وعند الضرورة 
اتهامهم باالخفاق والتقصير، والمطالبة بحجب الثقة 
عنهم وإقالتهم، وتكوين لجان لمحاسبتهم والتحقيق 

معهم.
Û  ويوجه أعضاء مجلس النواب االنتقادات واالتهامات

بشــكل منتظــم إلــى كل الــوزراء تقريًبــا، نــال القســط 
األوفــر منهــا الــوزراء المعنيــون بالقطاعــات الخدمية 
والعمــل  والمــاء،  والكهربــاء  اإلســكان،  وزراء  مثــل 
والشــؤون االجتماعية، والتربية والتعليم، واألشــغال 
علــى  والســياحة،  والتجــارة  والصناعــة  والبلديــات، 

سبيل المثال ال الحصر.
Û  ولقد هيأ وأتاح التقدم العلمي، ووفر تطور تكنولوجيا

المعلومــات، قنــوات وأبوابــا وأدوات جديــدة وســهلة 
ومبتكرة لممارســة المعارضة الســلمية المشــروعة عن 
طريــق التعبيــر عــن الــرأي مــن خــال وســائل اإلعام 
المفتوحــة ووســائط ومنصــات التواصــل االجتماعــي 

المتعــددة، ولــم يعد بوســع أحــد منا أن يتهــم األنظمة 
الحقيقــة والتســلط  بلــد، باحتــكار  الحاكمــة، فــي أي 
والســيطرة علــى وســائل اإلعــام، وكبــت األصــوات 
وتكميم األفواه والتحكم في توجيه الرأي العام، فقد 
تحــول كل واحد منا بجهازه الهاتفي الذكي المحمول 
إلى وزارة إعام متنقلة، وإلى محطة لبث المعلومات 

واألخبار.
Û  ومــا دمنــا قد أشــرنا إلــى بريطانيا، وهــي تعتبر حصن

الديمقراطية وأم الحياة البرلمانية، فإن مبدأ أو فكرة 
المعارضــة السياســية فيهــا كانت قد بــرزت في القرن 
الثامــن عشــر، تحــت عنــوان “المعارضــة المخلصــة”، 
أساســًيا  شــرًطا  يــزال  ومــا  كان  اإلخــاص  وشــرط 
لممارســة حق المعارضة في بريطانيا أو في أي مكان 
آخــر، وهــي تعنــي أن الجهــة أو الحــزب الموجــود في 
المعارضــة مخلص لنفس األهداف والغايات الوطنية، 
كالحــزب  األساســية  والمبــادئ  المصالــح  ونفــس 
الموجود في السلطة، وال يمكن ألي معارضة أن تلجأ 
أو تســتعين بــأي جهة أجنبيــة أو تتلقى أي دعم مادي 
منها، ولم نســمع حتى اآلن وحتى قبل نضج التجربة 
الديمقراطيــة فــي بريطانيــا أن المعارضــة البريطانية 
كانــت قــد لجــأت أو اســتعانت بــأي دولــة أو قــوة أو 
جهــة أجنبيــة؛ علــى هــذا األســاس تصبــح المعارضــة 
السياســي،  للنســيج  شــرعية، وتشــكل جــزءا مكمــا 
وتتمتــع باالحترام وتعتبر مصدر قوة للدولة. ومازال 
هــذا المبــدأ ســارًيا وحاضــًرا؛ فزعيــم المعارضــة فــي 
المملكة المتحدة يســمى رســمًيا إلى يومنا هذا “زعيم 
المعارضــة األكثــر والًء لجالــة الملكــة”، وباإلنجليزية 
 The Leader of Her Majesty’s Most“ الدقيقــة: 

