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خالل التسع سنوات من عمر الثورة قّدمت قوى المعارضة الثورية 
والسياســية عــدة أطروحــات سياســية، تلّخــص األهــداف والمطالــب 
كل طرف من  واألســاليب السياســية والميدانيــة، وذلــك حســب رؤيــة 
كان  كان من أبرزالرؤى واألطروحات السياســية التي  أطراف المعارضة. 

لها صدى أو تأثيرا على مجريات الثورة التالي:

التحالف من أجل الجمهورية 	

وثيقة المنامة 	

ميثاق اللؤلؤ 	

عهد الشهداء 	

دار الحديث مؤخرا في بعض الفعاليات السياسية الخطابية حول 
ضرورة الوحدة أو التنسيق بين قوى المعارضة على اختالف أصنافها.
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العمل وفق المشتركات وإدارة التباينات

وتزامــن هــذا الطرح مــع جهود داخلية وخاصــة للتقريب بين قوى 
إطالق نــوع من الحوار الداخلي بينهــا، لتقريب وجهات  المعارضــة، و
النظــر، والــرؤى، مقدمــة للوصــول لمســتوى مــن الوحــدة أو التنســيق أو 
التفاهــم أو التحالــف، يســمح بدفــع وتصعيــد قضيــة شــعب البحريــن 
إعالميا وميدانيا، على المستوى المحلي والدولي، وينقل قوى  سياسيا و
المعارضة مجتمعة لمتســوى التأثير وخلق التوازن مع النظام واالنتصار 

في نهاية الطريق.

تمَخضــت الجهــود المتواضعــة للتقريــب بيــن قــوى المعارضة في 
ى  كما حدث في الذكر إطالق فعاليات ميدانية تحت عنوان مشترك، 
السنوية لعيد الشهداء في 17 ديسمبر 2019م، والذكري السنوية النطالق 

الثورة في 14 فبراير 2020م.

بنــاء علــى الجهــود الجديدة  فــي هذا الســياق يهدف هــذا التقرير 
لتلخيــص رؤيــة للعمل المشــترك، باالرتكاز علــى األطروحات المتعددة 
لــكل قــوة، واستشــراف رؤيــة جامعــة يمكن أن تعمــل عليهــا المعارضة 
بشــكل مشــترك، بحيث تحقق األجندة السياسية المشتركة و الخاصة 

على حد سواء، للقوى السياسية و الثورية في البحرين.

التحالف من أجل الجمهورية

للتعرف على أطروحة »التحالف« ينبغي العودة ألدبيات ومفردات 
»بيان الموقف« الذي ألقاه أمين عام حركة الحريات والديمقراطية )حق( 
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بين مرحلتي العمل واالستحقاق

ســماحة األســتاذ حســن مشــيمع "فــرج اهلل عنه" باســم حركة حــق وتيار 
الوفــاء وحركــة أحرار البحرين، وقبل العودة إلى أدبيــات »بيان الموقف« 

ينبغي فهم معنى الجمهورية الديمقراطية التي طرحها التحالف.

الجمهوريــة الديمقراطيــة: يعد نظام الجمهوريــة من أفضل وأنجح 
األنظمة الديقراطية بالعالم، حيث يتم اختيار رئيس الجمهورية بشكل 
كما هو الموجود في فرنســا  مباشــر مــن الشــعب عبر انتخابــات دورية، 
إيران، أو من قبل مجلس النواب  والواليات المتحدة األمريكية وتركيا و

كالنظام الجمهوري بالعراق. المنتخب من قبل الشعب 

وحة التحالف من أجل الجمهورية أدبيات أطر

لعــل أبــرز األدبيات التــي يمكن اســتعراضها في شــأن التحالف من 
أجل الجمهورية يمكن استخالصها من »بيان الموقف« باسم التحالف 
من أجل الجمهورية الذي ألقاه األســتاذ حســن مشــيمع"فرج اهلل عنه"، 
حيث يلخص لنا هذا البيان المطلب الذي تبناه التحالف، واألدبيات 

السياسية التي طرحت فيه.

