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لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
التعليـــم العالي نائب رئيس مجلس 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
آل خليفـــة بمكتبهـــا، النائـــب محمد 

خليفة بوحمود.
وقد رحبـــت األمين العـــام بالنائب، 
لحرصـــه  تقديرهـــا  عـــن  معربـــًة 
علـــى التواصـــل مـــع األمانـــة العامة 
لمجلـــس التعليـــم العالي ومناقشـــة 
واقـــع ومســـتقبل التعليـــم العالـــي، 

مؤكـــدًة نهج المجلس فـــي التعاون 
مع السلطة التشـــريعية؛ إدراكا منه 
بأهمية دورها في تحقيق األهداف 
التـــي يســـعى إليهـــا فـــي االرتقـــاء 

بمخرجات التعليم العالي.
مـــن جانبـــه، أعـــرب النائـــب محمـــد 
بوحمود عن ســـعادته بلقاء األمين 
العـــام، مشـــيدًا بجهودهـــا في دعم 
مؤسسات التعليم العالي؛ لتمكينها 
من أداء مهامها ورسالتها التعليمية 
والعلمية، متمنيًا لها دوام التوفيق.

مـــن منطلـــق حـــرص وزارة التربية 
والتعليـــم علـــى تفعيـــل مختبـــرات 
العلوم في عمليـــة التعليم والتعلم، 
وحرصـــا منهـــا علـــى تقديـــم أفضل 
الممارســـات التعليميـــة وتوظيفهـــا 
معلمـــات  الطلبـــة، طبقـــت  لخدمـــة 
البديـــع  بمدرســـة  العلـــوم  مـــادة 
للبنـــات  اإلعداديـــة  االبتدائيـــة 
الصفـــوف  فـــي  العلميـــة  التجـــارب 
التحـــول  إطـــار  فـــي  الدراســـية، 
التكنولوجيـــا  الرقمـــي واســـتخدام 
فـــي العمليـــة التعليميـــة، من خالل 
اســـتخدام المختبرات االفتراضية، 
والتي تم تطبيقها على 279 طالبة، 
مـــا انعكـــس إيجابـــا علـــى الطالبات 
األثـــر  لـــه  وكان  المســـتفيدات، 
الواضح فـــي تحفيـــز الطالبات في 

مجـــال العلـــوم والتجـــارب وإجراء 
البحـــوث العلميـــة، كونهـــا ضـــرورة 
العلمـــي  المجـــال  فـــي  مســـتقبلية 
إليجاد جيـــل مبتكر ومبدع يوظف 
األدوات الرقميـــة بشـــكل مبهـــر في 
رســـم  فـــي  ويســـتثمرها  التعليـــم 

المستقبل المهني.

الشيخة رنا: التعاون مع “النواب” يرتقي بمخرجات التعليم العالي

تفعيل المختبرات االفتراضية يعزز نتائج 279 طالبة

المرأة تحتل 50 % من مجموع أعضاء مجلس إدارة “بنفت”
ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بما يضمن تنافسية “البحرينية”

بنفـــت،  شـــركة  أكـــدت 
فـــي  الرائـــدة  الشـــركة 
مملكة البحرين والالعب 
مجـــال  فـــي  الرئيـــس 
المعامـــالت المالية اإللكترونية، وتماشـــًيا 
مـــع رؤيـــة المجلس األعلـــى للمـــرأة، الذي 
احتفل أخيرا بالذكرى العشرين لتأسيسه، 
علـــى الدور المهم الذي تضطلـــع به المرأة 
في مواقع قيادية في شتى المجاالت في 
مملكـــة البحرين. وثمنت الشـــركة الجهود 
الحثيثـــة التي يبذلهـــا المجلس في قيادة 
وتمهيد الطريق لتمكين المرأة البحرينية، 
ودعم رسالة المجلس التي تتمحور حول 
ترســـيخ مبـــدأ تكافـــؤ الفرص بمـــا يضمن 

تنافسية المرأة البحرينية في المملكة. 
رئيـــس مجلـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
إدارة شـــركة بنفت محمد البســـتكي “نود 
فـــي هـــذه المناســـبة أن نشـــيد بالمجلـــس 
الســـمو  بقيـــادة صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفة، قرينة جاللة الملك المفدى رئيسة 
الذكـــرى  فـــي  للمـــرأة،  األعلـــى  المجلـــس 
العشـــرين لتأســـيس المجلـــس. كمـــا نـــود 
أن نؤكـــد أن الجهـــود التـــي تبذلها شـــركة 
بنفـــت لتحقيـــق التمكيـــن وإشـــراك المرأة 
فـــي مناصـــب قياديـــة عالية هـــي جزء ال 
يتجزأ من مؤسستنا، حيث إننا نؤمن بأن 

