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 االفتتاحية
نحن واحلراك ال�شعبي واالإعالم

هذا  ان  هي  الوطني،  ال�شعبي  احلراك  فر�شها  التي  احلقائق  اأهم  اأحد 
عن  ويعرب  ال�شعب  �شمري  اإىل  ينتمي  �شميمًا،  وطنيًا  قدرًا  هو  احلراك 
م�شالح الوطن، مبعنى اأن القائمني على هذا احلراك ال�شعبي وامل�شاركني 
هم مواطنون منحازون اإىل امل�شلحة الوطنية ال �شيء يحركهم �شوى هذه 
وتقدمه  م�شتقبله  وعلى  وتطوره  �شمعته  على  الوطنية  وغريتهم  امل�شلحة 

مهما حاول االإعالم الر�شمي اإخفاء هذه احلقيقة.
لذلك كان من االأوجب على اإعالم الدولة اأن ينحاز اإىل جانب رقي وتطور 
الذي  بال�شكل  امل�شروعة  ومطالبه  احلراك  هذا  مع  يتعامل  واأن  وطننا، 
ولكن  الدميقراطي،  والتغيري  االإ�شالح  يف  ال�شعب  لطموحات  ي�شتجيب 
قد  احلراك  هذا  مع  الر�شمية  اأجهزتها  وكل  احلكومة  تعامل  اأن  لالأ�شف 
يف  ف�شل  قد  الر�شمي  اخلطاب  وان  البالد،  يف  امل�شكلة  من  جزء  اأ�شبح 
واقعية  حلول  اأية  تقدمي  عن  وعجز  البالد،  يف  االأزمة  جوهر  مقاربة 
احلكومة  �شطوة  تكري�س  هو  يح�شل  ومازال  ح�شل  ما  بل  لها،  عملية  اأو 
بني  التوازن  يف  القائم  االختالل  حالة  وتعميق  اأرائها  فر�س  وحماولة 
ال�شلطات الثالث الرئي�شية يف الوطن، ان زمن احتكار احلقيقة من جانب 
الدولة زمن وىل ولن يعود اأبدًا، وعليه يجب اأن تدرك ال�شلطة ان امل�شاركة 
املخاطر  الوطن وت�شد عنه كل  ال�شيا�شي هي من حتمي  القرار  يف �شنع 
التي تهدده، وان هذه امل�شاركة لن تاأخذ مداها احلقيقي بدون االعرتاف 
بدور القوى ال�شيا�شية املعار�شة واإ�شراكها يف اتخاذ القرار، اأي االعرتاف 
يعد  فلم  االإعالم.  و�شائل  الوطنية، ويف مقدمتها  املوؤ�ش�شات  بح�شتها يف 
مقبواًل اأن يظل االإعالم اأحادي اجلانب، ومقت�شرًا دوره على تقدمي رواية 
احلكومة ووجهة نظرها فقط، واإق�شاء الراأي االأخر وتهمي�شه. لذلك نحن 
نحمل هذا االإعالم الر�شمي امل�شئولية التاأريخية والقانونية حيال االأحداث 
االإعالم  كان  فقد  املا�شي.  العام  من  فرباير  منذ  بالبالد  تع�شف  التي 
اأدوات  اأحد  بكل مكوناته جزء من االأزمة، وواحد من م�شبباتها الأنه كان 
الدولة يف القمع، ومل ي�شتطع ان يكون اإعالم دولة ووطن، اإمنا كر�س نف�شه 
اإعالم )�شلطة( كما اأريد له اأن يكون يف ا�شتهداف احلراك ال�شعبي والنيل 
منه. لكل هذه االأ�شباب �شوف نبقى منحازين ملطالب �شعبنا وعاملني مع 
�شركائنا يف حتقيقها، انحيازًا للوطن الذي �شوف نحميه وندافع عنه مهما 
كانت الت�شحيات واإننا نرى ان الدميقراطية هي اأحد اأهم اأ�شلحتنا يف هذا 
اإليه،  الدفاع، ويف حماربة كل من ينال من �شمعة هذا الوطن واالنت�شار 
وان هذه الدميقراطية �شوف لن تتحق بدون وجود اإرادة حقيقية لالإ�شالح 
الأن  امل�شتقبل،  اإىل  نتطلع  ونحن  ال�شعب على حممل اجلد،  تاأخذ مطالب 

الزمن لن يعود اإىل الوراء مطلقًا.
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بيان حول ا�شت�شهاد ال�شاب احمد اإ�شماعيل
بيانات ومواقف

موعد  على  )�شلماباد(  قرية  كانت  مار�س   31 ال�شبت  يوم  يف   
لتنظم اإىل �شقيقاتها من املدن والقرى البحرينية يف تقدمي قرابني 
)احمد  ال�شاب  ال�شهيد  �شقط  اليوم  هذا  ففي  والكرامة،  احلرية 
م�شرية  اأثناء  له  تعر�س  غادر  ناري  طلق  جراء  ح�شن(  اإ�شماعيل 
اآلة  يحمل  كان  بينما  اأثره،  على  احلياة  فارق  �شلمية  احتجاجية 
ت�شوير لتوثيق ما تتعر�س له قريته واملتظاهرين ال�شلميني �شاأن كل 
القرى البحرينية من انتهاكات وعقاب جماعي �شبه يومي من قبل 
الدموع  مل�شيالت  املفرط  اال�شتخدام  عرب  البحرينية  االأمن  قوات 
الذي  اليوم  ويف  املطاطي،  والر�شا�س  ال�شوتية  والقنابل  اخلانقة 
�شقط فيه ال�شهيد ال�شاب كان على ما يبدو ان الر�شا�س احلي قد 
واالنتقام  العقاب  اأدوات  �شمن  ليكون  اال�شتخدام  خط  على  دخل 
والتغيري  باالإ�شالح  يطالبون  الذين  ال�شلميني  املتظاهرين  من 

الدميقراطي، قالت عنه الداخلية "انه طلق ناري مفرد".
ان التجمع القومي اإذ يدين وب�شدة حادث القتل االإجرامي الذي راح 
�شحيته �شاب يف مقتبل العمر ويتقدم باأحر التعازي لعائلة ال�شهيد 

واإىل كل �شعب البحرين، فاأنه يوؤكد على مايلي:
مقتل  ومالب�شات  ظروف  عن  الكاملة  احلقيقة  ك�شف  �شرورة   .1
ال�شهيد وتقدمي امل�شوؤولني عن هذه اجلرمية اإىل العدالة دون اإبطاء 

اأو ت�شويف.
التظاهرات  ملواجهة  االأمن  قوات  جانب  من  الفوري  الوقف   .2
اجلماعي  العقاب  اأ�شلوب  ووقف  العنفية  االأ�شاليب  بهذه  ال�شلمية 

للقرى واالأحياء التي ت�شهد هذه التظاهرات ال�شلمية.
3. ان هذا الت�شعيد املنفلت يوؤكد مرة اأخرى ف�شل احللول االأمنية 
ان  على  يوؤ�شر  كما  اإنتاجها.  على  البحرينية  ال�شلطات  ت�شر  التي 
االأزمة البحرينية وجمرى االأحداث فيها قد دخلت منعطفًا مقلقًا 
وخطريًا، وهو ما ي�شتدعي تغليب م�شلحة الوطن باللجوؤ اإىل اخليار 
البحرين  �شعب  ملطالب  ي�شتجيب  الذي  العادل  ال�شيا�شي  احلل 

امل�شروعة يف االإ�شالحات ال�شيا�شية والد�شتورية احلقيقة.

�لتجمع �لقومي �لدميقر�طي - 1 �أبريل 2012 
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يحيي التجمع القومي الدميقراطي ذكرى يوم االأر�س الذي ج�شده 
واعتباره  البطولية  بانتفا�شته  املحتلة  فل�شطني  يف  العربي  �شعبنا 
هذه  تفجرت  يوم  العربية،  واالأمة  فل�شطني  حياة  يف  تاريخيًا  يومًا 
الذي  العن�شري،  ال�شهيوين  االحتالل  وجه  يف  الن�شالية  امللحمة 
اأقدم يف ذلك اليوم من عام 1976م على نهب وم�شادرة االأرا�شي 
الفل�شطينية يف العديد  من املدن والقرى يف �شياق خمطط تهويد 
هبت  وقد  احلقيقيني،  اأ�شحابها  وتهجري  الفل�شطينية  االأر�س 
ال�شامل  االإ�شراب  واأعلنت  املحتلة  فل�شطني  يف  العربية  اجلماهري 
والقرى  املدن  خمتلف  احلا�شدة  ال�شلمية  التظاهرات  وعمت 
الفل�شطينية، وت�شدت لها القوات ال�شهيونية باعتدائتها الوح�شية 
مما اأدى اإىل �شقوط عدد من ال�شهداء واجلرحى من املتظاهرين 

العزل الذين رووا بدمائهم الزكية االأر�س الفل�شطينية الطاهرة.
ان التجمع القومي اإذ ي�شارك االأ�شقاء يف فل�شطني ويف الوطن العربي 
واالحتفاء  وللحرية  للحق  امل�شاندة  العاملية  ال�شاحات  امتداد  وعلى 
التي  القومية  وثوابته  اإميانه  ينطلق من  اأمنا  الكفاحي.  اليوم  بهذا 
ولب  مركز  متثل  و�شتبقى  كانت  الفل�شطينية   الق�شية  ان  توؤكد 
ال�شراع مع العدو ال�شهيوين، وان االأر�س متثل الركيزة االأوىل يف 
امل�شروع ال�شهيوين اال�شتيطاين، وان ق�شية ال�شعب الفل�شطيني هي 
جوهر �شراع االأمة العربية مع اأعدائها ال�شهاينة وكل امل�شتعمرين 

واملتواطئني.
ان يوم االأر�س هو بحق �شرخة احتجاجية يف وجه العدو ال�شهيوين 
و�شيا�شاته العن�شرية الفا�شية، ويف وجه كل الدول والقوى الكربى 
م�شدر  هي  التي  االأمريكية  املتحدة  الواليات  خا�شة  له  الداعمة 
الدعم الع�شكري واملايل واملعنوي والدبلوما�شي للكيان املحتل يف كل 

االأوقات ويف كل الظروف.
كما اأن االحتفال بيوم االأر�س يتزامن مع انعقاد القمة العربية على 
اأر�س العراق الطاهرة التي يدن�شها االحتالل االأمريكي الربيطاين 
ت�شعى  بذلك  وهي  العراق،  حكام  من  وعمالءه  البغي�س  االإيراين 
على  التاآمر  قمة  اأنها  كما  العمالء،  لهوؤالء  الرباءة  �شك  الإعطاء 
بيوم  االحتفال  فاأن  لذلك،  و�شوريا.  فل�شطني  يف  االأمة  م�شالح 
العدوان  مع  املتواطئة  العربية  االأنظمة  وجه  االأر�س هو �شرخة يف 
فل�شطني  �شعب  جتاه  التزاماتها  تنفيذ  عن  تخلت  التي  واالحتالل 
وم�شاريعها  ال�شهيونية  االأمريكية  للم�شيئة  خ�شوعًا  والعراق 
واأهدافها يف املنطقة العربية وعلى راأ�شها تثبيت االحتالل يف هذين 

البلدين العربيني واإجها�س اأية مقاومة تعمل �شد قوى االحتالل.
نهج  ان  اأعدائها  مع  �شراعها  العربية يف  االأمة  اأثبتت جتارب  لقد 
امل�شروعة  احلقوق  اإىل  يو�شل  الذي  الطريق  وحده  هو  املقاومة 

الغزاة  قبل   من  واالإذعان  الهوان  رف�س  حماوالت  كل  ومواجهة 
االأقطار  من  وغريهما  العراق  او  فل�شطني  يف  �شواء  واملحتلني 
العربية، لذا فاأننا كقوى وطنية وجماهري �شعبية مطالبون بالتفاعل 
مع الق�شية الفل�شطينية باعتبارها ق�شية قومية وتعزيزًا لل�شالت 
اأجل مواجهة  العربي يف فل�شطني املحتلة من  ال�شعب  الن�شالية مع 

ك�شر اإرادة املعتدين واإف�شال م�شاريعهم اال�شتعمارية.
من  فل�شطني  العربي يف  لل�شعب  الكامل  دعمنا  نعلن  نحن  هنا  من 
وتاأكيد  والقومية،  الوطنية  بهويته  والت�شبث  باأر�شه  التم�شك  اأجل 
كل  ندين  الوقت  نف�س  ويف  وكيانه،  اأر�شه  عن  الدفاع  يف  حقه 
العن�شري  التمييز  والتنكيل وكل �شيا�شات  القتل واالإرهاب  جرائم 
متار�شها  التي  املدن  وهدم  االأرا�شي  اغت�شاب  وعمليات  واالإفقار 
اأمام  الفل�شطيني  العربي  ال�شعب  �شد  ال�شهيوين  العدو  قوات 
الوطنية  القوى  كافة  ندعو  الذكرى  هذه  يف  العامل.  وم�شمع  مراأى 
والقومية واالإ�شالمية وجميع منظمات وقوى املجتمع املدين يف بلدنا 
االأ�شقاء  ودعم  م�شاندة  اأجل  من  مواقفها  وتوحيد  �شفوفها  بر�س 
نيل حقهم يف  اأجل  من  معهم  ت�شامننا  واالإعالن عن  فل�شطني  يف 
الدولة  وبناء  املغت�شبة  االأرا�شي  كل  وحترير  واال�شتقالل  احلرية 

الفل�شطينية وعا�شمتها القد�س ال�شريف.
الوطنية  وقواها  العربية  االأمة  طاقات  كل  ح�شد  اإىل  ندعو  كما 
اال�شتبداد  نظم  اأ�شقطت  التي  الدول  يف  واملجتمعية  وال�شيا�شية 
االأخطار  كل  ملجابهة  العربي  الربيع  ثورات  عرب  فيها  والقمع 
لالأمة  القومي  االأمن  ملفهوم  االعتبار  اإعادة  اأجل  من  والتحديات 
يف  املقاومة  ودعم  العادلة  فل�شطني  ق�شية  ون�شرة  جمعاء  العربية 
العراق واإف�شال كل م�شاريع الت�شوية املذلة وكل اأ�شكال التطبيع مع 

العدو ال�شهيوين الغا�شب.
التجمع القومي الدميقراطي - 28 مار�س 2012

بيان حول ذكرى يوم االأر�س
بيانات ومواقف
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العراق  على  مرت  قد  عجاف  �شنوات  ت�شع 
منذ  انطلقت اآلة التدمري واحلرب العدائية 
االأمريكية ومن اأنطوى حتت لوائها من الدول 
املتواطئة،  العربية  والدول  احلليفة  الغربية 
واالأ�شلحة  النار  بحمم  و�شعبه  البلد  لرتمي 
وال  حجرًا  وال  ب�شرًا  توفر  مل  التي  الفتاكة 
احلروب  اأ�شر�س  من  واحدة  يف  �شجرًا، 
االإعالمية  واحلملة  احلاقدة  التدمريية 
اإرادة  لقهر  حماولة  يف  القا�شية  والنف�شية 
ان  قبل  اأ�شابيع  عدة  ا�شتمرت  العراقيني 
تتمكن جيو�س الغزاة من احتالل بغداد يف 
التا�شع من اأبريل )ني�شان 2003م( وهو ما 
اأنا  مدعية  انت�شارها  اإعالن  اأمريكا  دفع 
اإنها هزمت  توهمت  ان  بعد  املعركة  ك�شبت 
عزمية واإرادة العراقيني االأبطال يف اجلولة 
االأوىل، دون ان تدري باليوم املوعود للجولة 
من  التا�شع  يوم  بعد  بداأت  التي  الثانية 
العراقية  املقاومة  وقادتها  2003م  اأبريل 
على  �شتندحر  اأمريكا  ))ان  �شعار  حتت 
معارك  بعد  واأ�شتطاعت  بغداد((  اأ�شوار 
اأنف  متريغ  من  ج�شام  وت�شحيات  بطولية 
الواليات املتحدة يف اأوحال الهزمية املريرة، 
االعرتاف  على  الوقت  مرور  مع  واإجبارها 
التي  والنتائج  واحتالله  العراق  غزو  باأن 
عليها  كارثية  كانت  االحتالل  هذا  خلفها 
وعلى كل امل�شتويات الع�شكرية واالقت�شادية 
وال�شيا�شية. ما دفعها لتعديل اإ�شرتاتيجيتها 
يف هذه احلرب واختيار طريق الهروب بعد 
بلغت  مهما  الع�شكرية  االآلة  ان  اأيقنت  اأن 
االأمر  فر�س  يف  تفلح  مل  التدمريية  قوتها 
الواقع على �شعب العراق الذي يعرف العامل 
واال�شت�شالم  للخ�شوع  الراف�شة  طبيعته 

وتطويع اإرادته ل�شالح اأعدائه.
الغزو  بداء  على  �شنوات  ت�شع  بعد  وهكذا 
ودحر االحتالل املبا�شر يوؤكد �شعب العراق 
ت�شتطيع  معادية  اأو  غازية  قوة  من  ما  باأن 
الطاهرة،  العراق  اأر�س  على  ت�شتقر  اأن 
ويوؤكد ان طريق املقاومة دفاعًا عن االأر�س 
املو�شل  الطريق  هو  والكرامة  والعر�س 

للتحرير واخلال�س من الغزاة املحتلني.

لقد اأكدت �شنوات االحتالل ان غزو العراق 
مل يكن هدفه اإ�شقاط نظامه الوطني فقط، 
واأو�شع  اأكرب  ملا هو  بل كان مقدمة ومتهيدًا 
اأقطار  كافة  ت�شمل  تدمريية  خطوات  من 
نظام  اأي  منها  ينجو  ولن  العربية،  االأمة 
االأمريكي  املخطط  خدم  لو  حتى  عربي 
وكيانها  االأمة  راأ�س  هو  فاملطلوب  وحلفائه، 
وهويتها، ولي�س نظمها الر�شمية فقط، رغم 
وا�شتبداد  ظلم  من  النظم  هذه  ترتكبه  ما 

بحق �شعوبها.
العام  يف  وهو  العراق  اليوم  نرى  وهكذا 
اقت�شاديًا  مدمرًا  لالحتالل  التا�شع 
الف�شاد،  فيه  ويعم  علنًا،  ثرواته  وت�شرق 
فيه  وتنت�شر  والل�شو�س،  العمالء  ويحكمه 
اإىل  ويتحول  واالأمنية،  ال�شيا�شية  الفو�شى 
الطائفية  للنزاعات  لالإرهاب  حا�شنة  بيئة 
واالنف�شال  للفنت  �شاحة  و�شار  والعرقية، 
من  للماليني  والتجويع  التهجري  ولعمليات 
حياة  يف  حقهم  حرموا  الذين  العراقيني 
حرة وكرمية وجرى تدمري وطنهم ومتزيق 
العليا  القيم  كل  وهدم  الوطنية  وحدتهم 
ي�شقط  ما  وهو  العربي،  القطر  هذا  يف 
وعمالئه  املحتل  واأكاذيب  ادعاءات  كل 
االإن�شان،  وحقوق  الدميقراطية  ن�شر  حول 
اأب�شع  االحتالل  ظل  يف  العراق  �شهد  فقد 
نزعات  وتكر�شت  االإن�شان  حقوق  خروقات 
اأن  بعد  بال�شلطة،  واالنفراد  الديكتاتورية 
بداأت حكومة املالكي بدعم اأمريكي اإيراين 

ال�شيا�شية،  العملية  يف  حلفائها  بت�شفية 
اأ�شاًل  يكن  مل  االحتالل  ان  يعني  ما  وهو 
وال  االإن�شان  وحقوق  الدميقراطية  اأجل  من 
خيار  فاأن  لذلك  االإرهاب،  منع  اأجل  من 
ال�شعب العراقي ومقاومته البا�شلة بعد دحر 
الأجل  الن�شال  ا�شتمرار  �شيكون  االحتالل 
وحدة العراق وهويته الوطنية والقومية، وان 
اأعتى قوة احتالل  الذي قاوم  العراق  �شعب 
ع�شكري �شوف لن يغادر مواقعه الن�شالية، 
كل  اإ�شقاط  قبل  ال�شالح  يرتك  لن  و�شوف 
�شيا�شية  نتائج  من  االحتالل  عن  ترتب  ما 
واإف�شال كل امل�شاريع امل�شبوهة التي ترعاها 
اأمريكا واإيران وبع�س الدول االإقليمية والتي 
ترمي اإىل تدمري هذا القطر العربي و�شرب 
وح�شارة،  وتاريخًا  و�شعبًا  اأر�شًا  وحدته 
عربيًا،  موحدًا،  م�شتقاًل  العراق حرًا  ليعود 
دميقراطيًا، من اأجل ان يلعب دوره الطبيعي 
كان  الذي  القومي  االإنها�س  م�شروع  يف 

ا�شتهدافه �شببًا رئي�شيًا ل�شن احلرب عليه.