تبنى التحالف من أجل الجمهورية مطلب إسقاط النظام الملكي 
إقامة نظام جمهوري تحت شــعار »الشــعب يريد  الظالم في البحرين و

إسقاط النظام« وقد تمثلت مطالب »التحالف« في التالي:

إســقاط النظــام الملكــي الخليفــي وتشــكيل نظــام جمهــوري  	
ديمقراطي يســتمد شــرعيته من الشعب تحت قاعدة »الشعب 

مصدر السلطات«
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العمل وفق المشتركات وإدارة التباينات

تكوين الجمهورية الديمقراطية عبر انتخاب رئيس الجمهورية  	
ورئيس الوزراء.

معالجة موضوع التجنيس السياســي الهادف لتغيير التركيبة  	
الديمغرافية في البحرين مع النظر للحاالت اإلنسانية.

مشــاركة جميــع مكونات الشــعب في تشــكيل أجهــزة »األمن  	
 للجميع.

ً
البحريني« ليكون أمنا

أن يكون القضاء البحريني قضاء مستقل. 	

التنفيذيــة،  	 )التشــريعّية،  الثــالث  الســلطات  بّيــن  الفصــل 
القضائّية(.

كتابــة دســتور جديــد على مبدأ الشــعب مصدر الســلطات،  	
ويتناسب مع متطلبات الشعب.

العمل مع الجميع في المشتركات

بّيــن بيــان »التحالــف مــن أجــل الجمهوريــة« اســتعداد الحــركات 
الثــالث التي شــكلت التحالف للعمل مع جميــع اتجاهات المعارضة 

البحرانّية، من قوى ثورية وسياسية وحقوقية وشعبية. 

شرط المقبولية الشعبية لطرح الجمهورية

استحصلت أطروحة التحالف من أجل الجمهورية شعبية واسعة 
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بين مرحلتي العمل واالستحقاق

عِقــب طرحهــا في عام 2011م من قبــل جماهير الثورة، حيث أن بيان 
التحــاف ألقــي في ميدان الؤلؤ وهو موقع االعتصام المركزي للثورة الذي 
كثر من نصف الّشعب، وقد ترجم الّشعب تأييده ألطروحة  شارك فيه أ
التحالــف مــن أجل الجمهورية عبر شــعاراته التي أطلقهــا في فعاليات 

الثورة التي عِقبت بيان التحالف إلى يومنا هذا.

وحصل التقاء وانسجام في طرح »التحالف من أجل الجمهورية« 
مــع فعاليات دعت لها التجمعات الشــعبية والشــبابية لثــورة 14 فبراير 
تحــت شــعار »الشــعب يريد إســقاط النظــام«، فدعــم »التحالف« هذه 
كان أبرزها مسيرات الديوان الملكي  وقصر الصافرية  الفعاليات ، والتي 
ووزارة اإلعالم ووزارة الداخلية، والتي شارك فيها مايقارب نصف مليون 

من الشعب البحراني.

ول لمطالبها الوقوف مع جماهير الثورة والنز

كــد »بيان الموقف« على الوقوف مع جماهير الثورة -أي شــعب  أ
 لما تّم 

ً
كان خالفــا البحريــن- والنــزول إلــى مطلــب الجماهير حتــى لو 

اإلعــالن عنــه مــن قبــل التحالــف، وهــو »بيــان الموقــف« الــذي يتبنى 
مطلب إسقاط النظام الملكي الخليفي وتشكيل نظام جمهوري.

