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Ramadanyat

في فريج الذواودة بدأت خطواتها األولى للنجاح

فائزة إبراهيم الزياني  ..رائدة العمل
اإلجتماعي التطوعي

لم يكن لقب “أم التنمية” مجرد وسام تتشرف برفعه
فائزة الزياني في مجلسها النسائي ذائع الصيت
بقدر ما هو لوحة فنية رائعة ملونة بريشة الجهد
واإلجتهاد للكثير من األعمال اإلجتماعية والتنموية
وقائمة طويلة من روافد البر والخير والعمل التطوعي
في مشوار زاخر بالنجاح والتميز والريادة بدأت الزياني
خطواته األولى من فريج “الذواودة” الذي انتقلت
له األسرة من فريج الفاضل حينما نشأت على حب
العمل التطوعي على أيدي والديها اللذين علماها
إلى جانب االعتماد على الذات والتضحية في سبيل
اآلخرين أهمية القراءة والعلم والتعلم لتخوض

الزياني أولى تجاربها في العمل اإلجتماعي التطوعي
وعمرها ال يتجاوز الثامنة ،ورغم المواقع الكثيرة التي
عملت فيها إال أنها وجدت نفسها بشكل أكبر في
وزارة الشئون اإلجتماعية ،وفيها تمكنت من تأسيس
وإقامة العديد من المشروعات اإلنمائية واإلدارات،
وتدريب الكثير من الكوادر النسائية البحرينية ،ولكن
ذلك لم يمنعها من مواجهة التحديات والمعوقات
التي وقفت في طريق نجاحها ،وتؤكد دائما “لم أولد
وفي فمي ملعقة ذهب” “ ..رمضانيات” تلقي الضوء
على مسيرة نجاح إحدى أبرز نساء المجتمع وانجازاتها
الكثيرة والمتعددة بالبحرين ...

”وجعل بينكم مودة ورحمة”

الزواج  ..تاج الفـضيلة

قال تعالى “ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم
تذكرون  ”-الذاريات  ،-وقال “سبحان الذي خلق
األزواج كلها مما تنبت األرض ومن أنفسهم ومما
ال يعلمون”  -يس  ،-فكم هي رائعة السنة
الشرعية التي سنها اهلل في مخلوقاته حتى
لكان الكون كله يعزف نغمًا مزدوجًا ،والزواج
على الجانب اإلنساني رباط وثيق يجمع بين الرجل
والمرأة ،وتتحقق به السعادة ،وتقر به األعين إذا
روعيت فيه األحكام الشرعية واآلداب اإلسالمية،
قال تعالى“ :ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة
أعين واجعلنا للمتقين إمامًا”  -الفرقان  ،-وهو
السبيل الشرعي لتكوين األسرة الصالحة ،التي هي
نواة األمة الكبيرة ،فالزواج في الشريعة اإلسالمية
عقد يجمع بين الرجل والمرأة يفيد إباحة العشرة
بينهما ،وتعاونهما في مودة ورحمة ،ويبين ما
لكليهما من حقوق وما عليهما من واجبات...
“رمضانيات” تلقي الضوء على أهمية الزواج في بناء
المجتمعات اإلنسانية ونموها وتقدمها ...

من أرشيف الصحف البحرينية

�شعراء من البحرين

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

Ramadanyat-Arabic-H32 x 23.5W.pdf

1

6/10/13

2:35 PM

3

الجمعة  10رمضان  1434هجرية •  19يوليو  • 2013السنة الخامسة العدد 128

تتحقق به السعادة وتقر به األعين

الزواج ” ..والذين هم لفروجهم حافظون”
ْ
علت
وج
إلي من دنياكم :النساء والطيبُ ،
ُ
“حبِّب َّ
قرَّ ة عيني في الصالة” – أحمد  ،-والزواج منهل
عذب لكسب الحسنات ،قال صلى اهلل عليه وسلم
“في ب ْ
ُضع  -كناية عن الجماع  -أحدكم صدقة”،
قالوا :يا رسول اهلل ،أيأتي أحدنا شهوته ،ويكون له
فيها أجر؟ قال :أرأيتم ،لو وضعها في حرام ،أكان
عليه ِو ْزر؟ ،قالوا :بلى ،قال :فكذلك إذا وضعها في
الحالل كان له أجر” – مسلم  ،-وقال صلى اهلل عليه
وسلم “وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه اهلل إال
أجرت عليها ،حتى ما تجعل في فم امرأتك” ،والزواج
يوفر للمسلم أسباب العفاف ،ويعينه على البعد عن
الفاحشة ،ويصونه من وساوس الشيطان ،قال صلى
اهلل عليه وسلم“ :إن المرأة تقبل في صورة شيطان،
وتدبر في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم من امرأة
يرد ما في نفسه”
ما يعجبه ،ف ْلي ِ
َأت أهله ،فإن ذلك ُّ
– مسلم .-