”Loyal Opposition
Û  وفــي العــام 2018، أي قبــل أقــل مــن 3 ســنوات، زار

البحرين الســيد راهول غانــدي، رئيس “حزب المؤتمر 
الوطنــي الهنــدي”، وقد التقيت به أثنــاء زيارته، وكان 
حزبــه وقتهــا في موقــع المعارضــة، ويســتعد لخوض 
االنتخابــات البرلمانيــة الهنديــة المقبلــة، وكان الهدف 
مــن الزيــارة الترويــج لحــزب المؤتمــر بيــن الجاليــات 

التقــى  العربــي، ولمــا  الخليــج  فــي  المقيمــة  الهنديــة 
بالجاليــة الهنديــة فــي البحريــن، تحدث بإســهاب عن 
خطــط وبرامــج حزبه، لكنه رفض التهجــم أو االنتقاد 
أو التعــرض إلــى حكومــة باده أو إلى “حزب الشــعب 
وقتهــا  الحاكــم  جاناتــا(  )بهاراتيــا  القومــي”  الهنــدي 
والمنافــس لــه فــي االنتخابــات المقبلــة، ألن مثل هذا 
التصــرف مقبــول ومطلــوب فــي بــاده، لكنــه ممقوت 
ومحــرم خارجها، هذه هي “المعارضة المخلصة” التي 

تستحق التقدير واالحترام.
Û  فــي وتنشــط  وتتحــرك  ُتمــول  التــي  المعارضــة  أمــا 

الخــارج أو تلجــأ أو تســتعين بــأي دولــة أو جهــة أو 
قــوة خارجيــة، فإنهــا تصبح مرتِهنــة وأداة بيد النظام 
عــادة  ويكــون مصيرهــا  التــي تحتضنهــا،  الدولــة  أو 
كمصيــر “معارضــة اإلخوان المســلمين المصرية” التي 
اســتعانت ولجــأت إلى تركيــا أردوغان، لتســتقوي بها 
علــى حكومــة بادها، فاســتخدمها أردوغــان لتحقيق 
أحامه وأهدافه التوسعية، لكنه استغنى عنها وكبلها 
وقيدهــا وقلــم أظافرهــا وكمــم أفواههــا عندمــا شــرع 

مؤخًرا في تحسين عاقاته بمصر.
Û  حــدث الشــيء ذاتــه مــع المعارضــة الكرديــة العراقية

فــي عهــد حكــم البعث عندمــا لجأت إلى إيران الشــاه؛ 
فتخلــى عنهــا بعــد توقيــع اتفاقيــة الجزائر مــع صدام 
قيــام صــدام  مقابــل  فــي   ،1975 العــام  فــي  حســين 
حسين بالتخلي عن المعارضة اإليرانية بقيادة اإلمام 
الخميني وطردها من العراق بعد أن كان نظام صدام 

يدعمها ويؤويها في بغداد.
Û  وتدور األيام ويقوم النظام الذي ما يزال يحكم العراق

بطــرد “مجاهــدي خلــق” الحركــة اإليرانيــة المعارضة، 
والمناهضــة لنظــام حكــم جمهورية إيران اإلســامية، 
وترحيلهــم إلى ألبانيا، أفقر دول أوروبا، بعد أن كانت 
هذه الحركة تتخذ من بغداد مأوى ومســتقرا لها أيام 
حكــم صــدام حســين؛ هكذا يتم التســليم واالســتام، 
وتتــم المبادلــة والمقايضــة بحــركات المعارضــة التــي 

تعمل في الخارج ضد أوطانها.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

local@albiladpress.com

االثنين 29 مارس 2021 - 15 شعبان 1442 - العدد 4549
06

المنامة - وزارة الخارجية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبل وزير التربيـــة والتعليم 
ماجـــد النعيمـــي، بمكتبه بديوان 
الـــوزارة بمدينـــة عيســـى، عميد 
تيـــد  للمعلميـــن  البحريـــن  كليـــة 
بورينتـــون، إذ تم بحـــث الخطة 
واألمـــور  للكليـــة  المســـتقبلية 
المتعلقة بشؤون الطلبة، وكذلك 
البرامج التدريبيـــة التي تنفذها 
لمنتســـبي الوزارة، ومـــا تقوم به 
مـــن جهود خـــال فتـــرة جائحة 

