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ت�صــدر عن  وكالــة اأبــرا�س

�ضـور املجالـ�س الرم�ضانيــة

”رمضانيات“ 
تــروي ذكريـات  

من اأيـام زمـان

ا�صتخدم الن�صان الأحجار الكرمية منذ قدمي الأزل للتزين والتجميل، 

به من  عرفت  ملا  والعني،  احل�صد  لدرء  البع�س  ا�صتخدمها  كما 

املتعلقة  الأ�صاطري  من  العديد  حولها  ن�صجت  التي  قدرتها الروحية 

من  وغريها  ال�صريرة  الأرواح  طرد  على  وقدرتها  وال�صعوذة  بال�صحر 

الأ�صياء التي تربطها ببع�س الأمور الغام�صة، هناك اأي�صاً من اعتقد 

يف قدرتها العالجية اخلارقة والتي توفر ملرتديها ال�صفاء والوقاية يف 

اأر�س الأحجار الكرمية لتك�صف  نف�س الوقت .. “رمضانيات” حتفر يف 

مزيداً من اأ�صرارها وغمو�صها....

الزمرد والياقوت واملرجان اأ�ضهرها 

الأحجار الكرمية.. اجلاه والرثاء والقدرة العالجية 

تعترب املجال�س الرم�صانية واحات للقاءات الجتماعية والرتويحية، كما اإنها تعترب رافداً ثقافياً ودينياً يتبادل فيه اأفراد املجتمع 

رم�صان  ل�صهر  املميزة  املظاهر  من  مظهراً  تعد  كذلك  البحريني،  املجتمع  مييز  الذي  الإجتماعي  والتوا�صل  والأفكار،  املعلومات 

الكرمي يف العديد من الدول العربية والإ�صالمية، حيث يجد فيها الكثريون خروجاً عن روتني احلياة، وجماًل لرتتيب العالقات 

واأعماًل م�صرتكة...“رمضانيات”  الف�صيل م�صروعات  ال�صهر  الجتماعية من جديد، وفر�صة لتوثيق عرى عالقات قد تثمر بعد 

التقت اأ�صحاب املجال�س لنتعرف اأكرث عن مزايا املجال�س الرم�صانية وفوائدها داخل املجتمع البحريني....

اأ�ضحاب املجال�س البحرينية يوؤكدون:

املجال�س الرم�ضانية ملتقى الرتابط 
والتوا�ضل بني الأهل والأقارب والأ�ضدقاء
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 البع�س ي�ضتخدمها للزينة واآخرون لدرء احل�ضد

الأحجار الكرمية..بريقها الغام�س يرف�س 

ك�ضف اأ�ضرار قدرتها العالجية 

نفي�سة �أو ن�سف نفي�سة

وت�شكلت الأحجار الكرمية منذ اأكرث من مليون عام يف باطن الكرة 

فوق  �شواء  الأبد  اإىل  وتطورها  منوها  يف  م�شتمرة  وهي  الأر�شية، 

بتنوعه  النفي�شة  الأحجار  ت�شكل  ويتميز  حتته.  اأم  الأر�س  �شطح 

م�شحة  منحها  مما  والربيق  واللون  ال�شكل  حيث  من  �شواء  الفني 

اأحجار  اإما  هي  الكرمية  والأحجار  اخلالب،  اجلمال  من  �شاحرة 

كرمية نفي�شة اأو ن�شف نفي�شة، وما ي�شفي على الأحجار الكرمية 

الطبيعية قيمتها هو يف احلقيقة اأ�شرار تكوينها وتعدد األوانها وتنوع 

الكيميائية  بريقها و�شفافيتها ودرجة �شالبتها وندرتها وخوا�شها 

حتظى  الأحجار  هذه  جعل  مما  والفيزيائية  ال�شوئية  الب�شرية 

باأهمية تاريخية فائقة على مر الع�شور حيث تر�شخت لدى الأمم 

القدمية واحلديثة العتقادات القوية بوجود طاقة عجيبة لالأحجار 

الكرمية، فكان ول يزال ينظر اإليها بو�شفها رمز ال�شلطة والعنفوان 

وال�شيادة فر�شعت بها تيجان واأ�شلحة احلكام. 