اإلقتران واإلزدواج

سبيل للتعاون

الزواج في اللغة العربية يعني اإلقتران واإلزدواج

والزواج سبيل للتعاون ،فالمرأة تكفي زوجها تدبير

فيقال زوج بالشيء ،وزوجه إليه :قرنه به ،وتزاوج القوم
وازدوجوا :تزوج بعضهم بعضا ،والمزاوجة واإلقتران
بمعنى واحد ،واصطالحا هو العالقة التي يجتمع
فيها رجل وامرأة لبناء أسرة ،الزواج عالقة متعارف

َّ
رغب النبي صلى اهلل عليه وسلم في الزواج،
َّ
وحث عليه ،وأمر به عند القدرة عليه ،فقال
صلى اهلل عليه وسلم “يا معشر الشباب،
من استطاع منكم الباءة – أي :القدرة على
ُّ
أغض
تحمل واجبات الزواج  -فليتزوج ،فإنه
للبصر ،وأحصن للفرج ،ومن لم يستطع
فعليه بالصوم ،فإنه له ِو َجاء  -أي :وقاية
وحماية ،-كما أن الزواج سنة من سنن
األنبياء والصالحين ،فقد كان لمعظم
األنبياء والصالحين زوجات ،وقد ع َّنف رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم من ترك الزواج
وهو قادر عليه ،ونبه إلى أن هذا مخالف
لسنته صلى اهلل عليه وسلم” ،وقال تعالى
“والذين هم لفروجهم حافظون ،إال على
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير
ملومين ،فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك
هم العادون” -المعارج ... -

أمور المنزل ،وتهيئة أسباب المعيشة ،والزوج يكفيها
أعباء الكسب ،وتدبير شئون الحياة ،قال تعالى
“وجعل بينكم مودة ورحمة” – الروم  ،-والزواج
عالقة شرعية ،تحفظ الحقوق واألنساب ألصحابها،

عليها ولها أساس في القانون والمجتمع والدين،

وتصون األعراض والحرمات ،وتطهر النفس من

وهي اإلطار األشهر للعالقة الجنسية وإنجاب

الفساد ،وتنشر الفضيلة واألخالق ،قال تعالى “والذين

األطفال للحفاظ على الجنس البشري ،وغالبًا ما

هم لفروجهم حافظون ،إال على أزواجهم أو ما

يرتبط الشخص بزوج واحد فقط في نفس الوقت،

ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ،فمن ابتغى

ولكن في بعض المجتمعات هناك حاالت لتعدد

وراء ذلك فأولئك هم العادون”  -المعارج  ،-وقال

الزوجات أو األزواج ،ويبدأ الزواج بعقد شفوي وكتابي

صلى اهلل عليه وسلم :كلكم راع وكلكم مسئول

على يد سلطة دينية أو سلطة مدنية ،وعادة ما

عن رعيته ،اإلمام راع وهو مسئول عن رعيته ،والرجل

يستمر االرتباط بين الزوجين طول العمر ،وفي بعض

راع في أهله وهو مسئول عن رعيته ،والمرأة راعية

األحيان وألسباب مختلفة يفك هذا الرابط بالطالق

في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها ،والخادم

بتراضي الطرفين أو طرف آخر كالقضاء أو المحاكم.

راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته ،والرجل

ثمرات الزواج

راعٍ في مال أبيه وهو مسئول عن رعيته ،فكلكم

والزواج باب للخيرات ،ومدخل للمكاسب العديدة
للفرد والمجتمع ،ولذلك فإن من يشرع في الزواج
واقتداء بالنبي صلى اهلل عليه وسلم
طاعة هلل
ً
فإنه يجد العون من اهلل ،قال صلى اهلل عليه وسلم
“ثالثة حق على اهلل عونهم :المجاهد في سبيل

راع ،وكلكم راع ومسئول عن رعيته ،كما يساهم
الزواج في تقوية أواصر المحبة والتعاون من خالل
المصاهرة ،واتساع دائرة األقارب ،فهو لبنة قوية في
تماسك المجتمع وقوته.

