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المنامة -  بنا

اجتمعـــت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم العالـــي نائـــب رئيس 
مجلـــس أمنـــاء مجلس التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة، عبـــر االتصـــال المرئـــي، مع األميـــن العام 
للمبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع الزراعي الشـــيخة مرام بنت 
عيســـى آل خليفة. وخالل االجتماع، أشـــادت الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بتدشـــين الحملـــة الوطنيـــة للتشـــجير “ُدمـــِت خضـــراء” 
تنفيـــذًا لتوجيهـــات قرينة ملك مملكـــة البحرين صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، رئيسة المجلس 
االستشـــاري للمبـــادرة الوطنيـــة لتنمية القطـــاع الزراعي، مؤكدًة 
حـــرص األمانـــة العامـــة لمجلـــس التعليـــم العالـــي علـــى التعاون 
وتقديم الدعم الالزم لتنفيذ هذه المبادرة، والتي سيكون لها بالغ 
األثر في توســـيع الرقعة الخضراء فـــي مملكة البحرين لتحقيق 
أهداف التنمية المســـتدامة. وأضافت األمين العام أن مؤسسات 
التعليم العالي ســـتكون مشـــاركة في الحملة، انطالقًا من دورها 
فـــي الشـــراكة المجتمعيـــة، التـــي هي أحـــد األدوار الرئيســـة ألي 

مؤسسة تعليم عاٍل إلى جانب التدريس والبحث العلمي.
واســـتعرضت األميـــن العام عـــددًا من المقترحات فـــي إطار دور 
مجلـــس التعليـــم العالي فـــي تحقيق أهداف الحملـــة، معربًة عن 
تمنياتها للجميع بالتوفيق والنجاح. واســـتعرضت الشيخة مرام 
بنت عيســـى آل خليفة أسباب تدشين الحملة الوطنية للتشجير 
“ُدمـــِت خضـــراء” ورؤية صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 

بنت إبراهيم آل خليفة؛ لتحقيق نهضة مستمرة للقطاع الزراعي، 
موضحـــًة أنـــه تـــم إطـــالق )المبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع 

الزراعي( لتشارك فيها جميع الجهات المعنية في المملكة.
وأشـــارت الشـــيخة مـــرام آل خليفـــة إلـــى مجموعـــة مـــن األفكار 
واإلمكانات الالزمة لتنفيذ هذه المبادرة، مبينًة أنه تم اختيار 27 
موقعـــًا جغرافيًا في محافظات المملكة عمومـــا، وذلك بالتعاون 
مع كل من شـــؤون البلديات بوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 

والتخطيط العمراني والمجلس األعلى للبيئة.

توسيع الرقعة الخضراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

رنا بنت عيسى تستعرض المقترحات الهادفة لدعم حملة التشجير

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  صـــّرح 
النعيمي أن عمليـــة هيكلة المدارس التي 
تتـــم فـــي ضـــوء إعـــادة هيكلـــة الـــوزارة، 
الوظائـــف  مـــن  عـــدد  إدراج  تتضمـــن 
الجديـــدة، بالشـــكل الذي يســـهم في رفع 
قـــدرات تلـــك المـــدارس، وتقديـــم أفضل 
اإلداريـــة  الهيئـــات  ألعضـــاء  الخدمـــات 
هـــذا  أن  الوزيـــر  وأوضـــح  والتعليميـــة. 
الـــوزارة  اهتمـــام  ضمـــن  يأتـــي  اإلجـــراء 
بإعطاء المزيد من الصالحيات للمدارس 
وفق ضوابط محـــددة، بما يخدم العملية 
التعليميـــة، حيث ســـيتم في هـــذا اإلطار 
البـــدء بالتطبيـــق التجريبي فـــي المرحلة 
الثانيـــة فـــي أربع مدارس، وهي مدرســـة 
آل  حمـــد  بنـــت  مـــوزة  الشـــيخة  ســـمو 
خليفة الشـــاملة للبنات، ومدرســـة الرفاع 

اإلعداديـــة للبنيـــن، ومدرســـة المســـتقبل 
االبتدائيـــة للبنـــات، ومدرســـة عقبـــة بـــن 
نافـــع االبتدائية للبنين، وذلـــك بعد تنفيذ 
لشـــاغلي  التدريبيـــة  البرامـــج  مـــن  عـــدد 
الوظائـــف الجديدة بالتعـــاون مع الجهات 
بقيـــة  تســـتكمل  أن  علـــى  العالقـــة،  ذات 

