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أزمـــــة الحداثــــة معنــــا ..مـــن المســـؤول؟

Û Ûســأبدأ بخالصــة أو زبــدة هذا الموضــوع ،وهي على

عشــر الميــادي علــى يــد الفيلســوف العالمــة ابــن

القوى والتيارات المناهضة للحداثة؟

نعيش دون أدنى شك في مأزق حضاري وفي مرحلة

منــه ومن دونه تصبح المجتمعات في حالة ســكون

أرادت أن تخــرج مــن غياهــب الجهــل والتخلــف،

محوريــن :األول هو أننا ،نحن معشــر العرب جميعً ا،
مــن التخلــف والتأخــر واالنحدار ،وأنه ال ســبيل إلى
الخــروج من هــذا المأزق إال بتبني واعتناق الحداثة

بأوجههــا كافــة ،وبكل ثقة ومــن دون تردد أو خوف

أو وجــل .والثانــي أن األنظمــة الحاكمــة فــي دولنــا
العربيــة وخصوصــا الــدول الخليجية ،ربمــا ال تكون

بريئة براءة الذئب من دم يوسف ،إال أنها ال تتحمل
مســؤولية وتبعــات مــا تواجهــه الحداثــة مــن صــد
وتنكر ومعوقات ومثبطات في منطقتنا ،بل إن هذه

انفتاحــا وثقة وأكثر
ً
األنظمــة تبــدو في الواقــع أكثر
استعدادً ا ورغبة لتقبل واحتضان الحداثة من قوى
وتيــارات الصــد والممانعــة الحضاريــة األخــرى فــي

مجتمعاتنــا .وآخــر دليــل علــى ذلــك مــا يحصل اآلن

في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

خلــدون ،الــذي اعتبــر التغييــر ســنَّ ة الحيــاة وال مفــر

وركود مما يؤدي إلى االنحالل والتفسخ ،وقال“ :إن
أحــوال العالــم واألمــم وعوائدهــم ونحلهــم ال تدوم

على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر ،إنما هو اختالف
علــى األيــام واألزمنــة ،وانتقــال من حال إلــى حال”،

وأضــاف بأنــه “إذا تبدلــت األحــوال جملــة ،فكأّنمــا
تبــدل الخلــق مــن أصله وتحــول العالم بأســره ،وأنه

خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدَ ث”.

حراســا
ً
مــن التيــارات والقوى الذين نصبوا أنفســهم
وحجابًــا وســدنة لقيمنــا ومعتقداتنــا ،وادعــوا أنهــم

وحرصا من غيرهم عليها.
ً
أكثر غيرة

صورهــا تعتبــر مــن أهــم أســس ازدهــار وتقــدم أي

حضــارة إنســانية ،ومن أهم قواعــد تطورها ونموها

العلمــي والثقافــي .وإن هناك عالقــة وثيقة وترابطا
العلــوم وتحفــز مخيلــة االبتــكارات واإلبداعــات

والفنون وتتقدم يرتقي معها التطور الفكري والعلمي
والنمــو االقتصــادي فــي المجتمع .من هــذا المنطلق
دعونــا نــرى مــن الــذي يتربــص ويضــع المرشــحات

والعوائق ويقف في وجه انسياب العلوم والثقافات
والمعــارف وتدفق مختلف المخرجات واإلرهاصات
الفكريــة واألدبيــة والفنيــة إلــى مجتمعاتنــا؟ ومــن

Û Ûهــم الذيــن يصــرون علــى احتــكار الحقيقــة ،وعلــى

الــذي يعــارض تدريــس الموســيقى والفنــون فــي

يعقــوب ،هــم ال يريــدون أن يفهمــوا ويتعمــدوا أن

وعــروض فنيــة بعــد أن وافقــت الجهــات الرســمية

تحريــف الكلــم عــن مواضعــه ،ولغايــة فــي نفــس

يتجاهلــوا حقيقة أن الحداثة ال تســعى إلى محاربة
المعتقــدات والقيــم والقضــاء عليهــا ،وأن الحداثــة

أصبحــت آلية حضارية ال غنى عنها لتوفير خيارات
ضمــن منظومــة فكريــة قائمــة على جملة مــن القيم
العقالنيــة التــي تنطلــق منهــا الحركــة االجتماعيــة

العامــة .ورغــم أن الحداثــة ولــدت فــي أوروبــا فــي

القرن التاسع عشر الميالدي ،إال أنها مرتكزة ومبنية
علــى مفهــوم “التغيير” الــذي انبثق في القــرن الرابع

