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«منتدى امل�ستقبل»
يلفظ انفا�سه الأخرية
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يف امليزان
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الدميقراطية
يف فكر البعث

�إ�صالحات التعليم و�سوق
العمل وحدها ال تكفي

ال �شك �أنه بات وا�ضحا م�سرت�سال يف الو�ضوح �أن من بني
�أهم معوقات نه�ضة الوطن وتقدم الأمة هو ت�شتيت وحتريف
الن�ضال الوطني من كونه ن�ضال لكافة �أبناء الوطن الواحد �ضد
كل معوقات تقدمهم �إىل جره ليكون مواجهات وجتاذبات
بني �أبناء الوطن الواحد ،حيث ال يعود الآخر الذي يتوجب
الت�صدي له هو تلك املعوقات والقوى التي متثلها ،بل ي�صبح
الآخر هم فئات من ال�شعب نف�سه .واملدخل الطبيعي لتحقيق
ذلك هو غر�س الطائفية وال�سعي لإحالل الطائفة مكان
ال�شعب ،وتكوين الأحزاب والربامج التي تدافع عنها بدال
من �أن تدافع عن ال�شعب .وهكذا يتم حتويل االنتماء الطائفي
الديني (الذي هو م�س�ألة طبيعية يف حدودها الدينية) �إىل انتماء
�سيا�سي همه الأول والأخري م�صالح الطائفة نف�سها.
منا�سبة هذا احلديث هي الدعوات القبيحة خالل الأيام
املا�ضية والتي طالبت بر�ص �صفوف اجلمعيات الإ�سالمية
املنتمية لطائفة معينة لو�ضع برنامج م�شرتك جتاه ما �أ�سمته
بالق�ضايا امل�صريية التي تواجه الوطن .واليوم نحن نحمل
وزارة العدل جزء من م�سئولية توفري الغطاء القانوين ملثل هذه
الدعوات حينما �سمحت بت�أ�سي�س جمعيات �سيا�سية كانت
تدرك جيدا �أنها كانت متثل طوائف ولي�س الوطن .ومهما
حاولت هذه اجلمعيات من رفع �شعارات وطنية ،ف�أنها �سوف
تظل متخندقة بحكم تركيبة �أع�ضاءها ،ووالءهم الطائفي
حول م�صالح الطائفة نف�سها ،وهو ما ي�شرعن العمل ال�سيا�سي
الطائفي بكل ما يحمله من خماطر ج�سيمة على م�ستقبل
البالد ووحدتها الوطنية.
وليكن وا�ضحا �أي�ضا �أننا ال نتهم النوايا احل�سنة وال ال�شعور
الوطني ال�صادق الذي يحمله الكثري من قيادات و�أع�ضاء تلك
اجلمعيات ،ولكننا نتحدث هنا عن مبد�أ ،وبنيات �سيا�سية
قامت – �شاءت �أم �أبت – على �أ�س�س طائفية ،ومن الناحية
الذاتية واملو�ضوعية ،وبغ�ض النظر عما تطرحه من برامج
�سيا�سية ،ي�صبح التكوين البنيوي ،هو امل�سيطر على املنطلقات
ال�سيا�سية ،وحتى لو حاولت بع�ض قيادات اجلمعية التمرد
على ذلك ،ف�أن قواعدها العري�ضة ،وم�ؤيديها ،ومريديها،
والأهم من ذلك مرجعياتها التي تقودها� ،سوف تظل ترى
فيها اجلمعيات التي تدافع عن م�صالح الطائفة.
�أننا قبل �أن نطالب وزارة العدل ب�إعادة النظر باملوافقة
على ت�أ�سي�س جمعيات ذات طابع طائفي ي�شرعن ملثل تلك
الدعوات القبيحة ،ف�أننا نطالب القوى الوطنية �سواء الليربالية
�أو الإ�سالمية بوعي هذه احلقيقة املرة واخلطرية ،والعمل على
تغيريها ،ف�أن مل يكن ب�إعادة النظر يف تركيبات ع�ضويتها
ومنطلقاتها ،وقد يبدو هذا بعيد املنال ،ف�أ�ضعف الإميان هو
الرف�ض القاطع لتلك الدعوات ،وترجمة هذا الرف�ض يف �إعادة
النظر يف اخلطاب ال�سيا�سي وتو�سيع التحالفات الوطنية وو�ضع
برامج العمل الوطني ال�صادقة التي ت�ؤكد ح�سن نواياها ،و�إن
لن تغري انتماءها.

�أ�رسة التحرير

2

مواقـــف ون�شـاطــات
بيان حول خطاب جاللة امللك
يف افتتاح دور االنعقاد الرابع
لقد حمل اخلطاب الكثري من الدالالت الهامة مبا ج�سدته
من دعوة ووعود طاملا تطلع املواطن �إىل ر�ؤيتها كحقائق ونتائج
مل�سرية الإ�صالح ال�سيا�سي واالنفتاح الدميقراطي يف وطننا
العزيز التي يقودها جاللة امللك ،لت�أخذ بيديه نحو احلرية
والعي�ش الكرمي وتخلي�صه من امل�شاكل التي حتا�صر حياته
وتربك م�ستقبله .خا�صة م�شاكل البطالة والإ�سكان وال�صحة
والتعليم وغريها من امللفات التي �أكد عليها جاللة امللك من
قبل تنوع م�صادر الدخل وبناء م�شاريع البنية التحتية والعمل
على رفع م�ستوى دوي الدخل املحدود وتعزيز دور الطبقة
الو�سطى ،حماربة الف�ساد �إىل جانب ق�ضايا تعزيز خطوات
الإ�صالح واحرتام حقوق الإن�سان وحرية التعبري ومتكني
املر�أة.
�أما البعد الهام الآخر خلطاب جاللته جاء يف �سياق ت�أكيده
على البعد اخلليجي والقومي ،ودعوته �إىل تعزيز جتربة
جمل�س التعاون والدفع بها �إىل طريق الوحدة النموذجية.
ونحن يف التجمع القومي الدميقراطي وان�سجام ًا مع �إمياننا
ب�أهمية وم�صداقية هذه الدعوة نرى �أنف�سنا داعمني بقوة هذه
التوجهات الوحدوية ،ب�أعتبارها م�س�ؤولية قومية وتاريخية
يتحملها اجلميع لبناء القوة الذاتية للخليج العربي خا�صة يف
ظل التحديات والتهديدات الهائلة وامل�ستمرة التي يتعر�ض
لها.
ان تعزيز �أو ا�صدار الأخوة والتعاون ميثل دون �شك حماية
لال�ستقالل الوطني لكل �أقطار اخلليج العربي ،كما ميثل
عام ً
ال دائم ًا لأ�ستقرارها ال�سيا�سي وامنها االجتماعي.
من هنا ف�أن تطلعات و�آمال جماهري هذه املنطقة يف
الوحدة واال�ستقالل ،يحتاج �إىل �إرادات �سيا�سية خمل�صة،
و�إىل خطوات اقت�صادية مثمرة ،ت�سهم يف تر�سيخ الرابط
واالن�سجام بني دول املنطقة ،وهناك العديد من امل�شاريع
االقت�صادية الوحدوية املمكنة والعملية التي من �ش�أنها
�أن تزيد تالحم ووحدة دول اخلليج العربي ،منها الوحدة
النقدية امل�شرتكة والبنك املركزي اخلليجي ،بالإ�ضافة �إىل
م�شروع �أن�شاء خطوط �سكك حديدية تربط �أقطار اخلليج
فيما بينها ،وكذلك م�شاريع املياه والكهرباء امل�شرتكة وقبلها
تعزيز �إرادة القيادات ال�سيا�سية �ضد �ضغوط التبعية وتخريب
الهوية القومية لبلدان املنطقة وهي جميعها م�شاريع وخطوات
م�شرتكة يف جوانبها ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ويف
قدرتها على تقريب فر�ص وحدة �أقطارها.
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الهيئة اال�ست�شارية
تراجع م�سرية التجمع
عقدت الهيئة اال�ست�شارية اجتماعها الثاين يوم الثالثاء � 27أكتوبر وذلك برئا�سة
نائب رئي�س الهيئة الأ�ستاذ غازي ر�ضي املو�سوي ،وقد ا�ستعر�ضت الهيئة تقرير مقدم
من الأمانة العامة حول تقييم عمل الهيئة اال�ست�شارية خالل الفرتة املا�ضية وتوافقت
�آراء �أع�ضاء الهيئة مع ما ورد يف التقرير من تقييمات كما دعت الأمانة العامة لتنفيذ
التو�صيات الواردة فيه .كما ا�ستعر�ضت الهيئة اال�ست�شارية تقرير مقدم من الأمانة العامة
حول اخلطوات والربامج التي بد�أت بتنفيذها على م�ستويات التنظيم الداخلي والعالقة
مع القوى ال�سيا�سية الوطنية وعلى ال�صعيد القومي وذلك جت�سيد ًا لتو�صيات ومقررات
امل�ؤمتر العام ال�ساد�س للتجمع وقد قامت الهيئة بتقييم هذه اخلطوات والربامج و�أبدت
املالحظات والتوجيهات ب�ش�أن عدد ًا منها خا�صة يف جمال العمل الإعالمي والعالقة مع
القوى ال�سيا�سية الوطنية.
كما ا�ستعر�ض اجتماع الهيئة اال�ست�شارية م�سودة وثيقة التيار الوطني الدميقراطي
وباركت الهيئة اجلهود املبذولة لت�أ�سي�س هذا التيار و�أهميته الإ�سرتاتيجية يف م�سرية
العمل الوطني يف البحرين كما �أبدت عدد من املالحظات ب�ش�أنها.
وتداولت الهيئة ب�شكل ً �أويل يف مو�ضوع االنتخابات الربملانية القادمة وموقف التجمع
منها حيث دعت الأمانة العامة �إىل مبا�شرة بلورة موقف متكامل وعر�ضه على الهيئة
اال�ست�شارية متهيد ًا لتقدميه يف اجتماع اجلمعية العمومية للموافقة عليه.

غازي رضي الموسوي

تعقيب �صادر عن اجلمعيات ال�ست حول
رف�ض الديوان امللكي ت�سلم العري�ضة النخبوية
تعقيبا على البيان ال�صحفي ال�صادر عن
الديوان امللكي بخ�صو�ص رف�ض ت�سلم
الديوان العري�ضة النخبوية التي �أودعها
الربيد عدد من ممثلي اجلمعيات ال�سيا�سية،
تود اجلمعيات ال�ست تو�ضيح ما يلي:
�إن التف�سري ال�صادر عن الديوان ب�ش�أن املادة
( )29من الد�ستور تف�سري مغلوط ،حيث �أن
املادة املذكورة ت�شري بو�ضوح �إىل حق الأفراد،
وكذلك الهيئات النظامية والأ�شخا�ص
املعنوية يف خماطبة ال�سلطات.
�أن القول بان العري�ضة املقدمة هي عري�ضة
اجلمعيات ال�ست هو الآخر قول مغلوط،
فالعري�ضة هي عبارة عن عري�ضة نخبوية وقع

عليها جمموعة من ال�شخ�صيات الوطنية
واالجتماعية املعروفة ب�صفتهم ال�شخ�صية.
وبغ�ض النظر عن اجلوانب القانونية
املذكورة �أعاله ،ف�أننا ال نتفق ب�أن ق�ضايا
اجتماعية و�سيا�سية خطرية مثل ق�ضية
التجني�س التي تهم كل مواطن يف البحرين
يجب ح�صر احلوار ب�ش�أنها بني ال�سلطة
وجمل�س النواب ،فهذا من جهة ميثل جتاهل
تام لدور مواقف القوى ال�سيا�سية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين كافة ،ومن جهة �أخرى يلحق
ال�ضرر البالغ بالنهج الدميقراطي ومبد�أ احلوار
الوطني واملجتمعي بني ال�سلطة وال�شعب.
�إن ال�شخ�صيات الوطنية واالجتماعية

بيان حول ق�ضية معتقلي كرزكان

بعد ما يزيد على عام ًا ون�صف على ق�ضية «معتقلي كرزكان» و�أعتقال
 19متهم ًا على خلفية التهم املوجهة لهم بالأعتداء على �سيارة ال�شرطة
و»قتل» �أحد �أفرادها ...،بعد كل هذه املدة ومارافقها من �سجال
وجدال ،وما �أثارته من مالب�سات �سيا�سية وقانونية ،خا�صة يف �أعقاب
�صدور تقرير وزارة ال�صحة حول �أ�سباب وفاة ال�شرطي التي �أرجعها �إىل
ارتطام «ال�ضحية» بالأر�ض ،فقد جرى اليوم �أ�سدال ال�ستار على هذه
الق�ضية ،بعد �أن توجهت الأنظار �إىل قاعة املحكمة الكربى اجلنائية،
و�إىل قرار قا�ضي املحكمة الذي �أ�صدر قراره – العادل واملن�صف –
برب�أة جميع املتهمني من كل التهم التي جرى �أعتقالهم مبوجبها ..وهو

مايعني انتفاء �أي دليل على تورط هوالء املتهمني يف عملية القتل �أو
ال�شروع فيها ،وهذا ماي�ؤكد �سالمة موقفهم يف هذه الق�ضية منذ بداياتها
وعدم �شرعية اعتقالهم طوال هذه الفرتة ،خا�صة و�أنه كانت هناك
العديد من الدالئل واحلقائق – قدمتها هيئة الدفاع – تدعم بر�أة هوالء
املتهمني من قبيل �شهادة ال�شهود �أو طبيعة و�أ�سباب الوفاة .واليوم �إذ
يتم االنت�صار ملبد�أ العدالة و�سيادة القانون ،ب�صدور قرار الرب�أة ،بعيد ًا
عن �أية �شكوك �أو �أية �شبهات �سيا�سية ،كانت يف وقت من الأوقات
قد حكمت �سري هذه الق�ضية والقت ب�ضاللها عليها و�ساهمت يف
�أ�ستدعاء الكثري من التداعيات ال�سيا�سية والأمنية ،وقادت البع�ض �إىل

التي وقعت على العري�ضة انطلقت من
حتركاتها تلك من رغبة �صادقة يف �إي�صال
مرئياتها للقيادة ال�سيا�سية ب�ش�أن املخاطر
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
للتجني�س ،وقد رحبت اجلمعيات ال�ست
يف بيان لها بالت�صريحات التي �صدرت عن
وزير الداخلية ب�ش�أن توجه الوزارة ملراجعة
�سيا�سية التجني�س يف البالد ،وت�أملت �أن
تكون نابعة من حر�ص القيادة ال�سيا�سية
على اال�ستماع لتلك التنبيهات� ،إال �أن
موقف الديوان امللكي الأخري ي�ؤكد مرة
�أخرى الإ�صرار على قفل كافة �أبواب
احلوار.

حماوالت ا�ستغالل هذه الق�ضية للدفع بها �إىل مهاوي «التجاذبات»
و»التنازعات» الطائفية ،وجر ال�شارع �إىل حالة من الت�أزمي وعودة �أعمال
العنف غري املربرة ؟
ً
كما نتطلع �إىل �أن يفتح قرار حكم الرب�أة هذا الباب وا�سعا �أمام اجلميع
للتفكري يف امل�صلحة العليا للوطن واملحافظة على �أمنه وا�ستقراره بعيد ًا
عن لغة الت�صعيد �أو اللج�ؤ �إىل �أعمال العنف التي التراعي حرمة امل�س
بارواح النا�س �أو الأ�ضرار باملمتلكات العامة واخلا�صة ،ب�إعتبارها قيم ًا
�أن�سانية و�أخالقية يجب عدم التفريط �أو التهاون بها حتت �أي ظرف من
الظروف لأنها عنوان حت�ضر هذا الوطن ورقي و�سمو وعي �شعبه.

مواقـــف ون�شـاطــات
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الأمني العام للتجمع القومي:

العمل القومي يف البحرين را�سخ يف وجدان اجلماهري

قال الدكتور ح�سن العايل الأمني العام للتجمع
القومي �أن حتويل التيار العربي القومي الإ�سالمي
من حركة �سيا�سية �إىل منتدى ثقايف وفكري ب�سبب
ال�صعوبات القانونية لت�سجيله كحركة �سيا�سية
يجب �أن ال ينظر له كرتاجع عن �أهداف التيار ،بقدر
ما هو �إ�صرار على التم�سك بالأهداف الإ�سرتاتيجية
للحركة ،خا�صة �أن العمل لفكري والثقايف يف هذه
الفرتة ال يقل �أهمية عن العمل ال�سيا�سي يف اجلوانب
الوطنية والقومية ،لأن مع�ضلة العمل القومي اليوم
يف كل �ساحات الوطن العربي مبا فيها البحرين،
تعود يف جزء رئي�سي من �أ�سبابها �إىل �ضعف �أو
تراجع الإميان بفكرة العمل القومي والقومية العربية
والعروبة .وملواجهة هذه املع�ضلة ال بد �أن ي�أخذ
الن�ضال القومي �أبعاده الثقافية والفكرية �إىل جانب
الأبعاد ال�سيا�سية.
و�أ�ضاف يف حوار مع جريدة الوطن البحرينية
نحن نتكلم اليوم عن تيارات م�ضادة كثرية لالنتماء
العروبي والقومي مثل التيارات املعادية الإمربيالية
وال�صهيونية ،والتيارات الطائفية ،وتيارات العوملة
و�إف�ساد ال�شباب والتغريب عن الثقافة الوطنية
والقومية ،وجميع هذه التحديات بحاجة �إىل
مواجهة لي�س فقط يف احلقل ال�سيا�سي �إمنا �أي�ض ًا
بحاجة �إىل مواجه يف احلقل املعريف واحلقل الفكري
واحلقل العلمي والثقايف لكي يتحقق ا�ستنها�ض
طاقات الأمة ودفعها للعمل والنهو�ض.
و�أ�ضاف لو رجعنا �إىل تاريخ البحرين نرى كل
الن�ضاالت الوطنية التي كانت موجودة كانت
تتفاعل مع التطورات الفكرية وال�سيا�سية العربية.
ولو رجعنا �إىل ت�أ�سي�س نادي العروبة يف  1939كان
هناك وعي مبكر بالإميان بالفكر القومي يف البحرين
�آنذاك و�إن الفكر القومي �سواء من ناحية الأفكار
التي كانت تردمن اخلارج �أو من ناحية القوى
ال�سيا�سية الوطنية التي �أمنت بالفكر القومي لعبت
دور ًا يف الدفع بالعمل الوطني وم�سريته ،وكان لها
عطاءاتها وت�ضحياتها وم�ساهماتها.
بالتايل ،ف�أن القوى القومية يف البحرين �أثبتت
خالل اخلم�سينيات وال�ستينيات وال�سبعينيات
قدرتها على التفاعل مع ق�ضايا العمل الوطني .وعلى

هذا الأ�سا�س تكر�س الوعي القومي عند اجلماهري
يف البحرين وتكر�س حبهم للقومية العربية منذ �أيام
الزعيم جمال عبد النا�صر وقبلها ت�أ�سي�س حزب
البعث العربي اال�شرتاكي .هذه امل�ؤ�شرات ت�شري
�إىل �أن القومية العربية يف البحرين كان لها تاريخ
جميد و لها اجنازات و�إ�سهامات كثرية .وواحد من
هذه الإجنازات الرئي�سية التي ال تزال قائمة حلد
اليوم هي احلفاظ على وحدة ال�شعب ووطنيته �ضد
الطئفنة والتفتيت ،لأن اخلطاب القومي يرتقي فوق
الع�صبيات املذهبية والطائفية ويروم حتقيق وحدة
الأمة.
و�أ�ضاف :لقد �أ�صيبت القوى القومية والفكر
القومي يف البحرين ببع�ض النك�سات خ�صو�صا بعد
هزمية  67وقيام ما �سمي الثورة الإيرانية ثم حرب
العراق والكويت ،وتتويج كل ذلك باحتالل العراق
كونه قاعدة للعروبة والن�ضال القومي� ،إجما ًال هذه
الأحداث �أ�ضعفت العمل القومي يف الوطن العربي
وكان لها انعكا�سات يف البحرين وال نن�سى �أن �أي
انك�سار �سيا�سي على م�ستوى الوطن العربي يتزامن
معه هجمة ثقافية وفكرية لذلك �أنا �أكدت منذ
البداية على اجلوانب الفكرية والثقافية.
مع ذلك ،ف�أننا ن�ؤمن �إميانا تاما ب�أن للعمل
القومي مقومات را�سخة يف البحرين ،ونحن هنا
ال نتحدث عن املقومات التاريخية فح�سب رغم
عمقها وجتددها من خالل امل�شاركات اجلماهريية

والوجدانية يف كافة الأحداث القومية امل�صريية
التي مرت بها الأمة .بل �أن املقومات لوجود
التيار القومي اليوم يف البحرين تنطلق من حاجات
احلا�ضر وامل�ستقبل �أي�ضا ،منها مقومات وطنية
ومقومات قومية ،فاملقومات الوطنية ميكن تق�سيمها
�إىل مقومات �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية .فيما
يخ�ص املقومات الوطنية ال�سيا�سية اليوم نحن
بحاجة �إىل خطاب �سيا�سي يرتفع فوق اخلطاب
الطائفي ويخاطب ال�شعب على �أ�سا�س �أنه �شعب
واحد له تاريخ و�إرث وم�ستقبل واحد وتطلع
واحد .املعاجلات التي يطرحها مل�شاكل البلد يجب
�أن تتمثل يف ت�شريعات وبرامج وخطوات وطنية
خال�صة ال حتاول االنحياز �ضد طائفة على ح�ساب
طائفة �أخرى ويف نف�س الوقت هذه احللول يجب
�أن تخدم م�صلحة البحرين بدرجة الأوىل �أي يجب
�أن ال تت�أثر مب�صالح قوى �إقليمية وعاملية �أو تراعي
م�صالح قوى �إقليمية وعاملية على ح�ساب املواقف
الوطنية املبدئية فمثل هذا اخلطاب �أرى �أن القوميني
هم الأقدر على طرحه لأن خطابهم م�ستقل ينبع
من حاجات البلد وخطاب واع وغري متزمت ال
طائفي ًا وال ديني ًا ويف نف�س الوقت خطاب وطني
م�ؤمن  ،فالقومية العربية م�ؤمنة و متم�سكة بالعقيدة
الإ�سالمية� .أما بالن�سبة للجانب االجتماعي نرى
�أن التعبئة الطائفية وتيارات التغريب لدى ال�شباب
واالجنرار وراء قيم العوملة واالبتعاد عن االنتماء

العربي والقومي مثل هذه التهديدات يف اجلانب
االجتماعي بحاجة �إىل خطاب يجمع بني القيم
القومية والإ�سالمية واملعا�صرة.
�أما املقومات القومية ،فنحن نرى على نحو
جلي ترابط الأخطار الإقليمية والعاملية التي تواجه
البحرين هي ذاتها التي تواجه �أقطار الأمة من املحيط
�إىل اخلليج .كما �أننا نتلم�س �أن احتالل العراق من
قبل القوى الإمربيالية وعمالئها يف العراق قد فجر
�أخطار كثرية تهدد الأمة ككل مبا فيها البحرين،
كذلك ،ف�أن تلك القوى ت�ضغط على قوى املنطقة
من اجل التطبيع مع العدو ال�صهيوين مقابل �أوهام
ال جدوى منها �سوى �إطالق �إطماع ذلك الكيان يف
خريات وثروات الأمة مبا فيها دول اخلليج العربية.
لذلك ال بد �أن ننا�ضل من �أجل تكتل العرب
ووحدتهم �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا.
�أعتقد �أن هذه املعطيات هي مقومات كامنة
وموجودة واملطلوب تفجريها و�إبرازها وتبيان
�أهميتها لذلك وجد هذا التيار لي�ستنه�ض
الإمكانيات الكامنة ويربزها �أمام النا�س.
وبالن�سبة لتوقع جناح التيار ف�أقول هنا نتكلم
عن مدى حر�ص امل�ؤ�س�سني والأع�ضاء و�إرادتهم
وت�صميمهم لإجناح التيار� ،إذا وجدت الإرادة
والت�صميم والرغبة يف التم�سك بهذه الأهداف
والإ�صرار على جتاوز ال�صعوبات والعقبات وتقدمي
الت�ضحيات �سواء من ناحية الوقت �أو اجلهد.
فنحن واثقون �أنه �سوف ينجح ،لكن جناحه
�سيكون من خالل تراكمات بطيئة وبالذات يف بداية
العمل حتى يتعزز و�ضعه ،لأن هذا التيار �سي�صطدم
بكثري من املعوقات وال�صعوبات� ،سي�صطدم بالفكر
الطائفي والأخطار الإمربيالية ،وتيارات التغريب
والعوملة كل هذه املعوقات �سيواجهها التيار
داخلي ًا.
يجب �أن تكون لديه القدرة على تطوير اخلطاب
الوطني والقومي ال�سليم الذي يحاور النا�س يف
مواقعهم وينه�ض بتطلعاتهم حتى ميكن �أن يقودهم
للمواقع التي يريدها .فالبد �أن يكون اخلطاب
�صبور ًا ومت�أني ًا وخطاب ًا متقدم ًا ومتدرج ًا.

