04

local@albiladpress.com

األحد  9أغسطس  19 - 2020ذو الحجة  - 1441العدد 4317

عبدالنبي الشعلة

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

مبادرات الحداثة في العالمين العربي واإلسالمي
Û Ûيــدرك مفكــرو ومثقفــو ونخــب الشــعوب العربيــة
واإلســامية أن تقــدم وخــاص هــذه الشــعوب يكمن
فــي محاولــة أو إعــادة محاولــة االلتحــاق بركــب
الحداثة.

استيعاب تجلياتها واالنسجام معها.

دول مجلــس التعــاون بلغنــا مرحلــة متقدمــة مــن

منــذ العصــر البيزنطــي بناهــا اإلمبراطــور جســتينيان

وهــي تختلف عــن التحديــث؛ وللتوضيــح فنحن في

Û Ûولقــد ظــل المهتمــون منهــم بهــذا الشــأن يتجادلــون
الحداثــة في العالم العربي واإلســامي ،أهي األنظمة

وعمل لتعزيز قدرتنا على المضي نحو التقدم
ً
ونهجــا
ً

الحاكمــة أم النخــب العربيــة واإلســامية ،ومــن منهــا

كان المسؤول عن إجهاضها وتعثرها؟

أمــس الحاجــة إلــى اســتيعابها فكــرً ا
ّ
التــي نحــن فــي

والتطور واالزدهار.

البنــى الفكريــة والعلميــة للمجتمــع ،وتكتمــل حــاالت
الوعــي والنضــج المجتمعــي بحيــث يحصــل التوافق

والتعاضد بين مكونات المجتمع.

ومفكريــه ومثقفيــه ،وإننــي لــم أطلع علــى أي تجربة
تثبــت خــاف ذلــك ،لكــن التاريــخ ملــيء بالتجــارب

والحــاالت الصارخــة لتصــدي وممانعــة المجتمعــات

بمكوناتها ومؤسساتها التقليدية المحافظة لمبادرات
الحداثــة التــي تتبناهــا األنظمــة ،وقــد نجحــت فــي

عرقلتهــا واإلجهاز عليها ،أو أنها توارت مضطرة أمام

أول منظومــة فكريــة
Û Ûوالحداثــة بإيجــاز شــديد هــي ً

تيــارات الحداثــة ثــم اســتجمعت قواهــا مــن جديــد

قيــم العدالــة والمســاواة وحقــوق اإلنســان وعلــى

من تلك اإلنجازات ،حدث ذلك في تركيا عندما أجهز

جامعــة ،قائمــة علــى الحــق فــي االختــاف ،وعلــى
رأســها الحيــاة والحريــة والكرامــة والتــي يتــم نقلهــا
مــن الحيــز الفكــري والنظــري إلــى الواقــع السياســي

والعملــي ،فالحريــة الفكريــة تنتــج النظريــات العلمية

التــي تؤدي بدورها إلى االختراعــات والتقدم التقني
واالقتصادي.

وانقضــت بعنــف وعنفوان أقــوى ،وفتكــت بما تحقق

كمــال أتاتــورك بعد الحرب العالميــة األولى على بقايا

اإلمبراطورية العثمانية المريضة ،وقاد األمة التركية
فــي عمليــة فراق وانتقــال من نظام الدولــة التقليدي

والتحول إلى نظام الدولة الحديثة عندما بدأ ســعيه
فــي العــام  1923لتحقيــق الحداثــة بتدشــين قوالــب

Û Ûوالحداثــة هــي عمليــة االنتقال مــن حالــة قديمة إلى

وبرامج التحديث التي شــملت المجاالت االجتماعية

الفكرية واالجتماعية والثقافية ،ومتصلة باالبتكارات

ومؤسســات العهــد الســابق ،وقــام بفصــل الديــن عــن

أساســا بالتطــورات
ً
عصــر أو حالــة جديــدة مرتبطــة

والفنــون والعلــوم واالختراعــات واالكتشــافات
ونظــم إدارة الدولــة الحديثــة ومؤسســاتها ،وتتحقق
كحصيلــة لعمليــات تراكميــة تتجلــى فــي حــركات