الزواج في الحلم

اهلل ،والمكاتب الذي يريد األداء ،والناكح الذي يريد

ويدل الزواج في المنام على العناية من ال ّله تعالى.
وربما ّ
دل الزواج على األسر والدين والهم والغم .فإن

خالصة هلل يثاب المقبل عليها ،أما عن ثمراته فهي

تزوج اإلنسان امرأة مجهولة ّ
دل ذلك على قرب األجل،

كثيرة ،فالزواج طريق شرعي الستمتاع كل من

والرحلة من دار إلى دار ،وإن كان صالحًا لإلمارة تولى،

الزوجين باآلخر ،وإشباع الغريزة الجنسية ،بصورة

أو نال منصبًا يليق به ،وإن كان بزفاف حسب العادة

يرضاها اهلل ورسوله ،قال صلى اهلل عليه وسلم

فهو منصب أو صيت حسن.

العفاف” – الترمذي  ،-وبذلك يصبح الزواج عبادة
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عرفت طريق العمل التطوعي في عمر الثامنة

فائزة إبراهيم الزياني ” ..أم التنمية” اإلجتماعية
في سجالت الوطن نساء ُحفرت أسمائهن في تاريخه وحاضره ،وعالمة من عالمات المستقبل
الزاهر والغد المشرق لبحريننا الغالية ..والسيدة فائزة الزياني واحدة من الالتي عشقن تراب الوطن،
ويشهد بذلك ميدان العمل اإلجتماعي التطوعي وقبل ذلك ميدان وزارة الشئون اإلجتماعية -
التنمية اإلجتماعية حاليًا ،-فهي وكما يلقبها البعض “أم التنمية” ،تشفع لها في ذلك إنجازاتها
الكبيرة والكثيرة ،والتي لو لم يكن من بينها إال إنجاز القضاء على األمية لكفى “ ..رمضانيات”
إلتقت الزياني للتعرف على نشأتها وإنجازاتها والتحديات التي واجهتها ..
فائزة إبراهيم الزياني

 qكيف كانت حياة الفريج األولى؟ وكيف أثرت في
مشوار النجاح الطويل؟
نشأت في “فريج” الذواودة بالمنامة ألبوين متعلمين،
وألن البيت هو أول مدرسة يتعلم فيها اإلنسان ،فإن
الفضل يعود ألسرتي في تنشئتي على حب العمل
والدي تعلمنا حسن التربية
التطوعي ،فعلى أيادي
َّ
واإلعتماد على الذات ،وكان لهما الدور الكبير في
تشجيعنا على التعليم فوالدي كان عاشقًا لحد
الثمالة للقراءة وكان يجلب الكتب والمجالت معه
للمنزل بشكل يومي ،وعلى هذا المنوال انتقلت
“عدوى” حب القراءة لنا ،عالوة على ذلك ،فقد عملت
منذ طفولتي  -كان عمري حينها نحو الثمان سنوات -
كمتطوعة مع والدتي في جمعية النهضة ،وكنا إلى
جانب ذلك نذهب لنتفقد حاالت األسر ومساعدتهم
في “فريجنا” برفقة والدي ووالدتي وعماتي وبيت
خالي ،ليس هذا فحسب فقد كانت والدتي وعماتي
وزوجة خالي عضوات في جمعية النهضة وكانوا
يصطحبونا معهن لنرى ما يقومون به من أعمال
من أجل تحسين وضع المرأة وكنا نتعلم ونتشرب
منهن كل ذلك ،بعد ذلك بفترة وجيزة افتتحت
الجمعية فص ً
ال لتعليم الكبار ،وتطوعت للتعليم
في هذا الفصل خال العطلة الصيفية إذ كنت حينها
طالبة في المرحلة الثانوية ،وال أزال أتذكر المكافأة
المالية التي تسلمتها مقابل ذلك والبالغة قيمتها 50
دينارًا ،وقد فرحت بها كثيرا ،وحين انتقلت لجمهورية
مصر العربية للدراسة الجامعية في جامعة القاهرة،
كان حب العمل اإلجتماعي التطوعي حاضرًا معي
وكنت أعمد للتعرف على أساليب ومشروعات األخوة
المصريين في العمل التطوعي بالنظر لتجربتهم
الرائدة في هذا المجال.

