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وليد المانع

دولة اإلمارات الشقيقة... عام ووزير للتسامح عبدالنبي الشعلة

Û  ال داعــي للتشــاؤم؛ فــكل المؤشــرات تؤكــد أن قادتنــا
وحكوماتنــا ومجتمعاتنــا الخليجية قد وعت وأدركت 
التيــارات واألفــكار اإلقصائيــة والتكفيريــة،  خطــورة 
قبــول  وعــدم  والكراهيــة  التعصــب  ثقافــة  ومخاطــر 
الديــن،  بجالبيــب  عــادة  تتجلبــب  والتــي  اآلخــر، 
بــكل  التحــرك  ضــرورة  نفســه  الوقــت  فــي  وأدركــت 
جديــة لمواجهتها والتصدي لها والعمل على اجتثاثها، 
وإرساء القواعد واألسس الالزمة لتعزيز قيم ومبادئ 
والحريــة  والتنــوع  والتعدديــة  والتعايــش  التســامح 
الدينيــة والفكريــة، وبادرت بالفعــل بتحرير معتقداتنا 
الدينية وتخليصها من براثن أو قبضة القراصنة الذين 
اختطفوها وحاولوا تجريدها من قيمها السامية، التي 

على رأسها التسامح والتعايش والتعاون والتآخي.
Û  فثمــة إنجازات باهرة وملموســة حققتهــا بنجاح دولنا

الخليجيــة فــي هذا المضمــار في الســنوات األخيرة ال 
يســع المجال إلى اســتعراضها، وقد ســبق لنا في أكثر 
مــن مــرة أن تطرقنــا إلــى مــا حققتــه وأنجزتــه مملكــة 
الماضــي مشــروع  التــي أطلقــت األســبوع  البحريــن، 
“مركــز الملــك حمــد للســالم الســيبراني للتســامح بيــن 

الشباب” في نيويورك بالواليات المتحدة األميركية.
Û  عنــد المحطــة  هــذه  فــي  موجــزة  بوقفــة  وســنكتفي 

تجربــة دولة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة التي 
خصصــت هــذا العــام )2019( “عــام التســامح”، وهــي 
الدولــة األولــى والوحيــدة فــي العالــم، بحســب علمي، 
التــي تبنــت مثل هــذه المبادرة التي تهــدف إلى تأكيد 
قيمــة التســامح؛ باعتبارهــا مكونــا أخالقيــا ومنطلقــا 
جوهريــا يحكــم كل العالقــات اإلنســانية بيــن أفــراد 
المجتمــع الواحد والمجتمعــات فيما بينها على امتداد 
رقعــة وجودهــا الجغرافــي، وعلــى اختــالف مكوناتها 
الثقافيــة واعتباراتهــا اإلنســانية، وذلــك فــي إطــار من 
احتــرام وتقبــل اآلخــر ضمــن مجتمــع متعــدد ومتنوع 

الثقافات والهويات.
Û  وتدرك دولة اإلمارات أن ثقافة التســامح تســهم أيًضا

في تعزيز االزدهار والنمو االقتصادي فيها.
Û  وفــي إطــار أهداف هــذه المبــادرة فإن دولــة اإلمارات

تســعى إلى تأســيس وتثبيت مكانتها “عاصمًة عالميًة 
للتســامح” وهــي مؤهلــة لذلــك؛ فهــي دون شــك أحــد 
النماذج الالمعة في التسامح والتعايش، حيث يعيش 
على أرضها الطيبة أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة 

الكريمة واالحترام والمحبة والمساواة.
Û  وخــالل زيارتــي األخيــرة لدولــة اإلمــارات تنقلت بين

مدينتــي أبوظبــي ودبي، ورأيت كيــف يتم تنفيذ هذه 
الرؤية أو هذه المبادرة خالل هذا العام حســب خطط 

وبرامج عمل موزعة على 5 محاور رئيسة وهي:
Û  األول: تعميــق قيم التســامح واالنفتاح على الثقافات

والشــعوب فــي المجتمــع من خــالل التركيــز على هذه 
القيم لدى األجيال الجديدة.