ياقوت عقيق مرجان 

الياقوت  املا�س،  بني:  وتختلف  الكرمية  الأحجار  وتتعدد 

املختلفة  بدرجاته  الأزرق  )�شفري(،  الزفري  الأحمر)الروبي( 

والزفري الوردي، الأخ�شر، الأ�شفر والبنف�شجي، الزمرد والأخ�شر، 

العقيق والفريوز، كما تتعد الأحجار �شبه الكرمية اأو النفي�شة والتي 

باألوانه  التورمالني  فهي  العامل  يف  ن�شرها  ف�شل  لالإيطاليني  كان 

املختلفة، الأحمر، الوردي، القرمزي، الأخ�شر، الأ�شفر، النحا�شي 

لها لنعكا�شات  األوانًا ل ح�شر  والأزرق، حيث يعطى هذا احلجر 

اأحد  وهو  الكوتريت  حجر  وهناك  الثماين،  اأ�شطحته  على  ال�شوء 

الذي  وال�شينل  والزركون  والتوباز،  اأ�شفر،  ولونه  الكوارتز  اأحجار 

ي�شبه الياقوت والبجاوي الذي ي�شبه الزمرد وغريها.

�ملتانة و�لندرة و�للون 

واأكرث ما مييز حجرًا كرميًا عن اآخر املتانة، الندرة، اللون، ال�شالبة، 

وهي مقايي�س تاأكيد جودة احلجر، ويحتل املا�س ب�شالبته املرتبة 

األوانه  تختلف  الذي  واللوؤلوؤ  ال�شفري  الزمرد،  الياقوت،  ثم  الأوىل 

حجمه  وكرب  نقائه  بدرجة  ويقا�س  به،  املحيطة  البيئة  باختالف 

وال�شتدارة املنتظمة، ويعترب الأ�شود منه اأغلى من الأبي�س لندرته، 

 1.5 وي�ساوى  الكرمية  الأحجار  قيا�س  كوحدة  القرياط  ويت�سخدم 

جرام، وكيفية �شقل احلجر تو�شح جماله ودرجة نقائه بامت�شا�س 

اأكرب قدر من الأ�شعة ال�شوئية وقد ت�شل واجهات احلجر اإىل 58 

واجهة، وتختلف اأ�شكال الأحجار منها امل�شتطيل وهو ال�شكل املميز 

للزمرد، والبي�شاوي، املربع، الكمرثي والقلوب.

و�سيلة للوقاية و�لعالج 

وتعد الأحجار الكرمية غنية بخباياها العجيبة وبقدرتها ال�شفائية 

الدفينة التي ل يزال الإن�شان منذ الع�شور الأوىل يعمل جاهدا على 

اكت�شاف �شر اأعماقها التي عمرها من عمر الأر�س، ويعترب العالج 

بالأحجار الكرمية علما طبيا م�شتقال وقائما بذاته من اأنواع الطب 

البديل. وكان العرب قد ورثوا علم الأحجار الكرمية من الإغريق 

حتى  العلمية  الطبية  معارفهم  من  عليه  وزادوا  وطوروه  والفر�س 

تعاليمهم  الأخرى  ال�شعوب  ونقلت  رواده بدرجة متميزة.  اأ�شبحوا 

املتعلقة بالأحجار الكرمية والتي ترجمت من العربية اإىل خمتلف 

لغات العامل القدمي.

�آلية عمل �ملد�و�ة بالأحجار  

ترتكز اآلية عمل املداواة بالأحجار النفي�شة على اأ�شا�س و�شعها على 

نقاط اأو مراكز حمددة موجودة يف اأيدي واأرجل ال�سخ�س املري�س، 

وكذلك يف بع�س النقاط اأو املراكز املوجودة يف ج�سم الإن�سان وهي 

اأو  النقاط  البديل. هذه  بالطب  املعالج  معروفة وحمددة ومييزها 

حالة  ففي  ال�شخ�س،  منه  يعاين  الذي  املر�س  اإىل  ت�شري  املراكز 

الكرمي على نقطة  امل�شكلة ال�شحية يف املعدة مثال يو�شع احلجر 

اأو مركز املعدة. 

�لعرب �أدركو� قيمتها وقدروها 

ومتتع العرب بقيمة الأحجار الكرمية املادية والنف�شية والعالجية، 

اأول من قدرها واعتربوا  وبالأخ�س قدماء العرب حيث كانوا من 

الطبية  العلوم  من  علم  الكرمية  بالأحجار  الأمرا�س  معاجلة  اأن 

والفريوز  الدم،  وفقر  للح�شا�شية  كم�شاد  الزيركون  فا�شتخدموا 

وكذلك  له،  ومقو  القلب  خلفقان  امل�ساد  وتاأثريه  النف�سي  ملفعوله 

الكبرية يف مواجهة  ملنفعته  القمر  ال�شرع،  وحجر  لداء  مقاومته 

اجلزع  وحجر  العقم،  وحالت  الأنثوية  الهرمونية  ال�شطرابات 

الذي يوقف نزف الدم وي�سهل الولدة ويعالج الريقان. وحجر عني 

ال�شم�س )الأوبال( الذي ين�شط اجل�شم ويهدىء الأع�شاب ويقوي 

العني  اأع�شاب  يقوي  الذي  الإثمد  وحجر  الربو،  ويكافح  العظام 

ويخفف الوزن ويلئم اجلروح والقروح ويحافظ على جمال و�شحة 

ال�شعر والأجفان. 