واالأمة  العراق  ل�شهداء  واخللود  املجد 
العربية.

وفل�شطني  العراق  يف  البنادق  حلملة  حتية 
ولبنان.

ولكل  ولبنان  وفل�شطني  العراق  الأبناء  حتية 
املقاومني ال�شامدين بوجه الغزاة املحتلني.

التجمع القومي الدميقراطي
 9 اأبريل 2012م مملكة البحرين

بيان الذكرى التا�شعة لغزو العراق
بيانات ومواقف
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لزيارة  واأدانته  رف�شه  الدميقراطي على  القومي  التجمع  يوؤكد 
الرئي�س االإيراين اأحمد جناد للجزر العربية الثالث التي احتلتها 
االأطماع  جمددا  الزيارة  هذه  توؤكد  حيث   ،1971 عام  اأيران 
باقتطاع  تكتفي  مل  فهي  العربي،  الوطن  اأقطار  يف  االإيرانية 
بالتعاون مع  العراقية  املقدرات  والهيمنة على  العربية  االأحواز 
قوات االحتالل واأعوانه، بل راحت تكرر مطالبها العدوانية بني 
اجلزر  احتاللها  على  ت�شر  كما  البحرين،  يف  واالأخرى  االأونة 
و�شكانيا،  وقانونيا  و�شيا�شيا  تاريخيا  تعترب عربية  التي  الثالث 
فربيطانيا الدولة امل�شتعمرة للمنطقة تعرتف باأن اجلزر الثالث 
هي جزر عربية، ويقول لورمير وا�شع كتاب "دليل اخلليج" ان 
تبعية جزر ابو مو�شى وطنب الكربى وطنب ال�شغرى تعود اىل 
حاكم ال�شارقة.. وقد مار�شت راأ�س اخليمة وال�شارقة �شيادتهما 
الفعلية على اجلزر فيما يخت�س بال�شرطة والتعليم، وكان العلم 

العربي يرفع على اجلزر.
العربي  اخلليج  يف  الواقعة  الثالث  العربية  اجلزر  حتتل  كما 
على  ا�شرافها  ناحية  من  خ�شو�شا  مهما،  ا�شرتاتيجيا  موقعا 
العربي.  البرتول  عربه  مير  الذي  امل�شيق  هذا  هرمز،  م�شيق 

الكربى،  وطنب  مو�شى،  ابو  جزيرة  العربية  اجلزر  وت�شكل 
وطنب ال�شغرى مركزا للمراقبة ميكن منه روؤية �شواحل العراق 
وايران وال�شعودية. من هنا ميكننا فهم جزء من اأ�شباب توقيت 
 زيارة جناد للجزر الثالث والتي تزامنت مع مفاو�شات اإيران 

مع االأوربيني حول م�شروعها النووي، وهي بذلك حتاول 
مداخل  على  بهيمنتها  التلويح  خالل  من  االأمام  اإىل  الهروب 

اخلليج العربي وم�شيق هرمز.
االإيرانية،  واملطامع  للدعاوي  رف�شه  القومي  التجمع  يوؤكد  واأذ 

فاأنه بالوقت نف�شه 
عن  والعربية  اخلليجية  ال�شيا�شية  االإرادة  غياب  عن  يت�شائل 
الغياب  هذا  ليعك�س  عقود  اأربعة  طوال  اجلزر  هذه  ا�شرتجاع 
عجز النظام العربي واخلليجي الر�شمي عن ا�شرتجاع احلقوق 
العربية  واجلزر  واالأحواز  والعراق  فل�شطني  يف  املغت�شبة 
التفريط  عن  الكاملة  امل�شئولية  يتحمل  بالتايل  وهو  الثالث، 

بهذا احلقوق.
التجمع القومي الدميقراطي

املنامة - 15 اأبريل 2012 

بيان حول زيارة جناد للجزر االإماراتية
بيانات ومواقف
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بيان اجلمعيات ال�شيا�شية
اأيها االأخوة ..

اأيتها االأخوات ..
يف  اال�شتمرار  على  اإ�شراركم  ونحيي  نحييكم 
وح�شارية  ب�شلمية  امل�شروعة  بحقوقكم  املطالبة 
يحاول  الذي  النظام  ادعاءات  زيف  ك�شفت 

اإل�شاق تهم االإرهاب والتخريب.
للنظام  الوح�شي  القمع  اأعمال  ت�شاعدت  لقد 
وتطورت  ال�شلمية  التظاهرات  �شد  البحريني 
بتال�شي  تنذر  خطرية  مل�شتويات  القمع  و�شائل 
موؤ�شر  ا�شتمر  حال  يف  والدولة  العام  النظام 
االأمنية  القوي  تقوده  الذي  املنظمة  الفو�شى 
االأمن  قوات  قيام  اأخره  كان  والذي  املختلفة 
على  باالعتداء  والبلطجية  امل�شلحة  وامللي�شيات 
كما  و�شرقتها  وتك�شريها  �شاعة   24 اأ�شواق 

اأي�شا باالعتداء  اأظهرت اأ�شرطة الفيديو اخلا�شة باملحل، وقيامها 
م�شتخدمة  اإ�شماعيل  احمد  ال�شهيد  �شيعت  التي  اجلماهري  على 
الر�شا�س االن�شطاري وم�شيالت الدموع يوم اجلمعة املا�شي.  واإذ 
املهني  لالنحدار  قلقها  عن  املعار�شة  ال�شيا�شية  اجلمعيات  تعرب 
واالإن�شاين اخلطري يف �شلوك القوى االأمنية املختلفة عرب االعتداء 
االأمر  للمواطنني وتك�شريها و�شرقتها، وهو  االأمالك اخلا�شة  على 
اعتداءات  ك�شفت  عندما  ال�شيا�شية  اجلمعيات  منه  حذرت  الذي 
حمتوياتها  واإتالف  منازلهم  و�شرقة  املواطنني  على  االأمنية  القوى 
املحا�شبة  غياب  ظل  يف  التع�شفي،  االعتقال  بعمليات  القيام  عند 
واأن  �شبق  ما  وهو  واملدنيني  والع�شكريني  االأمن  لرجال  احلقيقية 
�شريف  برئا�شة د.حممود  احلقائق  تق�شي  تقرير جلنة  اإلية  اأ�شار 
املوؤ�ش�شات  العقاب يف  من  االإفالت  �شيا�شية  ا�شماه  والذي  ب�شيوين 
و�شلت  بحث  وتو�شياته  التقرير  جتاهلت  ال�شلطات  لكن  االأمنية، 
هذه ال�شيا�شية مل�شتويات غري م�شبوقة من االعتداء على املواطنني 
وعلى حمالت رجال االإعمال وعلى املمتلكات اخلا�شة والعامة وهو 
االآثمة،  التعديات  هذه  لوقف  اجلميع  من  وا�شحة  وقفة  يتطلب  ما 
االأمنية  القوى  انك�شاف احلقائق وانف�شاح حقيقة ما تقوم به  بعد 

من تخريب و�شرقة.
العنف  ت�شاعد  م�شئولية  النظام  حتمل  ال�شيا�شية  اجلمعيات  ان 
االأزمة  معاجلة  يف  يتبعها  التي  االأمنية  احللول  نتيجة  املجتمع  يف 
مع  احلوار  وقف  واإعالنه  ال�شيا�شية  احللول  ورف�شه  البحرينية 
االأمنية  االأجهزة  جتريها  التي  التحقيقات  جدية  وعدم  املعار�شة، 

املواطنون  لها  يتعر�س  التي  االعتداءات  خمتلف  يف  والق�شائية 
ما  وهو  والوفاق  وعد  مقري  على  كاالعتداء  املعار�شة  وموؤ�ش�شات 
ينذر بتحول النظام اإىل ملي�شيات وانت�شار �شيا�شية الثاأر واالنتقام.

التي  االأبية  جماهرينا  وعي  على  تراهن  ال�شيا�شية  اجلمعيات  ان 
واإ�شاعة  الطائفية  الفتنة  اإحداث  يف  ال�شلطات  خمططات  تدرك 
لن  اجلماهري  هذه  وان  البحرينية،  املجتمع  مكونات  بني  الفرقة 
كافة  وجتنب  بال�شلمية  وتتم�شك  النظام  ا�شتفزازات  اإىل  تنجر 
اأ�شكال العنف  يف جميع التحركات ال�شعبية مبا يفوت الفر�شة على 
املرتب�شني باحلراك ال�شعبي وحماولة جره للمربع االأمني للحيلولة 
دون اال�شتجابة لال�شتحقاقات ال�شيا�شية امل�شروعة ل�شعب البحرين 
واملتمثلة يف �شيغه د�شتورية حتظى باالإرادة ال�شعبية وجمل�س نيابي 
كامل ال�شالحيات ينفرد بال�شالحيات الت�شريعية وحكومة منتخبة 
ظواهر  بو�شفها  والتمييز  التجني�س  ووقف  عادلة  انتخابية  ودوائر 

تذمر املجتمع ونبذ الفرقة الطائفية.
عا�شت البحرين حرة دميقراطية م�شتقلة،،،،

 اجلمعيات ال�شيا�شية:
جمعية الوفاق الوطني االإ�شالمية

جمعية التجمع القومي الدميقراطي
جمعية التجمع الوطني الدميقراطي "الوحدوي"

جمعية االإخاء الوطني
جمعية العمل الوطني الدميقراطي "وعد" 

 15 ابريل 2012

بيانات ومواقف
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اأقيم يف مقر التجمع )بالزجن( م�شاء االثنني  العا�شر من اأبريل 
ظاهرة  انت�شار  مع  ح�شلت  التي  التطورات  حول  حوارا  اجلاري 
على  التجمع  اأكد  وقد   ،2011 يناير  منذ   العربية(   )الثورات 
اأهمية احلوار يف موا�شيع ذات �شلة بال�شاأن القومي العربي وذلك 
ان  ثانية،   ومن جهة   ، العربي  الن�شيج  من  البحرين جزء  لكون 
اجلماهري يف البحرين  ترفع نف�س املطالب  التي ترفعها جماهري 

االأمة.
وقال الدكتور ح�شن العايل االأمني العام للتجمع القومي يف م�شتهل 
اأن ما جرى على ال�شاحة العربية نال اهتمامات الدول ،  احلوار 
واأ�شبح حمور نقا�شات على امل�شتويات االإقليمية والعربية والعاملية  
التخلف  �شد  ثورات  عام  ب�شكل  هي  الثورات  ان  اىل  م�شريا 

والديكتاتورية.
ثم ا�شتعر�س باخت�شار تاريخ احلركة الوطنية يف البحرين  بدء 
بالهيئة الوطنية يف �شنة  1956 ثم انتفا�شة مار�س 1965والدور 
الكبري للقوى الوطنية يف تعزيز ا�شتقالل البحرين وامل�شاركة يف 
تاأ�شي�س املجل�س التاأ�شي�شي عام 1972 وحل املجل�س الوطني عام 
قيام  حتى  الوطنية  للحركة  والهبوط  ال�شعود  وحاالت   ،  1975
التجمع القومي يف عام 2002 حيث كنا متواجدين يف عموم �شاحة 

الن�شال الوطني ومن�شجمني مع االأفكار التي نحملها.
العربية  الثورات  جذور(   ( اأ�شباب  على  العايل  الدكتور  وعرج 
بكرامة  تتعلق  االجتماعية  االأ�شباب  اأوال:  يلي،  فيما  واأبرزها   ،
تتعلق  اقت�شادية  اأ�شباب  ثانيا:  الكرمي...  والعي�س  املواطن 

ثروات  ب�شرقة  االأنظمة  هذه  بقيام 
االنق�شام  عمقت  وعليه  العربية  االأمة 
الطبقي .. ثالثا: اأ�شباب �شيا�شية تتعلق 
�شاحبها  والتعبري  الراأي  حرية  بغياب 
مزيفة  دميقراطية  ظهور  هما:  اأمران 

وارتباط باالأجنبي.
اجلانب  وهو   ، القومي  اجلانب  رابعا: 
امل�شكوت عنه ) املهمل( مما اأدى اىل 
التحرر  العربية يف  االأمة  �شياع حقوق 
انتهجت  حيث   ، اأرا�شيها  وا�شرتداد 
االأنظمة العربية �شيا�شة الذل واخلنوع 
، وفقدت االأنظمة ا�شتقالليتها ، وعليه  
املواطن  عقلية  يف  االأزمة  تعمقت 

العربي.
يف  الرئي�شية  هي  العوامل  من  املجموعة  هذه  ان  معلنا  وتابع 
حتريك �شباب االأمة، وهي حركة غري منظمة كما هي االأحزاب 
التقليدية ، وكانت فر�شة لهذه االأحزاب ان ت�شتفيد من ح�شيلة 

هذه الثورات.
الثورات  عن  حديثه  عر�س  يف  ليت�شاءل   ، قليال  املتحدث  توقف 
لهذه  املطروحة  التوقعات  هي  وما   ، لها  ح�شل  ماذا   ، العربية 
اإخوان   ( �شلفي  اإ�شالمي  تيار  تغلغل  ظل  يف  خا�شة  الثورات 
التيار  ا�شتبعاد  يقابله  املثال(  �شبيل  على  م�شر  يف  امل�شلمني 
التيار  الليربايل بل حرب على اخلط القومي الذي هو جزء من 
ويف   2003 عام  العراق  على  الهجوم  يف  ح�شل  كما  الليربايل 
احلرب احلالية على �شوريا.    ومل ين�س الدكتور ح�شن ان يك�شف 
عن معلومة مفادها بان جمموعة من ال�شباب العربي  تقدم ودعا 
الثورات كما هو احلال يف  واالنتفا�شات وحتققت  لالإعت�شامات 
فيها  فالو�شع  ليبيا(   ( اىل  بالن�شبة  م�شريا  وليبيا  وم�شر  تون�س 
املنتف�شني  دعم  يف  الناتو(  حلف   ( تدخل  بحكم  وذلك  خمتلف 
واملتمردين �شد نظام القذايف، املهم ، بعد جناح الثورة يف م�شر 
، دخلت على اخلط حركة ) اإخوان امل�شلمني(  بدعم مايل �شعودي 
وقطري �شاحب ذلك �شمت غربي عن هذا الدعم ، وال ي�شتبعد 
ان االأنظمة الغربية متكنت من عقد �شفقات م�شاحلة وتفاهم مع 
االأخوان امل�شلمني والتعهد بعدم التحر�س باإ�شرائيل متى ما و�شلوا 

اىل �شدة الرئا�شة يف م�شر وهي اكرب قطر عربي. 

حوار حول الثورات العربية
االأمني العام للتجمع القومي يقول: ان الثورات العربية قامت �شد التخلف والديكتاتورية
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االأخوات واالأخوة
هم  من  رحاب  يف  اليوم  نلتقي 
اليوم  ...نقف  جميعا  منا  اأكرم 
عليهم  نرتحم  ال�شهداء  رحاب  يف 
ال�شهداء  وحمت�شبينهم عند اهلل مع 

وال�شديقني.
للوطن  فداء  حياتهم  قدموا  فقد 
حقهم  يفيهم  اأن  الوطن  على  فحق 
وال�شموخ،  املجد  ذرى  يف  ومكانتهم 
اأنهم  قلنا  اأذا  حقهم  ونبخ�شهم 
مذهب،  اأو  طائفة  الأجل  ا�شت�شهدو 
بل اأنهم ا�شت�شهدوا الأجل الوطن كل 
الوطنية  وحدتنا  رموز  وهم  الوطن 
التي �شوف نظل نتم�شك بها وندافع 

عنها.
 ال�شهادة ايها االخوات واالخوة هي ما 

تبقي ق�شيتنا حية وخالدة .
املطالب  تعمد  ما  هي  ال�شهادة 
واالميان  بالوفاء  امل�شروعة 

وامل�شداقية.
ال�شمود  روح  تلهمنا  هي  ال�شهادة 
وموا�شلة  وال�شرب  والعرفان 

الن�شال.
ق�شيتنا  يبقون  من  ال�شهداء هم  اأن 
امل�شروعة  مطالبها  لتحقيق  حية 
باالأمل  ميدوننا  من  وهم  العادلة، 
موا�شلة  على  واالإرادة  واالأ�شرار 
الدين  واأن  املطالبة،  بهذه  التم�شك 
يحتم  جتاهمم  رقابنا  يف  الذ�س 
وعدم  املطالب  بهذه  التم�شك   علينا 

التفريط فيها.
 رحم اهلل �شهداءنا االإبراء واأ�شكنهم 

ذوييهم  واألهم  جناته  ف�شيح   املوىل 
وحمبيهم ال�شرب وال�شلوان وعهد منا 
ىل موا�شلة الن�شال لتحقيق مطالبنا 
را�شني  وليهنئوا  امل�شروعة   الوطنية 

مر�شيني يف رحاب املوىل القدير.

اأن�شطة التجمع

التجمع القومي ي�شارك يف تكرمي عوائل ال�شهداء
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�شارك التجمع قوى املعار�شة )الوفاق، وعد، االإخاء، الوحدوي، 
اأبريل   10( الثالثاء  يوم  اجلماهريي  االعت�شام  يف  القومي( 
عايل،  يف  الرببغي  حممد  اأمري  ومقام  م�شجد  قرب   ،)2012
م�شجد  وُهدم  امل�شاجد.  هدم  على  عام  مرور  مبنا�شبة  وذلك 
الرببغي واأزيل بالكامل يف 17 اأبريل 2011، وقد اأ�شار اإىل ذلك 

تقرير اللجنة البحرينية امل�شتقلة لتق�شي احلقائق.
امل�شاجد  بناء جميع  باإعادة  ال�شلطة  امل�شاركة  القومى  وطالبت 
�شهدتها  التي  الوطنية  ال�شالمة  فرتة  خالل  هدمت  التي 
البحرين منذ منت�شف �شهر مار�س حتى االأول من �شهر يونيو 
تقدمي  �شرورة  على  م�شددين   ،)2011( املا�شي  العام  من 
للتخريب  تعر�شت  التي  واملاآمت  امل�شاجد  وتعوي�س  االعتذار 

والتك�شري خالل الفرتة املذكورة.
 واألقى ع�شو الهيئة اال�شت�شارية بالتجمع القومي االأ�شتاذ/ �شند 

حممد املاكنة كلمة التجمع قائاًل: 
اأيتها اأالأخوات املنا�شالت ...

