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التجمع القومي
يكرم ر�سول اجل�شي
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انتخابات 2010

8
ظاهرة العنف الأ�رسي

التجمع القومي يحيي ذكرى �إ�ستقالل البحرين

بريطانيا عملت على عزل �شعب
البحرين عن التالحم باحلقوق العربية

14
ع�رشون �سنة على
رحيل مي�شيل عفلق

تعاود «الطليعة» ال�صدور بحلة جديدة وبعزم �أكرب
على تطويرها من حيث ال�شكل وامل�ضمون لتواكب
طموحات و�أهداف التجمع يف ت�أدية ر�سالته الوطنية
والقومية.
وتتميز الطليعة يف حلتها اجلديدة ب�إ�صرار الأمانة
العامة والهيئة امل�سئولة عنها والأع�ضاء امل�ساهمني فيها
على تقدمي خطاب �سيا�سي واقت�صادي واجتماعي
يالم�س ق�ضايا النا�س وهمومهم ،وبنف�س الوقت ير�سم
معهم �آفاق ًا رحبة للعمل والنهو�ض ،وهو جزء من
العقيدة التي تربينا عليها و�آمنا بها ،عقيدة النهو�ض
بالأمة والن�ضال يف �صفوف جماهريها نحو الغد
الأف�ضل.
كما ن�سعى من خالل ما حواه العدد من موا�ضيع
ومقاالت �أن نبني ج�سور التوا�صل واالنفتاح على
�أو�سع الفئات اجلماهريية من عمال ومهنيني ون�ساء
و�شباب وطلبة ومثقفني ،فهذه الفئات هي �أداة الن�ضال
الوطني والقومي وهي غاياته ال�سامية ،وبغري نهو�ضها
وم�شاركتها الفاعلة يف ق�ضايا الوطن والأمة لن تنه�ض
الأمة وتداوي جراحاتها ،وتواجه �أعداءها .ونحن
ندرك يقينا �أن هذه اخلطوة ما هي �إال البداية يف م�سرية
ن�سعى من خاللها بناء ج�سور التفاعل واالنفتاح
والتوا�صل مع هذه الفئات ،و�سوف نوا�صل بدل
اجلهود والعمل من �أجل املزيد من التطوير ،ال على
م�ستوى ال�شكل بل على م�ستوى اخلطاب الوطني
والقومي .ومثل هذه اخلطوة حتتاج �إىل تعا�ضد جهود
الرفاق �أع�ضاء التجمع والأخوة والأ�صدقاء من خارج
التجمع .فيدنا ممدودة للجميع.
�أن الوطن مير مبنعطف كبري ،حيث التخندق
الطائفي وتقل�ص م�ساحة احلريات ال�سيا�سية وتكبيلها
باملزيد من القوانني املجحفة ،واملراوحة يف امل�سرية
الإ�صالحية ،وحيث اجلماهري الوا�سعة تعاين من
�ضائقات الإ�سكان والبطالة وتدين الأجور والتجني�س
وارتفاع كلفة املعي�شة وغريها .كما �أن الأمة تخو�ض
�أ�شر�س املعارك يف فل�سطني والعراق ولبنان وال�سودان
واليمن وال�صومال وغريها .و�إزاء هذه الق�ضايا جميعها
ينا�ضل التجمع للوقوف �إىل جانب جماهري الأمة يف
ن�ضالها وكفاحها على كافة اجلبهات ،وقد اجتهدنا
لكي تكون «الطليعة» مر�آة �صادقة ملواقف التجمع �إزاء
هذه الق�ضايا.

�أ�سـرة التحرير

2

�أن�شطة التجمع
«التجمع القومي» يطلق مبادرة لعقد
لقاء متهيدي بني القوى ال�سيا�سية
قال �أمني عام التجمع القومي الدميقراطي ح�سن العايل � ّإن اجلمعيات
ال�ست وافقت على مبادرة طرحها التجمع لعقد لقاء متهيدي للحوار
بني اجلمعيات قبل عقد �أي لقاء بينها وبني القيادة ال�سيا�سية حتدد
خالله مفهوم موحد و�أهداف و�أولويات يدار من خاللها احلوار.
و�أ�شار �إىل وجود م�شاورات بني اجلمعيات ال�سيا�سية من �أجل االتفاق
على �آلية معينة للحوار وحتديد �أجندة زمنية متوافق عليها من قبل
جميع الأطراف.
و�أو�ضح العايل �أن املبادرة التي طرحتها جمعيته ت�سعى لإ�شراك
جميع مكونات املجتمع البحريني �سواء اجلمعيات من داخل
الربملان �أو من خارجه .واكد �أنه طرح الفكرة على رئي�س حركة حق
ح�سن م�شيمع وعده بتدار�سها خالل لقاء عقد م�ؤخرا .معترب ًا توحد
اجلمعيات على �آلية معينة للحوار تدار من خاللها امل�سائل املهمة يف
البلد هو احلل الأمثل لعالج مو�ضوعات معقدة بدل التفرد بو�ضع
ر�ؤى احلوار لأن نتائجه لن تنح�صر على اجلمعيات فقط و�إمنا �ستت�سع
لت�شمل مكونات املجتمع املدين واحلكومة.

 ...ويعتزم عقد جمعية ا�ستثنائية
للبت يف مو�ضوع امل�شاركة
قال �أمني عام التجمع القومي الدكتور ح�سن العايل �أن التجمع
�سيعقد «عموميته» اال�ستثنائية نهاية العام اجلاري حل�سم م�شاركته
يف االنتخابات الربملانية والبلدية القادمة ،متوقع ًا  -يف حال م�شاركة
التجمع يف االنتخابات  -ف�أنها تف�ضل النزول بقائمة وطنية موحدة
جتمع اجلمعيات الوطنية.
وعلى �صعيد �أولويات التجمع خالل املرحلة املقبلة ،قال الدكتور
العايل على �صعيد اجلمعية لدينا عدة حماور ك�أولوية نعمل عليها فيما
يخ�ص العمل الداخلي« .التجمع» كبقية القوى ال�سيا�سية يعاين من
�ضعف م�ساهمة العن�صر ال�شبابي وت�أخر خلق قيادات �شبابية تت�سلم
مراكز قيادية يف اجلمعية وذلك من �أولوياتنا الرتكيز على هذا اجلانب
وو�ضعنا عدة برامج وقد بد�أنا ب�إدخال �أحد العنا�صر ال�شبابية يف الأمانة
العامة وهو م�س�ؤول الطلبة وال�شباب يف اجلمعية ولدينا توجهات خللق
�أذرع �شبابية ولت�أ�سي�س مركز �شبابي وللقيام بالأن�شطة ال�شبابية .وكما
ت�سعى اجلمعية على تقوية الإعالم اخلا�ص بالتجمع �إذ تعمل على
�إعادة النظر يف ن�شرة «الطليعة» والتي �ستعاود الظهور خالل �شهر
�سبتمرب ب�شكل متنوع �إذ مت ت�شكيل هيئة حترير لها ،كما �سيتم تفعيل
موقع اجلمعية الإلكرتوين بعمل منتدى للحوار �إ�ضافة �إىل االهتمام
بالق�ضايا الوطنية واملحلية.

 ...ويدعم العمالة الوطنية
ويدافع عن حقوقها
التقى الأمني العام الحتاد عمال البحرين ال�سيد �سلمان املحفوظ
مع وفد اللجنة املهنية والعمالية يف التجمع القومي الدميقراطي برئا�سة
الأ�ستاذ جعفر كاظم الدرازي وذلك م�ساء الثالثاء 2009/6/30م
يف مقر احتاد العمال ،وقد كان اللقاء مثمر ًا تناول التعاون والتوا�صل
بني االحتاد والتجمع القومي والتن�سيق مع االحتاد يف كافة املجاالت
واملواقف والق�ضايا العمالية التي تخدم عمال البحرين وكذلك
تناول اللقاء ق�ضايا الت�سريحات العمالية التي طالت العمال يف البنوك
وال�شركات وامل�ؤ�س�سات وكيفية الت�صدي لهذه امل�شاكل والت�ضامن
مع العمال واملوظفني امل�سرحني .كما مت مناق�شة ت�أثري انتقال الأيدي
العاملة االجنبية على ال�سوق ،حيث جدد وفد التجع القومي
املواقف املبدئية للتجمع والراف�ضة لت�سريح العمالة الوطنية مطالب ًا يف
هذا ال�صدد �أن يتم توفري الفر�ص املجزية للعمالة الوطنية حيث �أن
املعرو�ض من هذه الوظائف ال تلبي احتياجات هذه العمالة ،وب�ش�أن
تنقل العمالة االجنبية �أكد التجمع �أن هذا القرار يجب �أن ينفذ وفق ًا
ل�ضوابط حتمي م�صالح العمالة الوطنية و�أ�صحاب العمل امل�شروعة.
ويف نهاية اللقاء ثمن الأمني العام الحتاد نقابات عمال البحرين
زيارة وفد التجمع القومي الدميقراطي و�أ�شاد بالتعاون يف الق�ضايا
العمالية وم�ساندته ملطالب كافة عمال البحرين من اجل احل�صول
على حقوقهم العمالية املادية واملعنوية والعي�ش الكرمي.
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الأ�ستاذ ر�سول اجل�شي رئي�س ًا للهيئة اال�ست�شارية
عقدت الهيئة اال�ست�شارية للتجمع القومي الدميقراطي �أول اجتماع لها يوم
االثنني بتاريخ  8يونيو 2009م ومت �إختيار الأ�ستاذ ر�سول اجل�شي رئي�س ًا وال�سيد
غازي املو�سوي نائب ًا للرئي�س وال�سيد يو�سف �شرف �أمين ًا لل�سر من بني خم�سة
ع�شر ع�ضو ًا يف الهيئة اال�ست�شارية.
ً
كما ت�ضم الهيئة اال�ست�شارية كال من ال�سيد حبيب مرهون ،ال�سيد �سند حممد
املاكنة ،الدكتور عادل اجل�شي ،ال�سيد عبدال�صمد الن�شابة ،ال�سيد عبدالوهاب
قاروين ،ال�سيدة فوزية ال�شيخ ،الدكتور في�صل �شهاب ،الدكتور كاظم زبر،
وال�سيدة حما�سن عبدامللك.
�أما ممثلي الأمانة العامة يف الهيئة اال�ست�شارية فهم ك ً
ال من الدكتور ح�سن

العايل الأمني العام وال�سيد حممود الق�صاب نائب الأمني العام والدكتور جليل
احللواجي �أمني ال�سر.
ويذكر �أن الهيئة اال�ست�شارية يف التجمع القومي يتم تعيينها من قبل الأمانة
العامة للتجمع وتكون مهامها يف جمال تقدمي امل�شورة والتو�صيات للأمانة العامة
حول كافة الق�ضايا التي تراها مهمة ومنا�سبة.
كما مت االتفاق يف االجتماع على تفعيل �آلية العمل بني الهيئة والأمانة العامة
للتجمع لي�صار �إىل �إتخاذ قرارات م�شرتكة للموا�ضيع الوطنية املطروحة على
ال�ساحة على �أن تعر�ض هذه الآلية للمناق�شة يف االجتماع القادم ،كما ناق�ش
الأع�ضاء مو�ضوعات �أخرى و�إتخذوا ب�ش�أنها القرارات املنا�سبة.

 ...والتجمع يكرمه
�أ�شاد الدكتور ح�سن العايل الأمني العام
للتجمع القومي الدميقراطي بدور وجهود
الأ�ستاذ ر�سول اجل�شي خالل فرتة تر�ؤ�سه �أمانته
للتجمع القومي .وقال يف هذه اللحظات ي�صعب
على املرء �أن يعرب عن حقبة من العمل الد�ؤوب
واملتوا�صل مع الأمينن العام ال�سابق ملا كان له من
دور فعال منذ �أنطالقة التجمع ،حر�ص فيها على
خلق عالقات متطورة �سوا ًء داخل التجمع �أو
خارجه ،ومن خالل �شخ�صية (ر�سول اجل�شي)
الذي هو رائد ًا من رواد العمل الوطني يف
ال�ساحة البحرينية يجعلنا نفتخر بهاذا الرجل
الذي �أعطي كثريا وقدم خدمات متميزة يف
العمل ال�سيا�سي.
ومن ناحية �أخرى� ،أعرب ر�سول اجل�شي
عن �شعوره بالراحة هذه الأيام القليلة املا�ضية،
متذكرا االيام االوىل للعمل يف التجمع وانطالقته
مع بداية النهج اال�صالحي جلاللة امللك
حيث كان العمل مكثفا ويحتاج اىل اللقاءات
املتوا�صلة .وا�ضاف �أن االمور ال تزال حتتاج �أىل
املزيد من العمل والتن�سيق بني القوى ال�سيا�سية

حفل تكرمي اال�ستاذ ر�سول اجل�شي
والأهلية يف البحرين حيث ال زالت العديد من
امللفات كالد�ستور والتجني�س والبطالة واحلوار
الوطني من امل�سائل امللحة يف م�ستقبل العمل
ال�سيا�سي يف البحرين وتطوره وا�ستقراره.

ويف نهاية احلقل مت �أهداء اال�ستاذ ر�سول
اجل�شي درعا عرفانا بدوره وبجهوده يف م�سرية
التجمع القومي الدميقراطي وحتقيق اهدافه
الوطنية والقومية.

بيان يف ذكرى ثورات متوز اخلالدة
متر علينا هذه الأيام ذكرى ثورات يوليو (متوز)
اخلالدة يف الوجدان العربي ،بعد �أن نه�ضت م�صر
يف الثالث والع�شرين من يوليو/متوز ،1952
ليعلن �شعبها بداية عهد جديد للتحرر والعدالة
االجتماعية والوحدة التي فجرها الزعيم اخلالد
جمال عبد النا�صر ورفاقه من ال�ضباط الأحرار،
ثورة رائدة يف كافة املجاالت التحررية ،لينطلق
زخمها �إىل العراق يف ثورة الرابع ع�شر من متوز/
يوليو عام  ،1958ثم تتويج انت�صار ثورة املليون
�شهيد بان�سحاب القوات الفرن�سية يوم  5يوليو
 1962بعد ثورة مظفرة دامت �أكرث من �سبع
�سنوات ون�صف.
وبعد هذه الثورات بعدة �سنوات ،انطلقت
ثورة  17متوز /يوليو يف العراق لتعيد للعراق
بهاء ثورة  ،1958التي �شوهها ال�شعوبيون و�أعداء
الوحدة ،ولت�ؤكد �أن ال تراجع بل انطالق �شامل
�إىل م�ستقبل واعد لتحرير الإرادة العربية وامتالك
نا�صية العلم واملعرفة.
لقد كانت ثورة متوز املجيدة  1968يف العراق
ردا عربيا على كل النك�سات واجلروح التي
�أ�صابت امتنا �أمام الزحف ال�صهيوين امل�صر على
�إذالل الأمة العربية والعودة بها �إىل ع�صور التخلف
والظالم ،فكان م�شروعها النه�ضوي التحرري

�صرخة ا�ستنها�ض للطاقات العربية التي �شرذمتها
القوى املعادية ،و�أ�صبحت بغداد قاعدة متقدمة
لتوحيد ال�صفوف ور�ص اجلهود وتعميق ال�شعور
بالرابط القومي الوثيق وبناء ج�سور للتوا�صل بني
الأ�شقاء فكانت منوذجا لالنطالقة القومية نحو
الوحدة والتحرر ال�سيا�سي واالقت�صادي اللذين
د�شنا بقرار الت�أميم اخلالد  ،1972ثم التالحم
القتايل الرائع للجي�ش العراقي مع �أ�شقائه يف
اجلي�شني امل�صري وال�سوري يف حرب ت�شرين
املجيدة ،ثم حتقيق احلكم الذاتي للأكراد ،ثم
تكري�س ثروات العراق ل�صالح التقدم العلمي
والتكنولوجي واالقت�صادي ،والتنمية يف الأقطار
العربية ،ومن ثم كان الرد الطبيعي من قوى
اال�ستعمار هو توجيه النظام الإيراين لي�شن حربه
العدوانية على العراق ،وبعد ف�شلها وانت�صار
العراق ،كررتها تلك القوى بعدوانية �أ�شر�س يف
حرب اخلليج الثانية ،تلتها باحل�صار اجلائر ،وبعد
�أن انت�صر العراق يف كافة هذه املعارك ،ما كان
لتلك القوى الطامعة �إال �أن ت�شن حربها الظاملة يف
�أبريل  2003الحتالل العراق وتدمري بنيته التحتية
و�سرقة ثرواته من خالل ما ن�شهده اليوم على
�أيدي خدم االحتالل حكومة املالكي التي �سنت
قوانني واتفاقيات النفط والغاز و�سلمت حقول

النفط للكارتالت الكربى ،ووقعت االتفاقية
الأمنية مع الأمريكان لإلغاء كل �إجنازات ثورة
 17متوز اخلالدة و�إعادة العراق �إىل زمن االنتداب
والعبودية حتت اال�ستعمار الأمريكي.
واليوم ما �أحوجنا ال�ستلهام معاين وقيم
ثورات متوز اخلالدة يف م�صر واجلزائر والعراق،
وعناوينها العري�ضة املتمثلة يف بعث روح املقاومة
العربية ،ورف�ض كافة �أ�شكال التبعية واالحتالل،
والنهو�ض الوطني والقومي واحل�ضاري ،وتوجيه
الطاقات العربية نحو حترير فل�سطني ،وتكري�س
الرثوات العربية ل�صالح جماهري الأمة.
ووفقا لهذا املفهوم ،ف�أن ثورة املقاومة العراقية
البا�سلة اليوم هي وليد �شرعي لكل هذه الثورات
املباركة ،وهي �سياقها التاريخي الطبيعي ،وهي
الرد املبا�شر على الهجمة الإمربيالية ال�صهيونية
وعمالئهما لي�س على العراق فح�سب ،بل ويف
كافة �أرجاء الوطن العربي .ان انت�صار املقاومة
يف العراق ،والذي متثل يف ان�سحاب القوات
الأمريكية من املدن العراقية ،وترك عمالئهم
يواجهون م�صريهم املحتوم� ،سوف يكون بعون
اهلل املدخل لي�س لتحرير العراق فح�سب ،بل
ون�صرة حترير فل�سطني واجلزر العربية الثالث
وغريها من الأرا�ضي املحتلة.
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�أن�شطة التجمع
بيان �صادر عن التجمع القومي
يف ذكرى الوحدة اليمنية

ناق�شت الق�ضايا التنظيمية واجلماهريية وال�سيا�سية املطروحة على ال�ساحتني املحلية والعربية...

الأمانة العامة للتجمع القومي
الدميقراطي تعقد اجتماعها الدوري
عقدت الأمانة العامة للتجمع القومي الدميقراطي اجتماعها الدوري يوم الثالثاء � 18أغ�سط�س 2009م
حيث مت ا�ستعرا�ض ومناق�شة الق�ضايا التنظيمية واجلماهريية وال�سيا�سية املطروحة على ال�ساحتني املحلية
والعربية ،وموقف التجمع من هذه الق�ضايا والتي ميكن تلخي�صها كما يلي:
�أو ًال  :يف اجلانب التنظيمي ،مت ا�ستعرا�ض
برامج اللجان و �أن�شطتها خالل الفرتة املا�ضية
والتي كانت حمل تقدير و �إهتمام من قبل
�أع�ضاء ا لأمانة العامة خا�صة ا لأن�شطة
ال�شبابية واملهنية واالجتماعية وا لإعالمية،
كذلك �سبل تفعيل عمل جلنتي حمافظتي
املحرق والو�سطى واالنفتاح على جماهري
املحافظتني .ودعت ا لأمانة العامة �أع�ضاء
اللجان لال�ستمرار يف ن�شاطاتها لتعزيز
التوا�صل بني ا لأع�ضاء لتحقيق �أهداف
ا لتجمع .
ثاني ًا  :يف ال�ش�أن اجلماهريي ا�ستعر�ضت
ا لأمانة العامة ق�ضية اجلامعات اخلا�صة مع
جمل�س �أمناء التعليم العايل و �أعلنت دعم
اجلهود الرامية للمحافظة على حقوق
الطلبة الدار�سني يف هذه اجلامعات واالرتقاء
مب�ستويات التعليم العايل منوهة ب�أن جمل�س
التعليم العايل يتحمل م�سئولية رئي�سية فيما
و�صل �إليه الو�ضع الراهن نتيجة ت�أخره يف
معاجلة �أو�ضاع اجلامعات اخلا�صة .كذلك
تعرب ا لأمانة العامة عن ا�ستمرار تقييمها
لقرار هيئة �سوق العمل بحرية انتقال العامل

ا لأجنبي والذي بد �أ �سريانه مع �أول �أغ�سط�س
2009م والذي يجب �أن يعطى فر�صة لتطبيقه
ومن ثم معاجلة النواق�ص وال�سلبيات التي حتفظ
حقوق العامل و�صاحب العمل واملجتمع.
كذلك تابعت ا لأمانة العامة التوجه اجلديد
لدى �إدارة طريان اخلليج الرامي �إىل حترير
عقود عمل م�ؤقتة للبحرينيني حيث �أن هذا
النوع من عقود العمل الي�ضمن اال�ستقرار
ا لأ�سري ويظل العامل يف حالة قلق دائم لذا
ف�أن التجمع يرف�ض هذا النوع من التوجه
ويدعو لتطبيق العقود الدائمة.
كما ناق�شت ا لأمانة العامة بع�ض ق�ضايا
املراة و �أهمها التمكني ال�سيا�سي للمر �أة
و�سوف تعمل جلنة املر �أة يف التجمع على
تفعيل هذا اجلانب.
ثالث ًا  :يف ال�ش�أن ال�سيا�سي الوطني ناق�شت
ا لأمانة العامة مو�ضوع التمهيد للحوار
الوطني واالت�صاالت اجلارية حاليا ك�ضرورة
من �ضرورات اخلروج من املراوحات ال�سيا�سية
والتوترات ا لأمنية والطائفية الراهنة .كما
جدد التجمع دعمه للحوارات الدائرة يف �إطار
التيار لوطني الدميقراطي بغية الت�أ�سي�س لنهج

وطني م�ستقل يكون بديل على ا لأطروحات
واملعاجلات الطائفية وي�ؤ�س�س لتيار عري�ض
من اجلمعيات وال�شخ�صيات امل�ؤمنة ب�أهدافه
وتوجهاته .كذلك جدد دعمه حل�شد جهود
القوى ال�سيا�سية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
من �أجل حتقيق احلقيقة وا لإن�صاف ل�ضحايا
احلقبة ال�سابقة ورف�ض املر�سوم .56
وعلى ال�صعيد العربي ،جدد التجمع
مطالبته الف�صائل الفل�سطينية و�ضع اخلالقات
الهام�شية وامل�صالح الذاتية جانبا وتغليب
م�صالح ال�شعب الفل�سطيني و �أهدافه امل�شروعة
يف حترير كامل ا لأرا�ضي الفل�سطينية .ويف
نف�س ال�سياق �أكدت ا لأمانة العامة تقدمي
كل الدعم جلمعية مقاومة التطبيع مع العدو
ال�صهيوين يف البحرين يف جهودها و �أن�شطتها
الهادفة ملقاومة اخلطوات الرامية لتوريط
البحرين يف خمططات اال�ست�سالم للعدو
ال�صهيوين والتي تقودها ا لإدارة ا لأمريكية
اجلديدة.

