
04local@albiladpress.com

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

بمناسبة االحتفال باليوم الدولي لمحو األمية، 
والــذي أقرتــه منظمــة اليونســكو فــي الثامــن 
مــن ســبتمبر مــن كل عــام، أكــد وزيــر التربيــة 
مملكــة  جهــود  أن  النعيمــي  ماجــد  والتعليــم 
البحرين الكبيرة والمستمرة في توفير التعليم 
المســتمر وتعليم الكبار، قد أسهمت في خفض 
نسبة األمية األبجدية في مملكة البحرين إلى 
أقــل مــن 2.4 %، وهــي ضمــن النســب األدنــى 
علــى الصعيــد العالمــي، مشــيًرا إلــى أن الوزارة 
تعمــل حالًيا على محو األميــة اإللكترونية عبر 
توفيــر دورات متنوعــة ومســتمرة في مهارات 

استخدام الحاسوب.
وأضــاف الوزيــر أن الــوزارة، وبدعــم من قيادة 
مراكــز  مــن  العديــد  توفــر  البحريــن،  مملكــة 
التعليــم المســتمر فــي جميــع المحافظــات، مع 
توفيــر الخدمــات التعليمية والكتب الدراســية 
والمواصالت بصورة مجانية لجميع الدارسين 
والدارســات بهــذه المراكــز، وذلــك تجســيًدا لما 
جــاء في دســتور مملكــة البحرين وفــي قانون 
التعليــم رقــم 27 لســنة 2005 مــن أن التعليــم 
حــٌق تكفلــه الدولــة للجميــع، وأن محــو األميــة 
مســؤولية وطنيــة، لرفــع مســتوى المواطنيــن 
االهتمــام  مــع  ومهنًيــا،  واجتماعًيــا  ثقافًيــا 
بتحســين أوضــاع العامليــن فــي هــذا القطــاع 

بمــا يعــزز جهودهــم فــي أداء هــذه  الحيــوي، 
الرسالة المهمة.

حرصــت  قــد  الــوزارة  أن  إلــى  الوزيــر  وأشــار 
علــى تطوير برامج محو األميــة وتعليم الكبار 
والتعليم المســتمر على أســاس مبادئ: )التعلم 
مــدى الحياة والتعلم مــن أجل الحياة، والتعلم 
مــن أجــل التنميــة(، وذلــك مــن خــالل إدخــال 
برامج محو األمية الرقمية للدارســين بالمراكز 
التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم، إضافــة إلى 

والثقافيــة  التعليميــة  الــدورات  مــن  الكثيــر 
والمهنيــة الموجهــة للجمهــور بمختلــف فئاتــه 
ومســتوياته خــالل الســنوات الماضيــة، ومــن 
ضمنهــا دورات تعليــم اللغــات، وذلك اســتجابة 
لحاجــات ســوق العمــل، وبمــا يؤدي إلــى تنمية 

الطاقات البشرية المنتجة.
المســائي  المســتمر  التعليــم  مراكــز  أن  يذكــر 
األساســي  التعليــم  برنامــج  علــى  تشــتمل 
مراحــل  إلــى  بــدوره  ينقســم  الــذي  المعــادل، 
عــدة، أولهــا )محــو األميــة( التــي تعــادل الصف 
الرابــع االبتدائــي، تليها مرحلــة )المتابعة( التي 
تعــادل الصفين الخامس والســادس االبتدائي، 
شــهادة  علــى  إنهائهــا  بعــد  الــدارس  ويحصــل 
إتمــام الدراســة االبتدائية، وصــواًل إلى مرحلة 
اإلعداديــة،  الدراســة  تعــادل  التــي  )التقويــة( 
وتؤهــل الــدارس للحصــول على شــهادة إتمام 
المعادلــة، وبعدهــا يمكــن  الدراســة اإلعداديــة 
المــوازي  الثانــوي  التعليــم  ببرنامــج  االلتحــاق 
الــذي يؤهــل الــدارس للحصــول علــى شــهادة 
فــي  الــوزارة  دشــنت  كمــا  العامــة،  الثانويــة 
)محــو  برنامــج   2003/2004 الدراســي  العــام 
األميــة الحضاريــة المعلوماتيــة(، والــذي يمّكن 
اســتخدام  مهــارات  إتقــان  مــن  المشــاركين 

الحاسوب.

