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أحبه الجميع لتواضعه ومكارم أخالقه
محمد جالل  ..شهبندر التجارة واالقتصاد
“كان واجهة مشرفة للبحرين محليًا وإقليميًا وعالميًا ،كان معروفا بحكمته وهدوء أعصابه وهدوء حديثه
الشيق الذي يبهر سامعه ،كان كذلك رجل محبوب ،ذو عالقة طيبة مع الجميع ،وصاحب مساهمة في
كبره في أعمال البر والخير واالحسان” ...هكذا يسرد لك كل من تسألهم عن حياة ومسيرة الوجيه الراحل
محمد جالل ،وهكذا استمعت “رمضانيات” لكلمات عذبة تنجرف من أنهار تلك المسيرة التي تبث الحياة
في وجوه كل من يتذكره وعلى رأسهم بالطبع األبن البار بأبيه جالل محمد جالل الفتا إلى أن “ الوالد رحمه
اهلل كان شخصية تظهر الحب للجميع ،بغض النظر عن ما إذا كان يمتلك عالقة مع الشخص المقابل أم
ال ،وكان دائم االبتسامة والتفاؤل ،ودائم الحرص على مساعدة الشباب ،ولم يحصر عالقاته في نطاق
محدود ،بل لم أرَه قط غاضبًا إزاء أمر” ،مشيرا إلى أن “والده توجه في أوائل الخمسينات إلى المنطقة
الشرقية في السعودية ،وذلك بغرض العمل في شركات النفط ،إال أنه لم يمكث طوي ً
ال ،فعاد للبحرين
وبيده رأس مال صغير ،ومنه كانت البداية” ..التفاصيل الكاملة للمسيرة المضيئة والمتميزة للوجيه الراحل
محمد جالل ترويها “رمضانيات” على صفحاتها...

ُحب فُالن ًا فأحبَّه”
”إنَّ اهلل ي ُّ

ص ِب َر ْح َم ِت ِه َم ْن َي َ
اء”
الحب اإللهي َ “ ..ي ْخ َت ُّ
ش ُ
َح َمتِهِ َم ْن ي َ
اء وَ ال َّل ُه ُذو ا ْل َف ْ
ض ِل
قال تعالى “ي َْخ َت ُّ
ص ِبر ْ
َش ُ
لعبده وما يَتبعها
يم” -البقرة .. -محبة اهلل
ِ
ا ْل َع ِ
ظ ِ
ومعاداته
من والية اهلل
ِ
ونصره له ودفاعه عنهُ ،
لمن سا َل َمه ،وإكرامه لمن
ومسالمته َ
لمن عاداهُ ،
َ
أكرمه ،ومن إعزاز السماء واألرض له ،حتى ل َتفرحان
بكيان عليه عند موتِه؛ هذه المحبَّة
به في حياته ،و َت
ِ
ٌ
منزلة ما
التي ال محبة فوقها ،وكل محبة دونها،
َ
َ
سون،
أجم َلها! حقيقة بأن
المتنافِ
يتنافس فيها ُ
َ
المجالس الرمضانية

المخلِصين،
ويَتسابق إليها المتسابِقونِ ،من العباد ُ
المقرَّ بين؛ إذ كانت هي الغاية ُ
القصوى ِمن
واألبرار ُ
ِّ
والذروة العليا من الدرجات ،وال جرَم أنها
المقامات،
َ
األماني واألحالم،
حرام على أرباب الكالم ،وأصحاب
ٌ
ِّ
العلم والنهى ،والعمل والخشية ،من
حالل ألولي ِ
َ
جاهدوا في اهلل حق جهاده ،وتو َّلوا اهلل حق
الذين
َ
واصطفاهم لمح َّبتِه،
واليته ،فاج َتباهم ربهم،
“ما َك َ
ان ال َّل ُه ِلي ََذ َر
َّ
واختصهم برحمته ،قال تعالى َ
َ
م عَ َليْهِ َح َّتى ي َِمي َز ا ْل َخب َ
ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ِيث ِم َن
ِين عَ َلى َما أ ْن ُت ْ