متر هذه الأيام الذكرى التا�سعة ع�شرة للوحدة اليمنية املباركة
و�سط ت�صاعد التهديدات اخلارجية والتوترات الداخلية التي يواجهها
القطر اليمني ال�شقيق ،وهو ما يثري لدينا العديد من الت�سا�ؤالت حول
�أ�سباب وتوقيت �أفتعال هذه الأزمة ال�سيا�سية والأمنية ،خا�صة يف
ال�شطر اجلنوبي الذي ي�شهد ع�صيان ومواجهات دامية متزامنة مع
دعوات م�شبوهة لالنف�صال و�ضرب الوحدة اليمنية ،هذه الوحدة
التي خل�صت اليمن ب�شطريه اجلنوبي وال�شمايل من حقبة تاريخية
�سوداء ومريرة قادت البالد �إىل حرب �أهلية �ضرو�س �أ�شعلت نريانها
تلك الزمر الفا�سدة من بقايا دعاة االنف�صال والتجزئة.
�أن وحدة اليمن ال�شقيق بقدر ما هي �ضرورة ومك�سب هام لكل
اليمنيني ،ف�أنها يف نف�س الوقت متثل مك�سب ًا للأمة العربية وجماهريها
املتطلعة للوحدة رد ًا على حالة التفكك واالنق�سام التي ت�سود
الوطن العربي .لذلك نحن ك�أمة و�أقطار عربية معنيون �أكرث من
غرينا بوحدة اليمن وا�ستقراره ،ومطالبون بواجب دعم وحدة هذا
البلد العربي وتقدمي كل ما ميكنه من ال�صمود و�إف�شال كل امل�ؤامرات
والتمرد ودعوات االنف�صال التي تريد ارجاع اليمن �إىل عهد االنق�سام
و�إدخاله مرة �أخرى يف �صراعات مناطقية ومذهبية ،لن تقف عواقبها
وانعكا�ساتها املدمرة عند حدود اليمن بل �ستطال حتم ًا كل �أرجاء
الوطن العربي.
كما ندعو النظام ال�سيا�سي يف اليمن� ،إىل �ضرورة التعامل مع
الأحداث التي يتعر�ض لها اليمن ال�شقيق بروح من امل�سئولية الوطنية
والقومية ،لقطع الطريق على كل �أعداء اليمن ،فهذا النظام مطالب
باجراء �إ�صالحات �سيا�سي دميقراطية واقت�صادية حقيقية تقوم على
�أ�س�س وطنية وحدوية ودميقراطية ،حتفظ لليمن وحدته وت�صون
ا�ستقراره ،وتخل�صه من كل �ضروب وانواع الف�ساد ال�سيا�سي واملايل
التي متثل �أحد �أهم م�سببات الأزمات الدائمة وامل�ستمرة التي يعي�شها
اليمن.

 ...ويدين ب�شدة التفجريات
الإجرامية �ضد املدنيني يف العراق
يدين التجمع القومي ب�شدة التفجريات الأخرية التي وقعت يف
خمتلف انحاء بغداد وحمافظات العراق و�أ�سفرت عن وقوع املئات
من ال�ضحايا املدنيني .و�أننا �إذ ن�ستنكر مثل هذه الأعمال الإجرامية
التي ت�ستهدف ال�شعب العراقي ،ف�أننا على يقني �أن من يقف وراءها
هي جهات جمرمة تنفذ �أجندات خبيثة لإطراف حملية و�إقليمية
�سائرة يف ركاب االحتالل.
لقد ت�صاعدت التفجريات �ضد املدنيني الأبرياء منذ االن�سحاب
الأمريكي املوهوم من املدن العراقية وجتمعها يف عدد من القواعد
الع�سكرية ال�ضخمة والأكرث تطورا والتي �شيدها يف العراق متهيدا
لبقائه طويل الأمد .وكما كان متوقعا ،ف�أن ال�صراع بني �أركان
احلكومة العميلة ال بد �أن يت�صاعد يف �سباق لتكري�س النفوذ وامل�صالح
على �أكرب عدد ممكن من مراكز النفوذ والأمن واجلي�ش و�سرقة
الأموال ،كما حدث ل�سرقة م�صرف الزوية ،وذلك يف �إطار ت�صاعد
ال�صراع بني ه�ؤالء يف �إطار التناف�س على االنتخابات القادمة ملا ُي�سمى
جمل�س النواب مطلع العام املقبل من اجل ا�ستخدام احلكومة لتو�سيع
عمليات النهب لأموال ال�شعب العراقي اجلائع.
ومع كل موجة من موجات التفجريات الإجرامية ينربي املالكي
لتدوير ا�سطوانته امل�شروخة باتهام جماهدي البعث واملقاومة وف�صائلها
بهذه التفجريات ،وذلك يف حماولة يائ�سة لتنفري العراقيني من املقاومة
وتقوية مراكز نفوذه تخوفا من مالقاة م�صريه املحتوم.
�أن دم العراقيني حمرم ،وهذا ما �أكدته مواثيق العمل التي ت�سري
عليها ف�صائل املقاومة لأنها ت�ستهدف العدو املحتل وقواته دون غريها،
لذا ف�أن من يحاول �إل�صاق التهمة بها هم �إذناب االحتالل و�أدواته بغية
الت�ضليل وخلط الأوراق.
�أننا ندعو كافة القوى ال�سيا�سية واجلماهريية الوطنية والقومية
�إىل ا�ستنكار هذه الأعمال الإجرامية ودعم املقاومة بكافة �أ�شكالها
الوطنية والقومية والإ�سالمية التي قربت موعد اخلال�ص من ظلم
البغاة الغزاة و�أدواته .والن�صر �آت ال ريبة فيه.
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املقاالت الوطنية
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ندوة بالتجمع القومي حول ا�ستقالل البحرين

ر�سول اجل�شي :امل�ستعمر
الربيطاين �أعاق التطور وزرع الطائفية..
الزمت وجود امل�ستعمر الربيطاين يف البحرين ثالث ق�ضايا رئي�سية وعمل
على تر�سيخها ،تتمثل يف ا�ضعاف البنية التحتية القت�صاد الدولة وزرع
الطائفية وعزل البحرين عن املحيطني العربي والدويل.
�أن ت�سميات عدة �أطلقت على يوم اال�ستقالل بالوطن العربي ،فمنهم من
�أ�سماء ب «يوم اال�ستقالل» ومنهم من �أ�سماه ب « يوم اجلالء» ،ومهم من
�أ�سماه ب «يوم الثورة» ومنهم من �أ�سماه ب « العيد الوطني».
�أن هذا االختالف يف الت�سميات مهد لظهور اختالفات حول معنى
اال�ستقالل كونه مفهوم يعني ح�صول الوطن على �سيادته ،وهي مرحلة عادة
تكون فيها القرارات ال�سيا�سية والإقت�صادية والأمنية بيد ال�شعب وحكومته �أو
ممثليه ،وهي مرحلة مل يعد الوطن فيها حمكوما بامل�ستعمر الأجنبي و�سيا�ساته
التي ت�صب يف م�صلحته بالدرجة االوىل ،وما يقدمه امل�ستعمر اىل الدول
امل�ستعمرة ( �إال الفتات) ..اذن مرحلة الإ�ستقالل هي املرحلة التي يتحول
فيها احلكم والقرارال�سيا�سي اىل ال�شعب او ممن ينوب عنه.
ولكن مع اال�سف مل تقف االختالفات عند هذا احلد بل تعمقت �أكرث
ممهدة لظهور مفهوم جديد لال�ستقالل ،وهو « ا�ستقالل ممزوج بتبعية» على
منط جديد ،وب�أيدي خفية� ،أي وجود كوادر وطنية متار�س وت�ؤدي نف�س دور
امل�ستعمر ولكن ب�صبغة وطنية.
وقد حاولت اجلمعيات ال�سيا�سية يف مملكة البحرين تغيري هذا املفهوم
وحتديد يوم للإ�ستقالل يف  14من �أغ�سط�س من كل عام ك ( يوم وطني) ال
يتعار�ض مع (عيد اجللو�س) ،وهو يوم التن�صيب على حكم البحرين والذي
ي�صادف  16من دي�سمرب من كل عام.

ظروف اال�ستقالل
واملتتبع لق�صة وظروف ا�ستقالل البحرين عام  ،1971يلحظ بجالء �أن هذه
الق�صة تبد�أ ف�صولها متداخلة مع الكثري من الأحداث على ال�ساحة العربية
وذلك بحكم تالحم اجلزء مع اجل�سم ،فما جرى من تغيريات يف الأنظمة يف
م�صر و�سوريا والعراق واجلزائر وال�سودان وغريها ،ا�شعل النور يف منطقة
اخلليج العربي خا�صة وانها كانت حبلى ب�أحداث من جهة ،وترزخ حتت
قب�ضة امل�ستعمر الربيطاين من جهة �أخرى.
فبعد احلرب العاملية الثانية بد�أت �أو�صال بريطانيا ت�ضعف وتتقطع ،والحت
يف االفق �إ�سرتاتيجية دولية يف عدم املمانعة يف �إعطاء ال�شعوب حقوقها،
واولها ال�سيادة على �أرا�ضيها وخرياتها ،وهذا ما حتقق يف �شبه القارة الهندية،
ودول �شرق �آ�سيويا و�أفريقيا حيث بد�أت يف اخلم�سينات حركة عدم االنحياز،
واحلياد االيجابي ،ودعم حركات التحررالوطنية من قادة م�صر واندوني�سيا
والهند ويوغ�سالفيا مع ظهور القطبني الرو�سي واالمريكي.
�أن خلفية اال�ستقالل يف البحرين نابعة �أي�ضا من تاريخ مرور البالد
باحتالالت �أجنبية ،وال�سيطرة عليها من قبل الربتغاليني والإيرانيني و
الأتراك ثم الربيطانيني والذين بقوا يف البحرين  150عاما مل يحدثوا تطورا
ملمو�سا يف البنية التحتية للبالد بقدر نهب خرياتها واتخاذها قاعدة
لأ�سطولهم البحري واجلوي.
ويف هذا ال�صدد ،ال يجب ان نن�سى ونحن نتحدث عن ا�ستقالل البحرين
عن دور بريطانيا (الإمرباطورية والدولة ) ،وال نن�سى �أن نتحدث عما فعلته
بريطانيا يف قرب�ص ،جز�أتها اىل قرب�صني ،وق�سمت الهند اىل  3دول ،وخلقت
يف عدن عقلية انف�صالية تدعو وت�ؤمن بيمنني بدل اليمن املوحد ال�سعيد حتى
هذه اللحظة ،وهكذا احلال يف فل�سطني حيث دعمت بريطانيا ا�سرائيل يف
وجودها ورجالها وت�سليحها.

بريطانيا والطائفية
وال نن�سى ما فعلته بريطانيا يف البحرين من ثالث نواحي ،الأوىل:
زرعت بذورا للطائفية ال نزال نعاين منها حتى اليوم� ،صحيح �أن بريطانيا
غادرت البحرين مطلع ال�سبعينات ،ولكن زرعها ووبائها وجنينها يف
الطوئفة وتق�سيم ال�شعب البحريني ،ظل جاثما على �صدر البالد ،يزداد
ويخف ح�سب متطلبات الظروف ال�سيا�سية واالجتماعية .والثانية ،هي

جانب من ندوة «�إ�ستقالل البحرين»
�أن بريطانيا عملت جاهدة على عزل �شعب البحرين عن التالحم مع احلقوق
العربية والتعاطف مع الق�ضايا القومية ،ولكنها مل تنجح يف هذا الهدف.
والثالثة �أنها عزلت البحرين عن املحيط الدويل ،فلم ت�سمح للبحرين
بافتتاح �سفارات �أو ممثليات لها يف العديد من الدول العربية وغريها وذلك
ا�ستنادا على مبد�أ ان (�سفارات بريطانيا) هي امل�سئولة عن البحرين.
وت�صورا ان هذه ال�سيا�سة الإ�ستعبادية من جهة ،والإ�ستبعادية من جهة
�أخرى ا�ستمرت � 150سنة ! ،لذا جاءت املطالبات باال�ستقالل نابعة من
�ضمري �شعب البحرين ،واح�سا�سه بالتهمي�ش يف وطنه ،وهذا ما ال يجب �أن
يكون من دول تدعي الدميقراطية وحقوق الإن�سان ،لكنها ت�ستعبد �شعوب
الدول الأخرى!

املجل�س الت�أ�سي�سي
واملرحلة الثانية عن ا�ستقالل البحرين تناولت ،ما جرى بعد احل�صول
على اال�ستقالل (�أي بعد رحيل الإجنليز) مبا�شرة ..ونت�ساءل هنا ،هل
اال�ستقالل يف هذه احلالة يعني رحيل امل�ستعمر؟ �أم �أنه يعني �شئون
�أخرى؟
�أن املرحلة الثانية� ،أي بعد مرحلة اال�ستقالل يف عام  1971مبا�شرة،
مرحلة يانعة اثمرت جمل�سا ت�أ�سي�سيا ،ود�ستورا وجمل�سا نيابيا منتخبا
وذلك يف عام  1973وا�ستمر هذا الوليد لعامني �أجه�ض بعدها ،ومل تقم له
قائمة من عام  1975حتى عام  ،2000ودخلت البالد يف مرحلة من عدم
اال�ستقرار ال�سيا�سي ،و�أودع ال�سجون عدد كبري من املواطنني �إثر مطالباتهم
بحقوقهم الد�ستورية ،لغاية انفراج الو�ضع مع تبا�شريجميء امللك حمد
يف مار�س  .1999ويف � 2002سمح جاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعودة احلياة النيابية للبالد ،بعد اال�ستفتاء على ميثاق العمل الوطني،

وا�ستبدل الد�ستور بد�ستور  .2002لكن هذا الإ�ستبدال مل يكن �صحيحا،
م�ؤكدين هنا على �أهمية �أن تلتزم الدولة مبا ورد يف ميثاق العمل الوطني،
وان ال ترتدد يف تطبيق ما جاء فيه من ن�صو�ص وبنود منوهني ب�أن الو�ضع
احلايل ال مييط اللثام عن وجود ممار�سات ملتزمة بروح امليثاق ومبادئه
وبنوده ،وهذه املمار�سات ال تب�شر باخلري والوئام.

املجل�س النيابي
�أما فيما يتعلق باملجل�س النيابي ك�آلية للت�شريع ،فمع اال�سف ،مل يقم
املجل�س بدوره خالل ال�سنوات ال�سبع املا�ضية لكونه مكبال بلوائح تعيق
تطوره وت�شل حركته .ومن العجيب هنا �أن بع�ض القوانني التي يفرت�ض
�أن تكون عونا وداعما لرفاهية املواطن �أ�صبحت �سيوفا على رقبته مثل
قانون التجمعات وقانون ال�صحافة والن�شر وغريها .وهذا قادنا �إىل جمود
يف الو�ضع ال�سيا�سي الراهن و تراجع يف املنهج الإ�صالحي� .أن على قوى
املعار�ضة العمل على توحيد �صفوفها ،حتى ت�ستطيع ان تنتزع الكثري
من امل�ستحقات ،وان تتعامل مع الإ�شكاليات القائمة بنهج اكرث و�ضوحا
وحنكة ،و�إحداث التغيري املن�شود الذي طمح اليه �شعب البحرين منذ
الأيام االوىل للإ�ستقالل.
لو حتقق التفاعل بني القوى ال�سيا�سية الفاعلة يف املجتمع البحريني،
ال�ستطعنا �أن نحقق ن�صرا ( اجنازات) ،ولأمكننا ان نحتفل بالرابع ع�شر من
�أغ�سط�س ،عيدا وطنيا .كما �أننا نحذر من بقاء اخلالفات ال�سيا�سية القائمة
بني احلكومة واجلمعيات ال�سيا�سية ،وبقاء ملفات ال�سكن والتجني�س واحلوار
الوطني بدون حل وتفعيل ،حيث ان بقاء االمور على هذه ال�شاكلة ي�صعب
من التكهن بعودة �أجواء الهدوء اىل ربوع الوطن بينما كل �أهداف اال�ستقالل
يفرت�ض �أن ت�صب يف ا�ستقرار الوطن وتقدمه ،ونه�ضة �شعبه ورقيه بني الأمم.
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مواجهة تداعيات االزمة املالية على احلركة العمالية
بقلـم :غــازي زبــــــر
ان االزمة املالية التي ع�صفت باقت�صادات العامل يف اواخر العام املا�ضي ،مل ت�سلم
منها دول اخلليج ومنها البحرين باعتبارها مركزا ماليا يحت�ضن م�صارف وم�ؤ�س�سات
مالية عاملية باال�ضافة اىل م�ؤ�س�سات خدمات توظف �آالف من العمال ميثل
البحرينيني �شريحة كبرية منهم  .ولقد اثرت االزمة املالية �سلبا على جممل ان�شطة
تلك امل�ؤ�س�سات بن�سب متفاوته ،منها ما ا�ستطاع ان ميت�ص او يقلل من �آثار االزمة
ومنها من قرر ت�أجيل مواجهة الآثار لفرتة قادمة با�ستخدام املواجهة باملراحل.
ولقد �شهدنا منذ بداية االزمة تداعياتها على جممل الطبقة العاملة يف البحرين
متثلت تلك التداعيات يف �شكل ت�سريح للعمال او ف�صل تع�سفي �أو �إجبار �آخرين
على اللجوء اىل التقاعد املبكر بتعوي�ضات جمحفة يف اغلب االحيان.
ولقد لعب االحتاد العام لعمال البحرين دورا يف تقلي�ص اثار تلك التداعيات على
الطبقة العاملة ،اال ان دوره ميكن ان يقال عنه بالدور املتوا�ضع لعدة ا�سباب.
وباعتقادنا فان االحتاد كان ميكن ان يكون له دور فعال وم�ؤثر بدرجة �أكرب لو �أن
قيادة االحتاد ا�ستطاعت ان تقر�أ وحتلل وتتدخل يف ايقاف او التقليل من الت�سريحات
والف�صل التع�سفي م�ستخدمة كافة ادوات املواجهة امل�شروعة.
ومل يكن ينق�ص االحتاد اية م�ساندة �سواء من القوى ال�سيا�سية او منظمات
املجتمع املدين ،حيث ان الكل تعاطف وابدى اال�ستعداد للم�ساعدة يف ايقاف
التداعيات ال�سلبية على الطبقة العاملة.
وباعتقادنا ان االوان مل يفت ،لكي يقوم االحتاد باتخاذ املبادرات االيجابية
للمواجهة املقبلة  ,حيث ان لالزمة مدى مل ت�صل نهايته ،وقد ن�شهد يف الفرتة
القادمة ت�سريحات وف�صل تع�سفي قد يطال عدد كبري من ابناء الوطن.
ومن تلك املبادرات التي نعتقد انها فعالة هو اعادة ر�سم خريطة االزمة بكل
جوانبها وا�ستقراء لواقع الطبقة العمالية وما قد �سوف يكون عليه.
ان اعادة ر�سم اخلريطة يتطلب اتخاذ قرارات للمطالبة بادخال التعديالت
ال�ضرورية يف الغطاء القانوين والت�شريعي ( قانون العمل ) با�سرع وقت ممكن.
وهذا يتطلب القيام بتقييم كامل لكافة الت�شريعات والقوانني التي لها عالقة باالزمة

وتقدمي البدائل التي من �ش�أنها املحافظة على املكت�سبات العمالية ومنها ايقاف
الت�سريحات الغري قانونية والف�صل التع�سفي او اية ا�شكال اخرى.
ان هذه املبادرة لي�ست باالمر ال�سهل ،ولكن ومب�ساعدة رجال القانون املتعاطفني
مع االحتاد واللذين ي�ؤازرونه ميكنهم تقدمي مثل تلك امل�ساعدة.
ومن جانب �آخر ،نتمنى على االحتاد ان ي�أخذ املبادرة بت�شكيل فريق مكون
من كوادر متقدمة الدارة االزمة ،حيث تكون له قدرة على التفاو�ض والتدخل يف
الوقت املنا�سب وفق منهج « التخطيط الدارة االزمات» الذي ي�أخذ بنظر االعتبار
كافة االحتماالت ويقوم بدرا�ستها ومتحي�صها للو�صول اىل نتائج تكون �صاحلة
التخاذ القرارات ال�سليمة املبنية على الواقع
وال يفوتنا ان نذكر ان من عنا�صر جناح تلك املبادرات ان يكون لالحتاد بنك من
املعلومات يحوى جميع االح�صائات املحدثة �أوال باول و املتعلقة بو�ضع العمال
يف كافة امل�ؤ�س�سات وال�شركات الكبرية التي ميكن ان تواجه ازمات مالية يكون من
نتائجها ف�صل العمال او ت�سريحهم.
ويف مثل حال االزمات فان لالعالم دور مهم وبارز يف اجناح املبادرات والقرارات
التي يتخذها االحتاد ،لذا باعتقادنا ان على االحتاد ان يخطط حلملة اعالمية موازية
لكافة اخلطوات التي يقدم عليها ،يكون هدفها باال�سا�س توعية جمهور العمال
مبطالبهم لكي ي�ساندوه ويقفون معه وي�ؤيدونه يف كل ما يتم اتخاذه من اجراءات.
ومثل هذا الدور االعالمي �سوف يخلق قنوات ات�صال مع كافة �شركاء االحتاد �سواء
قوى �سيا�سية او منظمات املجتمع املدين يف الداخل وكذلك مع املنظمات الدولية.
ان على االحتاد يف مواجهة تداعيات االزمة املالية ان ي�ستقرئ وب�شكل واقعي ما
يتمتع به ارباب العمل من قوة ونفوذ وخطط تهدف جميعها اىل املحافظة على
م�صاحلهم .وميكن ان نورد هنا بع�ض احلقائق عن واقع ارباب العمل بهدف تقييم ما
ميكن ان يقدموا عليه من اجراءات بحق العمال.
ومن تلك احلقائق ان ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملة يف البحرين تتمتع بح�صانة
يوفرها لها القانون ب�شكل مبا�شر او غري مبا�شر  ,وغالبا ما تلج�أ تلك ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات اىل القانون لتربير اجراءات الف�صل التع�سفي او الت�سريح.
كذلك ان ادارات تلك امل�ؤ�س�سات وال�شركات لديها « خطط تنفيذية « الهدف
منها تقليل خماطر االزمة املالية على جممل ن�شاطها وهي تلج�أ اىل تنفيذها دون
اخذ االعتبار للم�صالح العماليه .واخريا نتمنى على االحتاد ان تكون خياراته يف
املواجهة متعددة ،ولكن عند انتقاء احد اخليارات ،ف�إن م�صالح العمال يجب ان
يكون هو العن�صر املرجح اخذين بنظر االعتبار هدف تقليل املخاطر باكرب قدر
ممكن بجانب املحافظة على املكت�سبات العمالية.