لتأهيلهـــم  التربويـــة  التدريبيـــة  البرامـــج 
لمتطلبـــات تلـــك الوظائف. وأشـــار الوزير 
إلـــى أن الوظائف الجديـــدة تتضمن عددًا 
مـــن المســـميات، مثـــل اختصاصي جودة 
اللغـــات،  دعـــم  واختصاصـــي  الحيـــاة، 
واختصاصـــي التمكيـــن الرقمي، ومرشـــد 
ومرشـــد  صحـــي،  ومرشـــد  اجتماعـــي، 
أن  مؤكـــدًا  وغيرهـــا،  ومهنـــي،  أكاديمـــي 
األهـــداف المتوقـــع تحقيقهـــا تتمثـــل في 
رفع جودة العمليـــة التربوية في الميدان 
التعليمـــي، وتطويـــر اإلجـــراءات اإلدارية 
لخدمة المدارس ومنتســـبيها، إلى جانب 
تمكين اإلدارات المدرسية من المزيد من 
المتابعة للشـــؤون التعليمية، ضمن جهود 
الـــوزارة المســـتمرة لتطويـــر اإلجـــراءات 
التعليمية واإلداريـــة والمالية والتدريبية 

في قطاعات الوزارة والمدارس.

منح المزيد من الصالحيات لإلدارات المدرسية وفق ضوابط محددة

النعيمي: استحداث وظائف جديدة في هيكلة المدارس

وزير التربية والتعليم
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مشروع كنال فيو حاصل على جوائز عالمية

شقق فاخرة بمحاذاة القناة المائية
جاهزة للتسليم
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لزيارة وحدة العرض النموذجية في مشروع كنال ڤيو، 
يرجى االتصال على:

الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر وأبو األعلى المودودي 1-2
Û  بنهاية الستينات من القرن الماضي، وعندما التحقت

العلــوم  فــرع  األدبــي  بالمســار  الجامعيــة  بالدراســة 
كان  مومبــاي؛  بجامعــة  العامــة  واإلدارة  السياســية 
مــن بيــن المواد اإللزامية مادة “تاريــخ وثقافة الهند” 
بتطوراتها السياســية وحضارتهــا وثقافاتها وأديانها 
وساســتها ومفكريهــا الذيــن بــرز من بينهــم اثنان من 
وأبــو  النــدوي  الحســن  أبــو  اإلســالميين؛  المفكريــن 
األعلــى المــودودي، وقد توقفت، كما توقف الماليين 
غيري عند الثاني منهما مطواًل، وظللت أقرأ له وأقرأ 

عنه منذ ذلك الوقت.
Û  والمعــروف أن األصوليــة الدينيــة اإلســالمية؛ بمعنى

العــودة إلــى األصــول والجــذور، هــو مفهــوم مركــزي 
ُمثبِّت للفكر السياســي اإلســالمي المعاصر، ويضيف 
لهــذا الفكــر ويعطيه بعــًدا روحًيــا وعمقــا زمنيا، وهو 
ليس بالشيء الجديد في التاريخ العربي واإلسالمي، 
إال أن إعــادة إنتاجــه وتوليده في العصر الحديث لم 
تتــم فــي أي من الدول العربية أو اإلســالمية، كما أن 
الفضل أو اللوم ال يعود إلى حسن البنا أو سيد قطب 
أو اإلمــام الخمينــي النبثاق الفكر الحركي اإلســالمي 
السياسي المعاصر، وال يستطيع أي واحد من هؤالء 
إلــى  الدعــوة  بلــورة  فــي  الســبق  أن يدعــي  الثالثــة 

تأسيس دولة دينية إسالمية. 
Û  إن األسبقية أو الفضل أو اللوم على انبثاق هذا الفكر

وهــذه الحركــة في التاريخ اإلســالمي المعاصر يعود 
فــي الحقيقــة واألســاس إلى أبــو األعلى المــودودي؛ 
وهــو مفكــر هنــدي مســلم ولــد فــي العــام 1903 فــي 
واليــة حيــدر أبــاد الهنديــة إبــان الحكــم البريطانــي 
للهنــد؛ وصــار ُيعــد مــن أبــرز عمالقــة الفكر السياســي 
منظــري  وأخطــر  ألمــع  ومــن  المعاصــر  اإلســالمي 
التيارات اإلســالمية؛ فقد كتب في هذا الشــأن زهاء 
مائــة وأربعيــن كتابا وبحثــا ترجمت إلى معظم لغات 
العالم، مع انه تعلم القرآن الكريم وشــيئا من قصص 
األنبيــاء وبعــض مبــادئ اللغــة العربيــة فقــط على يد 
أبيــه ولــم يلتحــق بمدرســة نظامية أو ينل أي قســط 

من التعليم الفقهي أو األكاديمي العالي.
Û  ”وقد عاد المودودي في تأســيس فكره إلى “األصول