تقييم العمل الإعالمي والثقايف للتجمع

للتجمع عن واقع
�أقام التجمع لقا ًء داخلي ًا حتدث فيه الأمني العام
ِ
حال الن�شاط الإعالمي بالتجمع وكيفية العمل على تطويره.
وقال �أن الأمانة العامة قد قامت بف�صل جلنة الثقافة والإعالم �إىل
جلنتني لكل منهما مهامها اخلا�صة مع الإقرار بارتباطهما الوثيق ،ونوه
�إىل �أن جلنة الثقافة تن�صب مهامها يف �أقامة الندوات واللقاءات الثقافية
وال�سيا�سية من منطلق ن�شر الوعي الثقايف بني �صفوف لأع�ضاء ومن
ي�شاركنا يف ح�ضوره لفعاليات التجمع.
وتابع� ،أن جلنة الإعالم ،نريدها �أن تركز حول تغطية �أخبار الفعاليات

التي يقيمها التجمع ون�شرها يف ال�صحافة املحلية باال�ضافة �إىل تزويد
املوقع االلكرتوين ب�آخر تطورات الأحداث على ال�ساحتني الوطنية
والقومية م�شدد ًا على �أهمية دعم اللجنة من خالل الت�سجيل فيها،
وتوزيع العمل بني الأع�ضاء.
وحول م�ساهمة الأع�ضاء يف حترير ن�شرة «لطليعة» والتي �صدرت
بحلة جديدة بد ًء من عدد �سبتمرب املا�ضي� ،أو�ضح �أن املحررين
معظمهم من كوادر التجمع بالإ�ضافة �إىل كتاب عرب نتفق معهم يف
مواقفهم الفكرية وحتليالتهم للواقع العربي الذي يعاين الكثري من

املع�ضالت ويحتاج �إىل معاجلات �شاملة وبر�ؤى قومية ،م�ؤكد ًا يف هذا
ال�ش�أن ب�أن البحرين هي جزء من الوطن العربي الكبري ،وبالتايل ،يهمنا
يف الأمانة العامة للتجمع القومي �أن نورد �ضمن ن�شرة «لطليعة» �أخبار
عن فل�سطني والعراق وال�سودان وال�صومال وغريها من الدول التي
يجري فيها ال�صراع بني القوى املنا�ضلة وال�شريفة �ضد قوى العدوان
واالحتالل.
وجتذر اال�شارة �أن احل�ضور قد �شاركوا يف تقدمي ت�صوراتهم حول
تطوير العمل الإعالمي يف املرحلة املقبلة.
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«منتدى امل�ستقبل» يلفظ انفا�سه الأخرية
بقلـم :محمود القصاب

ومل تكن م�صادفة �أن الإعالن عن هذا «املنتدى»
جاء يف �أعقاب العدوان الأجرامي على القطر العراقي
ال�شقيق واحتالله و�أ�سقاط نظامه الوطني والقومي،
وقد ن�شطت الآله الإعالمية الأمريكية – الغربية
�آنذاك للرتويج ملقوالت كاذبة مثل «حترير العراق»
والق�ضاء على «الدكتاتورية» ون�شر «الدميقراطية»
خا�صة بعد افت�ضاح �أكذوبة �أ�سلحة الدمار ال�شامل التي
على �أ�سا�سها جرى غزو العراق واحتالله ،وكانت
الع�صابة ال�صهيونية من املحافظني اجلدد يف البيت
البي�ض حتاول ت�ضليل وخداع العامل ،ب�أن الواليات
املتحدة الأمريكية جادة يف تعميم مبدا «الدميقراطية»
والعمل بكل الو�سائل لأجبار دول املنطقة لل�سري يف
نهج الدميقراطية ،حتى و�أن جاءت على منت الدبابات
وقادفات ال�صواريخ والقنابل احلارقة.؟؟؟
واحلقيقة �أننا يف التجمع القومي الدميقراطي كنا
ندرك �أبعاد املزاعم الأمريكية ،وعلى وعي تام بكل
ما ي�صدر عن هذه الإدارة من �أكاذيب لذلك ومنذ
البدايات الأوىل التي جرى فيها الإعالن عن فكرة
«املنتدى» اال�ستعمارية كانت ر�ؤيتنا وا�ضحة ومواقفنا
معلنة و�صريحة يف رف�ض جميع هذه امل�شاريع والأفكار
التي تعمل الدوائر الأمريكية ال�صهيونية على
ت�سويتها ،وكنا قد حذرنا من �أن هذه «امل�شاريع» التي
تتعدد ا�سما�ؤها ،و تتنوع �أ�شكالها ،تنطوي يف الواقع
على خماطر كثرية ت�ستهدف منطقتنا و�أمتنا العربية،
و�أن جميعها (امل�شاريع) لي�ست �سوى «والدات»
هجينة خارجة من رحم و�أح�شاء االحالف وامل�شاريع
اال�ستعمارية البائدة واملقبورة منذ ن�صف قرن ،والتي
بع�ض �أهدافها تتج�سد يف ا�سقاط الهوية القومية العربية
لدولنا وادخال الكيان ال�صهيوين املحتل ك�شريك يف
املنطقة ،ومن ثم حتويل الدول العربية ومعها بع�ض
الدول الأقليمية مثل �إيران ،باك�ستان ،وتركيا �إىل جمرد
ملحفات داخل نظام اقليمي يديره املركز ال�صهيوين
بالوكالة وتتحكم مبقاليده الواليات املتحدة الأمريكية
(انظر التقرير ال�سيا�سي ال�صادر عن امل�ؤمتر العام الثاين
للتجمع القومي ابريل 2005م).
�إذ ًا الوقائع والدالئل ت�شري مبا اليقبل ال�شك �أن فكرة
«منتدى امل�ستقبل» هي جمرد �صيغة معدلة «مل�شروع
ال�شرق الأو�سط اجلديد» الذي طرحه الإرهابي رئي�س
الكيان ال�صهيوين احلايل (�شمعون برييز) لذلك فان
مبد�أ «تعميم الدميقراطية» الذي يب�شر به هذا «املنتدى»
�سوف يعني تخريب بنى اجتماعية ون�شر الفو�ضى

عندما يطلع القارئ على فحوى هذا املو�ضوع ،يف ن�شرة الطليعة (عدد نوفمرب  )2009تكون الدورة ال�ساد�سة ملا ي�سمى ب
«منتدى امل�ستقبل» قد عقدت يف مدينة مراك�ش باملغرب خالل الفرتة ( )3-2نوفمرب اجلاري ومعروف �أن املغرب قد ا�ست�ضاف
الدورة الأوىل يف دي�سمرب 2004م برئا�سة م�شرتكة مع الواليات املتحدة الأمريكية ،من طاف هذا «املنتدى» بعد ذلك يف
البحرين واليمن ،واالمارات ،قبل �أن يعود جمدداً �إىل املغرب وال �أظن �أن هناك من يجهل �أن فكرة «منتدى امل�ستقبل» هي
بالأ�سا�س فكرة �أمريكية جاءت على خلفية الكثري من النقا�شات واملجادالت حول بع�ض امل�شاريع اال�ستعمارية االمريكية
التي كان يتم الرتويج لها مثل «م�شروع ال�شرق الأو�سط الكبري» و «م�شروع ال�شرق الو�سط الوا�سع» ويف حماولة للألتفاف على
موجة الرف�ض لهذه امل�شاريع ،قام عدو الأن�سانية و�سليل الإجرام «جورج بو�ش» الأبن بالأعالن عن هذا املنتدى يف مدينة (�سي
ايالند) بالواليات املتحدة الأمريكية يف الرابع من يونيو  /حزيران 2004م بغر�ض ادماج االحتاد الأوربي يف امل�شروع الأمريكي
لل�شراكة مع دول املنطقة والعمل على»تعميم» و «ت�صدير» الدميقراطية �إىل هذه الدول كما زعموا..؟؟؟
ال�سيا�سية والأمنية و�سوف يعني احتالل بلدان وتهديد
�سيادتها وا�ستقاللها.
من هنا ف�أن خطورة هذا امل�شروع التقت�صر على
خ�ضوع بع�ض النظمة واحلكومات العربية لل�ضغوط
التي مور�ست عليها للأنخراط يف ع�ضوية هذا
«املنتدى» بل يف احلقيقة هناك وجه �آخر لهذه اخلطورة.
�أو الكارثة وهو «ابتالع» هذا الطعم من قبل بع�ض
القوى ومنظمات املجتمع املدين يف اقطارنا العربية
ومنها البحرين .حيث جرى «اغواء» وا�صطياد هذه
املنظمات عرب �شباك ما �أطلق عليه ب «م�ؤمتر امل�ستقبل
املوازي» الأمر الذي دفعنا – ويف منا�سبات عديدة –
�إىل منا�شدة هذه القوى وبع�ض ال�شخ�صيات الوطنية
املتحم�سة وامل�أخوذة بال�شعارات الرباقة للدميقراطية
الأمريكية الزائفة من بغية االن�سياق وراء هذه الدعوات
الكاذبة والوقوع يف «الفخ الأمريكي» لأنها (منظمات
ال �أو �آج ً
املجتمع املدين) �سوف تكت�شف  -عاج ً
ال -
ب�أنها مل تكن يف الواقع �سوى و�سائل وادوات جرى
ا�ستيعابها وتوظيفها يف خدمة امل�شاريع الأمريكية يف
املنطقة بوعي منها �أو بدونه.
وان�سجام ًا مع ر�ؤيتنا هذه قلنا مرار ًا وتكرار ًا� ،أن من
يريد �أن يعمل خلري و�صالح وطنه و�أمته ،ومن يريد
�أن يعمل ملبادئ الدميقراطية «وال�شفافية» و «حقوق
الإن�سان» عليه �أو ًال �أن يتبع نهج ًا ا�صالحي ًا ودميقراطي ًا
حقيقي ًا ،و�أن الأنظمة العربية التي تخ�شى ال�ضغوط
واالبتزاز الأمريكي عليها االنفتاح على �شعوبها
واطالق امل�شاريع اال�صالحية الوطنية القائمة على
العدل وامل�ساواة وامل�ستندة على جمموعة من القواعد
والثوابت ،التي تعزز الدميقراطية و�أ�س�س التنمية ال�شاملة
يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
يف بلدانها ،ويف الوقت نف�سه ت�صون الهوية الثقافية
والوطنية لدولنا و�أمتنا ،و�أن يكون كل ذلك ا�ستجابة
للم�صالح الوطنية والقومية ولي�س خ�ضوع ًا مل�صالح
وم�شاريع القوى اال�ستعمارية ،خا�صة و�أننا ر�أينا راي
العني كيف �أخذت النزعة اال�ستعمارية اجلديدة على
يد �أمريكا وحليفها الكيان ال�صهيوين العن�صري ابعاد ًا
�شاملة ومتطرفة يف �شرا�ستها وعدوانيتها ،التي ج�سدها
بحق الرئي�س الأمريكي ال�سابق «جوج بو�ش» الذي ملأ
العامل رعب ًا وارهاب ًا ،متخفي ًا وراء يافطات الدميقراطية
و�شعارات حقوق الإن�سان ،وامل�شاريع التي يطلقها لهذا
الغر�ض كذبا�ص وزور ًا .بعد كل هذا �ألي�س من حقنا �أن
نت�سائل اليوم عن ماهية وحقيقة االجنازات التي حققها

هذا املنتدى ،للدول وللمنظمات امل�شاركة فيه؟؟؟
ثم هل هناك من اليزال �سادر ًا يف غيه و�أوهامه حول
�صدقية وجدية الواليات املتحدة بالن�سبة �إىل �شعارات
الدميقراطية وحقوق الإن�سان؟؟؟ خا�صة بعد �أن �شاهد
العامل كله «منادج» و»عينات» من هذه الدميقراطية،
وهي منادج م�شحونة بالفواجع والف�ضائع يف �سجن
«�أبوغريب» و»كوانتينامو» ويف �ضحايا جمازر غزة
ولبنان ،وكيف راى العامل دميقراطية القتل واملحا�ص�صة
الطائفية والتزوير يف العراق وافغان�ستان ،والتي خلفت
وراءها نتائج م�أ�ساوية �صارت مبثابة �صفحات �سوداء
ت�ضاف �إىل ال�سجل احلافل باالجرام للتحالف االمريكي
ال�صهيوين؟؟؟
�أننا نلحظ اليوم بع�ض املقاربات املو�ضوعية بالن�سبة
�إىل فهم طبيعة «منتدى امل�ستقبل» وان مل ت�صل �إىل
م�ستوى االعرتاف بخطورة هذه امل�شاريع وبنتائجها
الكارثية �أي نلحظ بع�ض ال�صحوة – و�أن كانت مت�أخرة
– عند بع�ض ممن كان يوم ًا من �أ�شد «املتحم�سني»
و»املروجني» للدميقراطية الأمريكية� ،سوى عرب
«منتدى امل�ستقبل» �أو غريه من الواجهات الأمريكية،
وهكذا مع العودة الأمريكية لال�سرتاتيجية القدمية
يف التعامل مع الأنظمة وفق م�صاحلها وغ�ض النظر
عن ق�ضايا الدميقراطية وحقوق الإن�سان وال�شفافية،
وترحيلها �إىل �آخر �سلم االهتمامات الأمريكية بل
وتراجع اهتمامات الدول الأخرى بهذه الق�ضايا ،لكل
ذلك �أ�صبح احلديث يجري علن ًا عن �أن هذا «املنتدى»
�صار اليوم من «خملفات املا�ضي» التي يجب جتاوزها
و�أن يكون م�صريه «مزبلة التاريخ» خا�صة مع توايل
الف�شل والأخفاق يف عدم حتقيق � ًأي من �أهداف الدورات
املتعاقبة لهذا «املنتدى» وبعد �أن ت�أكد لهذا البع�ض
�أن ح�صيلة كل هذه ال�سنوات التزيد على ال�صفر،
بالن�سبة �إىل كل امل�شاركني الذين كانوا جمرد غطاء.
و�أن كل مايتم مناق�شته من مو�ضوعات يف لقاءات هذا
«املنتدى» حالي ًا ال عالقة لها يف الواقع بالدميقراطية التي
هي ا�سا�س فكرة هذا املنتدى؟؟؟ كما كان يتم الرتويج
له يف البداية.
ً
ً
ومن هنا لي�س م�ستغربا �أو م�ستبعدا �أن تكون دورة
مراك�ش هي �آخر الدورات ،و�أن امل�شاركني الذين
�سيلتقون (�أو التقوا) هناك �سوف يقومون مبهمة
وحيدة ،هي تقدمي العزاء يف هذا «امليت» غري امل�أ�سوف
عليه والتوقيع على �شهادة وفاته قبل ان يوارى الرثى.

�أن الأنظمة العربية
التي تخ�شى ال�ضغوط
واالبتزاز الأمريكي عليها
االنفتاح على �شعوبها
واطالق امل�شاريع
اال�صالحية الوطنية
القائمة على العدل
وامل�ساواة وامل�ستندة
على جمموعة من
القواعد والثوابت،
التي تعزز الدميقراطية
و�أ�س�س التنمية
ال�شاملة يف املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية يف بلدانها
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بعد �إطالق م�رشوع توظيف اخلريجني

�إ�صالحات التعليم و�سوق العمل وحدها ال تكفي
بقلـم :د .حسن العالي

منذ �إطالق م�شروعات جمل�س التنمية االقت�صادية لت�صويب
م�سرية الإ�صالح يف البحرين ،ونحن ن�سمع عن ثالث م�سارات لهذه
الإ�صالحات هي الإ�صالحات االقت�صادية و�إ�صالحات �سوق العمل
و�إ�صالحات التعليم.
وقد �أقر جمل�س التنمية االقت�صادية منذ البدء – على الأقل نظريا
– �أن الإ�صالحات االقت�صادية يجب �أ ن ت�سبق بقية الإ�صالحات
من الناحية الزمنية ،وهذا مو�ضوع بديهي .فتجارب العامل تظهر �أن
�إ�صالحات �سوق العمل يجب �أن تتم على �ضوء ا�سرتاتيجيات التنمية
االقت�صادية ،وكذلك �إ�صالح التعليم .فعلى �سبيل املثال ،عندما
قررت �سنغافورة التحول من ال�صناعات التقليدية القائمة على الكثافة
العمالية (امل�ستوردة) �إىل ال�صناعات العالية التكنولوجية وذات القيمة
امل�ضافة يف الثمانينيات ،قررت على �ضوءها رفع ر�سوم جلب العمالة
امل�ستوردة كنوع من حتفيز امل�صانع على التوقف عن جلب العمالة
الأجنبية والتحول �إىل ال�صناعات املتقدمة القائمة على التكنولوجية.
بناء عليه �أي�ضا ،مت �إدخال �إ�صالحات التعليم التي �أعطت �أولوية
للتعليم املهني اجلامعي التكنولوجي مع التقليل على االعتماد على
التخ�ص�صات الإن�سانية.
يف البحرين وفج�أة �شهدنا احلديث يت�صاعد عن �إ�صالح �سوق
العمل ،ولرمبا كان التجار هم احللقة الأ�ضعف .وبعد �شد وجذب مت
فر�ض �إ�صالحات �سوق العمل على التجار من خالل فر�ض ر�سوم
العمل على العمالة الأجنبية كما هو معلوم بواقع  10دنانري �شهريا
لكل عامل �أجنبي مع جتديد رخ�صة العمل كل �سنتني بقيمة 200
دينار .كذلك متت املوافقة على قرار حرية تنقل العامل الأجنبي دون
موافقة الكفيل.
قبلها مت ت�أ�سي�س هيئة �سوق العمل لتتوىل �إدارة �إ�صالحات �سوق
العمل ،كما مت ت�أ�سي�س �صندوق العمل الذي ت�صب عنده ر�سوم العمل
املتح�صلة ،ويتوىل حتويلها �إىل برامج لدعم العمالة الوطنية ،ودعم
ال�صناعات ال�صغرية وكذلك برامج تدريبية منوعة للعمالة الوطنية.
ويف هذا الإطار ،وبعد جتمع املبالغ الكافية لدى �صندوق العمل،
مت �إطالق م�شروع توظيف اجلامعيني بكلفة  24مليون دينار .وبهدف
توظيف  4500جامعي خالل �سنتني.
و�آلية امل�شروع كما �شرحها امل�سئولون يف وزارة العمل حتل لنا اليوم
اللغز الذي �أثرناه يف العدد ال�سابق من الطليعة حني ت�ساءلنا يف مقال
حول «وزارة العمل و�شفافية �أرقام العاطلني عن العمل عن �سر وجود
 5616عاطل عن العمل وبذات الوقت وجود  8663وظيفة معرو�ضة
لدى الوزارة .وت�ساءلنا �آنذاك� :أين اخللل يف هذه الأرقام؟
وزير العمل الدكتور جميد العلوي تف�ضل بحل هذا اللغز يف معر�ض
�شرحه مل�شروع توظيف اجلامعيني حني قال» رغم اننا ا�ستطعنا خف�ض
البطالة اىل ادنى م�ستوياتها خالل ال�سنوات ال�سابقة فان اغلب العاطلني
اليوم هم من اخلريجني اجلامعيني ،وهذه م�س�ألة خطرية جد�أ» .وبعبارة
�أو�ضح لإن الوظائف املعرو�ضة من قبل وزارة العمل ال تالءم معظم
العاطلني عن العمل لأنهم خريجني جامعيني ولن يقبلوا بوظائف
متدنية.