�رصاع الديكة بالغرفة التجارية نتيجته:

�صوت واحد لكل �سجل جتاري
بقلم :مكي حسن
يف الثامن والع�شرين من �أغ�سط�س املا�ضي  ،ويف مبنى غرفة التجارة
و�صناعة البحرين  ،امل�ؤ�س�سة ذات ال�صيت التجاري على مدى  70عاما ،
كانت املفاج�أة  ،مفاج�أة غري متوقعة �أجه�ضت حماولة فر�ض القوي على
ال�ضعيف  ،وتن�صيب الكبري على ال�صغري ،وعلى طريقة ترجيح كفة ميزان
الغني على االقل غنى بفلو�سه.
�أف�ضل ت�شبيه ملا جرى يف الثامن والع�شرين من �أغ�سط�س ،كيوم م�شهود
يف تاريخ احلركة التجارية وم�سرية الغرفة ،وكما و�صفه احد امل�شاركني ب�أنه
�أ�شبه ب» �صراع الديكة» ..الديكة الكبار يف غرفة التجار كفريق قوي موحد
�ضد الفريق الثاين الديكة ال�صغار يف الغرفة ..وهذه هي احلقيقة وبدون
تعليق على فريق وبدون تقليل من �ش�أن احد  ،جاء الو�صف موفقا.
والغريب �أي�ضا �أن الديكة الكبار يعرفون اللعبة جيدا بان مقرتح تن�صيب
القوي ( ماليا) على الأ�ضعف (ماليا) ال يجوز يف عامل االنتخابات احلرة
والنزيهة  ،وال يكون يف عامل النقابات وامل�ؤ�س�سات الأهلية واملدنية ..فكيف

قبلوا بال�صراع يف هذه اللعبة ؟ و هم يعلمون �أن القبول بدور املال يف لعبة
انتخابية  ،يبعد الغرفة عن جوهرها كونها بيتا للتجار يف البحرين  ،ويبعدها
عن �أهدافها يف تبني م�صالح التجار  ،والدفاع عن مهنهم  ،وحتفيز دورهم
وم�ساهمتهم يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف البالد.
حقا لقد كان مقرتح �أعطاء � 20صوتا للتاجر املر�شح الكبري مقابل �صوت
واحد للتاجر املر�شح من �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة جمحفا ،
ولكونه جمحفا ويخالف اب�سط الأعراف النقابية والدميقراطية ف�شل �سريعا ،
بل �سقط مغ�شيا عليه  ،ومل تنجح حماولة �إعطائه جرعات من املاء� ،أوتدليك
ع�ضالت قلبه  ،ويقظته من كبوته!
يف الثامن والع�شرين كانت املفاج�أة الأوىل لإدارة الغرفة  ،هي احل�ضور(
ال اقول عنه كثيفا) قيا�سا حلجم �أع�ضاء الغرفة  ،ولكنه كان ح�ضورا ملحوظا
وفاق توقعات الإدارة وامل�شرفني على تنظيم اللقاء ،فبدل املطلوب 200
ع�ضوا  ،ح�ضر�أكرث من  300ع�ضو ،فكانت بداية وم�ؤ�شر لوجود عزمية
على املواجهة من قبل الطرفني خا�صة �صغار الديكة  ،اق�صد عفوا (�صغار
التجار)  ،و�أرجو عدم �إ�ساءة الفهم يف الت�شبيه..
وهنا نود الإ�شادة بهذا احل�ضور ويفرت�ض �أن يكون يف ت�صاعد  ،اذ ان
احل�ضور هو �أف�ضل و�سيلة للحوار املبا�شر وتبادل الأفكار� ..أما املقاطعة
والقنوط  ،فقد �أزمت الو�ضع بني الطرفني �سنوات �أن �صح �أن نطلق عليها
بال�سنني العجاف.
واملفاج�أة الثانية يف ر�أينا هي �سقوط مقرتح ( املادة  )15والتي تقرتح

� 20صوتا لكل ع�ضو مر�شح من كبار �أ�صحاب التجار مقابل �صوت واحد
للمر�شح ال�صغري) ..وهذا مك�سب كبري للطرفني وبدون ح�سا�سية.
�أما املفاج�أة الثالثة  ،فحقيقة تتمثل يف ا�ستجابة �سريعة من الدكتور
ع�صام فخرو رئي�س جمل�س �إدارة الغرفة بالقبول بتعديل البند اخلا�ص
ب�صوت واحد لكل �سجل جتاري ..ووجب هنا الإ�شادة بدوره يف تفهم
مطلب الآخرين ..وبهذا املوقف خيم ال�صمت على اجلميع  ،و�أو�ضح
ان الهدف من تقدمي هذا املقرتح من قبل جمل�س �إدارة الغرفة هو جانب
التمويل الذاتي للغرفة على مدى ال�سنوات املقبلة  ،خا�صة وان م�صاريف
الغرفة وفعالياتها يف ت�صاعد  ،ولرمبا ت�صل اىل مليونني يف ال�سنة مقابل دعم
حكومي �سنوي ي�صل اىل مليون دينار ..ومن هنا جاء تقدمي هذا املقرتح
من قبل الديكة الكبار  ،وبات لزاما علينا البحث عن م�صدر دخل ذاتي
يغطي النفقات املت�صاعدة.
كما رف�ض امل�شاركون من �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ع�ضوية
ال�شركات احلكومية تخوفا من �سيطرة لهذه ال�شركات  ،وبالتايل �سيطرة
الدولة على الغرفة ..ويف اخلتام  ،نقول �أن امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
ت�شكل �شريحة عري�ضة من االقت�صاد البحريني  ،باال�ضافة �أهمية دور
امل�ؤ�س�سات الكربى يف التوظيف ور�أ�س املال وحجم الإنتاج ،وما ي�شكل ذلك
من تن�شيط فاعل للإقت�صاد الوطني .وهكذا اكتملت احللقة بتالقح �أفكارهما
 ،والوئام بينهما نتج عنه جنينا قويا معافى ..فهل يدوم هذا الوئام؟ اجلواب:
ان ما جرى يف � 28أغ�سط�س هو بداية موفقة ..والتفا�ؤل مطلوب.
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املقاالت الوطنية
بقلـم :جمال السلمان

انتخابات 2010م
بد�أ اجلدل حول اال�ستحقاق النيابي القادم عام 2010م ،وطبيعة
التحالفات التي من املمكن �أن تقوم ،و�شكل اخلارطة االنتخابية واملزاج
ال�شعبي يف �ضوء جتربة املجل�س يف ال�سنوات املا�ضية وعلى الأخ�ص
جتربة امل�شاركة يف االنتخابات عام 2006م وما �أفرزته من جمل�س،
كما كان متوقع ًا ،ال ميلك من �أمر الت�شريع �إال ال�شكل ،فيما تهيمن
ال�سلطة التنفيذية على قراراته ودوره ،بل �أن �إفرازات االنتخابات قد
جاءت مبجل�س ترك �أمور الوطن واملواطن ،وتنازعته ن�صرة الطائفة
على ح�ساب الوطن ،ف�صارت غالبية مناق�شاته تنحو منحى طائفيا
بغي�ضاُ ،وفق ما �أراده املتنفذون الذين ر�سموا الدوائر االنتخابية لتكون
ال�صورة �صراعا طائفيا يف هذا املجل�س ،وذلك ناجت عن طبيعة الدوائر
االنتخابية التي مت تف�صيلها تف�صي ً
ال متقن ًا ملن �أرادوا �أن تكون ح�صيلة
العمل الربملاين جمل�س ًا عاجز ًا عن تغيري قواعد اللعبة الدميقراطية �أو
الت�أثري يف الت�شريع.
ومثلما طرح يف عام 2006م من جدل وحوارات حول جدوى
امل�شاركة او املقاطعة ،ف�إن اجلدل الدائر حالي ًا ينحو باجتاه مناق�شة هذا
املو�ضوع جمدد ًا ،رغم �أن بع�ض اجلمعيات املعار�ضة تعلن �أن قرار
امل�شاركة املتخذ يف عام  2006هو قرار ا�سرتاتيجي ال رجعة عنه.
بداية ،ف�إين �أعتقد �أن من احل�صافة ال�سيا�سية مراجعة جتربة امل�شاركة
يف 2006م بروح ناقدة ،وذلك من اجل �إ�صالح بو�صلة العمل ال�سيا�سي
املعار�ض ،وتقييم جدوى تلك امل�شاركة وما �أفرزته من تداعيات على
جممل العمل ال�سيا�سي يف البحرين وا�صطفاف قوى املعار�ضة من جهة
�أخرى وه�شا�شة التن�سيق بينها ،بل و�إدخاله غرفة الإنعا�ش لفرتة غري
ق�صرية ،وبعد �أن �أثبتت جتربة العمل حمورية الق�ضية الد�ستورية يف
�أي لإ�صالح قادم ،فمن امل�ؤ�سف �أن مراجعة م�سرية ال�سنوات الثالث
املا�ضية ترينا �أن تركيز قوى املعار�ضة على هذه الق�ضية املحورية �أعني
الق�ضية الد�ستورية كان هام�شي ًا �أو لرفع عتب النا�س �أحيانا �إن كان ذلك
يف داخل املجل�س او خارجه ،بل �أن حاملي لواء امل�ؤمتر الد�ستوري
الذي توقعنا �أن تعلو مطالبتهم مبحورية الق�ضية الد�ستورية بعد دخول
املجل�س قد تراجعت �إىل الهام�ش ومل ن�سمع لهم �صوتا طوال ال�سنوات
الثالث العجاف الذي مرت على البالد ،كم تت�أكد احلاجة �إىل تقدمي
تقييم مو�ضوعي لتجربة امل�شاركة وما بها من �إيجابيات و�سلبيات،
بعيد ًا عن املناكفة �أو اعتقاد البع�ض ب�أن ذلك هو لتوهني طرف على
ح�ساب �آخر ،فنحن نعتقد �أن ت�صليب موقف املعار�ضة مبختلف
اطيافها يتطلب امل�صارحة واملكا�شفة ،وهو الهدف من وراء التقييم،
وهو ما نطلبه ملجمل العمل ال�سيا�سي يف البالد ،كما نرى �أن ح�سم
مو�ضوع امل�شاركة واملقاطعة ال بد �أن ي�ستند على ذلك التقييم� ،إ�ضافة
�إىل �ضرورة و�ضع برنامج عمل وطني للقوى املعار�ضة يت�سع للجميع
يف حالتي امل�شاركة واملعار�ضة ،و�إن طرح مو�ضوع القائمة املوحدة
�إن ح�سم مو�ضوع امل�شاركة ،ي�ستند �إىل حر�صنا على تالحم القوى
ال�سيا�سية يف البلد وعلى الوحدة الوطنية فبدل �أن تكون قوى واحدة
موجودة يف املجل�س ،تكون جميع القوى ال�سيا�سية بجميع �أطيافها
ممثلة داخل املجل�س ،ومبا يخفف من حدة االنق�سام الطائفي الذي
�ساد هذا املجل�س يف اعوامه الثالثة املا�ضية ،و�أن ،يكون عملنا على
جميع الدوائر ،رغم حتفظنا عليها� ،إال �أن امل�ؤكد �أن  2010لن يكون
مثل  2006والدوائر واملزاج ال�شعبي �سيكون له ر�أي م�ؤثر يف نتائج
االنتخابات ،وان دخول املجل�س لي�س هدف ًا يف حد ذاته بل هو و�سيلة
للإ�صالح ،ف�إن وجدت قوى املعار�ضة من خالل التقييم ا�ستحالة
ذلك ،فمن الأجدى الرتكيز على املطالبة بالإ�صالح الد�ستوري ،بدل
امل�ساهمة يف تزوير �إرادة ال�شعب عرب جمل�س فاقد لل�صالحيات ،ومن
خالل دميقراطية حتمل اال�سم ويتوارى منها امل�ضمون ،وي�ستمر الف�ساد
وتغذية اال�صطفاف الطائفي ،على طريقة دعمهم يتكلمون ودعنا
نوا�صل �سيا�ستنا القدمية اجلديدة ( فرق ت�سد).
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العدالة االنتقالية بني الأ�س�س
القانونية والدوافع ال�سيا�سية
بقلـم :محمود القصاب

وقد ح�ضرت هذا اللقاء امل�شرتك برفقة الدكتور ح�سن العايل الأمني العام
للتجمع القومي الذي ر�أ�س هذا االجتماع ،وكانت بالن�سبة لنا فر�صة للتعرف
�أكرث على ما اجنزه هذا التحالف املذكور منذ ت�أ�سي�سه يف عام  2002ومعرفة
حقيقة �أهدافه وال�صعاب التي يواجهها لبلوغ هذه الأهداف ،خا�صة و�أن
التجمع القومي كما �أو�ضحت قبل قليل لي�س ع�ضو ًا يف هذا التحالف بالرغم
من تعاطفه الأكيد مع الفئات املعنية به وهم كما نعرف ال�شهداء و�ضحايا
التعذيب الذين من الواجب علينا العمل على ان�صافهم و�إعادة الكرامة لهم.
ولعل كتابة هذا املو�ضوع ميثل �أحد �أ�شكال احلد الأدنى للدعم املطلوب
تقدميه يف هذه الق�ضية الوطنية الهامة.
�أن ملف ال�شهداء و�ضحايا التعذيب ،والعمل من �أجل �أغالقه وتهيئة
الظروف املنا�سبة للعدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية ،ميثل �أحد �أهم امللفات
التي الزالت مفتوحة ويواجه الكثري من ال�صعاب التي تقف حجر عرثة
يف طريق االنتهاء منه وبدء م�سرية اال�ستقرار الدائم والتقدم وحتقيق الأمن
االجتماعي واالقت�صادي وبناء دولة القانون وامل�ؤ�س�سات ،وهذا الأمر يتطلب
جهود جمتمعية �صادقة وخمل�صة ويحتاج �أي�ض ًا �إرادة وعزم �صادقني من قبل
الدولة واحلكم.
ولقد كانت مرحلة االنفراج ال�سيا�سي والأمني التي قادها جاللة امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة يف بداية عام  2001والتي توجت ب�إعالن ميثاق
العمل الوطني واقرتنت بالعديد من القرارات الهامة التي �أقدمت عليها
الدولة حيث قامت ب�إطالق �سراح كل املعتقلني وال�سماح بعودة املنفني والغاء
قانون �أمن الدولة� ،إ�ضافة �إىل زيادة هام�ش احلريات العامة ،وكذلك قيام بع�ض
اجلهات احلكومية بتقدمي م�ساعدات مادية لعدد من املت�ضررين ،وقد كانت
مبادرات جاللة امللك يف هذا ال�ش�أن وا�ضحة ملمو�سة نقول:
هذه املرحلة واملبادرات املقرتنة بها كانت يف الواقع متثل فر�صة تاريخية
لطي هذا امللف بكل �صفحات املا�ضي ال�سوداء والعبور �إىل مرحلة بناء
امل�ستقبل احلافل بالآمال والتفا�ؤل لو �أن الأطراف املعنية ا�ستطاعت التعامل
بروح ان�سانية وواقعية مع هذا امللف الذي يعد كما قلنا من امللفات الوطنية
الكبرية واخلطرية الذي يحتاج �إىل تعاون كل الأطراف ،ال�سلطة التنقيذية
وال�سلطات الق�ضائية والت�شريعية ،وكذلك اجلهات احلقوقية وال�سيا�سية ،التي
من واجبها التعامل مع هذا امللف يف �إطاره االن�ساين واحلقوقي وعدم ال�سماح
بت�سي�س هذا الق�ضية �أو املتاجرة بدماء ال�شهداء وبجراح و�آالم �ضحايا التعذيب
حل�سابات واجندات خا�صة؟؟؟ الأمر الذي ميكن �أن يعطل ح�صول �أي توافق
وطني ب�ش�أن هذا امللف مما يبقي اجلراح مفتوحة وي�ؤدي �إىل تعميق الأحقاد
وزيادة االحتقان ال�سيا�سي والأمني ،ولعل هذه امل�س�ألة هي من الأ�سباب
الرئي�سية التي حالت دون ان�ضمام التجمع القومي �إىل التحالف املذكور؟؟؟
بالإ�ضافة �إىل ا�سباب �أخرى لي�س هنا جمال اخلو�ض فيها!!!
بالعودة �إىل �أهداف التحالف التي جرى االتفاق عليها بني مكوناته (�أحدى
ع�شر جمعية وجلنة) يف اللقاءات التح�ضريية الأوىل تتمثل يف ك�شف احلقيقة
وجرب ال�ضرر وامل�س�ألة وامل�صاحلة الوطنيةمع �ضمانات بعدم تكرار ما وقع من
انتهاكات حلقوق الإن�سان.
كذلك مت حتديد الفئات املت�ضررة التي ت�ستحق التعوي�ض ،واالتفاق �أي�ض ًا
على حتديد الفرتة الزمنية امل�ستهدفة يف هذا امل�شروع الوطني ،حيث تعترب

يف الرابع من �أغ�سط�س � 2009شارك التجمع
القومي الدميقراطي يف اجتماع م�شرتك �ضم اجلمعيات
ال�سيا�سية ال�ست (املعار�ضة) والتحالف الوطني من
�أجل احلقيقة واالن�صاف وامل�صاحلة ،وهو التحالف
الذي يتكون من احد ع�شر جهة حقوقية و�سيا�سية وهو
املعني بالو�صول �إىل احلقيقة والإن�صاف وامل�صاحلة فيما
يت�صل بانتهاكات حقوق الإن�سان يف احلقبة املا�ضية،
وقد تر�أ�س التجمع القومي ب�صفته رئي�س الدورة احلالية
تن�سيق ال�سدا�سي هذا االجتماع دون �أن يكون ع�ضواً
يف التحالف من �أجل احلقيقة.
هذه الق�ضية من امل�سائل اخلالفية بني �أع�ضاء التحالف؟؟؟ وهذه كما نالحظ
�أهداف واقعية كان ميكن �أن ي�ؤدي التوافق ب�ش�أنها مع الدولة �إىل تهيئة ال�ساحة
الوطنية �إىل تطبيق مبادئ العدالة االنتقالية م�ستفيدين من جتارب وتطبيقات
البلدان الأخرى مثل املغرب وجنوب �أفريقيا وغريها ،ولكن امل�ؤ�سف �أن
�صدور قانون  56قد و�ضع عقبة كربى �أمام هذا الهدف ،لأنه �أغلق الطريق
على �ضحايا التعذيب يف احل�صول على حق التقا�ضي واالن�صاف ومالحقة
مرتكبي االنتهاكات فهذا القانون قد وفر احلماية للجالدين ووفر لهم �أي�ض ًا
الفر�ص واالمكانيات لتغيري «جلودهم» والظهور مرة �أخرى على ال�ساحة
الوطنية مب�سوحات خمادعة وم�ضللة يف حماولة الخفاء ما اقرتفوه من جرائم
بحق املواطنني ،وكان �إىل جانب قانون  56كان تردد ال�سلطة التنفيذية وغياب
تعاونها عرب حجب املعلومات والوثائق املتعلقة بهذا امللف ،وكذلك �ضعف
�أمكانيات ال�سلطة الت�شريعية (جمل�س النواب – جمل�س ال�شورى) من حيث
ال�صالحيات وطبيعة ت�شكيلها التي حتول دون م�ساهمتها ب�صورة فاعلة يف هذا
امللف.
�أن هذه العوامل جميعها من دون �شك تعترب من الأ�سباب الرئي�سية التي
جتعل هيئة تن�سيق عمل هذا التحالف عاجزة عن معاجلة �أو الت�صدي لهذا امللف
االن�ساين ،ولهذه اال�سباب �أي�ض ًا الزالت جهودها قا�صرة على االجتماعات
املتقطعة وتنظيم بع�ض الور�ش واللقاءات ،دون �أن ت�صل �إىل اخلطوة الهامة
واحلا�سمة املتعلقة بهذا امللف وهي الإعالن عن ت�شكيل هيئة وطنية تتحمل
م�سئولية القيام بالدور الأ�سا�سي فيه.
وهذه الهيئة يجب �أن ت�شكل عرب م�ؤمتر وطني ت�شارك فيه (احلكومة
واجلهات الأهلية وال�سيا�سية) واختيار قياداتها وفق معايري حمددة وخا�صة
ممن يتحلون بالأهلية ال�سيا�سية واملدنية والأمانة والنزاهة ،وان يحوز اع�ضاءها
على ثقة النا�س وتتوافر فيهم امل�ؤهالت واخلربة بعيد ًا عن �أية دوافع حزبية �أو
حم�سوبية؟؟؟ كما يجب �أن يكون لهذه الهيئة ميثاق �شرف يلزم �أع�ضاءها
وكذلك برنامج عمل ير�سم الطريق واخلطوات لبلوغ الأهداف ،و�ستكون
�أوىل املهمات �أمام هذه الهيئة دفع ال�سلطة �إىل القيام بخطوة �أو مبادرة جريئة
عرب فتح حوار مع هذه الهيئة للو�صول �إىل اتفاقات حول مراحل عمل هذا
امللف بالن�سبة �إىل �إعالن احلقيقة واالن�صاف وامل�صاحلة الوطنية ال�شاملة التي
معها ميكن معاجلة اجلراح وخلق �أجواء من االرتياح النف�سي ت�ساعد على فتح
�صفحة جديدة للتقدم واال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني يف البالد.
فالدولة يف نهاية املطاف ملزمة من الناحية القانونية واالخالقية باغالق
هذا امللف اخلطري ،فابلإ�ضافة �إىل الوثائق وااللتزامات املحلية مثل الد�ستور
وميثاق العمل الوطني وما ترتبط بهما من قوانني ،هناك �أي�ض ًا االلتزامات
واالتفاقيات الدولية املوقعة عليها دولة البحرين واملناه�ضة للتعذيب
واملعامالت غري االن�سانية ،كما هو الو�ضع بالن�سبة �إىل قانون رقم ( )4ل�سنة
 1998ب�ش�أن االن�ضمام �إىل اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهنية التي اعتمدتها اجلمعية العمومية
للأمم املتحدة عام 1984م.
و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا هناك الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والعهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،التي وافقت عليها احلكومة ولي�س �أمامها
�سوى االلتزام بها.

املقاالت الوطنية
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الأزمة االقت�صادية
تهدد الطبقة الو�سطى
بقلـم :حسن العالي

من الناحية املبدئية ،يجب على القوى الوطنية والقومية يف البحرين �أن ال تعمل على حماية
وتعزيز الطبقة الو�سطى كهدف بحد ذاته ،بل على �أ�سا�س �أنه جزء من الن�ضال لتعزيز �أو�ضاع كافة
فئات ال�شعب ،ويف مقدمتها الفئات الكادحة والفقرية ،ولكون الطبقة الو�سطى متثل حلقة مهمة يف
توعية وتطوير املجتمع مبا متلكه من مهارات وموارد.
والطبقة الو�سطى  Middle Classهي جمموعة من
النا�س بني الطبقتني العليا والدنيا يف املجتمع .وبد �أ ا�ستخدام
م�صطلح الطبقة الو�سطى على امل�ستوى العام يف �أوروبا يف
�أوائل القرن التا�سع ع�شر ،وكان ي�شري �إىل الربجوازية �أو طبقة
املهنيني التي ن�ش�أت فيما بني الأر�ستقراطيني والفالحني.
وي�ستخدم علماء االجتماع م�صطلح التدرج الطبقي لو�صف
عملية تق�سيم املجتمع �إىل طبقات ،وتقوم هذه العملية على
عوامل عدة هي مهنة ال�شخ�ص والدخل ،والقوة ،وال�سمعة،
والرثوة .وتك�سب غالبية �أع�ضاء الطبقة الو�سطى رزقها من
العمل ،وال ترث ثروات طائلة ،كما �أن معظم مهن الطبقة
الو�سطى ال تنطوي على �أعمال يدوية .وت�ضم هذه املهن
�أ�صحاب ا لأعمال واملديرين والكتبة واملحامني وا لأطباء
واملعلمني.
و �أ�صبح الكثري من القيم التي يتم�سك بها �أع�ضاء الطبقة
الو�سطى ي�شكل القيم الرئي�سية للمجتمع .ومن هذه القيم،
العمل طب ًقا للمعايري ا لأخالقية للمجتمع ،وحتقيق النجاح
املايل ،والرتقي يف الوظائف ،وامتالك العقارات .و �أوىل
العديد من �أبناء الطبقة الو�سطى يف اخلم�سينيات وال�ستينيات
من القرن الع�شرين اهتما ًما �أكرب بتحقيق �أهدافهم منه بتغيري
�أو�ضاع املجتمع� .إال �أن عد ًدا متزايدً ا منهم ،وخا�صة �أ�صغرهم
تعليما ،بد �أ ين�شط يف املجتمع منذ منت�صف
�سنًا و �أف�ضلهم
ً
ال�ستينيات من القرن الع�شرين ،فاعرت�ضوا على بع�ض
الأو�ضاع بد ًال من قبولها على عالتها .وعلى �سبيل املثال،
�أيد الكثريون منهم حركات ال�سالم ،و �أبدوا اعرتا�ضهم على
التمييز العن�صري.
ويرى الباحث ا لإماراتي الدكتور عبد اخلالق عبد اهلل �أن
الطبقة الو�سطى يف اخلليج ،اليوم ،مهددة وتعاين �صعوبات،
يف ظل بروز �أغنياء ا لأغنياء يف املجتمعات اخلليجية ،ويف ظل
التوزيع غري العادل للرثوة ،والغالء ال�ضخم الذي يتوقع له �أن
يزيد وي�ستمر خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة (م قبل ن�شوب
ا لأزمة العاملية) ،وكذلك عدم وجود انفتاح اقت�صادي ،ف�إن
انح�سار الطبقة الو�سطى �أو تفتتها يهدد املجتمع اخلليجي
بنحو عام بعدم اال�ستقرار.
ّ
ويف حني يرى املخت�صون �أن خروج �أفراد من الطبقة
الو�سطى ودخول �أفراد �آخرين لهذه الطبقة �أمر طبيعي تفر�ضه
عمليات التح ّو ل االقت�صادية� ،إذ � ّإن � ّأي جمتمع من املجتمعات
يخ�ضع لقدر من التح ّو الت ال�سريعة تدفع بخروج �أفراد من
الطبقة ودخول �أفراد جدد ،ي� ّؤكدون � ّأن ما يجري يف الدول
اخلليجية هو بروز هوة وا�سعة بني الطبقات االجتماعية
يوم ًا بعد يوم نتيجة الت�ضخم وارتفاع الأ�سعار وعدم قدرة
االقت�صاد املحلي على �إيجاد فر�ص عمل منا�سبة با لإ�ضافة �إىل

جمود حجم الرواتب وتدين م�ستوياتها ،عالوة بالطبع على
ه�شا�شة الأ�س�س االقت�صادية واملالية التي تقوم عليها عملية
خروج ودخول �أفراد من و �إىل الطبقة الو�سطى ،ونعني بذلك
بناء الرثوات على �أ�سا�س املتاجرة يف الأ�سهم والعقارات،
حيث �شهدت الأ�شهر القليلة املا�ضية تدهور حادا يف قيمة
الأ�سهم والعقارات ،مما يخرج مئات ا لآالف من ا لأفراد من
خانة الطبقة الو�سطى .وهذه كلها عوامل ّ
ت�شكل حتدّ يا كبري ًا
ل�سيا�سات وخطط التنمية يف دول املجل�س.
لقد جاءت الأزمة املالية الراهنة لتلقي ظالل ثقيلة على
�أو�ضاع الطبقة الو�سطى يف دول جمل�س التعاون اخلليجي،
نظرا لالنخفا�ض احلاد يف �أ�سعار الأ�سهم والعقارات .كما �أن
الكثريين من الأفراد ا�ستثمروا يف هذه اال�ستثمارات من خالل
قرو�ض م�صرفية .و ال توجد �إح�صائيات عن �أعداد الأفراد
الذين ت�ضرروا �أو �أفل�سوا من جراء الأزمة.
ويف املدى املنظور� ،سوف يظل و�ضع الطبقة الو�سطى يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي مرتبط بنموذج التنمية الراهن
املعتمد على اال�ستثمارات وامل�ضاربات يف �أ�شكال اال�ستثمار
املتاحة ،والتي ترتبط �أو�ضاعها بدورة الن�شاط االقت�صادي
املرتبطة بدورها ب�أ�سعار النفط.
وعليه ،ف�أن احلفاظ على �أو�ضاع الطبقة الو�سطى ورعايتها
وتنميتها هو حتدي تنموي بالدرجة الأوىل .لذلك ،ف�أن
املطلوب هو �إيجاد حلول طويلة الأجل لتنمية الطبقة الو�سطى
يف دول املجل�س تعتمد بدورها على تطوير منوذج التنمية
الراهن من خالل تنويع م�صادر الدخل ،و �إدخال �أن�شطة �أكرث
�إنتاجية وذات قيمة م�ضافة حقيقية للأفراد العاملني ،ولي�س
فقط للمالكني لهذه ا لأن�شطة .ومن �ش�أن هذه الأن�شطة توفري
و�ضع اقت�صادي م�ستقر للطبقة الو�سطى وتقليل اعتمادها على
الأن�شطة امل�ضاربية لتح�سني �أو�ضاعها.
كما تربز احلاجة لو�ضع خطط طويلة الأجل لتعزيز �أو�ضاع
الطبقة الو�سطى تتبنى هذا الهدف اال�سرتاتيجي وت�ضع
الو�سائل املنا�سبة وتر�صد املوارد املالية والب�شرية للق�ضاء على
الفقر املعي�شي� .أن �ضمان جناح هذه الإ�سرتاتيجية يتطلب
وجود �شراكة فعلية بني الدولة والقطاع اخلا�ص واملجتمع
املدين بق�صد ت�ضافر اجلهود لرفع �إنتاجية الأداء يف جماالت
التوظيف والتدريب والتعليم والرعاية ال�صحية واال�ستثمار.
كذلك حتقيق ا�ستقرار يف احلالة االقت�صادية ،وحتقيق مواءمة
بني ا لأبعاد االقت�صادية واالجتماعية .فاحلل ال يكمن يف
الرتاجع عن النمو االقت�صادي املت�سارع عند ارتفاع مداخيل
النفط ،وما يرافقه من زيادة يف �أ�سعار كلف املعي�شة وال�سكن
وغريها ،بقدر ما يعني �ضرورة حتقيق منو اجتماعي يتكاف�أ مع
ذلك الت�سارع يف املجال االقت�صادي بل ويفوقه وي�سبقه.