�لأحجار و�لأ�ساطري  �لقدمية

بها  اعتقد  خيالية  ق�ش�س  ن�شجت  عديدة  اأ�شاطري  وهناك 

البع�س  لرني  الأجيال  تناقلتها  ثم  البائدة،  الأزمنة  يف  كثريون 

�شر  �شد  اأجل  من  الأزرق  الفريوزى  احلجر  يرتدي  الآن  حتى 

الأحجار  حول  مقولت  عدة  يتداولون  واآخرون  والعني،  احل�شد 

الأحجار  اأ�شهر  ال�شرور ومن  اإبعاد  الفعالة على  الكرمية وقرتها 

“اجلم�شت” يقوي  “الماتي�شت” : وكان يطلق عليه  ال�شحرية: 

الو�شاو�س  طرد  فى  جبارة  قوة  وله  الذهن،  وينبه  الذكاء  ن�شبة 

والهواج�س ويزيل املتاعب، وهو دليل على احلب العميق والقدرة 

دائمًا  يت�سف  حامله  اأن  يعتقد  وكان  بال�سدق،  التم�سك  على 

بال�شجاعة و�شالمة القلب ويقظة ال�شمري.

�لعقيق وف�ساحة �لل�سان وهدوء �لعقل 

ويعطى “العقيق” دفعة للعقل ويجلب ف�شاحة الل�شان، ويهب من 

مقرتنة  �شجاعة  القلب  وميال  الأعداء  على  الن�شر  قوة  يرتديه 

بالفطنة، اأما “العقيق الأحمر” يطرد الأحالم املزعجة، ويك�شو 

الفرح  من  جو  يف  ويجعله  والرقة  الظرف  بطابع  يرتديه  من 

وال�شالم والطماأنينة ويزيل الأفكار ال�شريرة والأحزان وهو دليل 

“الياقوت الأحمر” يتح�شن مرتديه  الإخال�س وال�شداقة، اأما 

و�شعار  �شالم  ر�شالة  ويعترب  الوقار،  ويك�شبه  النا�س  اأعني  من 

احلب امللتهب والغرية ال�شديدة ويي�شر اأ�شباب املعا�س ويقوي قلب 

الل�شان  حتت  و�شع  واإذا  الغرق،  ومينع  ال�شجاعة  ويعطيه  لب�شه 

فيقلل  الأ�شفر”  “الياقوت  اأما  ال�شرع،  ومينع  العط�س  مينع 

متاعب النف�س وي�شاعد على �شفاء الروح وي�شحذ الذهن وي�شاعد 

املقرتن  ال�شديد  املتزن، وهو عالمة احلب  الهادي  التفكري  على 

بالغرية ودليل الذوق ال�شليم وحمله يي�شر اأ�شباب املعا�س ويك�شو 

الهيبة ول تقع ال�شاعقة على حامله.

املجوهرات  فناين  اأ�صاليب  وتعاقبت  ال�صائغني  اإبداعات  توالت  الع�صور  مر  على 

لتتجاوز املكان والزمان فن�صجت بحروف من ما�س ولوؤلوؤ واأحجار كرمية تاريخاً 

عريقاً له �صماته وخ�صائ�صه، وقد عرف مطلع القرن الع�صرين بالع�صر اجلميل، 

حيث ظهرت القطع الفنية اجلذابة التي مزجت بني الذهب والأحجار الثمينة، 

كما �صهدت نهاية القرن الع�صرين ظهور معادن اأخرى تناف�س الذهب والف�صة مثل 

الذهب الأبي�س والأزرق، وخرجت اإىل الوجود �صبه الكرمية مثل التوبار لتناف�س 

الأحجار الكرمية يف عر�صها، واإذا كان الذهب قد متتع منذ بداية التاريخ مبكانة 

خا�صة جلماله وبريقه الأخاذ واعتربه النا�س رمز الغنى واجلاه فهو ي�صتمد مزيداً 

املا�س  اأهمها  القطعة، ولعل  التي تر�صع  الكرمية  الأحجار  القيمة من جودة  من 

والياقوت والزمرد واللوؤلوؤ اإىل جانب اأكرث من األفي نوع من الأحجار الكرمية.
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املجال�س الرم�ضانيـة جتمع الأهـل 

والأحبـاء يف لقاءات التوا�ضـل والرتاحـم 

اأ�ضحاب املجال�س البحرينية يوؤكدون:

