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بنك الأ�رسة
والهروب �إىل الأمام

يف مطلع العام  ،1982وجه الأ�ستاذ مي�شيل عفلق م�ؤ�س�س
البعث رحمه اهلل كلمة �إىل وفد �سوداين يزور العراق قال فيها
«�أن العروبة لي�ست �شيئا خمتلفا عن الوطنية ،ولي�ست �شيئا
نرتقي �إليه بعد الوطنية ،ولي�ست �شيئا خارج حدود القطر،
العروبة هي الوطنية ،هي وطنية كل مواطن يف �أي قطر
عربي� .إذا عرفنا كيف نقر�أ ن َف�س املواطن ،وكيف نك�شف له
عن حقيقة م�شاعره وانتمائه وتطلعاته .ولقد �أراد اال�ستعمار
الأجنبي و�أعداء الأمة العربية وال�صهاينة وال�شعوبيون،
ومازالوا يحاولون� ،أن يخلقوا تناق�ضات ت�ضعف من قوة
العرب وتعيق وحدتهم ،فتارة الوطنية املحلية تو�ضع يف وجه
العروبة ،وتارة تو�ضع العروبة يف وجه الإ�سالم ،وهكذا».
هذا اخلطاب الذي يتمرت�س حوله الن�ضال الوطني
والقومي يف كافة �أقطار الأمة هو ما ن�ؤمن به نحن يف التجمع
القومي الدميقراطي ،لي�س لأن عقيدتنا قومية فح�سب ،بل
لأن هذه العقيدة التي ن�ؤمن بها كانت وال تزال الأكرث تلبية
حلاجات جماهرينا يف البحرين ،وجماهري الأمة قاطبة ،بل
�أن حاجة جماهرينا يف البحرين لهذا اخلطاب باتت �أحوج
من �أي وقت م�ضى يف ظل تعاظم اخلطر الطائفي املتولد
عن قوى طائفية املنهج والعمل ال�سيا�سي ،تطفئن مطالبنا
الوطنية امل�شروعة وجتريها مل�صلحة الطائفة ولي�س ال�شعب،
وهذا لي�س هو الن�ضال الوطني املطلوب .الن�ضال الوطني
احلق وامل�شروع هو ما ينظر ل�شعبنا يف البحرين بكل طوائفه،
ك�أ�سنان امل�شط �سوا�سية يف احلقوق والواجبات متوحدين يف
نف�س خندق الن�ضال واملطالب ،ومثل هذه النظرة ال ميلكها
�إال قوميو الفكر والعقيدة والن�ضال ،الذين ينا�ضلون على
�أ�سا�س توحيد ال�شعب والأمة ولي�س خدمة طائفة منهم� .أن
اخلطاب القومي يف البحرين هو القادر على االرتقاء فوق
�أخطار وح�سا�سيات الطائفية واملذاهب ويوحد ال�شعب يف
خندق واحد.
كما �أن �شعب البحرين هو بحاجة للخطاب القومي
بالنظر ملا يتهدده من حتديات م�ستقبلية و�أخطار خارجية
ال ميكن مواجهتها �إال بت�أكيد وتعميق انتماءه القومي
العروبي ،فتحديات التنمية امل�ستدامة ورفاهية النا�س ال
ميكن �أن تتحقق ب�أفقها القطري ،بل ال بد من تكامل بحريني
 خليجي وخليجي – عربي اقت�صادي وتنموي ،كما �أنالأخطار املتمثلة يف الدعاوي الإيرانية الطامعة املتكررة،
والتهجني ال�سكاين والتحالف الأمريكي ال�صهيوين الذي
ي�سعى با�ستمرار الخرتاق مقاومة �شعبنا لكافة �أ�شكال
التطبيع ال�سيا�سي واالقت�صادي والثقايف ،عالوة على هبوب
رياح العوملة مبا حتمله من قيم وثقافات غريبة ،جميع هذه
التحديات والأخطار جتعل حاجة �شعبنا للفكر والن�ضال
القوميني مثل حاجته متاما للفكر والن�ضال الوطنيني ،كل
متمازج موحد ،فالقومية لي�ست �شيء خمتلف عن الوطنية،
ولي�ست �شيئا خارج احلدود ،القومية هي الوطنية ،والوطنية
هي القومية.

�أ�رسة التحرير

2
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ت�رصيح �صحفي عن اجتماع الأمانة العامة � 29سبتمرب

التجمع القومي ي�ؤكد على
�أهمية وحدة القوى الوطنية والقومية
عقدت الأمانة العامة للتجمع القومي الدميقراطي اجتماعها
الدوري املعتاد يوم الثالثاء 2009/9/29م وذلك ملتابعة ومناق�شة
الق�ضايا التنظيمية واجلماهريية وال�سيا�سية املتداولة على ال�ساحة
ور�ؤية التجمع من هذه الق�ضايا والتي نوجزها فيما يلي:
�أو ًال :على ال�صعيد التنظيمي للتجمع مت ا�ستعرا�ض �أن�شطة اللجان
واملحافظات املختلفة خالل الفرتة املا�ضية وباالخ�ص الأن�شطة
ال�شبابية واالجتماعية وقد اكدت الأمانة العامة على احلاجة �إىل
املزيد من هذه الأن�شطة التي تعزز التفاعل فيما بني الأع�ضاء من جهة
وفيما بني الأع�ضاء وبقية �أفراد املجتمع من جهة �أخرى .كما �أكدت
الأمانة العامة على عزمها موا�صلة دعم العمل الإعالمي التجمع بعد
�صدور جملة الطليعة يف حلتها اجلديدة وردود الفعل الإيجابية التي
ح�صلت عليها.
ويف ال�ش�أن الداخلي كذلك ،ا�ستعر�ض الأمانة العامة ن�شاطاته
الهيئة اال�ست�شارية للتجمع ,اتفقت على دعوتها لالجتماع قريبا
للتداول يف عدد من الق�ضايا الهامة من بينها وثيقة التيار الوطني
الدميقراطي وحتويل التيار القومي الإ�سالمي �إىل منتدى فكري
وغريها من الق�ضايا.
ثاني ًا :كذلك ا�ستعر�ضت الأمانة العامة الأزمة القائمة حالي ًا بني
املجال�س البلدية وهيئة االت�صاالت حول تركيب الأبراج الهوائية
لتقوية الأر�سال لالت�صاالت يف �شبكة االنرتنت والهواتف النقالة يف
الأو�ساط ال�سكنية .و�أن هذا ال�سجال الدائر بني املواطنني واملجال�س
البلدية من جهة وهيئة االت�صاالت يعود بالدرجة الأوىل �إىل عدم
معرفة وعدم تو�ضيح من قبل املعنيني يف احلكومة مثل وزارة ال�صحة
حول الأ�ضرار ال�صحية على املواطنني املجاورين لهذه الأبراج،
والغريب يف الأمر �أن بع�ض هذه الأبراج يتم ت�شييدها يف املناطق
ال�سكنية لي ً
ال بعيد ًا عن رقابة امل�سئولني وموافقة املجال�س البلدية
ونحن يف الأمانة العامة نت�سائل �إىل متى تقف اجلهات الر�سمية
موقف املتفرج من هذه الق�ضية� .ألي�س للحكومة القدرة على دفع
مبلغ زهيد �إىل امل�ؤ�س�سات الدولية املتخ�ص�صة �أو تكليف بع�ض
الأخ�صائني يف جامعة البحرين �أو غريها لإيجاد خمرج لهذه الأزمة
وطم�أنة املواطنني بطريقة علمية!
�أم �أن الأمر كله اليعدو من ب�ضع مئات من الدنانري التي تدفعها

صورة من اإلرشيف من إجتماعات االمانة العامة لتجمع القومي

�شركات االت�صاالت يتناف�س عليها بع�ض املواطنني املحتاجني
ور�ؤ�ساء املجال�س البلدية.
ثالث ًا :كذلك ا�ستعر�ضت اللجنة املهنية م�سل�سل الت�سريحات يف
القطاع اخلا�ص والذي التوجد بارقة �أمل يف وقف هذه الت�سريحات
يف �شركات املقاوالت و�صناعة املالب�س وغريها ،ومازاد الطني بلة
هو تعطل الدرا�سة يف احل�ضانات وريا�ض الأطفال ب�سبب انفلونزا
اخلنازير مما �إ�ضطر املدر�سات لالحتاق بطوابري وزارة العمل للح�صول
على عالوة التعطل .وعليه فاننا نطالب ال�سلطة التنفيذية بالوقوف
بحزم و�صرامة �ضد امل�ؤ�س�سات التي المتتثل �إىل تطبيق قانون وزارة
العمل والتراعي م�صلحة م�ستخدميها وتبخ�س عليهم حقوقهم.
رابع ًا :كما توقفت الأمانة العامة �أمام الق�ضية ال�صحية ال�سائدة
واملرعبة هذه الأيام التي متثل ال�شغل ال�شاغل للمواطن ،وترى
الأمانة العامة �أن اجلهات الر�سمية مطالبة ببذل املزيد من اجلهود
خا�صة على �صعيد ا�ستخدام الأجهزة الإعالمية املرئية وامل�سموعة
لإي�صال ر�سائلها يف توعية وحماية املواطنني واطالعهم على �آخر
التطورات بكل �شفافية.
خام�س ًا :على ال�صعيد ال�سيا�سي ،ف�أن ال�ساحة الوطنية الزالت
تعاين من االحتقان يف ال�شارع البحريني و�أن االعت�صامات وحرق
الإطارات �أ�صبحت �أمر ًا مالوف ًا يف بع�ض املناطق ،ونحن �إذ جندد
رف�ضنا لهذه الأعمال ،ف�أننا ن�ؤكد للجميع �أنه الخمرج لوقفها
�إال باحلوار اجلاد وال�شامل ،ونحن نكرر دعوتنا جلميع الأطراف

باجللو�س على طاولة واحدة والتفاهم حللحلة الأمور التي كلما طال
�أمدها ا�ستع�صى حلها .ويف هذا ال�ش�أن ا�ستعر�ضت الأمانة العامة
التحركات التي يقوم بها الأمني العام للتجمع واالت�صاالت بالقوى
ال�سيا�سية بهدف الرتتيب للقاء فيما بينها.
�ساد�سا :وعلى ال�صعيد القومي ،جددت الأمانة العامة للتجمع
وقوفها �إىل جانب اليمن ال�شقيق يف دفاعه عن وحدة �أرا�ضيه �ضد
املحاوالت االن�شقاقية التدمريية اخلطرية يف ال�شمال واجلنوب ،وحقه
امل�شروع يف الت�صدي لها .كما تدين الأمانة العامة للتجمع ال�صراع
الدائر بني �أطراف العملية ال�سيا�سية العميلة لالحتالل على ال�سلطة
وتقا�سم النفوذ وا�ستخدام التفجريات �ضد املدنيني الأبرياء يف هذا
ال�صراع القذر يف العراق ,وجددت دعمها للمقاومة العراقية البطلة
املمثل ال�شرعي لل�شعب العراقي .كما جددت الأمانة العامة مواقفها
املبدئية جتاه الق�ضية الفل�سطينية ،وحذرت جمددا من �أية خطوات
خطرية للتطبيع مع العدو ال�صهيوين ،ورف�ضها لل�ضغوط الأمريكية
على الأنظمة العربية للتطبيع مع الكيان مقابل وقف اال�ستيطان ،وهو
ما يعني تقدمي كافة التنازالت للعدو مقابل احل�صول على ال �شيء
�سواء الهزمية واخل�سران .وطالبت ب�سرعة توحيد ف�صائل املقاومة
الفل�سطينية على قاعدة حترير كامل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.

الأمانة العامة
التجمع القومي الدميقراطي

بيان «اجلمعيات ال�ست» حول ت�رصيحات وزير الداخلية ب�ش�أن التجني�س
�أ�صدرت اجلمعيات ال�ست (التجمع القومي،
وعد ،املنرب التقدمي ،الوفاق� ،أمل ،الأخاء) بيانا
رحبت فيه مبا ورد يف ت�صريحات وزير الداخلية
ال�شيخ را�شد بن عبد اهلل �آل خليفة املتعلق مبراجعة
وزارته لقانون منح اجلن�سية يف �ضوء ما و�صفه
بامل�ستجدات الأمنية وال�سيا�سية واالقت�صادية،
معتربة هذه الت�صريحات متثل البداية ال�صحيحة
لإجراء مراجعة �شاملة ل�سيا�سية التجني�س
ال�سيا�سي التي ت�صاعدت ب�صورة �أثارت القلق
واملخاوف لدى كافة �أبناء ال�شعب البحريني.

وما �أثار قلق فئات ال�شعب وقواه الوطنية
غياب �أي نوع من �أنواع ال�شفافية يف الإعالن
عن �أرقام املجن�سني ،بينما برزت العديد من
امل�ؤ�شرات على �أنهم فاقوا اخلم�سني �ألف خالل
ال�سنوات اخلم�س املا�ضية .وعلى فر�ضية �أنهم
ميثلون عوائل تتكون يف املتو�سط من خم�سة
�أ�شخا�ص ،ف�أن ذلك يعني �أن املجن�سني ا�ستولوا
على ما ال يقل عن � 10آالف وظيفة منا�سبة
للبحرينيني ،وما يعني �أن ذلك �ساهم يف بقاء
� 10آالف �أ�سرة بحرينية فقرية ،كما حتول �إىل

ما ال يقل عن � 10آالف طلب خلدمة �إ�سكانية
ت�سلم املجن�سون عددا منها وينتظر الباقي منهم
يف قائمة وزارة الإ�سكان ،وما يعني حرمان هذه
الأ�سر البحرينية من احل�صول على �سكن لها يف
وقت �أ�سرع .كما يعني ذلك زيادة يف الطلب
على اخلدمات ال�صحية والتعليمية والبلدية
والبنية التحتية من موا�صالت وغريها بنف�س
الن�سبة .ونعجب من دولة ال ت�ستطيع �أن تفي
بحاجات مواطنيها ال�ضرورية تقوم بتجني�س
ع�شرات الآالف كي تزيد �أعباءها وم�سئولياتها،

وكل ذلك يعود يف النهاية بالأ�ضرار الكبرية على
جميع املواطنني وعلى �أمن الوطن وا�ستقراره
ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي.
عالوة على ذلك ،فقد �شهدت البحرين
الكثري من احلوادث الأمنية والأخالقية اخلطرية
التي كان يقف وراءها جمن�سون ،حيث �أن
بع�ضهم لهم �سوابق �أمنية خارج البحرين،
�إ�ضافة �إىل جرائم وق�ضايا داخل املناطق ال�سكنية
امل�شرتكة مع البحرينيني والتي راح �ضحيتها
مواطنون �أبرياء.
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الأمني العام للتجمع :وثيقة التيار
الوطني قيد احلوارات املو�سعة
قال الأمني العام للتجمع القومي ح�سن
العايل �أن وثيقة التيار الوطني الدميقراطي
ال زالت م�سودة قيد التداول بني اجلمعيات
الثالث وال تزال يف طور الإعداد متمنيا �أن
تنجز هذه الوثيقة يف �أ�سرع وقت ممكن ويتم
الإعالن عما مت االتفاق عليه.
و�أو�ضح �أن الوثيقة التي �أعدها التجمع
القومي تت�ضمن ر�ؤية اجلمعيات الثالث
لكيفية توحيد الأطر والأن�شطة والربامج
لتلك اجلمعيات �ضمن توجهات تن�سيقية
موحدة حيث حددت الوثيقة يف البداية
منطلقات التيار والتي ت�ؤكد على التاريخ
الن�ضايل امل�شرتك بني تلك اجلمعيات والذي
يعود للخم�سينات وال�ستينات من القرن
املا�ضي .و�أكد العايل ب�أن اجلمعيات الثالث

حسن العالي

جتمعها قوا�سم وطنية م�شرتكة كثرية ،على
امل�ستوى املعي�شي حتاول هذه اجلمعيات

عرب جميع القنوات املتوافرة لديها �أن تقوم
ببذل جهودها من �أجل حت�سني معي�شة
املواطن ،وتطوير الإ�صالحات التنموية
والد�ستورية.
و�أ�شار العايل �إىل �أن ما يحفز على والدة
التيار الوطني الدميقراطي هو الو�ضع
ال�سيا�سي احلايل والذي يت�سم بالتخندق
الطائفي خ�صو�صا ما ر�أيناه يف التجربة
الربملانية والتي مل�سنا من خاللها �أن
اخلالفات و�صلت �إىل �أوجها.
و�أو�ضح �أن باب اجلمعيات مفتوح للجميع
ممن ي�شاركها يف الأهداف الوطنية ،م�ؤكدا
يف الوقت ذاته على �أن اجلمعيات الوطنية
يف الوقت احلايل ت�ضم يف ع�ضويتها خمتلف
الفئات والطوائف.

نائب الأمني العام :قرار امل�شاركة
مل ي�ستوف مروره بالقنوات الر�سمية
قال نائب الأمني العام جلمعية التجمع القومي الدميقراطي حممود الق�صاب �إن املوقف من
امل�شاركة يف االنتخابات املقبلة حلد الآن مل ي�ستوف مروره عرب القنوات التنظيمية للجمعية
وهي الأمانة العامة ،والهيئة اال�ست�شارية ثم امل�ؤمتر اال�ستثنائي» ،م�شري ًا �إىل وجود الكثري من
الر�ؤى «فهناك من يدعو �إىل تكرار امل�شاركة و�آخر يدعو للمقاطعة».
الق�صاب «القوى ال�سيا�سية الدميقراطية �إىل التك ّتل �ضمن
وب�ش�أن االنتخابات املقبلة دعا ّ
كتلة واحدة يف االنتخابات املقبلة يف حال قررت امل�شاركة» ،و�أ�ضاف «�إذا كان من املتعذر يف
الوقت احلايل وجود قائمة واحدة للمعار�ضة ب�سبب وجود قوى ال حت ّبذ ذلك ،ف�إنه من املمكن
ت�شكيل قائمة موحدة للقوى الدميقراطية التي جتمعها قوا�سم م�شرتكة كثرية».
�أما ب�ش�أن التجربة النيابية احلالية فقال «الأهداف احلقيقية التي �شاركت من �أجلها املعار�ضة
يف املجل�س النيابي مل تتحقق نظر ًا لطبيعة ت�شكيلة املجل�س �أو ًال ،وال�صطباغ �أطروحاته
بال�صبغة الطائفية والفئوية يف جانب �آخر».
و�أ�ضاف الق�صاب «يف ظل القوانني احلالية التي حتكم العمل الربملاين ف�سوف تظل نتائجه
حمدودة جد ًا ،ولكن ذلك ال يعفي القوى الدميقراطية من امل�شاركة يف التجربة».

محمود القصاب

البدء ب�إ�شهار املنتدى العربي القومي الإ�سالمي

عقدت الأمانة العامة للتيار العربي القومي الإ�سالمي اجتماعها
الثالث يوم الأربعاء بتاريخ � 19أغ�سط�س 2009م بح�ضور �أع�ضاء
الأمانة العامة وذلك يف نادي العروبة ،ويف هذا االجتماع مت مناق�شة
مو�ضوع « الو�ضع القانوين للتيار العربي القومي الإ�سالمي «.
وقد ا�ستهل الأمني العام حديثه ب�آخر امل�ستجدات ب�ش�أن ت�أ�سي�س
و�إ�شهار التيار ،حيث �أنه مت االجتماع مع مكتب �شئون اجلمعيات
ال�سيا�سية يف وزارة العدل ومت ا�ستعرا�ض الرغبة يف ت�أ�سي�س التيار
والتعريف ب�أهدافه ومبادئه ،و�أ�سماء الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني.
وتقدم �أمني ال�سر بطلب الإ�شهار �إىل �إدارة التوثيق مرفق ًا بالأوراق

املطلوبة� ،إال �أنه واجهت الإ�شهار قانوني ًا املادة ( )5من قانون
اجلمعيات ال�سيا�سية رقم ( )26ل�سنة 2005م ــ فالبند الرابع من هذه
املادة تن�ص على ( :ي�شرتط يف الع�ضو امل�ؤ�س�س �أو الع�ضو الذي ين�ضم
�إىل اجلمعية بعد ت�أ�سي�سها ـ « �أن ال يكون ع�ضو ًا يف �أي جمعية �سيا�سية
بحرينية �أخرى �أو �أي تنظيم �سيا�سي غري بحريني «).
ولتاليف هذه الإ�شكالية القانونية �أرت�أى �أع�ضاء الأمانة العامة يف
هذا االجتماع تغيري ا�سم التيار العربي القومي الإ�سالمي �إىل «
املنتدى العربي القومي الإ�سالمي « وت�سجيله كمنتدى ثقايف فكري
لدى وزارة الثقافة والإعالم.