اأيها اأالأخوة املنا�شلون ...
 اأقف وقفة اإجالل واإكبار ل�شهداء الوطن الذين �شحوا بحياتهم 
من اأجل غد م�شرق لكل اأبناء هذا الوطن من �شماله اإىل جنوبه 
اأجل طائفة  بحياتهم من  ي�شحوا  .. مل  اإىل غربه  �شرقه  ومن 
الوحيد  كان هدفهم  بل  معينة  فرقة  اأو  اأو مذهب معني  معينة 
هو حبهم للبحرين و�شعب البحرين بكل مكوناته .. فهنيئا لهما 
اأرزقنا  اللهم   .. جميعا  منا  اأكرم  فهم  ال�شهادة  بهذه  جميعا 
بها  نرفع  �شهادة   .. الفردو�س  جنة  يف  واإياهم  جتمعنا  �شهادة 
هامة الوطن ... .هنيئا لتلك االأم العظيمة التي �شحت باأغلى 
 . البحرين  ا�شمه  وطن  اأجل  من  كبدها  بفلذات   .. لديها  ما 

وعلينا ونحن نتذكر �شهدائنا .. ال بد اأن نتذكر تلك االأم التي 
نعمل  واأن  وتقدير  وقفة حب  لها  نقف  اأن  وتعبت و�شحت  ربت 
على اأن نخ�ش�س لها يوما نطلق عليه " يوم اأم ال�شهيد " وهذا 
لكم  مرتوك  االأمر  وهذا  جتاهها  به  نقوم  اأن  ن�شتطيع  ما  اأقل 

وللجمعيات ال�شيا�شية .
اأيتها االأخوات .. اأيها االأخوة ..

كلمة  اأود اأن اأقولها حلكومتنا .. اأقول اأن حكومة ال ت�شتطيع اأن 
تتفهم تطلعات واحتياجات �شعبها .. حكومة ال ت�شتطيع اأن تدير 
تتعامل  اأن  ت�شتطيع  ال  حكومة   . الوطن  بها  مير  التي  االأزمات 
اإال بالر�شا�س والقمع وملء ال�شجون باملعتقلني من  مع �شعبها 
ال  حكومة   .. التعذيب  اأنواع  اأب�شع  وممار�شة  الراأي  اأ�شحاب 
ت�شتطيع اأن توزع ثروة الوطن بعدالة على اأبناء هذا الوطن .. 
هدفها  حكومة   .. اآخر  ب�شعب  �شعبها  تغيري  على  تعمل  حكومة 
ن�شر الف�شاد و�شرقة كل ما ميلكه العباد .. حكومة تنعدم الثقة 
بينها وبني ال�شعب .. عليها اأن ترحل...عليها اأن ترحل بعد اأن 
تقدم اعتذارها فال�شعب قال كلمته ... الرحيل.. الرحيل... يا 

حكومة التاأزمي ....
اأ�شاأمت الفهم عندما اتخذمت  اأخرى نقولها للنظام.. لقد  كلمة 
�شرب  يف  االأمنية  وقواتكم  جي�شكم  با�شتخدام  الغدر  قرار 
�شباب ون�شاء عزل .. مل ت�شتوعبوا الدرو�س وعليكم اأن تتحملوا 
تبعات جرميتكم احلمقاء .. نقولها بعال ال�شوت لن نرحل من 
وعلى  امل�شروعة  للمطالب  اال�شتجابة  تتم  حتى  ال�شهداء  دوار 
احلكومة..  ا�شتقالة   .. وحما�شبتهم  اجلناة  حماكمة  راأ�شها 
انتخاب هيئة تاأ�شي�شية لو�شع د�شتور عقدي للبالد يحفظ حقوق 
ال�شعب ... اإطالق �شراح جميع املعتقلني ال�شيا�شيني.. حما�شبة 
ما  كل  ا�شرتجاع  ف�شادا..  االأر�س  يف  عاثوا  الذين  الفا�شدين 
ومعاجلة  التجني�س  عملية  وقف   ... الدولة  اأمالك  من  �شرق 
هذا امللف ب�شورة جذرية . فتح موؤ�ش�شات الدولة لكل اأبناء هذا 

الوطن دون متييز .

�شنعتم  باأنكم  واأقول  وت�شحياتكم  �شمودكم  اأحيي  اخلتام  يف 
تاريخا جديدا للبحرين ب�شواعدكم وبعقولكم النرية .. الن�شر 

اآت الن�شر اآت ال حمال.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

التجمع ي�شارك يف اعت�شام هدم امل�شاجد
اأن�شطة التجمع
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طريان   " �شركة  ملف  حكاية  اأ�شل  هي  ما 
هي  وما  ؟  البداية  كانت  وكيف    ،  " اخلليج 
املعرو�شة  اخليارات  هي  وما  اأعمالها؟  نتائج 

للت�شفية اأم للموا�شلة لهذه الناقلة الوطنية؟
طريان  �شركة  ان  هي  ب�شاطة  بكل  احلكاية 
اخلليج حينما تاأ�ش�شت قبل 40 �شنة  مب�شاركة 
وقطر..  واالإمارات  وعمان  البحرين  من  كل 
وتراجعها  تارة  �شعودها  ال�شنوات  مرور  ومع 
ومن  واخل�شائر،   بالديون  مثقلة  اأخرى  تارة 
اخلدمات  يف  التناف�س  بحكم  اآخر،  جانب 
الدول  بهذه  اأخرى  �شركات  ن�شاأت   ، ونوعيتها 
االإمارات  وطريان  والقطرية  العمانية   ( مثل 
اأعمال  حجم  على  �شلبا  اثر  مما   ) والبحرين 
اأرباحها.    على  اثر  وتباعا  اخلليج"  طريان   "
ال�شركة  رئا�شة  على  تعاقب  ويف هذا اخل�شم، 
يف كل فرتة زمنية مدير تنفيذي من االإمارات 
من  واآخرها  وا�شرتاليا  والبحرين  وبريطانيا 
االأردن ، وكل واحد يجيء ، ي�شرب �شربته ثم 
يغادر ماعدا املدير اال�شرتايل الذي تويف غرقا 
وامل�شكلة  م�شت،  قليلة  �شنوات  قبل  البحر  يف 
 ( معه  يح�شر   ، جديد  م�شئول  كل  ان  الثالثة 
فت�شخم   ، بلده(  اأبناء  ومن  اجلديد  طاقمه 
رئي�س  وكل    ، التكلفة  وزادت  بال�شركة،  العدد 
تنفيذي يقول : " لرمبا فعل اأو ت�شبب يف ذلك 
املدير ال�شابق ، اأما اأنا فملفي نظيف" ، وهذا 
ما كرره املدير التنفيذي احلايل اأي�شا قبل اأيام 

م�شت.
اأي�شا  ال�شابق واحلايل  املدير  راتب  ان  يقال  و 
األف   37 اأي  ال�شهر  يف  دوالرا  األف   100 يبلغ 
دقة  مدى  ندري  وال   ! ت�شوروا   دينار..  و800 
واإال  راتب  هذا  فهل   ، �شح  اإذا  لكن   ، ذلك 

اإكرامية ؟ واإال غرف من ينبوع  مايل ، ت�شوروا 
هذا  وزير؟  كم  معا�س  من  اأكرب  مدير  معا�س 
قرارات  واتخاذ  اإدارة   �شوء  عن  بو�شوح  ينم 
يقول  كما  فلو�س  وتوزيع   ، بال�شركة  �شارة 
االأخوة امل�شريون وال�شودانيون ) فلو�س هبل ( 
مربحة  غري  خطوط  فتح  عدا  هذا   ، وباملجان 
وحتت  عليا  منا�شب  يف  االأجانب  وتعيينات 
وغريها  جوع  من  تغني  وال  ت�شمن  ال  م�شميات 
كلها   ، واملايل  االإداري  والف�شاد  الف�شائح  من 

�شبت يف م�شب اخل�شائر امل�شتمرة.
 احلقيقة ان ملف طريان اخلليج طويل وثقيل 
ال�شيحات  اآخر  فان  وباخت�شار   ، ومت�شعب 
واللعب التي طرحتها ال�شركة هي حاجتها اىل 
مليون   665 الكبري)  املايل  احلكومي  الدعم 
دينار( على مدى 3 �شنوات كي تتجاوز اأزمتها 
النواب وجمل�س  اأن )جمل�س  واالأنكى من ذلك 
ال�شورى( �شكال موؤخرا جلنة م�شرتكة لدرا�شة 
لتو�شيح  جيد  م�شعى  وكاأنه  وبدا   ، اأو�شاعها 
فماذا   .. تواجهها  التي  والتحديات  العقبات 
كانت اخليارات التي �شعت احلكومة لتقدميها 
ان احلكومة  يقال  والربملانيني؟  ال�شوريني  اىل 

قدمت يف ) مار�س 2012(  4 خيارات.
 ، احلايل  بو�شعها  ال�شركة  ت�شتمر  ان  اأوال: 

وتخ�شر 200 مليون دينار �شنويا.
 1800 ت�شريح  ويتم  ال�شركة  تغلق  ان   : ثانيا 

موظف.
وخارج  داخل  من  م�شتثمرين  جلب  ثالثا:  

البحرين للم�شاركة فيها..
رابعا:  اإعادة هيكلة ال�شركة ) ت�شغري حجمها 

( يكون متنا�شبا مع و�شع البحرين.
وانك�شف للمتابعني ل�شئون طريان اخلليج ، وما 

متر به من م�شاكل اأمرين ، االأول: اأن احلكومة 
املوؤيدين  حل�شد  وت�شعى   ، الرابع  اخليار  مع 
مليون   180 مابني  اىل  احلاجة  حيث  خليارها 
النواب  معظم  والثاين:  مليون..   250 اىل 
ر�شاهم  عدم  منهم  عدد  واأعلن  معار�شني، 
طاملا  تتعافى  كي  لل�شركة  واحد  دينار  بتقدمي 

بقيت االأمور على �شاكلتها.
على  ال�شحر  وينقلب   ، االآية  تنقلب  وفجاأة 
اإنهم موافقون على  النواب  ، وي�شرح  ال�شاحر 
تقدمي قر�س حكومي لطريان اخلليج" �شريطة 

ت�شكيل جلنة تتابع اأمور ال�شرف عليها..
نت�شاءل : يا نواب ما الذي ح�شل؟ هل كالمكم 
لكم:"  نقول   ، وبالعامية  ؟  اأم خربطة  هرطقة 
 .." جديني    .. وحدة  مرة  ولو  �شريوا   .. عاد 

واهلل ي�شرت باللي جاي.
كما اليفوتنا ان ت�شري يف نهاية املقال اأن ن�شري 
�شدر  جو(  اأر�س  ب�شاروخ  اأِ�شبه  ت�شريح  اىل 
عن  وزير املالية دق م�شاجع املتابعني لق�شية 
اأحد  اإليه  ن�شبته   ، اخلليج  طريان  و�شئون 
ال�شحف املحلية ) البالد( ان احلكومة لي�شت 
ماليا  ودعمها  اخلليج  طريان  �شركة  بقاء  مع 
هذا  �شدق  مدى  ت�شاوؤالت يف  عدة  اأثار  ، مما 
اخلرب ، فتلبدت االأجواء بالغبار  والغبار ليوم 
واحد اإال اأن ت�شريح م�شاد ب�شاروخ اآخر �شدر 
عن وزير املالية ذاته ينفي ما ن�شب اليه م�شددا 
اخلليج،  طريان  بدعم  احلكومة  موقف  على 

ولي�س مع حلها اأو اإغالقها.
فما الذي يح�شل ؟ اهلل ... اهلل يف املواطنني.. 
الت�شريحات  ولتكن  الدولة..  ممتلكات  ويف 

واحدة موحدة.

طريان اخلليج بني الت�شفية واملوا�شلة املوجعة
حمليات
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اأو فرديًا واأن يقت�شر  ويف كل االأحوال باعتبارها ت�شرفًا �شخ�شيًا 
جمال التحقق منه والت�شرف اإزاءه يف اإطار التحقيقات الر�شمية، 
واأن يخ�شع للتحقيق االإداري واملحا�شبة ومن ثم اتخاذ القرار الذي 
يرتاأيه امل�شئولون املعنيون منا�شبا ب�شاأنه، وهو ما يعني اأن املعاجلة 

يف اإطار دولة القانون تكون قد متت.
ولكن التعامل مع هذه الق�شية مع االأ�شف قد مت بخالف ذلك، يف 
الق�شية منطلقا  اتخذت  واالت�شال، حيث  االإعالم  و�شائل  خمتلف 
تتعدى  بو�شفها  اإليها  للنظر  دعوة  لتكون  وقائعها،  تتجاوز  وو�شيلة 
من  ودالالت  اأبعادا  الق�شية  هذه  وحتميل  ال�شخ�شي،  الت�شرف 
الطائفي،  ال�شحن  زيادة  اإىل  يوؤدي  �شوف  مما  والكراهية،  العداء 
وتهديد  الكرميتني،  الطائفتني  بني  املتبادلة  الثقة  زعزعة  واىل 
الوطن  الأبناء  عنه  غنى  وال  بديل  ال  الذي  امل�شرتك،  تعاي�شهما 
حتققت  لو  فيما  الدعوة،  هذه  ملثل  اال�شتجابة  اأن  حيث  الواحد، 
ت�شرف  كل  تاأويل  وانت�شار  �شيوع  اإىل  توؤدي  �شوف  اهلل،  �شمح  ال 
به فرد من  يقوم  للقانون،  اأو خمالف  العرف  �شخ�شي خارج على 
باأنه فعل  اأثره ال�شلبي على فرد من الطائفة االأخرى،  طائفة ويقع 
املودة  عالقات  وتتقطع  الكراهية  فتنت�شر  طائفية،  نزعة  عن  نابع 
والتوا�شل ال�شائدة على مر تاريخ هذا البلد، والتي كانت و�شتبقى 

باإذن الواحد االأحد �شمام االأمان وال�شلم االجتماعي للبحرين.
وهنا تكمن احلاجة املا�شة الأ�شدار الت�شريعات القانونية مثل قانون 
من  املتنفعني  على  الفر�شة  وتفويت  الثغرات  ل�شد  التمييز  جترمي 
يف  بالوطن  يرمون  اللذين  �شاكلتهم  على  ومن  الطائفي  ال�شحن 
�شيما  ال  �شيقة  فئوية  م�شالح  اأجل  من  الطائفي  االحرتاب  اأتون 
الق�شا�س  يف  احلق  مقيم  اأو  مواطن  الأي  يعطي  القانون  هذا  وان 
واقت�شاء التعوي�س اجلابر لل�شرر ويكون له م�شلك وطريق وا�شحني 
ال�شجيج  عن  بعيدا  يت�شمنها  �شوف  الذي  وال�شوابط  النظم  وفق 

الطائفي.
يبدر عن مهاجر من  ما  م�شئولية  تعميم  يتم  باأال  نطالب  كنا  واإذا 
يف  واالإ�شالمية  العربية  اجلاليات  اأفراد  بقية  على  جمرمة  اأفعال 
فرن�شا  يف  تولوز  جرائم  مرتكب  حال  هو  كما  الغربية،  املجتمعات 
موؤخرا، فاإنه من االأوىل لنا نحن امل�شلمون اأن نتم�شك وبقوة بقول 

جل من قائل ) وال تزر وازرة وزر اأخرى( �شدق اهلل العظيم، حيث 
ال ميكن اأن نلتزم بقيم وتعاليم ديننا احلنيف بازدواجية يف املعايري 

واملواقف.
فنحن حني نطالب بعدم تعميم امل�شئولية الفردية لتتحول م�شئولية 
عربية  جالية  ومكانة  موقع  على  نحافظ  ال  بذلك  فاإننا  جماعية، 
�شلمنا  ون�شون  نحافظ  نحن  واإمنا  اأجنبي،  بلد  يف  اإ�شالمية  اأو 
االجتماعي يف وطننا من خالل الت�شدي لكل ما يدعو للفرقة بني 
واالأمان  االأمن  له  يتحقق  لن  الذي  البحريني،  جمتمعنا  مكونات 
من  احلنيف  ديننا  له  يدعو  مبا  وااللتزام  �شمائرنا  بتحكيم  اإال 
�شرورة االعت�شام بحبل اهلل جميعا، ونبذ كل دعوات اإ�شعال الفتنة 
الطائفية، وتعزيز و�شائج اللحمة الوطنية اجلامعة لنا، والتي كانت 

و�شتبقى ال�شياج احلافظ حلا�شرنا واحلار�س االأمني مل�شتقبلنا.
مبادرة  حتت  واملن�شوية  البيان،  هذا  على  املوقعة  اجلمعيات  اإن 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  بجميع  تهيب  يجمعنا(،  وطن  البحرين   (
وتنا�شد  واملوؤثرة،  الفاعلة  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  وكافة  املعنية 
ومواقعهم،  فئاتهم  اختالف  على  املواطنني  �شمائر  ذلك  قبل 
دين  رجال  من  والتاأثري  والراأي  الفكر  اأ�شحاب  وخ�شو�شا 
وبكامل  جماله  يف  كل  العمل،  اأجل  من  و�شا�شة،  ومثقفني  وكتاب 
وما  التحري�شية،  الدعوة  هذه  وجه  يف  للوقوف  وقدراته،  طاقته  
وحدة  يتهدد  م�شبوق،  غري  خطري  منزلق  من  اإليه  توؤدي  اأن   ميكن 
و�شالمة جمتمعنا البحريني، وين�شر �شموم الطائفية والكراهية بني 

اأبناء الوطن الواحد.

الثالثاء 3 اأبريل 2012م
التداعيات،  من  اخلطر  املنحى  هذا  ومعلمته،  عمر  الطفل  ق�شية  تتخذ  اأن  املوؤ�شف  من 
�شفحات  على  ومعاجلتها  عر�شها  يف  االإثارة  طرق  ب�شبب  املا�شية،  القليلة  االأيام  خالل 
اجلرائد املحلية والعربية، وبع�س القنوات الف�شائية، ف�شال عن انت�شار التعليقات ب�شاأنها 
عدم  اأو  �شحة  عن  النظر  بغ�س  فالق�شية  اختالفها،  على  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  يف 
�شحة بع�س وقائعها، التي ت�شاربت بل وتناق�شت االأقاويل واالإ�شاعات، و�شواء مت ت�شخيم 
اإليها،  النظر  يتوجب  فاإنه كان  االأخرى،  تفا�شيلها  بع�س  التعتيم على  اأم  تفا�شيلها  بع�س 

بيان موؤ�ش�شات املجتمع املدين 

جمعية االجتماعيني البحرينية
جمعية املحامني البحرينية

جمعية ال�شفافية
االحتاد الن�شائي

جمعية نه�شة فتاة البحرين
جمعية البحرين الن�شائية

جمعية فتاة الريف
جمعية املراأة البحرينية
جمعية �شيدات االعمال

جمعية التجديد
الدميوقراطي  ال�شباب  جمعية 

البحريني
جمعية ال�شبيبة البحرينية
امللتقى االجتماعي الوطني

مبادرة توا�شل
ملبادرات  التن�شيقية  اللجنة 

امل�شاحلة الوطنية 
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ا�شتعلت اخلالفات اأم�س اجلمعة )13 اأبريل/ ني�شان 2012( اأثناء عقد انتخابات 
جمعية االأطباء و�شط تاأكيد بع�س االأطباء عن وجود جتاوزات قانونية واإدارية 
االجتماعية.   والتنمية  االإن�شان  وزارة حقوق  قِبل  من  املعينة  االإدارة  بها  قامت 
للجمعية  اال�شا�شي  النظام  تغيري يف  املعينة على اجراء  عندما اقدمت االدارة 
حيث تعمدت ادخال االطباء االجانب والذين مل مي�شي على ع�شويتهم 6 �شهور 
يف الع�شوية ا�شافة اىل اطباء اال�شنان الذين لهم جمعيتهم اخلا�شة.  وكل ذلك 
بغر�س الهيمنة على هذه اجلمعية واحلد من مواقفها وفعالياتها التي ال تر�شي 
االإدارة املعينة  ا�شعل فتيل اخلالفات عندما قدمت  ال�شيا�شية وهو ما  ال�شلطة 
تقريرها االأدبي الذي �شم ب�شع اأن�شطة قامت بها وهي لقاء اجلمعية مع جاللة 
امللك، وزيارة بع�س اجلامعات، واإقامة فعالية اجتماعية كالغبقة الرم�شانية، 
ما اأدى اإىل اإثارة حفيظة بع�س االأطباء لكون اأن االإدارة املعينة لي�س لها عالقة 
بالتقرير االأدبي واملايل، اإذ اإنه مت تعيينها لت�شريف االأعمال فقط.  وان�شحب 
العديد من االأطباء من بينهم قائمتا علي العرادي وطه الدرازي احتجاجًا على 

املخالفات من جهة وب�شبب وجود ت�شرفات �شخ�شية �شدرت من بع�س االأطباء جتاههم 
اأثناء تواجدهم يف القاعة.  واأ�شار العرادي اإىل اأنه �شيتم الطعن يف �شرعية االنتخابات 
ب�شكل ح�شاري اأمام الق�شاء. و�شيطرت قائمة الوالء للمهنة على منا�شب اجلمعية، اإذ 

فازت مها مقلة الكواري مبن�شب الرئا�شة.