نهضوية وإبداعية وإنتاجية ،هدفها تجديد أو تغيير

أنمــاط التفكير والســلوك والعمل بمــا يؤدي إلى والدة
جديــدة لمجتمــع يحكمــه عقــل وفكــر قادريــن علــى

القسطنطينية ،وتم تحويل هذه الكنيسة إلى مسجد.

مبــادرات الحداثة إذا انطلقت مــن مرتكزات وقواعد

أهميته ،فاألهم من هذا السؤال ،والحقيقة هي أنه ال

الحداثة ال يتم إال عندما تتشــكل عناصر ومنظومات

وجوهــرة عمارتها ،وفي العام  1453فتح العثمانيون

تنطلــق وتحلــق بســهولة فــي آفــاق الحداثــة ،مــع أن

فكريــة واضحــة ومــن قلــب المجتمــع بقيــادة نخبــه

النخب ،أو من قمة الهرم أم من قاعدته ،فإن تحقيق

ذلــك الوقت ،والذي اعتبر رمزا للحضارة البيزنطينية

Û Ûوال أعتقــد بــأن أحــدً ا يصــدق بــأن األنظمــة الحاكمــة

Û Ûوأعتقــد بــأن هــذا الســؤال أو الجــواب عليــه ســيبقى

فرق سواء انبثقت تلك المبادرات من األنظمة أم من

األول فــي العــام 537م كأكبــر مبنــى فــي العالــم فــي

Û Ûكان كمــال أتاتورك عســكريًا ،وتوفــى في العام 1938

قــادرة أو تســتطيع أن تنجــح في التصــدي وإجهاض

مثــار جــدل واختــاف بينهــم علــى الرغــم مــن عــدم

وقد كان هذا المبنى في األصل كنيســة أو كاتدرائية

الشاه محمد رضا بهلوي إبان اشتداد الحرب العالمية

Û Ûوالحداثة ال تتنافى مع الدين أو تتناقض مع األصالة،

“الجامــع الكبيــر الشــريف آليــا صوفيــا” إلــى متحــف،

التحديث ،إال أننا ال نزال بعيدين عن تحقيق الحداثة

حــول تحديــد مــن كان المســؤول عن تبنــي مبادرات

بعــض جوانب تاريــخ الدولة العثمانيــة ،قام بتحويل

Û Ûوبعــد أن تمــت تنحيتــه عــن الحكــم مــن قبــل الروس

واالقتصادية والسياسية ،وألغى كل أو معظم أنظمة
الدولــة فــي إطــار تنظيــم عالقــة المؤسســة الدينيــة

بالدولة ،وألغى اســتخدام األحرف العربية واستبدلها

بالالتينيــة فــي خطــوة رمزية ضمــن جهــوده الهادفة

إلى قطع ارتباط تركيا بالشرق والعالم اإلسالمي.

Û Ûوفــي خطــوة رمزية أخرى تهدف إلــى التقرب للغرب
وترميــم عالقــة تركيــا بدولــه ،والتنصــل مــن تبعــات

معتقــدً ا أنــه حقــق لتركيــا فــي  15عامً ــا مــا يجعلهــا
تحقيــق الحداثــة فــي أوروبــا مســقط رأســها ،احتــاج

لقرابة ثالثة أو أربعة قرون.