Û  الثانــي: ترســيخ مكانة دولة اإلمــارات عاصمة عالمية
للتسامح من خالل مجموعة من المبادرات والمشاريع 
والدراســات  البحثيــة،  المســاهمات  منهــا  الكبــرى 

االجتماعية المتخصصة في حوار الحضارات.
Û  الثالــث: التســامح الثقافــي مــن خــالل مجموعــة مــن

المبادرات المجتمعية والثقافية المختلفة.
Û  الرابــع: طــرح تشــريعات وسياســات تهدف إلــى تعزيز

قيم التسامح الثقافي، والديني، واالجتماعي.
Û  الخامــس: تعزيــز خطــاب التســامح، وتقبــل اآلخر من

خالل مبادرات إعالمية هادفة.
Û  وانبثقــت هــذه المبادرة في بــادئ األمر من مقال كتبه

نائــب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم في 
العــام 2016 جــاء فيــه: )علمتنا الســنوات األخيرة في 
منطقة الشرق األوسط “الجديد” بأننا نحتاج أن نتعلم 
التســامح ونعلمــه ونمارســه، أن نرضعــه ألطفالنا فكرا 
وقيما وتعليما وســلوكا، أن نضع له قوانين وسياسات 
ومنظومــة كاملــة من البرامج والمبــادرات. نعم تعلمنا 
ذلــك مــن مئات اآلالف مــن القتلى ومالييــن النازحين 

والمنكوبيــن الذيــن رأيناهــم فــي آخــر خمس ســنوات 
فــي هــذه المنطقة بســبب التعصــب والكراهيــة وعدم 
ال  والدينــي،  والثقافــي  والفكــري  الطائفــي  التســامح 
يمكــن أن نســمح بالكراهيــة فــي دولتنــا، وال يمكــن أن 
نقبــل بــأي شــكل مــن أشــكال التمييــز بين أي شــخص 
يقيــم عليهــا أو يكــون مواطنــا فيهــا، لذلك عّينــا وزيرا 

للتسامح(.
Û  وبالفعل تم اســتحداث “وزارة التســامح” وهي األولى

مــن نوعهــا فــي المنطقة وعلى مســتوى العالم بأســره، 
مبــارك  بــن  نهيــان  الشــيخ  معالــي  التســامح  ووزيــر 
آل نهيــان يشــرف اآلن بنفســه وبشــكل مباشــر علــى 
المتعلقــة  واألنشــطة  والبرامــج  الخطــط  كل  تنفيــذ 
بعــام التســامح، ومنشــغل بتعزيز ثقافة التســامح في 
المجتمع اإلماراتي على األمداء القصيرة والمتوسطة 

والبعيدة.
Û  عــام اســُتهل  فقــد  العمــل  وخطــة  فعاليــات  وضمــن 

عندمــا  وناجحــة  ومميــزة  موفقــة  ببدايــة  التســامح 
اســتقبلت دولــة اإلمــارات فــي الثالــث مــن فبرايــر بابا 
فــي  البابــا فرنســيس،  الكاثوليكيــة قداســة  الكنيســة 
الخليــج  لمنطقــة  للبابــا  األولــى  تاريخيــة هــي  زيــارة 
العربــي، والتــي امتــدت لثالثــة أيــام، وشــملت توقيــع 
وثيقــة األخــوة اإلنســانية مــع فضيلة الشــيخ الدكتور 
أحمــد الطيــب اإلمام األكبر شــيخ الجامع األزهر، التي 
إلــى  باللــه وباألخــوة اإلنســانية  تدعــو كل المؤمنيــن 
االتحــاد والعمل مًعا. وكنتيجة للزيارة أيًضا فقد ُأعلن 
األسبوع الماضي أن العمل سيبدأ في إنشاء أول معبد 
يهودي رســمي في األمارات والذي ســيقع ضمن نطاق 
مجمــع لألديــان أطلــق عليه “بيت العائلــة اإلبراهيمية” 
في أبوظبي وســيضم مســجدا وكنيســة للمســيحيين 
إلــى جانــب المعبد اليهودي وســيكتمل بناء المشــروع 

