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حميدان يستعرض تجربة البحرين في حماية حقوق العمالة
طبقنا نظام حماية األجور وجهود رائدة لمكافحة االتجار بالبشر

ترأس وزير العمل والتنمية االجتماعية 
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق 
مملكـــة  وفـــد  حميـــدان  جميـــل  العمـــل 
البحريـــن فـــي أعمـــال اللقـــاء الـــوزاري 
التشـــاوري الســـادس للدول اآلســـيوية 
“حـــوار  للعمالـــة  والمســـتقبلة  المرســـلة 
دبـــي  فـــي  يعقـــد  الـــذي   ،”6 أبوظبـــي 
بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة في 
الفتـــرة مـــن 25 - 28 أكتوبـــر الجـــاري، 
بمشاركة وزراء العمل في دول مجلس 
التعاون لدول الخليـــج العربية والدول 
الوافـــدة،  للعمالـــة  المرســـلة  اآلســـيوية 
إضافة إلى منظمـــات دولية متخصصة 
وممثليـــن عـــن األمـــم المتحـــدة وعـــدد 
فـــي  المتخصصيـــن  األكاديمييـــن  مـــن 

االقتصاد وشؤون الهجرة.
تنـــاول  بالملتقـــى،  لـــه  كلمـــة  وفـــي 
حميـــدان تجربـــة مملكـــة البحريـــن في 
مجـــال حمايـــة حقوق العمالـــة الوطنية 
والوافـــدة على حد ســـواء، مشـــيًرا في 
هذا الســـياق إلى إطـــاق البحرين لعدد 
من المبادرات الهادفة إلى ترسيخ هذه 
الحقـــوق مـــن خـــال نظـــم وتشـــريعات 

التمييـــز وضمـــان  عـــدم  تعـــزز  وطنيـــة 
المســـاواة والعدالـــة، وتطبيـــق المبـــادئ 
الـــواردة في قانـــون العمل فـــي القطاع 
األهلي طبقـــا لمعايير العمل واالتفاقات 

الدولية المعتمدة.
كمـــا تنـــاول الوزيـــر مجمل اإلجـــراءات 
والتدابير التي اتخذتها مملكة البحرين 
فـــي رعايـــة المواطنيـــن والمقيمين في 
إلـــى  أشـــار  إذ  كورونـــا،  فتـــرة جائحـــة 
اســـتفادة الشـــركات والعمال من العديد 
من اإلعفاءات والتسهيات التي أقرتها 

المالـــي  الدعـــم  عـــن  الحكومـــة، فضـــًا 
الـــذي أقرته الحكومة لصالح الشـــركات 
القطـــاع  فـــي  واألفـــراد  والمؤسســـات 
الخـــاص والـــذي ســـاهم فـــي اســـتمرار 
أعمالهـــا  فـــي  والمؤسســـات  الشـــركات 
عوًضـــا  العاملـــة  بالقـــوى  واحتفاظهـــا 
عـــن تســـريحها خـــال هـــذه الظـــروف 

االستثنائية.
وتطرق الوزير إلى استكمال المرحلتين 
األولى والثانية من نظام حماية األجور، 
والتـــزام أصحـــاب العمـــل بســـداد أجور 

العمـــال في المواعيـــد المنصوص عليها 
فـــي قانـــون العمل فـــي القطـــاع األهلي 
بتحويل األموال إلى الحسابات البنكية 
الخاصة بالعمال في المصارف المحلية، 
وهـــو إجـــراء يعـــزز الرقابة علـــى التزام 
المنشـــآت بدفـــع األجـــور فـــي أوقاتهـــا 
وكذلك اإلســـهام في الحد مـــن القضايا 

