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زيارة  على  المنورة  للمدينة  الزائرون  يحرص 
المساجد  أحد  باعتباره  القبلتين  مسجد 
وأحد  النبوي،  بالعهد  ارتبطت  التي  التاريخية 
المعالم التي شهدت مواقف وتحوالت في 
هذا  وبني  المطهرة،  والسيرة  الدين  تعاليم 
المسجد في عهد رسول اهلل  صلى اهلل عليه 
وسلم في العام الثاني للهجرة النبوية، بناه 
بنو سواد بن غنم بن كعب، ويقع على ربوة 
الجنوب  وإلى  الوبرة،  حرة  الغربية  الحرة  من 
الغربي من بئر رومة قرب وادي العقيق وفوق 
المسجد  عن  ويبعد  قلياًل،  مرتفعة  رابية 
غرب،  شمال  كيلومترات  خمسة  النبوي 
والسعف  اللبن  آنذاك  البناء  في  واستخدم 
خاصة  أهمية  وللمسجد  النخيل.  وجذوع 
على  وأطلق  اإلسالمي،  والتاريخ  الدين  في 
المسجد مسمى القبلتين، ألن الصحابة صلوا 
فيه صالة واحدة إلى قبلتين، وذلك ان القبلة 
الثاني  العام  وفي  المقدس،  بيت  إلى  كانت 
بيت اهلل  إلى  القبلة  آية تحويل  نزلت  للهجرة 
الحرام بمكة المكرمة، فأرسل رسول اهلل أحد الصحابة ليبلغ المسلمين في أطراف المدينة، وجاء 
كما  الجديدة،  القبلة  إلى  صالتهم  في  وهم  فتحولوا  الخبر،  فأخبرهم  يصلون  والناس  الصحابي 

يسمى المسجد بمسجد بني سلمة لوقوعه في قرية بني سلمة وهم بطن من الخزرج من األزد.

بين فريجي بن سوار والحدادة شهد انطالقة نجاحه.. يوسف زينل..
صادفتني الكثير من المعوقات وأخترت الطريق األصعب

النائب السابق والمحامي يوسف  في أجواء رمضانية روحانية، كشف 
الطويلة عبر  الكثير من تفاصيل حياته، ورحلته  زينل عن  العابدين  زين 
طريق النجاح، وقال أنه عرف طريق اإلعتماد على النفس في منطقة 
والدته التي تقع ما بين فريج بن سوار وفريج الحدادة بالمنامة، إذ كانت 
جده  بيت  في  وتربى  نشأ  حيث  المنطقة،  هذه  في  تتركز  زينل  عائلة 
للكتاتيب  يذهب  وكان  العائلة،  أفراد  جميع  يضم  كان  الذي  الكبير 
“بعد  قائاًل  زينل،  واستطرد  “المالية”،  يد  على  الكريم  القرآن  ويتعلم 
لإلتحاد  للذهاب  فرصة  على  حصلت  الثانوية  الشهادة  على  حصولي 
ثم  سنوات،   7 هناك  مكثت  وقد  الدولي  القانون  لدراسة  السوفييتي 
عدت وتزوجت برفيقة كفاح ومشوار حياتي، وعملت بعد ذلك مديرًا 
لسكن  إضافة  به  أحلم  أكن  لم  براتب  باإلمارات  العامة  للعالقات 
وسيارة، وكان عملي هذا ساهم في إنشغالي عن الصراعات الفكرية 
مجلس  أعضاء  مع  عالقتي  وتوطت  ترقيات  على  حصلت  المضني  العمل  وبعد  منها،  أعاني  كنت  التي 
اإلدارة وحصلت على بعثة من قبل األمم المتحدة لدراسة تخصص إدارة بحرية في السويد، وبعد ذلك 
عملت كمحاضر وكنت أتردد على البحرين لزيارة األهل، وبعد 4 سنوات من ذلك حصلت على فرصة لدراسة 
القانون في مالطة وأنهيت الدراسة وحصلت على شهادة الماجستير”، وواصل زينل “كان حصولي على 
وظيفة مناسبة في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون قد جعلني في قمة السعادة، فكنت 
أول أمين عام لهذا المركز وعمليًا كنت أنا ومن عمل معي في تلك الفترة من أسس المركز وعملت بجد 
وإخالص حتى تمكنا من خلق سمعة إقليمية ودولية له”..“رمضانيات” التقت بالنائب السابق والمحامي 

يوسف زين العابدين زينل وتعرفت على كثير من تفاصيل مشوار نجاحه......