عندما اســتنهض شــعار “إْن الحكم إال لله” الذي رفعه 

الخــوارج بعــد أقــل مــن 40 عامــا من هجرة الرســول 
األكرم عليه أفضل الصالة والسالم، وقال عنه اإلمام 
علي بن أبي طالب “إنها كلمة حق يراد بها باطل” ولم 
يختلــف معه في هذا التفســير عــدوه اللدود معاوية 

بن أبي سفيان.
Û  علــى للــه”  “الحاكميــة  نظريتــه  المــودودي  وأرســى 

أســاس تصــوره بمركزية العالم وعلــى قاعدة أن هللا 
خلــق هــذا الكون وهــو وحده الذي يحكمه ويســيطر 

عليه، وان البشر غير مؤهلين لحكم أنفسهم.
Û  يقــول المــودودي “إن الحاكميــة في اإلســالم خالصة

للــه وحــده، فالقــرآن يشــرح عقيــدة التوحيــد شــرًحا 
يبين أن هللا وحده ال شريك له، ليس بالمعنى الديني 
فحســب، بل بالمعنى السياســي والقانوني كذلك، إن 
وجهة نظر العقيدة اإلسالمية تقول: إن الحق تعالى 
وحده هو الحاكم بذاته وأصله، وإن اإلنســان ال حظ 

له من الحاكمية إطالًقا”.
Û  المصطلحــات مــن  للــه”  “الحاكميــة  أصبحــت  وقــد 

السياســي  الفكــر  مــدارس  فــي  الدارجــة  السياســية 
اإلســالمي، و أصبــح تفســير المودودي لهــذا المفهوم 
السياســي  وللحــراك  للنظريــات  ومرتكــزا  محــورا 
اإلســالمي لكل التيارات الحركية اإلســالمية بشقيها 
الســني والشــيعي. وفــي الواقع فإنهــا أصبحت تمثل 
غطــاء مقدســا لوصــول رجــال الدين المتسيســين أو 

السياسيين المتأسلمين إلى كراسي السلطة.
Û  ويصــف البعــض المــودودي بأنــه ملهــم المتطرفيــن

ومرجعيــة حركاتهم المتطرفة، وانه بذر بذور العنف 
وأرسى منهج استعمال القوة إلحداث التغيير وحسم 
االختالفــات والنزاعــات والصراعــات، فأصبــح فكره 
يشــكل أهــم قواعد األصــول الفكرية للعنــف واإلثارة 
بمناســبة  ألقاهــا  التــي  الكلمــة  وفــي  والتحريــض، 
تأســيس “الجماعة اإلســالمية” في الهند التي أصبح 
أميًرا لها قال “دعوتنا لجميع أهل األرض أن يحدثوا 
انقالًبــا عاًمــا في أصــول الحكم الحاضر الذي اســتبد 
بــه الطواغيــت والفجــرة الذين مألوا األرض فســاًدا، 
الفكريــة والعمليــة مــن  وأن ينتزعــوا هــذه اإلمامــة 
أيديهــم”، وأضاف “علينا أن نبذل الجهود المتواصلة 
والمســاعي المتتابعة للقضاء علــى زعامة أئمة الكفر 

مــن جذروهــا،  الباطلــة  النظــم  واجتثــاث  والضــالل 
وإحالل اإلمامة العادلة والنظام الحق محلها”.

Û  وكان المــودودي صديقا حميما للشــاعر والفيلســوف
اإلســالمي محمــد إقبال مؤلــف كتاب “تجديــد الفكر 
بأفــكار  إقبــال  أشــاد  وقــد  اإلســالم”،  فــي  الدينــي 
المودودي قائاًل “إّن هذا الشــيخ يعرض دين الرسول 

صلى هللا عليه وسلم بقلم مداده الدم”.
Û  ونــادى المــودودي بتطبيــق الشــريعة اإلســالمية في

“دولــة دينيــة” يحكمهــا رجــال ديــن بتفويــض إلهــي، 
وكان أول مــن تبنــى وأســس في التاريخ اإلســالمي 
“اإلســالم  كتابــه  فــي  للجاهليــة  جديــد  لمفهــوم 
والجاهليــة” دعــا مــن خالله إلــى “تكفيــر المجتمعات 
عليهــا  وحكــم  بالجاهليــة  ووصفهــا  اإلســالمية” 
بالكفــر والــردة، شــاجبا ورافضــا فــي الوقــت نفســه 

الديمقراطية والعلمانية وأفكارهما.
Û  وفــي تزامــن الفــت، فــي خمســينات القــرن الماضــي

