
عبدالرحمن بن محمد: جاللة الملك حريص على دعم األنشطة القرآنية
ــزة الـــكـــبـــرى ــ ــائ ــ ــج ــ ــت رعــــايــــة جــــالــــتــــه... اخـــتـــتـــام الـــــــــدورة الـــــــــ25 مــــن ال ــحـ تـ

تحـــت رعايـــة ســـامية مـــن عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، أقام 
المجلس األعلى للشـــؤون اإلسامية ووزارة العدل 
أمـــس،  مســـاء  واألوقـــاف،  اإلســـامية  والشـــؤون 
حفـــاً عن طريـــق االتصال المرئـــي الختتام الدورة 
الخامســـة والعشـــرين من جائـــزة البحريـــن الكبرى 
للقرآن الكريم وتكريـــم قدامى العاملين في مجال 
خدمـــة القـــرآن الكريـــم بحضـــور رئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــؤون اإلسامية الشـــيخ عبدالرحمن بن 
محمد بن راشـــد آل خليفة، ووزير العدل والشؤون 
اإلســـامية واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل 
خليفة، وأصحـــاب الفضيلة أعضاء المجلس وعدد 
مـــن المســـؤولين ومئـــات المشـــاركين مـــن المراكـــز 

والحلقات القرآنية والقراء.
واستهل الحفل بتاوة آيات من الذكر الحكيم تاها 
القـــارئ أحمـــد جابر، ثم تفضل الشـــيخ عبدالرحمن 
بـــن محمـــد بـــن راشـــد آل خليفـــة رئيـــس المجلس 
بإلقاء كلمة بهذه المناسبة هنَّأ فيها بالعشر األواخر 
من الشهر الفضيل وبليلة القدر المباركة، معرًبا عن 
خالـــص الشـــكر والعرفـــان لصاحـــب الجالـــة الملك 
على رعايته الســـامية للحفل، وعلى حرصه ودعمه 

للفعاليات القرآنية، ولقراء القرآن الكريم وحفظته، 
مقـــدًرا في هذا المجال الجهود الكبيرة التي تبذلها 
الحكومة الموقرة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، مثمًنـــا جهـــود وزارة العـــدل 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف وجميـــع الجهات 
الرســـمية واألهلية الداعمة والمســـاندة، وخصوًصا 
األمانة العامة للمجلس األعلى للشـــئون اإلسامية 
ومراكـــز تعليم وتحفيظ القرآن الكريم ومشـــرفيها 

ومعلميها األفاضل ومنتسبيها.
وأكـــد أن الرعاية الملكية الســـامية للحفـــل المبارك 
لتأتـــي في إطـــار ما يوليـــه صاحب الجالـــة الملك 
من حـــرص دائم على دعم األنشـــطة والمســـابقات 
ـــه إليـــه جالتـــه من  القرآنيـــة ورعايتهـــا، ومـــا ُيوجِّ
بالقـــرآن  الازميـــن  واالهتمـــام  األولويـــة  إعطـــاء 
الكريم وِخدمته وما يرتبط به من علوم وفعاليات 

ومجاالت.
وأضـــاف: “تأسيًســـا على تلك الرؤيـــة والتوجيهات 
الملكيـــة الكريمـــة، جعـــل المجلس األعلى للشـــؤون 
اإلســـامية خدمة القـــرآن الكريم ومراكـــزه وقرائه 
رأس  علـــى  بـــه  المرتبطـــة  واألنشـــطة  وَحَفَظتـــه 
أولوياتـــه؛ إيماًنا بـــأنَّ هذا القـــرآن الكريم هو كتاب 

األمة الجامـــع، ونبعها الصافـــي، ومنهاجها الرباني، 
وَمْجَمـــع الخيـــر والفضائل لها، فحرصنـــا على دعم 
وطباعـــة مصحـــف  القرآنيـــة،  والحلقـــات  المراكـــز 
البحريـــن، وتســـجيل الختمة الصوتيـــة له بأصوات 
قـــراء بحرينيين، ودعمنا أكبر مســـابقتين تنظمهما 
مملكـــة البحرين في مجـــال القـــرآن الكريم: جائزة 
العالمـــي،  القـــارئ  ومســـابقة  الكبـــرى،  البحريـــن 
باإلضافة إلى قيامنا وبالشراكة مع الجهات المعنية 
بتنفيـــذ وتنظيم مجموعة مـــن البرامج والفعاليات 
القرآنيـــة، وصـــوالً إلى التشـــريف الملكـــي للمجلس 

باإلشـــراف علـــى معهـــد القـــراءات وإعـــداد معلمي 
القرآن الكريم”.