اســتنكر ممــدوح الصالــح نائــب رئيــس لجنــة الخدمــات بمجلــس النــواب إقامــة مثــل 
المعارض غير القانونية لتوظيف األجانب في النادي الهندي.

وأبدى الصالح استغرابه الشديد من تكرار 
للجاليــة  للتوظيــف  آخــر  معــرض  إقامــة 
الهنديــة بعدما ســبقتهم الجاليــة البنغالية 
والتنميــة  العمــل  وزارة  أوقفتــه  والــذي 
االجتماعيــة لمخالفتــه القانــون الذي يمنع 
تنظيــم معــارض التوظيــف لألجانــب، في 
تحدٍّ واضح وصريح لقوانين وزارة العمل 

من جانب هذا النادي.

كل  باتخــاذ  الــوزارة  النائــب  وطالــب 
اإلجــراءات القانونية حيال القائمين على 
الهنــدي وكذلــك  النــادي  وإدارة  المعــرض 
محاســبة الشــركات المشــاركة معهــم فــي 
المعرض والتحقق من نسب البحرنة فيها، 
وأن تكــون هذه اإلجــراءات قوية ورادعة 
والمجاملــة؛  الهــدوء  لغــة  عنهــا  تختفــي 
لضمــان عدم تكــرار المخالفــة ألي جاليات 

أخرى في المستقبل.
وأكد الصالح أن إقامة مثل هذه المعارض 
يمثــل ضربــة موجعــة لبحرنــة الوظائــف؛ 
المشــاركة فيهــا تســتهدف  الشــركات  ألن 
ذات  وفــي  بعينهــم،  األجانــب  توظيــف 
الوقت طعنــة خنجر في خاصرة أصحاب 
العمــل البحرينييــن ألنهــا تشــجع عمالهــم 
علــى الهــروب مــن وظائفهــم الحاليــة ممــا 
يعنــي تكبــد خســائر ماليــة وفنية تســاهم 

إضعاف العمل.
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Û  نقــف هــذه الوقفــة اليــوم فــي هــذه المناســبة العزيــزة
علينا جميًعا، والمســتقرة في قلوبنا ووجداننا؛ لنسلط 
الضــوء على بعض الحقائق والمعلومات الموثقة التي 
تؤكــد أّن الشــيعة فــي البحريــن كانــوا، ومــا يزالــون، 
لتأديــة  منقوصــة،  ليســت  كاملــة،  بحريــة  يتمتعــون 
وممارســة شــعائرهم الدينيــة؛ وذلــك بهــدف توضيــح 
بعــض جوانب هذا الموضوع، والمســاهمة المتواضعة 
الوطنيــة،  والوحــدة  واللحمــة  األخــوة  تعزيــز  فــي 
للحريــة  ومنــارة  نموذًجــا  البحريــن  مكانــة  وترســيخ 

الدينية والتعايش والتسامح.
Û  إن ُأّم هــذه الحقائــق وأولهــا هــي أن كل البحرينييــن

يعتــزون ويفخــرون عندمــا ُتحيــي بالدهم رســمًيا في 
مثــل هــذه األيــام وفــي كل عــام وعلــى مــّر الســنين، 
ذكــرى كارثــة عاشــوراء المفجعــة، التــي وقعــت قبــل 
نحــو 1400 ســنة، والتي استشــهد فيها صفــوة من آل 
بيــت المصطفــى عليه أفضــل الصالة والســالم، وعلى 
رأســهم ســبطه اإلمــام الحســين وعــدد مــن أصحابــه، 
والتي يحزن ويتألم لها كل المسلمين، وليس شيعتهم 
عي، فالمسلمون جميًعا  فقط كما يحاول البعض أن يدَّ
ينظرون إلى ذلك الحدث المرير بكل األســى واللوعة، 
حيــث  تاريخهــم،  فــي  ســوداء  صفحــة  ويعتبرونــه 
تجســدت فيه واحدة من أبشــع صور القســوة والظلم 

والعنف في تاريخ اإلنسانية.
Û  ولعــلَّ كثيريــن ال يعلمون أن البحرين هي أكبر بلد في