رغم تاريخها �لطويل �لذي ميتد �إىل قدم �لدول �لعربية، �إل �أن فكرة �إقامة وعقد �ملجال�س �لرم�سانية كما هي �لآن تعد فكرة حديثة قلياًل 

على جمتماعتنا �خلليجية و�لبحرينية على وجه �لتحديد، ويف �لوقت �لذي يعدد فيه �لكثريين مز�يا وفو�ئد �ملجال�س �لرم�سانية كونها 

�أنها ل تخلو عادة من �لتجمع و�إلقاء �لدرو�س  �أبناء �لقرية �لو�حدة، كما  ملتقى لاللتقاء �جلماهريي، و�أبناء �لعائلة �لو�حدة، و�أحيانًا 

و�لتوجيهات �لرتبوية و�لدينية، و�لتي تهدف �إىل زيادة �لتو��سل بني �لنا�س من خالل مناق�سة جميع �أمور حياتهم وق�ساياهم �لجتماعية؛ 

كبار  من  بعدد  �إل �أن �لبع�س كان له ر�أى �آخر �أوجزه فى عدد من �ل�سو�ئب و�لعيوب �لتى ياأخذونها على تلك �ملجال�س ... “رمضانيات” �لتقت 

�أ�سحاب �ملجال�س �لرم�سانية فى �لبحرين لتتعرف �أكرث على فو�ئد ومز�يا �ملجال�س �لرم�سانية وعيوبها �أي�سًا....

اأكد ال�شيخ عبد احل�شني خلف الع�شفور اأن جمل�س الع�شفور ميتد عمره اإىل حوايل 350 �شنة وهي �ُشنة توارثناها من الأجداد اإىل يومنا هذا، وقد 

افتتح املجل�س على يد الأمري الراحل �شاحب ال�شمو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة، ويتميز جمل�شنا اأنه جلميع الطبقات باختالف التوجهات، 

فهو غري موقوف على فئة معينة وقلوبنا مفتوحة للجميع، واأتذكر باأين �شئلت من ِقبل ال�شفري الأمريكي عن و�شع النا�س يف البلد فقلت له انظر اإىل 

املجل�س هذا فهو ي�شم جميع الطوائف والأديان وهذا هو و�شع بلدنا، وقد تف�شل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد الأمني 

وكذلك �سمو ال�سيخ علي بن خليفة اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء بزيارة جمل�سنا، واأي�سًا جمل�سنا على مدى ال�سنة ولي�س يف �سهر رم�سان، 

فلدينا جمل�س اأ�شبوعي ن�شتقبل فيه كافة النا�س، م�شريا اإىل اأن اأما املجال�س الرم�شانية حتافظ على التاآخي واملحبة.

وحول راأيه فى جملة رم�شانيات، قال ال�شيخ عبد احل�شني خلف الع�شفور: “املجلة فكرتها جيدة، واقرتح زيادة التفا�شيل واملعلومات حول ما تن�شره 

من �شور قدمية خا�شة واننا ن�شرتجع معها ذكريات املا�شى اجلميل”.   

“تتميز البحرين باملجال�س الرم�شانية الكثرية واملتعددة رغم �شغر م�شاحتها، وهناك جمال�س قدمية  قال �شعادة وزير الدولة من�شور بن رجب: 

واأ�شا�شها باقي حتى الآن، ولكن اليوم وبالتو�شع العمراين واملناطق اجلديدة ووجود موؤ�ش�شات املجتمع املدنى اأ�شبح لدينا جمال�س ل تقل اأهمية عن 

املجال�س القدمية كمجال�س النواب وغريهم حيث ي�شتقبلون اأع�شاء دائرتهم، ويناق�شون م�شاكلهم، واأي�شا هناك جمال�س اأع�شاء جمل�س ال�شورى، 

وهذه كلها ت�سكل ا�سافة ومعظمهم كانوا ا�سحاب اجلال�س اأو من عوائل متتلك جمل�س ت�ستقبل فيه النا�س”.

واأكد �شعادة الوزير من�شور بن رجب اأن: “املجال�س الرم�شانية عادة جبل عليها اأهل البحرين، ولكن النمط اليوم تغري ففى ال�شابق كانت هناك 

جمال�س يجل�س فيها النا�س اإىل ال�شحور، واتذكر باأنه فى ماأمتنا )ماأمت بن رجب( والذى يتجاوز عمره 500 عاما ح�شبما اخربنا الجداد، كان املاأمت 

ل يقفل اأبدا فقد كان يقام على مدار العام، وفى رم�شان تقام فيه الكثري من الأن�شطة، كقراءة القران الكرمي والأدعية وما ي�شمى اليوم بالغبقة، 

وفى الواقع كانت �شحور، وكانت هناك م�شاركات من اأهل املنطقة حتى فى الطعام، وهو ما كان يزيد الألفة والتالحم فقد جتد ال�شخ�س ل ي�شتهى ان 