تمكين المرأة وضمان تمثيلها في شركتنا 
هو جـــزء من قيمنا وواجبنـــا لدعم المرأة 

في المملكة”.
بدورهـــا، قالت عضو مجلـــس اإلدارة في 
شـــركة بنفـــت تـــاال فخـــرو “أشـــعر بالفخر 
بالعمـــل فـــي مجلـــس إدارة شـــركة بنفت، 
وذلك في إطـــار النموذج الوطني لتمكين 
المرأة، وهو إحدى المبادرات الرائدة التي 
تـــم إنشـــاؤها مـــن قبـــل المجلـــس األعلى 
للمرأة ونشـــر ثقافة الشـــمول. إضافة إلى 
ذلك، احتلت مملكـــة البحرين مطلع العام 
الجـــاري المركـــز األول خليجًيـــا والثانـــي 
عربًيـــا في مجـــال المشـــاركة االقتصادية 
والفـــرص فـــي التقريـــر الســـنوي للمنتدى 
االقتصـــادي العالمـــي )دافـــوس( الخـــاص 

بتعزيـــز دور المـــرأة فـــي 156 بلـــًدا حـــول 
العالم”.

مـــن جانبهـــا، قالـــت عضـــو مجلـــس إدارة 
شـــركة بنفـــت، هاديـــة فتـــح هللا “النجـــاح 
عندمـــا  يتحققـــان  واالبتـــكار  الحقيقـــي 
تدمج الشـــركة التنوع والشـــمول للجميع 
فـــي نظام القيـــم الخاص بهـــا وفي جميع 
عملياتهـــا. لقد كانت البحريـــن رائدة على 
مســـتوى دول مجلس التعـــاون الخليجي 
فـــي النهـــوض بالمـــرأة وتوســـيع آفاقهـــا، 
وقدمـــت المملكـــة نماذج نوعيـــة متعددة 
فـــي مجـــاالت التمكيـــن وتكافـــؤ الفـــرص 
بالقطاعـــات  المســـتويات الوطنيـــة  علـــى 

المختلفة”.
وفـــي ذات الســـياق، قالت عضـــو مجلس 

كلثـــوم  أم  بنفـــت  شـــركة  فـــي  اإلدارة 
العباســـي “كدولـــة، لقد شـــهدنا سياســـات 
وطنية تم وضعهـــا لتحقيق تمكين المرأة 
القطـــاع  المجـــاالت. ففـــي  فـــي مختلـــف 
المالـــي خصوصا، تولت المـــرأة البحرينية 
مناصـــب قياديـــة رفيعـــة المســـتوى دون 
عقبات أو تمييز، األمر الذي يعكس جهود 

المملكة في إتاحة تلك الفرص للجميع”.
إلى ذلك، علقت عضو مجلس اإلدارة في 
شـــركة بنفت سوســـن أبـــو الحســـن “نحن 
نعمل في شـــركة بنفـــت ألن يكون لنا دور 
يحتـــذى به في تمكين المرأة وعلى نشـــر 
هذه الرسالة. كدولة، احتفلنا أخيرا بمرور 
عقدين مـــن اإلنجـــازات البـــارزة للمجلس 
األعلـــى للمـــرأة، والتـــي خلقـــت فرًصـــا ال 
مبـــادرات  خـــالل  مـــن  للمـــرأة  محـــدودة 

رئيسة في المملكة”.
وأضافت عضو مجلس اإلدارة في شركة 
بنفـــت منـــى الهاشـــمي “تعتبر هـــذه حقبة 
جديـــدة للمـــرأة فـــي المملكـــة، وتأتي في 
وقـــت نشـــيد فيه بـــدور المجلـــس األعلى 
للمـــرأة في تمكيـــن المـــرأة البحرينية في 
العشـــرين عامـــا الماضـــي. لقـــد ســـاهمت 
المملكـــة  رؤيـــة  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 
للمستقبل، وستستمر في القيام بذلك في 

العديد من القطاعات المتنوعة”.

