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تقــدم النائب عــن جمعية المنبر 

الوطني اإلســالمي  المهندس 

العمــادي  إســماعيل  محمــد 

بأسئلة إلى وزراء النفط والعمل 

واألشغال حول عدد من القضايا 

حيــث  بوزاراتهــم،  المتعلقــة 

تقدم  بســؤال إلــى وزير النفط 

عــن قيمة عائــدات النفط والغاز 

في البحرين آلخر ثالث ســنوات، 

مــن  البحريــن  حصــة  وكميــة 

النفــط الخــام المنتــج مــن حقل 

أبــو ســعفة، وإذا كانــت تتحمل 

البحرين أية تكاليف تجاه الحقل 

وعن مجمــوع اإليــرادات الناتجة 

مــن بيع حصــة البحرين من حقل 

أبو سعفة كما سأل العمادي عن 

عــدد براميل النفط المســتوردة 

مــن خــط األنابيــب القادمــة من 

السعودية، وتكاليف استيرادها 

وتكريرها )تكلفة البرميل الواحد 

وأيــة  اإلجماليــة(  التكلفــة   +
تكاليــف أخــرى بالتفصيــل مــن 

حيث اإلجــراءات والتكلفة، وعن 

قيمة مبيعات المنتجات المكررة 

الناتجــة مــن النفــط المســتورد 

مــن خــط األنابيــب القادمــة من 

النائــب  وتســاءل  الســعودية. 

الوطنــي  المنبــر  جمعيــة  عــن 

اإلسالمي عن عدد براميل النفط 

المســتخرجة من حقــل البحرين، 

وتكاليف اســتخراجها وتكريرها 

البرميــل  )تكلفــة  ومناولتهــا 

الواحــد + التكلفــة اإلجماليــة(، 

وعــن قيمــة مبيعــات المنتجــات 

النفطية الناتجة عن هذا الحقل، 

الناتجــة  األربــاح  قيمــة  وعــن 

عــن بيعهــا، وســأل عــن خطــط 

والمســتقبلية  الحاليــة  الــوزارة 

لتطويــر حقــل البحريــن وزيــادة 

إنتاجــه. كمــا ســأل وزيــر العمل 

عن مشــروعية إجراءات توظيف 

العاطلين والباحثين عن وظيفة 

التــي  واإلجــراءات  والضمانــات 

تعتمدها وزارة العمل والتنمية 

شــفافية  لضمــان  االجتماعيــة 

وعدالــة توظيــف وتقديم فرص 

للمواطنيــن  المناســبة  العمــل 

المســجلين بكشــوف العاطلين 

والباحثين عن عمل لتوفير فرص 

عمــل متســاوية للجميــع وفقــًا 

للمؤهالت والخبــرات المطلوبة. 

وإذا كانــت الــوزارة تعتمد على 

التوظيــف(  )مركزيــة  أســلوب 

لضمــان حقوق المســجلين في 

قوائــم العاطليــن والباحثين عن 

عمــل، ســواء مــن جهة الــوزارة 

فــي  التوظيــف  إلــى  بالنســبة 

الخــاص أو مــن جهــة  القطــاع 

ديوان الخدمة المدنية بالنســبة 

للتوظيف في القطاع العام من 

خالل تعاون الوزارة مع الديوان. 

بالرقابــة  تقــوم  كانــت  وإذا 

علــى صحــة إجــراءات التوظيــف 

للمسجلين في قوائم الوزارة.

أشــادت جمعيــة المنبــر الوطني 
اإلسالمي بنجاح األجهزة األمنية 
فــي إلقاء القبض على الهاربين 
والتأهيــل  اإلصــالح  مركــز  مــن 
التعقــب  مــن  فتــرة  بعــد  بجــو 
والمتابعــة، مؤكــدة أن الواقعة 
الخارجيــن  إلــى  رســالة  بمثابــة 
األجهــزة  بــأن  القانــون  عــن 

األمنيــة تعمــل بكفــاءة واقتدار 
وقادرة علــى مواجهة التحديات 
والتصــدي لإلرهــاب واإلرهابيين 
كما أنها رســالة للداخل والخارج 
يقظــة  األمنيــة  األجهــزة  بــأن 
ولديها مــن اإلمكانات ما يحفظ 
أمن واســتقرار المملكة. وأكدت 
أن نجــاح العمليــة هــو رد اعتبــار 

لألجهزة األمنية  وتصحيح للخطأ 
الــذي وقــع بهروبهــم وصفعــة 
علــى وجه المشــككين في أداء 
وكفــاءة األجهــزة التــي ال تألوا 
جهدًا في حفظ واستتباب األمن. 
ضــرورة  علــى  ”المنبــر”  وأكــدت 
األمــن  لرجــال  الشــعبي  الدعــم 
بهــذا التوقيــت الحســاس وفي 

ظل ما يخيــم على المنطقة من 
مؤامــرات ومحــاوالت مســتميتة 
لزعزعــة األمــن واالســتقرار بها، 
مشــددة علــى ضــرورة مراجعــة 
دائمة ســواء للسياسات األمنية 
مــع بعــض الحكومــات العميلــة 
التي تمثل غطاًء سياســيًا لكثير 
من األعمال اإلرهابية الخسيسة.

"العمادي" يسأل وزيري العمل والنفط

"المنبر اإلسالمي" تشيد بنجاح األجهزة األمنية 
في إلقاء القبض على الهاربين من سجن جو
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رفض النائــب عن جمعية المنبر الوطني 
اإلســالمي عضو لجنة الشــؤون المالية 
واالقتصادية بمجلس النواب، المهندس 
محمد إســماعيل العمادي أي إجراء يزيد 
من معاناة المواطنين ويثقل كاهلهم، 
المتتاليــة  القــرارات  حزمــة  أن  مؤكــدًا 
التــي تتخذهــا الحكومة مــن وقت آلخر 
والمتعلقة بزيادة أسعار السلع ورسوم 
الخدمــات وآخرهــا وقف صــرف العالوة 
الســنوية لموظفــي الحكومــة يزيد من 
األعبــاء المعيشــية للمواطنين وهو أمر 
ال يحتمــل. وأبــدى اســتنكاره لإلجــراءات 
التقشــفية التي تطال المواطنين دون 
غيرهم من الوزراء والمســئولين وزيادة 
الرســوم التــي تتــم بعيــدًا عــن مجلــس 
ومفاجئــة  منفــردة  وبقــرارات  النــواب 
مــن الحكومــة والتي حولــت المواطنين 

والخدمــات  األســعار  لزيــادة  فريســة 
وأصبحت جيوبهم هدفًا وبدياًل أساســيًا 
لتمويــل عجــز الميزانيــة بداًل مــن البحث 
التــي  الوقــت  فــي  أخــرى  بدائــل  عــن 

تهدر عشــرات الماليين من الدنانير في 
مخالفــات وتجاوزات ماليــة وإدارية كما 

ورد بتقرير ديوان الرقابة المالية.

المنبر  لجمعية  العام   المؤتمر  أقــر 
اجتماعه  خالل  اإلسالمي   الوطني 
ــد 26  ــ ــوم األح االعــتــيــادي مــســاء يـ
مارس 2017   بقاعة الشيخ عيسى 
الجمعية  بمقر  خليفة  آل  محمد  بن 
بالمحرق بعض التعديالت على النظام 
حتى  ــك  وذلـ للجمعية  األســـاســـي  
تتسق بنوده مع التعديالت الجديدة 
السياسية،  الجمعيات  قــانــون  فــي 
وكذلك لتطوير العمل اإلداري المرن 
يساعد  مما  الجمعية  داخل  والفاعل 
في اتخاذ القرارات والمواقف بسرعة 

وفعالية.
ميزانية  الــعــام   المؤتمر  أقــر  كما   
الجمعية، والتقريرين المالي واألدبي 

للجمعية، وناقش خطط واستراتيجية  
المكتب  مثل  المنبر  جمعية  مكاتب 
الــســيــاســي، والــمــكــتــب اإلعــالمــي، 
ومكتب العضوية والتواصل    للعامين 

المقبلين 2017 – 2018.
كما ناقش أعضاء الجمعية العمومية 
السياسي  العمل  دعم  وآليات  سبل 
التي  التراجع  وأســبــاب  والبرلماني 
الـــنـــواب،  مــجــلــس  أداء  يــشــهــدهــا 
على  الحفاظ  ضــرورة  على  والتأكيد 
الوحدة الوطنية والتكاتف حول قضايا 
الوطن األساسية المتعلقة بالحفاظ 
ومعالجة  واالســتــقــرار  األمـــن  على 
مــشــكــالت وتـــحـــديـــات الــمــواطــنــيــن 
وتنمية  تطوير  وتحقيق  المعيشية 

مستدامة من خالل البحث عن بدائل 
للدولة  العام  الميزانية  عجز  لتمويل 

بعيدًا عن جيوب المواطنين. 
بشفافية  المؤتمر  أعــضــاء  وأشـــاد 
واألمانة  االستشارية  الهيئة  اعضاء 
بتقديم  الذين سارعوا  للمنبر  العامة 
إقرارات كشف الذمة المالية الخاصة 
بهم كأول جمعية تقوم بذلك تطبيقًا 
الحكومة  أدخلتها  التي  للتعديالت 
السياسية  الجمعيات  قانوني  على 
تفخر  الــذي  المالية  الذمة  وكشف 
جمعية المنبر بأن  نوابها من تقدموا 
به على هيئة اقتراح بقانون قبل أن 

يتم إصداره كقانون.

اإلجراءات التقشفية للحكومة تزيد
من أعباء المواطنين المعيشية واليمكن احتمالها

المؤتمر العام يقر تعديالت على النظام األساسي 
ويناقش استراتيجية الجمعية للمرحلة المقبلة

تتخذها  التي  المتتالية  القرارات  حزمة 
والمتعلقة  آلخــر  وقــت  مــن  الحكومة 
الخدمات  ورســوم  السلع  أسعار  بزيادة 
ووقف صرف العالوة السنوية لموظفي 
التراجع عنه وما  الحكومة قبل أن يتم 
يــثــار حـــول مــشــروع الــضــمــان الصحي 
واحتمالية تحمل المواطنين أعباء مالية 
كل   بعض من  وهــذا  ذلــك  كل  إضافية 
المعيشية  والتحديات  األعباء  من  يزيد 

للمواطنين ويجعلها فوق أي احتمال.
تطال  التي  التقشفية  اإلجـــراءات  إن 
ــوزراء  الـ مــن  غيرهم  دون  المواطنين 
التي  ــرســوم  ال ــادة  ــ وزي والمسئولين 
وبقرارات  النواب  بعيدًا عن مجلس  تتم 
منفردة ومفاجئة من الحكومة هو أمر 
مرفوض وال يمكن قبوله تحت أي مبرر   
فقد  تحول المواطنين كفريسة لزيادة 
جيوبهم  وأصبحت  والخدمات  األسعار 
عجز  لتمويل  أســاســيــًا  ــاًل  ــدي وب هــدفــًا 
الميزانية بداًل من البحث عن بدائل أخرى 
في الوقت التي تهدر عشرات الماليين 
وتــجــاوزات  مخالفات  فــي  الدنانير  مــن 
ديــوان  بتقرير  ورد  كما  وإداريـــة  مالية 

الرقابة المالية.
قــرارات  هكذا   اتخاذ  في  التمادي  إن 
وإجراءات سيرهق المواطنين ويزيد من 
يتناسب  ال  بشكل  المعيشية  أعبائهم 
ودخولهم ويدفع إلى حالة من االحتقان 
البالد في غنى عنها، خاصة وأن هذه 
القرارات  تخصم من المكتسبات  التي 
اإلصــالحــي  الــمــشــروع  بفضل  حــازوهــا 
ضرورة  على  أكد  الــذي  الملك   لجاللة 
عبر  للمواطنين،  كريمة  حــيــاة  توفير 
إال  التنمية،  من  عالية  تحقيق معدالت 
أن ما يحدث اآلن هو مخالف لما دعا له 

جاللة الملك.
األخــرى  البدائل  من  الكثير  هناك  إن   
المعتبرة التي تقدمت بها جمعية المنبر 
الوطني اإلسالمي والمتخصصون لسد 
عجز ميزانية الدولة، لكنها لم تلق أي 
اهتمام من جانب الحكومة التي عليها 
أن تضع خطة استراتيجية بعيدة المدى 
اللجوء  وتجنب  العام،  الدين  لمعالجة 
االقــتــراض  مثل  السهلة  الحلول  إلــى 
وتقليل النفقات عن طريق إعادة توجيه 
الدعم، وزيادة رسوم الخدمات، والعمل 
على  تحصيل إيــرادات الدولة التي  ال 
كإيرادات  الميزانية،  حساب  في  تدخل 
و)الشركة  القابضة(  )ممتلكات  شركة 
من  والعديد  والغاز(،  للنفط  القابضة 
االستثمارات الحكومية وإيرادات الكثير 
الحسابات  في  تظهر  ال  الهيئات  من 

الختامية للميزانية العامة للدولة.

االفتتاحية

أخبارنا
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لجمعية  الــعــام  األمــيــن  استقبل 
المنبر الوطني اإلسالمي الدكتور 
علي أحمد عبد هللا بمقر الجمعية 
مــســاء يــوم الــثــالثــاء 29 مــارس 
مجلس  رئــيــس  وبــحــضــور   2017
الدكتور  الشيخ  اإلصــالح  جمعية 
رئيس  الشيخ  أحمد  عبداللطيف 
القدس«  ألجل  برلمانيون  »رابطة 
األحمر  عبد هللا  بن  حميد  الشيخ 
ــتــنــفــيــذي لــلــرابــطــة  والـــمـــديـــر ال
»نور  ــان  أردوغ الرئيس  ومستشار 

الدين نباتي«.
ورحب األمين العام بالشيخ حميد 
والوفد المرافق له مشيدًا بالدور 
"برلمانيون  رابــطــة  تلعبه  الـــذي 
الــتــوعــيــة  ــي  فـ القدس"  ــل  ــ ألج
والــدفــاع  الفلسطينية  بالقضية 
ــقــدس الــشــريــف وحــقــوق  ــن ال ع
وفضح  التاريخية  الفلسطينيين 
الممارسات الصهيونية، معربًا عن 
اخوانهم  بين  لتواجدهم  سعادته 
في مملكة البحرين ومتمنيًا لهم 
على  والسداد  التوفيق  مزيد من 
ولخدمة  والــعــدل  الــحــق  طــريــق 
والــمــحــوريــة  الرئيسية  القضية 

للعرب والمسلمين.
الــدور  إلــى  علي  الدكتور  وأشـــار 
الكبير والتاريخي لمملكة البحرين 
القضية  دعم  في  وشعبًا  قيادة 
الــوســائــل  بــكــافــة  الفلسطينية 
الدول  أوائــل  من  وأنها  المتاحة 
التي أنشأت لجنة برلمانية دائمة 

لمناصرة الشعب الفلسطيني.
رئيس  استعرض  اللقاء،  وخــالل 
القدس  ألجــل  برلمانيون  رابــطــة 
األحمر   عبد هللا  بن  حميد  الشيخ 
الساحة  على  األوضــاع  مستجدات 

الفلسطينية، والمخاطر والتحديات 
الفلسطيني  الشعب  تواجه  التي 
في ظل إرهــاب وإجــرام االحتالل 
الــصــهــيــونــي الـــذي ســعــى على 
المقدسات  لتهويد  قدم وساق  
فــي الــقــدس الــشــريــف وطمس 

معالمها اإلسالمية واإلنسانية.
تضم  الرابطة  »إن  األحمر:  وقــال 
وإســالمــيــًا   عــربــيــًا  برلمانيًا   450
ــرة الــقــضــيــة  ــصـ وتـــســـتـــهـــدف نـ
الفلسطينية من خالل إيجاد أليات 
وفعالية  تــأثــيــرًا  أكــثــر  ــل  ووســائ
والمسلمين  الــعــرب  للبرلمانيين 
تحقيق  خاللها  من  يستطيعون 
للقضية  حقيقي  سياسي  دعــم 
العام  الرأي  وتوعية  الفلسطينية 
الذي  بالواقع  والعالمي  العربي 
تعيشه القدس ونوابها وسكانها 
أن  إلــى  مشيرًا  الفلسطينيين«، 
البرلمان  ــارة  ــزي ل تجهز  الــرابــطــة 
الحقائق  كافة  لعرض  األوروبـــي 
الفلسطينية  بالقضية  الــخــاصــة 

أمام البرلمانيين األوروبيين. 
وأضاف أن القدس قبل أن تكون 
قضية  ــي  هـ إســـالمـــيـــة  قــضــيــة 
إنسانية عادلة وواجب على العالم 

الحر أن يدعمها.
العام  األمين  نائب  اللقاء  وحضر 
لجمعية المنبر الوطني اإلسالمي 
ــطــة بــرلــمــانــيــون ألجــل  وعــضــو راب
ورئيس  الفضالة  نــاصــر  الــقــدس 
اللجنة البرلمانية لمناصرة الشعب 
الــعــمــادي  مــحــمــد  الفلسطيني 
النجار  الحميد  عبد  النائب  ونائبه 
الوطني  المنبر  قيادات  من  وعدد 

اإلسالمي.

»المنبر« تستقبل رئيس 

»برلمانيون ألجل القدس« 

ومستشار أردوغان

بحضور رئيس جمعية اإلصالح

وزير العمل يستقبل النائب محمد العمادي 
وعدد من أولياء أمور المعاقين

العمل  ــر  وزيـ ســعــادة  التقى 
السيد  االجتماعية،  والتنمية 
جميل بن محمد علي حميدان، 
النواب  مجلس  عضو  بمكتبه، 
سعادة النائب محمد إسماعيل 
العمادي، بحضور عدد من أولياء 
لصياغة  ــاقــة  اإلع ذوي  أمـــور 
ــتــي تلبي  ال الــنــظــر  وجــهــات 
ذوي  مــن  أبنائهم  احتياجات 
ــة، لــتــواكــب الــتــطــورات  ــاق اإلع
يشهدها  الــتــي  الــمــتــالحــقــة 
المجتمع البحريني تماشيا مع 
استراتيجية الوزارة وتطلعاتها 
رحب  وقــد  المجال.  هــذا  فــي 

ــســعــادة  ــر حـــمـــيـــدان ب ــ ــوزي ــ ال
ــور ذوي  ــ ــاء أم ــيـ الــنــائــب وأولـ
اللقاء  تم خالل  اإلعاقة، حيث 
ذوي  احتياجات  بشأن  التباحث 
اإلعاقة، وتبادل وجهات النظر 
تحسين  منها في  لالستفادة 
الحصول  وتــيــســيــر  ــخــدمــات  ال
ــوزارة  ــ ال بـــأن  ــدًا  ــؤك م عليها، 
متابعة  فــي  جــهــدًا  تدخر  لــن 
توفير  خالل  من  االعاقة  ذوي 
كــافــة الــمــشــاريــع والــخــدمــات 
التنموية واالجتماعية انطالقًا 
على  الملقاة  المسئولية  من 
عاتقها. وأشاد حميدان بجهود 

ايصال  فــي  العمادي  النائب 
احــتــيــاجــات الــمــواطــنــيــن الــى 
ايجاد  الــى  والسعي  الـــوزارة 
مجلس  دور  وكذلك  لها،  حل 
التشريعات.  دعم  في  النواب 
ــاد الــنــائــب  مــن جــانــبــهــم، أشــ
ذوي  أمــور  وأولــيــاء  العمادي 
اإلعاقة بالجهود التي تبذلها 
الــوزارة من خالل توفير كافة 
والتدريبية  التأهيلية  الخدمات 
فئات  لمختلف  والتعليمية 
االندماج  من  لتتمكن  اإلعاقة 

في المجتمع.

قيادات »المنبر اإلسالمي« تبحث مع 
وزير العدل قانون كشف الذمة المالية

المنبر  جمعية  مــن  وفـــد  زار 
الوطني اإلسالمي معالي وزير 
اإلسالمية  والــشــئــون  الــعــدل 
واألوقاف الشيخ خالد بن علي 
آل خليفة بمكتبه بوزارة العدل 
قيادات  ناقشت  وقــد  مــؤخــرا، 
ضــرورة  ــر   ــوزي ال مــع  الجمعية 

المالية  الذمة  قانون  تطبيق 
المنبر  كتلة  به  تقدمت  والذي 
على هيئة اقتراح بقانون قبل 
أن يتحول إلى قانون، ضم وفد 
الجمعية األمين العام الدكتور 
ورئيس  هللا  عبد  أحمد  علي 
بالجمعية  االستشارية  الهيئة 

والنائب  القطان  خالد  األستاذ 
العامة  األمانة  عضو  السابق 
سعدي  ــور  ــدكــت ال بالجمعية 
ــيـــن سر  مــحــمــد عـــبـــدهللا وأمـ
عبدالواحد  األســتــاذ  الجمعية 

قراطة.

أخبارنا
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الــوطــنــي  الــمــنــبــر  جمعية  تــقــدمــت 
وأخلص  التهاني  بأطيب  اإلسالمي 
الــتــبــريــكــات لــلــقــيــادة الــحــكــيــمــة 
الكريم  األبـــي  البحريني  وللشعب 
لميثاق  السنوية  الذكرى  بمناسبة 
المشروع  ثمار  أبــرز  الوطني  العمل 
اإلصالحي لجاللة الملك والذي أحدث 
المجاالت  مختلف  في  نوعية  نقلة 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
بمملكتنا الحبيبة. وأضافت إن ذكرى 
في  هامة  بمحطة  تذكرنا  الميثاق 
تاريخ الوطن والشعب البحريني الذي 
ضرب أروع األمثلة وترجم كل شعارات 
على  والحرص  الوطن  حب  ومعاني 
مصالحه العليا واالصطفاف والوحدة

معاش  واقــع  إلى  وغيرها  الوطنية 
نورحيث  من  بحروف  التاريخ  سجله 
خرج الشعب بأغلبية كاسحة في مثل 
2001  ليقول  14 فبراير  اليوم  هذا 
متكاتف  وشعب  موحد  لوطن  نعم 
خلف قيادته الشرعية، نعم للميثاق 
الذي َعَبَرت به البحرين مرحلة تعطيل 
الدستورية  الــحــيــاة  إلــى  الــدســتــور 
إلى  التوقيت  هذا  في  تحتاج  التي 
الممارسة  لتثبيت  الجهود  تكاتف 
التعبير  حرية  وحماية  الديمقراطية 
الشعب  ورفع وعي  رقعتها  وزيــادة 
بحقوقهم وتطوير مشاركة المواطن 

في صنع القرار.

»المنبر« تهنىء القيادة والشعب بالذكرى السادسة عشر للميثاق

العام لجمعية  تقدم األمين 
الدكتور  اإلسالمي  الوطني 
علي أحمد عبد هللا بالتهنئة 
لحضرة صاحب الجاللة الملك 
خليفة   آل  عيسى  بن  حمد 
دفاع  لقوة  األعلى  القائد 
نائب  العهد  البحرين ولولي 
القائد األعلى  صاحب السمو 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
وللقائد  خليفة،  آل  حــمــد 
العام  المشير الركن الشيخ 

خليفة  آل  أحمد  بن  خليفة 
األبــطــال  أفــرادهــا  ولجميع 
وذلك   والجنود  الضباط  من 
التاسعة   الذكرى  بمناسبة 
قــوة  لتأسيس  ــعــيــن  واألرب
دفاع البحرين، مشيدًا بالدور 
ــذي  الــوطــنــي الــعــظــيــم الـ
تضطلع به قوة الدفاع في 
الذود عن الوطن ضد أعداءه،  
الثوابت  على  الحفاظ  وفي 
ــة والــمــكــتــســبــات  ــي ــوطــن ال

ــبــالد وحــفــظ  ــل ــة ل ــحــضــاري ال
على  وأكد  واستقراره.  أمنه 
المكانة الكبيرة التي تحظى 
نفوس  الدفاع في  قوة  به 
لتاريخها  البحريني  الشعب 
وللتضحيات  الناصع  الوطني 
الــجــســام الـــتـــي قــدمــتــهــا 
وماتزال تقدمها للدفاع عن 
متمنيًا  والمواطن،  الوطن 
على  التطور  من  مزيد  لها 

جميع األصعدة.