في العام 2022.
Û  وخــالل وجــودي فــي دبــي قبــل بضعــة أيــام، وضمــن

سلســلة األنشــطة والفعاليــات المتعلقة بعام التســامح 

تم إطالق مســابقة “التســامح في صورة” شــراكة بين 
“جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح” وصحيفة 
“البيــان” اإلماراتيــة؛ مــن أجــل إبــراز صــور التعايــش 
للثقافــات، وعبــر  المشــتركة  واحتــرام اآلخــر والقيــم 

استخدام اإلبداع كوسيلة مؤثرة.
Û  وفي تصوري فإن أهم مكونات أو أهداف مبادرة عام

التســامح فــي دولــة اإلمــارات هو اســتهداف الشــباب 
فــي مرحلــة مبكــرة مــن عمرهــم ومــن علــى كراســي 
مدارســهم؛ لتكريس قيم التســامح والتعايش السلمي 
لديهم وتنمية السلوك االجتماعي المتسامح وتحقيق 
المختلفــة،  والحضــارات  للثقافــات  الفهــم واالحتــرام 
وتتــم ترجمــة هــذه األهداف مــن خالل برامــج نوعية 

في المناهج الدراسية واألنشطة المدرسية.
Û  وفي هذا اإلطار تم إطالق مشروع مشترك بين وزارة

التســامح ووزارة التربية والتعليم تحت عنوان “على 
نهــج زايــد”، يركز على تعزيز قيم التســامح والتعايش 
السلمي، وقبول االختالف، واحترام اآلخر، والتواصل 
بمراحــل  المختلفــة  المراحــل  طــالب  بيــن  اإليجابــي 
والخاصــة،  الحكوميــة  المــدارس  فــي  كافــة  التعليــم 
إضافــة إلــى وضــع الخطــط والمبــادرات للتواصل بين 
المجتمع المدرسي في المدارس الخاصة والحكومية، 
بمــا ُيَحول ما يدرســه الطالب من قيــم ومبادئ تتعلق 
بالتســامح إلــى ممارســة عمليــة يمكــن تطبيقهــا علــى 
أرض الواقــع مــن خــالل األنشــطة الطالبية المشــتركة 

بين المدارس الحكومية والخاصة.
Û  ونتمنــى أن تبــادر وزارات التربيــة والتعليــم في باقي

دول مجلــس التعــاون إلــى تبنــي وإطــالق مثــل هــذه 
غــرس  إلــى  الهادفــة  والخطــط  والبرامــج  المبــادرات 
القيــم الســمحة وتأصيلهــا فــي نفــوس وعقــول أبنائنا 
الطلبة، بتأكيد القيم اإلنســانية في الحوار والتســامح 
واالعتدال؛ بغية تنشئة جيل متعلم متسامح قادر على 
إدراك التنــوع الثقافــي والتعايــش اإليجابي ومقاومة 

تيارات الكراهية والتفرقة والعنف واإلرهاب.

بدور المالكي من الجفير

كشف وكيل وزارة الصحة وليد المان عن أن الوزارة تعمل حاليا على تعيين الكوادر البحرينية ضمن سياسة البحرنة التي انتهجتها، 
مؤكدا أن أي إحالل في وظائف األجانب هو للبحرينيين فقط، وهذا يشمل كل التخصصات.