العمالية المتعلقة بتسديد األجور.
وأكد وزير العمـــل والتنمية االجتماعية 
في هذا الشأن أن البحرين أقرت كذلك 
االتجـــار  لمكافحـــة  متكامـــًا  برنامًجـــا 
باألشـــخاص، ونفـــذت مبـــادرات رائـــدة 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة  كإنشـــاء 
اإلنجـــاز  إلـــى  الفًتـــا  بالبشـــر،  االتجـــار 
الـــذي ما تـــزال تحققه مملكـــة البحرين 
باختيارهـــا وللعـــام الرابع علـــى التوالي 
ضمـــن الفئـــة األولـــى فـــي تقريـــر وزارة 
الخارجيـــة األميركية المتعلق بتصنيف 
الـــدول فـــي مجـــال مكافحـــة االتجـــار 
باألشخاص الصادر في يونيو الماضي؛ 
نظًرا الســـتمرار تطوير بنيتها القانونية 
العمـــل  لبيئـــة  المعـــززة  والمؤسســـية 

وحماية العمال.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

حميدان مترئسا وفد البحرين في حوار أبوظبي

المنامة - بنا

أكـــدت وزارة الصحـــة أنـــه جـــار 
مكافـــآت  صـــرف  علـــى  العمـــل 
1500 متطـــوع، ممـــن تطوعـــوا 
خـــال جائحة فيـــروس كورونا 
الوطنيـــة  الجهـــود  دعـــم  فـــي 
بعـــد  للفيـــروس،  للتصـــدي 
استكمال صرف مكافآت لـ 500 
العـــدد  بذلـــك  ليصـــل  متطـــوع، 

اإلجمالي لـ 2000 متطوع.
وأشـــارت الوزارة إلى أن صرف 
المكافآت خضع إلشـــراف لجنة 
مختصـــة قامـــت بتقييـــم جميع 
وتحديـــد  المتطوعيـــن  قوائـــم 
فتـــرة  بحســـب  االســـتحقاق 

وكفـــاءة  العمـــل  واســـتمرارية 
المتطـــوع وأدائـــه خـــال فتـــرة 
تطوعـــه. وتؤكـــد وزارة الصحة 
مـــن  الوطـــن  بأبنـــاء  فخرهـــا 
المتطوعين خصوصـــا العاملين 
فـــي الصفـــوف األماميـــة الذين 
العطـــاء  أمثلـــة  أروع  ســـطروا 
لخدمة الوطن والمواطن خال 
جائحة فيروس كورونا، وتشيد 
بـــدور جميـــع مـــن ســـاهم خال 
لفيـــروس  للتصـــدي  الجائحـــة 
كورونا )كوفيد 19(، في ســـبيل 
الحفـــاظ علـــى صحـــة وســـامة 

جميع المواطنين والمقيمين.

“الصحة”: جار العمل على صرف 
مكافآت 1500 متطوع

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل قائـــد خفـــر الســـواحل 
عـــاء  بحـــري  الركـــن  اللـــواء 
عبـــدهللا ســـيادي صبـــاح أمـــس 
بقيادة خفر السواحل قائد خفر 
الســـواحل األميركية األدميرال 
بمناســـبة  وذلـــك  شـــولتز؛  كارل 

زيارته الباد.
الســـواحل  قائـــد خفـــر  ورحـــب 
باألدميرال كارل شولتز والوفد 
المرافق له، مشـــيًرا إلـــى أهمية 
مثل هذه الزيارات التي تســـهم 
فـــي تعزيـــز التنســـيق والتعاون 
األمنـــي خصوصـــا فـــي المجال 
البحري، وتطوير السبل الكفيلة 

بدعمه.
عـــرض  تـــم  الزيـــارة  وخـــال 
إيجاز عن مهـــام وواجبات خفر 
الســـواحل ودورهـــا فـــي مجال 
حفـــظ األمـــن والنظـــام، إضافة 
البحـــث  بعمليـــات  القيـــام  إلـــى 
والتفتيـــش ومكافحـــة عمليات 

التهريب ومخالفة القانون.
كمـــا قـــام قائـــد خفر الســـواحل 
لمركـــز  بزيـــارة  األميركيـــة 
العمليات البحريـــة اطلع خالها 
علـــى مهـــام المركـــز ودوره فـــي 
المحافظة على األمن والسامة 

وتعزيز األمن البحري.