فما هو احلل؟

وفقا مل�شروع توظيف اجلامعيني� ،ستقوم وزارة العمل بدعم توظيف

�شهدت البحرين خالل ال�شهر املا�ضي وبعد طول انتظار تد�شني م�شروع توظيف اجلامعيني ،كما �شهدت عقد م�ؤمتر عاملي
لإ�صالح التعليم ،وكال احلدثني العمل والتعليم يعودان بنا �إىل احلديث عن م�شاريع الإ�صالح التي يتبناها وي�شرف على تنفيذها
جمل�س التنمية االقت�صادية .ويف هذه املقالة نحن ال نريد تقييم هذه امل�شاريع على حدة ،وبالتايل ال نريد التقليل من اهمية اجلهود
املبذولة حاليا ،بل يف الأ�سا�س تقييم �أهمية الرتابط القائم بينها وانعكا�سه على مدى جناحها يف املدى الطويل.
اجلامعيني يف القطاع اخلا�ص بدفع  200دينار �شهريا للعام الأول و150
دينارا للعام الثاين لي�صل راتب اجلامعي  400دينار �شهريا ،على �أن
تتكفل املن�ش�أة بدفع جممل الراتب بعد هذه املدة.
ظاهريا احلل يبدو �سحريا ومبا�شرا ويويف بالغر�ض املطلوب لتوظيف
 4500جامعي خالل �سنتني.
ولكن اقت�صاديا ماذا يعني هذا احلل بالن�سبة لأ�صحاب الأعمال،
وماذا يعني اجتماعيا مل�ستقبل �سوق العمل والتعليم يف البحرين ،وهما
اجلانحني الآخرين مل�شاريع الإ�صالح.
اقت�صاديا ،يعني �أن من�ش�آت الأعمال التي توظف برواتب ترتاوح
ما بني � 200إىل  250دينار �شهريا� ،ستجد نف�سها بعد �سنتني ت�ضاعف
الراتب �إىل  400دينار �شهريا .و�إذا كانت معظم من�ش�آت الأعمال
وخا�صة يف القطاعات الإن�شائية والتقاولية والتجارة واخلدمات التي
متثل مبجموعها نحو  %80من من�ش�آت الأعمال ا�شتكت من زيادة
ر�سوم العمل مبقدار  10دنانري �شهريا على كل عامل �أجنبي ،فكيف
�سيكون الو�ضع عليا �إذا فر�ض عليها دفع  200دينار على كل عامل
بحريني .معنى ذلك بكل ب�ساطة �أن املن�ش�آت �سوف تتحمل الزيادة
يف كلتا احلالتني ،بل �أن حالة توظيف البحرينيني �ستكون �أكرب تكلفة
مبا ال يقارن مع الأجنبي .فهل �سيقود ذلك بالتايل لتف�ضيل البحريني
�أم الأجنبي .ثم كيف �ستتحمل املن�ش�آت هذه الزيادة يف الكلفة من
ناحية اقت�صاديات وجدوى امل�شروع الذي تعمل به� .إن الإجابة على
هذا ال�س�ؤال ب�أن هذه املن�ش�آت جمحفة حاليا يف رواتب البحرينيني
ولن ي�ضرها تقليل �أرباحها مثل هذا اجلواب قد يكون �صحيح يف
بع�ض احلاالت ولكن يف كل الأحوال بحاجة �إىل �أثبات بالأرقام .ثم
�إذا ا�ستطاعت املن�ش�آت ا�ستيعاب الزيادة من خالل زيادة �أ�سعار املنتج
(�سواء خدمي �أو مادي) من �سيتحمل يف النهاية الزيادة؟ �ألي�س املواطن
الذي ي�شرتي هذا املنتج!
�أال يفهم من هذا التحليل �أن م�شروع توظيف اخلريجني �سوف يلحق
ال�ضرر بالبالغ ب�أهداف م�شروع �إ�صالح �سوق العمل املرتكزة حول
جعل البحرينيني اخليار املف�ضل ملن�ش�آت الأعمال و�أنه يتناق�ض معه؟
يبدو ان وزارة العمل التي مل ت�ستطع يف الأ�صل تطبيق م�شروع
ماكينزي بحذافريه (الر�سوم املقرتحة يف امل�شروع على العامل الأجنبي
كانت تقدر بنحو  680دينار كل �سنتني ولي�س  440دينار كما هو حاليا)
عادت لت�ستكمل هذا امل�شروع – من زاوية الر�سوم املقرتحة – من بوابة
البحرنة ولكن باطماع �أكرب بكثري مما هو مقرتح حتى يف الأ�صل.
ثم اقت�صاديا �أي�ضا ،ماذا ما بعد ال�سنتني ،وما هو م�صري اخلريجني
اجلامعيني حينذاك ،هل �سيفر�ض على املن�ش�آت حد �أدنى لرواتب
اخلريجني ال تقل عن  400دينار .وهذا �سوف يتعار�ض مع توجهات
�إ�صالحات �سوق العمل ب�إطالق قوانني العر�ض والطلب يف حتديد
الأجور ،مع �أننا على كل �ضد هذه الفكرة ومع حتديد حد �أدنى للأجور
ولكن لي�س هو املجال ملناق�شة هذه الق�ضية.
وزير العمل يقول �أن هناك � 10آلف وظيفة متوفرة يف القطاع اخلا�ص
تبلغ رواتبها  400دينار .ولكن ووفقا لإح�صائيات هيئة الت�أمينات
االجتماعية ،ف�أن عدد الأجانب الذي يتقا�ضون رواتب ت�صل �إىل
 400دينار ال يتجاوزون  2500عامل .بل �أن متو�سط رواتب العمالة
الأجنبية يف القطاع اخلا�ص ال تتجاوز  200دينار �شهريا .فكيف ميكن

حل مع�ضلة تناق�ض هذه الأرقام؟
و�إذا انتقلنا لل�صعيد االجتماعي مل�شروع توظيف اخلريجني
وم�ضاعفاته التعليمية بالذات ،يبدو ان النهج ال�سائد هو اال�ستعانة
جمددا ب�أموال �صندوق العمل يف �إ�صالحات التعليم وذلك من خالل
م�شاريع التدريب الوا�سعة التي يتبناها ال�صندوق مع معهد التدريب
امل�صريف ومعهد التدريب املهني واجلامعات وغريها .ولكن هذا التعاون
ال مي�س �أ�س�س و�سيا�سات وبرامج التعليم والتدريب يف املدار�س وال
اجلامعات بو�ضعها الراهن ،بل يكتفي بت�شجيعها على زيادة او تق�صان
برامج تدريبية معينة موجهة خلدمة ال�سوق بو�ضعه احلايل.
وتعليميا �أي�ضا ما هو م�صري الآالف من اخلريجني الذي �سوف
يتخرجون يف ال�سنوات القادمة ،هل �سيتوا�صل امل�شروع يف دعمهم؟
و�إىل متى؟ وعلى ح�ساب من؟
�إذن �أين احلل يف كل ذلك؟ احلل باعتقادنا يفارق نهج املعاجلات
امل�ؤقتة والرتقيعية احلالية حتى و�إن بدت مغرية و�سهلة ،ولكنها باهظة
التكاليف على امل�ستوى البعيد .احلل يكن يف العودة مل�شروع الإ�صالح
االقت�صادي ،وهو الإ�صالح الذي تعاند الدولة لغاية اليوم يف التعامل
معه بجدية لأنه ينطوي على كلف باهظة يف املدى الق�صري ولكنه
مربح للغاية يف املدى الطويل .الإ�صالح االقت�صادي وحده يعني
االبتعاد عن الأن�شطة امل�ضاربية كت�شييد العمارات الفاخرة واملراهنات
يف الأرا�ضي واملدن العقارية التجارية والأن�شطة اخلدمية التي تعتمد
يف الأ�سا�س على امل�ستثمر اخلارجي وهواياته يف الربح ال�سريع على
ح�ساب قيم وثقافة و�أخالق املجتمع وما ينطوي كل كذلك من
�أ�شكال مذهلة للف�ساد وال�سرقات و�شراء الذمم ،نقول االبتعاد عن
كل ذلك نحو �أن�شطة �صناعية وخدمية منتجة تولد القيمة امل�ضافة
احلقيقية للمجتمع وللإن�سان البحريني وتوفر له الدخل املعقول
دون دعم م�ؤقت لأنها تولد يف الأ�سا�س قيمة م�ضافة عالية لالقت�صاد
واملجتمع والفرد.
احلل يف حتقيق تنمية م�ستدامة كما دعى �إليها التجمع القومي يف
برناجمه ال�سيا�سي تقوم على تبني �إ�سرتاتيجية تنموية يكون �أحدى
ركائزها ت�صميم برامج دعم مادي وفني ومايل لإعادة هيكلة الع�شرات
الآالف من املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة لرتقية �أو تطوير �أو حتويل
�إنتاجها نحو منتجات وخدمات ذات قيمة م�ضافة عالية ت�ستطيع
بالتايل توفري وظائف جمزية للبحرينيني.
ونحن ندرك �أن مثل هذه املعاجلات ذات طبيعة الأمد .لذلك،
وحلني نحقق ذلك وفقا لر�ؤية تنموية اقت�صادية م�ستدامة طويلة الأمد
ينبغي تبني �إ�سرتاتيجية م�ؤقتة لدعم الدخل احلقيقي للأ�سر البحرينية
من خالل برامج اجتماعية داعمة مبا�شرة (تقدمي معونات الغالء
وال�سكن) وغري مبا�شرة (بطاقات متوينية للغذاء واخلدمات الأخرى)
حتفظ لهذه الأ�سر العي�ش الكرمي� .أما حتميل كلفة احلياة الكرمية لفئات
من املواطنني ب�صورة م�ؤقتة ومبتورة وعلى ح�ساب مواطنني �آخرين
هم من �أ�صحاب من�ش�آت الأعمال ،خ�صو�صا �أننا نتحدث عن جمتمع
�صغري يقوم اقت�صاده على هذه املن�ش�آت فهي حلول عاجزة وم�ضرة
للمجتمع واالقت�صاد والإن�سان البحريني .ولنا عودة �أخرى لهذا
املو�ضوع �أن �شاء اهلل.
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االجنازات الربملانية يف امليزان
بقلـم :غازي زبر

مع بداية دور االنعقاد العادي الرابع من الف�صل الت�شريعي الثاين ,لعله من املفيد �أن نقف على ما مت اجنازه من قبل ال�سادة
�أع�ضاء الربملان اللذين ميثلون ال�سلطة الت�شريعية املنتخبة من قبل ال�شعب و�أولوهم الثقة يف متثيلهم حتت قبة الربملان لتحقيق
طموحاتهم يف حياة �أف�ضل.
ولكي نكون من�صفني يف تقييم الأداء الربملاين ,ف�أننا نرتك تقييم االجنازات الت�شريعية �إىل الأرقام التي هي بو�صلة لقيا�س
م�ستوى الأداء ملا مت اجنازه وما مل يتم.

فحني نتفح�ص يف االح�صائيات اخلا�صة بالت�شريعات نرى مقدار �ضئيل قد مت �إقراره
مقارنة بالكم الهائل من الت�شريعات والقوانني التي �أحيلت �إىل الربملان خالل الف�صل
الت�شريعي الأول والثاين خالل ثماين �سنوات هي الفرتة الزمنية للف�صلني.
و�سوف ن�ستعر�ض بع�ض الإح�صائيات عن القوانني املحالة من احلكومة واملتبقية
منها يف املجل�سني والتي وافق عليها املجل�سان خالل دور االنعقاد الثالث.
فقد بلغ جمموع م�شروعات القوانني املحالة من احلكومة  78يف حني �إن ال�سلطة
الت�شريعية �أنهت فقط  22م�شروع قانون �أي ما يعادل  % 53فقط وبقي  36م�شروع
قانون مل يتم االنتهاء منها.
اما حالة القوانني التي �صيغت بناء على اقرتاحات بقوانني املقدمة من ال�سلطة
الت�شريعية والتي وافقت عليها خالل دور االنعقاد العادي الثالث فقد بلغت 123
بينما ما مت االنتهاء منها خالل دور االنعقاد الثالث  17فقط حيث بقي  106اقرتاح
بقانون لدى ال�سلطة الت�شريعية� ,أي ما مت االنتهاء منه ميثل  % 16فقط وهي ن�سبة
متدنية جدا.
�أما فيما يتعلق بلجان التحقيق الربملانية التي �شكلها جمل�س النواب خالل
دور االنعقاد الثالث فقد بلغت جلنة واحدة فقط هي تتعلق بتنفيذ م�شروع املدينة
ال�شمالية .وتاريخ قرار ت�شكيل تلك اللجنة هو  25دي�سمرب  2008ومل يتم رفع
تو�صيات �إىل احلكومة لغاية تاريخه.
وهنا يطرح ال�س�ؤال عن �سبب هذا الرتاجع والت�أخري والذي بر�أينا انه يعود �إىل طريف
املعادلة الربملانية املتمثلة يف الأع�ضاء واجلهاز التنفيذي املتمثل يف �سلطة احلكم.
وما يهمنا هنا هو �إلقاء ال�ضوء على �أداء الأع�ضاء كونهم هم امل�سئولون عن الت�شريع.
فمن خالل متابعاتنا جلل�سات الربملان ر�أينا كيف كان تناول تلك الت�شريعات التي
غالبا ما يفتقر �إىل الدراية واخلربة والفهم ,ناهيك عن التجاذبات بني الكتل بدوافع
امل�صالح احلزبية والطائفية ,تلك التجاذبات التي �أخذت وقت لي�س بالق�صري على
ح�ساب امل�صلحة العامة لل�شعب املتمثلة يف االجنازات التي يتوقعها الناخبون من
ال�سادة �أع�ضاء الربملان.
ويف املح�صلة النهائية �إننا مل نرى �شيئا ملمو�سا ذا قيمة قد حتقق بف�ضل جهود
�أع�ضاء الربملان .فال امل�ستوى املعي�شي للنا�س قد حت�سن وال امل�ستوى ال�سيا�سي فيما
يتعلق باحلريات ال�سيا�سية على �سبيل املثال قد تغري .وبقيت امللفات الرئي�سية
مفتوحة دون حل مثل ملف التجني�س والبطالة والإ�سكان.

إحدى جلسات البرلمان

نقول نعم حتقق �شي لكنه نزر ي�سري مما كنا نتوقعه ،والأدهى من ذلك ان �أحدى
الكتل النيابية ويف م�ؤمتر �صحفي �أعلنت �إنها �سوف تعيد طرح جميع تلك امللفات
خالل الربع الأخري من الف�صل الت�شريعي الثاين التي متتد �شهور قليلة ،وك�أنهم
ا�ستفاقوا من �سبات عميق .وك�أن الفرتة القادمة تلك كفيلة بحل تلك امل�شكالت
التي كانت مطروحة للبحث والنقا�ش مدة �أربع �سنوات.
والأدهى من ذلك �إن �أ�صبح الربملانيون يجاهدون يف �سبيل حتقيق م�صاحلهم اخلا�صة
مثل قانون التقاعد اخلا�ص بهم ون�سوا او تنا�سوا بقية مطالب ال�شعب.
ومع انغما�س الأع�ضاء يف الت�صريحات والظهور على �صفحات اجلرائد والقنوات
الف�ضائية كفر�سان ولكن من ورق .و�أ�صبح معظم الأع�ضاء يت�سابقون على �إظهار
�صورهم مع ت�صريحات نارية هي ابعد عن الواقع .وحولت حياة البذخ البع�ض �إىل
وجهاء للقوم ,فهم يتناف�سون للجلو�س على املقاعد الأمامية يف املنا�سبات والظهور يف
الن�شرات الإخبارية .وقد ا�ستدار البع�ض  180درجة عما كان عليه قبل االنتخابات
و�أثنائها و�صارت الربامج االنتخابية هواء منثورا .و�إذ نحن نقر �إن اللعب حتت قبة
الربملان هو لعب �سيا�سي� ,إال ان الكثري من الأع�ضاء مل يجيدوا او يح�سنوا هذه اللعبة
وفق قواعدها التي منها فن حتقيق املمكن.
ولعله من املفيد هنا الإ�شارة �إىل بع�ض الأدوات الرقابية التي �أتيحت لل�سادة
الأع�ضاء �إال �أنهم مل ي�ستطيعوا التعامل معها ب�شكل فني .ومن تلك الأدوات تقرير
ديوان الرقابة املالية وميزانية الدولة .فتقرير ديوان الرقابة املالية يحتوى على كم هائل
من املخالفات املالية واملادية واجلوهرية التي وقعت يف كثري من الدوائر احلكومية
�إال �أننا مل ن�شاهد من الربملان قرارات بنيت على تلك املعلومات الواردة يف التقرير
ومل تفعل تلك املخالفات التي تنم عن ف�ساد �أدارى ومايل ,و�أننا ن�شك ان البع�ض من
ال�سادة �أع�ضاء الربملان قادر على قراءة تلك املالحظات بعني خبري.
اما عن ميزانية الدولة التي حتوى �أرقام مت�شابكة حتتاج �إىل خرباء لفك رموزها,
�أي�ضا مل نرى او ن�سمع ان الربملان ت�ساءل عن �أ�سباب تراجع الأداء املايل للدولة عند
مقارنته باملوازنات التقديرية التي هي تعك�س برامج عمل ملدد تزيد عن العام.
ويف اخلتام ,ن�أمل من املجل�س القادم جتاوز هذا الرتاجع يف الأداء وان ي�صل �إىل
املجل�س �أع�ضاء كفوءين ي�ستطيعون حتريك وحل امللفات العالقة .وان يتم ترجمة
الربامج االنتخابية �إىل خطط عمل و�إىل �أفعال .كل ذلك ممكن حتقيقه عندما يقدم
الناخبون على اختيار ممثليهم للربملان القادم وفق معايري وطنية ولي�ست طائفية.

�أ�صبح معظم
الأع�ضاء يت�سابقون
على �إظهار �صورهم
مع ت�رصيحات نارية
هي ابعد عن
الواقع .وحولت
حياة البذخ البع�ض
�إىل وجهاء للقوم,
فهم يتناف�سون
للجلو�س على
املقاعد الأمامية
يف املنا�سبات
والظهور يف الن�رشات
الإخبارية
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دخل الفرد يف البحرين ق�ضية م�ستع�صية
تخ�ضع ق�ضية دخل افرد يف البحرين جلدل منهجي وعملي على
حد �سواء .ففي ظل غياب املعلومات والإح�صائيات املف�صلة والدقيقة
من جانب ،والو�ضع املعي�شي املرتاجع الذي يعي�شه غالبية ال�شعب،
نحن بحاجة �إىل معاجلات �شاملة على كال امل�ستويني ،تف�ضي بدورها
�إىل خطة وطنية للنهو�ض مب�ستويات الدخل احلقيقية ،وامل�ستويات
املعي�شية للمواطنني ،بدال من الدخول يف دهاليز حلول بنك الفقراء �أو
الأ�سرة (كما �أطلق على ت�سميته يف البحرين) الرتقيعية والتي لن ت�ؤدي
يف النهاية �سواء �إبقاء الفقراء على حالهم مع حت�سينات طفيفة.

وقفة منهجية

دخل الفرد يف �أي بلد كرقم مطلق ال يعني ال�شيء الكثري .واملقارنة
املطلقة بني م�ستويات الدخل يف خمتلف البلدان ،حتى املتقاربة منها،
�سوف تكون مظللة بال�ضرورة .فالدخل احلقيقي للفرد ال يرتبط بحجم
املرتب الذي يتقا�ضاه ،بل بعوام كثرية ت�ؤخذ يف احل�سبان مثل معدالت
الت�ضخم الذي تعك�س بدورها م�ستويات كل املعي�شة� ،أ�شكال الدعم
املبا�شر وغري املبا�شر ،ال�ضرائب والر�سوم غري املبا�شرة ،توفر اخلدمات
الإ�سكانية وال�صحية والتعليمية احليدة ب�أ�سعار مالئمة ،توفر ال�سلع
املعي�شية ب�أ�سعار مالئمة�...إلخ� .أن الهدف لأي خطة وطنية يجب
ان ال ين�صب على حت�سني دخل الفرد كرقم �أ�سمي مطلق ،بل الدخل
احلقيقي الذي ي�أخذ باالعتبار كافة تلك العوامل.

ر�ؤية البحرين  2030لدخل الفرد

ولنبد�أ احلديث من حيث ذكرنا ،وهو املنهجية ثم احلاجة خلطة
وطنية �شاملة لتح�سني م�ستويات دخل افرد يف البحرين .حاولت
الر�ؤية االقت�صادية للبحرين �أن ت�ضع لها هدف قابل للقيا�س وهو زيادة
دخل الأ�سرة احلقيقي �إىل �أكرث من ال�ضعف مع حلول عام .2030

ومع التقدير �أن الهدف يرتكز على الإن�سان البحريني� ،إال �أن �صياغة
الهدف جاءت متوا�ضعة جدا وعمومية جدا .فهل يعني �أنه �إذا كان
دخل الأ�سرة يف الوقت احلا�ضر  500دينار ،ف�أننا نريد رفعه �إىل 1000
دينار بعد � 21سنة ،لأن �أي زيادة متوا�ضعة تراكمية على الدخل �سوف
حتقق هذا الهدف؟
ثم ماذا يعني دخل الأ�سرة احلقيقي و�أي الأ�سر مق�صودة هل هي
الأ�سرة املرتفعة الدخل �أو املتو�سطة الدخل �أم ماذا .وباملقارنة ،ت�ضع
الر�ؤية االقت�صادية للقطر ر�ؤية �أكرث تقدما من البحرين حيث ن�ص
هدفها الرئي�سي « تهدف الر�ؤية الوطنية �إىل حتويل قطر بحلول عام
� 2030إىل دولة متقدمة قادرة على حتقيق التنمية امل�ستدامة وعلى ت�أمني
ا�ستمرار العي�ش الكرمي ل�شعبها جي ً
ال بعد جيل».

متو�سط رواتب البحرينيني

�أظهرت بيانات م�صرف البحرين املركزي امل�ستقاة من ديوان اخلدمة
املدنية وهيئة الت�أمينات االجتماعية �أن متو�سط الرواتب يف القطاع
اخلا�ص تراجع يف الربع الثاين من العام اجلاري بنحو  %1,1لي�صل �إىل
 266دينار ًا مقارنة مع  269دينار يف الربع الأول منذ �أن العام� ،إال �أنه
ي�سجل يف ذات الوقت ارتفاع ًا بنحو  %7مقارنة مبا كان عليه يف ذات
الفرتة من  2008والبالغة  248دينا ًرا.
ي�شار �إىل �أن  %91,8من القوى العاملة يف اململكة تعمل يف القطاع
اخلا�ص بواقع  445330وظيفة ،فيما ال تتجاوز ح�صة القطاع العام
 %8,2فقط وبواقع � 40ألف وظيفة .وبالتايل ،يبلغ جمموع القوى
العاملة  485,333يف يونيو .2009
وت�شري الأرقام �إىل �أن متو�سط راتب الذكور يف القطاع اخلا�ص بلغ 91
دينار ًا بانخفا�ض مقداره دينار ًا واحد ًا فقط ،يف الوقت الذي �سجلت
فيه رواتب الإناث ارتفاع ًا بلغ %0,81لتبلغ  372دينار ًا.

ويعزى الفرق بني متو�سط رواتب الذكور والإناث (غري البحرينيني)
�إىل �أن العدد الأكرب من الذكور هم من لعمالة الأجنبية يف القطاع
اخلا�ص الذين يعملون يف قطاع الإن�شاءات.
ً
وبلغ متو�سط رواتب البحرينيني يف القطاع اخلا�ص  577دينارا يف
يونيو  2009باملقارنة مع  587دينار ًا يف مار�س.
وبالن�سبة �إىل رواتب غري البحرينيني يف القطاع اخلا�ص فقد تراجعت
بنحو � %2أي من  201دينار �إىل  197دينا ًرا وتراجع متو�سط رواتب
الذكور (غري البحرينيني) � %2إىل  191دينار ِا فيما انخف�ض متو�سط
رواتب الإناث (غري البحرينيات) � %1,26إىل  314دينار ًا.
وباالنتقال �إىل القطاع العام ،جند �أن متو�سط الرواتب يف الربع الثاين
 2009زاد �إىل  805دنانري باملقارنة مع  802يف الربع الأول من العام .و
فيما ا�ستقر متو�سط رواتب الذكور عند  841دينار ًا انخف�ضت رواتب
الإناث  -ي�شكلون  %45,2من �إجمايل القوى العاملة يف القطاع � -إىل
 761دينار ًا باملقارنة مع  755دينارا يف الربع الأول .كما تبني الأرقام
�أن متو�سط رواتب البحرينيني بلغ  796دينار ،حيث انخف�ض متو�سط
رواتب الذكور من  824دينار �إىل  817دينار ،فيما حت�سن متو�سط
رواتب الإناث من  765دينار �إىل  772دينار.
�أما غري البحرينيني العاملني يف القطاع العام فارتفع متو�سط رواتبهم
�إىل  866دينار ًا يف يونيو  2009باملقارنة مع  838دينار يف الربع الأول.
نحن �إذن نتكلم عن نحو � 80ألف عامل بحريني يف القطاع اخلا�ص
يبلغ متو�سط رواتبهم  577دينار ونو � 35ألف عامل بحريني يف القطاع
العام يبلغ متو�سط رواتبهم  796دينار .ولكن لنالحظ الآن �أننا وخا�صة
بالن�سبة للقطاع اخلا�ص نتحدث عن متو�سطات فقط� ،أي على �سبيل
املثال عن �إذا كان ع�شرون �آلف يبلغ متو�سط رواتبهم  1500دينار
و� 60ألف يبلغ متو�سط رواتبهم  250دينار ف�أن النتيجة هي �أن نح�صل
متو�سط رواتب ل  80000هي  562دينار.

