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السالم اإلبراهيمي... إبراهيمنا وإبراهيمهم
Û   توقيــع منــذ  تقريًبــا  أشــهر  أربعــة  مضــت 

“اتفاقــات أبراهــام” التاريخيــة، التي شــملت 
وإســرائيل،  اإلمــارات  بيــن  ســام  معاهــدة 
األخيــرة  بيــن  الســام”  تأييــد  و”إعــان 
اإلمــارات  بذلــك  وأصبحــت  والبحريــن، 
عربيتيــن  دولتيــن  ورابــع  ثالــث  والبحريــن 
تطبعان عاقاتهما مع إسرائيل، بعد اتفاقية 
السام مع مصر عام 1979، ومع األردن عام 

.1994
Û  وفــي حفــل توقيــع االتفاقــات، أوجــز وزيــر

راشــد  بــن  عبداللطيــف  البحريــن  خارجيــة 
توقيعهــا  إلــى  أدت  التــي  الدوافــع  الزيانــي 
معتبًرا أن “الشــرق األوسط عانى طويًا من 
الصراعات ما تســّبب بالدمار وعاق إمكانات 
أجيال من أفضل شبابنا”، مضيفًا أن الفرصة 
أصبحت ســانحة لتغيير ذلك، مؤكًدا أن حل 
الدولتين ســيكون حجر األساس للسام في 

المنطقة.
Û  وقــد جــاءت تلــك االتفاقــات لتعكــس واقًعا

وقناعــات جديدة ناتجة عــن تجارب مريرة 
فــي  كافــة  الصــراع  أطــراف  منهــا  قاســى 
الفلســطيني،  الشــعب  المنطقــة، وخصوًصــا 
ولتمثــل أيًضــا انعطاًفا وتحواًل اســتراتيجيًا 
ال رجعــة عنــه فــي منطقة الشــرق األوســط، 
ــر قواعــد اللعبــة وفلســفة الصــراع فيهــا،  َغيَّ
جعــل  أن  بعــد  أطرافــه،  تموضــع  وأعــاد 
منظومــة العاقــات فيمــا بينهــم تمتــد إلــى 
جذور تاريخية، وترتكز على القيم الروحية 
المشــتركة لألديان السماوية الثاثة الكبرى؛ 

اليهودية والمسيحية واإلسام.
Û  ومــا دمنــا قــد قبلنــا بوضــع عمليــة الســام

علــى قاعــدة اإليمــان المشــترك الذي أرســاه 
ســيدنا وجدنا المشــترك النبي إبراهيم عليه 
الســام، وجعلنا من ذلــك اإليمان مرجعيتنا،  
فــإن الكثيــر من الدالالت واإلســقاطات لهذه 
التســمية تصبــح واردة أو محتملــة، ويجــب 
أخذهــا بعيــن االعتبــار، أهمهــا إدراك الفــرق 
بيــن نظرة المســلمين ونظــرة اليهــود لمكانة 
ســيدنا إبراهيــم وتقــواه وما يمثلــه من قيم 

وقناعات وسلوكيات.
Û  إلــى أنفســهم  والمســلمون  اليهــود  وينســب 

إبراهيــم ويعتبرونه جدهم األكبر المشــترك، 
إذ يؤمــن اليهــود بــأن إبراهيــم هــو أبــو بنــي 
إسرائيل من ابنه إسحاق، ويؤمن المسلمون 
بــأن محمــدا من نســل ابنه اآلخر إســماعيل، 

إال أن المســيحيين ال يســتطيعون أن يدعوا 
النســب أو القرابــة ذاتها، فا يمكن أن يكون 
وهــو  إبراهيــم  نســل  مــن  المســيح  عيســى 

بالنسبة للمسيحيين إله ليس له أب.
Û  وال شك في أن للنبي إبراهيم منزلة ومكانة

مرموقــة مــن االحتــرام والتقديــر والتبجيل 
فــي األديــان الســماوية الثاثــة، وأن اليهــود 
يؤمنــون بأنــه هــو األب المؤســس لهم كدين 
وكأمــة، وقــد كانــت لــه عاقــة خاصــة باللــه 
أهلهــم  ممــا  بــه  عاقتهــم  علــى  انعكســت 
حســب  المختــار”  هللا  “شــعب  يكونــوا  ألن 
إلــى  بالنســبة  إبراهيــم،  أن  إال  اعتقادهــم، 
ويتبــوأ  أعمــق،  بحفــاوة  يتمتــع  المســلمين، 
عنــد  بمكانتــه  مقارنــة  وأرفــع  أكــرم  مكانــة 
اليهــود، فقــد ذكــر في القــرآن الكريم في 69 
موضًعــا، بينما ذكر نبينا األعظم عليه أفضل 