ندوة بالتعاون مع األستاذ نجيب فريجي ،مدير مركز األمم المتحدة لإلعالم ،يونيو 2013

التي عملت فيها إال أنني وجدت نفسي بشكل أكبر
حين انتقلت عام  1972لوزارة الشئون اإلجتماعية -
التنمية اإلجتماعية حاليًا -وفيها تمكنت – بمعية فريق
عمل أعتز به كثيرًا  -من تأسيس الشئون اإلجتماعية
وإقامة العديد من المشروعات اإلنمائية وتأسيس
اإلدارات إضافة لتدريب الكثير من الكوادر النسائية
التي أصبحن اليوم يتقلدن المناصب المتقدمة في
البلد ،وحين وجدت أن العمل في الوزاة ال يسير على
النحو المطلوب ،قررت إنهاء دوري عن طريق التقاعد
المبكر في العام 2003م ،وانتهت تلك الحقبة لكن
مشواري مع المرأة تواصل واستمر ،فشخصيتي ال
تعرف التوقف ،ويشهد على ذلك تأسيسي للعديد
الجمعيات ،أذكر منها في هذا الصدد جمعية سيدات
األعمال البحرينية عام  2000ثم جمعية المرأة المعاصرة
التي تأسست في العام 2004م ،ألكتشف من خالل
ذلك أن العمل التطوعي بحر عميق يحتاج للكثير من
الجهود والتضحيات ليؤتي ثماره وتتحقق أهدافه.

 qعملت بدأب واجتهاد لتحسين واقع المرأة
البحرينية ،فما أبرز التحديات التي واجهتك في
مشوارك الطويل؟

 qماذا عن أبرز األنشطة التي تمارسونها حالي ًا في
جمعية المرأة المعاصرة؟

واجهت العديد من التحديات خالل عملي في أكثر
من موقع إلى الدرجة التي تدفعني للتأكيد على أنني
لست من فئة “من يولد وفي فمه ملعقة من ذهب”،
إذ جاهدت وحاربت كثيرًا ولم يكن الطريق مفروشًا
بالورود كما قد يعتقد البعض ،ورغم المواقع الكثيرة

األنشطة لدينا بالجمعية كثيرة ومتعددة وتغطي
العديد من المجاالت الثقافية واإلقتصادية
واإلجتماعية ،ومن أبرزها العمل الذي نقوم به في
سبيل تدريب عدد من الشابات على العمل اإلجتماعي
التطوعي وجذبهن إليه ،عبر إشراكهن معنا في لجنة

الشابات بالجمعية ،ولدينا حاليًا  30شابة يعملن في
ثان
هذه اللجنة ،في إطار خطة إلعداد وتأهيل صف ٍ
لضمان مواصلة العمل التطوعي وعدم توقفه.

 qهل ساهمت التكنولوجيا واإلمكانات الحديثة في
تطوير فكرة وأدوات العمل التطوعي حالي ًا؟
في الحقيقة ،أضحى واقع العمل التطوعي أكثر
صعوبة رغم توفر اإلمكانيات وسهولة التنقل
للمناطق المختلفة ،وفي السابق كانت الناس بحاجة
للتعليم والتوجيه ،أما اآلن فالجميع تعلم وأصبح
مكتف فكريًا وثقافيًا ،ونتيجة لذلك فقد إرتقى الناس
ٍ
ولم يعودوا بحاجة للتوجيه ،وهذا أحد الفروق بين
جيل السابقين والجيل الحالي ،وعلى صعيد العاملين
في مجال التطوعي ،فإننا نعمل حاليًا على إرشاد
وتوجيه من يحتاج من فئة كبار السن وفئة الشابات،
أما سواهم فلم يعودوا بحاجة للمساعدة أو التوجيه
كما أشرت.

 qيعد مجلس فائزة الزياني أحد أبرز المجالس
النسائية بالبحرين ،فما الدور الذي يلعبه المجلس
في تنمية وثقافة المجتمع؟
أثبتت المجالس النسائية حضورًا مميزًا ،تنضح ثقافة
وخبرة وتطرح فيها موضوعات الساعة والتي تشمل
جميع الجوانب بما في ذلك السياسية ،اإلقتصادية،
واإلجتماعية ،وسط مناقشات آلراء مختلفة ومتعددة،
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 qكيف ترين أداء المرأة بالمجلس النيابي؟
بكل وضوح أشير إلى أن نائبة واحدة فقط من النائبات
األربع قادرة على طرح قضايا المرأة واألسرة تحت قبة
البرلمان ،وهي الوحيدة التي تبدو جهودها ظاهرة
كأمرأة من بين بقية النواب.

 qمن واقع الخبرة والدراية الكبيرة ،ماهي نصائحك
للمرأة المقبلة على موسم إنتخابات 2014م؟