احلكومة تقرر بقاء فرتة انتظار
املواطنني للخدمات الإ�سكانية � 10سنوات!
قرر جمل�س الوزراء تبني خطة �إ�سكانية
طموحة لتقلي�ص فرتات االنتظار بحيث يتم
بحلول العام  2011تلبية كافة الطلبات الإ�سكانية
على قوائم االنتظار حتى العام .2002
هذا ما �أعلن يف ال�صحف املحلية حول اخلطة
الإ�سكانية «الطموحة» للحكومة .وهي تعني
بكل ب�ساطة �أن من �سوف يح�صلون على طلباتهم
الإ�سكانية عام  2011قد انتظروا ع�شر �سنوات
حلني احل�صول على هذه الطلبات.
ووفقا ملا �أعلن �أي�ضا ،تقوم اخلطة على مرتكزين،
الأول وهو الدعم احلكومي ،والثاين ال�شراكة مع
القطاع اخلا�ص ،يف حني يتم تنفيذ هذه اخلطة
وفق اجتاهني متوازيني يكمالن بع�ضهما البع�ض
لتحقيق الغاية التي تهدف �إليها احلكومة للتقليل
من فرتات االنتظار.
وي�شمل االجتاه الأول قيام وزارة الإ�سكان
بتنفيذ م�شاريع �إ�سكانية وبناء حوايل � 14ألف
وحدة �سكنية منها  4000وحدة يتم توزيعها قبل

نهاية العام احلايل والباقي خالل العام  2010وذلك
ب�أ�ساليب البناء الذكي الذي يقوم على ال�سرعة يف
التنفيذ وال�صداقة مع البيئة ويراعي الكلفة� .أما
االجتاه الثاين املكمل فهو عقد �شراكة مع القطاع
اخلا�ص على �أن تكون باكورة هذه ال�شراكة يف
م�شروع املدينة ال�شمالية لبناء الوحدات ال�سكنية
التي مت الأمر بها وذلك يف �إطار برنامج الدولة يف
الإ�سكان االجتماعي .والالفت للنظر� ،أن تقول
احلكومة �أن هذه اخلطة جاءت للتخفيف من حدة
امل�شكلة الإ�سكانية ،ويف �إطار الر�ؤية االقت�صادية
للمملكة حتى عام  .2030فهل بداية تنفيذ هذه
الر�ؤية هي هذه اخلطة املتوا�ضعة جدا .ونحن
نعجب �أي�ضا من تغري �أرقام اخلطط الإ�سكانية
ب�صورة �سريعة ،حيث مل مت�ضي �أ�سابيع على
�إعالن وزير الإ�سكان �أن خطة الوزارة هي بناء 14
�ألف وحدة �سكنية �سنويا ،بينما يعلن الآن عن
توفري  4000وحدة �سكنية خالل العام .2009
ولق �سبق لنا �أن نوهنا يف تقارير �سابقة �أن عدد

طلبات اخلدمات الإ�سكانية يزيد يف الوقت
احلا�ضر على  40الف طلب ،وبالتحديد 42
الف طلب ،وانه حتى عام  2007كان العدد
يتزايد كل �سنة مبعدل  3000طلب ،لكنه قفز يف
عام � 2008إىل  7000طلب .وبالتايل فان اخلطة
الإ�سرتاتيجية حلل امل�شكلة الإ�سكانية يجب �أن
تنطلق من هنا ،اي من عدد الطلبات احلالية،
ومعدل الزيادة ال�سنوية ،ومدى قدرة الوزارة ومن
خالل امل�سارين املذكورين على توفري �أق�صى عدد
من الوحدات ال�سكنية يف العام ،وحتى عام 2014
فرتة الإ�سرتاتيجية االقت�صادية ،ولي�س حتى نهاية
الر�ؤية .2030
ف�إذا اعتمدنا الزيادة يف عدد الطلبات والتي
حدثت يف عام  2008فهذا يعني �أن جمموع
الطلبات التي �ستزيد على مدى ال�سنوات ال�ست
(� )2014 - 2009سي�صل �إىل  42الف طلب،
وب�إ�ضافة هذه الطلبات �إىل جمموع الطلبات
احلالية يقفز العدد الإجمايل للطلبات يف عام

� 2014إىل  84الف طلب ،وانه �إذا ما �أردنا حل
امل�شكلة الإ�سكانية ح ً
ال جذري ًا خالل هذه الفرتة
فان الوزارة مطالبة باجناز بناء  14000وحدة
�سكنية كل عام مبا فيها العام احلايل  ،2009فهل
هذا ممكن ،والوزارة تقول �أن هذا الرقم �سوف
يتوفر خالل � 3سنوات ولي�س �سنة واحدة..
لذلك ،ن�ؤكد ما �سبق �أن ذكرناه ب�أنه �إذا ظلت
امل�شكلة تعالج بنف�س الوترية البطيئة والغري جادة
كما يبدو ،وبقيت الدولة غري وا�ضحة وغري
حا�سمة جتاه م�س�ألتي توفر التمويل والأرا�ضي،
وعجزت احلكومة وجمل�س التنمية االقت�صادية
عن و�ضع خطة �إ�سرتاتيجية تلم بكل هذه
املعطيات وبتطوراتها احلالية وامل�ستقبلية ،ومن
ثم توفري احتياجاتها� ،إذا مل يحدث كل ذلك
فان م�شكلة الإ�سكان �ست�سري نحو التفاقم ،ولن
جتدي يف حلها الإ�سرتاتيجية اجلديدة وال غريها
من اخلطط التي التي �أعلنت عنها وزارة الإ�سكان
مبوجب ر�ؤية .2030
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املر�أة واملجتمع
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احلرب النف�سية و �آثارها املدمرة على املجتمع
بقلـم :فتحية التناك

هذه امل�صطلحات والتعريفات هي مبثابة مفاتيح لنمط حمدد من
الوعي يف و�سائل الإعالم والثقافة ال�سائدة تهدف �إىل تربير الأمر
الواقع وخلق حالة من التكيف معه ،من قبل املت�ضررين منه �أ�سا�س ًا،
لذلك يجب �أن ن�ستخدمها بدقة .وعندما ن�ستعمل كلمات معينة دون
تدقيق ،ف�إننا قد ننتهي �إىل تكري�س مفاهيم معينة تهدف �إىل تكبيل
عقولنا.
ال�صهاينة يجيدون لعب هذه اللعبة .و ن�أخذ بع�ض الأمثلة التي متثل
م�صطلحات تن�شرها و �سائل الإعالم ال�صهيوين املعادي للأمة العربية
والإ�سالمية :
•جنحوا بجعل م�صطلح «�إرهابي» مرافقا ل�صورة الفل�سطيني
والعربي وامل�سلم يف الإعالم الغربي.
ً
•ا�ستخدام تعبري «م�ستوطنات وم�ستوطنني» عو�ضا عن
أرا�ض
«م�ستعمرات وم�ستعمرين» لأن اال�ستيطان يوحي ب�سكن � ٍ
خالية من ال�سكان ،بينما اال�ستعمار يقوم على فكرة االحتالل
بالقوة وطرد ال�سكان الأ�صليني ،كلمة «م�ستعمرة» تظل �أف�ضل
بالت�أكيد من م�صطلح «م�ستوطنة» ،لأن كلمة ا�ستعمار اكت�سبت
معناها احلقيقي بف�ضل ن�ضاالت �شعوب العامل الثالث.
•ا�ستخدام م�صطلح «عرب �إ�سرائيل» عو�ضا عن التعبري «
فل�سطينيو ال � »48أو «عرب فل�سطني يف مناطق ال »48
• ا�ستخدام م�صطلح « اجلي�ش الإ�سرائيلي �أو القوات الإ�سرائيلية
« عو�ض ًا عن ا�ستخدام «قوات االحتالل ال�صهيونية �أو رئي�س
حكومة االحتالل»
ا�ستخدام « �أعمال العنف» عو�ضا عن «املقاومة �ضد االحتالل»
لأن �أعمال العنف ال م�شروعية لها و هي الرائجة يف و�سائل الإعالم
العربية.

الأهداف العامة من احلرب النف�سية
�أثناء عملية ع�سكرية معينة:

• �إ�ضعاف املعنويات والفعالية الع�سكرية لقوات العدو.
• خلق ج ّو عام من النزاع الداخلي و�سط �صفوف العدو ،وت�شجيع
�إحداث نوع من االنقالب الع�سكري بينهم .و هذا ما نراه يف
خلق الطائفية يف العراق و امتداداها �إىل دول اخلليج و النزاعات
بني حركتي حما�س و فتح.
•رفع املعنويات و�سط �صفوف قوات التحالف و�صفوف
املجموعات املحلية الع�سكرية ال�صديقة.
•�إقناع ال�سكان املحليني بدعم العملية الع�سكرية �ضد حكومتهم.
تقوم الوحدات اخلا�صة بالعمليات النف�سية بتحقيق تلك الأهداف
من خالل ر�سائل ت�صل �إىل اجلمهور امل�ستهدف با�ستخدام و�سائل
عديدة ،منها ر�سم �صورة �إيجابية يف ذهن اجلمهور امل�ستهدَ ف لقوات
التحالف  ،و ر�سم �صورة �سلبية للحكومة املعادية يف �أذهان ال�شعب
امل�ستهدف.
وبف�ضل تطور العلوم ال�سيكولوجية فقد �أ�صبحت قوات العمليات

وتوجه �ضد اجلماهري املعادية وال�صديقة واملحايدة
يق�صد باحلرب النف�سية �أن�شطة �سيكولوجية خمططة تمُ ا َر�س يف ال�سلم واحلربَّ ،
من �أجل الت�أثري على مواقف و�سلوكيات ه�ؤالء؛ لكي ت�ؤثر �إيجابيا نحو �إجناز هدف �سيا�سي �أو ع�سكري معني .وهي من �أهم الأ�سلحة
التي متتلكها القوى املهيمنة داخل املجتمعات ،با�ستخدام �أدواتها الثقافية والإعالمية التي متكنها من �صناعة امل�صطلحات و�صياغة
التعريفات وهي لي�ست جمرد كالم كما قد يظن البع�ض ،بل نقاط مرجعية ت�سهم بتحديد قوانني اللعبة ال�سيا�سية ،وقوالب ُي َ�ص ُب
خطاب بديل ،ذات ت�أثري تراكمي يخرتق الوعي اجلمعي العربي
داخلها الر�أي العام ،وهي على املدى البعيد� ،إذا تركت تعمل دون ٍ
ويفجره من الداخل ،وين�شئ قطاعات �شعبية وثقافية عربية تفقد الهوية واالنتماء وتتحول �إىل مواالة ال�صهيونية من خالل منظومة
من القيم واملفاهيم التي ت�شكل ما يعرف با�سم الوعي الزائف ،الذي يتما�شى مع االحتالل والقهر الذي فر�ض على �أمتنا وتربره
وت�صبح عقبه يف طريق التخل�ص منه.

الحرب النفسية وهاجس الرعب والخوف

النف�سية خبرية يف كيفية تو�صيل تلك الر�سائل ،وهي غالبا ما ت�شمل
ا�ستغالل بع�ض البديهيات يف كيفية الت�أثري على عقليات النا�س .فقد
تقوم – مثال  -تكرار ر�سالة معينة مرارا وتكرارا حتى يبد�أ اجلمهور
ت�صديقها من كرثة التكرار� ،أو قد ت�ستغل بع�ض العقائد واخلرافات
ال�شعبية يف تو�صيل معلومة ما� ،أو خلق ج ٍّو ما يكون يف �صالح العملية
الع�سكرية .كما �أنها قد تذيع �أخبارا كاذبة� ،أو غري مكتملة اجلوانب،
على �أنها �أخبار حمايدة ،ومتثل حقائق ال جدال فيها.
عر�ض عليهم ب�شكل عفوي �أكرث بكثري من
و النا�س ي�صدقون ما ُي َ
طريقة فر�ض الر�أي .كما �أنهم قد مييلون �إىل تغيري �آرائهم �إذا ُعر�ض
عليهم ر� ٌأي ما من خالل عدة م�صادر ي�ساند بع�ضها بع�ضا.
ونظرا حلجم الت�أثري الكبري للحرب النف�سية التي ت�شنها الواليات
املتحدة الأمريكية فان و�سائل �إعالمنا العربية وم�ؤ�س�ساتنا مطالبة
بالت�صدي لهذه احلرب التي ت�شكل خطرا على الأمة وم�ستقبلها
وعزتها وكرامتها ولها �أثار بعيدة املدى و تدعيم الإميان باحلق ،و انت�صار
احلق على الباطل �إذ �أن علماء النف�س وخرباء احلرب النف�سية يجمعون
على �أن احلرب النف�سية ت�ؤثر بفعالية �أكرث على اجلنود اخلالني من
الإميان احلق ومن العقائد الثابتة وذوي الوعي ال�سيا�سي ال�ضيق وغري
املثقفني وتقع م�س�ؤولية مقاومة احلرب النف�سية على كل فرد من �أفراد
املجتمع وو�سائل الإعالم
و ال نن�سى ما حدث يف العراق و ما يحدث يف فل�سطني و ما تنقله
و�سائل الإعالم من م�شاهد العنف و الدمار و القمع التعذيب و التهديد
و الإذالل و�صور اجلرحى من الكبار و ال�صغار و جنازات املوتى و تدمري
البيئة الذي يفر�ضه االحتالل و حالة الإحباط و فقدان الأمل مع الوقت
يف اخلروج من الأزمة .كل ذلك ي�ؤدي �إىل ظهور حاالت اال�ضطراب
النف�سي ال�شديد الذي يعاين منه �أعداد كبرية من النا�س نتيجة
ال�ضغوطات و ال�صدمات و هي حاالت تن�ش�أ من التعر�ض لأحداث

و �صدمات نف�سية متثل خربات �أليمة تفوق االحتمال و تت�ضمن
تهديدا خطريا للحياة نتيجة لل�ضرر الذي يلحق بالفرد �أو ب�أ�سرته �أو
تدمري منزله �أو ممتلكاته .و ميثل ذلك �صدمة كبرية خارج نطاق اخلربة
الإن�سانية العادية  ،و تظهر اال�ضطرابات النف�سية يف �صورة قلق وتوتر
دائم و تظل ذكريات املواقف الأليمة ماثلة يف ذاكرته تقتحم تفكريه
يف كل وقت و يتبع ذلك �شعور بالإجهاد و الأمل النف�سي و ال�ضيق و
العزلة و الي�أ�س و من ردود الأفعال الت�شتت الذهني و االنتباه الزائد و
رد الفعل الع�صبي لكل �شيء ُيذكره مب�شاهد ال�صدمة النف�سية الأليمة و
يفقد النا�س اال�ستمتاع باحلياة لتحل م�شاعر االكتئاب اجلماعي و قد ال
تظهر هذه الأعرا�ض مبا�شرة عقب التعر�ض لل�صدمة و يت�أخر ظهورها
ل�شهور �أو �سنوات و يكفي �أن نعلم �أن حاالت اال�ضطرابات النف�سية
الزال يعاين منها جنود حرب فيتنام رغم مرور �أكرث من  40عاما على
تعر�ضهم ملواقف الرعب �أثناء القتال.
بالرغم من �أن هناك �أو�ضاعا م�شابهة قد حتدث يف مناطق �أخرى من
العامل نتيجة للتعر�ض لكوارث طبيعية مثل الزالزل و الفي�ضانات و
احلوادث اجلماعية و الفردية ف�إن الأطباء النف�سيني يالحظون �أن هذا
النوع من الأزمات يكون ت�أثريها على الإن�سان �أقل من الأزمات التي
هي من �صنع الإن�سان مثل القهر و الظلم و القمع و احل�صار و العقاب
اجلماعي والتعذيب تفوق يف ت�أثريها على الأفراد و اجلماعات من التي
حتدث من ظروف طبيعية ال دخل للإن�سان فيها و ال �سلطان له عليها.
ف�إن �أحدا ال يعلم ما يحمله امل�ستقبل و لكن الثبات و ال�صرب و �إرادة
احلياة و التم�سك باحلق و الت�ضحية من �أجل املبد�أ  ،كل هذا البد
�أن يغري من الواقع الأليم الذي يعي�شه الإن�سان يف العراق و فل�سطني
و ال�صومال و ال�سودان و يف مناطق �أخرى التي يتعر�ض لها العرب و
امل�سلمني ب�صفة خا�صة ملمار�سات غري �إن�سانية البد �أن ي�أتي فجرا
جديدا على املنطقة بواقع جديد يتم ت�صحيح هذه الأو�ضاع.
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الطلبة وال�شباب
جلنة الطلبة وال�شباب
تنظم حفل عائلي للأع�ضاء

الشباب ودوره في بناءالمجتمع

ال�شباب والوعي االجتماعي
يف ثالثينات القرن املا�ضي بد�أ م�شروع حركة البعث العربي ب�أثنني
من ال�شباب هما مي�شيل عفلق و�صالح الدين البيطار ,ثم اخذ عدد
ال�شباب يتزايد يف منت�صف اربعينات ذلك القرن ,حتى انعقاد م�ؤمتره
الت�أ�سي�سي يف ال�سابع من ني�سان 1947م ,حيث كان جيل ال�شباب هو
ال�سائد يف هذا امل�ؤمتر.
ويعود انتماء ال�شباب حلركة البعث بخا�صة الطالب لي�س اىل قوة
الفكرة العربية اجلديدة – فكرة البعث – التي جاءت بحلول ناجحة
مل�شاكل االمة ومنها ال�شباب وحتديات م�ستقبلهم ,فح�سب ,وامنا الن
ال�شباب هم جيل االمة احليوي الذي يحمل الروح الثورية واحلما�سة
واالندفاع ,والذي يتفاعل مع حاجات وتطلعات امته ,وقد حتدث
م�ؤ�س�س البعث مي�شيل عفلق عن هذه الروح يف مقالته حتت عنوان
(خربة ال�شيوخ واندفاعات ال�شباب) عام 1955م بقوله ((ان �صفات
ال�شباب ومميزات ال�شباب هي وحدها املتالئمة مع حاجات امتنا
املتحفزة للبعث والنهو�ض ,وبني ال�شباب وبني امتنا موعد وتالق
وتوافق وان�سجام)) ولهذا اعطى احلزب منذ ت�أ�سي�سه دور ًا تاريخي ًا
لل�شباب بخا�صة الطالب بو�صفهم الطليعة امل�ؤهلة الن تفهم �ضرورات
الثورة قبل غريها من فئات ال�شعب ,ورغم ان حزبنا مل يكن حزب ًا
خا�ص ًا بالطالب او العمال او اية طبقة او فئة معينة النه اعترب الثورة
العربية ثورة اجلماهري الوا�سعة ,ثورة اجلماهري الكادحة ولي�س ثورة
طبقة او نخبة وامنا هي ثورة جمموع ال�شعب با�ستثناء الفئات املري�ضة
امل�ستغلة والفا�سدة والتي هي دوم ًا قلة.
ولذلك كان الوزن العددي ل�سن ال�شباب يف التنظيم احلزبي هو
الغالب ,بو�صف هذا التنظيم و�سيلة ا�سا�سية وحيوية لتحقيق فكرة
البعث.
ويف حديث للم�ؤ�س�س مع فروع االحتاد الوطني لطلبة العراق يف العام
1980م حتدث عن ال�شباب بو�صفهم يتقدمون ال�صفوف يف نقل الفكر
الثوري واالميان بالق�ضية منهم اىل جماهري ال�شعب.
ومع ذلك فالبد من ذكر حقيقة هامة وهي انه لي�س كل ال�شباب هم
جيل الثورة العربية ,الن هناك حركات رجعية اعتمدت ال�شباب,
ولذلك ف�أن عد ال�شباب جيل الثورة العربية يكون �صحيح ًا حينما
تقرتن م�ؤهالتهم الطبيعية وحيويتهم واندفاعهم بالفكر الثوري
ال�صحيح وباملبادئ ال�سليمة.
ويف العام 1944م يف مقالة حتت عنوان (اجليل العربي اجلديد) قال
امل�ؤ�س�س ((ال يفهم من اجليل اجلديد انه جيل ال�شباب ,اذ لي�س ال�شباب
فكرة بل هو �شرط منا�سب لنموها وقد يكون من ال�شباب من هم ا�شد
من ال�شيوخ عداوة ومناق�ضة للجيل اجلديد ,لذلك لن تتحقق الفكرة
العربية اجلديدة اال يف نوع معني من ال�شباب)).
اذن� ,سن ال�شباب لوحده غري ٍ
كاف ليجعل منهم ممثلني للجيل
العربي اجلديد مامل يقرتن ذلك ب�شرط ا�سا�سي ال غنى عنه حلركة
البعث حدده القائد امل�ؤ�س�س ب�شرط الوعي والثقافة.
والوعي هنا عند ال�شباب هو وعي املكانة التاريخية والدور التاريخي
لهم يف احلركة الثورية ,هذا الوعي الذي يجب ان يقرتن بالعمل
الن�ضايل الثوري املنظم كي يجعل من ال�شباب �أقوى عطا ًء واعمق اثر ًا
يف حياة الأمة,