والبريطانييــن فــي العــام  ،1941تولــى الســلطة ابنــه

الثانيــة ،فواصــل مســيرة والده التحديثية مدشــنًا ما

أسماه بـ “الثورة البيضاء” التي شملت على بناء شبكة
طــرق بريــة وســكك حديدية ،ومطــارات والعديد من

الســدود ومشاريع الري ،واستصالح األراضي وإعادة
توزيعهــا علــى المواطنيــن ،والقضــاء علــى األمــراض

المتفشــية مثــل المالريــا ،وتشــجيع ودعــم التنميــة

الصناعيــة ،واالرتقاء بمســتوى التعليم ومكانة المرأة
والخدمــات الصحيــة وغيرها مــن اإلصالحات ،إال إن

كل ذلك جاء بأوامر عليا ودون مشاركة المجتمع في
اتخــاذ القــرار ،ومن غير إرســاء القواعــد والمرتكزات

Û Ûومــن الواضــح أن أتاتــورك لــم يــدرك بــأن الحداثــة

الفكريــة والعلميــة المطلوبــة ،وبالتغافــل عــن حقيقــة

القــوة ،وال تنجح مــن دون توفر المرتكزات والقواعد

فــي مــكان واحد ،فجاءت الردة أو االنتكاســة الكبرى

ال تُ نجــز مــن األعلــى فقــط ،وال تتحقــق باســتخدام

الفكريــة والعلميــة الالزمــة لتدعيمهــا وترســيخها،
فحدثــت االنتكاســة أو الــردة بعــد أقــل مــن  80عامً ــا
عندمــا تحــرك “الحــرس القديــم” وانتفضــت قــوى

الممانعــة ومؤسســاتها التقليديــة المتربصــة ،فتســلم

حــزب العدالة والتنمية الســلطة في العام  2002وبدأ
العــد التنازلــي للتراجــع وللعــودة إلــى الفكــر التقليدي

وإلى أحــام عصر اإلمبراطورية العثمانية المنقرض،
وإلــى المفهــوم المتخلــف للقــوة والعظمــة عــن طريق

االستبداد والسيطرة والتوسع.

أن الحداثــة والقمــع واالســتبداد ال يمكــن أن تعيــش
عندمــا هــرب الشــاه مــن إيــران بعــد أن انفجــرت فــي

وجهــه الثــورة اإليرانية في العام  1979بقيادة اإلمام
الخمينــي التــي أدارت العجلــة إلــى الــوراء ،وأعــادت
هيمنــة المؤسســات الدينيــة والتقليديــة علــى كافــة

مفاصل ومرافق الحياة في الجمهورية اإلسالمية.

Û Ûإن مؤسســات المــوروث الدينــي التقليديــة وقــوى
الفســاد والدكتاتوريــة في العالم العربي واإلســامي
ال تفتقــر إلــى اإلرادة وال تنقصها القــدرة على تعطيل
أو تأخيــر أو إجهــاض أي محاولــة لتحقيــق الحداثــة

Û Ûفــي إيــران حــدث الشــيء نفســه ،فبعــد عاميــن مــن

فــي الــدول العربيــة واإلســامية ،وهــي بطبيعــة

بــاد فــارس الشــاه رضا بهلوي (ســميت إيــران الحقً ا)

وبذريعــة أن الحداثــة قــوة أجنبيــة غازيــة يجــب

تولــي أتاتورك الســلطة فــي تركيا ،تولى الســلطة في
العســكري الــذي أطــاح بحكــم الدولة القاجاريــة فيها،

محاول
ً
ووضــع قضيــة الحداثــة علــى رأس أولوياتــه

تتبــع خطوات أتاتــورك اإلصالحية ،فبــادر فور توليه
أيضــا ،وفــرض إصالحــات وصــف
الســلطة ،وبالقــوة ً

بعضهــا بالســطحية أو القشــرية أو االســتفزازية مثــل
إجبار النســاء على خلع الحجاب ،والرجال على لبس

الزي الغربي من ضمنه القبعة.

الحــال عازمــة على ذلك حماية لمواقعهــا ومصالحها،
مقاومتها والتصدي لها حماية لقيمنا ومعتقداتنا ،كما

كان حال المؤسســة الدينية الرجعية في أوروبا قبل
أن تكتسحها منجزات الحداثة.

