
رسم طريق حياته بألوان سماء المحرق
حسن البنفالح .. اإلداري والشغوف بالكتابة

بالنجاح  يحلم  بحريني  شاب  كل  مثل  حياته  بدأ 
وفي  والعرق،  والبذل  واإلجتهاد  الجد  عبر  والتميز 
أولى  كانت  الخمسينات  عقد  في  المحرق  مدارس 
الحياتية  بالمحطات  العامرة  المسيرة  نحو  الخطوات 
والكاتب  اإلداري  أنه   .. أيضًا  والتحديات  والطموحات 
كانت  كيف  “رمضانيات”  لـ  يروى  الذي  البنفالح  حسن 
عصارات  تكونت  وكيف  العملية،  والحياة  الدراسة 
جاءت  وكيف  لديه،  الذاتية  والكفاءة  والمهارة  الخبرة 
المناصب اإلدارية والنشاطات اإلجتماعية .. في مشوار 
أهمية  على  مؤكدًا  البنفالح  فصوله  يروي  طويل 
باألخالق  والتمسك  العليا  والمثل  بالقيم  اإليمان 

مهما  اآلخرين  وحب  واحترام  والمبادئ  الكريمة 
أن  إلى  مشيرًا  وتوجهاتهم،  معتقداتهم  اختلفت 
رغبة ذاتية في حياته وهي تخرج  إلى  الكتابة تحولت 
ترشحه  “قرار  أن  إلى  والفتًا  الفكرة،  هبوط  وقت  للنور 
الخبرة  طبيعة  من  انطلق   2006 عام  النيابي  للمجلس 
والتجربة التي عاشها كمواطن ايجابي مساهم في 
نهضة بالده بإخالص وتفاني في ابداء الرأي والمشورة 
حول كل ما ينفع الوطن” .. “رمضانيات” حاورت الكاتب 
سطور  من  الكثير  وكشفت  البنفالح  حسن  واإلداري 

حياته المفعمة بالخبرات والتجارب .... 

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

من أرشيف الصحف البحرينية
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس
39757015 17721503، التوزيع:  اإلدارة: 

36504114 اإلعالنات: 
aprasadvt@gmail.com

www.aprasadvt.com

اإلحرام هو نية أحد النُّسكين الحج أو العمرة أو 
نيتهما معًا، وهو ركن لقوله تعالى “وما ُأِمروا إاّل 
الرسول  وقول  ين”  الدِّ له  ُمخِلصين  اهلل  ِلَيْعبدوا 
صلى اهلل عليه وسلم “إنَّما اأَلْعَماُل بالنّيات وإّنما 
أما  القلب،  محلها  والنّية  َنوى”  ما  امرئ  لكل 
أجمع  حيث  الزماني  الميقات  فهناك  الميقات 
 - حزم  وابن  مالك  اإلمام  ماعدا   - الفقهاء 
على شوال وذى القعدة والعشر األولى من ذى 
كاماًل  الحجة  ذى  شهر  فقال  مالك  أما  الحجة، 
ورجحه إبن حزم،  أما المواقيت المكانية لإلحرام 
بالعمرة فهي خمسة أماكن، وبيان ذلك ما جاء 
في الصحيحين من حديث إبن عباس رضي اهلل 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  “وقت  قال:  عنهما 
وعلى آله وسلم ألهل المدينة ذا الحليفة، وألهل 
الشام الجحفة، وألهل نجد قرن المنازل، وألهل 
من  عليهن  أتى  ولمن  لهن  فهن  يلملم،  اليمن 

”هن لهن، ولمن أتى عليهن”
احرام الحج الميقات ..

وْا َشَعآِئَر الّله” ”َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تُِحلُّ

فمن  والعمرة،  الحج  يريد  كان  لمن  أهلهن  غير 
البخاري -  كان دونهن فمهله من أهله” - رواه 
الحج  مواقيت  على  الضوء  تلقي  “رمضانيات”   ..

والعمرة وشروط اإلحرام ... 

�شعراء من البحرين
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م اهلل عز وجل بيته الحرام، وجعل له حرمًا يحرم فيه ما ال يحرم في غيره من البقاع،  عظَّ
م هذه المناسك، وجعل لها مواقيت مكانية  وأوجب اهلل على عباده الحج والعمرة عظَّ
وزمانية، وأوجب على من أراد الحج والعمرة اإلحرام من تلك المواقيت المكانية، فال يحل 
أراد الحج والعمرة تجاوزها بغير إحرام، وهذه األماكن هي: ذو الحليفة، والجحفة،  لمن 
وقرن المنازل، ويلملم، وذات عرق، وال يجوز للحاج أن يمر بتلك المواقيت بدون إحرام، سواء 
جاء عن طريق البر أو الجو أو البحر، أما إذا آثر الحاج زيارة المدينة المنورة ومسجد رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل الحج، فليس عليه إحرام، ويصبح ميقاته هو ميقات أهل 
المدينة المنورة أى أبيار علي، ومن أراد الحج من أهل هذه المواقيت، سواء أكان من أهلها 

أو من غيرهم ُيحرم من األماكن التي هو فيها....