وثيقة المنامة

هــي وثيقــة أطلقتها خمــس جمعيــات ويعتبر القائمــون على هذه 
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العمل وفق المشتركات وإدارة التباينات

الوثيقــة أنهــا تمثــل وجهــة النظــر الرســمية لـ )جمعيــة الوفــاق، جمعية 
التجمــع القومــي الديمقراطــي، جمعيــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي، 
جمعيــة التجمــع الوطني الديمقراطي، جمعيــة اإلخاء الوطني، وجدير 
كانت تمثل المعارضة »الرسمية« آنذاك،  بالذكر أن الجمعيات الخمس 
أي تلــك المســجلة فــي قانــون الجمعيــات وقانــون التجمعــات، التــي 
تعتبره الســلطة أنه ينظم عمل المعارضة، والتي تعتبره قوى المعارضة 

السيما »الخمس الجمعيات« أنه في الحقيقة يقيد عمل المعارضة.

وحة وثيقة المنامة أدبيات أطر

عبرت وثيقة المنامة عن مطالب الخمس جمعيات السالف  	
ذكرها، وكان أبرز المطالب المدونة في الوثيقة التالي:

حكومــة منتخبــة مــع الحفــاظ علــى الملكيــة  الدســتورية  	
الخليفية تحت شعار »الشعب يريد إصالح النظام«.

 عن التقسيم الطائفي بحيث يكون  	
ً
نظام انتخابي عادل بعيدا

صوت لكل مواطن.

سلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة. 	

إداري  	 قيام سلطة قضائية موثوقة، من خالل استقالل مالي و
وفني ومهني، يضمن اســتقالل جميع اإلجراءات القضائية عن 

أي من السلطات.

 أمن للجميع عبر مشاركة جميع مكونات المجتمع البحريني  	



9

بين مرحلتي العمل واالستحقاق

في تشكيل األجهزة األمنّية.

معالجة التجنيس السياسي بحيث تشكل لجنة وطنية متفق  	
عليهــا بيــن جميــع مكونــات المجتمــع لدراســة حــاالت منــح 

الجنسية في العشرين سنة الماضية.

إيقاف سياسة التمييز القبلي والطائفي والسياسي السائدة. 	

التوافــق على سياســية إعالمية وطنيــة جامعة تقوي اللحمة  	
الوطنية.

المقبولية الشعبية لوثيقة المنامة

يعتبــر القائمــون علــى وثيقــة المنامة أنهــم يمتلكون شــرعّية العمل 
أن  ســواء، حيــث  حــد  علــى  والســلطة  الّشــعب  قبــل  مــن  السياســي 
الجمعيــات الخمــس تعمــل تحــت مظلــة قانــون الجمعيــات، وتلتــزم 
بقانــون الجمعيــات رغــم إقرارهــا بــأّن القانــون »ظالــم« ويقيــد العمــل 
السياسي في البحرين، ولهذا فإن طرحها في وثيقة المنامة جاء ليراعي 
كســر الخطوط الحمراء لدى السلطة، وفق  المقبولية الشــعبية من دون 

قاعدة »فن الممكن«.

وعلــى صعيــد اســتثمار المقبوليــة الشــعبية فهي تعتبــر أنها تمتلك 
التفويــض الشــعبي والقيمومة السياســية على الجماهيــر، بحكم خبرتها 
وامتدادها الشــعبي، وأعداد المشــاركين في فعالياتها والمصوتين لها في 
االنتخابــات النيابيــة والبلديــة الســابقة، –من وجهة نظــر الجميعات 
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العمل وفق المشتركات وإدارة التباينات

السياســية- لتحديد ســقف الثورة، وبهذا اعتبرت وثيقة المنامة وجود 
كعائلــة مالكــة وشــريكة فــي الحكم من المســلمات  العائلــة الخليفيــة 

السياسية، وأن إطار المطالب ينبغي أن يدور حول مادون ذلك.

ميثاق اللؤلؤ

كخارطة  هي وثيقة أطلقها ائتالف شباب ثورة 14 فبراير، واعتبرها 
طريــق توصل لحلحلة الوضع السياســي فــي البحرين، وائتالف ثورة 14 
فبراير هو جهة ثورية ولدت من رحم الثورة بجهود مجموعات شبابية 
وبتوجيه ودعم مباشر من قادة الثورة، وعّبر عن نفسه الحقا بأنه مستقل 
ى في الساحة البحرانّية، وأخذ  كل القوى السياسية والثورية األخر عن 
علــى عاتقــه القيام بــدور محوري في الحراك الميدانــي في البحرين في 
كما تبنى  مرحلتــه األولى تحت شــعار »الشــعب يريد إســقاط النظــام«، 

الحقا سقف »حق تقرير المصير«.