أحد المعالم الهامة في السـيرة المطهرة
مسجـد القبلتـين..”َفَلُنَولَِّيّنـََك ِقْبـَلًة َتْرَضاَهـا”

ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية
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صلى رسول اهلل “صلى اهلل عليه وسلم” ومن معه من المسلمين إلى بيت المقدس 
ستة عشر إلى ثمانية عشر شهرًا، وكان رسول اهلل “صلى اهلل عليه وسلم” يعجبه أن 
تكون قبلته إلى الكعبة قبلة أبيه إبراهيم عليه السالم، وكان يكثر الدعاء واالبتهال 
َب َوْجِهَك   إلى اهلل عز وجل من أجل ذلك، فاستجاب اهلل له، وقال تعالى“َقْد َنَرى َتَقلُّ

ما  الحراِم وحيُث  المسجِد  َشْطَر  َوْجَهَك  َفَولِّ  َتْرَضاَها،  ِقْبَلًة  َك  َفَلُنَولَِّينَّ ماء  السَّ في 
ُكْنُتم َفولُّوا وجوَهُكم َشْطَره، وِإنَّ الذين أُوُتوا الِكَتاَب َلَيْعَلُموَن أنه الحقُّ من ربهم، 
ا يعملون”، وكان ذلك - حسب أغلب الروايات - في شهر رجب من  وما اهلُل بغافٍل َعّمً
السنة الثانية للهجرة، وكان تغير القبلة في مسجد بني سالم سببًا لتغير أسمه إلى 
النبي “صلى اهلل عليه وسلم”  القبلتين، وذلك في صالة الظهر، وقد صلى  مسجد 
ركعتين منها إلى جهة المقدس، فلما نزلت آية تحويل القبلة استدار مع المسلمين 
تجاه الكعبة وصلى الركعتين الباقيتين إلى المسجد الحرام، وكانت صالة العصر من 

هذا اليوم أول صالة كاملة صالها تجاه الكعبة المشرفة..... 

تباين أراء قريـش واليهود حول تغـيير القبلة
ماء” َب َوْجِهَك في السَّ مسجد القبلتين..”َقْد َنَرى َتَقلُّ

مسجد بني سلمة
إلى  البعض  للقبلة، وذهب  التحول  تاريخ  وقد أختلف في 
شهر  من  النصف  الثالثاء  يوم  ظهر  في  بأنها  تعيينها 
شعبان من السنة األولى للهجرة النبوية المباركة، أي بعد 
المسلمين  قبلة  تحّولت  سنة  عشرة  بثالث  النبوية  البعثة 
آراء  تنوعت  كما  الشريفة،  الكعبة  إلى  المقِدس  بيت  من 
بتحويل  األمر  فيه  نزل  الذي  المسجد  تعيين  في  العلماء 
مسجد  سلمة  بني  مسجد  إنه  بعضهم  فقال  القبلة، 
بعض  رجح  وقد  النبي،  مسجد  إنه  آخرون:  وقال  القبلتين، 
العلماء أن أمر التحويل نزل على الرسول في مسجد بني 
سلمة، وهو يصلي الظهر بأصحابه، فصلى بهم ركعتين 

ثم تحول من جهة بيت المقدس إلى الكعبة.

التحويل 180 درجة 
ومن أشهر أقوال العلماء في تعيين مسجد القبلتين بأنه 
المكان الذي تحولت فيه القبلة، ما قال ابن النجار “والثابت 
عندنا أنها صرفت في الظهر في مسجد القبلتين”، كما 
المفسرين  من  واحد  غير  “وذكر  نصه  ما  كثير  ابن  قال 
وغيرهم أن تحويل القبلة نزل على رسول اهلل وقد صلى 

ركعتين من الظهر وذلك في مسجد بني سلمة فسمي 
قال  وغيره  مجاهدا  أن  البغوي  وذكر  القبلتين”،  مسجد 
بني  مسجد  في  اهلل  ورسول  القبلة  تحويل  آية  “نزلت 
الظهر  صالة  من  ركعتين  بأصحابه  صلى  وقد  سلمة، 
فتحول في الصالة واستقبل الميزاب وحول الرجال مكان 
بالقبلتين”، وفي ما  الرجال فسمي  النساء والنساء مكان 
يورد المفسرون سبب تحويل القبلة أن رسول اهلل “صّلى 
اهلل عليه وآله وسلم” كان عقب كل صالة ينتظر أمر ربه 
ِفي  َوْجِهَك  َب  َتَقلُّ َنَرى  “َقْد  تعالى  اهلل  فأنزل  القبلة،  في 
نحو  يتوجه  بأن  يأمره  اإللهي  األمر  نزل  أن  إلى  َماِء”،  السَّ
أن  وروي  اْلَحَراِم”،  اْلَمْسِجِد  َشْطَر  َوْجَهَك  “َفَولِّ  الكعبة 
وسلم”  وآله  عليه  اهلل  “صّلى  اهلل  ورسول  صرفت  القبلة 
قد صلى بأصحابه ركعتين من صالة الظهر، فتحول في 
النساء  مكان  الرجال  وحول  الميزاب  واستقبل  الصالة، 
أي  درجة   180 التحويل  وكان  الرجال،  مكان  والنساء 
نصف دائرة تقريبًا، وسمي هذا المسجد بعدها بمسجد 

القبلتين.

