
كلم اهلل فوقه نبيه موسى 
جبل الطور .. ”ورفعنا فوقكم الطور”

قال تعالى “وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم 
فيه  ما  واذكروا  بقوة  آتيناكم  ما  خذوا  الطور 
أو  الطور  جبل  ويعد   ،– البقرة   - تتقون”  لعلكم 

جبل موسى الذي يقع في مدينة سانت كاترين 
بجنوب سيناء من البقع واألماكن الطاهرة في 
العالم بعد الحرمين الشريفين بمكة المكرمة 
األقصى  المسجد  وبعد  المنورة،  والمدينة 
شهد  الجبل  فهذا  الشريفة،  بالقدس  المبارك 
سبحانه  اهلل  كلم  حيث  عظيمًا،  إلهيًا  حدثًا 
وعليه   - السالم  عليه   - موسى  سيدنا  وتعالى 
الوادي  به  ويحيط  ربه،  من  العهد  ألواح  تلقى 
عليه  ورد  الذي  المكان  وهو  طوى،  المقدس 
فيه  وحدثت  النار،  فيه  ورأى  موسى،  سيدنا 
المناجاة بينه وبين ربه، سبحانه وتعالى، كما ورد 
وجالل  الجبل  هذا  ولمكانة  الكريم،  القرآن  في 
ثماني  الكريم  القرآن  في  ذكر  المقدس،  واديه 
الطور،  جبل  منها:  تسميات،  عدة  وحمل  مرات، 
وجبل  ثابور،  وجبل  اهلل،  وجبل  موسى،  وجبل 
أماكن  إلى  الرحال  تشد  “رمضانيات”   .. الشريعة، 

في القرآن واإلعجاز االلهي في قصة جبل ...
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
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دعا إلى الوقوف صفًا واحداً لبناء الوطن 
حمد الشهابي: العيش اآلمن مع 

اآلخر طريق الحضارة  

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

�شعراء من البحرين

عبد الرحمن المعاودة

الشهابي  حمد  واإلعالمي  الصحفي  الكاتب  أكد 
والسالح  والقوة  الطمع  هو  للحضارة  عدو  “أكبر  أن 
آخر”، مشيرا في  بلد ضد  الذي يستخدم من سلطة 
“ما  أن  إلى  الحضارة”  “حلم  بعنوان  له  مقال  سطور 
السالم  إلى  ويحولهم  الحرب  عن  الشعوب  يروض 
هو حضارة الفكر وتمدن البشر، وأن الحضارة هي أن 
يتعلم اإلنسان كيف يعيش في أمن وأمان مع غيره 
بمنطق العقل سواء داخل بلده أو خارجها”، مؤكدا 
الحلول  توجد  أن  استطاعت  الدول  من  “كثير  أن 

السهلة والسريعة في بلدانها لمشاكل تخص بلدان 
ومناطق وجزر مختلفة في أوساطها، ولكنها عملت 
على إخمادها وتذليلها بكل يسر وسهولة”، مشددا 
القديم  االستعمار   “ أن  على  الشهابي  حمد  الكاتب 
وجعلها  حددها  بلدان  في  الحرب  فتيل  بعض  ترك 
أن  إلى  الفتا  والتفجير”،  لالشتعال  قابلة  نائمة  قنابل 
عقول  من  بل  مجهولة  مصادر  من  تأتي  ال  “الحريات 
سطور  تنشر  “رمضانيات”   .. أرادت”  لو  السماء  تضيء 
الحضارة  حلم  حول  الشهابي  حمد  الكاتب  مقال 

وأهمية الوقوف صفا واحدا لبناء الوطن ...
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له أهمية خاصة في األديان السماوية 
جبل الطور .. ”وقربناه نجيا” 

قال تعالى ”وناديناه من جانب الطور األيمن وقربناه نجيا” - مريم -، .. جبل موسى أو “جبل 
سينا” أو “جبل الطور”، هو جبل في مصر ارتفاعه 2285 مترا فوق سطح البحر، وسمي بجبل 
من  يعتبر  وهذا  العشر،  الوصايا  واستلم  الجبل  على  ربه  كلم  موسى  النبي  ألن  موسى 
األماكن المقدسة عند األديان اليهودية والمسيحية واإلسالم ويزوره االالف يوميا، ويتقدم 
الجبل منطقة أو واد كبير يقع بداخله دير سانت كاترين وهذا الوادي يعرف باسم الوادي 
المقدس والذي يذكر عنه أيضا بأنه المكان الذي ورد عليه سيدنا موسى ورؤيته للنار، ثم 
بعد ذلك قصة المناجاة كما ورد في القرآن الكريم في سورة طه “هل أتاك حديث موسى 
إذ رأى نارا فقال ألهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى 

فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى” ...

معجزة الهية 

االلهية  للمعجزة  كامال  تفصيال  المفسرون  اورد  وقد 
في قوله تعالى “وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة” 
فرفعناه  الجبل  قلعنا  إذ  محمد  يا  واذكر  يعني  أنه 
فوقهم  جعلناه  يعني  ظلة  كأنه  إسرائيل  بني  فوق 
كالظلة، والظلة كل ما عال اإلنسان كالسقف ونحوه”، 
وظنوا “أي علموا وأيقنوا “أنه واقع بهم” يعني الجبل، 
كثير  القول  وإضمار  خذوا  لهم  وقلنا  يعني  “خذوا” 
التوراة،  يعني  آتيناكم”  “ما  العرب،  وكالم  القرآن  في 
يعني  فيه”  ما  “واذكروا  واجتهاد،  بجد  يعني  “بقوة” 
قال  تتقون”  ”لعلكم  األحكام،  من  فيه  بما  واعملوا 
أصحاب األخبار: إن بني إسرائيل لما أبوا أن يقبلوا أحكام 
جبريل  اهلل  أمر  الشاقة  التكاليف  من  فيها  لما  التوراة 
كالظلة  رؤوسهم  على  صار  حتى  عظيًما  جبًلا  فرفع 
ساجدين  خّروا  رؤوسهم  فوق  الجبل  إلى  نظروا  فلما 
األيسر  وحاجبه  خده  على  منهم  واحد  كل  فسجد 
وجعل ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل خوًفا أن يسقط 
عليه ولذلك ال تسجد اليهود إال على وجوههم األيسر.