وحة ميثاق اللؤلؤ أدبيات أطر

ذكــر ميثــاق الؤلــؤ أبــرز المطالــب التــي ارتأى أنــه البد مــن تحقيقها 
لتكون للشعب البحرانّي السيادة الكاملة على البالد، وأبرزها التالي:

كافة رموزه المتورطين في  	 كمة  إسقاط النظام الخليفي، ومحا
كات، والفساد المالي واإلداري، التي مارسها أركان  قضايا االنتها
النظام الخليفي  وعلى رأســهم الديكتاتور حمد بن عيســى عبر 
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بين مرحلتي العمل واالستحقاق

كمة عادلة. محا

كيــد  حق الشــعب فــي تقرير مصيــره واختيار نــوع النظام  	 تأ
السياسي.

إعادة هيكلتهــا ضمن نظام  	 حــل األجهــزة األمنيــة الراهنــة، و
أمني مستحدث.

تشكيل قضاء منصف ومستقل. 	

فصل السلطات الثالث ) التشريعية، التنفيذية، القضائية(. 	

صــون اللحمــة الوطنّيــة وحفظ النســيج االجتماعــي، وتعزيز  	
العدل والمساواة، وحظر التمييز بّين أبناء الوطن.

إيجاد حل واقعي لملف التجنيس السياسي الممنهج. 	

الحفاظ على الهوية اإلسالمّية وعروبة البحرين. 	

تشكيل هيئة وطنّية لإلشراف على انتخاب أعضاء المجلس  	
التأسيسي.

كيــد على التوزيع العادل للثــروات، وصيانة ثروات الوطن  	 التأ
ومكتسباته لألجيال القادمة.

المقبولية الشعبية لميثاق الؤلؤ

يعتبــر القائمــون على ميثاق الؤلؤ بأن الشــعبّية التــي حصدوها في 
تســييرهم لفعاليات الثّورة تعبر عن مدى مقبوليتهم بالشــارع البحرانّي، 
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العمل وفق المشتركات وإدارة التباينات

وقد عرف عن نجاح اإلئتالف في تسيير الفعاليات الميدانّية الضاغطة 
في عموم مناطق البحرين خالل المرحلة األولى من الثورة.

كمــا تجدر اإلشــارة إلــى أّن اإلئتالف قد عّبر الحقــا عن »حق تقرير 
كبديــل مقبــول للطــرح السياســي أو الثــوري المجــّرد، فأصبــح  المصيــر« 
يعّبر عن ســقف »حق تقرير المصير«، وحق الشــعب في اختيار النظام 
السياســي الــذي يالئمــه، أي أن اإلئتــالف بتعبيــر آخــر يعتبــر شــعب 
البحرين فقط هو المخول باختيار نوع النظام السياسي، والدعوة إليه، 

وليس ذلك من وظيفة أي من القوى السياسية أو الثورية

عهد الشهداء

هــي وثيقــة أطلقهــا تكتــل مــن التنظيمــات الثوريــة والسياســية في 
البحريــن »تيــار الوفــاء، وائتــالف شــباب ثــورة 14 فبرايــر، وحركة حق، 
وحركة أحرار البحرين، وتيار العمل اإلسالمي، وحركة خالص«، بتاريخ 

16 ديسمبر 2012م.

وحة عهد الشهداء  أدبيات أطر

جاء في وثيقة عهد الشهداء الذي أطلقتها تنظيمات سياسية ثورية 
فــي البحريــن جملــة مــن أهــم المطالب التــي تالمس مطالب الشــعب 
كما تعهدت للشهداء وللشعب البحرانّي  البحرانّي، ومبادئ هذه القوى، 

كالتالي: كافة األهداف المرفوعة وهي  على المضّي حتى تحقيق 
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 تحرير البالد من االحتالل السعودّي. 	