محظورات اإلحرام

من  أي  إتيان  عليه  يحرم  العمرة،  أو  بالحج  أحرم  من 
بين  به مما  يتعلق  النكاح وما  التالية، وأهمها:  األفعال 
الثياب،وأيضا  الزوج والزوجة، وكذلك لبس المخيط من 
تغطية الرأس وإذا لم يجد المحرم نعاًل جاز له أن يلبس 
في قدميه أى شىء، على أال يصل الحذاء إلى الكعبين، 
إلى جانب التعرض لصيد البر الوحشى، أو لشجر الحرم 
الرطب بقطع شيء منه بقصد اإلتالف، وكذا  وعشبه 
يؤخذ  وما  والخضروات،  كالحبوب  به  لالنتفاع  يزرع  ما 
للتداوي أو االنتفاع به في المباني ونحوها، عالوة على 
الحلق والتقصير والتطيب وتقليم األظافر وال حرج في 
غسل الرأس والبدن بالماء واستخدام صابون خال من 
المحرمات  تلك  مخالفة  حال  وفي  الطيبة،  الرائحة 
يجب على الحاج الفدية حسب نوع المخالفة، إال النكاح 

وما تعلق به فهو يبطل الحج.

حاالت اإلحرام

ينوى  الحج،  موسم  في  لإلحرام  حاالت  ثالث  وهناك 
أن  وهو  التمتع،  وأولها  يحرم  عندما  إحداها  المسلم 
منها  ويفرغ  الحج  أشهر  في  بالعمرة  المسلم  يحرم 
وعليه  العام،  نفس  في  بالحج  يحرم  ثم  ويتحلل 
أيام بعد  أيام في الحج وسبعة  أو صيام ثالثة  الهدى 
عودته إلى دياره، كذلك اإلفراد، وهو أن ينوي المسلم 
الحج مفردًا، فإذا فرغ منه اعتمر عمرة اإلسالم إذا لم 

ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق
احرام الحج الميقات .. ”ال يدخل أحد مكة إال محرمًا”

يتيسر له أداء العمرة من قبل، عالوة على القران، وهو 
فاصل  بغير  مقترنين  معًا  والحج  بالعمرة  يحرم  أن 
بينهما، كأن يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج قبل 
الشروع في طوافها، وهذا عليه الهدى أو صيام ثالثة 
ويستحب  دياره،  إلى  رجع  إذا  وسبعة  الحج  في  أيام 
للحاج عند اإلحرام أن يغتسل، ويصلى ركعتين ويقص 
يفعله  ما  تفعل  والمرأة  أظافره،  ويقلم  رأسه،  شعر 

الرجل، عدا قص الشعر ولبس غير المخيط. 

 المواقيت المكانية

عن بن عباس رضي اهلل عنهما أن النبي صلى اهلل عليه 
أتى  ولمن  لهن،  “هن  قال  المواقيت  وقت  لما  وسلم 
عليهن ممن أراد الحج أو العمرة”، والمواقيت المكانية 
أن  للمعتمر  يجوز  وال  أماكن،  خمسة  بالعمرة  لإلحرام 
يتجاوزها إال بإحرام، كما أنه ال ينبغي له أن يحرم قبلها 
محمد  األنام  سيد  لسنة  مخالفا  متـنطعا  فيكون 
صلى اهلل عليه وعلى آله، فاألول: ذو الحليفة، ويسمى 
متر  كيلو   420 حوالي  مكة  وبين  وبينه  علي  أبيار  اليوم 
وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم، وهو 
أبعد المواقيت من مكة، الثاني:  الجحفة، وهي قرية 
وقد  الجحفة،  فسميت  بأهلها  السيل  جحف  قديمة 
متر  كيلو   187 بعد  على  وهي  مهيعة،  تسمى  كانت 
من مكة، وهي قريبة من رابغ الذي يحرم الناس منه 
مكة  وبين  وبينه  منه،  اإلحرام  ويسر  لشهرته  اليوم 

204 كيلو مترات، وهي ميقات أهل الشام ومن مر بها 
من غيرهم إن لم يمروا بذي الحليفة قبلها، فإن مروا 
الحليفة،  ذي  من  اإلحرام  لزمهم  قبلها  الحليفة  بذي 
اليوم  الثعالب، ويسمى  المنازل، وهو قرن  الثالث: قرن 
وهو  بهن  والغيول  السيل  ممر  لكثرة  الكبير  السيل 
جبل بينه وبين مكة 94كيلو متر، وهو ميقات أهل نجد 
والطائف ومن مر به من غيرهم، والرابع:  يلملم، وهو 
ويسمى  متر،  كيلو   54 مكة  وبين  بينه  بتهامة  مكان 
بها  مر  ومن  اليمن،  أهل  ميقات  وهو  السعدية  اآلن 
متر،  120كيلو  حوالي  مكة  وبين  وبينها  غيرهم،  من 
والخامس: ذات عرقن سمي بذلك ألن فيه عرقا وهو 
نجد  أهل  عند  يسمى  المكان  وهذا  الصغير،  الجبل 
وهي  متر،  كيلو   94 حوالي  مكة  وبين  وبينه  الضريـبة، 
ميقات ألهل العراق ومن مر بها من غيرهم، ومن كان 
مكانه  فميقاته  المواقيت  هذه  من  مكة  إلى  أقرب 
للحج،  مكة  من  يحرمون  مكة  أهل  حتى  منه،  يحرم 
سواء  ـ  الحرم  في  كان  من  فيحرم  العمرة  في  إال 
كانت إقامته في الحرم أصلية أم مؤقتة ـ يحرم من 
أدنى الحل بالعمرة، ألن النبي صلى اهلل عليه وعلى آله 
وسلم قال لعبد الرحمن ابن أبي بكر “أخرج بأختك من 
عنها  اهلل  رضي  عائشة  يعني  ـ  بعمرة”  فلتهل  الحرم 
إلى  بها  فخرج  عليه،  متفق  ـ  العمرة  منه  طلبت  لما 

التـنعيم فأهلت منه. 