كوفيـــد 19 بهدف توفير التعليم 
مشـــيدًا  لطلبتهـــا،  والتدريـــب 
الوزير بالـــدور الكبير الذي يقوم 
بـــه عميـــد الكليـــة والمســـؤولين 
فيها لتزويـــد الملتحقين ببرامج 
بآخـــر  المتميـــزة  الكليـــة  هـــذه 
المستجدات في األمور المتعلقة 
التدريـــس  وطرائـــق  بالتعليـــم 

واإلدارة المدرسية.

استعراض الخطة المستقبلية لكلية المعلمين

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزيانـــي، أمـــس، مـــع نائبة رئيـــس مجلس 
الوزراء وزيرة خارجية البوسنة والهرسك 
بمناســـبة  وذلـــك  توركوفيتـــش،  بيســـيرا 

زيارتها الرسمية لمملكة البحرين.
وخـــال االجتماع، أشـــاد الوزيـــر بما يربط 
البلديـــن والشـــعبين مـــن عاقـــات طيبـــة 
تشـــهد باســـتمرار تطوًرا ونماًء في شـــتى 
المجـــاالت. وأكد حـــرص مملكـــة البحرين 
على مواصلـــة تعزيز عاقات الصداقة مع 
البوسنة والهرسك في شتى المجاالت بما 
يخـــدم المصالـــح المشـــتركة بيـــن البلدين 

الصديقين. 
عـــن  توركوفيتـــش  أعربـــت  مـــن جانبهـــا، 
ســـعادتها بزيـــارة مملكة البحريـــن، منوهة 
بمـــا يربـــط بيـــن البلديـــن والشـــعبين مـــن 
عاقـــات متينـــة، تســـتند علـــى أســـس من 
االحتـــرام والتقديـــر المتبـــادل، معربة عن 

حـــرص البوســـنة والهرســـك علـــى تطوير 
التعـــاون الثنائي بيـــن البلدين في مختلف 
المجاالت والدفع بمسار التعاون المشترك 

إلى مستويات أشمل.
مســـار  اســـتعراض  االجتمـــاع  خـــال  تـــم 
بيـــن مملكـــة  القائمـــة  الصداقـــة  عاقـــات 
وتأكيـــد  والهرســـك،  والبوســـنة  البحريـــن 
أهمية مواصلة التعاون الثنائي والتنسيق 
المشـــترك بيـــن البلدين الصديقين وســـبل 
المســـتويات،  مختلـــف  فـــي  تعزيـــزه 
باإلضافـــة إلى مناقشـــة عدد مـــن القضايا 

والموضوعـــات اإلقليميـــة والدولية محل 
االجتمـــاع،  حضـــر  المشـــترك.  االهتمـــام 
مساعد وزير الخارجية عبدهللا الدوسري، 
ووكيل وزارة الخارجية للشـــؤون الدولية 
الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، ومدير 
إدارة العمليـــات خالـــد يوســـف الجاهمة، 
ومدير إدارة الشـــؤون األوروبية واالتحاد 
األوروبـــي، الســـفير الشـــيخة عائشـــة بنت 
أحمـــد آل خليفة، وأعضـــاء الوفد المرافق 
وزيـــرة  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  لنائبـــة 

