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مأزق الجماعات السياسية اإلسالمية
Û Ûوقعت “الجماعات السياســية اإلســامية” في مأزق حرج
حيــال التطــورات التي يشــهدها اآلن المســرح السياســي
فــي الهنــد؛ فالمعــروف أن هذه الجماعــات تطالب وتدعو

تم ســحب جنســيات  4ماليين مواطن هنــدي ،غالبيتهم

مــن المتطوعيــن الهنــدوس المتعصبيــن؛ تــم إعدادهــا

ظالل الدولة الدينية الهندوســية ،إذ كيف لها أن تعترض

العظمى من المســلمين ،الذين أصبحوا اآلن مُ جردين من

وتطويرهــا فــي مزاوجة بين اإلعــداد الروحي والتدريب

علــى الديانــات األخــرى أو تحرمهــا من ممارســة حق هي

حقوقهم ومعرضين للترحيل.

على الفنون القتالية.

تســعى إليــه وتطالــب بممارســته ،فقــد قــال هللا ســبحانه

ومقومات ومرتكزات محددة ،مرجعيتها ســماوية إلهية،

Û Ûوقبــل ذلــك كان البرلمــان الهنــدي قــد أقر مشــروع قانون
يحظــر الطــاق اإلســامي الفــوري “البائــن” أو الطــاق

Û Ûوفي ما يشــابه فرق “األمر بالمعروف والنهي عن المنكر”

ودســتورها القرآن الكريم ،والشــريعة اإلسالمية قانونها،

بالثــاث ،وجعلــه جريمــة جنائيــة يُ عاقــب مــن يرتكبهــا

مشــابهة؛ منهــا فــرق “حمايــة البقــر” التــي تقــوم بتفتيش

ويحكمهــا رجــال ديــن أجــاء ،وتهيمــن عليهــا المؤسســة

بالســجن ثــاث ســنوات ،وهــي خطــوة أولية تؤكــد النية

المحــات وتتجــول علــى الطرقــات الســريعة لتفتيــش

الدينية وليس المؤسسات الدستورية ،ويتم الحكم فيها

على تقليص دور أحكام الشــريعة اإلســامية في الحياة

حافــات الشــحن للتأكــد مــن خلوها مــن األبقار المســاقة

إلــى تأســيس الدولــة الدينيــة اإلســامية فــي الوطــن

باســم هللا ،وال يكــون لها حدود ،وتكــون وظيفتها األولى

العامة للمسلمين في الهند.

للمســالخ؛ فمنــذ أن وُ جــدت الهندوســية والهنــدوس

العربــي ال تختلــف عــن الجماعــات السياســية اإلســامية

يعتبــرون البقــرة حيوانــا مبــاركا ومقدســا ،وال يحلــون

الشــيعية التي نجحت في تأســيس الدولة أو الجمهورية

ذبحها وأكل لحومها ،لكن األعوام األخيرة شــهدت طفرة

اإلســامية في إيران ،والجماعتــان معً ا ال تختلفان كثيرً ا

العــام  1992بهــدم مســجد “بابــري” العريــق المؤســس في

مــن اإلجــال والتبجيــل للبقــر ،واســتخدام ذلــك كأداة

فــي أهدافهمــا وأســاليبهما عــن الجماعــات السياســية

القــرن  16الميــادي في شــمال مدينة ايوديــا ،بدعوى أنه

سياســية إليــذاء المســلمين الذيــن يهيمنون علــى تجارة

الهندوسية التي تسعى إلى تحويل الهند إلى دولة دينية

يقــوم علــى أنقــاض معبــد لإللــه “رامــا” في مســقط رأســه

اللحــوم وتضييــق الخنــاق حولهــم .مــع أن الهنــد هــي من

هندوســية ،وال يختلــف الثالثة عن الجماعات السياســية

وعاصمة ملكه .كما أن هذه الجماعات تدعي اآلن أن “تاج

أكبر الدول المصدرة للحوم األبقار في العالم ،وبذلك فقد

الصهيونيــة التــي اســتغلت الديــن اليهــودي ونجحــت

محل” الذي بناه اإلمبراطور المغولي المســلم شــاه جهان،

أصبــح المســلمون فــي الكثير من واليــات الهند معرضين

فــي تأســيس دولــة إســرائيل اليهوديــة علــى األراضــي

هو في األصل معبد لإلله شيفا ،وتطالب باسترداده.

للســجن أو القتل إذا قاموا بذبح األبقار أو عثر على أنهم

الفلسطينية.

وتســعى إلــى إقامــة “دولــة دينية إســامية” علــى قواعد

الجهاد في سبيل هللا.