� 5أكتوبر عيد للمعلم

ي�صادف اخلام�س من �أكتوبر من طل عام اليوم العاملي
للمعلم .و�إذ نتقدم لأع�ضائنا من الهيئة التدري�سية و�أع�ضاء
الهيئة التعليمية والإدارية واجلهات امل�ساندة للعملية
التعليمية يف جميع املدار�س بخال�ص التحية والتقدير
والتهنئة بهذه املنا�سبة العزيزة علينا جميع ًا ونتمنى �أن يكون
هذا العام متميز ًا تتحقق فيه مطالب املعلمني العادلة واملتمثلة
يف تعديل الرواتب وتعديالت كادر املعلمني.
يف هذه املنا�سبة ،نكرر مواقفنا الثابتة يف م�ساندة مطالب
املعلمني ،تلك املطالب التي مل ترق �إىل مرحلة التطبيق
الكامل والعادل رغم الوعود التي قطعها امل�سئولون يف وزارة
الرتبية والتعليم على حتقيقها .وعليه ف�إننا نطالب امل�سئولني
يف الوزارة بالإ�ستمرار يف احلوار مع ممثلي جمعية املعلمني
لتجنب املواجهة التي تنعك�س �آثارها �سلب ًا على التح�صيل
العلمي والرتبوي لأبنائنا الطلبة وتزيد من الأحتقان بني
ال�سلطة التنفيذية واملعلمني� .أن املعلم الكفء عن�ص ًر �أ�سا�سي
يف حتقيق التنمية الب�شرية التي تتطلبها التنمية االقت�صادية
وال�سيا�سية واالجتماعية وهذا ال ي�أتي من فراغ بل ب�إعطاء
املزيد من فر�ص التدريب للمعلمني و�إعدادهم ملواكبة
التغيريات وامل�ستجدات املتالحقة يف جمال املعرفة وجعل
املعلم منتج ًا مهني ًا للمعرفة ومطور ًا لها ال�ستمرار كفاءته
املهنية ،على �أن يتما�شى ذلك مع تعديل الأو�ضاع املادية
واملعنوية للمعلمني يف البحرين �أ�سوة مبا ح�صل عليه نظرا�ؤهم
يف الدول اخلليجية املجاورة ،رغم �أن البحرين �سبقت دول
اخلليج العربي يف بد�أ التعليم النظامي يف عام  ،1919ولكن
مل يحظى فيها املعلم على حقوقه ومكت�سباته ،حيث باتت
الهوة وا�ضحة بني الأو�ضاع املهنية واملعا�شية واالقت�صادية
للمعلم البحريني وبني �أقرانه اخلليجيني.
ومبنا�سبة االحتفال بيوم املعلم ف�إننا ت�ؤكد وقوفنا �إىل جانب
هذا القطاع الهام واحليوي يف حتقيق املطالب والأهداف
التالية التي لي�س من ال�صعب حتقيقها �إذا كانت مدعومة
بالعزم والثبات:
 -1حقوق املعلم املهنية  :من حق املعلم �أن ي�ؤهل ت�أهي ً
ال
ميكنه من �أداء ر�سالته الرتبوية ويتحقق ذلك بالتدريب
وا�ستخدام الطرق احلديثة يف التقنيات الرتبوية املي�سرة
لعملية التعليم وتطوير املناهج.
 -2ت�شجيع البحث العلمي  :يجب ت�شجيع املعلم على
البحث العلمي والتجريب يف جمال الإعداد وطرائق
التدري�س الأن�شطة الال�صفية.
 -3رعاية املعلمني املتميزين والعمل على تنمية مواهبهم
وتوثيق اجنازاتهم ون�شاطاتهم املتميزة يف الدرا�سات
والأبحاث.
 -4حقوق املعلم املادية  :تقدمي احلوافز واملكاف�آت املادية
لتنمية دافعية املعلم وحبه ملهنته واالنتماء �إليها وحتقيق
ال�شعور بالر�ضا الوظيفي ويف هذا الإطار ف�إن التجمع القومي
ي�ؤكد على �ضرورة �سرعة تطبيق الكادر التعليمي وتعديل
رواتب املعلمني �أ�سوة بالقطاعات املهنية الأخرى.
 -5حقوق املعلم املعنوية  :تغيري النظرة النمطية للمعلم
يف �أذهان املجتمع و�إبراز ال�صورة امل�شرقة له ودوره يف بناء
الأجيال باحرتام املعلم وتقديره ومنح الثقة والتعاون معه
على حتقيق ر�سالته ال�سامية وتقدير جهوده بحيث يو�ضع له
نظام يحفظ للمعلم كرامته من االعتداءات املختلفة وكذلك
احرتام املعلم وتقديره واال�ستماع له وم�ساعدته يف حل
امل�شكالت التي تواجهه.
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ر�ؤية البحرين  2030تفتقد الطموح والربملان غائب عنها
بقلـم :د .حسن العالي

وقد ت�ضمنت ر�ؤية البحرين املهمة الرئي�سة ،واملبادئ الرئي�سية،
وكذلك الأهداف اجلزئية التي ميكن قيا�سها بالأرقام واملقادير .كما
ت�ضمنت �أي�ضا �آليات قيا�س التنفيذ.
وبد�أت الكثري من دول العامل املتقدم والنامي بعملية التخطيط
الإ�سرتاتيجي القت�صادياتها الوطنية منذ �سنوات طويلة ميتد عمره
�إىل ن�شوء مفهوم التخطيط الإ�سرتاتيجي يف االقت�صاد والذي يعود
�إىل منت�صف �ستينيات القرن املا�ضي.
ودون اخلو�ض يف الكثري من التفا�صيل ،ا�شتهرت النمور الآ�سيوية
ب�شكل خا�ص بخططها الإ�سرتاتيجية الطويلة الأمد منذ �أزيد من
عقدين من الزمن .فعلى �سبيل املثال ،و�ضعت ماليزيا عام 1991
ر�ؤية اقت�صادية لبلدها متتد حتى عام  .2020وهي حاليا مت�ضي قدما
يف جت�سيد هذه الر�ؤية بكثري من النجاحات التي جعلت ماليزيا تتبو�أ
مركز ًا مرموق ًا يف االقت�صاديات العاملية .كذلك فعلت �سنغافورا
عام  1999عندما و�ضعت ر�ؤية اقت�صادية للقرن الواحد والع�شرين
ركزت فيها على التحديات التي جتابه اقت�صادها من جراء بروز
اقت�صاديات عاملية جديدة مثل ال�صني والهند باتت ت�ستحوذ على
ن�صيب كبري من جتارة العامل .كما نوهت الر�ؤية ال�سنغافورية ب�شكل
خا�ص على �أهمية الإن�سان والتنمية الب�شرية كمحور يف جناح ر�ؤيتها
االقت�صادية.
�أما يف دول اخلليج ،وعلى الرغم من �أن اململكة العربية ال�سعودية
مل ت�ضع ر�ؤية اقت�صادية طويلة الأجل� ،إال �أن �أتباعها ملنهج خطط
التنمية اخلم�سية بد�أت منذ العام  .1972كذلك فعلت �سلطنة عمان
التي بد�أت بو�ضع خطط التنمية اخلم�سية منذ عام � ،1980أعقبها يف
عام  1996و�ضع ر�ؤية اقت�صادية متتد للعام .2020
البحرين وقطر ودولة الإمارات العربية املتحدة و�ضعت م�ؤخرا
ر�ؤيتها االقت�صادية املمتدة للعام  2030يف وقت متقارب.

ماذا ي�ستفاد من التجارب العاملية
على �صعيد م�ضامني الر�ؤية االقت�صادية

حاولت الر�ؤية االقت�صادية للبحرين �أن ت�ضع لها هدف ًا قاب ً
ال للقيا�س
وهو زيادة دخل الأ�سرة احلقيقي �إىل �أكرث من ال�ضعف مع حلول عام
 .2030ومع 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  1000دينار 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 لقطر
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

الر�ؤية االقت�صادية هي جزء من التخطيط اال�سرتاتيجي .ويختلف التخطيط اال�سرتاتيجي عن التخطيط االقت�صادي يف
املدى الزمني الذي ميتد �إليه  ،كما انه ي�شمل عدة مراحل منها �أوال �صياغة الر�ؤية الإ�سرتاتيجية ملا يراد �أن تكون عليه
احلالة خالل الفرتة الزمنية التي ال ميكن �أن تقل عن خم�س �سنوات و قد ت�صل يف املتو�سط �إىل خم�س ع�شرة �سنة او خم�سة
وع�شرين �سنة على الأغلب .واملرحلة الثانية هي حتديد املهمة الإ�سرتاتيجية ،وهي الهدف الكلي او ال�شامل الذي يرتتب على
امل�ؤ�س�سة الكربى ان ت�صل �إليه خالل الفرتة املحددة للتخطيط اال�سرتاتيجي .ثم ت�أتي املرحلة الثالثة وهي مرحلة تبيان القيم
واملبادئ الأ�سا�سية ،وهي القيم التي حتكم ممار�سه الأن�شطة االقت�صادية و�أ�سلوب �إدارة الأعمال التي لن حتيد عنها امل�ؤ�س�سة
الكربى والتي ت�صر عليها لتميز نف�سها عن مناف�سيها حتت كل الظروف .ثم املرحلة الرابعة و�ضع الأهداف اجلزئية ،وهي
�أهداف كمية �سنوية ميكن قيا�سها بالأرقام واملقادير .ويف املرحلة اخلام�سة والأخرية يتم و�ضع �آليات اال�ستفادة من الدرو�س
وتقييم النتائج �ضمن التغذية العك�سية.
الكرمي ل�شعبها جي ً
ال بعد جيل».
من حيث امل�ضامني الرئي�سية ،يالحظ �أن الر�ؤية البحرينية ركزت
على �إدخال �إ�صالحات يف جمال االقت�صاد واملجتمع واحلكومة،
يف حني ا�ستخدمت الر�ؤية القطرية مدخل التنمية ولي�س الإ�صالح
ك�سبيل لتحقيق الر�ؤية .وقد تركزت التنمية القطرية على �أربعة
حماور هي :التنمية الب�شرية ك�أولوية ق�صوى ثم التنمية االجتماعية
ك�أولوية ثانية ثم التنمية االقت�صادية ك�أولوية ثالثة ثم التنمية البيئية.
وال �شك �أن مدخل التنمية هو �أكرث �شمولية وجذرية من مفهوم
الإ�صالح الذي ا�ستخدمته الر�ؤية البحرينية.
خلت الر�ؤية البحرينية من �أي تطرق للتكامل االقت�صادي
اخلليجي والعربي ،على الرغم من �أن البحرين هي جزء من منظمة
خليجية ت�سعى للتكامل ،و�سوف يخلق ذلك واقعا جديدا وم�ؤثرا
جدا يف الواقع االقت�صادي البحريني ،ومن الغريب �أن يتم جتاهله
بالكامل ناهيك عن التكامل االقت�صادي العربي.
ً
ً
ت�ضمنت الر�ؤيتني القطرية واالماراتية ف�صال خا�صا عن كيفية
حتقيق الر�ؤية يف حني خلت الر�ؤية البحرينية من هذا اجلانب.
حيث ن�صت الر�ؤية القطرية على �سبيل املثال �أن ر�ؤية قطر الوطنية
توفر قاعدة ل�صياغة �إ�سرتاتيجية وطنية �شاملة ،و�ست�ساعد هذه
الإ�سرتاتيجية على تطوير �أهداف تنموية وفق ًا للأولويات ،وعلى
تو�ضيح العمليات التنفيذية الالزمة ،و�أدوار اجلهات املعنية وو�ضع
معايري لقيا�س الأداء .وكخطوة الحقة� ،ستتوىل الأمانة العامة
للتخطيط التنموي وبتوجيه من القيادة العليا للبالد تن�سيق اجلهود
ل�صياغة الإ�سرتاتيجية الوطنية ال�شاملة ،وذلك بالت�شاور وال�شراكة
الكاملة مع اجلهات املعنية ،ال �سيما املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص
والوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى ،و�ستبادر الأمانة العامة
�أي�ض ًا �إىل ت�شجيع كافة الفرقاء للم�شاركة الوا�سعة يف هذه اجلهود
ل�ضمان الفهم ال�صحيح لأبعاد هذه الر�ؤية وااللتزام بتحقيقها� .إن
الإ�سرتاتيجية الوطنية �ستنفذ على املدى املتو�سط ل�ضمان حتقيق
تقدم جوهري يف م�سار الر�ؤية الوطنية ،و�ستوفر �إطار ًا عام ًا وكام ً
ال
ال�سرتاتيجيات قطاعية مت�سقة ت�شمل خطط ًا وبرامج وم�شاريع
ا�ستنبطت و�صيغت لت�ساعد على حتقيق الر�ؤية .كما ن�صت �إن �إن
حتقيق هذه الر�ؤية م�س�ؤولية وطنية ،وللمجتمع القطري بكافة فئاته
وقطاعاته االقت�صادية دور مهم ي�ؤديه يف هذا ال�صدد ..وهذا يتطلب
تطوير القدرات امل�ؤ�س�سية والتنظيمية ال�ضرورية ،وتوفري اخلدمات
العامة بكفاءة و�شفافية ،ودعم التعاون وال�شراكات املثمرة بني
القطاعني العام واخلا�ص ،وتوفري مناخ حيوي لقطاع الأعمال و�إتاحة
جمال �أو�سع لن�شاط املجتمع املدين.
ونحن نت�ساءل عن �أ�سباب تغييب مرجعية املراقبة والتنفيذ
واملحا�سبة يف الر�ؤية البحرينية ،وهل مت ذلك لإبعاد الربملان عن هذا
املو�ضوع .ويبدو ان احلكومة جنحت يف ذلك بدليل �سكوت الربملان
عن �إثارة دوره يف و�ضع وتنفيذ الر�ؤية االقت�صادية وك�أن الأمر ال

يعنيه ،على الرغم من �أنها �أهم وثيقة تعني مب�ستقبل البحرين.
على م�ستوى الت�شريع للر�ؤية:
يالحظ �أن الر�ؤيات االقت�صادية يف كافة دول العامل تخ�ضع
مل�شاورات مو�سعة مع كافة �أطراف الإنتاج وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين .ويالحظ �إن الر�ؤيات البحرينية والقطرية والإماراتية
خ�ضعت مل�شاورات ولكن مل تطرح مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين على
العلن.
�صدرت الر�ؤية القطرية على �شكل قرار �أمريي من �أمري دولة قطر
مما ي�ضفي عليها قوة تنفيذ �أكرب حيث طلب القرار من كافة اجلهات
املعنية االلتزام بتنفيذ ما ورد يف الر�ؤية.
يف احلالة ال�سنغافورية ،ف�أن الر�ؤية االقت�صادية ،وكذلك
ا�سرتاتيجيات التنمية حتال للربملان لإقرارها قبل دخولها حيز
التنفيذ .ومل يكن كذلك يف احلالة البحرينية

على �صعيد التنفيذ:
وجود جهاز وطني م�سئول عن متابعة تنفيذ الر�ؤية ويقرتح
ا�سرتاتيجيات التنمية وميتلك ال�صالحيات الالزمة لذلك ،وكذلك
الكفاءات الب�شرية واملوارد املالية التي متكنه من ت�أدية هذه املهمة
(جمل�س التنمية االقت�صادية ،ولكن هل ميتلك ال�صالحيات وهل
ميتلك القدرات الب�شرية والفنية �أم �أنه ي�ستعني باخلربة الأجنبية؟)
وجود �أجهزة وم�ؤ�س�سات قيا�س �أداء الر�ؤية االقت�صادية وخطط
التنمية وتوفري معلومات كمية ومقرتحات لت�صويب امل�سار (غائبة
عن البحرين)
وجود م�ؤ�س�سات ومعاهد بحوث اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات
االقت�صادية يف اململكة التي ت�سهم يف �صوغ اال�سرتاتيجيات املالئمة
(غائبة عن البحرين).
ت�أ�سي�س جمل�س للتناف�سية بهدف تطوير القدرات التناف�سية
للبحرين (غائبة عن البحرين).
�أجهزة للمحا�سبة والرقابة على تنفيذ اخلطط :غري وا�ضح حلد
الآن فيما �إذا كانت الر�ؤية و�إ�سرتاتيجية التنمية �سوف تخ�ضع ملراقبة
الربملان �أم ال.
وجود م�ؤ�س�سات قوية ل�ضمان ال�شفافية ومكافحة الف�ساد مع بيئة
قانونية ت�ضمن العمل الفعال لهذه امل�ؤ�س�سات (غائبة عن البحرين).
ي�صطدم التنفيذ بعدم ا�ستقرار موارد التنمية نتيجة التقلبات يف
�أ�سعار النفط وهذه التقلبات خارج عن �إرادة الدولة.
ي�صطدم التنفيذ بوجود خلل بني منوذج التنمية االقت�صادية القائمة
على التكلفة الرخي�صة للعمالة الأجنبية الذي خلق وظائف �ضعيفة
الرواتب وبني متطلبات التنمية االجتماعية .لذلك كان من الأف�ضل
الرتكيز على هذا اجلانب.
مل تتطرق الر�ؤية االقت�صادية على احتمال ن�ضوب النفط �أثناء
تنفيذ الإ�سرتاتيجية وما هي البدائل املطروحة.
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«التجني�س ال�سيا�سي»..
جذور امل�شكلة وعالجها
بقلـم :محمود القصاب

نقول هذا الكالم على خلفية الت�صريحات التي �أدىل بها وزير
الداخلية ال�شيخ را�شد بن عبداهلل �آل خليفة حول توجه احلكومة
لإعادة النظر يف منح اجلن�سية البحرينية ،حيث قال يف بداية �شهر
�سبتمرب املا�ضي و�أثناء زيارته ملقر الإدارة العامة للجن�سية قال « :يف ظل
امل�ستجدات الأمنية ال�سيا�سية واالقت�صادية ف�أننا نقوم مبراجعة �سيا�سة
منح اجلن�سية ،و�أن هذا الأمر خا�ضع ًا للتقييم من قبل الوزارة ،وقد
ي�شمل اجراءات منح اجلن�سية و�إ�صدار اجلوازات «.
ً
وقد �أ�صدرت اجلمعيات ال�سيا�سية املعار�ضة بيانا يف �أعقاب هذه
الت�صريحات �أعربت فيه عن ترحيبها بهذه اخلطوة االيجابية ،لأنها
تتجاوب مع توجهات هذه القوى ،وت�ستجيب لبع�ض مطالبها
املتعلقة بهذا امللف الذي يحمل الكثري من املخاطر ال�سيا�سية والأمنية
واالقت�صادية ،كما �أنها خطوة تلبي �أحد تطلعات احلراك ال�شعبي
الراف�ض واملناوئ لهذه ال�سيا�سة ،حيث جرى اغراق البلد مبوجات
هائلة من املتجن�سني خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية مما �ضاعف عدد
�سكان البحرين والت�سبب يف خلق مزيد من الأزمات االجتماعية التي
حرمت البلد من فر�ص اال�ستقرار وزادت من حالة فقدان الثقة بني
الدولة واملجتمع ؟؟؟
ف�سيا�سة التجني�س املتبعة من قبل احلكومة ال �أحد يجد لها يف الواقع
�أي تف�سري «قانوين» �أو «منطقي» لأنها باخت�صار �سيا�سة تتعار�ض
ب�شكل مطلق مع م�صلحة البالد واملواطن ،كما �أنها م�س�ؤولة عن تعميق
ال�شرخ بني �أبناء هذا الوطن الذي اخذ يت�سع يف الوقت الراهن نتيجة
لال�صطفاف الطائفي وب�سبب التعبئة وال�شحن املذهبي الذي متار�سه
بع�ض القوى الطائفية التي لها م�صلحة يف احداث مثل هذه ال�شروخ
االجتماعية والنف�سية بني �أبناء البلد ،بالأ�ضافة �إىل الأ�ضرار وامل�شاكل
الأمنية واالخالقية التي �أكدت تورط عد ًد من املتجن�سني فيها؟
وهناك اليوم م�صادر خمتلفة تتحدث عن �أن �أحد �أ�سباب ال�سيا�سة
اجلديدة املعلنة من قبل احلكومة حول «منح اجلن�سية» تعود �إىل
حقيقة �ضلوع بع�ض من ح�صل على اجلن�سية البحرينية يف حماولة
تفجري مع�سكر (عريفجان يف الكويت) �أي التورط يف ق�ضايا ارهابية
وهو ما�سبب حرج ًا لل�سلطات يف البحرين وزاد من حجم ال�ضغوط
اخلليجية واالقليمية عليها من �أجل �إعادة النظر يف �سيا�سة التجني�س
التي تتبعها.
وبدورنا نحن نقول �أنه مع تقديرنا وترحيبنا بهذه اخلطوة من
جانب احلكومة ،ف�أننا نتطلع وندعو �إىل �أن ت�أتي هذه اخلطوة يف �إطار
«ا�سرتاتيجية» وا�ضحة حتمل هدف املراجعة ال�شاملة واحلا�سمة التي

�أن �أحد �أهم امللفات الوطنية املقلقة واخلطرية التي كانت والزالت مو�ضع خالف وجدال م�ستمرين طوال ال�سنوات ال�سابقة
بني احلكومة وقوى املعار�ضة :هو ملف «التجني�س ال�سيا�سي» والذي مبوجبه تقوم احلكومة مبنح اجلن�سية البحرينية لأعداد كبرية
من االجانب خارج �إطار قانون اجلن�سية البحرينية الذي يعود �إىل العام  1963فقد كانت والزالت القوى ال�سيا�سية املعار�ضة
ومعها بع�ض ال�شخ�صيات الوطنية احلري�صة على م�ستقبل الوطن ،والكثري من �أبناء الوطن املخل�صني – كانوا جميعاً يرفعون
�أ�صوات التحذير من الآثار ال�سلبية واملخاطر الكثرية التي ميكن �أن يجلبها هذا التجني�س غري «القانوين» وغري «العقالين»
بال�شكل الذي يتم يف بلد يعاين من �شح يف م�ساحته اجلغرافية ويواجه �أزمة يف موارده االقت�صادية ؟؟؟ وهذا يعني بكل
و�ضوح حتميل البلد �أعباء �إ�ضافية القدر له على حتملها ،بل هو يف احلقيقة لي�س جمرباً وال م�ضطراً لتحملها يف الأ�صل .مبعنى
�أين املنطق و�أين العقل ال�سيا�سي واالقت�صادي الر�شيدين اللذين يربران زيادة ال�ضغط على البنى التحتية للبالد والت�سبب
يف ارباك �أو تقليل كفاءة اخلدمات التي تقدمها الدولة للمواطنني ؟؟؟ كما هو حا�صل يف ق�ضايا ال�صحة واال�سكان والتعليم،
ناهيك عن املخاطر االجتماعية والأمنية الأخرى التي مل تعد م�ستورة وال خافية على احد.
تقود يف نهاية املطاف �إىل �إغالق هذا امللف ب�صورة نهائية ،وعدم الوقوف
عند مراجعة بع�ض «قنوات» �أو «�آليات» التجني�س ،مبعنى �أن ال يقت�صر
توجه احلكومة نحو وقف «منح اجلن�سية» لفئات �أو جمموعات ت�أكد
تورطها يف بع�ض الق�ضايا الأمنية ،وبالتايل ابقاء جذر امل�شكلة قائم ًا،
لأن من �ش�أن ذلك �أن يعالج �أعرا�ض املر�ض «امل�ؤقتة» ويتجاهل �أ�صل
«املر�ض» ؟؟؟ الذي بات ينخر يف ج�سد الوطن ،وي�ستنزف قدراته
وطاقته ،ناهيك عن م�ضاعفاته االجتماعية التي �أخذت تلقي ب�ضاللها
على حياة ومعي�شة املواطن.
فاجلميع يدرك (احلكومة والنا�س) �أ�سباب ت�صاعد �أحداث العنف
التي ت�شهدها بع�ض مناطق البحرين من حني لآخر ،والتي بلغت
ذروتها وخطورتها ما ح�صل يف مدينة حمد من مواجهات و�صدامات
�سالت معها الدماء و�أحرقت املركبات ودمرت بع�ض املمتلكات العامة
واخلا�صة ،وكانت للأ�سف �أطراف هذه املواجهات بع�ض العوائل
البحرينية و�أخرى ممن اكت�سبوا اجلن�سية البحرينية ،ور�أينا كيف انتقلت
بعد ذلك هذه الأحداث �إىل مناطق �أخرى من البالد ،وجميعها كانت
حتمل �صور ًا وم�شاهد مروعة من العنف مل يعتدها جمتمعنا البحريني.
ومل يعد �أحد يجادل ب�أن هذه الأحداث جاءت لتدق ناقو�س اخلطر

مسيرة حاشدة تطالب بوقف التجنيس

وتعلن عن �أن القادم �سيكون �أ�سو�أ والكارثة �ستكون �أ�شد و�أعمق �إذا مل
يكن هناك توجه ًا حا�سم ًا ونوايا �صادقة لتدارك هذه املخاطر ومعاجلة
م�شكلة التجني�س من جذورها ؟؟؟ (انظر التقرير ال�سيا�سي ال�صادر عن
امل�ؤمتر العام ال�ساد�س للتجمع القومي مايو .)2009
وتبقى نقطة اخرى على �صلة كبرية بهذا املو�ضوع ،وجديرة بالتنويه
هنا ،وهي متثل ر�ؤية وطنية ومبدئية لطاملا �أكد عليها التجمع القومي
الدميقراطي يف �سياق نظرته ملعاجلة هذه الق�ضية ،وهي �أنه علينا ك�أبناء
لهذا الوطن وكقوى �سيا�سية واجتماعية التعامل مع هذه امل�شكلة بروح
ح�ضارية وان�سانية بعيدة عن �أي توجه �سيا�سي �أو عن�صري �أو طائفي،
كما اليجب �أن يحمل موقفنا الراف�ض «للتجني�س ال�سيا�سي» �أية �أ�ساءة
�أو نظرة عدائية للأخوة العرب املقيمني يف البالد من الذين اجربتهم
ظروف �أقطارهم ال�صعبة على العي�ش بيننا ،كما نحن مطالبون من
الناحية االن�سانية والقومية واالخالقية تقدير وتثمني جهود الكثري من
الأخوة العرب من �أ�صحاب الكفاءات العلمية واخلربات املمتازة ممن
قدموا خدمات جليلة للوطن و�ساهموا يف تطوره ونهو�ضه على مدى
عقود من الزمن ،فه�ؤالء ي�ستحقون منا ال�شكر والعرفان ،وهم بدون
�شك �أوىل باحل�صول على �شرف اجلن�سية البحرينية دون غريهم.
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بنك الأ�رسة والهروب �إىل الأمام
بقلـم :جليل جعفر زبر

وقالت البلو�شي �إن امل�ؤ�س�سات واجلهات امل�ساهمة يف م�شروع
بنك الأ�سرة ،هي امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية بن�سبة  ،%30والبنك
الأهلي املتحد بن�سبة  ،% 12وبنك �إثمار بن�سبة  ،%10وبنك البحرين
والكويت بن�سبة  ،%10وبيت التمويل الكويتي بن�سبة ،%7.64
ووزارة التنمية االجتماعية بن�سبة  ،% 32م�شرية �إىل انه �سيتم
رفع ح�ص�ص امل�ساهمة يف الأعوام املقبلة� ،آملة من خالل ال�شراكة
املجتمعية مع القطاع اخلا�ص حتقيق ر�ؤية  2030ب�أ�سرع وقت ممكن.
وذكرت البلو�شي �أن <>بنك الأ�سرة>> �سيدار يف ال�سنوات
الثالث الأوىل من قبل <>بنك جرامني>> البنغالدي�شي على
�أن يقدم الدعم الفني لبحرينيني يف تلك الفرتة متهيدا لتوليهم
�إدارة امل�صرف بعد ذلك .و�أ�ضافت �أن الدرا�سة التي حددت �أكرث
من �أربعة �آالف �أ�سرة �ست�ستفيد من امل�صرف يف ال�سنوات الأوىل،
وهو قرار و�صفه اقت�صاديون ب�أنه منطقي� ،إذ يعود الف�ضل يف �إطالق
فكرة «بنك الأ�سرة» �إىل االقت�صادي البنغايل حممد يون�س احلائز
على جائزة نوبل لل�سالم للعام  ،2006تقديرا ،كما قال معهد نوبل
لل�سالم ،للدور الكبري الذي لعبه هو وم�صرفه ،الذي اكت�سب لقب
(بنك الفقراء)  -يف مكافحة الفقر ومتويل امل�شروعات ال�صغرية
للفقراء و�إر�ساء تنمية اجتماعية واقت�صادية.
وتعود الفكرة �إىل العام  ،1974عندما اجتاحت بنغالد�ش جماعة
ذهب �ضحيتها ما يربو على  1.5مليون من ال�سكان ،دعت حممد
يون�س �إىل ترك احلرم اجلامعي ،حيث كان يتوىل تدري�س مادة
االقت�صاد ،والقيام بجوالت ميدانية يف قرى بنغالد�ش لر�ؤية �أو�ضاع
�ضحايا تلك املجاعة ،وتلم�س معاناة فقراء بنغالد�ش عن قرب.