األهتمام المتواصل بالمسجد
من  العديد  فترات  وعلى  تاريخه  طوال  المسجد  وحظي 
األموي  الخليفة  عهد  في  أولها  كان  بنائه  في  التجديد 
عمر بن عبد العزيز 87 ـ 93هـ، وجدد أيضًا عام 950هـ في 
العزيز  عبد  بن  عمر  قام  كما  القانوني،  السلطان  عهد 
893 هـ  بتجديده وتعميره عندما ولي المدينة، وفي سنة 
بالمسجد  الخدم  شيخ  الجمالي  شاهين  الشجاعي  قام 
قام  هـ   950 سنة  وفي  سقفه،  وتجديد  بتعميره  النبوي 
السلطان سليمان بتجديده وتعميره، وكتب على الحائط 
الشمالي آية 144 من سورة البقرة بخط جميل جدًا، وهو 

جهة القبلة إلى بيت المقدس.

كافة الخدمات للمصلين 
عهد  في  وتوسعته  وتجديده  تطويره  المسجد  وشهد 
بن  فهد  الملك  له  المغفور  الشريفين  الحرمين  خادم 
عبد العزيز، فأقيم مكانه مبنى جديد يتألف من طابقين 
3920 م2، وتعلوه قّبتان  على مساحة مساحة المسجد: 
1190م2،  منهما  لكلٍّ  متر   18.8 وارتفاع  7.8م،  بقطر 
يشمل  كما  والزائرين،  للمصلين  الخدمات  كافة  ويشمل 
رواقا لتحفيظ القرآن الكريم، وهو يعد واحدًا من معالم 
المتميزة، حيث تظهر فيه أصالة العمارة  المنورة  المدينة 

اإلسالمية في الشكل والمضمون.

حادثة تغيير القبلة
القبلة من بيت المقدس إلى المسجد  وقد كانت حادثة 
الثاني للهجرة  الحرام في النصف من شعبان من العام 
من المواقف الجليلة والفاصلة في تاريخ األمة، حيث كان 
ا في المدينة  المجتمع المسلم ما زال حديث البناء نسبّيً
وينتظرون  به،  متربصين  والعرب  قريش  زالت  وما  المنورة، 
المدينة  في  اليهود  أن  كما  عليه،  للتشنيع  هفوة  أي  له 
المرتبطين مع المسلمين بمعاهدات ومواثيق كانوا في 
على  ويتلهفون  لهم،  العداوة  أشد  يحملون  باطنهم 
في  ين  مقرِّ والمسلمين،  اإلسالم  إلى  لإلساءة  فرصة  أية 
أنفسهم أنهم ما عقدوا هذه المعاهدات إال لضعفهم 
اإلسالم،  حول  الشبهات  وإثارة  المسلمين،  مواجهة  عن 
وهم  الصادقين  المؤمنين  هناك  كان  الوقت  ذات  في 
فيهم  تؤثر  فلم  واالّتباع،  التصديق  في  المثل  ضرب  من 
المفاجأة، ولم يصدمهم الحدث، أما المنافقين ومذبذبي 
اإليمان فقد قلق هؤالء من مصير من مات من المسلمين 
قبل تحويل القبلة، هل ُتقبل صالتهم أم ال؟ كما تساءلوا 
وكأنهم  المقدس،  بيت  نحو  السابقة  صالتهم  جزاء  عن 
من  اجتهادًا  كانت  السابقة  القبلة  إلى  الصالة  أن  ظنوا 
رسول اللهب غير وحي من اهلل؛ أما اليهود فهؤالء الذين 
كانوا فرحين مبتهجين عندما اتخذ الرسول بيت المقدس 
الرسول  أن  فظنوا  قبلتهم،  ألنها  الهجرة؛  عقب  قبلة 
سيتبعهم في دينهم بعد فترة، فلما جاء األمر بتحويل 
فأطلقوا  غرضهم؛  من  واليأس  باإلحباط  أصيبوا  القبلة 
“َما  قائلين  دينهم،  في  المسلمين  ليشككوا  لسانهم 
َوالَُّهْم َعْن ِقْبَلِتِهُم الَِّتي َكاُنوا َعَلْيَها”.. )البقرة(؛ فجاء الرد 
ِإَلى  َيَشاُء  َمْن  َيْهِدي  َواْلَمْغِرُب  اْلَمْشِرُق  ِه  ِللَّ “ُقْل  اإللهي 
ُتَولُّوا  أَْن  اْلِبرَّ  “َلْيَس  وأنزل   ،)142 )البقرة:  ُمْسَتِقيٍم”  ِصَراٍط 
آَمَن  َمْن  اْلِبرَّ  َوَلِكنَّ  َواْلَمْغِرِب  اْلَمْشِرِق  ِقَبَل  ُوُجوَهُكْم 
ِه”.. )البقرة(، أما قريش التي كانت متربصة المسلمين،  ِباللَّ
فقد قالت “رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا كله”، 
َما  “َوَحْيُث  وتعالى  سبحانه  وقال  عليهم،  ردَّ  اهلل  ولكن 
اِس َعَلْيُكْم  ِللنَّ ِلَئالَّ َيُكوَن  ُكْنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه 
َواْخَشْوِني  َتْخَشْوُهْم  َفَلا  ِمْنُهْم  َظَلُموا  الَِّذيَن  ِإالَّ  ٌة  ُحجَّ