"امل�شري  �شحيفة  نقلته  بياًنا  حدود"  بال  "اأطباء  منظمة  اأ�شدرت 
طبقت  البحرين  اأن  من  بالرغم  اإنه  فيه  قالت  اخلمي�س،  اليوم"، 
عدًدا  اأن  اإال  املا�شي،  العام  بداأت  التي  االحتجاجات  بعد  اإ�شالحات 
يتجنبون  والدينية،  ال�شيا�شية  اخللفيات  كل  من  املر�شى،  من  كبرًيا 
التمييز  ب�شبب  العامة  امل�شت�شفيات  يف  الطبية  الرعاية  عن  البحث 
هناك  اأن  البيان  واأ�شاف  املعاملة.    واإ�شاءة  والتحر�س  �شدهم 
من  كبرًيا  عدًدا  اإن  تقول  حدود  بال  اأطباء  ملنظمة  و�شلت  معلومات 
جروح  من  عانوا  والذين  ال�شيا�شية،  التظاهرات  خالل  امل�شابني 
تتباين من متو�شطة خلطرية، يتجهون لتلقي الرعاية الطبية اخلا�شة 
ب�شبب اخلوف من االعتقال يف امل�شت�شفيات العامة، رغم اأن احلكومة 
تق�شي  جلنة  بها  اأو�شت  اإ�شالحية  باإجراءات  قامت  البحرينية 
احلقائق البحرينية امل�شتقلة.   وقال مدير عمليات اأطباء بال حدود 
يف بروك�شل بارت جان�شينز، اإن "نظام الرعاية ال�شحية يف البحرين، 
اال�شطراب  عواقب  مع  يت�شارع  مازال  ممتازة،  بجودة  يتمتع  الذي 
االإ�شعافات  مكتب  اأغلق  فبينما  املا�شي،  العام  بداأ  الذي  ال�شيا�شي 
االأولية التابع الأطباء بال حدود يف يوليو 2011، اإال اأن فريق املنظمة 
ظل موجوًدا يف البحرين حتى مار�س من هذا العام، وقد �شهد منذ 
ال�شيف املا�شي مئات املر�شى الذين يتجنبون امل�شت�شفيات العامة".  
مار�س  البحرين يف  ُمنع من دخول مملكة  املنظمة  فريق  اأن  واأو�شح 

املا�شي، وبالتايل وقفت املنظمة اأن�شطتها يف البحرين. 
التي  للجهود  الدعم  تقدميها  باإمكانية  موؤمنة  "املنظمة  اأن  واأ�شاف 
تبذلها �شلطات ال�شحة البحرينية الإعادة الثقة للمر�شى الذين يرون 

اأن النظام ال�شحي املوجود االآن متحيز".
 وقالت املنظمة يف البيان اإنها "تتمنى اأن يقوم حوار بني امل�شوؤولني يف 
ال�شحة البحرينية يف امل�شت�شفيات وبقية املراكز ال�شحية"، م�شيفة 
اأن املنظمة م�شتعدة مل�شاحبة املر�شى اإىل املن�شاآت ال�شحية املنا�شبة 
للتاأكد من اأن العاملني واأفراد االأمن واملر�شى يتعاملون جميًعا ب�شكل 
يتنا�شب مع االأخالق الطبية واملبادئ االإن�شانية، كما اقرتحت املنظمة 

اأن تقدم الدعم التقني يف حاالت التاأهب وجمال ال�شحة العقلية.
الدعم  تقدمي  يف  بداأت  حدود"  بال  "اأطباء  اأن  اإىل  البيان  واأ�شار   
بدء  بعد   ،2011 مار�س  بداية  يف  البحرين  يف  العنف  ل�شحايا 
االحتجاجات ال�شعبية، ومنذ وقتها، ا�شتمرت املنظمة يف ال�شعي حلوار 
مع ال�شلطات، وقدمت دعًما طبًيا كلما اأمكن ذلك، ودربت العاملني يف 
الرعاية ال�شحية على التعامل مع االإ�شابات باأعداد كبرية وامل�شاكل 

املتعلقة بال�شحة العقلية.
اأن املنظمة قدمت عدة اقرتاحات لوزارة ال�شحة  و�شدد البيان على 
اأي منها، وكررت املنظمة مطلبها  البحرينية ولكن مل يتم الرد على 
بال�شماح لها بالعمل يف البحرين "من اأجل املر�شى بغ�س النظر عن 

الدينية  خلفياتهم 
واأن  ال�شيا�شية"،  اأو 
تظل قادرة على لقاء 
املعنية  ال�شلطات 
وزارة  وبالتحديد 
يف  "للبدء  ال�شحة، 

حوار بناء".

مر�شى البحرين يتجنبون امل�شت�شفيات 
العامة خوًفا من االعتقال

  ان�شحابات من انتخابات االأطباء
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متكنت اأطراف املعار�شة الوطنية املكونة من جمعيات الوفاق ، التجمع القومي ، العمل الوطني الدميقراطي ، التجمع 
الوطني الدميقراطي واالإخاء من تنظيم 10  م�شريات يف مناطق �شرتة وكرانة وكرزكان والدراز والديه وجبلة حب�شي 

بالثالثة ع�شر اجلمعة 23  وذلك  وتوبلي  وعايل  والدير  والزجن 
مار�س 2012 ، حر�شوا فيها على رفع اأمرين هما ، االأول: �شور 
البحرين  اأعالم  وثانيا:   .. لهم  وتقديرا  بهم  احتفاال  ال�شهداء 
الإثبات الهوية الوطنية ملن �شاركوا يف امل�شرية ، واأن ال بديل عن 
بحرين موحدة حتت�شن اجلميع حتت  جناحيها.  ولرمبا يت�شاءل 
املتابع ، ملاذا  10 م�شريات بدال من م�شرية واحدة كما تعودنا 
؟ واجلواب بكل ب�شاطة ، هذا هو اأ�شلوب عمل جديدة يف عمل 
املعار�شة يتيح املجال الأكرب عدد ممكن من الراغبني يف التعبري 
عن رف�شهم الأ�شاليب ال�شلطة يف القمع والتهمي�س ،  وتاأكيدهم 
على اأن احلل ال�شيا�شي هو الذي يتيح م�شاركة وا�شعة لقطاعات 
ال�شعب يف ر�شم حا�شره وم�شتقبله ، وهو احلل االأف�شل للخروج 

من االأزمة. 
نعم بهذه امل�شاركة الوا�شعة ، وبتعدد اأطرافها ومناطقها ، اأثبت 
امل�شاركون يف امل�شريات الع�شر مبختلف توجهاتهم باأن املعار�شة 
لي�شت قلة قليلة .. اأو" �شرذمة قليلة " ..  نعم اأنه الدليل ال�شاطع 

الذي ال يقبل النقا�س باأن املعار�شة غري ما و�شفت به.

ع�شر م�شريات للقوى ال�شيا�شية املعار�شة...
حمليات
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�شرح  وزير العمل جميل حميدان يف رده 
النيابي  اأع�شاء املجل�س  اأحد  �شوؤال  على 
اخلا�س،  القطاع  يف  البحرنة  ن�شبة  عن 
العمالة  ن�شبة  ان  بالتايل))  اأفاد  حيث 
اخلا�س  القطاع  يف  انخف�شت  املحلية 
ال�شنوات  االأربعة  خالل  2ر%5  بن�شبة 
الطلب  اال�شتمرار  هو  وال�شبب  ال�شابقة 
ماهرة  الغري  االأجنبية  العمالة  على 
توظيف  معادالت  تكون  اإىل  اأدى  مما 
لدى  منها  اأ�شرع  االأجنبية  العمالة 
رده  يف  اأ�شتعر�س  كما  الوطنية،  العمالة 
اخلطوات التي قامت بها وزارته لتنفيذ 
اخلا�س((  القطاع  يف  البحرنة  �شيا�شة 
- امل�شدر جريدة الو�شط العدد 3499- 

اإىل هنا وينتهي حديث الوزير.
كما  وهو  رده،  على  ب�شيط  تعليق  ولنا   
يعلم اأنه لي�س ببعيد عن الوزارة قبل اأن 
ي�شتلم حقيبتها وكان يف من�شب تنفيذي 
وتطبيق  تفعيل  خالله  من  ي�شتطيع 
القوانني والت�شريعات التي حتمي االأيدي 
العمالة الوطنية، وتهيئ له فر�س العمل 
التي  الن�شبة  وترفع  واملنا�شبة  الكرمية 
يف  اإنها  ي�شرح  ان  من  بداًل  ذكرها 

انخفا�س، فهذا يبني ان هناك فجوات كبرية يف القوانني املعمول بها حاليًا والتي اأدت بدورها للزيادة الكبرية يف اأعداد العمالة 
الوافدة وتهدد ب�شلب حقوق العمالة املحلية.

الوزير ي�شعى االآن لدرا�شة اخلطوات التي �شتعمل على رفع ن�شبة البحرنة يف القطاع اخلا�س، وانه �شيعو�س )كما فهمنا( عن 
ال�شنوات ال�شابقة التي مل ي�شتطع فيها ت�شريع قانون �شريح وجاد يحمي العمالة املحلية، وان هذه اخلطوات التي يزعم تنفيذها 
حتتاج الإعادة �شياغة من جديد حتمل يف طياتها القرار اجلاد والعقوبات التنفيذية �شد القطاع اخلا�س الذي يتهاون يف تنفيذ 

م�شروع البحرنة.
 كما يجب ان تنا�شب االأو�شاع احلالية التي متر بها البالد وخا�شة بعد قرارات الف�شل التع�شفي الذي طال الكثري من االأيدي 
املحلية،  وتقلل من جانب اأخر هذه الطفرة العمالية االأجنبية املخيفة التي اأعلن عنها قبل فرتة وجيزة، كما نريد من اخلطوات 
املزعومة من الوزير ان ال تكون جمرد اأوراق ت�شاف اإىل �شابقتها يف ملفات الوزارة والتي اأدت يف نهاية االأمر النخفا�س ن�شبة 

العمالة املحلية كما �شرح �شعادته.
 فوزارة حتمل هذا الثقل يجب اأن تتحرر من الو�شايا ال�شيا�شية وان يكون دورها يف املجتمع املحلي اأكرب من اإيجاد فر�س عمل بل 
توفري حماية قانونية لهذه الفر�س من اأجل اأبعاد العامل املحلي من اأي تقلبات حتدث يف ال�شاحة املحلية م�شتقباًل يكون فيها هو 

امل�شتهدف يف املقام االأول.

العمالة الوطنية يف انخفا�س
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ال�شركة  اإن  »األبا«  البحرين  اأملنيوم  �شركة  قالت جلنة مف�شويل 
تقوم بنقل كثري من املف�شولني الذين �شبق اأن وقعوا على عقود 
وهو   ،»123 امل�شهر  »خط  اإىل  وظائفهم  اإىل  للعودة  ت�شوية 
وحماولة  ملنا�شبهم  »ا�شتهدافًا  واعتربوه  رف�شوه،  الذي  االأمر 
لتهمي�شهم«، فيما لفتت اللجنة خالل جتمع عدد من املف�شولني 
اأبريل/  اأم�س اخلمي�س )12  والعمال يف وزارة العمل �شباح يوم 
ني�شان 2012( اإىل اأن من بني من ترغب ال�شركة بنقلهم للم�شهر 

م�شعفني وموظفي ت�شويق ورجال اأمن.
اأن عدد العمال املوقوفني لرف�شهم قرار  نقلهم  وذكرت اللجنة 

للم�شهر وتدوير منا�شبهم ارتفع لي�شل اإىل 66 موقوفًا �شدر بحقهم 156 قرار اإيقاف بواقع 482 يومًا.

نقل املف�شولني اإىل امل�شهر .. ملاذا ؟

احلرا�شة املدر�شية وهمومها
احلرا�شة املدر�شية من املهن التي جتددت يف االآونة االأخرية ولقيت 
اإقبال كبري من ال�شباب العاطل عن العمل واأبعدته عن ّهم البطالة، 
وهذه املهنة مع ب�شاطتها والتي ال حتتاج اإىل قدرات ومهارات فنية 
وامل�شاكل،  الهموم  من  تخلى  ال  اإنها  اإال  فرد،  اأي  ليمار�شها  عالية 
من  واملناف�شة   ، اجلامعية  ال�شهادات  اأ�شحاب  تقدير  عدم  ومنها 
هموم  كلها  بها،  اخلا�س  الكادر  جتميد  لهم،  االأجنبية  العمالة 

�شنتعر�س لها بالتفا�شيل يف االأ�شطر التالية.
لل�شباب  الكبري  املجال  ذكرنا  كما  فتحت  املهنة  هذه  االأول:  الّهم 
العاطل عن العمل يف احل�شول على وظيفة، ومن نال هذه الوظيفة 
اإنها  ال�شهادة اجلامعية )البكالوري�س(  ظنًا منه  �شباب من حملة 
ل�شهادتهم،  تقديرًا  اأعلى  وظيفة  على  املجال حل�شول  لهم  �شتفتح 
املاج�شتري، وطار هذا  �شهادة  بع�شهم يحمل  ان  قلنا  اذا  نبالغ  وال 
االأمل حيث يعامل �شاحب ال�شهادة االإعدادية مثل اجلامعي يف هذا 
الكادر، فهذه الكفاءات  يجب اأن ت�شتغل مهاراتهم العلمية والفنية 
يف اإقامة ور�س عمل وتدريب ملنت�شبي هذا الكادر من اأجل تطويره، 
وان حترتم وتعطى املن�شب الالئق، ال ان يكون م�شريها يف غرفة 

�شغرية ت�شمى غرفة حار�س املدر�شة.
مناف�شة  الوظيفة  هذه  ت�شهد  الثاين:  الّهم 
االأجنبية  العاملة  االأيدي  قبل  من  �شديدة 
خل�ش�شتها  احلكومة  اجتاه  بعد  وخا�شة 
وا�شتغلت  احلكومية،  دوائرها  اأغلب  يف 
ال�شركات االأمن اخلا�شة هذه اخل�شخ�شة 
لتحل  الرخي�شة  االأجنبية  االأيدي  ووفرت 
هذه  ان  يعني  وهذا  املحلية،  االأيدي  حمل 
من  اأكرث  االأجنبي  للعامل  توددت  الوظيفة 
يف  يرغب  مواطن  اأي  فاأن  وعليه  املواطن، 

هذه الوظيفة االجتاه الأحدى هذه ال�شركات براتب �شعيف ومميزات 
الظاهرة  هذه  تفاقمت  فرباير   14 اأحداث  بعد  وخا�شة  �شعيفة، 
فاأبعدت جمموعة كبرية من احلرا�س املواطنني من اأعمالهم وحلت 
حملهم حرا�شة اأجنبية ومن مل يبعد فتم تدويره، وهذا طبق حلاجة 

يف نف�س يعقوب.
الّهم الثالث: هذه املهنة تعترب من املهن الدنيا على ترتيب ال�شلم 
الوظيفي يف احلكومة، ف�شقف الدرجات ي�شل فقط اإىل ال�شاد�شة 
االعتيادية، ومع هذا فاأن هذا الكادر جممد يف جمرات امل�شئولني 
ي�شاألون  احلرا�س  الزال  الأ�شباب  النور  يرى  ومل  �شنوات  عدة  منذ 
عنها،  فالكل معطلة درجاته وترقياته وهم جميعا يف انتظار الفرج 
من �شاحب الفرج، فكيف ال واذا عرفنا ان امل�شئول االأول يف هذا 
الكادر ال يحمل ال�شهادة االإعدادية، فاأي كادر يطبق ؟ ... فتطبيقه 
حاليَا معناه ان الكثري منهم �شوف يخ�شر من�شبه وامتيازاته، خا�شة 
ذوات املقام الرفيع يف هذه املهنة، الأنه غري موؤهل ويفتقر للكثري من 
املوؤهالت العلمية والفنية التي ميلكها غريه، فاأذن بقاء الكادر مقفل 

عليه �شيحرم الكثري من امل�شمى الوظيفي اجلديد والرتقيات.
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و�شناعة  جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  ا�شتجابة  تاأتي 
باإعادة جميع من مت  العمومية  ل�شغط اجلمعية  البحرين 
الغرفة  يف  املوظفني  اأو  االإدارة  جمل�س  من  �شواء  ف�شلهم 
بعد ت�شريح ن�شب مل�شئولني يف الغرفة قيل فيه اأن احلديث 
عن عودة الع�شوين املف�شولني من جمل�س االإدارة »اأمر قد 

انتهى وال جمال لفتح هذا امللف مرة اأخرى«.
هذا الت�شريح يوؤكد اأن ما حدث خالل اجلمعية العمومية 
عدة  ارتكب  اأن  بعد  اجلهات،  بع�س  لري�شي  يكن  مل 
اأجندات  اإر�شاء  الع�شوين الأجل  اإق�شاء  خمالفات بهدف 
غري وطنية، من بينها ارتكاب خمالفات للنظام االأ�شا�شي 
على  اإرادتها  بفر�س  خارجية  الأطراف  وال�شماح  للغرفة 

قرار الغرفة لي�شبح جمل�س االإدارة بذلك تابعًا لها.
اأثري من ت�شكيك يف حتريف و»فربكة« حم�شر  اأن ما  كما 
اجتماع اجلمعية العمومية والذي مت على اإثره اإقالة ع�شوي 
جمل�س االإدارة، ويف وقت الحق رئي�س جلنة التدريب ح�شني 
املهدي، يلغي جميع القرارات التي اتخذها جمل�س االإدارة 
اإذ ترباأ اجلميع من حم�شر االجتماع  ب�شكل غري قانوين، 
واأكدوا اأن اأحدًا من اأع�شاء اجلمعية العمومية مل يطالب 

باإقالة اأي ع�شو يف جمل�س االإدارة.
اأعلنت  بيانًا  اأبريل/ ني�شان 2011  اأ�شدرت يف 27  الغرفة 

الثاين  النائب  اإقالة  فيه 
الغرفة عادل احلاج  لرئي�س 
ح�شن العايل وع�شو جمل�س 
االإدارة رئي�س جلنة االأغذية 
اإبراهيم  واالأدوية  والزراعة 
وذلك  الدعي�شي  عبدعلي 
يف  االأحداث  خلفية  على 
�شهري  خالل  البحرين 
ومار�س/  �شباط  فرباير/ 

اآذار 2011.
تو�شية  تنفيذ  بحجة  القرار  هذا  االإدارة  جمل�س  وبرر 
»بناًء على  القرار جاء  اإن  العمومية وقال حينها  اجلمعية 
و�شناعة  جتارة  لغرفة  العادية  العمومية  اجلمعية  تو�شية 
اإىل  واملرفوعة   2011 اأبريل   9 بتاريخ  املنعقدة  البحرين 
جمل�س اإدارة الغرفة حول طلب اإقالة بع�س اأع�شاء جمل�س 
االإدارة الذين ثبت تورطهم وعالقتهم باالأحداث االأخرية 

التي �شهدتها البالد«.
الو�شع ال�شابق الذي اختطف فيه قرار الغرفة وما مور�س 
من �شغوط عليها لتنتهج نهجًا بعيدًا عن تاريخها كان ال 
تنتهج  مل  تاريخها  وطوال  التجارة  فغرفة  ينتهي،  واأن  بد 
و�شع  ميكن  ال  والتجارة  املال  عامل  ففي  النهج،  هذا  مثل 
يف  يتحكم  ما  واإمنا  عرقية  اأو  مذهبية  اأو  دينية  حواجز 
العالقات واالتفاقات هو امل�شلحة، ولذلك كنا نرى �شابقًا 
اأن القوائم االنتخابية للغرفة ت�شم جميع الطوائف، ذلك 

ما كان، وذلك ما يجب اأن يكون.
اأمر اآخر ميكن ا�شتنتاجه من اجلمعية العمومية املنعقدة 
يف 8 اأبريل 2012، وهو اأن اأو�شاع باقي اجلمعيات االأهلية 
جمال�س  اإق�شاء  مت  اأو  اإدارية  بقرارات  حلها  مت  التي 
اإداراتها وتعيني اآخرين بداًل عنهم، وحتى املجال�س البلدية 
هذه  كل  النا�س،  من  منتخبني  اأع�شاء  باإقالة  قامت  التي 
املوؤ�ش�شات ال بد واأن ت�شرتجع دورها وقراراتها، حتى واإن 

طال الوقت.