وقف التدخالت والوصاية الخارجّية. 	

حق الّشعب في سيادته، والدفاع عن نفسه. 	

حق الّشعب في تقرير مصيره. 	

االلتزام بهدف الجماهير إلسقاط النظام. 	

 الحوار مع النظام اليحقق مصلحة للّشعب. 	

الدعّوة إلى الوحدة الوطنّية ونبذ الفرقة. 	

مساندة خيارات الّشعب. 	

كات المرتكبة ضّد الّشعب. 	 توصيف الجرائم واالنتها

كات. 	 مالحقة المسؤولين عن االنتها

كات. 	 تحميل الطاغّية حمد المسؤولّية عن كل الجرائم واالنتها

حق الّشعب في اختيار نظامه السياسّي. 	

خالصــة هــذه األهــداف والمطالــب هــو اســتنادها علــى صــوت 
الشــعب، فحتى الهــدف الخامس –االلتزام بهدف الجماهير إلســقاط 

النظام- فإنه يعّبر عن أمرين:

دعوة الشعب لتبني هذا السقف	 

لتــزام العملــي بهــذا الســقف خــالل مرحلــة تحقيــق 	  إقــران اال
المكاسب بأن يكون متبنى من قبل الجماهير
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المقبولية الشعبية لعهد الشهداء

يحضــى الموقعــون علــى »عهــد الشــهداء« بشــعبّية فــي األوســاط 
الشــعبّية اليســتهان بهــا، بــل يرجــع تاريخ البعــض منها إلى عــام 1982م 
كحركــة أحــرار البحريــن اإلســالمّية التــي تعتبرمــن أقــدم التنظيمــات 

السياسّية في البحرين والتي يترأسها الدكتور سعيد الشهابّي.

ى البعــض أّن حركــة أحرار البحرين، وحركة حــق، وتيار الوفاء  ويــر
يعّبــرون عــن توجه واحد، ولكن األســماء المختلفة قــد أفرزتها الظروف 

السياسّية في البالد خالل مراحل مختلفة.

كما تعتبر جمعية العمل اإلسالمّي وريثا للجبهة اإلسالمّية لتحرير 
البحرين، و التي يعود تاريخها إلى الثمانينات، وهي من أبرز المنظمات 

السياسّية التي لعبت دور مؤثر في البحرين إبان الثمانينات.

مايجــدر اإلشــارة له بــأّن التنظيمات الموقعة على »عهد الشــهداء« 
السّيما تيار الوفاء، وحركة حق، وحركة أحرار البحرين لعبت دور رئيسّي 
ومحــورّي فــي انطــالق ثورة 14 فبرايــر، حيث يعتبر األســتاذ عبدالوهاب 
حسين وهو من مؤسسي تيار الوفاء اإلسالمّي أبرز المنظرين والمخططين 
للثــّورة، ونــال شــرف قيادة أول تظاهــرة في يوم 14 فبراير من وســط بلدة 
النويــدرات، ويعتبــره النظــام الخليفــّي المســؤول األول عــن انطــالق ثّورة 

14 فبراير.
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المشتركات والتباينات

كافــة هــذه األطروحــات أو  لعــل أبــرز المشــتركات الموجــودة فــي 
الوثائــق أو المشــاريع التــي انبثقــت عــن التنظيمــات السياســّية والثورية 
فــي البحريــن هــو اجتماعها على مطالــب جوهرية، ثبــت بالتجربة أن 
تكلفتهــا السياســية واألمنّية وحجم التضحيات المرتبطة بها هي ســواء، 

« تكمن في أمرين أساسيين:
ّ

وأن الفروقات »العملية

أوال: هناك 3 أهداف سياسية مختلفة في أطروحات المعارضة: 	

إقامة نظام جمهوري إسقاط النظام الملكي و

حق تحقيق المصير	 

الحكومة المنتخبة	 

إقامة النظام الجمهوري«  من طرحوا هدف »إسقاط النظام الملكي و
وهــدف »الحكومة المنتخبة« في الواقــع العملي »ملتزمون واليمكن لهم 
إال االلتزام« برأي وخيار الشعب لو ذهب واختار وعمل على غير طرحهم 

ودعوتهم.