وقـــال رئيس المجلس: “إننـــا ننظر اليوم إلى جائزة 
البحريـــن الكبـــرى للقـــرآن الكريـــم بفخـــٍر واعتـــزاٍز 
كبيريـــن، بعـــد مـــرور ربـــع قـــرن مـــن الزمـــان علـــى 
انطاقتهـــا المباركـــة، لنـــرى فـــي كل عـــام المئـــات 
هللا  كتـــاب  رحـــاب  فـــي  يتنافســـون  أبنائنـــا  مـــن 
تعالـــى، ونكتشـــف من بينهم في كل عـــاٍم عدًدا من 
المتميزيـــن الذين اختيروا بعد ذلك لتمثيل بادهم 
فـــي المســـابقات الدوليـــة المختلفة للقـــرآن الكريم 
وحصـــدوا فيهـــا الكثير مـــن المراكـــز المتقدمة، كما 
نـــرى اليـــوم العديد منهم أئمًة وخطبـــاَء ودعاة إلى 

هللا سبحانه”.
وبـــارك الشـــيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشـــد آل 
خليفـــة لكوكبـــة المكرميـــن مـــن أهل القـــرآن الذين 
حصـــدوا المراكز المتقدمة في الدورة الماضية من 
الجائـــزة، ورواد العمل القرآني من قدامى العاملين 
في هـــذا الميدان المبـــارك، مؤكًدا اعتـــزاز البحرين 
وبتوالـــي  الخيـــرة،  وجهودهـــم  وبنجاحهـــم  بهـــم 

فة ألبنائنا الكرام. اإلنجازات البحرينية المشرِّ
بعـــد ذلك، ألقى فضيلة الشـــيخ جعفر جناحي كلمة 
باســـم قدامـــى العامليـــن فـــي مجال خدمـــة القرآن 

الكريم أشـــاد فيها بمـــا توليه مملكـــة البحرين ملًكا 
وحكومًة وشـــعًبا مـــن عناية كبيـــرة ورعاية كريمة 
للقـــرآن الكريـــم وخدمتـــه وتعليمـــه ونشـــر علومه. 
معرًبـــا عـــن فخـــره واعتـــزازه وزمـــاءه المكرميـــن 
بالرعاية الملكية السامية. كما أبدى شكره للمجلس 
األعلى للشـــئون اإلسامية ووزارة العدل والشئون 
الحفـــل  هـــذا  إقامـــة  علـــى  اإلســـامية واألوقـــاف 

المبارك.
بعـــد ذلـــك، جـــرى تكريـــم 44 شـــخًصا مـــن قدامـــى 
العامليـــن فـــي مجـــال خدمـــة القـــرآن الكريـــم فـــي 
مملكـــة البحريـــن ممن أمضـــوا 30 عاًمـــا فأكثر في 

هذا المجال المبارك.
م أعضاء لجنة التحكيم، والجهات الشـــريكة  كما ُكرِّ
في الجائزة، وهي: وزارة التربية والتعليم، ووزارة 
اإلصـــاح  وإدارة  االجتماعيـــة،  والتنميـــة  العمـــل 
والتأهيـــل بـــوزارة الداخليـــة. ثـــم ُمنحـــت جوائـــز 
المسابقات الست لـ 107 متسابقين حصدوا المراكز 

األولى.
وفي الختام، تفضل الشـــيخ عبدالرحمن بن محمد 
بن راشد آل خليفة رئيس المجلس األعلى للشئون 
اإلســـامية بإطاق الدورة السادسة والعشرين من 

جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم.
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بين مدارس التفكير ومدارس التكفير.. وقضايا النزاهة والتعليم
Û  كنــت بمعّيــة رئيــس الــوزراء المغفــور لــه صاحــب

الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة 
طيب هللا ثراه، في أحد لقاءاته الخاصة بمؤّسس 
ورئيــس وزراء ســنغافورة الراحــل )لــي كــوان يو(، 
وقتهــا كان لــي كــوان يو قد ترك مناصبه الرســمية 
بعــد أن بقــي رئيًســا للــوزراء لمــدة تزيــد علــى 31 
ا للدولة وحكيمها  عاًما، وأصبح بعدها رئيًسا شرفيًّ
بعــد أن كان حاكمهــا، وبقيــت لــه فــي بــاده وعلى 
مســتوى العالــم ســمعة ومكانــة سياســية مرموقــة 

إلى أن فارق الحياة في العام 2015.
Û  وقــد كان معظــم الحديــث فــي ذلــك اللقــاء يــدور

حــول تمّكــن لــي كــوان يــو مــن تحقيــق “معجــزة 
ســنغافورة”، وأســباب نجاح وتفوق هــذه الجزيرة 
الصغيــرة وتحولها من تجمع للمســتنقعات اآلســنة 
الراكــدة إلى دولة عصرية متقدمه تنبض بالحركة 
الرئيــس  قالــه  مــا  خاصــة  وكانــت  والنشــاط، 
الســنغافوري أن مــن أهــم تلــك األســباب الحــرص 
الصــارم على وضع الشــخص المناســب في المكان 
المناســب بنــاًء علــى الجــدارة واالســتحقاق دون 
النظــر إلى أية اعتبــارات أخرى، ويطبق هذا المبدأ 
ابتــداء من القمة، وفوق كراســي مجلــس الوزراء؛ 
حيث يتم اختيار أفضل وأكفأ وأنزه العناصر، يتم 
اســتقطابهم وإغراؤهــم بأعلــى المزايــا والمرتبات، 
ا ال يخضع  وتبقــى نزاهة الشــخص عنصــًرا أساســيًّ
للمرونــة وال يقبــل المســاومة أو التســاهل، ويتــم 
ا،  ترســيخ قيــم النزاهــة عند الوزيــر بتســكينه ماديًّ
وبهــذا الشــأن قــال )لــي كــوان يــو(: “نحــن نكافئهم 
ا بســخاء بما يعادل أربعة أضعاف ما تدفعونه  ماليًّ
وتدفعــه معظــم الــدول الغنيــة لوزرائهــا”، أي أنــه 
ا  بعــد التأكد من تحصن الشــخص المرشــح أخاقيًّ
ــا أيًضا بهــدف حمايته  ــا يتــم تحصينــه ماديًّ وقيميًّ
مــن غوايــة وجريمــة الفســاد ومــد اليــد أو الســطو 
علــى المــال العــام أو قبــول الرشــوة، وإذا حــدث 

ذلــك ولــو فــي أدنــى مســتوى وأتفــه المبالــغ فــإن 
أشــد  ويلقــى  بامتيــاز،  مجرًمــا  يصبــح  المتــورط 
وأقسى وأقصى عقاب دون شفقة أو رحمة؛ لذلك 
أصبحت ســنغافورة حتى اليوم مضرب المثل في 

النزاهة والنظام والكفاءة.
Û  ثــم يأتــي فــي أعلــى ســّلم األولوية ثاثــة وزارات 

األجهــزة  ضمــن  ومحوريــة  حساســة  مواقــع  أو 
وزارات  المقصــود  أن  أظــن  وكنــت  التنفيذيــة، 
لكــن  الخارجيــة،  أو  والماليــة  والداخليــة  الدفــاع 
ظنــي لم يكن صائًبا، فالوزارات أو المواقع المعنية 
هــي القضــاء والتعليم والصحة، حيث يتم اإلنفاق 
بســخاء، وتدفــع أعلــى المرتبــات الشــهرية للقضاة 
فــي كل المحاكــم وعلــى كافــة درجــات التقاضــي؛ 
وذلــك لضمــان اســتقطاب والحصــول علــى األكفــأ 
واألفضــل، ولضمــان نزاهــة وعدالــة القضــاء، إذ ال 
يمكن تحقيق التطور والنمو في غياب قضاء نزيه 
عادل، واليوم فإن التجربة السنغافورية تعتبر من 
التجــارب الدوليــة الناجحــة فــي مجــال اإلصــاح 
القضائي، وما تزال سنغافورة تتمتع بسمعة طيبة 
في النزاهة والحياد في القانون التجاري، وأصبح 
اختصاصهــا القضائــي شــائًعا للتحكيــم والمحاكمة 