وضعــت قساوســة الكنائــس ورهبانهــا فــي أماكنهــم

الطبيعيــة في األديــرة والصوامع ،لوال ذلك لما تقدم

الغــرب ولمــا اســتطاع أن يكتشــف أن األرض تــدور

حول الشمس أو يكتشف الكهرباء أو ينتج كل هذه

فــي وقفــة ســابقة مــن أن اآلداب والفنــون بمختلف

معتقداتنــا وقيمنــا ،ويقولــون إنهــم يخافــون عليها،

مختلــف تجليــات الحداثــة ،إنهــم عناصــر ومكونات

احتــرام وصيانــة األديان وضمــان حريــة التعبد ،ثم

نتمتــع بهــا مثــل الســيارات والطائــرات والمكيفــات

الجوانــب الثقافيــة للحداثــة ،وعدنــا إلــى مــا ذكرناه

واالكتشــافات العلميــة ،وعندمــا ترتقــي اآلداب

وجــود حالــة مــن الصــدام والصــراع بيننــا وبيــن

أول علــى تأســيس وترســيخ مبــدأ
والتقــدم عملــت ً

Û Ûوإذا اكتفينــا لضيــق المســاحة بالتطــرق فقــط إلــى

Û Ûإن المســؤول عــن عرقلــة وإجهــاض انطالقنــا نحــو

وهــم لذلــك يخلقــون ويخترعــون أو يتصــورون

وأرادت الزحــف واالنطــاق نحــو التطــور والنمــو

األدويــة والعالجات أو يتمكــن من تحقيق هذا الكم

قويــا واضحــا بيــن الفنــون والعلــوم ،فالفنــون تغذي

آفــاق الحداثة هم الذيــن ال يثقون في صالبة وقوة

Û Ûإن حقائــق التاريــخ تشــهد وتؤكــد أن أوروبــا عندما

المــدارس ،وضغــط ونجح في وقــف وإلغاء حفالت
المختصــة علــى إقامتهــا؟ مــن الــذي يبتــز ويضغــط

علــى األنظمــة لفــرض وتشــديد الرقابة علــى الكتب

والنصــوص األدبيــة والفنيــة ،ومنــع بنــاء المســارح
ودور الســينما؟ ومــن الــذي يعــوق األدبــاء والكتــاب

والمفكرين والفنانين عن اإلبداع على أساس أن كل
بدعــة ضاللــة؟ ومن الذي يحشــو أفكارنــا بكوابيس

الخــوف والرعب والفزع مــن الحداثة وعلوم العصر
وثقافات وفنون اآلخرين ،أهي األنظمة الحاكمة أم

الهائل من االختراعات واالكتشافات التي نحن اآلن
وأجهــزة االتصــاالت واآلالف غيرها من المخترعات
والمكتشــفات التــي ليــس ألي عالــم عربي أو مســلم

الفضــل فــي أي منهــا ،إن حريــة األديــان والتعبــد
التــي كفلتهــا أوروبــا تحت ظالل الحداثــة هي التي

أتاحــت للمســلمين اليــوم بنــاء المئــات وربما اآلالف
مــن المســاجد فــي أوروبــا ،وغيرهــا من الــدول التي
اعتنقت الحداثة.

Û Ûإســرائيل ،التــي أقيمــت علــى أســاس دينــي قبل 70
عامً ــا فقــط ،قد أُنشــئت منــذ البداية فــوق مرتكزات
قويــة مــن الحداثــة ،وقــد ألحقــت بنــا الهزيمــة تلــو

األخــرى ،وهــي متفوقــة ومتقدمــة علينــا بأشــواط

طويلــة فــي كافــة المجاالت! ربمــا ألننا لم نســمع أن

أحــد مــن أحبارها وحاخاماتها عارض أو تصدى ألي
وجــه مــن أوجــه الحداثــة الغربيــة؛ بحجــة الخــوف

والحرص على المعتقدات والقيم اليهودية.