4 الثالثاء 21 رمضان 1434 هجرية   •   30 يوليو 2013   •   السنة الخامسة   العدد   139

مستمر في العطاء بالتوقف .. البنفالح
رؤيتي المتفائلة للحياة سر حماسي 

 وإندفاعي نحو مستقبل مشرق
اإلداري الذي يهوى القلم

الزلنا  التي  اإلجتماعية  بالقيم  واإللتزام  التمسك  “أهمية  البنفالح  حسن  األستاذ  أكد 
نعض عليها بالنواجذ حرصًا على بقائها وضمانًا لعدم اندثارها من بينها قيم التواصل 
والتكافل المجتمعي وما يندرج بصورة عامة تحت عنوان األخالق والسلوكيات التي تمثل 
حضارة قائمة بذاتها”، مشيرًا إلى أن “عالقته مع الكتابة عالقة غير متواصلة أو منتظمة، 
إذ أنه يكتب بدافع الرغبة في الكتابة، بصفته مواطنًا يود إبداء مالحظة ما على نقص 
في خدمة معينة أو قصور في أداء مؤسسة من المؤسسات الرسمية أو األهلية، وبالتالي 
فإن كتاباته تأخذ طابع االقتراحات وإبداء اآلراء في غالبيتها”، مشددًا على أنه “لن يخوض 
تجربة الترشح للبرلمان من جديد، وذلك نظرًا – حسبما يرى البنفالح - إن الناخب تحكمه 
بصورة عامة العاطفة الجياشة من دون النظر لكفاءة المرشح وقدرته على تنفيذ وعوده 
وبرنامجه االنتخابي، وهذه الظاهرة عامة تشمل الدول الخليجية والعربية وتحول دون 
بداية  كانت  وكيف  البنفالح  علي  حسن  األستاذ  نظر  ووجهات  أراء   .. الكفاءات”  وصول 
بنشرها  تنفرد  أخرى كثيرة  والتحديات وتفاصيل  المعوقات  تغلب على  الطريق وكيف 

“رمضانيات” في لقاءها معه ...

كلما تقدم السن باإلنسان يقل حماسه وإندفاعه في 
العمل .. نتيجة قد تبدو للوهلة األولى، طبيعية وعبارة 
إال  الكثيرين  تشمل  قد  التي  بالقاعدة  وصفها  يمكن 

من كرمه اهلل..

وفي لقاءنا هذا، يظهر ضيفنا كأحد اإلستثناءات التي 
بحماس   – تقاعده  على  السنين  مرور  رغم   – تحتفظ 
شبابي قل نظيره، وهذا مايمكن مالحظته في أفكاره 

وأعماله وحتى نبرة حديثه..

لحسن البنفالح إهتمامات متنوعة تشمل حب السفر 
جانب  إلى  الصحفية،  المقاالت  وكتابة  والقراءة 
إهتمامات إجتماعية وفكرية .. فهل كان للنشأة دور 

في صياغة شخصية بهذا الكيفية؟

نشأة  عن  كثيرًا  تختلف  ال  عادية  الحقيقة  في  نشأتي 
الدراسة  خالل  من  كانت  فالبداية  البحرينيين،  غالبية  
الشيخ  )بيت  الجنوبية  التحضيرية  المحرق  مدرسة  في 
جمعت  أنني  وأتذكر  الخمسينات،  عقد  في  دعيج( 
المرحلة  بين العمل والدراسة حين تخرجت طالبا في 
الثانوية التي بدأتها بالقسم التجاري حتى الثاني ثانوي 

ثم أنهيتها بالقسم األدبي التوجيهي.

للدراسة  للكويت  1967م  عام  في  توجهت  ذلك  بعد 
في  واإلقتصاد/تخصص  التجارة  كلية  في  الجامعية 
على  الكلية  هذه  في  دفعة  أول  وكنا  المحاسبة، 
اعتبار أنها افتتحت في العام نفسه لنتخرج منها في 
دراستي  أمور  تسهيل  في  الفضل  وكان  1971م،  عام 
بن  محمد  بن  عبدالعزيز  الشيخ  إلى  يرجع  العليا 
عبداهلل الخليفة الذي كان وقتها معاونًا لمدير التربية 
والتعليم المرحوم األستاذ أحمد العمران، إذ أعطاني 
في  واإلرشاد  الثقافة  بوزارة  المساعد  للوكيل  رسالة 

رسالتنا  استقبل  بدوره  الذي  الشهابي  صالح  الكويت 
ووفر لنا التسهيالت الالزمة.