البرلمانية  اللجنة  رئــيــس  ــد  أك
الفلسطيني  الشعب  لمناصرة 
الــمــهــنــدس مــحــمــد إســمــاعــيــل 
مع  ــيــع  ــتــطــب ال أن  ــادي  ــمـ ــعـ الـ
الصهاينة بأي شكل من األشكال 
هو خروج على اإلجماع الوطني 
والشعبي  الرسمي  البحريني 
ــدم لـــألســـس والـــمـــبـــادئ،  ــ وهـ
العربية  األمة  واستفزاز لمشاعر 
للقضية  وخـــذالن  واإلســالمــيــة 
إقامة  أن  وأضــاف  الفلسطينية. 
القتلة  مــع  طبيعية  عــالقــات 
وفلسطين  القدس  ومغتصبي 
ــجــاوز  ت ــو  ــهــا هـ ل الـــتـــرويـــج  أو 

وجــرأة  الــحــمــراء  األمــة  لخطوط 
وتــعــدي عــلــى ثــوابــتــهــا وكسر 
للعزلة الصهيونية في المنطقة 
الجامعة  قــرارات  فرضتها  التي 
ــاع الــعــربــي  ــ ــم ــ ــة واإلج ــي ــرب ــع ال
العمادي  وتساءل  واإلسالمي. 
المصورة  المقاطع  حقيقة  عن 
ــدى  ــ ــن وإح ــري ــح ــب ــاب ال ــ ــام ب ــ أمـ
يــرتــدون  لمجموعة  الــمــجــالــس 
الزي الصهيوني ويتغنون ببعض 
تتضمن  والتي  العبرية  األهازيج 
ــعــرب  ــداًء عــلــى حــقــوق ال ــ ــت ــ اع
إلى  صراحة  وتدعو  والمسلمين 
وبناء  األقصى  المسجد  لهدم 

أنقاضه  على  المزعوم  هيكلهم 
في القدس المحتلة.

من جانبه تقدم العمادي بالشكر 
الذين  البحرينيين  لتجار  والتقدير 
استضافة  من  بدر  عما  اعتذروا 
الوفد بأحد المجالس حيث أنهم 
بعض  بهم  ــررت  ُغ أنــه  اكتشفوا 
البحرين  أن  ــدا  مــؤك الجهات. 
داعمين  زالوا  وال  كانوا  وأهلها 
ويرفضون  الفلسطينية  للقضية 
التطبيع مع العدو المحتل وهذا 
ضد  الشعبية  الهبة  أكدته  ما 

مثل هذه التصرفات.

وتهنئ القيادة والشعب بمناسبة
الذكرى التاسعة واألربعين لقوة دفاع البحرين

استضافة الوفد اليهودي 
خروج على اإلجماع البحريني واستفزاز لمشاعر األمة

أخبارنا
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تصريحات ترامب لنقل السفارة األمريكية 
إلى القدس استفزاٌز لمشاعر المسلمين

الوطني  المنبر  جمعية  نــددت 
الرئيس  بتصريحات  اإلسالمي 
كشف  التي  ترامب  األمريكي 
ــاه نقل  ــواي مــن خــاللــهــا عــن ن
ــى  ــارة األمـــريـــكـــيـــة إل ــفـ الـــسـ
سابقة  إياها  معتبرة  القدس، 
لمشاعر  واســتــفــزازًا  خطيرة  
األوضـــاع  ستؤجج  المسلمين 
ــور اشــتــعــااًل حــال  ــ ــد األم ــزي وت
أن  وأضــافــت  عليها.  ــدام  اإلقـ
ــاوالت تـــرامـــب اســتــجــداء  ــحـ مـ
طريق  عن  الصهيوني  الكيان 
هو  يستحقون  ال  ما  منحهم 
ــرارات  ــارخ  عــلــى قـ ــداء صــ ــت اع
بأن  تقر  التي  المتحدة  األمــم 

وأنــهــا   فلسطينية  الــقــدس 
لبنود  وتــخــضــع  محتلة  أرض 
ودعت  الرابعة.  جنيف  معاهدة 
الشعوب  اإلسالمي”  ”المنبر 
لمزيد من  العربية واإلسالمية 
الفلسطينية  للقضية  الدعم 
ــقــدس  ــلــمــرابــطــيــن فـــي ال ول
ــى بــكــل  ــصــ ــ والـــمـــســـجـــد األق
الوسائل المتاحة  وإعالن غضبة 
التصريحات  هـــذه  ضــد  قــويــة 
الجنونية  من أجل عدم تكرارها 
متعلقة  قــــرارات  أي  ــف  ووقـ
بها. من جانبه استنكر  النائب 
الوطني  المنبر  جمعية  عــن 
اللجنة  ورئـــيـــس  ــي  ــالمـ اإلسـ

الشعب  لمناصرة  البرلمانية 
الفلسطيني المهندس محمد 
تصريحات  العمادي  إسماعيل 
الرئيس األمريكي ترامب بشأن 
عزمه  نقل السفارة األمريكية 
ــى الــقــدس الــشــريــف في  إلـ
مخالفة لقرارات األمم المتحدة 
أرض  الــقــدس   بــأن  تقر  التي 
معاهدة  لبنود  وتخضع  محتلة 
بذلك  وترفض  الرابعة،  جنيف 
االعتراف بالسيادة االسرائيلية 
خــرقــًا  مــثــل  ــا  م وهـــو  علىها، 
الدولية  المؤسسة  ــقــرارات  ل
المسلمين  لمشاعر  واستفزازًا 

في جميع أنحاء العالم.

أكد األمين العام لجمعية المنبر 
الوطني اإلسالمي الدكتور علي 
أحمد عبد هللا أن البحرين قدمت  
الكثير من خيرة أبنائها وشبابها 
تاريخها سواء  مر  على  شهداء 
في الدفاع عن استقالل الوطن 
وحــفــظ أمــنــه واســتــقــرارهــا أو 
ــة  ــن قــضــايــا األم فــي الــــذود ع
وغيرها  واليمن  فلسطين  في 
واإلسالمية. العربية  الدول  من 
يـــوم  ــخــصــيــص  ت أن  وأضـــــــاف 
قرار  بهم   لالحتفاء  للشهداء 
للقيادة  طــيــبــة  ولــفــتــة  مــقــدر 

يقتصر  أال  يجب  لكن  الحكيمة 
عــلــى يـــوم احــتــفــالــي وحــســب 
وإنما االحتفاء بالشهداء يحتاج 
من  أخرى  وخطوات  قرارات  إلى 
عائالت  لدعم  الموقرة  الحكومة 
هــؤالء الــشــهــداء الــذيــن ضحوا 
لما قدموه من  بأرواحهم وفاًء 
تضحيات جسام، معربًا عن خالص 
تقديره للدور الذي تلعبه أجهزة 
الـــذود عــن الوطــن  األمــن فــي 
التـي  والتضحيات  ومــقــدراتــه 
لألمن  حفظًا  يوميًا  يقدمونها 
واالستقرار في مملكتنا الحبيبـة.

"المنبر" يطالب بمزيد من الدعم 
ألهالي الشهداء الذين ضحوا 

بأنفسهم ليحيا الوطن

ــبــر الــوطــنــي  ــدرت جــمــعــيــة الــمــن ــ أصــ
اإلســالمــي بــيــانــًا حــول ســقــوط حلب 
والروسية،  الصفوية  المليشيات  بيد 
األمة  معركة  جولة في  أنها  مؤكدة 
واالستعماري  الصفوي  المشروع  مع 
العربية  الهوية  تغيير  يحاول  ــذي  ال
المنطقة،  ثــروات  ونهب  واإلسالمية 
بعد  تنتهي  لم  المعركة  أن  مؤكدة 
وما حدث هو جولة في معركة ممتدة 
على  وإنما  وحدها  سوريا  في  ليس 
والعراق  اليمن  في  األمــة  أراض  كل 
وفلسطين وغيرها وأن للتاريخ دورات 
وقد مرت األمة بأحداث جسام شبيهة 
تستسلم  لم  لكنها  اآلن  به  تمر  بما 
وهن  بعَد  وقويت  بل  بعُد  وتــجــددت 

وعزت بعَد ذل.

سقوط حلب منعطف خطير لكنه جولة في معركة األمة

أخبارنا
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أخبارنا

فقد  قديم  البحرين  فــي  الصحة  تــاريــخ 
األمريكية  البعثة  مستشفى  تأسست 
عــام   الــبــحــريــن  فــي  مستشفى  ــأول  ــ ك
أول  النعيم  مستشفى  وتعتبر  1893م، 
تم  والنساء  للرجال  حكومي  مستشفى 
كان  بينما  1938م،  العام  في  إنشاؤها 
السلمانية  مجمع  هو  طبي  مجمع  أول 
الخدمات  1957م. تعود  الطبي في عام 
في  الحكومة  تقدمها  الــتــي  الصحية 
البحرين إلى  العام 1920م وحتى اليوم، 
ستصبح  الخدمات  هــذه  أن   يبدو  لكن 
جزءًا من الماضي وذكرى جميلة يتشوق 
حولت  أن  بعد  وذلــك  إليها  البحرينيون 

الحكومة مشروع بقانون الضمان الصحي إلى مجلس النواب إلقراره من أجل 
البدء بالنظام الصحي الجديد مع مطلع العام 2018 بحسب تصريح رئيس 
المجلس األعلى للصحة الشيخ محمد بن عبد هللا آل خليفة. ما ورد بمشروع 
المصاريف  ضبط  يستهدف   النواب   بمجلس  حاليًا  يناقش  الذي  القانون 
وتعزيز مستويات الجودة من خالل تطوير المؤسسات والكوادر الطبية، لكن 
ثمة غموض في بعض نصوص المشروع تدعو للريبة والقلق وتحتاج إلى 

إجابات وتوضيحات شافية وضمانات حقيقية للمواطنين. 
لعل من أهم التساؤالت التي تقض مضجع الكثيرين  هل سيتحمل المواطن 
وستتحمل   الكامل  الدعم  الحكومة ستقدم  أن  أم  عالجه  تكلفة  من  جزءًا 
واضحة  وأسس  ومقاييس  ضوابط  هناك  وهل  التكلفة؟  كامل  الميزانية 
الضمان  صندوق  لتقديرات  ستخضع  أنها  أم  الصحية  الخدمات  لتقديم 
الصحي؟  وهل تمت دراسة تجارب الدول األخرى فيما يتعلق بهذا المشروع 
من أجل االستفادة من  تجاربهم الناجحة وتالشي السلبيات وتجنب تكرار 
التأمين  التأمين وشركات وساطة  خبرة شركات  األخطاء، واالستفادة من 
األكثر  التساؤل  أن  كما  عالية؟  جودة  ذات  خدمات صحية  تقديم  أجل  من 
إلحاحًا للمواطن حول ما صرح به رئيس المجلس األعلى للصحة »إن المشروع 
بقانون يهدف إلى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم 
بتقديم  المقصود  فما  لالستثمار«،  الجاذبة  المالية  واالستدامة  بالمرونة 
تاريخها  عبر  الخدمات  وهذه  لالستثمار،  جاذبة  للمواطنين  صحية  خدمات 
الطويل تقدم مجانيًا بنصوص دساتير البحرين دستور 1973 ودستور 2002«؟ 
الخدمات  الشامل بشرط تقديم  الصحي  الضمان  نحن مع  تطبيق مشروع 
الطبية والصحية مجانًا للمواطنين ودون تحمل أية مبالغ مالية عند دخول 
المستشفيات أو المراكز أو فتح الملفات وأن  يكون المشروع شاماًل لكل 
تأمينًا  يكون  وأن  الجراحية  العمليات  فيها  بما  والصحية  الطبية  الخدمات 
مفتوحًا وليس محدودًا وعدم وضع حد أعلى للعالج وخاصة: الحمل والوالدة، 
الخبيثة،  األمـــراض  المبكرة:  الفحوصات  الطبي،  الفحص  األســنــان،  عــالج 
التطعيمات  كل  يشمل  أن  و  وغيرها،  المزمنة  األمراض  الوراثية،  األمراض 
من األمراض واألوبئة لألطفال والبالغين المقرة من وزارة الصحة والتي قد 
تظهر أو تنتشر في بعض األوقات كما يجب أن يشمل فحص ما قبل الزواج 
وما شابهه، كما يجب أن تكون هناك خيارات كثيرة متاحة للمواطنين وأال 
يفرض على المرضى شبكة مستشفيات معينة، عيادات، مختبرات، صيدليات 
أو مراكز عالج وتأهيل محدودة أو صغيرة. إن التطمينات غير المبنية على 
ضمانات حقيقية والتي يطلقها المسئولون من وقت آلخر غير مجدية وغير 
كافية لطمأنة المواطنين الذين تكونت لديهم قناعات بأن الحكومة تتربص 
غير  سابقة  خبرات  ولديهم  للدولة  العامة  الميزانية  عجز  لسداد  بجيوبهم 
واضحة  إجابات  تأت  لم  وإن  والخدمات،  السلع  أسعار  زيادة  في  مطمئنة 
على تساؤالت المواطنين  وضمانات حقيقية تضمن في  نصوص المشروع 
بقانون فعلى النواب اتخاذ موقفًا أكثر انحيازًا لمصالح المواطنين وبالتالي 

رفض المشروع بقانون جملًة.

»الضمان الصحي«..

خـدمـة أم استثمـــار؟!

بقلم النائب:
محمد إسماعيل العمادي

المنبر  لجمعية  العام  األمين  نائب  أكد 
الوطني اإلسالمي الشيخ ناصر الفضالة 
تمثل  الفلسطينية  القضية  أن  على 
ــدى الــعــرب  ــرز لـ ــ ــم واألبـ الــقــضــيــة األهــ
والمسلمين في جميع أنحاء العالم وأن 
الفلسطينية  األراضــي  وجميع  القدس 
أحد  يملك  وال  والمسلمين  للعرب  ملك 
للصهاينة  منها  واحــد  شبر  عن  التنازل 
الماضية  الفترة  ”خالل  وقال:  المعتدين. 
تراجع  الفلسطينية  القضية  تكون  ربما 
البلدان  من  العديد  في  بها  االهتمام 
البالد  هذه  تشهده  لما  نظرًا  العربية 
إنشغال  إلــى  أدت  واضــطــراب  توتر  من 
الطاغية  الداخلية  بمشاكلها  الشعوب 
تظل  ولكن  خارجية،  مشاكل  أية  على 
لدى  واألبـــرز  األهــم  القضية  فلسطين 

الشعوب.
القدس  ملتقى  خالل  الفضالة  وأضاف 
والذي  عشر  الحادي  العالمي  الشبابي 

يتطلب هذا  عقد مؤخرًا في اسطنبول 
حتى  االنتظار  عــدم  الفلسطينيين  من 
يبدي الشارع العربي اهتمامًا أكبر في 
إلى  الدفع  عليهم  ويتوجب  قضاياهم، 
دولتهم  وأســس  قواعد  وبناء  األمــام 
ومن  هللا  على  واالعتماد  المستقبلية 
ثم الذات في هذا التوقيت الحرج الذي 
الشعب  أن  إلــى  وأشــار  أمتنا.  بها  تمر 
الفلسطيني أبهر العالم بصموده أمام 
الغاشمة وأن الشباب  اآللة الصهيونية 
الفلسطيني ألهم شباب العالم بنضاله 
الذين  الشباب  ألهم  وربــمــا  وصــمــوده 
كانوا في مقدمة ثورات الربيع العربي، 
والحركات  األولـــى  االنتفاضة  وخــاصــة 
الجهادية في السنوات األخيرة، مؤكدًا 
الفلسطينيين يملكون  الشباب  أن  على 
خاص  ربيع  تحقيق  على  اليوم  المقدرة 
الصهاينة  مــن  فلسطين  يخلص  بهم 

المعتدين.

خالل مشاركته في ملتقى القدس..
الفضالة يدعو إلى »ربيع 

فلسطيني« يقتلع الصهاينة 
من المنطقة



دورية تصدر عن جمعية المنبر الوطني اإلسالمي العدد )25( أبريل 2017م8
دورية تصدر عن جمعية المنبر الوطني اإلسالمي | العدد 25 | أبريل 2017

وأضــاف أن  رؤيــة 2030  التــي 
أطلقت منذ ســنوات تســتهدف 
والمقيــم  المواطــن  يحصــل  أن 
جيــدة  صحيــة  خدمــات  علــى 
واالســتدامة  بالعدالــة  تمتــاز 
والتنافســية مــن خــالل إعــادة 
للصحــة  جديــد  نظــام  تصميــم 
ليخــدم الســكان بشــكل أفضــل 
وللتعامل مع التحديات وتقديم 

خدمة جيدة.
وأوضح رئيــس المجلس األعلى 
الصحــي  الضمــان  أن  للصحــة 
يعنــي تغطيــة عامــة وشــاملة 
علــى  للحصــول  حواجــز  وبــال 
الخدمــة وأن للمريض الحق في 
اختيــار مقــِدم الخدمــة واختيــار 
مقــدم التأميــن الصحــي  وأنــه 
مــن خــالل هــذا النظــام ســيتم 
اســتبدال ميزانيــة وزارة الصحة 
الحكوميــة  والمستشــفيات 
باشــتراك إلزامي لــكل فرد في 
البحرين محســوبًا اكتوارياً يدفع 
اشــتراك  أو  الضمــان  لصنــدوق 

التأميــن  وتراقبــه وزارة المالية 
ووزارة الصحــة وديــوان الرقابة 

المالية.

أهداف المشروع
وأضاف الشيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفــة أن مــن أهــم أهداف 
مشــروع الضمــان الصحي إعادة 
تنظيــم تقديم الخدمات الصحية 
بإدخــال نظــام الضمــان الصحي 
الشــامل والذي يخلــق صندوقًا 
مركزيًا لشــراء الخدمات الصحية 
للمواطنين من مقدمي الخدمة 
بشروط تضمن الجودة والكفاءة 
المــوارد،  اســتعمال  وحســن 
وســيحول هــذا المشــروع وزارة 
الصحــة من مقــدم للخدمة إلى 
منظــم ومراقــب لهــا بالتعــاون 
مــع المجلس األعلى، كما تقوم 
بالتركيــز علــى المحافظــة على 
الصحــة بتقويــة وتنفيــذ برامــج  
الصحة العامة والوقاية الصحية 

والخدمــات  الصحــة  وتعزيــز 
والعجــزة  للمرضــى  الصحيــة 
االحتياجــات  وذوي  والمســنين 
الخاصــة ويشــمل ذلــك التعامل 
مــع العوامــل البيئيــة المؤثــرة 
علــى الصحــة. وأضــاف أن هــذا 
المستشــفيات  يمنــح  النظــام 
والمراكــز العامة التمتــع بإدارة 
ذاتيــة مســئولة وتعتمــد فــي 
مــن  تقدمــه  مــا  علــى  دخلهــا 
خدمات تنافســية تتلقى أجرها 
من الصندوق وشركات التأمين، 
وتقويــة وتعزيز نظــم الحوكمة 
والمراقبــة بإنشــاء بنيــة تحتيــة 
المعلومــات  نظــم  مــن  قويــة 
تربــط جميــع المعنييــن وتوفــر 
المعلومــات الصحيحــة لمراقبــة 

الجودةواإلنفاق.

المشروع وعالج المشكالت
وفيمــا يتعلــق بأبرز المشــكالت 
التــي ســيتم عالجهــا بتطبيــق 

هــذا المشــروع فأشــار الشــيخ 
محمــد إلــى  إبــراز أهميــة دور 
متلقــي الخدمــة بإعطائه الحق 
فــي االختيــار ممــا يفــرض على 
مقدمي الخدمة حسن التواصل 

معه وتقديم خدمة جيدة ترضيه. 
وضبــط العالقــة بيــن مقدمــي 
الخدمــة ومتلقيها بنظام مالي 
موحــد قائم على حســاب قيمة 
الخدمــة و بناء على نوع المرض 

وتصنيفه والعمليات واإلجراءات 
التــي يتطلبها مما يفرض على 
مقدمــي الخدمــة تطبيق نظام 
التكلفة للســيطرة علــى الهدر 
وتقديــم خدمــة جيــدة بتكلفــة 

معقولة.
وأضــاف رئيس المجلس األعلى 
مزايــا  أهــم  مــن  أن  للصحــة 
المشــروع توفيــر شــبكة أمــان 
صحيــة للمواطنيــن والمقيميــن 
تجنبهــم الوقــوع فــي مشــاكل 
ماليــة للحصــول علــى الخدمــة 
الحاجــة  بتقليــص  الصحيــة 
لإلنفــاق المباشــر وفتــح البــاب 
أمــام القطــاع الصحــي الخــاص 
نين مما  لتقديــم خدمــات للمَؤمَّ

يعزز من مساهمته.

طبيب األسرة
يتبنــى  المشــروع  أن  وأوضــح 
نظام طبيب األسرة في الرعاية 

مشاركون بندوة المنبر اإلسالمي يطالبون بعدم تحـمـل 
الــمواطنين أية أعباء إضافية في »الضمان الصحي«

رئيس المجلس 
األعلى للصحة: 
ال رسوم مقابل 
الخدمات الصحية 

األولية 

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة أن الحكومة قررت العمل على 
مشروع الضمان الصحي نظرًا للتحديات الكبرى المتعلقة بارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، حيث تزيد سنويًا 

بما ال يقل عن 10 % األمر الذي يستدعي تدخاًل لضبط الصرف إضافة إلى زيادة األمراض المزمنة وغير 
المعدية والزيادة في تكاليف األدوية والتقنيات، مستهدفة من خالل هذا المشروع تحقيق الجودة والعدالة 

واالستدامة والتنافسية ووقف الهدر.

مجلسنا
رئيس »األعلى للصحة«: المشروع يستهدف ضبط الصرف وتقديم خدمات صحية تمتاز بالعدالة والتنافسية
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األولية  والدور الذي يلعب في 
تقديــم خدمــات الصحــة االولية 
والوقاية بالتطعيمات والتوعية 
وكونه مستشــارًا للعائلة يحول 
المحتــاج منهــم إلــى الخدمــات 
الثانويــة ويتابــع حالتهــم فيها 
اســتعدادا لمواصلــة العالج بعد 

الخروج من المستشفى.

تمويل الخدمات الصحية
 وحــول تمويل مشــروع الضمان 
الصحــي فأشــار الشــيخ محمــد 
إلى  أن تمويل الخدمات الصحية  
اشــتراكات  طريــق  عــن  ســيتم 
إلزاميــة تدفــع مقدمــا للضمان 
الصحــي مــن الحكومــة وصاحب 
يــوزع  ممــا  واألفــراد  العمــل 
التكلفة بشــكل عــادل ومرضي  
على أن تقوم مؤسســة رسمية 
وهي صنــدوق الضمان بتجميع 

االشــتراكات ومــوارد الصندوق, 
الصحيــة   الخدمــة  وشــراء 
للبحرينييــن وغيــر البحرينيين من 
مقدمــي الخدمة وله الحق في 
للقيــام  شــركات  مــع  التعاقــد 
ببعــض اعمالــه ويقــدم الخدمة 
فــي رزم صحيــة أهمهــا الرزمة 
والرزمــة  للمواطنيــن  الصحيــة 
وهــي  للمقيميــن  الصحيــة 
الخدمات الصحية المقرة بقانون 
الضمــان الصحــي المقــدم مــن 
الحكومــة والــذي وافــق عليها  

البرلمان.