Û Ûالشــنتو هــي ديانــة األغلبيــة فــي اليابــان ،تتبعهــا
البوذيــة ،وإمبراطــور اليابان له مكانــة وصفة دينية
مقدســة ،وهو الذي قاد عملية اقتحام اليابان لكافة
آفــاق الحداثــة ،وجعــل اليابانيين يفتحــون أبوابهم
وصدورهــم وعقولهــم أمــام نفحاتهــا ،ولم نســمع أن

كهنــة الشــنتو أو الكهنــة البوذييــن في اليابــان أبدوا

أي قلــق أو تخــوف على مصيــر معتقدات وقيم كلتا
الديانتين ،وبفضل الحداثة ،فقد تم انتشــال اليابان

سمو الشيخ محمد بن مبارك يهنئ جامعة البحرين

مــن أوحــال التخلــف وتــم الصعــود بهــا إلــى مصاف
الــدول المتطــورة المتقدمــة ،وال يــزال اليابانيــون
يعتــزون ويفخــرون بقيمهــم وأصالتهــم وتراثهــم
وخصوصياتهــم ويتمســكون بها ،وقــد حرصوا على
أن يتضمــن دســتورهم مــادة تحمــل رقــم  20تنــص
علــى أن “حريــة الديــن مضمونــة للجميــع .ال يجــب
أن تحصــل أي منظمــة دينيــة على أي دعم مالي من
الحكومة ،أو أن تقوم بأي نشاط سياسي”.
Û Ûفــي الصيــن وكوريــا الجنوبية الوضع مشــابه للحال
في اليابان وفيتنام في الطريق.

Û Ûلمــاذا ال نكــون إذً ا مثــل اليابانييــن ،إذا ال نريــد أن
نكــون مثــل األوروبييــن؟ لمــاذا نظــن أن معتقداتنــا
وقيمنــا ضعيفــة ومســتهدفة ونضعهــا فــي مواجهــة
وحرب مع الحداثة؟
Û Ûيبلــغ عــدد ســكان الهنــد اليــوم أكثــر مــن  1.3مليــار
نســمة ،غالبيتهم العظمى من الهندوس ،وقد عشــت

فيهــا لفتــرة طويلــة وال أزال أزورهــا وأتــردد عليهــا
بانتظــام ،ورأيتهــا ،بعد أن نالت اســتقاللها في العام
1947م ،تنطلــق مقتحمة تخــوم الحداثة وحصونها
إلــى أن تمكنــت مــن تبــوء مركــز متقــدم بيــن دول
العالــم المتطورة ،وأصبحت قوة اقتصادية ونووية
صاعــدة مع قــدرات تصنيعية وعلميــة هائلة مكنتها
مــن إطالق وإرســال مركبات للفضــاء وللمريخ ،ولم
نرَ أو نسمع أن أيً ا من الكهنة الهندوس كان قد فتح
فمــه ليعتــرض على دخول الحداثة إلى الهند بحجة
أنها تهدد المعتقدات والقيم الهندوسية.
Û Ûيبــدو أن الفكر العربي هو الفكر الوحيد الباقي الذي
يواجه إشــكالية مع واقــع “الحداثة” في هذا العصر،
ولذلك ال يسعنا إال أن نتمنى من هللا العلي القدير أن
يمــن علينــا بالهداية والســداد والتوفيــق ،وأن يمكن
هــذه األمة من تخطي هــذه الغمة ومن النهوض من
كبوتها واللحاق بركب الحضارة والتقدم والمساهمة
في إسعاد اإلنسانية ،إنه سميع مجيب ،وأشهد أن ال
إله إال هللا ،وأن محمدً ا عبده ورسوله.

“البحرين للتدريب” يشارك في “بوابة المستقبل”

لــحــصــولــهــا عـــلـــى الـــمـــرتـــبـــة  213عـــلـــى مـــقـــيـــاس الــتــايــمــز

الصخير  -جامعة البحرين

بعــث نائب رئيــس مجلس الوزراء ،رئيس المجلس األعلــى لتطوير التعليم

ّ
مصــاف الجامعــات المتقدمة
فــي

والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ،رسالة إلى رئيس جامعة

والفاعلة وذات األثر في مجتمعها
المحلــي ومــا وراءه ،وأن مكانــة

البحريــن ريــاض حمزة ،مهنئا فيهــا جامعة البحرين بتقدمهــا في التصنيف

جامعــة البحريــن حســب تصنيف

العالمي على مقياس مؤسسـ�ة التايمز للتعليم العال ي �Times Higher Ed

مؤسســة التايمــز للتعليــم العالــي،

 ucationالمختصــة بمجــال تصنيــف الجامعــات ،وذلك باإلعــان عن أعلى

جــاء نتيجــة التزامها بمــا خرجت

 500جامعــة على مســتوى العالم في قوة التأثيــر ،ومدى تحقيقها ألهداف

بــه النقاشــات المعمّ قــة للخطــة

التنميــة المســتدامة ،والذي حققــت فيه جامعة البحريــن المرتبة  213على

التطويريــة فــي المجلــس األعلــى

مستوى العالم للعام .2019

لتطويــر التعليــم والتدريب ،وهذا
ُ
مــا أثــرى الخطــة ،خصوصــا وأنها

وجــاء فــي رســالة ســموه “إن هذا

ونهضته في مختلف المجاالت”.