العالم كثافة بالنسبة لعدد المآتم والحسينيات مقارنة 
بمساحتها وعدد سكانها، إذ يبلغ عدد المسجلين وغير 
المســجلين منهــا 1500 مأتــم، بحســب أكثــر المصــادر 
تحفًظــا، ُشــيد الغالبيــة العظمــى منهــا، وأكاد أن أقــول 
وأجــزم 90 % منهــا، بعد تولي أســرة آل خليفة الكرام 
الحكــم فــي البــالد العــام 1783م، وقــد ذكــر الكاتــب 
والباحــث البحرينــي عبــدهللا ســيف في كتابــه “المآتم 
فــي البحريــن” الذي صدر في العــام 1995م أنه يوجد 

ما يزيد على 3500 مأتم في البحرين.
Û  ويوجــد فــي البحريــن كذلــك أكثــر مــن 750 مســجًدا

للشيعة مقارنة بـ 596 مسجًدا للسنة، بحسب سجالت 
إدارتي األوقاف السنية والجعفرية.

Û  والبحريــن هــي الدولــة الوحيــدة فــي العالــم العربــي
التــي تمنــح يومــي التاســع والعاشــر مــن محــرم مــن 
كل عــام عطلــة رســمية للعامليــن كافــة، البحرينييــن 
منهــم واألجانب، والمســلمين وغيرهــم، في القطاعين 
العــام والخاص، وفي باقي مرافــق الخدمات األخرى، 
فُتغلق الوزارات والدوائر وكل المؤسســات والمحالت 
والمصــارف والمصانــع واألســواق، وتتوقــف الحركــة 

التجارية وعجلة اإلنتاج.
Û  ،وحتــى فــي العــراق البلــد الــذي وقعــت فيــه الكارثــة

ويرقــد فيه شــهداء المعركــة، ويزور عتباته المقدســة 
المالييــن مــن الشــيعة كل عام، وتحكمــه اآلن حكومة 
شــيعية، فإّن الدولة العراقيــة تمنح يوما واحدا فقط، 

وهو يوم العاشر من محرم عطلة رسمية.
Û  وعلــى الرغــم مــن كثافــة الوجــود الشــيعي فــي لبنــان

وســيطرة حــزب هللا الشــيعي علــى كل المفاصل فيها، 
إال أن الدولــة اللبنانيــة تمنــح يــوم العاشــر مــن محــرم 
فقط عطلة رســمية، مع أنها تمنح عطال رسمية كثيرة 
لمناســبات دينية لباقي األديان والطوائف، مثل عطلة 
عيــد ميــالد الســيد المســيح عنــد الطوائــف األرمنيــة 
الســيد  ميــالد  لعيــد  أخــرى  وعطلــة  واألرثوذكســية، 
المســيح عنــد الطوائــف الكاثوليكية، وعطلــة عيد مار 
مــارون، وعطلــة عيــد البشــارة، وعطلــة عيــد انتقــال 
الســيدة العــذراء، وعطلــة جمعــة األم عنــد الطوائــف 
الكاثوليكيــة، وعطلة أخرى لجمعــة األم عند الطوائف 
األرمنية واألرثوذكسية، وعطلة عيد القيامة وغيرها.

Û  ،وعلى مستوى الدول اإلسالمية قاطبة والعالم بأسره
فــإّن البحريــن تبــرز فــي هــذا الشــأن كدولــة ال تماثلهــا 
أو تجاريهــا إال إيــران التــي تمنــح عطلــة رســمية فــي 
موســم عاشــوراء مدتهــا يوميــن، ولعــل مــرد ذلك هي 
المقتضيات التي يفرضها دســتورها الذي تنص المادة 
12 منــه علــى أن “الديــن الرســمي إليــران هو اإلســالم 
والمذهب الجعفري االثني عشــري، وهذه المادة تبقى 

إلى األبد غير قابلة للتغيير”.
Û  نعــم يفتخــر البحرينيــون ويعتــزون بتخليــد بالدهــم

إيجابيــة  ذلــك ظاهــرة  ويعتبــرون  لذكــرى عاشــوراء 
ناصعــة وانعكاًســا ســاطًعا اللتــزام المجتمــع البحريني 

برمته بقيم التعايش والتسامح وقبول اآلخر.
Û  وفــي العهــد الزاهــر آلل خليفــة، الذين تنتمي أســرتهم