وزيرة التنمية توقع اتفاقية انشاء بنك االسرة

�أعلنت وزيرة التنمية االجتماعية الدكتورة فاطمة البلو�شي عن ت�أ�سي�س بنك الأ�سرة يف البحرين بر�أ�سمال قدره  5ماليني دينار،
مو�ضحة ان البنك �سي�صرف قرو�ضاً متناهية ال�صغر للأ�سر املحتاجة ترتاوح ما بني  200دينار كحد �أدنى للقرو�ض ،و�سبعة �آالف
دينار كحد �أق�صى للم�شروعات التي ت�ستحق .و�أ�شارت �إىل بدء العمل فيه مطلع العام املقبل ،م�ؤكدة �أن الفكرة من البنك هي
احل�صول على قرو�ض من دون �أي �شروط ،ولن تكون هناك �أوراق قانونية ،بل االعتماد على الثقة املتبادلة بني الطرفني .و�أ�شارت
الوزيرة �إىل �أن  2500عميل �سي�ستفيد من برنامج القرو�ض املبا�شرة التي �سيقدمها بنك الأ�سرة يف العام الأول.
تطورت الفكرة كي ي�ستفيد من خدمات هذا امل�صرف الفريد يف
نوعه ويف القوانني التي ت�سري عملياته اليوم ع�شرات املاليني من
الفقراء ،يوجد منهم يف بنغالد�ش وحدها ،ما يزيد على  7ماليني
مقرت�ض ،وما يربو على  11مليون �آخرين منت�شرون يف  100دولة من
بينها الواليات املتحدة الأمريكية.
بودنا هنا �أن نتوقف �أمام ق�ضيتني رئي�سيتني الأوىل نظرة ق�صرية
الأجل لبنك الأ�سرة والق�ضية الثانية هي النظرة املبدئية الطويلة
الأجل.
النظرة الق�صرية الأجل هي �أننا نرحب بقيام بنك الأ�سرة كحاجة
م�ؤقتة بظل الأو�ضاع االقت�صادية الراهنة الناجمة عن منوذج التنمية
امل�شوه الذي �سارت عليه الدولة طوال العقود الثالثة والن�صف
املا�ضية ،مما و�سع الهوة بني الفقراء والأغنياء ،و�صرنا نتحدث اليوم
عن نححو � 28ألف عائلة (�أي معدل  100الف مواطن يعادلون %20
من ال�سكان) هم حم�سوبني على الفقراء.
يف ظل هذه الو�ضعية ت�أتي خطوة ت�أ�سي�س بنك الأ�سرة ،يربز
التمويل الأ�صغر كطوق جناة �أمام الفقراء الذين يعجزون من الو�صول
للبنوك لالقرتا�ض� .إال �إن توفري خدمات مالية للفقراء واملحتاجني
�أمر مكلف للغاية ،وخا�صة بالن�سبة حلجم املعامالت املق�صودة،
ولهذا ال�سبب الهام متتنع البنوك عن تقدمي قرو�ض �صغرى
لذلك من الهم هنا �أن يتنبه القائمون علي بنك الأ�سرة من الرتكيز
على خف�ض التكاليف وميكن خف�ض الكثري منها واملتمثلة يف ا�ستهالك
الوقت و�أجور ال�سفر والأعمال الورقية واملكتبية وغريها مما ي�صب
يف م�صلحة الفقري .حيث ات�ضح بناءا على العديد من الدرا�سات �أن

كثري ًا من الربامج التي تقدم ن�سب فائدة مدعمة ينتهي بها الأمر �إىل
ا�ستخدام �آليات للرت�شيد وتوزيع القرو�ض مبا يتفق مع الطلب املُفرط
عليه .ومن �ش�أن هذه الآليات �أن ت�ضع يف طريق املقرت�ض عقبات تهدر
وقته و�أمواله ،حتى �أن تكاليفها تفوق يف الغالب ن�سب الفوائد ،مما
ُيفقد املقرت�ض ميزة الدعم املطلوبة.
�إن تي�سري ح�صول الفقراء على القرو�ض ب�صفة م�ستمرة ميكن
�أن يعود عليهم بفوائد جمة ومع ذلك فالبد �أن توا�صل م�ؤ�س�سات
التمويل الأ�صغر جهودها لتح�سني م�ستوى اجلودة ولزيادة حجم
املعامالت نظر ًا ملا �سيرتتب على ذلك من تي�سري ح�صول الفقري على
القرو�ض وخف�ض تكاليفها �ضمن �أمور �أخرى.
�أما من حيث نظرتنا املبدئية ،ف�أن من �أهم م�سببات الإفقار والفقر
ف�شل ال�سيا�سات االقت�صادية و التي مور�ست منذ اال�ستقالل ونتيجة
ربط التنمية يف العامل الثالث بوجه عام بالنموذج الغربي الذي
�ساد بعد الثورة ال�صناعية يف ارويا واخذ املثال الغربي والذي يحدد
التنمية والتطور عامة ب�أنه هو التنمية والتطور ال�صناعي اى �إن الدول
ال�صناعية الغربية هي املثال الذي يحتذي به.
�أن منوذج بنك الأ�سرة يعني يف وجهه الأخر ف�شل منوذج التنمية
امل�ستدامة يف البحرين وفقا ملا عرفته املنظمات الدولية والذي يقوم
على �أن التنمية هي «عملية تو�سيع خيارات الب�شر» .ونتوقف هنا
لتبيان مركزية احلرية يف مفهوم التنمية الإن�سانية .فمنطق تو�سيع
خيارات النا�س يرتِّب �أولوية مطلقة لإعمال حرية االختيار بني
بدائل متاحة ،الأمر الذي ينطوي بدوره على مركزية احلرية يف
التنمية الإن�سانية.
وتقوم عملية التنمية الإن�سانية على حمورين �أ�سا�سيني:
الأول :بناء القدرات الب�شرية ِّ
املمكنة من التو�صل �إىل م�ستوى رفاه
�إن�ساين راق ،وعلى ر�أ�سها العي�ش حياة طويلة و�صحية ،واكت�ساب
املعرفة ،والتمتع باحلرية ،جلميع الب�شر دون متييز.
والثاين :التوظيف الكفء للقدرات الب�شرية يف جميع جماالت
الن�شاط الإن�ساين ،الإنتاج وفعاليات املجتمع املدين وال�سيا�سة.
التنمية �إذ ًا لي�ست جمرد م�ساعدة الفقراء يف العي�ش كفقراء
ولي�س حتى وفاء االحتياجات الأ�سا�سية للنا�س مثل العمل
وال�سكن وال�صحة فح�سب ،و�إمنا هي نهج �أ�صيل-الإن�سانية يف
التنمية ال�شاملة املتكاملة ،للب�شر وللم�ؤ�س�سات املجتمعية،
ي�ستهدف حتقيق الغايات الإن�سانية الأ�سمى :احلرية والعدالة
والكرامة الإن�سانية.
وعليه ،ف�إن �أي مفهوم �أ�ضيق للتنمية �أو التقدم ،اقت�صاديا
كان �أو ب�شريا باملعنى ال�ضيق ال يرقى لغنى مفهومنا للتنمية
الإن�سانية .وعليه ،ف�أن بنك الأ�سرة وبهذا املعنى يجب �أن ال
يغني عن مطالباتنا ب�ضرورة �إعادة النظر يف مفاهيم وثقافة وبرامج
التنمية لرتتقي مل�ستوياتها الإن�سانية احلقيقية التي تعني توفري
الربامج التنموية والتعليمية واالجتماعية التي من �شانها متليك
الأفراد القدرات العلمية واملهنية على العمل الكرمي والعي�ش
الكرمي واالرتقاء بامل�ستوى املعي�شي لهم ،ولي�س م�ساعدتهم على
�سد رمقهم والعي�ش على هام�ش احلياة مبا تعنيه من بناء ور�سالة
وواجبات وطنية وقومية حتقق الذات الب�شرية مبفاهيمها ال�سليمة.

املقــــــــــــــاالت
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وقفة مع م�سرية الإ�صالح ال�سيا�سي يف البحرين
بقلـم :غازي زبر

بعد مرور �أكرث من ثمانية �أعوام على انطالقة الإ�صالحات ال�سيا�سية
يف البحرين التي �أطلقها جاللة امللك حمد   ,ومبنا�سبة االحتفال باليوم
العاملي للدميقراطية  ,لنا وقفات على م�سار جتربة الإ�صالحات   ,نقيم
فيها النتائج التي �أف�ضت �إليها و وحت�س�س م�ستوى التطبيقات الدميقراطية
التي
رافقتها وما هي معوقاتها وا�ستقراء الأفاق امل�ستقبلية التي ميكن �أن
ت�ؤل �إليها تلك التجربة.
ويف �سياق هذا التقييم املب�سط  ,ن�ستذكر ال�صراع ال�سيا�سي الذي
عا�شته البحرين عرب �أكرث من خم�سون عاما  ,واملطالبات ال�شعبية التي
تبنتها معظم القوى ال�سيا�سية والداعية للتغيري الدميقراطي يف كافة
النواحي ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية .وما رافق هذا ال�صراع
من ت�صادم بني ال�سلطة وال�شعب والت�ضحيات اجلمة التي قدمها ال�شعب
يف �سبيل حتقيق تلك املطالب.
هذا احلراك ال�سيا�سي قد �أف�ضى �إىل خمزون هائل من الدرو�س
والعرب نتيجة التجربة التي �شارك فيها كافة القوى الوطنية بعيدا عن
�أية �صراعات طائفية  ,توحدهم القوا�سم امل�شرتكة للمطالبات لكافة

ال�شعب .ولكن يعاب على القوى الوطنية �إنها مل ت�ستثمر هذه التجربة
�سيا�سيا يف م�سريتها يف �أواخر القرن الع�شرين وبداية تغري م�سار العمل
ال�سيا�سي بعد انطالقة اال�صالاحات.
ويعود هذا االنحراف لعدة �أ�سباب �أهمها اخلالفات ال�سيا�سية التي
ع�صفت بالقوى الوطنية وتراجع التيار الي�ساري الذي كان يقود ال�شارع
 ,مقابل ذلك برز التيار الديني الذي ا�ستطاع �أن يك�سب قيادة ال�شارع
ويزج بالدين يف ال�سيا�سة مما �أدى �إىل بذر جذور الطائفية وي�شتت اجلهود
دون االلتفات �إىل �إن ال�ساحة ال�سيا�سية ت�ضم عنا�صر وقوى ي�سارية لها
�أهدافها الوطنية التي ميكن �أن يتم التحالف معها بدل املواجهة.
وعودة �إىل النتائج التي �أف�ضت �إليها جتربة الإ�صالح ال�سيا�سي يف
البحرين لغاية تاريخه  ,فان من �أهمها هو �إقدام ال�سلطة بتاريخ 26
�أغ�سط�س  1975على �إلغاء الد�ستور العقدي الذي توافق عليه ال�شعب
مع ال�سلطة عام  1973وطرح د�ستور بديل يف العام  ..2002كذلك
اال�ستفتاء الذي جرى يومي  14و 15فرباير من العام  2001على
ميثاق العمل الوطني والذي وافق عليه ال�شعب بن�سبة .% 98.5
هذه الأحداث ال�سيا�سية ب�سلبياتها وايجابيتها مل ترق �إىل طموحات
ال�شعب يف التغيري الفعلي الذي كانت تن�شده� .أ�ضف �إىل ذلك �أن م�سار
التغيريات يف املرافق الأخرى امل�صاحبة للإ�صالح ال�سيا�سي مل حتظى
بقدر كبري من االهتمام وب�شكل مواز   لبدء ا لبناء حلياة دميقراطية
�شاملة .وعلى ار�ض  الواقع فان الف�ساد الإداري واملايل املتجذر مل
ينح�سر بل ا�ست�شرى ب�شكل كبري ومل ت�ستطع اال�صالاحات اجلزئية
�أن توقف منوه �أو حتد من �آثاره .وهذا يدلل على ق�صور يف الر�ؤية
لال�صطالح ال�سيا�سي وعدم جتاوب الدوائر الر�سمية لل�سلطة لتلك

املتغريات � ,أ�ضف �إىل ذلك الق�صور يف الت�شريعات القانونية ملحاربة
الف�ساد و�أخريا تهاون ال�سلطة يف معاقبة املف�سدين.
ومن جهة �أخرى �شهدت ال�ساحة ال�سيا�سية ت�شرذم يف م�سرية بع�ض
احلركات ال�سيا�سية وعدم قدرتها على التوحد خللق جبهة مواجهة
�صلبة .و�شهدنا كيف �إن ال�سلطة �سمحت �إىل ت�أ�سي�س اجلمعيات
الطائفية وغياب التن�سيق الفعال بينها وبني قوى الي�سار ب�سبب التوجه
الطائفي .كل ذلك �أدى �إىل تبعرث اجلهود و�ضعف الأداء ال�سيا�سي
لها.
�أما من الناحية الأمنية فان قانون امن الدولة �سيئ ال�صيت الذي كان
يحكم به قبل انطالق اال�صالاحات ال�سيا�سية والذي الغي الحقا ,
هذا القانون وان مت �إلغائه �شكليا �إال انه كان احلا�ضر دائما يف املواجهات
املتعددة بني ال�سلطة واملعار�ضة.
كل ذلك بر�أينا يعترب تراجعا يف جدية �سد الثغرة بني املتطلبات
الرئي�سية لتطبيقات الدميقراطية واملمار�سة الفعلية لل�سلطة.
�أما ما يخ�ص حرية التعبري واحلقوق ال�سيا�سية وال�سماح لقيام
الأحزاب ال�سيا�سية باعتبار ذلك �أهم �أ�سا�سيات احلياة الدميقراطية ,
ف�إننا مل نر مبادرات جدية يف هذا امل�سار من قبل ال�سلطة   وان ما مت
طرحه من قبل ال�سلطة من قانون ممار�سة احلقوق ال�سيا�سية فهو مل يرقى
�إىل الطموحات.
وال يفوتنا بهذه العجالة� أن ننوه �إىل �أن م�ستقبل جتربة الإ�صالحات
ال�سيا�سية يف البحرين �إن مل يتم تعديل م�سارها فان حظوظ جناها هي
�ضئيلة جدا وقد تنتك�س هذه التجربة يف �أية حلظة لتعود �إىل املربع الأول
وتخ�سر البحرين فر�صة لالرتقاء باحلياة الدميقراطية احلقيقية.

انفلونزا اخلنازير والت�رصيحات املت�ضاربة
بقلـم :جمال السلمان

يعي�ش العامل كله �ضمن دوامة الت�صريحات
املت�ضاربة حول مر�ض انفلونزا اخلنازير ،فيما
ي�ستمر التخبط �سيد املوقف بني وزارة الرتبية
والتعليم يف بالدنا ووزارة ال�صحة ،حول �إجراءات
احلماية يف املدار�س ب�شكل خا�ص وكذلك التكتم
ال�شديد من قبل الوزارة حول اللقاح املوعود لهذا
املر�ض.
نقر�أ يف ال�صحف عن �إجراءات م�شرتكة
بني وزارة الرتبية وال�صحة لتوفري التجهيزات
والإمكانيات لتوفري احلماية لأبنائنا ،فيما ي�شري
الواقع املعا�ش يف املدار�س �أن ما زودت به املدار�س
من جتهيزات ال يتنا�سب مطلقا مع �أعداد الطلبة،
حيث زودت كل مدر�سة بعدد فليل ال يتعدى
�أ�صابع اليد الواحدة ،يف �أف�ضل احلاالت ،من
مقايي�س احلرارة ،فكيف ميكن ملدر�سة تعداد
طلبتها �أكرث من �ألف طالب �أن تقي�س حرارتهم
بثالثة مقايي�س �أو �أربعة وكم �سي�ستغرق ذلك من

وقت ،وكيف �سيرتك الطلبة يف ال�شم�س واحلر
النتظار فح�صهم ،كذلك رمت الوزارة الكرة يف
مرمى �إدارات املدار�س بل وحملتهم امل�س�ؤولية
عن حماية الطلبة دون جتهيزات تذكر ،للفح�ص
وتعقيم الف�صول وتوفري احتياطات ال�سالمة ،لقد
ك�شفت هذه الأزمة عورات وزارة الرتبية وعدم
قدرتها على توفري �أية حماية معقولة للطلبة،
مدار�س يزيد عدد طلبتها عن الألف طالب ال
تتوفر على ممر�ض �أو م�سعف �أو �أي كادر ميكنه
القيام بالأعمال التمري�ضية الب�سيطة ،ثم نتحدث
عن مدار�س امل�ستقبل واجلودة وغريها مما �أ�صبحت
�شعارات على الأوراق الر�سمية و�إعالنات
ور�سوما تر�سم ال �أكرث وال �أقل!
�أما عن وزارة ال�صحة فحدث وال حرج من
التخبط ،فاملالحظ �أن بع�ض املراكز ال�صحية
تتعامل مع �أيه حالة �أنفلونزا على �أنها �أنفلونزا
اخلنازير ويعطى املري�ض عقار التامي فلو؟! �أما

عن اللقاح فال زال احلديث عنه يف علم الغيب!
هل هو �آمن �أم ماذا؟! ماذا نفعل مع �أبنائنا؟!
يخرج البع�ض بت�صريحات على �أن اللقاح �آمن،
يف الوقت الذي نقر�أ ت�صريحات مل�س�ؤولني يف
دول �أخرى تثري القلق ب�ش�أن اللقاح وميكن يف هذا
ال�صدد الإ�شارة �إىل بع�ض ما ورد:
�أو�ضح وزير ال�صحة امل�صري خالل م�ؤمتر
�صحفي �شهدته ال�سفرية الأمريكية يف القاهرة
«�أنه �سيتم �أخذ �إقرار من احلجاج مبوافقتهم علي
�إجراء التطعيم لهم ،وذلك لأنه حتى الآن مل
يعلن عن الآثار اجلانبية للم�صل» ،م�شري ًا �إىل
�أن «�شركات �إنتاج هذه الأم�صال ت�شرتط على
الدول التي ت�ستوردها �أنها غري م�سئولة عن الآثار
اجلانبية للم�صل ويقول (مل يعلن عن الآثار
اجلانبية للم�صل.
وقال وزير ال�صحة انه يوجد  % 60يف فرن�سا
من الذين يعملون يف املجال الطبي قد رف�ضوا
تناول لقاح انفلونزا اخلنازير رغم ت�صريحات
وزيرة ال�صحة الفرن�سية ان اللقاح �آمن.
�أ.د .طارق �صالح جمال رئي�س ق�سم الأنف
والأذن واحلنجرة بكلية الطب جامعة امللك
عبدالعزيز يف جدة قال� :أ�س�أل �أو ًال :ملاذا مل
يتم �أخذ التطعيم يف بريطانيا ،وكندا ،و�أملانيا؟
وملاذا مل ت� ّؤجل الدرا�سة؟ وكون �أن هناك �إ�صدا ًرا

لثالثة مليارات طعم ،وكما ن�شرت ال�صحف
يعني هذا �أن العملية «جتارية»! وقال� :إن
ال�شركات القائمة على جتهيز التطعيم طلبت
حتملها
احل�صانة الق�ضائية؛ ممّا ي�شري �إىل عدم ّ
للم�س�ؤولية ،وعدم الت�أكد من �صالحية التطعيم.
ومنظمة ال�صحة العاملية قالت �إن التجارب على
اللقاح غري كافية.
بع�ض ال�شركات املنتجة لأحد �أنواع لقاحات
�أنفلونزا اخلنازير �أر�سلت �إيل جمهورية الت�شيك
كميات منه لإعطائه للأفراد هناك, ولكن
اجلهات ال�صحية امل�سئولة ف�ضلت جتربته �أوال
علي فئران التجارب ف�أحدث �شلال بها, والتهابا
يف الأع�صاب مما جعل ال�سلطات الت�شيكية تقرر
وقفه و�إبالغ دول االحتاد الأوروبي مبنعه, ولكن
للأ�سف مل تتخذ �أي �إجراءات عقابية �ضد
ال�شركة املنتجة.
ونحن ن�س�أل مع ال�سائلني ونود من امل�س�ؤولني
يف وزارة ال�صحة ومن الوزير �أن يعقد م�ؤمترا
�صحفياُ لتكون النا�س على بينة ،فال�شفافية
التي ن�سمع بها تعني عدم حجب املعلومات عن
النا�س بينما نحن ومنذ �أن اكرث امل�س�ؤولون من
ذكر ال�شفافية �شهدنا مزيد ًا من التعمية والتعتيم
واحلجب .وكان اهلل يف عون النا�س.

7

8

املر�أة واملجتمع
من الربنامج
ال�سيا�سي لـ«لتجمع»
ال بد من �إيجاد البنى امل�ؤ�س�سية
واملجتمعية التي تكفل امل�ساواة
�إن تطور املجتمع البحريني يبقى
ناق�ص ًا ما مل ت�ؤمن حقوق املر�أة كاملة على
خمتلف الأ�صعدة ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والت�شريعية والتي تعني
م�شاركة املر�أة الكاملة يف جممل احلياة
العامة .وو�ضع حد لل�ضغوطات وكافة
�أ�شكال التمييز التي تتعر�ض لها.
�إن الن�ساء ي�شكلن ن�صف عدد �سكان
اململكة� ،أي ن�صف طاقة املجتمع
الإنتاجية .وقد �أ�صبح تطور املر�أة معيار ًا
ملدى تطور ومنو املجتمع .لذلك ،البد
من �إ�سهامها يف عملية التنمية ،على
قدم امل�ساواة يف احلقوق والواجبات مع
الرجل ،و�أن تُ�سن كافة الت�شريعات
والقوانني ،وال �سيما تلك املتعلقة
بالأحوال ال�شخ�صية واالحتاد الن�سائي
والعمل وال�سكن والرعاية االجتماعية
والأ�سرية وال�ضمان االجتماعي ،كذلك
�إيجاد البنى امل�ؤ�س�سية واملجتمعية
التي تكفل هذه امل�ساواة ،ومتكني املر�أة
�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا ،مبا يلبي احتياجات
املجتمع وظروف حتوله ،ويفتح الباب
�أمام الإمكانيات والطاقات اخلالقة
للمر�أة على �أكمل وجه.
ولأن الأ�سرة هي اخللية الأوىل
للمجتمع ،و�أن احلفاظ عليها يقود
�إىل وجود جمتمع �سليم من الأمرا�ض
االجتماعية التي تنتج عن التفكك
الأ�سري ،ف�إن من الأهمية بروز دور
الرجل واملر�أة ك�شريكني يف حتمل
م�سئولية احلفاظ على الكيان الأ�سري
ورعايته.
ويف هذا االجتاه ،ت�شكل رعاية
الطفولة �إحدى املقومات الوطنية لبناء
امل�ستقبل ،وهذا ما ي�ستوجب وجود
اخلطط وللربامج الكفيلة برعاية الأطفال
و�صيانة حقوقهم ،وت�أ�سي�س هيئة وطنية،
توفر لها الإمكانيات املادية والب�شرية
وت�ضم نخبة من املتخ�ص�صني يف جماالت
الرتبية واالجتماع ،حلماية هذه احلقوق،
ومراقبة وتوجيه ال�سيا�سات والقرارات
املتعلقة بالطفولة وحمايتها من �أية
انتهاكات� ،سواء يف جمال ال�ضرب �أو
التعذيب �أو اال�ستغالل اجلن�سي وغريها
من االنتهاكات التي ميكن �أن يتعر�ض لها
الأطفال من �أية جهة كانت.