ياأكل فى بيته ولكن عندما ياأتى اإىل املجل�س نفتح �شهيته ونف�شه مع الآخرين”، مو�شحا “املجال�س اليوم كثرية ويعجبنى وجود رابطة املجال�س ووجدت 

فيها معظم املجال�س البحرينية، وقد زارونى فى فاحتة ولدى املرحوم حمد، وكان عددهم حواىل 300 جمل�س اأو اكرث، وهذا �شئ جيد يلم ال�شمل ويزداد فى �شهر رم�شان املبارك، كما انه ي�شاهم فى حل معظم 

اخلالفات والروا�سب فى رم�سان، وذلك حتت راية �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، ملك مملكة البحرين املفدى حفظه اهلل وهو على راأ�س الهرم”.

 واأ�شار �شعادة الوزير من�شور بن رجب اإىل اأن م�شاركة القيادة يف املجال�س الرم�شانية توؤكد على ما تتمتع به القيادة الر�شيدة من حب جلميع اأهل البحرين، فقد كان �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن �شلمان 

اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر -حفظه اهلل- يزور املجال�س، اأما هذه ال�شنة فقد كان خارج البالد، وقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد الأمني بزيارة املجال�س هذا العام فقد زار 

تقريبا كل ال�شرائح وكان هناك حوار مفتوح تكلم فيه عن روؤية 2030 وعن م�شاريع ال�شالح والنا�س تطمئن عندما ت�شمع من رجل م�شوؤول بهذا امل�شتوى الرفيع وحت�شل على اأجوبة قاطعة ل�شتف�شاراتها، وهذا 

كله ين�سب فى �سالح امل�سروع ال�سالحي جلاللة امللك”.

اأما بالن�شبة فيما تناولته املجلة من  التاأبني،  اأ�شرة املجلة على مل�شتها الن�شانية الرائعة فى تغطية فعاليات حفل  وحول جملة رم�شانيات قال �شعادة الوزير من�شور بن رجب:“تابعت باهتمام املجلة، واأ�شكر 

مو�سوعات فهى خفيفة وجميلة ويحتاج لها القارئ كمو�سوع احلج، وبالتاىل فان هذه التغطيات تعد حماور جميلة جدا، كما تتميز رم�سانيات با�سمها وتغطيتها للمجال�س، كما اأن املداخالت املوجودة فيها اأجدها 

خفيفة، كذلك فان طريقة طرحها لال�سئلة مب�سطة وخالية من التعقيد، وامتنى لكم التوفيق، ونحن نقدر لكم هذا العمل اجلميل، ونوؤكد على دعمنا لكل عمل جميل كهذا”.

واأو�شح �شعادة الوزير من�شور بن رجب اأن: “اأكرث ما اأعجبني فى املجلة تناولها الواعي جلميع مو�شوعاتها ب�شكل ل مييز جهة عن اأخرى وب�شورة تخدم اجلميع فى نف�س الوقت، ووفقكم اهلل على هذا 

اجلهد الطيب”.

�ضعادة وزير الدولة من�ضور بن رجب:

البحرين تتميز مبجال�ضها الرم�ضانية التي تقوم 

على الألفة والتالحم

ال�ضيخ عبد احل�ضني خلف الع�ضفور:

املجال�س الرم�ضانية حتافظ على التاآخي واملحبة 
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قال الوجيه عي�شى مبارك الكبي�شي اأن:“املجال�س الرم�شانية كانت منذ القدم يف كل بيت موجود جمل�س على حجم العائلة ووجاهة �شاحب املجل�س، 

هذه من بعد انتهاء الغو�س)ك�شاد الغو�س(، حيث تال�شت هذه املجال�س وتفرق النا�س بحثًا عن الرزق  يف ال�شركات، ومل يكن يت�شنى لكل النا�س اأن 

تفتح  جمال�س ب�شبب الظروف املادية، والآن وقبل 20 اإىل 25 �شنة بداأت مرة اأخرى ولكن لي�س على النطاق القدمي ولكن يف  الأ�شبوع مرة، وقليل 

منهم يفتح جمل�شه كل ليلة يف �شهر رم�شان، اأما بالن�شبة اإىل زمن تاأ�ش�س جمل�شي فقد تاأ�ش�س �شنة 1972م، فقط كنت يف الفرتة من اخلم�شني اإىل 

ال�شبعني مقيمًا يف اململكة العربية ال�شعودية وكنت اأ�شافر اإىل البحرين، وعندما ا�شتقريت يف البحرين فتحت املجل�س وقتها”.