تنسيق أمني مع أميركا 
في المجال البحري

الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر وأبو األعلى المودودي )2-2(
Û  قلنــا فــي الجــزء األول مــن هــذا المقــال إن حســن البنا

مؤســس ومرشــد حركــة اإلخــوان المســلمين قــد تأثــر 
األعلــى  أبــو  ونظريــات  بأفــكار  وواضحــا  بالغــا  تأثــرا 
المــودودي فــي الحاكميــة وفلســفة الدولــة اإلســامية 

والتكفير والدمج بين الدين والسياسة.
Û  بشــكل المــودودي  أفــكار  اعتنــق  قطــب  ســيد  أن  إال 

أوثق وأعمق وأشــد من حســن البنا، وقام بصب أفكار 
المــودودي فــي القوالــب الحركيــة التي أسســها حســن 
ل هذه األفكار إلى مناهج عملية وتطبيقية،  البنا، وحوَّ
فــكان أكثــر اســتعدادا للتنفيــذ وللصــدام والمواجهــة، 
وانتقل باإلخوان من إستراتيجية المراحل التي اتبعها 
البنا إلى اختصار المسافات وقْلب األولويات، فأخذت 
السياســة تتقــدم علــى العقيدة، وأصبــح إلقامة الدولة 
اإلســامية أسبقية على التربية والتثقيف، وصار تقلد 
الســلطة والحكم أكثر أهمية من ترســيخ اإليمان بالله، 
وكان البنــا قــد وضــع مشــروع “الدولة اإلســامية” في 
المرحلة الخامســة بعد إعداد الفرد المســلم، ثم األسرة 
المســلمة، وبعدهــا المجتمع المســلم، وأخيــرا الحكومة 
اإلسامية، إال أن سيد قطب نقلها إلى المرحلة األولى.

Û  وطور ســيد قطب أفكار المودودي المتعلقة بالتفســير
السياســي لإلســام وبنــى عليها، واســتنبط تفســيرات 
جديــدة للقــرآن الكريــم لــم يســبقه أحــد من قبــل إليها 
فــي كتابيــه “فــي ظال القــرآن” و ”معالم فــي الطريق” 
بحيث التحمت “نظرية الحاكمية لله” بتكفير وتجهيل 
المجتمع، وتســمية المســاجد “معابــد الجاهلية”، ما برر 
ألتباعــه القيام باســتحال دماء المســلمين )المرتدين( 

وأعراضهم وأموالهم.
Û  وقــد قــال الكاتب اإلســامي جمال البنا، وهو الشــقيق

األصغر لحسن البنا “إن كتابات المودودي ساهمت في 
جنوح كثيرين إلى منهج التكفير أبرزهم سيد قطب”.

Û  لفكــرة المــودودي  نقــول إن اســتنهاض  ومــرة أخــرى 
أو نظريــة “الحاكميــة للــه” قــد جعــل هــذا المفهــوم من 
فــي  الدارجــة  السياســية  والمصطلحــات  المفــردات 
مــدارس الفكــر السياســي اإلســامي، وأصبــح شــرحه 
وتفســيره لتلــك النظريــة محــورا ومرتكــزا للنظريــات 
وللحــراك السياســي اإلســامي لكل التيــارات الحركية 

اإلسامية بشقيها السني والشيعي.
Û  فرغم حساســية المفكرين السياســيين الشيعة لمقولة

