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انتـمـاء ومـــواطــنــة“ . ”البحــــريـــن .

راعي إعالمي

العــــــــــــراق الجريــــــــــــح
Û  اآلن مــا يحصــل  مــن شــأن وأهميــة  التقليــل  يمكــن  ال 

مــن حــراك سياســي فــي الســاحة العربيــة عموًمــا وفــي 
الشــارعين العراقي واللبناني بشــكل خاص، وســنتوقف 
هنــا عنــد الحالــة العراقيــة، علــى أن تكون لنــا وقفة عند 

الحالة اللبنانية في لقاء آخر إن شاء هللا.
Û  فالشــعب العراقــي، ومنــذ الغــزو األميركــي لبــاده، ظــل

فــي صمــت  يتألــم ويعانــي ويتذمــر،  لســنوات طويلــة 
وإبــاء، مــن حالة الفقر والبطالة وتفشــي الفســاد وتدني 
كيــف  يتســاءل:  وصــار  وترديهــا،  الخدمــات  مســتوى 
وصلــت األوضــاع إلــى هــذا المســتوى المــزري فــي بلــد 
يزخــر باإلمكانات والخيرات والموارد الطبيعية الهائلة؟ 
وكيــف تنقطــع الكهربــاء فــي ربــوع ثاني أكبــر عضو في 
منظمة األوبك للدول المنتجة للطاقة في العالم؟ وكيف 
يفتقر العراقيون إلى المياه الصالحة للشرب في باد ما 

بين النهرين؟ 
Û  ،وانتفضــوا العراقيــون  انفجــر  الصبــر  نفــد  أن  وبعــد 

الشــوارع منــذ بدايــة شــهر  إلــى  وتدفــق اآلالف منهــم 
أكتوبــر الماضــي، منطلقيــن مــن أزقــة حــواري الفقــراء 
جنوبــه  ومــن  العــراق  وســط  مــدن  مــن  والمحتاجيــن 
علــى وجــه الخصــوص، فــكان معظــم المشــاركين فــي 
فقيــرة  مناطــق  مــن  شــباب  والتجمعــات  المظاهــرات 
مهمشــة ذات غالبيــة شــيعية نافيــن بذلــك أي صبغــة أو 
شــبهة طائفيــة لحراكهــم ومطالبيــن بتحقيــق تقــدم في 

معالجة الوضع االقتصادي المتردي.
Û  القــوة واســتعمالها  الحكومــة،  تجــاوب  لعــدم  ونظــًرا 

المفرطــة فــي محاولــة تفريق المتظاهريــن ومواجهتهم 

والتصــدي لهــم، ما أدى إلــى وفاة المئــات وجرح اآلالف 
منهــم، فقد اتســعت دائــرة االحتجاجــات وأخذت أعداد 
المشــاركين فيها باالرتفاع، وارتفع معها سقف مطالبات 
المتظاهريــن ليصــل إلــى المطالبــة بتغييــر كامــل للنظام 
السياســي ووضــع نهايــة للوجــود والنفــوذ اإليرانــي في 

الباد رافعين شعار “نريد الوطن”.
Û  وحتــى اآلن فــا يبدو أن حكام بغداد لديهم االســتعداد