أحدث مؤتمرات الجمعية (البحرين وطن للجميع) أبريل 2013

وبكل ثقة أنوه إلى أن مجلسنا ليس مجرد مجلس،
فهو أشبه بصالون ثقافي المجال فيه لتضييع
الوقت ،إذ يتم اختيار موضوع معين لتتم مناقشته
عبر حوار مستفيض ،وإلى جانبه نعمد لتخصيص
أكثر من زاوية في المجلس ،بحيث تخصص زاوية
للحوار المذكور ،وزاوية أخرى لمن يرغب في
األحاديث الودية ،تلبية للرغبات المختلفة لمرتادي
المجلس ،والبد من اإلشارة هنا إلى أن باكورة عمل
المجلس انطلقت في أكتوبر 2005م ،وقد عقد حينها
في مقر جمعية المرأة المعاصرة وأختير له موضوع
“النظرة المستقبلية لدور المرأة في البحرين” ،والذي
أكتسب في حينه أهمية كبيرة وسط حضور كبير
وتغطية صحفية ساهم في نجاح فكرة المجلس،
ودفعنا للحرص على إستمراره في األعوام الالحقة،
وبالفعل استمر عمل المجلس بأولوية اختيار
موضوعات الساعة ،في ظل اهتمام واحتضان من
شرائح متنوعة من النساء وسيدات األعمال ،وفي
العام 2006م عقدنا المجلس الثاني واختير له موضوع
“المرأة وانتخابات 2006م” بالتزامن مع ترشح عدد من
النساء المترشحات لإلنتخابات النيابية والبلدية.

 qكنت أول إمرأة تسجل إسمها في قيد المترشحات
لبرلمان 2002م ،فماذا عن دوافع وظروف هذا القرار
الهام في مشوار الزياني؟
والدة قرار الترشح جاءت كإمتداد طبيعي لمشواري
الطويل لتحسين واقع المرأة ،وتحديدًا لمواصلة
الجهود التي كنا نبذلها أثناء عملنا في وزارة الشئون
اإلجتماعية والتي كانت أحد تطلعاتها تتمثل في
تمكين المرأة سياسيًا ومنحها الحق السياسي وهو
الترشح واإلنتخاب ،ومع منحها هذا الحق من قبل
جاللة الملك المفدى أقدمت على ترشيح نفسي
في انتخابات العام 2002م في الدائرة األولى من
محافظة العاصمة وسط منافسة شديدة قوامها
 10مرشحين ،وفي ظل لجوء بعض المرشحين
إلستعمال أدوات خارجة عن نطاق المنافسة عبر
توظيف الفتوى الدينية وإستعمال الرشاوي لشراء

أصوات الناخبين ،وتعرضنا على إثر ذلك لهجوم حاد
ممن يستغل أموال التبرعات لتحقيق مآربه الخاصة،
وقد دفع هذا بالكثيرين للعزوف عن انتخاب المرأة،
حتى حان موعد اإلنتخاب وتبدلت الموازين ،فالدعم
والتأييد اللذين حصلنا عليهم من قبل أهالي
المنطقة في فترة الترشح تبخر نتيجة للتأثير والنفوذ
الذي مارسه الرجال على زوجاتهم وإجبارهن على
إنتخاب المرشح  -الذي يدفع المال  ،-وهذا ما
كشفته لنا عدد من النساء بعد ذلك إلى الدرجة التي
ُهددت فيه بعضهن بالطالق أو الطرد من البيت في
حال لم يستجبن ألوامر الزوج.

 qولكن ماذا عما يتردد من عدم ثقة المرأة بالمرأة؟
هذا صحيح ،وهو سبب يضاف لمجموعة أسباب،
وتفسيره أن المرأة ال تنتخب المرأة بسبب الشعور
الشخصي ،بمعنى أنها تعتقد أنها كائن ضعيف ال
حول له وال قوة ،ومن منطلق ذلك فهي ترى جميع
المرشحات من ذات المنظار ،وبسببه التثق في قدرة
المرأة على النقاش والوقوف مع الحق مهما كانت
التضحيات ،وفي ظل هذا الوضع ،قررت العزوف
متدن والحال اليزال على
عن الترشح ،فالوعي اليزال
ٍ
ما هو عليه.

 qوماذا عن تجربة ترشح المرأة للمجلس النيابي
بوجه عام؟ هل ترين تطور ًا حدث بالمجتمع
البحريني؟ أم الزالت المفاهيم القديمة هي من
تحكم المجتمعات النسائية؟
من المؤكد أن المشوار والتجربة تطورا كثيرًا ،فالمرأة
اآلن ممثلة بأربع سيدات في المجلس النيابي
وهذا في حد ذاته يمثل تطورًا كبيرا ،إال أن علينا
عدم تجاهل مسألة هامة وهي أن فوز المرأة في
اإلنتخابات ال يزال محفوفًا بالصعاب والتحديات،
إلى الدرجة التي تدفعني للقول بأن فوزها
يبقى مشروطًا بتكتيك وترتيب معين من قبل
السلطة ،عدا ذلك سيبقى مشوار المرأة وتطلعاتها
السياسية محدودة جدًا.