خارجية البوسنة والهرسك. وزير التربية والتعليم يلتقي عميد كلية البحرين للمعلمين

العالقــات تســتند إلــى أســس مــن االحتــرام المتبــادل

تطوير التعاون لمستويات أشمل مع البوسنة والهرسك
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عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أشـــاد 
الزيانـــي بالجهـــود الحثيثـــة المتواصلـــة 
التـــي تبذلهـــا الســـلطات المختصـــة فـــي 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة فـــي التعامـــل 
مـــع ســـفينة الشـــحن الجانحة فـــي قناة 
السويس، معرًبا عن ثقة مملكة البحرين 
في قدرة مصر على إنهاء األزمة الطارئة 
بمـــا تملكـــه مـــن خبـــرات فنيـــة متميـــزة 
وقـــوف  ومؤكـــًدا  كبيـــرة،  وإمكانـــات 
المملكة بكل إمكاناتها مع الشقيقة مصر 
واســـتعدادها التام للمساهمة في جهود 
إنهـــاء األزمـــة.وكان وزيـــر الخارجية قد 
أجـــرى، أمـــس، اتصـــااًل هاتفًيا مـــع وزير 
خارجية جمهورية مصر ســـامح شكري، 
إذ أعـــرب عـــن اعتـــزاز مملكـــة البحريـــن 
بالعاقـــات األخوية الوثيقة بين البلدين 
والشـــعبين الشـــقيقين ومـــا تشـــهده من 

تطور ونمو في مختلف المجاالت.

البحرين تعرض على 
مصر المساعدة لتعويم 

السفينة الجانحة

المبعـوث األممـي للطـرق: شـوارع البحـريـن انسيـابيـة
أشــاد المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة لســامة 
الطرق جون تود، بما تحققه مملكة البحرين من تطور وتقدم في 
مجاالت التنمية المستدامة والبنية التحتية، وبما تبذله الحكومة 
مــن جهــود كبيــرة في مجــال تنفيذ مشــروعات الطرق والجســور، 

وانسيابية حركة المرور بكل يسر وسهولة. 

وأشاد بما تحققه مملكة البحرين 
مـــن نجـــاح وتفـــوق فـــي إقامـــة 
ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبرى 
لطيـــران الخليـــج )الفورموال 1(، 
الذي أصبح محـــط أنظار العالم، 
البحريـــن دوام  متمنًيـــا لمملكـــة 

التقدم والرقي واالزدهار. 
جـــاء ذلك أثنـــاء اســـتقبال وزير 
الخارجية عبداللطيـــف الزياني، 
أمـــس، فـــي مكتبـــه بمقـــر وزارة 
الخـــاص  المبعـــوث  الخارجيـــة، 

لألميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة 
لســـامة الطرق، بحضـــور وكيل 
للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة 

الدولية الشيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفة، ومدير إدارة الشؤون 
األوروبيـــة واالتحـــاد األوروبـــي 
الســـفير الشـــيخة عائشـــة بنـــت 
أحمـــد آل خليفـــة، ومديـــر إدارة 

المنظمات فاطمة الظاعن.
ورحـــب وزيـــر الخارجيـــة بتـــود 

بمناسبة زيارته لمملكة البحرين، 
بيـــن  القائـــم  بالتعـــاون  مشـــيًدا 
مملكـــة البحريـــن ومنظمة األمم 
المتحدة فـــي مختلف المجاالت 
تقديـــر  عـــن  معرًبـــا  التنمويـــة، 
المملكـــة للتعـــاون الـــذي تبديـــه 
أجهزة األمـــم المتحدة ومكاتبها 

لدعم المسيرة التنموية الشاملة 
في مملكـــة البحريـــن، متمنًيا له 

زيارة ناجحة وموفقة.
وتـــم أثنـــاء اللقاء، بحـــث أوجه 
مملكـــة  بيـــن  القائـــم  التعـــاون 
البحرين وهيئات األمم المتحدة 
وأجهزتهـــا المختلفـــة خصوصـــا 

فـــي مجال ســـامة الطـــرق، وما 
تشـــهده مـــن تطـــور وتقـــدم في 
شـــتى المجاالت، وتأكيد حرص 
الجانبيـــن وســـعيهما المتواصـــل 
والتنســـيق  التعـــاون  لتعزيـــز 
األهـــداف  يحقـــق  بمـــا  الثنائـــي 

المشتركة.
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“المملكة جذبت 
أنظار العالم 

إليها باستضافة 
الفورموال 1”