انت�شار غرفة التجارة .. على ال�شغوط والتحريف !!
تعليقات
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جتميد ر�شوم العمل    
ورجال  التجار  مطلب  مع  متما�شيا  الوزراء  جمل�س  قرار  جاء 
اىل  التجارة  غرفة  قدمته  والذي  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  االأعمال 
جمل�س الوزراء للنظر فيه يف متديد اإعفاء التجار ورجال االأعمال 

املوؤ�ش�شات  واأ�شحاب 
واملتو�شطة  ال�شغرية 
العمل  �شوق  ر�شوم  من 
كل  عن  دنانري   10  (
�شهريا(   اأجنبي  عامل 
تنظيم  هيئة  اىل  تدفع 
والتي  العمل  �شوق 
اىل  ترفعه  بدورها 
موؤ�ش�شة " متكني" فيما 
مقرب  م�شدر  يقول 
الهيئة  دخل  ن�شف  اأن 
"متكني"  اىل  يذهب 

والن�شف االآخر اىل ميزانية الدولة.. اأين ي�شرف ، وكيف ي�شرف 
؟ .. هذا مو�شوع اآخر.

 املهم ، وح�شب علمنا ان الغرفة لديها ت�شورا يف ان يبقى التجميد 
�شاريا لنهاية هذا العام )2012( يف حال بقاء الو�شع االقت�شادي 
القرار  هذا  اأوجد  فهل   .. حاله  على  ال�شيا�شي  بالو�شع  املرتبط 
ارتياحا يف اأو�شاط اأ�شحاب االأعمال واملقاولني وغريهم ؟ اجلواب 

بكل ب�شاطة ) نعم( لكن املهم لديهم هو عودة حياة البيع وال�شراء 
اىل االأ�شواق واملجمعات واىل قطاعات العقارات واملقاوالت وال�شفر 
وال�شياحة وغريها .   ويف هذا ال�شاأن ، لن�شمع ماذا يقول العاملون 
القطاعات  خمتلف  يف 

؟ ..
املهم   "  : املقاولون 
فر�س  عودة  هو  لنا 
احل�شول على مقاوالت 
تطوير   ، بناية  بناء 
�شارع ، حفر نفق ، بناء 
حديقة  بناء   ، مدر�شة 
باعة  اأما    .. " وغريها 
واالأحذية  املالب�س 
واملجوهرات  وال�شاعات 
يف االأ�شواق ، فيقولون : 
"املهم لدينا يف هذا الظرف الع�شيب هو عودة حياة ال�شراء اىل 

حمالتنا " .
 اأ�شحاب مكاتب ال�شفريات والفنادق ، يقولون : " املهم لدينا هو كيف 
وب�شرا   ، يحجزون  ب�شرا  نرى  ان  نريد   ، حمالتنا  اىل  الزبائن  يعود 
ق�س على  وهكذا   .." وفنادقنا  مكاتبنا  ياأتون اىل  وب�شرا   ، ي�شافرون 
ذلك باقي اأ�شحاب املهن واالأعمال اخلا�شة من املوؤ�ش�شات وال�شركات.

* بلغ عدد حاالت االعتداء على حمالت جواد يف غ�شون عام كامل 54 حالة ، غالبيتها م�شجل يف مراكز ال�شرطة 
ب�شور ومقاطع مرئية  تبني االأ�شخا�س الذين قاموا باالعتداء  لكنه لالأ�شف مل يقب�س على املت�شببني ، ومن قب�س 

عليهم ، اأفرج عنهم الحقا.. كما ان بع�س احلاالت �شجلت �شد جمهول.) الو�شط  �شفحة 1 يف 3 اأبريل 2012(..
اإال ان الكل يتفق   ، اأخرى  اأطراف  اإدانة من  اأطراف وحمل  ال�شيء الغريب رغم ان هذا العمل حمل ا�شتهجان من   
ب�شريح العبارة على جتاوزه للقانون ولالأعراف مازال االعتداء متوا�شال؟ ويف مدن ومناطق حمددة ، كاأمنا يقال لهم 

.." GO AHEAD  " باللغة االإجنليزية : 
وهذه ماأ�شاة. 

وجتدر االإ�شارة يف هذا ال�شدد اىل انه قد مت تداول عدد 
من اأ�شرطة الفيديو التي متيط اللثام عن حقيقة ال�شرقات 
واالعتداءات على هذه املحالت ، ومن يقوم بها ، وبالتايل 
يوؤكد  مما  وراءها  يقف  ومن  الف�شيحة  حجم  تك�شف 

ت�شريحات اجلمعيات ال�شيا�شية.

54 حالة اعتداء   

تعليقات
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الرقابة املالية واملال العام
مقاالت

 نظرًا النت�شار ظاهرة اجلرائم االقت�شادية وتائريها علي االقت�شاد. لذا البد من من ان�شاء 
اجهزة رقابة مالية ل�شيا�شات وخطط وبرامج تنفيذية لالإ�شالح االإداري واملايل من اأجل 
واملح�شوبية  والر�شوة  امل�شروع  غري  والك�شب  االقت�شادية  اجلرائم  حاالت  ومتابعة  البحث 

وا�شتغالل  النفوذ والتحقق من اجلرائم واإحالة اأ�شحابها اىل الق�شاء .
قبل  املالية من  الرقابية  االأجهزة  اأي من هذه  اأعمال  التدخل يف  ب�شرط عدم  وياأتي هذا 
ال�شلطة العليا وباأي �شفة كانت واإيجاد اآلية ت�شمن رد اجلهات احلكومية على ا�شتف�شارات 
او  او املماطلة  اأو اال�شتف�شارات  الرد علي املالحظات  املالية واعتبار عدم  الرقابة  اأجهزة 
التاأخر يف الرد عليها من املخالفات التي تتوجب امل�شاءلة القانونية الفورية. حيث متار�س 
منها  يتاألف  التي  العامة  وامل�شالح  لها  التابعة  االإدارات  او  الوزارات  على  املالية  الرقابة 
اجلهاز االإداري للدولة واجلهات امللحقة بها.  وقبل اخلو�س يف هذا املو�شوع عن الرقاية 
وال�شيا�شات املو�شوعة املالية البد من تعريف الرقابة املالية، وهي جمموعة من العمليات الالزمة ملتابعة اأعمال  وتنفيذ اخلطط 

بق�شد التعرف علي االنحرافات ومعاجلتها يف الوقت املنا�شب. 
االختال�س  عمليات  من  العام  املال  على  املحافظة  ايل  اإ�شافة 

اوال�شياع او �شوء اال�شتعمال.
احلكومة  اىل  امل�شاعدة  تقدمي  يف  املالية  الرقابة  اأهمية   وتاأتي 
داخل  االأعمال  �شري  كيفية  على  الرقابية  اأجهزتها  يف  ممثلة 
بغر�س  للقوانني  طبقا  حت�شل  املوارد  وان  احلكومية  الوحدات 
نتائج  حتديد  �شالمة  من  والتاأكد  العام  املال  على  املحافظة 
عن  والك�شف  االداء  معدالت  وحت�شني  املالية  واملراكز  االأعمال 

املخالفات واقرتاح و�شائل العالج لتفادي تكرارها يف امل�شتقبل.
ولكي حتقق الرقابة املالية اأهدافها البد من التحقق من االنفاق 
ان  بحيث  املو�شوعة  للخطط  طبقًا  له  اأف�شل  مقرر  هو  ملا  وفقًا 
اف�شل  ا�شتخدمت  وانها  التي مت حت�شيلها كما هو مقرر  املوارد 
ا�شتخدام بحيث يتم اكت�شاف االأخطاء وحاالت الغ�س والعمل على 

تقليل فر�س ارتكابها.
وا�شافتها  للدولة  امل�شتحقة  االإيرادات  من  التحقق  وكذلك 
والبيانات  امل�شتندات  يف  التدقيق  عرب  اخلا�شة  احل�شابات  اىل 
واحل�شابات والتحقق من ح�شاب تلك امل�شتحقات من اأجل احلفاظ 
علي املمتلكات املوجودة يف االأ�شول مبا ي�شمن حماية املال العام 
واحلفاظ عل حقوق النا�س وهذا يتم عرب زيادة الفعالية وحت�شني 
االأداء وزيادة االإنتاج واقرتاح االأف�شل لتحقيق اخلطط ال�شيا�شية 
واالقت�شادية عرب املعلومات والتقارير ال�شليمة واملوؤكدة وخا�شة 
امليزانية العامة.                                                                                

املالية البد  الرقابة  اأ�شرب ايل ان جناح  ان  اأود  ال�شياق  ويف هذا 
من خطوات هامة يف هدا املجال ومنها تفعيل دور الرقابة املالية 
وان  تواجها  التي  ال�شعوبات  علي  والتغلب  احلكومي  القطاع  يف 
القوانني  و�شع  وان  وحرة  م�شتقلة  املالية  الرقابة  اأجهزة  تكون 
والت�شريعات الرقابية ملزمة للحكومة وبخ�شوعها للرقابة املالية 

والبدء يف تطبيق مبداأ العقاب والثواب علي كافة امل�شتويات.  
رقابة  باإيجاد  العام  املال  علي  ن�شتطيع احلفاظ  اخلتام هل  ويف 
ون�شمن  العامة  واملمتلكات  املال  على  حتافظ  حقيقية  مالية 

جناحها ناأمل ذلك. 

بقلم: جعفر كاظم علي
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نق�س الدولة ونق�س املواطنة!

مهما تعددت الروؤى واختلفت املواقف وتباينت التقديرات للنهايات املتوقعة 
من  العديد  اجتاحت  التي  اجلماهريية  واالنتفا�شات  ال�شعبية  للثورات 
االأقطار العربية، اإال اأن هناك اتفاقًا عامًا غري خا�شع للنقا�س وهو اأن هذه 
الثورات قد �شكلت نقطة حتّول مهمة غريت الوجه ال�شيا�شي واالجتماعي يف 
عموم املنطقة، ملاذا؟... اأواًل: الأنها قد �شرعت الكثري من االأبواب املو�شدة 
بع�س  فتحت  قد  اأنها  ثانيًا:  منها.  الدخول  املواطنني  على  يحرم  كان  التي 
وثالثًا:  واملمنوعة.  ال�شرية  حمتوياتها  بع�س  واأخرجت  املغلقة  ال�شناديق 
اأو تقدي�س تلك الق�شايا التي ت�شبه املحرمات وغري  اأنها قد اأنهت اأ�شطورة 
القابلة للتداول والنقا�س. رابعًا: قد اأ�شقطت تلك الهالة امل�شطنعة عن بع�س 
الرموز اأو ال�شخو�س بحكم انتهاء �شالحياتها ال�شيا�شية، و�شقطت معها كل 
»اخلطوط احلمراء« و »اخلطوط ال�شفراء« ومل يعد هناك اأحد فوق النقد، 

ومل يعد هناك من يخاف اأو يخ�شى ممار�شة هذه القيمة اأو الف�شيلة.
اإىل جانب هذه امل�شائل الفرعية واملهمة التي اأفرزتها الثورات العربية، هناك 
التحركات  اأو  الثورات  هذه  تداعيات  اأهم  ت�شورنا  يف  متثل  رئي�شية  ق�شية 
ال�شعبية قد برزت ب�شورة وا�شحة وجلية يف كل الدول العربية التي هزتها 
الثورات ونعني بها ق�شية »الدولة« برمتها واملوقف منها، وما فر�شته  هذه 

من اإعادة تقييم لدورها يف اأعقاب هذه االأحداث والتطورات.
الدولة - اأي دولة - مهمتها عادة تنح�شر يف حماية املواطن وحتقيق االأمن 
ال�شاملة  التنمية  هدف  اإجناز  اأو  جلب  على  والعمل  للوطن،  واال�شتقرار 
اأو تهمي�س الأحد منهم الأ�شباب �شيا�شية  مل�شلحة كل املواطنني، دون تفريق 
اأو دينية اأو مذهبية، باعتبار اأن هذه الدولة متثلهم جميعًا، طاملا كانت دولة 
الدولة  هذه  تكون  عندما  يحدث  ما  بخالف  ومواطنة،  وموؤ�ش�شات  قانون 
قائمة على »ع�شبيات« ما قبل الدولة مثل القبلية اأو الطائفية اأو العائلية هنا 
ت�شخريهم  يتم  »رعايا«  جمرد  ي�شبحون  واملواطنون  ال�شعب،  مفهوم  يغيب 
اأو مميزات  �شفات  اإحدى  وهذه  العك�س،  ولي�س  )الدولة/ال�شلطة(  خلدمة 
الدولة املاأزومة، وهنا تتجلى اإحدى عالمات تاآكل اأو اختفاء البنية القانونية 
»نق�س«  مر�س  اأعرا�س  اأهم  وتتك�شف  الدولة،  هذه  مثل  يف  املوؤ�ش�شاتية  اأو 

ال�شرعية الذي يطفح على ج�شدها ويطبعها بال�شعف والهزال الدائمني.
العربية - هل ميكن االدعاء  الدولة - كما هو �شاأن كل الدول  يف مثل هذه 
من  جاءت  قد  تتفاعل،  تداعياتها  ومازالت  فيها  ح�شلت  التي  الثورات  اأن 
غري اأ�شباب ودون �شابق اإنذار، اأو اأنها اأتت من فراغ؟ حتى واإن بدت فجائية 
اأكرث و�شوحًا. فخلف  ال�شورة  باتت  اليوم  انطالقها،  اأو عفوية عند حلظة 
هذه التحركات ال�شعبية - على خمتلف م�شتوياتها وم�شمياتها - عقود من 
القهر واحلرمان واملعاناة ال�شيا�شية واالجتماعية التي كان يئنُّ حتت وطاأتها 
املواطنون العرب، وكذلك تردي اأحوالهم االقت�شادية واملعا�شية وفقدان كل 
اأمل لهم يف التغيري واالإ�شالح وفوق هذا وذاك، هناك �شلوك البط�س والقمع 
اإرادة املواطن و�شلب حريته  الذي اختارته هذه الدول كطريق وحيد لك�شر 
وكرامته وحرمانه من اأب�شط حقوق املواطنة ومن �شعور باإن�شانيته، وهو ما 
اأجرب هوؤالء املواطنني على اختيار طريق الثورة واحلراك ال�شعبي لتغيري هذا 

الواقع املفرو�س عليهم.
هنا نحن يف احلقيقة ن�شتخدم و�شف )الدولة( جمازًا الأنها يف واقع االأمر 
�شورية  اأو  افرتا�شية،  حالة  جمرد  اأنها  اأو  لها،  ح�شور  ال  غائبة  دولة  هي 
م�شوه  بل  ومتعرث  ناق�س  هنا  الدولة  ح�شور  اأن  مبعنى  اأحوالها،  اأح�شن  يف 
ال�شلطوية على هذه الدولة، وات�شاع الهوة بني احلكام  نظرًا لغلبة الوظيفة 
واملحكومني، فال�شلطة هي املركز اأو املحور الذي تدور من حوله ومن اأجله كل 

املقومات واملكونات االأخرى. 
لذلك هي ال ترتدد يف و�شع 
اأو  الف�شاءات  يدها على كل 
املجاالت العامة، واأن ت�شبح 
و»الزمان«  »املكان«  هي 
يكتب  من  وهي  و»التاريخ« 
اأي�شًا.  ويرويه  التاريخ  هذا 
الرواية  هذه  يف  ما  كل  مع 
وهل  وظلم.  مغالطات  من 
ينتظر اأي �شعب تكون دولته 
املوا�شفات  بهذه  �شلطته  اأو 
ال�شيا�شي  التقهقر  غري 

واالجتماعي واالقت�شادي والثقايف؟
للقمع  اإىل جهاز  االأمن  يتحول جهاز  )ال�شلطوية(  الدولة  مثل هذه  هنا يف 

وال�شيطرة واملراقبة وبث الفرقة واالنق�شام بني مكونات املجتمع.
يف مثل هذه الدولة )ال�شلطوية( يجري التحكم يف كل املجاالت من التعليم 
اإىل االإعالم اإىل الثقافة والفن والريا�شة، باخت�شار ال يبقى جمال عام اأو 
خا�س مل يتم ال�شيطرة عليه اأو التحكم فيه واإخ�شاعه للمراقبة من جانب 
يقرتن  اأي�شًا  )ال�شلطوية(  الدولة  هذه  مثل  يف  اأي�شًا  وهنا  الدول.   هذه 
دوره  لي�س  هنا  فالف�شاد  لالآخر،  اأحدهما  ويقود  باال�شتبداد،  الف�شاد  عادة 
وتو�شيع  القائم  ال�شيا�شي  للنظام  االجتماعية  القاعدة  تو�شيع  وظيفته  اأو 
الدولة  ملوارد  نهب  جمرد  لي�س  اإنه  كما  معه.  واملتواطئة  امل�شتفيدة  الفئات 
ال�شلطة،  يف  املتنفذين  قبل  من  امل�شروع  غري  الرثاء  اأو  الطبيعية  وثرواتها 
اخلطرية  االجتماعية  الظواهر  بع�س  تنامي  جمرد  لي�س  الف�شاد  اأن  كما 
املجتمع  لبنية  هدم  هذا  كل  فوق  اإنه  والر�شوة،  والوا�شطة  املح�شوبية  مثل 
التالعب  خالل  من  فيه،  اخللقية  والقيم  القانونية  االأ�ش�س  كل  و�شرب 
ما  وهذا  اإنتاجه،  ويعيد  اال�شتبداد  الذي يربر  والت�شريع  والق�شاء  بالقانون 
يقّوي اإ�شرار هذه الدولة على رف�س اأية مطالبات م�شروعة من اأجل احلرية 
وهي  واال�شتبداد،  الف�شاد  بني  الوثيق  االرتباط  يوؤكد  الذي  االأمر  والعدالة، 
احلقيقة التي �شّخ�شها الكواكبي قبل ما يزيد على القرن يف كتابه »طبائع 
اال�شتبداد وم�شارع اال�شتعباد« عندما اعترب اأن الف�شاد ال�شيا�شي هو اأ�شل 