في جنوب شرق آسيا.
Û  وكذلــك الحــال بالنســبة للقطــاع الطبــي؛ هنــا أيًضا

توفيــر  فــي  بســخاء  ســنغافورة  حكومــة  تنفــق 
المرافــق العاجيــة والبحثيــة الطبيــة، وتعمل على 
ضمــان إعــداد وتهيئــة واســتيعاب أفضــل الكــوادر 
والكفــاءات مــن األطبــاء والعامليــن فــي القطــاع 
الصحي لضمان توفير أفضل الخدمات الطبية في 
مراحــل الوقايــة والعاج، فصحة األمة هي ســبيل 
تطورها، واليوم، وحسب التقارير األخيرة لمنظمة 
الصحــة العالميــة فــإن ســنغافورة تحتــل المرتبــة 
السادســة من بيــن 190 دولة مــن ناحية الخدمات 
الصحية المقدمة، ومن بين أكثر دول العالم تطوًرا 

في مجال العناية الصحية والسياحة العاجية.
Û  وعندما وصل الحديث في ذلك اللقاء إلى التعليم 

 Education is the صمت لي كوان يو قليًا ثم قال
التعليــم هــو  foundation of everything، أي أن 
األساس أو القاعدة لكل شيء، وعلى هذا األساس 
حــرص لــي كــوان يــو علــى ضمــان جــودة التعليــم 
منــذ البدايــة، ونجــح فــي تطويــر نظــام تعليمــي 
يعتبــر أرقــى أنظمــة التعليم فــي العالم بــا منازع، 
واليوم فإن “مؤشــر دافــوس العالمي حول التعليم 
للعــام 2021” وهو مؤشــر موثــوق معتبر صادر عن 
وقــد  دافوس،  في  العالمي  االقتصادي  المنتدى 
رصــد وقــاس هذا المؤشــر جــودة التعليم في 140 
دولــة فــي العالــم، ووضــع ســنغافورة فــي المرتبــة 

األولى على رأس هذه الدول مجتمعة.
Û  وقد أكد تقرير مؤشر دافوس “أن سنغافورة تمثل

ا لتجربــة نهضــة أمة، ففي أقل من 50  نموذًجــا فــذًّ
عاًما تحولت من جزيرة فقيرة تقطنها غالبية أمّية 
تضاهي  متقدمة  صناعية  دولة  إلى  السكان  من 
مستويات معيشتها نظيراتها في الدول الصناعية 
األكثــر تطــوًرا، فقد فطــن رئيس الــوزراء لي كوان 
يــو حقيقــة أن التعليم عامــل حاســم فــي تطويــر 
االقتصاديــة،  األهــداف  لتحقيــق  العاملــة  القــوى 
ولعبــت الحاجات االقتصادية في ســنغافورة دوًرا 

ا في تحديد معالم سياسة التعليم”.  مهمًّ
Û  وفــي الوقــت الــذي كنــا فيــه، فــي العالــم العربــي

واإلســامي، وما نزال، مشــغولين بتأســيس ودعم 
مــدارس التكفيــر، كانت ســنغافورة قد أطلقت في 
العــام 1997 مبادرة »مدارس التفكير، تعلم األمة« 
وكانت قائمة على أربعة مبادئ: دفع أجور مجزية 
للمدرســين الســتقطاب أفضــل العناصــر، وإعطــاء 
إدارات المــدارس مزيــًدا مــن االســتقالية، وإلغــاء 
التفتيــش واســتحداث التميــز المدرســي، وتقسيم 
موجهون  عليها  يشرف  لمجموعات  المدارس 

واستحداث  التطوير  من  لتمكينهــم  مختصون 
برامج جديدة.