والثقافة هنا لي�ست الثقافة املجردة و�إمنا الثقافة الثورية التي و�صفها
امل�ؤ�س�س يف عام 1956م ((نوع من �أنواع الن�ضال ,الن�ضال مع النف�س,
الن�ضال مع الفكر لكي يتعب يف حت�صيل املعرفة )) خا�صة وان طريق
البعث لي�س طريقا مفرو�شا بالرياحني والي�سر و�إمنا هو طريق ن�ضال
وم�شقة كي يتحقق م�شروعه النه�ضوي لأنه ي�صطدم بتحديات
ومعوقات هذا امل�شروع كاال�ستعمار وال�صهيونية والقوى الأجنبية
الطامعة بالأمة والتجزئة والأ�ستغالل والأ�ستالب وب�أمرا�ض الطائفية
والع�شائرية والتخلف ال�شمويل.
ويف هذا املجال حتدث القائد امل�ؤ�س�س يف مقالته حتت عنوان (الأميان)
عام 1943م ((�أن طريقنا طويل و�سوف مير عليها �أفراد و�أجيال ,لذلك
يجب ان يعرف ال�سائرون على هذا الطريق كلمة ال�سر التي تبقي
على �صحة الطريق وا�ستقامته وامانته وان ينقلها كل فرد الخر ,وكل
جيل الخر ..الروح العفوية التي تغذيها التجارب وي�صقلها الفكر
والبحث)).
اذن� ,صنع امل�ستقبل البد ان يعتمد على اجليل العربي اجلديد
ويف طليعته �سن ال�شباب ,كذلك قال الرفيق ال�شهيد �صدام ح�سني:
((نك�سب ال�شباب لن�ضمن امل�ستقبل)) ولهذا البد ان يكون بناء
ال�شباب بنا ًء �صحيح ًا كي ي�ؤدوا هذا الدور التاريخي حينما يكون
تفكريهم باال�سا�س منظم ًا وواعي ًا وجمعي ًا وثورياُ ,بعد ان يتخل�صوا
من امرا�ض جمتمعهم وي�ؤمنوا بانف�سهم بو�صفهم اجليل العربي اجلديد
امل�ؤمن بامته اخلالدة وبقدرتها على ان تغلب انحطاطها ,ولذلك قال
القائد ال�شهيد ان ال�شباب هم خرية االمة يف �صنع م�شروعها النه�ضوي
حينما يتم بنا�ؤهم اجل�سدي واملعنوي بنا ًء �صحيح ًا و�سليم ًا واملقرتن
بت�سلحهم بالثقافة الثورية.
اذن ال�سلوك ال�شبابي اجلمعي ال�صحيح كي يج�سد اجليل العربي
اجلديد فالبد ان ي�ستند اىل الرابطة القومية بو�صفها الرابطة الوحيدة
يف دولة البعث ,وهذا ما جاء يف املادة ( )15من د�ستور احلزب التي
ن�صت على ان ((الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائمة يف
الدولة العربية التي تكفل االن�سجام بني املواطنني وان�صهارهم يف بوتقة
واحدة ,وتكافح �سائر الع�صبيات املذهبية والطائفية والقبلية والعرقية
واالقليمية)).
وعلى وفق هذا فان ال�شباب الذي ي�ؤمن بفكرة البعث عليه او ًال ان
يرف�ض نهائي ًا كل االفكار املناق�ضة واملخالفة للفكرة القومية ,اي انه
عرف واقتنع بان العربي الثوري ال ميكن ان يكون �شيوعي ًا اممي ًا والميكن
ان يكون قطري ًا خال�ص ًا والميكن ان يكون طائفي ًا ,وال ميكن ان يكون
قومي ًا متع�صب ًا.
ان طبيعة التحديات التي تواجه االمة العربية وم�شروعها القومي
احل�ضاري النه�ضوي تتطلب كما قال الرفيق ال�شهيد �صدام ح�سني ان ال
يح�سب ال�شباب على وفق ال�سن وامنا على وفق الوعي واالرادة والدور
التاريخي ,الن املجتمع ال�سليم هو القادر على ان ميد يف عمر ال�شباب
كي يكون ممث ً
ال حقيقي ًا للجيل العربي الثوري اجلديد ,الذي هو جيل
الثورة العربية القادر وامل�ؤهل لتحقيق فكرة البعث وحتقيق املجتمع
العربي اال�شرتاكي الدميقراطي املوحد.

نظمت جلنة الطلبة وال�شباب بالتعاون مع جلنة التنظيم
بالتجمع القومي حفل عائلي بهيج يف نادية العروبة ح�ضره
عدد كبري من الأع�ضاء مع عوائلهم و�أطفالهم و�ضيوفهم ،حيث
ا�ستمتع اجلميع بالربامج الرتفيهية و�ألعاب للأطفال التي �أعدتها
اللجنة ،ومت توزيع اجلوائز عليهم .كما تناول اجلميع وجبة
الع�شاء ،حيث ت�أتي هذه الفعالية �ضمن جهود الأمانة العامة
لتعزيز الروابط االجتماعية بني �أع�ضاء التجمع وعوائلهم.

من الربنامج
ال�سيا�سي للتجمع
�إن وجود ال�شباب الواعي والقوي واملتفاعل مع ق�ضايا
جمتمعه �شرط �أ�سا�سي لبناء م�ستقبل م�شرق ،ومن هنا ت�أتي
�أهمية التوجه �إىل فئة ال�شباب وتبني همومها وم�شاكلها ،والتي
تبد�أ بهموم التعليم الثانوي واجلامعي ،ومتر بالبطالة وهموم
التغريب الثقايف واالجتماعي ،حيث تتف�شى بني بع�ض فئات
ال�شباب الأمرا�ض االجتماعية مثل �إدمان املخدرات وممار�سة
ال�سرقات.
لذا ف�إن التجمع القومي الدميقراطي يدعو �إىل:
•التعامل بجدية وم�س�ؤولية مع جميع الظواهر والأمرا�ض
االجتماعية ال�سائدة يف �أو�ساط ال�شباب ،و�إجتثاث
الأ�سباب احلقيقية الكامنة وراء �شيوعها يف املجتمع.
•خلق �أجهزة حكومية و�أهلية تتمتع بكفاءة ومقدرة
عاليتني ت�أخذ على عاتقها م�س�ؤولية التعامل مع ال�شباب
ب�صورة علمية وواقعية من �أجل حمايته من التغرب
وال�ضياع.
•التو�سع يف امل�ؤ�س�سات االجتماعية من �أندية وجمعيات
ومنتديات ثقافية وريا�ضية يف �سبيل ا�ستيعاب ال�شباب
وتوظيف ما يتمتعون به من طاقات وقدرات ل�صالح
املجتمع والوطن.
•توجه م�ؤ�س�سات البحث العلمي يف البالد لدرا�سة
الظواهر ال�شبابية ب�شكل علمي ،وو�ضع اخلطط والربامج
املالئمة للتعامل مع فئة ال�شباب.
•قيام �إحتاد طلبة البحرين ،كممثل نقابي �شرعي لكافة
الطلبة يف الداخل واخلارج.
•االهتمام بالتعليم اجلامعي والثانوي ،وو�ضع اخلطط
لتطويره ،و�إعادة النظر يف املقررات التعليمية الراهنة
وحتديثها ،و�إعطاء اهتمام �أكرب للربامج والتفريعات
التقنية القائمة تلبية للتوجهات احلديثة للتنمية.
•االهتمام باملرافق اجلامعية واملدر�سية وحتديثها وتزويدها
بالتكنولوجيا احلديثة ،واالهتمام باملراكز البحثية
والعلمية يف هذه املرافق مبا ي�شجع الإبداع العلمي
واملعريف لدى الطلبة.
•االهتمام بالكوادر اجلامعية واملدر�سية ،وتوفري و�سائل
التدريب والتطوير املالئمة ملهاراتهم وتخ�ص�صاتهم.
•غر�س قيم والثقافة الوطنية والقومية والإ�سالمية لدى
الطلبة وال�شباب.
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املهنيــــــــــة
�شبكة اجتار بالب�رش متد ُعمان
بالن�ساء عن طريق البحرين
نقلت وكالة «رويرتز» عن �صحيفة «�أوبزرفر» العمانية،
ت�صريحا للمفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك يف �سلطنة عمان
الفريق مالك املعمري ،قوله�« :إن �أحكاما بال�سجن ملدة �سبع
�سنوات �صدرت بحق � 11شخ�صا لتورطهم يف حماولة اجتار
بالب�شر يف الدولة اخلليجية».
ونقلت ال�صحيفة عن املعمري قوله�« :إن � 13شخ�صا من
عمان و�سورية ا�شتبه بتورطهم يف حماولة ال�ستغالل جمموعة
من الن�ساء الالتي و�صلن �إىل عمان بت�أ�شريات ترانزيت من
البحرين» .وتقول جماعات معنية بحقوق الإن�سان �إن العديد من
العاملني الأجانب يف دول اخلليج العربية يتعر�ضون النتهاكات
ت�شمل ت�أخري دفع رواتبهم و�سوء �أو�ضاعهم املعي�شية كما ي�صادر
�أ�صحاب العمل جوازات ال�سفر اخلا�صة بهم يف حاالت كثرية.
وميثل الأجانب نحو ربع ال�سكان يف عمان البالغ عددهم ثالثة
ماليني �شخ�ص .وقالت ال�صحيفة �إن ال�سلطنة �أطلقت موقعا
على �شبكة االنرتنت للم�ساعدة على حماربة تهريب الب�شر
وخطا �ساخنا للإبالغ عن �أي انتهاكات.

� 64ألف عامل
منزيل يف البحرين
قدرت ورقة عمل �صادرة عن منظمة العمل الدولية ارتفاع
ن�سبة العمال الأجانب مقارنة بال�سكان يف البحرين العام 2010
بـ ( ،)%39.1م�شرية �إىل �أنهم ميثلون ما ن�سبته ( )%58.58من
�إجمايل القوى العاملة .و�أو�ضحت ورقة (هجرة اليد العمالة
الدولية والعمالة يف الوطن العربي) التي عر�ضت يف جل�سات
املنتدى العربي للت�شغيل الذي نظمته منظمتا العمل الدولية
والعربية �أن العمال الآ�سيويني ي�ستحوذون على الن�سبة الأعلى
مقارنة ببقية اجلن�سيات ،فقد بلغ عددهم (� )245ألف عامل،
مقارنة بـ (� )38ألف عربي ،و(� )12ألف �أوروبي و�أمريكي.
وتطرقت الورقة التي تناق�ش �أو�ضاع العمالة الأجنبية يف
املنطقة العربية �إىل �أن الن�ساء الأجانب ي�شكلون غالبية العاملني
يف املنازل يف البحرين ،حيث بلغ جمموع تلك العمالة يف العام
 2007ما يقارب الـ (� )64ألف ،منهم ( )%64.7من الن�ساء.
وقالت الورقة �إن العقود الأخرية من القرن الع�شرين ،وحتى
الآن� ،شملت ارتفاع عدد العمال الأجانب با�ستمرار يف دول
جمل�س التعاون ،ففي الفرتة من العام  1975و 1985و1995
و 2000ارتفع عدد العمال الأجانب من ( )1.1مليون� ،إىل
( )5.8مليون )7.04( ،مليون و( )12.4مليون على التوايل.
ولفتت �إىل �أن اليد العاملة الوطنية من البلدان العربية
الأخرى ،مل ت�ستفد ب�شكل ن�سبي من النمو يف عدد العمالة
الأجنبية ،حيث �شكلت ما ن�سبته  %15فقط جمموع القوى
العاملة الأجنبية يف اخلليج .وحول ت�أثريات اليد العاملة
الأجنبية على �أ�سواق العمل يف جمل�س التعاون اخلليجي ،قالت
الدرا�سة �إن العمال الأجانب يتمركزون يف الت�شغيل املنخف�ض
الأجر واملهارات يف القطاع اخلا�ص ،فيما ي�شغل العمال املحليون
الوظائف مرتفعة الأجور يف القطاع العام ،وذات الأجر
والإنتاجية العالية يف القطاع اخلا�ص ،وهو �أمر يف�سر ،ح�سب
الورقة ،تعاي�ش معدالت البطالة املرتفعة للعمال املحليني
و�إحجام العمال الأجانب.

العدد  29السنة السادسة  -نوفمبر 2009

حقيقة هيكلة التغريات يف �رشكة �ألبا
بقلـم :جعفر كاظم
يتمتع عمال البحرين مبكانة كبرية على ال�صعيدين املحلي والعربي
والدويل وخا�صة بني منظمات العمل العربية والدولية التي تقدر دور
العمال البحرينيني يف م�سرية العمل النقابي ون�ضال عمال البحرين ملا
قدمته من ت�ضحيات وعامل �ضغط على احلكومة البحرينية للإقرار
بحق العمال يف ت�شكيل نقابات لهم والعمل على حل الكثري من
امل�شاكل املتعلقة بالعمال وكذلك الأخطار التي تواجههم يف العمل
�أو من خالل تدفق الأيدي العاملة الأجنبية دون �ضوابط على �سوق
العمل والتي بدورها تناف�س العامل البحريني يف العمل ويف الوظائف
املختلفة.
وعلى الرغم من املكانة املرموقة والتاريخ العريق للعمال البحرينيني
يف الن�ضال من �أجل احل�صول على العي�ش الكرمي �إال �أن بع�ض
االجتهادات العمالية يف بع�ض الق�ضايا احل�سا�سة والتي تهم الر�أي
العام املحلي ب�شكل خا�ص كق�ضية الف�ساد الإداري واملايل واملح�سوبية
وت�سريح العمال يف بع�ض ال�شركات حمل اختالف وهذا ال يخدم
العمال يف البحرين وي�ؤدي �إىل ال�شقاق والتفرقة والوقت الذي حتتاج
الطبقة العاملة �إىل ر�ص ال�صفوف والتعاون ملا فيه خري العمال.
والق�ضية احلالية يف �شركة البحرين للأملنيوم (�ألبا) مثال على هذا
االختالف فهناك �أعداد من املوظفني تطالهم الت�سريحات بحجة
الف�ساد الإداري واملايل �أو التقاعد املبكر .وقد حظيت الت�سريحات
وهيكلة ال�شركة بالر�ضا والقبول من قبل نقابة �ألبا وت�صريحات رئي�س
النقابة علي البنعلي يدل على ذلك حيث وقف �إىل جانب هيكلة
ال�شركة و�إخراج املف�سدين من ال�شركة على حد قوله.
ولكن من املفرو�ض �إذا كانت هناك م�شكلة ف�ساد �إداري ومايل
فيجب �أن ي�أخذ الق�ضاء دوره يف معاجلة هذا املو�ضوع اخلطري لأنه هناك
اتهامات تطال بع�ض الأفراد لأن هناك ق�ضية مال عام هو ملك لل�شعب
البحريني يجب �أن ي�سرتجع �إذا كانت هناك جتاوزات بهذا اخل�صو�ص.
ويف املقابل فان االحتاد العام لنقابات عمال البحرين وعلى ل�سان

رئي�س االحتاد الأ�ستاذ �سيد �سلمان املحفوظ يقف �إىل جانب امل�سرحني
ويعتربها بادرة خطرية لأنها تهدد الطبقة العاملة البحرينية العاملة يف
�ألبا و�أن هذا �سوف ي�ضر بال�شركة وبالعامل البحريني الذي بنى هذا
ال�صرح الكبري على عاتقه من بداية ت�أ�سي�س ال�شركة �إىل الآن حيث
�أم�ضوا يف العمل ما يقارب الثالثني عام ًا �أو �أكرث ويعترب �أن الف�ساد
الإداري امل�شار �إليه كالم عام دون دليل والعامل البحريني هو ال�ضحية
لأنه يهدده يف رزقه ومعي�شته.
من جهته ،قالت رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �ألبا ال�سيد حممود
الكوهجي �أن �إعادة الهيكلة اجلديدة يف ال�شركة �ستوفر ما مقداره 250
مليون دوالر �سنويا وب�صورة تدريجية بدءا من عام  ،2012وتوفري 100
مليون دوالر مرة واحدة ،وقد نالت الدرا�سة التي م�ضى عليها � 9أ�شهر
متابعة مت�أنية توافق بني جميع االطراف وهي نقابة ال�شركة واالدارة
التنفيذية وجمل�س االدارة.
و�أو�ضح ان عملية �إعادة الهيكلة يف ال�شركة خف�ضت �أعداد املديرين
العامني واملديرين من  44اىل � 33شخ�صا وجاء ذلك بناء على مفاو�ضات
جرت مع امل�سئولني الذين خرجوا من ال�شركة وفق تعوي�ضات جمزية
ووفق النظام التقاعدي االختياري لل�شركة .وتنطوي خطة الهيكلة
على توظيف ما بني  50اىل  100عامل جديد �إ�ضافة اىل نقل العمال
من اخلطني الـ  1و 2اىل اخلط ال�ساد�س ،و�أنه لن يكون هناك �أية �إقالة
لعامل بحريني.
لذلك ،ف�أننا نرى ومن باب امل�سئولية الوطنية يف احلفاظ على مطالب
العمال البحرينيني ترى �ضرورة ح�شد ال�صفوف العمالية واالبتعاد عن
املطالب ال�ضيقة .فم�صلحة العمال تكمن يف عدم االختالف وال�شقاق
بني االحتاد العام لنقابات عمال البحرين ونقابة �شركة البا لكي ال
يف�سح املجال للبع�ض من اال�ستفادة من هذه االختالفات الثانوية يف
هذه الق�ضية بني م�ؤيد للإجراءات وهيكلة �ألبا وبني معار�ض لهذه
التوجهات ونتمنى من الطرفني اجللو�س مع بع�ضهم البع�ض (�أي االحتاد
العام ونقابة �ألبا) لتنوير الراي العام يف البلد عن هذه التطورات التي
حدثت يف �شركة �ألبا و�إذا كانت هناك جتاوزات ف�ساد �إداري �أو مايل ف�أن
الق�ضاء يجب �أن ي�أخذ جمراه ،لأنه يف النهاية امل�صلحة احلقيقية يف �أن
يعي�ش العمال يف وطن ي�سوده العدل وامل�ساواة والنزاهة وحقوق العمال
امل�شروعة والعي�ش الكرمي وان معرفة احلقيقة هي الهاج�س الأهم يف هذه
التغريات �أو الهيكلة.

تقنني العمالة ..متى؟
بقلم :مكي حسن
ك�شف التقرير الأخري لهيئة تنظيم �سوق
العمل ب�أن عدد العمالة (الوطنية واالجنبية)
قد ارتفع �إىل � 599ألف ًا و  17عام ً
ال موزعني بني
� 138ألف ًا و 665عام ً
ال بحريني ًا و  460الف ًا و
 352عام ً
ال اجنبي ًا مع نهاية الربع الثاين للعام
اجلاري.
ً
وعك�ست هذه الأرقام عدة �أمور� ،أوال :
�أن  % 13هي ن�سبة االرتفاع يف عدد العمالة
مقارنة مع قرينتها لنف�س الفرتة الزمنية يف
العام املال�ضي ..ثاني ًا� :أن العمالة االجنبية يف
ت�صاعد م�ستمر كل � 3شهور مما ي�شكل �ضغط ًا

م�ستمر ًا على اخلدمات من جهة ،ويزيد من
مناف�سة العامل االجنبي للعامل البحريني،
وك�أمنا الدولة ترعي با�ستمرار مزيد من العمال
خا�صة القادمني من �آ�سيا و�شرقها ..ثالث ًا :مل
تك�شف االرقام عن مدى مهارة هذه الزيادة يف
عدد العمالة االجنبية ،لكن من املتفق عليه
�أن جلها من العمالة غري املاهرة.
كما ان املتمعن يف ارتفاع عدد ت�صاريح
العمل اجلديدة يلحظ �أن عددها قد بلغ 27
�ألف ًا و  665ت�صريح ًا جديد ًا ،و � 29ألف ًا و 344
ت�صريح جمدد ًا باال�ضافة �إىل الغاء � 15ألف ًا و

 285ت�صريح ًا ملغي مع نهاية الربع الثاين
(الن�صف الأول) لهذا العام حيث تعك�س
هذه الأرقام حقيقة االرتفاع الهائل يف حجم
الت�صاريح والذي بدوره ي�ؤدي �إىل ارتفاع يف
عدد العمالة خا�صة االجنبية منها والتي ت�أتي
لتلتحق بالعمل يف قطاعي املقاوالت والبناء
وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية ،والتي يبلغ عدد
العاملني فيها �أقل من  10عمال.
ويظل ال�س�ؤال :هل البالد فع ً
ال بحاجة �إىل
هذا الكم الهائل من العمالة االجنبية ..و�أمل
يحن الوقت لتقنينها ؟
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املتنفذون �أزالوا �أكرث من � 170ألف تل �أثري
قالت م�صادر بيئة �إن املتنفذين الذين اعتدوا
ويعتدون على تالل عايل الأثرية و�آثار البحرين
الأخرى ودمروها ي�ستدعون املحاكمة هم
واملتورطون معهم ولي�س فقط من تعدى على �إحدى
قنوات الري القدمية رمبا عن غري معرفة يف ظل عدم
االهتمام بقيمة و�أهمية الرتاث.
وقالوا لي�س م�ستغربا �أن تتعر�ض �إحدى قنوات
الري الإ�سالمية يف مدينة حمد لالنتهاك والتجريف
يف الوقت الذي مل تنقطع اجلرافات عن تدمري
ما تبقى من تالل ومواقع �أثرية يف خمتلف �أنحاء
اململكة.
و�أ�ضافوا ان ال�شكاوي املتكررة مل جند لها �آذانا
�صاغية عند امل�سئولني حتى بع�ض �أفراد ال�سلطة
الت�شريعية الذين يتباكون على ما تعر�ضت له
الآثار من تدمري ال يرون ب�أ�سا من �إزالة باقي التالل
واملقابر الأثرية بحجة �أن الأحياء �أوىل من الأموات،
وخا�صة �أن اجلرافات مل تتوقف عن عايل فهي على
حد قولهم تتناق�ص من �أطرافها وتقام على �أرا�ضيها
الفلل.

