
ليــس الهــدف مــن وراء هــذا المقــال هــو المديــح واإلطراء، 
تضخيــم،  أو  مغــاالة  أو  مبالغــة  أيــة  عنوانــه  فــي  وليــس 
بالتواريــخ  المدعومــة  والوقائــع  الحقائــق  ذلــك  وســُتثبت 
واألرقام التي ســنورد بعضا منها فقط لضيق المساحة، إنما 
الهــدف من هــذه الوقفة هو تبيان وإبــراز الحقيقة المتعلقة 
بعمالق وعلم من عمالقة وأعالم الحداثة والتطور والتنوير 
فــي القــرن العشــرين، الــذي ســيقف التاريــخ أمامــه يوًما ما 

وقفة إكبار وإجالل وتقدير.
وعندمــا تحدثنــا في األســبوع الماضي عن إشــكالية وأزمة 
الحداثــة معنــا وفــي منطقتنــا، ومــا تواجهــه حتــى اليــوم 
مــن صــد ورفــض ونفــور مــن قبــل قــوى وتيــارات وجــدت 
لقيمنــا ومعتقداتنــا، ذكرنــا  فــي الحداثــة تحدًيــا وتهديــًدا 
أن األنظمــة الحاكمــة فــي الــدول الخليجيــة العربيــة تبــدو 
فــي الواقــع أكثــر انفتاًحــا وثقــة وأكثــر اســتعداًدا ورغبــة 
لتقبــل واحتضــان الحداثــة مــن القــوى والتيــارات األخــرى 
فــي المجتمــع. وفــي هــذا اإلطار، وقبــل أكثر من قــرن، يبرز 
حاكــم البحريــن المغفور له بــإذن هللا تعالى صاحب العظمة 
ســمو الشــيخ حمــد بن عيســى بن علــي آل خليفــة، عن حق 
وحقيقــة، قامــة شــاهقة وعلــم شــامخ مــن أعــالم الحداثــة 
والتنويــر والتطويــر ليس على مســتوى البحريــن والمنطقة 
فحســب، بــل علــى مســتوى العالــم العربــي، وال مبالغــة فــي 
ذلــك خصوصــا عندما نأخذ في االعتبار الموارد واإلمكانات 
المتواضعــة والمحدودة التي كانت متوفرة أو غير متوفرة 
لديــه، وضيــق المســاحة المتاحــة لــه للحركــة فــي مجتمــع 
صغيــر يقــع في وســط محيط كان غارًقا فــي أوحال األمية 

والخرافــة والفقــر، وضمــن ظــروف عصية ومعاكســة، وفي 
مواجهة قــوى الجهل والتخلف وتيارات الرفض والمقاومة 
فــي الداخــل ومن الجوار، إضافة إلى الظــروف والمعطيات 
والصراعــات الدوليــة التــي كانــت تحيــط بــه، وإرهاصــات 
الحــرب العالمية األولى وذراعــه المربوطة بالتزامات دولية 

فرضتها هيمنة االستعمار.
لقــد تمكــن الشــيخ حمد من التغلــب على كل تلــك الحواجز 
والمعوقات، وفي الوقت نفســه لــم يتخَل أو يتنكر لجذوره 
البــداوة  قيــم  علــى  ترتكــز  التــي  المحافظــة  التقليديــة 
واســتثمارها  اســتنهاضها  فــي  نجــح  إنــه  بــل  والصحــراء، 

لتحقيق أهدافه وبرامجه.
تولــى المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى زمــام األمــور فــي البالد 
منــذ تعينــه ولًيــا للعهــد فــي العــام 1901م ثــم تولــى مقاليد 
الحكم بعد وفاة والده في العام 1932م إلى أن اختاره هللا 

إلــى جــواره فــي العــام 1942م. وبحنكة وصبــر وروية بادر 
بإحكام عرى العالقة مع بريطانيا العظمى؛ القوة المسيطرة 
علــى المنطقــة وقتها ضمن نفــوذ األمبراطوريــة البريطانية 
التــي لــم تكن الشــمس تغرب عــن حدودها في تلــك الفترة؛ 
البــالد  ســالمة  وضمــان  الحمايــة  توفيــر  بهــدف  وذلــك 
وحدودها من أطماع المتربصين وما أكثرهم، ومشــيًدا في 
الوقت نفســه رأس جســر إلى منابع وحقول الحداثة والعلم 
والمعرفــة فــي أوروبــا، وللغــرض ذاتــه قــام بخطــوة جريئة 
وغيــر مســبوقة فــي المنطقــة باالســتعانة بخدمات تشــارلز 
بلغريــف، البريطانــي الجنســية، في العــام 1926م وتوظيفه 
مستشــاًرا لــه ليكــون وســيلة لتســهيل التواصــل واالتصــال 
بالغــرب، وتقديم المشــورة حــول أفضل الســبل للتعامل مع 
البريطانييــن، وقنــاة الســتقطاب أنظمــة اإلدارة الحكوميــة 