أو الجديــة للتراجــع عــن مواقفهم واالســتجابة لمطالب 
المتظاهريــن بنيــة صادقة، كمــا أن إزاحة النظام الحاكم 
وهزيمتــه  على أيــدي المحتجين والمتظاهرين لن تكون 
ممكنة أو ســهلة، فهذا النظام ليس نظاًما فردًيا مســتبًدا 
يمكــن اإلطاحــة بــه بســهولة مثــل نظــام حكــم الرئيــس 
بــن  العابديــن  زيــن  أو  القذافــي وأوالده،  الليبــي معمــر 
علي وزوجته في تونس أو حســني مبارك وحاشــيته أو 
دائرته الضيقة في القاهرة، تلك األنظمة تهاوت بسرعة 
ملحوظــة بعد فتــرات، متفاوتة في ِقَصِرهــا، من اندالع 
التظاهرات واالحتجاجات وهبوب رياح ما سمي بالربيع 
العربــي فــي وجهها، الوضع في العــراق من هذه الناحية 
يختلــف تماًمــا عنــه فــي ليبيــا وتونــس ومصــر؛ فالنظام 
الحاكــم فــي العراق يتمتع بتمدد واســع لفئــات متجذرة 
من المجتمع العراقي ويشــارك فيه أقطاب لها قطاعاتها 
وفصائلها وحتى مجموعاتها المسلحة، ويحظى النظام 
كذلــك برعايــة ومباركة من المؤسســة الدينية، وبوجود 

ودعم ثابت وصلب من إيران الجار القوي. 
Û  وعليــه فــإن ثمــة أطرافــا عديــدة، إلــى جانــب الحكومة

العراقية، تربطها منظومة عاقات متشــابكة ومتداخلة 

ومنافــع  أجنــدات  وتجمعهــا  العراقيــة،  الســاحة  فــي 
ومصالح مشــتركة ومباشــرة، يهمها بإلحاح شديد إنهاء 
أو حتــى قمع وتصفية هــذه المظاهرات واالحتجاجات، 
وهــي علــى أتم االســتعداد للتعــاون فيما بينهــا لتحقيق 

ذلك في أسرع وقت وبكل الوسائل المتاحة.
Û  إننا نعتقد بأن التظاهرات والمطالبات سيتم في النهاية

وقريًبــا لجمهــا وخنقهــا وربمــا ســحقها بشــدة وبقســوة 
وبشــكل وحشــي، وستســفك مزيدا من الدماء وسيفقد 
المئات أرواحهم، وقد يصل عدد المصابين إلى عشرات 
اآلالف، ومــع ذلــك؛ فإنــه لن يتم القضاء التــام على هذه 

الحركة بل ستتحول إلى جمر ملتهب تحت الرماد.
Û  وقــد أصبحــت هــذه الحركــة فــي كل األحــوال عامــة

فارقة غيرت وســتغير مجرى األحداث في العراق وفي 
المنطقة إلى األبد، فالعراق في العقود الطويلة الماضية 
لــم يعرف الثورات علــى حقيقتها، كل ما عرفه انقابات 
عسكرية وأخرى مضادة كان أبرزها انقاب 1958 الذي 
قــادة الزعيــم الركــن عبدالكريــم قاســم، والــذي أزهقــت 
فيــه األرواح بمــا فــي ذلــك أرواح أفــراد األســرة المالكــة 
وأقطــاب السياســة والحكــم فيهــا وتــم ســحل أجســام 
بعضهم في شوارع بغداد، ليدشن هذا التصرف المشين 
بذلــك مرحلــة التصفيــات وأنهــار الدمــاء التــي ال تــزال 

تجري في العراق الجريح.
Û  وإذا كان مــا يحصــل فــي العــراق اآلن يمكــن تســميته بـ

“الثــورة” فإن هذه الثورة ليســت مرشــحة للنجاح! وفي 
أحسن األحوال فإنها ستؤدي إلى استبدال الحكم القائم 
اآلن بآخــر مثلــه أو ربما أســوأ منــه، إذ إن نجاح الثورات 

يتطلب التمهيد لها فكرًيا بثورة فكرية أو تنويرية يجب 
أن تســبق الثورة السياسية أو االجتماعية، وكمثال فقد 
نجحــت الثــورة الفرنســية واســتقرت بعد فتــرة مخاض 
طويلة عســيرة، وبعــد أن مهد لها المفكــرون والمثقفون 

الفرنسيون بأفكارهم ونظرياتهم وأطروحاتهم.
Û  واســتطاعت كوكبــة مــن مفكريهــم التــي ضمــت موليير