ا�سرتاتيجية الإ�سكان
اجلديدة ..املحك يف التنفيذ
قال ويل العهد �سمو ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة �أنه يجري الآن �إعداد
�إ�سرتاتيجية جديدة لقطاع ا لإ�سكان ،و�ستو�ضع من خاللها احللول اجلذرية
للم�شكلة ا لإ�سكانية يف �أق�صر مدة ممكنة ،و�ستقدم �إ�ضافة �إيجابية �إىل ما حتقق
يف هذا ال�صدد ،مو�ضحا �أن اململكة تويل اهتماما كبريا لقطاع الإ�سكان باعتباره
مت�س احلياة اليومية للمواطنني مبا�شرة.
�أحد القطاعات احليوية التي ّ
و�سوف تركز الإ�سرتاتيجية على حتقيق �شراكة �إيجابية بني القطاعني العام
واخلا�ص ،بحيث يتم حتويل جانب من خم�ص�صات الإ�سكان يف املوازنة العامة
للدولة لتخفيف عبء �أق�ساط القرو�ض الإ�سكانية التي يح�صل عليها املواطنون
من امل�صارف التجارية ،وهذا ما �سينعك�س على ت�ضاعف املبالغ املخ�ص�صة
للخدمات الإ�سكانية ب�أكرث من �أربع مرات .و�شدد �سموه كذلك على �أهمية
املخطط الهيكلي الطبيعي مل�ستقبل �أرا�ضي اململكة الذي يقدم ت�صورا وا�ضحا
ملا �ستكون عليه اململكة العام  ،2030والذي �سيقدم قاعدة بيانات متكاملة من
�ش�أنها امل�ساهمة يف ا�ستقطاب املزيد من اال�ستثمارات املحلية وا لأجنبية.
ويف البدء ،يجب �أن ننوه �أن امل�سئولني يف مملكة البحرين �سبق و�أن �أعلنوا
العديد من اخلطط «اجلبارة» يف ال�سابق حلل م�شكل الإ�سكان� ،إال ان هذه اخلطط
ظللت حرب ًا على ورق بدليل تفاقم م�شكلة الإ�سكان يف البحرين.
كما �أن ما �أعلنه وزير الإ�سكان من �أن اخلطة حتتوي على م�سارين متوازيني:
الأول هو ما تنفذه الوزارة الآن من برنامج لبناء وحدات �سكنية يف مناطق
خمتلفة ي�صل جمموعها �إىل  9673وحدة ينتظر �أن ت�صبح جاهزة يف عام ،2011
وامل�سار الثاين هو تنفيذ امل�شاريع الإ�سكانية بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص من
خالل ا�ستدراج عرو�ض املطورين العقاريني الذين �سيقومون بكل �شيء من
التمويل �إىل التنفيذ ،يف حني تتكفل الدولة بتوفري الأرا�ضي ،.هو كال مهم
ولكنه عام وال توجد جداول عمل او تواريخ حمددة مما يجعل حالها حال العديد
من امل�شاريع الإ�سكانية ال�ضخمة التي �أعلن عنها مثل املدينة ال�شمالية وغريها
يف علم الغيب.
وفيما يتعلق بالتمويل �أي�ضا فقد ذكر الوزير �أن جاللة امللك قد �أمر بتخ�صي�ص
 20مليون دينار �سنوي ًا وملدة � 20سنة ،وانه بالتعاون مع بنك الإ�سكان �سنتمكن
من توفري التمويل الالزم لتنفيذ امل�شاريع الإ�سكانية ،كا�شف ًا �أن مبلغ  20مليون
�سيوفر لنا  200مليون.
ف�إذا انتقلنا �إىل اجلانب الأخر وهو جانب امل�ستفيدين من تنفيذ هذه اخلطة
فيقول لنا الوزير �أن عدد طلبات اخلدمات الإ�سكانية يزيد يف الوقت احلا�ضر
على � 40ألف طلب ،وبالتحديد  42الف طلب ،وانه حتى عام  2007كان العدد
يتزايد كل �سنة مبعدل  3000طلب ،لكنه قفز يف عام � 2008إىل  7000طلب.
وبالتايل فان اخلطة ا لإ�سرتاتيجية حلل امل�شكلة ا لإ�سكانية يجب �أن تنطلق من
هنا ،اي من عدد الطلبات احلالية ،ومعدل الزيادة ال�سنوية ،ومدى قدرة الوزارة
ومن خالل امل�سارين املذكورين على توفري �أق�صى عدد من الوحدات ال�سكنية
يف العام ،وحتى عام  2014فرتة ا لإ�سرتاتيجية االقت�صادية ،ولي�س حتى نهاية
الر �ؤية  .2030ف�إذا اعتمدنا الزيادة يف عدد الطلبات والتي حدثت يف عام 2008
فهذا يعني �أن جمموع الطلبات التي �ستزيد على مدى ال�سنوات ال�ست (2009
 � )2014سي�صل �إىل  42الف طلب ،وب�إ�ضافة هذه الطلبات �إىل جمموع الطلباتاحلالية يقفز العدد ا لإجمايل للطلبات يف عام � 2014إىل  84الف طلب ،وانه �إذا
ما �أردنا حل امل�شكلة الإ�سكانية ح ً
ال جذري ًا خالل هذه الفرتة فان الوزارة مطالبة
باجناز بناء  14000وحدة �سكنية كل عام مبا فيها العام احلايل  ،2009فهل هذا
ممكن� ،أو لنقل هل هناك ا�ستعداد جدي من الدولة لتحقيق هذا الهدف ،وبالتايل
“توفري بيت لكل مواطن” يف ذلك املوعد..
الوزارة جتيب على هذا ال�س�ؤال بان خطتها �أو طاقتها احلالية هو بناء 9673
وحدة �سكنية تنتهي يف عام  2011اي مبعدل  3224وحدة �سكنية كل عام ،وهو
كما نرى رقم ًا بعيد ًا جد ًا عن رقم �أو عدد  14000وحدة �سكنية كل عام...
لذلك� ،إذا ظلت امل�شكلة تعالج بنف�س الوترية البطيئة والغري جادة كما يبدو،
وبقيت الدولة غري وا�ضحة وغري حا�سمة جتاه م�س�ألتي توفر التمويل وا لأرا�ضي،
وعجزت احلكومة وجمل�س التنمية االقت�صادية عن و�ضع خطة �إ�سرتاتيجية تلم
بكل هذه املعطيات وبتطوراتها احلالية وامل�ستقبلية ،ومن ثم توفري احتياجاتها،
�إذا مل يحدث كل ذلك فان م�شكلة الإ�سكان �ست�سري نحو التفاقم ،ولن جتدي
يف حلها الإ�سرتاتيجية اجلديدة وال غريها من اخلطط التي التي �أعلنها وزير
ا لإ�سكان.
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املـــــــــــــر�أة
م�شاركة املر�أة
فـي �سـوق العمـل
يعترب حجم م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل �أحد امل�ؤ�شرات الرئي�سية
للتمكني االقت�صادي وال�سيا�سي واالجتماعي للمر�أة .وت�شري م�ؤ�شرات
هذه امل�شاركة يف البحرين وبقية دول املجل�س بالتنامي ،ولكنها ال زالت
متدنية.
ويقدر عدد �سكان دول جمل�س التعاون بنحو  36مليون ن�سمة
وفق ًا لإح�صائيات عام  ،2007كما تقدر ن�سبة الإناث بنحو  42يف
املائة من جملة ال�سكان ،وترتفع هذه الن�سبة �إىل  45يف املائة يف كل
من ال�سعودية والبحرين ،وتنخف�ض �إىل  33يف املائة يف كل من قطر
والإمارات .وبالن�سبة �إىل معدل م�ساهمة املر�أة يف الن�شاط االقت�صادي
فقد ازداد من  14.2يف املائة عام � 2000إىل  27.3يف املائة عام  2004ثم
نحو  %39عام  ،2008على �أن هذه امل�ساهمة ال تزال منخف�ضة ن�سبي ًا بل
تعد من �أقل الن�سب يف العامل.
ففي الإمارات ،ارتفع حجم م�شاركة املر�أة يف قوة العمل الوطنية من
 9.6يف املائة يف عام � 1986إىل  32.2يف املائة يف عام  2005ثم  42قي
املائة عام .2008
ويف البحرين ،ارتفع معدل م�شاركة املر�أة يف القوة العاملة ع من
 10.3يف املائة عام � 1980إىل  34.7عام  2000ثم �إىل  38.4يف املائة عام
 2005ثم  44يف املائة عام .2008
ويف ال�سعودية ،ارتفع معدل م�شاركة املر�أة يف القوة العاملة من 5
يف املائة عام � 1980إىل  16يف املائة عام  ،2000ثم �إىل  22يف املائة عام
 ،2008ويرتكز عمل املر�أة يف قطاعات اخلدمات االجتماعية والتمويل
والت�أمني وال�صحة والتعليم.
وتقدر ن�سبة م�ساهمة املر�أة القطرية يف الن�شاط االقت�صادي بنحو 30
يف املائة عام  ،2008ويرتكز عملها ب�شكل رئي�سي يف القطاعات اخلدمية
كال�صحة والتعليم ،وت�ست�أثر بنحو  56يف املائة من الأعمال الكتابية.
ويف الكويت ،كانت املر�أة الكويتية ت�شارك يف القوة العاملة بن�سبة
كانت  11يف املائة عام  ،1980ثم ارتفعت �إىل  26.7يف املائة عام 2000
ثم �إىل  58يف املائة عام  ،2008مما يعك�س التطور الكبري مل�شاركة املر�أة
يف احلياة االقت�صادية يف الكويت.
وتتمثل املعوقات التي حتد من م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل يف عدة
جوانب �أهمها الت�شريعات والقوانني .ففي الوقت الذي يويل القطاع
احلكومي اهتمام ًا كبري ًا 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 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.
ومن املعوقات التي تتعلق بعدم قدرة املر�أة اخلليجية 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.
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 احلكومات
اخلليجية و�أفراد املجتمع وم�ؤ�س�ساته خا�صة يف ظل االهتمام والدعم
وامل�ساندة الال حمدودة من قبل القيادات ال�سيا�سية يف دول املجل�س
لكي ت�شارك املر�أة جنب ًا �إىل جنب مع الرجل يف مواقع العمل املختلفة
للنهو�ض باملجتمعات اخلليجية .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.
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ظاهرة العنف اال�رسي
بقلـم :فتحية التناك

تعد ظاهرة العنف و ال�سلوك املنحرف ملرتكبيه من الظواهر و امل�شكالت التي
نالت اهتمام الأو�ساط االجتماعية والرتبوية والنف�سية والق�ضائية ملا لها من ت�أثري
�سلبي على حياة الفرد ونف�سيته من جهة و بنية املجتمع و متا�سكه وا�ستقراره من
جهة �أخرى.
ظاهرة العنف من ال�سلوكيات الال�سوية وال يخلو منها �أي جمتمع من
املجتمعات وال ع�صر من الع�صور �إال �أن ارتفاع حدتها و تنوعها خالل ال�سنوات
الأخرية من هذا القرن جاء نتيجة التقدم احل�ضاري الوا�سع الذي �شهده العامل
و االنفجار ال�سكاين و الهجرة و احلروب و الأزمات املتوا�صلة هي�أت فر�ص
جديدة و حمفزات عديدة لإبراز ال�سلوك العدواين و ارتفاع ن�سبته بني الأفراد
و املجتمعات.
ُويعرف علماء االجتماع العنف ب�أنه القوة املادية �أو املعنوية امل�ستخدمة لإحلاق
الأذى ب�آخر غري م�شروع وقد يكون هذا ال�سلوك كالميا و يت�ضمن العنف اللفظي
مثل (التهديد  -ال�شتم – ال�سب ) �أو يكون حركيا مثل ( ال�ضرب – القتل –
اجلرح – اغت�صاب – حرق ) قد ي�ؤدي �إىل �أمل ج�سدي �أو نف�سي �أو �إ�صابة �أو
معاناة وهو �شيء غري مرغوب فيه ومن يتعر�ض له ي�صيب بالذعر و اخلوف.
والعنف هو تهديد لل�صحة اجل�سمية و النف�سية حيث ميوت �سنويا �أكرث من
مليون �شخ�ص يف �أنحاء العامل ب�سبب العنف و ي�صاب الآالف بعواقب �صحية
لأذيات غري قاتلة �أو م�شاهداتهم لأفعال عنيفة و قد ت�ستمر �آثارها على الب�شر
طوال احلياة وت�ؤثر على تطور الفرد نف�سيا و �سلوكيا يف �أي مرحلة من مراحله
العمرية.
وتعترب ظاهرة العنف من الظواهر القدمية يف املجتمعات الإن�سانية فهي قدمية
قدم الأزل و قد تطورت و تنوعت ب�أنواع جديدة ف�أ�صبح منها العنف ال�سيا�سي و
العنف الديني و العنف الأ�سري.
وانق�سم العنف الأ�سري �إىل العنف الأ�سري �ضد املر�أة و العنف الأ�سري �ضد
الأطفال والعنف الأ�سري �ضد ال�شباب و العنف الأ�سري �ضد امل�سنني.
ريا للده�شة �سواء على م�ستوى
كما �أن ازدياد انت�شارا لعنف �أ�صبح �أم ًرا مث ً
العامل �أو على م�ستوى العامل العربي و العنف الأ�سري يعد �أحد مالمح العنف
الذي ي�ؤثر ب�شكل كبري على ا�ستقرار املجتمع .و الأ�سرة يفرت�ض �أن تكون املالذ
الآمن حيث الزوج و الزوجة و الأبناء.
وقد عرف العنف الأ�سري ب�أنه ال�سلوك الذي ي�صدر من �أحد �أفراد الأ�سرة
دون مربر مقبول
و يلحق �ضررا ماديا �أو معنويا بفرد من �أفراد الأ�سرة و عني ال�ضرب ب�أنواعه
و حب�س احلرية
و احلرمان من احلاجات الأ�سا�سية .والعنف الأ�سري هو �أ�شهر �أنواع العنف
الب�شري انت�شارا يف زماننا.
من هم الأكرث تعر�ضا للعنف الأ�سري:
تبني الدرا�سات التي �أجريت يف الدول العربية على ظاهرة العنف الأ�سري
�أن الزوجة هي ال�ضحية الأوىل و �أن الزوج هو املعتدي الأول و ي�أتي بعدها يف
الرتتيب الأبناء و البنات ك�ضحايا للعنف وهم الذين ال ي�ستطيعون �أن ي�صدون

عن �أنف�سهم الأذى الواقع عليهم من قبل من هم الأقوى بني �أفراد الأ�سرة.

�أ�سباب العنف الأ�رسي:
•�ضعف الوازع الديني و �سوء الفهم.
•�سوء الرتبية و الن�ش�أة يف بيئة عنيفة.
•غياب ثقافة احلوار و الت�شاور داخل الأ�سرة.
•�سوء االختيار وعدم التنا�سب بني الزوجني يف خمتلف اجلوانب مبا فيها
الفكرية والنف�سية واالجتماعية
•ظروف املعي�شة ال�صعبة كالفقر و البطالة.
•تعاطي الكحول واملخدرات.

�أنواع العنف الأ�رسي:
العنف املق�صود الواعي:
جميع املمار�سات العدوانية املدعومة ب�إرادة و �إ�صرار �سواء �أكانت مربرة �أو
غري مربرة مثل ..الق�سوة يف املعاملة  -اال�ستغالل اجل�سدي للأطفال  -النقد -
الإذالل  -االتهام  -الف�شل  -تخويف الطفل ( احلب�س  -التهديد )

العنف غريا ملق�صود:
االعتداءات اجلن�سية على الأطفال  -الهياج و الت�صرفات اخلارجة عن
املعايري  -احلرمان من حاجات الطفولة.

نتائج العنف الأ�رسي:
ن�شوء العقد النف�سية التي تتطور و تتفاقم �إىل حاالت مر�ضية �أو �سلوكيات �أو
�سلوكيات عدائية �إجرامية.
تفكك الروابط الأ�سرية و انعدام الثقة و تال�شي الإح�سا�س بالأمان.

احللول املقرتحة:
•تقدمي ا�ست�شارات نف�سية واجتماعية و�أ�سرية للأفراد الذين ينتمون �إىل
الأ�سر التي ينت�شر فيها العنف.
•�إيجاد �صلة بني ال�ضحايا و بني اجلهات اال�ست�شارية املتاحة و ذلك عن
طريق �إيجاد خطوط �ساخنة لهذه اجلهات ميكنها تقدمي اال�ست�شارات و
امل�ساعدة �إذا لزم الأمر.
•ن�شر الوعي الأ�سري ب�أهمية التوافق والتفاهم بني الوالدين و �أهمية
دورها يف قيادة الأ�سرة.
•حت�سني الظروف املعي�شية لكافة الأ�سر وتوفري فر�ص عمل منا�سبة جلميع
القادرين عليه و تو�سيع نطاق اخلدمات املقدمة للأ�سر.

تو�صيات:
ر�صد مظاهر العنف الأ�سري من خالل م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة و العمل على
حتليلها و التعامل معها ب�صورة علمية وفق النظريات الرتبوية واالجتماعية.
رعاية �ضحايا العنف الأ�سري من خالل م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية
الر�سمية و الأهلية حت�سبا ال�ستفحال �أدوار غري �إيجابية لهم يف امل�ستقبل.
التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات املجتمعية يف �سبيل معاجلة ظواهر العنف الأ�سري
وحما�صرة �أ�سبابه.

املهـــــــــنية
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بقلـم :محمود حميدان

حتديات ت�شغيل ال�شباب

تفاقم الت�رسيحات العمالية يف البحرين
التجمع القومي كان من �أوائل التنظيمات ال�سيا�سية يف البحرين الذي حذر
من تفاقم ظاهرة ت�سريح العمالة الوطنية بحجة الأزمة املالية العاملية ،حيث نظمنا
مطلع العام ندوة بنادي العروبة كر�ست لهذا املو�ضوع ،وطالبنا بالت�صدي لها
مبكرا من خالل دعم جهود االحتاد العام لنقابات عمال البحرين.
ويف الأ�سابيع الأخرية� ،شهدنا توا�صل م�سل�سل الت�سريحات حتى فاق العدد
املعلن عنه فقط �أكرث من  250عامل وموظف بحريني منذ مطلع يناير املا�ضي.
عمال البحرين �سلمان املحفوظ
يف هذه الأثناء قال الأمني العام التحّ اد نقابات ّ
�أن «ال�شكاوى بالف�صل �أو التهديد به باتت ترد ب�شكل يومي �إىل االتحّ اد» .ودعا
املحفوظ اجلهات احلكومة �إىل «اتباع ال�شفافية يف مواجهة تداعيات الأزمة
قررت وزارة العمل ت�شكيلها ملواجهة
املالية» ،م�شريا �إىل �أن «اللجنة الثالثية التي ّ
مرة واحدة».
الأزمة املالية مل جتتمع وال ّ
امل�سرحني
جمموع
بلغ
حيث
البنوك
يف
ح�صلت
الت�سريحات
ولعل �أكرث هذه
ّ
موظفا بحرينيا ،كما �أن ع�شرات ّ
�أكرث من ّ 100
املوظفني يف تلك البنوك مهدّ دين
فتم ف�صل �أكرث من  90بحريني ،ويف قطاع
بالت�سريح� .أما قطاع الإن�شاءات ّ
فتم ف�صل  15بحرينيا.
اخلدمات مت ف�صل  26بحرينيا ،بينما يف قطاع التجزئة ّ
وال يوجد حتى الآن معاجلات حقيقية رغم اجلهود التي تقوم بها وزارة
العمل من �أجل عدم تو�سع دائرة الت�سريحات ،وهي جهود م�شكورة ولكن
دون الطموح ،كما �أنها جهود فردية من الوزارة ،حيث ّمت �أبعاد جهات معنية
عمال البحرين� .إال �أن امل�س�ألة خطرية
باملو�ضوع ومنها االحتاد العام لنقابات ّ
جد ًا وال حتتمل �أن تتبناها جهة واحدة فقط ،كما �أنها ال حتتمل الت�سويف،
وهي �أحد النتائج ال�سلبية الناجمة عن الت�أخر يف �إعداد �إ�سرتاتيجية �شاملة

ملواجهة تداعيات الأزمة املالية والت�صريحات املتفائلة ب�أن البحرين بعيدة
عن تداعيات الأزمة التي ظلينا ن�سمعها طوال الأ�شهر املا�ضية..
والأ�سو�أ من ذلك �أن الكثري من ال�شركات جل�أت �إىل ا�ستغالل الأزمة
كذريعة لكي تركب الت�سريحات �أما لكي جتب عمالة �أكرث رخ�صا �أو
لتدوير العمالة لديها ،رغم �أن �أو�ضاعها مل ت�صل بعد �إىل درجة ا�ضطرارها
للت�سريح ،ومازال ب�إمكانها جتنب القيام به.
لذلك ،ف�أن وزارة العمل مطالبة بعدم املوافقة على �أي ت�سريح ما مل تثبت
�أنها خ�سرت و�أنها م�ضطرة للقيام بذلك ،يوجد قانون ّ
ينظم ذلك ،وينبغي
على وزارة العمل �أن تطبقه و�أن ّ
ت�شكل جلنة حمايدة للقيام بعملية تدقيق
عمالها بذريعة الأزمة املالية.
حما�سبية لأية �شركة تنوي ف�صل ّ
كما �أن الدولة مطالبة بالتدخل املبا�شر لكبح جماح هذه الظاهرة من
خالل دعم ال�شركات املتو�سطة وال�صغرية املت�أثرة حقيقة بالأزمة مع و�ضع
�شروط عليها جلهة االحتفاظ بالعمالة الوطنية.
هذه املعطيات ال تعفي كافة الأطراف من القيام بدورها .ففي الوقت
الذي يفرت�ض يف اجلانب الر�سمي القيام بدوره كما تفعل اغلب الدول
املتقدمة يف عملية التخل�ص من العمالة ،وتقدم الأموال ال�ضرورية لل�شركات
املتعرثة ،فان على القطاع اخلا�ص �أن ي�ستوعب حجم الأزمة االجتماعية من
جراء الت�سريحات التي ح�صلت ،وتلك التي هي يف الطريق .كما �أن على
اجلانب العمايل واجب الدفاع عن امل�ؤ�س�سات التي يعمل فيها من خالل
زيادة الإنتاجية والكفاءة يف العمل ،مبا يبعده عن �شبح الت�سريحات االأخذة
بالتفاقم.