رفض األعباء اإلضافية
مــن جانبــه أكــد األميــن العــام 
الوطنــي  المنبــر  لجمعيــة 
اإلســالمي الدكتــور علــي أحمد 
الخدمــات  قضيــة  أن  عبــد هللا 
الصحيــة ولعالجيــة تهــم جميع 
الشــارع  وتســود  المواطنيــن، 
الترقــب  مــن  حالــة  البحرينــي 
الحكومــة  تقــدم  بعــد  والريبــة 
بمشروع قانون الضمان الصحي 
للبرلمــان، مشــددًا علــى ضرورة 

عدم تحمل المواطنين أية أعباء 
إضافيــة أو رســوم للدخول وأن 
يستمر تقديم الخدمات الصحية 
كاملــة  بمجانيــة  والعالجيــة 
تتحملهــا ميزانيــة الدولــة عــن 
المواطنيــن كما نصت على ذلك 
المــادة الثامنة من الدســتور أن 
»لــكل مواطن الحق في الرعاية 
الصحية، وتعنى الدولة بالصحة 
العامة، وتكفل وسائل الوقاية 
والعــالج بإنشــاء مختلــف أنواع 
والمؤسســات  المستشــفيات 

الصحية«.
الصحيــة  الرعايــة  أن  وأضــاف 
والعالجية المنظمة والمؤسسة 
من قبل الدولة قديمة واستمرت 
هذه الخدمات الصحية إلى يومنا 
هــذا برعاية شــاملة وكاملة من 
النــواب  الدولــة، مطالبــًا   قبــل 
القانــون  ينــص  أن  بضــرورة 
علــى كامــل الحقــوق العالجيــة 
والصحيــة التــي تلــزم الحكومــة 
بتقديمها للمواطنين دون تحمل 

المواطنين أية أعباء إضافية.
وتســاءل األميــن العــام للمنبــر 
اإلســالمي عــن تكلفــة العــالج 
بالنسبة للمواطن وهل ستقدم 
الحكومة الدعم الكامل وتتحمل 
أم  التكاليــف  كامــل  الميزانيــة 
ســيتحمل الموطن جــزءًا منها؟ 
وهــل هناك رســوم دخــول عند 
زيــارة المريــض للطبيــب؟ وهل 
يشــمل الضمان الصحــي العالج 
فــي المستشــفيات الحكوميــة 

فقط؟ 
كما تساءل عن ماهية الضمانات 
الصحيــة  الرعايــة  تطــور  التــي 
والعالجية  وتكفل عددهورها؟ 
وهل هنــاك حد أعلــى للتكلفة 
وما هي آليــة العالج والتكلفة 
وأورام  المزمنــة  لألمــراض 

السرطان؟

مالحظات »خدمات النواب«
لجنــة  رئيــس  أكــد  مــن جهتــه 
النــواب  بمجلــس  الخدمــات 
المشــروع  أن  الماضــي  عبــاس 
حساس جدًا بالنسبة للمواطنين 
والنواب يتعاملون معه بأهمية 
بالغة وقد عقدت لجنة الخدمات 
لمناقشــته  عديــدة  اجتماعــات 
ولديها عــدة مالحظــات تتطلع 
الحكومــة  لهــا  تســتجيب  أن 

وتقوم بإضافتها أو تعديلها.

نريــد مشــروعًا  »نحــن  وأضــاف: 
متميزًا يستفيد منه المواطنون 
وال يمثل عليهم أية أعباء مادية 
كشــريك  النــواب  وأن  إضافيــة 
التنفيذيــة  للســلطة  أساســي 
ســيتعاونون مــع الحكومــة من 
األفضــل  إلــى  الوصــول  أجــل 

واألصلح للمواطنين«.

فشل التجربة القطرية
وفــي مداخلتــه طالــب النائــب 
عبد الحميد النجار بضورة التريث 
ودراســة تجــارب الــدول األخرى 
الســلبيات  تفــادي  يتــم  حتــى 
التي وقعت في عدد من الدول 
األخــرى، مشــيرا إلــى أن هــذا 

النظام قد فشل في قطر.
أما النائب  محمد الجودر   فأكد 
أن دفــع أي رســوم مــن جانــب 
للدســتور  مخالــف  المواطنيــن 
وال يمكــن قبوله، متســائاًل عن 
الخــدم  مــن  المشــروع  موقــف 
الذين يعتبرون جزءًا من األسرة، 
كيــف ســيتم التعامــل معهم؟ 
ومن سيتحمل تكلفة عالجهم؟

الرسوم والعالج بالخارج
وفي رده على تساؤالت الحضور 
أكد الشــيخ محمد آل خليفة أنه 
ال توجد أية رسوم دخول للعالج 
األولي لطبيب األسرة  الذي لن 
يســتطيع المريــض الذهاب إلى 
المستشــفى العــام إال بتحويل 
منــه،  وأمــا عــن كيفيــة تقييــم 
األداء بالنسبة للخدمات الصحية 
المقدمــة  فأوضح أنه ســيكون 
التقييــم  اســتفتاء  خــالل  مــن 
الســنوي بأســئلة محــددة عــن 

الخدمات وأنواعها.
فــي  بالعــالج  يتعلــق  وفيمــا 
الخــارج فأوضــح أن لجنــة طبيــة 
هــي التــي تقــرر العــالج فــي 
الخــارج عن طريــق الصندوق أم 
ال عــن طريــق تقارير فنية وهذا 
النظــام قائم ومعمــول به اآلن 

وسيستمر.
أن  فأكــد  قطــر  تجربــة  وحــول 
تكلفة المشروع في قطر صارت 
مكلفــة جدًا حيث لم يكن هناك 

ضبط لإلجراءات والمصروفات.

الدكتور علي أحمد:
يجب أن ُيَنص في 
قانون الضمان 

الصحي على كامل 
حقوق المواطنين  

النائب
عباس الماضي:

لدى لجنة الخدمات 
بمجلس النواب 

عدة مالحظات على 
مشروع القانون 

تتطلع أن تستجيب 
لها الحكومة 

مجلسنا
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وشدد على أن السياسات التي 
سد  فــي  الحكومة  تنتهجها 
عجز الميزانية غير مجدية ألنها 
المرض  ولــيــس  الــعــرض  تعالج 
وتلجأ إلى حلول سهلة ومؤقتة 
استراتيجية  سياسات  وليست 
حيث تستنزف جيوب المواطنين 
رؤيـــة  ــاك  هــن ــكــون  ت أن  دون 
لبدائل حقيقية لعالج  متكاملة 

عجز الميزانية.
"المنبر  لـ  العام  األمين  ورأى   
له  تتعرض  مــا  أن  اإلسالمي" 
يتطلب  مــؤامــرات  مــن  البحرين 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــداخــلــيــة 
وتحقيق  والتكاتف  والتماسك 
ومكافحة  االجتماعية  العدالة 
ــع أشــكــالــه  ــي ــم ــج الـــفـــســـاد ب
ــادة  ــي ــق ــف ال ــل وااللـــتـــفـــاف خ
الشرعية للمملكة والعمل على 
بالمخاطر  المواطنين  توعية 
األمــن  ــكــون  ي وأن  الــمــحــدقــة 
ضمن  والثقافة  والتعليم 
تعمل  واضحة  استراتيجية 
مـــن خــاللــهــا الــحــكــومــة 
ــذه  ــة هــ ــهــ ــ ــواج ــ ــم ــ ل
ــر، كــمــا  ــاطـ ــخـ ــمـ الـ
السعي  يــجــب 
والعمل على 
وحــــــــــــدة 
خليجية  

الدفاع  وتفعيل  األمــن  تتضمن 
ــدة االقــتــصــاد  ــ الــمــشــتــرك ووح
يلي  وفيما  الخارجية  والشئون 

نص الحوار:
 ما هي رؤية جمعية المنبر 
الوطني اإلسالمي لمشروع 

الضمان الصحي الجديد؟
والــشــروط  للضوابط  رؤيــتــنــا   -

التي يجب توافرها في مشروع 
حاليًا  الموجود  الصحي  الضمان 
في البرلمان هو ضرورة حصول 
حقوقهم  عــلــى  الــمــواطــنــيــن 
الدستورية في تقديم الخدمات 
وعدم  مجانا،  والصحية  الطبية 
أعــبــاء  أيـــة  الــمــواطــنــيــن  تحمل 
مالية إضافية وتتحمل الحكومة 
يكون  وأن  كــامــلــة  التكاليف 
الخدمات  لكل  شاماًل  المشروع 

الطبية والصحية.
ــل نـــتـــوقـــع رفــضــكــم  ــ  هـ
للمشروع في مجلس النواب 
رؤيــتــكــم  يــتــضــمــن  لـــم  إذا 

السابقة ؟
 رؤيتنا نابعة من الدستور  وأي 
قانون يجب أال يخالف الدستور 
تؤكد  رؤيتنا  باطاًل،  أصبح  وإال 
الحق  مــواطــن  لكل  أن   على 
في الرعاية الصحية وأن تكفل 
وسائل الوقاية والعالج بإنشاء 
المستشفيات  أنـــواع  مختلف 
أن  دون  الصحية   والمؤسسات 
يتحمل المواطن أية أعباء مادية، 
وأي أعباء مادية ستفرض على 
بالتأكيد  سنرفضها  المواطنين 
وصريح  واضــح  بشكل  وسننحاز 
المواطنين  ومكتسبات  لحقوق 
الوسائل  بكل  عنها  وسندافع 
ــا وســيــاســًا  ــوري الــمــتــاحــة دســت
اإلصالحي  المشروع  وبرلمانيًا، 
المواطنين  منح  الملك  لجاللة 
مكتسبات ال يجب الخصم منها 
تحت أية مزاعم بل يجب منحهم 

المزيد منهم نظرًا لزيادة األعباء 
الملقاة على عاتق المواطنين.

 هل تتوقع رفض البرلمان 
لمشروع الضمان الصحي إذا 
ما فرض أعباء مالية جديدة 

مقابل الخدمة الصحية ؟
نحن سنرفض المشروع اذا أضاف 
المواطنين  على  مالية  أعــبــاًء 
الطبية  الخدمات  تكن  لم  واذا 
ــا عن  ــ ــيــة، أم ــصــحــيــة مــجــان وال
مجلس النواب فأتمنى أن تكون 
أعينهم  المواطن نصب  مصلحة 
وأال يمرروا شيئا يزيد من أعباء 
المواطن بحجج واهية وضعيفة، 
مررت   كما  المشاريع  تمرر  وأال 
مكتسبات  مــن  تخصم  أمــــور  
ــيــن  ففي  وحـــقـــوق الــمــواطــن
الشديد  لألسف  البرلمان  هذا 
الغالب  فــي  يميل  ال  الــمــيــزان 
ــح الــمــواطــن، وإنــمــا  إلـــى صــال
وربما  ضيقة،  حسابات  لصالح 
أكثر  التنفيذية  السلطة  تكون 
المستقلين  مجلس  مع  ارتياحًا 
لتعاون  الجمعيات؛  مجالس  من 
تمرير  في  الالمحدود  المجلس 
بخالف  الحكومة،  تريده  ما  كل 
)البرلمانات  الجمعيات  مجالس 

السابقة(.
الماضية  الفترة  شهدت   
عــــــــــددًا مـــــن اإلجـــــــــــراءات 
برفع  المتعلقة  الحكومية 
ــخــدمــات والــســلــع   أســعــار ال
ــذه  مــــا مـــوقـــفـــكـــم مــــن هـ

االجراءات؟
ــكــر  ــن ــن نـــســـتـــغـــرب ونــســت ــحـ نـ
انتهجتها  الــتــي  الــســيــاســات 
الماضية  الفترة  خالل  الحكومة 
ــار  ــي تـــســـتـــهـــدف إفـــقـ ــ ــت ــ وال
مجموعة  خالل  من  المواطنين 
مــن الـــقـــرارات الــصــادمــة التي 
تمثلت في زيادة أسعار السلع 
ــعــالوة  والـــخـــدمـــات ووقــــف ال

الوحدة الوطنية والوحدة الخليجية 
ضرورات أســــاســية لمواجهة المؤامرات

أكد األمين العام لجمعية المنبر الوطني اإلسالمي الدكتور علي احمد عبد الله على 
أن الجمعية سترفض  مشروع الضمان الصحي إذا لم تقدم الخدمات الصحية والطبية 

للمواطنين مجانًا ودون فرض أية أعباء مالية.

حوار
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التراجع  يتم  أن  قبل  السنوية 
عن هذا القرار من أجل تعويض 
مــاليــيــن فــقــدت ســـواء بسبب 
ــشــارك  ــم ي ــة لـ قــــــرارات خــاطــئ
أو  صناعتها  فــي  المواطنين 
ــاوزات  ــج ت بسبب  أو  ــخــاذهــا  ات
عشرات  تكررت  ــة  وإداريـ مالية 

المرات دون محاسبة ألحد.
أنها  تقول  الحكومة  لكن   
ــرارات  ــ ــهــكــذا قـ مــضــطــرة ل
بــســبــب الــعــجــز الــكــبــيــر في 

الميزانية ؟
الضغط  على  الحكومة  ــرار  إصـ
ــيــن مـــن خــالل  ــمــواطــن عــلــى ال
استنزاف ما في جيوبهم لسد 
اآلثار  وتحميلهم  الموازنة  عجز 
السلبية لتجاوزات مالية وإدارية 
لــبــعــض الــمــســئــولــيــن أفــقــدت 
من  الماليين  مئات  الميزانية 
وإجحاف  ن  بيِّ ظلم  هو  الدنانير 
بحقوق المواطنين بل هو خصٌم 
تحققت  التي  المكتسبات  من 
ــشــروع اإلصــالحــي  ــم بــفــضــل ال
لجاللة الملك وهو ما يفقدهم 
االستقرار االقتصادي ويزيد من 
ومثل  المعيشية،  معاناتهم 
تحمل  الــتــي  السياسات  هــذه 
المواطنين كامل األعباء ليست 
واستقراره  الــوطــن  صالح  فــي 
وعــلــى الــمــســئــولــيــن عــن تلك 

السياسات الحذر.
 ما الحل من وجهة نظركم؟
ــلـــى وضـــــع خــطــط  ــمـــل عـ ــعـ الـ
ــذور  واســتــراتــيــجــيــات تــعــالــج ج

الــمــشــكــلــة والـــمـــرض ولــيــس 
العرض وذلك من خالل التعامل 
بكل  المالية  الرقابة  تقارير  مع 
والتصدي  الهدر  ووقــف  جدية 
إيــرادات جميع  للفساد وإدخــال 
الشركات والهيئات إلى ميزانية 
الدولة والبحث عن فرص بديلة 
عن  بــعــيــدًا  الميزانية  لتمويل 
بعد  خاصة  المواطنين  جيوب 
ما  وهو  النفط  أسعار  انخفاض 
عديدة  ســنــوات  منذ  بــه  نادينا 
لكن لألسف الشديد لم تستجب 

الحكومة.
إلى  تحتاج  هــذه  رؤيتكم   
البرلمان  فــي  قــوي  تمثيل 
ــوه   ــمـ ــدتـ ــقـ وهـــــــــذا مــــــا فـ
لم  حيث  الماضية  االنتخابات 
إيصال  فــي  الجمعية   تنجح 
ــد لها  ــ ــب واح ــائ ــر مــن ن أكــث
أن  بــعــد   2014 بــرلــمــان  فــي 
قوامها  بكتلة  تمثل  كانت 
 2002 برلماني  فــي  ــواب  ن  7
أعــــددتــــم  فـــهـــل  و2006 
في  قوية  لمنافسة  العدة 

االنتخابات المقبلة؟
ــر  ــاألم هـــنـــاك لــجــنــة مــعــنــيــة ب
والظروف  األمــور  تدرس  وهي 
السياسية  بالعملية  المحيطة 
واالنتخابية وتتناقش مع أعضاء 
توصياتها  وسترفع  الجمعية 
ما  التخاذ  العامة  األمانة  إلــى 
على  نشدد  ونحن  مناسبًا.  تراه 
الــذي  األمــيــن  الشخص  اختيار 
ــشــد عــضــده  يــمــثــل الـــنـــاس وي
تدافع  متماسكة  قوية  بكتلة 

مع  وتعمل  الناس،  مصالح  عن 
الجميع لصالح الوطن.

ــد عــلــى  ــ ــزيـ ــ ــل مـــــا يـ ــ ــب ــ  ق
جمعية  عــقــدت  الــشــهــريــن، 
مؤتمرها  اإلسالمي  المنبر 
العام، ما هو مقدار التغيير 

في التشكيلة الجديدة؟

في المؤتمر العام للجمعية تم 
العامة  األمانة  انتخابات  إجــراء 
وحدثت  االستشارية  والهيئة 
العامة  األمــانــة  فــي  تغييرات 
في  وكذلك  الثلث،  من  تقترب 
وصعدت  االستشارية  الهيئة 
وجوه شبابية جديدة في أماكن 
لها  نرجو  الجمعية  قيادية في 
التوفيق في طرح رؤى جديدة 
الوطن  المنبر في  تحقق شعار 

من أمن وإصالح وتنمية.
 تموج المنطقة بموجة من 
الصراعات والحروب وتتعرض 
البحرين لمؤامرات تستهدف 
أمنها واستقرارها فما هي 
رؤيــتــكــم لــلــنــجــاة مــن هــذه 

المؤامرات ؟
الــوحــدة  فــي  تتلخص  رؤيــتــنــا 
والتماسك  الداخلية  الوطنية 
العدالة  وتحقيق  والــتــكــاتــف 
ــاحـــة الــمــزيــد  االجــتــمــاعــيــة وإتـ
مــن الــحــريــات وحــمــايــة حقوق 
خلف  وااللـــتـــفـــاف  ــان  ــســ ــ اإلن
للمملكة  الــشــرعــيــة  ــادة  ــقــي ال
والعمل على توعية المواطنين 

يكون  وان  المحدقة  بالمخاطر 
األمن والتعليم والثقافة ضمن 
من  تعمل  واضحة  استراتيجية 
خاللها الحكومة لمواجهة هذه 
السعي  يــجــب  كــمــا  الــمــخــاطــر، 
خليجية   وحـــدة  على  والــعــمــل 
الدفاع  وتفعيل  األمــن  تتضمن 
ــدة االقــتــصــاد  ــ الــمــشــتــرك ووح

والشئون الخارجية.

 هل من كلمة أخيرة ؟
الصالح  أجــل  من  نعمل  سنظل 
من  والــمــواطــن  للوطن  الــعــام 
الوطنية،  وثوابتنا  رؤيتنا  خالل 
وسننحاز لقضايا العدل والحرية، 
القوى  جميع  مــع  وسنتعاون 
السياسية التي تلتزم بالدستور 
الشرعية  وتــحــتــرم  ــون  ــان ــق وال
الــدســتــوريــة فـــي الــمــمــلــكــة، 
ــة  ــل رؤيـ ــم كـ ــدعـ ــقــف ونـ وســن
للوطن  رفعة  فيه  نــرى  وقـــرار 

والمواطن.

حوار

سنرفض مشروع الضمان الصحي إذا لم تقدم الخدمات الطبية مجانًا للمواطنين

استنزاف جيوب المواطنين لسد عجز الموازنة 
أمر مرفوض والحل في استراتيجية تعالج جذور 

المشكلة وليس أعراضها
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أحمد  محمد  الــكــاتــب  وبحسب 
بنيس فإنه في وقٍت كانت تلوح 
فيه بوادر انفراج في مشاورات 
األعمال  تصريف  حكومة  رئيس 
بنكيران،  عــبــداإللــه  المغربية، 
المعنية  السياسية  األحــزاب  مع 
قّرر  المقبلة،  الحكومة  بتشكيل 
إعفاءه،  السادس  محمد  الملك 
العثماني  الدين  سعد  وتعيين 
حدث  للحكومة.  جــديــدًا  رئيسًا 
بنكيران  أن  ــرّدد  ت أن  بعد  ذلــك، 
تقرير  لــتــقــديــم  يــســتــعــد  كـــان 
الملك، بشأن مسار  إلى  مفصل 
خاضها طوال  التي  المفاوضات 
األشـــهـــر الــخــمــســة الــمــاضــيــة، 
بمسألة  يتعلق  فيما  خصوصًا 
ــراكــي  ــاد االشــت ــحـ إشـــــراك االتـ
الحكومة،  الشعبية في  للقوات 
خــالٍف  نقطة  ــرز  أب والــتــي ظلت 

بينه وبين األحزاب األخرى. 
رسائل بين الفاعلين

ــر الــكــاتــب فـــي مــقــالــه  ويــشــي
المنشور بصحيفة العربي الجديد 
إلى أن ثمة تبادل للرسائل بين 
الفاعلين في الساحة المغربية، 
عكست، في مجملها، ما يعيشه 
تجاذباٍت،  من  السياسي  الحقل 
ــصــعــود الــســيــاســي  ــا ال ــرزهـ أفـ
ــن  ــي ــي ــإلســالم ــي ل ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ واالن
األعــوام  امتداد  على  المغاربة، 
في  السلطة  ورغــبــة  الفائتة، 
من  والحد  الصعود،  تحجيم هذا 

امتداداته المجتمعية.
وأضاف  بنيس بالنسبة للمؤسسة 
الملكية، بدا تدخل الملك محمد 
الناحية  مــن  صحيحًا  الــســادس 
الدستورية، هذا طبعًا إذا فهمنا 
المغربية،  الدستورانية  طبيعة 
السوسيوثقافية،  وخصائصها 
إعفاء  على  ينص  ال  فالدستور 
رئيس الحكومة المعين في حالة 

الحكومة،  تشكيل  فــي  فشله 
لكنه،  بنكيران،  مــع  حــدث  كما 
في  ينص  نفسه،  الــوقــت  فــي 
 42 الفصل  من  األولــى  الفقرة 
الدولة،  رئيس  ›‹الملك،  أن  على 
وحدة  ورمز  األسمى،  وممثلها 
الــدولــة  دوام  وضــامــن  ــة،  ــ األم
األسمى  والحكم  واستمرارها، 
على  يسهر  مؤسساتها،  بين 
سير  وحسن  الــدســتــور،  احــتــرام 
وعلى  الدستورية،  المؤسسات 

صيانة االختيار الديمقراطي..‹‹.
سطوة التقليد في مواجهة 

الحداثة السياسية
وقال :«يبدو جليًا أن قرار الملك 
السند  يعوزه  ال  بنكيران  إعفاء 
الشيء  والقانوني،  الدستوري 
الــعــثــمــانــي سيشكل  نــفــســه   
السابقة  األغلبية  من  الحكومة 
ــاد  ــح ــمــال إشـــــراك االت ــت مـــع اح
لتعيين  بالنسبة  االشتراكي« 
منسجمًا  ــدا  ب حيث  العثماني، 
الديمقراطي‹‹،  ›‹االختيار  مــع 

أو  السابق،  الفصل  سواء ضمن 
ضمن مقتضيات الفصل 47 فيما 
يخص اختيار رئيس الحكومة من 
االنتخابات  تــصــدر  الـــذي  الــحــزب 
التشريعية، غير أن قراءًة أعمق 
أبعد  هو  ما  إلــى  بنا  ستفضي 
الدستورية،  الوثيقة  ظاهر  من 
والذي تشكله الجوانب الثقافية 
النظام  تحكم  الــتــي  البنيوية 
السياسي المغربي في تحوالته 
المختلفة، وهي جوانب تعكس 
مواجهة  فــي  التقليد  سطوة 
األمر  السياسية،  الحداثة  موارد 
الذي يعّزز المشروعية التقليدية 
ــلـــى حـــســـاب الــمــشــروعــيــة  عـ
أن  يفترض  التي  الديمقراطية 
بها  ليدفع  جــاء   2011 دســتــور 

إلى األمام. 
المشروعيات  أن  المعروف  من 
بطبيعتها،  تــنــتــج،  التقليدية 
بتعّدد  تسمح  ال  مغلقة  أنظمًة 
السياسية  القوة  إنتاج  مواقع 
وتــنــوعــهــا، وتــنــزع دائـــمـــًا نحو 
والــثــقــافــي  الـــرمـــزي  التكثيف 

تسمح  وال  الحاكمة،  للسلطة 
تحت  إال  مضادة،  سلطات  ببروز 
الضغط، وضمن حدود ضيقة جدًا 
ندرك  هنا،  من  فيها.  ومتحّكم 
أن األداء السياسي والتواصلي 
لبنكيران، بما له وعليه، ما كان 
األكثر  والدوائر  الجهات  ليروق 
ال  السلطة،  حلقة  داخــل  تأثيرًا 
عن  المتواتر  حديثه  بعد  سيما 
في  ›‹دولتين  ووجـــود  التحّكم 
الــمــغــرب‹‹ وجــيــوب الــمــقــاومــة 

وغيرها.
بنيس والجناح المعتدل

بنيس  قال  نفسه  السياق  في 
رئيسًا  العثماني  تعيين  »إن 
محاولة  بمثابة  يبدو  للحكومة 
حزب  داخــل  معتدل  جناح  إيجاد 
يمثل  ال  والــتــنــمــيــة،  ــة  ــعــدال ال
عنصر توازن فقط بقدر ما يمثل 
تعزيزًا الستراتيجية السلطة في 
تعاطيها مع األحزاب السياسية، 
أو  نخبها،  ــاج  إدم على  بالعمل 
في  ــل،  األقـ على  منها  قــطــاع 

أفق  فــي  وبنياتها  هياكلها 
الــحــد مــن قـــوة هـــذه األحـــزاب 
كما  حــدث،  ما  وهــو  وحضورها، 
الحركة  أحــزاب  مع  معروف،  هو 
ما  التناوب  تجربة  بعد  الوطنية، 

بين 1998 و2002«.
كــانــت  وإذا  بــنــيــس  ويـــواصـــل 
ــحــزب اإلســالمــي قد  هــيــاكــل ال
أّكدت مساندتها خيارات بنكيران 
ــم من  ــرغ الــتــفــاوضــيــة، عــلــى ال
إعــفــائــه مــن الــمــلــك، مــا يعني 
أمــام  الــحــركــة  هــامــش  تضييق 
بخط  تقيده  وضرورة  العثماني، 
الــحــزب فــي مـــشـــاوراتـــه، فــإن 
داخل  تيار  وجــود  عن  يــتــرّدد  ما 
االتحاد  لقبول  مستعد  الــحــزب 
ــراكـــي ضــمــن الــتــحــالــف  ــتـ االشـ
للمصلحة  تغليبًا  الــحــكــومــي، 
»البلوكاج«  أن  يؤكد  الوطنية، 
إنهاك  غير  يكن  لم  السياسي 
ممنهج لبنكيران، تمهيدًا إلزاحته 
السياسي،  نــفــوذه  مــن  والــحــد 
وأكثر  مرنٍة  بشخصيٍة  واإلتــيــان 

قدرًة على بناء توافقات معينة.