Û Ûويشــهد المســرح السياســي فــي الهند اآلن توجهــا جارفا
نحــو إقامــة دولــة دينيــة مرتكــزة علــى أســس وقواعــد

مطابقــة أو مماثلــة لمــا تطالــب بــه الجماعــات السياســية
اإلسالمية ولكن بنسخة ونكهة هندوسية.

Û Ûفالجماعــات السياســية الدينيــة الهندوســية فــي الهنــد
قــد اشــتد عودهــا في الســنوات األخيرة ،واســتفادت من

دروس وتجــارب جماعاتنا ،وتمكنت منذ العام  2014من
الوصــول إلــى كراســي الحكــم والســيطرة علــى البرلمــان

Û Ûوقبلها بسنين وبتشجيع من قيادات الجماعات السياسية
الهندوســية قامــت حشــود مــن الهنــدوس المتطرفين في

Û Ûهكذا تفكر وهكذا تتصرف قيادات الجماعات السياســية

بأغلبيــة ســاحقة عــن طريــق االنتخابــات ،وأخــذت تنفــذ

الدينيــة أيً ــا كان انتماؤهــا ،وأينمــا كانــت وحيثمــا حلــت؛

فــإن الجماعــات السياســية الهندوســية شــكلت فرقً ــا

يأكلون لحومها.

Û Ûوكمــا تســتند الجماعــات السياســية اإلســامية إلــى

وتعالــى“ :أتأمرون الناس بالبر وتنســون أنفســكم” أو كما
قــال الشــاعر أبــو األســود الدؤلــي :ال تنه عن خلــق وتأتي
مثله  ...عار عليك إذا فعلت عظيم.

Û Ûإن الجماعات السياســية اإلســامية الســنية التي تســعى

Û Ûلذلــك فإننا ال نســاند مشــاريع إقامــة دول دينية ،وننتصر
لمدنيــة الدولــة فــي كل المجتمعــات ،وندعو إلــى احترام

برامج وسياسات تهدف إلى تحقيق أجنداتها السياسية

وعلى األســاس أو القناعة ذاتها فقد قام تنظيم “طالبان”

مخــزون زاخر من الموروثات ،فإن الجماعات السياســية

المعلنــة بتحويــل الهنــد مــن دولــة ديمقراطيــة تعدديــة

اإلســامي باســتخدام الصواريــخ والمتفجــرات لتدميــر

أيضــا إلــى رصيد ثري مــن موروثاتها
الهندوســية تســتند ً

والطاقــات اإليمانيــة إلــى مــا يعــزز االمتــاء الروحــي

علمانية إلى دولة دينية هندوســية “هندو راشــترا” ترتكز

وتفجيــر تماثيــل أثريــة نــادرة لـــ “بــوذا” بمنطقــة “باميان”

منهــا عقيــدة “الهندوتفــا” أو األيديولوجيــة القوميــة

والســمو األخالقــي ،مقتنعيــن أن األنظمــة السياســية

على الشرائع والقواعد والمقدسات الهندوسية ،فيتحول

بأفغانســتان فــي العــام  ،2001بينهــا أكبــر تمثــال لبــوذا

الهندوســية ،والتــي تعنــي أن الهندوســية ليســت مجــرد

الدينيــة أصبحــت بطبيعتها خارجة عن ســياق العصر وال

المســلمون فيها ،الذين تتــراوح أعدادهم بين  200و300

فــي العالــم ،علــى الرغــم مــن االحتجاجــات والتحذيرات

ديانة ،بل هي ديانة وقومية وأرض قبل كل شــيء .وأن

تتمتــع باالســتقرار وتظــل فــي صــراع وعدم انســجام مع

مليون مســلم إلى “ذميين” تطبق عليهم أحكام الشــريعة

والمناشــدات الدوليــة إلنقاذ هذه اآلثــار البوذية القديمة.

الهنــد للهنــدوس فــإذا أردت أن تبقــى في الهنــد عليك أن

مكونات المجتمع األخرى.

الهندوســية وقــد تُ فرض عليهم الجزيــة أو ما يعادلها في

￼والجماعــات السياســية الهندوســية ترفــض قيــم

معجم المفردات الهندوسية.

Û Ûلقــد بــدأت الجماعــات السياســية الهندوســية منــذ أن
تســلمت الســلطة فــي الهنــد باتخــاذ خطــوات تهــدف إلى

تقليص نفوذ ووجود المسلمين فيها؛ بما في ذلك تشريع

اللعنــف التــي نادى بها المهاتما غانــدي ،والتي اعتبروها
ّ

تكون هندوسيً ا.