المتطورة في ذلك الوقت.
بــدأ ســمو الشــيخ حمــد عهــده بالشــروع فــي إرســاء دعائــم 
الدولــة وبــذر بــذور الحداثــة ضمــن جملــة مــن الخطــوات 
والمبــادرات والمشــاريع التــي كانــت رائــدة علــى مســتوى 
مســتقبلية  وأبعــاد  ودالالت  مؤشــرات  وذات  المنطقــة 
وإستراتيجية، منها على سبيل المثال ال الحصر وضع نظام 
لألســرة الحاكمــة، وإنشــاء النظام القضائي، ونظام حراســة 
الزراعيــة،  الرقعــة  وتوســيع  الموانــئ  وتأســيس  الشــرطة، 
ووضع نظام لمصائد األسماك ومغاصات اللؤلؤ، وبناء جسر 
الشــيخ حمــد ليكــون أول جســر فــي المنطقــة يشــيد فــوق 
الماء، فشــملت تلك الخطــوات جوانب من التنظيم اإلداري 

والرعاية االجتماعية والتنمية االقتصادية.

وفــي عهــده أصبحــت البحريــن رائــدة، وفي مقدمــة الدول 
العربيــة كلهــا عندمــا تــم تأســيس بلديــة المنامــة فــي العــام 
1919م، وبتوقيــع ســموه صــدر فــي العــام 1924 إعالن عن 
أول انتخابــات فــي تاريــخ البحريــن عبــر الدعــوة النتخــاب 
عدد من أعضاء مجلس بلدية المنامة جاء فيه: “إلى عموم 
ســكان بلديــة المنامــة، والمالكيــن منهــم علــى الخصــوص، 
نخبركم أن مقصد حكومة البحرين إحداث الزيادة في عدد 
أعضــاء مجلــس البلديــة بانتخــاب عشــرة أعضــاء يكونــون 

منتخبين من قبل األهالي”.
وقد عمت البحرين في العام 1919م، اضطرابات إثر وقوف 
تيــارات الممانعــة، ضــد تطبيــق القوانين المدنيــة والجنائية 

في البحرين، والتي كان معموال بها في الهند.
ووضع الشــيخ حمد بن عيســى على رأس أولوياته التعليم 
والرعاية الصحية، وهما الثنائي الذي ال غنى عنهما لترسيخ 
دعائــم الحداثة والتنمية، فاهتم بتطوير التعليم وانتشــرت 
في عهده المدارس في مدن البحرين وقراها، وفتحت في 
عهــده الكلية الصناعيــة في العام 1937، وفي العام 1940م 
افتتحت الكلية الثانوية، ثم اقتحم منطقة محظورة وقتها 
وهــي تعليــم المــرأة، الــذي كانــت تيــارات مقاومــة الحداثــة 
والتنوير تعتبرها نواة لخراب وضالل المجتمع، إال أنه أصر 
علــى موقفــه إيماًنــا منــه وإدراًكا واستشــراًقا مبكــًرا لقضية 

تمكين المرأة.
وبالنســبة للرعايــة الصحيــة، فقد باشــر رحمه هللا بتدشــين 
شــبكة العيــادات الصحية ونشــرها في مختلــف مدن وقرى 
منطقــة  فــي  حديــث  مستشــفى  أول  وإنشــاء  البحريــن، 
الخليــج العربــي في العام 1902م، ثــم أجاز فيما بعدافتتاح 
مستشــفى الملكة فيكتوريا التــذكاري في العام 1905 الذي 
يعتبــر أول مرفــق صحــي غير حكومــي فــي المنطقة، وفي 
العام 1937م افتتح مستشــفى العوالــي وبعدها بعام واحد 

تأسس مستشفى النعيم الذي ضم قسًما للنساء.
ولعــل مــن أهــم وأبرز إنجازات الشــيخ حمد بن عيســى وما 
ميــزه وجعلــه ســابق لعصــره وأوانــه هــو تدشــين وانتشــار 
األنديــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي عهــده، والتــي 
تعتبــر مــن أهــم ركائــز الحداثــة والتقــدم، وقــد جــاء إنشــاء 
هــذه المؤسســات مدعوًمــا بمرافــق ومنابر وأنشــطة ثقافية 
وأدبيــة ورياضيــة، مــن أهمهــا تأســيس نــادي البحريــن فــي 
العام 1937م، ونادي العروبة في العام 1939م، ثم تأسيس 
النادي األهلي في العام نفسه. وقد سبق ذلك تأسيس نادي 
“إقبــال أوال” فــي العــام 1913 الــذي تــم إغالقــه بعــد أشــهر 
مــن افتتاحــه علــى أثــر معارضة رجــال الديــن للفكــرة التي 
اعتبروها منكرا ومفســدة، ولكن في العام نفســه تم افتتاح 
النــادي اإلســالمي، وفــي العــام 1920 افتتح النــادي األدبي، 
وتأســس المنتــدى اإلســالمي فــي العــام 1928، إلــى جانــب 
غيرهــا مــن األندية والمؤسســات التي لعبــت دورا بارزا في 