وكثيريــن  ودريــدور  ومونتيســكو  وروســو  وفولتيــر 
غيرهــم تهيئــة وإنــارة عقــول الفرنســيين، وحقنهــا بقيم 
جديــدة مــن شــأنها أن ترتقــي بقيمة اإلنســان وتؤســس 
منظومــة مــن القواعد التي التي تصون وتحمي حقوقه 
وكرامتــه؛ ولــذا فــإن مــا يحصــل فــي العراق ليــس ثورة 
بالمعنــى الصحيــح للكلمــة، إنه حــراك يعاني فــي الواقع 

من الفراغ البنيوي ويفتقد القاعدة الفكرية.
Û  وســواء نجــح المتظاهــرون والمحتجــون والمعتصمون

العراقيــون فــي هــذه المرحلــة أم فشــلوا فــي تحقيــق 
أهدافهم ومطالبهم المشروعة، فإنهم قد نجحوا بالفعل 
وبالتأكيــد في تكســير جدار الرعــب والخوف، الذي كان 
ُيحيــط بالنظــام الحاكم ويحميه، وهــذا بحد ذاته إنجاز 
يشبه إلى حد كبير ما حصل في هذا الشهر قبل ثاثين 
عاًمــا عندمــا تــم تكســير وتدميــر “جــدار برليــن” الــذي 
كان يفصــل وقتهــا بيــن األلمانيتيــن الغربية والشــرقية، 
فأصبــح ذلــك الحــدث مــن أخطــر وأبــرز التطــورات في 
النصف الثاني من القرن الماضي؛ إذ كان البداية ونقطة 
االنطــاق لتكويــن وتأســيس االتحاد األوروبــي وانتهاء 
الحــرب البــاردة وانهيار حكــم األيديولوجية الشــيوعية 

في أوروبا الشرقية.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

بحث وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية 
رئيـــس مجلس إدارة هيئة تنظيم ســـوق 
العمـــل جميل حميدان، أمس، مع مبعوث 
رئيـــس جمهوريـــة الفلبين لـــدول مجلس 
التعاون الخليجي أمابيل أجيلوس، سبل 
تعزيـــز التعـــاون فـــي المجـــاالت العمالية 
بيـــن مملكـــة  البشـــرية  المـــوارد  وتنميـــة 

البحرين وجمهورية الفلبين الصديقة.
جاء ذلك خـــال لقاء الوزيـــر بأجيلوس؛ 
بمناســـبة زيارتـــه للبـــاد، إذ تـــم فـــي هذا 
الســـياق اســـتعراض التجـــارب الناجحـــة 
ومشـــاريع  برامـــج  فـــي  البلديـــن  لـــكا 
التوظيـــف والتأهيـــل والتدريـــب الفنـــي 

المتخصص. 
وبهـــذه المناســـبة، أكـــد حميـــدان أهميـــة 
البلديـــن  بيـــن  المشـــترك  العمـــل  تعزيـــز 
المجـــال  فـــي  خصوصـــا  الصديقيـــن، 
العمالي ومجاالت تطوير وإعداد الموارد 
البشـــرية، مؤكـــًدا حـــرص البحريـــن على 

الخاصـــة  التدريـــب  مؤسســـات  تطويـــر 
المملكـــة  موقـــع  لتعزيـــز  بهـــا  واالرتقـــاء 
البشـــرية  المـــوارد  تنميـــة  فـــي  الريـــادي 
والتدريـــب االحترافـــي، منوًهـــا فـــي هذا 
الخبـــرات  اســـتقطاب  بأهميـــة  اإلطـــار 
التعليـــم  مجـــال  فـــي  الرائـــدة  الدوليـــة 

والتدريب. 
بحـــرص  أجيلـــوس  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 

البحريـــن علـــى ضمـــان وحفـــظ حقـــوق 
العمالـــة الوافدة، منوًها بالســـمعة الطيبة 
التـــي تحظى بها المملكة بين دول العالم 
والمحافل الدولية لتطبيقها التشـــريعات 
لقوانينهـــا  وفًقـــا  المتطـــورة  العماليـــة 
الوطنيـــة التي تتواءم مـــع معايير العمل 
الدولية، فضًا عن موقعها مركزا متقدما 

للتدريب وتنمية الموارد البشرية.