الطور في القرآن

في  الكريم  القرآن  في  وواديه  الجبل  ذكر  ورد  وقد 
أكثر من موضع، فقال تعالى “هل أتاك حديث موسى 

لعلي  نارا  آنست  إني  امكثوا  ألهلة  فقال  نارًا  رأى  إذ 
أتاها  فلما  هدى،  النار  على  أجد  أو  بقبس  منها  آتيكم 
نودي يا موسى، إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي 
المقدس طوى” - طه -، وقال تعالى “هل أتاك حديث 
موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى” - النازعات، 
مصر،  من  إسرائيل  وبني  موسى  سيدنا  خروج  وبعد 
ورغبته  موسى  قصة  تأتي  سيناء،  بأرض  ونزواًل  مرورًا 
في رؤية اهلل سبحانه وتعالى وتلقي األلواح والتعاليم 
تعالى  يقول  ذلك  وفي  إسرائيل،  بني  يعلمها  لكي 
فتم  بعشر  وأتممنها  ليلة  ثالثين  موسى  “وواعدنا 
هارون  ألخيه  موسى  وقال  ليلة،  أربعين  ربه  ميقات 
اخلفني في قومي وأصلح وال تتبع سبيل المفسدين، 
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر 
استقر  فإن  الجبل  إلى  انظر  ولكن  تراني  لن  قال  إليك 
جعله  للجبل  ربه  تجلى  فلما  تراني،  فسوف  مكانه 
دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت 
إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى إني اصطفيتك 
على الناس برساالتى وبكالمي فخذ ما آتيتك وكن من 
الشاكرين، وكتبنا له في األلواح من كل شيء موعظة 
وتفصياًل لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا 

بأحسنها سأوريكم دار الفاسقين” - األعراف -.

جبل الشريعة

المسميات،  من  العديد  موسى  جبل  على  أطلق  وقد 
الكريم  القرآن  في  وردت  بنصوص  أغلبها  ارتبط  التي 
والكتب المقدسة، أشهرها “جبل موسى” و“جبل اهلل” 
وقبل  كلها،  الجزيرة  إليه  نسبت  الذي  سيناء”  و“طور 
الجبل  بـ “جبل حوريب”، كما اشتهر هذا  اإلسالم عرف 
أيضًا بجبل الشريعة، حيث أنه الجبل الذى تلقى عنده 
موسى ألواح الشريعة من ربه، وهي عشرة ألواح كتبها 
موسى حينما أوحى إليه اهلل سبحانه وتعالى بالتوراة، 
السنط  خشب  من  صندوق  في  األلواح  وضعت  وقد 
يحملونه  إسرائيل  بنو  كان  العهد  تابوت  عليه  يطلق 
أثناء حروبهم بعد  أينما ذهبوا، وفقد منهم  معهم 
به  جاءت  بما  يعملوا  لم  ألنهم  فلسطين،  دخولهم 
التوراة وتركوا عبادة اهلل الواحد وعبدوا آلهة متعددة، 

وأقاموا لها األنصاب أعلى الجبال.

منشـآت أثرية

ويضم جبل موسى بعض المنشآت التي شيد بعضها 
أساس  على  شيد  والبعض  القدم،  منذ  واآلخر  حديثًا، 
الرحالة والحجاج  القديمة، حيث تمدنا كتابات  المباني 
بعض  عن  األهمية  شديدة  بمعلومات  المسيحيين 
المنشآت التي كانت أعلى الجبل، وذلك على حد وصف 
هؤالء  أغلب  كتابات  خالل  ومن  الرحالة،  من  الكثير 
المنشآت  عن  فكرة  تكوين  أمكن  والدارسين،  الرحالة 
صغيرة  كنيسة  يوجد  حيث  الجبل،  أعلى  كانت  التي 
المنطقة  على  شيدت  التي  الكنيسة  وهي  وسيطة، 
من  الشريعة  ألواح  موسى  النبي  فيها  تسلم  التى 
لفترة  تعود  أنها  يعتقد  والتى  وتعالى،  سبحانه  اهلل، 
اإلمبراطور جوستنيان، وقد شيد أعالها مبنى آخر جديد 
جوستنيان  لكنيسة  الوسطى  البالطة  بداخله  شمل 
تقريبًا، والتى تعرف بكنيسة الثالوث األقدس، إال أنه من 
المكان كان يضم كنيسة أخرى قبل  المؤكد أن هذا 

عصر جوستنيان.