نجح سعد الدين العثماني القيادي بحزب العدالة والتنمية المغربي من تشكيل الحكومة وذلك بعد أن كلفه 
العاهل المغربي خلفًا البن كيران الذي تعذر تشكيله الحكومة على امتداد خمسة أشهر وسوف تضم حكومة 

العثماني بحسب ما نشر في وسائل اإلعالم المختلفة 6 أحزاب، منها االتحاد االشتراكي.

السلطة المغربية »والعدالة والتنمية«.. توافق مرحلي 
أم رغبة في تحجيم صعود اإلسالميين

شئون عربية وإسالمية
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شئون عربية وإسالمية

ــر مـــنـــشـــور  ــ ــري ــ ــق ــ ــب ت ــســ ــحــ ــ وب
صعيد  فعلى  الرياض  بصحيفة 
السعودية  الخارجية  السياسة 
الحرمين  خــادم  حكومة  تولي 
بتنشيط  اهتماما  الشريفين 
الــدائــرة  فــي  السعودي  الـــدور 
اإلسالمية على مختلف األصعدة 
السياسية  العالقات  وتطوير 
مع  واالقتصادية  والعسكرية 
الـــــدول اإلســـالمـــيـــة الــهــامــة 
أية  التغاضي عن  والمؤثرة مع 
اخــتــالفــات فــي وجــهــات النظر 
إن  اإلقليمية  الــقــضــايــا  تــجــاه 
ــدت. حــيــث يــذكــر فــي هــذا  ــ وج
المقام زيارة ولي العهد األمير 
تركيا في  إلى  نايف  بن  محمد 
نهاية شهر سبتمبر 2016 بعد 
زيارة وزير الخارجية عادل الجبير 
خارجية  وزيــر  كــأول  أنقرة  إلــى 
محاضرة  يلقي  أجنبية  لــدولــة 
المقرب  )سيتا(  أبحاث  في مركز 
جاءت  وقــد  الحاكم.  الحزب  من 
أردوغــان ووفده  الرئيس  زيــارة 
الــريــاض  ــى  إل المستوى  رفــيــع 
بعد انعقاد أول جلسة لمجلس 
السعودي  الــتــركــي  التنسيق 
الــمــاضــي  ــر  ــراي فــب  8  –  7 فـــي 
اإلرهــاب ونشاط  لتناقش ملف 
الــمــجــمــوعــات اإلرهـــابـــيـــة في 
بــلــدان الــشــرق األوســــط. على 
فقد  البحرينية  السياسة  صعيد 
المنامة  بين  العالقات  اكتسبت 
وأنقرة زخما بعد االنقالب على 
البحريني  الــعــاهــل  قــيــام  اثـــر 
عربي  زعيم  كأول  أنقرة  بزيارة 
بعد االنقالب في 25 اغسطس 
له  زيــارة  آخر  بعد  تأتي  والتي 
منذ 8 سنوات وتعتبر قمته في 

الرئيس  مــع  األخــيــرة  المنامة 
عليا  قمة  ثــانــي  هــي  التركي 
ــادة الــبــلــديــن فــي أقــل  بــيــن قـ
يستحوذ  حــيــث  أشــهــر.   6 مــن 
والعسكري  السياسي  المجال 
واالقتصادي في ملف العالقات 
ــدة  ــن ــبــلــديــن عــلــى األج ــيــن ال ب
في  ويعززها  الحالية  الزمنية 
ذلك التوجه المتقدم للسياسة 
عالقاتها  تطوير  في  البحرينية 
المختلفة  الدولية  القوى  مع 
وبريطانيا  وتركيا  روسيا  مثل 
مع  العالقة  فتور  أوقــات  في 
الواليات المتحدة بعد انتفاضات 

.2011

وعلى صعيد السياسة الخارجية 
محطة  الدوحة  تبقى  القطرية 
جولة  أي  فــي  أهميتها  لها 
الــرئــيــس  بــهــا  ــقــوم  ي خليجية 

أردوغان لدول مجلس التعاون، 
البعد  األهــمــيــة  ــذه  هـ ــزز  ــع وي
التركية  للعالقات  اإلقليمي 
يعكسه  الـــــذي  ــة  ــطــري ــق ال  –

البلدين  نظر  وجــهــات  تــوافــق 
وإلــى  السلوك  مستوى  على 
ــا الــخــطــاب تــجــاه أزمـــات  حــد م
والــدور  واليمن  وليبيا  سورية 
البلدين  استغل  فقد  اإليراني. 
العالقات  لدفع  التوافق  هــذا 
مرتفعة  لمستويات  الثنائية 
انشاء  ــرزهــا  أب للنظر  وملفتة 
على  تركية  عسكرية  قــاعــدة 
ديسمبر  القطرية في  األراضي 
2015م والحضور القطري داخل 
عمليات  عبر  الــتــركــي  الــســوق 
تركية  بــنــوك  على  االســتــحــواذ 
وقطاع  فاينانس(  بنك  )آخرها 
ــعــض الــصــحــف  ــر ب ــب ــالم ع ــ ــ اإلع

على  التليفزيونية.  والــقــنــوات 
إلى  اإلشــارة  ينبغي  آخر  جانب 
للسفارة  المستمر  الــنــشــاط 
ــرة على  ــقـ أنـ ــي  ــة فـ ــقــطــري ال
السياسية  األصــعــدة  مختلف 
واالقتصادية والرياضية وتأثيره 
منحنى  اســـتـــمـــرار  ــم  ــ دع فـــي 
العالقات  مسار  فــي  الصعود 

التركية – القطرية.
اشتمال  عدم  من  الرغم  وعلى 
جــولــة الــرئــيــس الــتــركــي على 
مسقط  أو  الكويت  أو  أبوظبي 
ــات الــتــركــيــة مع  ــالق ــع لــكــن ال
ــذه الـــــدول مــســتــمــرة في  هــ
الجولة  بـــدء  فقبل  الــصــعــود، 
انطلقت أعمال الدورة التاسعة 
تركيا  بين  االقتصادي  للمجلس 
انعقاد  بعد  االمــــارات  ودولـــة 
السياسية  لــلــمــشــاورات  لجنة 

في  المسئولين  مستوى  على 
في  البلدين  خارجية  وزاراتـــي 
حكومتا  عــمــلــت  وقـــد  ــقـــرة.  أنـ
ملفات  تنحية  عــلــى  الــبــلــديــن 
ــالف بـــخـــصـــوص جــمــاعــة  ــ ــخ ــ ال
ظل  فــي  المسلمين  ــوان  ــ اإلخ
تنظيم  ــات  ــوعـ ــوضـ مـ ــد  ــصــاع ت
داعش اإلرهابي الذي قد يمثل 
على  اإلقليمية  األجــنــدة  صلب 
أزمات  لمختلف  القريب  المدى 
رغبة  إلى  باإلضافة  المنطقة، 
فرص  استثمار  فــي  الطرفين 
في  خــاصــة  الثنائي  الــتــعــاون 
المجال االقتصادي واستثمارات 
توليه  الــتــي  التحتية  الــبــنــيــة 
اعتبار هام  السياسة اإلماراتية 
إجماال  الخارجي.  توجهها  في 
لدى  والرغبة  االنفتاح  يعكس 
العالقات  تطوير  في  الطرفين 
الــثــنــائــيــة وتــكــثــيــف الــتــشــاور 
للتطورات  استجابة  اإلقليمي 
في مواقع تركيا ودول مجلس 
في  أنقرة  باتت  حيث  التعاون، 
مستقرة  اتــصــال  لقناة  حــاجــة 
الخليجية  الـــدائـــرة  مــراكــز  مــع 
وحضورها  تواجدها  ازداد  كلما 
الشرق  منطقة  سياسات  في 
تتبنى  المقابل  فــي  األوســـط. 
سياسة  الخليجية  الحكومات 
تقوم على االستجابة لتطلعات 
الجديد فيما بعد  التركي  الدور 
االنتفاضات العربية والتي تركز 
واقتصادية  أمنية  مصالح  على 
داخلية تركية في المقام األول 
لتعزيز حضورها  أكثر مما سبق 
ولتحقيق  والــدولــي  اإلقليمي 
الدول  تحتاجها  داخلية  منافع 

الخليجية.

اعتمدت سياسات دول مجلس التعاون الخليجي تجاه تركيا بعد حادثة وقوع االنقالب العسكري الفاشل في 15 يوليو 2016 
على مبادئ الدعم والتضامن اإلسالمي مع دولة إسالمية ليست قريبة جغرافيا في الموقع ولكن قريبة سياسيًا من قلب 

التفاعالت اإلقليمية والعالقات االقتصادية وبات وجودها في مختلف مواضيع المنطقة أمرا ملحوظا في اآلونة األخيرة سواء 
على األرض أو في االجتماعات الدولية. كما تعكس توجهات السياسات الخارجية للدول التي زارها الرئيس أردوغان مصلحة 
لصانعي قرار هذة العواصم في تطوير عالقاتهم مع دول المحيط وإضفاء زخم على الموقع اإلقليمي للدور الخليجي في 

سياسات الشرق األوسط.

جولة أردوغان..

تطور منتظم للعالقات التركية – الخليجية
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إلى  والمراقبون  الخبراء  ينظر 
األذان  مــنــع  قــانــون  مــشــروع 
الحكومي  االئتالف  أقره  الذي 
نوفمبر/  13 يوم   - اإلسرائيلي 
تشرين الثاني 2016 - على أنه 
ممنهجة  »خطة  ضمن  يــأتــي 
وكل  الــقــدس  تهويد  إلكــمــال 
واحــدا  ويعتبرونه  فلسطين«، 
مــن أخــطــر قـــــرارات إســرائــيــل 
تنبغي  ــك  ذل ومــع  العنصرية. 
اإلشارة إلى أنه ليس المحاولة 
ــى مـــن نــوعــهــا فـــي ما  ــ األولـ
 26 األذان.ففي  بحظر  يتعلق 
رمضان   3(  2006 سبتمبر/أيلول 
ـــ( دهــمــت شــرطــة عكا  1427هــ
ــذي تبلغ  ــ حــي وولــفــســون -ال
ــســكــان الـــعـــرب فيه  نــســبــة ال
حوالي أكثر من 90 % من مجمل 
الــبــالــغ عددهم  الــحــي  ســكــان 
حوالي 2500 - وصادرت مكبرات 
كان  مواطن  منزل  من  الصوت 
لُيعِلم  المغرب  أذان  بها  يرفع 
أهالي الحي المسلمين بدخول 
موعد اإلفطار، وذلك ألنهم ال 
من  المرفوع  األذان  يسمعون 
القديمة. عكا  مساجد  داخـــل 
ــراجــعــت عن  ــشــرطــة ت لــكــن ال
قرارها بمنع األذان في الحي، 
ــادة رفــعــه أال  ــ واشــتــرطــت إلع
تسبق ذلك تالوة آليات القرآن 
الكريم عبر مكبرات الصوت، وأال 
يرفع األذان مساء أيام الجمعة 
السبت  عطلة  لدخول  مــراعــاة 
لدى اليهود. وهو ما وافق عليه 
سكان الحي.وفي 13 ديسمبر/
تحدثت   2011 األول  ــون  ــان ك
البريطانية  إندبندنت  صحيفة 
إنه  -قالت  قانون  مشروع  عن 
بتأجيج  ويــهــدد  لــلــجــدل  مثير 
الدينية  العربية  الحساسيات 
والعرقية في إسرائيل- يقضي 
بتضييق الخناق على المساجد 
الصوت  التي تستخدم مكبرات 
تسبب  ــه  وأن األذان،  رفــع  في 
ــوزراء  الـ انــقــســام مجلس  فــي 
بنيامين  برئاسة  اإلسرائيلي 

نتنياهو.

وقضى مشروع القانون -الذي 

واعتِبر  المؤذن«  »قانون  ُسمي 
تغيير  ــفــرض  ل ــة  مــحــاول أول 
قيام  إعــالن  منذ  األذان  على 
بحظر   -  1948 عــام  إســرائــيــل 
في  الصوت  مكبرات  استخدام 
»أي مكان عبادة«، لكنه موجه 
مساجد  ــى  إلـ ــاس  ــ األسـ فـــي 
فبراير/  14 المسلمين.وفي 
شباط 2014 أدلت يوليا شترايم 
)من حزب »إسرائيل بيتنا«( نائبة 

بتصريح  حيفا  بــلــديــة  رئــيــس 
األذان  ــوت  صــ ــه  فــي شــبــهــت 
بـ«أصوات الخنازير البرية«، ودعت 
البلدي  المجلس  اجتماع  أثناء 
مؤخرا لوقف صوت األذان في 
رئيس  لكن  المدينة.  مساجد 
-ردا  قــال  ياهف  يونا  البلدية 
إن  نت-  للجزيرة  ســـؤال  على 
»ما قالته نائبته ال يمثل رأيه«.

األول  أكتوبر/تشرين   29 وفي 
2014 قرر حزب »إسرائيل بيتنا« 
قديم  قــانــون  مــشــروع  تقديم 
األذان  »إسكات«  هدفه  جديد 
المساجد  مــن  ينطلق  ــذي  الـ
القانون  ويمنح  الفلسطينية. 
توقيع  صالحية  الداخلية  وزيــر 
استخدام  فيه  يمنع  مــرســوم 
مـــكـــبـــرات الـــصـــوت فـــي كل 

للصالة«،  »بيتا  يعتبر  مــكــان 
تخويل  هــو  بذلك  والمقصود 
ــحــق فــي األمــر  الــســلــطــات ال
بـ«إسكات األذان«. لكن القانون 
الكنيست  حـــل  بــســبــب  ــد  ــم ُج

اإلسرائيلي )البرلمان(.
وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني 
2015 قدم النائب البرلماني عن 
حزب »البيت اليهودي« بتسلئيل 
قانون  مــشــروع  سموتريتش 
للكنيست يسمح بصدور قرارات 
يثبت  مكان  »أي  بإغالق  أمنية 
للقيام  تحريض«  منه  صدر  أنه 
اليهود  ضد  مسلحة  بعمليات 
المساجد«، ألنه  ذلك  »بما في 
-حسب زعمه- ال يوجد نص في 

التي  األمــاكــن  »ضد  الــقــانــون 
التحريض«. هذا  فيها  يمارس 
وقـــد حــصــل الــمــشــروع على 
توقيعات أعضاء في الكنيست 
وحزبْي  سموتريتش  حزب  من 
إسرائيل«،  و«كلنا  »الليكود« 
وجاء تقديمه في ظل تصاعد 
عبر  السكاكين«  »انتفاضة 
عمليات الطعن والدعس التي 
فلسطينيون  بها  يستهدف 
ــالل  ــتـ ــوات االحـ ــ ــ ــون ق ــبـ ــاضـ غـ
وجماعات المستوطنين.وفي 6 

اللجنة  أجلت   2016 مارس/آذار 
التشريعات  لــشــؤون  ــوزاريــة  ال
ــي الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة  ف
تقدم  قانون  مشروع  مناقشة 
مــردخــاي  الكنيست  عــضــو  ــه  ب
»البيت  حــــزب  عـــن  يــوجــيــف 
ــودي« الـــمـــشـــارك في  ــهـ ــيـ الـ
الحكومي.ويحظر  االئـــتـــالف 
ــو عـــبـــارة عن  ــمــشــروع -وهــ ال
قدمه  الــذي  للمشروع  تعديل 
الحزب قبل سنوات- رفع األذان 
في  الصوت  مكبرات  بواسطة 
في  وخاصة  مسجد   500 نحو 
وذلــك  والفجر،  الليل  ســاعــات 
بذريعة »إزعاج مئات اآلالف من 
جودة  على  والحفاظ  اليهود 
البيئة«.وفي 13 نوفمبر/تشرين 
اللجنة  ــرت  ــ أق  2016 الــثــانــي 
بالتشريعات  الخاصة  الــوزاريــة 
مشروع قانون يمنع رفع األذان 
عبر مكبرات الصوت في مساجد 
القدس والمناطق القريبة من 
أراضــي  وداخــل  المستوطنات 
وذلــك   ،1948 ــام  ع فلسطين 
تمهيدا لعرضه على الكنيست 
عليه  والمصادقة  لمناقشته 
يصبح  قــراءات حتى  ثالث  في 

قانونا واجب النفاذ.

مضمون القانون
المعدل  القانون  ينص مشروع 
-الذي تقدم به نواب يتزعمهم 
عضو الكنيست عن حزب »البيت 
يوجيف-  مــردخــاي  اليهودي« 
السماعات  تشغيل  حظر  على 
الخارجية للمساجد في األماكن 
المسلمين  بــيــن  المختلطة 
ــيــن  ــحــي ــمــســي ــود وال ــهــ ــ ــي ــ وال
المحتلة  والمناطق  بالقدس 
1948، وذلك وفق آلية تقدرها 
والشرطة. المحلية  السلطات 
الحظر  هذا  القانون  علل  وقد 
المواطنين  »يزعج  األذان  بــأن 
اإلسرائيليين ويسبب أذى بيئيا 
المعيشة«،  بمستوى  ويــضــر 
»مئات  أن  القانون  في  وجــاء 
القاطنين  اليهود  من  اآلالف 
السكنية  ــتــجــمــعــات  ال ــرب  ــ ق
يومي  -بشكل  يعانون  العربية 
الضوضاء  من  اعتيادي-  وغير 
ــدة الــنــاتــجــة عــن رفــع  ــشــدي ال
الليلة  خالل  مرات  عدة  األذان 
الباكرة«. الصباح  ساعات  وفي 
ــون  ــان ــق وأضــــــاف مـــشـــروع ال
أن  األذان-  منع  ذرائـــع  -ضمن 

تستعمل  المساجد  »سماعات 

ــبـــث مـــضـــامـــيـــن تــحــريــضــيــة  لـ
مناداة  خــالل  ووطنية«  دينية 
مضيفا  الصالة،  إلى  المصلين 
يقوم  المقترح  »القانون  أن 
العبادة  حرية  أن  فكرة  على 
ــاد ال تــشــكــل عـــذرا  ــقـ ــتـ واالعـ
الحياة«. ونوعية  بنمط  للمس 
القانون؛  هذا  نص  على  وبناء 
مكبرات  معدالت  تحديد  سيتم 
بيوت  »مختلف  فــي  ــصــوت  ال
في  الديانات«  لجميع  العبادة 
المساجد  بــأن  علما  إسرائيل، 
فلسطين  في  الوحيدة  هي 
التي تستخدم مكبرات الصوت 
لــرفــع األذان.ويـــمـــنـــح مــشــروع 
-الذي تقول الحكومة  القانون 
إلى  يستند  إنــه  اإلسرائيلية 
الــبــيــئــة لعام  ــون حــمــايــة  ــان ق
الداخلية صالحية  وزير   -  1961
الصوت  مكبرات  استخدام  منع 
في دور العبادة خالل ساعات 

الليل وعند الفجر.

»قانون األذان« مشروع قانون إسرائيلي؛ ينص على حظر رفع األذان عبر مكبرات صوت المساجد في القدس 

وفلسطين 1948 ويعاقب على ذلك. وافقت عليه لجنة التشريعات في الحكومة اإلسرائيلية، وإذا صادق عليه 
الكنيست فسيصبح قانونا ساري المفعول، رغم ما القاه من رفض وانتقادات داخل فلسطين وخارجها.

قانون منع األذان.. تتويج لمحاوالت إسرائيلية قديمة
شئون عربية وإسالمية



15 دورية تصدر عن جمعية المنبر الوطني اإلسالمي العدد )25( أبريل 2017م
دورية تصدر عن جمعية المنبر الوطني اإلسالمي | العدد 25 | أبريل 2017

شئون عربية وإسالمية

: جميل أن نرى الحكومة  وقال 
ــالم  ــ ــي وزيــــــر اإلعـ ــ ــة ف ــل مــمــث
ومــجــلــس الـــنـــواب الــبــحــريــنــي 
ــة  ــوازي األح بالقضية  يحتفون 
مسبوق،  غير  بشكل  العربية 
دعم  أمضينا سنوات في  فلقد 
لنا  أمنية  وكــانــت  األحــوازيــيــن، 
عــقــد مــؤتــمــر لــألحــوازيــيــن في 
بفضل  تحقق  ما  وهو  البحرين 

دعم القيادة الحكيمة.
مجلس  أن  الفضالة   ــاف  وأضـ
دعم  تقديم  بإمكانه  ــواب  ــن ال
تقديم   خــالل  من  عــال  معنوي 
من  لــنــخــبــة  ســيــاســيــة  دورة 
الــدعــم  أن  كــمــا  ــن،  ــيـ ــوازيـ األحـ
الحكومي هام ويجب أن يكون 
لما تمثله القضية األحوازية من 

أهمية بالغة للخليج والعرب.
الشعب  تــضــامــن  عــلــى  ــد  ــ وأك
البحريني ودعمه للشعب العربي 
استبدادي  نظام  ضد  األحــوازي 
طائفي إقصائي يمارس جميع 
أنواع الجرائم بحق "األحواز" في 

ظل صمت عالمي وعربي.
ــائــب  األمــيــن الــعــام  ــاف ن وأضــ
الشعب  اإلســـالمـــي    للمنبر 
العربي األحوازي  قدم تضحيات 
جسام في سبيل الحفاظ على 
هويته العربية وتحرير أرضه من 
يستحق  ما  وهو  الفرس  دنس 

منا الدعم والمساندة.
وأشاد الفضالة بموقف الشعب 
البحريني ودول مجلس التعاون 
مقدمتهم  وفــــي  الــخــلــيــجــي 
السعودية  العربية  المملكة 
في التصدى للمؤامرة اإليرانية 
التي خطط لها بليل لالنقضاض 
على مؤسسات البالد والشرعية 
الدستورية في البالد حيث ضرب 
الشعب البحريني المخلص أروع 

األمــثــلــة فــي حــمــايــة بــالدهــم 
ــول قــيــادتــهــم  ــ وااللـــتـــفـــاف ح
ــاع عــن مــقــدرات الوطن  ــدف وال
ــه  وهــــو مـــا أفــشــل  ــتـ ــويـ وهـ
المخطط اإليراني الذي لألسف 
الشديد نفذ في عدد من الدول 

العربية األخرى.
النضال  حركة  من  وفــد  وأكــد   
خالل  ــواز   ــ األح لتحرير  العربي 
بدولة  االعــتــراف  )آليات  ــدوة   ن
مــؤخــرًا  أقيمت  الــتــي  األحــــواز( 
ــحــضــور عــدد  ــبــحــريــن وب فـــي ال

ــواز هي  ــ الـــنـــواب أن األحـ ــن  م
تم  فـــإذا  ــران،  ــ إي ضعف  نقطة 
محتلة  كــدولــة  بها  ــراف  ــت االع
ستكون  فإنها  ــران  إي قبل  من 
التدخالت  كــل  لظهر  قاصمة 
اإليرانية في الشؤون الداخلية 
الفرس  أن  وأوضحوا  للمنطقة. 
مساحتهم أقل من نصف ايران، 
بين  متنوعة  المكونات  وبقية 
وبلوش،  وأذربيجان  وتــرك  عرب 

وهذا دليل ضعف أخر إليران.
التنفيذية  اللجنة  عضو  وأكــد 

لتحرير  العربي  النضال  لحركة 
بحسب  حميدان  سعيد  األحــواز 
صحيفة الوطن أن األحواز تضم 
ايران،  مياه  ثلث  من  يقارب  ما 
كما أن أكثر من 95 % من نفط 
ــاز ايـــران مــن األحــــواز، كما  وغـ
التمر  فــي  زراعــيــة  ثـــروة  تضم 
والقمح والشعير والذرة وقصب 
السكر والحمضيات والخضروات، 
الصبي  الــمــعــدنــيــة  والـــثـــروة 
أن  موضحا  والزئبق،  والحديد 
النفط  أخــف  مــن  ــواز  األحـ نفط 

في العالم ويستخدم لكثير من 
استقالل  أن  وذكــر  الصناعات، 
الى دولة  ايــران  يحول  األحــواز 

ضعيفة.
»البحرينيون  الـــنـــواب  وقــــال: 
ــخ األحـــــــواز  ــ ــاريـ ــ ــون تـ ــ ــرف ــ ــع ــ ي
تحصل  الـــتـــي  واالنـــتـــهـــاكـــات 
ــقــوقــهــم، وهـــذا  عــنــدهــم وح
قضيتنا،  بعدالة  قناعتنا  يزيد 
فاألحواز استمرار لحضارة عيالم 
الممتدة من 7000 سنة، وهي 
هرمز،  مضيق  إلى  البصرة  من 
وتضم  ــف  أل  375 ومساحتها 
الكثير من المدن العربية أهمها 
عـــبـــادان والــمــحــمــرة واألحــــواز 
ــارة  ــ ــم كـــانـــت إم وبـــوشـــهـــر، ثـ
ثم  األحــواز،  أرض  على  ميسان 
أصبحت ضمن الدولة االسالمية 
وقد  عربية،  إمــارات  وتتابعتها 
أخرجوا البرتغاليين والبريطانيين 

من الخليج العربي«.
 12 األحـــواز  اقليم  يضم  وتابع 
تقطيع  وتـــم  نــســمــة  مــلــيــون 
األحواز إلى 4 أجزاء، وقام بـ 16 
الفارسي،  االحــتــالل  ضــد  ــورة  ث
ثمنا  ــشــهــداء  ال آالف  ــع  ــ ودف
إلرجاع السيادة العربية لألحواز، 
شــعــبــكــم الـــعـــربـــي لـــم يــركــع 
لالحتالل، وقضية األحواز قضية 

عادية.
لجمعية  العام  األمين  أن  يذكر 
ــي اإلســالمــي  ــوطــن الــمــنــبــر ال
عبد هللا  أحــمــد  علي  الــدكــتــور 
االستشارية  الهيئة  ورئــيــس 
للمنبر األستاذ خالد القطان قد 

شاركا في الندوة.