ُكْم َتْهَتُدون”.. )البقرة(. َوأُلِتمَّ ِنْعَمِتي َعَلْيُكْم َوَلَعلَّ
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أول أمين عام لمركز التحكيم التجاري لدول التعاون.. يوسف زينل:

تعلمـت القرآن الكـريم على يـد “المالية” وطـريق 
النجاح لم يكـن سهـاًل

والمحامي  السابق  النائب  سرد 
يوسف زين العابدين زينل، في حديثه 
من  وفصول  محطات  لـ“رمضانيات” 
مسيرة حياته، يبدأ الحديث عن عائلته 
البداية،  منذ  الصعوبات  واجه  وكيف 
العطل  في  للعمل  إضطره  ما  وهو 
بعد  ينتقل  الدراسة،  أثناء  الصيفية 
لتقديم  توجهه  عن  للحديث  ذلك 
المانلوجات، وهي األناشيد الفكاهية 
والساخرة التي تنتقد أوضاعا معينة، 
للتعرف  البداية  هي  كانت  وكيف 
واإلنخراط  السياسية  المفاهيم  على 

في العمل السياسي.
وفي الطريق إلى ماوصل إليه زينل من 
نجاح، يشير إلى أن الطريق كان مليئا 
باألشواك، فكانت الصعاب ال تتوقف، 
بداية من الفصل من الدراسة ومن ثم 
بقاءه عاطاًل رغم إمتالكه لـ3 شهادات 
أكاديمية، وصواًل إلى الصعوبات التي 
وزوجته،  حياته  شريكة  تحملتها 
المعنوي  بدعمها  زينل  يعترف  إذ 
معه  المشرفة  ووقفتها  له  والمادي 
طيلة مشواره الصعب... الحوار التالي 

يوضح الكثير من التفاصيل:

مكانها  النشأة،  على  نتعرف  أن  نريد  البداية  في   q
وظروفها؟

وفريج  سوار  بن  فريج  بين  ما  تقع  منطقة  في  ولدت 
هذه  في  تتركز  زينل  عائلة  كانت  إذ  بالمنامة،  الحدادة 
المنطقة، وبالنسبة لطفولتي فقد كانت مليئة بالبساطة 
كان  والذي  الكبير  جدنا  بيت  في  نشأت  إذ  والسعادة، 
يضم جميع أفراد العائلة، وكنت أذهب للكتاتيب وأتعلم 
كانت  بالمناسبة  وهي  “المالية”،  يد  على  الكريم  القرآن 
تميز مابين أبناء التجار والبقية، فكانت تقربهم وتبعد أبناء 
بالظهور  المشاكسة  صفة  بدأت  لذلك  ونتيجة  الفقراء، 
لدي، ومقابل ذلك كانت المالية تعمد إلى أسلوب عقابي 

شديد يتمثل في مايعرف بالفلقة والضرب.

q وماذا عن الجد؟ كيف كانت أوضاعه؟

على مستوى األسرة كان جدي محمد زينل تاجرًا، وكانت 
لديه إمكانيات جيدة، إال أن والدي اتجه للعمل في البنك، 
وكانت إصابة جدي بارتجاج في المخ بسبب حادث سيارة 
في  مقعدًا  فأصبح  صحته  تدهور  إلى  أدى  قد  له  تعرض 
بيع  قرر  لذلك  عليه،  الديون  ذلك  بسبب  وتراكمت  البيت 
عمل  فقد  والدي  أما  الديون،  تسديد  أجل  من  عمي  بيت 
كما ذكرت في البنك البريطاني للشرق األوسط لمدة 12 
سنة، وبعد تركه للبنك فتح بقالة لم يقرر لها النجاح، وهو 
إضطر  صعبة  بظروف  لمرورنا  المطاف  نهاية  في  أدى  ما 
سنوات،  بأربع  يكبرني  الذي  أحمد  الكبير  أخي  بسببها 
بابكو،  التدريب المهني في شركة  لبرنامج  إلى اإلنضمام 
عمل  عن  للبحث  الوالد  دفع  ما  وهو  بسيط،  راتب  مقابل 
فكان يتنقل من عمل آلخر، وفي تلك الفترة بدأت الظروف 