الجاليات  أكبر  أحد  البحرينية  الجالية  ومثلت 
من  الكثير  وتضمنت  الكويت،  في  آنذاك  المتواجدة 
أتذكر  المجاالت،  شتى  في  الحقًا  برزت  التي  األسماء 
العربي  النقد  صندوق  رئيس  الدراسة  زمالء  من 
السابق  الوسطى  ومحافظ  المناعي،  جاسم  األخ 
المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن صقر الخليفة، ورئيس 
من  وغيرهم  الحواج  عبداهلل  حاليا  األهلية  الجامعة 

الزمالء العزيزين علي. 

ومتى بدأت مشوار الكتابة؟ 

أن  الضروري  من  ليس  أنه  إلى  أشير  أن  أود  البداية  في 
وجهة  من   – الشخص  لدى  الكتابية  الميول  تكون 
أو  األكاديمية  بالدراسة  مباشر  ارتباط  لها   – نظري 
الرغبة  من  حالة  عن  تعبر  أنها  ما  بقدر   - العلمية 
مصحوبة بالموهبة تحركها ميول جامحة في إيصال 
أفكار أو مالحظات أو مقترحات معينة إلى من يهمه 
فهي  الصحافية  الكتابة  مع  لعالقتي  وبالنسبة  األمر، 
مجرد عالقة هاٍو ال أكثر وال أقل، أكتب متى ماوجدت 

مايستحق الكتابة.

وأتذكر أن أستاذنا في قسم المحاسبة نظم لنا رحلة 
العربية  مصر  لجمهورية  الجامعية  الدراسة  زمالء  مع 
السنة  في  ذلك  وكان  ومصانعها،  مؤسساتها  لزيادة 

طلب  التعليمية  الرحلة  انتهاء  وبعد  الثالثة،  الدراسية 
مني كتابة موضوع حول انطباعاتي عن الرحلة لمجلة 
المحاسبة، لتصبح هذه الكتابة في هذا الموضوع من 

أوائل تجربتي في الكتابة الصحفية.

في  أوقاتي  معظم  أقضي  كنت  الصيف  فترة  وفي 
مجلة  في  نشرها  تم  التي  الموضوعات  بعض  كتابة 
األضواء  ومجلة  األسبوع  صدى  ومجلة  البحرين،  هنا 
حياتي  بداية  مع  بالتزامن  فيهما  أكتب  بدأت  التي 

العملية في العام 1971م.

وماهو األسلوب الذي تعتمده في الكتابة؟

الكتابة عالقة غير منتظمة  كما أشرت، فعالقتي مع 
وبصفة  الكتابة  حب  بدافع  أكتب  أنني  إذ  مستمرة،  أو 
األفكار  بعض  إيصال  يريد  لوطنه  محب  مواطن 
والمالحظات عن نقص في خدمة معينة أو قصور أداء 
لمؤسسة من المؤسسات الرسمية أو األهلية، وبالتالي 
فإن كتاباتي تأخذ طابع اإلقتراحات وإبداء األفكار في 

غالبيتها.

من  النوع  هذا  لمثل  بحاجة  البحرين  في  أننا  وأعتقد 
األعمال،  ونتائج  األداء  أسلوب  على  تركز  التي  الكتابات 
عامة  بصورة  أعتمدته  ما  وهذا  الشخصنة  عن  وتبتعد 

ألسلوبي الكتابي.

اإلشادة  بعض  الكتابات  هذه  تنال  فقد  المجمل  وفي 
والتشجيع من بعض الناس وإحباط من البعض اآلخر، 
الكتابة  استمرارية  على  تحفزني  عوامل  ذلك  وكل 
النظر عن اآلراء  أو الفكرة بغض  بهدف إيصال المقترح 

التي تطرح حولها.  

التي  والكتابات  المقاالت  بعض  إن  المؤسف  ومن 
تنشر في صحافتنا اليوم ال تحمل في طياتها معاني 
هادفة أو نظرات متفائلة وقد تكتب من أجل الكتابة 
كتابات  إلى  الحاجة  أمس  في  نحن  وبالتالي  فقط، 
راقية لها معاني وأهداف تصب في المصلحة العامة 

للمواطن والوطن، دون استثارة أو استفزاز.

حدثنا  أصدرتها،  كتب  صورة  في  اإلصدارات  بعض  لك 
عن طبيعة هذا العمل..

نفسي  أجد  عندما  ما  كتابا  إصدار  في  بالتفكير  أبدأ 

”أكتب متى ماوجدت 
مايستحق الكتابة”

”نشأتي عادية والتختلف 
عن نشأة الكثيرين”

األستاذ حسن البنفالح
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أمام مجموعة ال بأس بها من المقاالت وقد تجمعت 
الكتاب  إن  وحيث  الزمن،  من  معينة  فترة  بعد  بأعداد 
هو أفضل وسيلة لحفظ المقاالت - كما قال لي يوما 
الكتب  بعض  بإصدار  بادرت  فقد  لذا   – األصدقاء  أحد 

محتواها األساسي ما كتبته من مقاالت.