تواجه منطقتنا العربية حتديات متعددة ومت�شابكة يف جمال توليد
فر�ص عمل منا�سبة وب�أعداد كافية ،حيث النمو العايل لل�سكان،
واملعدالت العالية للبطالة ونق�ص الت�شغيل ،ومنط التنمية امل�شوه والذي
ال يرقى �إىل م�ستوى التحديات الراهنة .تلك �أمثلة حمدودة لواقعنا
املعا�صر يف عاملنا العربي .بيد �أن الطاقات الكامنة ،خا�صة يف �أو�ساط
ال�شباب ،وبروز بع�ض التجارب القطرية الهامة ،قد تدفعنا �إىل التفا�ؤل
مب�سار الأمور .فقد تفاعلت العديد من الدول مع التوجهات العاملية،
واملتطلبات املحلية يف �إيجاد �أ�ساليب جديدة ومبتكرة للحد من تفاقم
امل�شكلة .وحظيت ق�ضية ال�شباب برعاية هامة من ابرز القيادات
الر�سمية والغري ر�سمية يف هذه البلدان ،وجدت ترجمتها امللمو�سة يف
العديد من امل�شاريع والربامج ،من �أبرزها :الربنامج الوطني للتوظيف
والتدريب مبملكة البحرين وبرنامج «الداكوم» لربط خمرجات التعليم
مع �سوق العمل بدولة الكويت ،ومدر�سة «احلريري للتعليم التقني» يف
لبنان ،وبرنامج «اجناز» يف اململكة الأردنية الها�شمية ،وم�شروع «�سند»
يف �سلطنة عمان.
وعلى امل�ستوى املحلي فرغم اجلهود التي بذلت يف امل�شروع الوطني
للتوظيف والنجاح املتحقق فيه� ،إال �أن التحدي الذي واجه امل�شروع
هو مع�ضلة توظيف اجلامعيني ،وهي م�شكلة �إن مل تتعاون وزارات
الدول والقطاع اخلا�ص مع وزارة العمل يف تذليلها ف�ستبقى امل�شكلة
الك�أداء التي تف�شل كل امل�شاريع القادمة ،يف ظل تزايد �أعداد الداخلني
اجلدد �إىل �سوق العمل من حملة امل�ؤهالت اجلامعية ،وكذلك ت�صاعد
نذر ت�سريح العمالة البحرينية حتت حجج ودعاوى الأزمة االقت�صادية
العاملية.
كما �أن املالحظ �أن البحرين مل تعط جانب ترويج العمل اخلا�ص
وامل�شروعات ال�صغرية لل�شباب االهتمام املطلوب ،ورغم تكد�س
املاليني حتت يد «متكني» من ر�سوم العمالة الوافدة �إال �أن م�شروع متكني
لدعم امل�شروعات ال�صغرية ال يزال يحبو دون نتيجة تذكر ،وندعو
امل�س�ؤولني يف «متكني» للنظر فيما حولنا لنجد �أن �سلطنة عمان ،ومنذ
�أطلقت برنامج «�سند» ،ف�إن �سند يوا�صل م�سريته بجد وجناح ،بحيث
�أ�صبح ميثل منوذجا جتدر درا�سته بتمعن ،يف كيفية ت�صميم برامج تالئم
الواقع املحلي ومتطلباته .كما �أن م�سرية �إعداد و�صياغة الربنامج بحد
ذاتها متثل برهانا �ساطعا على فوائد احلوار االجتماعي ،وفعاليته العملية
خا�صة يف جمال ت�شجيع ال�شباب يف ا�ستحداث امل�شاريع ال�صغرية،
وعرب دعم متكامل الأوجه من متويل وتدريب ومتابعة وحماية .كما �أن
�أ�سلوب التدرج املدرو�س املتبع يف التنفيذ ،وفق �إ�شراك كافة الأطراف
املعنية ،اثبت جناحا كبريا للغاية.

بيان ت�ضامني مع موظفي بنك اخلليج الدويل

بيان ت�ضامني مع عمال �رشكة بروجكت

انطالق ًا من امل�سئولية الوطنية للتجمع القومي الدميقراطي يف الدفاع عن العاملني واملهنيني البحرينيني بكل �أطيافهم وخا�صة فيما
يتعلق بالت�سريح والأ�ستغناء عن  37موظف بحريني �أي مايعادل  % 13من العاملني البحرينيني الذين يعملون يف بنك اخلليج الدويل
فهذه بادرة خطرية �سوف تنعك�س على �أحوالهم املعي�شية و�أ�ستقرارهم الأ�سري خا�ص ًة يف مثل هذه الظروف االقت�صادية ال�صعبة التي
ي�صعب فيها احل�صول على وظائف ،وكذلك فهي بداية خلطوات �أخرى قادمة جتاه املوظفني البحرينيني للف�صل التع�سفي م�ستقب ً
ال.
�أن اللجنة املهنية والعمالية يف التجمع القومي الدميقراطي ت�ستنكر ت�سريح  37موظف ًا بحريني ًا وتعلن ت�ضامنها الكامل مع ه�ؤالء
امل�سرحني وحتمل وزارة العمل امل�سئولية جتاه �إعادة امل�سرحني لعملهم كما تطالب البنك ب�إرجاعهم لأعمالهم كما تدعو املوظفني �إىل
التكاتف والألتفاف حول النقابة ملواجهة امل�سئولني يف البنك ،كما تنا�شد القيادة ال�سيا�سية يف البالد التدخل لإرجاع املوظفني لأعمالهم
جت�سيد ًا لتعهداتها باملحافظة على العمالة الوطنية يف البحرين.

�إن اقدام �شركة بروجكت على ت�سريح العمال البحرينني من ال�شركة انتهاك حلقوق العمال
وهي ت�سريحات غري قانونية� ،أن التجمع القومي الدميقراطي ومبادئه الوطنية والقومية
يت�ضامن وي�ساند العمال البحرينني املطالبني بحقوقهم املالية ومنها الرواتب املت�أخرة التي مل
تقم ال�شركة بدفعها �إليهم وتعوي�ضهم عن الف�صل التع�سفي الذي يهدد اال�ستقرار الأ�سري
واملجتمعي لهم ويدعوا التجمع القومي �إىل وقفة جادة �ضد الت�سريحات التي تطال عمال
البحرين وا�سرهم واملطالبة بعودتهم �إىل �أعمالهم واعطائهم التعوي�ضات املجزية لهم كما
يطالب وزارة العمل واالحتاد العام لنقابات العمال بالتدخل من �أجل حل م�شاكلهم ونيل
حقوقهم امل�شروعة.
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الطلبة وال�شباب
�أزمة اجلامعات
اخلا�صة يف البحرين
يثار يف البحرين هذه الأيام جدل وا�سع حول اجلامعات اخلا�صة،
وبينا يعي�ش الطلبة املنت�سبون لها قلق وا�سع على م�ستقبلهم ،تعي�ش
اجلامعات اخلا�صة نف�سها قلق كبري على �أعمالها ،ويعي�ش املهتمون
بق�ضايا التعليم قلق ًا كبري ًا على م�ستقبل التعليم العايل يف البحرين،
خ�صو�صا بعد �أن بد�أت وزارة التعليم بالتحرك للدفاع عن نف�سها عرب
الك�شف عن خطايا التزييف يف �شهادات اجلامعات اخلا�صة عالوة على
وقف برامج بع�ضها.
لقد بد�أ الرتخي�ص للجامعات اخلا�صة بعد الت�صويت على امليثاق
مبا�شرة ،حيث ت�ضمن يف الف�صل الأول منه بندا ي�شري �إىل ت�شجيع
الدولة لإن�شاء اجلامعات اخلا�صة والأهلية .وبعد الت�صويت على
امليثاق ،بد�أ الرتخي�ص للجامعات اخلا�صة ،وكانت اجلامعة الأهلية �أول
جامعة مرخ�صة.
لرمبا يعتقد الكثري ب�أن وزارة الرتبية والتعليم هي اجلهة الوحيدة
التي تعطي الرتاخي�ص للجامعات واملعاهد ،ولكن احلقيقة غري ذلك،
فعند البحث ،جند ب�أن جمموعة من اجلامعات مرخ�صة من وزارة الرتبية
و�أخرى من وزارة العمل وغريها من وزارة التجارة ،و�إ�ضافة ل�شتات
مراكز الرتاخي�ص ,ال جند �أي حالة من التن�سيق وال�ضبط املركزي
بينها .ويبلغ عدد اجلامعات اخلا�صة حايل نحو �أربع ع�شرة جامعة.
واملالحظة الأكرث غرابة �أن يف الوقت الذي الرتخي�ص من وزارة
الرتبية والتعليم ،ف�أن االعرتاف بال�شهادة اجلامعية ي�صدر من اللجنة
الوطنية العتماد ال�شهادات� ،أي �أن الرتخي�ص ال يعني االعرتاف
بال�ضرورة.
وال تنظر اللجنة الوطنية العتماد ال�شهادات يف �أي �شهادة حتى
يتخرج الطلبة من ذلك التخ�ص�ص يف تلك اجلامعة ،وعليه ي�ستلزم
من اجلامعات املحلية �أن تنتظر حتى يتخرج طلبتها لتح�صل على
االعرتاف من اللجنة الوطنية ،وهذا الت�أخري يف االعرتاف ب�شهادات
جامعات خا�صة ي�ؤثر �سلبا يف مدى قدرتها على جذب طلبة لها من
داخل البحرين �أو من خارج البحرين ب�شكل خا�ص ،حيث �أن الدول
الأخرى تعتمد يف تقييمها واعتمادها �أي �شهادة جامعية على اعرتاف
واعتماد الدولة الأم احلا�ضنة للجامعة �أوال وبعدها يتم التدقيق يف �أمور
ومعايري �أخرى ,فعلى �سبيل املثال ال تعرتف ال�سعودية ب�أي �شهادة
جامعية من البحرين ما مل تكن هذه ال�شهادة معرتف بها يف البحرين
�أوال.
ولكن يف املقابل �أي�ضا ،نرى ب�أن هناك من اجلامعات (غري مرخ�صة)
من وزارة الرتبية والتعليم وهي حا�صلة على اعرتاف ب�شهاداتها،
و�أخرى مرخ�صة من وزارة الرتبية والتعليم ومل حت�صل حتى الآن على
اعرتاف واعتماد ل�شهاداتها ،فما جدوى الرتاخي�ص ال�صادرة من وزارة
الرتبية �إذا؟!
ال �أحد يقبل النواق�ص والتهاون الذي ت�شهده بع�ض اجلامعات
اخلا�صة يف االلتزام باملعايري الأكادميية العاملية املتعارف عليها ،خ�صو�صا
�أن يتعلق ب�أهم مورد لدينا وهو الأن�سان ،كما �أن يرتبط ب�سمعة البحرين.
ولكن ال�س�ؤال ملاذا ت�أخرت وزارة التعليم كل هذه ال�سنوات وبعد �أن
�أن�ضم �أكرث من ع�شرة �آالف طالب بحريني للجامعات اخلا�صة لكي
تعلن �أن تلك اجلامعات ال ت�صلح للدرا�سة الأكادميية العليا.
وعندما و�ضعت وزارة التعليم نظامها ذلك ،ماذا كانت تنتظر يا
ترى؟ هل كانت وزارة الرتبية والتعليم تنوي اعتماد االعرتاف بجميع
�شهادات اجلامعات التي ح�صلت على ترخي�ص لديها؟ ف�إذا كانت
الإجابة بنعم ،فلماذا ت�أخرت لتعلن العك�س ؟ و�إذا كان الرتخي�ص
لي�س بال�ضرورة يعادل االعرتاف واعتماد ال�شهادة اجلامعية ،فما قيمة
الرتخي�ص؟ وهل تعي وزارة الرتبية حجم الكارثة التي �ستقع على
الطلبة وتلك اجلامعة يف حال قرارها بعد م�ضي �أربع �سنوات ب�أنه لن
يتم االعرتاف ب�شهاداتها ،ومعهد البحرين للتدريب مثال ب�سيط لهذه
امل�شكلة فهو يتبع ويقع حتت �إ�شراف وزارة العمل(وهي جهة حكومية)
ولكن جامعة البحرين(وهي اجلامعة الوطنية وير�أ�سها وزير الرتبية) ال
تعرتف ب�شهادته ،مما ي�ؤثر �سلبا يف انطباع جهات التوظيف و�أ�صحاب
الأعمال يف مدى كفاءة خريجي املعهد و�إمكانية توظيفهم و�إدخالهم
ل�سوق العمل� ،أي �أن احلكومة تقيم وت�شرف على م�ؤ�س�سات من جهة
ومن جهة �أخرى ال تعرتف هي بها؟!
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جلنة الطلبة وال�شباب تنظم دورة املهارات
نظمت جلنة الطلبة وال�شباب بالتعاون مع
جلنة الثقافة بالتجمع القومي دورة لأع�ضاء
التجمع من الطلبة وال�شباب يف املهارات
الفردية واجلماعية مثل مهارات �إدارة
االجتماعات ،ومهارات ااتخاذ القرارات
ومهارات كتابة املقاالت والتقارير والأخبار
ال�صحفية ،عالوة على امل�صطلحات النقابية
وال�سيا�سية.
وقد افتتح الدورة الأمني العام للتجمع
القومي بكلمة ق�صرية رحب فيها
بامل�شاركني و�أكد على �أهمية مثل هذه
الدورات يف �إعداد القيادات ال�شابة للتجمع
متيهدا لت�سلمها مراكز قيادية ،كونها متثل
اجليل القادم للتجمع.
وتوىل م�سئولية الدورة نائب رئي�س
اللجنة الثقافية ال�سيد غازي زبر ،و�شارك يف
�إلقاء املحا�ضرات عدد من كوادر التجمع.

ال�شباب والق�ضية القومي
كيف يجب �أن يكون موقف ال�شباب الواعي من ق�ضيته القومية؟ كل �س�ؤال �إذا �أح�سن و�ضعه يت�ضمن يف باطنه
اجلواب ،اذن فلنحاول ان ن�ضع �س�ؤالنا بغاية ما ميكن من الدقة وال�ضبط فنقول :كيف يجب ان يكون موقف ال�شباب
العربي الواعي من ق�ضيته القومية يف مرحلتها احلا�ضرة؟
ونعتقد ب�أننا على هذه ال�صورة قد حددنا ال�س�ؤال او امل�س�ألة ب�أكرث
ما ميكن من الدقة ،ومن و�ضعها على هذا ال�شكل ن�ستخل�ص جملة
نتائج .نحن �سمينا هذا ال�شباب فقلنا عنه ال�شباب العربي ،وو�صفناه
بالوعي ،وطلبنا �أن يكون له موقف من ق�ضيته القومية ،ال من �شيء
جمرد عام مبهم هو الق�ضية القومية .مل نطلب منه موقفا جتاه م�س�ألة
فل�سفية هي القومية بل طلبنا منه موقفا من �أمر حيوي ذي ات�صال
مبا�شر بحياته وقلنا من ق�ضيته القومية .ومل نرتك امل�س�ألة عر�ضة
للإبهام والتناق�ض ،فحددناها بقولنا من ق�ضيته القومية يف مرحلتها
احلا�ضرة.
�أي ما ا�ستنتجناه من قولنا ال�شباب العربي ،هذه النقطة تبني لنا
و�ضع الأمة العربية اخلا�ص ،اذ نحن ال نبحث يف ال�شباب ب�صورة
عامة ،يف �شباب �أية �أمة من الأمم يف �أي زمن من الأزمان ،بل نبحث عن
�شباب �أمة معينة يف وقت معني .وهذا يعني �أننا نعرف الو�ضع اخلا�ص
لهذا ال�شباب بالن�سبة لو�ضع امته اخلا�ص �أي�ضا� ،أي للفارق بينها وبني
غريها من الأمم .فلو �أردنا ان ن�صف هذه الأمة و�صفا جممال لقلنا انها
�أمة عظيمة املا�ضي وهزيلة احلا�ضر وجمز �أة يف داخلها تخ�ضع حلكم
ا لأجنبي يف �أكرث �أقطارها ،ونتج من ذلك ان هذه الأمة تريد ان تتحرر
من الأجنبي وان توحد �أجزاءها وتنه�ض من ت�أخرها لت�ستطيع حتقيق
�إمكاناتها كلها وت�سرتجع هكذا ر�سالتها اخلالدة بني الأمم.
هذه الأمة ،الأمة العربية التي نبحث ا لآن عن فئة منها ،ال�شباب،
تنظر من جهة اىل ما�ضيها ومن جهة �أخرى اىل حا�ضر غريها ،فما�ضيها
جميد عظيم وحا�ضر غريها كذلك .وكما �أنها ال ت�ستطيع جتاهل
ما�ضيها و�صم �سمعها عن ندائه ،فهي كذلك ال ت�ستطيع التعامي عن
حا�ضر غريها من الأمم التي حتيط بها وت�ؤثر يف م�صريها ب�شتى الطرق.
وكما ان البون �شا�سع بني هذه االمة وما�ضيها فكذلك البون �شا�سع
بينها وبني حا�ضر غريها من ا لأمم .وهي امنا تطلب غاية واحدة تبدو
للنظرة الأوىل مزدوجة .تطلب ان ترتقي اىل ما ي�ساويها مبا�ضيها
املجيد وبحا�ضر الأمم الأخرى ..هكذا يكون تذكرها ملا�ضيها ووعيها
حلا�ضر غريها حافزا مزدوجا لها للنهو�ض� .أو نقول :يكون لها من
هذا الوعي حلا�ضر غريها والتذكر ملا�ضيها حافز و�ضرورة قاهرة .تذكر
املا�ضي يحفزها ،ووعي حا�ضر الأمم الأخرى يريها ال�ضرورة القاهرة

اىل النه�ضة وي�شعرها بها .وهذا االرتقاء �إىل م�ستوى ما�ضيها وحا�ضر
غريها هو بالن�سبة لذلك البون الكبري ال يكون بالنمو �أو بالتطور
الطبيعي ،فال�شقة وا�سعة وبعيدة وال بد من االنقالب حتى يتحقق
االرتقاء الع�سري
هذا ما يجري يف الأمم الراقية القوية وهذا ما نلم�سه ون�سمع به يوميا،
ف�إن رقي تلك ا لأمم يجعلها يف غنى عن االنقالبات العنيفة .واجل�سم
ال�سليم هو حمافظ بطبيعته ال يرجو غري النمو الطبيعي الن فيه تكامال
ل�صحته و�سعادته ،اما اجل�سم املري�ض ،فالنمو الطبيعي بالن�سبة اليه هو
ا�ستفحال املر�ض وتفاقم اخلطر.
قلنا ان االمم الراقية تتقدم دون حاجة النقالب ،ويكفيها بني
حني و�آخر ا�صالح بع�ض نواحي حياتها ،كما يكفي اجل�سم ال�سليم
�أن ينتبه بني حني و�آخر ملعاجلات جزئية وب�سيطة ولوقاية نف�سه من
خطر الأمرا�ض ،يكفي هذه ا لأمم لتتقدم ان تبدل بني حني و�آخر
بع�ض الأنظمة والأ�شخا�ص ،وهذا هو التطور ،ولكن حالة كحالتنا
ال يكفيها التطور بل ي�ؤذيها وت�ستدعي االنقالب .لي�ست املع�ضلة
فيها مع�ضلة �أنظمة وقوانني �أم�ست عتيقة بالية وال مع�ضلة �أ�شخا�ص
ق�صرت كفاءاتهم او ا�شتبه يف �أخالقهم ،بل املع�ضلة جوهرية وعامة
و �أعمق بكثري من كل تلك املظاهر �أي مظاهر القوانني وا لأنظمة
وا لأ�شخا�ص .فعندما نقول انقالب نعني تغيري العقلية واخللق .وهذا
ال يتم من نف�سه وال يتم بالتطور الطبيعي .وقد قلنا ان الزمن يزيد
ال�صحيح �صحة كما يزيد املر�ض ا�ستفحاال :فاذا كنا ن�شكو من ت�شويه
قد انتاب جوهر امتنا �أو على االقل انتاب التفكري من ا�سا�سه ،واخللق
يف �صميمه ،فلي�س تبديل الأنظمة والقوانني وا لأ�شخا�ص مببدل �شيئا
يف جوهر احلياة.
خال�صة القول يف هذا املو�ضوع هو ان ال�شباب يجب �أوال ان يتذكر
�صفته ا لأ�سا�سية ،وهي انتما �ؤه لأمة معينة معروفة ،وان يعرف �صفته
الثانية التي اهلته لها ثقافته وهي �صفة الوعي ،فبال�صفة ا لأوىل يدرك
الفارق بينه وبني الق�سم ا لآخر من العامل ،بينه وبني الأمم التي يطمح
لبلوغ م�ستواها ،ولن يبلغ م�ستواها بتقليدها ...فال بد لنا من جيل
ينا�ضل حتى تتهي�أ �شروط الرقي التي مناثل بها ا لأمم الأخرى.

املحافظــــات
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املعامري ...رياح «الكو�س»
حتمل لهم الكيماويات

�أزمة �إ�سكان القرى الأربع
برزت خالل الأ�سابيع املا�ضية �أزمة �إ�سكان القرى الأربع (النويدرات،
املعامري ،العكر� ،سند)� ،إذ بد�أ الأهايل اعت�صاما �سلميا يف  21من فرباير� /شباط
 2008وظل م�ستمرا حتى اليوم ،وذلك بعدما ت�سربت �أنباء عن اعتزام وزارة
الإ�سكان توزيع الوحدات ال�سكنية امل�شيدة والبالغة  230وحدة �سكنية على
�أهايل من داخل وخارج القرى الأربع.
�أهايل القرى الأربع يقولون �أنهم لديهم وعود �شفوية من امل�سئولني يف وزارة
الإ�سكان ب�أن الوحدات �سوف توزع على �أهايل القرى الأربع فقط .و�أن لديهم
وثيقة من اجنازات الإ�سكان يف  2008ال�صادرة يف  2008تو�ضح عدة م�شاريع
يف اخلطة الثالثة من م�شاريع الإ�سكانية املنجزة وتقول عن م�شروع ندويدرات
الإ�سكاين :يقع م�شروع نويدرات الإ�سكاين على م�ساحة وقدرها  31هكتارا
ويخدم قرى النويدرات ،املعامري ،العكر ال�شرقية ،العكر الغربية ،وقرية �سند،
ويتكون امل�شروع من  230بيت.
كما يقول ه�ؤالء الأهايل �أن حجة وزارة الإ�سكان ب�إمكانية ا�ستفادة كافة
املواطنني من م�شاريعها غري مقبولة لأن م�شروع القرى الأربع بخالف امل�شاريع
الإ�سكانية يف مدنية حمد �أو مدينة عي�سى موجه لأهايل القرى فقط ولي�س لكل
الأهايل يف البحرين.
من جهتها تقول وزارة الإ�سكان �أن الأهايل يف القرى الأربع من طلبات 1992
و� 1993سوف يح�صلون على وحدات من امل�شروع الإ�سكاين ،ولكن لوت مت

تخ�صي�ص كامل الوحدات للأهايل ف�أنها �سوف ت�صل لطلبات  ،1997بينما هناك
�أهايل يف مدينة عي�سى واجلوار لديهم طلبات تعود لنف�س الفرتة ومل يح�صلوا
على وحدات .نحن بطبيعة احلال ،نعتقد ان هذا اجلدل يعك�س الواقع الإ�سكاين
الأليم الذي يعاين منه نحو � 42ألف مواطن ميلكون طلبات �إ�سكانية يف الوقت
احلا�ضر ،والأخطر �أننا ن�شهد اليوم �أن هذه احلاجة ال�ضرورية باتت متثل عامل
�آخر للتوتر الطائفي واملذهبي يف البحرين ،وهو الأمر املرفو�ض كليا من قبلنا،
كما نرف�ض توزيع وحدات الإ�سكان توزيع طائفي يف البحرين ،ونطالب بع�ض
اجلمعيات ال�سيا�سية �أن ال تلعب على هذا الوتر احل�سا�س.
ويبقى احلل الأمثل لهذه الأزمة باعتقادنا ال�شفافية التامة وال�شاملة يف �إعالن
معايري التوزيع و�أ�سماء امل�ستحقني ومدى انطباق ال�شروط عليهم لكي ي�أخذ كل
ذي �صاحب حق حقه� .أن جزء كبري مما يجري من توترات طائفية تتحمل
م�سئوليته وزارة الإ�سكان وكان ممكن تالفيه لو مت الإعالن عن معايري توزيع هذه
البيوت بكل �شفافية .وتطالبها بالإعـالن عن الآلية العملية لتوزيع وحدات
م�شروع النويدرات الإ�سكاين وكافة امل�شاريع الإ�سكانية يف البالد ،مراعية
الأولويات يف حقوق �أ�صحاب الطلبات الإ�سكانية امل�ستحقة ب�شكل عادل ووا�ضح
من غري حماباة لأي جهة �أو طائفة �أو حزب ومن غري تفريط حلقوق املواطن وعدم
�إي�صالهم للإح�سا�س بالإحباط والغنب� ،آخذة يف االعتبار التزاماتها ووعودها التي
قطعتها �أبان �صياغتها لكافة امل�شاريع التي تخـدم م�صلحـة املواطنني دون متييز.