تحتاج المرأة لخوض المعترك اإلنتخابي العام
المقبل لفكر سياسي ومبدأ تتوجهما الدراية بالشأن
السياسي والمحلي ،إلى جانب اإلستعداد المسبق
فمن غير المقبول أو الجائز للمرأة أن تقدم على قرار
بهذا الحجم من دون استعداد ودراسة تامة ،واتذكر
في هذا اإلطار تجربة ترشحي عام 2002م ،والتي
عملت على اإلستعداد لها منذ ظهور ميثاق العمل
الوطني عام 2001م ومنح المرأة الحق السياسي،
وسافرنا لجمهورية مصر العربية للتدرب أنا وقريبتي
د .أمل الزياني في معهد حقوق المرأة ،وشاركنا
في مؤتمرات لعدد من الجمعيات النسائية ،وتعرفنا
أصول اإلنتخابات ودهاليزها بما في ذلك أساليب
الخداع.

 qماهي أبرز اإلنجازات التي تعتز بها فائزة الزياني
خالل مشوارها الحافل؟
اإلنجازات كثيرة والحمد هلل ،وهي بالمناسبة السبب
في تسميتي بـ“أم التنمية” في إشارة للمشروعات
المتعددة التي أسهمت من خاللها في تأسيس
وزارة الشئون اإلجتماعية ،أبرزها تنفيذ عدد من
المشاريع اإلنمائية ،وبناء المراكز اإلجتماعية التي هي
في األساس من بنات أفكاري وقد عملت مع وزارة
أراض لها ،إضافة لمشروع األسر
اإلسكان لتخصيص
ٍ
المنتجة والوحدات اإلنتاجية ومشاغل الخياطة،
وهي جميعها مشروعات وأفكار اقتبستها
وتعلمتها من خالل سفري لمصر والتعرف على
تجربتها الرائدة ،ولعل أبرز تلك اإلنجازات هو مشروع
محو األمية ،ففي العام 1972م ومن خالل موقعي
في وزارة الشئون اإلجتماعية استوقفتني معاناة
النساء  -ومنهن شابات صغيرات – من مشكلة
األمية ،فعملنا وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم
على فتح المدارس في فترة العصر لتعليمهن في
فصولها ،فكنا نتكفل بنقل النساء من مناطقهن
للمدارس فيما تتولى وزارة التربية والتعليم عملية
التعليم ،ولم نكتف بذلك ،إذ سعينا بعد إنهاء المرأة
لمرحلة محو األمية إلى تدريبهن في المشاغل
وإشراكهن في مشروع األسر المنتجة لتمكينهن
إقتصاديًا ،وكانت اإلستفادة كبيرة جدًا حصلنا على
إثرها الكثير من اإلشادات من األسر ذاتها ،فقد كنا
نمنح المرأة الفقيرة ماكنة خياطة ،وكان عملنا هذا
ممتدًا لجميع مناطق البحرين بما في ذلك القرى
التي كان لنسائها نصيب كبير من عملنا ،وإستثمرنا
مباني األندية صباحًا التي اتفقنا معها إلستعمالها
كمراكز للتدريب.
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من أرشيف الصحف البحرينية
ذكريات الصحافة البحرينية عامرة بالدرر والآللئ النفيسة والثمينة  ..تكشف عن كنوز مقاالتها وعناوينها
وقصصها “رمضانيات” حتى تسترشد األجيال الحالية بحكمتها وما طرحته من دروس وعبر وتجارب هائلة
ونادرة ...مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل  -قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى ،ولكنها كانت مثار
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم  ..ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من
أبناء تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن ،وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