وكم يبلغ عدد الكتب التي ألفتها حتى اآلن؟

حتى اآلن انتهيت من إعداد 4 كتب، أولها كان بعنوان 
1926م  منذ  البحرين  لدولة  العامة  الميزانية  )تطور 
وحتى 1993م(، وجاءت فكرة هذا الكتاب ليكون إضافة 
توثيقية لمراحل تطور ميزانية الدولة، وما صاحبها من 
هذا  إن  كما  البحرينية،  للحكومة  إداري  وتقدم  تطور 
الكتاب هو نتاج الخبرة والتجربة التي قضيتها في وزارة 
المالية في منصب مدير إدارة الميزانية العامة وغيرها 
من الوظائف التي توليتها خالل حياتي العملية، وهي 
بعمل  تتويجها  أردت  سنة،   25 مدار  على  امتدت  فترة 
والمراحل  البحرين  لمملكة  العامة  للميزانية  توثيقي 
بلجريف  المستشار  أيام  منذ  خاللها  من  تطورت  التي 

في العام 1926 حتى العام 1993م.

لقد تم إنجاز هذا العمل على مراحل امتدت ما يقارب 
األربع سنوات، وقد كتب مقدمته سعادة وزير المالية 
إبراهيم عبدالكريم، وهو منتج أفتخر به  آنذاك السيد 
التي  الكبيرة  والقيمة  ميزه  الذي  التفرد  بسبب  كثيرًا 
تضمنها، وكان معينا لبعض طلبة الجامعات الدارسين 
للشأن المالي واإلداري واإلستفادة منه واعتباره مرجعًا 

لكفاءة المرشح وقدرته على تنفيذ وعوده وبرنامجه 
اإلنتخابي، وهذه الظاهرة عامة تشمل العالم العربي 
كله وتحول دون وصول الكفاءات للمجلس النيابي.  

التي  الشبابية  الروح  مقدار  يلحظ  يجالسك  من 
تمتلكها وشعلة الحماس التي التنطفئ، فما هو 

السر وراء ذلك؟

المتفائلة  الرؤية  هي  ذلك  في  السبب  يكون  قد 
التي تعطيني الحالة  التي أنظر بها إلى الحياة وهي 
مع  التعامل  في  الحياة  نحو  الجميلة  التفاؤلية 

مختلف قضايا المجتمع.

المشاركة  حب  التفاؤل  هذا  سبب  يكون  وقد 
من  الرأي  وإبداء  للكتابة  تدفعني  التي  المجتمعية، 
أجل النفع العام، كذلك الحماس في اإلستمرار في 

الكتابة رغم ما يحيطنا من محبطات ومثبطات. 

ونحن نعيش أيام وليالي شهر رمضان المبارك، تبدو 
الفضيل،  الشهر  أركان  من  أساسيًا  ركنًا  مجالسه 
أنشئ  متى  الرمضاني،  مجلسكم  عن  حدثتنا  فهال 

وماهي طبيعة األحاديث التي تستهوي رواده؟

وجاءت  تقريبًا،  عامًا   16 منذ  البنفالح  مجلس  تأسس 
فكرة تأسيسه بهدف تالقي أفراد العائلة واألصدقاء 
وتبادل  والتناقش  التحاور  أجل  من  أسبوع  كل  يومًا 

األفكار والسؤال عن الصحة واألخبار.

المجلس،  لّمة  على  الطاغي  هو  اإلجتماعي  الجانب 
اإلجتماعية  واألواصر  العالقات  تقوية  خالل  من 
وجود  مع  الجميل،  الماضي  ذكريات  عن  والحديث 
مساحة لتناول أحاديث الساعة في مجاالت الثقافة 

والدين وشئون الحياة.

الرمضانية  المجالس  واقع  ترى  كيف  عامة،  بصورة 
ودورها في أداء مهامها؟

إجتماعي  حراك  عن  هذا  يومنا  في  المجالس  تعبر 
وسياسي وشعبي نشط، وهي إلى جانب إيجابياتها 
في  اإلشارة  ويمكن  سلبيات،  من  تخلو  ال  المتعددة 
شمل  لم  في  تتمثل  التي  إيجابيتها  إلى  الصدد  هذا 
التي  اإليجابية  الموضوعات  وإثارة  واألصحاب،  األهل 
في  للمساهمة  أحيانًا  تتطور  والتي  المواطن  تهم 
بعض  في  لإللتقاء  إضافة  البعض،  حوائج  قضاء 
أمور  مناقشة  فرصة  وإتاحة  بالمسئولين  المجالس 

الخدمات معهم.

الموضوعات  بعض  إثارة  في  فتتمثل  سلبياتها  أما 
وضعف  النفوس،  في  الضغائن  تثير  التي  الخالفية 
والكثرة  المجلس،  وأخالقيات  بآداب  البعض  إلمام 

العددية للمجالس التي اليسع الوقت لزيارة أغلبها.

ماهي  السنون،  راكمتها  التي  الخبرة  حصيلة  من 
وهو  الشباب  لجيل  البنفالح  يوجهها  التي  النصائح 

يرتاد مجالسنا الرمضانية؟

اإلجتماعية  القيم  مجموعة  على  وأشدد  كثيرًا  أركز 
واألخالقية التي الزلنا نعض عليها بالنواجذ حرصًا على 
قيم  بينها  من  والتي  إندثارها،  لعدم  وضمانًا  بقائها 
عامة  بصورة  ومايندرج  المجتمعي  والتكافل  التواصل 

تحت عنوان األخالق التي تمثل حضارة قائمة بذاتها.