�أهايل خام�سة املحرق يطالبون مبتنف�س لها
�أعربت اللجنة الأهلية للدائرة اخلام�سة مبحافظة
املحرق عن ا�ستيائها ال�شديد ملا �آل �إليه تطور الو�ضع
يف قطعة الأر�ض التى ُوعد �أهايل الدائرة بتخ�صي�صها
كمتنف�س لهم يف دائرة ال متنف�س لها يف الرب �أو
البحر.
وقال �أهايل الدائرة �أنهم تفاج�أوا ب�شروع �أحد
امل�ستثمرين بالبدء يف بناء عمارة ا�ستثمارية مكان
االر�ض الواقعة غرب حالة بوماهر وهي االر�ض
التى طالبت اللجنة العام املا�ضي بتخ�صي�صها
كحديقة ومتنف�س لأهايل الدائرة ،وقد تقدمت بهذا
الطلب �إىل وزير �شئون البلديات والزراعة ال�سابق
من�صور بن رجب ووجهنا �إليه دعوة الطالعه
ميدانيا على احتياجات الدائرة ومن �ضمنها رغبة
اهايل حالة بوماهر يف ان�شاء حديقة لهم حمل هذه
االر�ض الواقعة غرب احلالة ،وقد مت و�ضع هذه

االر�ض �ضمن املناطق التى �ست�ستملكها الدولة
كما مت ابالغه يف حينه �إىل حني �صدور قانون
اال�ستمالك ،وهذا ما �أكد عليه �أي�ضا جمل�س بلدي
املحرق.
وقالت اللجنة �إن الأهايل واللجنة فوجئوا خالفا
لهذه الوعود بت�سوير اجلزء ال�شمايل ال�شرقي لهذه
االر�ض و�ضمن م�ساحة بلغت  200مرتمربع التى
ميلكها احد امل�ستثمرين وقام بتوزيع اوراق يف املنطقة
يطالب فيها االهايل باالبتعاد عنها معلنا عزمه على
ت�شييد بناية ا�سثتمارية يف هذه املنطقة املكتظة
بال�سكان .و�أعربت اللجنة عن ا�ستيائها من هذا
التطور وتقف مع االهايل يف اعرتا�ضهم على ان�شاء
هذه العمارة التى �ستق�ضي على �صربهم وطول
انتظارهم يف ايجاد متنف�س لهم يف هذه الدائرة
املحرومة ،كما طالبت بتعاون اجلميع يف �ضرورة

ا�ستمالك كامل االر�ض املوعود بها اهايل املنطقة
يف ظل قانون اال�ستمالك الذي يعو�ض ا�صحاب
االرا�ضي امل�ستملكة للمنفعة العامة وي�ضع يف
االعتبار اي�ضا متطلبات االهايل واحرتام رغباتهم،
وخا�صة �أن �أهايل الدائرة اخلام�سة يعانون من
االكتظاظ ال�سكاين والتدين الوا�ضح يف م�ستوى
اخلدمات واحلرمان من احلدائق وحتى �ساحلهم
حيل بينهم وبينه وحرموا من ا�ستغالله كمتنف�س
لهم .و�أننا �إذ ندعم مطالب �أهايل اخلام�سة ،ف�أننا
بنف�س الوقت ندعو اليجاد حلول ت�ؤمن حقوق
وم�صالح امل�ستثمر الذي ظل �سنوات عديدة بانتظار
ال�سماح له با�ستثمار الأر�ض ميتلكها دون �أن يحظى
بجواب �شاف ،وعلى ان تنطوي هذه احللول على
تقدمي التعوي�ضات املنا�سبة او �إيجاد بدائل تر�ضي
جميع الأطراف

قرية املعامري ال حتتاج �إىل و�صف �أكرب مما هي عليه الآن حيث
�إنها تقع و�سط منطقة �صناعية يحدها من اجلانب ال�شرقي م�صنع
البرتوكيماويات ومن اجلانب اجلنوبي ال�شرقي حظائر الأغنام
ومن اجلانب الغربي جمموعة من امل�صانع مثل م�صنع �صناعة
القوارب (الفايرب جال�س) وم�صنع اخلر�سانة اجلاهزة وم�صنع
ل�سيارات النفايات وم�صنع �صناعة ا لأ�سفل وغريها من امل�صانع
التي تكاد تلت�صق ببيوت الأهايل وتنفث بقاياها امللوثة عليها
بالرغم من ممانعة قانون البيئة لذلك.
�أما معمل تكرير النفط الذي تقع يف خارجه تلة كبرية من
الكربيت الأ�صفر فموقعه يكون يف اجلنوب الغربي لقرية
املعامري وي�صاب الأهايل بال�س�أم والكدر يوم تكون رياح الطق�س
�آتية من اجلنوب (الكو�س) لأنهم ال ي�ستطيعون اجللو�س خارج
منازلهم وال ي�ستطيع البع�ض منهم النوم داخل املنازل وبخا�صة
الذين ي�شكون من مر�ض الربو وهم كثري يف القرية وذلك ب�سبب
ت�سرب الرائحة الكريهة �إىل داخل املنازل.
ويف حتقيق �أجراه �أحد ال�صحفيني ون�شر يف ال�صحف املحلية
قال �أحدهم له� :إنهم ي�ستخدمون املنا�شف �أو القما�ش املبلل
باملاء وي�ضعونه فوق �أنوفهم لطرد الرائحة وم�ساعدتهم على
اال�ستن�شاق والنوم حني قدوم الرياح اجلنوبية ال�شرقية �أواجلنوبية
الغربية ويف جنوب �شرقي القرية تهددهم احلظائر املركزية
بروائحها التي ال ت�ست�سيغها الأنف�س حينما تهب ن�سمات
(الكو�س) ف�ضال عن انتقال ح�شرات ال�سو�س التي تتمكن من
االنت�شار يف املنازل �إذ تتخذ الأماكن ال�ضيقة مرتعا لها وذلك
مب�ساعدة قوة الرياح.
وال�سائد بني �أفراد الب�شر �أن الذين يعملون يف �أماكن خطرة
حتت�سب لهم امتيازات وعالوات عن بقية الأعمال الوظيفية
الأخرى و �أهايل قرية املعامري �أ�شبه ما يكون به�ؤالء العاملني
حيث يتحملون الروائح امللوثة وامل�سببة للأمرا�ض ولكن دون
�أن ي�ستفيدوا من مميزات تلك امل�صانع املحيطة بهم اللهم القلة
القليلة املنتفعني منهم الذين يعدون على الأ�صابع من عدد
�سكان قرية املعامري الذين ال يقل عددهم عن �ستة �آالف ن�سمة.
وقامت (الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية والبيئة واحلياة
الفطرية) بن�شر رد يف ال�صحف املحلية حول قوة انبعاث رائحة
الغاز التي انت�شرت يف القرية جاء فيه �أن الروائح ناجتة عن
انبعاث غازات كربيتيد الهيدروجني الناجت عن م�صفاة نفط
البحرين وتندرج هذه امل�شكلة �ضمن �أولويات املو�ضوعات التي
تتابعها �شئون البيئة مع �شركة نفط البحرين من خالل خطة
توفيق الأو�ضاع التي مت قبولها من قبل �شئون البيئة �إذ اخذ يف
اعتبار قبولها اجلوانب الفنية واملالية املرتتبة على ذلك ا�ستنادا
�إىل ن�ص القرار رقم  1999/10ب�ش�أن املقايي�س البيئية (املاء
والهواء).
من جهتها تقول بابكو �أنها تنفذ العديد من امل�شاريع البيئية يف
املنطقة منها م�شروع وحدة معاجلة الكريو�سني(كريومريوك�س)
الذي يق�ضي على امل�شاكل البيئية وامل�ضار ال�صحية املحتملة.
 م�شروع معاجلة املياه املختلفة عن خزانات �سرتة بكلفة 1.6مليون دينار  -م�شروع �إن�شاء وحدة �صغرية ملعاجلة مياه ال�صرف
ال�صحي يف جنوب �شرقي امل�صفاة - .م�شروع ا�ستئ�صال الكربيت
بكلفة  125مليون دوالر - .م�شروع املعاجلة البيولوجية لل�صرف
املائي بامل�صفاة الذي يق�ضي مبعاجلة �أف�ضل للمياه املتخلفة عن
عمليات التكرير ترتاوح كميتها  2200جالون اىل  2700جالون
يف الدقيقة بكلفة ترتاوح ما بني  55اىل  65مليون دوالر- .
م�شروع مدفن النفايات اخلطرة بكلفة  3ماليني دوالر تقريبا.
 م�شروع �إنتاج الديزل املنخف�ض الكربيت.فهل �ستق�ضي هذه امل�شاريع على �أمرا�ض وم�شاكل القرية ،ام
�ستتوا�صل املعاناة امل�ستمرة منذ عقود .لننتظر ونرى.
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بقلـم :د .يوسف مكي

وحدة احلركة القومية ج�رس
العبور من الرتدي �إىل النه�ضة
التوجه القومي ،مل يكن يف مقدماته موقفا نظريا ،بل كان
متثال لتوق يف �أمة عربية واحدة ،تتخطى ت�شرذم القوى ال�سيا�سية
التقليدية وعجزها عن تلبية متطلبات النه�ضة .مل يكن بحاجة
�إىل تعقيدات التنظريات الأيديولوجية ،فا لأ�سا�س وا�ضع وجلي
بالن�سبة لرواده .التجزئة هي مكمن الداء ،واخلطوة ا لأوىل
للخروج من عنق الزجاجة ،هي حتقيق الوحدة.
�إن العرب ينتمون �إىل �أمة متتد من اخلليج �إىل املحيط ،ولهم
كامل احلق يف العي�ش يف دولة واحدة� ،ش�أنهم يف ذلك �ش�أن الأمم
التي متكنت من ا�ستكمال وحدتها القومية .ذلك هو جوهر الفكر
القومي ،وما عداه تفا�صيل ،قابلة لالختالف واالجتهاد.
لقد وجدت الأمة العربية من خالل حادثة تاريخية هامة
وبارزة ،هي انبثاق ر�سالة الإ�سالم التي انطلقت من جزيرة
العرب .وقد ا�ستثمرت تلك الر�سالة الرتاكمات التاريخية التي
�صنعت �أمة العرب ،ف�أ�س�ست لقيام الدولة العربية ا لإ�سالمية
التي ارتبطت بتلك الدعوة .وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إن االجناز
التاريخي الذي حققه الإ�سالم للعرب ال مي�س يف جوانبه
الإيجابية العرب امل�سلمني وحدهم ،بل هو �إجناز لكل العرب.
ورغم ما واجهته الأمة من �صعاب ،ف�إن متكنت تاريخيا
من التغلب على حماوالت تذويب هويتها ،من خالل تطوير
مفاهيمها ور �ؤيتها لذاتها ،حيث كانت يف مراحل نهو�ضها تعطي
وت�ضيف �إىل احل�ضارة الإن�سانية ،ويف حاالت انكفائها ت�ستنه�ض
خمزونها احل�ضاري ،متكئة عليه ،ومتخذة منه عنا�صر للمقاومة
والإبداع والدفاع عن الوجود.
و �إذا ما �أرادت ا لأمة موا�صلة دورها احل�ضاري ،فال حمي�ص
من ا�ستلهام روح تلك البدايات ،فلن يكون ب�إمكان العرب
االنطالق من جديد �إال من خالل نقلة تاريخية ،تالم�س عقل
الإن�سان العربي وروحه ،تو�ضح الر�ؤية وتقوي العزمية ،ويف
معمعان التحول الذي يحدث يف العقل والروح يتم حتقيق
الوحدة القادرة على �إحداث حتوالت كربى يف البنيان ال�سيا�سي
واالجتماعي للأمة.
كانت م�ؤ�شرات النهو�ض ،دائما وبا�ستمرار ،ت�أتي تعبريا عن
تالحم ا لأمة ،وانخراطها يف معارك الكفاح دفاعا عن الوجود،
كما كانت حاالت الرتدي ،جتد تعبرياتها يف الت�شرنق يف الزوايا
املعتمة ،وبعث الهويات ما قبل التاريخية .وكان الع�صر احلديث،
قد �أكد مبا ال يقبل اجلدل قطعية هذا القانون .فالزمن اجلميل،
زمن اخلم�سينيات وال�ستينيات كان زمن تالزم الكفاح الوطني،
ووحدة القوى القومية .من خالله متكن ال�شعب العربي ،من
ت�أكيد ح�ضوره ،وحتررت عدة �أقطار عربية من ربقة اال�ستعمار،
لتتجه حثيثا نحو التنمية والبناء.
وكانت ال�صراعات بني احلركة القومية ،بعد قيام الوحدة
امل�صرية ال�سورية هو عقب �إيخيل الذي �أودى باحلركة،
وت�سبب يف تراجعات وانهيارات كربى يف البنيان العربي،
فكان الإنف�صال ،والنك�سة والت�سليم للكيان الغا�صب ،وتوقيع
اتفاقيات مهينة معه يف كامب ديفيد و �أو�سلو ووادي عربة .وكان
احتالل العراق ،وتهديد الوطن العربي ب�أ�سره.
لن يكون لهذه ا لأمة فر�صة لأخذ مكانها الالئق بني الأمم
�إال بالعودة �إىل النهر املتدفق �أبدا .وحدة القوى القومية ،هي
ال�شرط الالزم لي�س فقط لهزمية امل�شاريع االمربيالية ،بل �ستبقى
كما كانت ج�سرا للعبور من الرتدي �إىل النه�ضة.

خماطر االنق�سام الفل�سطيني
بقلـم :عبد اهلل الحوراني

والغريب �أن �أطراف االنق�سام تدعي �أن ما �أدى �إليه وما يدعو للتم�سك
به ،هو الدفاع عن م�صالح ال�شعب ،واحلفاظ على حقوقه الوطنية ،رغم
كل ما �أحلقته نتائج هذا االنق�سام من �أ�ضرار وخراب بال�شعب وحقوقه،
ومن ال�صعب �أن متحي �أثاره .ذلك �أن هذه النتائج ال�سلبية لي�ست �سيا�سية
�أو اقت�صادية فقط .و�إمنا الأخطر هو النتائج الرتبوية والثقافية واالجتماعية.
فالإعالم الذي ين�شر االنق�سام ويربره ويدافع عنه ي�ستخدم لغة الكره واحلقد
والتخوين والتكفري ،وهو ما يعزز االنق�سام ويعمقه يف �أذهان الأجيال ال�شابة
بحيث يحتاج الأمر يف حال امل�صلحة �إىل وقت طويل قد ميتد ل�سنوات ملحو ما
ت�أ�صل يف ذهن هذه الأجيال من �أحقاد ومفاهيم خاطئة مبا يف ذلك ما �أ�صاب
ديننا احلنيف من تف�سريات خاطئة وت�شويهات .هذا ف�ض ً
ال عن رغبة الث�أر
التي انت�شرت وتعززت يف املجتمع الفل�سطيني نتيجة جرائم القتل الكثرية
التي حدثت.
وب�سبب الأحداث التي جرت يف غزة والأحوال التي تعي�شها من ح�صار
وفقر ودمار وجوع و�أمرا�ض ،منت يف قطاع غزة رغبة �شديدة يف الهجرة لدى
الأجيال ال�شابة تتجاوز ،ح�سب الإح�صائيات ،ال�سبعني يف املائة ،وهو ما
ي�شكل خطر ًا كبري ًا على حق العودة الذي يدعي اجلميع حر�صهم عليه،
ومت�سكهم به.
كل هذه امل�آ�سي التي �أحدثها االنق�سام ،وت�أثرياتها ال�سلبية على ال�شعب
الفل�سطيني وحقوقه الوطنية ،يبدو �أنها ال تقع يف ح�سبان �أطراف اخلالف
الداخلي� ،إذ مل تكن مو�ضع نقا�ش بينهم خالل جل�سات احلوار ،ولو كانت
بالفعل هي العنوان الأ�سا�سي للحوار ،لتخل�صنا من االنق�سام منذ زمن
طويل� .أي �أن م�صلحة ال�شعب مل تكن هي مو�ضع االهتمام .حتى احللول
ال�سيا�سية ملو�ضوع ال�صراع مع العدو ال�صهيوين ،مل تكن هي مو�ضع اخلالف
الذي يجري احلوار حوله� .إذ �أن كال الطرفني الأ�سا�سني ،وبقية الأطراف،
متفقة على حل الدولة الفل�سطينية على حدود الرابع من حزيران وعا�صمتها
القد�س ،ووقف اال�ستيطان و�إزالته ،والتم�سك بحق الالجئني يف العودة .بل
كان عنوان احلوار هو اخلالف على ال�سلطة ،وح�صة كل طرف يف احلكومة،

ال�س�ؤال هنا هل يفكر لأطراف االنق�سام الفل�سطيني مبا �أحلقوه
من م�صائب �ضد �أبناء �شعبهم وحقوقهم الوطنية؟ وهل يدركون
فع ًال نتائجه املدمرة؟ بل هل يفكرون �أ�ص ًال مب�صالح �شعبهم ومطالبه
وهمومه؟� ....أم �أنهم ال يفكرون �إال مب�صاحلهم هم كف�صائل وقوى،
وما يفكر بع�ضهم ك�أفراد باملنا�صب واملكا�سب واالمتيازات �سوا ٌء من
فقدوها وي�سعون ال�ستعادتها� ،أو من ا�ستحوذوا عليها وي�صرون على
التم�سك بها وعدم التفريط فيها...؟
والوظائف الكربى ،و�أجهزة الأمن ،و�أموال االعمار ،ومنظمة التحرير،
وقوانني االنتخابات ،ون�سبتها ،التي ترجح كفة طرف على الآخر.
ب�شكل عام كانت امل�صلحة العامة هي الغائبة عن طاولة احلوار وغابت
معها احلكمة والعقالنية ،مع �أن من كان ي�شاهد �أطراف اخلالف وهم يتبادلون
احلديث �أو يجل�سون مع بع�ضهم البع�ض كان يده�شه ما يتبادلونه من «نكات»
و�ضحكات وك�أن الخالف بينهم .وكنت �أت�سا َءل يف داخلي :ماذا �سيكون
موقف �شعبنا منهم لو ر�آهم على هذه احلال من البهجة وال�سرور؟ وهو ما
�صارحتهم به قائ ً
ال� :إن �شعبنا �سيحا�سبكم ح�ساب ًا ع�سري ًا لو ر�آكم على هذه
ال�صورة يف الوقت الذي ترف�ضون االتفاق بينكم ،وال ت�أخذون يف االعتبار
حالة الب�ؤ�س والي�أ�س التي يعي�شها �شعبكم.
و�أذكر ،يف �إحدى جل�سات احلوار ،وكنت من بني ال�شخ�صيات الوطنية
امل�ستقلة امل�شاركة يف جلنة املرجعية العليا للحوار التي ت�ضم ر�ؤ�ساء وفود
الف�صائل ،والتي من بني مهماتها حل نقاط اخلالف املوجودة يف اللجان
الفرعية اخلا�صة مبو�ضوعات احلوار اخلم�سة ...جا َءنا امل�س�ؤول الكبري يف
جهاز املخابرات امل�صرية ،امل�شرف على احلوار ،ليحثنا على بذل جهد
�أكرب حلل اخلالفات القائمة .وبد�أ حديثه معنا بقوله� :أخاطبكم بو�صفكم
حكماء .فقلت له من هم احلكماء؟ قال� :أنتم ،ف�أجبته ل�سنا حكماء .فقال:
�إذن عقالء .ف�أجبت :ول�سنا عقالء �أي�ض ًا .فت�سا َءل ملاذا؟ فقلت :لأننا لو كنا
عقالء وحكماء ما كنا �أم�ضينا عامني من الق�سمة واخلالف ،وما كنا �أف�شلنا
كل حماوالت امل�صاحلة التي تقدمت بها �أطراف عديدة ،وما كنا تركنا �شعبنا
يعاين من حالة االنق�سام ،وما كنا �أو�صلنا ق�ضيتنا الوطنية �إىل هذا احلد من
الرتاجع .وملا كنا فقدنا احرتام �شعبنا و�أ�شقائنا العرب واملجتمع الدويل .وملا
كنا وفرنا كل هذه الفر�ص للعدو ال�صهيوين ليزيد من ح�صاره علينا ،وي�شدد
من قب�ضته على �شعبنا وحقوقنا الوطنية .و�أ�ضفت� :إن ما يقلل من حكمتنا
وعقالنيتنا �أن خالفنا ،للأ�سف ال�شديد ،لي�س على م�صالح �شعبنا وحقوقه،
و�إال لكان اخلالف مفهوم ًا ،و�إمنا خالفنا على امل�صالح واملكا�سب ال�سلطوية
والف�صائلية.
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االحتالل الأمريكي �إىل مزيد من االنكفاء..
واملقاومة العراقية �إىل مزيد من التمدد واالنت�شار
بقلـم :حسن غريب

يف معر�ض التحوالت التي ي�شهدها العراق املحتل ،كما يف معر�ض تقييم م�ستوى املعادلة بني قوى االحتالل واملقاومة ،ترتاجع مواقع
االحتالل الأمريكي �إىل ن�صف هزمية ،بينما املقاومة العراقية تتقدم �إىل ن�صف ن�صر� .إن هذه املعادلة تعني �أن الن�صر �أ�صبح ي�شكل الأفق املنظور
للمقاومة ،كما تعني �أن الهزمية �أ�صبحت ت�شكل الأفق املنظور لالحتالل� .إن ن�صر املقاومة موجود بالقوة ،وحتتاج �إىل حتويله لن�صر بالفعل .وهزمية
االحتالل موجودة بالقوة ،وحتتاج �إىل �إظهارها �إىل هزمية بالفعل .ون�سبة ن�صف الهزمية �إىل عدو كان يح�سب �أنه منت�صر بالقوة والفعل ،هو هزمية
كاملة حتى الآن لكن مل تكتمل �شروطها .ون�سبة ن�صف الن�صر �إىل املقاومة هو ن�صر بالقوة والفعل ولكن �شروطه مل تكتمل حتى الآن.

كل هذا يعني �أن العدو املحتل ،يحاول االلتفاف على واقعه املهزوم الراهن ،ويعمل على
ليعدل من موازين القوى بينه وبني املقاومة.
امت�صا�ص الأ�سباب التي جعلته على طريق الهزمية ِّ
فهو لذلك يرتاجع تكتيكي ًا لرتتيب �أو�ضاعه لعله ي�ستعيد �أنفا�سه ويرتب �أو�ضاعه من �أجل
هجوم جديد يف ظل عوامل جديدة يعمل على توفريها الآن .وهو ي�ستخدم تكتيك االن�سحاب
الع�سكري اخلادع ل�شن هجوم على دبابات �سيا�سية تعمل �إدارة �أوباما على ت�صنيعها و�إعدادها
يف املرحلة االنتقالية الراهنة .هذه املرحلة تعترب بحق حماولة تثبيت مواقع حكومة املالكي
العميلة� ،أو �أية حكومة عميلة �أخرى ،قد تقت�ضي ت�شكيلها ظروف امل�ساومات اجلارية الآن بني
الواليات املتحدة الأمريكية وبني قوى �إقليمية وعربية.