ومــن طــرح هــدف »حق تقريــر المصيــر« فهو فــي الحقيقة لــم يطرح 
إنما دعا لجعل ذلك بعهدة الشــعب وصوته الحر  ســقفا سياســيا معينا، و

المباشر.

ألطــراف  	 السياســي  الهــدف  فــي  الجوهــري  الفــرق  إن  ثانيــا: 
المعارضــة يكمــن فــي »ســقف المطالــب«، وتحقيــق ســقف 
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المطالب مرتبط بمرحلة االســتحقاق وتحقيق المكاســب من 
وراء النضال الشعبي وليس مرتبط بمرحلة العمل التي نعيشها 

اآلن.

ثالثــا: أن قــوى المعارضــة تختلــف فــي األدوات واألســاليب  	
واألدوات  األســاليب  فــي  اختالفهــا  مــن  كثــر  أ الميدانيــة، 

السياسية.

رابعــا: علــى صعيــد االختــالف فــي األدوات السياســية فإنهــا  	
تنحصر في جملة من األمور:

التعبير السياسي حول شرعية النظام السياسي	 

التعبير السياسي حول العالقة مع األطراف اإلقليمية والعالمية	 

التعبير السياسي حول المقاومة والسلمية	 

العمــل علــى تفعيــل أدوات االســتفتاء الشــعبي حــول النظــام 	 
كمــات الدوليــة وغيرها، ممــا يعتبرها النظام السياســي  والمحا

في البحرين خط أحمر.

البناء على المشتركات

شــهدت بدايــة انطــالق ثورة 14 فبرايــر فعاليات وبيانات مشــتركة 
كمــا نشــهد علــى الصعيد  بيــن أطــراف المعارضــة الثوريــة والسياســية، 
كافة األطراف السياسّية  الميداني مؤخرا فعاليات شــعبّية مشــتركة بّين 
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ى التاســعة  كمــا حــدث في فعاليتــي عيد الشــهداء والذكر والسياســية، 
للثــورة، وهــذا بطبيعــة الحال يؤكد الطــرح الذي يقول أنــه يمكن العمل 
 أمام 

ً
علــى المشــتركات وتبديــد التكهنــات واألوهــام التي تقف حاجــزا

كل األطياف. العمل المشترك بين 

التباينــات  أنــه يمكــن تخطــي هــذه  السياســيون  المراقبــون  ى  يــر
إدارتهــا وتأجيــل بعضهــا لمرحلة »االســتحقاق وتحصيل المكاســب«  و
والبنــاء علــى المشــتركات والعمــل من خاللهــا، في هــذه المرحلة التي 

هي »مرحلة العمل«.

مجاالت العمل المشترك

يشــترك الموقعــون على »عهد الشــهداء« و »ميثــاق اللؤلؤ« و »وثيقة 
كثر مــن %90 من  المنامــة« فــي الســعي لتحقيــق التالــي، والــذي يمثل أ

األهداف والمطالب:

رفض التدخل السعودّي واإلماراتّي في البحرين، مع اختالف  	
المسميات وكيفّية المعالجة.

وقف التدخالت والوصاية الخارجية. 	

عب في تقرير مصيره. 	
َ

حق الّش

إعادة تشكيل أجهزة األمن على أساس غير طائفّي. 	

معالجة ملف التجنيس السياسّي مع النظر للحاالت اإلنسانّية. 	
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 للسلطات. 	
ً
كونه مصدرا الركون للمطلب الشعبّي 

محاســبة المتورطيــن فــي ملفــات التعذيــب، والفســاد المالّي  	
واإلدارّي.

إعادة حقوق األمالك العقارية الموزعة على أساس غير عادل  	
عب.

