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وهكذا انتصر الخوف
مســتعدً ا للمشاكســة والكذب إذا اقتضى األمر ،والنتهاك
األســاليب واألعراف والتقاليد السياســية والدبلوماسية

Û Ûإن وعــود كاربيــن لناخبيه كانت وفيرة ســخية ترتفع لها

Û Ûكنــت فــي لندن قبل بضعة أســابيع ،إبان احتــدام الحملة

الحواجــب ويســيل لها لعــاب الكادحيــن والطبقة العاملة

والصــراع والجــدل بيــن حزبــي المحافظيــن والعمــال،

المســتقرة؛ إال أن الخــوف لــم يتــرك لهــم خيــارً ا ســوى

التــي يعتمــد علــى أصواتها حزب العمــال ،ومع ذلك ،فقد

االنتخابيــة للبرلمــان البريطانــي ،وفــي ذروة الســباق

العــام الماضي بإجراءات احترازيــة ،منها رصد تحركاته
مــن خــال ارتداء ســوار إلكتروني يتيح للشــرطة تتبعه
ومراقبته.

Û Ûلقد كانت ردود فعل المجتمع البريطاني غاضبة ومحتدة

والــذي عكــس بــكل وضــوح االنقســام واالنفعــال الــذي

االلتفــاف حولــه ،إضافة إلى أن بوريس جونســون تمكن

شــكك البريطانيــون بمختلــف مســتوياتهم فــي واقعيــة

كان يســود المجتمع البريطاني وقتها ،وكانت الخالفات

من تخطي التحفظات واالنتقادات؛ ألنه عرف كيف ينفذ

وجديــة ومصداقيــة هذه الوعود ،وفــي إمكانية كوربين

تجاه هذه الجريمة اإلرهابية النكراء التي وفرت فرصة

والنقاشــات تتمحــور بكثافــة ،كمــا هــو معــروف ،حــول

إلى مكامن مخاوف الناخبين ،وكيف يوظفها لصالحه.

وقدرتــه علــى الوفــاء بهــا وتطبيقهــا؛ مــن منطلــق أن “ما

ســانحة ألبــواق اليميــن المتطــرف ولخطابــات ودعــوات

زاد عــن حده ينقلب إلى ضده” ،فالبريطانيون لم ينســوا

التعصــب والكراهيــة واإلقصــاء ،وزودت حملــة بوريــس

أن حــزب العمــال فــاز علــى أســاس أجنــدة مشــابهة فــي

جونسون بوقود سحري صالح إلشعال وإثارة أحاسيس

ارتفاعــا في
ً
انتخابــات  ،1974لكــن نتيجــة حكمــه كانــت

الناخبين لصالح أجندته.

موضــوع “بريكســت” أو خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد

Û Ûفالفضــل إذً ا فــي حصول بوريس جونســون وحزبه على

األوروبــي ،إال أن تلــك الحــدة وذلــك االنفعــال كانــا فــي

األغلبيــة الســاحقة مــن األصــوات يعــود بقــدر كبيــر إلــى

الواقــع نابعيــن ومشــدودين بإحــكام إلــى خــوف وقلــق

عنصــر الخوف ،وإلى شــخصين لــوال وجودهما لما تمكن

البريطانييــن مــن ذوبــان وضيــاع هويتهــم الوطنيــة

من تحقيق هذا النصر الكاسح وبهذا المستوى.

معدل البطالة وكسادً ا في االقتصاد.

Û Ûوالمالحظ أن التطرف عندما يتحرك أو يصدر من طرف

خصوصــا من البلــدان اإلســامية ،بحيث
ً
إلــى بريطانيــا،

Û Ûالشــخصان ســاهما بشــكل فاعــل ومؤثــر فــي اســتنهاض
وتحريــك هواجــس ومخاوف الناخبيــن ،وعرف بوريس