تالل عالي األثرية

و�أ�شاروا �إىل �أن احلكومة يف ردها على مقرتح
جمل�س النواب الذي قدمته لبع�ض الأرا�ضي
الأثرية يف اململكة وت�سجيلها وتطويرها وا�ستثمارها
ومنع التعدي عليها وا�ستعادة ما ميكن من �آثار ثابتة و

منقولة للدولة جاء لي�ؤكد ما هو حا�صل قبل ال�س�ؤال
م�ؤكدا �أن هدف الرغبة متحقق على �أر�ض الواقع،
فلي�س هناك من حاجة �إىل عمل �إ�ضايف يف هذا ال�ش�أن
فال داعي للحجز �أو احلرا�سة �أو احلماية واال�ستثمار

الدفان وكرثة الرخ�ص
ا�ستنزفت املخزون ال�سمكي
�شكا عدد كبري من البحارة من ا�ستنزاف املخزون ال�سمكي ،الذي
عانى من التدمري والدفان مما �أدى �إىل تدمري ن�سبة كبرية من م�صائد
الأ�سماك يف �سواحل البحرين� ،إىل جانب �أن كرثة رخ�ص ال�صيد لعبت
دورا يف ا�ستنزاف هذه املخزون.
وقال البحارة لل�صحافة املحلية �أن هناك ثالث جهات هي امل�سئولة
عن هذا الدمار الذي حل بهذا املخزون الهائل وهم اجلهات القائمة
على عملية الردم والدفان و�إدارة الرثوة ال�سمكية وال�صيادون.
وطالب البحارة ب�ضرورة �إعادة احلياة �إىل قطاع ال�صيد ،منوهني �إىل
�أنه على اجلهات القائمة على الردم والدفان و�ضع جدول زمني حمدد
النتهاء من الدفان والردم كليا ،على �أن تدفع هذه اجلهات تعوي�ضا
وذلك ملا حلق بهذا القطاع من �أ�ضرار ،مع تعوي�ض املت�ضررين من
عمليات الدفان.
و�أ�شار البحارة �إىل �أنه على �إدارة الرثوة ال�سمكية �إيقاف �إعطاء
الرخ�ص اجلديدة نهائيا ،مع تقلي�ص الرخ�ص احلالية بحيث ال يت�ضرر

�أحد من هذا التقلي�ص وذلك بو�ضع ميزانية معينة �سنويا ملن يريد التنازل
بالرخ�صة من ال�صيادين �إىل �إدارة الرثوة ال�سمكية مقابل مبلغ معني� ،إذ
�إنه بذلك تكون الإدارة قد تخل�صت من هذا الكم الهائل من الرخ�ص
حتى تبقى الرخ�ص بعدد ما متنا�سب مع املنطقة املحدودة على �أن ال
يت�ضرر �أحد و�أن يكون التنازل من قبل بع�ض ال�صيادين طوعيا من غري
�ضرر ،مبينني �أن �إ�صدار رخ�ص �صيد لغري املمتهنني لهذه املهنة لها دور
كبري يف تدمري هذا القطاع وخ�صو�صا �أن منطقة ال�صيد ال ت�ستوعب كل
هذه الرخ�ص.
ونوه البحارة �إىل �أن �صيد الأ�سماك ال�صغرية ي�ؤثر على املخزون
ال�سمكي� ،إذ �إنه لو مت ترك هذه الأ�سماك لكان الإنتاج بعد �أ�شهر قليلة
يفوق كل طن بع�شرة �أ�ضعاف وبجودة �أف�ضل و�سعر �أف�ضل ،مطالبني
�إدارة الرثوة ال�سمكية بو�ضع احلد الأدنى لكل من الأ�سماك مع التطبيق
العملي ،على �أن تلزم ال�صيادين با�ستعمال مقا�سات لكل �شباك ال�صيد
التي ت�صطاد بها الأ�سماك وذلك على ح�سب احلجم املتفق عليه.

 ...والردم يرفع ملوحة ال�ساحل الغربي
ك�شف تقرير �صادر عن الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية �أن �أعمال الدفان البحري �أدت �إىل تغري التيارات
البحرية ما نتج عنه تغري امللوحة ،وهو ما ات�ضح يف ال�ساحل الغربي للبحرين� ،إذ �أ�صبحت امللوحة تتعدى  60جزءا يف الألف (الن�سبة
الطبيعية ملياه اخلليج العربي � 37إىل  38جزءا يف الألف).
و�أو�صى التقرير الذي �سلمته الهيئة �إىل جلنة التحقيق الربملانية يف �أعمال الدفان البحري ،ب�أن يتم ا�ستحداث مبد�أ ال�ضرائب كتعوي�ض
للموارد البحرية املت�ضررة من �أعمال الدفان ،على �أن توظف لإعادة �إعمار البحر .و�أ�شار التقرير �إىل �أن عمليات الردم والتجريف �أثرت على
�أغلب �سواحل البحرين ما انعك�س �سلبا على �إنتاجية منطقة املد واجلزر املعروفة بقيمتها احليوية مبا ت�ضمه من ح�شائ�ش بحرية وطحالب
وبيو�ض الأ�سماك والروبيان والق�شريات و�صغار الأ�سماك والأ�صداف البحرية.

مع ما تتم معاينته من تدمري.
و�شددوا قائلني يبدو �أن حماية هذه الآثار يحتاج
�إىل ثقافة و�إميان ب�أهميتها التاريخية واحل�ضارية
وكونها عن�صرا من عنا�صر التنمية امل�ستهدفة ،وما
نلم�سه اليوم من ممار�سات على �أر�ض الواقع ت�ؤكد
خالف ذلك فالأ�صوات تتعاىل لهدم ما تبقى من
تراث و�آثار ،واجلرافات مل مينعها مانع واملتنفذون مل
يردعهم رادع.
وك�شفوا عن �أن ما بقي من �أكرب مقربة يف
العامل والتي حتت�ضنها البحرين ال يزيد عن 5
يف املئة من م�ساحتها ،وقد بحت �أ�صواتنا من
�ضرورة حتديد م�ساحة منها و�إقامة متاحف
مفتوحة حتكي تراث وح�ضارة املنطقة لكننا
مل جند �إال الوعود ومع �إمياننا وقناعتنا بتحرك
وزيرة الثقافة للحفاظ على ما تبقى ،ونخ�شى
�أن ت�ضعف �أمام قوة املنتنفدين الذين ا�ستطاعوا
�إزالة �أكرث من � 170ألف تل اثري لتبقى � 5آالف
تل ت�صارع التعديات للحفاظ على �آثار البحرين
وح�ضارتها.

ال�شفاطات تلقي بالأو�ساخ
ومواد البناء على �ساحل اجلفري
ا�شتكى عدد من بحارة منطقة اجلفري من ا�ستمرار عمليات الدفان
الع�شوائية التي بد�أت ت�صل �إىل �ساحل اجلفري لتغطية بالأو�ساخ ومواد
البناء ،مطالبني بوقف هذه العمليات يف �أ�سرع وقت ممكن.
و�أو�ضح البحارة يف �أحاديث �صحفية �أن عمليات الدفان بد�أت
منذ ما يقارب �شهرين� ،إال �أنه يف الآونة الأخرية بد�أت ال�شفاطات
واحلفارات تدفن ب�شكل ع�شوائي مما �أدى لتدمري امل�صائد ال�سمكية من
جهة وتدمري �ساجل اجلفري من جهة �أخرى .ولفت البحارة �إىل �أنهم
تفاج�أوا ب�أن املياه على ال�ساحل قد اختفت والأو�ساخ قد انت�شرت على
ما يقارب م�سافة  15مرتا ،مبينني ب�أن املكان كان مليئا باحلطب والفلني
و�أكيا�س النايلون ،مما �شكل �صعوبة �إىل البحارة للنزول يف البحر من
جهة وللو�صول �إىل قواربهم مما دعاهم �إىل �إزالة الأو�ساخ للو�صول �إىل
قواربهم.
و�أ�شار البحارة �إىل �أنهم حاولوا التحدث مع من يقومون بعمليات
الدفان� ،إال �أنه ال فائدة ،مطالبني بوقف عمليات الدفان ،مو�ضحني �أنه
يف حال ا�ستمرت عمليات الدفان ،ف�إنه البد من وجود �إ�شراف على
احلفارات وال�شفاطات� ،إذ �إن الدفن ب�شكل ع�شوائي �أثر على امل�صائد
وعلى ال�ساحل ب�سبب الأو�ساخ التي تتكون من خملفات البناء
كاحلطب وغريها والتي �أثرت على ال�ساحل.
ونوه البحارة ب�أن ا�ستمرار عمليات الدفان �سينقلهم �إىل مكان
�أخرى� ،إذ �أو�ضح �أحدهم ب�أنهم منذ ما يقارب � 7أعوام وهم يطالبون
بتخ�صي�ص مرف�أ لهم ،خ�صو�صا بعد �إغالق منفذ البديع وال�سناب�س على
البحارة� ،إال �أنه ال جدوى ،متوقعني �أن تقطع �أرزاقهم �إذا ا�ستمرت
عمليات الدفان.
وكان البحارة �أكدوا �سابقا ب�أنهم حاولوا معرفة �سبب عمليات
الدفان امل�ستمرة ،التي تزداد يوما بعد يوم� ،إال �أن ت�صريح ع�ضو جمل�س
بلدي حمافظة العا�صمة ممثل الدائرة اخلام�سة فا�ضل عبا�س �أكد لهم
ب�أن م�ساحة دفان اجلفري �أ�صبحت بواقع � 30ضعفا عن امل�ساحة الأ�صلية
للقرية القدمية ،مو�ضحا �أن امل�ساحة الكلية ملدينة اجلفري �أ�صبحت 30
مليون قدم مربع بعد �أن كانت  10ماليني قدم مربع فقط.
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الدميقراطية يف فكر البعث
بقلـم :جمال السلمان

حزب البعث العربي اال�شرتاكي يف ن�ش�أته
الأوىل �أكد يف م�ؤمتره الت�أ�سي�سي عام  1947على
ر�ؤيته للدميقراطية �ضمن د�ستور احلزب الذي
�أقر يف ذلك الوقت ،حيث �أكد الد�ستور يف املادة
( )14على �أن :نظام احلكم يف الدولة العربية هو
نظام نيابي د�ستوري وال�سلطة التنفيذية م�س�ؤولة
�أمام ال�سلطة الت�شريعية التي ينتخبها ال�شعب
مبا�شرة.كما �أ�شار يف املادة ( : )16نظام الإدارة
يف الدولة العربية نظام ال مركزي� ،أما املادة ()17
فقد ن�صت على �أن يعمل احلزب على تعميم
الروح ال�شعبية (حكم ال�شعب) وجعلها حقيقة
حية يف احلياة الفردية ،وي�سعى �إىل و�ضع د�ستور
للدولة يكفل للمواطنني العرب امل�ساواة املطلقة
�أمام القانون والتعبري مبلء احلرية عن �إرادتهم
واختيار ممثليهم اختيار ًا �صادق ًا و يهيئ لهم بذلك
حياة حرة �ضمن نطاق القوانني.
ان املتتبع لتاريخ احلزب يلحظ �أن م�س�ألة تطبيق
الدميقراطية كنظام للحكم قد اتخذ منحى متذبذب ًا
فيه �صعود وهبوط ،فحني ا�ستلم احلكم يف 1963
يف �سوريا والعراق برزت اجتهادات متباينة
من م�س�ألة تطبيق الدميقراطية يف ظل الظروف
املو�ضوعية التي كانت �سائدة �آنذاك ،حيث كان
االهتمام الرئي�سي للفكر القومي العربي �أكد
على الهوية العربية واال�ستقالل من اال�ستعمار
الذي كان يحتل الكثري من الأقطار العربية ،و�أكد
�أي�ضا على حترير فل�سطني  ،وهذه املفاهيم �شكلت
منظمة من قيم وفكر القومية العربية.
فمواجهة اال�ستعمار واالحتالل ال�صهيوين
لأر�ض فل�سطني كان الهدف الرئي�سي ،مما دفع �إىل
اختالف يف ترتيب الأولويات التي ت�ساعد على
بناء وحت�صني وتطوير مفاهيم القومية العربية،
فرتكزت الر�ؤى واالجتهادات على كيفية
بناء اقت�صاد �سليم فا�ستقاللية القرار ال�سيا�سي
واالقت�صادي ،وكيفية بناء م�ؤ�س�سات دولة قوية
قادرة على مواجهة ر�ؤى اال�ستعمار وحماربة
م�صاحله يف املنطقة.
ويف امل�ؤمتر القومي ال�ساد�س للحزب الذي عقد
عام 1963م ،يف ظل بروز تيار ركب يف ذلك

تتداول كثري من الكتابات واملقاالت م�س�ألة الدميقراطية يف الفكر القومي وم�س�ألة تر�سيخ الوعي الدميقراطي يف املجتمع،
وهنا ال بد �أن ن�شري �إىل �ضرورة فهم موقف الفكر القومي والبعث من م�س�ألة الدميقراطية يف ال�سياق التاريخي الذي برز فيه هذا
الفكر وتطور ،وما هي التداعيات التي �أثرت فيه ،حتى ي�ستطيع الباحث �أن يعطي حكما مو�ضوعيا على م�س�ألة الدميقراطية
يف الفكر القومي وفكر البعث ب�شكل خا�ص ،خا�صة يف ظل الهجمة الكربى من قبل قوى وتيارات كرث ،حتاول ربط العروبة
باال�ستبداد ،انطالقاً من جتارب وممار�سات حمددة � ،إال �أن هذه املحاوالت تتجاهل �أن �سمة اال�ستبداد ،كانت وما تزال ،تطبع
منطقتنا العربية والإ�سالمية ب�أ�سرها بغ�ض النظر عن طبيعة الأنظمة ومدى قربها �أو بعدها عن الفكر القومي العربي ،والتاريخ
يقدم لنا �صوراً لأ�شكال اال�ستبداد يف الفكر ،وتع�صب التيارات املختلفة لفكرها ،والتي ت�صل لدى بع�ض تيارات الإ�سالم
ال�سيا�سي �إىل تكفري املخالفني ،كما ن�شهد و�صف التيارات املارك�سية لكل خمالفيها ب�شتى النعوت فهذا فكر ظالمي وذاك
�شوفيني ،بل �إن اال�ستعمار مبا حمله للعامل من ا�ستبداد وا�ستهانة بالإن�سان هو وليد فكر �آخر يدعي الليربالية والتح�ضر ،ونحن
ال ن�سوق ذلك لتربير �أية ممار�سات �أو غريها و�إمنا لن�ؤكد �أن �صفة اال�ستبداد ميكن �أن ينحو لها �أي فكر �إذا تطرف يف ت�صوراته
وادعى �أنه «الفرقة الناجية».
الوقت موجة الي�سار ،فقد تبنى امل�ؤمتر القومي
ال�ساد�س ما �سمي حينها باملنطلقات النظرية،
ومن �ضمن تلك املنطلقات مو�ضوع ما �سمي بـ
«الدميقراطية ال�شعبية» والذي نحى يف ذلك الوقت
نف�س التحليل املعتمد من التيارات املارك�سية،
�إ�ضافة �إىل تبني مقولة «احلزب القائد» ،وبالتايل
انتفاء الر�أي الآخر ،وقد القت تلك املنطلقات يف
حينها معار�ضة �شديدة من تيار من قادة البعث
على ر�أ�سهم امل�ؤ�س�سني الذين ر�أوا يف ذلك تطرف ًا
يحرف البعث عن ر�ؤيته ال�صحيحة لأهمية
الدميقراطية و�ضرورة تطوير تطبيقاتها يف العمل
ال�سيا�سي من خالل العمل الربملاين والتعددية
واحرتام الر�أي الآخر..
املراجعة النقدية التي �أجراها احلزب يف م�ؤمتره
القومي التا�سع ،كانت وا�ضحة يف «نبذ ال�صيغة
ال�ستالينية يف العمل الثوري التي تقول بوجود
حزب يف ال�سلطة ،و�أحزاب ملحقة ،لأنها تنطوي
على ت�شويه للمعنى القومي الدميقراطي للحزب،
وت�ساعد على ت�شجيع املنطلقات القطرية ومنطق
ال�سلطة».
وبعد ما مر بالعراق من تكالب على التجربة
بقيادة البعث ،ومنذ ت�أميم النفط عام 1972م،
حيث �شهد العراق بعد ذلك التاريخ م�ؤامرات
ومواجهات �شتى ،بدء ًا مبحاوالت ا�ستنزاف
العراق من خالل احلركة الكردية ومتويل التمرد
يف ذلك الوقت من خالل �شاه �إيران وبتمويل
من الإدارة الأمريكية والكيان ال�صهيوين،
مرور ًا باحلرب العراقية الإيرانية ،جاء خطاب
القائد امل�ؤ�س�س والأمني العام للحزب عام
 1989يف ذكرى الت�أ�سي�س وبعد انتهاء احلرب
العراقية الإيرانية يحمل عنوان « الدميقراطية
والوحدة عنوان املرحلة القادمة» حيث يقول
« حزب البعث لي�س فكرا ح�سب ،انه روح
وجو وم�ستوى ..وخيارات البعث الفكرية،
وان تكن قد ا�ستدعتها ظروف املرحلة ،ف�إنها
و�ضعت باملقايي�س التاريخية ال الظرفية ،وعلى
�ضوء قيم الرتاث اخلالد ،ومفاهيم احل�ضارة
العاملية املعا�صرة» .كما ي�ؤكد القائد امل�ؤ�س�س

«�إن عنوان املرحلة التاريخية التي تبد�أ الآن
هو :الدميقراطية والوحدة ،واعتبار الدميقراطية
عملية �إنقاذ للأمة كما هي الوحدة .فالدميقراطية
هي احلقيقة الأوىل التي تطرح نف�سها اليوم
طرحا حيا تتالزم فيه الأبعاد الفكرية والن�ضالية
وال�سيا�سية واالجتماعية ،فهي حاجة �إنقاذ
�أمام ما �أ�صاب هذه الأمة يف العقود الأخرية من
تداع وترد وهبوط وانق�سام و�ضياع� ،أو�صلها �إىل
نوع من ال�شلل و�ضع اجلماهري يف حالة املتفرج
على النك�سات والهزائم ،و�شجع الأعداء على
التطاول والعدوان� ،إنها فرتة قا�سية من حياة
الأمة ،وكا�شفة ملا خلفه غياب الدميقراطية من
�آثار مدمرة يف بنيان العمل القومي.
ثم ي�شري «�إن الطروحات الفكرية حول
الدميقراطية ،على �أهميتها ،ومهما كانت قيمتها،
تبقى جمردة �إذا مل تالم�س حقيقة ما متثله
الدميقراطية يف املرحلة املقبلة من عودة للروح
التي غابت عن الأمة ،عندما غيبت اجلماهري».
ويطلب القائد امل�ؤ�س�س م�شاركة املثقفني
واملفكرين يف تعزيز هذه املرحلة حيث يقول
« �إن العودة �إىل الدميقراطية بعد غياب طويل،
عملية �صعبة وحتتاج �إىل جهود جميع املفكرين
والقيادات الوطنية ،واىل ح�صيلة جتاربهم
النا�ضجة من �أجل رعاية هذه العودة ،ومن �أجل
�أن جتتاز خطواتها ال�صعبة ومراحلها ال�ضرورية»
وهكذا فاحلزب ،ممثال مب�ؤ�س�سه وقائده الراحل،
كان يرى يف الدميقراطية عنوان ملرحلة جديدة
يف العراق والوطن العربي بعد احلرب ،يجب
ان تتج�سد يف العودة للجماهري بعدما غيبت
لفرتة طويلة ،والعودة �إليها عرب �إطالق حرياتها
املكبوتة ومتكينها من ممار�سة كافة حقوقها
ال�سيا�سية والت�شريعية ،وكان يدرك �أن تلك
العودة �سوف تكون �صعبة وحتتاج �إىل جهود
املفكرين وال�سيا�سيني ،ولكن وللأ�سف تعرثت
تلك الدعوات النبيلة حتت �سنابك دخول العراق
للكويت ،ثم اغتيلت بفعل االحتالل الأمريكي
يف العراق ،لي�ستعا�ض بها بدميقراطية االحتالل
والعمالء وال�شرق الو�سط الكبري.

�أن �أي تقييم من�صف للفكر القومي وتعامله
مع م�س�ألة الدميقراطية ميكن �أن يالحظ بو�ضوح
�صدور دعوات القائد امل�ؤ�س�س عام � 1989أي قبل
املوجة اجلديدة من �شعارات الدميقراطية الزائفة
التي راح تروج لها الإدارة الأمريكية ،وتربر بها
الحقا احتالل العراق ،وميكن �أن تراجع العديد
من القوى ال�سيا�سية يف العراق ب�شان احلوارات
الدائرة قبل االحتالل لإقامة جبهة وطنية عري�ضة
يف العراق ،ولن نبالغ �إذ قلنا �أن دعوات القائد
امل�ؤ�س�س تلك ،وبرامج التحالفات الوطنية الذي
كانت القيادة ال�سيا�سية يف العراق على و�شك
�إجنازها مع القوى ال�سيا�سية كانت احد �أ�سباب
الت�سريع باالحتالل ال الغتيال امل�شروع القومي
يف �أبعاده التحررية والنه�ضوية والتنموية ،بل يف
�أبعاده الدميقراطية احلقيقية التي دعا لها القائد
امل�ؤ�س�س وعمل العراق على جت�سيدها و�أن كان
بخطوات بطيئة فر�ضتها طبيعة املرحلة �آنذاك.
�إن تطوير املفاهيم الدميقراطية للفكر القومي
العربي ولفكر البعث خا�صة ،يكون بالعودة
�إىل خط البداية تلك البداية النا�صعة العميقة
الفكر وامل�ضمون وامل�ؤكدة على �أهمية التعددية
وتبني الدميقراطية ك�سلوك يف داخل احلزب
ويف احلياة ال�سيا�سية العربية ،ورف�ض مقاي�ضة
الدميقراطية واحلرية ب�أية �أهداف قومية �أخرى
كالوحدة والتحرر والعدالة االجتماعية ،و�إزالة
بع�ض الأفكار التي ت�سربت �إىل فكر البعث من
التيارات املارك�سية مثل توجهات احلزب القائد
والدميقراطية ال�شعبية ب�شكلها الذي طبق يف
املع�سكر اال�شرتاكي وثبت ف�شله.
�إن ت�أ�صيل العمل القومي فكرا ون�ضاال مير عرب
العديد من القنوات الرئي�سية� ،أحدها ،ولرمبا،
�أهمها يف هذه الفرتة هي م�س�ألة الدميقراطية،
كونها تفتح �أو�سع الآفاق �أمام هذا تطور وت�أ�صيل
هذا الفكر ،ولأن الدميقراطية مبا توفره من
م�شاركة �شعبية واحرتام لكرامة الإن�سان هي
ال�صيغة الأ�سلم للعالقة بني احلكم وال�شعب،
وهي �ضمانة الوحدة الوطنية يف كل قطر من
�أقطار وطننا العربي.
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قمة نيويورك الثالثية :الطريق �إىل الهاوية
منذ ان بدا التعاطي الفل�سطيني مع م�س�ألة
الت�سوية يف �أعقاب حرب ت�شرين �أول (�أكتوبر)
عام  ،73اعتمد املنطق التب�سيطي على مقولة
مفادها� ،أنه البد من �إقامة �سلطة ال�شعب الوطنية
على الأر�ض الفل�سطينية التي قد ين�سحب عنها
االحتالل ،معترب ًا �أن الت�سوية قاب قو�سني �أو �أدنى،
كما �أن قطارها ال�سريع يتطلب �سرعة غري عادية
للحاق به ،لكي ال نرتك ال�ضفة الغربية للأردن مرة
�أخرى ،ولإعادة م�صر جمدد ًا �إىل الإدارة امل�صرية.
ومنذ ذلك احلني رف�ض هذا املنطق الإ�صغاء �إىل
جملة حقائق �أبرزها� ،أن الت�سوية لي�ست قريبة ،وال
هي يف املدى املنظور.
�إذا �سلمنا �أنها ممكنة التحقيق ،وعليه فقطارها
لي�س �إال وهم ًا يف �أذهان البع�ض ،يدفعهم �إىل بناء
تطورات غري واقعية ،وتنازالت يف ال�سعي �إىل
�سراب لن ي�صل �إليه �أ�صحاب �أحالم اليقظة بكل
خياالتها و�أوهامها .كما �أن الت�سوية لي�ست جمرد
اتفاقات تعقد بل هي نهج تراجعي انحداري يدفع
بالعرب ،ويف مقدمتهم اجلانب الفل�سطيني� ،إىل
التخلي عن الثوابت واخرتاق املحرمات ،وخف�ض
�سقف احلقوق مبا يخدم هدف ال�سيطرة الأمريكية
ال�صهيونية على الوطن العربي من املحيط �إىل �أق�صى
اخلليج يف كل املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية �إىل ما هنالك من م�سائل
وق�ضايا وعناوين.
و�إذا جتاوزنا ما �أ�شرنا �إليه ،وانطالق ًا من مربرات
�أ�صحاب الت�سوية �أنف�سهم ومنظريها ،فقد �أكدنا
�أن اجلانب الفل�سطيني لي�س بحاجة �إىل تكييف
�أو�ضاعه وتقدمي تنازالت ،وال الر�ضوخ للإمالءات
عليه ،عربية كانت �أم �أمريكية – �صهيونية ،لأن
الت�سوية – كما زعم البع�ض – تهدف �إىل حل
الق�ضية الفل�سطينية ،فلذلك ف�أن جناحها يف املحطات
الأخرى لن يحل عقدة �أ�صحابها �إن مل تقدم ح ً
ال
للق�ضية الفل�سطينية ي�ستجيب حلقوق �أبناء ال�شعب
العربي الفل�سطيني وطموحاتهم:
وبالتايل ف�إن الأمريكيني �أو غريهم هم الذين
يجب �أن ي�أتوا �إىل الفل�سطينيني ملفاو�ضتهم بدل �أن
يلهث الفل�سطينيون خلفهم ،و�إذا قال الفل�سطينيون
ال ،فلن يجر�ؤ �أي من العرب �أن يذهب �إىل ال�ضفة
الأخرى ،كما �أن التنازالت الفل�سطينية والغرق يف
�أجواء امل�ساومات �سيكون غطا ًء لتنازالت من هذا
الطرف العربي �أو ذاك ،كما حدث فع ً
ال والحق ًا.
لذا وقفنا منذ البداية موقف ًا مبدئي ًا ثابت ًا ورا�سخ ًا،
يرف�ض ال�ضغوط وال يخ�ضع لتحديات الواقع،
ورف�ضنا ب�شكل حازم وحا�سم كل �أ�شكال الت�سوية
وم�سمياتها �سواء تلك التي دعا �إليها «عرب �أمريكا»
�أو نظر لها بع�ض املارك�سيني الذين قدموا ح�سابات
الأطراف الدولية على احلقوق التاريخية وثوابت
العمل الوطني ،واجتهدوا يف احلديث عن «ت�سوية
وطنية» مل تكن موجودة �إال يف �أذهانهم.
رف�ضنا كل �أ�شكال الت�سوية لأنها ،وكما ت�ؤكد
الوقائع يوم ًا ،تتناق�ض وامل�صالح القومية العليا للأمة
العربية ،وكذلك مع احلقوق الوطنية والتاريخية