الداء، واأن اأي اإ�شالح قبل االإ�شالح ال�شيا�شي هو جمرد لغو ال قيمة له.
الدول  يف  ال�شعبية  واالنتفا�شات  الثورات  اأن  هو  اإليه  نخل�س  اأن  نريد  ما 
الدولة  ودور  مكانة  اإىل  االعتبار  باإعادة  اأ�شا�شًا  معنية  هي  قاطبة،  العربية 
»و�شد النق�س فيها«، اأي جعلها دولة موؤ�ش�شات وقانون، الأن مثل هذه الدولة 
هي حجر االأ�شا�س وقاعدة انطالق اأي جمتمع نحو اآفاق التطور واالإ�شالح 
كما  �شعبي  حراك  وكل  �شعبية  ثورة  كل  هدف  فاإن  لذلك  الدميقراطي، 
يعلمنا التاريخ واحلا�شر، هو اإعادة ت�شحيح العالقة بني الدولة واملواطن، 
االأوىل:  اأ�شا�شيتني.  ركيزتني  على  يقوم  اجتماعي« جديد،  »عقد  من خالل 
العدالة  فيها  ت�شود  دميقراطية  ع�شرية  مدنية  دولة  لتكون  الدولة  اإ�شالح 
وقيم امل�شاواة وحقوق االإن�شان. والثانية: �شياغة نظام �شيا�شي جديد ليكون 

نظامًا دميقراطيًا وتعدديًا.
باخت�شار، اإنه عقد اجتماعي يعالج نق�س الدولة ونق�س املواطنة على حد 

�شواء، الأن هذا االأخري هو نتاج لالأول ب�شورة حتمية.
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يف لقاء جمعني مع بع�س املثقفني امل�شريني، يف مدينة القاهرة بعد اأ�شابيع قليلة 
كانت  التي  التطورات  حول  احلديث  دار  احلكم،  عن  مبارك  الرئي�س  تنحي  على 
اآنذاك ال تزال يف بداياتها. وكان حمور النقا�س قد تركز على تو�شيف ما يجري 
من حتوالت دراماتيكية يف الوطن العربي. هل ما ت�شهده االأمة هو ثورة حقيقية؟، 
اأم اأنها حلظة غ�شب على عجز النخب ال�شيا�شية عن مقابلة ا�شتحقاقات النا�س؟.

كان اأخوتنا امل�شريون يف قمة حما�شتهم، ي�شرفون يف ا�شتخدام م�شطلح الثورة، 
ومل يقبلوا لتو�شيف ما جرى مب�شر غري تو�شيف الثورة. ومن جانبي كنت حذرا 
يف القبول به. لكن ذلك ال يقلل من حجم احلراك ال�شعبي امللحمي الأر�س الكنانة. 
اإن التعامل مع الثورة كمفهوم، هو موقف اب�شتمولوجي، ال يكفي يف حتديده كثافة 

االندفاع ال�شعبي، وال الغليان وال�شخب الذي ي�شاحبه..
يف املرحلة التي اأعقبت �شطوة اال�شتعمار الغربي على الوطن العربي، ا�شتخدمت 
الثورة يف اأدبيات الفكر العربي، مبعان خمتلفة، ارتبطت يف الغالب بالكفاح امللحمي 
�شد اال�شتعمار، مبعنى ارتباط املفهوم بالتحرر الوطني. ولي�س يف ذلك �شري، طاملا 
اأ�شبح املفهوم وا�شحا للمتلقي. الثورة ا�شتخدمت اأي�شا، مبفهوم التحول يف موازين 
التاريخ  يف  الكربى  االجتماعية  الثورات  طبعت  �شفة  وتلك  االجتماعية.  القوى 

االإن�شاين، وب�شكل خا�س ثورات فرن�شا واجنلرتا ورو�شيا وال�شني.
العربي قبل  الوطن  التي �شهدها  ال�شعبية،  اإىل احلركات االحتجاجية  نعود  وحني 
القبول  يومنا هذا، فيمكن  تتداعى حتى  اأحداثها  تزال  التاريخ، وال  عام من هذا 
القنوط  برزخ  وعبور  اخلوف،  حواجز  ك�شر  مبعنى  بالثورة،  بتو�شيفها  جمازا 
والياأ�س، وذلك ما ال جدال حوله. اأما اأنها تعنى كن�س الرت�شبات الراكدة، وحتقيق 
حتوالت اجتماعية كربى يف الواقع العربي، فذلك ما ال يزال يف خانة التمنيات. وال 

يوجد لدينا ما ي�شي بوجود برامج عملية لتحقيقه.
العربي"  "الربيع  �شملها  التي  العربية،  البلدان  يف  ال�شعبي،  احلراك  حدث  لقد 
لهذا  اجتماعية  اأو  �شيا�شية  م�شامني  دون  ومن  العفوي،  بالطابع  ات�شم  ب�شكل 
ال�شيا�شية، كما غابت هوية  اأن تغيب الربامج  احلراك. ولذلك كان من الطبيعي 

القوى االجتماعية التي ت�شدرتها. وتلك طبيعة اأي حراك �شعبي عفوي.
حدثت  وقد  البوعزيزي،  ال�شهيد  بحادثة  تون�س  يف  امللحمي  احلراك  ارتبط 
قبل  من  الوطنية،  ال�شيا�شية  للحركة  منهجي  جتريف  بعد  التون�شية،  االنتفا�شة 
مبدعة  املتو�شطة،  للطبقة  متعمد  باإلغاء  التجريف  هذا  وتزامن  ال�شابق.  النظام 
الفكر و�شانعة التغيري يف املجتمعات االإن�شانية. جاء االإلغاء يف �شيغ عدة، تركزت 
يف اإحلاق كتل يعتد بها، من املثقفني بالنظام البائد، وب�شفقاته االحتيالية، وربطها 
واإخراجها من موقعها االقت�شادي هو  اإفقار هذه الطبقة  الف�شاد. وكان  ب�شبكات 

الو�شيلة االأخرى يف االإلغاء.
�شالتها،  ال�شيا�شي  االإ�شالم  يف  وجدت  فقد  الطبقة،  هذه  من  الباقية  البقية  اأما 
وب�شكل خا�س يف حركة النه�شة، الوجه االآخر لالإخوان امل�شلمني. وب�شبب تقاطع 
الطروحات وامل�شالح بينها وبني مالكي القوة والثورة، فاإنها مل تتعر�س للت�شييق 
االقت�شادي و�شحة التمويل، بل على النقي�س من ذلك متاما. وقد �شاعدها ذلك، 
مواقعها  تعزيز  وامل�شاجد، على  الدينية  املوؤ�ش�شات واجلمعيات  وقوة ح�شورها يف 
وبناء هياكلها، وهياأ لها �شروط االنت�شار، بكل مقوماتها. وقد مكنها الطابع العفوي 
ثمرة  االأمام، وقطف  اإىل  والتقدم  التحول،  اقتنا�س حلظة  ال�شعبية، من  للثورات 
وبقية  م�شر  يف  امل�شلمني  االإخوان  حركة  اأو�شاع  تكن  ومل  اجلماهري.  ت�شحيات 

عن  لتختلف  ال�شعبية  االحتجاجية  احلركة  اندالع  �شهدت  التي  العربية  االأقطار 
نظريتها يف تون�س.

هناك اأي�شا اخل�شية من اأن ت�شتثمر هذه االنتفا�شات، واملناخ العام الذي تفرزه، 
اأن هناك  �شرا  يعد  فلم  الوطنية.  الكيانات  لتفتيت  يف حتقيق اخرتاقات خارجية 
م�شاريع وخرائط معدة لتفتيت املنطقة. واأق�شر الطرق لتحقيق ذلك، هو ا�شتثمار 
و�شقوط  االحتجاجية  باحلركات  ارتبطت  التي  االأمني  واالنفالت  الفو�شى  حالة 
ال�شراعات  ت�شعري  هو  احلركات،  هذه  بفعل  البلدان،  بع�س  يف  االأنظمة  رموز 

الطائفية واملناطقية، وبعث الهويات االثنية.
لقد بداأ التلميح مب�شاريع التفتيت منذ منت�شف ال�شبعينيات من القرن املن�شرم. 
االأمريكي  وزير اخلارجية  اأعاد  االأو�شط  ال�شرق  لل�شالم يف  موؤمتر مدريد  وخالل 
االأ�شبق، جيم�س بيكر التاأكيد عليها، باحلديث عن �شرق اأو�شط كبري، يكون بديال 

عن النظام العربي، الذي �شاد منذ منت�شف االأربعينيات من القرن املا�شي.
ال�شرق  ل�شكل  وا�شرتاتيجيات  خلرائط  اأمريكية،  ت�شريبات  بداأت  ذلك  واأثناء 
برييز  �شمعون  ال�شابق،  االإ�شرائيلي  الوزراء  رئي�س  اأ�شدر  كما  املرتقب.  االأو�شط 
كتابا اأو�شح فيه ت�شوراته لل�شرق االأو�شط الذي �شيكون بديال عن النظام العربي 
الر�شمي. وجاءت حمتويات الكتاب متماهية مع امل�شروع الكوين الذي حتدث عنه 

وزير اخلارجية االأمريكي، بيكر يف موؤمتر مدريد.
يف  البنتاجون  ومبنى  بنيويورك،  العاملي  التجارة  مركز  برجي  على  الهجوم  كان 
فر�شة  االإرهاب،  على  احلرب  بو�س،  الرئي�س  واإعالن  2001م،  عام  وا�شنطون، 
احتالل  هي  ذلك  بوابة  وكانت  التنفيذ.  اإىل  التنظري  من  امل�شروع  لنقل  مالئمة 
بول  االأمريكي،  ال�شفري  لها  التي هند�س  ال�شيا�شية  والعملية  العراق عام 2003م، 
املدن  تركيب  واإعادة  والطوائف،  االإثنيات  بني  الق�شمة  على  والقائمة  براميرز 
االأمريكي، مرحلة  الكوين  امل�شروع  دخول  لتوؤكد  الطوائف،  بني  املتبادل  بالتهجري 
جديدة، مب�شادرة الكيانات القطرية، وتدمري مكوناتها الوطنية، وهوياتها، التي 

ت�شتمد منها ح�شورها التاريخي، ومقاوماتها للتغريب.
وب�شبب التغري يف توازنات القوى الدولية مل يعد باالإمكان تكرار ال�شيناريو العراقي، 
توجهها،  عن  حلرفها  العربي،  ال�شعبي  التحول  حلظة  اقتنا�س  من  بد  ال  فكان 
وامل�شي يف حتقيق امل�شروع الكوين االأمريكي. ذلك ال يعني جترمي للذين اندفعوا 
يف تيار احلراك الع�شبي. فالعوامل املو�شوعية التي اأدت اإىل ا�شتعال االنتفا�شات 
غربي  اقتنا�س  هناك  اأن  هو  تاأكيده  نريد  وما  البائ�شة.  االأو�شاع  رحم  يف  كامنة 
وتوجيه لالأحداث. وذلك ما يف�شر كيف برز االإ�شالم ال�شيا�شي يف معظم البلدان 
العربية، التي طالها هذا "الربيع" يف جمتمعات ف�شيف�شائية، ت�شم طوائف واأديان 
خمتلفة. يتزامن ذلك مع فو�شى املطالبات بالفيدراليات وحقوق االأقليات الدينية 

واالإثنية، واأنواع اأخرى من الفو�شى، تعيد اإىل الذاكرة تعابري الفو�شى اخلالقة.
لكن الدعوة هذه، الأخذ احليطة واحلذر، ال تلغي الثقة يف اأن التاريخ ال يعيد نف�شه. 
فاأو�شاع االأمة العربية رغم كل ما يعرتيها من �شعف وفو�شى، حتمل يف رحمها بداية 
انبعاث جديد، ميكن اأن نلحظ معامله يف موا�شلة ال�شعوب العربية حلراكها ال�شعبي، 
مبا يوؤكد ا�شتحالة اإيقاف عقارب ال�شاعة. واالأمل كبري يف اأن ت�شتعيد القوى القومية 
عافيتها، واأن تقوم مبراجعة نقدية ال�شرتاتيجياتها وم�شاراتها، واأن يبزع من ركام 
التداعي واملعاناة عروبة جديدة، حتافظ على الهوية، وتتماهى مع التحوالت الكونية 

التي جتري من حولها، ويكون فعلها خلقا واإبداعا وعطاء وعلما.

بعد عام على احلركات االحتجاجية

مقاالت
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عن  قرب  من  التعرف  علينا  الت�شاوؤل،  هذا  على  االإجابة  قبل 
والفرق  املمنهج  والت�شرف  ال�شخ�شي  الت�شرف  مفهوم 
ان�شاين   �شلوك  عن  نتحدث  اإننا  خ�شو�شا  بينهما،  والعالقة 
تتفاوت فيه درجات املعرفة وبالتايل قد يكون )ن�شبيًا( يف اجتاه 

ال�شواب اأو يف حاالت يف اجتاه اخلطاأ.    
بدوافع  الفرد  فيها  يقوم  التي  هي   ال�شخ�شية  الت�شرفات  
�شخ�شية اي بدون تعليمات )بكيف ومتى وملاذا( من قيادة اأو 
جماعة اأو اية جهة اأخرى،  ويتم حتديد الغاية من الت�شرف من 
قبل الفرد اأو املجموعة التي تقوم بهذا العمل. وباعتقاد الفرد 
تعود  منفعة  اإىل  يوؤدى  ال�شخ�شي   الت�شرف  اأن  املجموعة  اأو 
عليه بالدرجة االوىل وعلى جمموعة افراد اآخرين، والغاية من 
العام  ال�شلوك  تكون من�شجمة مع  اأن  اما  ال�شخ�شي  الت�شرف 
االجتماعي وال�شيا�شي اأو انها تخالفه. ويف�شر  الفرد اأو اجلماعة 
االيجابية من حتقق  املنفعة  تقدم على ت�شرف �شخ�شي  التي 
فعل الت�شرف وفقا ملعتقد ديني اأو �شيا�شي اأو اجتماعي. ولكن 

اأو تنظيم يف طريقة الت�شرف  اأو رئا�شة  دون تدخل من قيادة 
واأدواته واأ�شاليبه. ب�شكل مبا�شر.

ما  متى  منهجي  ت�شرف  اإىل  ال�شخ�شي  الت�شرف  ويتحول 
اأو  مبا�شرة  �شواء  اال�شاليب  بكافة  التوجيه  اأعمال  فيه  توافرت 
بطريقة غري مبا�شرة. والطريقة املبا�شرة هي ا�شدار التعليمات 
الغري  والطريقة   االأ�شفل.  اإىل  االأعلى  من  قيادي  ت�شل�شل  وفق 
الفرد  جعل  يف  التوا�شل  و�شائل  كافة  ا�شتخدام  هي  مبا�شرة 
يقدم على ت�شرفات �شخ�شية حتقق غايات الت�شرف املنهجي.   
ويف حالة االمن اأو اجلي�س عندما يقدم فرد اأو جمموعة اأفراد 
اأو مبادئ  والقيم االجتماعية  العام  ال�شلوك  على عمل يخالف 
ال�شخ�شي،  بالت�شرف  يو�شف  فانه  املعلنة،  االأمنية  املوؤ�ش�شة 
وذلك حلماية املوؤ�ش�شة االمنية من امل�شائلة القانونية عن تلك 
االعمال املخالفة. وامل�شائلة القانونية تاأتى من خروقات لقوانني 
حقوق االن�شان واملعاهدات  الدولية اأو القانون املحلي اجلنائي 

اأو قانون امل�شاألة االأمنية اأو الع�شكرية .  

اأعمال العنف !!!
 هل هي ت�شرفات منهجية ام ت�شرفات �شخ�شية؟؟

مقاالت
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 اأدان احتاد كتاب واأدباء االإمارات زيارة الرئي�س االإيراين 
حممود اأحمدي جناد اإىل جزيرة اأبومو�شى االإماراتية التي 
ال�شغرى  وطنب  الكربى  طنب  جزيرتي  مع  اإيران  حتتلها 
ل�شيادة  �شارخًا  انتهاكًا  واعتربها   1971 العام  منذ 
اجلهود  دون  يحول  مرفو�شًا  وعماًل  االإماراتية  االأرا�شي 
املبذولة من اأجل ايجاد ت�شوية �شلمية الإنهاء احتالل اجلزر 
االإماراتية الثالث عرب املفاو�شات املبا�شرة اأو اللجوء اإىل 

حمكمة العدل الدولية ناهيك عن اأنها نق�س لكل العهود.

العمل يف ظل  لهذا  ال�شيا�شي  املغزى  االحتاد عن  وت�شاءل 
تطورات ت�شهدها املنطقة حيث كان ينتظر فيها جتنب هذه 

اخلطوة اال�شتفزازية .
جزرها  احتالل  منذ  االإمارات  عملت  لقد   ” واأ�شاف 
الثالث على جتنب ما يدفع املنطقة اإىل حالة من الفو�شى 
وعدم اال�شتقرار كما حافظت على العالقات امل�شرتكة بني 
اأنها مافتئت تطعن من  االإيراين واالإماراتي غري  ال�شعبني 
اأو بعد  ال�شلطات االإيرانية �شواء اأكان ذلك يف عهد ال�شاه 

احتاد كّتاب االإمارات يدين زيارة جناد

قيام جمهورية اإيران االإ�شالمية مما يعني اأن اإيران 
تتجه نحو حتويل احتالل اجلزر االإماراتية الثالث 
اإال تطبيقا لتلك  اإىل واقع وما زيارة جناد االأخرية 
لن  الذي  االأمر  واالإ�شتعمارية  االإ�شتعالئية  النظرة 
فما �شاع حق  الزمن  االإمارات مهما طال  به  تقبل 

وراءه مطالب “.
واعترب احتاد كتاب واأدباء االإمارات رهانات اإيران 
الأن  اأوال  التاريخ  حقائق  �شد  تقف  كونها  خا�شرة 
ووثاثق  وال�شكان  اجلغرافيا  بحكم  اإماراتية  اجلزر 
التاريخ من جهات حمايدة وثانيا الأن ت�شدير اأزمة 
لن  الراهن  الوقت  يف  الدويل  املجتمع  مع  اإيران 
تكون على ح�شاب حق االإمارات يف ا�شتعادة جزرها 
امل�شريية  الق�شايا  مع  التعامل  اأن  وثالثا  املحتلة 
جمة  ب�شعوبات  ت�شي  �شطحية  روؤية  وفق  يكون  ال 

تواجهها ال�شلطات االإيرانية يف الداخل.
كما ت�شاءل االحتاد قائال ” اأّنى لنا بعد زيارة جناد 
اإىل جزرنا اأن نثق يف اأقوال لطاملا رددها امل�شوؤولون 
حول  حل  اإىل  الو�شول  اإمكانية  جلهة  االإيرانيون 

م�شري اجلزر “.
ودعا احتاد كتاب واأدباء االإمارات اإيران اإىل الكف 
مواقف  بتبني  وطالبها  املمار�شات  هذه  مثل  عن 
بناءة تعزز الثقة بني دول و�شعوب املنطقة وت�شاعد 
على التو�شل اإىل حل عادل لق�شية اجلزر االإماراتية 

الثالث.
واأ�شاف اأن زيارة الرئي�س جناد اال�شتفزازية والتي 
لن  االإماراتية  االأرا�شي  ل�شيادة  �شافر  انتهاك  هي 
تغرّي الوقائع التاريخية والقانونية ل�شيادة االإمارات 
االإمارات حل هذا  واأن عر�س  الثالث  على جزرها 

ذلك  يف  مبا  ال�شلمية  والو�شائل  بالطرق  املو�شوع 
فيه  للف�شل  الدولية  العدل  حمكمة  اإىل  اللجوء 
مماطلة  واأن  التحقيق  القابل  احلل  هو  �شيبقى 
ب�شعف  لكنها  �شيئا  احلق  عن  تغني  لن  اإيران 
عن  وخروجها  ادعائها  وزيف  القانوين  موقفها 
اإىل احلل  الو�شول  الدويل قد تعطل  املجتمع  اإرادة 
ا�شرارا  اأكرث  االإمارات  �شتجعل  باملقابل  اأنها  غري 
على ا�شتعادة جزرها الثالث بالطرق ال�شلمية وهذا 

�شيتحقق مهما كانت العقبات.
طول  على  الثالث  اجلزر  اأن  بيانه  يف  االحتاد  واأكد 
العقود االأربعة املا�شية مثلت وال تزال بالن�شبة لكتاب 
واأدباء االإمارات مرجعية اإبداعية ووجدانية ظهرت يف 
كتاباتهم النرثية و�شعرية و�شتظل كذلك الأنها �شاربة 

بجذورها يف زمنهم املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل.