اأما عن راأيه فى متابعة جملة رم�شانيات فقال :“جملة رم�شانيات جملة م�شرفة وتدخل يف كل بيت ويف كل جمل�س وهذا �شيء جميل وهذا الذي 

ي�شنع التقارب بني النا�س بقراءة املقالت التي فيها وروؤية الوجهاء املوجودين فيها وهذا جمهود طيب، جزاكم اهلل خريًا عليه”. 

قال ال�شيخ الدكتور عبد اللطيف حممود اآل املحمود :“نحمد اهلل عز وجل يف مملكة البحرين اأننا لزلنا نتم�سك بروح التوا�سل الأ�سري والعائلي 

واملجتمعي وهذه نعمة من النعم الكربى لأي جمتمع من املجتمعات، فاإنه يوجد التوا�شل بني اجلماعة وهذا ما ي�شهل ق�شية  التعارف بني الأفراد 

وكما اأنه يو�سل اإىل تاأليف القلوب الذي هو اأ�سا�س الوحدة العميقة بني النا�س، فالبحرين على مدى التاريخ القدمي واجلديد �سارت على هذا املنهج 

خا�سة يف �سهر رم�سان والأفراد جميعًا يعملون على تاأ�سيل هذه الروح، روح التوا�سل بني املجتمع، لذلك فان املجال�س  يف البحرين لي�ست جديدة 

واإمنا هي قدمية قدم الزمن، كل منطقة بل كل قرية فيها هذه املجال�س وهي اإما اأن تكون جمال للعلماء اأو جمال�س لكبار القرية اأو اأهل املدينة اأو 

للنا�س اأ�شحاب الراأي، كما اأن هناك تطور يف جمال�س الآن األ وهو اأن كثري من املجال�س ال�شابقة كان فيها تالوة القراآن الكرمي جزء اأ�شا�شي من 

املجل�س، واليوم الدرو�س القراآنية يف هذه املجال�س قلت وهذا يوؤ�شف له”.

واأو�شح ال�شيخ الدكتور عبد اللطيف حممود اآل املحمود:“هناك اجلهات الإعالمية التثقيفية التي تعمل على زيادة الرتابط، فمثاًل اجلرائد تكتب 

يوميًا عن املجال�س التي تقام يف كل ليلة وهذا اأي�شًا دور اإعالمي مهم وهناك املطبوعات التي تطبعها بع�س اجلهات والأفراد حول  املجال�س املطبوعة 

وهي اأوجدت نوعًا من احلركة الجتماعية، فنحن يف البحرين وهلل احلمد نتميز يف املنطقة بل العامل كله باأن اجلميع يعرف بع�شهم بع�شًا وكل 

من ياأتينا من اخلارج ي�شعر بهذه الروح. واأعتقد باأن مهمتنا ومهمة اجليل القادم احلفاظ على هذه الروح لأنها تعطي الفرد البحريني متيز يف 

اأخالقياته وتعامالته مع الآخرين ويف احرتامه لالأديان الأخرى واأ�شحاب الأفكار الأخرى، فكل هذه الأمور مهمة بالن�شبة للبحرين التي  لها يف احل�شارة خم�شة اآلف �شنة ونرجو اأن تعي�س باإذن اهلل خلم�شة 

اآلف �شنة جديدة اإن �شاء اهلل”.

وحول راأيه فى جملة رم�شانيات، قال ال�شيخ الدكتور عبد اللطيف حممود اآل املحمود : “حقيقة اأنا اأثني على هذا اجلهد، واطلعت على بع�س الإ�شدارات وهي اإ�شدارات ثرية بالإ�شافة اإىل احلركة الجتماعية يف 

املجال�س اإل اإنني وجدت فيها بع�س املو�شوعات الهامة الرتاثية، فاطلعت على مو�شوع الغو�س وهو مو�شوع جيد واأي�شًا النتخابات البلدية �شنة 1958م، فقد كانت هناك جمموعة من ال�شور القدمية التي كان لها 

اأثر يف النفو�س وحتيي مرة اأخرى ق�شايا اجليل اجلديد ل يعلم  منها �شيء ويف �شورة من هذه ال�شور اأن املراأة واإن كانت هي مغطاة اإل اأنها كانت تبا�شر النتخاب، كما هناك الكثري من املو�شوعات التي طرحت 

والتي تهتم مبو�شوع الرتاث وهذا �شيء ت�شكرون عليه”. واأ�شار ال�شيخ الدكتور عبد اللطيف حممود اآل املحمود :“رمبا هذه ال�شنة احلركة الجتماعية تكون اأكرث لأننا مقبلون على النتخابات يف ال�شنة القادمة 

وهناك بع�س الأ�شخا�س يوؤهلون اأنف�شهم لالنتخابات ولهم حركة اجتماعية ودورات على املجال�س وغريها من غري اأن يعلنوا ولكن يظهر من خالل املوؤ�شرات اأن النتخابات القادمة باإذن اهلل �شوف يرت�شح فيها 

عدد من اأ�شخا�س جدد وال�شعب هو الذي �شيحكم يف هذه الق�شية من خالل �شناديق النتخابات”. وقال ال�شيخ الدكتور عبد اللطيف حممود اآل املحمود: “اأجدد �شكري لأ�شرة )رم�شانيات( على ما بذلته من 

جمهود رائع فى ا�شدار املجلة وما ت�شمنته من مو�شوعات �شحفية ثرية”. 