ُ
َّ
اهلل
أعد
الطي ِ
وأما في اآلخرة ،فقد َّ
ِّب” -آل عمرانَّ ،-
رأت ،وال ٌ
ٌ
عين ْ
سمعت ،وال خطر على
أذن
لهم ما ال
َ
قلب بشر ،واقرؤوا َ
م
م َن ْف ٌ
ي َل ُه ْ
“فال َت ْع َل ُ
س َما ُأ ْخ ِف َ
ُن َج َزا ًء ب َِما َكا ُنوا ي َْع َم ُل َ
ون” -السجدة-
ِم ْن ُقرَّ ةِ أَعْ ي ٍ
“..رمضانيات” تسرد آيات الحب اإللهي بين العبد وربه ...
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اء ِب َما َكانُوا يَ ْع َملُ َ
ون”
“ َج َز ً

يم”
الحب اإللهي َ ..
“وال َّل ُه ُذو ا ْل َف ْض ِل ا ْل َع ِظ ِ

أحب اهلل
عن أبي ُهريرة -رضي اهلل عنه -عن النبي -صلى اهلل عليه وسلم -قال“ :إذا
َّ
عبدًا ،نادى جبريلَّ :
فيح ُّبه جبريل ،فينادي جبريل في أهل
حب ُفالنًا فأح َّبهُ ،
إن اهلل ُي ُّ
َ
يوض ُع له القبول في األرض”
فيحبه أهل السماء ،ثم
السماء :إن اهلل يحب فالنًا فأح ُّبوهُ ،
الشيخان ،-ويعرف اإلمام الغزالي العشق اإللهي قائ ًال“ :فاعلم أن َمن عَ َرف اهلل أح َّبه
ومن تأكدت معرفته تأكدت محبته بقدر تأكد معرفته ،والمحبة إذا تأكدت
ال محالةَ ،
سميت عشقًا ،فال معنى للعشق إال محبة مؤكدة مفرطة” ،ولذلك قالت العرب “إن
ُ
ْ
ُ
والعشق :فرط الحب،
لما رأوه يتخلى للعبادة في جبل حراء،
ِ
محمدًا قد عَ ِ
شق ربه” َّ
ْ
َ
َ
ُ
شقه َي ْعشقه عِ شقًا
ب؛ عَ ِ
الح ّ
وقيل :هو ُع ْجب المحب بالمحبوب يكون في عَ فاف ُ
شقًا و َت َع َّ
َ
ْ
الع ْ
وعَ َ
ش َق ُه ،وقيل :ال َّت َع ُّ
والعش ُ
العش ُ
ش ُ
ق
ق االسم
ق ،وقيلِ :
ق ،تك ّلف ِ
َ
ش ِ
ق من قوم ُع َّ
ك وعَ َ
اق ،وعِ ِّ
ض ْعها َ
ش ٌ
عاش ٌ
يق
ش ْق ،ورجل
ِ
بين فِ ْر ِ
المصدر ،قال رؤبة :ولم ُي ِ
ش ٍ
الع ْ
ق ”...رمضانيات” تروي لحظات من الحب اإللهي ...
يق :كثير ِ
س ٍ
ش ِ
مثال فِ ِّ
َ
حب وال
وزن لهؤالء في
أو فاسق أو منافق؛ فإنه ال
ٍّ
أولياء الرحمن في زمان أو
بغض ،وما نجا من بالئهم
ٍ
ُ
ان ال َّل ُه ِلي ََذ َر ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
“ما َك َ
ِين عَ َلى َما
مكان ،قال تعالى َ
م عَ َليْهِ َح َّتى ي َِمي َز ا ْل َخب َ
ِيث ِم َن َّ
ِّب” -آل عمران،-
الطي ِ
أَ ْن ُت ْ
أعد ُ
ٌ
عين ْ
رأت ،وال
اهلل لهم ما ال
وأما في اآلخرة ،فقد َّ
َّ
ٌ
سمعت ،وال خطر على قلب بشر ،واقرؤوا إن شئتم:
أذن
َ
َ
ُن َج َزا ًء ب َِما
م ِم ْن ُقرَّ ةِ أَعْ ي ٍ
م َن ْف ٌ
ي َل ُه ْ
“فال َت ْع َل ُ
س َما ُأ ْخ ِف َ
َكا ُنوا ي َْع َم ُل َ
ون” -السجدة.-

مراتب ومقامات

العبد ما يحبه
يحب
و َتقتضي محبَّة اهلل ُسبحانه أن
َّ
ُ
ر ُّبه ،ويبغض ما يبغضه ،من األعمال والعباد جميعًا،
َ
وتلك هي العالمة الجامعة للعالمات السابقة
وما إليها ،مما هو َمبثوث في كتاب اهلل تعالى
ومما أَل َِف ْته
وس َّنة رسوله -صلى اهلل عليه وسلم-
َّ
الف َ
المحب يؤثِرُ حبيبَه
طرُ  :أن
العقول ،وجرَت عليه ِ
ُ
َّ
يتحسس من كل ما يحب الحبيب
ثم
نفسه،
على
َّ
فيُحبه ،ومن كل ما يبغض فيبغضه ،ما استطاع
إلى ذلك سبي ً
ال.