سنة   13 وعمري  أضطر  ذلك  بسبب  وكنت  أصعب،  تصبح 
للعمل في العطل الصيفية، فعملت في مهن متعددة 

من بينها النجارة.

q وكيف كانت مرحلة الدراسة مع يوسف زينل؟

دراستي كانت في مدرسة حاتم اإلبتدائية، ويعود سبب 
فيها  وقضيت  المبنى،  مالك  إسم  على  بذلك  تسميتها 
– حاليًا اإلمام  سنتين، إنتقلت بعدها للمدرسة الوسطى 
غناء  في  مشاركتي  المدرسة  هذه  شهدت  وقد   – علي 
مدرسة  في  يغني  أحمد  أخي  كان  فيما  المانلوجات، 
القضيبية، والمانلوجات هي األناشيد الفكاهية والساخرة 
أن  القول  ويمكن  معينة،  أوضاع  إنتقاد  إلى  تهدف  التي 
بدايات تعلقي بالسياسة وتعرفي عليها كانت من خالل 
إلى  ويتطرق  سياسيًا  بعضها  كان  فقد  المانلوجات،  فن 

أنني  وأذكر  المستعمرة،  العربية  البلدان  في  األوضاع 
الجزائر  في  الوضع  تتناول  مسرحية  في  حينها  شاركت 
األغاني  وكانت  باقر،  أحمد  الفنان  المرحوم  بمشاركة 
لي  بالنسبة  بداية  شكل  ما  وهو  المسرحية،  في  حاضرة 

للتعرف على حركات التحرر.

وقبل أن أخوض في هذا الشأن، أجد من الضروري اإلشارة 
العلوي،  شبر  محمود  األستاذ  آنذاك  المدرسة  مدير  إلى 
فقد كان مربيًا فاضاًل وألنه شكل الرعيل األول فمن الجيد 
المطالبة بتكريمه، خاصة وأن المدرسة قد شهدت الكثير 
لجميع  حنونًا  أبًا  إزاءها  وكان  اإلجتماعية،  المشاكل  من 
الذين  المدرسين  غالبية  من  تماما  العكس  على  الطلبة، 
كانت القسوة والضرب وسيلتهم الوحيدة للتفاهم مع 
الطلبة، وأذكر في هذا الصدد، أن المدير ابتعث لدورة في 
إحدى  في  تجربة  على  تعرف  وهناك  أوروبا  دول  إحدى 
وكانت  الوسطى،  المدرسة  في  تطبيقها  وأراد  المدارس 
ترك  خالل  من  التالميذ  في  الثقة  تعزيز  عن  عبارة  الفكرة 
األكل الموجود في المقصف على الطاولة على أن يأخذ 
كل تلميذ نصيبه ويترك المبلغ، وألن العملية كانت تعتمد 
وكانت  فشلت  فقد  الذاتية  الرقابة  على  مطلق  بشكل 
النتيجة أن سرق األكل واألموال معًا، وهو ما أدى إلفالس 

المدرسة وإصابة المدير باإلحباط.

q لماذا طلبت نقلك إلى مدرسة أخرى ؟ 

بالمشاكل  مليئة  كانت  المدرسة  فإن  سلفًا،  ذكرت  كما 
من جهة وبإستخدام المدرسين ألسلوب الضرب العنيف 
بنقلي  أهلي  لمطالبة  دفعني  ما  وهو  أخرى،  جهة  من 
لمدرسة أخرى إال أنهم لم يتجاوبوا معي وكانت النتيجة 
هروبي المتكرر من المدرسة، ومن بين حوادث الضرب التي 
تعرضت لها أذكر أن أحد المدرسين قام بضربي بالمسطرة 
التي يقع في أحد طرفيها القاطع الحديدي، ولم يتوانى 
ذلك  وكان  رأسي  وعلى  يدي  على  ضربي  عن  المدرس 
تلك  كانت  كله  ذلك  وبسبب  مني،  الدماء  بإسالة  كفياًل 
المرحلة شديدة القسوة، وبعد أن أنهيت الصف السادس 