وجه نائب  األمين العام لجمعية المنبر الوطني اإلسالمي الشيخ ناصر الفضالة الشكر والتقدير لسعادة السيد 
علي بن محمد الرميحي وزير شؤون اإلعالم لحفاوة استقباله  والوفد األحوازي ووعده بفتح آفاق إعالمية 
لخدمة القضية األحوازية العادلة، مشيرًا  إلى أن الزيارة كانت على هامش  ندوة )آليات االعتراف بدولة 

األحواز( التي أقيمت مؤخرًا بحضور عدد من النواب.

»الفضالة« يشكر وزير اإلعالم لدعم القضية األحوازية 

ويطالب بدعم القضية نيابيًا
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ــى  ــر إل ــقــري ــت ــذا ال ــخــلــص هــ وي
نــظــام  أســســت  إســـرائـــيـــل  أن 
الشعب  على  يهيمن  أبارتايد 
الــفــلــســطــيــنــي بــأجــمــعــه، في 
ــت الــــــذي يــــــدرك فــيــه  ــ ــوق ــ ال
مــؤلــفــو هـــذا الــتــقــريــر خــطــورة 
أن  يستنتجون  ــاء،  ــ االدعـ هـــذا 
ال  بما  تثبت،  واألدلـــة  الوقائع 
إسرائيل  أن  مجااًل،  للشك  يدع 
بسياساتها وممارساتها مذنبة 
بارتكاب جريمة الفصل العنصري 
صكوك  تعرفها  كما  )أبارتايد( 

القانون الدولي.
ويستند التحليل في هذا التقرير 
القانون  ومبادئ  مضامين  إلى 
ذاتها  اإلنسان  لحقوق  الدولي 
السامية  معاداة  ترفض  التي 
وغيرها من أيديولوجيات التمييز 
بما في ذلك: ميثاق  العنصري، 
األمم المتحدة )1945( واإلعالن 
ــحــقــوق اإلنـــســـان  ــمــي ل ــعــال ال
الــدولــيــة  واالتــفــاقــيــة   ،)1948(

العنصري  التمييز  على  للقضاء 
بكافة أشكاله )1965(. ويعتمد 
التقرير في المقام األول على 
 2 المادة  األبارتايد في  تعريف 
بشأن  الدولية  االتفاقية  مــن 
العنصري  الفصل  جريمة  قمع 

ومعاقبة مرتكبيها )1973(:
العنصري«  »الـــفـــصـــل  ــارة  ــبـ عـ
ــي تــشــمــل  ــتـ ــد( الـ ــ ــايـ ــ ــارتـ ــ )األبـ
ــمــارســات الــعــزل  ســيــاســات وم
المشابهة  العنصريين  والتمييز 
لتلك التي تمارس في الجنوب 
األفريقي، تنطبق على األفعال 
لغرض  المرتكبة  الالإنسانية...، 
فئة  هيمنة  وإدامـــــة  إقــامــة 
أية  على  البشر  من  ما  عرقية 
واضطهادها  أخرى  عرقية  فئة 

إياها بصورة منتظمة.
في  ارتبط  األبارتايد  ومصطلح 
ــددة، هي  ــحـ ــحــالــة مـ األصــــل ب
أنه  أفــريــقــيــا، إال  حــالــة جــنــوب 
أصبح ُيطلق على نوع من أنواع 
بموجب  اإلنسانية  ضد  الجرائ٬ 
القانون الدولي العرفي ونظام 
للمحكمة  ــاســــي  األســ ــا  ــ رومـ
ُيَعّرف  الذي  الدولية،  الجنائية 

األبارتايد بما يلي:
تعني »جريمة الفصل العنصري« 
)األبارتايد( أية أفال ال إنسانية... 
ــظــام  ــاق ن ــيـ ــي سـ ــ تـــرتـــكـــب ف
االضطهاد  قــوامــه  مؤسسي 
جماعة  جــانــب  مــن  المنهجي 
عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو 
وُترتكب  أخــرى،  عرقية  جماعات 

بنية اإلبقاء على ذلك النظام.
ــر من  ــقــري ــت ــذا ال ويــنــطــلــق هــ
اإلجماع على أن ال استثناء في 
حظر األبارتايد وأن انهيار نظام 
أفريقيا  جنوب  فــي  األبــارتــايــد 
وجنوب غرب أفريقيا )ناميبيا( لم 

يبطل ذلك.
المقاربة  بين  الخلط  ينبغي  وال 
األبــارتــايــد  لقضية  الــقــانــونــيــة 
التقرير  هـــذا  اعــتــمــدهــا  الــتــي 
ــد  ــســائ ــيـــن االســـتـــخـــدام ال وبـ
اإلدانـــة  عــن  تعبيرا  للمصطلح 
ظروف  تبرر  وقــد  واالستنكار، 
العنصري(، أو  وسياقات الفصل 
بنيوية  ظــروف  تولدها  ظاهرة 
)أبارتايد  كالرأسمالية  مغلفة 
اجتماعي  سلوك  أو  اقتصادي(، 
خاص من جانب بعض الجماعات 
عرقية  جماعات  تجاه  العرقية 
غير  اجتماعية(،  )عنصرية  أخــرى 
أن هذا التقرير يتمسك بتعريف 

القانون  يرد في  لألبارتايد كما 
ــي، والــــذي يــحــمــل في  ــدولـ الـ
الدول،  على  طياته مسؤوليات 
ــنــص عــلــيــهــا الــصــكــوك  كــمــا ت

الدولية.
ــة  ــ ــار األدلـ ــيـ ــتـ ويـــســـتـــرشـــد اخـ
لمناهضة  الدولية  باالتفاقية 
أن  على  تنص  التي  األبارتايد، 
من  تتكون  ــايــد  ــارت األب جريمة 
منفصلة  إنــســانــيــة  ال  أفــعــال 
إلـــى أن هــذه  لــكــنــهــا تــشــيــر 
األفعال ال تكتسب صفة جرائم 
تعمدت  إذا  إال  اإلنسانية  ضــد 
العرقية،  الهيمنة  غرض  خدمة 
األساسي  رومــا  نظام  وذحــدد 
»نظام  ــود  ــ وجـ تــعــريــفــه  ــي  فـ

»مقصد«  يـــخـــدم  مــؤســســي« 
الـ  أن  وبما  العرقية.  الهيمنة 
يقعان  والـ»مقصد«  »الغرض« 
في صميم كال التعريفين، يبحث 
تبدو  عوامل  في  التقرير  هــذا 
عن  منفصلة  ــر  األم ظاهر  فــي 
البعد الفلسطيني، وخاصة مبدأ 
الدولة اليهودية كما يعبر عنه 
وتصميم  اإلسرائيلي  القانون 
اإلسرائيلية،  الدولة  مؤسسات 
للشك،  مجاال  يدع  ال  بما  ليثبت 

وجود الغرض والمقصد.
ويجد التقرير النظام اإلسرائيلي 
بشكل  الــغــرض  لــهــذا  مصممًا 
القوانين  مجموعة  فــي  جلي 
التقرير  ويتناول  اإلسرائيلية، 

بــعــضــهــا فــقــط لــضــيــق نــطــاق 
على  األمثلة  أهم  ومن  البحث، 
ذلك سياسة األراضي، فالقانون 
األساسي )الدستور( اإلسرائيلي 
ينص على أنه ال يجوز بأي شكل 
من األشكال نقل األراضي التي 
أو  إسرائيل  دولــة  بها  تحتفظ 
أو  اإلسرائيلية  التطوير  هيئة 
الصندوق القومي اليهودي، ما 
يضع إدارة هذه األراضــي تحت 
سلطة هذه المؤسسات بصورة 
ممتلكات  قانون  وينص  دائمة، 
الدولة لعام 1951 على أن الحق 
المستقبلي في الممتلكات )بما 
إلى  يعود  األراضـــي(  ذلــك  في 
الدولة في أي منطقة »ينطبق 

ننشر تقرير )اإلسكوا( الذي أدى إلى
استقالة ريما خلف.. إسرائيل دولة أبارتايد

تقرير

تسبب تقرير لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا( والذي وصف إسرائيل بأنها 
دولة فصل عنصري )أبارتايد( في استقالة األمينة العامة التنفيذية للجنة ريما خلف بعد ضغوط كبيرة عليها 
لسحب التقرير، لكنها تمسكت بما جاء في التقرير ورفضت سحبه وقالت: "استقلت ألنني أرى من واجبي أال 

أكتم شهادة حق عن جريمة ماثلة، وأصر على كل استنتاجات التقرير". 
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إسرائيل«،  دولــة  قانون  عليها 
إسرائيل  أراضــي  سلطة  وتدير 
الــتــي تمثل  الـــدولـــة،  ــي  أراضــ
93 فــي الــمــائــة مــن األراضـــي 
المعترف  إسرائيل  حدود  ضمن 
محرم  قانونًا  وهي  دوليًا،  بها 
أو  تطويرها  أو  استخدامها 
اليهود،  غير  على  امتالكها 
وهذه القوانين تجسد مفهوم 
ــرد في  الــغــرض الــعــام كــمــا يـ
اإلسرائيلي  األساسي  القانون 
القوانين  هــذه  تغيير  ويمكن 
لكن  الكنيست،  في  بالتصويت 
الكنيست«  األساسي:  القانون 
أي  على  يحظر  أنــه  على  ينص 
حزب سياسي الطعن في ذلك 
الـــعـــام، هــكــذا يجعل  ــغــرض  ال
معارضة  اإلسرائيلي  القانون 
قانونية  غير  العرقية  الهيمنة 

فعاًل.
الديمغرافية  الهندسة  وتمثل 
ــث تـــخـــدم  ــ ــي ــ مـــــجـــــااًل آخـــــــر ح
ــرض الــحــفــاظ  ــ ــات غ ــاســي ــســي ال
يهودية،  دولــة  إسرائيل  على 
وأشهر قانون في هذا الصدد 
يمنح  الــذي  العودة  قانون  هو 
اليهود، أيًا يكن بلدهم األصلي 
حق  العالم،  أنخحاء  جميع  في 
على  والحصول  إسرائيل  دخول 
وبصرف  اإلسرائيلية  الجنسية 
بوسعهم  كــان  إذا  عما  النظرز 

حين  ــاألرض، في  ب تبيان صالت 
أي  الفلسطينيين  عــن  يحجب 
من  ذلــك  في  بما  مماثل،  حق 
في حوزتهم وثائق تثبت وجود 
تعود  الــتــي  عائالتهم  مــنــازل 
والمنظمة  البالد،  في  ألجيال 
والوكالة  العالمية  الصهيونية 
بسطلة  مــخــولــتــان  الــيــهــوديــة 
ــيــة، كــوكــالــتــيــن لــدولــة  ــون اقــان
ــيـــل، لــتــيــســيــر الــهــجــرة  ــرائـ إسـ
مصالح  وتــخــدمــان  الــيــهــوديــة 
بشكل  الــيــهــود  الــمــواصــطــيــن 
شتى  مــجــاالت  فــي  تفضيلي 
والتخطيط  األراضي  كاستخدام 
من  وغــيــرهــا  الــعــام  العمراني 
حيوية  تــعــد  ــتــي  ال ــمــجــاالت  ال
وتستخدم  اليهودية،  للدولة 
الهندسة  قــوانــيــن  بعض  فــي 
مبطنة،  لــغــة  الــديــمــغــرافــيــة 
البلدية  للمجالس  تسمح  بحيث 
اليهودية برفض طلبات اإلقامة 
لمواطنين فلسطينيين، ويسمح 
ــي عـــادة  ــل ــي الــقــانــون اإلســرائ
اإلسرائيليين  المواطنين  ألزواج 
ولكنه  إسرائيل،  إلى  باالنتقال 
من  الفلسطينيين  يستثني 
خــارجــهــا  أو  الــمــحــتــلــة  األرض 
نطاق  وعلى  ــراء،  اإلج هذا  من 
أوسع، تعتمد إسرائيل سياسة 
فلسطيني  أي  ــودة  ــ ع ــض  رفـ
قسرًا  والمنفيين  الالجئين  من 
ستة  ــوالـــي  حـ )ومجموعهم 

تحت  تقع  أراض  إلــى  ماليين( 
السيطرة اإلسرائيلية.

للهيمنة  نــظــام  زي  وليعتبر 
الــعــنــصــريــة الــمــنــهــجــيــة نــظــام 
أبارتايد، ال بد من أن تتوفر فيه 
صفتان إضافيتان، األولى تقضي 
بتحديد األشخاص المضطهدين 
على أنهم ينتمون إلى »حماعة 
التقرير  هــذا  يحاجج  عرقية«، 
الجغرافي  الــســيــاق  فــي  بــأنــه 
يمكن  لفلسطين،  السياسي 
والفلسطينيين  اليهود  اعتبار 
انطالقًا  عرقيتين«  »جماعتين 

الدولية  االتفاقية  تعريف  من 
العنصري  التمييز  على  للقضاء 
التمييز   » بكافة أشكاله لعبارة 
»أي  تعني  أنها  على  العرقي« 
تقييد  ءو  استثناء  أو  تمييز 
أساس  على  يقوم  تفضيل  أو 
النسب  أو  الــلــون  أو  الــعــرق 
االثني  أو  القومي  األصــل  أو 
تعطيل  يستتبع  أو  ونستهدف 
بحقوق  ــتـــراف  االعـ عــرقــلــة  أو 
اإلنسان والحريات األساسية أو 
التمتع بها أو ممارستها، على 
الميدان  في  المساواة،  قــدم 
أو  االقــتــصــادي  أو  السياسي 
أو  الــثــقــافــي  أو  االجــتــمــاعــي 
آخر من ميادين  في أي ميدان 
على  وعــالوة  العامة«.  الحياة 
الدولية  االتفاقية  فــإن  ــك،  ذل

العنصري  التمييز  على  للقضاء 
إليها  مــشــار  أشــكــالــه  بــكــافــة 
الدولية  االتفاقية  في  صراحة 

لمناهضة األبارتايد.
الثانية فهي حدود  الصفة  أما 
وخصائص الجماعة أو الجماعات 
وضع  أرســى  وقــد  البحث،  قيد 
الحق  له  الفلسطينيين كشعب 
أعلى  على  المصير  تقرير  في 
مــســتــوى مـــن الــشــرعــيــة في 
الرأي االستشاري الذي أصدرته 
ــد الــدولــيــة في  ــع مــحــكــمــة ال
القانونية  اآلثــار  عن   2004 عام 

في  جــدار  تشييد  عن  الناشئة 
المحتلة،  الفلسطينية  األرض 
يبحث  األســـــاس  ذلـــك  ــى  ــل وع
التقرير معاملة إسرائيل للشعب 
أن  معتبرًا  بأسره،  الفلسطيني 
ــروف الــتــجــزئــة الــجــغــرافــيــة  ــ ظ
والقانونية للشعب الفلسطيني 
هــي وضـــع فــرضــتــه إســرائــيــل، 
مسألة  الثاني  المرفق  )يتناول 

»البلد«  لـــ  الــصــحــيــح  الــتــحــديــد 
الحقوق  إنــكــار  عــن  الــمــســؤول 
القانون  بموجب  الفلسطينية 

الدولي(.
ــر أن  ــقــري ــت ــذا ال ويــســتــنــتــج هــ
الشعب  تفتيت  االستراتيجية 
األســلــوب  هــي  الفلسطيني 
الـــرئـــيـــســـي الــــــــذي تـــفـــرض 
األبــارتــايــد،  بــه نظام  إســرائــيــل 
كيف  أواًل  يــبــحــث  ــر  ــري ــق ــت وال
والتقسيم  الحروب  تاريخ  أدى 
ــحــكــم  ــي وب ــمـ ــرسـ ــم الـ ــضــ ــ وال
في  المديد  واالحــتــالل  الواقع 
إلى  يؤدي  يزال  وال  فلسطين، 
الفلسطيني  الشعب  تقسيم 
مختلفة  جغرافية  مناطق  على 
من  مختلفة  بمجموعات  تـــدار 
التجزئة  وتعمل هذه  القوانين، 
الهيمنة  نــظــام  تثبيت  عــلــى 
وإضعاف  اإلسرائيلي  العنصرية 
الفلسطيني  الــشــعــب  إرادة 
موحدة  مقاومة  على  وقدرته 
إسرائيل  وتستخدم  وفــعــالــة، 
لمكان  تبعًا  مختلفة  أساليب 
وهــذه  الفلسطينيين،  عيش 
التي  األساسية  الوسيلة  هي 
األبارتايد،  إسرائيل  بها  تفرض 
عن  تحجب  نفسه  الوقت  وفي 
المجتمع الدولي الطريقة التي 
ككل  النظام  هــذا  بها  يعمل 

متكامل.

تقرير
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جـــاء الــكــشــف عــن الــمــراكــز الـــ 
صــحــافــي  مـــؤتـــمـــر  ــالل  ــ خـ  14
اإليرانية«،  »المقاومة  عقدته 
ــمــاضــي، في  ــاء ال ــالث ــث ــوم ال يـ
واشنطن.  األميركية،  العاصمة 
المجلس  ممثلية  معاون  وذكر 
االيرانية،  للمقاومة  الوطني 
زاده،  جعفر  رضــا  علي  السيد 
خالل المؤتمر، أن »قوات الحرس 
كبيرة  مديرية  أسست  الثوري 
في فيلق القدس، وهو الذراع 
اإليرانية  الحدود  خــارج  العامل 
استراتيجية  مــن  جــزء  لتطبيق 
ــع تــدخــالتــه  ــوســي ــت الـــنـــظـــام ل
إيــران، ال سيما في دول  خارج 
ــة  ــهــا ســوري ــن ــطــقــة، وم ــمــن ال
ــيــمــن والــبــحــريــن  ــراق وال ــعـ والـ
لتدريب  ــك  وذلـ وأفــغــانــســتــان، 
ما  بحسب  األجانب«،  مرتزقته 

نقل عن المنظمة.
أن  خلق«  »مجاهدي  وأضــافــت 
برعاية  تحظى  المديرية  »هذه 

أثناء  شجعها  الـــذي  خامنئي 
تفقده المباشر لفيلق القدس، 
حسب اعتراف عميد في الحرس 
الذي  عــروج  خسرو  هو  الثوري 
ــد األســـبـــق لــهــذه  ــقــائ كـــان ال
األعلى  والمستشار  المديرية 

لقائد الحرس«.
»يتلقى  الــمــنــظــمــة  وبــحــســب 
التدريبات  القواعد  هــذه  فــي 
المتدربين  مــئــات  الــعــســكــريــة 
وسورية  عراقية  جنسيات  من 
ولبنانية،  وأفــغــانــيــة  ويمنية 
وإرسالهم  تخريجهم  يتم  ثــم 
لــلــمــشــاركــة فـــي الـــحـــرب في 

عروج  عن  وتنقل  الدول«.  هذه 
في مقابلة في نوفمبر/تشرين 
كنت  »لقد  قوله:  الثاني 2016، 
مسؤوال عن التدريب في فيلق 
الــقــدس ثــم أصــبــحــت مــســؤوال 
عـــن تـــدريـــب الـــقـــوات الــخــاصــة 
أعمل  وكــنــت  الــقــدس،  لفيلق 
ننتقل  وكنا  معهم  نهار  ليل 
وتابع  لبنان«،  إلــى  بــاســتــمــرار 
»عندما سماحة السيد )خامنئي( 

تفقد فيلق القدس، فان وحدة 
الوحيدة  الوحدة  كانت  التدريب 

التي حظيت بتشجيع السيد«.
التدريب  مديرية  قائد  نائب  أما 
عام  فكان  القدس،  فيلق  في 
الحرس،  العميد في  هو   2014

سيد شفيع شفيعي، الذي كان 
سابقا في سورية ثم انتقل في 
عام 2016 إلى سورية من جديد 
وقتل في 6 أيار/مايو 2016 بعد 
الــعــودة فــي اشــتــبــاكــات في 
بأطراف  طــومــان  خــان  منطقة 

حلب.
وقد افتتحت الحكومة اإليرانية، 
بحسب منظمة »مجاهدي خلق«، 
مقاتلي  لــتــدريــب  مــراكــز  عـــدة 
المليشيات، وهي على الشكل 

التالي:
ثكنة »إمام علي«

الثكنة قرب طهران،  تقع هذه 
وإضافة إلى كونها مقر مديرية 

التدريب بالحرس الثوري، فهي 
تــشــكــل أحـــد مـــراكـــز الــتــدريــب 
أيضا.  المديرية  لهذه  الرئيسية 
يكون  فيها  التدريب  وســيــاق 
تشمل  األولــى  مرحلتين،  على 
وأساسية،  تمهيدية  تدريبات 
أما  يومًا.   45 لحوالي  وتمتد 
تدريبات عسكرية  الثانية فهي 
تخصصية،  دورات  مــع  كــامــلــة 
فيلق  يوظفهم  الذين  ألولئك 
يتم  دائم، حيث  القدس بشكل 
كاملة  عسكرية  دورات  فــتــح 

إضافة إلى دورات تخصصية.
خلق«،  »مـــجـــاهـــدي  وحـــســـب   
من  الذين  العناصر  »جميع  فإن 
يجب  التدريب  يتلقوا  أن  المقرر 

أن يخضعوا لدورة لمدة أسبوع 
في اللياقة البدنية، وعقب ذلك 
في  التخصصية  التدريبات  تبدأ 
الــمــقــرات، وبــعــد إكمال  ســائــر 
يعودون  العناصر  جميع  الــدورة 
إمام علي  ثكنة  إلى  من جديد 
النهائي  لالختبار  ويخضعون 

ليتم بعدها تجنيدهم«.
وتضم مديرية التدريب المعروفة 
بحسب  »إمام علي«،  ثكنة  باسم 
ــدي خـــلـــق«، أقــســامــا  ــاهـ ــجـ »مـ

التدريب  وحدة  أهمها  مختلفة، 
التخصصية أو الصناعات الثقيلة، 
عقيد  هو  الــوحــدة  هــذه  وقائد 
الحرس علي محمد. هذا القسم 
طائرات  مجموعات:   3 من  مكون 

14 مركزًا لتدريب المليشيات 
األجنبية داخل إيران

قبل إرسالهم إلى القتال في المنطقة، خصوصًا سوريا، تقوم السلطات اإليرانية بتدريب العناصر األجنبية الذين 
تجّندهم؛ وفيما ال يعلن عن هذه المراكز بشكل رسمي، كشفت جماعة »مجاهدي خلق«، التي تصنفها السلطات 
اإليرانية بأنها »إرهابية«، عن 14 مركزًا لتدريب هذه العناصر داخل إيران، يستعرضها »العربي الجديد« ضمن ملف 

خارطة المليشيات اإليرانية في المشرق العربي.