Û  ثم أطلقت ســنغافورة مبادرة جديدة وهي مبادرة
“تعليــم أقــل.. تعلــم أكثــر” رّكــزت مــن خالهــا على 
أساليب التدريس وتقليل حجم المحتوى إلفساح 

المجال للتفكير.
Û  ولذلك، فليس مســتغرًبا أن يكشــف مؤشر دافوس

عــن تدني ترتيــب أغلب الــدول العربية في مجال 
جودة التعليم، فالمرتبة األولى في العالم حصدتها 
ســنغافورة كمــا ذكرنــا، ثــم تلتهــا سويســرا، وفــي 
المرتبــة الثالثــة فنلنــدا، ودولــة قطــر رابًعــا، وحلت 
 ،18 المرتبة  في  األميركيــة  المتحدة  الواليات 
قبلها كانت الدنمارك وبعدها الســويد، فيما صنفت 
ألمانيا في المرتبة 20، وجاءت فرنســا في المرتبة 
22، واليابــان فــي المرتبــة 31 متبوعــة بأســتراليا، 
فيما حلت أســبانيا في المرتبــة 47، وجاءت تركيا 

في المرتبة 95.
Û  أمــا بالنســبة لتصنيــف الــدول العربيــة فقــد جاءت

ــا والرابعــة عالمًيــا، تلتهــا  دولــة قطــر األولــى عربيًّ
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي المرتبة العاشــرة، 
ولبنــان فــي المرتبــة 25، ثــم البحريــن فــي المرتبة 
33، فــاألردن فــي المرتبــة 45، والمملكــة العربيــة 
دولــة   140 بيــن  مــن   54 المرتبــة  فــي  الســعودية 
شــملها مؤشــر الجودة، فيمــا احتلت مصــر المرتبة 
139، وهــو المركــز قبل األخير، وقد اعتبر المؤشــر 
كًا مــن ليبيا والســودان وســوريا والعــراق واليمن 
والصومــال دواًل غيــر مصنفــة، ألنهــا دول ال تتوفر 

فيها أبسط معايير الجودة في التعليم.
Û  كنــا نــود أن نقــول رحم هللا لي كوان يــو، لوال أنهم

قالــوا لنــا بأن الترحــم ال يجوز إال على المســلم من 
أمثــال صدام حســين والقذافــي وعلي صالح ومن 

في شاكلتهم، إنا لله وإنا إليه راجعون.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

سعيد محمد

الراحل خالد البسام... المبدع ال يموت
“المبـــدع ال يمـــوت مـــا دامـــت روحـــه 
تســـكن  التـــي  كلماتـــه  فـــي  باقيـــة 
ذاكرتنا”... رحل الكاتب خالد البســـام 
في 10 نوفمبـــر 2015، ليترك بصماته 
واإلبـــداع  الفكـــر  رواد  مـــن  كرائـــد 
وقامـــة شـــامخة فـــي مجـــال الكتابـــة 
والتأليـــف الروائـــي والقصصي فقدته 
األســـرة األدبية والصحفية البحرينية 
واإلعاميـــة  الثقافيـــة  والحركـــة 
الخليجيـــة والعربية، وهـــو أحد حملة 
مشاعل التنوير الذين كرسوا حياتهم 
واإلنســـانية  الوطنيـــة  القيـــم  لنشـــر 
الراقيـــة، فقـــد رحـــل بجســـده وبقيت 

شـــاهدة  الخالـــدة  ومؤلفاتـــه  أعمالـــه 
على عظمـــة عطائه الفكـــري واألدبي، 
بالوطـــن  النهـــوض  فـــي  وإســـهاماته 
وتدعيم منجزاته الحضارية واألدبية 

والثقافية واإلعامية.