مسجد أثري

القرنين  خالل  مصر  لحكم  الفاطمية  الفترة  وفى 
الحادي عشر والثاني عشر الميالدي، شيد كذلك مسجد 
الذي  المسجد  وهو  القمة،  على  الكنيسة  من  بالقرب 
الدير،  المحفوظ داخل  الشمع  ورد ذكره على كرسي 
والذي يعتقد أنه كان يشتمل على مئذنة، حيث وردت 
وردت  كما  الرحالة،  من  عدد  رسومات  في  صور  لها 
مخطوط  غالف  على  لرسمة  الشيني  بالحبر  صورتها 
أنها  يعتقد  التى  المئذنة  وهي  الدير،  بمتحف  موجود 
دمرت في القرن الخامس عشر الميالدي نتيجة للزلزال 
هذا  أن  ولوحظ  المنطقة،  تلك  ضرب  الذى  الشديد 
المسجد قد شيد مستغاًل نفس نوع الحجر الجرانيتي 

الذى شيدت منه الكنيسة.
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حضارة الفكر 

“السالح”  والقوة  الطمع  هو  للحضارة  عدو  أكبر  إن 
للهيمنة  آخر،  ضد  بلد  سلطة  من  يستخدم  الذي 
بكل ما فيها من معنى وشرور وتقويض، ثم تتسع 
الرقعة ويبدأ خراب الدول الضعيفة، إن وجود السالح 
كثير  مع  وجوده  وعدم  القوم،  من  قليل  عدد  مع 
القوم،  قليل  إلى  كثيرة  أحيانا  الغلبة  يحول  منهم 
إلى  ويحولهم  الحرب  عن  الشعوب  يروض  ما  أما 
السالم فهو حضارة الفكر وتمدن البشر، استطاعت 
العالم  بلدان  من  الكثير  تستعمر  أن  عدة  شعوب 

أكد أهمية التحلي بأخالق العقل والفكر المستنير
حمد الشهابي: الحب والتآلف والتسامح أدوات 

اإلنسان لبناء األوطان

هذا  في  قيل  وقد  الزمن،  من  مختلفة  فترات  في 
المقولة  هذه  ومن  ورجال!،  دولة  زمان  لكل  الشأن 
التي تدخل ضمن فلسفة الحياة والقوة واالستعمار، 
يؤكد التاريخ أن الزمن له تأثيره والدولة لها القوة التي 
بتعظيم  والطمع  سالحها  ومستوى  بعدد  تحدد 
الثروات ثم الرجال الذين يتخبط معظمهم الجنون 
وهو أنواع: جنون العظمة، وجنون النفس الضعيفة، 
المال،  وجنون  المفاخرة،  وجنون  اإلطراء،  وجنون 
هذا  عليهم  فيستحوذ  المجون،  بسبب  والجنون 
الزمن   وتأثير  القوية  الدولة  بوجود  المختلف  الجنون 

ليقوموا بغزو البلدان األخرى الضعيفة النائية الكثيرة 
ويغتصبون  ويسبون  خيراتها  من  فيعبون  الخيرات، 
إما  هي  والمقولة  فيها،  الرجال  ويقتلون  نسائها 
التحطيم  أو  لكم  باستعمارنا  والقبول  الرضوخ 
والقتل وربما حرق األرض مثلما حدث لكثير من الدول 
كثيرة  أجزاء  استعمرت  التي  والدول  وحاضرا،  سابقا 
وكبيرة من العالم معروفة مثل بريطانيا التي كانت 
األميركية،  المتحدة  الواليات  هي  مستعمراتها  أكبر 
الدول فحرر أمريكا  ثم استعمرت الهند وغيرها من 
واشنطن  جاستن  جورج  وسلطتهم  يدهم  من 
استعمرت  اليابان  كذلك  الهند،  حرر  وغاندي  م   1776
الصين وكوريا - قبل أن تفصل -، وكذلك جزر الهند 
واليونان  الروم  طبعا  التاريخ  ينسى  وال  الشرقية، 
فقد  اسبانيا  ذكر  وعلى  والبرتغال،  واسبانيا  وفرنسا 
استطاعت أن تحوش على أميركا الجنوبية بالكامل 
لوال تدخل البرتغال وسيطرتها على البرازيل، الحضارة 
وأمان  أمن  في  يعيش  كيف  اإلنسان  يتعلم  أن  هي 
مع غيره بمنطق العقل سواء داخل بلده أو خارجها،  
ترك االستعمار القديم بعض فتيل الحرب في بلدان 
قابلة  ولكنها  نائمة  قنابل  وجعلها  هو،  حددها 
استطاع  أنه  هذا  من  واألغرب  والتفجير،  لالشتعال 
كشمير  ترك  ذلك؟،  فكيف  بلدانه!،  مشاكل  يحل  أن 
مملكة(  أو  كبيرة  أرض  قطعة   - دولة   - )منطقة 
من  فيهما  كبيرين  بلدين  بين  نائم  للحرب  كطعم 
مليار  )الهند  غيرهما  في  ليس  ما  الشعوب  كثرة 
باكستان  ودولة  نسمة  مليون  وخمسون  ومائتي 
مائتي مليون نسمة(، وذلك بعد تقسيم هندوستان 
بنغالديش  ضمنها  من  تدخل  الدول  من  عدد  إلى 
ضمن  من  أيضا  هي  التي  وباكستان  والنيبال  وبوتان 
الهندية  القارة  تسمى  كانت  وقد  هندوستان  بالد 
التي  الجزيرة  تايوان،  أيضا  ترك  حجمها،  عظم  من 
جزر  وترك  الصين،  جسد  على  الدمل  مثل  أصبحت 
طنب الكبرى والصغرى بين دولتي الخليج المسلمتين 
اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران اإلسالمية، 
اليونان وتركيا، وترك الصحراء  بين  ترك كذلك قبرص 
بها  يطالب  الذي  األرض  وشعب  المغرب  بين  الكبرى 
أن  االستعمار  استطاع  المناطق  هذه  غير  “الطوارق”، 
يترك آثارا قوية غير الجزر والمناطق الكثيرة التي ال ولن 
ينتهي ذكرها عبر التاريخ مثل انفصال بلدين، وتجزئة 
الزمن، وال  نزاعات متواصلة عبر  إلى  بلدان كثيرة أدت 
من  لكثير  المعارضين  بذور  تزرع  أن  أيضا  عنها  يغيب 
في  يحدث  ما  وهذا  سقيها  على  وتعمل  البلدان 
الشرق  بلدان  وبعض  الجنوبية  وأميركا  افريقيا  دول 