ال�ضيخ الدكتور عبد اللطيف حممود اآل املحمود:

املجال�س الرم�ضانية يف البحرين �ضهدت تطورًا كبريًا 

حول راأيه فى فكرة املجال�س الرم�شانية يقول الوجيه علي حممد جرب امل�شلم :“بالن�شبة اإىل جمل�شي فقد تاأ�ش�س يف عام 1918م بوا�شطة اجلد جرب 

امل�شلم، قبل النفط وقبل املدار�س، وب�شكل عام فقد لعبت املجال�س دورًا كبريًا يف خلق البنية الأ�شا�شية للمجتمع البحريني، خلقت البنية ال�شاحلة 

لالأجيال من ال�شباب الذين كانوا يرتادون املجل�س ويتعلمون من اأ�شحاب املجال�س العادات والأخالق احلميدة والحرتام وتقدمي الكبري على ال�شغري 

وتبادل الأحاديث وحل امل�ساكل يف املجل�س، فقد كانت تلعب دورًا كبريًا يف ذلك، وكانت الرابط القوي بني اأهايل احلي، وبتزاور اأ�سحاب املجال�س كان 

الرتابط يزداد قوة، وهذا تراث حافظ عليه اأهل البحرين، حيث كانت جمال�سهم مفتوحة ب�سكل يومي وبعد ذلك مرتان يف الأ�سبوع وبعدها اأ�سبوعيًا، 

اأما جمل�شنا فهو يفتح يوميًا بعد �شالة الع�شاء، جنل�س فيها مع الأهل والأقارب والأ�شدقاء نتبادل احلديث يف الأمور الجتماعية وال�شيا�شية وما 

يخ�س ال�شاأن املحلي والعاملي”.

وي�شيف الوجيه علي حممد جرب امل�شلم:“اأرى اأنه يجب احلفاظ على هذه املجال�س، واأنا راأيت لفتة كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد الأمني هذا العام حيث قام بزيارة بع�س املجال�س يف مملكة البحرين، فهي لفتة كرمية تزرع املحبة والولء يف قلوب 

النا�س، ونحن مبوقعنا ويف جمل�شنا هذا ن�شيد بهذه الزيارة وناأمل باأن تتكرر، ونحن ن�شكر �شموه ونقدر له هذه الزيارات التي تو�شل العالقات بني اأ�شر مملكة البحرين وتزيل الروا�شب”.

اأما بالن�شبة لتغري دور املجال�س فقال الوجيه علي حممد جرب امل�شلم :“تغريت اأدوارها كثريًا، ففي ال�شابق كانت املجال�س هي البديلة للمدار�س، فقد كان الأولد وال�شباب من ال�شروري اأن ياأتوا للمجل�س ويتعلمون 

منها كما قال �شاحب ال�شمو: “جمال�شنا مدار�شنا”، وعندما ظهرت املدار�س نظمت هذه العملية من التعليم والولء للحاكم وللدولة والنظام العام واتباع القوانني واأ�شافت اإليها املعارف والأعراف العاملية بجانب 

املعارف والأعراف املحلية”.

وفيما يتعلق براأيه حول جملة رم�شانيات ومتابعتها امل�شتمرة لتغطية املجال�س الرم�شانية قال الوجيه علي حممد جرب امل�شلم:“ال�شكل العام واملوا�شيع املطروحة مبجلة رم�شانيات جيدة ونتمنى لكم التقدم يف 

هذه امل�شرية والتطوير يف الكتابات واملوا�شيع التي تهم املجتمع البحريني”. 

الوجيه علي حممد جرب امل�ضلم:

املجال�س لعبت دورًا يف خلق البنية الأ�ضا�ضية للمجتمع البحريني

الوجيه عي�ضى مبارك الكبي�ضي:

جمال�س البحرين الرم�ضانية قدمية وكانت قدميًا يف كل بيت 
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جمل�س غرفة جتارة و�ضناعة البحرين
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جمل�س ال�ضيخ عبدالرحمن بن حممد بن را�ضد اآل خليفة
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اأي تعديل على مواعيد املجال�س، الرجاء اإر�شال التعديل على الربيد اللكرتوين.