Û Ûوالبريطانيون بطبيعتهم ال يحبون الثورات ،سواء كانت

معرضــا بالفعــل إلــى تغييــر
ً
أصبــح المجتمــع البريطانــي

جونســون بــدوره كيــف يســتهدف ويســتثمر هــذه

ومن برنامجه االشتراكي الذي سيؤدي في حالة تطبيقه

بيــن المتطرفيــن اإلســاميين والمتطرفيــن فــي الغــرب،

إلــى تغييــر شــكل بريطانيــا .كمــا أنهم فزعــوا وخافوا من

فــإن هنــاك عالقــة عضوية بينهمــا ،إذ يتغــذى كالهما من

تمــادي حــزب العمال في توجهه االشــتراكي الذي اقترب

اآلخــر ويتبــادالن الفعــل ورد الفعل ،فكلما بــرز تطرف أو

والعرقيــة والدينيــة؛ نتيجــة النــزوح والهجــرة المتزايدة

عميق في تركيبته السكانية.

الهواجس والمخاوف بكل براعة واقتدار.

خضراء أم حمراء أم بيضاء ،وصاروا خائفين من كوربين

أو جهة ما فإنه يؤدي إلى ردود فعل متطرفة من الطرف
أو الجهــة األخــرى ،فرغــم االختــاف والعــداء المعــروف

Û Ûإن قضية الهجرة بالنسبة للبريطانيين أصبحت مرتبطة

 Û Ûاألول هــو رئيــس حــزب العمــال البريطانــي “جرمــي

ومرتبطــة بشــكل أشــد وأوثــق بهلعهــم وخوفهــم األكبــر

سياســات شــديدة االنحــراف لليســار عندمــا يصــل إلــى

واألعمــق مــن اإلرهــاب واألعمــال اإلرهابيــة ،ومــا تمثلــه

مقعــد الرئاســة ،والــذي قــدم لهــم فــي حملتــه االنتخابية

المناســب لمســاعدة بوريــس جونســون علــى تحقيــق

مــن تهديــد وخطــر داهــم علــى أرواحهــم ومكتســباتهم

وعــودا كثيــرة ومثيــرة غطــت كل المجــاالت تقريبــاً،

انتصــار كاســح ،فهــو “عثمــان خــان” البالــغ مــن العمــر 28

وشــملت مصــادرة  % 10مــن أســهم الشــركات الكبــرى

ســنة ،وهــو شــاب مســلم مــن أصل باكســتاني محســوب

دفــع بالهاجس األمني عند البريطانيين ليتصدر المشــهد

لصالــح الدولة ،ورفــع الضرائب على الشــركات ،وتطبيق

علــى الفكــر اإلســامي الجهادي ،الــذي قام قبــل أيام من

االنتخابــي ،حيــث أكــد للناخــب الخائــف والمذعــور

برنامــج واســع لتأميــم مرافــق البنيــة التحتيــة ،وإلغــاء

التصويت وعلى جســر لندن بطعن خمســة أشخاص من

مــن تدفــق المهاجريــن وهجمــات اإلرهابييــن ،رجاحــة

التيــارات والحــركات اليمينيــة المتطرفــة وبــروز ظاهرة

المــدارس الخاصــة بضمها إلى ســياق التعليم الحكومي،

المــارة األبريــاء بســكين كان يحملهــا ،مــات علــى الفــور

وصواب وصحة مواقف وآراء وشــعارات مرشــح حزب

(اإلســاموفوبيا) وارتفــاع موجــة معــاداة المهاجريــن،

وتقنين نظام أربعة أيام عمل فقط في األسبوع ،وزيادة

اثنــان منهــم ،قبــل أن تتمكــن الشــرطة مــن إطــاق النــار

المحافظين الذي وعد الناخبين بتشــديد قوانين الهجرة

وجعلــت البريطانييــن يســمعون ويتبعــون مــن يعدهــم

أجــور العامليــن بالقطاع العام ،وتوفيــر الرعاية الصحية

عليه وقتله.

والتنقل والقوانين التي تسمح بمزيد من الرقابة الالزمة

أيضــا ،وبشــكل وثيــق ،بانتشــار وتفاقــم البطالــة بينهــم،
ً

كوربيــن” الــذي وجــده الناخبــون علــى اســتعداد التبــاع

ومقدراتهم.