أكد الكتاب اإلعالمي حمد الشهابي “أهمية أن تتحد العقول وتلتقي في أجواء مرنه يصاحب 
معظمها التفاهم والعمل على سير الحياة إلنسان يحمل داخله جذع عقل سليم، وقلب 
النور والبلسم الذي ال ينتهي”، مشيرا في  جسم ينبض بالتفاؤل والتفاهم ليكون طريق 
سطور مقال له بعنوان “ التكوين طريق آخر... مكسب متعدد “ إلى أن “اإلنسان عندما يفكر 
بعقله ودماغه ذو التكوينات والشبكات المليارية واجبه أن يعلم كيف ومتى وأين ولماذا 
تتوافق مع  قد  ألنها  الفالني،  الطلب  أو  الفالنية  الحركة  أو  الفالني  بالفعل  يقوم  أن  يقرر 
إرادته ورغبته فإن أصلح في استعمالها حاضرا أو مستقبال تمخضت عنها فوائد ال تعد وال 
إن  وتدمره  الواضحة  والرؤى  والكسب  والمصلحة  بالمنفعة  تجمعه  التكوين  وهو  تحصى 
أخطأ التعامل معها والخطأ من نتائجه أحيانا مهازل الدنيا جميعها”، مؤكدا في سطور 
على أن “الحريات ال تأتي من مصادر مجهولة بل من  التي تنشرها “رمضانيات” –  مقاالته – 
عقول تضيء السماء لو أرادت”، مشددا على أنه “إذا اجتمع العقل الصحيح بالجسم السئ 
العقل سيئا  ولو كان  األرض،  المؤنسن على  المخلوق  لدى هذا  التنفيذية  القدرة  تراجعت 
تنتهي  وال  الوحوشية  يشبه  ما  إلى  تعامله  كل  وقلب  حيوانيته  لزادت  صحيح  والجسم 
من  سطورا  تفرد  “رمضانيات”   .. المعاهدات”  أنواع  بكل  واإلخالل  والمعارك  بالمصادمات  إال 

مقاالت الكاتب حمد الشهابي تبدأها بمقال بعنوان “حلم الحضارة “ جاء فيه ...

أطفال البحرين ترتسم دائمًا على وجوههم الفرحة والسعادة
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األمن والسكينة والهدوء صفات ال تجدها إال على أرض البحرين وتحت سماءها

األقصى، فقط من أجل ترهل هذه الدول وضعفها 
والسيطرة عليها أو موت حضارتها إلى األبد. 

الدول  هذه  أن  عرف  لو  القارئ  يستغرب  قد 
المستعمرة هي نفسها استطاعت أن توجد الحلول 
تخص  لمشاكل  بلدانها  في  والسريعة  السهلة 
بلدان ومناطق وجزر مختلفة في أوساطها، ولكنها 
وسهولة،   يسر  بكل  وتذليلها  إخمادها  على  عملت 
داخل  يوجد  إيطاليا  مثل  دولة  أن  القارئ  يصدق  هل 
المتحدة  األمم  في  مسجلتين  دولتين  أراضيها 
األولى  مستقل؟  وحكم  وبدساتير  أراضيها(  )داخل 
تتعدى مساحتها نصف  التي ال  الفاتيكان  هي دولة 
وتعتبر  مارينو،  سان  هي  والثانية  مربع،  متر  كيلو 
أقدم جمهورية في أوروبا فقد تأسست منذ القرن 
الثالث عشر ومطوقة تماما داخل األراضي اإليطالية 
بمساحة 61 كيلو متر مربع وبعدد من السكان يبلغ 
واللغة  سيادة  ذات  جمهورية  وهي  نسمة،   31,000
طبعا.،  اليورو  هي  والعملة  اإليطالية  هي  الرسمية 
وتقع داخل الشمال الشرقي إليطاليا! مثال آخر إمارة 
شرق  وجنوب  أسبانيا  شرق  شمال  تقع  التي  أندورة 
في  رسميا  ومسجلة  برلماني  نظام  فيها  فرنسا، 
“إمارة”،  بها  معترف  كدولة  المتحدة  األمم  منظمة 
 75,000 سكانها  وعدد  مربع  متر  كيلو   468 مساحتها 
إمارة  وكذلك  الكاتالنية،  الرسمية  ولغتها  نسمة، 
جزيرة  عنهم  تختلف  وال  وموناكو  ليشتنشتاين 
مالطا في البحر األبيض المتوسط!! جميعها مناطق 
فترة  منذ  مشاكلها  حل  تم  صغيرة  وجزر  وبلدان 
جزيرتي  حالهما  عن  تختلف  وال  الزمن  من  طويلة 
غرب  الواقعتين  المتالصقتين  وكورسيكا  سردينيا 
تابعة  سردينيا  فأصبحت  فرنسا  وجنوب  إيطاليا 
منذ  الفرنسية  للجمهورية  وكورسيكا  اليطاليا 
قنابل  بلدانهم  نطاق  خارج  تركوا  فلماذا  بعيد،  أمد 
إيجاد  أجل  من  بالطبع  األخرى؟  للشعوب  موقوتة 
التخلف كما ذكرت سابقا والضعف والعجز في تلك 
البلدان أوال ثم من أجل الطمع الذي يتفنن في إغراء 
تلك الدول من قبل دول أخرى كبيرة لكي تنهش في 
المناطق  تلك  على  تتنازع  التي  الدول  وعظم  لحم 
عليهم  وبيعه  لتوفيره  السالح  تجار  دور  فيأتي 

لالقتتال وإشعال الحروب والفتنة وإلهاء هذه الدول 
عن التقدم العلمي والحضارة!! لهذه األسباب تبقى 
الطمع  ولكن  بالحضارة  تحلم  المستغلة  الشعوب 
تحقيق  لعدم  واألزلي  األول  العدو  هما   والسالح 

هذا الحلم.