رغبة في إستكماله  تتولد لدي  المجال، وقد  في هذا 
الميزانية  لتطور  الالحقة  المراحل  إضافة  خالل  من 
شهدت  فترة  وهي  1993م  عام  بعد  من  العامة 
وتطور  اتساع  حيث  من  جدًا  وكبيرة  كثيرة  تطورات 
البنية اإلدارية للمؤسسات الحكومية وظهور عدد من 
والمجالس  النيابي  كالمجلس  الحديثة  المؤسسات 

البلدية والمحافظات وغيرها.

الكتاب  وهو  فكرة(  تكون  )قد  كتاب  جاء  ذلك  بعد 
وتجميعها  للمقاالت  كتاباتي  مسيرة  في  الثاني 
يتضمن  الكتاب  فإن  اإلسم  يشير  وكما  كتاب،  في 
التي  البناءة  والمالحظات  االقتراحات  من  مجموعة 
عليها  الحكم  ويترك  العام،  الصالح  في  كلها  تصب 
فكرة  موضوعها  في  يرى  قد  الذي  العزيز  القارئ  إلى 

طيبة تستحق التأمل أو إنها غير ذلك.

أما الكتابين الثالث والرابع، فهما )دعوة للتأمل( و)من 
أجلك ياوطني(.

المناصب  ماهي  المهني،  بمشوارك  يتعلق  فيما 
في  المالية  لوزارة  مغادرتك  بعد  تقلدتها  التي 

العام 1995م؟

العام  المدير  منصب  إلى  انتقلت  1995م  عام  بعد 
للشركة البحرينية السعودية لتسويق األلمنيوم )بالكو( 
مملكة  منتجات  تسويق  عن  المسئولة  الشركة  وهي 
في  األلمنيوم  من  بالسعودية  سابك  وشركة  البحرين 

شركة ألبا إلى األسواق المحلية والعالمية.

مجالس  عضوية  من  العديد  شغلت  ذلك  جانب  إلى 
واالستثمارية  المالية  والهيئات  الشركات  بعض  إدارة 
ممثال لوزارة المالية، وأشير هنا إلى بعضها كمجلس 
اإلسالمي،  التنمية  وبنك  الدولي،  الخليج  بنك  إدارة 
وبنك  البتروكيماويات،  لصناعة  الخليج  وشركة 
اإلسكان وغيرها من البنوك والمؤسسات الحكومية.

لو انتقلنا للشأن السياسي - الذي كان له نصيبًا من 
اهتمامات حسن البنفالح – تحديدًا من خالل الترشح 
لإلنتخابات عام 2006م، فهال حدثتنا عن هذه التجربة؟

تعبيرًا  جاءت  الترشح  نية  فإن  األمر،  حقيقة  في 
وخبرتي  ومشواري  لمسيرتي  طبيعيا  وامتدادا 
والتي  الطوال  السنوات  هذه  كل  خالل  المتجمعة 
دفعتني كمواطن يريد أن يحقق شيئًا إيجابيًا لبلده 
الرأي والنصيحة  إبداء  النيابي في  من خالل المجلس 

لمن يأخذ بها في الدولة.

في سياق ذلك، ولد قرار الترشح الذي استهدفت من 
وكان  البرلمان،  قبة  تحت  اإليجابية  المساهمة  وراءه 
المحرق  محافظة  من  األولى  الدائرة  في  ترشحي 
عوامل  لمجموعة  ونظرًا  البسيتين،  بمنطقة  الكائنة 
وهيمنة  فيها  للسكن  انتقالي  حداثة  بينها  من 
الجمعيات الخيرية على أصوات الناخبين، فقد رجحت 

الكفة لصالح اآلخرين.

العام  انتخابات  خالل  ترشحك  تجديد  تنوي  وهل 
المقبل؟

أخرى،  مرة  التجربة  خوض  في  نية  لدي  ليس  ال، 
عامة  بصورة  تحكمه  لدينا  الناخب  فإن  وبصراحة 
العاطفة الجياشة نحو أشخاص بعينهم دون النظر 

”أعتز كثيرًا بكتاب )تطور 
الميزانية العامة..(”

غالف كتاب )من أجلك ياوطني(.
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مجلس المسلم
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مجلس الدوي
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وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات   
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
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 ..

من أرشيف الصحف البحرينية

22 رمضان 1359 في 24 اكتوبر1940

إيطاليا تلقى بقنابل 
طائرتها على البحرين 

والمملكة العربية 
السعودية

بزوغ  قبيل  السبت  يوم  من  المبكر  الصباح  في 
الفجر شعر عمال محل التصفية بفرقعة ليست 
اإلمساك،  مدفع  األمر  أول  في  فظنوها  لمدة، 
ولكن بعضهم كانوا قد رؤا وميض اإلانفجار، بعد 
نحو نصف ميل في البر القفر، فأبلغوا رؤسائهم 
سمع  قد  بعضهم  كان  الذين  األميركان  من 
الفرقعة، وبعد التحقق وجد أن طائرة أو أكثر قد 
في  وحدات  أربع  من  مكونة  قنبلة   40 نحو  ألقت 
تنفجر منها وحدتان.  كل وحدة عشر قنابل، لم 

ولم تسبب هذه القنابل ضررًا يذكر.