منى الهاشميأم كلثوم العباسي

محمد البستكي

هادية فتح الله

سوسن أبو الحسن

تاال فخرو

مأزق جماعات اإلسالم السياسي وما يحصل اآلن للمسلمين في الهند
Û  إقامــة علــى  عاًمــا   50 بمــرور  احُتفــل  أيــام  قبــل 

البحريــن  مملكــة  بيــن  الدبلوماســية  العالقــات 
وجمهوريــة الهنــد الصديقة، وكانــت الهند من أوائل 
الــدول التــي اعترفــت بالبحريــن فــور اإلعــالن عــن 
استقاللها وأقامت معها عالقات دبلوماسية مميزة، 
وهــي خطــوة حظيــت بتقديــر البحرينييــن قيــادة 
وشــعبا، وكانــت تعنــي الكثيــر بالنســبة لنــا سياســيا 
ومعنوًيــا فــي تلك الفتــرة بالذات؛ فقد مر اســتقالل 
البحريــن بمرحلــة مخــاض صعبــة ودقيقــة نتيجــة 
لمطالبة إيران وادعاءاتها في ذلك الوقت بالسيادة 
علــى تــراب وطننــا الغالــي، وقــد نجحنا فــي اجتياز 
تلــك المرحلــة العصيبــة وحافظنــا علــى اســتقاللنا 
وســيادتنا، وتوصلنا إلى حل لذلك اإلشكال الخطير 
بالهــدوء والرويــة وعــن طريــق التواصــل والحــوار 
وبالوســائل الســلمية، وتألقــت بذلــك الدبلوماســية 

البحرينية في تلك المرحلة المبكرة.
Û  وفــي مناســبة هــذا االحتفــال، وأيًضــا منــذ فتــرة 

ليســت بالقصيــرة أخــذ بعــض المعــارف والمتابعين 
لمقاالتي يتصلون بي ويطالبونني، بتهكم واستفزاز 
أحيانــا، بالتوقف عن الدعــوة لتوثيق عالقات دولنا 
العربيــة واإلســالمية بالهنــد، والمطالبــة عوًضــا عــن 
ذلــك بمقاطعتهــا والكشــف عمــا يعانيــه المســلمون 
فيهــا مــن قمع وظلــم واضطهــاد وتهميــش وتهجير 
على يد جماعات هندوسية متطرفة دينًيا وقومًيا، 
خصوًصا في والية آســام الواقعة في شــمال الهند، 
أو  قبــول  أو  وتشــجيع  بدعــم  ذلــك  كل  ويحــدث 
ســكوت من جانب حكومة أكبر ديمقراطيات العالم 
التــي أصبــح يهيمــن عليهــا منــذ العــام 2014 “حزب 
بهاراتيــا جاناتا” الهندوســي بزعامــة ناريندرا مودي 
رئيــس الــوزراء، الــذي اتخــذت الحكومــة الهنديــة 
تحــت قيادته ومنذ ذلــك الوقت جملة من القرارات 
والقوانيــن واإلجراءات القمعية التي تؤكد سياســة 

ممنهجة الضطهاد المسلمين فيها. 
Û  كل هــذا صحيــح إلــى حــد كبيــر وال يمكــن إنــكاره

أو تبريــره أو الدفــاع عنــه، إال أنــه رغــم خطورتــه ال 
يجــب أن يــؤدي بنــا إلــى التشــنج واالنفعــال اللذين 
يؤديان عادة إلى نتائج عكسية، أو إلى رفع الدعوة 
الدولــة وبضائعهــا ومنتجاتهــا؛  لمقاطعــة  المعتــادة 
وهــو تصــرف يلجــأ إليه الطــرف العاجز، ولــم تثبت 
والصمــود،  االســتمرار  علــى  مقدرتــه  أو  جــدواه 
كمــا هــو واضــح مــن محاوالتنــا األخيــرة لمقاطعــة 

بــل  والفرنســية،  الهولنديــة  والمنتجــات  البضائــع 
علينــا أن نفعــل العكس، بأن نوســع قنــوات االتصال 
والتواصــل، ونحافظ على الصالت والوشــائج التي 
تربطنــا بجارتنا الهند، ونحرص على تعزيز عالقاتنا 
والتراثيــة  والحضاريــة  واالقتصاديــة  السياســية 
التاريــخ  فــي عمــق  التــي تضــرب بجذورهــا  معهــا 
واآلخــذة فــي التطــور والنمــو والتوســع، وأن نؤكــد 
لقادتهــا ثقتنــا بمقدرتهــم علــى تجــاوز وتخطي هذا 
المنعطف الخطير في تاريخ بالدهم العريق المشبع 
فيهــا  عاشــت  والتــي  والتســامح،  التعايــش  بقيــم 
األكثريــة الهندوســية تحــت حكــم األقلية المســلمة 
ألكثــر من 800 ســنه قبــل أن يزيحهم المســتعمرون 
البريطانيون عن الحكم بعد انتصارهم على الحاكم 

