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قطاع الرعاية الصحية حافز للسياحة العالجية في البحرين
المنامـــة تســـتضيف المؤتمـــر الخليجـــي لالعتمـــاد األكاديمـــي فـــي أبريـــل

بفضـــل  البحريـــن،  مملكـــة  تتمتـــع 
الصحيـــة  الرعايـــة  وخدمـــات  نظـــام 
المتوفـــرة  العالمـــي  المســـتوى  ذات 
ألن  تؤهلهـــا  هائلـــة  بإمكانيـــات  بهـــا، 
العالجيـــة  للســـياحة  مركـــزا  تصبـــح 
التعـــاون  مجلـــس  دول  منطقـــة  فـــي 
الخليجي. لطالما كانت البحرين سوقًا 
جاذبًا للمستثمرين في مجال الرعاية 
الصحية فـــي منطقـــة الخليج ويرجع 
الفضل في ذلـــك جزئيًا إلى التوقعات 
العاليـــة للمعاييـــر فـــي لوائـــح الجودة 
المرضـــى. وتســـعى مملكـــة  وســـالمة 
البحريـــن إلى زيادة تعزيز مســـتويات 

خدمات الرعاية الصحية بما يتماشى 
مـــع رؤية المملكـــة 2030 وإلـــى زيادة 
مساهمة قطاع السياحة العالجية في 

الناتج المحلي اإلجمالي.   
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  واســـتقبل 
للصحـــة الفريق طبيب الشـــيخ محمد 
الرئيـــس  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن 
لتنظيـــم  الوطنيـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 
مريـــم  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
معـــه  اســـتعرضت  التـــي  الجالهمـــة، 
التحضيـــر لمؤتمر الخليجـــي لالعتماد 
األكاديمي في الرعاية الصحية القادم، 
كما حضر االســـتقبال منظمو الحدث، 

وهم: رئيس شركة جيكليست لتنظيم 
المؤتمـــرات والمعـــارض التجارية عبد 
التنفيـــذي  والرئيـــس  نقـــي،  الرحيـــم 

للشركة حسن حساني.
 500 مـــن  أكثـــر  المؤتمـــر  ويســـتهدف 

مشـــارك مـــن مختلـــف أنحـــاء منطقـــة 
إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
فرصـــة  للمشـــاركين  يتيـــح  وســـوف 
نظرائهـــم  مـــع  والعمـــل  للتواصـــل 
الدوليين ومع الخبراء المتخصصين.

 المنامة - بنا

“Rising Technologies - البحرين” تطلق “البرمجيات كخدمة”
للتعليـــم الخـــاص والعـــالج المعرفـــي بالتعـــاون مـــع Orange Neurosciences - كندا

 -  Rising Technologies احتفلـــت 
البحرين، بتدشـــين تقنية “البرمجيات 
كخدمـــة” ReadON.ai الحائـــزة علـــى 
والعـــالج  الخـــاص  للتعليـــم  الجوائـــز، 

المعرفي في البحرين. 
ولالحتفـــال بهـــذه المناســـبة، تـــم عقد 
نـــدوة عـــن التعليم الخـــاص في فندق 
الكـــراون بالزا أمـــس بحضور عدد من 
الشخصيات البارزة، من ضمنها ضيفة 
خليفـــة،  آل  رانيـــا  الشـــيخة  الشـــرف 
واألطبـــاء  المتحدثيـــن  مـــن  وغيرهـــا 

شـــكري،  محمـــد  مثـــل  المشـــهورين 
والدكتـــورة آن مصطفـــى والدكتـــورة 

أبوذر سوركا.
لتقديم البرنامج، قام الضيف الخاص 
لــــ التنفيـــذي  المديـــر  ســـينغ،  فينـــاي 

كنـــدا   -  Orange Neurosciences
بتقديـــم عرضـــًا تقديميـــًا، وتـــم بعدها 
تقديـــم تدريـــب معمـــق علـــى أجـــزاء 
للمعالجيـــن   ReadON عـــالج  مـــن 
المشـــاركين فـــي النصـــف الثانـــي مـــن 

الحدث.