Û Ûإن المســلمين فــي الهنــد يشــكلون مــا نســبته  % 15مــن

الديانــات وإبعادهــا عن الســلطة ،ونتمنــى توجيه الجهود

Û Ûونســتحضر فــي نهايــة هــذه الوقفــة مــا طرحــه المفكــر
اإلســامي البــارز خالــد محمــد خالــد عــن رأيه فــي فصل

تنكرً ا وارتدادا عن أعظم ما تختزنه المالحم الهندوســية

عــدد الســكان أو  200مليــون نســمة علــى أقــل تقدير ،أي

القديمة وتاريخها من رجولية قتالية.

أكثــر مــن خمســة أضعــاف ســكان دول مجلــس التعــاون

“الديــن حيــن يتحــول إلــى حكومــة ،فــإن هــذه الحكومة

الخليجــي مجتمعــة ،وهــم يعيشــون اآلن فــي حالــة

الدينيــة تتحــول إلــى عــبء ال يطــاق ...وهــي في تســعة

مــن القلــق والتخــوف والتوتــر ،وال شــك أن الجماعــات

وتســعين فــي المئــة منهــا جحيــم وفوضــى ،وأنهــا إحدى
المؤسســات التاريخية التي استنفدت أغراضها ،ولم يعد
لهــا مــكان فــي التاريــخ الحديــث” .رحــم هللا المفكر خالد
محمد خالد وأسكنه فسيح جناته.

Û Ûومثــل أحــزاب الجماعــات السياســية اإلســامية فــي

قوانين إقصائية تستهدف المسلمين وتنال من حقوقهم

البالد العربية التي شــكلت حشــودا ومليشــيات مســلحة،

األساســية ،مثــل القانــون الــذي أقــره البرلمــان الهنــدي

فــإن الجماعــات السياســية الهندوســية في الهند شــكلت

السياســية اإلســامية التــي تدعو إلى إقامــة دولة دينية

مؤخــرً ا ،والــذي يمنــح الجنســية لــكل مــن أقام فــي الهند

أيضــا مليشــيات مماثلــة؛ أبرزهــا كتائــب “راشــتريا
ً
هــي

إسالمية في الوطن العربي ستقف حائرة وعاجزة حيال

مــن الالجئيــن لمــدة  6ســنوات باســتثناء المســلمين ،كما

سوايامســيفاك ســانغ أو  ”RSSوهــي وحــدات مســلحة

مــا يعانيــه أو مــا قــد يعانيــه المســلمون فــي الهنــد تحــت

خلف يشيد بمضمون رسالة الماجستير لحمد الغتم

الديــن عــن الدولــة الــذي أورد في كتابه “من هنــا نبدأ” أن

تكريم عدد من موظفي “اإلصالح والتأهيل”

خرجـــت بتوصيـــات مهمـــة حـــول الشـــراكة بيـــن “العـــام” و”الخـــاص”

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

تنســـيقية بيـــن الجهـــات الحكوميـــة

اســـتقبل وزيـــر األشـــغال وشـــؤون

للحصول على جميع الموافقات األولية
قبل طرح المشـــاريع وعرض الدراسات

البلديـــات والتخطيـــط العمراني عصام

والنتائـــج األوليـــة واألربـــاح المتوقعـــة

خلـــف فـــي مكتبـــه بشـــؤون البلديـــات

للقطاع الخـــاص لتحفيزهم للمشـــاركة

المهنـــدس ببلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة

في المشروع.

حمـــد الغتم وذلـــك إلهدائه نســـخة من

وقـــد أثن الوزيـــر على جهـــود الموظف

رســـالة الماجســـتير فـــي علـــوم اإلدارة

حمـــد الغتـــم فـــي نيلـــه هـــذه الدرجـــة

العامـــة التي تحصل عليهـــا من جامعة
إكـــس مرســـيليا الفرنســـية بعنـــوان
“عوامـــل النجاح والفشـــل في مشـــاريع
الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص
بـــوزارة شـــؤون األشـــغال والبلديـــات
والتخطيـــط العمرانـــي” وذلـــك بحضور
وكيل الوزارة لشـــؤون البلديات الشيخ
محمد بن أحمد آل خليفة.
وخـــال اللقـــاء قـــدم الغتـــم نبـــذة عن
رســـالة الماجســـتير ،والتي ترتكز على
رؤيـــة مملكـــة البحريـــن االقتصاديـــة
 2030لتحويـــل القطـــاع العـــام مـــن
مقـــدم للخدمـــة إلـــى منظم فـــي بعض
القطاعـــات بما يضمن تقديم الخدمات

بصـــوره أفضـــل بالشـــراكة مـــع القطاع

واستخدامها إلنجاح المشاريع وتفادي

الخاص.