الناس  أغلب  يرها  فلم  الطائرات  أو  الطائرة  أما 
آخرون  راها فكذبهم  أنه  هناك، وزعم بعضهم 

مدعين انما رأوا النجوم.

الناس كيف أن هذه الطائرات تقطع  وقد عجب 
ميل  برلين4500  رواية  على  كيلومتر   4500 مسافة 
يستولي  حتى  تصل  تكاد  فال  روما،  رواية  على 
غير  على  قنابلها  فتقذف  والهلع،  الرعب  عليها 
لمجيئها  أنها،  مع  السماء،  كبد  في  وهي  هدى، 
األمر  في  لكن  قطعا  تقاوم  لم  انتظار  غير  على 
سر، قد أغرق الكثيرون في الضحك لما عرفو ذلك 
المنامة  مدفعي  إلطالق  وصولها  مصادفة  هو 
بها  سمعت  أنها  يظهر   _ لإلمساك  والمحرق 
وأبصرت اشتعال البارود منها، فولت االدبار هاربة 

ال تلوي على شيء.

العدد 49 29 ذي الحجة 1358ه الموافق 8 فبراير 1940   

عيد الجلوس السابع  )لصاحب العظمة موالنا الشيخ حمد(
وفي فم الدهر ترتيل وتمجيـد  للشعـــب شـــدو ولألوطــان تـرديـــد 

عيــــد يعيـــد في آالئه العــيــــد  ذكرى الجلوس وذكرى العام تحضنها 

على مدى الدهر تجديد وتخليد  عيــــد العـــروبة هــذا اليوم  حف بـه 

لك التهاني وبعض الحب تقليد  حـــــب الرعيـــة إخـــــالص تـــــزف بـه  

يا خير من أنجب الصيد الصناديد  فلتــــحي يـا حـــمد والــعـز مطـــــرد 

أحتفل أمس بأول يومي العيد فزينت البالد باألعالم واألنوار، واحتشد 
أشراف الشعب وأعيانه ورؤساؤه في القصر الملكي في )القضيبية( 
وكان صاحب العظمة يصافح الوفود فردًا فردًا. وهم يرفعون إلى 
بديعًا  استعراضًا  الجميع  شاهد  ثم  والتبريك.  التهاني  أجل  عظمته 

للشرطة.

واحتفل اليوم بثاني يوم لهذا العيد المبارك الميمون. فأقيمت حفلة 
رؤساء  من  الخطب  وتليت  البحرين(  )محاكم  بناية  في  شائقة  كبرى 
خطاب  فألقى  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقام  والقضاة  البلديات 

صاحب العظمة أخيه الذي تعود أن يطالع به رعيته في مثل هذه المناسبة كل عام.

وقد تفضل عظمته بهذه المناسبة السعيدة فمنح أخاه صاحب السمو الشيخ محمد )وسام الخليفة( من 
الدرجة األولى ومنح الشيخ علي بن أحمد وسامًا من الدرجة الثانية وكذلك منح ثالثة من كبار رجال الشرطة 

أوسمه من الدرجة الثالثة وهم علي ميرزا، ومحمود بن إسماعيل، ونادر خان.

6 صفر1362 -11 فبراير 1943

أخبار محلية 
أقامت جماعة من هواة المالكمة حفلة مالكمة شائقة 
مساء يوم الخميس الماضي في نادي البحرين الرياضي 
والوجهاء  األعيان  من  كبير  جمهور  الحفلة  وحضر 
والموظفين يتقد مهم سعادة المستر بلجريف مستشار 
معاون  دالسن  الكابتن  وسعادة  البحرين  حكومة 
آل  حمد  بن  دعيج  الشيخ  وسعادة  السياسي  المعتمد 
خليفة وكانت موسيقى شرطة البحرين تشنف األسماع 
المالكمة  في  مباريات  وتضمن  الحماسية  بأنغامها 
الحفلة  لهذه  وكان  الهندية  المصارعة  في  ومبارتين 
الذى أظهر  الجمهور  الممتعه وقع حسن لدى  الرياضية 
األولى  وألنها  المتواصل  بالتصفيق  ألدوارها  استحسانه 
من نوعها واختتمت الحفلة بتوزيع المداليات والهدايا على الفائزين فنحن نهني الذين قاموا بتنظيمها 

فقد كانت غاية في اإلبداع والتنظيم وفقهم اهلل إلى خدمة الرياضة التي عليها مدار صحة األمة.

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي
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�شعراء من البحرين..
ً
ويبقى ال�شعر مكتوبًا ومقرواأ

ويبقى ال�شعر حمفوظًا تردده االأل�شنة وت�شت�شهد به يف كل ما مير به االن�شان عرب حياته.

ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش اأجواءه وتنتقل يف اآفاقه املتعددة الوا�شعة, 

وتهيم يف معانيه واأخيلته ومو�شيقاه, تنعتق من قيودها, لتعانق احلياة واجلمال..

وي�شعدنا اأن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه االأر�ش الطيبة. 
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فوزية السندي

وطن يزهو يف القلب

حبيبتي,

يا هذا الزهر ال�شوكي النابت يف قلبي

يف ليل يحرتف احلزن

وطن يحرتف العزف على اأج�شاد املوتى

غبار الهم النازف من ج�شدي

يا و�شمًا   

حمفورًا كاإله اخل�شب على الدم.