طريق آخر ومكسب متعدد 

وفي مقال آخر بعنوان “ التكوين طريق آخر... مكسب 
متعدد” يتناول الكاتب حمد الشهابي عالقة األطماع 
في  مشيرا  الحضارات،  بناء  تعيق  وكيف  اإلنسانية 
... “يخيل إلى االنسان العادي الذي  سطور مقاله إلى 
ليست  كثيره  أمورا  أن  عينيه  أهداب  من  أبعد  يرى  ال 
سهلة المنال وأمورا قليلة جدا سهلة اإليجاد. ولكن 
تاجر(  رئيس..  سلطان..  )حاكم..  عادي  الغير  اإلنسان 
شيء  كل  أن  يرى  الذي  المتسلط  المترف  المتزمت 
في العالم وكل بقعة له نصيب فيها حتى لو كان 
ومذابح  حريات  حساب  على  أو  لغيره  النصيب  هذا 
وسلب ونهب اآلخرين فسوف تتحول لديه الغاية إلى 
ممكن  الغير  الصعب،  والمزيد  الشنيع  المزيد  طلب 
الحصول عليه إال بقوة الجيش أو الغزو أو التجسس أو 
الغدر أو الخيانة أو بما ال يحول بينه وبين مطلبه حتى 

لو لم يرضى به اآلخر”.

السنين  مئات  قبل  السابق  في  الكبرى  الدول  كانت 
خصوصا األوروبية منها التي استعمرت معظم بلدان 
األميركية  المتحدة  الواليات  جاءت  وبعدها  العالم 
شعبا  المتفرقة  الفقيرة  الدول  استعمارية  في  ترى 
وأرضا طرق أخرى ومكاسب متعددة وكيانات جديدة 
الخارطة  على  محسوبة  تكن  لم  أراض  من  قادمة 
وتعبا  وعرقا  وجسدا  روحا  تباعا  مملوكة  العالمية 
تملكها مسجلة على صكوك مختومة موقع على 
أغلبها القطاع الحكومي الرسمي وهذا أمر موصول 
العبد  وإيهام  الضعيف  ضد  القوي  الحيوان  بلعبة 
بأنه خلق عبدا غير قابل للنقاش أو للتغيير أو التحويل 
والمشكلة األكبر أن الحكومة كانت تتملك يرادفها 
وكانت  أيضا  الشعب  من  المترف  التملك  هذا  في 
األجساد قد أصبحت سلعة قابلة للتحويل والمبادلة 
معها  والتعامل  واإلذالل  والضرب  والرهن  والتملك 

بكافة أنواع الوحشية إن لزم األمر أو بلطافة ال تتعدى 
لطافة المجاملة، كل هذه األمور أصبحت في قدرة 
اإلنسان الذي يملك إنسانا آخر! مع ان واجب اإلنسان 
الطبيعي هو أن ال يملك إال دماغه )عقله( !! وبه سوف 
يملك حريته وبحريته أمانه، وبأمانه عائلته ومجتمعه، 
الصادق،  التعامل  اآلخرين  وبثقة  اآلخرين،  ثقة  وبهما 
كل  هو  هذا  والتكوين  التكوين!  الصادق  وبالتعامل 
وهو  صلبة  متحدة  قاعدة  على  يقع  فعل  أو  عالقة 
وبعد  ثم  كثيرة،  أطراف  بين  نجاحا  تأكيد  بكل  يمثل 
المجاالت  جميع  في  الحريات  إنطالق  إرث  التكوين 
 - االختراع   - الصناعة   - التجارة   - )الدبلوماسية 
الكثير  الخ..( وفي حاالت وبالرغم من عذاب  التصدير 
وعقودا  قرونا  المالكين  بشروط  المملوكين  من 
تتمدد  الحرية  بنار  تلتهب  جذور  إلى  األمر  يتحول 
تحت األرض تخلف أشجارا تثمر ماال يتوقعه أي طرف 
متساو  إلى  العبد  مالك  ويتحول  تحصى(،  ال  )فوائد 
الوظيفة  في  ثم  اآلخر  من  جنس  كل  يتزاوج  معه 
وسلطة،  تاجر  السوق  وفي  ومرؤوس  رئيس  إلى 
وفي العالم مواطن يحسب له ألف حساب! وممثال 
رياضية -  )دبلوماسية - عسكرية -  أمور شتى  في 
الرق  مرارة  أذاقه  الذي  البلد  نفس  عن  الخ(  تجارية.. 
واالنتهازية والحبس والعبودية فيصبح أيضا بإمكانه 
هز الشجرة )الدولة( أو خلعها أو االستفاده من ثمرها 
أو ظلها وحتى أغصانها! وليس أغرب أو أبعد من ذلك 
استورد  ممن  الكثير  النفر  عليها  حصل  التي  الحرية 
ليكون  األفريقية  الدول  كافة  من  بشرية  كبضاعة 
المتحدة  الدول األوروبية والواليات  بشرا مرموقا في 
ثم مواطنا مسئوال عن وطنه في تلك البالد، ما أغرب 
وطمعه،  طبعه  في  اإلنسان  أغرب  ما  هو  أو  العالم 
إن الحريات ال تأتي من مصادر مجهولة بل من عقول 

تضيء السماء لو أرادت!