Û Ûهــذه القضايــا والتحديــات أنتجت ورســخت اإلحســاس
بالخــوف وعــدم األمان لــدى البريطانيين ،وأدت إلى نمو

كثيرً ا جدً ا من داخل الدئرة الماركسية اللينينية.

Û Ûأمــا الشــخص الثانــي الذي نزل من الســماء وفــي الوقت

Û Ûعثمــان خــان متطــرف معتنــق للفكــر الجهــادي ،كان

وقعــت عمليــة إرهابيــة فــي مــكان مــا ،فإنهــا تعمــل على
تبريــر وتهيئــة الفرصــة لحــدوث مثلها في المــكان اآلخر
أو في المكان ذاته.

Û Ûإن وقــوع جريمــة جســر لنــدن وفــي ذلك الوقــت بالذات

بتوفيــر األمــن والحماية لمجتمعهم ،وهــذا ما كان ينادي

المجانيــة للمســنين ،وضمــان مجانيــة التعليــم الجامعي،

ويعد به ويدعو إليه بقوة بوريس جونسون زعيم حزب

وخفض ســن التصويت إلى  16ســنة ،وتحقيق المساواة

قــد أديــن مــن قبــل وثمانيــة آخــرون فــي قضايــا تتعلــق

في ســن التقاعد بين الرجل والمرأة وغيرها من الوعود

باإلرهــاب والتخطيــط لتفجير بورصة لندن واســتهداف

االنتخابــات التــي فــاز فيهــا حــزب المحافظيــن بأغلبيــة

البراقة الكثيرة.

أســماء وعناويــن رئيس بلدية لندن آنــذاك ،وهو بوريس

مطلقــة لــم يعــرف مثلهــا منــذ  30عامً ــا ،ومنــي فيهــا

جونســون نفســه ،وأســقف كاتدرائيــة القديــس بولــس،

حــزب العمــال بهزيمــة تاريخيــة ماحقــة بعــد أن اكتســح

والسفارة األميركية في لندن.

المحافظون دوائر عرفت تاريخيً ا كمعاقل لحزب العمال.

المحافظين.

Û Ûلقــد ظــل البريطانيــون يشــككون فــي قــدرة وصالحيــة
بوريــس جونســون لتولي رئاســة الوزراء وقيــادة البالد،

Û Ûكمــا قال كوربيــن لناخبيه إنه ينوي محاربة “المصرفيين

فقــد وجــدوا فيه إنســانًا صاحب أســلوب غريــب ومزاج

والمليارديــرات والمؤسســة مــن أجــل المواطــن العادي”،

متقلب ،ويفتقر إلى الرزانة واالتزان والعمق ،وقد يكون

ووصف خططه وبرامجه بأنها “ثورة خضراء”.

دعوة أصحاب السيارات إلزالة الصور والملصقات
المنامة  -وزارة الداخلية

أعربـــت اإلدارة العامة للمرور

وتجاوبهم في إنجاح الخطط

الملتزمين باألنظمة والقوانين

وتنـــوه اإلدارة العامـــة للمرور

عن شكرها وتقديرها للسواق
المروريـــة والمشـــاركين مـــن
مواطنيـــن ومقيميـــن فـــي

االحتفـــاالت
الوطنيـــة

والفعاليـــات

التـــي

شـــهدتها

جميـــع محافظـــات المملكـــة،
األمـــر الـــذي ســـاهم تعاونهـــم

المرورية الموضوعة.

إلـــى انتهـــاء فتـــرة الســـماح

بوضـــع الملصقـــات والصـــور،

وتدعو إلـــى إزالتها من هيكل
ونوافـــذ المركبـــات ،مقـــدرة

ومشـــيدة فـــي الوقت نفســـه

بالتزام وتعاون الجميع.

Û Ûوبعد أن قضى ثماني سنوات في السجن تم اإلفراج عنه

لمكافحة اإلرهاب.

Û Ûوقــد كنــت فــي لنــدن في اليــوم الــذي أعلنت فيــه نتائج

Û Ûوبذلك فقد انتصر الخوف.