نظمت جبهة التحرير العربية والتنظيم الفل�شطيني حلزب البعث العربي 
يوم  نابل�س  مبحافظة  االأ�شرى  مع  الت�شامن  فعاليات  وجلنة  االإ�شرتاكي، 
االأ�شرى امل�شربني  اخلمي�س املوافق 2012/4/12 اعت�شاما ت�شامنيا مع 
عن الطعام وجاء ذلك على �شرف الذكرى ال 43 الإنطالقة جبهة التحرير 
العربية والذكرى ال 65 لتاأ�شي�س حزب البعث العربي االإ�شرتاكي، ح�شره 
عدد من اأن�شار واع�شاء جبهة التحرير العربية وممثلوا الف�شائل والقوى 
الوطنية وعدد من اهايل االأ�شرى البوا�شل يف �شجون االإحتالل ال�شهيوين.
العربية  التحرير  جلبهة  املركزية  اللجنة  اأع�شاء  باالإعت�شام  و�شارك   
م�شعد يا�شني وحممود العدم، واع�شاء قيادة ال�شمال ثائر حنني، وحممود 
املكتب  وعن  القادر،  ونا�شر عبد  داود  وبا�شم  وعارف حمايل،  ال�شيفي، 

الطالبي لكتلة كفاح الطلبة اأ�شعد عطاري.
ثائر حنني  املنا�شل  القاها  كلمة  العربية يف  التحرير  اأكدت جبهة  فيما   
"اأبو �شدام" على مت�شكها بالثوابت الوطنية الفل�شطينية وبحقوق �شعبنا 
الإطالق  الفوري  التدخل  يف  الدويل  املجتمع  وطالبت  البطل،  الفل�شطيني 
اجتاه  حياتهم  على  احلفاظ  م�شوؤولية  وحتمل  االأ�شرى  كافة  �شراح 

املمار�شات التع�شفيه التي ميار�شها االحتالل ال�شهيوين بحقهم .  

رايات  امل�شاركون  ورفع   
وهتفوا  واحلزب  اجلبهة 
ال�شعارات  من  بالعديد 
االأ�شرى  مع  الت�شامنيه 
التحرير  "باإ�شم  ومنها 
االإنطالقة  يف  العربية،،، 
حتية  بنوجه  االأبية،،، 
احلرية"  الأ�شرى 

حمام،،،  يا  وعلي  و"طري  البندقية"  حمل  للي  احلرية...  و"احلرية،،، 
واحمل لالأ�شرى ال�شالم".....

بنابل�س  االأحمر  ال�شليب  ملمثل  احتجاج  مذكرة  املعت�شمون  و�شلم  كما   
احتجاجا على "�شيا�شة االحتالل للت�شييق على االأ�شرى".

من  عددا  "اأن  عامر  رائد  بنابل�س  االأ�شري  نادي  مدير  اأكد  جانبه،  ومن   
يوم  مبنا�شبة  القادم  االأ�شبوع  تنظم  االأ�شرى  مع  الت�شامنية  الفعاليات 
 17 يوم  بها  البدء  املنوي  االأ�شرى  لفعالية  وم�شاندة  الفل�شطيني  االأ�شري 

ني�شان".

يف ذكرى تاأ�شي�شها )43( جبهة التحرير 
تقيم اعت�شام مع االأ�شرى
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لال�شتاذ ح�شن غريب.
ردًا على �شوؤال موجه من املركز العربي – االأوروبي:

هل تتوقعون ح�شول توتر يف العالقات بني تركيا واإيران على خلفية امللف ال�شوري؟
لكي يكون جوابنا االأقرب لل�شواب، يجب اأن تكون روؤيتنا وا�شحة ال�شرتاتيجية النظامني 

ال�شيا�شيني يف تركيا واإيران.
تثبت الوقائع كل يوم اأكرث من اليوم الذي �شبقه، اأن النظامني ت�شدهما نزعة ا�شتعادة 
موقعيهما التاريخي يف الهيمنة على املنطقة، لي�س على قواعد اجلرية احل�شنة ومبادئها، 
مل�شاحلها  ا�شرتاتيجيًا،  وموقعًا  حيويًا،  عمقًا  واعتبارها  عليها  الهيمنة  اأ�شا�س  على  بل 
ونزعاتها االإمرباطورية، خا�شة اأن هناك �شراعًا تاريخيًا لل�شيطرة والتو�شع كان ي�شكل 
منذ  اأو�شاعهما  درا�شة  من  ا�شتنتاجًا  نقول  وللحقيقة  اأطماعهما.  يف  االأبرز  ال�شمة 

النظامان االإيراين والرتكي .. وا�شرتاتيجية الهيمنة ؟؟

املنطقة،  على  اال�شتعمار  ا�شتوىل  منذ  اأي  احلديث،  تاريخهما 
وبعد اأن حتول النظامان الرتكي واالإيراين اإىل نظامني علمانيني 
وانح�شرت ا�شرتاتيجيتهما يف بناء دولتني قويتني منزوعة من 
االأهداف التو�شعية، التحق النظامان بعجلة اال�شتعمار اجلديد، 
ولعلَّ اأبرز حمطاتهما التاريخية كانت بارزة يف )حلف بغداد( 
ل�شاحبته الواليات املتحدة االأمريكية.  ومن خالل اإ�شقاط نظام 
ال�شاه يف اإيران على اأيدي الثورة ال�شعبية االإيرانية بقيادة رجال 
الدين. ومن خالل اإ�شقاط منطق الدولة القومية االأتاتوركية يف 
تركيا مل�شلحة حزب العدالة والتنمية االإ�شالمي. �شعدت على 
�شطح ا�شرتاتيجية النظامني معًا نزعة التو�شع التاريخية حتت 

عباءة اإعادة نظام اخلالفة االإ�شالمية.
منف�شلة  غري  االإ�شالمية  اخلالفة  نظام  ا�شتعادة  كانت  واإذا 
عن عامليتها، يعني ذلك اأن ا�شرتاتيجية عبور احلدود القومية 
وحتمل  معًا،  النظامني  ا�شرتاتيجية  من  يتجزاأ  ال  جزءًا  تعترب 
اإىل  كما  الرتكية،  احلدود  خارج  اإىل  الثورة(  )ت�شدير  مبداأ 
اإعادة بناء اخلالفة  خارج احلدود االإيرانية.  وملا كان مفهوم 
االإ�شالمية عند اأحد النظامني يتناق�س حتى حد تكفري مفهوم 
الواحد منها ملفهومه عند االأخرى. يعني اأن مبداأ ال�شراع بينهما 
هو القاعدة ولي�س اال�شتثناء. وما ن�شاهده وما نراه من لقاءات 
بينهما لي�س اإالَّ ك�شبًا لوقت يعمل الواحد منهما لال�شتفادة منه 
لتجميع اأكرث ما ميكن من االأوراق الرابحة يف يده.  واإذا كانت 
املواقف متناق�شة بينهما يف هذه املرحلة حول امل�شاألة ال�شورية، 
فلي�س الأن �شورية هي التي كانت ال�شبب يف ا�شتعادة النظامني 
لنزعتيهما التو�شعية، بل هي اإحدى اأهم االأوراق التي يت�شابقان 
للح�شول عليها، والتي يح�شب كل منهما اأن بحيازتها �شتعطي 
الوطن  و�شع  ترتيب  ح�شابات  يف  االأكرب  التاأثري  يربحها  من 

العربي برمته.

العربي  املركز  �شوؤال  على  ردنا  يف  اإليه  االإ�شارة  نود  ما   لكن 

كطرفني  – االإيرانية،  الرتكية  العالقات  اأن  هو  – االأوروبي، 
اأكرب، م�شروع )ال�شرق  اإقليميني فاعلني، هو جزء من م�شروع 
االأمريكية.  املتحدة  الواليات  ترعاه  الذي  اجلديد(  االأو�شط 
وهنا، ويف جمال روؤية امل�شتقبل العربي يف هذه املرحلة، هو اأن 
تركيا  االإقليميني،  الطرفني  بني  ما  يجمع  �شاذ  حتالف  هناك 
الغربي  والطرف  بينهما،  ل�شراع  انتظارًا  جهة  من  واإيران 
انتظارًا  اأخرى  جهة  من  االأمريكية  املتحدة  الواليات  بقيادة 

لال�شتفادة من �شراع اال�شرتاتيجيات الدينية ال�شيا�شية.
الرتكية  اال�شرتاتيجيتني  �شراع  من  امل�شتقبلية  اخلطورة  اإن 
املحتوى  هو  يفرقهما  ما  اأن  على  باالأ�شا�س  تكمن  والفار�شية، 
النظامان  به  مير  وما  املتبادل.  التكفري  على  القائم  الديني 
معًا يف هذه املرحلة هو اأن كاًل منهما ي�شد حلاف املكا�شب يف 
املواقع املختلفة يف هذا احلراك ال�شعبي العربي اأو ذاك، فاإمنا 
ودماء  �شهدائه  واأرواح  العربي  ال�شعب  ن�شال  على ح�شاب  يتم 

جرحاه واآالم معتقليه.
وا�شتكمااًل لر�شم �شورة امل�شهد االإقليمي املجاور للوطن العربي، 
بتقدمي  واإذا ما ووجهنا  الوطن،  بهذا  الطامع  الدويل  وامل�شهد 
فهو  عربيًا،  لي�س  ما  كل  اأن  فنو�شح  االأجنبي،  للتدخل  تعريف 
تلك  ذلك  من  ن�شتثني  وال  �شك.  اأي  دون  من  اأجنبي  تدخل 
الواجهات العربية، التي يتلطى التدخل االأجنبي وراءها، فتلك 
الواجهات هي اإحدى اأ�شكال التدخل االأجنبي ال حمالة، �شواٌء 
معار�شة  وجه  تاأخذ  كانت  اأم  ر�شمي،  نظام  وجه  تاأخذ  اأكانت 
حملية. ومن املوؤ�شف مبكان اأن يكون اأعداء الثورة الفعليون هم 
الذين يزعمون �شداقتها واحلر�س عليها، وتقدمي امل�شاعدات 

لها، اأو ال�شارقون جلهود منا�شليها احلقيقيني.
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حمل الرئي�س احمد بن بله �شنواته الت�شعة والت�شعني املليئة كفاحا و�شجاعة وا�شتقامة وعروبة وا�شالما، ورحل 
بهدوء بعد ان ودع اعز رفاق ال�شالح يف الثورة اجلزائرية، واحب رفاق الن�شال يف االمة العربية.

احب القابه اليه، وهي الكثرية، كانت عندما ي�شفه املواطن العربي برفيق جمال عبد النا�شر... وال ان�شى 
تلة  للبنان عام 1997 لدى هجوم مواطن بريوتي يف  التاريخية  كيف طفرت دمعة بني عينيه خالل زيارته 

عائ�شة بكار ليقبله قائال: نحن ن�شم فيك رائحة جمال عبد النا�شر.
حكاية هذا املقاتل والقائد والرئي�س والرمز، حتتاج بالطبع اىل موؤلفات وجملدات، منذ ان �شارك يف اطالق 
ا�شر  يف  االربعة  رفاقه  مع  وقوعه  اىل   ،1954 الثاين  ت�شرين  من  الفاحت  يف  �شعبه  لثورة  االوىل  الر�شا�شة 

رحل بن بله .. 
بعد حياة مليئة بالكفاح وال�شجاعة 

امل�شتعمر الفرن�شي الذي اختطف طائرة كانت تنقلهم من املغرب عام 1955.
اىل قيادته، وهو اال�شري، مفاو�شات اال�شتقالل يف اوائل ال�شتينات من القرن 
الفائت، اىل عودته اىل بالده رئي�شا، ليالقيه ا�شتقبال �شعبي عز نظريه، مل 
ي�شاهه اثرا يف نف�شه �شوى ا�شتقبال ال�شعب اللبناين له حني حل �شيفا على 
املنتدى القومي العربي يف احتفاالته ال�شنوية بذكرى ثورة يوليو النا�شرية بعد 
مرور 45 عاما عليها. توحد اللبنانيون حوله �شعبيا ور�شميا. ففتح له الرئي�س 
الراحل اليا�س الهراوي ق�شر بعبدا وا�شتقبله كرئي�س حايل، وا�شتقبله الرئي�س 
نبيه بري يف دارته يف م�شيلح على ابواب اجلنوب املقاوم، وا�شر عليه الرئي�س 

ال�شهيد رفيق احلريري تاأجيل �شفره ا�شبوعا ليت�شنى له االحتفاء املميز به.
لقاء مقاوم  ال�شيد ح�شن ن�شراهلل  اي�شا مع امني عام حزب اهلل  لقاوؤه  كان 

تاريخي يف بالده مع مقاوم ي�شهم يف �شنع تاريخ بلده.
القلب  مفتوحة  الدميان  وكانت  له،  امل�شتقبلة  الدور  اأول  الفتوى  دار  وكانت 
اآنذاك على مائدته. وكان املجل�س  ا�شتقبله �شيد الدميان  اأن  والعقل له، بعد 
ال�شيد  الراحل  ال�شيعي االأعلى �شديد الرتحيب به، وكذلك االمام  اال�شالمي 
اأراد  حممد ح�شني ف�شل اهلل الذي كان بن بّله يكّن له تقديرًا عاليًا.  وحني 

بّله  بن  الرئي�س  يزور  اأن  احل�س  �شليم  اأ�شّر الرئي�س  اقامته،  مقر  يف 
يف  احل�س  الرئي�س  زيارة  على  بّله  بن  منزله وخارج الربوتوكول الرئي�س 
يف الأن اأمثال احل�س ال يعاملون بالربوتوكول. كما لّبى  عديدة  دعوات  يومها 
واملختاره وزحله  وبعلبك  و�شعدنايل بريوت وطرابل�س و�شيدا  �شيت  والنبي 

يف  وبعبدات  وب�شري 
يف  والقليعات  املنت، 
يف  وبتخني  ك�شروان، 

املنت االأعلى. 
وحر�س على و�شع اكاليل 
زهر على اأ�شرحة �شهداء 
و�شاتيال،  و�شربا  قانا 
املفتي  اأ�شرحة  على  كما 
والرئي�س  خالد  ح�شن 
والزعيم  كرامي  ر�شيد 
والزعيم  �شعد،  معروف 
والقائد  جنبالط،  كمال 
املو�شوي،  عبا�س  ال�شهيد 
ملرافقيه  يقول  وكان 

اثر كل زيارة ال تن�شوا انني من بلد املليون �شهيد بل ابن ال�شعب الذي اأحياه 
�شهداوؤه.

وخالل زيارته لالرز بدعوة من ال�شيخ الراحل قبالن عي�شى اخلوري، توقف يف 
قرية بّله ق�شاء ب�شري وقال لنا �شاحكا: االآن فهمت �شر حمبتي للبنان فاأ�شل 
عائلتنا على ما يبدو من هذه القرية، ليقول جادا بعد ذلك: كانت اخبار ن�شرة 
ال�شعب اللبناين لثورة اجلزائر ت�شلنا ونحن يف �شجن اال�شتعمار، متاما كما 
كانت اخبار ت�شامن اللبنانيني معي خالل فرتة ال�شجن ت�شلني خارقة �شمتًا 

رهيبا حويل.
قلبه  على  الغالية  وابنته  زهرة  الراحلة  الفا�شلة  زوجته  مع  اقامته  وطيلة 
الثورة  ذكريات  رئي�شيان:  مو�شوعان  دائما  حديثه  يت�شدر  كان  مهدية، 

اجلزائرية وذكريات عالقته بعبد النا�شر، وهما يف احلقيقة مو�شوع واحد.
لديه  املا�شي  ان  دائما، هو  الراحل  الكبري  الرئي�س  ان ما كان مييز عقل  اال 
تكن  ومل  بامل�شتقبل.  املذهل  اهتمامه  تواكب  مدر�شة  كان  بل  �شجنًا  يكن  مل 
باالرقام  او خطاب، من حديث م�شتقبلي مدعوم  او حما�شرة  له  كلمة  تخلو 
والتحليالت االقت�شادية واالجتماعية والعلمية، خ�شو�شا لدى تروؤ�شه املنتدى 
ع�شرات  دوراته  من  دورة  كل  يف  ي�شم  الذي  العاملي  االقت�شادي  االجتماعي 

االالف من النا�شطني واملنا�شلني والباحثني من كل انحاء العامل.
م�شتندا  القوى،  موازين  على  االرادات  موازين  تفوق  بنظرية  م�شكونا  كان 
لتهزم جي�شا امرباطوريا  بنادق  بب�شع  بداأت  التي  ثورة اجلزائر  بالطبع اىل 
مكتمال  حتريرا  يرى  ال  الدائم،  هاج�شه  فل�شطني  ق�شية  وكانت  عرمرما، 

لبالده اذا مل تتحرر فل�شطني.
كان بن بله �شاحب روؤية وهمة يف اآن، فلم حتل �شنوات عمره املديد مرة دون 
ان يتحرك يف اي اجتاه مهما بعدت امل�شافات اذا كان حتركه هذا يخدم ق�شية 
يوؤمن بها او يج�شد فكرة يقتنع ب�شوابيتها. ويف اآخر لقاء يل معه يف منزله 
ملتقى  بعقد  رغبتنا  عن  حدثته  مهدية،  وبح�شور  اجلزائر،  يف  جويل  فيال 
يف  �شاب  وكاأنه  بله  بن  حتم�س  االحتالل،  �شجون  يف  اال�شرى  لن�شرة  دويل 
فاأنا اعرف معنى اال�شر يف �شجون  بالتاأكيد،  انا معكم  الع�شرينات... وقال: 
كل  يف  �شاخما  م�شيئا  عربيا  رمزا  وابقاه  بله  بن  احمد  اهلل  االحتالل.رحم 

زمان ومكان.
* ن�شرت يف جريدة االأنوار اللبنانية بتاريخ 2012/4/12.