المتطـــورة  التقنيـــات  وســـتمّكن 
المستخدمة في ReadON المعالجين 
والمـــدارس  والمعلميـــن  الحالييـــن 
الخاصـــة فـــي البحريـــن مـــن تحســـين 
علـــى  والحصـــول  الخدمـــات  تقديـــم 
يمكـــن  أســـرع.  بشـــكل  فعالـــة  نتائـــج 
Re-  ألولياء األمور إستخدام خدمات
Rising Tech- أيضًا في مركز adON

  .ReadONالخاص بـ nologies
كما ذكر فيناي سينغ، المدير التنفيذي 
 ،Orange Neurosciences لشـــركة 

وهو بروفيسور سابق تحول إلى رائد 
أعمـــال إجتماعيـــة، بأن “رؤيـــة تحول 
حيـــاة أســـرة تلـــو األخرى بإســـتخدام 
الـــذكاء االصطناعي هو حلم يتحقق”. 
وأضـــاف: “أنـــا متحمـــس للتعـــاون مع 
ذوالفقار دانس، الوالد الشغوف ورائد 
األعمال الذي يريد تغيير نمط التعليم 
الخـــاص فـــي البحريـــن، مع حلـــم نقله 
إلى الســـعودية، كما نأمل في نقله إلى 
جميع أنحاء منطقة الشـــرق األوســـط 

وشمال إفريقيا في القريب العاجل”.

 المنامة - بنا

اإلسالم السياسي السني والشيعي... وجهان لعملة واحدة

Û  المشــتغلون فــي اإلســالم السياســي، ســواء كانــوا
ســنة أم شــيعة، كانــت وال تــزال تجمعهــم عقيــدة 
وهــو  واضــح،  واحــد  هــدف  ويربطهــم  مشــتركة، 
ضــرورة الوصــول إلــى كراســي الحكــم وضــرورة 
الســيطرة على مقاليده، من خالل مشروع “الدولة 
الدينيــة”، هــذه حقيقــة ال غبــار عليهــا وال يختلــف 
بيــن  التوافــق  حالــة  تجلــت  وقــد  اثنــان،  عليهــا 
الطرفيــن فــي فتــرة األربعينات والخمســينات من 
القرن الماضي؛ عندما تمكنت الحركات اإلســالمية 
وقتها، الســنية والشــيعية منها على حد سواء، من 
تخطي وتجاوز االختالفات والصراعات المذهبية 
ثم التوصل إلى رســم خطوط متوازية ومرتكزات 

فكرية متداخلة بينهما.
Û  إن ثمــة حقيقــة أخرى تســتحق التوقــف عندها أو

اإلشــارة إليهــا، فــي هــذا الســياق على أقــل تقدير، 
وهــي أن بــذرة الفكر السياســي اإلســالمي بشــقيه 
الشيعي والسني في العصر الحديث كان قد بذرها 
فــي التربة العربيــة مفكرون إســالميون، غالبيتهم 
العظمــى غيــر عــرب وال ينتمــون إلى الفكــر العربي 
العاطفــي  والنســيج  القومــي  الحــس  ويفتقــدون 
للوجــدان العربــي، والذيــن أصبحــت لهــم األولوية 
وتحفيــز  إيقــاظ  إلــى  المبــادرة  فــي  واألســبقية 
الحراك اإلســالمي السياســي بشــكل عام، كان في 
مقدمتهــم، في الجانب الســني اإلمام جمال الدين 
األفغاني المولود في العام 1838م في مدينة أسد 
أباد األفغانية، ويقال في منطقة أســد آباد بمدينة 
همــدان اإليرانيــة، وقــد نشــب خــالف حــول كونــه 

سنيا أم شيعيا.
Û  العلمــي وإلــى جانــب ذكائــه وفطنتــه وتحصيلــه 

الالمــع، فقد اكتســب جمــال الدين خبرة عســكرية 
فــي  أهليــة  حــرب  فــي  شــارك  عندمــا  قتاليــة 
أفغانســتان، وكان مــن ضمــن قــادة الجيــش الــذي 
حاصــر واســتولى علــى مدينــة “هــرات” األفغانية، 
وأصبح على إثر ذلك الوزير األول أو رئيس وزراء 
أفغانســتان في العــام 1862م، تــذوق خاللها طعم 