“إن الحكــم إال للــه” التــي رفعهــا الخــوارج فــي وجــه 
اإلمــام علــي بن أبــي طالب فــي العقد الثالــث الهجري، 
ووصفهــا اإلمــام نفســه بأنها “كلمة حق يــراد بها باطل” 
والتي اســتنهضها المودودي وألبســها حلة مختلفة من 
خــال نظريتــه “الحاكميــة للــه”، إال أنه لم يكــن بإمكان 
هؤالء المفكرين تجاهل هذا التدفق المشــحون بالثقة 
ألفــكار المودودي والبنا وســيد قطب، أو التغاضي عن 
التقــارب الواضــح بيــن المشــروعين السياســيين لــكا 
الطرفين )الســني والشــيعي( ووجود أرضية أو أجندة 
سياســية مشتركة تبرر التعاون بينهما، على الرغم من 
وجــود الكثيــر مــن أوجــه التناقضــات العقائديــة التــي 

تخطتها األهداف والمصالح السياسية المتطابقة. 
Û  وفي هذا السياق ال يمكننا إال أن نشير إلى احتمال أو

حتميــة تأثــر واستحســان بعض أتباع الفكر السياســي 
الشــيعي المتطــرف النتقــاد المــودودي للخليفة عثمان 
بهــم ذلك من  بــن عفــان ومعاويــة بــن أبي ســفيان، وقرَّ

أفكاره وآرائه.
Û  ولذلــك كلــه اســتضاف حســن البنــا آيــة هللا الكاشــاني

في مقر اإلخوان بالقاهرة في العام 1948، وبعدها تم 
ترجمــة كتاب ســيد قطب “المســتقبل لهــذا الدين” إلى 

الفارسية.
Û  ولــم يقتصــر تأثيــر المــودودي علــى أفــكار بعــض قادة

الفكر السياســي الســني المعاصر، فقد تســربت أفكاره 
أيًضــا وبشــكل واضــح إلــى عــدد مــن مفكــري اإلســام 
السياســي الشــيعي، بما في ذلك النتــاج الفكري لإلمام 
التاقــح  مــن  حالــة  بالنتيجــة  فتطــورت  الخمينــي، 
والتاقــي بيــن الفكر الثوري للمــودودي والفكر الثوري 
للخمينــي كمــا أكد ذلك ســيد ولي نصر )وهــو أكاديمي 
أميركــي مــن أصــل إيرانــي، وابــن الفيلســوف اإليراني 
البارز سيد نصر أستاذ الفلسفة والدراسات اإلسامية( 
فــي رســالة الدكتــوراه عــن جامعــة بيركلــي كاليفورنيا 
بعنوان “طائع الثورة اإلســامية والجماعة اإلسامية 
وصناعــة  “المــودودي  اآلخــر  وكتابــه  باكســتان”،  فــي 
اإلحيــاء اإلســامي” الــذي أصدرتــه جامعــة أكســفورد 

للنشر.
Û  نجــاح المــودودي  مدرســة  وأتبــاع  اإلخــوان  واعتبــر 

الثــورة اإلســامية فــي إيــران في العــام 1979 تحقيقا 
لشــكل وفكــر الدولــة اإلســامية التــي يتطلعــون إليها. 
وفــي 11 فبرايــر من العام نفســه افتتح فــرع لإلخوان 