تفعيل الحركة الثقافية وتنمية الوعي والحس الوطني.
وفــي عهــده تــم افتتــاح أول مكتبــة عامة في العــام 1913، 
كمــا افتتحــت في عهده أول دار للســينما في البحرين وفي 

منطقة الخليج العربي في العام 1938م.
وقــد واجه رحمه هللا بحكمــة وبصيرة اعتراضات التيارات 
المناوئــة للحداثــة والتطويــر علــى نشــر التعليم، وتأســيس 

دور السينما واألندية.
وقــد تضمــن الخطــاب الــذي ألقــاه فــي شــهر مايو مــن العام 
1923م مــا يؤكــد مــدى قناعتــه وإيمانــه بالثقافــة كقاعــدة 
أساســية للحداثة والتطور واالزدهار، وعزمه على مواجهة 
قــوى الجهــل والتخلــف، حيــث قــال “وأنــا أعــرف كمــا أنتــم 
تعرفــون بــأن المــدن المختلفــة عبــر العالــم شــهدت تقدًمــا 
فــي الثقافــة واالزدهــار، وال داعــي لبلدنــا الحبيــب أن يبقى 
دونه. أقول إنه من مهامي الرئيسة أن أعمل بجهد الزدهار 
بلدنــا الحبيب ونشــر التربية والتعليــم والخدمات الصحية، 

ولتشجيع التجارة والزراعة”.
وتأسســت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن فــي عهــده في 
العــام 1939م كأول مؤسســة مــن نوعهــا تنشــأ فــي منطقــة 
الخليــج العربــي ممثلــة لرجــال األعمــال والقطــاع الخــاص، 
بأنشــطته  واألعمــال  المــال  مجتمــع  صــوت  عــن  ومعبــرة 

وقطاعاته المختلفة.
وشــهدت البحريــن فــي عهــده توســًعا فــي بنــاء المســاجد 
والحســينيات، وبنــي الجامــع الكبيــر ومســجد الجمعــة فــي 
فــي  بنــي  مســجد  أول  علــى  بالمحافظــة  واهتــم  المنامــة، 
البحريــن، وهــو مســجد الخميــس التاريخي، وأمــر بترميمه 

في العام 1928م.
التعايــش  قيــم  وترســيخ  تأكيــد  علــى  ســموه  وحــرص 
والتسامح بين أتباع مختلف المذاهب والطوائف واألديان، 
وضمان الحرية لهم للتعبد وممارسة طقوسهم الدينية بكل 
طمأنينة وأمان، فكان رائًدا في هذا المجال أيًضا، واســتمر 
فــي توفيــر الحماية والرعاية لمعبد شــري كرشــنا، وهو أول 
معبــد هندوســي بني فــي البحرين ومنطقــة الخليج العربي 

الذي احتفل مؤخًرا بمرور مئتي عام على تأسيسه.
وبنيت في العام 1911م أول كنيسة في البحرين والخليج 
العربي، وهي الكنيســة اإلنجيلية الوطنية، كما منح ســموه 
الكنيســة الكاثوليكيــة أرًضــا لبناء كنيســة عليها فــي مدينة 
اليهــودي فــي  الكنيــس  بنــي  1930م  العــام  المنامــة، وفــي 

المنامة أيًضا.
وقــد كشــف الشــيخ حمــد عــن حصافــة ووعــي مبكــر وغير 
مســبوق فــي المنطقة ألهميــة ودور اإلعالم فــي خلق مناخ 
مهيئ لعملية التنمية والتحديث عندما قال بمناسبة افتتاح 
إذاعة البحرين في العام 1940م: “إن تأســيس هذه اإلذاعة 
الجديدة ينيلنا بهجة عظيمة، وذلك أننا نعتقد أنها ستكون 
مهمة ألبناء الخليج، وألننا أيًضا نعتقد أنها ســتقوم بأوســع 
مــن ذلــك، حيث إنها ستحســن عالقاتنــا الطيبة مــع جاراتنا 
الممالــك العربيــة”. كمــا أن عهــده شــهد إصــدار أول جريــدة 
فــي البالد، وهــي “جريدة البحرين” التــي أصدرها المرحوم 

عبدهللا الزايد في شهر مارس من العام 1939م.
وفــي عهــده بــدأ التنقيــب عــن النفــط وعثــر عليــه في ســنة 
1932م، وقد كان أول عثور للنفط في شبه الجزيرة العربية، 
كما تأسســت شــركة الســتخراجه وتصديره، فدخلت البالد 
بدلك عصًرا جديًدا مكن الحاكم الطموح من االستمرار في 

تنفيذ برامجه التحديثية والتنويرية والتنموية.
لقــد كان الشــيخ حمــد بن عيســى بن علــي آل خليفة بالفعل 
حاكًما وقائًدا حكيًما واعًيا مدرًكا مســتنيًرا متحلًيا بالرؤية 
الصائبــة والجــرأة والشــجاعة واإلقدام، رحمه هللا وأســكنه 

فسيح جناته.

صاحب العظمة سمو الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة... 
مؤسس ورائد الحداثة والنهضة والتقدم
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