إلــى المذهــب المالكــي الكريــم، فــإن الدولــة كانت وما 
وُتوجــه  عاشــوراء  مناســبة  وتحتضــن  ترعــى  تــزال 
مؤسساتها المعنية لتقديم أفضل خدماتها للمشاركين 
فــي تأديــة شــعائرها، فيتم تجنيد قــوى األمن لتنظيم 
الحركــة المروريــة وتوفيــر الحراســة األمنية، وتباشــر 
البلديــات تكثيف عمليــات التنظيف في المناطق التي 
تقــام فيها هذه الشــعائر، وتحــرص وزارة الصحة على 
تقديــم الخدمــات الطبيــة ووضــع إمكانــات وخدمــات 
الطــوارئ تحــت أهبة االســتعداد، بما فــي ذلك األطقم 
الطبية وســيارات اإلسعاف، وُتوضع فرق اإلطفاء في 
حالــة اســتنفار؛ لمواجهــة أي طارئ وغيرهــا من أوجه 

العناية والرعاية واالهتمام.
Û  ومــن المآتــم وخــالل أيــام وليالــي عاشــوراء تنطلــق

المســيرات ومواكــب العــزاء إلــى الطرقات والشــوارع 
ويقــرره  يختــاره  مــا  وحســب  حريــة،  بــكل  الرئيســة 
منظموهــا دون أي اعتــراض أو تدخــل مــن الدولة، بل 

إّن أجهزتهــا المعنيــة تتكفــل بتســهيل هــذه العمليــة، 
وال أحــد مــن البحرينييــن أو المقيميــن يبــدي أي وجه 
مــن أوجــه التذمر أو االســتياء؛ لما قد يســببه ذلك من 
عرقلــة وإربــاك للحركــة المروريــة وتعطيــل لمصالــح 

اآلخرين.
Û  ،المناســبة هــذه  تســييس  محــاوالت  تبــدأ  أن  وقبــل 

خصوصــا بعــد قيــام الثــورة اإليرانية في العــام 1979 
فقد كان عدد كبير من األشــقاء من أتباع مذهب أهل 
الســنة والجماعة )الســنة( يأتون لمشــاهدة المســيرات 
والمواكــب ويشــاركون دون حــرج أو حساســية فــي 
هــذه المناســبة ويدخلــون المآتم ويحضــرون مجالس 

العزاء.
Û  وفي خمســينات وستينات القرن الماضي، كنا كصبية

نــرى عــددا مــن كبار أفراد األســرة الحاكمــة يأتون إلى 
للتعبيــر عــن تقديرهــم ومواســاتهم، وعلمــت  المآتــم 
بعــد ذلــك بســنوات طويلــة، عندمــا ســمعتها مباشــرة 
ولمــرات عــدة مــن فــم صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقر، 
إذ يقــول ويؤكــد أن والــده المغفور له بــإذن هللا تعالى 
صاحــب العظمــة الشــيخ ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، 
عندمــا كان حاكًمــا للبــالد كان يحضــه ويحــض إخوته 
عــن  للتعبيــر  المناســبة  حضــور  علــى  الحــرص  علــى 
مشــاركتهم ومواســاتهم. ولــم أكــن قــادًرا وقتهــا علــى 
رأيــت  لكننــي  الوجــوه،  تمييــز  أو  أو تحديــد  معرفــة 
بــأم عينــي فــي المنامــة وأنــا صبــي صغيــر نفــرا مــن 
“الشــيوخ” يرتــدون مالبــس مميــزة ويقفــون بالقــرب 
مــن البيــت القديم للمرحوم حســين يتيــم، وبالتحديد 
عند تقاطع طريقين بين زوايا ما كانت تســمى ســابًقا 
“أرض الباخشــة” أو مدرســة الزهــراء الحًقا، ومدرســة 
العجم، ومحطة إطفاء الحريق، إذا لم تخني الذاكرة، 
كان يقــال لنــا إنهــم - أي الشــيوخ - جــاؤوا للمشــاركة 

ومشاهدة مواكب العزاء.
Û  وفــي أحــد األيــام فــي عاشــوراء لــم نتمكــن مــن عبور

الشــارع المقابــل لمأتــم القصاب بســهولة، وقيــل لنا إّن 
أبنــاء الحاكم جاؤوا للمشــاركة وكانوا جالســين داخل 
المأتم برفقة المرحوم السيد محمود العلوي الذي كان 
مــن كبــار المســؤولين فــي الدولــة وقتها ومــن وجهاء 

الشيعة في البالد.
Û  يذكــر ويكــرر صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن

ســلمان آل خليفــة، أمام زوار مجلســه العامــر، أنه كان 
يــرى فــي ريعــان شــبابه بعــض رؤســاء المآتــم يفدون 
إلــى بيــت والــده الحاكــم المغفــور لــه الشــيخ ســلمان 
فــي القضيبيــة فــي بدايــة شــهر محــرم مــن كل عــام 
ليشــكروه على اهتمامه ورعايتــه، ويطلبوا منه كعادة 
كل عــام تزويدهــم وإعارتهــم القــدور الكبيــرة لطبــخ 
الوالئــم للمعزيــن وعددا من الخيول الســتخدامها في 

الســتخدامها  الســيوف  مــن  وعــددا  العــزاء،  مواكــب 
لتزييــن الخيــول وألداء عــادة “التطبيــر”، فكان )رحمه 
هللا( يوفــر لهــم كل احتياجاتهــم وكل مــا يطلبونه، بما 
في ذلك الســيوف التي كانت وما تزال تســتخدم في 
مواكب العزاء ألداء “التطبير” أو “ضرب القامة”، وهي 
عــادة يمارســها عدد قليل من المشــاركين في مواســم 
العــزاء يتــم من خاللها ضرب وجرح الرؤوس والجباه 
بالســيوف إلســالة الدمــاء تعبيــًرا، مــن وجهــة نظرهم، 
عن مواســاتهم لما أصاب اإلمام الحســين من أذى قبل 
مــا يزيــد على 1400 عام، وذلك على الرغم من الجدل 
الــذي كان وال يــزال يــدور بيــن فقهاء وعلماء الشــيعة 
بشــأن تحريــم وعــدم جواز ممارســة هذه العــادة، فقد 
كان ومــا يــزال حــكام البحريــن يتجنبــون التدخل في 
واحتراًمــا  تقديــًرا  الجــدل؛  أو  االختــالف  هــذا  مثــل 
وطقوســه  شــعائره  لممارســة  فــرد  كل  لحريــة  منهــم 
يــؤدي  ال  دام  مــا  وقناعتــه  اعتقــاده  الدينيــة حســب 
ذلــك إلــى التعــدي علــى حريــات اآلخريــن وحقوقهــم 
مقدســاتهم  أو  بمعتقداتهــم  المســاس  أو  اإلضــرار  أو 
أو رموزهــم، ومــا يزال صاحب الجاللــة الملك المفدى 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه ســائًرا 
علــى هــذا النهــج وملتزًمــا بــذات القيم والمبــادئ التي 
آبــاؤه وأجــداده، فجاللتــه وصاحــب  ســنها وأرســاها 
الســمو رئيــس مجلس الوزراء يحرصــان كل عام على 
االجتماع برؤســاء المآتم والمعنيين بشــؤون المواكب 
الحســينية لالستفســار عــن احتياجاتهــم ومتطلباتهم 
ومــن ثــم إصدار أوامرهمــا للجهات المعنيــة لتوفيرها، 
كما يحرصان في هذه االجتماعات على تأكيد قدسية 
ونقــاء المناســبة وضــرورة صونهــا مــن كل الشــوائب 

والمنغصات.
Û  وفــي هــذا الســياق وجرًيــا على عــادة جاللتــه فقد بدأ

الديوان الملكي قبل بضعة أيام بتوزيع المنحة الملكية 
الســنوية للجمعيــات الخيريــة والمآتــم الحســينية عن 

طريق إدارتي األوقاف السنية والجعفرية.
Û  أســتطيع أن أختــم هــذه الوقفــة بالتأكيــد مــرة أخــرى

والشــهادة أن قيادتنــا الرشــيدة تحــرص كل الحــرص 
بحريــة  الدينيــة  لشــعائرهم  الشــيعة  ممارســة  علــى 
كاملــة، وأن ذلــك قد أصبح وترســخ كأحــد أهم أركان 
الجميــع  مــن  واتفاقــا  إجماعــا  هنــاك  وأن  سياســتها، 
علــى توافــر الحرية الدينيــة لكل الطوائــف والمذاهب 
واألديان في البحرين وعلى رأسها المذهب الشيعي.

Û  حفظ هللا البحرين وقيادتها وشعبها وأدام عليها نعمة
األمن واألمان في ظل وحدة وطنية وتعايش ومحبة 
بيــن مكونــات وشــرائح مجتمعهــا  واحتــرام متبــادل 

كافة.