المسلمين في إيران.
Û  وقــد ســبق المــودودي اإلمــام الخمينــي فــي الدعــوة

والتنظيــر للدولــة اإلســامية، إذ نشــر الخمينــي كتابــه 
المشــهور “الدولــة اإلســامية ووالية الفقيــه” في العام 
1970، بينمــا كان المــودودي قــد ســبقه بأكثــر مــن 40 
عاما عندما شــرع بنشر أفكاره حول الدولة اإلسامية 
وطبعهــا وقــام بتوزيعهــا منــذ العــام 1928 والتــي كان 
مــن بينهــا كتــاب “الجهاد فــي اإلســام”، وبعدهــا بأربع 
ســنوات، في العام 1932، باشــر المــودودي، من مدينة 
حيــدر أبــاد، بإصدار مجلــة “ترجمان القــرآن” التي كان 
شــعارها “احملوا أيها المسلمون دعوة القرآن وانهضوا 
وحلقــوا فــوق العالــم”، وكانــت كتابــات المــودودي في 
ذلــك الوقــت باللغــة األرديــة فقــط، وهــي إحــدى لغات 
الهنــد، ويتــم ترجمتهــا للغــة العربيــة، وأصبحــت هــذه 
المجلة قناة التعبير الرئيســة ألفكاره، وكان يردد فيها 
دائمــا “إن األفــكار وحدهــا ال تكفــي إلحــداث التغييــر”، 
وبهــذه الخطــوات، فقــد ســبق المــودودي أيًضــا حســن 
البنــا وســيد قطــب فــي معالجتــه وتعاطيــه مــع قضايا 
البعــث اإلســامي وإقامــة الدولــة اإلســامية، فعندمــا 
بــدأ المــودودي فــي نشــر أفــكاره وإصــدار كتبــه كان 
حســن البنــا يعمــل مدرســا بمدرســة ابتدائيــة بمدينــة 
اإلســماعيلية، ولــم يتــرك مهنــة التدريس إال فــي العام 
1946، وكان قــد أصبــح في العــام 1933 رئيس تحرير 
جريدة “الشهاب”، وهي أول جريدة تصدرها الجماعة، 
ولــم يتجــاوز عــدد مؤلفاتــه 14 مؤلفــا فــي مقابل 140 

مؤلفا للمودودي.
Û  إمــا ســيد قطــب، فقــد ألــف 25 كتابــا عكســت مختلف

المراحــل الفكريــة التــي مــر بهــا، منهــا 12 كتابــا فقــط 
في الدراســات والشؤون اإلســامية أبرزها كتاب “في 
ظال القرآن” الذي اســتغرق إنجازه 13 ســنة )1951 - 
1964(، وهــو مكــون مــن 30 جــزءا والمتضمن خاصة 

آرائه وأفكاره.
Û  ومنًعا لمزيد من االســتطالة نختتم هذه الوقفة بتأكيد

أن المــودودي - رحمــه هللا - كان إنســانا ورعــا غيــورا 
علــى دينــه وعقيدته اإلســامية، وقد اجتهــد، فأصاب 
وخــاب، إال أن الجماعــات اإلســامية السياســية فــي 
العربــي أخطــأت دون شــك عندمــا اســتلهمت  العالــم 
أفــكاره بشــكل عــام، وخصوًصــا فيمــا يتعلــق بتكفيــر 
الدولة والمجتمع واألفراد، ووصف المجتمع اإلسامي 
ومستنســخة  ناقلــة  جاهلــي”  “مجتمــع  بأنــه  العربــي 
بذلــك فكــر صيــغ وانبثق في مجتمع دولة غير مســلمة 
بغالبيــة هندوســية، وهــي الهنــد بظروفهــا وإشــكاالتها 
وخصوصيتهــا التــي تختلــف عن ظــروف وخصوصية 

المجتمع العربي اإلسامي وبيئته العقلية والنفسية.
Û  ولعــل الضيــاع الفكــري الــذي كانــت الشــعوب العربيــة