Û Ûفي وقفة أخرى قادمة سنحاول التوقف عند تجارب
محمد علي باشــا والشــيخ عيســى بن علي آل خليفة
ونجله الشيخ حمد بن عيسى وجهودهم في تحقيق
الحداثة في مصر والبحرين.

جهود لخفض اإلصابة بسوسة النخيل الحمراء إلى  % 0.8شهريا

“الــــــــزراعــــــــة” :فـــحـــص  174ألــــــف نـــخـــلـــة و 71فـــســـيـــلـــة بـــالـــنـــصـــف األول

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

كشــفت شــؤون الزراعة بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عن أن متوســط اإلصابة الشــهرية
بسوســة النخيل بلغت  % 0.8في  6أشــهر ،وذلك ضمن جهودها لمكافحة آفة سوســة النخيل ،والتي تأتي متســقة مع

اهتمام الحكومة ،عبر تخصيص ميزانية مليون دينار لدعم مشروع حصر ومكافحة سوسة النخيل الحمراء لمدة 5
سنوات بمعدل  200ألف دينار سنويا.

وقـــال الوكيـــل المســـاعد لشـــؤون الزراعة
عبدالعزيـــز عبدالكريـــم ،إن العمـــل ضمـــن
مشـــروع مكافحـــة سوســـة النخيـــل فـــي
الفترة من يناير ولغاية يونيو  2020أسفر
عـــن فحص أكثر من  174ألف نخلة وأكثر
مـــن  71ألف فحص على الفســـائل وشـــمل
ذلـــك البســـاتين والحدائـــق والشـــوارع
إضافة إلـــى الحدائق المنزلية والمجمعات
الســـكنية بمختلـــف محافظـــات مملكـــة
البحرين.
وأوضـــح أن النخيـــل والفســـائل المصابـــة
التـــي تمـــت معالجتهـــا بالطـــرق الثـــاث
المعتمـــدة لـــدى الوكالـــة (التبخيـــر ،الرش،
والحقن) بلغ عددها  3477نخلة وفســـيلة،
الف ًتـــا إلـــى أن فـــرق العمـــل باشـــرت بإزالة
 646من النخيل والفسائل المصابة.
ونـــوه الوكيـــل المســـاعد إلـــى أن فـــرق
المشـــروع تتوقـــف عـــن رش وحقـــن
المبيـــدات فتـــرة نضـــج الثمـــار إال فـــي
الحاالت التي تســـتوجب التدخل الســـريع
لعالج النخيل المصاب.
وذكـــر أنه في فترة الســـتة أشـــهر تم نشـــر
 2017مصيـــدة فرمونية لسوســـة النخيل
في المـــزارع ،وقد بلغت أعداد الحشـــرات
الملتقطـــة مـــن المصائـــد أكثر مـــن  33ألف
حشرة.
واســـتعرض الوكيـــل المســـاعد لشـــؤون
الزراعة ،أهم مخرجات مشـــروع مكافحة
سوســـة النخيـــل ،والمتمثلـــة فـــي خفـــض
نسبة اإلصابة بالحشرة إلى مستويات ج ًدا
متدنيـــة ،وتقليـــص أعداد النخيـــل المزال،
واالســـتخدام اآلمن للمبيدات الكيميائية،
وانحســـار اإلصابة في بعـــض المواقع إلى
مســـتوى منعدم ،وحمايـــة التنوع الحيوي
للحشـــرات النافعة مـــن التدهور من خالل
ترشـــيد اســـتخدام المبيدات واســـتخدام
طرق آمنة وصديقة للبيئة.
وبين أن أهمية ومكانة النخيل في مملكة
البحرين تبـــرز باعتبارها أحـــد الموروثات
الوطنيـــة ومرتكـــ ًزا من مرتكـــزات التنمية