اإلنجــاز الــذي أبــارك لكــم ولكافــة

ومــن جانبــه ،أعــرب حمــزة عــن

منتســبي الجامعــة تحقيقــه يأتي
ً
تقديــرا لجهودكــم المشــهودة

شــكر جامعــة البحريــن اعتزازهــا
بهــذه

سمو الشيخ محمد بن مبارك

لالرتقــاء بالمســتوى األكاديمــي

ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك

توجيهــات ســموه كان لهــا األثــر

العالمــي لجامعــة البحرين ،تعزيزا

آل خليفــة ،نائــب رئيــس مجلــس

لدورها فــي تخريج األفواج التي

الــوزراء رئيــس المجلــس األعلــى

تســهم فــي بنــاء الوطــن وتنميتــه

لتطويــر التعليــم والتدريــب ،وأن

االلتفاتــة

الكريمــة

مــن

تضمنــت باكــرا أهــداف التنميــة

مضي جامعة البحرين
الكبيــر في
ّ
نحــو المزيــد مــن التقــدم ونيــل

المراتــب الدوليــة التــي تضعهــا

المســتدامة التــي تلقــى االهتمــام
الكبيــر مــن جانــب جميــع أجهــزة
المملكــة،

مؤكــدا

أن

جامعــة

البحريــن ماضيــة فــي طريــق
التطويــر والتقدم خدمــة للخطط

مدينة عيسى -وزارة التربية والتعليم

فــي إطار األنشــطة التي تندرج ضمن

المعهــد لخريجــي المــدارس الثانويــة

معــرض زيــارات الجامعــات لمــدارس

الصناعيــة ،حيــث تأتــي هــذه الزيــارة

التعليــم الثانــوي والتعليــم الفنــي

وفقــا لجــدول الزيــارات التــي ينظمها

والمهنــي ،والــذي عقــد تحــت شــعار

المعهــد للمدارس الثانويــة ،والتي بلغ

“بوابة المســتقبل” ،قــام موظفو معهد

عددهــا خــال العام الدراســي الحالي

البحرين للتدريب بزيارة إلى مدرســة

 11زيــارة ،علمــا بــأن المعهــد يشــارك

الجابريــة الثانويــة الصناعيــة للبنيــن؛

دوريــا فــي العديــد مــن المعــارض

بهــدف تعريــف طلبتهــا بالبرامــج

التعليميــة المقامــة فــي مــدارس

التدريبيــة المختلفــة التــي يطرحهــا

التعليم الثانوي.

التنموية لمملكة البحرين.

“الجنوبية” تعد إلطالق مبادرات متنوعة لالحتفاء برمضان
المنامة  -بنا

المجالــس وأرقــام التواصــل ومواعيــد

تشــمل عروضــا فنيــة وتراثيــة باإلضافــة

تنفيــذا لتوجيهــات ســمو محافــظ الجنوبية الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفــة لتقديم المبادرات االجتماعية والخيرية المميزة فــي البرامج والفعاليات لمجتمع

االستقبال من مختلف مناطق المحافظة،

إلــى مســابقات تراثيــة لهــا جوائــز قيمــة

كمــا ســتقوم المحافظــة بالتنســيق مــع

كبرى مقدمة من كبرى الشركات المحلية

جمعيــة “حفــظ النعمــة” لجمــع المأكوالت

داعيــة المحافظــة األهالــي والجمهــور

المتبقيــة فــي المجالس لتوزيعهــا ،داعية

بالمشــاركة فــي هذه االحتفالية الشــعبية

المحافظــة مجالــس الجنوبية للمشــاركة

االجتماعيــة ،باإلضافــة إلــى تنظيــم

في هذه المبادرة الكريمة.