وأعلــن المانــع فــي تصريحــات خاصة 
طبيبــا   25 انضمــام  عــن  “البــالد”  لـــ 
استشــاريا بحرينيــا لمجمع الســلمانية 
بعــد  المقبــل،  العــام  مطلــع  الطبــي 
انتهائهــم مــن متطلبــات التخصصــات 
العليــا في عدد من الــدول منها أميركا 
يمثلــون  وهــم  وغيرهــا،  وبريطانيــا 
الدفعــة األولــى مــن أطبــاء البرنامــج 
األوليــة  الصحيــة  للرعايــة  التدريبــي 
البحرينييــن  األطبــاء  يؤهــل  والــذي 
للدراســة والتدريب بالخارج للحصول 
علــى درجة “االستشــاري” في مختلف 
مؤكــدا  الخــارج،  مــن  التخصصــات 
جميــع  ستشــمل  الدفعــة  هــذه  أن 
التخصصــات النــادرة والنوعيــة التــي 
يحتاجهــا مجمع الســلمانية، وســتعمل 
الــوزارة فــور وصولهــم علــى إحاللهــم 
بدال من األجانب في مجمع السلمانية 
الطبــي، وهو نهج يؤكد ســعي الوزارة 
المتواصــل ألن تحــل وتتولــى الكوادر 

البحرينية مختلف التخصصات.
وأشــاد وكيــل الصحــة بالدعــم الكبيــر 
الحكيمــة  قيادتنــا  تقدمــه  الــذي 
والحكومة الرشيدة، فمن خالل الدعم 
الكريم للــوزارة ولبرامجهــا التدريبية، 
األطبــاء  تدريــب  برامــج  إعــادة  تــم 
ميزانيــة  واســتحداث  الخــارج،  فــي 
خاصــة للتدريــب، ورفــع عــدد األطباء 
التدريــب  برنامــج  فــي  المشــاركين 
بالخــارج مــن 25 طبيبا العــام الماضي 

إلى 35 طبيبا مع مطلع العام المقبل.
دعــم  يؤكــد  هــذا  أن  المانــع  وأكــد 
الــوزراء  رئيــس  برئاســة  الحكومــة 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة 
وتوجيهاتــه  خليفــة  آل  ســلمان  بــن 
الســديدة فــي التركيــز واالهتمام على 
التنميــة البشــرية، ولخلــق جيــل قــادر 
التخصصــات  جميــع  لتولــي  ومؤهــل 

النوعية والدقيقة.
لديهــا  الصحــة  وزارة  أن  وأوضــح 
حالًيــا برنامجــان لتدريــب 350 طبيبــا 
وتأهيلهــم ممــن يعملــون حاليــا أطباء 

متدربين في مجمع الســلمانية الطبي، 
مشــيرا إلــى أن البرنامــج األول يمتــد 
لمدة 4 ســنوات ويســتوعب 80 طبيًبا 
الثانــي  البرنامــج  يمتــد  ســنويا، فيمــا 

لسنتين ويستوعب 40 طبيًبا سنويا.
وذكر أن الوزارة وضعت خطة إلحالل 
البحرينيين في الوظائف التي يشغلها 
التخصصــات  جميــع  فــي  األجانــب 
الطبية خصوًصا في مجال التمريض، 
إذ إن الــوزارة لديهــا كــوادر تمريضيــة 
متخصصــة مــن خريجي كليــة العلوم 
الصحيــة والجامعــة االيرلندية، مردفا 
فــي  للعمــل  جاهزيــن  أصبحــوا  أنهــم 

القطاعات الصحية المختلفة.
وذكــر أن معظم التعيينــات التي تمت 
فــي المرحلة األخيرة، كانت تركز على 
ســد النقــص فــي الكــوادر التمريضيــة 
الشــاغرة حســب االحتياجات الماســة 

كان  والتــي  األقســام  بعــض  فــي  لهــا 
أكثرهــا احتياجــا هــي الرعايــة األولية 
الســلمانية  مجمــع  فــي  الثانويــة 
 %  70 تمثــل  أنهــا  موضحــا  الطبــي، 
مــن التعيينــات، مبينا أنها مــن للكوادر 
ووصــل  التخصصيــة،  التمريضيــة 
تمريضيــا  كادرا   150 إلــى  عددهــا 
كلهــا مــن البحرينييــن؛ لتغطيــة حاجة 
الخدمــات الصحيــة فــي هــذا الجانــب 
التــي  الطبــي  الســلمانية  مجمــع  فــي 
كانت بحاجة ملحة إلى دعم الشــواغر 
الخدمــات  تطويــر  لمواصلــة  فيهــا 