ملف
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بال طيار وصواريخ وأسلحة ثقيلة 
وصيانة األسلحة الثقيلة.

وحـــدة  المديرية:  تــضــم  ــضــا  أي
إطـــالق الــصــواريــخ، وفــي هذه 
الوحدة يتم التدريب على شكل 
ــظــري وتــطــبــيــق عــمــلــي، كما  ن
خاصة  وحـــدات  الــمــديــريــة  تضم 
وتــدريــبــات  البحرية  بالتدريبات 
حماية  وتدريب  المظالت،  على 
المسماة  )الشخصيات  األهــداف 

بالتشريفات(.
ولفتت »مجاهدي خلق« إلى أنه 
في  التدريبية  ــدورات  ــ ال »خــالل 

كان  الماضية  القليلة  السنوات 
يتلقون  الذين  العناصر  معظم 
علي(  )إمام  ثكنة  في  التدريبات 
يتلقون  وهــم  ســوريــة،  من  هم 
مجموعات  شكل  على  التدريبات 
فــرد،  إلــى 230  أعــدادهــا  تصل 
إضــافــة إلـــى الــســوريــيــن هناك 
عناصر من العراق واليمن ولبنان 

والبحرين«.
مركز واقع في تجريش 
يسمى بكلية إمام علي 

هـــذا الــمــركــز كـــان ســابــقــا مقر 
القدس،  لفيلق  التدريب  مديرية 
قسمين،  إلى  تقسيمه  تم  لكن 
ثكنة  إلــى  نقله  تــم  منه  قسم 
)إمام علي(، وقسم آخر تم نقله 

إلى ثكنة )بادينده( بورامين.
مركز بادينده بورامين – 

تدريبات في المدن
ــذا الــمــركــز يــتــم تــدريــب  فــي هـ
العناصر على أعمال فدائية داخل 
استخدام  كيفية  منها  الــمــدن، 
خاص  وتعليم  النارية،  الدراجات 
ــاورة  ــمــن ــركـــات ال لــلــســيــاقــة وحـ
التدريب  يتلقون  كما  بالسيارة. 
المحتجزين  تحرير  كيفية  على 
بنايات خصصت  داخل  وذلك في 

لهذا الغرض. 
مركز آمل )مخيم مالك أشتر( 
– التدريب على العيش في 

الظروف الصعبة في الغابة
أحد مراكز التدريب لفيلق القدس 
هو مخيم مالك أشتر في )إسكو 
آمل، ويتلقى  محله( في مدينة 
فــيــه الــعــنــاصــر تــدريــبــات على 
الصعبة  الــظــروف  فــي  العيش 

داخل الغابة.
مركز سمنان - التدريب 
العملي إلطالق الصاروخ

في هذا المركز يتم التدريب على 
إطالق الصواريخ، ومنها صواريخ 
»كاتيوشا« وصاروخ »فلق« وسائر 

الصواريخ التي يستخدمها فيلق 
القدس. ومركز سمنان هو المركز 
الرئيسي الصاروخي إليران، حيث 
لقوات  اختبار صاروخي  إجراء  تم 

الحرس الثوري فيه أخيرا.
مركز مشهد )شمال شرق 

إيران( – مركز التدريب 

للعناصر األفغانية
في هذا المركز التدريبي تتلقى 
التدريبات،  األفغانية  العناصر 
في  دورات  فــي  يدخلون  حيث 
فرد.   300 مــن  مكونة  مجاميع 
بقسم فيلق  مرتبط  المركز  هذا 
القدس  لفيلق  التابع  األنــصــار 
الـــخـــاص بـــشـــؤون أفــغــانــســتــان 

وشرق إيران.
ثكنة بازوكي - خاصة لتدريب 

العناصر األفغانية بهدف 
إرسالهم إلى سورية

فيلق  إلى  المعسكر  هذا  يعود 
القدس ويقع في منطقة ورامين 
ويتم  طهران(،  شــرقــي  )جنوب 

األفغان  الرعايا  من   200 تدريب 
تــدريــبــيــة فــي هــذا  لــكــل دورة 
إلى  إرسالهم  بهدف  المعسكر 
سورية. وتشمل تدريبات المشاة 
فيها:  بــمــا  ــصــنــوف  ال مــخــتــلــف 
الكالشينكوف  عــلــى  الــتــدريــب 
وأسلحة  والهاونات  والرشاشات 
والــمــدربــون  والتكتيك،  قناصة 
جميعا من قوات الحرس وفيلق 
المقاتلين  تنظيم  ويتم  القدس. 
ــواء فــاطــمــيــون  ــ ــدات ل ــ فـــي وحـ
الــتــدريــبــات  جميع  انــتــهــاء  بــعــد 
إلى  إرسالهم  ويتم  العسكرية، 
بين  بمجموعات  أسبوعيًا  سورية 
200 إلى 300 مقاتل.وتقع هذه 
جليل  معسكر  جانب  إلى  الثكنة 
وهي  الحرس  لقوات  التابع  آباد 

تعتبر جزءا معزوال من المعسكر 
نفسه. ويشغل أحد قادة فيلق 
مصطفى  ــه  ــمـ واسـ الـــقـــدس، 

حسيني، منصب قائد المعسكر.
ثكنة لوشان للتدريبات 

الخاصة
من  بــالــقــرب  الثكنة  هــذه  تقع 
مدينة  بــجــانــب  منجيل  مــديــنــة 
لــوشــان. ولـــدى قـــوات الــحــرس 
هذه  في  كبير  تدريبي  معسكر 
خميني«،  »إمام  اسمه  المنطقة 
ويسيطر فيلق القدس على جزء 

منه.
ثكنة جمران الخاصة بتدريب 
العناصر األفغانية إلرسالهم 

إلى سورية 
 5 بعد  على  الثكنة  هــذه  تقع 
جليل  معسكر  مــن  كيلومترات 
آباد في قضاء بيشوا في جنوب 
على  ويــشــارك  طهران.  شرقي 
األقل 100 شخص في كل دورة 
تدريبية لمعسكر جمران. ويشمل 
األفغان  الرعايا  أساسا  التدريب 
يتم  حيث  إيــران،  في  المقيمين 
الثكنة  ــذه  هــ فـــي  ــبــهــم  تــدري
سورية.  إلــى  إرسالهم  بهدف 
وقائد هذا المعسكر هو العقيد 

حسيني مقدم.
مركز مصعد هوائي - تدريب 

قوات المغاوير
أنشط  مــن  الــمــركــز  هـــذا  يعتبر 

المراكز التدريبية لفيلق القدس، 
حيث يقع شمالي طهران ويتم 

فيه تدريب قوات المغاوير.
مركز مدينة آبادان - تدريب 
الغوص وما يخص البحرية

الواقع  المركز،  هــذا  في  ويتم 
ــران، الــتــدريــب على  ــ ــ ــوب إي ــن ج

الغوص وما يخص البحرية.
مركز مدينة األهواز - 

التدريبات البحرية
وتتم التدريبات البحرية في هذا 

المركز الذي يقع جنوب إيران.
مركز جزيرة قشم

هذا  فــي  بحرية  تدريبات  وتتم 
المحور الذي يقع جنوب إيران.

ثكنة شهريار
المواقع  من  الثكنة  هذه  تعتبر 
التدريبية التابعة لفيلق القدس 
في جنوب غربي طهران. وإضافة 
إلى ذلك، تعتبر المحطة األخيرة 
ممن  ــان  ــغ األف مــن  للمقاتلين 
والقادمين  سورية  إلى  يرسلون 
ودليجان  وطهران  قم  مدن  من 
ــى سورية  بــهــدف إرســالــهــم إل
ألفين  إرســال  يتم  وحاليًا  أيضًا. 
سورية  إلى  األفغان  الرعايا  من 
أسبوعيًا من هذا المعسكر، حيث 
سورية  فــي  المجموعة  تبقى 
تحل  ثم  شهرين  حوالي  لمدة 

محلهم مجموعة بديلة.

الدول المستهدفة..
سوريا والعراق واليمن والبحرين وأفغانستان

ملف
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عن هذه  نفسي  أحدث  كنت  كم 
اللحظة المريرة وأخشاها منذ أن 
ألم بك المرض العضال في العام 

الماضي. 
دوما  حاضرا  كنت  من  يا  بوحافظ 
ــحــراك في  ــت ت أن  لــلــعــيــن  كــيــف 

المشاهد فال تراك؟ 
ــعــيــن دمــعــة  ــي ال ــ ــظ وف ــاف ــوح ب
ال  لكي  تتحدر  أن  تأبى  ساخنة 
فقدك.  بكاء  من  فتنتهي  تبدأ 
فرصة  فتعطينا  تتمهل  لــم 
همتك  كانت  فقد  لوداعك 
العالية ال تستسلم للمرض 
وال تعرف الراحة كي يصلك 
ولكنها  والزائرين.  العّواد 
سبحانه.  هللا  مــشــيــئــة 

فاللهم لك الحمد.  
ماذا عساني أن أنسى 
يا سيدي وأستاذي؟ 
هل تراني  أستطيع 
دعاباتك  أنسى  أن 
وضحكاتك؟  معي 
هــــــــل تــــــرانــــــي 
نسيان  أستطيع 
المازحة  لكماتك 
على كتفي كي 
روحــي  فــي  تبث 

لما  ــرح  ــف ال ــن  م قليال  المتعبة 
ألقاك؟ قد عرفتني طفال فرفقت 
وشابا  غالما  وعرفتني  بطفولتي 
السامي  ــقــدرك  ب فــنــزلــت  يــافــعــا 
ــي تــحــتــضــن جــهــلــي فــتــبــدلــه  كـ
وعرفتني  علي  المبكرة  بالحكمة 
عقد  فــي  الــشــاهــد  فكنت  رجـــال 
وقد  كهال  عرفتني  ثــم  ــي  زواجـ
شاب شعري وبدأت السنون تغير 
شكلي وأنت أنت كما عرفتك جد 
عالية  وابتسامة  هزل  يخالطه  ال 
ال تتغير وال تحيد وعاطفة جياشة 
أحوالنا  ــن  وع عنا  دائـــم  ــؤال  وسـ

وأهلينا وأبنائنا وأحبائنا. 
ــول فــي ليلة  ــاذا أقـ بــوحــافــظ مـ
ال  ميدان  من  هناك  هل  فقدك؟ 
يعرفك؟ يا من كنت عضيد الراحل 
محمد  بن  عيسى  الشيخ  الكبير 
رحمه هللا تقف خلفه فال تتصدى 
أضـــواء  إلـــى  تميل  وال  لــشــهــرة 
الــدعــوي  العمل  ــك فـــارس  أن مــع 
واالجتماعي والخيري والسياسي 
واإلداري. وأنت التاجر الذي يحسن 
وينشد  تــجــارتــه  عــلــى  الـــوقـــوف 
قبل  تعامله  لجودة  محله  الناس 
والكبر  السن  يعرف  لم  بضاعته. 
الشباب  بــروح  النابض  قلبك  إلى 
سبيال مع أنك جاوزت الثمانين من 
المنورة  المدينة  عمرك. ستذكرك 
ومكة المكرمة التي تزورهما في 
كل رمضان. ستذكرك جدران نادي 
نادي  وأروقـــة  الخليفي  اإلصــالح 
اإلصالح وغرفات جمعية اإلصالح. 
اإلصالح  جمعية  مسجد  سيذكرك 
وجميع مساجد المحرق والبحرين. 
ــذكــرك شــــارع بـــاب الــبــحــريــن  ســي
وطرقه الفرعية وممراته ومحالته 
وبعضنا  كلنا  سنذكرك  ودكاكينه. 
وكل شيء فينا. سيذكرك القريب 
والمخالف.  والــصــاحــب  والبعيد 

ممن  الــنــاس  مــن  كثير  سيذكرك 
ودماثة  ذكــرك  طيب  من  رشفوا 
وثــبــات  تــوجــهــك  وصـــدق  خلقك 
ــرى  ــذك ال لـــك  فــهــنــيــئــا  مبدئك. 

الكريمة والسيرة العطرة. 
التي  األليمة  الوداع  لحظة  وفي 
من  يــرتــاح  أن  لجسمك  هللا  أراد 
بالدعاء  همة صاحبه يلهج قلبي 
لك يا من علمني كل جميل فأسأل 
هللا أن يعطيك بركة ما علمتني 
فـــي عــمــري كــلــه وعــمــر جميع 
فأحسنت  حياتك  فــي  مـــروا  مــن 
ومعاملتهم  وتربيتهم  تعليمهم 
وأن يغفر لك رُبنا الكريم ويجمعك 
مع من أحببت وصاحبت في أيامك 

الطاهرة. 
بــعــبــدك قاسم  اجــمــعــنــا  الــلــهــم 
جنات  جناتك  فــي  صــالــح  الشيخ 
المصطفى  الحبيب  مــع  النعيم 
وجميع  والتابعين  وصحبه  ــه  وآل
المخلصين.  والعاملين  ــدعــاة  ال
اللهم آمين وال نقول إال ما نرضي 

ربنا والحمد لله رب العالمين. 
محبك وابنك

وليد محمد الحمادي

بوحافظ سيرة عطرة تجف كل أقالم الدنيا وال تحتويها

منذ   سنين   ونــحــن   نعيش   ضمن  
 وحـــدة   وطنية   تجمعنا   فــي   كل  
 أمــور   حياتنا   ولم   يحدث   ما   يشق  
ــوحــدة   الــتــي   تــوارثــنــاهــا    هــذه   ال
 من   األجـــداد   واإلبـــاء   وبعون   هللا  
 سوف   نورثها   إلى   أجيالنا   القادمة  
 وسوف   نحثهم   على   التمسك   بها  
 والنضال   في   سبيل   الحفاظ   عليها  

 مهما   كان   الثمن.
ما   مــرت   به   البحرين   عبر   السنين  
ــداث   سياسية    الماضية   هــي   أحـ
 لها   أسبابها   التي   ينظر   لها   كل  
 شخص   حسب   منظوره   وتقيمه  
ــل   ــضــل   هللا   ك ــف ــشــخــصــي   وب  ال
 األحداث   التي   عايشناها   لم   تصل  
 إلى   المس   بالسلم   األهلي   قياسا  
 بما   نشاهده   الــيــوم   فــي   بعض  
 الدول   المجاورة   وهذا   فخر   وشرف  
 لنا   كبحرينيين   علينا   ان   نتمسك  
 به   والدفع   بالحفاظ   علية   مهما  
 كانت   المغريات   والتغرير   المصاحب  

 لزعـزعة   األمن   والسلم   األهلي.
علينا   أن   نعمل   على   تنمية   ثقافة  
 الــوحــدة   الــوطــنــيــة   فــي   أجيالنا  

 وهي   المرتكز   الهام   للحفاظ   على  
 وحــدة   هــذا   الوطن   وهــؤالء   هم  
 األجيال   القادمة   حسب   منظوري  
 الشخصي   إن   وحدتنا   الوطنية  
 لها   خصوصيتها   التي   تختلف   عن  
ــدول   المجاورة   أو   غيرها    بقية   ال
 من   البلدان   العربية   أو   األجنبية  
 لذا   علينا   اليوم   مسئولية   قومية  

 وتتمثل   في   التالي.  
●   زرع   حب   الوطن   واالنتماء   له   في  

 قلوب   أبنائنا   عبر   القنوات   التالية.
●  المناهج   الــدراســيــة   تكريس  
ــأن   مفهوم    استيعاب   الطالب   ب
 الثقافة   الوطنية   هــي   الــوحــدة  
 الوطنية   هــي   السيادة   للدولة  
 والدفاع   عن   المكتسبات   والمساس  
 بها   خــط   أحمر   ال   يتجاوز   مهما  
 كانت   األسباب   والمغريات   وحماية  
 الممتلكات   هي   أمانة   وطنية   على  
 الكبير   والصغير   والمقيم   حمايتها  

 والحفاظ   عليها.   
●  الكادر   التعليمي   متمثل   في  
 الهيئة   التعليمية   من   مدرسين  
 المراحل   التعليمية   بجميع   مراحلها  

 ابتداء   من   الروضة   وانتهاء   إلى  
 الجامعة.  على   الكادر   التعليمي  
 مسئولية   كبيرة   في   زرع   الــوالء  
 للوطن   وإبراز   االيجابيات   واالبتعاد  
 عن   تكرار   السلبيات   واجترار   األحداث  

 بما   يسيء   إلى   الوطن   وقيادته.    
●  األنشطة   الطالبية   بالتركيز   على  

 مفاهيم   الوحدة   الوطنية   والتي  
 مــن   خاللها   تجمع   الطلبة   في  
 مراحل   تعليمية   متنوعة   وتدمج  
 المكونات   المجتمعية   بمعتقداتها  
حب   ومذاهبها   ودياناتها   فــي 

الوطن.
●  المثقفون   واصطحاب   األقــالم  
 الصحفية   وكتاب   المقاالت   ال   بد  
 مــن    ترشيد   الــخــطــاب   اإلعــالمــي  

 بجميع   أنواعه.
ــاالت   الــديــن   ومــا   أدراك   ما   ●  رجـ
 رجـــاالت   الــديــن   وللحق   أقــول   إن  
 الحكومة   حريصة   على   أال   ينفلت  
ــن   فــي   ــديـ ــاالت   الـ ــ ــ ــن   رج ــد   مـ ــ  أح
 التعرض   إلى   فئة   دون   أخرى   ولكن  
 السيطرة   في   غالب   األحيان   تكون  
 شبه   معدومة   إال   ما   رحــم   ربي. 
 نرجع   ونكرر   مــرة   أخــرى   ال   بد   من  
 ترشيد   الخطاب   الديني   )المنبر  

 بمختلف   أنواعه(.   
●  المجتمع   وأقصد   هنا   األســرة  
 )األبوين   أو   العائلة(   هي   تمثل  
 التنمية   واألساس   الصحيح   لنشأة  
 المواطن   كيف   نزرع   ثقافة   الوحدة  

 الوطنية   كيف   ننمي   حب   الوطن  
ــتــمــاء   لــســيــادة    كــيــف   ننمي   االن

 الوطن   والحفاظ   على   شرعيته.  
●  القوة   السياسية   /  الجمعيات  
ــرمــوز   السياسية    السياسية   وال
ــن   ــي ــاســي ــســي ــيـــن   ال ــاشـــطـ ــنـ  والـ
 والمتابعين   للشأن   السياسي  
 وغيرها    ومن   هم   حريصين   على  
 الحفاظ   على   الوحدة   الوطنية   على  
 هؤالء   جميعا   دون   استثناء   العمل  
 على   فتح   صفحات   جديدة   والتطلع  
 إلـــى   مستقبل   الــبــحــريــن   بــرؤيــة  
 متفائلة   وبنظرة   مشرقة   لتحقيق  
 التنمية   البشرية   والحفاظ   على  
 دمــج   المكونات   الشعبية   بجميع  

 أطيافها   تحت   مظلة   الوطن.    
●   عــمــل   الجميع   بــهــذه   الـــروح  
 الوطنية   ســوف   تبقى   وتستمر  
 الوحدة   الوطنية   مهما   صادفها  
ــراءات   أو   ــ ــ ــن   مــشــاغــبــات   أو   إغ  م
 تشويش   لن   يستطيع   أحد   مهما  
 كانت   انتماءاته   أن   ينال   من   وحدتنا  

 الوطنية   .

زرع ثقافة الوحدة الوطنية وتنميتها

بقلم:
عبدالرحمن إبراهيم الباكر

األمين العام لجمعية التجمع الوطني 
الدستوري )جود(

arm.baker@yahoo.com

مقاالت
menber.media@gmail.com :نستقبل مساهماتكم ومشاركاتكم في هذه الصفحة على البريد اإللكتروني
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مملكة  على  هطلت  التي  األمــطــار  كشفت 
البحرين خالل الفترة األيام الماضية عن تهالك 
البحرين  محافظات  في  التحتية  البنية  بعض 
لموسم  الحكومي  االستعداد  غياب  في ظل 
المختصة  الــجــهــات  تــحــذيــرات  رغــم  األمــطــار 
ورغــم تــكــرار هــذه المأساة كــل عــام وبــذات 
فقد  األشد  العام هو  كان هذا  وإن  الشكل 
الشوارع  وأصيبت  الطرقات  من  العديد  غرقت 
تراكم  بسب  شلل  بشبه  والفرعية  الرئيسية 
األمطار في الطرقات وتعطل شبكات الصرف 

وغيابها في بعض األماكن.
لما  تتعرض  الــعــالــم  دول  مــن  الــعــديــد  نعم 
تعرضنا له وربما نرى بعضًا مما شاهدناه هنا 
الشوارع  بعض  األمطار في  لمياه  تراكم  من 
ولكن تبقى أنها في نقاط ضئيلة جدًا مقارنة 
بوضعنا  كما أن اللوم يوجه إلى عدم استعداد 
األرصاد  إدارة  تحذيرات  مع  للتعامل  الحكومة 
الجوية بوزارة المواصالت والمواقع والشبكات 
المختصة في تنبؤات الطقس  والتي  أجمعت 
وأكدت منذ فترة  أن كل المؤشرات  تشير الى 
أن البحرين والمنطقة ستتعرض ألمطار غزيرة 
ملم   70 يقارب  ما  إلى  منسوبها  يصل  ربما 
وهو ما حدث بالفعل لكن الذي لم يحدث هو 
االستعداد والتهيئة وأخذ الحيطة والحذر من 

قبل الحكومة.
تكرار  هو  واالستغراب  للدهشة  يدعو  ما  إن 
الحكومة لنفس األخطاء وانتهاج نفس ردود 
األمطار  أثار  مواجهة  في  العشوائية  الفعل 
للشوارع  التي  أكدت سوء تخطيط وتصميم 
اقامة  برغم أن  الرئيسية والممرات   والطرق 
شبكات تصريف األمطار هي  خدمات أساسية 
يجب أن توفرها في كل الدول ما بالنا بدول 

خليجية نفطية!
خالل  متدفقة  أنهار  وكأنها  البحرين  ظهور 
أن  الحكومة  من  يستدعي  الماضية  األيــام 
البنى  تهيئة  على   وتعمل  مستعدة  تكون 
األمطار،  تصريف  شبكات  وتحسين  التحتية، 
تتمكن  حتى  وذلــك  األمطار،  عــوازل  وإقامة 
تكون  ربما  التي  األمطار  أثــار  استيعاب  من 
والتخطيط  بل  قــادم  هو  فيما  وأخطر  أشــد 
لالستفادة  من أمطار الخير فيما ينفع الشعب 
البحريني بداًل من تحويلها إلى نقمة يعاني 

منها.