ملتقى “حوار المرأة” ينطلق غ ًدا برعاية إبراهيم الدوسري

قــريــنــة جــالــة الــعــاهــل وراء الــنــهــضــة الــنــســويــة فـــي الــبــحــريــن

المنامة  -جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية

وأكـــد الدوســـري أن الجمعيـــة وفي معظم

تحت رعاية رئيس مجلس إدارة االتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتطوير

فعالياتها تحرص على نقل خبرة معينة أو

“ ”IFTDOإبراهيــم الدوســري والرئيــس الفخــري لجمعيــة البحريــن للتدريــب

تبادل معـــارف محددة ،لـــذا يتضمن حفل

وتنميــة المــوارد البشــرية ينطلق الملتقــى الحواري “المــرأة البحرينية :تاريخ

هذا العام استضافة نوعية لبعض الخبراء

أصيل ومستقبل تنموي واعد” ،الذي تنظمه الجمعية بمناسبة االحتفال بيوم

المتميزيـــن فـــي مجـــال التعليـــم العالـــي

المــرأة البحرينيــة لتكريــم القياديات فــي إدارة الموارد البشــرية والمتميزات

والتدريـــب لتســـليط الضـــوء علـــى بعـــض

في مجال التقنية وعلوم المستقبل ،مساء غد اإلثنين  ٢٣ديسمبر الجاري في

الـــرؤى والتجـــارب المتميزة التـــي حققتها

غرفة تجارة وصناعة البحرين.

المرأة البحرينية في مجال التعليم العالي

ويأتـــي هـــذا االحتفال الســـنوي فـــي إطار

وعلوم المستقبل.

مســـاعي الجمعيـــة الراميـــة إلـــى توثيـــق

وبهـــذه المناســـبة ،صرحت عضـــو مجلس

النجاحات التي تحققهـــا المرأة البحرينية

إبراهيم الدوسري

فـــي مختلـــف المجـــاالت واألدوار التـــي
تقـــوم بهـــا؛ باعتبارهـــا عنصرًا فاعـــاً فيما

البحرينيـــة ومكنتهـــا وجعلتهـــا أســـاس

المســـتوى المحلي واإلقليمي والعالمي ،إذ

توجيهـــات عاهل البـــاد ،ما جعل البحرين

المـــوارد البشـــرية مـــن الجمعيـــات المهنية

المجال لها.

البشرية على مستوى الوطن العربي.