ال�شابق  العام  االأمني  والت�شامن،  للتوا�شل  الدويل  العربي  املركز  رئي�س   **
للموؤمتر القومي العربي.
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كثريون هم الذين راهنوا - وما زالوا - يراهنون على زوال البعث، اأو اجتثاثه كما يحلوا لهم، اأو تزينه 
لهم اأحالمهم اأو اأوهامهم. لقد راهنوا على ذلك عندما كان البعث وليدًا، ولكن هذا الوليد �شق طريقه 
و�شط كل االأعا�شري ال�شيا�شية، وحتدى املوؤامرات اخلارجية والداخلية و�شمد واأثبت جدارته يف قيادة 
اجلماهري. وكثريون هم الذين قالوا اأن هذا احلزب خيايل، واأفكاره مثالية ي�شعب حتقيقها. وما عرف 
هوؤالء اأن البعثيني عرفوا منذ البدء اأن طريقهم طويلة، و�شوف يق�شي على هذه الطريق اأجيال واأجيال، 
وتبقى امل�شرية ببقاء كل الطيبني العا�شقني للن�شال من اأجل احلرية واال�شتقالل واحلياة احلرة الكرمية. 
به  جتود  مبا  احلياة  م�شتلزمات  عن  ويعربون  وعفوية،  ونقاء  ب�شفاء  احلياة  يعي�شون  العا�شقني  هوؤالء 

عزائمهم، وتقدح به �شمائرهم التي تعرب عن وهج احلياة االميانية.
انق�شامية  حاالت  اإىل  تعر�س  احلزب  اأن  ورغم  الطويلة،  امل�شرية  بهذه  امل�شبقة  البعثيني  معرفة  رغم 
وان�شقاقات، كما تعر�س اإىل موؤامرات داخلية وخارجية مريرة، �شوهت م�شريته الن�شالية بع�س الوقت، 
لكن احلزب ظل مثار ا�شتغراب احلاقدين واملعقدين واالأعداء، الأنه كان وما زال يخرج من كل موؤامرة 
اأقوى من ال�شابق، يتدفق حيوية وعطاء. ومل يعرف املوؤرخون حزبا تعر�س لكل هذه املوؤامرات اخلطرية 
واملدمرة، ويظل موجودا على �شاحة الن�شال، يقود امل�شرية اجلهادية �شد اأكرب قوة يف العامل، ويقهرها 

وميرغ اأنفها يف الوحل. وهكذا هو البعث يتجدد بتجدد منا�شليه من جيل 
اإىل جيل، ويظل قويا ومعطاء يتحدى ال�شعاب ويف�شل املوؤامرات.

 �ين تكمن قوته وحيويته؟
متيز البعث يف مرحلة الن�شوء والن�شال واحلكم ب�شمات اأهلته الأن ينال 
ثقة اجلماهري الوطنية البعيدة عن التع�شب الديني والطائفي والعرقي، 
حتديات  من  العربية  اجلماهري  تعانيه  ملا  حيوية  ا�شتجابة  �شكل  بحيث 
التجزئة واال�شطهاد القومي والطبقي، و�شار ي�شكل اأملها للخال�س مما 
تعانيه. و�شحيح اأن احلزب اأجاب على كل املع�شالت التي تواجه العرب 
يف حياتهم، و�شحيح اأنه خرج من قلب معاناة االأمة العربية. فهو مل ينته 
كما انتهى كثري من االأحزاب املعروفة جراء �شربات فنية من عنا�شر 

من داخلها اأو من قوى خارجية.
اأثرت على  اأ�شيب البعث ب�شربات فنية وحاقدة كثرية وقوية، وقد  لقد 
الدول  من  املدعومة  الطائفية  القوى  حاولت  كما  الن�شالية،  م�شريته 
يف  مبادئه  وت�شويه  �شده،  العام  الراأي  وتاأليب  البعث  �شيطنة  الكربى 
الأنه حزب حي  �شربة،  كل  بعد  قويا  يخرج  كان  ولكنه  مريديه،  اأذهان 
احليوية  وبهذه  والتحجر،  واالنغالق  اجلمود  ترف�س  حية  وعقيدته 
فوالذية.  واإرادة  عالية  بهمة  جديد  من  العمل  ويعاود  اأنفا�شه  ي�شتعيد 
توهجا.  واأ�شد  اأكرث حما�شة  الطويلة  ال�شعبة  الطريق  وي�شري على ذات 
اأو  مع�شلة  كل  اأثناء  للحزب  االأمني  ال�شياج  ت�شكل  اجلماهري  وكانت 
موؤامرة �شده، متده بدفقات احلياة اجلديدة، وهكذا كانت اجلماهري 
وما زالت �شر دميومة البعث العظيم، فهو بحق حزب اجلماهري، ولد من 

رحمها، وينا�شل ب�شواعدها القوية، وين�شد االنت�شار من اأجلها.
�شاخما  ومقتدرا  قويا  حيا  البعث  بقاء  وراء  العظيم  ال�شر  هو  هذا 
ومتوهجا و�شط كل االأجواء اخلانقة املظلمة. والأن اجلماهري هي االأمل، 
فقد ظل البعث يفي�س اأمال وخريا، ويطرد الياأ�س واخلوف من النفو�س. 
ومع عظمة ال�شر فاجلماهري التي تثق بالبعث مل توؤمن به وتعتنق مبادئه 
الأنه  بالبعث  تثق  باتت  ولكنها  واالأهداف،  املبادئ  لهذه  ع�شقها  ملجرد 
قدم منوذجا عظيما يف البذل والعطاء والت�شحية والتعبري عن الذات. 
فالبعث حزب موؤمن منا�شل جهادي يتحلى ب�شمات ال�شحابة الكرام، 
ولذلك يحر�س على ان يبقى املمثل االمني للطليعة الثورية املقدامة يف 

الوطن العربي.
البعثيون منذ 65 �شنة مببادئ هذا احلزب املعرب عن �شمري  اآمن  لقد 
االإن�شان العربي من املحيط اإىل اخلليج، االإميان بهذه املبادئ وال�شدق 

يف تطبيقها، هو منهجهم يف اكت�شاف معاين احلياة االإن�شانية، وبالتايل 
االإن�شانية،  وحقيقتها  وقيمها  العربية  االأمة  حقيقة  عن  يعربون  باتوا 
�شمات  اأخذوا  بل  املجردة،  ال�شوفية  امناط  ياأخذ  بالبعث مل  واإميانهم 
وال�شراحة،  واالإخال�س  بال�شفاء  متيزوا  الذين  العظماء  االأبطال 
من  يخجلون  وال  املبادئ،  ح�شاب  على  املهادنة  يعرفون  ال  فالبعثيون 
رحماء  اأنف�شهم  على  ق�شاة  فهم  عنه،  والرتاجع  باخلطاأ  االعرتاف 

باالآخرين.
عهد جديد من �لبطولة :

رفاق  اليوم  ي�شمد  التحديات،  كل  بوجه  االأوائل  الرفاق  �شمد  كما 
اأكرب  ملقاومة  الغازي،  املحتل  ملقاومة  ال�شالح  امت�شقوا  الذين  العقيدة 
اأذيال  يجرون  ليال  الرحيل  على  ويجربوها  العامل،  يف  ع�شكرية  قوة 
اخليبة والهزمية. ويف هذا العهد اجلديد ي�شت�شعر القوميون ال�شادقون 
معنى  ويدركون  ملبادئه،  و�شدقه  البعث،  عظمة  املخل�شون  والوطنيون 
ما  رغم  ووفائهم  واإخال�شهم  البع�س،  لبع�شهم  البعث  رفاق  حمبة 
اأيدي احلاقدين املوتورين من عمالء وا�شنطن وطهران.  اأ�شابهم على 
واالإقدام  والق�شوة.  بالظلم  البطولة  فيف�شرون  والعمالء  احلاقدون  اأما 

بالتهور واملغامرة. واالإميان املبدئي ال�شادق باجلاهلية.!!!
ح�شابي  بعقل  اإدراكها  ميكن  ال  البطولة  اإ�شراقات  باأن  نقول  ولالأمانة 
ال�شمائر  من  النابع  العفوي  باالإح�شا�س  تكت�شف  لكنها  اأبدا،  ميكانيكي 
فالذين  القومية.  للمبادئ  والع�شق  بالوجد  ا�شت�شعارها  ويتم  ال�شافية 
يع�شقون القومية العربية املوؤمنة هم الذين اأدركوا معاين عهد البطولة 
اجلديد، الذي ي�شطره اأبطال البعث يف العراق وقائدهم املوؤمن ال�شادق 
�شمات  بكل  متيز  الذي  الرجل  الدوري،  ابراهيم  عزت  القائد  االأمني 
واالإميان،  بالقدرة  البطولة  عهد  ي�شطر  واالإخال�س،  واالإباء  الرجولة 
�شاعدة  وكان  باالأمني،  ح�شني  �شدام  ال�شهيد  القائد  و�شفة  الذي  وهو 

املخل�س، حتمل معه كل ال�شعاب وواجه معه كل التحديات.
البعث  موؤ�ش�س  على  اأترحم  اأن  اإال  ي�شعني  ال  البعث  تاأ�شي�س  ذكرى  يف 
املرحوم احمد مي�شيل عفلق، وعلى القائد املجدد ال�شهيد �شدام ح�شني، 
الزور.  حماكم  اأمام  بطولية  مالحم  �شطروا  الذين  القادة  وال�شهداء 
والتحية اإىل الرفاق االأبطال ال�شابرين يف �شجون العمالء، واإىل رفاق 
يف  الرفاق  لكل  والتحية  العراق،  حمافظات  كل  يف  املنا�شلني  الدرب 
االأمة  وعا�شت  العظيم.  البعث  وعا�س  الكبري.  العربي  الوطن  �شاحات 
العربية اأبية.. وعا�شت فل�شطني حرة عربية كما اأرادها البعث وقادته العظام.

يف ذكرى ميالد البعث العظيم: عهد البطولة اجلديد
مقاالت
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ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم
مَياناً َوَقاُلو�ْ  ِذيَن َقاَل َلُهُم �لَنّا�ُس �إَِنّ �لَنّا�َس َقْد َجَمُعو�ْ َلُكْم َفاْخ�َسْوُهْم َفَز�َدُهْم �إِ ))�َلّ
َبُعو�ْ  َو�َتّ �َس�ْسُهْم �ُسوٌء  ْ مَيْ ٍل َلّ َن �هلّلِ َوَف�سْ ِمّ ِبِنْعَمٍة  َوِنْعَم �ْلَوِكيُل َفانَقلَُبو�ْ  َح�ْسُبَنا �هلّلُ 

ٍل َعِظيٍم ((          �سدق �هلل �لعظيم. َو�َن �هلّلِ َو�هلّلُ ُذو َف�سْ ِر�سْ
 يا جماهري �شعبنا العربي العظيم يف تون�س 

اأيها ال�شرفاء ال�شامدون على املبادئ والرافعون لرايات احلّق
رفاقنا على درب العروبة واالإ�شالم 

 كان البعثيون ال�شّداميون يف تون�س والوطن العربي كّله والزالوا اىل يومنا هذا هدفا 
وال�شهاينة  االإمربياليني  من  عليها  واملتاآمرين  بها  واملرتّب�شني  االأمة  الأعداء  مبا�شرا 

حركة البعث يف القطر التون�شي

وعقائدهم  وتوجهاتهم  اأ�شنافهم  مبختلف  والرجعيني 
والتخّلف  واالإ�شتعمار  واالإ�شتغالل  النهب  رموز  اإلتقى  اإذ 
هذا  ي�شكله  ملا  البعث  اإجتثاث  م�شروع  حول  والظالمية 
م�شالح  على  مبا�شر  خطر  من  التقدمي  القومي  امل�شروع 

القوى االإمربيالية واأدواتها يف الوطن العربي .
ولقد قّدم البعثيون على اإمتداد تاريخهم الن�شايل النموذج 
احلّي اخلالق للتفاعل احل�شاري بني جناحي االأمة ممثلني 
اىل  التاأ�شي�س  �شنوات  منذ  منّبهني  واالإ�شالم   العروبة  يف 
خطور الظاهرة االإخوانية وتوابعها وتفّرعاتها واإرتباطاتها 
املو�شوعية مب�شاريع التفتيت والتق�شيم والفتنة ولذلك كان 
واإقتدار  بفخر  ت�شّدى  من  اأّول  هم  ال�شّداميون  البعثيون 
اخلميني  بقيادة  احلاقد  الفار�شي  ال�شفوي  للم�شروع 
ولوال  الفقيه  والية  موؤ�ش�شة  رموز  من  خلفه  ومن  الدّجال 
قاد�شية  خالل  اجل�شيمة  وت�شحياتهم  البعثيني  �شمود 
ال�شهيد البطل �شّدام ح�شني لكانت بالد العرب يف اأغلبها 
بالد  من  القادمة  ال�شوداء  العمائم  حلكم  خا�شعة  اليوم 

القهر واحلقد يف اإيران .
جماهري  نعلم  اأن  التون�شي  القطر  البعث  حركة  يف  ويهّمنا 
�شعبنا وقواها ال�شيا�شية احلية املنا�شلة ومنظمات املجتمع 
املدين وكّل اخلرّيين يف هذا البلد باأن قوى الرّدة والظالمية 
والتخلف اأ�شبحت وب�شكل مك�شوف وعلني متار�س االإرهاب 
الفتنة  واإثارة  الدماء  هدر  فتاوى  وت�شدر  واملعنوي  املادي 

املنا�شل  رفيقنا  له  تعّر�س  ما  وهو  القتل  على  والتحري�س 
االإجتماعات  اأحد  يف  له  مداخلة  بعد  العمري  الدين  �شيف 
التكفري  االآداب مبنوبة حيث حتّركت جحافل  بكلية  العامة 
ب�شفة  حمّر�شة  االإجتماعية  املواقع  اأحد  �شفحات  عرب 

مبا�شرة على هدر دمه والتحري�س على الق�شا�س منه .
واإننا يف حركة البعث القطر التون�شي اإذ نذّكر باأنه ال اأحد 
يف تون�س وغريها من البلدان العربية ميكنه اأن يزايد علينا 
املت�شابني  اأوالئك  اأي�شا نحّذر  فاإننا  واإ�شالمنا  يف عروبتنا 
�شنيعة اأنظمة الرجعية والتخّلف والظالمية يف دول اخلليج 
ودوائر االإ�شتخبارات العاملية من مغّبة التطاول على البعث 
باأننا  العظيم ورجاالته ومنا�شريه موؤكدين يف الوقت ذاته 
اأذى ميكن  اأّي  املوؤقتة عن  للحكومة  كاملة  امل�شوؤولية  نحّمل 
يلزم  ما  اإتخاذ  اىل  وندعوها  ومنا�شلينا  برفاقنا  يلحق  اأن 
من اإجراءات فورية جتاه اأّي �شلوك اإنحرايف اإجرامي ي�شع 

نف�شه فوق الدولة والقانون .
عا�س ن�شال البعثيني يف تون�س من اأجل احلرية والكرامة

املجد واخللود ل�شهداء البعث على درب املبادئ والقيم 
واخلزي والعار لكّل  رجعي ظالمي جبان 

الناطق الر�شمي باإ�شم البعث يف تون�س
تون�س يف : 12/03/2012
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بني  احلرب  اأزمة  لتجاوز  مدخل  والف�شاد..  الدكتاتورية  من  للتحرر  ال�شعب  قوى  حت�شيد 
�شطري البالد.

ظل حزب البعث العربي االإ�شرتاكي يحذر من الت�شعيد والت�شعيد امل�شاد يف العالقة بني 
�شطري القطر يف مواجهة تداعيات اإتفاقية نيفا�شا، وهي تداعيات متوقعة وطبيعية جراء 
�شطري  بني  التوتر  واإىل  الإنف�شال اجلنوب  اإال  البالد  تقود  اأن  املمكن  يكن من  اإتفاقية مل 
البالد، نتيجة للق�شايا املتعلقة باحلدود، والتي ينبغي اأن حت�شم اإبتدًا باالإلتزام بحدود عام 
1956م، واأي�شًا املمتلكات املركزية للدولة وق�شايا التنقل والعمل واالإقامة والتملك، وكذا زج 

اأمني �شر قيادة قطر ال�شودان اال�شتاذ علي 
الريح ال�شنهوري يعلن يف ت�شريح �شحفي: 

ق�شيتي جنوب كردفان والنيل االأزرق.
اإتفاقية ت�شمنت كل هذه الثغرات كان البد 
اأن تخلق حالة من التوتر بني ال�شطرين، 
قبل  حلها  يتم  مل  طاملا  االإنف�شال،  بعد 
من  برزت  والتي  املحتوم،  االإنف�شال 
واملوؤمتر  ال�شعبية  احلركة  خالفات  بعده 
جنوب  اإنتخابات  نتائج  حول  الوطني 
كردفان والنيل االأزرق والتي تزامنت مع 
ال�شعبية  احلركة  لتجريد  النظام  توجه 
اأ�شعل  مما  ال�شالح،  من  ال�شمال  قطاع 
اأ�شاعت  والتي  بالواليتني،  احلرب  فتيل 
اإذهاق  اإىل  واأدت  واالأمني،  االإ�شطراب 
وال  لهم  ناقة  ال  الذين  املواطنني  اأوراح 
جمل يف هذه املعركة وتدمري ممتلكاتهم 
ن�شاطهم  ممار�شة  من  وحرمانه 
�شعيد  على  خا�شة  وب�شكل  االإقت�شادي 
الزراعة، مما و�شع اأبناء املنطقتني على 

حافة املجاعة.
ال  بحرب  ينذر  الذي  ال�شراع  تطور 
يوؤجج  القطر،  �شطري  تذر بني  وال  تبقى 
امل�شاد  والت�شعيد  الت�شعيد  قوى  لها 
وحتري�س القوى االأجنبية، وتخلي قيادتي 
الد�شتورية  م�شوؤليتهم  من  ال�شطرين 
واالإ�شتقرار  االأمن  على  باحلفاظ 
واإ�شاعة ال�شالم واملحافظة على ما ميكن 

�شعب  �شحيتها  يكون  عليه،  املحافظة 
ال�شودان يف كال ال�شطرين.

قد دعى حزب البعث العربي االإ�شرتاكي 
اإيقاف العمليات الع�شكرية واجلنوح  اإىل 
كو�شيلة  التفاو�س  واإعتماد  ال�شلم  اإىل 
دعاة احلرب  امل�شكالت وحما�شرة  حلل 
التحول  وحتقيق  الطرفني  كال  من 
االأزمة  حلل  كمدخل  الدميقراطي 

الوطنية ال�شاملة.
قد  ال�شطرين  قيادتي  اأن  يبدو  ولكن 
فقداء احلكمة والتعقل كما فقداء القدرة 
واإدارة  االأمور  بزمام  االإم�شاك  على 
القوى  كاهل  على  يلغى  مما  البالد. 
من  وطالئعها  واالإجتماعية  ال�شيا�شية 

القوى احلية حت�شيد قوى ال�شعب للتحرر 
قوى  واإ�شقاط  والف�شاد  الدكتاتورية  من 
االإفال�س واإحالل نظام وطني دميقراطي 
تقدمي معرب عن م�شالح اأو�شع جماهري 
�شعبنا ل�شيانة اإ�شتقالل البالد و�شيادتها 
اأزمتها  من  واإخراجها  واأمنها  ووحدتها 

الوطنية.

ع�شو القيادة القومية حلزب البعث 
العربي االإ�شرتاكي

اأمني �شر قيادة قطر ال�شودان - 
اخلرطوم
االأربعاء
11 اأبريل 2012م
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