المهرجــان الرمضاني الســنوي بالتنســيق

كما ســتقيم المحافظة الجنوبية مسابقة

مــع نــادي الرفــاع ونــادي مدينــة عيســى

ســمو محافــظ الجنوبيــة لحفــظ القــرآن

ونــادي الرفاع الشــرقي ،وذلــك من خالل
الفعاليات الرمضانية والعروض الثقافية

المحافظــة ،أكــدت مديــر إدارة البرامــج االجتماعيــة وشــؤون المجتمــع فاطمة الغتم ،اســتعداد المحافظة لالحتفاء بشــهر رمضــان المبارك ،من خالل تنظيم سلســة من
البرامج االجتماعية والخيرية والثقافية المنوعة بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية واألهلية والخاصة والتي يكون أبرز أهدافها نشر قيم الخير وروح التطوع
والعطــاء خــال الشــهر والمشــاركة المجتمعيــة في مختلــف أنواعها ،منوهة إلى اعتــزام المحافظة اطالق مبادرة (ماجلة الخير) في نســختها الثانية بعــد نجاح المبادرة
بنسختها األولى العام الماضي والصدى الكبير لها.
وأوضحت الغتم أن هذه المبادرة الخيرية
ستشــمل شــريحة أكبر من العام الماضي
وتغطــي فئــات ومناطق مختلفــة وبحلة
جديــدة ،بمشــاركة عــدد مــن المتطوعين
الذيــن اســتقطبتهم المحافظــة من خالل
يومهــا المفتــوح للتطــوع ،وذلــك لتقديــم

تنفيذا لتوجيهات
سمو الشيخ
خليفة بن علي

“الماجلــة” لمختلــف مناطــق المحافظــة،
وأشــارت إلــى اعتــزام المحافظــة تنظيم
حملــة تحــت عنــوان “حافظــوا علــى
مســاجدكم” لصيانــة وترميــم المســاجد
مــن خالل فــرق تطوعية ،وكذلــك توفير

بعــض االحتياجــات الضروريــة بهــدف
تشــجيع المجتمع للحفاظ على المساجد،
وســتقام الحملــة خــال الفتــرة  24أبريل

الجاري وحتى  4مايو المقبل.

بالتنسيق مع جمعية “بصمة خير” لتوزيع

كمــا ســتنظم المحافظــة فــي  30أبريــل

اإلفطــار الرمضانــي لمختلــف مناطــق
ً
مشروعا إلفطار
المحافظة ،حيث يشــمل

الكريــم لشــباب المحافظة للفئــة العمرية

الوالدين ،النــدوة الصحية للتوعية حول

أكثــر مــن  2000صائــم وتقديــم الســحور

بيــن  15حتــى  30عامــا ،وذلــك لجــزء

والشعبية المنوعة.

الممارســات الصحيــة الســليمة خــال

الجماعي طوال شهر رمضان.
ً
وتعزيــزا لمبــدأ التواصــل مــع األهالــي

ّ
عــم والجــزء  28و 29من القــرآن الكريم،

وأشــارت المحافظــة الجنوبيــة إلــى

رمضــان” تقدمهــا أمــل الجــودر لتوعيــة

وأصحــاب المجالــس ،تطلــق المحافظــة
ً
إلكترونيا وذلك
دليــل المجالس الســنوي

الجــاري بمقــر نــادي درة الرفــاع لرعايــة

شــهر رمضــان ،تحت عنــوان “الصحة في

وســيقام حفــل التكريــم فــي يــوم 20

أنهــا تســتقبل المتطوعيــن مــن مجتمــع

رمضان 1440هـ وذلك في جامع الشيخة

المحافظــة مــن خــال التســجيل فــي

ً
تماشــيا مع رؤية ســمو محافظ الجنوبية

موزة في الرفاع.

رابــط مبادرة المحافظــة الجنوبية للعمل

كما تنظــم المحافظة ،فعالية (القرقاعون

التطوعــي (نشــجع روح التطــوع) عبــر

مــن المبادرات الخيرية إلفطار الصائمين

العتمــاد االنظمــة االلكترونيــة والرقمية،

فــي الجنوبيــة) وذلــك في مشــروع زالق

زيــارة الموقع اإللكتروني للمحافظة على

منهــا برنامــج “فطور..عطــاء وســرور”

ويحتــوي علــى كافــة أســماء أصحــاب

ســبرنق يومــي  18و  19مايــو والتــي

العنوان التالي .www.southern.gov.bh

المجتمــع عــن الحفاظ على صحة األفراد
فــي رمضــان ،باإلضافــة إلــى تنظيم عدد