عندما تتحول أمطار 
الخير إلى نقمة

بقلم: الشيخ ناصر الفضالة

كان تأسيس مجلس التعاون لدول 
استجابة  1981م  عام  العربية  الخليج 
الظروف  المرحلة:  لطبيعة  فطرية 
ــر بها  ــم الـــخـــطـــرة الـــتـــي كـــانـــت ت
النظام  قيام  بعد  خاصة  المنطقة، 
السياسي الجديد في إيران وتبنيه 
دول  تجاه  وطائفيا  عدوانيا  نهجا 
نحو  العالم  وتوجه  العربي،  الخليج 
سياسة التحالفات والتكتالت، ورغبة 
العارمة  الخليجي  العربي  الشعب 

في الوحدة أو االتحاد.
بعض  تحقيق  المجلس  اســتــطــاع 
الطويلة  مسيرته  خــالل  اإلنــجــازات 
االقتصادي  التعاون  مــجــاالت  فــي 
والــثــقــافــي واإلعـــالمـــي واألمــنــي 
والــجــمــركــي والــبــيــئــة وغــيــرهــا من 
أبطأ  الحركة  بقيت  ولكن  المجاالت، 
مما تستوجبه طبيعة األحداث على 

الصعد اإلقليمية والدولية. 
جاء في المادة الرابعة من النظام 
األساسي للمجلس: »تتمثل أهداف 
فيما  األســاســيــة  الــتــعــاون  مجلس 
والتكامل  التنسيق  تحقيق  يلي: 
ــيــن الـــــدول األعــضــاء  ــرابـــط ب ــتـ والـ
إلى  وصـــوال  الميادين  جميع  فــي 

وحدتها..«. 
الوحدة؟!  هذه  تتحقق  متى  ولكن 
والبطيئة  الطويلة  المسيرة  هذه 
لدعوة  للمجلس كانت سببا مباشرا 
الملك عبد هللا بن عبد العزيز رحمه 
هللا لإلسراع نحو االتحاد. فقد »دعا 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد 
الخليجية  القمة  انعقاد  أثناء  هللا 
دول  قـــادة  2011م  ديسمبر  فــي 
ــعــاون الــخــلــيــجــي إلــى  ــت مــجــلــس ال
مرحلة  إلــى  التعاون  مرحلة  تجاوز 
في  اليوم  »نجتمع  وقال:  االتحاد«، 
ظل تحديات تستدعي منا اليقظة، 
الصف  وحـــدة  علينا  يــفــرض  وزمـــن 
جميعًا  بأنكم  شــك  وال  والكلمة. 
تعلمون بأننا مستهدفون في أمننا 
نكون  أن  علينا  لذلك  واستقرارنا، 
على  الملقاة  المسئولية  قدر  على 

عاتقنا تجاه ديننا وأوطاننا«.
على  ترحيبا  ــدعــوة  ال هــذه  لقيت 
المستويين الرسمي والشعبي في 
دول الخليج، مع تحفظ دولة واحدة! 
ولكن لم نجد فعال حقيقيا نحو هذا 
االتحاد، بأي صيغة من صيغ الوحدة 

واالتحاد المعروفة.

ثم جرت أحداث خطيرة في المنطقة، 
الــضــرورة  أثبت  اليمن،  فــي  خاصة 
ــهــذا االتـــحـــاد. وأثــبــتــت  الــمــلــحــة ل
العسكرية  القدرات  الحزم(  )عاصفة 

بها  تتمتع  الــتــي  والدبلوماسية 
الــســعــوديــة،  خــاصــة  الــخــلــيــج،  دول 
وهذه القدرات هي بال شك عوامل 
مساعدة لتحقيق االتحاد المنشود. 

أصبحت دول الخليج، من خالل حرب 
اليمن، تخوض حربا مباشرة ضد إيران 
التوسعي  الشعوبي  ومشروعها 
الخطير. وبدأت العسكرية الخليجية، 
الشرعية  جــيــش  مــع  ــعــاون  ــت ــال وب
والمقاومة الشعبية اليمنية تحقق 
انتصارات بطيئة ولكن متواصلة ضد 
حلفاء إيران، وتزامن ذلك مع تحقيق 
الدبلوماسية السعودية نجاحا باهرا 
العربي  التحالف  تشكيل  خالل  من 
وكــســب حــلــفــاء جـــدد  واســتــخــراج 
ــن الــولــي  ــراث الـــســـودان مــن بــيــن ب

الفقيه!
نموذجا صارخا  اليمن  أحداث  تشكل 
الخليجي،  االتـــحـــاد  ضــــرورة  عــلــى 
جــديــدة  ســيــاســات  تبني  وضــــرورة 
قــائــمــة عــلــى الــتــمــاســك الــداخــلــي 
ــع  ــوســي ت ثــــم  أوال،  الـــخـــلـــيـــجـــي 
العربية  التحالفات  نطاق  وتقوية 
واإلسالمية، خاصة بعد أن تبين لنا 
بشكل قاطع خطورة االعتماد على 
الدعم  هذا  فقط،  األمريكي  الدعم 
األمريكية  التوجهات  لتغير  الخاضع 

من حين ألخر، ومن إدارة ألخرى!
دول  تسعى  أن  مصيريا  أمرا  أصبح 
الــخــلــيــج إلـــى تــأســيــس تــحــالــفــات 

ــدول  ــ ــعــض ال ــع ب ــجــيــة مـ ــي ــرات اســت
اإلقليمية القوية مثل تركيا، شبيه 
الذي  االستراتيجي  التحالف  بذلك 
وظل  الصين  مع  باكستان  أقامته 
هذه  وإلى  السنين  عشرات  صامدا 
بالخطر  اإلحــســاس  كـــان  اللحظة. 
التوسعية  الهند وطموحاتها  تجاه 
حافزا للصين وباكستان إلقامة هذا 
بالخطر  اإلحساس  كذلك  التحالف. 
التوسعي،  اإليراني  المشروع  تجاه 
للحدود،  الــعــابــر  ــإلرهــاب  ل ــم  ــداع ال
يجب أن يكون حافزا لتركيا والخليج 
يخدم  استراتيجي  تحالف  إلقــامــة 

مصالح الطرفين.
المعروف  الــتــركــي  الــبــاحــث  يــقــول 
»إن وقـــوف  جــــول:  زاهــــد  مــحــمــد 
الخليجي  ــعــاون  ــت ال مجلس  دول 
التركية  والــحــكــومــة  الــشــعــب  مــع 
ورفــضــهــم لــالنــقــالب الــفــاشــل في 
وإصــدار  الماضي،  يوليو  في  تركيا 
بيانا  الخليجي  ــتــعــاون  ال مجلس 
باعتبار حركة جولن منظمة إرهابية، 
باعتبار  سابقة  لبيانات  وإصــدارهــا 
تعيث  التي  اإليــرانــيــة  المليشيات 
بأنها  العربية  الــبــالد  فــي  فــســادا 
حزب  فيها  بما  إرهابية،  منظمات 
ــزاب  ــ هللا الــلــبــنــانــي، وكــذلــك األح
تمثيل  تــدعــي  الــتــي  اإلرهـــابـــيـــة 
مثل  وزورا  كذبا  الــكــردي  الشعب 
وقــوات  الكردستاني  العمال  حــزب 
حماية الشعب التابعة لحزب االتحاد 
سوريا،  في  الكردي  الديمقراطي 
إرهابية، بسبب  أنها منظمات  على 
السورية  العربية  للمدن  احتاللها 
كل  منها،  األصليين  أهلها  وطــرد 
أمام  التضامنية  الصورة  جعل  ذلك 
التركي  والشعب  العربي  الشعب 
وأنهما  ــرؤى،  والـ المعالم  واضحة 
في  صحيحة،  طريق  فــي  يسيران 
ــعــنــف ورفــض  ــض اإلرهـــــاب وال رفـ
ــن الــقــومــي الــعــربــي  ــ تــهــديــد األم

والتركي معا«.
المحك،  الخليجي هو  يبقى االتحاد 
يحقق  الـــذي  األول  الــعــامــل  وهــو 
إيـــران،  وبــيــن  بيننا  الرعب(  ــوازن  ــ )ت

إيران  وهو العامل المهم في ردع 
وأطماعها وأوهامها، وكذلك عامل 
ــط  جــذب لــقــوى أخـــرى إلقــامــة رواب

وتحالفات مصيرية معنا.    

مجلس التعاون الخليجي
بين الطموحات والتحديات

بقلم األستاذ:

محمود حسن جناحي

مقاالت
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طرح الكاتب اليمني محمد علي الحضرمي  ثالثة سيناريوهات  مستقبلية  لألزمة 
اليمنية: األول، االستمرار في خيار سياسة الشدة والحزم. وقد يكون هذا الخيار، 
في األصل، سعوديًا، والتي ترى أن العمل العسكري تجاه التحالف الداخلي هو 
الفاعلة  القوة  أدوات  إحدى  تعتبر  التي  الحوثي  لجماعة  )وبالذات  األنسب  الخيار 
الخيار  هــذا  أن  كما  االستراتيجية،  أهدافها  يخدم  أن  شأنه  من  الــذي  إليـــران(، 
سياسة  بناء  إلى  ســارع  الــذي  سلمان  للملك  العقائدية  التصورات  مع  ينسجم 
يخدم األهداف  أنه  المنطقة، كما  إيران وحلفائها في  التعامل مع  صارمة في 
االستراتيجية للمملكة. الثاني: التوجه نحو الخيار السلمي. يكون ذلك عندما تدرك 
قيادة الشرعية، وأيضا القيادة السعودية، مدى حجم الخسائر البشرية والمادية 
سيكون  كيف  ثم  ومن  الداخلي،  التحالف  لضرب  العسكري  العمل  رافقت  التي 
العسكري  العمل  استمرار  يكون  لن  لهذا،  صنعاء.  العاصمة  لدخول  الحال  عليه 
سهاًل، فقد تكون كلفته كبيرة، ما قد يجعل الرئيس هادي وحكومته، وبتغاٍض 
سعودي، يفكر باإلحجام عن مواصلة العمل العسكري، واالستعاضة باللجوء للخيار 
السلمي التفاوضي، وفق صيغة تحاور األطراف المتحاربة. وهنا، قد نشهد حالة 
من التسوية السياسية، تراعي مصالح كل األطراف، وبما يجنب اليمن والمنطقة 
مزيدًا من القالقل واالضطرابات والعنف. وتتمثل الحالة األخرى في حدوث صفقة 
سياسية، كنوع من نمط السلوك السياسي، إذ بموجبها سيتم التوصل إلى اتفاق 
مشترك، ترتضيه أطراف الصفقة، وتكون بمثابة الحل الممكن والوسط الذي يخرج 
الجميع من هذا الوضع. السيناريو الثالث: المزاوجة بين الخيارين السابقين. استحالة 
نجاح العمل العسكري، أو العمل السلمي بشكل منفرد، قد يجعل هادي وحكومته 
تنتهج الخيارين معًا بالمزاوجة بينهما. وهنا قد نشهد حالة من سياسة االحتواء 
العداء  الممكن استثمار  الصالحي، حيث من  الحوثي  للتحالف  المزدوج  واالحتواء 
فبراير/  قبل  صالح،  عبدهللا  علي  السابق،  والرئيس  الحوثي  جماعة  بين  السائد 
شباط 2011، بهدف إضعاف التحالف، ومن ثم ضرب قدراته العسكرية، وبأي وسيلة 
االقتصادية،  الهدنة  مثل  المجاالت،  بعض  في  معه،  الهدنة  عودة  إمكانية  مع 
ألجل الحفاظ على المركز المالي للدولة وقطاعاتها المصرفية، منعًا من االنهيار 

الكامل للدولة.
بقلم الكتاب اليمني: محمد علي الحضرمي

إلى أين يتجه المشهد اليمني؟
أبورمان  محمد  الصحفي  الكاتب  خُلص 
العربي  بصحيفة  منشور  له  مقال  في 
األمريكية في  اإلدارة   أن  إلى  الجديد 
عهد ترامب غير قادرة على التعامل مع 
الملف اإليراني بما ينبغي وبما يتوقعه 
أن   يرى  حيث  عربية    حكومات  وتريده 
سقف  رفعت   عديدة  عربية  حكومات 
والتوجهات  التصريحات  من  توقعاتها 
اإلدارة  أوســـاط  فــي  إليـــران  المعادية 
يعيد  أن  يمكن  بما  الجديدة،  األميركية 
ويحّجم  اإلقليمية،  القوى  موازين  صوغ 
النفوذ اإليراني المتنامي في المنطقة. 

على  الوقائع  تتجاوز  أّنها  التوقعات  هذه  مشكلة  أن  الكاتب  ويرى   
اإليرانية،  السياسة  خدمة  فــي  أصبح  ــذي  ال الــوقــت  وعــامــل  األرض، 
العراق  في  المنطقة،  في  الفعلي  األميركي  الــدور  تراجع  وتتجاهل 
وسورية بصورة خاصة، فضاًل عن صعود الدور الروسي الذي اقترن، منذ 
التدخل العسكري في سورية، بالتحالف مع إيران.  ويضيف أن المعضلة 
التي ال تواجه العرب فقط، بل حتى أي نيات جدية لإلدارة األميركية 
أميركا نفسها تتحالف بصورٍة غير  أّن  إيران، تتمثل في  لالشتباك مع 
مباشرة، لكنها واقعية مع اإليرانيين على األرض، وتحديدًا في العراق، 
ما يبدو جليًا في الحرب الحالية في الموصل، فعمليًا يقصف األميركيون 
من الجو، وإيران بنفوذها في العراق تجني المكاسب على األرض، ما 
يجعل أي دور أميركي مناقض في العراق عسكريًا عبثيًا، وسياسيًا هو 
دور عاجز تمامًا.  وقال الكاتب: فات القطار، أيضًا في سورية، فاإلدارة 
إيران من جهة،  على  حربها  واقعية في  غير  مقاربًة  تقدم  األميركية 
تنظيم  أخرى، في مواجهة  الروس، من جهة  التحالفات مع  ونسجها 
المرتبطة  والمليشيات  هللا  وحــزب  اإليراني  الثوري  فالحرس  داعــش، 
التي  المناطق  المكاسب على األرض، في  أيضًا، من يجني  بها هي، 
يسيطر عليها النظام السوري، ولن يتخلى الروس من دون مقابل عن 
إيران، وغير مستعّدين لفك تحالفهم مع إيران، طالما أّن األخيرة هي 
الموجودة على األرض.   وانتهى الكاتب إلى أنه من السذاجة الرهان، 
إذا لم يكن  الجديد،  الواقع  إذًا، على دور أميركي مفصلي، يغير هذا 
المنطقة،  لمسائل  عمومًا  العربية  المقاربة  تغيير جوهري في  هنالك 
وقواه  بديناميكياته  القديم،  اإلقليمي  النظام  استعادة  محاولة  أو 
الفاعلة، فهنالك مياه كثيرة جرت تحت األقدام، لن تتغير بمجرد نوايا أو 

توجهات جديدة لدى »العم سام«.
*كاتب أردني

ترامب وإيران... فات القطار

بقلم: محمد أبو رمان*

ذكر الكاتب الصحفي جمال زويد في مقال له منشور في مدونته  
أنه قبل حوالي تسع سنوات تقّدم الوالد الفاضل خليفة بن أحمد 
بشأن  بقانون  باقتراح  السابق  النواب  مجلس  رئيس  الظهراني 
الدخل على االستثمارات األجنبية أسوة بما  فرض نظام ضريبة 
هو معمول به في كثير من بلدان العالم.ورغم أنه في توقيت 
أزمة اقتصادية خانقة  البالد تعاني من  المقترح لم تكن  طرح  
كالتي هي عليها اآلن  كما لم تكن على األجانب والوافدين أية 
رسوم مقارنة بالتي هي عليهم اآلن. بالرغم من ذلك فقد تحّفظ 
على اقتراح الظهراني كثيرون بل انتقدوا اقتراحه بأنه )سيطرد( 

في  وسيسهم  أعبائهم  وسيزيد  األجانب  وسينّفر  االستثمار 
عدم استقطابهم و… إلخ. في هذه األيام، بعد توقيع اتفاقية 
ضريبة القيمة المضافة نهاية األسبوع الماضي؛ استحضرت هذا 
االقتراح بقانون للظهراني اآلنف الذكر، واستذكرت حالة الرفض 
والتحفظ التي أبداها بعضهم تجاهه، ولكني استغربت أن بعض 
 : )اآلن(  تصوروا  اآلن،  لتقول  آنذاك،عادت  رفضته  التي  األصوات 
ألم يكن من األجدى فرض ضريبة على االستثمارات األجنبية قبل 

فرضها على األفراد؟!!

ياليتهم أخذوا اقتراح الظهراني آنذاك!!

بقلم: جمال زويد

ملخص مقاالت مختارة
نضع في هذه الصفحة خالصات من مقاالت اخترناها لكم
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بعد عام ونيف من إعالن التقّشف 
الذي سحب على األخضر واليابس، 
ــن رعــايــة  ظــهــرت الــتــســريــبــات ع
طيران الخليج للنسخة الثانية من 
تايمز  أفــالم  جــوائــز  تــوزيــع  حفل 
اوف انديا »تويفا« في دبي في 

مارس 2016.
ــمــســرب يــحــتــوي على  ــر ال ــخــب ال
تحتاج  وصادمة،  كثيرة  معلومات 
من  بــشــأنــهــا  يتحقق  مــن  إلـــى 
أصحاب الشأن، أسوأها أن قيمة 

الرعاية بلغت مليون دوالر!
الغريب في الموضوع، ليس في 
إعــالن  ــادف  صــ ــذي  ــ ال توقيتها 
التقشف في ميزانية الدولة، مع 

أن ذلك يكفيها بشاعة!
ــرب هــو مــقــارنــة تلك  ولــكــن األغـ
ــة من  ــال مــســؤول ــمــمــارســة الـ ال

التصريح  مع  الشركة،  مسؤولي 
ــبــالد  الــــذي نــشــرتــه صــحــيــفــة ال
وزارة  ــأكــيــد  ت مـــن  أيـــــام،  قــبــل 
المواصالت واالتصاالت أن “شركة 
طـــيـــران الــخــلــيــج هـــي الــشــركــة 
شركة  إليــرادات  استنزافا  األكثر 
تليها  القابضة  البحرين  ممتلكات 
أكد  كما  البحرين«،  حلبة  شركة 
المصدر أنه تم االقتراض لتمويل 

تلك الخسائر.
أعلم أعزائي القراء، أن المعلومات 
خفي  ما  أن  يبدو  لكن  صــادمــة، 
هو  والدليل  أعــظــم،  كــان  منها 
هذه  طــوال  النشر  عن  إخفاؤها 

المدة!
المواطنين،  ظهور  كّسر  تقّشف 
الوطنية  شركتنا  فــي  واإلخـــوة 

ترعى احتفال جوائز أفالم!
ومن يدري؛ فلربما التحقيق في 

أكثر،  فضائح  ُيــخــرج  تفاصيلها 
تغطي على ما تم تسريبه حتى 

اآلن!
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بتصريحات  مليئة  كاملة،  صفحة 
بعض النواب، يبررون »كشتاتهم« 
من  أنفسهم  ويبرئون  الجماعية، 
فضيحة مجلس، تالحقه الفضائح 
جلساتهم  ويــكــفــي  ــعــيــوب،  وال

كاملة،  تعقد  ال  التي  ولجانهم 
ــجــاوزت كل  وســفــراتــهــم الــتــي ت
أن  يصر  بعضهم  ومــازال  حــدود، 
هناك من يريد تشويه سمعتهم؟ 
سؤالي: هل سمعتكم بحاجة إلى 

تشويه أصال؟
الميزانية  وأرسل  تبرع  من  هناك 
ــرات،  ــســف الــتــفــصــيــلــيــة لــتــلــك ال
والتي تستدعي ردة فعل توازي 
ممارسات  في  الحاصل  التشويه 

نيابية مخجلة.
البعض أرسل إلى يتساءل: لماذا 
إلى  المجلس  رئيس  يذهب  لم 
الذي  البرلماني  االتحاد  اجتماع 
ويشارك  بنغالديش،  في  يعقد 
حول  برلمانا   120 من  أكثر  فيه 
العالم، بينما فّضل أن يذهب إلى 

إندونيسيا لزيارة برلمان واحد؟!

هم  وأعضائه  برئيسه  البرلمان 
واجهة البلد، وال خير في الشعب 
إذا  الــنــواب،  أولئك  ــذي أوصــل  ال
ونقد  عملهم  بتقويم  يقم  لــم 
التي  الــســلــبــيــة،  مــمــارســاتــهــم 

لألسف طغت على كل شيء.
واجتماعات  جلسات  متكرر،  غياب 
سياحية  وسفرات  معطلة،  لجان 
ال تقدم وال تؤخر، ثم يزعلون إذا 

انتقدهم المواطنون!
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مواصلة لمصارحة األمس، أعتقد 
أن على الدولة أن تعالج مشكلة 
التذمر  نشرت  التي  المخالفات 

الكبير بين الناس. 
الــمــشــكــلــة كـــبـــيـــرة، وتــشــويــه 
السمعة وكسر الثقة الحاصل، ال 

يمكن جبره بحلول ترقيعية. 

هناك شعرة رفيعة جدا بين فرض 
تنخفض  أن  أجـــل  مــن  ــغــرامــات  ال
وتنخفض  الــمــروريــة  المخالفات 
وهو  والمميتة،  البليغة  الحوادث 
ــدف إســتــراتــيــجــي مــهــم لكل  هـ
المواطنين  بسالمة  تهتم  دولــة 

والمقيمين.
إدارة  تصبح  أن  بين  فرق  وهناك 
الــعــامــة  األذرع  إحــــدى  ــرور  ــمـ الـ
خالل  من  البحرين  ديــون  لتسديد 

جيوب الناس.
نحترم القانون، ونحترم رجال المرور 
ونحترم كل من يمثل القانون، هذا 
اهل  غالبية  أن  هللا  نحمد  االمــر 
ورجاله  القانون  يحترمون  البحرين 
)ما عدا ربما أناس مستحدثين ترى 

الطرقات  في  الفوضى  من  كثيرا 
منهم دون غيرهم(.

من  جــزء  الــمــرور  لــرجــال  احترامنا 
والشرطة،  األمــن  لرجال  احترامنا 
كلهم سواء، فرغم كل ما يحدث 
من )تصيد للمخالفات(، فإن الناس 
تعامل رجال المرور باحترام وتقدير.
بتطبيق  يــطــالــب  أكــثــر مــن  نــحــن 
فوضى  تــحــدث  ال  حتى  الــقــانــون 
كما كنا نعيشها في السابق حين 
دون  من  الحمراء  االشارة  أصبحت 
مميتة،  ــوادث  حـ ووقــعــت  قيمة، 
يا  اإلبـــل  تـــورد  هــكــذا  ليس  لكن 

إدارة المرور.

األســمــى  الـــهـــدف  عـــن  تخليتم 
والحفاظ  واإلرشــاد  التوعية  وهو 
وذهبتم  الـــنـــاس،  ســالمــة  عــلــى 
إلى جيوب المواطنين، ناهيك عن 
المخالفات  تسديد  ربــط  عمليات 
أوال بكل معاملة تجرى في إدراة 
المرور، ليس هذا فحسب، بل إن 
السائق  باسم  مركبة مسجلة  أي 
إال  معاملة  أي  لــه  تنجز  ال  فإنه 
السيارات  مخالفات  كل  بتسديد 

التي يملكها.
إجـــــراءات مــا أنـــزل هللا بــهــا من 
العوائق  هــذه  إن  بــل  ســلــطــان، 
الــنــاس وتــشــعــل فيهم  ــعــوق  ت
وزارة  ــى  ــل ع والــحــنــق  ــغــضــب  ال
المرور  رجــال  خــالل  من  الداخلية 

ومعامالت المرور.
بالمقابل انخفض عدد رجال المرور 
تكثر  التي  للتقاطعات  المنظمين 
ساعات  حتى  االخــتــنــاقــات  فيها 
نلمس  إننا  فلو  أكثرها(  )ما  الليل 
التسعينيات  في  نلمس  كنا  كما 
المرور  إدارة  اهتمام  من  وقبلها 
ــدوارات  ــ وال التقاطعات  بتنظيم 
رغم  لله،  الحمد  لقلنا  المزدحمة 
ــوال هــنــاك  ــرور لـــألمـ ــمـ جــبــايــة الـ
بتسهيل  وتقوم  متطورة  خدمات 
هذا  ال  لكن  الناس،  على  الحركة 
وال ذاك، فإن األمور تكون قاسية 

على المواطنين.
كاميرا  أي  قبل  مثال،  أوروبــا  في 

ــاك الفــتــات  تــثــبــت لــلــســرعــة، هــن
باقي  لــك  تقول  قبلها  توعوية 
هكذا كيلو عن الكاميرا، هذا هو 
منه  يقصد  الــذي  الصحيح  العمل 
توعية الناس وحثهم على خفض 
السرعة حتى ال تقع حــوادث، وال 

تسجل عليك مخالفات.
لكن ان تقوم ادارة المرور بتصيد 
الناس والتخفي خلف االشجار، أو 
المباني، أو انهم يركبون سيارات 
الناس،  يتصيدون  حتى  آب  بيك 
فهذا عمل ال يقصد منه إال جباية 

أموال الناس.
تتراكم  أن  الخشية  كل  الخشية 
على صدور الناس حاالت الغضب، 
عن  تماما  عاجزة  األشغال  فوزارة 
تقليدية  غير  ذكــيــة  حــلــول  وضــع 
وغير مكلفة، والمهندسون فيها 
وما  الحدود،  أبعد  إلى  تقليديون 
يفعله البعض في وزارة األشغال 

البعض  يريد  هل  نتساءل  يجعلنا 
في هذه الوزارة زيادة حنق الناس 
الدولة من خالل االختناقات  على 

والمرور وتعطيل الحركة؟
ابتدائي  طالب  أحضرنا  لو  وهللا 
من اليابان لوضع لنا حلوال وأفكارا 
ومخارج غير مكلفة من أجل تسيير 
الحركة، لكن ماذا نقول عن الذين 
يسهمون في زيادة غضب الناس 
وزارة وال  كــل  فــي  الــدولــة  على 

نعلم ما هي األهداف لذلك؟
جمال  الــنــائــب  تــقــديــرات  بحسب 
داود، فإن إدارة المرور تجني كل 
بـ300 ألف دينار إذا  يوم ما يقدر 
افترضنا ان المخالفة الواحدة بـ20 

ديناًرا..!
دينارا   250 تدفع  الــنــاس  الــيــوم 
ــيــس 20  ــة، ول ــروريـ مــخــالــفــات مـ
المرور  مداخيل  تبلغ  فكم  دينارا، 
االعتبار  األخذ في  مع  ذلك،  جراء 
أن هذه المداخيل إلى قسم واحد 
هو المخالفات، فما بالك بالحوادث 
ومــدرســة  والــرخــص،  والتسجيل 

السياقة وغيرها؟
تسهيل  مهمة  المرور  رجال  ترك 
ــحــركــة عــلــى الــنــاس وجــلــســوا  ال
أجل  من  وهناك  هنا  يستخفون 
تصيد المخالفات، هذه أزمة كبيرة 
الناس  غضب  ينفجر  أن  ونخشى 

بسبب أمور تتراكم عليهم.