َ
إلى الحكومة التي تمثل الّش

حكومة منتخبة مبثقة من الّشعب. 	

الفصل بّين السلطات الثالث )التشريعّية، التنفيذية، القضائّية(. 	

صون اللحمة الوطنّية. 	

كما تشــترك أطراف المعارضة في أســاليب وأدوات العمل السياســي 
التالية:

إصدار البيانات والمواقف السياسية 	

إقامة المؤتمرات الصحفية والسياسية 	

التكتل في مجلس سياسي 	

العالقات السياسية مع معظم الدول والسفارات 	

بالنسبة للعمل الميداني فجميع قوى المعارضة الثورية والسياسية 
والوقفــات  واالعتصامــات  التظاهــرات  تســيير  فــي  االشــتراك  يمكنهــا 

الشعبية، وغيرها من الفعاليات الميدانية.
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على صعيد العمل الحقوقي واإلعالمي فيمثل مساحة عمل مشتركة 
وكبيرة يمكن لقوى المعارضة السياسية والثورية االلتقاء والعطاء فيها.

إدارة التباينات

 لمــا تقدم يتبّيــن للمتابع الفاحــص المتجرد مــن الحزبّية بأّن 
ً
نظــرا

 بحيث يجب أن الترقى لهذا الشــقاق، 
ً
التباينات الموجودة قليلة جدا

والتنافــر، والتباعــد الــذي مــن شــأنه يمكــن أن يــؤدي إلى تأخيــر تحقق 
األهــداف، بــل أّن التوافق بين هذه الوثائق أو األطروحات تصل لنســبة 
%90، وهنا يتضح بأّن األسباب تعود لوجود حواجز نفسّية أو اعتبارات 
حزبية أو خشــية من افتقاد بعض االمتيازات في العالقات الخارجية 

مع بعض الدول والسفارات.

ويمكن إدارة التباينات بالتالي:

التواصــل المســتمر بّيــن األطيــاف السياســّية والثوريــة، وعقد  	
لقاءات للحوار الداخلي، لتقريب وجهات النظر، مع االلتفات 

كل األطراف المعارضة. إلى ضرورة تحييد المؤزمين في 

الجلوس بهدف العمل وفق المشــتركات بّين جميع األطياف  	
السياسّية والثورية وعدم استثناء أحد.

التوافــق علــى هدف سياســي تدور حولــه الجهود المشــتركة،  	
كحق تقرير المصير.

إيجــاد هيئــة مشــتركة بيــن جميع األطيــاف السياســّية تنظم  	



20

العمل وفق المشتركات وإدارة التباينات

وتنســق العمــل السياســي، والميدانــي، والحقوقــي، واإلعالمــي 
على المســتوى الداخلــي والخارجي مع المحافظة على وجود 

الكيانات.

االستفادة من التجارب العالمية في العمل المشترك والتجارب  	
المحلية مثل:

هيئة االتحاد الوطني في مطلع الخمسينات من القرن الماضي.	 

الخطاب الوطني في انتفاضة التسعينيات من القرن الماضّي.	 

تحالف الجمعيات السياسّية الخمس في مطلع األلفينيات.	 

الجمهوريــة 	  أجــل  مــن  التحالــف  بيــن  المشــتركة  المســيرات 
والجمعيات الخمس في شهر فبراير بعام 2011م.

وهنــا ينبغــي اإلشــارة إلى خطاب ســماحة آية اهلل قاســم؟ظفح؟ الذي 
ى التاســعة النطالق الثــورة، ولعل أبــرز ماجاء في  ألقــاه بمناســبة الذكــر
كلمتــه هــو أن علــى األحزاب اتقــاء اهلل؟زع؟ في هذا الشــعب، مما يعني 
أّن هذا الشــتات يشــوبه الشــبهة الشــرعّية، وهذا ماالينبغي الوقوع فيه، 

 أّن هذه المكونات في عملها تريد رضا اهلل؟زع؟.
ً
خصوصا