يا وطني,

هذي الأر�ض احلبلى العط�شى

املحمولة ختمًا يف ذيل مماليك الوقت

تكاد ت�شّمى وطني.

اأحترتق الده�شة يف هذا املوال املاأخوذ ب�شحر

الكلمات

دفء اجلل�شات 

اأحترتق الده�شة

وجه حبيبي يجتاز ممرات الوهم املفزع

 نهر الدم,
ُ
يبحث عن وقٍت يثمر

رب يعطي ال�شجر الظاميء دفء الغيم,

دفء ميتد ليحت�شن الع�شاق

يف وطن جالد

يغتال حنني ال�شعراء ل�شوت املاء.

حبيبتي,

�شوتي اآٍت من خلف ركام الكون

من وطن يتدحرُج يف ذاكرة ال�شم�ض

يف عيني طفل

اآٍت

ليعيد لهذا البحر قدا�شته

للحب طهارته

ويجلل ملحمة الع�شاق املن�شية حتت عباءات 

الُكهان.

يا وطني,

ياهذا اجلرح املمتد من قلبي اإىل تيه احلرف

يا ج�شرًا ر�شمته الأيدي

بقيود هرمت

مازالت قيدًا لعيون الوطن ال�شوء.

وطني,

اأحمل حزين قندياًل يف �شمت ليايل الغربة

حريف ازمياًل للرغبة

مازال دمي ين�شاب لري�شم يف عينيك وجه حبيبي

وال�شم�ض.

ين�شاب ليزهو يف قلبي

حبيبي,

اأيجيء ال�شوء املنفيُّ اليك غدًا

يف ليل يلُد اجُلرم.

وطٌن يحتفل باأعرا�ض النوم

اأيجيء ال�شوء؟!

تتدىل اأمامي بزخارفها وبديعها

معجونة مباء الذهب وحجر اجلنا�ض ووتائر احلرير

وعاج الفتنة.

من�شقة ل تقبل الظنون والتهتكات ال�شاكة

ت�شوق اأبياتها بعناية مثل قافلة واقفة

والقوايف كبغاٍل تدب دون التفاٍت اأو حركة

 يف �شكوكها, للمراعي منبثة

مف�شلة على ن�شٍق بديٍع كاآنيٍة

ويف عكاظ توؤرجح حرفها كجارية

حمظية ولها دلل

اأراها ت�شاق هنا وهناك يف اخلالفة

مغلولة 

معلقة ومل تزل.

قمر

ل �شاأن يل بحدة ا�شتدارته

اأو علوُّ بيا�شه

اأو هدوئه ال�شاهق

اأو غطر�شة ع�شاقه

اأو غدائر الغيم املن�شدة حوله

اأ�شدُّ ما يهتاجني انق�شا�ض روحه 

وغنائم الف�شة من حويل.
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مدر�شة الق�شيبية للبنني عام 1959م 

مدر�شة احلد البتدائية للبنني - تاأ�ش�شت �شنة 1345 هـموكب ر�شمي يف �شارع اخلليفة يف اأواخر الثالثينيات

حريق السقية وتدمير أكثر من 23 منزاًل عام 1981م  •

إنشاء مدرسة السالمة بشركة بابكو عام 1958م  •

تأسيس أول جمعية طبية في البحرين عام 1946م  •

عدد الحجاج البحرينيين ببيت اهلل الحرام 100 حاج   •

عام 1945م

بلغ عدد الحجاج البحرينيين 30 حاجًا عام 1946م  •

بلغ عدد الحجاج البحرينيين 65 حاجًا عام 1947م  •

ذكريات من اأيـام زمان

�شرطي مرور بني القن�شلية الربيطانية وم�شت�شفى فيكتوريا عام 1940م 
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مراحل اإن�شاء معمل تكرير النفط عام 1936م

املغفور له �شاحب ال�شمو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة يف زيارة 

اإىل اإحدى املدار�ض احلكومية ويرافقه ال�شيخ عبد اهلل بن عي�شى اآل خليفة 

رئي�ض املعارف وال�شيد جي. دبليو. �شميث مدير اجلمارك يف اخلم�شينيات

 �شارع اخلليفة باملنامة, كما يظهر يف ال�شورة مبنى حماكم البحرين يف اخلم�شينياتق�شر الرفاع يف اخلم�شينيات

احدى اأ�شواق املنامة عام 1949م







HTC One LTE
• كاميرا 4 الترابيكسل	
• 	LTE 800 / 1800 /2600 :الشبكة
• 	 Quad-core 1.7 GHz :نظام التشغيل

  Krait 300
• شاشة Super LCD3 تعمل باللمس، 	

16 مليون لون

batelco.com

هواتف 4G LTE الذكية 
من بتلكو

سوبر سمارت 4GLTE*الباقات

غير محدودة*البيانات الشهرية المجانية

300الدقائق المجانية

100الرسائل النصية المجانية

30 د.بااليجار الشهري )د.ب(

ًمدة العقد 12 شهرا

* تطبق سياسة االستخدام العادل. يقدم الجهاز حسب الكمية وقد يتوجب دفع  مقدم.  
تطبق الشروط واألحكام