لي�س امل�ساومون هم �أ�صحاب القرار الوحيدون
�إن هذا املخطط املر�سوم من املقي�ض له �أن ينال النجاح ،فيما لو كان الالعبون املفاو�ضون
وامل�ساومون ي�شكلون العامل الوحيد يف ر�سم م�ستقبل العراق .ولكن مبا �أن العامل الأهم ،وهو
املقاومة العراقية ،هي العامل الأكرث ت�أثري ًا يف �إجناح امل�شروع �أو �إف�شاله تبد�أ احتماالت جناح ما
حتيكه �إدارة �أوباما مع كل ما ن�سميه (جوقة املحاورين وامل�ساومني) م�شكوك فيها.

تغي يف الأهداف
غيت يف الو�سائل ومل ِرّ
�إدارة �أوباما َرّ

�إن امل�شهد العام الذي ميكننا تخيل �صورة عامة له ،هو على ال�شكل التايل:
ترغب �إدارة �أوباما ،كما فعلت �إدارة جورج بو�ش قبلها ،يف احلوار مع املقاومة لالتفاق على
ت�سوية حت�صل فيها على مكا�سب وتوفري م�صالح مما عجزت عنه بوا�سطة قوة ال�ضغط الع�سكري.
بينما ترغب املقاومة يف احلوار مع �إدارة �أوباما ،كما �أعلنت لإدارة جورج بو�ش قبلها ،من �أجل
توفري �شروط االن�سحاب الأمريكي من دون قيد �أو �شرط .وملا كانت قواعد الطرفني يف هذه
املرحلة مل تتغري ،وملا كان لكل منهما قواعده بال�ضغط ،نعتقد �أن املرحلة االنتقالية الراهنة حتتاج
�إىل ر�ؤية �شاملة ميكن �أن ن�ستعر�ض فيها ما تعد له �إدارة �أوباما ،من �أجل �أن تكون خطة املقاومة يف
املواجهة �أكرث و�ضوح ًا و�شفافية.
�-1إن االن�سحاب الأمريكي �إىل قواعد ع�سكرية كان خطوة ت�ضمن فيها �إدارة �أوباما �شروط
�إبعاد جنودها عن مكامن اخلطر .الأمر الذي يعفيها من �ضغط ال�شارع الأمريكي الذي ت�ستفزه
م�شاهد توابيت اجلنود الأمريكيني القادمة من العراق ،مما يوفر لها فر�صة للم�ساومة مع من تريد
�أن ت�ساوم ب�أع�صاب باردة وهادئة.
تغي �أهدافها� .أما �أهدافها فهي
غيت و�سائلها ،ولكنها مل ِرّ
�-2إن حركة االلتفاف الأمريكية رَّ
احل�صول على نفط العراق لأكرث من �سببَّ ،
لعل �أهمها متويل القواعد الع�سكرية من غري جيب
املك َّلف الأمريكي.
-3يف ظل عجز �إدارة �أوباما عن تثبيت حكومة عميلة تنوب عنها يف حكم العراق وت�أمتر
ب�أوامرها ،كما يف ظل عجزها عن احل�صول على موافقة قوى �إقليمية وعربية لت�شكيل هكذا
حكومة ،ل�سبب �أنها مل جتد ال�شريك منهم الذي يوافق على حكومة كيفما كان ،لأن تلك
القوى تريد �أن تطمئن على حماية م�صاحلها ،ويبدو ما يظهر يف الأفق �أن �إدارة �أوباما مع الأطراف
التي تريد �إجراء احلوار معهم يعملون على ت�شكيل هكذا حكومة ممن ي�شكلون مواقع ثقة لدى
(امل�ساومني) املتحاورين.

املقاومة ت�ستفيد من املتغريات خلدمة �أهدافها الثابتة
يف مواجهة هذه املتغريات واالحتماالت ،ال تزال املقاومة متتلك �أوراق قوتها ال�سابقة ،كما
�أنها عززتها بت�شكيالت جبهوية ذات ثقل وت�أثري ،و�أ�صبحت متتلك بعد انكفاء قوات االحتالل
�إىل قواعد ع�سكرية �أوراق قوة جديدة وم�ؤثرة ،ومن �أهم تلك الأوراق ،نذكر التالية:

�أو ًال :على �صعيد الداخل العراقي:
-1على ال�صعيد ال�شعبي :بعد �أن زال ت�أثري كابو�س العمليات الع�سكرية الوح�شية التي
كانت ت�شنها قوات االحتالل ،يعترب كل عراقي �أنه حترر نف�سي ًا من �أثقال وح�شية االحتالل،
و�سي�ستعيد روعه تدريجي ًا بعد �أن ي�ستفيق من حلم كان ثقيل الوط�أة عليه ،و�إن زوال عامل
اخلوف املبا�شر من االحتالل �سيدفعه تدريجي ًا �إىل االقرتاب �أكرث من عامل املقاومة.
-2على �صعيد امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية العراقية :با�ستثناء ال�ضالعني مع االحتالل،

واملنخرطني مع امليلي�شيات الطائفية املعادين للمقاومة ،وهم عادة من القادة الأوائل� ،أو
من امل�ضللني الب�سطاء ،وهم قلة �إذا ما قي�سوا بالكتلة الب�شرية الكبرية للمنت�سبني �إىل تلك
امل�ؤ�س�سات ،نعترب �أن املقاومني قادرون على جذب الأكرثية ال�ساحقة من ه�ؤالء الذين ال َّبد من
�أنهم �سي�ستعيدون عمق م�شاعرهم الوطنية من جهة ،وهم �سي�صبحون من اليائ�سني من ا�ستمرار
الو�ضع املنفلت خا�صة و�أن الكتلة الع�سكرية التي كانت حتمي حالة الفلتان قد �أ�صبحت بعيدة
جد ًا عنهم من جهة �أخرى.
-3على �صعيد الكتلة ال�سيا�سية من النخب :وهذه الكتلة تتو َزّع ح�سب جمموعة من
االنتماءات والتيارات املتنافرة الأهواء وامل�صالح ،بع�ضها يرتبط بكتل طائفية �أو عرقية� ،أو يدين
بالوالء �إىل هذا الطرف اخلارجي �أو ذاك ،وبع�ضهم ممن تراخوا �أمام وقائع الأمور وا�ست�سلموا لها،
واعتربوها قدر ًا ال فكاك منه.
�إن م�صري العالقات بني هذه الكتلة �أو تلك ،هو ت�صاعد اخلالفات بينها لأن عالقاتها مبنية
على احلذر و�سوء النوايا� ،أو مبنية على قاعدة تقا�سم احل�ص�ص يف ور�ش الف�ساد وال�سرقات� ،أو
يف ور�ش تقا�سم الوطن وتوزيع ما يح�صلون عليه من امتيازات مادية ومعنوية ،وكل ما يعد له
ه�ؤالء يف نهاية الأمر هو النفاد بجلودهم لإنقاذ حياتهم �أو الهروب للتمتع مبا جنت �صفقاتهم من
مغامن مادية.
من بني ه�ؤالء ميكن اال�ستفادة ممن اعتربوا ما ح�صل �أمر ًا واقع ًا ،فهم ممن �سي�ستفيقون �إىل
�ضمائرهم ،وممن �سيرتاجعون عن املواقف التي �أملتها ظروف اخلوف من االحتالل وعمالئه،
خا�صة و�أن موازين املقاومة �سترتاكم ومتيل �إىل الرجحان يف هذه املرحلة االنتقالية.

ثاني ًا :على �صعيد فتح قنوات ات�صال مع �شتى دول العامل:

بد ًال من الإمالءات والتهديدات التي كانت متار�سها �إدارة جورج بو�ش على دول العامل حتت
طائلة حرمانها مما كانت ت�سميه (كعكة العراق) ،تقدم �إدارة �أوباما لهذه الدول �شتى الإغراءات
والوعود بتق�سيم امل�صالح بينها �إذا ما �شاركت يف �إجناح العملية ال�سيا�سية املزمع تركيبها يف
العراق .ومن �أو�ضح مظاهرها ما تقوم به من دعم وت�سويق حلكومة املالكي� ،إذ تعمل الآن على
غر�س �أنياب من االحت�ضان الدويل لها حتت �سقف توقيع اتفاقيات وعقود على �صعيد الأمن
واالقت�صاد .وحول ذلك ،ميكن للمقاومة العراقية �أن تعرقل هذا اجلهد الأمريكي لأنه ال �شيء
يربط تلك الدول مع �إدارة �أوباما �إ َّال بوابة امل�صالح .وهي تدري �أن عقد اتفاقيات يف ظل االحتالل
الأمريكي ال قيمة قانونية لها ،ف�أي توقيع لأي اتفاقية مع حكومة االحتالل �سي�صبح باط ً
ال بعد
رحيل االحتالل وحكومته معه .و�إمنا املقاومة العراقية ،هي التي ت�شكل حكومة للعراق بالقوة،
�ست�صبح حكومة العراق بالفعل ،وهي ما ميكن لتلك الدول �أن تثق به .و�إن بذل اجلهود من �أجل
بناء عالقات بني املقاومة وتلك الدول ميكن �أن تلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف فك ارتباط تلك الدول
باالحتالل وحكومته.

ثالث ًا :على �صعيد العالقة مع الأنظمة العربية:
حام لها ولأمن دولها،
لقد �أفل�ست الأنظمة العربية من اعتبار االحتالل الأمريكي للعراق ٍ
فا�ستمرارها باخل�ضوع لإمالاءاته لي�س �أكرث من الر�ضوخ لأمر واقع �أ�سرت نف�سها بني خمالبه..
و�إذا كان ال ميكن للأطماع الإيرانية �أن تزيل اخلوف من نفو�س العرب طاملا �إيران م�صرة على
ت�صدير ما تزعم �أنه (ثورة �إ�سالمية) عرب البوابة العراقية .وطاملا هي مل تبد رغبتها يف اخلروج من
العراق� ،أو تعلن �صراحة �أنها لن تكون بدي ً
ال لالحتالل الأمريكي ،ف�إن م�صلحة تركيا ب�إقفال
م�صادر ما يهدد �أمنها برياح �آتية من بوابة �شمال العراق ،ميكن �أن ي�ضمنها عامالن� :أولها عربي
يعمل بكل م�صداقية على ا�ستعادة وحدة العراق وتخلي�صه من واقع الفيدراليات .وثانيها عراقي
متثله املقاومة العراقية التي عليها �أن تزرع االطمئنان عند تركيا من �أن �أمن حدودها �سيكون
موفور ًا يف ظل احلكومة الوطنية التي �ستت�شكل بعد رحيل االحتالل الأمريكي.
معجلة،
�إن ت�شكيل جلنة طوارئ لبناء عالقة وا�ضحة الأهداف مع الأنظمة العربية هي مهمة َّ
لأن الكيان العربي� ،أنظمة و�شعوب ًا� ،سيبقى مهدد ًا يف ظل حالة الغياب العربي ،الق�سري �أو
تهدم ال�سقف ف�سيقع الردم على ر�ؤو�س اجلميع .لذا ي�صبح الهدف العاجل هو
الطوعي .و�إذا َّ
املحافظة على الر�أ�س العربي من ال�سحق ،لأنه بغري ذلك ال تنفع كل حماوالت جتميله.
و�أخري ًا ،طاملا ظلت املقاومة م�ستمرة ،ف�إن الأفق املنظور ،هو حتويل هزمية االحتالل الأمريكي
بالقوة �إىل هزمية بالفعل .وحتويل ن�صر املقاومة العراقية بالقوة �إىل ن�صر بالفعل.

لقد �أفل�ست الأنظمة
العربية من اعتبار
االحتالل الأمريكي
حام لها ولأمن
للعراق ٍ
دولها ،فا�ستمرارها
باخل�ضوع لإمالاءاته
لي�س �أكرث من الر�ضوخ
لأمر واقع �أ�رست نف�سها
بني مخالبه..و�إذا
كان ال ميكن للأطماع
الإيرانية �أن تزيل
اخلوف من نفو�س
العرب طاملا �إيران م�رصة
على ت�صدير ما تزعم
�أنه (ثورة �إ�سالمية) عرب
البوابة العراقية.
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ع�رشون �سنة على
رحيل مي�شيل عفلق
بقلـم :بقلم :معن بشور*

قد ي�ستغرب كثريون حني يعلمون �أن هذا الن�ص الذي �أعددته لهذه املنا�سبة ،هو �أول ن�ص �أكتبه عن �أ�ستاذنا الكبري
وم�ؤ�س�س املدر�سة الفكرية التي تعلمت منها الكثري« ،الأ�ستاذ» مي�شال عفلق ،رغم �أن الرجل الكبري مل يغب بفكره
وجتربته و�سريته وخ�صائله يوماً عن ذهني...
وكنت دائماً �أت�ساءل ملاذا �أحجم عن الكتابة عن هذا املفكر الذي �أذكره دون توقف يف جل�ساتي ومقاالتي منذ �أن
تعرفت �إليه يف �أوائل ال�ستينات ،و�أهداين رغم �صغر �سني �آنذاك كتابه الثاين «معركة امل�صري الواحد» ليملأ ثقة يف
داخلي ما زلت �أدين بالف�ضل فيها ،بعد اهلل� ،إىل الرجل الكبري ثم �إىل حمبة �إخواين ورفاقي ..ولقد �أدركت من خالل
هذا الإهداء مقدار التوا�ضع الذي يتحلى به «الأ�ستاذ» ومقدار اهتمامه بالتوا�صل مع الأجيال اجلديدة يف الأمة.
و�أعتقد �أن �إحجامي عن الكتابة عن م�ؤ�س�س البعث منذ رحيله قبل
ع�شرين عام ًا ناجم عن الإح�سا�س ب�أن ما من ن�ص مهما برعت يف �إن�شائه
قادر �أن ي�ستوعب فكر الرجل و�سريته� ،أو حتى �أن ي�ستوعب عمق العالقة
الفكرية والوجدانية التي ربطتني به ،بل كنت دائم ًا �أخ�شى �أن تتغلب
عاطفتي نحو الرجل على املو�ضوعية يف تقييم جتربته� ،أو �أن يتغلب حر�صي
على جتنب اتهامي بالعاطفية على كتابتي عنه بالعاطفية على كتابتي
فا�سلب الرجل الكبري الكثري مما ي�ستحق..
لكنني اليوم ،و�إزاء طلب كرمي من رفاق كرام ،وجدت نف�سي مندفع ًا �إىل
مغامرة احلديث عن رجل بحجم مي�شال عفلق �أم ً
ال �أن ت�ساحموا يف حديثي
�أي تق�صري �أو جماملة قد يربزان هنا �أو هناك...
�أيها الأخوات والأخوة...
قبل حوايل ال�ست �سنوات تنادينا �إىل لقاء يف هذا املكان بالذات
ال�ستنكار ما تعر�ض له �ضريح «»الأ�ستاذ» يف بغداد من جرف على يد قوات
االحتالل الأمريكي و�أدواته ،وكان موقفنا جميع ًا يومها �إن هذا الإجراء
الالن�ساين والالح�ضاري والالخالقي من طرف املحتل مل يكن تعبري ًا عن
حجم احلقد على فكر الرجل وعلى �سعيه احلثيث لنهو�ض �أمته فح�سب،
بل كان كذلك �شهادة ب�سالمة النهج الذي �أطلقه ،والفكر الذي حمله،
والر�ؤية التي ج�سدها ،رغم كل ما انتاب م�سريته من عرثات �أو كبوات �أو
انتكا�سات.
واذكر يومها �إننا اجمعنا على انه ال جرف ال�ضريح ،وال اجتثاث البعث،
قادران على �إخماد جذوة احلياة يف حركة لعبت يف حياة العرب املعا�صرة
دور ًا بايجابياته و�سلبياته مل ت�ستطع حركة �أخرى �أن تلعبه وعلى هذا
املدى الزمني الطويل ،فهي ما زالت تقاوم يف قطر ،ومتانع يف قطر �آخر،
تب�شر يف �إقليم ،وتنا�ضل يف �إقليم ثانٍ  ....بل قلنا يومها �أي�ض ًا �إنها والدة
جديدة للبعث من رحم املقاومة التي تتجدد يف وهجها �أمم و�شعوب،
فكيف بحركات و�أحزاب ،والدة ن�أمل �أن تطور ما عرفته م�سرية البعث
من ايجابيات وان تعالج ما رافقها من �سلبيات ،فال�شجاعة احلقيقية تكمن
يف مواجهة الأعداء ومواجهة الأخطاء يف �آن مع ًا ،بل �أن مواجهة الأخطاء
وت�صحيحها هي �ضمانة االنت�صار يف مواجهة الأعداء..
واحلديث عن الوالدة املتجددة هو حديث مالزم للبعث الذي هو يف
معناه والدة متجددة ونهو�ض متوا�صل وقيامة م�ستمرة .بل هو حديث عن
واحدة من ابرز �سمات «الأ�ستاذ» ال�شخ�صية وخ�صاله واعني بها تلك الروح

الت�أ�سي�سية التي مل تفارقه على مدى ال�سنوات والعقود التي عا�شها منذ
الت�أ�سي�س الر�سمي حلزبه يف  7ني�سان  1947بل قبله يف �سنوات التمهيد...
ف�أمام كل نك�سة �أو تراجع �أو هزمية كانت تواجهها االمة� ،أو تلحق
باحلزب ،كان الرد عند مي�شيل عفلق هو يف العودة �إىل البدايات �أي �إىل
اجلماهري ،واىل �أ�صل الفكرة ،وروح الأمة ،وذلك مل يكن من قبيل ال�صدف
�أبدا �أن يختار «الأ�ستاذ» لأول كتاب �أ�صدره بعد نك�سة حزيران ،1967
عنوان (نقطة البداية) والذي كان يف الوقت ذاته عنوان ًا ملقالته الأوىل بعد
تلك النك�سة القومية الكربى ،ف�إذ بابن ال�ستني �آنذاك يعود �إىل البدايات
من جديد متقم�ص ًا روح ايزي�س الذي ا�ستمر يف حماوالته �إي�صال ال�صخرة
�إىل ر�أ�س اجلبل غري �آبه بال�صعوبات التي يالقيها ،وال با�ضطراره يف كل مرة
تتدحرج فيها ال�صخرة �إىل �أ�سفل �أن يبد�أ من جديد.
ولو حللنا بالعمق هذه الروح الت�أ�سي�سية املتوا�صلة لدى م�ؤ�س�س البعث
الكت�شفنا �إنها مزيج من �إميان را�سخ بالأمة ،ومن فكر علمي يغو�ص يف
قلب حركة التاريخ وي�سرب قوانينها وي�سرت�شد بهديها ،ومن ذوبان للذات
يف م�سار االمة ،ولل�شخ�ص يف �أعماق املجتمع ،فالعمر املهم بالن�سبة المثال
«اال�ستاذ» لي�س عمر الإن�سان ذاته ،بل هو عمر �أمته يف حراكها نحو احلرية
والوحدة والتقدم.
و�إذا كانت هذه الروح الت�أ�سي�سية الطافحة يف �شخ�ص «اال�ستاذ» حتى
رحيله ،جعلته يبادر وهو يف باري�س �إىل دعوة عدد من كبار مفكري
الأمة ومنا�ضليها �إىل جل�سات طويلة �أراد لها عنوان ًا هو «العمل امل�ستقبلي
العربي» ،فان �سمات �أخرى يف فكر عفلق وجتربته قد �شدتني �أي�ض ًا اليه،
�س�أتوقف عند بع�ض منها لأن املجال ال يت�سع لها كلها.
من تلك الأمور البارزة هو �إن «اال�ستاذ» كان يدرك متام ًا �إن م�شروع
النهو�ض بالأمة� ،أو قل انبعاثها من جديد ،ال ينح�صر فقط بالأهداف التي
يدعو �إليها هذا امل�شروع �أو بعنا�صره ،وال بالتحليالت والدرا�سات العميقة
التي ي�ستند اليها ،بل هو �أي�ض ًا يرتبط بالطريق املو�صلة �إليه وبالأدوات
التي حتمل لواءه� ،إذ ما قيمة �أي م�شروع نه�ضوي ،مهما اجتهد يف �صياغته
مثقفون و�أكادمييون� ،إذا مل يكن مقرون ًا ب�سبل حتقيقه وبو�سائل الن�ضال من
اجل جت�سيده...
لذلك �سعى «اال�ستاذ» عفلق ورفاقه امل�ؤ�س�سون �إىل العمل على م�ستويات
اربع مرتابطة يف �آن مع ًا �أولها حتديد اهداف امل�شروع وثانيها تعبئة فكرية
وروحية جذرية ت�ضمن بناء جيل عربي جديد ،م�ؤمن وواع وم�سلح فكري ًا

وخلقي ًا ،وثالثها اطالق حركة ن�ضالية �شاملة على م�ستوى الأمة قادرة على
�أن تتكاف�أ يف قوتها مع قوة �أعداء الأمة الذين يخططون على م�ستوى املنطقة
كلها للهيمنة على مقدراتها ورابعها ترابط �أهداف امل�شروع وعنا�صره ،اي
ترابط الوحدة العربية واحلرية واال�شرتاكية ،ترابط ًا وثيق ًا جدلي ًا ال ميكن
معه مقاي�ضة هدف �آخر ،بل �أن ي�صبح لكل هدف نظريته اخلا�صة املتكاملة
مع النظريات الأخرى ،ون�ضاله اخلا�ص الذي ي�صب مع الن�ضاالت الأخرى
يف حركة ا�ستنها�ض الأمة.
وبهذا املعنى مل يكن البعث جمرد حركة �سيا�سية كالكثري من احلركات
العاملة يف ال�ش�أن العام يوم ت�أ�سي�سه ،كما مل يكن �أي�ض ًا جمرد حركة فكرية
نخبوية معزولة عن النا�س ،بل �سعى لأن يجمع الأمرين مع ًا بجدلية خالقة،
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يح�صن ال�سيا�سة ويرتقي بها �إىل م�صاف الر�سالة،
وب�أفق رحب ،فالفكر عنده ّ
وال�سيا�سة معه متتحن الفكر وحتدد له ابرز التحديات املدعو ملواجهتها.
هنا ال بد من اال�ستدراك بالقول :هل جنح البعث فع ً
ال يف �إقامة التكامل
املطلوب بني املهمات الفكرية واالن�شغاالت ال�سيا�سية� ،أمل تطغى
مقت�ضيات ال�سيا�سة ،و�أحيانا ال�سلطة ،على االهتمام الفكري ،ثم �أمل
تهرب باملقابل نخب بعثية خمل�صة من زالزل ال�سيا�سة �إىل مالذ الفكر..
�أ�سئلة كان «اال�ستاذ» دائم ًا يطرحها على نف�سه ،وعلى رفاقه ،بل على الأمة
كلها ،فبقدر ما كان م�سكون ًا بالهم الت�أ�سي�سي كان داعية للمراجعة الدائمة
لأنه كان يخ�شى �إن تتحول الأفكار �إىل �أ�صنام ،والأحزاب �إىل �أ�صنام،
والقادة �إىل �أ�صنام ،فتتعطل الأفكار ،وتتجمد الأحزاب ،وينحرف القادة