الصاة والسام، خمس مرات فقط.
Û  كمــا يعتبــر المســلمون النبــي إبراهيــم أقرب

األنبيــاء إلــى نبيهــم، وخصوه بصــاة ُتعرف 
بـ “الصاة اإلبراهيمية” عندما يقولون “اللهم 
صلــي علــى محمــد وآل محمــد، كمــا صليــت 

على إبراهيم وآل إبراهيم”.
Û  ويغدق اإلسام على إبراهيم صفات وألقاب

ال يغدقهــا علــى نبينــا األكــرم، ويرفعــه إلــى 
مكانة “أبو الرسل واألنبياء” الذي “جعلنا في 
ذريتــه النبــوة والكتــاب”، وهــو أحــد األنبياء 
والرســل الخمســة الذيــن يوصفــون بـــ “أولي 
العزم” لَجلدهم وتقواهم وصبرهم؛ كما جاء 
فــي القــرآن الكريــم: “فاصبــر كما صبــر أولوا 

العزم من الرسل”.
Û  ويؤمــن المســلمون بــأن إبراهيــم جمــع فــي

واإلنســانية  النبويــة  الصفــات  كل  نفســه 
يقــول  حيــث  ــة”  “ُأمَّ واعتبــروه  الحميــدة، 
“إن  الكريــم:  القــرآن  فــي  وتعالــى  ســبحانه 
ة قانتًا لله حنيفًا ولم يك من  إبراهيم كان أمَّ

المشركين”.
Û  وهو بالنسبة للمسلمين “خليل هللا”؛ والخليل

هــو الصديــق، أي أن لــه مكانــة خاصــة عنــد 
هللا، بينمــا ارتكــزت عنــد المســلمين مكانــة 
النبي محمد أمام هللا لكونه عبًدا صالًحا له، 

أحبه واصطفاه لرسالته.
Û  ويؤمن المســلمون بــأن إبراهيم هو من أعاد

بنــاء الكعبــة المشــرفة مــع ابنــه إســماعيل، 
وقال تعالى: “َوِإْذ َيْرَفُع ِإْبراِهيُم اْلَقواِعَد ِمَن 
اْلَبْيــِت َوِإْســماِعيُل”، ويقــع حتــى اآلن “مقام 

إبراهيــم” بجانــب الكعبــة وهــو الحجــر الذي 
قــام إبراهيم من عليه باألذان والنداء للحج 

بين الناس.
Û  أنــه علــى  إبراهيــم  إلــى  المســلمون  وينظــر 

لقولــه  امتثــااًل  لإلســام،  الرائــد والمؤســس 
ــا  ســبحانه وتعالــى: “َمــا َكاَن ِإْبَراِهيــُم َيُهوِديًّ
ْسِلًما َوَما َكاَن  ا َوَلِكن َكاَن َحِنيًفا مُّ َواَل َنْصَراِنيًّ

ِمَن اْلُمْشِرِكيَن”.
Û  وقد انفرد اإلسام بين الديانات اإلبراهيمية

الثاث بقصة قيام إبراهيم بتكسير األصنام 
أغضبهــم،  مــا  يعبدونهــا،  قومــه  كان  التــي 
فأعــدوا لــه نــاًرا عظيمــة ألقــوه فيهــا لحرقه 
والتخلــص منــه، ولكن هللا أنجاه منهــا: “ُقْلَنا 

َياَناُر ُكوِني َبْرًدا َوَسَاًما َعَلى ِإْبَراِهيَم”.
Û  مــن األنبيــاء”  “عصمــة  بـــ  يؤمنــون  والذيــن 