العوامل المؤدية للفشـــل في المشـــاريع

وتهـــدف الرســـالة للحصـــول علـــى

المستقبلية.

العوامـــل المهمـــة المؤديـــة إلـــى نجـــاح

وقـــد توصلـــت الرســـالة إلـــى الحاجـــة

أو فشـــل مشـــاريع الشـــراكة مـــا بيـــن

لسن تشريعات وقوانين تنظم وتسهل

القطاعيـــن العام والخاص فـــي الوزارة

نجـــاح عمليـــه الشـــراكة في المشـــاريع

عن طريق البحث في المشاريع التابعة

االســـتثمارية مـــع القطـــاع الخـــاص،

للـــوزارة ،والبحـــث مبن علـــى مقابالت

كذلك إنشـــاء جهاز أو قطاع عام يعنى

شخصية مع القطاعين العام والخاص،

بهذا النوع من المشـــاريع االســـتثمارية

العلميـــة المتميزة ،مشـــيدا بما تضمنته
الدراسة من بحوث وتقارير علمية ذات

المانمة  -وزارة الداخلية

تحـــت رعاية مديـــر عـــام اإلدارة العامة

من الجهات والمنظمات المعنية.

العريفـــي ،نظمـــت اإلدارة حفـــل تكريـــم

لتوجيهات وكيل وزارة الداخلية الشيخ

لإلصـــاح والتأهيـــل العميد عبدالســـام
لعـــدد مـــن الموظفيـــن ،تقديـــرا للجهـــود

المبذولـــة وللعطـــاء المتميز فـــي تطوير

عالقة مباشـــرة بواقع العمل وبالحلول

األداء.

االســـتثمارية المشـــتركة ،مؤكدا أهمية

معاملـــة النزالء وفقـــا للمعاييـــر الدولية

المجاالت وضرورة أن تعالج الدراسات

المبـــادئ األساســـية لـــإدارة العامـــة ،

كما نوه الوزير بتقدم منظومة البحوث

لإلصالح والتأهيل كلمة أشـــار فيها إلى

للموظـــف حمد الغتم التوفيق والنجاح

بكل مبادئ حقوق اإلنســـان عبر تطبيق

العمليـــة الممكنـــة لتطويـــر المشـــاريع

وتضمـــن التكريـــم محاضرة عـــن كيفية

الدراســـات التي تخدم البالد في شتى

لحقـــوق اإلنســـان ،والتـــي تعـــد مـــن

العلمية القضايا المحلية.

وبعدهـــا ألقـــى مدير عـــام االدارة العامة

كمـــا لـــه فائـــدة لتقليـــل مخاطر الفشـــل

المشتركة مكون من مختصين وخبراء

العمليـــة فـــي مملكـــة البحريـــن ،متمنيا

توجيهات وزير الداخلية بااللتزام التام

وزيـــادة احتماليـــة النجـــاح وذلـــك عـــن

في مجال المشاريع.

باإلســـهام فـــي مواصلـــة التطويـــر

قانـــون مؤسســـة اإلصـــاح والتأهيـــل

طريـــق أخذ العوامـــل المؤديـــة للنجاح

وقـــد أوصـــت الدراســـة بعمـــل لجنـــه

والبحوث لما فيه مصلحة الوطن.

والئحتـــه التنفيذيـــة والتعـــاون مع عدد

وأوضـــح أن هـــذا التكريم يأتـــي تنفيذا

ناصر بـــن عبدالرحمن آل خليفة بتقديم

كل أنواع الدعم لتطوير العمل ،الفتا إلى
تنظيم برامـــج ودورات تدريبية لتوفير
موظفيـــن مؤهليـــن بالتعـــاون مـــع عـــدد

مـــن المؤسســـات والهيئـــات الحكوميـــة

والخاصـــة  ،وأضاف أن تنظيم فعاليات
ومحاضـــرات كهـــذه لها األثـــر اإليجابي

علـــى موظفي اإلدارة ورفـــع معنوياتهم
للتطوير البناء.

وفـــي نهايـــة الحفـــل ،قـــام المديـــر العام

لـــإدارة العامـــة لإلصـــاح والتأهيـــل
بتوزيـــع الشـــهادات علـــى الموظفيـــن

المكرمين ،متمنيا لهم التوفيق والسداد.