وأحوال الحب اإللهي تنتقل زيادة أو نقصانًا في
مراتب ومقامات متدرجة ،وهي مراتب شبيهة بأحوال
العشق البشري مع الفارق في القداسة بطبيعة
الحال ،هذه المراتب يمكن أن تنحصر في األحوال
اآلتية :العالقة :الحب الالزم للقلب وسميت عالقة
لتعلق القلب بالمحبوب ،والشغف :حرقة الحب للقلب
مع لذة تداخلها شغفه حبه :أي إحرق قلبه مع لذة
يجدها ،واللوعة :حرقة الهوى ،والصبابة :رقة الشوق
وحرارته ،والشوق :السفر إلى المحبوب واالشتياق :نزع
النفس بكليتها إلى المحبوب ،والتبل :وهو أن يسقمه
الهوى ومنه رجل متبول ،والوصب :ألم الحب ومرضه،
والهيام :وهو أن يذهب على وجهه لغلبة الهوى عليه،
والوله :وهو ذهاب العقل من الهوى ،والتتيم :وهو أن
يستعبده الحب.

الحب اإللهي
ثمرة
ِّ

من صفات المحبين

َ
المرتبة العليا في محبة اهلل له ،على
العبد
وإذا ب َلغ
ُ
ِّ
فصلِه ،فبشرْ ه
وم َّ
جمل القول ُ
ما بي َّنا آنفًا ،من ُم َ
ُ
بما َّ
اهلل به أولياءه؛ من حب المالئكة والناس
بش َر
لهم ،و ِرضا الخلق بعد رضا الخالق عنهم؛ إلى ما
ين،
يُم ِّت ُعهم به سبحانه ِمن غِ نى النفس ،وقرَّ ةِ َ
الع ِ
وطيب الحياةِ َّ ،
مما
بلذةِ
ِ
ِّ
المناجاةَّ ،
الحب وحالوة ُ
ُ
ُ
َ
لكهم ولقاتلوا
بم ِ
لو علمه ملوك الدنيا ،الشترَوه ُ
الولي وهيبته
المحبِّين عليه ،وال ينقص من محبَّة
ُ
ِّ
ورضا اهلل والناس عنه  -ما يغص به حاقد أو حاسد

ُ
ُ
المحب َ
ِّين
أربع عالمات ميَّز
وهناك
اهلل بهما هؤالء ُ
ُ
َ
َ
الجناح
وخفض
ؤمنين،
للم
الم
ِ
خلصين ،األولى :ذلتهم ُ
ُ
ولده،
لهم ،وإشفاقهم عليهم،
كإشفاق الوالد على ِ
ِ
فليست
أو األخ على أخيه ،أو الطبيب على مريضه،
ِ
َ
ُ
وضعف ،ولك َّنها ذلة تواض ٍع
الذ َّل ُة هنا
ٍ
ذلة ضعةٍ
أمر اهلل األبناء أن يُحسنوا إلى اآلباء،
ٍ
وعطف ،وقد َ
ِّ
ويَخفضوا لهم جناح الذل من الرحمة ،ووصف رسول
الكم َ
أمتهِ  ،بأنهم
اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-
لة ِمن َّ
َ
كمثل الجسد
هم
وتعاطف
في توادِّ هم وتراحمهم
ِ
ِ