العدد  28السنة السادسة  -أكتوبر 2009

تفعيل م�شاركة املر�أة
يف احلياة االقت�صادية
بقلـم :فتحية التناك

على الرغم مما حققته املر�أة من �إجنازات يف اقتحام �سوق العمل �إال �أنه ال تزال
هناك بع�ض املعوقات التي تواجه تقدم املر�أة يف هذا املجال منها ما يلي:
 -1معوقات تتعلق بقدرة �سوق العمل على ا�ستيعاب املر�أة لالنخراط فيها،
وتتمثل يف:
�أ -الت�شريعات والقوانني :يف الوقت الذي يويل القطاع احلكومي اهتمام ًا كبرياً
بال�ضمانات الت�شريعية والقانونية لت�شجيع عمل املر�أة ،جند �أن بع�ض م�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص ال تطبق هذه الت�شريعات والقوانني بال�شكل الكايف ،كما �أنها ال
تلتزم بالإجراءات احلكومية اخلا�صة بتحديد ن�سب العمالة الوطنية مما يعني
تقل�ص فر�ص العمل املتاحة �أمام املر�أة .كما �أن غياب الت�شريعات االجتماعية
اخلا�صة بالأحوال ال�شخ�صية والأ�سرة دورا ح�سا�سا يف تقييد م�شاركة املر�أة يف
احلياة االقت�صادية و�سوق العمل.
ب -فر�ص الت�أهيل والتدريب :تتطلب بع�ض الوظائف يف �سوق العمل
مهارات تدريب وت�أهيل معينة ،حيث يالحظ قلة الربامج التدريبية التي تطرحها
امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية املتخ�ص�صة والقيادية املوجهة لت�أهيل الإناث
ل�سد وظائف �سوق العمل خا�صة يف ظل حمدودية برامج التعليم امل�ستمر التي
تطرحها اجلامعات خلريجيها.
 -2معوقات تتعلق بعدم قدرة املر�أة العاملة على التوافق مع متطلبات �سوق
العمل املتغرية ،حيث �أن هناك وظائف تتطلب جهد ًا م�ضاعف ًا من املر�أة ووقت ًا �أكرب
مما يرتتب عليه يف بع�ض احلاالت عدم قدرة املر�أة العاملة على التوفيق بني دورها
الوظيفي ودورها الأ�سري ،وبالتايل تكون يف و�ضع االختيار �إما بني ا�ستقرارها
الوظيفي �أو الأ�سري ،وغالب ًا ما يكون ل�صالح الأ�سرة .كما ي�ؤدي التغيري امل�ستمر
يف املهارات التي يتطلبها �أداء بع�ض الوظائف الفنية والتخ�ص�صية �إىل �ضرورة
تكيف املر�أة العاملة مع هذه املهارات ،والذي يتنا�سب طردي ًا مع ثقة املر�أة بذاتها
ورغبتها يف التطوير .وتلعب العوامل اخلارجية دور ًا �سلبي ًا يف تقليل دافعية
املر�أة نحو انخراطها يف املجالني اال�ستثماري وال�صناعي كالإجراءات الروتينية
الإدارية املعقدة الالزمة ال�ست�صدار تراخي�ص الأن�شطة اال�ستثمارية وال�صناعية
املختلفة.
 -3ويرجع جانب مهم من املعوقات �إىل التقاليد االجتماعية ال�سائدة التي
ت�ؤثر على قبول املجتمع بزيادة م�شاركة املر�أة يف احلياة العامة .وقد انعك�س كل
ذلك يف انخفا�ض ن�سبة م�ساهمة الن�ساء يف بع�ض الأعمال حيث ال يتم على �سبيل
املثال ا�ستغالل قدرات الن�ساء كمديرات و�صانعات قرار وهو الأمر الذي يدل
على وجود بع�ض القيود االجتماعية والثقافية والقيمية التي يتعني مواجهتها
والعمل على تذليلها مبا يحقق امل�شاركة الكاملة للمر�أة يف احلياة العامة وبالقدر
املت�ساوي مع م�شاركة الرجل .وال �شك �أن حتقيق هدف م�شاركة املر�أة اقت�صاديا
ميكن ان يتم تدريجي ًا وبنا ًء على ر�ؤية م�ستقبلية وخطط مدرو�سة من احلكومة
و�أفراد املجتمع وم�ؤ�س�ساته لكي ت�شارك املر�أة جنب ًا �إىل جنب مع الرجل يف مواقع
العمل املختلفة للنهو�ض باملجتمع .كما �أن ق�ضايا املر�أة يف العامل باتت حتتل ركن ًا
�أ�سا�سي ًا يف �إطار العوملة كما �سعت الوثائق العاملية لإبراز هذه الق�ضايا والإجراءات
التي يتعني اتخاذها ل�صياغة وتنفيذ �إ�سرتاتيجية تت�صدى لق�ضايا املر�أة والتي
ت�ستهدف يف جمملها تفعيل دور املر�أة يف امل�شاركة يف احلياة العامة.
وفيما يلي �أهم املقرتحات التي ر�أيناها مالئمة لتعزيز متكني املر�أة اقت�صاديا:
 .1يت�ضح �أن البحرين خطت خطوات ملمو�سة يف النهو�ض باملر�أة ومتكينها
د�ستور ًيا واجتماع ًيا واقت�صاد ًيا و�سيا�س ًيا ،ويبقى �أن تفعيل هذا الدور ال يتوقف
على مبادرات وقرارات احلكومة فقط ،و�إمنا يجب �أن ت�شارك قوى و�شرائح
املجتمع املختلفة :فيقع على عاتق الفئات الواعية واملثقفة وخا�صة القيادية �سواء
من الرجال �أو الن�ساء دور من �أجل تغيري بع�ض القيم والتقاليد التي تقف عقبة �أمام

م�شاركة املر�أة وم�ساهمتها يف بناء املجتمع وذلك وفقا خلطط ق�صرية ومتو�سطة
الأجل ت�شارك يف و�ضعها وتنفيذها كافة اجلهات املعنية و�أن تكون مدعومة من
القيادة ال�سيا�سية يف البالد.
 .2كذلك على و�سائل الإعالم املختلفة دور مهم يف �إحداث هذا التغيري املهم
واملطلوب ،وتكثيف عر�ض برامج اخلدمات التعليمية والتدريبية اخلا�صة باملر�أة
مبا يعزز مكانتها ويدعم م�شاركتها يف جماالت التنمية االقت�صادية واالجتماعية
املختلفة ،حيث �أن التوعية الإعالمية والثقافية املجتمعية تلعب دور �أ�سا�سيا يف
تطوير مفهوم دور املر�أة يف املجتمع.
 .3كذلك على رجال الدين والقانون دور يف مراجعة قانون الأحوال ال�شخ�صية
و�إعادة النظر يف البنود التي تكر�س التمييز �ضد املر�أة مبا يكفل م�شاركتها
ومواطنتها الكاملة ومبا ي�ضمن حقوقها املدنية واالجتماعية وال�سيا�سية التي �أقرها
الدين للمر�أة ،.كذلك عليهم وبالذات رجال الدين �إزالة كافة املعوقات املفتعلة
با�سم الدين �أمام م�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية.
� .4إ�ضافة �إىل ذلك يجب ت�شجيع البحوث والدرا�سات املختلفة و�إن�شاء قواعد
بيانات �شاملة حول ق�ضايا املر�أة يف كل دولة لتوفري املعلومات امل�ساندة للتخطيط
للنهو�ض باملر�أة.
 .5العمل على درا�سة تو�صيات ومقرتحات امل�ؤمترات الدولية حول التنمية
وق�ضايا املر�أة ومنها على �سبيل املثال م�ؤمتر حقوق الطفل  1990وم�ؤمتر ال�سكان
والتنمية يف القاهرة  1994وقمة التنمية االجتماعية يف كوبنهاجن  1995وم�ؤمتر
املر�أة يف ال�صني  1995وغريها من امل�ؤمترات العربية والدولية  ،والعمل على
تطبيق املنا�سب من هذه التو�صيات مبا يتنا�سب مع قيمنا االجتماعية والدينية ،
ومبا ي�ساهم يف تطوير دور املر�أة يف امل�شاركة كافة جماالت احلياة العامة.
 .6االهتمام بتمويل امل�شروعات الإنتاجية ال�صغرية اخلا�صة باملر�أة لتح�سني
�أو�ضاعها الأ�سرية واالهتمام بالربامج وامل�شاريع التي ميكن �أن تعمل بها املر�أة مثل
م�شاريع الأ�سر املنتجة ودورات تدريبية يف اخلياطة والتطريز والتجميل وجمال
ريا�ض الأطفال وغريها.
 .8مراجعة القوانني والت�شريعات واللوائح التي تتعلق بالنهو�ض باملر�أة
و�أو�ضاعها االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية والعمل على تطوير هذه القوانني
بناء على امل�ستجدات املحلية والإقليمية والدولية ومبا ي�ؤدي �إىل تعزيز دور املر�أة
وزيادة م�ساهمتها يف ق�ضايا املجتمع.
 .9حتقيق التن�سيق والتعاون بني اجلمعيات الن�سائية واجلهات احلكومية املعنية
مبا ي�ؤدي �إىل توفري اخلدمات اال�ست�شارية للمر�أة يف جماالت العمل والإنتاج.
 .10االهتمام بعقد املزيد من الندوات واملحا�ضرات وامل�ؤمترات والدورات
التدريبية املتخ�ص�صة التي تتناول ق�ضايا املر�أة وت�ساهم يف زيادة الوعي والتعريف
باحلقوق والواجبات يف جماالت العمل املختلفة واملجاالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية .و�ضرورة االهتمام بالدرا�سات امليدانية والبحوث
العلمية املتعلقة بتقييم كفاءة املر�أة الإنتاجية وبيئة العمل التي ت�ؤدي �إىل زيادة
�إنتاجها النوعي.
 .11تعزيز دور املر�أة يف �سوق العمل من خالل تطبيق معايري التنمية الب�شرية
امل�ستدامة املتمثلة يف برامج ت�أهيل وتدريب مهارات املر�أة العاملة و�إك�سابها
املهارات مبا يتواكب مع متطلبات الع�صر احلديث وتوفري اال�ستقرار النف�سي
وال�صحي واالجتماعي لها يف جمال العمل مبا ي�سهم يف زيادة معدالت م�شاركة
املر�أة يف �سوق العمل.
 .13الرتكيز على دور م�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية يف ن�شر الوعي بني
خمتلف فئات املجتمع ب�أهمية دور املر�أة يف عملية التنمية امل�ستدامة باعتبارها
�شريك ًا حقيقي ًا وفاع ً
ال يف خمتلف العمليات الإنتاجية يف املجتمع خا�صة بعد
زيادة عدد الن�ساء يف املواقع القيادية يف العمل ،ودخولها كذلك يف جمال التجارة
واال�ستثمار.
 .14تكري�س مفهوم تكاف�ؤ الفر�ص املتاحة للمر�أة والرجل يف عمليات التنمية
والتمكني وذلك من خالل ت�ضمني هذا املفهوم يف املناهج الدرا�سية ،والتوعية به
عرب و�سائل الإعالم املختلفة.

الطلبة وال�شباب
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ثقافة لل�شباب

حول الر�سالة العربية
ميشيل عفلق

الر�سالة العربية �إميان قبل كل �شيء وال يعيبها هذا او ينق�ص
من قدرها ،فاحلقيقة العميقة الراهنة هي ان االميان ي�سبق
املعرفة الوا�ضحة .وان من اال�شياء ما هو بديهي ال يحتاج
اىل براهني ودرا�سات ،انه يدخل القلب وميتلك العقل دفعة
واحدة .فالر�سالة �شيء مالزم للأمة ،ومن حقها� ،أن تطمح
اىل بلوغها كما يحق لكل فرد ان يطمح اىل املروءة والبطولة.
ولكن يف الواقع ثمة فرقا هو ان احلق قد يبقى عند الكثريين
نظريا ال يتحقق يف العمل ،فمن حق كل فرد ان يطمح اىل
البطولة -كما قلنا -ولكن كل النا�س لي�سوا ابطاال ،فكل
امة من حقها �أن تطمح يف �أن تكون لها ر�سالة ،ولكن االمم
لي�ست كلها على ال�سواء ذات ر�ساالت ،او لي�ست ر�ساالتها
مت�ساوية يف درجة الن�ضج ويف مدى التحقيق وال�شمول.
و�شعار البعث العربي ال يرمز اىل �أ�شياء مقبلة بعيدة عن
الواقع ،بل يهدف يف الدرجة االوىل اىل تلبية حاجات
احلا�ضر و�ضروراته ،وهو يعني ان االمة العربية واحدة،
فال نعرتف بهذه التجزئة امل�صطنعة العار�ضة .واننا ن�سعى
اىل حتقيق هذه الوحدة لي�س يف االر�ض فح�سب بل اي�ضا يف
الروح واالجتاه.
اما الر�سالة اخلالدة فالق�صد منها ان هذه االمة ال تعرتف
بواقعها ال�سيء وموقفها املنفعل وال تتنازل عن مرتبتها
الأ�صلية بني الأمم ،بل ت�صر على انها ال تزال هي هي يف
جوهرها ،تلك االمة التي بلغت يف �أزمان متعددة خمتلفة
من التاريخ درجة تبليغ ر�سالنها ،فهي اذن ب�صلتها ببع�ضها
ومبا�ضيها ال تزال واحدة وال تزال فيها الكفاءة ال�سرتجاع
تلك املرتبة التي فقدتها م�ؤقتا .فهذه االمة التي ت�ستيقظ اليوم
وتتحفز للنهو�ض لي�ست هي بنت اليوم ،بل هي نف�سها قبل
�ألف وقبل �ألوف ال�سنني ،ميزتها وحدة اال�صل والعن�صر يوم
كانت الوحدة هي الرابط املكينة التي جتمع الأفراد وتطبعهم
بطابع واحد وتخلق فيهم نواة واحدة ،ثم �صقلتها وغذتها
وحدة اللغة والروح والتاريخ والثقافة ،وملا فقد هذا العن�صر
مكانه الرئي�سي بني العوامل املكونة للأمم فقدت الأمة �شيئا
من جتان�سها ال�ضيق غري انها عو�ضت عنه بتنوع يف املواهب
والكفاءات وانطالق يف الفكر وت�سام يف املعنى االن�ساين.
ولكن هل ي�ستتبع تبنينا ملا�ضي الأمة واعتبارنا انه ي�ؤلف
وحدة حية مع حا�ضرها وم�ستقبلها ،اننا نوافق عليه وعلى
كل ما جاء فيه؟ وهل حياة االمة م�سرية بقدر خارج عن
ارادتنا ،وان كل مرحلة هي نتيجة حتمية للمراحل التي
�سبقتها؟ ام ان على الأمة ان ت�ساهم اىل حد بعيد يف خلق
م�صريها فاذا انحرفت عنه وتال�شت م�ساهمتها يف �صنع
قدرها ،فامنا ذلك ملر�ض طارئ جتب معاجلته .فهذا املا�ضي
كان ميكن لبع�ضه ان يكون خالف ما كان ولبع�ضه الآخر
ان يكون �أقوى و�أكمل مما كان! نحن �سادة م�صرينا و�صانعو
قدرنا ندرك ادراكا عميقا ان الأمة احلية هي التي حتيا الآن
والتي ينف�سح امامها جمال احلياة للم�ستقبل ،وانها االمة

التي تخدم ما�ضيها با�ستخدامها اياه ال با�ست�سالمها له،
والأمة احلية تنمو وتتكامل ويكون ما�ضيها مهما �سما دون
حا�ضرها ويكون م�ستقبلها �أمامها ال وراءها.
وفكرة الر�سالة تقود حتما اىل تكوين نظرة اىل املا�ضي
وعالقته باحلا�ضر وامل�ستقبل ،فاالجتاه ال�شيوعي ينكر كل
ما�ض ،مبعنى انه ال يقر ب�صالح �أي ما�ضي فهو يدعو اىل
بناء جديد من �أ�سا�سه عند خمتلف االمم ،وهناك اجتاه �آخر
ينكر املا�ضي عامة يف مظاهره فقط ويف الواقع ينكر املا�ضي
العربي ،وهذا االجتاه هو االجتاه املعجب بالغرب وح�ضارته،
والذي يدعو اىل اهمال املا�ضي وتنا�سيه واخذ احل�ضارة
الغربية بكليتها ،فهو يعتقد �أن ف�ساد احلا�ضر يف املجتمع
العربي لي�س نتيجة انحراف ومر�ض �أ�صاب الأمة ،بل هو
نتيجة منطقية لبذور من الف�ساد كانت منذ البدء يف حياة
العرب ،او المكانيات من اخلط�أ واالنحراف ت�ضخمت
ومنت مع الزمن حتى و�صلت اىل هذا احلا�ضر ،وهناك اجتاه
ثالث هو اجتاه البعث العربي الذي ال يتع�صب لنظرية معينة
وال يقول باالخذ امل�صطنع ،بل يعترب حياة االمة كج�سم حي
كان �صحيحا ثم اعتل ،ويعترب ان التقدم يعني معاجلة املر�ض
والعودة بالأمة اىل الو�ضع ال�سوي ال�سليم.
هذا املوقف الأخري يعرتف باملا�ضي دون �أن يرى فيه
الكمال ويعتربه مرحلة ال ميكن �أن ت�سرتجع ولكنها ت�ستطيع
�أن ت�ؤثر ،و�أن لها يف احلا�ضر �صالت وو�شائج حية ،وهي ان
كان جتاوزها واجبا ،فلي�س برتها وا�ستئ�صالها ممكنا وال مفيدا.
فنحن ننظر اىل املا�ضي لنفيد منه ال لنفيده ،النه بغنى عنا،
ولنعني الأ�س�س التي يجب �أن نبني عليها م�ستقبلنا هذا منذ
احلا�ضر ،فهذه الأ�س�س يجب �أن تكون مطلقة ثابتة فال خري
يف �أ�سا�س يتبدل مع الزمن وي�صلح لق�سم من املواطنني �أو لنوع
من التفكري ،كما انها يجب �أنه تكون �أ�س�سا حية ،معجونة
بدم الواقع من�سوجة بن�سيج التجارب.
ان الر�سالة العربية اليوم هي يف ان يتطلع العرب اىل بعث
�أمتهم ،فهذا خري ما يقدمونه للإن�سان لأن القيم االن�سانية ال
ميكن ان تخ�صب و تثمر اال يف �أمة �سليمة .فعلى العرب ان
يحيوا حا�ضرهم حتى ي�ستطيعوا �ضمان حياة م�ستقبلهم الن
امل�ستقبل لن ي�أتي ما مل نتو�صل اىل ان نحيا حا�ضرنا ب�آالمه
وم�آ�سيه .ان الر�سالة العربية اخلالدة هي يف فهم هذا احلا�ضر
وتلبية ندائه ا�ستجابة ل�ضروراته .واخللود لي�س �شيئا بعيدا
يف الأفق او خارج نطاق الزمن .انه ينبعث من �أعماق
احلا�ضر ،فاذا فهمه العرب ب�صدق وعا�شوه ب�إخال�ص فانهم
�سي�ؤدون ر�سالتهم اخلالدة .انهم اذا عرفوا هذه التجربة
ومروا بها حتى نهايتها ،وتغلبوا على �ضعفهم وتقاع�سهم
ونف�سيتهم ال�سطحية الزائفة ،ال يكونون قد بتوا �أمتهم
فح�سب وان�ش�أوا كيانا قوميا بل يكونون قد قدموا للإن�سانية
كلها بنتيجة هذه التجربة �أدوات �صاحلة �أميا �صالح ومهي�أة
�أميا تهيئة حلمل �أعظم الر�ساالت و�أ�صدقها.

بقلـم:محمد طوق

بطالة ال�شباب اخلريجني
يف املجتمع البحريني

طاملا كرث احلديث عن البطالة يف املجمع البحريني وعدم ح�صول ال�شباب على
وظائف تنا�سب م�ؤهالتهم و ميولهم العلمية و طموحاتهم امل�ستقبلية و هذا يرجع
�إىل �أ�سباب عديدة منها �إهمال وزارات الدولة يف عدم توظيف الكوادر البحرينية
ح�سب م�ؤهالتهم الدرا�سية.
ً
تعد البطالة يف جمتمعنا م�ؤ�شر خطري جدا يجب توخي احلذر منه �أال �أن وزاره
العمل تنفي كل هذا الكالم ب�إجابة ال وجود بطالة يف املجتمع البحريني يف ظل وجود
هذا الكم الهائل من الأجانب يف البحرين فح�سب الإح�صائيات املن�شورة واملتداولة
�أن متو�سط رواتب الأجانب يف القطاع اخلا�ص يف معظم �شركات و بنوك البحرين
 1000دينار بحريني �إ�ضافة عالوة ال�سكن و املوا�صالت بينما البحريني يتقا�ضى ما
بني � 250إىل  700دينار بحريني يف ظل هذا الغالء الفاح�ش يف البحرين.
كما يعلم اجلميع �أن البحرين دوله نفطية و ال تقل �ش�أن ًا عن باقي الدول النفطية
املجاورة و �أن من حق �شبابها و كوادرها اخلريجني احل�صول على وظائف و رواتب
مالئمة لكي ينعم ال�شباب بالعي�ش الكرمي مقارنه بالدول اخلليجية املجاورة� .إن
وزارة العمل مطالبة بعمل برنامج وا�ضح املعامل و ب� ٍ
أيد �أمينه حري�صة على توظيف
اخلريجني من ال�شباب البحريني ال�ستغالل الكوادر البحرينية �أف�ضل ما ميكن لبناء
الوطن و رفعه �ش�أنه و من �أجل ه�ؤالء ال�شباب العاطلني و اخلريجني و �أ�صحاب
الكفاءات من ذوي الرواتب املتدنية و الدخل املحدود التي ال تتعدى  300دينار
لكي ينعم ه�ؤالء بالعي�ش الكرمي ويكونوا �سواعد بناء لغد �أف�ضل للبحرين و�أهلها.