المســلمين فإنهــم يضفونهــا بــكل فيض على 
فــي  اليهــود  أن  إال  أيًضــا،  إبراهيــم  النبــي 
المقابــل ال يؤمنــون بمبــدأ عصمــة األنبيــاء 
والرسل أو أنهم منزهون من ارتكاب الكبائر 
والصغائر، بل إنهم نســبوا، في صلب أقدس 
كتبهــم وهــو التــوراة، إلــى جدهــم إبراهيــم 
وأبو أنبيائهم، أفعااًل وصفات ذميمة ال تتفق 
أو تليــق أو تتــاءم مع مقام النبوة والصدق 
لة التي تربط  والتقوى، منها أنهم جعلوا الصِّ
بين إبراهيم وربِّه من جهة وبينه وبين سائر 
النــاس مــن جهــة أخــرى قائمــة علــى المنافع 

ة، كما َتذهب إلى ذلك أسفارهم. الدنيويَّ
Û  ويعتقد المســلمون بأن التوراة التي يقدسها

إنهــا  تــم تحريفهــا، ففــي حيــن  قــد  اليهــود 
تتضمن دون شك الكثير من القيم والمبادئ 
واإلنســانية  األخاقيــة  والوصايــا  الســامية 
الفاضلــة، إال أنهــا تحتــوي أيًضا على قصص 
وحــاالت  أوجــه  علــى  تنطــوي  ومواقــف 
واضحــة مــن األنانيــة واالنحــال األخاقــي 
والزنا وفساد المحارم والخيانات التي يبدو 
أن انبياء وشــخصيات مقدسة قد اقترفتها، 
وأن هللا قد قبلها، والعياذ بالله، فها هو النبي 
إبراهيــم، يكــذب والعياذ بالله أيًضا، وســمح 
لغيره بمضاجعة زوجته سارة مرتين؛ األولى 
عندمــا توجــه إلــى مصــر وادعــى أن زوجته 
ســارة هــي أختــه، ووافــق علــى أن تصبــح 
زوجة للفرعون، لقاء حصوله على المال كما 
جــاء فــي التوراة، ســفر التكويــن، اإلصحاح 
الثانــي عشــر: “13 قولــي إنك أختــي، ليكون 
لــي خيــر بســببك وتحيــا نفســي مــن أجلــك، 

إلــى مصــر  إبراهيــم  دخــل  لمــا  14 فحــدث 
أن المصرييــن رأوا المــرأة أنهــا حســنة جــًدا، 
15 ورآهــا رؤســاء فرعــون ومدحوهــا لــدى 
فرعــون، فُأخــذت المــرأة إلــى بيــت فرعون، 
16 فصنــع إلــى إبراهيم خيًرا بســببها، وصار 
لــه غنــم وبقــر وحميــر وعبيــد وإمــاء وُأتــن 
الــرب فرعــون وبيتــه  17 فضــرب  وجمــال، 
ضربات عظيمة بســبب سارة امرأة إبراهيم، 
18 فدعا فرعون إبراهيم وقال: ما هذا الذي 
صنعــت بــي؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟، 
19 لمــاذا قلت: هي أختــي، حتى أخذتها لي 
لتكــون زوجتي؟ واآلن هــوذا امرأتك خذها 

واذهب”.
Û  والمــرة الثانيــة تخلى عنها لـــ “أبيمالك” ملك

َجرار، كما وردت في اإلصحاح العشرين من 
ســفر التكويــن: 2 وقــال إبراهيــم عــن ســارة 
امرأتــه: هــي أختــي. فأرســل أبيمالــك ملــك 
جرار وأخذ ســارة. 3 فجاء هللا إلى أبيمالك 
فــي حلــم الليــل وقــال لــه: ها أنــت ميت من 
أجــل المــرأة التــي أخذتهــا، فإنهــا متزوجــة 
ببعــل، 4 ولكــن لــم يكــن أبيمالــك قــد اقترب 
ًة َتْقُتــُل؟ 5 ألم  ــٌة بارَّ منهــا، فقال: يا ســيد َأُأمَّ
يقــل هــو لــي: إنها أختــي، وهي أيًضا نفســها 

قالت هو أخي؟”.
Û  والتــوراة تخبرنــا أيًضــا بــأن نزاًعــا وخاًفــا

نشــبا بيــن اثنيــن مــن أنبيــاء هللا الصالحين؛ 
النبــي إبراهيم نفســه، وابن أخيه النبي لوط 
حول مسائل وأمور مادية متعلقة بالمراعي 