مع رئيس المنظمة البحرية الدولية عند التخرج من الجامعة البحرية بالسويد

يوسف زين العابدين زينل
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وانتقلت من هذه المدرسة وكان ذلك بمثابة النهاية لتلك 
المظاهرات  خروج  شهدت  جديدة  مرحلة  لتبدأ  المرحلة، 
المؤيدة للجزائر، وكانت األوضاع في تلك الفترة قد امتازت 
بالحضور واإلنتشار القويين لحركة القوميين العرب، لنبدأ 
حينها بإلتقاط المفاهيم السياسية حتى انتقلنا لمدرسة 
تزامن  وبسبب  اإلعدادية،  للمرحلة  كانت  والتي  الحورة 
للتوجه  أميل  بدأت  فقد  المراهقة  بسن  مروري  مع  ذلك 
الديني بدرجة معينة، كما أن مدرس مادة الدين آنذاك قد 
ساهم في ذلك من خالل طريقته المحببة لنا في شرح 
لتعرفي على  بداية  الديني ذاك  إهتمامي  المادة، وكانت 
مفاهيم وأفكار جديدة حتى أن عرض علي أحد األصدقاء 
اإلنضمام لحركة القوميين العرب، ولم أقبل ذلك بسبب 
عدم معرفتي للكثير من التفاصيل عنها، وكان للمدرسين 
عن  الكثير  تعليمنا  في  دور  الشام  بالد  من  القادمين 
التي  األمور  الفلسطينية، ومن  السياسي والقضية  الشأن 
أظهرتها تلك الفترة ميلي للكتابة األدبية، وأذكر هنا أنني 
كتبت موضوعا تحت عنوان مقترح من قبل المدرس وهو 
على  ممتاز  درجة  على  وحصلت  الريح”  مهب  في  “زهرة 
كتابتي للموضوع، كذلك كنت شغوفًا بالتاريخ والفلسفة 
والجغرافيا وعدد من المواد، إال مادة الرياضيات والتي لم 

تكن العالقة وديًا بيني وبينها أبدا.

في تلك الفترة حدثت إنتفاضة مارس، وكان فريقنا الذي 
الوطني  التحرير  جبهة  تتقاسمه  معقاًل  فيه  نسكن 

وحركة القوميين العرب.

q وفي أي المدارس كانت المرحلة الثانوية؟

المنامة  لمدرسة  انتقلت  اإلعدادية  الحورة  مدرسة  بعد 
بسبب  منها  طردي  المدرسة  هذه  شهدت  وقد  الثانوية، 
مشاركتي في مظاهرات العام 1968م، ومن سوء الحظ 
شهر  هي  اإلمتحانات  على  متبقية  كانت  التي  المدة  أن 
والبحث  البطالة  مرحلة  بدأت  ذلك  وبسبب  فقط،  واحد 
عن العمل، ألعمل بداية في فندق دلمون كمشرف على 
الدوام، وبعدها في مهنة فبريكتر، بعد ذلك قررت إكمال 
ذلك  وكان  النجاح  من  تمكنت  وبالفعل  الثانوية،  دراستي 

في العام 1970م.

كانت  فكيف  لموسكو،  توجهت  الثانوية  بعد   q
األجواء هناك؟

الثانوية حصلت على فرصة  بعد حصولي على الشهادة 
للذهاب لإلتحاد السوفييتي لدراسة القانون الدولي، وقد 
شهدت  قد  الفترة  هذه  وكانت  سنوات،   7 هناك  مكثت 
مناصب  في  وتدرجت  الوطني،  التحرير  لجبة  إنضمامي 
اإلتحاد  في  للجبهة  ممثاًل  أصبح  ألن  وصلت  حتى  قيادية 
تسبب  وقد  الطالبي،  اإلتحاد  لرئيس  ونائب  السوفييتي، 
نشاطي هذا في تعرضي للتحقيق واإلعتقال في فترات 
الناحية  من  موسكو  مرحلة  من  إستفدت  وقد  متفرقة، 
السياسية واأليديولوجية إضافة لحصولي على الشهادة، 

ومن المفيد اإلشارة هنا إلى أن ذهابنا لإلتحاد السوفييتي 
أننا  إال  الدولة،  هذه  عن  مثالي  تصور  له  مضافًا  كان 
حتى  بالفساد  وإصطدمنا  األخطاء  من  الكثير  اكتشفنا 
على  بالتأثير  كفياًل  ذلك  وكان  الشيوعي،  الحزب  داخل 
قناعاتي السياسية، إذ حصل لدي ردة فعل شديدة والحقًا 
أجريت مراجعات فكرية وبدأت أنظر بواقعية أكثر للعمل 
فالشيوعية  ذلك،  مع  التكيف  على  وعملت  السياسي 
فكرة مثالية وكل من يأتي يعمل على تطبيقها بالطريقة 
التي تالئم دولته أو مصالحه، فالماركسية مثاًل أصبح لها 
من  وبالرغم  فيها،  تطبق  التي  للدول  طبقًا  عديدة  أوجه 
أنها تضمنت  إال  السوفييتي  اإلتحاد  اإليجابيات في تجربة 
بعض السلبيات من بينها ما يتعلق بالحرية الشخصية أو 

اإلقتصاد.