ال�سيا�سة والفكر
ويغرقون.
وما دفعني اي�ض ًا �إىل االهتمام بفكر مي�شيل عفلق هو تلك املعادلة الدقيقة
واملبكرة التي ر�سمها للعالقة بني العروبة والإ�سالم حيث حدد بو�ضوح
�إن «العروبة ج�سد روحه الإ�سالم» م�صحح ًا بذلك خل ً
ال كبري ًا اعتور تلك
العالقة يف �إطار تداعيات انهيار الدولة العثمانية.
لقد �أراد �أعداء العروبة والإ�سالم من القوى اال�ستعمارية املرتب�صة �شر ًا
بهذه املنطقة ،والطاحمة �إىل اال�ستيالء عليها وعلى ثرواتها� ،أن ي�ستخدموا
ال�شعور القومي لدى �أبناء الأمة العربية ك�أداة ل�ضرب الدولة الإ�سالمية
الكربى م�ستغلني �أخطاء وقع فيها القيمون على تلك الدولة ،ال �سيما
خطيئة الترتيك ،وان ي�ستخدموا باملقابل امل�شاعر الإ�سالمية ،ل�ضرب
الهوية العربية كرد فعل على وقوع بع�ض دعاة العروبة يف فخ التحالف مع
الغرب �ضد الدولة الإ�سالمية.
فكر مي�شيل عفلق �أعاد االعتبار �إىل املعادلة التكاملية ال�صحيحة بني
العروبة والإ�سالم ،مو�ضح ًا �إن الأوىل هوية قومية للعرب ،م�سلمني وغري
م�سلمني ،والثاين عقيدة دينية يعتنقها م�سلمون يف كل �إنحاء العامل بينهم
عرب وغري عرب ،مالحظ ًا �إن العرب ينفردون دون �سائر الأمم يكون
«يقظتهم القومية اقرتنت بر�سالة دينية» ...وم�شدد ًا على « �إن الإ�سالم هو
ال�ضمانة �أن ال ي�شتط العرب يف قوميتهم ...فبالإ�سالم ال خوف �أن تبلغ
العروبة ع�صبية البغي واال�ستعمار» ...ومع اال�سالم ال ميكن للعروبيني
بالتايل ان ي�سقطوا يف مهاو امل�صطلحات �أو املمار�سات العن�صرية �أو
ال�شوفينية �أو العرقية �أو الطائفية �أو املذهبية.
يف حما�ضرته «بذكرى الر�سول العربي» على مدرج جامعة دم�شق يف
 5ني�سان  ،1943والتي هي بنظري مبثابة البيان الت�أ�سي�سي الفكري االول
حلركة البعث قبل اربعة اعوام من الت�أ�سي�س الر�سمي عام  ،1947مل
يقفز عفلق فوق دور امل�سيحيني العرب بل �أكد انه «عندما ت�ستيقظ فيهم
قوميتهم يقظتها التامة وي�سرتجعون طبعهم الأ�صيل �سيعرفون �إن الإ�سالم
لهم ثقافة قومية يجب �أن يت�شبعوا بها حتى يفهموها ويحبوها فيحر�صوا
على الإ�سالم حر�صهم على �أثمن �شيء يف عروبتهم» ،داعي ًا اجليل اجلديد
من امل�سيحيني العرب �إىل «مهمة حتقيق هذه االمنية بجر�أة وجترد ،م�ضحني
يف �سبيل ذلك بالكربياء واملنافع� ،إذ ال �شيء يعادل العروبة و�شرف
االنت�ساب �إليها».
ويبقى ال�س�ؤال الذي كان يقلق «اال�ستاذ» دوم ًا هو هل حافظ البعثيون
على هذه املعادلة الذهبية يف �إدراك عمق العالقة بني العروبة والإ�سالم� ،أم
�أن العديد منهم ،وحتت وط�أة الغلو وااللتحاق بتيارات ي�سارية وعلمانية
جذابة طاغية يف حينها ،قد ّ
تنكروا لواحدة من �أهم امل�ساهمات الفكرية
للبعث ،واحلركة القومية العربية املعا�صرة ،وال�س�ؤال الآخر الذي يقلقنا
�أي�ض ًا هل ينجح البعثيون اليوم ،ومعهم كل القوميني العرب ،يف احلفاظ
على تلك املعادلة الدقيقة يف ظل الظروف احلالية بكل تداعياتها بعيد ًا
كذلك عن �أي غ ّلو �أو مغاالة �أو مما�شاة ملا هو رائج.
�أما الأمر الثالث الذي �شدين �إىل فكر مي�شيل عفلق واىل ر�ؤيته فهو
يف نظرته �إىل العالقة بني «لبنان والعروبة» راف�ض ًا ي�أ�س بع�ض «الثوريني
العرب» من لبنان ومن «�إمكانية انفتاحه على العروبة» لأنه ح�سب
«اال�ستاذ» « ال يجوز للعروبة الثورية �أن تي�أ�س من جزء من �أجزاء وطنها
و�شعبها ،لأن الثورة العربية لي�ست اال االنكباب على مواطن الأمل
و�أ�سباب الت�أخري والفرقة يف جمتمعن ًا ،ومعاجلتها من الأعماق واجلذور
بروح م�شبعة بالإميان والتفا�ؤل».
ويف هذا الإطار رف�ض عفلق منذ عام  1960يف مقالة له بعنوان «لبنان
والعروبة» «تق�سيم ال�شعب يف لبنان �إىل ق�سمني ،ق�سم مع العروبة وق�سم
�ضدها» معترب ًا �أن « م�شكلة لبنان مل تطرح حتى ال�ساعة ب�شكل �صحيح
ونزيه ،و�أول ما يتوجب ت�صحيحه هو االعتقاد ب�أن لبنان يكون م�شكلة
فريدة يف الوطن العربي يف حني ان فيه م�شكلة ولكنها لي�س �أكرث امل�شاكل
العربية �صعوبة».
ودعا «اال�ستاذ» يف �ضوء هذه احلقيقة �إىل «و�ضع حد لالعتقاد اخلاطئ
الذي يعترب كل نق�ص �أو خط�أ يف ت�صرفات بع�ض الدول العربية نق�ص ًا
يف القومية العربية» لي�صل �إىل ا�ستنتاج بالغ الأهمية « م�شكلة لبنان
مع العروبة لي�ست �إال م�شكلة تقدمية العروبة» وميكن �أن ن�ضيف اليوم
ودميقراطيتها اي�ض ًا وحر�ص دعاتها �أن يروا فيه تكامل وطنيات ال �إلغاء
للوطنية ،وان يعتربوا �إن العروبة هي في�ض يف الوطنية ولي�ست نق�ص ًا يف
االنتماء الوطني ،كما حاول كثريون القول...
ومن هنا ذهب عفلق �إىل ابعد من ذلك حني ر�أى « للبنان دور ًا �أ�سا�سي ًا
يف ت�صحيح وتعميق وتكامل احلركة العربية الثورية ،حتى ولو كان الذين
يخا�صمون العروبة فيه ال يق�صدون الت�صحيح� ،إذ املفرو�ض يف العروبة
احلديثة �أن تكون قادرة على قبول هذا التحدي والإجابة عليه مبزيد من
تو�ضيح تقدميتها وتعميق �إميانها باحلرية والإن�سانية».
و�إذا كان عفلق يف املعادلة ذاتها ،ويف مقاالت �أخرى� ،أ�شار �إىل م�شكالت
�أخرى يواجهها الوطن العربي من مغربه �إىل امل�شرق ،فانه يف التعامل مع
هذه امل�شكالت العرقية �أو العن�صرية �أو القومية قرر رف�ض اعتماد «احللول
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النابعة من الي�أ�س التي ترتاوح بني برت الأجزاء امل�سببة للم�شاكل �أو
االحتفاظ بها بالقوة والقهر».
وبالت�أكيد ،هناك جوانب كثرية يف فكر الراحل الكبري و�سلوك ت�ستحق
وقفة تقدير منها انه كان قدوة يف الزهد واحلياة الب�سيطة اخلالية من كل
�أ�شكال اال�ستعرا�ض ،وكما كان رغم هدوئه املميز� ،صلب ًا يف مواقفه ،ثابت ًا
على مبادئه ،حري�ص ًا على تغليب الر�ؤية القومية والإن�سانية الأو�سع على
الر�ؤية احلزبية ال�ضيقة ،مدرك ًا �إ�شكالية العالقة بني التطلعات القومية
الوا�سعة للبعث وبني الإمكانات املحدودة لل�سلطة يف القطر ،م�شدد ًا على
مركزية الق�ضية الفل�سطينية راف�ض ًا الرهان على الأنظمة يف حتريرها ،داعي ًا
�إىل احت�ضان ثورتها و�شعبها حتى ولو بدرت منها �أخطاء ،مولي ًا جزء ًا
مهم ًا من جهده وفكره لكل قطر و�إقليم عربي.
ً
لقد توجه عفلق يف وقت مبكر �إىل اقطار املغرب العربي منبها الهمية
دورها مطلق ًا عبارته ال�شهرية عن الثورة اجلزائرية بعد انطالقها ب�أنها
«مفاج�أة العروبة لنف�سها» ،كما ابدى اهتمام ًا باليمن الذي ر�أى يف ثورته
عام  1962ث�أر ًا من جرمية االنف�صال قبل عام ،وهي اجلرمية التي رف�ض
عفلق التهاون معها ومع مرتكبيها منذ اللحظة االوىل.
اما اجلزيرة واخلليج فلقد اوالهما عفلق �أي�ضا اهتمام ًا خا�ص ًا خ�صو�ص ًا
ان البعث ا�ستقطب نخب ًا متميزة من ال�سعودية والبحرين وقطر والكويت
لعبت ادوار ًا مهمة يف بالدها وعلى م�ستوى االمة.
ولقد لفتني يف « اال�ستاذ» عنايته بالن�ص عناية ا�ستثنائية ،فامل�ضمون
الراقي عنده يحتاج �إىل �أ�سلوب راق ،ونه�ضة الأمة كعمل �إبداعي �شامل
ت�ستدعي �إبداعا يف الكلمة والعمل ،يف الفكر واملمار�سة ،يف الر�ؤية
واحلركة على حد �سواء ،فجمعت مقاالته بني قوة الن�ص الأدبي وعمق
الن�ص الفكري.
ومما متيز به عفلق �أي�ض ًا هو �إدراكه العميق لدور م�صر و�أهميتها يف حياة
العرب ،ما�ضي ًا وحا�ضر ًا وم�ستقب ً
ال ،لذلك ا�ستب�شر بجمال عبد النا�صر
بعد �سنوات على ثورته ،وبقي مقدر ًا لأهميته ودوره وا�ستثنائيته طيلة
حياته ،رغم كل ما طفا على ال�سطح من خالفات و�إ�شكاليات م�ؤذية يف
العالقة بني نا�صر والبعث ،وال �أن�سى كيف رف�ض عفلق على مدى يومني
بعد رحيل عبد النا�صر �أن ي�ستقبل �أحد ًا �أو يحادث �أحد ًا فلقد خ ّلف
نا�صر برحيله ح�سب عفلق « فراغ ًا كبري ًا» يف الأمة ي�صعب مل�ؤه ..ولقد
�أثار ذلك الو�صف لغط ًا كبري ًا يف �أو�ساط بع�ض البعثيني �آنذاك لأنهم اعتربوه
ا�ستهتار ًا بدور حزبهم فيما اعتربه عفلق �إقرار ًا باحلقيقة ،وجتاوز ًا خلالفات
وح�سا�سيات ،و�إن�صاف ًا لدور القائد الكبري والقطر الكبري الذي كان يرى
يف غياب حركة كالبعث عن احل�ضور يف م�صر نق�ص ًا كبري ًا كان ي�سعى �إىل
جتاوزه دائم ًا ،خ�صو�ص ًا ان البعث ،جنح قبل حل نف�سه مع قيام الوحدة عام
 ،1958يف ا�ستقطاب جمموعة من خرية مثقفي م�صر ومبدعيها.
�أما العراق فقد احتل دوم ًا موقع ًا مميز ًا يف عقل «اال�ستاذ» ووجدانه ،منذ
�أن بد�أت الإرها�صات الأوىل لوالدة البعث من خالل جلان ن�صرة العراق يف
�سوريا عام � ،1941إىل �أن بات فرع البعث يف العراق احد �أهم فروع احلزب
الذي انطلق من دم�شق ليعم �أقطار الأمة كلها ،كما بات منا�ضلو البعث
يف العراق مدر�سة يف ال�صالبة والت�ضحية والبذل ت�ألقت يف اخلم�سينات
وال�ستينات لت�ستعيد وهجها بعد االحتالل من خالل مقاومة �أذهلت العامل
كله و�ساهمت يف �إعادة �صياغته.
�إن نظرة عفلق للعراق كانت تنطلق من �أهمية هذا القطر العربي القوي
والغني والعريق ،وهي الأهمية ذاتها التي جعلت العراق هدف ًا لأعداء
الأمة ي�سعون لتدمريه ومتزيقه و�إبادة �شعبه ونهب موارده ،ومل يخيب بعثيو
العراق وقادتهم �أمل �أ�ستاذهم وم�ؤ�س�س حزبهم بهم فقدموا رئي�س ًا وقيادة
ومنا�ضلني هم اليوم �أمثولة يف ال�صالبة وال�شجاعة والإميان يف مواجهتهم
املحتل و�سجونه و�إرهابه ومن�صات �إعدامه.

�أيها الأخوات والأخوة
لقد حان الوقت لإن�صاف هذا املفكر العربي الكبري الذي اجتمعت على
ظلمه وت�شويه �صورته وتزوير مواقفه قوى متعددة ،بع�ضها من داخل
حزبه وبع�ضها من خارجه ،بع�ضها من داخل تياره وبع�ضها من خارجه،
بع�ضها من داخل امته وبع�ضها من خارجها ويف جميع احلاالت ،كان الظلم
يت�ضاعف حني ي�ست�سهل البع�ض التهجم عليه ب�إيحاءات تفوح منها رائحة
تع�صب فئوي ذميم.
ولعل من ابرز ما ميكن عمله يف هذا املجال هو �إن�شاء م�ؤ�س�سة مي�شيل
عفلق للدرا�سات القومية ،كما عقد م�ؤمتر فكري �سنوي يف ذكرى رحيله
ملناق�شة �أفكاره وجتربته من �ضمن �أفكار احلركة القومية العربية وجتاربها...
* القيت يف ندوة دعا اليها حزب طليعة لبنان العربي اال�شرتاكي مبنا�سبة
مرور ذكرى ع�شرين �سنة على رحيل اال�ستاذ مي�شيل عفلق ،وحتدث فيها اي�ض ًا
الدكتور عبد املجيد الرافعي ،وال�شاعر عمر �شبلي ،وقدم لها املحامي وا�صف
احلركة وذلك يف  2009/7/8يف فندق مرييديان – كومودور (بريوت).

وزن الأر�ض ّملا � َ
قد َّ
خف ُ
أخرجوك من الرتاب
الشاعر :عمر شبلي

�إىل ذلك القرب الذي �أ�صبحت حجارته
املتناثرة متاري�س للمقاومني...

من َ
ألف جيلْ
قربك املهدوم يطلع � ُ
ويقول :ال للم�ستحيل
متوت ,
قربك �أن َ
أغراب َ
ويفاو�ض ال ُ
دباب ٍة
وال ُ
متوت  ,ويدخلون القرب يف ّ
ويفت�شون,
َ
كتابك» يف �سبيل البعث «
واليرون �سوى
الن�ص املبعرث باحلديد.
ثم يحاولون قراء َة ّ
هم �ساذجون لأنهم مل يقر�أوا
ما قال «دجل ُة» للمغول
دباب ٍة قرب ًا لهم ,
يت�صارع القربان �,أعني � ّأن يف ّ
َ
يكون القاتلُ الباغي القتيل.
بقربك �أن
ولهم
َ
رفاتـ َك  ,فانتقل َْت من الرتاب �إىل القلوب.
جرفوا َ
وكذاك �رس اخلالدين � ,إذا انتهوا الينتهون ,
يتجددون ك�أنهم ثمر الف�صول.
متت ,
يا �أيها الآتي �إلينا بعد موتك مل ْ
غيوم يف اجلبال ويف ال�سهول,
�أفراحك الكربى
ٌ
فالأر�ض لي�س تذيع �رس ًا طاملا
تفن يف الأر�ض البذور
مل َ
*****
َ
ال ما
مت لأنني
بكيتك يوم َ ّ
ما كنت مقتنعاً ب�أن املوت ي�أخذ منك �أكرث
من تراب
لكن بكيتك يوم ُ�ش َ ّق القرب عنك,
ْ
حلرم ٍة يف القرب تهتكها احلراب.
جممعاً
ُّ
وتظل مهما بعرثوك ّ
وت�صري �أجملَ حني ُتـجمع يف كتاب
****
�صاحب القرب الذي ما عاد قرب ًا ال عليك,
يا
َ
يف �صدر كل جماهدٍ لك حفر ٌة ,
يف قلب كل مرابطٍ لك ف�سحة ,
ٌ
الرحب يف �أرواحهم ,
املكان
ف�سح الرجالُ لك
َ
َ
َ
يبلغوك,
ه ِّو ْن عليك ف�إنهم لن
ل ّأن َ
قربك يف القلوب.
مازال فكرك راية العرب الأخرية
ْ
قا�سم «
كـ ْفـ َر
ْ
من �ساحة «الفالوجة» احلمرا ِء حتى « َ
الهزائم.
يا �آخر الرايات يف زمن
ْ
لوكنت َم ْيـتـاً ما �أتوا يوماً �إليك.
َ
يوم البعث,
ْ
�صدقت نبوء ُتك اجلميلة ُ  :حان ُ
احلواريون يف كل العقول.
قام القرب,وانت�رش
ّ
****
يف اللحد ال ت�صل اجلبالُ �إىل ذراك,
يعاند كلما هدمو ُه يعلو,
قرب
ُ
ٌ
بع�ض القبور من ال�صحابة لي�س تخلو
****
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رحمات رم�ضانية
وتهاين قلبية
ُ
ُ
ويطل �شهر رم�ضان احلبيب علينا وعلى امتنا هذا العام
يهل
وهذه االمة من م�شرقها اىل مغربها تغو�ص يف بحار االمل و�شقاء
التفرقة ،وتئن �شعوبها حتت �سياط الفقر واجلوع ،والذي
الي�أتي وحيدا وامنا ي�صحب معه جنوده من االمرا�ض اجل�سدية
والنف�سية وغريها ،مع كم هائل من عوامل التفرقة �ضمن امة
اراد لها ربها الوحدة واراد لها �شياطينها التفرقة وال�ضعف
والعمالة.
ورم�ضان �شهر الرحمة واملغفرة والذي تت�آلف فيه القلوب
وتتعانق فيه االرواح مير على امتنا و�شعوبها هذا العام منك�سرا
كظهر هذه االمة ،حزينا كدموع امهات ال�شهداء واال�سرى
واملر�ض واللواتي مل تعد دموعهن حترك يف الوجدان العربي
وامل�سلم �ضمريا وال تهز له وجدانا.
رم�ضان احلبيب مير على �شرقنا احلزين وارا�ضيه حمتلة،
وم�ساجده مهدمة وكنائ�سه مهددة و�سجونه مليئة باالحرار من
ابناء هذه االمة ،ت�سلط على رقابهم عبيد الغرب ،وما ا�شنع ان
يحكم االحرار عبيدا ،ويكون ال�سجان عبدا ،وال�سجني �سيدا،
يف دول ت�سلط فيه احلاكم على لقمة اخلبز لفقراء هذه االمة
لتتكد�س امواله يف بنوك الغرب ،ويت�سع كر�شه وكرو�ش اقربائه
يف ا�صعب مراحل هذه االمة وادق ازماتها ،وهي االمة املهددة
بدينها وتاريخها وثقافتها ورموزها و�شخو�صها ،م�سلمني عقول
ابناء االمة اىل جمموعات �شيطانية ت�سمى جمموعات اعالمية
خلى منهم ال�ضمري ،و�ساد يف فكرهم العري ،وارت�ضوا ان
يكونوا ابواقا حلكام ظلمة ،او طبوال لعدو مرتب�ص ،او حمريا
المم تتناو�شنا وتهم لالنق�ضا�ض علينا.
ومع رحمات رم�ضان ونفحاته االميانية فاين اوجه البناء
امتي جميعهم ،وانا الا�ستثني منهم احدا ،اوجه لهم احر
التهاين مبنا�سبة هذه ال�شهر الف�ضيل راجيا من اهلل ان يزيد يف
قلوب ابناء امتنا بحار الرحمة ،وان تت�سع يف نفو�سهم انهار
العطاء ،وان تتبدل بقع الغيظ اال�سود واالحقاد الدفينة اىل
اياد تت�سابق للعطاء ،وافواه تن�صرف اىل الدعاء ،وعيون تتطلع
ملزيد من الرجاء من ربها ،وان المير هذا ال�شهر الكرمي على امتنا
وهي يف اخوة مرجاة ورحمة مزجاة.
وحتية رم�ضان اخلا�صة اهديها لتلك الدماء الطاهرة التي
جتري يف ار�ض العراق �سائلني اهلل ان يوقف �سيلها ،ويقطع
رقاب م�سببيها ،وي�شل ايدي فاعليها ويعيدها ار�ض حمررة
ال�صحابها وقلعة الحرار امتنا كما كانت ،وهي حتية اىل
االمهات املاجدات يف العراق وفل�سطني وكل �شرب يف امتنا
العريقة وهي االم الطاهرة العفيفة ال�شريفة النظيفة ،والتي
ت�شبع جياع البطون من ابنائها قليل الطعام وكثري الرجاء
وعظيم العفاف ،هي حتية اىل االباء الذين فرغت جيوبهم
من نادر املال ،داخت بهم الر�ؤو�س ،فجالت نظراتهم يف
اركان الدنيا تبحث عن مكان عمل يف اقا�صي االر�ض واعايل
البحار ،فتهجر ا�سرها وت�ستودع اهلل احبابها ومهج قلوبها من
اجل ال�سعي وراء لقمة عي�ش ا�صبحت بعيدة املنال بعد تكالب
ا�صحاب القرو�ش على موارد الرحمة ليغلقوا �صنابريها،
ويجففوا مواردها وحتت دعاوى اقليمية م�صرنة و�سعودة
وكوتنة وبحرنة وقطرنة واردنة وعرقنة وهي الردة عن نهج
اال�سالم الذي حمى املواطنة بكل ا�صنافها وانواعها وعدّ
االعتداء عليها عدوانا على الذات الربانية.
وحتية رم�ضان اهديها لكل نف�س حرة وا�صيلة يف �شرقنا
احلبيب وا�سال اهلل للجميع رم�ضانا يت�آخي اجلميع فيه لنعود
فيه اىل ذاتنا واىل قيمنا التي اماتتها الفتنة وا�ضاعتها ال�شحناء
والبغ�ضاءوحتاول معاول الهدم احلكومية هدم ماتبقى من
قيمها ،وكل رم�ضان وانتم بخري.

وزن الأر�ض ملا �أخرجوك من الرتاب ,
قد َ ّ
خف ُ
و�شق َ
عنك ,
القرب ُ�ش َ ّق عن امل�سيح ّ ,
كالكما �ضاقت عليه الأر�ض فاختار ال�سماء
والأر�ض ت�صبح ـ حني نفهمها ـ ال�سماء.
والفرق بينك يا �شهيد وبينهم
ال�شظية والكتاب
كالفرق ما بني
ّ
نلت ال�شهاد َة بعد موتك �أيها القرب اجلميل
َ
القرب �أو يخ�شى الكتاب.
ما كان � َ
أجنب من يخاف َ
ي�ستبد بنا املغول ل ّأن يف �أ�شجارنا
قد
ّ
بع�ض العيوب,
َ
وتزول �أحجار القبور,
�ضمته يف �أعماقها
أفكار من ّ
و�إمنا � ُ
لي�ست تزول.
****
العربي
كنت مثل الكيمياء جليلك
قد َ
ِّ
يا ابن دم�شقَ ُ ,د َرّ ِة قا�سيون ,
كنت مثل املاء حتت �سفينة البعث الذي
قد َ
ق�صفته كل الراجمات
من املحيط �إىل اخلليج.
و�أتوك من كل البالد ليثقبوا هذي ال�سفين َة ,
اخل�رض» لن نخ�شى عليها ,
كنت فيها»
َ
َ
ويقتلون.
طاملا فيها رجالٌ يقتلون ُ
****
بغداد عا�صمة النخيل
ُ
�صنعت �شنا�شيلَ املنازل
ْ
من �ضلوع الفاحتني
ِعطلتـها بيوم الأر�ض,
مل ُتـ ْلـغ
َ
هذي «�ساحة التحرير» رائعة كعادتها,
ٌ
�صلـّى على ال�شهداء يف
وهذا
ٌ
م�سجد َ
«�أم الطبول».
طابوقها املفخور من حلم الغزاة
يظلّ ي�شهد �أن يف الإن�سان �شيئاً
ماء وطني
لي�س من ً
يا بو�ش خذ معك العميلَ ,
النوم يف �أطفالنا
قتلت
فقد َ
َ
وبالدنا لي�ست لكم ,
لن ت�ستطيعوا فهم �أحزان النخيل
ترج َب من غبار الفاحتني.
�إذا َ ّ
بغداد عا�صمة العقول.
ُ
�شهريار �أمام حكمتها ا�ستقال
بو�ش قبلك
يا ُ
ُ
بغداد لي�ست قهرمانتك اجلميلة يف امل�ساء ,
ُ
ال�صباح ,
بغداد �أدركها
ُ
ُ
�سمعت ر�صا�صها
فهل
َ
ماذا يقول ؟
نشرة تصدرها لجنة الثقافة
بالتجمع القومي الديمقراطي
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