من اللقاء

حميدان يبحث مع المبعوث الفلبيني تعزيز التعاون في مجاالت التنمية البشرية
أجيلوس يشيد بموقع البحرين مركًزا إقليمًيا للتدريب

المنامة - مكتب عضو مجلس الشورى علي العرادي

أكد عضو مجلس الشـــورى علي العرادي 
أن مملكـــة البحريـــن تعـــد مثـــااًل رفيًعـــا 
وأنموذًجـــا مميـــًزا علـــى مســـتوى العالـــم 
والتعايـــش  والتقـــارب  التســـامح  فـــي 
الســـلمي بين مختلف األديان والطوائف 
منـــارة  وتشـــكل  واألعـــراق،  والمذاهـــب 
شـــامخة فـــي رســـوخ القيـــم اإلنســـانية 

السامية.
والتعايـــش  التســـامح  قيمـــة  أن  وبيـــن 
اكتســـبت أهمية أرفع في ظـــل االهتمام 
البالغ والمبادرات الكريمة من لدن عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، ومـــا تركه جالته من 
بصمـــات واضحـــة في هـــذا المجال على 
حتـــى  والخارجـــي،  المحلـــي  المســـتوى 
أصبحـــت البحريـــن اســـما المًعـــا ومثـــاال 
والمحبـــة  التســـامح  صـــور  ألرفـــع  حيـــا 

والتعايش.

وبمناســـبة احتفاء العالـــم باليوم الدولي 
للتســـامح، الذي يصـــادف 16 نوفمبر من 
كل عـــام، أكـــد العـــرادي أن مـــا اتصفـــت 
للســـياح،  مقصـــًدا  البحريـــن جعلهـــا  بـــه 
ومنطقـــة الجتـــذاب األجانـــب؛ نظـــًرا لما 
والحفـــاوة  اإلنســـاني  التعامـــل  يتركـــه 
البالغـــة والطيبة الراســـخة لدى الشـــعب 
البحرينـــي من أثـــر في نفـــوس الزائرين 

للدولة، مؤكًدا الحاجة ألن توثق مظاهر 
التسامح والتعايش في البحرين، ويقدم 

كأنموذج حي لكل العالم.
وأشـــار إلـــى أن البحريـــن مع مـــا تمتلكه 
من قيم مجتمعية اتصف بها شعبها منذ 
القدم بتســـامحه وطيبتِه وتعايشـــِه بناء 
علـــى روح األخوة اإلنســـانية والوطنية، 
فـــإن ذلـــك انعكـــس بشـــكل واضـــح فـــي 
دســـتور وقوانين مملكـــة البحرين، التي 
جـــاءت تؤكـــد في عـــدد مـــن موادها أن 
“الناس سواســـية في الكرامة اإلنسانية، 
ويتســـاوى المواطنون لـــدى القانون في 
الحقـــوق والواجبـــات العامـــة، وال تمييز 
بينهم في ذلك بســـبب الجنس أو األصل 
أو الدين أو العقيـــدة”، وتأكيد أن “حرية 
الضميـــر مطلقـــة، وتكفـــل الدولـــة حرمة 
بشـــعائر  القيـــام  وحريـــة  العبـــادة،  دور 
األديان والمواكب واالجتماعات الدينية 

طبقا للعادات المرعية في البلد”.

علي العرادي

بصمات جاللته واضحة بهذا المجال على المستويين المحلي والخارجي
العرادي: مبادرات العاهل أبرزت البحرين أنموذجا للتعايش