الطلبة والعام الدرا�سي اجلديد
ي�ستقبل الطلبة والطالبات اجلامعيني العام الدرا�سي اجلديد و�سط ظروف
اقت�صادية ومالية و�أكادميية �صعبة.
فابتداء من جامعة البحرين التي ال تزال تنوء حتت حمل ق�ضاياها وم�شكالتها
العالقة واملرتاكمة �سنة بعد �أخرى .فاحل�صول على مقعد يف اجلامعة وفقا للرغبات
بات �شبه م�ستحيل �إال على القلة ،بينما ت�شتكي اجلامعة من ازدياد �أعداد املقبولني
ب�أكرث من طاقتها مما ي�ؤثر على نوعية التدري�س.
و�إذا انتقلنا للجامعات اخلا�صة ن�شاهد �أمامنا و�ضع ًا غري مريح ومقلق ،حيث
يوا�صل جمل�س التعليم �إجراءاته املت�أخرة �ضد اجلامعات املخالفة و�صلت حلد حرمان
بع�ضها من قبول طلبة جدد .واخلطر من ذلك هو م�صري الطلبة الدار�سني حاليا يف
هذه اجلامعات ،حيث مل ت�صدر حلد الآن ت�صريحات تطمئنهم على م�ستقبلهم,
وهل �سيتم االعرتاف ب�شهاداتهم.
ي�ضاف �إىل هذه امل�شاكل م�شكلة تف�شي مر�ض انفلونزا اخلنازير و�سط الطلبة
و�صل حلد �إغالق مدار�س خا�صة وفر�ض على وزارة التعليم ت�أجيل افتتاح العام
الدرا�سي حيث يبد�أ من الطلبة الثانويني يف � 4أكتوبر ومن الإعدادي � 11أكتوبر
ومن ثم طلبة االبتدائي � 18أكتوبر .وال تزال الوزارة ترف�ض ت�أجيل العام الدرا�سي
بالن�سبة للطلبة اجلامعيني رغم مطالبات �أولياء الأمور بالت�أجيل .والأمور تتجه
للت�صاعد مع اكت�شاف املزيد من احلاالت املر�ضية .ي�ضاف �إىل هذه الأعباء جميعها
امل�شاكل االقت�صادية واملالية التي ت�ؤثر على العوائل وعلى نفقات التح�صيل العلمي
لأبناءهم .فالكثري من العوائل و�سط هذه الأزمة باتت مرهقة بهذه النفقات وتبحث
عن حلول بعيدة املنال .ومبنا�سبة بدء العام الدرا�سي ف�إن الطلبة والطالبات مدعوون
�إىل �ضرورة التح�صيل العلمي والتفوق يف درا�ستهم لي�ساهموا وي�شاركوا يف عملية
التنمية واملرتبطة �أ�سا�س ًا ب�أن يكون لأبناء الوطن الدور الأ�سا�سي يف تلك العملية.
كما �أنهم مدعوون لتكثيف جهودهم لإعادة ت�أ�سي�س الإحتاد الوطني لطلبة البحرين
ليكون عون ًا لهم يف حتقيق مطالبهم املهنية والأكادميية والوطنية.
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املهنيــــــــــة
 742من�ش�أة اقت�صادية �أغلقت
يف �أبريل ومايو ويونيو 2009
ذكرت م�صادر �صحفية �أن  742من�ش�أة اقت�صادية �أغلقت
�أبوابها خالل الربع الثاين من العام اجلاري �( 2009أبريل/
ني�سان ،مايو� /أيار ،ويونيو /حزيران) دون معرفة الأ�سباب
احلقيقية وراء الإغالق ،لكن مراقبني قالوا� :إن هذا الرقم يعد
�أعلى معدل �إغالق للمن�ش�آت �شهدته البحرين منذ �سنوات
طويلة .وك�شفت الأرقام عن �إغالق  22من�ش�أة خالل الأ�شهر
الثالثة املا�ضية نتيجة الإفال�س ،وذلك بن�سبة ال تتجاوز 3
يف املئة فقط من �إجمايل املن�ش�آت التي �أغلقت �أبوابها ،فيما
�أغلقت  717من�ش�أة (�أي ما ن�سبته  96.6يف املئة) برغبة من
�أ�صحابها ،كما �أغلقت ثالث من�ش�آت اقت�صادية (ما ن�سبته
 0.4يف املئة) دون �أن ت�سدد التزاماتها املالية.

ال�صناديق اخلريية ت�شكو من
املماطلة يف حتويلها �إىل جمعيات
قال م�سئولون يف جلنة احتاد ال�صناديق اخلريية (حتت
الت�أ�سي�س) �إن ال�صناديق يف انتظار حتولها �إىل جمعيات
خريية وخ�صو�صا �أن املماطلة بد�أت ت�ؤثر على �أعمال بع�ض
ال�صناديق .و�أو�ضحت �أن املماطلة بد�أت ت�ؤثر على �أعمال
ال�صناديق اخلريية ،على رغم �أن الأخرية كانت ا�ستعدت منذ
ما يقارب � 3أعوام لتحويلها �إىل جمعيات خريية ،وخ�صو�صا
�أن ال�صناديق ت�سلمت ر�سالة تطالبها بتقدمي جميع �أوراقها
ليتم حتويلها �إىل جمعيات خريية يف �شهر يونيو /حزيران
� ،2006أي �أنه م�ضى على هذا اخلطاب � 3أعوام.
و�أ�شارت �إىل �أن القانون مت الت�صديق عليه ،ومت تخويل
وزيرة التنمية االجتماعية لتوفيق وتعديل �أو�ضاع ال�صناديق
اخلريية حتى يتم حتويلها �إىل جمعيات خريية ،م�ؤكدا �أن
الأمر �أ�صبح الآن مرهونا بوزارة التنمية االجتماعية بعد �أن
كان التحويل ينتظر قرار املجل�س النيابي.

� 40ألف عامل ال يزالون «فري فيزا»
ك�شفت تقرير ديوان الرقابة املالية على �أعمال هيئة تنظيم
�سوق العمل �أن ما يقارب الـ(� )40ألف عامل �أجنبي مازالوا
يف البحرين رغم انتهاء ت�صاريح العمل اخلا�صة بهم.
وقدّ ر الديوان يف تقريره كلفة جتديد ت�صاريح العمل لتلك
العمالة بـ( )7ماليني دينار ،مل تقم الهيئة مبتابعة تعديل
�أو�ضاع العمال من �أجل حت�صيل تلك املبالغ.
و�أو�ضح تقرير �أعمال الهيئة لل�سنة املالية � 2008أن لدى
الهيئة ح�سابات معلقة نتيجة عدم موافقة بع�ض �أ�صحاب
العمل على املعلومات والبيانات الواردة عن بع�ض
الأ�شخا�ص امل�سجلني على ح�ساباتهم بالهيئة بلغت �إجمايل
الر�سوم املرتتبة عليهم ( )21.760دينار �شهري ًا .ولفت
الديوان �إىل ر�صده ( )3.600حالة لعمال مل يجروا الفح�ص
الطبي يف املوعد ال�صحيح حتى نهاية مار�س�/آذار املا�ضي،
�إ�ضافة �إىل  44حالة �أخرى دخلت البالد دون �أن ت�صدر
لها ت�صاريح عمل .وذكر �أن الهيئة لي�ست لديها �إجراءات
للت�أكد ب�شكل م�ستمر من عدم وجود ت�ضارب يف امل�صالح
عند املفت�شني �أثناء قيامهم ب�أعمال التفتي�ش ،ف�ض ً
ال عن عدم
مطالبتهم بالإف�صاح عن ذمهم املالية ،وذلك خالف ًا للقانون.
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«العمل» و�شفافية �أرقام العاطلني

بطيعة احلال ،لن نبخ�س اجلهود العديدة التي تقوم بها وزارة العمل
يف توظيف العاطلني عن العمل ،وامل�ؤ�شرات الرقمية التي تعلن عنها
لكي تو�ضح هذه اجلهود.
ومع ذلك ،ف�أن الأرقام املعلن عنها من قبل الوزارة ال تفي بالغر�ض
املطلوب .ولعل امل�سئولون يف الوزارة يتفقون معنا يف الر�أي �أن هناك
خل ً
ال ما ال بد �أن تتعامل معه الوزارة بكل �شفافية .فكيف ميكن القول
�أن معدل البطالة يف البحرين يبلغ � %4أي  5616عاطل يف حني توجد
 8663وظيفة معرو�ضة لدى الوزارة .ف�أين اخللل يف هذه الأرقام؟
ووفقا لتقرير الوزارة ،و�صل جمموع عدد م�ستحقي �إعانة التعطل
ل�شهر �أغ�سط�س � 2009إىل  2043عاط ً
ال عن العمل انطبقت عليهم
معايري و�شروط اال�ستحقاق ،منهم  600ذكر و � 1443أنثى .وبلغ
جمموع الذين ح�صلوا على الإعانة ملدة �ستة �شهور (املدة القانونية
الق�صوى لال�ستحقاق) ولكنهم الزالوا عاطلني  3396عاط ً
ال عن
العمل ،منهم  322ذكر ًا و � 3074أنثى.
بينما – وفقا للتقرير – بلغ العدد الإجمايل للعاطلني عن العمل
 5616عاط ً
ال .وينق�سم ه�ؤالء العاطلون �إىل  1049ذكر ًا و � 4567أنثى.
وباحت�ساب �إجمايل القوى العاملة الوطنية املقدرة حوايل 145000
عامل ف�إن ن�سبة البطالة لهذا ال�شهر ت�صبح  ،٪9,3وت�شكل الإناث ن�سبة
 ٪81من �إجمايل عدد العاطلني لهذا ال�شهر ،يف حني ي�شكل الذكور
ن�سبة  ٪19فقط.
ورغم حتفظنا على طريقة احت�ساب وزارة العمل ملعدل البطالة
كونه ي�أخذ باالعتبار امل�سجلني لدى الوزارة الذين قد عر�ضت عليهم
وظيفيتني �أو ثالث ومل يقبولها ،ولي�س كل العاطلني يف البحرين ،ف�أن
التقرير رغم ذلك ال يو�ضح – وهذا الأهم – ت�صنيف ه�ؤالء العاطلني
من حيث امل�ؤهل العلمي .هل �أغلبهم جامعيني �أم حاملي الثانوية �أم
بدون م�ؤهالت علمية؟ يف اجلانب الأخر يقول الوزير �أن عدد الوظائف

ال�شاغرة يف بنك ال�شواغر بالوزارة و�صل �إىل � 8663شاغر ًا ،خ�ص�ص
للذكور  3916بن�سبة ( )٪45وللجن�سني  3856بن�سبة حوايل ( )٪45و
� 891شاغر ًا للإناث بن�سبة (.)٪10
وي�ؤكد التقرير �أن الغالبية العظمى من ال�شواغر املتوفرة تتطلب
م�ؤه ً
ال ثانوي ًا � 5105شاغر ًا بن�سبة ( )٪59ثم ي�أتي م�ؤهل دون ثانوي
بعدد  1785بن�سبة ( )٪21وي�أتي بعده امل�ؤهل اجلامعي بعدد 1773
�شاغر ًا بن�سبة ( .)٪20ونالحظ هنا �أن الن�سبة الأخرية املتعلقة بامل�ؤهلني
جامعيا متثل  %20فقط من ال�شواغر لكن الوزارة ال تو�ضح كم من
الوظائف املتوفرة لديها مالئم له�ؤالء العاطلني.
يف اجلانب الآخر ،الوزارة تقول �أن املتو�سط العام للرواتب املعرو�ضة
لل�شواغر يبلغ  307دنانري يف ال�شهر ،ويرتفع يف ال�شواغر املخ�ص�صة
للجامعيني �إىل  511دينار ًا ،وحلاملي الثانوية العامة  261دينار ًا،
وينخف�ض �إىل  239دينار ًا لذوي امل�ؤهالت التي تقل عن الثانوية.
ومرة �أخرى ،ف�أن الوزارة ال تو�ضح كم عدد الوظائف املعرو�ضة
براتب  511دينار وما الأ�سباب التي تدعو اخلريجني اجلامعيني لعدم
الإقبال عليها .لعل اجلواب جنده يف جزء �آخر من التقرير الذي يقول
�أنه بالنظر للت�صنيف املهني لل�شواغر امل�سجلة يف قاعدة بيانات الوزارة،
يتبني �أن عدد ال�شواغر املخ�ص�صة ملهن البيع واملهن احلرفية والإنتاجية
تت�صدر بقية الت�صنيفات حيث بلغت ن�سبة ( .)٪24ثم ال يو�ضح التقرير
فيما �إذا الوظائف املعرو�ضة لديها قد �أرفقت بالعديد من ال�شروط مثل
اخلربة وعليها التي يجعلها ال تنطبق على اخلريجني اجلامعيني احلديثي
التخرج .ومن ثم تظل �شاغرة لدى الوزارة.
ويت�ضح مما �سبق �أن احللقات الرئي�سية يف اللغز الذي نحن �أمامه غائبة
عن تقارير وزارة العمل غائبة ،وعلى وزارة العمل �إماطة اللثام عنها
لكي تكتمل �شفافيتها ،ون�ستطيع حينئذ حل لغز وجود  5616عاطال
و 8663وظيفة �شاغرة معرو�ضة؟!!

«التنمية» جتاهلت مالحظات املجتمع
املدين ب�ش�أن «اجلمعيات الأهلية»
يف تعليقه على م�سودة م�شروع قانون
املنظمات وامل�ؤ�س�سات الأهلية وغري الربحية،
�أ�شاد املركز الدويل للمنظمات ،بالتغيريات
الإيجابية التي �أجرتها وزارة التنمية على
الن�سخة ال�سابقة من م�شروع القانون ،وت�شمل
�إلغاء جميع العقوبات اجلنائية الإ�ضافية،
وتخفي�ض فرتة احل�صول على ت�سلم طلب
من  60يوما �إىل � 7أيام ،و�أن يحدث الت�سجيل
التلقائي يف حال عدم تلقي ا�ستجابة من
الوزارة بعد  60يوما من تاريخ تقدمي الطلب،
واحلد من �صالحيات الوزارة يف �إجراء معاينة
ميدانية على جميع املنظمات لتقت�صر فقط
على تلك املنظمات التي تتلقى متويال عاما.
�إال �أن املركز �أ�شار يف بيان له« :ي�شعر
املركز الدويل للمنظمات غري الربحية بخيبة
�أمل ذلك لأن الكثري من التغيريات التي
مت االتفاق عليها �أثناء املناق�شات مع املركز
الدويل للقانون غري الهادف للربح وموظفي
وزارة التنمية ،مل تدرج يف �أحدث م�شروع
للقانون» .و�أ�شار املركز �إىل �أن املادة «»48

من امل�شروع ،متنع املنظمة من احل�صول على
�أموال من �شخ�ص �أو هيئة �أجنبية ما� ،أو
�إر�سال الأموال �إىل اخلارج ،من دون موافقة
الوزارة اخلطية امل�سبقة .و�أو�ضح موظفو
الوزارة �أن متطلبات املوافقة امل�سبقة هي بدافع
حماية املواطنني البحرينيني واملنظمات من
غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب ،ول�ضمان �أن
البحرين تفي بالتزاماتها جتاه املجتمع الدويل
ومنع هذه الأنواع من الن�شاطات.
واعترب املركز �أن هذه الأهداف منا�سبة
متاما لكن �أ�ساليب تنفيذ هذه الأهداف يف
م�شروع القانون لي�ست كذلك ،م�شرية �إىل
�أن الإجراءات املتخذة يف م�شروع القانون ملنع
�سوء الت�صرف املايل هي �أ�شد مما هو �ضروري �أو
منا�سب ،وت�شكل عبئا كبريا على املنظمات.
واعترب املركز �أنه من ال�صعب النظر �إىل �أن
املادة « »48تتوافق مع املادة « »22من املعاهدة
الدولية ب�ش�أن احلقوق املدنية وال�سيا�سية ،و�أنه
ال ميكن اعتبار تربير الوزارة لذلك احلكم -
احلاجة �إىل احلد من غ�سيل الأموال ومتويل

الإرهاب � -ضروريا يف املجتمع الدميقراطي
لأحد الأغرا�ض املحددة املعلن عنها يف املادة
« »22بالتزاماتها يف جلم اال�ستعماالت غري
القانونية للأموال عرب و�سائل �أقل وح�شية.
كما �أ�شار املركز �إىل �أن املادة « »16من
القانون ت�سمح للمنظمات بتلقي والتما�س
تربعات وتنظيم منا�سبات خريية ،لكن،
تطلب من الوزارة «حتديد الأ�سلوب ومقدار
املبالغ امل�شار �إليها يف الالئحة التنفيذية لهذا
القانون» .واعترب املركز �أن ا�شرتاط املادة
« »81على �أع�ضاء �أي جلان �أهلية م�ؤقتة �إبالغ
الوزارة عن �أ�سمائهم ،وجودهم و الغر�ض
من وراء ت�أ�سي�س املجموعة ،و�إتباع تعليمات
الوزارة ،هو ٍ
تعد غري منا�سب على حق
ت�شكيل احتاد حر ،و�أنه ميكن �أن يكون ل�شرط
الإبالغ �أثر على �إحباط معنويات الأفراد
يف االن�ضمام �إىل جماعات غري �سيا�سية
واجتماعية غري �شعبية وغري مرغوبة خوفا
من �أن تكون هذه االنتماءات عر�ضة للت�شهري
�أو العقوبة من قبل ال�سلطات احلكومية.
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�أبراج االت�صاالت بني مطرقة البلديني و�سندان احلاجة
بقلـم :محمود حميدان
ال تزال خمالفات تركيب �أبراج االت�صاالت الهوائية مازالت
م�ستمرة ويف ازدياد ،رغم القرارات الذي اتخذته املجال�س البلدية يف
املحرق والو�سطى وغريها.
ً
وقد �أعلن �أحد النواب نقال عن م�س�ؤول يف �إحدى م�ؤ�س�سات
االت�صاالت ب�أن �إحدى �شركات االت�صاالت ت�ستعد يف املرحلة املقبلة
لرتكيب  480برج ات�صال يف مناطق خمتلفة من البحرين ،م�شري ًا �إىل
�أن هناك �أنباء  -نعمل على الت�أكد منها  -عن �أن هناك جهات حكومية
ت�سلمت �أموا ًال من �شركات االت�صاالت ،ولذلك ت�صمت عن م�س�ألة
هذه الأبراج ،مت�سائ ً
ال ملاذا التزال اجلهات الر�سمية يف �صمت مطبق
حيال هذا الأمر؟».
وانتقد قيام �شركات االت�صال با�ستغالل الو�ضع املعي�شي ال�صعب
لدى املواطنني ودفع مبالغ عالية ت�صل �إىل �ألف دينار بحريني نظري
الإيجار ال�شهري لرتكيب الربج ،مو�ضحا �أن هذه ال�شركات ال تتوقف
�إذا ما مت رف�ض عر�ضها للمرة الأوىل و�إمنا تعمل على عر�ضه على �آخرين

للمرة الثانية والثالثة.
املجال�س البلدية يف مواجهتها لهذه الأبراج بدت وك�أنها تدافع عن
م�صاحلها يف ا�ستيفاء ر�سوم تركيب الأبراج �أكرث من حر�صها على �سالمة
النا�س ،حيث �صرح عدد من البلديني �أنه يف حالة اخذ موافقة املجال�س
البلدية فلن يكون هناك م�شكلة يف تركيبها ،حيث قال بع�ضهم �أننا ل�سنا
�ضد تركيب �أبراج االت�صاالت ،و�إذا ما متت موافاتنا بهذه الأمور ،فلن
تكون هناك �أي م�شكلة من الرتخي�ص لأبراج االت�صاالت>>.
الأهايل من جهتهم رفعوا عرائ�ض �إىل املجال�س البلدية ،تطالب
بوقف و�ضع �أبراج االت�صاالت بالقرب من منازلهم ،وذلك لت�أثرياتها
اجلانبية ،مطالبني بدرا�سة الأخطار البيئية التي ت�سببها على الإن�سان.
وقد حددت منظمة ال�صحة العاملية �شروطا الختيار �أماكن �إن�شاء �أبراج
االت�صاالت منها� :أال يكون الربج داخل منطقة �سكنية �أو بالقرب من
مدار�س الطالب ،ونعتقد �أن ما يحدث يف مدننا و�أحيائنا ال�سكنية قد
جتاوز �شروط منظمة ال�صحة العاملية و�ضوابط البلديات ،مما ينذر باخلطر
القائم ،وامل�سئول عن ذلك هي ال�شركات املقدمة للخدمة التي ظنت
نف�سها فوق امل�س�ألة �أو �أنها تتمتع بح�صانة متنع مقا�ضاتها حتت �شماعة �أن
كل من تظلم من هذه الأبراج يرد عليه ب�أنه �صاحب م�صلحة خا�صة،
ومع ذلك مل ن�سمع �أو نرى �أن �أحدى �شركات االت�صاالت و�ضعت
برجا بجوار بيت �أو فوق منزل ي�سكنه �أحد مدرائها �أو امل�سئولني ،وعليه
يجب النظر يف �إعادة توزيع هذه الأبراج بعيدا عن الأماكن ال�سكنية

حتى ال يكون هنالك ثمن يدفعه الأبرياء والأطفال الذين ينظرون اىل
تلك الأبراج بكل براءة وال يعلموا ما تخفيه من كوارث �صحية تفتك
بهم ومب�ستقبلهم.
ومبناق�شة االدعاءات القائلة بعدم وجود دليل مادي على �أن هنالك
خماطر لهذه الأبراج ،نقول �أنه ال يوجد يف الدول النامية من العلم
واخلربة �أكرث مما هو متوفر لدى منظمة ال�صحة العاملية التي ا�شرتطت
�إن�شاء الأبراج خارج املناطق ال�سكنية لأن خطورتها تتمثل فى الذبذبات
والرتددات التي تنبعث منها مما ي�ؤكد وجود عالقة بني تلك الأبراج
وبع�ض الأمرا�ض اخلطرية ،فهذه املوجات لها ت�أثري كبري على اجلهاز
الع�صبي وخاليا املخ و�أمرا�ض الأذن والقلب و�أمل الر�أ�س وغريها ،ولقد
�أ�شارت بع�ض الأبحاث احلديثة اىل �أن كرثة ا�ستخدام الهاتف النقال
ي�ؤدى �إىل �إ�ضطربات فى ال�سمع وخلل فى اجلهاز الع�صبي ،فما بالكم
مبحطات التقوية والأبراج التي تعترب امل�صدر الرئي�سي املغذى لهذه
املوجات والذبذبات.
وال�س�ؤال يف هذه الق�ضية من �سيتحمل م�سئولية الأ�ضرار الناجتة عن
هذه الأبراج �إن وجدت� ،أهي هيئة االت�صاالت �أم ال�شركات املقدمة
للخدمة �أم البلديات التي تعترب اجلهة امل�سئولة عن تراخي�ص تركيب
�أبراج االت�صاالت ،وحتى جند الإجابة �ستبقى ق�ضية وجود �أبراج
االت�صاالت داخل الأحياء ال�سكنية ومدى �آثارها ال�سلبية على ال�صحة
العامة يعرتيها الكثري من القلق على حياة النا�س.

احلكومة :الئحة النفاذ للمعلومات
تخ�ضع للإجراءات القانونية

قر المصانع من المنازل تبث غازات سامة في القرى المجاورة لها

غازات �سامة تنت�رش يف املعامري يوميا
قال النا�شط البيئي جا�سم ح�سني� :إن روائح الغازات مازالت تنت�شر
يف قرية املعامري والقرى واملدن املجاورة لها ،و�إن هذه الروائح تنت�شر
طوال الوقت وتعتمد على الرياح �إذا ما كانت جنوبية �شمالية �أو �شرقية
غربية».
و�أ�ضاف ح�سني يف ت�صريح لل�صحافة املحلية �إن ال�سبب يف انت�شار
هذه الروائح هو ال�شركات وامل�صانع القريبة من املناطق ال�سكنية التي
تن�شر �سمومها يف كل وقت عن طريق الغازات يف الهواء الطلق الذي
يتنف�سه الأهايل ب�شكل يومي وخ�صو�صا �أنه ال مفر لديهم.
ولفت ح�سني �إىل �أن �أغلب الروائح تكون من دون لون ما عدا غاز
الكربيت الذي ينت�شر يف اجلو على �شكل �سحابة ملونة ،م�شريا �إىل �أن
الأهايل ي�ستن�شقون الروائح� ،إال �أن بع�ض الغازات ال ي�ستطيع الأهايل
ا�ستن�شاقها� ،إال �أنهم ي�شعرون ب�أثرها عن طريق �أمل يف العني �أو احمرار
العني �أو من خالل العط�س املتكرر �أو مرارة يف ال�شفاه.
وذكر ح�سني �أن بع�ض الغازات ال�سامة املنت�شرة يف اجلو �أ�صبح
الأهايل على دراية مب�صدرها ومن �أي م�صنع تنبعث ،م�شريا �إىل �أنه على
رغم معرفتهم بهذه امل�صانع� ،إال �أنهم مل ي�ستطيعوا �إيقاف هذه امل�صانع
على رغم �أن �شكوى الأهايل من هذه امل�صانع م�ستمرة منذ نحو �أكرث من

� 10أعوام .ونوه ح�سني �إىل �أن هذه الروائح تنت�شر من املعامري �إىل باقي
املناطق املجاورة للمنطقة ،مبينا �أن بع�ض امل�صانع تكون موجودة يف
املعامري ،كما ت�ؤثر ب�شكل كبري على �أهايل نويدرات و�سند واملعامري.
ولفت �إىل �أن ال�سماء كانت تغطيها طبقة من الدخان الأ�صفر والأ�سود،
وخ�صو�صا �أن الرياح كانت من ال�شرق �إىل الغرب �إىل ال�شمال ال�شرقي،
مبين َا �أن �أعمدة الدخان التابعة لأحد امل�صانع تن�شر غازات خطرية
يتنف�سها الأهايل .كما �أ�شار �إىل �أن العمر االفرتا�ضي ملحطة الكهرباء قد
انتهى ،لذا ف�إن ت�أثريها على �سند والرفاع وع�سكر يكون �أكرث ،مبينا �أن
الت�أثري ي�صل �أحيانا �إىل مناطق �أخرى كاملعامري.
وذكر ح�سني �أن الأهايل رفعوا عري�ضة وقع عليها � 1700شخ�ص
من قرية املعامري تطالب بنقل �أربع �شركات ملوثة من منطقة املعامري
ب�سبب �سوء الأو�ضاع البيئية يف املنطقة� ،إال �أن وزارة ال�صناعة والتجارة
التي رفعت �إليها العري�ضة رف�ضت نقل امل�صانع� ،إال �أن الأهايل �أكدوا �أن
الق�ضية �ست�صل �إىل املحكمة وخ�صو�صا يف ظل ا�ستمرار ت�أثري امل�صانع
عليهم ،منوها �إىل �أن ت�أثري هذه امل�صانع وا�ضح للعيان ف�أية جولة ميدانية
�إىل �أي بيئي �سيلم�س وجود ت�أثريات بيئية و�صحية على الأهايل جراء
الغازات اخلطرية املنبعثة من هذه الغازات.