وحقوق الرعي ما أدى إلى افتراقهما.
Û  وما دمنا قد ذكرنا نبي هللا لوط، ابن أخ جدنا

النبــي إبراهيــم، فمــن أراد أن يعــرف العاقة 
التي ربطته بابنتيه حســب السرد التوراتي، 
فمــا عليــه إال الرجوع إلى اإلصحاح التاســع 

عشر من سفر التكوين.
Û  وكمــا رأينــا فــإن ثمــة فروقــات هائلــة فــي

منظومــة القيــم والســلوكيات التــي مارســها 
جدنــا المشــترك النبــي إبراهيــم، وتناقضــات 
حــادة وواضحــة بيــن مــا جــاء فــي القــرآن 
المقدســة؛  التــوراة  فــي  جــاء  ومــا  الكريــم 
بعيــن  وأخذهــا  مراعاتهــا  يصبــح  بحيــث 
رســم  عنــد  وملًحــا  ضرورًيــا  أمــًرا  االعتبــار 
خارطة عاقاتنا الجديدة مع إســرائيل التي 
وضعــت فــي القالــب اإلبراهيمــي عنــد إبرام 

اتفاقات التطبيع.
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عبدالنبي الشعلة

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان، أن سوق العمل 
أمام مرحلة مهمة ودقيقة تتطلب نظرة اســتراتيجية تســهم في تعزيز البيئة االســتثمارية واســتمرار ريادة المملكة 
كواجهة جاذبة لالســتثمار، واتخاذ خطوات لتعزيز مكانة المملكة الدولية وقدرتها على اســتقطاب رؤوس األموال 
المحليــة واألجنبيــة القــادرة علــى دفــع العجلــة االقتصاديــة وخلق المزيد مــن فرص العمــل للمواطنين، مشــدًدا على 
أهميــة مراعــاة حقــوق ومصالح أطراف العمل الذي ُيعد على رأس أولويات واهتمامات الحكومة، واعًدا في الوقت 

ذاته بمزيد من المراجعات بهدف تطوير عمل الهيئة بما يتناسب مع المستجدات.

 جاء ذلك لدى ترؤســـه االجتماع 
األول لمجلـــس إدارة هيئة تنظيم 
ســـوق العمل بعد إعادة التشكيل، 
الثقـــة  أن  حميـــدان  أكـــد  حيـــث 
الملكيـــة الســـامية تضـــع المجلس 
أمام تحديات ومتطلبات لتحقيق 
ترســـيخ  فـــي  الملكيـــة  الرؤيـــة 
مبادئ المملكة لســـوق عمل منتج 
يرتكـــز علـــى االســـتدامة، العدالة 
والتنافســـية، مهنئًا الجميع بالثقة 

الملكية السامية.
أنَّ توجيهـــات وتطلعـــات   وأكـــد 
ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، هـــي التي تحدد 
أولويـــات ومشـــاريع عمـــل الهيئة 
المحيطـــة  التحديـــات  لمواجهـــة 
بسوق العمل في المرحلة المقبلة.

شـــكره  عـــن  حميـــدان  وأعـــرب   
أعضـــاء  جهـــود  إلـــى  وتقديـــره 
واإلنجـــازات  الســـابق  المجلـــس 
المتحققـــة خال فتـــرة تكليفهم، 

تبذلهـــا  التـــي  الكبيـــرة  والجهـــود 
اإلدارة التنفيذيـــة لهيئـــة تنظيـــم 
ســـوق العمل والتي تعمل بحرٍص 
شـــديٍد لارتقاء بجـــودة وطبيعة 
لمختلـــف  المقدمـــة  الخدمـــات 
الفئـــات من مواطنيـــن، وأصحاب 

أعمال، وعّمال وافدين.
 وأشـــار إلـــى أنَّ الهيئـــة حرصـــت 
خـــال الســـنوات الماضيـــة علـــى 
توفير المعلومـــات واإلحصائيات 
المتعلقة بسوق العمل واتجاهاتها، 
وتنفيـــذ حزمـــة من المشـــروعات 
التطويرية التي تســـهم في تعزيز 
وهـــو  وجاذبيتهـــا،  العمـــل  بيئـــة 
مـــا ينبغـــي البنـــاء عليـــه، لمواكبة 
لتلبيـــة  والمســـتجدات  التطويـــر 