األمارة ولذة السلطة.
Û  وضمــن منازعــات وحــروب مختلــف األجنحــة في

اإلنجليــز  بمســاعدة  تــم  فقــد  وقتهــا،  أفغانســتان 
أفغانســتان،  عــن  وإبعــاده  الديــن  جمــال  إزاحــة 
وأصبــح يتنقــل بعدهــا بيــن مدن بومبــاي وطهران 
وبغــداد وإســطنبول، باإلضافــة إلى لنــدن وباريس 
وموســكو، إلــى أن طــاب لــه المقــام فــي القاهــرة، 
وأصبــح أســتاًذا تتلمــذ علــى يديــه عــدد مــن كبــار 
المفكريــن الدينييــن، وعلــى رأســهم الشــيخ محمد 
عبــده، كمــا تبــوأ مركــًزا متقدًما في صفــوف رجال 

الديــن والمفكريــن اإلســالميين فــي مصــر، وتقلــد 
مكانــة رفيعــة فــي المجتمــع المصــري، وصــار لــه 
أصدقــاء ومريــدون مــن أصحــاب المواقــع العليــا 
عرابــي،  البــارودي، وأحمــد  مثــل محمــود ســامي 
وغيرهمــا، وأصبــح ُيَنّظــر ويتدخــل فــي السياســة 
وفي شــؤون مصــر الداخلية، وانظــم إلى “المحفل 
الماســوني” فيها إلى أن أصبح رئيســه، وقد أسس 
األفغاني لمبدأ “المنهج الثوري” في الفكر السياسي 
اإلســالمي أثناء وجوده في مصر، والذي أدى إلى 
قيام ثورة عرابي في العام 1881م بعد عامين من 
نفــي األفغاني مــن مصر بأمر مــن الخديوي محمد 

توفيق.
Û  بعــد وفــاة جمــال الديــن األفغاني بخمس ســنوات

ولــد اإلمام روح هللا الخميني فــي مدينة “ُخمين”، 
وهــي إحــدى مــدن المحافظــة المركزيــة اإليرانية، 
وبعــد ذلــك بعــام واحــد، أي فــي العــام 1903م ولد 
فــي مدينــة أورنــك آباد بواليــة حيدر آبــاد الهندية 
العالمة أبو األعلى المودودي الذي أسس في الهور 
منظمــة “الجماعــة اإلســالمية” فــي العــام 1941م. 
وقــد كان للعالمــة المــودودي نتاج فكري إســالمي 
سياســي غزيــر، منــه كتــاب “كيــف تقــام الحكومــة 
اإلســالمية” وكتــاب “الحكومــة اإلســالمية”، وكان 
من أبرز المتأثرين به العالمة سيد قطب، وقد َنّظر 
المودودي لمفهوم “الحاكمية” ورفض على أساسها 
ســلطة البشــر داعًيــا إلى الثورة عليهــم وعصيانهم 
كأمــر إلهــي، وإلى إحداث التغييــر بالقوة؛ من أجل 

التمكين لدين هللا وتكريس الشريعة اإلسالمية.
Û  في تلك الفترة تربع على رأس الحركات اإلسالمية

اإلخــوان  “حــزب  العربــي  الوطــن  فــي  السياســية 
المســلمين” الــذي تأســس على الجانب الســني في 
مصر في العام 1928م، وبعدها بـ 31 عاًما تأســس 
فــي الجانب الشــيعي “حزب الدعــوة” العراقي في 