بعد �سل�سلة االعرتا�ضات التي �أبدتها القوى الوطنية
واملنظمات املدنية وال�شخ�صيات احلقوقية على ورقة
اال�ست�شارات التي �أر�سلتها هيئة تنظيم االت�صاالت ل�شركات
االت�صاالت العاملة يف اململكة وتطالبها فيها بتحديث و�سائلها
التكنولوجية مبا ي�سمح التن�صت على مكاملات ومرا�سالت
املواطنني ب�صورة «�أ�سرع» � ،سعت احلكومة من خالل
خطاب �أر�سل �إىل جمل�س النواب لتربير هذه التوجهات
باالدعاء �أن هيئة تنظيم االت�صاالت لي�ست يف �صدد ال�سماح
مبراقبة �أيه ات�صاالت �أو �إف�شاء �سريتها ال�ستحالة ذلك من
الناحية التقنية لكونها خارج نطاق اخت�صا�ص الهيئة.
وجاء يف الرد ب�ش�أن ورقة تقدم بها عدد من �أع�ضاء املجل�س
ب�ش�أن وقف العمل ببع�ض بنود الالئحة التنظيمية ال�صادرة
عن هيئة تنظيم االت�صاالت �إن املواد التي �ستت�ضمنها
الالئحة التنظيمية النهائية �ستكون متوافقة متام ًا مع د�ستور
اململكة وقانون االت�صاالت يف جميع امل�سائل املتعلقة بحرية
املرا�سالت و�سريتها ،الفتة �إىل �أن هيئة تنظيم االت�صاالت مل
تنته بعد من �إعداد الالئحة النهائية.
وذكرت احلكومة �أن تطبيق الالئحة ي�أتي بقدر من
ال�شفافية �ضمن �إطار �سيا�سات �شركات االت�صاالت مبا
يتيح تزويد امل�شرتكني مبعلومات �شاملة عن نوعية وكمية
املعلومات التي حتفظ وطريقة حفظها و�ضمان عدم النفاذ
�إليها �إال بعد �إتباع الإجراءات وال�ضمانات القانونية.
وبينت �أن الهدف الأ�سا�سي من �إ�صدار الالئحة هو �ضمان
جاهزية وا�ستعداد �شركات االت�صاالت من الناحية التقنية
للتن�صت �أو �إف�شاء املعلومات� ،إذا حدث ما ي�ستدعي الأذن
لها من النيابة العامة �أو املحكمة املخت�صة بذلك ا�ستناد ًا �إىل
القوانني ذات ال�صلة.
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�سايك�س بيكو ووعد بلفور بحلة �أمريكية
يتم تنفيذهما بقفازات �أوباما احلــريرية
بقلـم :حسن خليل غريب

لف خطة �أوباما لالن�سحاب من العراق ،تقف وراءه خطة البقاء فيه ،و�إن
�أ�صبح من الوا�ضح لدينا� ،أن الغمو�ض الذي َّ
املوجهة يف حملة االنتخابات الرئا�سية ،والتي ارتفعت
بو�سائل خمتلفة .بحيث ابتد�أت خطته بال�ستة ع�شر �شهراً يف خطاباته َّ
�إىل الثمانية ع�شر �شهراً ،وانتهت بتحديد موعد يف �آواخر العام  ،2011مقرونة بالإبقاء على خم�سني �ألف جندي من دون
مهمات قتالية.

من �أجل حتديد �أقرب للو�ضوح حول ما تريده �إدارة �أوباما ،بعد
و�صوله �إىل كر�سي رئا�سة الواليات املتحدة الأمريكية� ،سنفتح
�صفحات الأر�شيف التي من خاللها ن�ستطيع قراءة ما تريد �أن ت�صل
�إليه �إدارته بعد �إعالنه خطة االن�سحاب من العراق.
ومن فتح تلك ال�صفحات �سيبدو التذبذب والغمو�ض وا�ضحني من
خالل متابعة ما يخبئه �أر�شيف املعلومات يف الكونغر�س الأمريكي،
والذي ترك �أ�شخا�ص �إدارة �أوباما احلالية تواقيعهم عليها.
�إن مراجعة ن�شاطات جوزيف بايدن ،نائب الرئي�س الأمريكي
احلايل ،تك�شف الغمو�ض عما يتم �إعداده لعراق ما بعد االن�سحاب
الأمريكي.
�صرح بايدن ،يف  3متوز ،2009
املحتل،
العراق
إىل
�
زيارته
أثناء
ففي �
َّ
حمدد ًا ا�سرتاتيجية االن�سحاب الأمريكي من العراق ،قائ ً
ال�« :إن
الرئي�س �أوباما يرغب يف �أن يركز البيت الأبي�ض على تطبيق خطة الإدارة
الرامية لتقليل عدد القوات يف العراق التي بد�أت املرحلة الأوىل منها.
واملرحلة الثانية من هذه اخلطة �ست�شمل ت�سويات �سيا�سية بني الف�صائل
العراقية .وهناك العديد من الق�ضايا مبا فيها م�شكالت احلدود وقانون
النفط ومهمتي هي م�ساعدة هذه املنطقة ودفع تلك االتفاقات».
وللت�أكيد من جانبه ،ويف وقت الحقَّ ،
حث �أوباما نوري املالكي،
رئي�س حكومة االحتالل ،على ال�سري قدم ًا يف امل�صاحلة الوطنية .هذين
الت�صريحني ميكن فهم �أبعادهما بو�ضوح �إذا ُعطفا على املعلن من اخلطة
اال�سرتاتيجية الأمريكية لإدارة الرئي�س �أوباما ،حماط ًا بنائبه جوزيف
بايدن .واملعلن منها خطان �أ�سا�سيان ،وهما:
الأول :ومتثله ا�سرتاتيجية الإدارة اجلديدة القا�ضية بفتح �صفحات

احلوار مع الإقليم اجلغرايف املجاور للعراق ،العربي منه وغري العربي،
كبديل ال�سرتاتيجية احلروب« :ال�صدمة والرتويع» ،و«حرب
الأفكار» ،التي طبعت ا�سرتاتيجية �سلفه جورج بو�ش.
والثاين :ميثله قرار الكونغر�س الأمريكي بتق�سيم العراق ،الذي
�صدر يف ت�شرين الأول من العام  ،2007املبني على اقرتاحات ال�سيناتور
جوزيف بايدن ،قبل �أن ي�صبح نائب ًا للرئي�س �أوباما.
وملا كانت ا�سرتاتيجية الواليات املتحدة الأمريكية ،جمهورية
ودميوقراطية ،تق�ضي بالهيمنة على ثروات ال�شعوب ،بالقوة الع�سكرية
�أم باالحتواء ال�سيا�سي ،لو�صلنا �إىل اال�ستنتاج ب�أن ما عجزت عنه �إدارة
بو�ش اجلمهورية بالقوة الع�سكرية� ،ستعمل �إدارة �أوباما الدميوقراطية
للح�صول عليه بديبلوما�سية احلوار.
وملا كان تق�سيم العراق و�سيلة من و�سائل الهيمنة على احتواء �أي
مظهر من مظاهر املقاومة ،ف�إنه �سينقل ال�صراع بني االحتالل والعراقيني
�إىل �صراع بني العراقيني �أنف�سهم ،فيكون هذا الهدف قد َّ
�شكل نقطة
التقاء بني �إدارة بو�ش اجلمهورية و�إدارة �أوباما الدميوقراطية .وهذا ما
برهنت عليه وقائع ما جرى يف العراق من جهة ،ويف �أروقة الكونغر�س
الأمريكي من جهة �أخرى.
كر�س اجلمهوريون مبد�أ تق�سيم العراق يف الد�ستور العراقي
لقد َّ
وكر�سه
الوطنية،
ال�شرعية
فاقد
العراقي
الربملان
على
أملوه
الذي �
َّ
الدميوقراطيون بقرار �صدر عن الكونغر�س الأمريكي تقدَّ م به جوزيف
بايدن الذي �أ�صبح فيما بعد العام  ،2007تاريخ �صدور القرار ،نائب ًا
لرئي�س الإدارة الأمريكية احلالية.
ولأن �إدارة �أوباما� ،أعلنت تغيري و�سيلة احتالل العراق ،فنقلتها من

خطة بخم�س نقاط لل�سيناتور جوزيف بايدن
ت�شرين الأول  ،2007ا�صدر جمل�س ال�شيوخ الأمريكي قرار ًا
قدمه ال�سيناتور جوزيف بايدن وعدد �آخر من زمالئه ب�ش�أن �إقامة
ثالث فيدراليات يف العراق.
وفيما يلي الن�ص املرتجم (ترجمة غري ر�سمية) لن�ص القرار.

على ازدهار �إقليمهم اقت�صاديا.
•منح احلكومة املركزية �سلطة و�ضع �سيا�سة نفطية وطنية وتوزيع
الواردات ،والتي �ستجتذب اال�ستثمارات الأجنبية التي
يحتاجها العراق والأخذ بنظر االعتبار قانوني ًا م�صلحة كل
جمموعة من خالل املحافظة على العراق موحدا وحماية
البنية التحتية لل�صناعات النفطية.

ن�ص وثيقة تق�سيم العراق

� -1إن�شاء عراق واحد من ثالثة �أقاليم

•فدرلة العراق وفق الد�ستور العراقي �ستتكون من ثالث
مقاطعات ذات حكم ذاتي وا�سع�( ،شيعية� ،سنية ،كردية)
مع حكومة مركزية قوية ولكنها ذات �سلطات حمدودة يف
بغداد.
•تتوىل احلكومة املركزية م�س�ؤولية امل�صالح امل�شرتكة احلقيقية:
الدفاع عن احلدود ،ال�سيا�سة اخلارجية ،انتاج النفط
والواردات.
•ت�شكيل حكومات الأقاليم (للكرد ،ال�سنة ،ال�شيعة) وتكون
م�س�ؤولة عن �إدارة �ش�ؤون �أقاليمهم.

 -2امل�شاركة يف واردات النفط.

•الو�صول �إىل اتفاقية كحل فدرايل ل�ضمان  %20من الواردات
للعرب ال�سنة من كل الواردات النفطية ،احلالية وامل�ستقبلية.
وهي ن�سبة تكاد تتالءم مع حجمهم ال�سكاين والذي �سي�ساعد

 -3عقد م�ؤمتر دويل وفر�ض
معاهدة عدم اعتداء �إقليمي.

•عقد م�ؤمتر للأمن االقليمي حتت رعاية الأمم املتحدة حيث
تتعهد الدول املجاورة للعراق مبا فيها ايران بدعم اتفاقية تقا�سم
ال�سلطة واحرتام حدوده الدولية.
•ا�شراك الدول املجاورة مبا�شرة يف اجلهد للتغلب على ال�شكوك
وتركيز جهودها على دعم اال�ستقرار يف العراق ولي�س
تقوي�ضه.
•�إن�شاء جماعة ات�صال ثابتة (ت�شارك فيها القوى الرئي�سية والتي
�ست�شارك فيها الدول املجاورة وتنفيذ التزامتها).
• -4االن�سحاب املعقول للقوات الأمريكية.
•توجيه القادة الع�سكريني لتطوير خطة خا�صة باالن�سحاب
و�إعادة ن�شر معظم القوات الأمريكية من العراق يف �أيلول
.2008

و�سيلة القوة �إىل و�سيلة احلوار .ولأنها مل تعلن �إلغاء قرار الكونغر�س،
امل َّتخذ يف ت�شرين الأول من العام  ،2007القا�ضي بتق�سيم العراق.
فيمكننا اال�ستنتاج �أن �إدارة �أوباما ال تزال �ضالعة مبخطط تق�سيم العراق،
ك�أحد �أهم عوامل ال�سيطرة على العراقيني بقوة االحتواء ال�سيا�سي.
ومن �أجل هذه الغاية� ،سنقر�أ خطة �إدارة �أوباما التي �سيحاول تطبيقها
يف الوقت ال�ضائع قبل حلول ا�ستحقاق االن�سحاب النهائي املعلن.
ولكي يك�سب املزيد من الوقت لتطبيق خطته فقد رفع �سقف املدى
ف�سر حالة ال�ضبابية يف قراراته املتتالية.
الزمني لالن�سحاب ،وهذا ما َّ
مل ي� ِأت قرار االن�سحاب الع�سكري من العراق ،الذي �أعلنه �أوباما� ،إ َّال
بنا ًء على تاليف �إحلاق اخل�سائر الب�شرية يف قوات االحتالل الأمريكي،
و�إحلاق اخل�سائر املادية التي �أو�صلت اقت�صاد �أمريكا �إىل الهاوية .و�إن
ا�ستطاع �أوباما �أن ي�ضمن منع اخل�سارتني مع ًا� ،أو منع �إحداهما ،فلن ي�أمر
قواته مبغادرة العراق على الإطالق .وهذا ما يعمل يف الوقت ال�ضائع
الآن من �أجل توفري �شروطه ،ح�سب ت�سل�سل اخلطة التالية:
 -1ت�ضليل العامل ،والعراقيني ،ودول اجلوار اجلغرايف ،ب�أنه جاد
باالن�سحاب من العراق.
 -2توفري �ضمانات ا�ستمرار حكومة موالية للواليات املتحدة
الأمريكية ،من خالل حت�صينها بعوامل ثالث:
الأول :ما ت�سميه «امل�صاحلة ال�سيا�سية» بني القوى احلاكمة العميلة
بتوزيع احل�ص�ص واملكا�سب بينها على قاعدة تق�سيم العراق جغرافي ًا
جر ف�صائل تزعم
و�إثني ًا ،وتوزيع ثروات العراق بينها .والعمل على ِّ
�أنها من ف�صائل املقاومة .وا�ستدراج من ت�ستطيع �إغواءه و�إغراءه من
اجلي�ش الوطني حتت خديعة �إلغاء «قانون اجتثاث البعث».
الثاين� :إغراء دول اجلوار العراقي و�إغراقها بالوعود ب�إعطائها
مق�سم لقاء االعرتاف بـ«العملية
مكا�سب بحفظ م�صاحلها يف عراق َّ
جرها �إىل طاولة حوار حتت
ال�سيا�سية» امل�شبوهة .ولهذا يعمل على ِّ
�صيغ م�ؤمترات �إقليمية.
الثالث� :إغراء املجتمع الدويل باملحافظة على م�صاحله يف العراق.
� -3ضمان تطبيق االتفاقيات املعقودة بني الطرف الأمريكي
املحتل ،والطرف العراقي العميل.
و�إذا ما وفرت �إدارة �أوباما كل عوامل جناح هذه اخلطوات �أو
بع�ضها ،ي�صبح واقع بقاء �أمريكي �آمن يف العراق مي�سور ًا با�ستخدام
احلد الأدنى من القوات الع�سكرية.
و�إذا كانت هذه هي اخلطة التي تعمل �إدارة �أوباما على �إجنازها
الآن ،لكنها لي�ست بال�ضرورة هي اخلطة التي ميكن �أن تنجح .فكما
�أنها حتوز على بع�ض �شروط النجاح ،ف�إن هناك �شروط ًا �أخرى متنعها
وحتول دون جناحها.
و�إذا كانت املقاومة العراقية متلك �شروط منع جناح خطة �أوباما،
ب�إ�صرارها على متابعة املقاومة ب�شتى �أ�شكالها ،ف�إنها ت�ستطيع �أي�ض ًا �أن
متنع بع�ض �شروط النجاح التي متلكها �إدارة �أوباما من �أن تتحقق.
حيال هذه اخلطة نرى �أنف�سنا �أمام تنفيذ جزء �أ�سا�سي من اتفاقية
�سايك�س – بيكو ي�أتي بعد تنفيذ اجلزء اخلا�ص بفل�سطني� .إن هذا
اخلطر الداهم ،كما �أنه يحتاج �إىل جهد املقاومة العراقية كمحرك
رئي�سي يف ال�صراع الدائر بني قوى تق�سيم العراق والأمة العربية من
جهة ،وقوى املقاومة ال�شعبية العربية من جهة �أخرى ،ف�إنه يحتاج
�أي�ض ًا �إىل جهد تبذله دول اجلوار العراقي ،عرب ًا وغري عرب ،من �أجل
منع قرار تق�سيم جديد �شبيه بقرار تق�سيم فل�سطني.
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علي الريح :نحن �ضد املحكمة اجلنائية الدولية
علي الريح

قال الأ�ستاذ علي الريح �أمني �سر حزب
البعث العربي اال�شرتاكي ال�سودان وع�ضو
القيادة القومية للحزب �أن للحزب يف ال�سودان
موقف خا�ص جتاه املحكمة اجلنائية الدولية
و يف تواجد القوات االجنبية يف ال�سودان.
نحن �ضد املحكمة اجلنائية الدولية وذلك
منذ �إن طالبت يف البداية بت�سليم مواطنني
�سودانيني وقبل ان توجه اتهاماتها للب�شري..
الق�ضية بالن�سبة حلزب البعث ال تتعلق بر�أ�س
الدولة وامنا تتعلق باملباديء الننا نعتقد �أن هذه
املحكمة اجلنائية الدولية حمكمة غري عادلة
حمكمة موجهة لبلدان العامل الثالث فقط �أي
البلدان امل�ست�ضعفة ..بينما نحن كحزب بعث
لنا م�صلحة يف قيام حمكمة دولية تلتزم مبعايري
قانونية يت�ساوي �أمامها اجلميع� ..إذا قامت
مثل هذه املحكمة فنحن �أول من ي�ؤيدها.
حمكمة ت�ستطيع �أن حتاكم بو�ش وبلري وقادة
الكيان ال�صهيوين عما ارتكبوه من جرائم
ويف ذات الوقت حتاكم القوى املت�سلطة يف
دول العامل الثالث ف�سوف نكون نحن �أول
من ي�ؤيدها ..ولكن حمكمة تعتمد معايري
مزدوجة وتعتمد ا�س�س �سيا�سية �أي �أن حتال
لها امللفات من جمل�س االمن بينما هذه الدول
الدائمة الع�ضوية يف املجل�س ترف�ض الإلتزام
واخل�ضوع لهذه املحكمة .فهذه املحكمة
الهدف منها هو ممار�سة �ضغوط على البلدان
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امل�ست�ضعفة لتحقيق م�آرب و�أهداف امربيالية
�صهيونية .لذلك اعلنا رف�ضنا القاطع لالمتثال
�أو اخل�ضوع �أو امل�شاركة يف املحكمة اجلنائية
الدولية وطالبنا كل دول وبلدان العامل الثالث
الإن�سحاب من هذه املحكمة �إذا كان هذا
املوقف يتوافق مع موقف النظام فهذا اليغري
�شيئا من موقفنا جتاهه .الننا نختلف معه يف
ق�ضايا كثرية.
و�أ�ضاف وبغ�ض النظر عن هذا املوقف نحن
نختلف مع النظام يف جدية التزامه مبتطلبات
التحول نحو الدميقراطية والعدالة االجتماعية
وغريها من الق�ضايا فنحن لي�س لدينا م�شكلة
ذاتية او �شخ�صية مع �شخ�ص �أو نظام او
حزب بعينه .فق�ضيتنا ق�ضية مو�ضوعية نحن
نت�صارع على برامج ..ويف بع�ض الأحيان ويف
بع�ض املواقف تكون بع�ض اطراف املعار�ضة
�أبعد م�سافة مننا من النظام نف�سه .مثلآ فان
االطراف التي ترمتي يف اح�ضان ا�سرائيل
هذه �أ�سو�أ حا ًال ..وال�شقة بيننا وبينها �أو�سع
من ال�شقة بيننا وبني النظام .فالق�ضية ق�ضية
مو�ضوعية نحن ال ننظر لالمور من منظار ث�أري
�أو منظار عداء مت�أ�صل جتاه فئة ما ولكن نحاكم
كل قوى وفق براجمها وممار�ستها .وتعليقا
على موقف احلزب من االنتخابات القادمة
يف ال�سودان ،قال الأ�ستاذ الريح  :نعم �سوف
ندخل االنتخابات ..قد ندخلها من باب

امل�شاركة وقد ندخلها من باب املقاطعة ..لأن
مقاطعة االنتخابات هي معركة انتخابية �أي�ض ًا
وهي م�شاركة ونحن مع بقية القوى ال�سيا�سية
طرحنا عددا من ال�شروط �أهمها توفري مناخ
الدميقراطية ..الغاء القوانني املقيدة للحريات
فتح �أجهزة الإعالم ب�شكل معقول وعادل لكل
االحزاب ال�سيا�سية� .إعادة املمتلكات ..وهذا
الو�ضع ال ي�سمح للقوى ال�سيا�سية �أن ت�صارعه
ب�شكل عادل يف الفرتة املتبقية على مواعيد
�إجراء الإنتخابات .وعلى امل�ؤمتر الوطني ان
يفتح املجال �أمام كل القوى ال�سيا�سية ملخاطبة
الر�أي العام ال�سوداين.
وحول فيما �إذا كان احلزب �سوف يدخل
االنتخابات ب�شكل منفرد �أم �ضمن حتالفات
مع قوى �أخرى ،قال ع�ضو القيادة القومية
�أن الفكرة مطروحة و�سط القوى ال�سيا�سية
(التحالفات خلو�ض االنتخابات) ولكن ولرمبا
�سمعت �أن ال�سيد ال�صادق املهدي رف�ض هذه
الفكرة وان عنا�صر نافذة يف احلزب االحتادي
رف�ضت هذه الفكرة ..واحلركة ال�شعبية اي�ض ًا
ترف�ض هذه الفكرة فال تزال فكرة حتتاج �إىل
مناق�شة ولي�س بال�ضرورة �أن تتوحد القائمة يف
كل امل�ستويات ولكن يفرت�ض ان توحد القوى
ال�سيا�سية مواقفها ..واالهم من ذلك التوحد
حول برنامج النه كما ذكرت �سابق َا فنحن
لي�ست لدينا ق�ضايا �شخ�صية �ضد �شخ�ص
�أوحزب فخالفاتنا مع القوى ال�سيا�سية تنطلق
من �إختالف الربامج ال�سيا�سية ف�إذا كانت
بع�ض القوى ال�سيا�سية غري حري�صة على
التم�سك بالثوابت الوطنية ..ا�ستقالل البالد
و�سيادته ووحدته.