املجال�س الرم�ضانية

 ال�صيخ عبداهلل بن علي بن حمد اآل خليفة

36411000 عايل  اأحمد حمفوظ العايل  

39639888 املنامة  جمل�س املرحوم ال�صيـد مو�صـى العلـوي  

اجلفري  جمل�س عائلة املديفع 

39454188 الق�شيبية  املرحوم علي بن يو�صف فخرو 

39457300 فريق العو�شية  �صـالح خنجــي 

17225547 النعيم  اأحمد يو�صف حممود 

39645444 بالد القدمي  عبد املهـدي الب�صري 

39424269 بالد القدمي  �صالح اجلـالوي 

17228855 املنامة  �صادق وتقي البحارنة 

39672223 احلد  جمل�س امل�صلم 

املنامة  اأبناء �صيد كاظم جعفر العلوي  

39585457 بني جمرة  احلاج حممد علي من�صور الغ�صرة 

39458262 بوري  ال�صيخ اأحمــد الع�صفـور  

السبت
 39453575 ال�شناب�س  علي بوكنان واإخوانه 

 17533311 بجانب فندق اخلليج  حممد يو�صف جالل  

 جمل�س اأبناء املرحوم اأحمد 

17661400 الرفاع الغربي   عبدالرحمن الزياين 

 جمل�س ال�صيخ اإبراهيم بن 

17561177 الرفاع   حمد اآل خليفة 

 39661998 العدلية    عبداحلكيم ال�صمري 

 39323932 اجلفري  جمل�س عائلة العو�صي 

 39652626 اجلفري  ح�صــن بوخمــا�س  

 17249991 عايل  اأحمد من�صور العايل  

 39616900 خلف خارطة البحرين  علي وحممود ح�صني 

 39633111 الرفاع  ال�صيخ حممد بن خالد اآل خليفة 

 17530808 الرفاع  را�صد عبد الرحمن الزياين 

 17812811 الرفاع  ال�صيخ عبد اهلل بن خالد اخلليفة 

 39658800 القريه  �صيد �صرف �صيد جعفر �صيد اأحمد 

 17572222 بالد القدمي  امل�صت�صار اأحمد بن �صلوم 

 17311555 راأ�س رمان  م�صطفى عبداللطيف 

 36666924 مقابل جامع ال�شيف  جمل�س احلاج علي بن اأحمد اخلاجة 

 39405405 كرانه  جميد وحممد الزيرة  

 اأبناء املرحوم ال�صيد حممد

39607676 ال�شاخوره    �صالح عدنان املو�صوي 

39655977 الدراز  د. حممد الدرازي  

39964600 �شند    النائب جالل فريوز 

 39462552 حالة بوماهر  جمل�س الدوي 

األحد

اجملالس اليومية

الرفاع  �صمو ال�صيخ علي بن خليفة اآل خليفة 

39458476 الرفاع  ال�صيخ خليفة بن حمد اآل خليفة 

17748404 الرفاع  �صعادة خليفة الظهراين 

39655795 املاحوز  عبداهلل علي كانـو واإخوانه 

39656333 اأم احل�صم  جمل�س بوجميــد 

39622962 اأم احل�صم  مريزا وحممد اأبناء عبدالر�صول الطوا�س 

17742040 اأم احل�صم  حممد عيد بوخما�س  

39652266 نعيم  �صماحة �صيد علوي الغريفي 

39441176 القفول  ال�صيخ علي العو�صي  

39404770 جمعية الوفاق، القفول  ال�صيخ علي �صلمان  

17252666 ال�صلمانية  عـلي �صيــار  

39459898 �صارع البديع  كاظم الها�صمي 

39604873 �صارع البديع  ح�صــن لري  

ال�صلمانية  جمل�س املرحوم عبداهلل يو�صف فخرو 

17521500 �صرتة  �صعادة دكتور حممد علي ال�صرتي 

 ال�صيخ عبدالرحمن بن حممد 

39662685 اجلفيـر  بن را�صد اخلليفة 

39675566 عراد   حممد عي�صى الوزان 

39673300 عراد  عثمان حممد �صـريف 

39691177 �صارع البديع  عبداهلل حممد جمعة 

36411000 عايل  اأحمد حمفوظ العايل 

39685785 املحرق  جمل�س النائب عي�صى اأحمد اأبو الفتح  
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منظر عام مل�شت�شفى الن�شاء

ذكريات من اأيام زمان

ن
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ذ

منظر عام للباحة التي دفنت 

لت�شييد مبنى بلدية املنامة 

الطريق املزدوج املرور يف 

مدخل املنامة )�شارع ال�شيخ 

�شلمان(
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