احتياجات السوق المتغيرة. 
 كمـــا أثنـــى الوزيـــر على مســـتوى 
التنســـيق والتعـــاون الـــذي تبديه 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل مـــع 
الحكوميـــة  الجهـــات  مختلـــف 
المختلفـــة ضمـــن مبـــدأ التكامـــل 

والتعاون بين األجهزة الحكومية، 
باإلضافة إلى التعاون مع الجهات 
ذات العاقة فـــي القطاع الخاص 
إلـــى  مشـــيرًا  العمالـــي،  والقطـــاع 
أن القطاعيـــن الخـــاص والعمالـــي 
ركيزتان أساسيتان وشريكان في 

عمل هيئة تنظيم سوق العمل.
 من جانبهم، ثّمن أعضاء المجلس 
الجديـــد الثقـــة الملكيـــة، مؤكدين 
الحـــرص على بذل كافـــة الجهود 
الممكنـــة للحفاظ على بيئة العمل 
المتطـــورة للمملكـــة، مـــع الحرص 
على صـــون كافة حقـــوق أطراف 
العمـــل، وتعزيـــز الجهـــود الداعمة 
لتمكين القطاع الخاص من إدارة 
العجلة االقتصادية، وتوفير كافة 
اإلمكانيـــات للمواطنين لإلســـهام 
االقتصاديـــة،  النشـــاطات  فـــي 
عـــاوة علـــى تعزيز فـــرص العمل 
للمواطنيـــن،  والائقـــة  المناســـبة 
للـــرؤى  ترجمـــة  يمثـــل  مـــا  وهـــو 
يكـــون  بـــأن  الســـامية  الملكيـــة 

المواطن محور التنمية وغايتها.
اإلدارة،  أعضـــاء مجلـــس  وأكـــد   
حرصهم علـــى توفير كافة الدعم 
لتحقيـــق  التنفيذيـــة  لـــإلدارة 
العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  خطـــوات 
الخدمـــات  بطبيعـــة  واالرتقـــاء 
المشـــروعات  وتنفيـــذ  المقدمـــة، 

المستقبلية. 
  وخـــال اجتماع مجلس اإلدارة، 
قدمـــت اإلدارة التنفيذيـــة لهيئـــة 
تنظيم سوق العمل، عرًضا شاماً 
ومســـتوى  اإلنجـــازات  لمختلـــف 
المقدمـــة  الخدمـــات  تطـــور 
للمواطنيـــن وأصحـــاب األعمـــال، 

والعّمـــال، مؤكدة في ذات الوقت 
حـــرص الهيئـــة وعملهـــا الـــدؤوب 
على تطوير خدماتها وإجراءاتها 
بصورة مستمرة لتيسير وتسهيل 

انجاز المعامات.
 بعد ذلـــك، قام المجلس بانتخاب 
محمد القائد، نائًبا لرئيس مجلس 
تشـــكيل  جانـــب  إلـــى  اإلدارة 
لجنـــة الشـــؤون القانونيـــة ولجنة 

التدقيق، وتعيين رئيسيهما. 
 الجديـــر بالذكر أنـــه كان قد صدر 
عن عاهل البـــاد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
 2020 لســـنة   )83( مرســـوم رقـــم 

إدارة  مجلـــس  تشـــكيل  بإعـــادة 
هيئـــة تنظيم ســـوق العمـــل الرابع 
برئاســـة  الهيئـــة،  تأســـيس  منـــذ 
وزيـــر العمل والتنمية االجتماعية 
وعضويـــة كل مـــن، محمـــد علـــي 
القائـــد، مهـــا عبـــد الحميـــد مفيـــز، 
الســـنان،  صالـــح  الرحمـــن  عبـــد 
محمـــد  الحايكـــي،  جعفـــر  أحمـــد 
أحمـــد  الكوهجـــي،  الجبـــار  عبـــد 
المناعـــي،  هنـــدي  بـــن  هللا  عبـــد 
جعفر خليل إبراهيم، باســـم علي 
ســـيادي، وجـــاء في المرســـوم أن 
مدة عضويتهم في المجلس أربع 

سنوات.

ــارات ــم ــث ــت ــاس ــب مــــبــــادرات جـــاذبـــة ل ــل ــط ــت ــة ودقـــيـــقـــة وت ــم ــه الــمــرحــلــة م

حميدان: تكثيف الجهود لمواجهة تحديات سوق العمل

خالل االجتماع