- وعودة إلى التكوين طريق آخر .. المكسب المتعدد
شيئا  تملكت  لو  تصور  العادي  المستوى  وعلى 
الرئيسي  والغرض  السيارة  األيام  هذه  أبسطها 
لشراء السيارة هو الذهاب إلى العمل وشراء األغراض 
خدمات  لنا  تؤدي  أصبحت  اآلن  ولكنها  والزيارات 
ونشتري  أكثر،  يكن  لم  إن  األلف  عددها  يفوق 

أهل البحرين يجمعهم روح المحبة والتسامح على أحد المقاهي
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الليمون للسلطة ولكننا نعمل منه العصير وأغراض 
بيت  عليها  نبني  ولكن  األرض  ونمتلك  كثيرة،  أخرى 
تجارية  محالت  أو  بناية  أو  كثيرة  أرواحا  فيه  تسكن 
أخرى  ومكاسب  أغراض  للزواج  وكذلك  كان!   أي  أو 
أنها الزالت  والشمعة فبالرغم من صغر حجمها إال 
والطلب  والمكاسب  والمنافع  اإلستعمال  كثيرة 
صنع  عمود  رأس  على  صغيرة  شعلة  مجرد  وهي 
من الشمع تضاء بعود ثقاب صغير وعندما تشعلها 
دندنات  يكن  لم  إن  المواء  إال  ينقصها  ال  وكأن 
يالئم  بالرومانسية  مفعم  جو  في  موسيقية 

إشعالها ووجودها.

التكوينات  ذو  ودماغه  بعقله  يفكر  عندما  اإلنسان 
ومتى  كيف  يعلم  أن  واجبه  المليارية  والشبكات 
وأين ولماذا يقرر أن يقوم بالفعل الفالني أو الحركة 
الفالنية أو الطلب الفالني، ألنها قد تتوافق مع إرادته 
ورغبته فإن أصلح في استعمالها حاضرا أو مستقبال 
تمخضت عنها فوائد ال تعد وال تحصى وهو التكوين 
والرؤى  والكسب  والمصلحة  بالمنفعة  تجمعه 
والخطأ  معها  التعامل  أخطأ  إن  وتدمره  الواضحة 
والتكوين  جميعها،  الدنيا  مهازل  أحيانا  نتائجه  من 
بروح  محسوس  الخلق  بين  مرئي  الغير  البيولوجي 
اإلنسان الصالح وعقله وهو يتضح من خالل طريقين 
يخطط  التي  اإلنسان  لدى  الخيرة  اإلزدواجية  أولهما 
لها العقل والقلب، وثانيهما التعامل مع من تتوزان 
لديه الرؤى ويقبل اآلخر ولن نستطيع اإلستغناء عن 

التكوين اإليجابي.

أنسنة العقل والجسم 

عن  الشهابي  حمد  اإلعالمي  الكاتب  يتوقف  وال 
سرد تفاصيل التكوين اإلنساني بل يكشف أيضا عن 
يحمل  له  مقال  في  مشيرا  العقل  وأنسنة  اإلدراك 
أن”  “إلى  والجسم  العقل  وأنسنة  إدراكنا   “ عنوان 
األرض،  على  الخلق  روائع  من  رائعة  اإلنسان  تكوين 
فالعقل هو الجذع الصلب المدرك والغير مرئي في 
اإلنسان لقرارات وانفعاالت وأقوال وأفعال، وتمادي، 
وضجر،   وحذر،  وتعامل  وسواد،  ورؤى،  وتماسك، 

الذي  التكويني  المرئي،  الثابت  الثقل  هو  والجسم 
تتفرع منه طاقات بواسطة قطع غيار وأجزاء مركبة 
تركيبا حسنا، ليد الخالق دور كبير في إنجازها مثلما 
السماء،  وفي  األرض  على  السيارة  المركبات  تنجز 
أصبح  الصحيح  بالجسم  الصحيح  العقل  إندمج  وإذا 
وتصنع  المناطق  تجوب  أرضية  مركبة  اإلنسان 
بالجسم  الصحيح  العقل  اجتمع  إذا  أما  المعجزات، 
المخلوق  التنفيذية لدى هذا  القدرة  تراجعت  السئ 
المؤنسن على األرض، ولو كان العقل سيئا والجسم 
ما  إلى  تعامله  كل  وقلب  حيوانيته  لزادت  صحيح 
يشبه الوحوشية وال تنتهي إال بالمصادمات والمعارك 
العاقل  اإلنسان  أن  المعاهدات،  أنواع  بكل  واإلخالل 
السليم  الصحيح  العقل  فيه  يتساوى  الذي  الرزين 
عقليته  منه  إمتصت  إذا  يغضب  الصحيح  بالجسم 
المزاج  إنسان  أما  ناقص!!  إنسان  بواسطة  وإنسانيته 
وانفعاال  غضبا  غيره  أو  نفسه  على  السكين  فيرفع 
إذا صادف تعارض رأيه مع آخر في أي موضوع كان، 
مبنية  قاعدة  على  اال  يصح  ال  الغير  مع  والتعامل 
نراها  ال  المتوالفة  المتالقية  العقالنية  الذرات  من 
نقبلها  ال  أو  ونقبلها  التعامل  حين  بها  نشعر  ولكن 
ولكنها في نهاية األمر تأتي من وجدان تمازج العقل 

والجسم الصحيحين.