نتعرف  هل  السياسي،  النفق  من  الخروج  أردنا  لو   q
قليال على األسرة والزواج؟

ونتيجة  البحرين،  في  1970م  العام  في  كان  زواجي 
الفراق،  من  وزوجتي  أنا  نعاني  كنا  السياسي  للنشاط 
وعندما إلتقينا تولد لدي حنين بصورة كبيرة للبحرين وهو 
التنظيم،  موافقة  دون  من  للبحرين  للعودة  دفعني  ما 
وتعرضت بعد ذلك لظروف معيشية صعبة، وكنت أتنقل 
من بلد آلخر حتى وصلت لإلمارات العربية المتحدة، وقررت 
البحث عن عمل هناك وكنت أتابع الصحف من أجل ذلك، 
حتى ابتسم لي الحظ إذ كان إلنتقال الجامعة العربية من 
مصر إلى تونس بسبب الخالف حول اتفاقية كامب ديفيد 
التابعة  المؤسسات  انتقلت  فقد  ذلك،  في  رئيسي  سبب 
للجامعة أيضًا من مصر إلى عدد من الدول العربية وكان 
البحري،  للنقل  العربية  األكاديمية  اإلمارات  نصيب  من 
وكان صديقي الكاتب الصحفي عبداهلل العباسي يعمل 
في الديوان األميري بالشارقة، وأردت دعمه في الحصول 
إال  أمين مكتبة،  المعلن عنها والتي كانت  الوظيفة  على 

الحظ  أن  إال  رفضي،  وتم  علي  تنطبق  لم  اإلشتراطات  أن 
عاود لإلبتسام مجددًا حين عرضت علي في نفس الوقت 
وظيفة مدير عالقات عامة براتب لم أكن أحلم به ويبلغ 
5 آالف درهم إضافة لسكن وسيارة، وكان عملي هذا قد 
كنت  التي  الفكرية  الصراعات  عن  إنشغالي  في  ساهم 
ترقيات  على  حصلت  المضني  العمل  وبعد  منها،  أعاني 
وتوطت عالقتي مع أعضاء مجلس اإلدارة وحصلت على 
بعثة من قبل األمم المتحدة لدراسة تخصص إدارة بحرية 
األكاديمية ليصل  راتبي في  السويد، وبعد ذلك قفز  في 
على  أتردد  وكنت  كمحاضر  فعملت  درهم،  آالف   7 إلى 
البحرين لزيارة األهل، وبعد 4 سنوات من ذلك حصلت على 
الدراسة  القانون في مالطة وأنهيت  لدراسة  فرصة على 
عادت  حظي  ولسوء  الماجستير،  شهادة  على  وحصلت 
إنهاء  رسالة  لي  وأرسلوا  لإلسكندرية  مجددًا  األكاديمية 

خدمة وأنا في مالطة.

q وكيف تعاملت مع هذا التحدي؟

1991م، وهو  2 أغسطس من العام  عدت للبحرين بتاريخ 
اليوم الذي شهد اجتياح العراق للكويت، وفي تلك األجواء 
الوظيفة،  عن  البحث  أو  الحديث  المستحيل  من  كان 
حوزتي  في  كان  إذ  الكبرى  الطامة  بمثابة  هذه  فكانت 
وبسبب  وظيفة  دون  من  لكن  أكاديمية  شهادات   3
حصلت  طويل  بحث  وبعد  صعبة،  األوضاع  كانت  ذلك 
تأجير  كمشرف  العربية  المالحة  شركة  في  وظيفة  على 
مقداره  وبراتب  أيضًا،  اإلمارات  في  ذلك  وكان  حاويات، 
المباشر  رئيسي  كان  حظي  ولسوء  بحريني،  دينار   1600

وبسبب  األموال  إلختالس  يعمد  وكان  آسيوية  أصول  من 
معرفتي بذلك أراد التخلص مني فعمل على مضايقتي، 
وبالفعل  للكويت  اإلدارات  بعض  بنقل  قرار  صدر  أن  حتى 
الكويت،  في  للعمل  انتقل  ممن  وكنت  لذلك  تحمست 
ولم يكتب لنا اإلستقرار في الكويت بسبب غالء السكن، 
وكان حصولي على وظيفة مناسبة في مركز التحكيم 
قمة  في  جعلني  قد  التعاون  مجلس  لدول  التجاري 
السعادة، فكنت أول أمين عام لهذا المركز وعمليا كنت أنا 
ومن عمل معي في تلك الفترة من أسس المركز وعملت 
بجد وإخالص حتى تمكنا من خلق سمعة إقليمية ودولية 