إجراءات منسقة بين القطاعات الصحية لمواجهة “كورونا”
المنامة  -الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

عقـــدت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهن
والخدمـــات الصحية (نهـــرا) بالتعاون مع
إدارة الصحة بوزارة الصحة لقاء تنسيقيا
للمسؤولين والمعنيين في المستشفيات
والمؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة تحـــت
رعايـــة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم
الجالهمـــة وذلك بمقر الهيئـــة في “أبراج
الخير” للتنسيق المشـــترك بين الجانبين
والوقـــوف علـــى آخـــر االســـتعدادات
واإلجراءات الوطنية االحترازية بشـــأن
فيـــروس الكورونـــا المســـتجد .وأكـــدت
الجالهمـــة بـــأن تنظيـــم هذا اللقـــاء الذي
عقـــد بمشـــاركة  21مستشـــفى و 7مراكز
طبيـــة كبيـــرة يأتي في إطـــار دور الهيئة
فـــي التنظيـــم والرقابـــة علـــى القطـــاع
الطبـــي الخـــاص والتنســـيق الدائـــم مـــع
المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة ،حيـــث

“نهرا” تلتقي 21
مستشفى و7
مراكز طبية خاصة
أطلعـــت الهيئة مســـؤولي المستشـــفيات
الخاصـــة علـــى اإلجـــراءات الوقائيـــة
المتخذة لمنع وصول العدوى إلى مملكة
البحرين ،ومنها تشـــكيل الفريق الوطني
الطبي الـــذي يقوم بالتنســـيق مع اللجنة
الوطنيـــة لمواجهـــة الكـــوارث خصوصـــا
حيال الحاالت المشـــتبه بإصابتها أو في
حال اكتشـــاف أي حالة في البالد ال قدر
هللا ،وذلك لتنفيذ اإلجراءات االحترازية
الالزمـــة الجـــاري تطبيقهـــا لمنـــع وصول

الجديد.

وأكـــدت خـــال االجتمـــاع أهميـــة اتبـــاع

التنفيـــذي للهيئـــة علـــى أهميـــة تعزيـــز

فيروس الكورونا المستجد.

كافـــة الدالئـــل العلميـــة واإلجـــراءات

االحترازية المتعارف عليها في مثل هذه
الحـــاالت مـــن قبـــل العامليـــن الصحيين،
ً
مشيرة إلى أهمية تعزيز الوعي الصحي

والمؤسســـات الصحيـــة العامة والخاصة

وفـــي هـــذا الصـــدد قدمت كل مـــن كبرى

العدوى ،وتعزيز التنســـيق والتكامل بين

المعنـــي بالتصـــدي للفيـــروس والتأكيـــد

المعدية في إدارة الصحة العامة واصفاء

مـــن جانبهـــم ،عبـــر ممثلـــو المؤسســـات

العدوى واإلجـــراءات الوقائيـــة الخاصة

المطلوبـــة فـــي هـــذا الشـــأن .وتـــم خالل

والتقيـــف الـــازم حـــول طـــرق انتقـــال

بمنع اإلصابـــة بمرض فيـــروس الكورونا

واتباع توجيهات الفريق الطبي الوطني
علـــى تطبيـــق اإلرشـــادات االحترازيـــة

االجتمـــاع إطالع كافة المســـؤولين على
أهـــم المســـتجدات المتعلقـــة بالوضـــع

وفـــي هـــذا اإلطـــار شـــددت الرئيـــس

الراهـــن حول انتشـــار فيـــروس الكورونا

التعاون والتنســـيق المشـــترك بين الهيئة

االحترازية والوقائية الالزمة.

الجديد ،والتأكيد على تعزيز اإلجراءات

ناصـــر رئيس وحـــدة مكافحـــة األمراض

الخواجـــة مســـؤول مكافحة العدوى في
مجمـــع الســـلمانية الطبـــي محاضرتيـــن

بهذا الشـــأن ،كما تناول اللقاء استعراض

البروتوكوالت الطبية لمكافحة فيروس
الكورونـــا بناء على االرشـــادات العالمية،
وجـــرى كذلـــك اســـتعرض اســـتعدادات

المستشـــفيات

الخاصـــة

لمكافحـــة

المستشفيات العامة والخاصة .

الصحيـــة عـــن بالـــغ شـــكرهم وتقديرهم

للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات
الصحيـــة على حرصها الدائم والمســـتمر
فـــي التنســـيق المشـــترك بمـــا يســـاهم
فـــي تطبيـــق أفضـــل ممارســـات الجودة

والصحـــة والســـامة ومكافحـــة العدوى

وفق المعايير المعتمدة.