الجمعة  12ذي الحجة سنة  – 1375الموافق  20يوليو سنة 1956

آراء ..خواطر ..وانتقادات
اإلذاعة ومشاكلها
االذاعة في كل بلد وسيلة للترفيه من المواطنين
أوال .ثم أداة لنشر الثقافة واإلرشادات ثانيًا ،على أن
تكون في قالب مشوق يجذب األسماع ويستهوي
المستمعين غير أن المسؤولين في إذاعة البحرين –
كما يبدو – ال يهمهم إال تمضية تلك الساعتين بكل
ما يقع تحت أيديهم من أغان وأحاديث فالذي يوالي
االستماع إلى هذه اإلذاعة يرى برنامجًا متشابهًا في
كل ليلة :أغان وأحاديث هذا كل ما هنالك وكل هذه
البرامج ال يمكنها أن تجذب المستمعين مطلقًا.
فاألغاني وحدها ال تكون برنامجًا مسليًا إال إذا مزجت
معها برامج مسلية أخرى .أما األحاديث فمعظمها

ممل ال يستهوي أكثر المستمعين .والذي يدعو إلى
األسف أن اإلذاعة كانت تقدم في بداية عهدها برامج
أقوى بكثير من برامجها الحالية .فقد كانت برامجها
تحتوي على مواد للفرح والتسلية كبرنامج “العزاب
والمتزوجون” وبرنامج “انس همومك” و“طرائف من
قصص العرب” والمقابالت الميكروفونية والتعليقات
على هامش األخبار .أما اآلن فقد إختفى كل هذا
وانتقل إلى ذمة التاريخ حتى التمثيليات التي كانت
تتسم بالوطنية ومعالجة القضايا اإلجتماعية قد
اختفت ولم نعد نسمعها من إذاعتنا المحبوبة إال في
فترات متباعدة.

شاعر عبقري
أنتهيت اآلن من مطالعة كتاب “الشابي  ..حياته وشعره” وأنا معجب بهذا
الشاعر التونسي الفذ أشد االعجاب لما قدمه لألدب العربي من روائع الشعر
وعرائس الخيال وبليغ القصيد .فالناظر لروضة الشاعر الشابي يرى أزهارًا تفوح
شذى عطريًا ساحرًا وقصائد رائعة تشع منها روح الجمال والسحر .ومن أشهر
تلك المالحم :الجنة الضائعة التي يصف فيها ماضيه السعيد العذب وما
تخلله من هناء وحب وسعادة .وحاضره األسود المر الذي يحياه وحيدًا بعد أن
جرفت األقدار حبه وسعادته .وقصيدة “صلوات في هيكل الحب” التي يتغنى
فيها بجمال المحبوبة بأسلوب رفيع .وهناك قصائد شعرية رائعه ال مجال
للتعليق عليها وكل ما أريد أن أقوله هو أن أبا القاسم الشابي كان شاعرا
عبقريا بكل ما في الكلمة من معنى .عاش حوالي ربع قرن ومع ذلك فقد
قدم إنتاجا ضخما رائعا رفعه إلى مصاف شوقي والمتنبي.

الجمعة  25ربيع األول  1375الموافق  11نوفمبر 1955

حدث في إسبوع
بلغ دخل المباراة التي جرت يوم السبت الماضي بين فريق المحرق الرياضي وفريق األهلي الرياضي
على ساحة المحرق أربعة آالف وستمائة وأثنين روبية.
وقد رصد ريعها تبرعًا للمساهمة في تسليح الجيش المصري الباسل .ونحن نشكر الجمهور
البحريني الكريم على هذه الظاهرة القومية الطبية .وستقام المباراة الثانية لنفس الغرض بين
منتخب فريق المحرق الرياضي ومنتخب فريق المنامة الرياضي وستكون تحت رعاية صاحب
السمو ولي العهد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة على ساحة المحرق في الساعة الخامسة
يوم الجمعة  26ربيع األول سنة  1375ه فنرجو من الجمهور الكريم أن يظهر نفس الروح الكريمة
التي أظهرها سابقًا في مؤازرة هذه اللحمة المقدسة التي جاءت عليه دينه وعروبته وضميره.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

علمنا أنه من المتوقع أن يصل البحرين قريبًا
عائدًا إلى الوطن المجاهد الكبير األستاذ
عبدالرحمن الباكر بعد أن قضى خمسة
شهور في مصر الشقيقة وسائر البالد العربية.
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�شعراء من البحرين..
حبيبة قلبي
حبيبة قلبي هل اىل قرب و�صلكم