روح التسامح واإلنسانية

ننظـــر إلى رفـــوف المكتبـــة البحرينية 
والعربيـــة، لنقرأ سلســـلة مـــن مؤلفات 
وإصـــدارات ومقـــاالت الراحـــل التـــي 
أســـهمت في تطوير الصحافة العربية 
والخليجية منذ العام 1981، فاستحق 
تقدير األوســـاط الصحافية واألدبية، 
فهو واحد من فرسان الكلمة الصادقة 
مســـيرة  تـــارًكا  العاليـــة  واألخـــاق 
حافلة بالعطـــاء واإلنجازات واإلبداع 
في حـــب الوطـــن والنهـــوض بإنتاجه 
الثقافـــي واألدبـــي، ومثـــااًل رفيًعا في 
روح التســـامح واإلنسانية والوطنية، 

ورصيـــًدا كبيـــًرا مـــن الحـــب والتقدير 
في قلب كل إنســـان تعامل معه، وفي 
وجـــدان كل مثقف وصحفي بحريني 

وخليجي وعربي.

حمرة في األفق البعيد

عبارة “المبدع ال يموت”، نقتبســـها من 
كلمـــة رثائيـــة في ديســـمبر مـــن العام 
2015 لرئيـــس أســـرة األدباء والكتاب 
إبراهيـــم بوهنـــدي، فالراحـــل البســـام 
تألق في النص السردي وكلما تجسدت 
أمامنا تلك الشخصيات المحببة التي 
أبدع في اســـتحضارها مـــن الطرقات 
مـــن  المتداخلـــة  والبيـــوت  الضيقـــة 
أن  البـــد  العريقـــة،  البحريـــن  أحيـــاء 
يتصـــدر ذلـــك المـــكان الـــذي ســـكنته 
أســـر كثيـــرة مـــن عائلـــة البســـام التي 
ينتمـــي إليهـــا فقيدنا.. فريـــج الفاضل 
الـــذي كان يعج بالمبدعيـــن من أمثاله 

بيـــن طرقاته إلى ســـيف البحر متأمًا 
تلـــك الحمرة في األفـــق البعيد لوالدة 
عناوين إلصداراته”، معتًزا بإسهامات 
البســـام فـــي مســـيرته اإلبداعيـــة في 
المشـــهد األدبي والثقافـــي في مملكة 

البحرين.

هوية الوطن الثقافية

ويعبر نجله حمد عن االعتزاز بمسيرة 
والـــده الراحـــل، فهـــي بمثابـــة وســـام 
كبيـــر، فمنهجه ابتعد عـــن كل القضايا 
الفرقـــة  تثيـــر  التـــي  والموضوعـــات 
والطائفية، واتجه ليرســـم االبتســـامة 
والفرح في قلوب الناس، تارًكا ســـيرة 
عطـــرة بيـــن القـــراء وبيـــن العامليـــن 
فـــي مجـــال الصحافة وفـــي مجاالت 
الثقافـــة واإلعام، ولـــدوره المهم في 
توثيـــق التاريخ في إصـــدارات مليئة 
بالـــروح والحيـــاة، وبحثـــه الدائم في 

تنفـــع  التـــي  المعلومـــة  عـــن  مقاالتـــه 
القارئ.

رئيـــس  وصـــف  نســـتذكر  أن  جميـــل 
جمعيـــة تاريخ وآثار البحرين عيســـى 
ليكـــون  البســـام،  الراحـــل  عـــن  أميـــن 
اســـمه بين أسماء المعة للراحلين من 
المبدعيـــن الذيـــن مضوا )فهـــم الهوية 
الثقافيـــة لهـــذا الوطـــن( مـــن أمثـــال: 
اليوســـف،  ناصـــر  الخاجـــة،  يوســـف 
عباس المحـــروس، عبداللطيف مفيز، 
باقـــر،  أحمـــد  البوســـطة،  عبدالكريـــم 
رفيـــع  عبـــدهللا خليفـــة، عبدالرحمـــن 
وخالد البسام... اإلنسان الكاتب الذي 

يعطينا اإلحساس بإنسانيتنا.

زاوية عن سرية شخصيات رحلت عن 

دنيانا.. ونفتقدهم بالشهر الفضيل.. 

وعطر سريتهم مازال حارضا