له، لذلك أعتبره أحد اإلنجازات التي تمكنت من تحقيقها.

q في خضم كل هذه التفاصيل والمعاناة، كيف كان 
دور شريكة حياتك؟

زوجتي وقفت معي ودعمتني من البداية للنهاية، وكان 
ذلك ماديًا ومعنويًا، فعلى الرغم من كل األوضاع الصعبة 
إلى  الفترات  من  فترة  في  دفعتني  والتي  بها  مررت  التي 
اإلبتعاد عن الزوجة واألبناء، إال أن ذلك كله لم يمنع من أن 
تقف معي زوجتي الوقفة المشرفة والتي لوالها لم أكن 

ألتمكن من الوصول لكل ماوصلت إليه.    

مع مجموعة من الطلبة البحرينيين في مدينة لينتغراد )سانت بطرسبرغ(مع أخيه أحمد

عند تخرجه مع مجموعة الطلبة البحرينيين عام 1977 
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مجلس عبدالرحمن بوعلي
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مجلس آل محمود
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مجلس المسلم
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متوفــر اآلن تحــت سـقف واحــد..

 لدينـا.. برامج عالجيـة متكاملـة تشمـل إعـادة تأهيـل الشكـل بعـد السكتـات الدماغيـة، 
وعالجـات حـوادث الدمـاغ والتشنجـات والصـداع النصفـي.

لدينا كل ما يتعلق بطب العيون.. والحساسية المزمنة، وحاالت اضطراب آالم العين واألذن.
ليس هذا فحسب.. بل لدينا عالج هشاشة العظام، والعمود الفقري، والتهاب الجيوب األنفية، وآالم الظهر، وفتق القرص، 

والجنف، وحاالت الحوادث الرياضية، ومشاكل الركبتين، وإلتهاب المفاصل والروماتيزم.

وفي المنتجع.. رعاية للمسنين.. عالج أمراض الصدفية، والعقم والرعاية، وحاالت اإلكتئاب والتوتر، كما ُنولي اهتمامًا خاصًا 
باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.

عالج إللتهابات القولون.. والكلي واألمعاء.. والكولسترول.. وسكر الدم.. وموازنة هرمونات الجسم.. عالج الحجامة..
كما لدينا في المنتجع عالج مدمني المخدرات والكحول والتدخين.

منتجــع البحريــن الصحــي.. تلبــي رغباتــك كلهـــا.. في مكـــان واحــد..

هاتف: 17795961 973+، فاكس: 17795961 973+
حديقة رقم: 339 شارع 35 الجنبية 565، صندوق بريد 30655، البديع، مملكة البحرين  

info@bahrainwellnessresort.com :البريد االلكتروني www.bahrainwellness.com :الموقع االلكتروني

 في منتجعنا الصحي.. العالج
البديل المستخلص من الطبيعة..

رمضـــان أطيـــب مع دجــاج الكــوثر

 +973 17 783399  : هاتف 
فاكس: 14 0 785 17 973+
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ذكريات من أيام زمان

إفتتح المغفور له الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة  	•
أول محطة إلسالة المياه في البحرين عام 1948م

عرفت البحرين الصناديق البريدية الخاصة  	•
للمشتركين في عام 1949م ويعتبر صندوق رقم )1( 

تابع للمستشفى األمريكي

نادي البحرين للسيدات، جمعية نسائية ترأسها زوجة  	•
مستشار حكومة البحرين )بلجريف( تأسست عام 

1953م وأغلقت في عام 1954م

تأسس بنك البحرين الوطني عام 1957م 	•

تأسس نادي الحدائق والزهور في البحرين في عام  	•
1964م

فيضانات أمطار شتوية غير عادية مقابل المستشفى اإلرسالية األمريكية، )1953 - 1954م(

فيضانات أمطار شتوية غير عادية مقابل المستشفى اإلرسالية األمريكية، )1940 - 1941م(
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طائرات من طراز )ساند الند( التابعة للطيران اإلمبراطوري، 
والمستخدمة للرحالت الطويلة

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة  ومجموعة 
من األعيان، لدى إفتتاح خزان المياه لتزويد مدينة المنامة، الواقعة في 

منطقة أم الحصم حاليًا

طائرة للرحالت القصيرة والتي كانت تسمى محليًا )بالجرادة(