الصحية في هذا الجانب.
مــن خــالل  تهــدف  الــوزارة  أن  وبيــن 
التعيينات الجديــدة تطوير العمل في 
مجمــع الســلمانية الطبــي والمســاهمة 
فــي تقديــم رعاية صحيــة ذات جودة 
علــى  والمتردديــن  للمرضــى  عاليــة 
هــذا الصــرح الطبــي الكبيــر، إذ يعتبــر 
المجمع أكبر مستشــفى حكومي يقدم 
خدمــات صحيــة وقائيــة تشــخيصية 
وعالجية وتأهيلية لجميع المواطنين 

والمقيمين في البحرين.
وأشــار المانــع إلــى أن نســبة الكــوادر 
 %  50 تمثــل  العاملــة  التمريضيــة 
الموظفيــن  مــن  العــدد اإلجمالــي  مــن 
الســلمانية،  مجمــع  فــي  العامليــن 

وتشكل تقريبا نحو 2500 ممرض.
الباقيــن  كادر   100 الـــ  أن  وأوضــح 
فتمثــل  التعيينــات  مجمــوع  مــن 
والفنيــن  والتقنيــن  الطبيــة،  الكــوادر 
فنــي  مثــل  المســاندة  الخدمــات  فــي 

األشــعة والصيدلــة والمختبــر، وأيضــا 
وظائــف الخدمــات الطبية المســاعدة، 
مؤهــالت  يملكــون  ال  وبعضهــم 
تخصصيــة ومنهــم حملــة الثانوية من 
وظائــف  فــي  إلحاللهــم  البحرينييــن 
خدمية مســاعدة مثل وظائف الكاتب 

ومسجل المرضى.
أن  الصحــة  وزارة  وكيــل  وأعلــن 
ضمــن  حاليــا  تعمــل  الصحــة  وزارة 
خطــة تمتــد لتغطــي احتياجــات كل 
المرافــق الصحيــة الحكوميــة العاملة 
مــن هــذه الكــوادر لتشــمل احتياجات 

العاملــة  الصحيــة  المراكــز  مختلــف 
بالبحريــن، والتــي وصــل عددهــا فــي 
العــام 2019 إلــى أكثــر مــن 28 مركــزا 
المحافظــات،  مختلــف  فــي  صحيــا 
متخصصــة  كــوادر  إلــى  إضافــة 
الطــب  مستشــفى  وإدارة  للعمــل 
النفســي، ومركــز األمــراض الوراثيــة، 
ومستشــفى الــوالدة، ومجمــع الفاتــح 
الطبــي، والعيادات الخارجية، وقســم 
أن  مؤكــدا  والحــوادث،  الطــوارئ 
هــذا العمــل المســؤول والجــاد انطلق 
بدعــم قوي مــن وزيرة الصحــة فائقة 

الصالــح، وكل القائميــن مــن أصحــاب 
القرار في الوزارة.

المانــع أن وزارة الصحــة تضــع  وأكــد 
ضمــن أولوياتهــا تنفيــذ كل توجيهــات 
تؤكــد  التــي  الــوزراء،  رئيــس  ســمو 
دومــا علــى تحســين جــودة الخدمات 
الصحيــة، وتقديم رعايــة صحية ذات 
جــودة عالية تضمن حصــول المريض 
على الخدمات بأفضل صورة، مشــددا 
علــى أن وزارة الصحــة حريصــة علــى 
توفيــر كل مــا يحتاجــه المريــض مــن 
رعاية صحية شاملة، كما أنها حريصة 
علــى تقديــم خدمات متميــزة، تعكس 
التطــور الــذي وصلــت إليــه الخدمــات 
فــي البحريــن، كدولــة تتميــز بتقديــم 
خــالل  مــن  صحيــة  رعايــة  خدمــات 
وعاليــة  شــاملة  صحيــة  منظومــة 
الجــودة، تــم رصدهــا ومتابعتهــا فــي 
التقديــر  ونالــت  عالميــة،  منظمــات 
لتميزهــا وتفردهــا  عالميــا  واالحتــرام 

في هذا الجانب.
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