العام 1959م.
Û  والتداخــل التقــارب  قــراءة  الصعــب  مــن  وليــس 

والتوافــق بيــن الفكر اإلســالمي السياســي الســني 
ونظيره الشــيعي، والتالقح الحاصــل بين االثنين، 
فقــد تأثر المفكر الشــيعي البــارز محمد باقر الصدر 
مؤســس حــزب الدعــوة العراقي بفكر ســيد قطب، 
فتشــابهت وتطابقت أفكارهما، ويبرز هذا التطابق 
بكل وضوح في كتابيهما المشــهورين، كتاب ســيد 
قطــب “العدالــة االجتماعيــة في اإلســالم”، وكتاب 
محمــد باقر الصدر “اقتصادنــا” الذي ألفه في العام 

1982، أي بعد 16 عاًما من وفاة سيد قطب.
Û  ،ويقول القيادي اإلخواني السابق ثروت الخرباوي

فــي كتابه )أئمة الشــر: اإلخــوان والشــيعة(: “انعقد 

نــوع من التحالف بين حــزب الدعوة وبين الحزب 
اإلســالمي العراقي السني الذي كان بمثابة الذراع 
السياســية لجماعة اإلخوان المسلمين في العراق، 
األمــر الذي أتــاح الفرصة النتقــال الكثير من أفكار 
قادة ومنظري اإلخوان في مصر إلى بالد الرافدين 
تحت ستار هذا التحالف السياسي، وكانت مبادئ 
الفكــر القطبــي بطبيعــة الحــال قــد اســتطاعت أن 
تجــد لنفســها مكانــا الئقــا علــى الســاحة العراقيــة 
حينــذاك. إن أهــم األفــكار القطبيــة التــي تســّربت 
إلــى حــزب الدعــوة كانــت التأكيــد علــى ضــرورة 
قيــام اإلســالم كنظــام للحكــم فــي إحــدى الــدول، 
لتكون بمثابة نقطة انطالق بعد ذلك نحو تأسيس 
دولــة إســالمية عالميــة ال تحدها حــدود وال نطاق 
جغرافــي معيــن، وكل ذلــك تحــت شــعار الحاكمية 
المطلقــة للــه وحده، وهــي الفكرة التــي لطالما دعا 

إليها قطب في كتاباته”.
Û  ــف أبو األعلى المــودودي بالهند وكمــا ذكرنــا فقد ألَّ

اإلســالمية”،  “الحكومــة  المعنــون  الشــهير  كتابــه 
وألــف اإلمــام الخمينــي كتابــا مشــابها فــي األفــكار 
واألهداف ومطابق حتى في العنوان، أي بالعنوان 
نفســه: “الحكومــة اإلســالمية” الــذي تم نشــره بعد 

ثالث سنوات من إعدام سيد قطب.
Û  وال تزال العقيدة المشتركة بين الُمؤِلفين وهي أن

“الدين اإلســالمي أساس المشروعية في المجتمع 
والدولــة” ثابتــة وراســخة فــي فكــر الطرفيــن، وال 
“اإلســالم ديــن ودولــة” متفــق عليــه  يــزال شــعار 
بينهمــا حتــى اآلن ولــو افترقــت الطــرق شــكلًيا أو 
تقاطعت بين “المرشــد اإلخوانــي” و”الولي الفقيه” 

في المرحلة الراهنة.
Û  وقــد التصــق حســن البنا، مؤســس حركــة اإلخوان

الفكــر  جوهــر  مــن  كثيــًرا  واقتــرب  المســلمين، 
السياســي الشــيعي المعاصر والقديــم عندما فارق 
وخالــف االتجــاه الثابــت والراســخ قديًمــا وحديًثا 
عنــد جمهــور علمــاء أهــل الســنة والجماعــة من أن 
الحكــم والسياســة مــن األمــور الفرعيــة والفقهية، 
بينمــا اعتبرهــا البنــا “مــن العقائــد واألصــول، ال من 
الفقهيات والفروع، فاإلسالم حكم وتنفيذ، كما هو 
تشــريع وتعليــم، كمــا هــو قانــون وقضــاء، ال ينفك 
واحد منها عن اآلخر”، وهذا هو التصور ذاته الذي 
يحمله مفكرو الشــيعة الذين يعتبرون “اإلمامة” أو 

قيادة األمة هي أصل من أصول الدين وأركانه.
Û  إن الكثير من الدراسات والمصادر تؤكد أن اإلمام