قمة نيويورك الثالثية

الثابتة لل�شعب العربي الفل�سطيني يف �أر�ضه ووطنه
كل وطنه من النهر �إىل البحر.
وعندما �أعرتف العرب مبنظمة التحرير
الفل�سطينية ممث ً
ال �شرعي ًا وحيد ًا لل�شعب العربي
الفل�سطيني يف قمة الرباط لأهداف مل تعد خافية
على �أحد ،حتفظ العراق �آنذاك على هذه الق�ضية
و�أ�ضاف �إليها الرئي�س �صدام ح�سني (رحمه اهلل)،
الذي كان ير�أ�س العراق ،عبارة «على طريق
الن�ضال والتحرير» ،و�أو�ضح الحق ًا �أنه �إذا اختلفنا
مع الأخوة الفل�سطينيني فلن يكون ذلك ب�صيغة
االقتتال �أو االحرتاب .وعندما وقع اجلانب
الفل�سطيني اتفاق �أو�سلو بكل ما حمله من خماطر
و�أ�ضرار ،حذرنا من هذا املنزلق اخلطري ،و�أكدنا من
بني مالحظات كثرية وحتفظات �أكرث �أن فل�سطني
هي ملك لكل ال�شعب العربي الفل�سطيني ولكل
الأجيال احلالية وال�سابقة والالحقة ،كما هي ملك
ال�شهداء ،ولكل �أبناء �أمتنا العربية املجيدة الذين
قدموا الت�ضحيات اجل�سيمة والكبرية فال يجوز
لأحد التفريط بها �أو التنازل عنها .ولكننا �أكدنا
يف الوقت نف�سه على ال�سعي لت�صويب املوقف
الفل�سطيني من خالل احلوار وت�سليط ال�ضوء على
املخاطر الكامنة وامل�ستقبلية مع ا�ستمرار الدعم
املتوا�صل جلهاد �شعب فل�سطني ومقاومته البا�سلة،
هذا الدعم الذي بلغ ذروته �إبان انتفا�ضة الأق�صى
ال�شريف عام  2000عندما ا�ستطاعت وقفة الرئي�س
ال�شهيد �صدام ح�سني (رحمه اهلل) وتبنيه للفعل
االنتفا�ضي واال�ست�شهادي ،وكذلك اقت�سام رغيف
اخلبز وحبة الدواء �إىل توحيد اخلندق اجلهادي
لي�صبح خندق ًا واحد ًا من بغداد �إىل القد�س .وظلت
بغداد العمق ال�سوقي لأبناء فل�سطني �إىل �أن احتلت
عام  2003بفعل �أمريكي �صهيوين وم�شاركة عربية
وبعد كل هذه
من �أنظمة العجز والتواط�ؤ.
ال�سنوات كنا ننبه �إىل خماطر التنازالت املجانية
واملفاو�ضات العبثية ،ويف الوقت الذي كنا ومازلنا
نحذر الأخوة يف منظمة التحرير الفل�سطينية من �أن
ال�سيا�سية احلالية ت�سري باجتاه الطريق امل�سدود ،وهي
ت�ؤدي �إىل مزيد من التنازالت و�ضياع احلقوق ،كنا
ن�شدد على عدم جواز امل�س بوحدانية متثيل منظمة

التحرير لل�شعب العربي الفل�سطيني يف الداخل
واخلارج ،والت�أكيد على �أهمية الوحدة الوطنية
الفل�سطينية يف �إطار هذه املنظمة بعد �إعادة هيكلتها
وتفعيل م�ؤ�س�ساته.
لذلك بقدر ما كنا نحذر من خماطر امل�سار
التفاو�ضي اجلاري ،كنا نرف�ض حالة االنق�سام ونحذر
من خطورة النهج الذي تعتمده حركة حما�س يف
تعاطيها مع ال�ش�أن الداخلي الفل�سطيني ،وهو نهج
ا�ستئثاري وفئوي يقدم احل�سابات الإقليمية على ما
عداها ،وبطبيعته يريد �إفراغ �أي حوار من م�ضامينه
الهادفة للو�صول �إىل نتائج �إيجابية.
كنا ومازلنا نرى �أن التحدي ال�صهيوين يتطلب
وقفة فل�سطينية واحدة وموحدة تقوم على هام�ش
�أ�سا�سي يعزز قدرات ال�صمود ويعزز امل�شروع
الفل�سطيني املقاوم باعتبار �أن هذا امل�شروع املقاوم
وحده الكفيل ب�إعادة ت�صويب املعادلة بعد ما
�أ�صابها من اختالالت ،نقول بكل �أمل وح�سرة
�أنها خف�ضت �إىل حد غري معقول ومقبول �سقف
املطالبات الفل�سطينية ،و�أ�صبحت الثوابت ترتاجع
ب�شكل �سريع �إىل مواقع �سلبية ن�ستطيع القول
�أنها �أ�صبحت تتبدل مبا يخدم متطلبات العملية
التفاو�ضية� ،أي احلر�ص على ا�ستمرار املفاو�ضات،
�أكرث من ال�سعي لتحقيق بع�ض الأهداف .وكما �أن
ال�سلطة الفل�سطينية جتد ذاتها ودورها من خالل
املفاو�ضات ولو كانت عبثية ،وال هدف لها �إال
�إر�ضاء الدول املانحة التي باتت تتحكم ب�شريان
احلياة الفل�سطينية.
�أمام هذا الواقع على املفاو�ض الفل�سطيني �أن يرد
على ت�سا�ؤالت عديدة تدور يف �أذهان اجلميع �إن كان
على امل�ستوى الفل�سطيني �أم على امل�ستوى العربي،
ويتلخ�ص يف �أن ما قدم من تنازالت فل�سطينية مل
يحقق �أي تقدم .فعند �أي حد �سيتوقف م�سل�سل
التنازالت ،خا�صة و�أن ما يدور يف الكوالي�س
يتطلب تو�ضيح ًا فل�سطيني ًا حمدد ًا بعدما قيل
�أن ال�سلطة وافقت على �صيغة حدود طرحتها
الإدارة الأمريكية ووافقت كذلك من خاللها على
التبادلية� ،أي تبادل الأرا�ضي ،و�أي�ض ًا على عودة
الجئني ولي�س الالجئني ،مما يعيد �إىل الذاكرة

تعريف (الأرا�ضي املحتلة) �أو (�أرا�ض حمتلة) يف
قرار جمل�س الأمن الدويل رقم .242
فاال�ستيطان يجتاح ال�ضفة الغربية ويلتهم
مدينة القد�س ،والإدارة الأمريكية التي عار�ضت
اال�ستيطان واعتربته غري �شرعي مل تنجح حتى
يف جتميد م�ؤقت لال�ستيطان ،وعاد اوباما للحديث
عن �ضبط لال�ستيطان حين ًا ومعار�ضة له حين ًا �آخر
يف تذبذب يراهن على تقدمي املزيد من التنازالت
الفل�سطينية.
ففي الوقت الذي يرتاجع فيه اوباما �أمام ت�صلب
نتنياهو يطلب من العرب اتخاذ خطوات لدعم
عملية ال�سالم ،يف �إ�شارة وا�ضحة �إىل مطالبة العرب
بالتطبيع مع الكيان ال�صهيوين ،كما طالب اجلانب
الفل�سطيني بوقف ما ا�سماها اال�ستفزازات «�إزاء»
الكيان ال�صهيوين ،وان كنا ال ندري ماهية ونوع
هذه اال�ستفزازات التي يتحدث عنها الرئي�س
الأمريكي الذي ينتقل من �إخفاق �إىل �آخر.
الأو�ساط ال�شعبية الفل�سطينية والعربية تفاءلت
ولو ب�شكل حمدود عندما رف�ضت ال�سلطة
الفل�سطينية ا�ستئناف عملية املفاو�ضات قبل وقف
اال�ستيطان �إال �أن هذه الأو�ساط مل جتد تف�سري ًا
مقبو ًال �أو مقنع ًا للم�شاركة الفل�سطينية يف القمة
الثالثية التي جمعت حممود عبا�س مع نتنياهو
واوباما ،والتي �شكلت اخرتاق ًا ملا تبقى من الثوابت
الفل�سطينية على قلتها ،وهي القمة التي عقدت
بال �أفق وانتهت �إىل طريق م�سدود ،ومل ت�ستطيع
ال�سلطة الفل�سطينية وفريقها التفاو�ضي �أن تقدم
تف�سري ًا مقنع ًا لهذه امل�شاركة �سوى القول �أنها ال
تريد �أن تظهر مبظهر املعطل للعملية التفاو�ضية،
فهل �أ�صبحت املفاو�ضات بنظر ال�سلطة بدي ً
ال
حلقوق ال�شعب الفل�سطيني وثوابته؟
قد يحني الوقت ملراجعة �سيا�سة مل تعد
على الق�ضية الفل�سطينية و�أبناء ال�شعب العربي
الفل�سطيني �إال ب�أفدح اخل�سائر والأ�ضرار بعد �أن
�أ�صبحت املفاو�ضات لي�س �إال طريق ًا نحو الهاوية
خا�صة و�أن اجلانب الفل�سطيني ال ي�ستطيع �أن يقول
ال �أو هو ال يرغب يف قولها ويف كال احلالتني ال
فرق!
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ال كرامة لأمة حتت حراب االحتالل
قال الدكتور عبد املجيد الرافعي نائب الأمني العام حلزب البعث العربي اال�شرتاكي و رئي�س حزب طليعة لبنان الغربي
اال�شرتاكي �أن للأزمة اللبنانية الراهنة �أكرث من عنوان خارجي وداخلي وتنح�صر العوامل اخلارجية فيها ب�شكل �أ�سا�سي يف
التهديدات ال�صهيونية الع�سكرية والأمنية لل�سيادة الوطنية اللبنانية و�أطماعها يف مياهنا وترابنا والتي مل تعد خافية على �أحد،
وكذلك التدخالت اخلارجية ،الإقليمية منها والدولية يف �شئوننا الداخلية ،وت�سابق كل منها لأن يكون لها موقع قدم على
�أر�ضنا وم�صادرة قرارنا ال�سيا�سي.

د .عبد المجيد الرافعي

�أما العوامل الداخلية ،ف�إنها تتمثل �أ�سا�س ًا بالنظام الطائفي
ال�سيا�سي الذي مازال يحكم البلد بعقلية نظام املت�صرفية ،حيث �أن
كل طائفة ال جتد احلماية والأمان لها �سوى خارج احلدود اللبنانية
على ح�ساب كل ما هو انتماء لهذا الوطن .وهذا ما خلق الرتبة
املالئمة للتداخالت القريبة منها والبعيدة على حد �سواء.
لقد توافقنا يف الطائف عام  1989على الهوية العربية للبنان،
وعلى البدء ب�إلغاء النظام الطائفي ال�سيا�سي ،وللأ�سف ف�أن ع�شرين
عام ًا قد مرت على الطائف ،والطائفية ترت�سخ داخل �أو�صال هذا
البلد لترتجم مذهبية و�شحن ًا واحتقان ًا .لذلك ،ف�إن �أوىل عالمات
�أفق احلل احلقيقي وال�شامل للأزمة اللبنانية ،هو يف �إلغاء الطائفية
ال�سيا�سية ،وتكري�س املواطنية واالنتماء احلقيقي للوطن وبتعزيز
الوحدة الداخلية والتوافق على الإ�سرتاتيجية الوطنية ،الع�سكرية
والأمنية ملواجهة كل تداخالت خارجية ،خا�صة الأطماع ال�صهيونية
واملحاوالت الإمربيالية – الأمريكية لإحلاقنا مب�شروع ال�شرق الو�سط
الكبري.
�إن كل توافق داخلي لبناين ،يجب �أن يدفع اجلميع �إىل التنازل

عن م�صاحلهم الفئوية والذاتية ،مل�صلحة الوطن الذي هو �أكرب من
اجلميع ،وال �أمن �أو �أمان للجميع �سوى يف التظلل حتت �سمائه ،دومنا
تفرقة �أو متييز بني لبناين ولبناين �آخر.
وحول الو�ضع العربي الراهن قال الرافعي �أن هذا الواقع ي�ؤكد ما
�سبق وذهبنا �إليه يف املراحل الأوىل لت�أ�سي�س حزب البعث العربي
اال�شرتاكي ،من �أن �صراعنا مع العدو ال�صهيوين هو �صراع وجود،
ال �صراع حدود ،وهذا ما �أكدته الوقائع التالية الغت�صاب فل�سطني
و�إعالن دولة الكيان ال�صهيوين الغا�صب ،وما �أعقبها من احتالل
للمزيد من الأرا�ضي العربية وق�ضم املزيد من الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة ،و�صو ًال �إىل ما �أعلنه العدو ال�صهيوين م�ؤخر ًا ،من تهويد
كلي لفل�سطني املحتلة و�إلغاء الأ�سماء العربية للقرى واملدن فيها،
ّ
وحتى التدخل يف فر�ض املناهج التعليمية ،وخا�صة مادة التاريخ
على عرب فل�سطني بال�شكل الذي يرمي �إىل �إلغاء ذاكرتهم الوطنية
والقومية.
ويف العراق ،تتجلى اليوم �أخطر حلقات الأطماع الإمربيالية
الأمريكية يف احتالل هذا القطر وتق�سيمه وتدمريه وتقطيع �أو�صاله،

كمقدمة لتعميم ذلك على ما تبقى من �أقطار عربية ومواقع متقدمة
للن�ضال القومي والوطني التحرري يف العامل.
و�أ�ضاف �إن �أية مواجهة عربية فاعلة ،ينبغي �أن تنطلق من وعي الأمة
العربية� ،شعبي ًا ور�سمي ًا �إىل كل ما هو مر�سوم لها ،ملغادرة حاالت
االنق�سام وال�شرذمة والتفتيت ،والإقالع عن التنازالت املجانية التي
قدمت لأعدائنا ،خا�صة ،بعد �أن �أثبتت الت�سويات وعمليات ال�سالم
املزعوم ،بطالنها وف�شلها ،لأنها �صنعت �أ�سا�س ًا مل�صلحة الأعداء على
ح�ساب الأمة وم�صاحلها وتاريخها وح�ضارتها.
�إن ا�ستعادة احلقوق وا�ستنها�ض الأمة ،لن يكونا �إال باعتماد خيار
املقاومة والتحرير واجلهاد ونبذ خيار امل�ساومات والتنازالت .و�إن
�آفاق هذا اال�ستنها�ض ت�شرق اليوم على �أر�ض العراق الأ�شم كما يف
�صمود �شعب فل�سطني .و�إن اجلبهة ال�شعبية العربية العري�ضة هي
املطلوب ت�شكيلها اليوم الحت�ضان الفعل العربي املقاوم� ،سواء يف
العراق �أو فل�سطني �أو لبنان �أو غريها من �أر�ض العروبة ،فال كرامة
لأمة حتت حراب االحتالل ،وال �شرعية الحتالل يف ظل بندقية
تقاوم.

بيان حزب طليعة لبنان العربي
اال�شرتاكي حول القد�س ال�رشيف
ل�صحوة �ضمري احلكام العرب وامل�سلمني ،ومنع
ا�ستكمال خمطط تهويد القد�س
�أ�صدر حزب طليعة لبنان العربي اال�شرتاكي
بيان ًا حول ما ت�شهده مدينة القد�س من �إجراءات
�صهيونية م�شبوهة الأغرا�ض والأهداف ،وجاء
فيه:
يف ظل �صمت ر�سمي عربي مريب ،وتواط�ؤ
�أجنبي خبيث ،و�إ�سهام �أمريكي جدي يف ت�أييد
العدو ال�صهيوين وم�شاركته يف تنفيذ خمطط
اجتثاث الق�ضية الفل�سطينية ،ويف ظل �صراع
الأخوة من القوى الفل�سطينية احلاكمة �إن كان
يف ال�ضفة الغربية �أم يف غزة .تقوم قوات العدو
م�شددة حول
ال�صهيوين منذ فرتة ب�إجراءات �أمنية َّ
امل�سجد الأق�صى يف مدينة القد�س ،وحتا�صر مئات
الفل�سطينيني يف داخله ،يف الوقت الذي ي�ستعد
فيه �آالف من املتطرفني ال�صهاينة لدخول احلرم
بذريعة �إقامة طقو�س العبادة اليهودية ،و�إن كانت
هذه الإجراءات لي�ست بجديدة �إ َّال �أنها ب�أ�سلوبها
وظروف القيام بها يف هذا العام �إمنا حتمل معانٍ

ودالالت خطرية الفتة للأنظار.
لقد �سبق حملة الإجراءات الإجرامية تلك،
�سل�سلة من اخلطوات �أهمها:
تنفيذ خطة هدم بيوت الفل�سطينيني يفالقد�س ال�شرقية وتهجري مالكيها ال�شرعيني ،يف
حماولة من االحتالل لتهويد املدينة ب�شكل تام.
ا�ستكمال بناء اجلدار العازل وهي خطةت�ستكمل فيها احلركة ال�صهيونية بناء �أكرب عدد
ممكن من امل�ستوطنات يف عملية �سرقة مك�شوفة
للأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،كما هي ا�ستكمال
الغت�صاب �أر�ض فل�سطني.
 �إعالن حكومة العدو �أن �شرط ا�ستكمالمفاو�ضات ما ت�سميه «بعملية ال�سالم» لن يتم
�إ َّال باعرتاف الفل�سطينيني مبا ي�سمى يهودية كيان
العدو.
 وقبل هذا الإجراء �أو ذاك ح�صل العدوانالوح�شي على غزة وارتكاب جرائم حرب
منظمة �أقر بها تقرير غولد�ستون ،الذي جرى
تهريب مناق�شته بطرق احتيال وتواط�ؤ دويل

وعربي وفل�سطيني.
�إن حزب طليعة لبنان العربي اال�شرتاكي� ،إذ
ي�ؤكد �أن ما يجري من ممار�سات لي�ست غريبة على
كيان العدو ال�صهيوين ،لأنه يعمل على تطبيق
�إ�سرتاتيجية االغت�صاب ،ف�إمنا ي�ستغرب حالة
ال�صمت العربي الر�سمي ،كما ال�صمت الإ�سالمي
الر�سمي ،وي�ؤكد �أي�ض ًا �أن م�س�ألة امل�سجد الأق�صى
ال تتعلق بالفل�سطينيني وحدهم بل تخ�ص الأمة
العربية كلها والأنظمة الر�سمية الإ�سالمية ،لأنه
اغت�صاب ملقد�ساتها.
�إن احلزب ،مع علمه ه�شا�شة الو�ضع العربي
الر�سمي وا�ست�سالمه �أمام ال�ضغوط اال�ستعمارية
وال�صهيونية ،وه�شا�شة الو�ضع الإ�سالمي الر�سمي
و�سكوته ،ال يرى هناك �أي مربر �أمامهم جميع ًا �إذا
مل يقفوا حزمة واحدة ملنع ا�ستكمال خمطط تهويد
القد�س �أو ًال ،ويدعو احلكام العرب وامل�سلمني �إىل
�صحوة �ضمري تعيد لهم ما �أراقوه من ماء وجوههم
بالذل واال�ست�سالم.
و�إن احلزب مع دعوته هذه يرى �أن احلل يكمن

يف وقفة دفاع عن املقد�سات ي�شارك فيها كل العرب
وامل�سلمني وت�ضع حد ًا لعربدة اال�ستعمار وربيبته
ال�صهيونية .كما يرى حزب طليعة لبنان العربي
اال�شرتاكي �أن احلل اجلذري ال�سليم ال ميكن �أن
يكون �إ َّال من خالل فوهة بنادق املقاومني الأبطال،
تلك البنادق التي �أثبتت وجودها وجدواها يف كل
مكان عربي انطلقت فيه ،بدء ًا بفل�سطني مرور ًا
بلبنان انتهاء بالعراق.
و�إن احلزب يرى �أنه من املعيب على الأنظمة
الر�سمية ،عربية و�إ�سالمية� ،أن ال ت�ستفيد من نتائج
بطوالت املقاومة العراقية التي لق َّنت ر�أ�س الأفعى
الأمريكي در�س ًا قا�سي ًا ،وجعلته ينكفئ على ذاته
ي�ستعد للهروب من العراق .وكان على تلك
الأنظمة �أن تقف على رجليها وت�ستفيد من تلك
النتائج لتقف لو ملرة واحدة يف مواجهة (�سيدها
الأمريكي) خا�صة وهو يف �أ�سو�أ حاالت �ضعفه،
لتطالبه على الأقل ب�أن ي�ضغط على حكومة العدو
ال�صهيوين من �أجل منعه من تدني�س مقد�ساتها
وحمو معاملها يف مدينة القد�س.