يف ذكرى �صربا و�شاتيال
ركاد سالم

يف ذلك اليوم ال�ساد�س ع�شر من �أيلول  1982كانت املخيمات
الفل�سطينية يف حميط مدينة بريوت هادئة متام ًا ،يف �أعقاب اغتيال
الرئي�س املنتخب ب�شري اجلميل ،وان�سحاب قوات الثورة الفل�سطينية
من بريوت بعد اتفاق مت بو�ساطة فيليب حبيب اللبناين الأ�صل
�أمريكي الهوية .ن�شرت التقارير �أن �شارون زار بيت الكتائب
يف �أعقاب مقتل ب�شري اجلم ّيل ووجد هناك قادة حزب الكتائب
وح�شد كبري من القوات اللبنانية التي كانت تعترب ب�شري اجلميل
قائدها .فخطب فيهم قائ ً
ال عليكم �أن تنتقموا من الفل�سطينيني،
ملاذا جتل�سون كالأطفال نحن �سنقدم لكم امل�ساعدة لالنتقام ،كما

حتدث من �شاركوا يف ارتكاب املجزرة من م�س�ؤويل القوات اللبنانية.
ان �شارون كان واىل جانبه ايلي حبيقة يتابعون املجزرة من �إحدى
البنايات املرتفعة وامل�شرفة على املخيم.
رغم كل ذلك ورغم قرار املحكمة الإ�سرائيلية يف حتميل �شارون
امل�س�ؤولية �إىل �أنه عاد �إىل �سدة رئا�سة الوزراء لإمتام دوره امل�ش�ؤوم
ومتابعة ارتكاب املجازر ونق�ض االتفاقات حيث �أعلن منذ بداية
ت�سلمه رئا�سة احلكومة الإ�سرائيلية �أنه �ضد اتفاقات �أو�سلو� .أي
مراقب للأحداث ي�صل اىل ا�ستنتاج وا�ضح �أنه لي�س من فائدة يف عقد
اتفاقات مع ا�سرائيل .فالدولة العربية مل حترتم �أي اتفاق والتاريخ
حافل بال�شواهد .و�صربا و�شاتيال جمزرة ذهب �ضحيتها ثالثة �أالف
من فل�سطينيني ولبنانيني ت�ؤكد يف ذكراها ال�سابعة والع�شرين �أن ال
�أمل يف االتفاقات .واليوم ال تعري ا�سرائيل اهتمام ًا مبا وافقت عليه
يف خارطة الطريق من وقف الن�شاطات اال�ستيطانية مبا فيها النمو
الطبيعي وت�ستمر ببناء اجلدار العن�صري رغم قرار املحكمة الدولية،
وترتكب املجازر يومي ًا بحق �شعبنا الفل�سطيني نتيجة ح�صار غزة
و واملالحقة والقتل اليومي لأبنائنا يف ال�ضفة وغزة .والأمر الثاين

قاسم سالم

د .قا�سم �سالم :حماوالت
احلوثيني قدمية لتمزيق اليمن
قال الدكتور قا�سم �سالم �أمني �سر حزب البعث العربي
اال�شرتاكي اليمن وع�ضو القيادة القومية للحزب �أن
حماوالت احلوثيني لتمزيق الوطن تعترب قدمية ،مو�ضحا
�أنها تكررت مرتني عرب التاريخ اليمني ومنيت يف كل
مرة بالف�شل الذريع.
وو�صف الدكتور قا�سم �سالم طموحات ا لإمامة لدى
احلوثيني ب�أنها اخطر من حماولة االنف�صال الذي حدث
يف جنوب الوطن ،م�شريا �إىل �أن هذه الطموحات قدمية
فقد �سبق �أن ادعى بدر الدين احلوثي ا لإمامة يف عهد
ا لإمام يحيى الذي قام ب�سجنه �سنتني ثم ادعى ا لإمامة
مرة �أخرى بعد قيام ثورة � 26سبتمرب وقاتل اجلمهورية
يف �صعدة وانت�صرت الثورة واجلمهورية عليهم.
و �أ�ضاف �أن حركة احلوثي مل تعد تدعي ا لإمامة
مبفهومها التقليدي و �إمنا �أرادت �أن تكون �صعدة مرتكز ًا
للمذهب ال�صفوي احلاقد على ا لأمة وعلى ا لإ�سالم
�أي�ضا ,م�شريا �إىل �أن ما يحدث يف �صعدة ي�أخذ اجتاه ًا
طائفي ًا وعن�صري ًا �صرف ًا وي�أخذ بعد ًا مذهبي ًا يتغذى بروح
العداء واحلقد على ا لإ�سالم وعلى العروبة وعلى �شعب
اليمن بالتحديد ،وان هدف هذه الفتنة هو �إعاقة التنمية
يف وطننا وزعزعة ا لأمن واال�ستقرار والتقدم والتطور
والت�سامح الذي �شهدته اليمن لي�س من اليوم �أو بعد
االنتخابات ،ولكن منذ ان توىل الرئي�س علي عبد اهلل
�صالح مقاليد احلكم عام 1978م وحتى ا لآن.

�أن قوى اليمني مل تكن وخالل م�سريتها �إال يف خدمة �إ�سرائيل،
فالقوات اللبنانية وكما �أ�صبح معروف تدين للإ�سرائيليني تدريب ًا
وت�سليح ًا وحتى قيادة.
والأمر الثالث �إن جمزرة �صربا و�شاتيال هي عنوان �شعب م�ضطهد
�ضاقت به الأر�ض على ات�ساعها .ووجود خميمات ال�صفيح على
احلدود العراقية -الأردنية ،والعراقية-ال�سورية ،التي بنيت بعد
حملة من القتل والتنكيل مار�ستها القوى الطائفية �ضد �أبناء �شعبنا
حي البلديات حتديد ًا .يف �صباح ال�ساد�س
الفل�سطيني يف العراق ويف ّ
ع�شر من �أيلول �سقط ثالثة �أالف من �أهايل خميمي �صربا و�شاتيال،
مل يكن يف يدهم من �سالح �إال دموعهم وتو�سالتهم �أمام �آلة احلرب
الإ�سرائيلية الهمجية ،وجمموعات من قتلة حاقدين جاء بهم
�شارون لتنفيذ خمططه القذر ،لكن عدالة ال�سماء جعلت من �شارون
عظة ملن يتعظ ،فبعد �سنوات من �إعالن دخوله يف غيبوبة مل يعلن
عن وفاته وقيل ب�أن الأر�ض ترف�ضه وال�سماء تلعنه.
يف ذكرى املجزرة ال ي�سعنا �إال �أن نطلب من اهلل الرحمة لل�شهداء
واىل جنات اخللد والنعيم والذلة والعار ل�شارون وعمالئه
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قراءة يف الأو�ضاع الإيرانـيـة الراهنة
بقلـم :د .يوسف مكي

وكان ال�صراع يف وجهه الآخر ،تعبريا عن اختالف يف املوقف من
ت�سيي�س الدين .فكثري من الإ�صالحيني الإيرانيني ،ي�شاركهم يف ذلك
�شرائح وا�سعة من املفكرين يرون �أن الدين احلنيف مل يرتك نظرية وا�ضحة
التفا�صيل يف احلكم ال�سيا�سي .و�أنه مل يكن للر�سالة ال�سماوية� ،أن تفعل
ذلك .لأنه يعني �إلغاء للتاريخ و�صريورته .لقد ب�شر الإ�سالم مببادئ تربوية
ملهمة لل�سلوك الإن�ساين ،وترك للنا�س �أن يقرروا يف �ش�ؤونهم اخلا�صة ،مبا
يف ذلك نظمهم التاريخية العقلية ،مبا يت�سق مع مبادئه العظيمة .وعلى هذا
الأ�سا�س ،ذهب كثري من العلماء �إىل �أن الأخذ بالنظام ال�سيا�سي والقانوين
للدولة احلديثة ال يتفق مع الإ�سالم فح�سب ،ولكنه يحقق املثل العليا التي
نادي بها يف العدالة االجتماعية ،وحتقيق احلرية وامل�ساواة.
�إحدى احلقائق التي ت�سببت يف الأزمة الراهنة ،هي عدم قدرة النظام
على تلبية احلاجات الأ�سا�سية ملواطنيه .ف�إيران التي كان تعداد �سكانها،
غداة ت�سلم املاليل لل�سلطة ال يتجاوز اﻠ  40مليون ن�سمة ،تخطى تعداد
ال�سكان الآن اﻠ  70مليون ن�سمة ،ربعهم دون �سن اخلام�سة ع�شرة ،وكانت
�سيا�سة ت�صدير الأزمة ،ودعم احلركات ال�سيا�سية املوالية لإيران يف
اخلارج ،وامللي�شيات العراقية املوالية لإيران ،على ح�ساب وحدة العراق
وا�ستقالله ،من حزب الدعوة واملجل�س الأعلى للثورة الإ�سالمية ،قد
ح�صدت جز ًء كبريا من ح�صة الإيرانيني .فقد كلفت احلرب العراقية
الإيرانية ،املليارات ،التي كان من املفرت�ض فيها �أن ت�صبح ر�صيدا يف
خدمة هدف التنمية ،وتوفري امل�صحات وامل�ست�شفيات واملدار�س وتعبيد
الطرق ،و�إيجاد وظائف للعاطلني عن العمل .لكن ذلك مل يكن مت�سقا مع
�سيا�سة النظام يف ت�صدير �أزماته.
وجاء احل�صار الدويل الذي تعر�ضت له البالد لي�ضاعف من قتامة
الو�ضع ويزيد من �أزمة النظام االقت�صادية .كما �أ�ضافت النزعة الع�سكرية،
والأطماع الإقليمية لإيران يف منطقة اخلليج ،لتجعل النظام اجلمهوري
الإ�سالمي ،يتجه �إىل �ضخ الع�شرات من مليارات الدوالرات ،تعزيزا
لرت�سانته الع�سكرية ،ف�ضال عن امل�ضاعفات ال�سلبية مل�شاريع التكنولوجيا
النووية ،ومواقف القوى الكربى منها ،ويف املقدمة الواليات املتحدة
الأمريكية ،على الأ�صعدة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والدولية.
مل يكن تزوير الإنتخابات وحده الذي �أدى لالنتفا�ضة ال�شعبية ،بل
كان الق�شة التي ق�صمت ظهر اجلمل ،فقد �ضاق الإيرانيون بوعود رجال
ال�سيا�سة ،وفقدوا الأمل بتح�سن �أو�ضاعهم املعي�شية .وقد �أدت �أو�ضاعهم
املزرية� ،إىل ت�آكل �شعبية نظام «الويل الفقيه» ،فخرجوا �إىل ال�شارع معربين
عن غ�ضبهم و�سخطهم ،واحتجاجهم على الفقر والبطالة ،و�أوهام احلكم
العادل .هي �إذ ًا ،وجه لأزمات تتداخل فيها �صراعات عدة� :صراع بني
الرتييف والتمدين ،و�صراع م�صالح ،و�صراع �أجيال ،و�صراع حمافظة
وع�صرنة ،وهي �صراعات جديرة ب�أن نقف عندها يف حمطات قادمة.
لن نذهب بعيدا ،يف تف�صيل الكيفية التي �شهد فيها املجتمع الإيراين
ب�أم عينيه انهيار منظومة قيمه .ولن يكون علينا اال�ستغراق طويال ،يف
البحث عما يعزز وجهة النظر هذه .ف�شريط الأحداث ،ولي�س علينا،
يف هذا ال�سياق� ،أن نختار �أحد اخلنادق� ،أو جانبا من حلقات ال�صراع،
لنطل منه على حقيقة ما يجري .فالأمر ل�شدة و�ضوحه� ،أ�صبحت كل
طرقه «ت�ؤدي �إىل روما» .ولعلنا يف هذا ال�سياق ،نقت�صر على �أربعة حماور،
تختزل القول وتغنى عن رحلة البحث .ف�ساد مايل و�إداري ،وتهم مبمار�سة
التعذيب والإرهاب ،حد ممار�سة االغت�صاب اجلن�سي بحق اخل�صوم،
و�صراع حمتدم على ال�سلطة ،وتهم بتزوير نتائج االنتخابات الأخرية.
ومن تداعيات هذه الأزمة �أن بع�ض الأ�صوات باحلوزات العلمية
وبرملانيني �أ�صبحت تطالب بعزل �آية اهلل علي خامنئي ،ومراجعة
�صالحيات من�صبه .لكن عملية عزله لي�ست بالأمر ال�سهل ،على الرغم

�آن لنا احلديث عن �أ�سباب الأزمة الإيرانية ،وهي يف اعتقادنا �أ�سباب كثرية ومركبة ،ال متثل تطورات ما بعد �إعالن فوز جناد
بكر�سي الرئا�سة� ،سوى جزء �ضئيل من قمة جبل جليدي كامن ،ينبغي للك�شف عنها الغو�ص �إىل قاعدته.
�إن الأزمة احلالية ،هي تعبري عن اختالل يف موازين القوة ،و�صراع حمتم بني البنيات القدمية والع�صرنة ،بني اجلمود واحلداثة،
بني العقل املحافظ ،املتم�سك مبقولة �أن لي�س بالإمكان �أف�ضل مما كان ،وبني نخب ت�ؤمن �أن قانون احلياة هو التطور ،و�أن اجلديد
ي�أتي دائما حتت ال�شم�س .و�صراع �أي�ضا بني احلكم املطلق وبني حق النا�س يف تقرير م�صائرهم و�أقدارهم.
من ت�أكيد املرجع الديني البارز يف قم �آية اهلل �أ�سد اهلل بيات زجناين على
�أهمية قيام جمل�س اخلرباء بوظائفه يف تقومي �أو عزل «الويل الفقيه» �آية اهلل
علي خامنئي ،م�شريا �إىل �أن القائد الأعلى للجمهورية الإ�سالمية قد فقد
�شروط القيادة ،وبخا�صة �شرط العدالة.
ويبدو حتى هذه اللحظة� ،أن �أمام املعار�ضة طريقا طويال ،و�أن ال�صراع
لن يح�سم �سريعا يف �صاحلها� .سيكون هناك كر وفر .وبالقدر الذي
تتمكن فيه النخب ال�سيا�سية التي تت�صدر املعار�ضة من تو�سيع قاعدتها
االجتماعية ،وحركة احتجاجها ،بالقدر الذي تقرتب فيه من حتقيق
�أهدافها ،يف تغيري املعادلة ال�سيا�سية القائمة .ولن يكون ب�إمكانها حتقيق
ذلك �إال �إذا حتولت من حركة مقت�صرة على ال�شرائح العليا ،املرتبطة
تاريخيا ،بالنظام الإ�سالمي �إىل حركة �شعبية ت�ضم يف �صفوفها اجلياع
وامل�سحوقني ،وخريجي اجلامعات املت�سكعني على الأر�صفة بحثا عن
امل�ستقبل والأمل.
�إن لدى الأمريكيني اهتمام كبري مب�ستقبل �إيران ،لأن لذلك عالقة
مبا�شرة بامللف النووي الإيراين ،وبالأطماع الإقليمية الإيرانية يف اخلليج
العربي ،وبامل�ساندة الأمريكية الدائمة للكيان ال�صهيوين ،الذي يعترب من
وجهة خرباء الع�سكرية الأمريكية ،الأ�سطول الأمريكي الثابت بال�شرق
الأو�سط ،و�أي�ضا ب�سبب العالقة امل�صريية بني حزب اهلل اللبناين والقيادة
الإيرانية .ولهم اهتمام �أي�ضا مبا يجري يف �إيران لعالقته املبا�شرة مبا يجري
يف �ساحة املنازلة العراقية ،خا�صة و�أن جممل العملية ال�سيا�سية يف العراق،
قد متت على �أ�سا�س التحالف الأمريكي -الإيراين يف �أر�ض ال�سواد.
ومن جانبنا ،نحن �أبناء اخلليج العربي والوطن العربي الكبري ،فقد
�شاءت حقائق اجلغرافيا والتاريخ �أن نكون على �صلة مبا�شرة مبا يجري فيها
ومن حولها ،كما �شاءت حقائق اجلغرافيا والتاريخ �أي�ضا� ،أن تكون عالقتنا
بها يف معظم الأحيان ،عالقة متوترة رغم الت�شابك الديني والثقايف،
والتالقح احل�ضاري .ول�سوء احلظ ،ف�إن ثقل التاريخ وح�ضوره القوي
و�إ�سقاطاته ،ما زالت حتى هذه اللحظة ،حتكم �سلوك النخبة احلاكمة يف
�إيران ،على اختالف توجهاتها وم�ساربها ،كما حتكم ت�شعباتها والقوى
التي ت�ستمد ح�ضورها من مرجعية قم .وحني نقرر ذلك ،ال ننطلق من
موقف �شوفيني �أو ر�ؤية عن�صرية ،ل�سبب ب�سيط هو �أن ثقل التاريخ ،كما
نراه ،مل يكن عبئا على م�سريتنا احل�ضارية ،وال على مواريثنا �أو منظوماتنا
الثقافية والفكرية ،بل كان �أثناء الع�صر الذهبي للعرب وامل�سلمني ،مع
جملة �أخرى من العنا�صر ،عامل �إثراء وتخ�صيب للنه�ضة العربية .مل
يكن ذلك هو احلال ،بالن�سبة لبالد فار�س ،فقد كانت جتليات النه�ضة
العربية ،وتوتراتها وتفاعالتها ،عوامل تذويب وت�ضع�ضع للإرث القدمي،
وللرتكة ال�سا�سانية.
كانت ردة فعل ال�شعوب الفار�سية ،عندما اقتحمت جيو�ش امل�سلمني
بالدهم يف معركة القاد�سية ،بقيادة ال�صحابي اجلليل� ،سعد بن �أبي وقا�ص
هي القبول «عنوة» بالإ�سالم ،ورف�ض العربية .وقد �أ�س�ست تلك البداية،
لقيام �أكرب مرتا�س ب�شري مانع ،حال دون االمتداد اجلغرايف للأمة العربية
باجتاه ال�شرق ،مع �أن الإ�سالم و�صل �إىل ال�سند وحدود ال�صني يف ذلك
االجتاه.
وتبدو املقاربة �أكرث و�ضوحا ،حني ن�ستح�ضر ما ح�صل للجيو�ش
العربية الفاحتة ،التي اجتهت �شماال حيث و�صلت �إىل �أ�ضنة ،قريبا من
ه�ضبة الأنا�ضول .و�أي�ضا وب�صورة �أقوى ،ما حدث للجيو�ش املتجهة
غربا ،من م�صر وعربها �إىل بالد املغرب .فقد مت تعريب جميع املناطق التي
اعتنقت الإ�سالم ،و�صوال �إىل جبل طارق ،بل و�صلت تلك الفتوحات
�إىل الأندل�س ،التي تعربت �أجزاء كبرية منها ،وبقيت كذلك لعدة قرون.
وباملقابل تعطلت عملية التعريب �شرقا عند �أبواب فار�س .كان الت�صادم
مريرا بني عراقة ح�ضارية �سا�سانية ،وبني اجليو�ش الفاحتة ،لدرجة جعلت

عملية الفتح ،من �أطول احلروب اجلهادية التي قام بها العرب �أثناء خالفة
�أمري امل�ؤمنني ،عمر بن اخلطاب ،و�أكرثها �ضراوة .وقد تركت عقدة
التفوق حاجزا نف�سيا كبريا ،بني مواريث الإمرباطورية التي غربت،
واحل�ضارة التي �أ�شرقت �شم�سها .وترك ذلك ب�صماته وا�ضحة يف نزوع
ا�ستعالئي م�ستمر ،و�صدامات متتالية� ،أ�سهمت يف دحر احلقبة الأموية،
وقيام اخلالفة العبا�سية ،و�أي�ضا يف �صراعات متتالية� ،أثناء تلك احلقبة،
بدءا من �أبي م�سلم اخلرا�ساين ،وا�ستمرارا بالربامكة� ،إىل م�صرع اخلليفة
الأمني بن هارون الر�شيد.
مل يكن ذلك املوقف ،على �أية حال ،خروجا على نوامي�س الكون،
فالأمم كما يرى امل�ؤرخ الربيطاين �أرنولد توينبي ،حني تواجه بهزائم
وحتديات ،ت�ستنه�ض �إرثها وخمزونها احل�ضاري ،وي�صبح ا�ستمرار
وجودها ،مرتبطا بال�شعور بالتحدي ،وبنوعية اال�ستجابة والتحفز
املطلوبني ال�ستمرارية احل�ضور التاريخي.
لن ن�ستغرق بعيدا يف التاريخ ،ولن نتابع �صفحات ال�صراع ال�صفوي
العثماين ،و�إ�سقاطاته على املنطقة .وامل�ؤكد �أن الأجدى ،هو تناول
احلا�ضر ،واالنطالق منه �أمال يف �أن يتجاوز اجلميع عقد التاريخ ،و�أن
ي�سلموا ب�أن تركة التاريخ ،ينبغي �أال تكون على ح�ساب ا�ستحقاقات
اجلغرافيا ،و�أن عدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية ،هو غاية املطلب �شرط
�أن يكون ذلك هدفا للجميع ،ال �أن يكون ذريعة للمزيد من التدخالت.
وال يذهنب بنا الظن �أبدا ،يف الت�صور ب�أن ت�آكل الأطراف لي�س له ت�أثري
على العمق اال�سرتاتيجي للأمة .و�إذا اعتربنا ذلك م�سلمة وبديهية،
ف�إيران الآن ت�سهم بامتياز يف ت�آكل �أطراف الأمة ،وتعتدي على القلب
منها.
فهي على �سبيل املثال ،حتتل �أر�ضا عربية ،يعرفها العرب �أحيانا
باملحمرة و�أحيانا بالأحواز ،ت�ضم مدنا عربية عدة ،كعبادان واحلويزة
والأحواز واملحمرة .وهذا اللواء هو بحجم ثالثة �أ�ضعاف فل�سطني،
و�سكان يتجاوزون �ستة ماليني من العرب .كما حتتل جزرا عربية� :أبو
مو�سى وطنب ال�صغرى والكربى ،وتتدخل يف كل �شاردة وواردة يف
العراق ال�شقيق ،من�سقة مع قوات االحتالل الأمريكي ،وم�سهمة عن عمد
يف ت�شظيه وتفتيته .وتروج �أي�ضا مل�شاريع التفتيت الأمريكية ،يف املنطقة
من خالل �إحالل االنتماءات الطائفية ،بديال عن الهويات الوطنية.
وتخلق يف هذا امل�ضمار ،ب�ؤرا للفتنة يف اليمن واملغرب واجلزائر وم�صر
ولبنان و�سوريا وال�سودان وتون�س ومنطقة اخلليج العربي .كما تقوم
ب�صناعة معار�ضات عربية ،على �أ�س�س طائفية و�إثنية ،مهددة �أمن الوطن
العربي وا�ستقراره ،عدا عن تدخالتها الفا�ضحة يف بلدان �إ�سالمية �أخرى
غري عربية ،ك�أفغان�ستان.
يف املقابل ،ال يحتل العرب �سنتيمرتا واحدا من الأرا�ضي الإيرانية،
وال يتدخلون يف �ش�ؤونها ،مهددين �أمنها وا�ستقرارها .ولي�س يف �إيران،
معار�ضة واحدة حتتمي ب�أي نظام عربي .واجلميع يف الطرف العربي ين�شد
الأمن وال�سالمة .وال يطلب العرب من �إيران� ،أي �شيء �سوى �أن ترفع
�أيديها عن التدخل يف ق�ضاياهم ،وحترتم اختياراتهم ال�سيا�سية وحقوقهم
التاريخية .ورغم �أنها مطالب ب�سيطة جدا ،ف�إنها �أمام نزعة اال�ستعالء
و�أطماع التو�سع ال تزال بعيدة املنال .نناق�ش ما جرى ويجري يف �إيران،
لأن لذلك ت�أثري ًا مبا�شر ًا على �أمننا وا�ستقرارنا .ول�سنا يف وارد تقرير ما
ينبغي �أن يكون ،ولن يكون علينا �سوى احرتام خيارات �شعوب �إيران
و�إرادتها� ،شرط �أال تكون تلك اخليارات على ح�ساب حقوقنا و�أمننا.
ونتطلع �إىل عالقات متكافئة ،واحرتام ملبادئ العدل والقانون ،و�شرعة
الأمم .ولن نكل رغم ثقل التاريخ و�إ�سقاطاته عن التطلع �إىل تعاون مثمر
بني �أمتنا وبني كافة ال�شعوب املجاورة حني تختار ال�سالم ولغة احلوار،
بديال عن لغة التهديد والقوة وفر�ض �سيا�سة الأمر الواقع.