عبدالعزيز عبدالكريم

الزراعية المستدامة ،كما تعتبر النخلة من
أهم مكونات النظام البيئي الزراعي ،ونوه
إلـــى أنـــه كغيرهـــا مـــن المزروعـــات تصاب
أجـــزاء النخيل فـــي البحريـــن بالعديد من
اآلفـــات الزراعيـــة إال أن اإلصابة بحشـــرة
سوســـة النخيل الحمراء والتي اكتشـــفت
في أوائل التســـعينات تعد من أهمها على
اإلطـــاق إذ تـــؤدي اإلصابـــة الشـــديدة بها
إلى فقدان أشجار النخيل وهو ما يتطلب
التدخـــل الســـريع لعـــاج النخيـــل ومنـــع
انتقال اإلصابة إلى النخيل السليم.
وأشـــار إلى أن األهداف الرئيسة للمشروع
تتمثـــل في الحفاظ علـــى النخلة كموروث
اجتماعـــي وثقافـــي ،إلى جانب الســـيطرة
على مستوى اإلصابة بالحشرة ،والحد من
انتشـــار اإلصابة ،وبناء كـــوادر فنية قادرة
علـــى إدارة برامـــج نظـــم التحكم بحشـــرة
سوسة النخيل الحمراء ،وإمكان نقل مثل
هـــذه البرامـــج في مكافحة آفـــات النخيل
األخـــرى خصوصـــا الحفـــارات ،وحشـــرة
الحميـــرة وحلـــم الغبار ،إلى جانب إنشـــاء
قاعـــدة معلومـــات تشـــمل جميـــع بيانـــات
المشروع.
واســـتعرض الوكيـــل المســـاعد الجهـــود
المبذولـــة من إدارة الثروة النباتية لتفعيل
برنامج مشروع سوســـة النخيل الحمراء،
ويضـــم ذلـــك مســـح المـــزارع وفحـــص
النخيـــل ،إذ تقوم الفرق المختصة بمســـح
المـــزارع حســـب قائمـــة المـــزارع فـــي كل

منطقـــة ،إضافة متابعة البالغـــات الواردة
للمشـــروع بخصـــوص المشـــاكل الصحيـــة
للنخيـــل ،ويتـــم فحـــص جميـــع النخيـــل
القابل إلصابة في كل موقع ،ويتم تحديد
النخيـــل المصاب بوضـــع عالمات التحذير
عليهـــا ( ،)Warning Tapeوتجهيزها لفرق
العـــاج ،كما تقوم بتســـجيل عـــدد النخيل
والفسائل في هذه المواقع.
وبخصـــوص عمليـــات العـــاج ،أوضـــح أن
عمليـــات العـــاج تشـــمل القيـــام بعلميـــات
العالج التي تتمثل في اســـتخدام أقراص
الفوستكســـين وحقـــن منطقـــة اإلصابـــة
بجـــذع النخلـــة باســـتخدام المبيـــدات
الكيمائيـــة  -في حاالت اإلصابة البســـيطة
والمتوسطة ،وإزالة النخيل شديد اإلصابة
 وتقطيعـــه إلـــى قطـــع صغيـــرة ووضعـــهفـــي أكيـــاس خاصـــة لتبخيـــر تلـــك القطع
باســـتخدام أقراص الفوستكسين؛ لضمان
مـــوت جميـــع أطـــوار الحشـــرة المختبئـــة،
إلـــى جانـــب توفيـــر المبيـــدات المدعومـــة
للمزارعين ومالك النخيل.
وبالنســـبة لمراقبة حشـــرة سوسة النخيل
الحمراء ،ذكر أن الجهود تتركز على تعزيز
دور المكافحة الســـلوكية لآلفة ،عبر نشـــر
المصائـــد الفرمونيـــة الخاصـــة بالسوســـة
فـــي جميـــع بســـاتين النخيـــل المصابة في
جميع المحافظـــات؛ لمراقبة تجميع الطور
الكامـــل بهـــدف الحد مـــن فـــرض التزاوج
ووضع الحشـــرات للبيـــض وتقليل األعداد
للحشـــرة ،وتتبع فترات النشـــاط لها خالل
شهور السنة المختلفة.
وقـــال إنـــه بالتوافق مع تلـــك الجهود ،فإن
شؤون الزراعة تحرص على تعزيز جوانب
التوعية واإلرشاد ،من خالل رفع القدرات
الفنيـــة والمعرفيـــة لجميـــع المشـــتغلين
والعاملين بالمشـــروع ،وتوعية المزارعين
وأصحاب الحدائق المنزلية والمؤسســـات
ذات العالقـــة ،مـــن خـــال أجهـــزة اإلعالم
المقروء والمسموع والمرئي.
وأكـــد االهتمـــام بالجانـــب التدريبـــي عبـــر