الفكر وال�سيا�سة
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قيادة البعث  :مذبحة « ال�صاحلية»
نفذها العمالء املزدوجني لأمريكا و�إيران
يا �أبناء �شعبنا ال�صابر ...
لقد �أو�ضحنا يف بياننا حول التفجريات الإجرامية يف التا�سع
العا�شر من �شهر �آب املا�ضي والتي راح �ضحيتها املئات من ال�شهداء
واجلرحى دوافع تلك التفجريات و�أهدافها ال�شريرة لتنفيذ الأجندة
و�أهداف احللف الأمريكي ال�صهيوين الفار�سي يف ال�سعي املحموم
لإدامة وتكري�س االحتالل وتق�سيم وتفتيت العراق ونهب ثرواته ،
ويف مقدمتها النفط و�ضمان دعم وحماية الكيان ال�صهيوين وامل�ضي
قدم ًا يف م�سل�سل التواط�أ الأمريكي الإيراين يف اقت�سام مناطق النفوذ
ونهب ثروات العراق و�إفقاره وجتويع �أبناء �شعبه و�إبادتهم يف �سل�سلة من
عمليات القتل والتفجريات الإجرامية.
و�ضمن هذا الإطار يجيء تنفيذ املت�صارعني من العمالء املزدوجني
لأمريكا و�إيران ملذبحة ال�صاحلية املروعة التي راح �ضحيتها ما يقرب
من الألف �شهيد وجريح من �أبناء �شعبنا يف �إطار ت�صاعد �صراعهم
(االنتخابي ) االحرتابي الذي بات يتكر�س على نحو رئي�س بني ما
ي�سمى ( االئتالف الوطني وعلى ر�أ�سه العميل احلكيم واملجل�س
االعلى ) وما ي�سمى ( �أئتالف دولة القانون وعلى ر�أ�سه العميل املالكي
وحزب الدعوة )  ،ومن ابرز جتلياته مهزلة الرتويج ملا ي�سمونه القوائم (
املغلقة واملفتوحة ) وال�صراع على �إقرار ما ي�سمونه ( قانون االنتخابات
) والذي يت�ضمن �صفقة هذين الطرفني املت�صارعني و( التوافق ) و (
التحالف الكرد�ستاين ) ل�سلخ كركوك و�أجزاء من حمافظات �أخرى
عن العراق  ،وبذلك ف�أن توقيت تنفيذ ( مذبحة ال�صاحلية ) املروعة
مل يجيء م�صادفة �صبيحة يوم االحد اخلام�س والع�شرين من ت�شرين
الأول ي�سبق اجتماع ما ي�سمى ( املجل�س ال�سيا�سي للأمن الوطني
) ب�ساعات� ,إمنا جاء توطئة لتنفيذ ال�صفقات املريبة خلدمة خمطط
املحتلني وعمالئهم يف التحكم يف م�صري وم�ستقبل ال�شعب العراقي
بتوريث االحتالل الأمريكي لالحتالل الإيراين والعمالء املزدوجني
لأمريكا و�إيران .ومن هنا كانت ب�صمات فيلق القد�س الإيراين وا�ضحة
يف جرمية مذبحة ال�صاحلية من حيث التخطيط والتنفيذ وبو�سائل
و�أ�ساليب ال تتوفر �إال للمحتل الأمريكي والنظام الإيراين املتغلغل يف
املفا�صل احل�سا�سة حلكومة املالكي العملية وميلي�شياتها الإجرامية ويف

ظل حماية �أمنية فا�ضحة.

يا �أبناء �شعبنا املقدام ،يا �أحرار العراق واالمة...

لقد �سارع العميل املالكي كديدنه التهام جماهدي البعث واملقاومة
وهو يعلم علم اليقني باملنفذين احلقيقيني لهذه اجلرمية املروعة «
فعند جهينة اخلرب اليقني» ولعل بيان ما ي�سمى ( املجل�س االعلى )
وت�صريحات ال�سفاح املجرم هادي العامري قائد ع�صابة ( بدر ) املوغلة
بدماء �أحرار العراق ما يف�صح عن ذلك عرب تلميحاتهم عن الدوافع
االنتخابية واىل ا�ستباقهم بدفع التهمة عنهم بالقول ب�أن منفذي اجلرمية
يتهمونهم لأنهم ( يت�صارعون على ال�سلطة ) وعلى نهب املال العام ،
وبذلك يكاد املريب �أن يقول خذوين .وهنا ف�أن قيادة قطر العراق حلزب
البعث العربي اال�شرتاكي يف الوقت الذي تدين وت�ستنكر ب�شدة جرمية
مذبحة ال�صاحلية املروعة وما �سبقها من جرائم التفجريات  ،مرورا
بتفجريات التا�سع ع�شر من �شهر �آب املا�ضي  ،ف�أنها حتمل م�س�ؤولية
هذه اجلرمية الب�شعة للمحتلني الأمريكان والنظام الإيراين والعمالء
املزدوجني لأمريكا و�إيران من املت�صارعني على مواقع العمالة ونهب
ثروات العراق  ،وكل منهم يدور يف فلك �صراعات العملية ال�سيا�سية
املخابراتية ب�شتى ت�سمياتهم من ( �أئتالف ) و ( حتالف ) و ( توافق ) وما
�شاكل من امل�سميات الطائفية والعرقية املقيتة  ،وعلى ه�ؤالء املجرمني
جميعا �أن يدركوا ب�أن �سورة غ�ضب ال�شعب العراقي احلليم �ستمحقهم
وت�ضعهم حتت طائلة ح�سابها الع�سري وجزاءها العادل.
ان مقاومة ال�شعب البا�سلة بف�صائلها الوطنية والقومية واال�سالمية
كافة تقوم االن بدك ح�صون املحتلني وعمالئهم و�ستكتمل حلقات
هزميتهم املنكرة بوقت لي�س ببعيد .وهنا نهيب باملجاهدين الأحرار
وب�أبطال ال�شعب العراقي �أن ي�صبوا جام غ�ضبهم على املحتلني
وعمالئهم الأذالء وحتى يبزغ فجر التحرير وا�ستقالل العراق التام
والأمن والتنمية والبناء والنهو�ض الوطني والقومي والإن�ساين
واحل�ضاري.الرحمة ل�ضحايا العملية االجرامية والعار لالحتالل
وعمالءه .عا�ش ال�شعب وجماهدوه الأبطال

حزب البعث يف الأردن يطالب
ب�سن قانونني ع�رصيني للأحزاب واالنتخابات
قال الأ�ستاذ ه�شام النجداوي ع�ضو القيادة
العليا حلزب البعث العربي اال�شرتاكي
الأردين �أن الأردن واملنطقة بكاملها تواجه
�أو�ضاع ًا وحتوالت غري عادية ورمبا بالغة
اخلطورة ال تخفى على احد �سواء على
ال�صعيد املايل واالقت�صادي او على ال�صعيد
ال�سيا�سي اقليمي ًا ودولي ًا ،االمر الذي يفر�ض
مناهج للعمل الفعلي غري تلك الإجراءات
التب�سيطية للت�صدي لها باملواجهة احلقيقية من
حيث �ضرورة تعزيز وت�صليب اجلبهة الوطنية
ومبا يتنا�سب وحجم (امل�ؤامرات) التي توقعها
وقال بها جاللة امللك الأردين.
و�أ�ضاف يف حديث مع �صحيفة املجد
حول موقف احلزب يف الأردن حول
الأو�ضاع الراهنة يف البالد لقد مر وقت
طويل على القول بالتحول الدميقراطي
و�إجازة الأحزاب ال�سيا�سية وا�ستحداث
وزارة التنمية ال�سيا�سية ،لكن ذلك كله

وبرغم ما رافقه ويرافقه حتى اليوم من تهليل
وتهويل وت�ضخيم للأجهزة الإدارية والأبنية
وال�سيارات و�إقرار تخ�صي�ص الأموال الالزمة
لتمويل الأحزاب ال يويف بالغر�ض ولكن
يكفي لإقناع النا�س ب�أن احلكومات جادة يف
عملية الإ�صالح ال�سيا�سي والتنمية ال�سيا�سية
دون توفري املناخات وال�شروط الالزمة لإجناح
مثل ذلك الإ�صالح .وقال �إننا يف حزب
البعث العربي اال�شرتاكي نرى ان �أي �إ�صالح
دميقراطي يف البالد ،ال ميكن ان يتحقق دون
ايجاد مرتكزات ثابتة النطالقته ،وان من ابرز
هذه املنطلقات �أن يكون هناك ت�شريع لقانون
ع�صري لالنتخاب يعتمد الن�سبية والربامج
احلزبية ،بحيث ي�ؤدي �إىل انتخاب جمل�س
نواب يتم من خالله تداول ال�سلطة التنفيذية،
وان تكون الأحزاب ال�سيا�سية ذات املحتوى
الفكري والرباجمي �شريك ًا يف �صنع القرار
وم�ستقبل الوطن ،بحيث يتم التعامل معها

كم�ؤ�س�سات وطنية ،بعيد ًا عن الت�شكيك
و�أ�ساليب االتهام التي كر�ستها وروجت لها
العقلية العرفية.
من هنا ف�إننا نرى ان عملية الإ�صالح
الدميقراطي يجب ان تنطلق من حاجة
ال�شعب و�ضرورات تطوير حياته ال�سيا�سية
واالجتماعية ،وان ال تتحول اىل جمرد
ديكور �إعالمي لإر�ضاء هذه اجلهة اخلارجية
او تلك ،وهذا يقت�ضي اتخاذ خطوات جادة
و�صادقة تقوم بها احلكومة ،ويف املقدمة
منها �إ�صدار قانوين الأحزاب واالنتخاب،
مبا يعزز النهج الدميقراطي ويقود البالد اىل
بوابة الإ�صالح احلقيقي ،بعد ان ثبت ف�شل
جتربة جمل�س النواب القائم على قانون
ال�صوت الواحد وانه بالتايل غري م�ؤهل
لتمثيل املوقف ال�شعبي والوطني ،بل هو
�إنتاج حكومي لنوع من الدميقراطية التي
تخدم �سيا�ساتها فقط.

بقلم :عالء بيومي

موقع املياه يف ال�رصاع العربي
الإ�رسائيلي من منظور م�ستقبلي
�صدر عن الدار�س العربية للعلوم ومركز اجلزيرة للدرا�سات
درا�سة �أعدها الباحث ح�سام �شحادة .وتو�ضح الدرا�سة اهتمام
احلركة ال�صهيونية مبياه ال�شرق الأو�سط قبل قيام دولة �إ�سرائيل
م�ستفيدة يف ذلك من الدرا�سات وامل�شاريع التي �أعدها اال�ستعمار
الأوربي بهذا اخل�صو�ص ويو�ضح امل�ؤلف �أن قادة احلركة ال�صهيونية
كانوا مدركني منذ البداية لأهمية ال�سيطرة على موارد كافية من
املياه ك�ضرورة لقيام دولة �إ�سرائيل ،لذا ر�سموا دوما ت�صورات
لإ�سرائيل «كربى» ت�سيطر على موارد مياه عديدة باملنطقة،
وبهذا ر�سمت املوارد املائية حدود دولة �إ�سرائيل يف ت�صورات
م�ؤ�س�سي �إ�سرائيل كما يو�ضح امل�ؤلف ،فاحلدود لي�ست م�س�ألة
�سيا�سية فح�سب بل هي ق�ضية موارد مائية جغرافية توفر لدولة
�إ�سرائيل �أمنا مائيا وغذائيا ومع قيام دولة �إ�سرائيل بد�أت م�ساعيها
لل�سيطرة على م�صادر املياه يف �أرا�ضي فل�سطني  48ثم يف فل�سطني
 67ويف الأرا�ضي املحتلة باجلوالن والأردن .وكانت الفكرة �أو
الإ�سرتاتيجية الإ�سرائيلية تقوم دوما على بناء امل�ستوطنات بالقرب
من م�صادر املياه الهامة �أو فوق خزانات املياه اجلوفية �أو حتويل مياه
الأنهار من خالل ال�سدود وامل�شاريع �أو معار�ضة �إقامة م�شاريع وطنية
عربية على الأنهار  -كنهر الوزاين يف لبنان ,كما يقول �شحادة �أن
�أطماع �إ�سرائيل يف مياه العرب امتدت �إىل ما وراء الأنهار والآبار
واملياه اجلوفية التي حتيط بها ،فهي تريد �شراء املياه من تركيا وت�ألب
دول حو�ض النيل على م�صر وتريد دعمها يف بناء ال�سدود ،كما
تريد �أن تتحول �إىل مورد رئي�س ملياه ال�شرب يف ال�شرق الأو�سط من
خالل بيع املياه املحالة �أو تلك التي مت اال�ستيالء عليها من العرب
مرة �أخرى للعرب ،وهنا ي�شري امل�ؤلف �إىل �أن  %12من �سكان ال�ضفة
وغزة يح�صلون حاليا على املياه من �شركات �إ�سرائيلية وبالطبع
تتعمق امل�شكلة كلما نظرنا �إىل امل�ستقبل و�إىل البعد اجلغرايف �أو
املائي لل�صراع كما ي�سميه امل�ؤلف ،فالعامل العربي ي�شكل %10.2
من م�ساحة العامل و %5من عدد �سكانه ،ولكنه ال ميلك �سوى %0.5
من م�صادر املياه املتجددة يف العامل.
كما تقع منابع الأنهار العربية الكربى كالنيل والفرات ودجلة
خارج الوطن العربي كما يربز امل�ؤلف ،وتعاين الدول العربية
املحيطة ب�إ�سرائيل من �أزمات مياه حالية �أو قادمة يف امل�ستقبل
املنظور فالفل�سطينيون «عط�شى» كما يقول �شحادة لأن �إ�سرائيل
ت�سيطر على مواردهم املائية ومتيز �ضدهم يف احل�صول عليها،
و�سكان الأردن يت�ضاعفون على الرغم من معاناتهم «نق�صا �شديدا
يف املياه» ،ولبنان يعاين من العجز املائي وال ي�ستطيع اال�ستفادة
ب�شكل كامل من �أنهاره (كنهر الوزاين) خوفا من �إ�سرائيل ،و�سوريا
تواجه عجز مائي يف مياه ال�شرب بقدر مبليار مرت مكعب �سنويا كما
�أنها يف حاجة �إىل مزيد من املياه للتو�سع الزراعي وال�صناعي يف
الوقت الذي ت�سيطر يف �إ�سرائيل على ه�ضبة اجلوالن ،والتي حتتوي
على  %3من املياه التي ت�سقط فوق �سوريا و %14من املخزون املائي
ال�سوري� .أما م�صر فهي مقدمة على عجز مائي كبري مع تزايد عدد
�سكانها وتراجع مواردها املائية تدريجيا ،هذا بالإ�ضافة �إىل �إ�سرائيل
التي تعاين حاليا من عجز مائي يقدر مبليار مرت مكعب �سنويا هكذا
ينظر ح�سام �شحادة م�ؤلف الدرا�سة �إىل امل�ستقبل ،لذلك ي�ؤكد على
�أن �إ�سرائيل ترف�ض االكتفاء باملياه الواقعة �ضمن حدودها ،وترف�ض
اقت�سام املياه التي �سيطرت عليها ،وتريد الإدارة امل�شرتكة لها ،كما
حتلم بالدخول مع العرب والأتراك يف م�شاريع مائية م�شرتكة تقدم
فيها التكنولوجيا وت�ساعدها على اال�ستمرار يف ال�سيطرة على املياه
باملنطقة

15

بقلم :مكي حسن

«قيم �أم ل�ص»؟
يتكرر يوم وراء �آخر ..وتوافينا ال�صحافة املحلية اخلرب حول
بع�ض (�أئمة امل�ساجد) وجلهم من اجلالية الآ�سيوية ،وما يقومون
به من ممار�سات بعيدة كل البعد عن �إمامة امل�سجد �أو خدمته،
وبعيدة عن الدين ومكارم الأخالق.
كان �آخرها ،قيام (قيم امل�سجد الدوار ال�سابع) مبدينة حمد حني
قب�ض عليه وهو متلب�س ًا ب�سرقة انابيب بال�ستيكية وقطع حديد
واخ�شاب وغريها ،ب�أخذها من البيوت مبجمع  1208دون �أذن
م�سبق من �أ�صحابها.
ً
والأنكى من ذلك �أن هذا (القيم) عفوا (الل�ص)� ،أح�ضر معه
عام ً
ال �آ�سيوي ًا بلبا�س البلدية حتى يوهم االخرين ب�أنه عامل بلدية
ي�ؤدي واجبه يف ال�صباح الباكر ..وكان هدفه التغطية على مايقوم
به من �أعمال خمالفة للقانون و�سرقة ممتلكات الآخرين ،وحني
�س�أله الأهايل :ملاذا متار�س ال�سرقة وانت قيم م�سجد؟ كان جوابه،
وبكل ب�ساطة (عفو ًا �سذاجة) هو العوز واحلاجة ..وك�أنه الوحيد
الفقري على وجه الأر�ض.
وال �أريد �أن �أقف �ضد حاجة املعوزين والفقراء واملحتاجني،
ولكن مهما كانت املربرات ،فال يجب �أن تدفع االن�سان �إىل
الكذب وال�سرقة ..ومن جانب �آخر ،مرتكب هذه اخليانة هو
(قيم امل�سجد) �أي خادم بيت اهلل� ..ألي�س هذا عجيب ًا!! نختتم
حديثنا بالدعوة �إىل الت�شديد على هوية وما�ضي ه�ؤالء خا�صة
من الآ�سيوين ومعاقبة ب�صرامة من يقوم بعمل يخد�ش احلياء� ،أو
ي�سرق قبل ار�ساله �إىل بالده ..فهل يتحقق ذلك؟

منتخب البحرين الولمبي

املنتخب وحلم املونديال 2010
يف الرابع ع�شر من ال�شهر احلايل ترتقب اجلماهري البحرينية بكل
�أطيافها �أن يتحقق احللم املونديايل الذي انتظرته طويال وكاد �أن يتحقق
لها لوال اخل�سارة بعد �أن كان قاب قو�سني �أو �أدنى من الت�أهل ،وهو قادر
على حتقيق ذلك هذا �إذا ا�ستوعب امل�سئولون الدر�س يف العام � 2006أمام
ترنيداد ..ولكن من املالحظ هذه املرة �أنه برزت على ال�سطح جتاذبات
بني الكبار ..فرئي�س امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب والريا�ضة ي�سعى �إىل �أن
ين�سب االجناز اذا ما حتقق له مل�ؤ�س�سته ..التي فر�ضت �سطوتها على
كل مفا�صل الريا�ضة وتدخلها املبا�شر يف �ش�ؤون االحتادات الريا�ضية
التي كان من املفرت�ض �أن تقع �ضمن اخت�صا�صات اللجنة االوملبية..
وابتعدت عن �صلب عملها يف االهتمام بالبنية التحتية للريا�ضة وتهيئة
الظروف املنا�سبة لتطويرها .فنالحظ �إعالن رئي�س امل�ؤ�س�سة عن حجز
طائرة خا�صة لنقل املنتخب للمع�سكر اخلارجي ولنيوزلندا ويدعو من

موال
بغدادي
للشاعر :نزار قباني

يعز عليه وميون ..ومن وجهت لهم الدعوة ر�ؤ�ساء املالحق الريا�ضية
بال�صحف املحلية اليومية ..لنجد ال�صراع اخلفي يظهر هذه املرة على
ال�سطح من اللجنة االوملبية التي وجهت بدورها الدعوة �إىل ت�شكيل
فريق �إعالمي ووجه لل�صحف البحرينية الدعوة لرت�شيح ممثليها لتغطية
�أحداث املباراة املرتقبة� .أما االحتاد البحريني �صاحب ال�ش�أن واملعني
الأول بالأمر واملحا�سب �أمام اجلمعية العمومية ،فهو ينتظر وبرتقب ذلك
االجناز املنتظر ليدونه يف �سجالته و�إجنازاته ..كلها ر�ؤو�س كبار تت�سابق
فيما بينها ،لكننا نرى �أن كل تلك ال�صراعات �ستكون عك�سية على
املنتخب وتزيد من ال�ضغوطات عليه ،فالظاهر �أن در�س مونديال 2006
مل يتم ا�ستيعابه جيدا ..فح�سابات الكرا�سي والر�ؤو�س التي �ستطري من
عليها �أ�صبحت وا�ضحة قبل �أن يتحقق حلم املونديال .غري �أننا �سوف
ننتظر ونرى .وكما يقال �إن غدا لناظره قريب.

مدي ب�ساطي ...واملئي �أكوابي
وان�سي العتاب ،فقد ن�سيت عتابي
***
عيناك يا بغداد ،منذ طفولتي
�شم�سان نائمتان يف �أهدابي
***
ال تنكري وجهي ..ف�أنت حبيبتي
وورود مائدتي ،وك�أ�س �رشابي
***
بغداد ..جئتك كال�سفينة متعباً
�أخفي جراحاتي وراء ثيابي
***
ورميت ر�أ�سي فوق �صدر �أمريتي
وتالقت ال�شفتان بعد غياب
***
�أنا ذلك البحار �أنفق عمره
يف البحث عن حب ..وعن �أحباب
***
بغداد ..طرت على حرير عباءة
نشرة تصدرها لجنة الثقافة
بالتجمع القومي الديمقراطي
الموقع على شبكة اإنترنت:

www.al-qawmi.org

وعلى �ضفائر زينب ورباب
***
وهبطت كالع�صفور يق�صد ع�شه
والفجر عر�س م�آذن وقباب
***
حتى ر�أيتك قطعة من جوهر
ترتاح بني النخل والأعناب
***
حيث التفت� ،أرى مالمح موطني
و�أ�شم يف هذا الرتاب ترابي
***
مل �أغرتب �أبداً ..فكل �سحابة
زرقاء ..فيها كربياء �سحابي
***
�إن النجوم ال�ساكنات ه�ضابكم
ذات النجوم ال�ساكنات ه�ضابي
***
بغداد ع�شت احل�سن يف �ألوانه
لكن ح�سنك ،مل يكن بح�سابي

***
ماذا �س�أكتب عنك يف كتب الهوى
فهواك ال يكفيه �ألف كتاب
***
يغتالني �شعري ..فكل ق�صيدة
متت�صني ..متت�ص زيت �شبابي
***
اخلنجر الذهبي ..ي�رشب من دمي
وينام يف حلمي ،ويف �أع�صابي
***
بغداد .يا هزج الأ�ساور واحللى
يا خمزن الأ�ضواء والأطياب
***
ال تظلمي وتر الربابة يف يدي
فال�شوق �أكرب من يدي وربابي
***
قبل اللقاء احللو ..كنت حبيبتي
وحبيبتي تبقني بعد ذهابي

رقم التسجيل:
SND 467
البريد اإللكترونى:

alqwmi@batelco.com.bh

هاتف:

17276363

فاكس :ص.بص.ب

17275665
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