العربيــة  للــدول  التركــي  للحكــم  نتيجــة  منــه  تعانــي 
الســاحة  وخلــو  ســنة،   400 مــن  ألكثــر  دام  الــذي 
ومعتبريــن  مبدعيــن  عــرب  مفكريــن  مــن  العربيــة 
جعــل مجتهديــن عرًبــا مثــل حســن البنــا وســيد قطب 
وغيرهمــا ينبهــرون وينســاقون وراء أفــكار ونظريــات 
المــودودي ويســتوردونها، وهي أفكار وجــد الباحثون 
والمختصــون والعلمــاء أنهــا تعانــي مــن عــوار وارتباك 
فكــري خطيريــن، وأرجعــوا ذلــك إلى أســباب عدة، من 
بينهــا ضعــف القاعــدة العلميــة واألكاديميــة التــي كان 
يســتند إليهــا المــودودي، فهــو لــم يلتحــق فــي صبــاه 
بمدرســة نظاميــة قط ولم يكن لــه أي حظ من التعليم 
الديني أو األكاديمي العالي، إلى جانب عدم تمكنه من 
فهــم العقليــة العربيــة المختلفــة والبعيــدة عــن العقلية 
التــي ولــد وتربــى وترعرع في كنفها فــي إحدى المدن 
الصغيــرة النائيــة بالهنــد، باإلضافــة إلــى مــا يعانيه من 
خلــل فــي البنية اللغويــة النعــدام أو محدودية باغته 
وتعمقــه فــي اللغــة العربية، لغة القرآن والســنة النبوية 
والفقــه والتــراث اإلســامي، فأصبح بذلــك يفتقد أهم 
أدوات البحــث العلمــي الجــاد والتمحيــص والتحليــل 
الفكــري اإلســامي الدقيــق والتفتيــش فــي النصــوص 
القرآنيــة أو الفقهيــة البليغــة المحكمــة، فاختلط الدين 

عنده بالسياسة وتحول اإليمان إلى آيديولوجية.
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عبدالنبي الشعلة

البحرين تجيز استخدام “سينوفارم” لألطفال بسن 3 إلى 11 عاما
قريبا السماح بـ “فايزر” للفئة من 5 إلى 11 سنة

أعلـــن الفريق الوطني الطبي للتصدي 
عـــن   )19 )كوفيـــد  لفيـــروس كورونـــا 
التطعيمـــات  لجنـــة  أعضـــاء  موافقـــة 
بمملكة البحرين علـــى تطعيم الفئات 
العمريـــة البالغـــة من العمر مـــن 3 إلى 
11 عاًما في مملكة البحرين، بتطعيم 
“ســـينوفارم” المضاد لفيروس كورونا 
بـــدًءا مـــن اليـــوم  بجرعتيـــن، وذلـــك 

األربعاء.

ولفـــت الفريـــق الوطنـــي إلـــى أنـــه تم 
الســـماح لهـــذه الفئـــة العمريـــة بتلقـــي 
لجنـــة  درســـت  أن  بعـــد  التطعيـــم 
التطعيمات جميـــع التوصيات الطبية 
الشـــأن  بهـــذا  والمتعلقـــة  الصـــادرة 
صحتهـــم  علـــى  الحفـــاظ  أجـــل  مـــن 
وســـامتهم عبر اكتساب المناعة ضد 
الفيـــروس، كما ســـتتم الموافقة قريًبا 
على تطعيـــم )فايزر-بيونتك( المضاد 
للفئـــة  بجرعتيـــن  كورونـــا  لفيـــروس 
العمرية من 5 - 11 عاًما، وسوف يتم 

اإلعـــان عـــن ذلـــك عبـــر موقـــع وزارة 
الصحة.

الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  وشـــّدد 
علـــى أهميـــة تطعيـــم الفئـــة العمريـــة 
المذكورة لحمايتهم وحماية أســـرهم 
ومجتمعهـــم، خصوصا في ظل طول 
فترة حضانـــة الفيروس لدى األطفال 
فـــي حـــال اإلصابـــة به، مـــا يعـــّزز من 
انتشار الفيروس، مضيًفا أنه باإلمكان 
المضـــاد  التطعيـــم  ألخـــذ  التســـجيل 
للفيـــروس عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي 

healthalert.( التابع لـــوزارة الصحـــة
“مجتمـــع  تطبيـــق  عبـــر  أو   )gov.bh
واعي” من خال اختيار “التســـجيل” 
لفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم  ألخـــذ 

كورونا.
أن  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  ونـــّوه 
التســـجيل يتطلب موافقة ولي األمر 
قبـــل أخذ التطعيـــم للراغبين من هذه 
إضافـــة  المذكـــورة  العمريـــة  الفئـــات 
إلـــى وجـــود مرافـــق معهـــم عنـــد أخذ 

التطعيم.

المنامة - بنا