قد يقبل اإلنسان أحيانا أمرا وينفذه دون رغبة أو حافز 
أو حتى شيء يغريه، وهذا اإلنسان ربما يكون صحيحا 
صحيح  العقل  فاسد  اآلخر  ولكن  والجسم  بالعقل 
التعاملي  التوازن  في  إخالال  يمثل  وهذا  الجسم، 
والفعل  التعامل  في  السليمة  القاعدة  وعكس 
الصحيح بين السالب المطلق والموجب ولكن دخول 
رئيس  من  السيئة  والقوة  بالموضوع  التطبيق  فرض 
يجلب  الطبيعي  الواعي  اإلنسان  ضد  التوازن  مختل 
تتكون  الفور  وعلى  والحذر!  واالنتباه  والجذب  الشد 
الكراهية  يتبعه  الضمر  وهو  األول  العداء  أرخبيالت 
الحرب  ثم  المقاومة  مرحلة  تبدأ  بعدها  الحقد  ثم 
سوء  ألن  بالدمار  إال  األمر  ينتهي  وال  االثنين!  بين 
التناسق الفكري في كثير من األمور بين أي مخلوق 
ومخلوق يورث العداء وحب السيطرة، لذا فإن العداء 

واختالف اآلراء ومحاولة التفوق على اآلخر، والسيطرة 
ذمة  على  التسييس  وإبراز  الرؤى،  وقلب  والتهميش، 
متنوعة  ذخيرة  وكلها  العقالنية  وجود  انعدام 
أو  هيدروجونية  ذرية  قنبلة  واآلخر  رصاصة  بعضها 
وعي  بال  تتكون  التي  الذخيرة  وهذه  مبيدة!!  نووية 
تتفوق  اإلنسان  دام  ما  تنتهي  لن  واحد  طرف  من 
عليه أمزجة جذورها ضاربة في ماء العقل الموحل 
المتفجر الذي يبكي فيه الجسم على حاله. والدليل 
تصيب  التي  النفسية  االضطرابات  هو  ذلك  على 
اإلنسان أو الجنون أو الصرع والثورة من جراء تعامالت  
مؤذية  قديمة  أحداث  أو  طبيعية  غير  أو  مشينة 
زرعت في داخله بين ذرات أصبحت اسمنتية تشبثت 
اإلنقشاع  أو  التغيير  أو  للكسر  قابلة  غير  عقله  في 
ومواصلة الغضب والهيجان، كل هذه الحاالت تثبت 
والفعل(  )القرار  والجسم  العقل  بين  التناسق  عدم 
فتتفتت  اإلرادة  على  السيطرة  عدم  عنه  ينتج  الذي 
المعاملة اإلنسانية عنده في أغلب األحيان، فقط ألن 
تناسق  غير  في  جسده  في  تكونا  والجسم  العقل 
ومعالجة  تشريح  إلى  تحتاج  أمور  فتلك  األسباب  أما 
نفسية، يواكبها حذر من االنفالت الغير محدود في 
التعامل مع اآلخرين. فاإلنسان بحيرة أمزجة  صيغة 
تكوين  عن  الناتجة  الجزيئيات  مليارات  على  تحتوي 
انسانيته، إما طبيعية يحوطها عقل وجسم إيجابيان 
مستداما  جنونيا  هيجانا  فيكسب  ذلك  عكس  أو 
والحقيقة،  للواقع  المعاكسة  األمزجة  كل  تجارية 
تسيطر فيه نشوة القفز من فوق الحائط الناري حيث 
في  ويسقط  الصدمة  وتكون  يأمله!  بما  يلتقي  ال 
سطح  على  دائما  الحال  ستكون  هكذا  خياله.  بحر 
األرض، ولن تلتقي العقول النيرة بالنيرة إلى أن تصبح 
بعضا،  بعضها  يقتل  الحيوانية  إلى  أقرب  اإلنسانية 
مثلما  للحيوان  األرض  على  الحياة  ستعود  عندها 
العقول  تتحد  لم  إن  هذا  اإلنسان،  قبل  يعيش  كان 
وتلتقي في أجواء مرنه يصاحب معظمها التفاهم 
والعمل على سير الحياة إلنسان يحمل داخله جذع 
عقل سليم، وقلب جسم ينبض بالتفاؤل والتفاهم 

ليكون طريق النور والبلسم الذي ال ينتهي.  

البحرين أرض الخير والسالم والمحبة والتآلف



Mohammed Jalal & Sons - Automotive Division
Showroom: 17252606 / Mob: / 66331982 / 39813081 /39915109 
 Email: automotive@jalal.com | Ramadan Timing : 8.00am - 2.00pm / 8.30pm - 10.30pm 

Follow us on:            Suzuki,Bahrain            @BahrainSuzuki            Suzuki Bahrain

* One year Free Service  * Free Insurance  * Free Registration  * Free 5 years or Unlimited Kilometer 
Warranty  * Trade-in Available  * Road Side Assistance
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مجلس المحافظة الوسطى
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مجلس أحمد إبراهيم بهزاد







 الجمعة  20  رمضان 1435 هجرية   •   18  يوليو 2014   •   السنة السادسة   العدد   12167

ذكريات من اأيـام زمان

مبنى دار االعتماد الربيطاين )باليوز( يف الع�شرينيات بيوت من �شعف النخيل يف االأربعينيات

احدى امل�شاجد القدمية يف الرفاع الغربي

االفتتاح الر�شمي ملدر�شة بابكو بح�شور ال�شيخ عبداهلل بن عي�شى اآل 

خليفة وزير املعارف وال�شيد اأحمد العمران وامل�شت�شار بلجريف وال�شيد 

اإ�شكندر ممثل �شركة نفط البحرين لدى احلكومة، وال�شيد بروان مدير 

عام بابكو وال�شيد ح�شني يتيم

توفي شيخ األدباء الشاعر الشيخ ابراهيم بن محمد آل   •
خليفة في عام 1933م

تعلم اإلنجليزية من إذاعة البحرين – إدخال برنامج تعليم   •
اإلنجليزية بالراديو “استمع وتكلم” في عام 1957م

افتتاح محاكم البحرين رسميًا في عام 1937م  •

تم تشكيل مجلس وصاية لينوب أثناء غياب المغفور له   •
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة لتأدية فريضة الحج في 

عام 1938م
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بيت حممود ح�شني حممود يف ال�شوفية باملنامة باعة يف �شوق املنامة يف اخلم�شينيات

راعي احل�شاية - جلب احل�شي لبناء املنازل  ق�شر ال�شيخ حمد يف الق�شيبية يف الثالثينيات

�شارع البديع يف ال�شتينياتعني ق�شاري يف االأربعينيات
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ً
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. 