تأهيـــل نحـــو  57متدربًا مـــن العاملين في
مجـــال النخيـــل فـــي مؤسســـات القطـــاع
الحكومي والمزارعين واألفراد ،من خالل
التدريـــب وعقـــد ورش العمـــل الخاصـــة
بتشخيص آفات النخيل وطرق مكافحتها
خاصة سوسة النخيل الحمراء.
ولفـــت إلـــى أنه تـــم التعـــاون مـــع المنظمة
العربيـــة للتنمية الزراعيـــة لتقييم عمليات
المكافحـــة في مشـــروع حصـــر ومكافحة
سوســـة النخيـــل الحمراء؛ بغـــرض تحديد
نقـــاط القوة ونقـــاط الضعـــف ومقترحات
تطوير األداء.
وتحدث الوكيل المســـاعد لشؤون الزراعة
عـــن خطـــط التطويـــر لمضاعفـــة تحقيـــق

النجـــاح فـــي المشـــروع ،عبـــر االســـتعانة
بتقنيـــة االستشـــعار عـــن بعـــد فـــي مراقبة
انتشـــار اإلصابـــة ،ورســـم خرائـــط توزيـــع
اإلصابـــة عـــن طريـــق تطبيقـــات نظـــم
المعلومات الجغرافية ( ،)GISبالتعاون مع
الهيئـــة الوطنيـــة لعلوم الفضـــاء (،)NSSA
وإدخـــال الروافـــع الهايدروليكيـــة كإحدى
آليـــات الفحـــص لإلصابـــات العلويـــة علـــى
النخيـــل ،إضافـــة إلـــى االســـتمرار بإدخال
المصائـــد الجافـــة الكهرومغناطيســـية
( )Electrapالحديثـــة ذات الفعاليـــة
العاليـــة الخاصـــة بجـــذب حشـــرة سوســـة
النخيـــل وإحاللها محل المصائد التقليدية
المســـتخدمة فـــي المشـــروع ،وإدخـــال

المصائـــد الفرنســـية ( )M2iاآلمنـــة للبيئـــة
ضمـــن برامج الرصـــد والمراقبة كلك ذلك؛
من أجل خفض أعداد الحشرة.
وأشـــار إلـــى المضي قدمً ا فـــي تطوير آلية
تســـجيل بيانات العمل اليومي ،واستقبال
البالغات الخاصة بإصابة سوســـة النخيل
وآفات النخيـــل األخرى عبر إدخال برامج
الرصـــد والمســـح للنخيـــل علـــى الهواتـــف
ً
فضل عن دراســـة
المحمولة لفـــرق العمل،
إدخـــال تقنيـــة الـــذكاء االصطناعي ضمن
برامج الكشف المبكر لإلصابة على النخيل
المســـتهدف؛ عبـــر ردود إشـــارات اإلصابة
علـــى الهواتـــف المحمولـــة وعلـــى محطـــة
استقبال مركزية في موقع العمليات.