اإلســالمي  السياســي  بالفكــر  تأثــر  قــد  الخمينــي 
الســني وبأفــكار كبــار مفكريهــم ما أدى إلــى قيامه 
وتطويرهــا  الفقيــه”  واليــة  “نظريــة  باســتنهاض 

علــى قاعــدة متقاربــة مــن الفكــر الســني ومرتكزة 
علــى شــعار مشــترك وهــو “الحاكميــة للــه”، وعلــى 
أســاس هــذه النظريــة عمــل اإلمــام الخمينــي على 
فيمــا  الشــيعي  السياســي  الفكــر  تشــكيل  إعــادة 
يتعلــق بضرورة النهوض وعدم “االنتظار” وتفعيل 
مشــروع أو دور الدولة اإلســالمية كمــا هو حاصل 
في الفكر السني، ونجح في نقل إعداد من الشيعة 
من خانة “االنتظار” واالبتعاد عن النشاط السياسي 
وشــؤون الدولة إلى االنخــراط في الحراك والعمل 

السياسي.
Û  ”فقبــل النســخة المطــورة لـــ “نظريــة الولــي الفقيــه

التي أرســاها اإلمام الخميني كان الفكر السياســي 
لظهــور  االنتظــار”  “حالــة  إلــى  ركــن  قــد  الشــيعي 
اإلمــام المهــدي المنتظــر، وكان الشــيعة قــد دخلوا 
في مرحلة اتســمت “بالســلبية السياسية المطلقة، 
مــوا الثورة وإقامة الدولــة إال بعد ظهور  حيــث حرَّ
اإلمــام المعصوم المنصوص عليه من هللا” كما أكد 
ذلــك الباحث أحمد الكاتب فــي كتابه “تطور الفكر 
السياسي الشيعي من الشورى إلى والية الفقيه”.

Û  وكمــا أن هنــاك جملــة مــن المشــتركات والتطابــق
الواضح في التنظير واألطر الفكرية بين الطرفين 
كما رأينا، فإن الوقائع والمؤشرات وحتمية التاريخ 
تؤكد بأن مشروع الطرفين إلقامة “الدولة الدينية” 
سيواجه االنكسار والفشل في نهاية المطاف، فهذا 
التوجــه هــو مخالــف حتــى النخــاع التجــاه العصر 
ومعاكس بشــكل حــاد لمجرى التاريــخ الذي أطاح 
بالدول الدينية في أوروبا عندما أزيحت الكنيسة 
مــن كراســي الحكم، كمــا أن الخالفــة العثمانية قد 
وال  وأركانهــا  وأعمدتهــا  هياكلهــا  بكافــة  تهدمــت 
أمــل البتــة في إعــادة بنائها أو حتــى ترميمها، إلى 
جانــب ذلك، فــإن ثمة تباينا عميقا فــي المنطلقات 
المعاصريــن  السياســيين  الفكريــن  بيــن  والجــذور 
“الدولــة”،  قضيــة  إلــى  بالنســبة  والســنة  للشــيعة 
وهــي القضيــة المحوريــة بالنســبة للطرفيــن، ففي 
المــوروث والوعــي الســني، فــإن “الدولــة” ليســت 
شــأًنا دينًيا إنمــا هي قضية دنيويــة مصلحية، ولم 
ا انشــغل الفكر السني به  تكن مشــروًعا وارًدا أو همًّ
من قبل. أما بالنسبة للشيعة، فإن “الدولة” تقع في 
صلــب المعتقــد الديني، وهي مشــروع قائم ووارد 
ومطــروح فــي الوجدان الشــيعي منــذ غيبة اإلمام 
المهدي المنتظر قبل أكثر من ألف عام ليتم تنفيذه 
علــى يديــه بعــد ظهــوره، فــال غرابــة إًذا إن وجدنا 
بعــد فتــرة تخلي الفكر الســني عن مشــروع الدولة 
الدينية وعودة الفكر السياســي الشــيعي إلى حالة 

الركود واالنتظار.
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