الهندي المسلم تيبو سلطان في العام 1799. 
Û  وعلينــا أن نؤمــن ونعتــز بإمكانــات المســلمين فــي

الهنــد وقدرتهــم على حماية حقوقهم ومكتســباتهم 
والدفــاع عنهــا، فعددهم يبلغ أكثر مــن 210 ماليين 
نســمة! أي أكثــر مــن ضعــف عدد ســكان مصر، وهي 
أكثر الدول العربية كثافة بالسكان، بما يجعل الهند 
ثالــث أكبــر بلــد فــي عدد المســلمين فــي العالــم؛ مع 
العلــم أن صفــوف المســلمين فيهــا مكتظــة بالعلماء 
والمتعلميــن  والسياســيين  واألثريــاء  والوجهــاء 
الفعاليــات  مــن  وغيرهــم  والمفكريــن  والمثقفيــن 

المتمكنة والنافذة والمؤثرة. 
Û  210 مالييــن مســلم هنــاك مئــات الـــ  وإلــى جانــب 

المالييــن من الهنــدوس والسياســيين والحقوقيين 
في الهند يتقدمهم “حزب المؤتمر الهندي” المعارض 
الــذي حققــت الهنــد اســتقاللها تحــت رايتــه، وكان 
التــي  المطلقــة  باألكثريــة  يتمتــع  لســنوات عديــدة 
جعلته يحكم الهند بعد استقاللها ألزيد من 49 سنة، 
هــذا الحــزب وهــذه المئات مــن الماليين مــن الهنود 
بالوســائل  وتعتــرض  وتتصــدى  وتســتنكر  ترفــض 
الجماعــات  تصرفــات  علــى  والدســتورية  الســلمية 
الهندوســية المتطرفة وتشجب سياسات الحكومة 
الهندية المتســمة باضطهاد المســلمين وتِعد بإلغائها 
وإعــادة الهنــد إلــى مســار الديمقراطيــة والعلمانيــة 

فور إزاحة حزب “بهاراتيا جاناتا” من السلطة.
Û  الماضــي وقــف القــرن  بدايــة  فــي  أنــه  والمعــروف 

الهنــدوس والمســلمون صًفــا واحــًدا فــي مواجهــة 
لتكــون  الهنــد  باســتقالل  والمطالبــة  البريطانييــن 
دولــة ديمقراطية علمانية موحدة، وفي مرحلة من 

مراحل عشــرينات القرن الماضي أصبح الهندوســي 
تلــك  فــي  الطرفيــن  نضــال  يقــود  غانــدي  المهاتمــا 
المســلم محمــد علــي جنــاح  المواجهــة وبمشــاركة 
الــذي أصبــح فيمــا بعــد مؤســس الباكســتان، إال أنــه 
بعــد انهيــار الدولة العثمانية ســيطر على المســلمين 
فــي الهند اإلحســاس باإلحباط والضعــف والضياع، 
ونمــا الشــك والتخــوف لــدى أعــداد متزايــدة منهــم 
مــن ســيطرة وهيمنــة الهنــدوس عليهم بعــد خروج 
البريطانييــن، وتعمقــت القناعــة لديهم بضــرورة أن 

يكون لهم وطن مسلم خاص بهم.
Û  الهنــد التــزام  ظــل  باكســتان  انفصــال  وبعــد 

حصولهــا  منــذ  راســخا  والعلمانيــة  بالديمقراطيــة 
علــى االســتقالل في العــام 1947، وذلك على الرغم 
مــن قــرار غالبيــة المســلمين فيهــا فــي ذلــك الوقــت 
االنفصــال وتأســيس جمهوريــة الباكســتان كدولــة 
إســالمية خاصــة بهــم، وقــد رفضــت زعامــة الهنــد 
وقتهــا بقيــادة غانــدي ونهــرو وغيرهمــا مــن أبطــال 
االســتقالل الدعــوات واألصــوات الهندوســية التــي 
كانــت تطالب وتؤمن بــأن الواقع والمنطق يقضيان 
بأن يكون ما تبقى من الهند دولة هندوســية، وبقي 
ذلــك اإلحســاس مدفونا في وجــدان عدد غير قليل 