للتدريـــب وتنميـــة المـــوارد البشـــرية مـــن

تحققـــه الجمعيـــة مـــن إنجـــازات علـــى

التنمية الشـــاملة والمســـتدامة؛ تماشيا مع

تعتبـــر جمعيـــة البحرين للتدريـــب وتنمية

من الدول الســـباقة للنهوض بالمرأة وفتح

غيـــر الربحيـــة الرائـــدة في مجـــال التنمية

وبالنظـــر فيمـــا حققتـــه جمعيـــة البحريـــن

وأعـــرب الدوســـري عـــن خالـــص اعتـــزازه

إنجازات متميزة خالل مســـيرتها الحافلة

البحرينيـــة علـــى جميـــع المســـتويات

والرجل كشـــركاء في النجاح ،ولنا واجب

ســـاهم في تعزيـــز مكانتهـــا واســـتحقاقها

الســـنوية العزيـــزة علـــى قلوبنـــا جميعً ـــا،

واألدوار ،وهـــي التـــي أثبتـــت جدارتهـــا

مـــا حققتـــه المـــرأة البحرينيـــة والعمـــل

العاهـــل رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة

ســـعيا
بالتعـــاون مع مختلف المؤسســـات؛
ً

بنـــت إبراهيم آل خليفة قد نهضت بالمرأة

ألهداف .2030

بمســـتوى الدعـــم الكبير الذي تلقـــاه المرأة

فإننـــا نرصدهـــا بروح مشـــتركة بين المرأة

باعتبارها شـــريكا أساســـا فـــي التنمية ،ما

اســـتحضارها في هذه المناســـبة والذكرى

الكبيـــر لتولـــي العديـــد مـــن المناصـــب

مؤكديـــن بـــروح العـــزم تشـــجيع وتعزيـــز

فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت ،إذ إن قرينـــة

علـــى إثبـــات ذلك خـــال مســـيرتنا المقبلة

صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة

لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة المطلوبـــة

اإلدارة ومديـــر اإلعـــام وتنميـــة المـــرأة
حوريـــة الديـــري بـــأن المحـــاور الرئيســـة
التـــي ســـيتطرق إليهـــا الملتقـــى تتمحـــور

حـــول دور المرأة فـــي مؤسســـات التعليم
العالـــي وتقدمهـــا فـــي المناصـــب القيادية

وأهمية دخول المرأة في مجاالت التقنية
الحديثة وعلوم المستقبل.

وتابعت “إننا في جمعية البحرين للتدريب
وتنميـــة المـــوارد البشـــرية ال نتوانـــى عـــن

وضـــع أيدينـــا بأيدي كل أمرأة تســـعى ألن

تكون علم من أعالم مملكة البحرين”.

يذكر أن جمعية البحرين للتدريب وتنمية
المـــوارد البشـــرية مـــن الجمعيـــات الرائدة
فـــي مجـــال التدريـــب والتطويـــر ،وهـــي

مـــن الجمعيـــات التي نهضت علـــى أكتاف

نســـاء بحرينيات متميـــزات ،إذ كانت هي
الجمعيـــة المهنيـــة األولـــى التـــي ترأســـتها
امـــرأة بحرينيـــة وهـــي المستشـــارة مريم

جناحي ،كما أن مجلس إدارتها منذ سنين
يتكون معظم أعضائه من النساء.

آل عباس يشيد بالعفو الملكي بحق المحكومين والعقوبات البديلة
أثنـــى النائـــب عمـــار آل عبـــاس

المجيـــد ،مما زاد من فرحة األهالي،

واألخـــذ بيدهـــم لالنخـــراط بيـــن

علـــى العفـــو الملكـــي بحـــق 269

فلـــو نزلـــت للشـــارع لوجـــدت الفرح

أفـــراد المجتمـــع مع ضمـــان التأهيل

محكوما وإســـقاط ما تبقـــى عليهم

فـــي كل بيـــت وزاويـــة ،ولوجـــدت

االيجابي والســـليم في سوق العمل

مـــن عقوبـــات ،وكذلـــك اســـتبدال

األهالـــي في حالة ترقـــب لمزيد من

والمجتمع على حد سواء.

عقوبـــة  530محكومـــا بعقوبـــات

األخبـــار الســـعيدة ومزيد مـــن أنباء

وشـــدد النائـــب على أهميـــة االلتزام

بديلـــة ،مؤكدا أنها تجســـيد حقيقي

اإلفراجـــات المرتقبـــة ،األمـــر الـــذي

بالمســـؤوليات الوطنيـــة مـــن قبـــل

بحقـــوق

وبال شك يزيد من اللحمة والتقارب

المفـــرج عنهـــم وكل األطيـــاف

لإلنســـانية

واإلهتمـــام

اإلنسان.

بين القيادة وكافة أطياف الشعب.

المجتمعيـــة لمـــا مـــن شـــأنه المضي

وقال آل عباس :هـــذه المبادرة كان

وأضاف :تكمن أهمية هذه الخطوة

قدمـــا بمملكـــة البحريـــن ووصولهـــا

لها األثـــر الكبير في إدخـــال البهجة

المبهجـــة والســـديدة فـــي تعزيـــز

ألعلـــى المراتـــب ،ســـائال المولـــى أن

بقلب الشعب ،فالجميع فرحون بهذا

التماســـك بيـــن أطيـــاف المجتمـــع

يديـــم على مملكـــة البحريـــن األمن

العفو الذي تزامـــن مع أعياد الوطن

كافـــة ،وتأهيـــل المفـــرج عنهـــم

واألمان واالستقرار.