�شعراء من البحرين..

عبد الرحمن المعاودة

مـــــا وراء املـــــادة

َبى
ُّ
ا�شقنيها بني هاتيَك الر

َبا ّ هي اإك�شرُي حياتي وال�شِ

اإنها َرّقت وطابت م�شربًا

ا�شقنيها �شاح ال تخ�ش مالم

ناح ُقْمرُيّ الدجى ي�شكو هواه

يُد اآه
ّ
قلت اآه منك يا غر

اأنا من �شيع يف احلب مناه

اأنا يف قلبي من الوجد �شرام

يا حبيبي قم اإىل وادي االأمل

بني اأربا�ش الهوى جنني الع�شل

قم اإىل �شكوى وجنوى وُقبل

قم واأنقذ من تباريح الهيام

قم اإىل عامل اأحالم ف�شيْح

ن�شمع البلبل ي�شدو وي�شيْح

قم َنِغْب يف عامل الوهم املريح

يا هناء القلب، يا اأق�شى مرام

يف ربيع العمر، يف ظل ال�شباب

ا�شقني من ريقك العذب �شراب

اأنا قد ذبت فدع عنك العتاب

واجعل النار على قلبي �شالم

يا حبيبي اإنني اأ�شكو اإليك

اأدمعًا فا�شت من الوْجد عليك

اإن �شعدي و�شقائي يف يديك

هب اإذًا للُمدنف امل�شَني منام

هات ميناك وخذ مني ميني

يَك رهني
ّ
اأنا ما ع�شت بحِب

هل تراين بالر�شا منك قمني

اأم ُترى تختار يل املوت الزوؤام

زارين طيفك يف وقت ال�شحر

قلت اأهاًل بك يا نور القمر

يا ر�شواًل جاء من عند االأغر

يا �شفاًء للفوؤاد امل�شتهام

واْحِك عن ليلى وعن عهد الرباب

وعن الو�شل واأحالم ال�شباب

يا لقلبي كم يقا�شي من عذاب

ولنف�شي من تباريح الهيام

�شم�ش اأحالمي على القلب ا�شرقي

واق�شعي منه ظالم القَلِق

اأنا ما ع�شت ورب الفلق

هائم ُمْلٍق اإىل احلب الزمام

قبلة من قبلتي نلت فهل

فوق هذا يل من احلب اأمل

واِبٌل اإن مل يكْن منه فطل

ي فاأهاًل يا حمام هكذا حِظّ

يا حبيبي اإمنا الدنيا ممر

فاق�شها ما بني كاأ�ش ووتر

يد من بني ال�شجر
ّ
وا�شغ للغر

هاتفًا باحلب يف ُجنح الظالم

ُرّب حلد �شّم يف اأح�شائه

فاتنا �شار اإىل ظلمائه

ُغ�ّش طرف الدهر من عليائه

فثوى حتت تراب وركام

يا حبيَب القلب من ذا عذلك

عن حمب ي�شمر االإخال�ش لك

 هل اأنت اأم اأنت ملك؟ 
ٌ
ب�شر

ال ولكن اأنت �شلوى امل�شتهام

اأترى هل ِحدت عن عهدي القدمي

وتنكبت عن اخلل احلميم؟ 

اأترى هل �شدق الوا�شي الزنيم

اأم ترى اأ�شبحت ال ترعى ذمام؟ 

�شبحت يف جلة الكون جنوم

وتهادى البدر من بني الغيوم

وتنادت ذكريات وهموم

 على الليل ح�شام
ُ
ان�ش يا فجر

يا بني قومي متادوا وارجفوا

اأنا ما ع�شت �شجّي مدنف

اأنا يف حبي لكم ال اأ�شدف

اأنا ال اأبغي �شوى احلق مرام

راح بت باحلق ال�ُشّ
ّ
اإن اأكن �شَب

ومتاديت ب�شكوى ونواح 

وحَلَاين من بني قومَي الح

�شام 
ُ
حبذا اأيَن من قومي اأ
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#عيش_الحماس
مع أسرع برودباند منزلي

عيش الحماس في المنزل مع باقات البرودباند المنزلي الجديدة والرائعة من بتلكو والتي تأتيك عبر أفضل 
.100Mbps شبكة اتصاالت. استمتع بأعلى السرعات مع شبكة األلياف البصرية ، والتي تصل سرعتها حتى

تبدأ األسعار من 4.5 د.ب.

استخدام نوع المستخدم
بسيط

استخدام 
فائقة السرعةاستخدام محترفاستخدام عاليمعتدل

1Mbps3Mbps6Mbps8Mbps10Mbps16Mbps25Mbps50Mbps100Mbpsسرعة التنزيل

512Kbps1Mbps1.5Mbps2Mbps2Mbps2Mbps2.5Mbps5Mbps10Mbpsسرعة التحميل 

5GB30GB60GB80GB100GB160GB200GB250GB300GBسعة اإلستخدام

512Kbps1Mbps1.5Mbps2Mbps2Mbps4Mbps5Mbps10Mbps15Mbpsالسرعة األدنى

100 د.ب 75 د.ب 50 د.ب45 د.ب30 د.ب25 د.ب15 د.ب10 د.ب4.5 د.ب*اإليجار الشهري

batelco.comتطبق الشروط واألحكام.