من الهندوس.
Û  والتهــاب الدينــي  التطــرف  موجــات  إطــار  وفــي 

المشــاعر اليمينيــة والقوميــة التي عصفــت بالعديد 
مــن دول العالم في الشــرق وفي الغــرب في العقود 
هــذه  مــن  لــم تســلم  الهنــد  فــإن  الماضيــة،  القليلــة 
الموجات، فاســتيقظت وانتعشــت المشاعر الدفينة 
وتمكــن  فيهــا،  الهنــدوس  مــن  متزايــد  عــدد  لــدى 
المتطرفــون دينيــا وقوميــا منهــم من الوصــول إلى 
مقاعــد الســلطة والعمــل علــى تحويل نظــام الحكم 
فيها عمليا من عقيدة العلمانية إلى عقيدة التشــدد 
مــن  الرغــم  علــى  الهندوســي  الدينــي  والتســلط 
بقــاء الدســتور ينــص علــى أن الهنــد دولــة علمانيــة 

ديمقراطية.
Û  اإلرهابيــة الهندوســية  الجماعــات  أن  والمالحــظ 

ضــد  والقتــل  االعتــداء  ترتكــب  عندمــا  المتطرفــة 
المســلمين تهتف بشــعار “جاي شــري رام” أي “النصر 
لإلله رام” وهي حالة مشــابهة لما يفعله المتطرفون 
اإلرهابيــون المتأســلمون عندما يرتكبــون جرائمهم 
اإلرهابيــة وهــم يهتفــون “هللا أكبــر”، وهــذا يجرنــا 
إلــى القــول بأن مــا هو حاصل وواقع لمســلمي الهند 

اآلن يســبب حرجا ويشــكل تحديــا ومأزًقا وجوديا 
للجماعات السياســية اإلســالمية في العالم العربي، 
المســيطرة  السياســية  الهندوســية  فالجماعــات 
علــى الوضــع في الهنــد اآلن تتخذ مواقف مشــابهة 
فهــي  السياســية؛  اإلســالمية  الحــركات  لمواقــف 
تدعــو إلــى التخلــي عــن العلمانيــة وتحويــل الهنــد 
إلــى دولــة هندوســية تطبق فيها الشــرائع واألحكام 
والقوانين الهندوســية، وتسعى هذه الجماعات إلى 
تأكيــد وتأصيل وتغليب التــراث والثقافة والعقيدة 
األديــان  باقــي  علــى  ســموها  وضمــان  الهندوســية 

والمعتقدات في الهند.
Û  إن الجماعــات السياســية المتأســلمة والمتأســلمين

السياســيين فــي العالــم العربي يســعون إلى تطبيق 
نســخة إســالمية ممــا يقوم بــه ويفعلــه المتعصبون 
الهنــد، فهــم يطالبــون  فــي  الهنــدوس  السياســيون 
األنظمــة  وبأســلمة  العلمانيــة  عــن  بالتخلــي  أيًضــا 
يحكمهــا  بحيــث  العربيــة،  البلــدان  فــي  السياســية 
رجــال الديــن نيابــة عــن هللا وباســمه، وتطبــق فيها 
الشريعة اإلسالمية كنظام للحكم ومصدرا لألحكام 
والقوانين والتشــريعات، وُتصبــغ فيها أوجه الحياة 
كافة باأللوان المزعومة للتراث اإلسالمي، وُتطمس 
الهويــة الوطنيــة لصالــح الهويــة الدينيــة، وُيهمــش 
فيهــا المواطنــون غيــر المســلمين ويصبحــون مــن 

الذميين ومن الدرجة الثانية في أحسن األحوال.
Û  إن جميــع المراقبيــن والخبــراء والمختصيــن بــدأوا

يتفقــون على أن موجات التطــرف الديني والتهاب 
المشــاعر القوميــة التــي عصفــت بالعديــد مــن دول 
العالــم فــي الشــرق وفــي الغرب فــي العقــود القليلة 
الماضيــة وأشــرنا إليهــا أعاله، والتــي جرفت ببعض 
األحزاب المتطرفة دينيا وقوميا إلى مراكز السلطة 
فــي بلدانهــا قد بــدأت تفقــد زخمهــا وعنفوانها، وأن 
الجماعــات أو األحــزاب التــي ركبــت تلــك الموجات 
ونجحت في الوصول إلى تلك المراكز بدأت تنزاح 
منهــا، فــي عالمنــا العربــي رأينــا ذلــك يحصــل فــي 
مصر والســودان والمغرب وتونس، ولن يكون حظ 
ومصير “حزب بهاراتيا جاناتا” الهندوسي وجماعته 
المتطرفــة فــي الهنــد أفضــل منهــا إذا لــم يتخلَّ عن 

سياساته االضطهادية القمعية.
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