�سبيل لأ�سعى فيه باملال والرفد

وبالنف�س والعلق النفي�س وبالرجا

وما ذلك اال من غرامي ومن وجدي

احبكم حبا �شريفا ويف الهوى

طرائق �شتى يف املحبة والق�صد

نعم تعرفون الفرق والفرق ظاهر

فال تظلموين بالتجنب وال�صد

�أتيت اليكم من بالد بعيدة

وكم جزت فيها من وهاد ومن جند

ا�شري اليكم بال�سالم ا�شارة

خمافة قول من ح�سود ومن �ضد

حبيبة قلبي هل بقلبك رحمة	�أمل ت�شفقي من و�ضع كفي على خدي

ويبقى ال�شعر مكتوبا ومقروا
ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا تردده الأل�سنة وت�ست�شهد به يف كل ما مير به
االن�سان عرب حياته.
ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه
املتعددة الوا�سعة ,وتهيم يف معانيه و�أخيلته ومو�سيقاه,
تعتنق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
الطيبة .
�شعراء من البحرين..

ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً
ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا تردده الأل�سنة وت�ست�شهد به يف كل ما مير به االن�سان عرب حياته.
ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه املتعددة الوا�سعة,
وتهيم يف معانيه و�أخيلته ومو�سيقاه ,تعتنق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض الطيبة.

الشيخ محمد بن عيسى
بن علي آل خليفة

حج مربور

تلك اجلزيرة موطني وب�أر�ضها

قومي و�أهل الف�ضل من اخواين

�أبلغهم مني ال�سالم وقل لهم

عهدي فال تذروه للن�سيان

فلقد وطئت الهند ب�ضعة ا�شهر

مرت كطيف مر بالو�سنان

ثم انثنيت اىل احلجاز ملبيا

فو�صلته واحلمد للمنان

هذي مواقفهم على الأطواد

فك�أن طارق واقف وينادي

طفت القدوم مقبال وم�صليا

مبقام ابراهيم ذي الأركان

ويقول هيا للجهاد فخلفكم

بحر يعج ويف الأمام �أعادي

�سعيت بني املروتني مهروال	

�سعي املجد لطاعة الرحمن

اين �أرى يا قوم يف راياتكم

قب�سا يحول نارهم لرماد

ووقفت يف عرفات �أ�شرف موقف

من االله به والغفران
ّ

و�أرى العدو تخاذلت �أركانه

�سريوا على ا�سم اهلل عرب الوادي

�ساروا �صفوفا كالأ�سود زئريهم

ذكر االله احلق وهو الهادي

وتقدموا واهلل يحر�س جمعهم

نعم الن�صري لهم ونعم الهادي

وجت�شموا وعر الطريق يقودهم

عزم يزلزل ثابت الأوتاد

�صليني بحق ال�شوق طوعا وجربي

لكي تعريف هزل الكالم من اجلد

الفردو�س املفقود
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مجلس أبناء المرحوم اسماعيل كازروني

مجلس الدكتور فيصل الناصر وإخوانه
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ذكريات من �أيـام زمان
• افتتاح المدرسة التبشيرية العربية للبنات عام 1900م.
• تم عقد اجتماع برئاسة حاكم البحرين مع وجهاء ورجال األعمال
للمشاركة في دعم صندوق الطائرة الحربية الخليجية لصالح
الصندوق الملكي البريطاني المخصص للمجهود الحربي ولضحايا
الحرب في بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية عام 1940م.
• أدخلت إلى البحرين شجرة (البورجا نقيليا الجهنمية) عام 1929م.
• تأسيس نادي الطلبة الخليفي عام 1941م.

�صاحب العظمة املغفور له ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة لدى زيارته
�إىل املعتمد الربيطاين يف البحرين كعادته يف ر�أ�س كل �سنة لتهنئته
بالعام اجلديد ،عام 1961م

�أحد �أ�سواق املنامة يف �أواخر الثالثينيات

ا�ستعرا�ض اخليالة يف املعر�ض الزراعي التجاري يف اخلم�سينات

�أول طائرة بريطانية تابعة للخطوط اجلوية الربيطانية للمنطقة تهبط
يف البحرين يف عام 1932م
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املغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة يف موقع
�سباق الهجن واخليول مبنطقة الرفاع

م�سجد الفا�ضل “اجلامع ال�شرقي” يف الثالثينيات

الإبل وهي حمملة باملياه يف جلود املاعز يف الثالثينيات

بيت امل�ست�شار يف نهاية �شارع ال�شيخ عي�سى الكبري بالقرب من
القن�صلية الربيطانية

�إحدى �أحوا�ض املياه التي �أن�ش�أتها �شركة بابكو يف قرية املعامري يف اخلم�سينيات
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