الفكر وال�سيا�سة
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يف ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد النا�رص
يف الذكرى التا�سعة والثالثني على رحيل عبد النا�صر ن�ست�شعر عظيم احلاجة ،ونحن يف هذه املرحلة احل�سا�سة والدقيقة يف
تاريخ الأمة العربية� ،إىل �إبراز البعد القومي عند عبد النا�صر لي�س من الناحية النظرية و�إمنا من حيث املمار�سة العملية لأننا
نح�سب �أن ثمة قطاعات وا�سعة يف جمتمعنا العربي متخندقة خلف والءاتها ال�ضيقة..القطرية والطائفية واملذهبية والإثنية
والقبلية وغريها التي مل جتلب لنا �سوى النكو�ص والرتدي والتمزق.

بقلم:حمد العثمان

ميكن القول �أن البداية احلقيقية النطالق ثورة
 23يوليو يف ف�ضائها القومي ـ كما يح�سب بع�ض
املفكرين ـ كانت يف منت�صف اخلم�سينيات حينما
وجه عبد النا�صر �ضربات موجعة لربيطانيا وفرن�سا
متثلت يف �إجالء القوات الربيطانية وت�أميم قناة
ال�سوي�س وك�سر احتكار ال�سالح ،وهي قرارات قد
تبدو يف ظاهرها كما لو كانت قرارات خا�صة مب�صر
فقط ولكنها يف احلقيقة كانت قرارات على درجة
عالية من الذكاء ال�سيا�سي ومن احل�س القومي
املتميز ،فربيطانيا ت�ستعمر عدد ًا كبري ًا من البلدان
العربية وهي ذاتها التي �أطلقت وعد بلفور وعلى
�إثره زرعت الكيان ال�صهيوين يف قلب الأمة ،وهي
التي �شاركت مع فرن�سا يف �صفقة ال�سالح الفا�سد
امل�ستخدم يف حرب � ،1948إىل جانب �أن فرن�سا
حتتل هي الأخرى بلدان ًا عربية ومتار�س يف حق
�شعوبها �أب�شع �أنواع القتل والظلم.
ويف �إطار هدف التحرر العربي دعم عبد النا�صر
الثورة اجلزائرية مادي ًا و�سيا�سي ًا و�إعالمي َا وا�ستمر
هذا الدعم �إىل ما بعد ا�ستقالل اجلزائر ،كما �ساند
ثورة اليمن ال�شمايل حتى انت�صار الثورة ()1962
ومل يقف عند هذا احلد بل �ساهم يف ت�أ�سي�س وبناء
مين جديد ،وعلى ال�ضفة الأخرى ز ّود ثورة اليمن
اجلنوبي ( )1967 -63باملال وال�سالح حتى
التحرير فاال�ستقالل ،كما �ساند الثوار العراقيني
املعار�ضني للنظام امللكي ،ثم �أ ّيد حكم عبد ال�سالم
عارف ودعم بعد ذلك ثورة متوز ( 1968بقيادة
حزب البعث العربي اال�شرتاكي) ،ونا�صر ثورة
ال�سودان بقيادة النمريي ( ،)1969و�سارع �إىل
االعرتاف بثورة الفاحت من �سبتمرب الليبية (،)1969
وقدّ م دعمه املادي لثوار ظفار ،و�ساند �شعوب دول
اخلليج العربي يف مقاومتها لال�ستعمار الربيطاين،
أ�صر يف كل املحافل وامل�ؤمترات العربية والدولية
كما � ّ
على �أن تكون �أر�ض العرب للعرب و�إرادة العرب
للعرب وثروات العرب للعرب.
من ناحية �أخرى برهن عبد النا�صر على انحيازه
الال حمدود للق�ضية الفل�سطينية التي اعتربها ق�ضية
قومية بالدرجة الأوىل من منطلق �أن �أر�ض فل�سطني
هي �أر�ض عربية مغت�صبة من قبل ع�صابة �صهيونية
ال عالقة لها من قريب �أو بعيد بهذه الأر�ض التي
باركها اهلل جل وعال ،و�أن وجود هذه الع�صابة يف
ذات املكان يهدد الكيان القومي ولهذا نظر �إىل
ال�صراع العربي ال�صهيوين بو�صفه �صراع وجود
ال �صراع حدود ،وت�أ�سي�س ًا عليه �سعت ثورة 23
يوليو �إىل بث الروح القومية العربية يف �صفوف
الأمة للت�صدي لهذا العدو ال�صهيوين الغا�صب
الذي رفعت يف وجه الالءات الثالث املعروفة..
ال �صلح ..ال اعرتاف ..ال تفاو�ض ،وال غرو فقد

جمال عبدالناصر

رحل عبد النا�صر �إىل جوار ربه يف ذات ال�ساعة التي
�أنهى فيها �آخر معاركه من �أجل احلفاظ على الدم
الفل�سطيني وعلى املقاومة الفل�سطينية.
ولقد �أجه�ض عبد النا�صر جميع امل�ؤامرات
التي حاكتها القوى االمربيالية الكربى للم�سا�س
بال�سيادة العربية ،ومن �أهمها �أنه ت�صدّ ى لالحتاد
ال�سوفيتي عندما هدّ د بالتدخل يف �شئون العراق،
وواجه الأمريكان عندما احتلوا لبنان ،و�سارع
�إىل �إر�سال قوات عربية �إىل الكويت لقطع الطريق
على بريطانيا ،وجنح يف حماربة و�إ�سقاط الأحالف
وامل�شاريع اال�ستعمارية (حلف بغداد ـ احللف
الإ�سالمي ـ م�شروع �إيزنهاور) ،كما �ساهمت م�صر
يف احلفاظ على وحدة لبنان وا�ستقالله ومنعت
حتويل الأحداث (� )1958إىل حرب �أهلية دامية
(كما يف عام  ،)1975ومتكنت من نزع فتيل الأزمة
التي ن�شبت بني العراق والكويت (.)1961
و�إزاء حالة التجزئة التي تعاين منها الأمة العربية
من جراء ما خ ّلفه اال�ستعمار ،كان ال منا�ص من
ال�سعي يف اجتاه الوحدة العربية كرد طبيعي على
هذا الواقع الأليم ،لهذا حمل عبد النا�صر على
عاتقه لواء الوحدة العربية و�أ�ضحت الوحدة هدف ًا
من �أهداف م�صر العليا ،وعلى �أر�ض الواقع اجته عبد

النا�صر يف عام � 1958صوب دم�شق وكانت النتيجة
�أن حتققت �أول وحدة عربية بني قطرين عربيني
يف تاريخنا املعا�صر ،ولكن مل متكث هذه التجربة
طوي ً
ال لأن القوى االمربيالية و�أعوانها قد �سخروا
كافة �إمكانياتهم ومازالوا يف �سبيل منع قيام �أية
وحدة �أو �أي م�شروع عربي نه�ضوي ميكن �أن يحول
دون حتقيق م�آربهم يف املنطقة ،وعلى الرغم من
ذلك �شاركت م�صر من جديد بفاعلية يف حمادثات
الوحدة الثالثية مع �سوريا والعراق ( )1963ولكن
مل جتد الوحدة طريقها �إىل النور� ،إال �أن الأمل مل
يرتاجع قيد �أمنلة عند عبد النا�صر الذي كان يرى
�أن « :دعوة الوحدة العربية لي�ست من اخرتاعي لقد
كانت قبلي و�سوف تبقى بعدي» ،وقد ت� ّأكد هذا
الأمر على الأر�ض فبعد رحيل الرجل قامت العديد
من امل�شاريع الوحدوية الناجحة مثل دولة الإمارات
العربية املتحدة وجمهورية اليمن ،ف�ض ً
ال عن
جمل�س التعاون اخلليجي الذي يتطلع اخلليجيون
�إىل �أن يكون نواة لوحدة خليجية �شاملة.
ومل تكتف الثورة بذلك فقط ،بل و ّفرت
املنح الدرا�سية ب�صورة �سنوية للطالب العرب يف
خمتلف التخ�ص�صات العلمية من منطلق حر�صها
على تنمية الإن�سان العربي لأنه القاعدة الأ�سا�سية

لبناء املجتمعات املتقدمة ،كما �أن�ش�أت �إذاعة «
�صوت العرب» وهي الإذاعة الأكرث رواج ًا حينذاك
يف الوطن العربي ،ولقد لعبت هذه الإذاعة دور ًا
بارز ًا وم�ؤثر ًا يف عهد الثورة على ال�صعيد الإعالمي
وال�سيا�سي والثقايف ،كما �أن عبد النا�صر بح�سه
القومي العايل قد �أبقى على ا�سم وعلم اجلمهورية
العربية املتحدة حتى رحيله.
ويف �سياق ذلك كله ن�سجت م�صر ـ عبد النا�صر
عالقة حميمة مع اجلماهري العربية على نحو غري
م�سبوق يف تاريخنا العربي املعا�صر ،فقد ا�ستطاعت
الثورة �أن تنمي وعي املواطن العربي بق�ضاياه
الوطنية والقومية ،و�أن تربز له ب�شكل جلي �أهداف
الأمة و�أن ت�صوغ له الو�سائل وال�سيا�سات وتبينّ له
حقوقه وواجباته القومية ،ويف الوقت الذي ت�ستمد
الثورة طاقتها و�شرعيتها القومية من اجلماهري العربية
املج�سد
كانت اجلماهري تنظر �إىل الثورة ب�صفتها
ّ
احلقيقي لكل �آمالها و�أمانيها القومية ،لذلك كانت
تقف خلف الثورة ..تنا�صرها وت�ساندها وت�ؤيدها
وبالأخ�ص يف املحطات التاريخية الكربى.
وال �شك �أن كل ذلك مل يكن ليتحقق على �أر�ض
الواقع لوال �أن ثورة  23يوليو قد �أدركت منذ مرحلة
مبكرة �أن االنتماء القومي هو املخرج من حالة
الرتدي والت�شتت ومن براثن القوى االمربيالية التي
ما انفكت حتيك امل�ؤامرات تلو امل�ؤامرات بق�صد
متزيق الأمة وتفكيك عنا�صر وحدتها و�إ�ضعافها وهو
املخرج من م�أزق القطرية والطائفية والإثنية والقبلية
نتجرع �سمومها يف وقتنا الراهن.
التي ّ
رحمك اهلل يا عبد النا�صر رحمة وا�سعة و�أ�سكنك
اللهم ف�سيح جناته مع ال�شهداء وال�صديقني ،ولقد
عا�شت الأمة العربية يف عهدك �أروع و�أزهى �أيامها
على امتداد تاريخها احلديث ،فعلى الرغم من
ال�سنوات الطوال ما زالت �صورتك مثبتة يف جدار
الوجدان العربي مل متحى من ذاكرة الأمة و�ستظل
ال�صورة تربز من جديد وتت� ّأطر من جديد يف كل
�أزمة جديدة ويف كل نكبة جديدة متر على الأمة
ت�ستح�ضر �صورتك يف خليط من امل�شاعر..م�شاعر
الت�أ�سي واحل�سرة وم�شاعر الرجاء والأمل.
ولي�س لنا �أخري ًا �سوى �أن نر ّدد ما قاله دروي�ش
عنك:
ا�ست�شهد املاء ومل يزل يقاتل الندى
ا�ست�شهد ال�صوت ومل يزل يقاتل ال�صدى
و�أنت بني ال�صوت وال�صدى
و�أنت بني املاء والندى
فرا�ش ٌة تطريحتى �آخر املد ى

انتظر العيد ،انتظر الفرح الأتي
بقلـم :صالح مختار
انتظر العيد ،والعيد ي�أتي وال ي�أتي.
انتظر العيد ،وقلبي متناثر بني بغداد وحمطات ا�سكنها ثم �أعربها،
بحثا عن عيد مير من فوقي ومن حتتي ،لكنه يت�سلل هاربا خجال من
د�سائ�س حزن حل ببغداد.
انتظر العيد ،ي�أتي الفطر ،وانتظر اال�ضحى ،وانا مم�سو�س بوله
وال ا�صحى ،بغداد � :أراها و�سيعة كغابة اكتظت بزرعها و�ضرعها،
وانيابها ،واحن �إليها بلهفة طفل فقد امه لر�شفة حليب من ثغرها.
ويت�صرم �أخر ،وانا حلم تائه بني يقظة ومنام،
انتظر العيد ،ي�أتي عام
ّ
اقبع يف زاوية احلرمان ،ابحث عن راحة ت�شرتي �صمتي ،وتطف�أ لوعتي
وتدجن نومي.
انتظر العيد ،تذهب االحالم �سارحة يف قطيع غنم ،ت�أتي االيام قاطعة
تواتر امل ،رافعة راية �شهوة قا�سية جلمرة تل�سع قلبي ليوا�صل نب�ضا خلته
انعدم.
انتظر العيد ،و�شهقة �شهيد تنتظرين يف كل زاوية نظر ،و�صرخة
طفل راى امه تنام وال ت�ستيقظ ،و�أمل ماجدة يحت�ضر بنجدة ت�أتيها
من معت�صم اغتيل وهي ال تعرف ،فتبقى عيونها م�سفوحة على درب

يد تاريخها ،عندها �سيكون يل يف بغداد بيت و�سوف انام بال كوابي�س،
و�س�أطلب من امي ان تلدين.
يف اول يوم العيد ،امل�ؤجل الفرحة ،ابت�سم ،ت�أ�سرين فرحة طفلة
ا�سمها (هلي) ،حتتفل بعيد ميالدها الثالث بالتزامن مع عيد الفطر،
مهجرة ال تعرف بغداد ومل تتنف�س من هواء عا�صمة الر�شيد ! ارى
وهي ّ
جنود اهلل يتجولون يف الف�ضل واالعظمية والكاظمية والكرخ ،يوزعون
ابت�سامات لب�شر �صار ترديد ال�شهادة اول عمل يقومون به بعد مغادرة
بيوتهم ،تقول االبت�سامة ،ابت�سامة جنود اهلل  :انتظروا غدا فهو قريب،
فنحن ل�صق قلوبكم وبني جفونكم ،ننتظر �أ�شارة انطالق يوم العيد،
ننتظر يوم مل يره عراقي ،يوم لي�س فيه ل�صو�ص ي�سرقون العيون من
حماجرها بعد اقتالعها باملثقاب ،يوم تخلو فيه الطرقات من ا�سنان ال
ترحم تفرت�س كل طفل يخرج را�سه من باب داره.
ابت�سم ،تدمدم هلي باغنية مل افهمها ،اقول لهلي � :شكرا هلي ،يا
م�ستقبلي ،وجيناتي التي تنزرع يف رحم بغداد ،وتزهر يف عيون القدر
رغم الغربة ،غدا �سنعود لبغداد� ،سازور �سوق حمادة رغم انها مل تعد
موجودة اال يف ذاكرتي بعد ان ا�صبحت عمارات حديثة� ،سارى �سوق
حمادة املوجود يف ذاكرتي ،و�سا�سري بازقتها ال�ضيقة واقبل جدران
كنت اعبث فيها� ،شكرا هلي وانت ترتمنني باحلنني لالهل ،وتطلقني
اغنية املو�سم القادم والتي لن تتفوق عليها اي ان�شودة  :هلهولة للن�صر
القادم ،هلهولة لبغداد املحررة ،هلهولة لبغداد االمن واالمان واحلرية
والكرامة ،هلهولة لبغداد التي ن�ستطيع فيها االبت�سام يف عيد حقيقي
�آت.

االنتظار .انتظر العيد ،وليايل �شارع (ابو ن�ؤا�س) ت�ؤرقني ،ت�سحلني
وانا م�شدود اىل �سيارة� ،سرعتها كل�سان جمنون ظن ان خال�صة يف
الرثثرة ،تتجول بي ازقة ماعادت ازقتنا ،وعرب �شوارع مل اعد اعرفها،
ت�صري امنيتي احلارة هي تناثر ج�سدي ،االن ،ان متزقه طرقات ال اعرفها
يف مدينة �أجنبتني وحفرت �شوارعها و�أزقتها ودرابينها وجوامعها يف
ذاكرتي ،فا�صبحت املك مدينة وحدي ،دفن فيها رم�س جدي ،وابي
وامي ،حلمت ان ادفن يف مقهى يف �سوق حمادة ،كنت ا�شرب فيه
�شاي احلام�ض والدار�سني ،التخل�ص من وح�شة غربة ال ت�ضارعها اال
وح�شة اجللو�س يف ح�ضن ابلي�س.
انتظر العيد ،يف كل يوم جديد ،اغو�ص يف ذاكرة العيد ،ا�شم
عطر بغداد وهي تتوهج ب�صوت ام كلثوم (بغداد ياقلعة اال�سود)....
وتزاحمها �صدحات فريوز (بغداد يا يغداد ، )....وبني بغداد (قلعة
اال�سود) و (بغداد يا بغداد) ي�ضيع را�سي ،و�أن�سى غلق م�آقي عيني،
فيهطل مطر غزير من عني ما دمعت ،ويتوله قلبي ع�شقا يريد الهروب
اىل ازقة الكرخ لريى ما كان يتنف�سه قبل ن�صف قرن ! الكرخ كرة نارية
تتدحرج امام ذاكرتي تكرب كلما ازداد تدحرجها ,هل ت�صغر كرة
متدحرجة ؟
انتظر العيد ،ارى ابنتي التي مل تولد ،تخ�شى العيد ،م�صابه بداء
ا�سمه الهم ،تقول يل  :كيف اكون يف مدينة �صار مالكها من مل ينبت
يف رحمها ،وال ر�ضع من حليب ن�ساءها ؟ يف مدينة ميلكها غرباء ال نوم
هم من ديكتاتور ا�سمه خوف .يوم ال يبقى يف بغداد
وال ابت�سام ،فقط ّ
اال من ر�ضع من ثديها ،ونبت يف رحمها ،و�صلى يف م�سجدها ،وقبل

�أ�رسج خيولك...
للشاعر :موسى شعيب رحمه اهلل

�شاعر...
قتلته ق�صيدة

�أ���س��رج خ�ي��ول��ك �إن ال� ��روم تقرتب
ووج � � ��ه �أم � � ��ك ق � �ت� ��ال ب� ��ه ال �ع �ت��ب
�أ� �س��رج خ�ي��ول��ك ك���س��رى ع��اد ثاني ًة
و� �ش �ه��وة امل��ل��ك يف ع �ي �ن �ي��ه تلتهب
ويف ال �� �ش ��آم خ �ي��ول ال �غ��زو جاحمة
ت��دو���س ق�ب�ل�ت��ك الأوىل وتغت�صب
�أ��س��رج خيولك فال�صحراء ظامئة
ل��واب��ل م��ن ��ش�ف��ار ال�سيف ين�سكب
�أع� ��د ب���س�ي�ف��ك ل �ل �� �ص �ح��راء وثبتها
وه��ز بالنخل ك��ي ي�ساقط الرطب

يف �صيف  1980زار ال�شهيد مو�سى �شعيب العراق و�ألقى
هذه الق�صيدة �أمام ال�شهيد القائد �صدام ح�سني قبل اندالع
احلرب العراقية الإيرانية وبعد يومني من عودته �إىل لبنان
امتدت له يد الغدر فوقع اغتياله يف بريوت يف  28متوز على يد
ّ
جمموعة �شعوبية انتقاما منه ب�سبب كتابته لتلك الق�صيدة..

*** راع� �ف ��ة
�آت ويف رئ� �ت���ي ب��ي ��روت
ك�سرية الطرف تغ�شى وجهها ال�سحب
�أت �ي��ت �أ���س���أل ي��ا ب �غ��داد ع��ن حلمي
ع ��ن �أم� ��ة ل ��زم ��ان ال �ف �ت��ح تنت�سب
وع � ��ن ���س��ي��وف و�أب� � �ط � ��ال و�أل���وي���ة
يف «ال�ق��اد��س�ي��ة» م��ا تنفك تنت�صب
وع��ن حبيب وع��ن ط�ف��ل وع��ن قمر
وع ��ن �أب يف ي��دي��ه اخل �ب��ز واللعب
�أت �ي��ت �أب �ح��ث ع��ن �أه �ل��ي تخطفهم
ليل ال�ط��واح�ين يف لبنان فاغرتبوا

نشرة تصدرها لجنة الثقافة
بالتجمع القومي الديمقراطي
الموقع على شبكة اإنترنت:

www.al-qawmi.org

حبيبتي �أن���ت ،يف ب �غ��داد �ضاحكة
هنا �أراه ��م على ال�شط�آن �أعينهم
للعيد� ،أم يف لظى ب�ي�روت تنتحب
ت�ضيء ،تزهر �أعرا�س ًا وت�صطخب
حبيبتي �أن� ��ت ،يف ب ��دو ويف ح�ضر
هنا ا�ستفاقوا ،هنا اخ�ضرت جراحهم
�سيان عند املحب الق�صر والطنب
ع��رو���س حلم مب��اء القلب تخت�ضب
النيل يبكي ،ودم��ع النيل يف بردى
ه��ن��ا ،ومت � ��وز و�� �ض ��اء �أرى زمني
ي�سيل ،وال��راف��دان اجلفن والهدب
من �سيوف يقبل من �أهلي ،ومن ذهبوا
ه �ن��ا ،ومت� ��وز خم �ت��ال �أرى وطني
***
ن �� �ش��وان ،ال دم �ع��ة ح ��رى وال رهب ب� �غ ��داد ه� ��ذي ج ��راح ��ي و�أغنيتي
وق���د ت �ع��ان��ق ف �ي �ه��ا ال � ��ورد واللهب
�أرى ف�ل���س�ط�ين ع�� ��ذراء ت�سيجها
وح��دَ ن��ا
�أي��دي الرجال ،وتُلوى دونها الن َوب ج ��رح ال �ع��روب��ة ي��ا ب��غ��داد ّ
�وح ��د يف �أع ��راق� �ن ��ا الن�سب
ك �م��ا ت � ّ
�أرى ال �ك �ن��ان��ة ي�ج�ل��و ح ��زن مقلتها
دم ال���ش�ه��ادة م��ن ��س�ي�ن��اء ين�سرب فوق الذرى ال�شم نحيا� ،أو تطيح بنا
�سنابك اخليل ،ما يف �أم��رن��ا عجب
متوز يا �شهقة املا�ضني ،يا فرح الآتني
ي� � ��ا ق� � � � � ��در ًا ب � ��ال� � �ن � ��ار ُي� �ك� �ت� �ت ��ب ك��ذا يعلمنا ال�ب�ع��ث ال �� �ص��دام ،وما
يف �شرعة البعث ي��وم امللتقى هرب
�أط �ل��ق ع��وا� �ص �ف��ك ال �ك�ب�رى مدوية
فقد طمى اخلطب حتى غا�صت الركب لن يهن�أ ال�سيف يف غمدٍ وقد �شمخت
���س��واع��د ل� �ع ��راق ال �ب �ع��ث تنت�سب
ال ي �ب �ل��غ امل �ج��د � �ش �ع��ب يف مرابعه
ي�ست�أ�سد الذئب �أو ي�سرتئ�س الذنب فلتهزج الغيد ،خيال اخلطوب �أتى
حت ��ف م �ه��رت��ه ال �ع �ب �� �س �ي��ة ال�شهب
***
�رب �أع�شقه
ح�ب�ي�ب�ت��ي ي��ا ب�ل�اد ال �ع�
ول�ت�ن�ه����ض ال �ب �ي��د ه ��ذا ب �ع��ث �أمتنا
ث� ��راك ،م��ا ه�م�ن��ي ب� ��ر ٌء وال و�صب
و�آي� ��ة اهلل ق��د خ���ص��ت ب �ه��ا العرب
رقم التسجيل:
SND 467
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