** رذاذ

حــيــن تــذهــب إلـــى أقــســام مثل 
األقسام  من  غيرها  أو  الــحــوادث 
رؤيتها في  تتمنى  أمــورا ال  تجد 
منظما،  يــكــون  أن  يــجــب  مــكــان 
وربط،  ضبط  وبه  العمل،  ومتقن 
وأمــور  معطلة،  األرقـــام  أجــهــزة 
الترتيب  عــدم  على  تــدل  كثيرة 
وضعف اإلدارة في هذه األقسام.
تجنون الماليين بينما الخدمات من 

دون المستوى بكثير.
** في السعودية وهي بلد كبيرة 

وفــيــهــا مــاليــيــن مــن الــســيــارات 
والشاحنات، وحين يرتكب السائق 
من  بسيطة  لحظات  بعد  مخالفة، 
ارتكابه للمخالفة تصل رسالة على 
المكان  بالمخالفة  تبلغه  هاتفه 

والتوقيت وما هي المخالفة.
البحرين  بلد صغير مثل  بينما في 
مازالت هذه الخدمة لم تستحدث، 
ــاك مـــن اكــتــشــف أن  بـــل إن هــن
المخالفات التي قيل له ادفعها، 
ليست  المخالفات  هذه  ان  اتضح 

له، وال على رقم سيارته..!
يعني نهيبة عيني عينك.. ال حول 

وال قوة إال بالله.
متأخرة  وخــدمــات  أمـــوال،  جباية 

أيضا..!

خميسّيات »تقّشف«!!

ماذا فعلتم بالناس يا إدارة المرور..؟

بقلم: د. إبراهيم الشيخ

بقلم:
هشام عبدالوهاب الزياني

مقاالت مختارة
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ملخص عام 2016: »هاشتاقات ال ُتنسى«
فيما يلي نعرض بعضا من "الهاشتاقات: التي حازت على اهتمام رواد مواقع التواصل 

العرب خالل عام 2016 بحسب موقع bbc عربي

#Brexit

#TrumpPresident

#فشل_االنقالب#حلب_تحترق

شكلت نتيجة االستفتاء البريطاني لصالح خروجها 
من االتحاد األوروبي صدمة لرواد العالم االفتراضي 
هاشتاق  عبر  بلحظة  لحظة  الحدث  واكبوا  الذين 
Brexit# والذي حصد 10 ماليين تغريدة على مدار 

شهر يوليو / تموز.
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي مصدر الصورة

GETTY IMAGES
االستفتاء،  نتيجة  حــول  المغردين  آراء  واختلفت 
فبينما رحب بها البعض، عدها آخرون بداية انهيار 

االتحاد األوروبي.

شهدت البحرين هذا العام موسم أمطار غير مسبوق شلت الحركة في بعض 
األوقات، حيث كانت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني  
في حالة طوارئ في محاولة لشفط مياه األمطار، التي فاقت حجم طاقة 

صهاريجها وبنيتها التحتية.
أحيانا  تغريدات في سخرية  األزمة في سلسلة  لخص مغردون هذه  وقد 
وشكوى أحيانا أخرى ونشروا صورا صادمة لوصول المياه إلى داخل المنازل 

والمحالت التجارية.

فجأ فوز ترامب العالم، وتصدرت الهاشتاقات الناقلة 
األولــى  اللحظات  منذ  األمريكية  االنتخابات  لنتائج 

قائمة الهاشتاقات األكثر تداوال.
وساد الذهول واالستنكار موقع تويتر إذ ذهب البعض 
إلى حد وصف فوز ترامب بـ«نهاية العالم« أو »نهاية 

أمريكا«.
رئيسا  ترامب  أو   #TrumpPresident هاشتاق  وظهر 
من  والثالثين  السابع  بين  تغريدة   1,402,998 في 

نوفمبر / تشرين الثاني.

األحداث  تطوارات  وقع  على  وانتهت  السنة  بدأت 
اإلستراتيجي  لموقعها  السورية  حلب  مدينة  في 

في الصراع السوري.
وقد واكب هاشتاق #حلب_تحترق مجريات األحداث 
في المدينة، وكان منصة وثق من خاللها نشطاء 

ومغردون معاناة أهالي المدينة لحظة بلحظة.
منذ  تغريدة  مليوني  من  أكثر  الهاشتاق  وسجل 

أبريل/ نيسان 2016.

تصدرت محاولة االنقالب التي شهدتها تركيا في 
أواخر شهر أغسطس/ آب قائمة الهاشتاقات األكثر 
تداوال في ذلك الوقت بعدد تغريدات تجاوز1.400.000 

تغريدة.
وســوم  سلسلة  عبر  تفاصيلها  الــمــغــردون  تناقل 
#فشل_ الــتــركــي،  »الشعب  ــرزهــا  أب وهــاشــتــاقــات 
#شكرا_للشعب_ #قول_كلمه_الردوغان،  االنقالب، 

التركي_العظيم.
وتباينت آراء المغردين العرب آنذاك، فمنهم من أدان 
للشرعية  صارخا  انتهاكا  وعدها  المحاولة  واستنكر 

الدستورية، فيما رحب البعض اآلخر بما حدث.
تصدرت محاولة االنقالب التي شهدتها تركيا في 
أواخر شهر أغسطس/ آب قائمة الهاشتاقات األكثر 
تداوال في ذلك الوقت بعدد تغريدات تجاوز1.400.000 

تغريدة.
وســوم  سلسلة  عبر  تفاصيلها  الــمــغــردون  تناقل 
#فشل_ »#الشعب_التركي،  أبــرزهــا  وهاشتاقات 
#شكرا_للشعب_ #قول_كلمه_الردوغان،  االنقالب، 

التركي_العظيم.
وتباينت آراء المغردين العرب آنذاك، فمنهم من أدان 
للشرعية  صارخا  انتهاكا  وعدها  المحاولة  واستنكر 

الدستورية، فيما رحب البعض اآلخر بما حدث.

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي

موسم األمطار يكشف المستور

فوز ترامب

محاولة االنقالب في تركياالدمار في مدينة حلب

هاشتاق

#البحرين_تغرق
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#تفجير_المدينة_المنورة

#StopIslam

#رؤية_السعودية_2030

بعد  تويتر  موقع  »#تفجير_المدينه_المنوره«  تصدر 
المسجد  محيط  في  وقع  الذي  االنتحاري  التفجير 
النبوي في المدينة المنورة، في أوائل يوليو/ تموز.
المليون  الهاشتاق  عبر  التغريدات  عــدد  وفــاق 

تغريدة أدانت في مجملها التفجير.

حتى  باريس  هجمات  من  تتعافى  أوروبــا  تكد  لم 
أعقبتها هجمات العاصمة البلجيكية بروكسل التي 

أودت بحياة 31 شخصا.
اتسمت ردود الفعل العربية عبر هاشتاق #تفجيرات_
بروكسل بالتنوع والتباين، ففي الوقت الذي سارع 
ــرون  آخ نــاقــش  الهجمات،  لشجب  مــغــردون  فيه 
المسلمة  الجالية  أوضاع  على  التفجيرات  تداعيات 
في أوروبا، بعدما حصد هاشتاق #StopIslam أكثر 

من 500 ألف تغريدة.
يربو  مــا   #BrusselsAttacks هــاشــتــاق  وســجــل 

على570 ألف تغريدة في أواخر شهر مارس.

أشعلت الرؤية االقتصادية 
ــنــمــويــة لــلــســعــوديــة  ــت وال
أعلنت  التي   2030 لسنة 
أبريل/نيسان  فــي  عنها 
مواقع التواصل االجتماعي 

بآالف التغريدات.
السعودية  الرؤية  وشملت 
بينها  من  واسعة  خططا 
برامج اقتصادية واجتماعية 
وتنموية تستهدف تجهيز 
بعد  ما  لمرحلة  السعودية 

النفط.
#رؤية_ هاشتاق  وسجل 
ــذاك  آن السعودية_2030 

أكثر من 800 ألف تغريدة.

#هجوم_نيسهجمات بروكسل

تباينت آراء رواد مواقع التواصل االجتماعي هجوم 
نيس الذي أودى بحياة أكثر من ثمانين شخصا، بين 
اإلسالم  إقحام  من  والغضب  الضحايا  على  الحزن 

في الهجوم.
ــدارة  صــ  #NiceAttack ــاق  هــاشــت احــتــل  ــد  ــ وق
الهاشتاقات األكثر تداوال في العالم بعدد تغريدات 

تجاوز 600 ألف تغريدة في 14 يوليو/تموز.

#طحن_مو

ــصــة الــمــغــربــي  هـــاشـــتـــاق يـــــروي ق
المطحون

المغربي،  السمك  بائع  مقتل  حــّول 
ــواصــل  ــت ــع ال ــواقـ ــري، مـ ــكـ مــحــســن فـ
إلى  العربي  العالم  في  االجتماعي 
مسرح لالحتجاجات رفع خاللها روادها 
هــاشــتــاقــات عــكــســت غــضــب وسخط 

الشارع.
وأكثرها  الهاشتاقات  تلك  أبــرز  ومــن 
»#طحن_مو«  هاشتاق  آنــذاك  انتشارا 
أو ما معناه »اقتل أمه«، إذ ظهر في 

أكثر من 500 ألف تغريدة.

#مقتل_السفير_الروسي_بتركيا

بتركيا  الروسي  السفير  لمقتل  كان 
وتداول  العالم،  حول  واسعة  اصــداء 
الــذي  للمسلح  صــورا  المستخدمون 
ردود  انقسمت  كما  السفير،  قتل 
السفير،  بمقتل  التنديد  بين  الفعل 
خلفية  على  بقاتله،  اإلشـــادة  وبين 
دعم روسيا للحكومة السورية، والدور 
روسيا في معركة حلب،  لعبته  التي 
هاشتاق  الحادثة  إثــر  على  وانتشر 
كيا  _بتر سي و لر _ا لسفير _ا مقتل #
ألف  من 400  أكثر  عليه  وردت  الــذي 

تغريدة.

#خطف_الطائرة_المصرية

إلى  المتجهة  المصرية  الطائرة  خطف  خبر  غطى 
الساحة  على  أخبار  من  عــداه  ما  كل  على  قبرص 

العالمية في 29 مارس/آذار.
حــوادث  عــن  معلومات  وقتها  مــغــردون  وتـــداول 
ليتبين   #egyptair هاشتاق  عبر  المصرية  الطائرات 

بعدها أن سبب الخطف »عاطفي«.
ولم تمض أيام حتى عاد الهاشتاق لتصدر قائمة 
سقوط  أعقاب  في  عالميا،  تداوال  األكثر  الوسوم 
طائرة مصر للطيران في البحر المتوسط، في مايو/ 

أيار الماضي.
ألف   300 حوالي   #EgyptAir هاشتاق  حصد  وقد 
في  بينما ظهر  آذار،   / مارس  خالل شهر  تغريدة 

أكثر من500 ألف تغريدة خالل شهر مايو / أيار.

هاشتاق
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تطور التعديالت الدستورية
البحرين في مملكة 

1973

2002

2012

صدور دستور البحرين

إجراء التعديالت الدستورية 
األولـى

استحداث نظام المجلسين في البرلمان

إعطاء جميع المواطنين من الجنسين
الحقوق السياسية

تحّول البحرين إلى مملكة دستورية

إجراء التعديالت الدستورية 
الـثـانـيـة

ضمانات جديدة لحل مجلس النواب

شروط جديدة للترشح في االنتخابات النيابية 
وتعيين أعضاء مجلس الشورى 

ضمانات الستجواب الوزراء 

تفعيل صالحية تقرير عدم إمكان التعاون 
مع رئيس الحكومة 

تحديد فترة زمنية للحكومة لتبرير عدم 
األخذ برغبات مجلس النواب 

منح حق طلب المناقشة العامة للنواب

تحديد مدة زمنية إلحالة مشروعات 
القوانين إلى البرلمان

منح مجلس النواب صالحية منح الثقة 
السياسية للحكومة

14 خطوة
لتعديل الدستور في مملكة البحرين

1

الـــوزراء  رئيـــس  إخطـــار 
لرئيس مـجـلـس الـنـواب
لتعديل  الملكية  باإلرادة 

الدستور. 

2

صـــدور أمـــر مـــن رئيس 
مجلس النـــواب بطباعة 
الدســـتوري  التعديـــل 
على  وتوزيعه  المقتـــرح 

النواب خالل 24 ساعة.

3

خاصـــة  جلســـة  عقـــد 
ورود  من  أســـبوع  خالل 
الدســـتور  تعديل  طلب 

من رئيس الوزراء.

4

إحالة مشـــروع التعديل 
الدســـتوري إلـــى لجنـــة 
التشـــريعية  الشـــؤون 

والقانونية.

5

حـــول  تقريـــر  إعـــداد 
التعديل الدســـتوري من 
الشـــؤون  لجنـــة  قبـــل 
والقانونية  التشـــريعية 

خالل 15 يومًا. 

6

تقريـــر  مشـــروع  تـــالوة 
اللجنـــة حـــول التعديل 
أعضاء  على  الدســـتوري 
اللجنـــة بحضـــور ثلثـــي 

أعضائها.

7

أعضاء  أغلبيـــة  موافقة 
لجنة الشؤون التشريعية 
مشروع  على  والقانونية 

التعديل الدستوري. 

8
جلســـة  موعد  تحديـــد 
للنظر  النـــواب  لمجلس 
في تقرير لجنة الشؤون 
والقانونية  التشـــريعية 
حول التعديل الدستوري 

خالل 15 يومًا التالية. 

9

عقد الجلسة الخاصة 
التعديـــل  لمناقشـــة 
وتـــالوة  الدســـتوري، 
الشـــؤون  لجنة  تقرير 
والقانونية  التشريعية 

حول المشروع. 

10
مجلـــس  قـــرار  صـــدور 
النـــواب بالموافقة على 
الدســـتوري  التعديـــل 
عـــدد  ثلثـــي  بأغلبيـــة 
التصويت  ويتم  أعضائه، 

نداء باالسم.

11
يخطر  الموافقـــة،  بعد 
النواب  رئيـــس مجلـــس 
الشـــورى  مجلس  رئيس 
بقـــرار المجلـــس حـــول 

التعديل الدستوري. 

12

الشـــورى  مجلس  يقوم 
باتخاذ إجراءاته لمناقشة 
الــدســتــــوري  التعديـــل 

واتخاذ القرار بشأنه. 

13
فـــي حالـــة موافقة 
مجلس الشورى على 
التعديـــل  مشـــروع 
يــــعاد  الـدســــتوري، 
المشـــروع إلى رئيس 

مجلس النواب. 

14

يرفـــع رئيـــس مجلـــس 
التعديل  مشروع  النواب 
جاللة  إلـــى  الدســـتوري 

الملك إلصداره.

ثقافة دستورية

إعداد: قسم اإلعالم بمجلس النواب
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يتساءل الجميع  أين ميزانية الدولة للعامين القادمين 
2018/2017، ولماذا التأخر في إقرارها؟!

إن عدم إقرار الميزانية حتى هذه اللحظة أمر جد خطير 
ألنه بإختصار شديد يعني شل حركة الدولة ومؤسساتها 
وتوقف الكثير من المشاريع  ما يعني غياب التخطيط 

والرؤية وانعدام االستراتيجية لشئوننا المالية.
لو حدث ذلك في أحد الشركات المساهمة بمعنى أن 
الرئيس التنفيذي والمدير المالي يصرفون األموال من 
تقديرية  ميزانية  أي  لديهم  يوجد  وال  مباالة  أي  غير 
تقعد   ولم  الدنيا  لقامت  المستقبلية   المالية  للخطة 
لتصحيح  الفور  على  المنتخب  اإلدارة  مجلس  ويتدخل 
الخطوة  بهذه  اإلدارة  مجلس  يقم  لــم  وإن  الخطأ، 
فهناك جمعية عمومية سوف تحاسبه وبالتالي فهناك 
العمل  آلية رقابة ومحاسبة في هذه الشركات تضبط 

وهو ما تفتقده الحكومة. 
لم تسلم الحكومة الميزانية العامة للدولة مع أنتهاء 
الوزير  بــأن  تشير  واألســبــاب  عاميها  مــن  األول  الــربــع 
المختص غير قادر على إعداد ميزانية الدولة و إتمام عمله 
المكلف به في الوقت المحدد الذي نص عليه القانون، 
وهو أمر ال يمكن تجاوزه ويجب أن يكون لمجلس النواب 
سوطًا  ال  للشعب  صوتًا  يكون  أن  المفترض  من  الــذي 
المختص على هذا  الوزير  أن يحاسب ويستجوب  عليه  
التأخير الذي أثر تأثيرًا سلبيًا على جميع مناحي الحياة 

وبخاصة المشاريع التي تهم المواطنين.
من المفترض أن تقدم السلطة التنفيذية المتمثلة في 
الحكومة وبشخص وزير المالية بتقديم ميزانية الدولة 
ليراجعها  السابق  العام  من  الثالث  الربع  نهاية  في 
السلطة  أفراد  يكن  لم  وإن  التشريعية،  السلطة  أفراد 
فعلى  المقصرين  محاسبة  على  قــادريــن  التشريعية 
الشعب محاسبة النواب وعدم إعادة انتخابهم مرة أخرى.
تحقق  شركة  في  مساهمين  نكون  بــأن  نأمل  أخيرًا.. 
العدالة  العالمية  وتحقق  إلى  نجاحات كبيرة وتنطلق 

االجتماعية وتوزع أرباحها بطريقة عادلة.

أين اختفت
ميزانية الدولة؟!

بقلم: عبد الواحد قراطة
عضو األمانة العامة

لجمعية المنبر الوطني اإلسالمي

كاريكاتير



األخــيــرة28
عدد مستخدمي التواصل االجتماعي 

يقترب من الثالث مليارات

جينيفر.. صـاحـبـة أول صــورة 
سيلفـي على »انستقرام«

ارتفع عدد مستخدمي منصات التواصل 
االجتماعي بنسبة 29 % خالل عامين، 
شخص،  2.5مليار  عن  العدد  زاد  حيث 
في قفزة تشير إلى زيادة أهمية هذه 

الشبكات بالنسبة لحياة الكثيرين.
من  الثالث  الــربــع  إحــصــاءات  وكشفت 
العام الجاري بحسب موقع الجزيرة أن 
عدد مستخدمي هذه المنصات بلغ 2.6 
 %  70 يمثل  ما  وهو  مستخدم،  مليار 
في  اإلنترنت  مستخدمي  إجمالي  من 
العالم، البالغ عددهم 3.4 مليار شخص.

ووفق النتائج المالية للربع الثالث، عادت 
الحصة األكبر لشبكة فيسبوك بنسبة 70 
% من إجمالي المستخدمين، إذ بلغ عدد 
األزرق  بالكوكب  يوصف  مــا  مشتركي 
تتقاسم  بينما  مليار مستخدم،   1.8 نحو 

المنصات األخرى الحصة المتبقية.
ومن أبرز مسببات هذه الطفرة، توسع 
الذكية  الهواتف  مستخدمي  دائـــرة 
التي تجاوزت مبيعاتها ألول مرة هذا 

العام مبيعات الهواتف العادية.

ــفــي« يتم  ــل ــســي ــور »ال ــصـ الـ ــن  ــي ــالي م
التقاطها كل يوم، واألالف منها يتم 
بشكل  انستجرام  موقع  على  نشرها 
دورى، كأنه أصبح أمرًا بديهيًا وتقليدًا 
الخلفيات  مختلف  من  الجميع  يتبعه 

وفى مختلف أنحاء العالم.

أول  فــإن  انستقرام،  لموقع  وطبقًا 
»سيلفي«  صــورة  بالتقاط  قام  شخص 
 Selfie ــه ونــشــرهــا عــلــى هــاشــتــاج ل
أنها  تبين  انــســتــجــرام،  مــوقــع  عــلــى 
قامت  وقد  لي،  جينيفر  تدعي  سيدة 

بنشرالصورة بتاريخ 16 يناير عام 2011.

استعرضت حلقة )28/12/2016( الخاصة من برنامج »حياة ذكية« أبرز اإلنجازات 
انهيارات  أو  الذي لم يشهد إخفاقات كبرى   2016 العام  التكنولوجية  في 

مدوية في هذا المجال.

بريق شركات تقنية وغياب أسماء كانت المعة ووقوع حوادث  ورغم خفوت 
انفجارات في هواتف رائدة، فإن السمة العامة للعام 2016 تبقى بروز أحالم 
أكبر وسعي حثيث لمطورين نحو بلوغ الالمعقول، وبزوغ نجم شركات صغرى 

حققت انتصارات عمالقة ونجاحات غير مسبوقة.

كان 2016 عام الهواتف الذكية بامتياز، حيث تم إطالق جيل جديد من هواتف 
آيفون طال انتظاره، وحدث انفجار هاتف نوت7 للعمالق سامسونغ.

السيارات.  صناعة  مجال  في  مسبوق  وغير  مذهال  تقدما  العام  شهد  كما 
لسيارات  الشركات  كبريات  من  المعروضة  والطرازات  النماذج   اختلفت  وقد 
القرن المقبل، لكن القاسم المشترك بينها كان القيادة الذاتية والمحركات 

الكهربائية والذكاء الصناعي.

ورصد البرنامج أحدث األجهزة والتقنيات الطبية التي ابتكرت عام 2016 والتي 
قد تفتح باب األمل لكثير من المرضى. كما رصد التقنيات التكنولوجية القابلة 
لالرتداء، التي لم تعد تقتصر على الساعة الذكية التي توفر كثيرا من مزايا 

الهاتف الذكي، بل تجاوزتها لتطال النظارات والعدسات وحتى المالبس.

الطائرات  صناعة  مجال  في  حــدث  الــذي  التقدم  كذلك  البرنامج  استعرض 
المسّيرة وابتكارات التصوير السيلفي والطابعات الثالثية األبعاد والروبوتات.

وختم البرنامج بابتكارات واختراعات المخترعين العرب من خالل فقرة »بالعربي« 
والكاميرا  الذكية،  السفر  حقيبة  مثل:   ،2016 في  ابتكاراتهم  شملت  التي 
الرقمية للمعالجة البصرية، وجهاز معالجة تسرب النفط البحري، وجهاز يثّبت 
التحكم بها عن  باإلنترنت، وطائرة يتم  الغاز يجعلها متصلة  على أسطوانة 

بعد، وغيرها.

2016.. عام الهواتف الذكية
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