بــرز المــودودي فــي القــارة الهنديــة وحســن البنا في 
العالــم العربــي كنجميــن المعيــن لإلســالم السياســي 
األصولــي بعــد أن أصــاب االثنيــن التذمــر واإلحبــاط 
المســلمون  بهــا  يمــر  كان  التــي  للظــروف  والمــرارة 
بعــد انهيــار الدولــة أو الخالفــة العثمانيــة فــي العــام 
1923م، فتطابقــت ردود فعلهمــا وانعكس إحباطهما 
وتذمرهما وتجلى في أســلوب طرحهمــا وكتاباتهما، 
وقد ألف المودودي كتاب “الجهاد في اإلسالم” وتأثر 
البنــا تأثــًرا بالغا وواضحــا باألفكار التــي تضمنها هذا 
الكتاب التي كانت تتفق مع ما كان يراوده من أفكار 
وآراء، وعمومــا فقــد تأثر حســن البنا بآراء ونظريات 
المــودودي في الحاكمية وفلســفة الدولة اإلســالمية 

والكفر والدمج بين الدين والسياسة.
Û  ومع أن البنا كان مفكرا ومنظما ومؤمنا بمبدأ التدرج

والتطبيــق علــى مراحــل من خــالل منظومــة تربوية 
وسياســية إســالمية بلورهــا بإتقــان فــي برامج عمل 
وتنظيمــات مدعومــة بمشــاركة مجتمعية سياســية، 
إال أنــه قام بتوســيع وتمديد حلــم المودودي وارتقى 
بطمــوح جماعــة اإلخــوان المســلمين إلــى الســيطرة 
علــى العالــم بأســره باطــالق نظرية “أســتاذية العالم” 
التــي تهــدف إلــى تمكين اإلخوان من »ســيادة الدنيا، 

وإرشــاد اإلنســانية كلهــا إلــى نظم اإلســالم الصالحة، 
وتعاليمه التي ال يمكن بغيرها أن يسعد الناس«.

Û  ”وكان البنــا قــد شــكل تنظيــم “اإلخــوان المســلمين
فــي مصــر في العــام 1928 وهو شــاب في العشــرين 
مــن عمــره، بعده بـ 13 عاما أســس المــودودي تنظيم 
“الجماعة اإلسالمية” في الهند التي أصبحت واحدة 

من أكبر الجماعات الدينية في العالم.
Û  وتحــت قيــادة حســن البنــا ظلــت أفــكار وســلوكيات

كبيــر  حــد  إلــى  تعمــل  المســلمين  اإلخــوان  جماعــة 
بالنســيج  ملتصقــة  القانونيــة،  الشــرعية  إطــار  فــي 
االجتماعــي وبالواقع المصري والعربــي، متفاعلة مع 
مكوناتــه وأطيافه، معنية بتثقيفــه واحتوائه فكريا؛ 
الفكريــة  المــودودي ومدرســته  علــى خــالف دعــوة 
قيــادة  اإلخــوان تحــت  أفــكار  تنزلــق  ولــم  العنيفــة، 
البنــا إلــى هاويــة أو مرحلــة االنقــالب علــى المجتمع 

وتكفيره كما طالب المودودي.
Û  ولكــن بعــد اغتيــال البنــا فــي العــام 1949 وانضمــام

ســيد قطــب للجماعــة فــي العــام التالــي، ثم ســيطرة 
العقليــة العســكرية علــى الحياة السياســية في مصر 
فــي الثالث والعشــرين من يوليــو 1953 وتولي قادة 
انتقلــت حركــة  الســلطة؛  زمــام  العســكري  االنقــالب 
اإلخــوان المســلمين مــن خطــاب البنــا إلــى خطــاب 
أو مشــروع المــودودي الشــمولي، واتجهــت نزعــات 
االخــوان نحــو العنــف بعــد اعتنــاق قيادتهــم ألفــكار 
وكتابــات المــودودي، التــي أصبحت بعد ذلك تشــكل 
األصول النظرية األساســية المســيطرة على الســلوك 
والفكر السياســي لإلخوان، والتي بقيت عالقة حتى 
اآلن فــي وجــدان الكثيــر منهــم وفي عقيــدة تيارات 
الصحــف  نشــرت  وقــد  عمومــا،  السياســي  اإلســالم 
المصريــة فــي شــهر فبرايــر 2018 “أن مصــادر أمنيــة 
المــودودي،  األعلــى  أبــو  كتــب  أن  كشــفت  مصريــة 
مؤســس الجماعــة اإلســالمية فــي الهنــد، والمؤصــل 
لفكــر التكفيــر والحاكميــة، تعد األكثر وجــودا بحوزة 
الخاليــا المســلحة التي تم إلقــاء القبض عليها خالل 
السنوات الماضية بمصر، وتحديدا منذ سقوط حكم 

اإلخوان في 30 يونيو 2013”.
Û وللحديث بقية
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