مقتضى المحبة

الواحد ،إذا اش َتكى منه عضوَ ،تداعى له سائر
والح َّمى ،والثانية :عزتهم على
بالسهر
سد
الج ِ
ِ
ُ
َ
الكافِ رين وعدم الخضوع لهم ،فال يتوَ َّلونهم
ً
َ
بطانة وأنصارًا،
خذون منهم
وال يُمالئونهم ،وال ي َّت
َ
شأن ِمن شؤونهم ،مما
َّهون بهم في
وال يتشب
ٍ
ُضع ُ
ف عزتهم وسلطانهم
يُهين كرام َتهم وي ِ
َسولِهِ وَ ِل ْل ُم ْؤ ِمن َ
ِين” -المنافقون،-
“وَ ِل َّلهِ ا ْل ِع َّز ُة وَ ِلر ُ
َّ
كاف ًة؛ بأنفسهم
والثالثة :جهادُ هم بأنواع الجهاد
وأموالهم ،وأيديهم وألسنتهم ،ال يألون جهدًا ،وال
يدخرون وسعًا ،وعلى ضروب الجهاد قام اإلسالم،
َّ
وعم نو ُر اهلل في األرض،
وبُني هذا الدين الحنيف،
َّ
جتهدون
الم
ِ
وبالجهاد سبق السابقون َّ
ممن ال يَبلغ ُ
أحدهم وال نصيفه ،والرابعة :صالبتهم في
منا ُم َّد ِ
لوم الالئمين ،وإن
ومض ُّيهم فيه ،ال يَخافون
َ
الحق ُ
ب َلغوا من السلطان والجاهِ أمدًا بعيدًا؛ أل َّنهم ال
يعملون رغبة في جزاء من الناس أو ثناء ،أو رهبة ِمن
َمكروه أو بالء ،وإنما يخشون اهلل وحده ،في ُّ
ُحقون
َ
وينهون
ويأمرون بالمعروف
ُبطلون الباطل،
الحق وي ِ
ُ
الم َ
ساخطين.
الناس أم كانوا
رضي
نك ِر،
ِ
ُ
عن ُ
َ

المح َّبة
طريقة َ
حب العبد
حب اهلل
ِ
وأساس ِّ
لعبده وواليته له ،هو ُّ
العبد وإخالصه،
حب
لربه وإخالصه له ،وعلى قدر
ِ
ِّ
حب اهللِ ومعونته ،وتوفيقه وهدايته ،وال
يكون
ُّ
العبد يتدرَّج في اإلخالص والمحبة؛ حتى يكون
يزال
ُ
يقوم ،وال يحب وال يبغض،
َنام وال
ُ
عالمًا ربان ًيّا ال ي ُ
وال يفعل وال يترك ،وال يتحرَّ ُك وال ي ُ
َسكن ،إال باهللِ
وهللِ  ،ي َّتقيه حق ُتقاته ،ويبلغ الجهد في مرضاته،
َّ
ويتوكل عليه حق توكله ،فال يخشى أحدًا غيره،
وال يرجو أحدًا سواه ،وما أجدرَه حينئذٍ بمحبَّة اهلل
له ،وقربه منه! حتى يكون أقرب إليه من سمعه
وبصره ،ويده ورجله ،وما ظ ُّن َ
ك بعبدٍ أحب َُّه موالهُ ،
َ
ورضي عنه وأرضاه ،في الحديث
فكفاه وتواله،
َ
ُ
القدسي عن أبي ُهرَيرة -رضي اهلل عنه -قال :قال
“إن َ
ُ
رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلمَّ :-
اهلل تعالى
ب
قالَ :من عادى لي ول ًيّا ،فقد آذن ُته بالحرب ،وما تقرَّ َ
مما افترضته عليه ،وما
إلي عَ بدي بشيء
َّ
إلي َّ
أحب َّ
َّ
إلي بالنوافل حتى أحبَّه ،فإذا
يزال عبدي يتقرب َّ
ُ
وبصرَه الذي
سمعه الذي يسمع به،
كنت
أحبب ُته
َ
َ
َبط ُ
ش بها ،ورجله التي يَمشي
ُبصرُ به ،ويدَ ه التي ي ِ
ي ِ
َ
بها ،وإن سألني ألعطي َّنه ،ولئن استعاذني ألعيذنه”،
وبيَّن الحديث طريقة محبة العبد لربه ،ووسيل َته
إلى ُقربه ،وأجملها في امتثال أوامره ،واجتِناب
والوقوف عند حدودِ ه ،مع تقديم األصول
محارمه،
ِ
ِ
على الفروع ،والفرائض على النوافل ،وقديمًا قال
العلماء الربان ُّيونَ :من َ
شغله الفرض عن النفل فهو
معذور ،ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور،
وم َثل من يتقرَّ ب إلى اهلل بالنوافل مع تهاونه في
َ
َ
كمثل
الفرائض ،من جهلة المتصوفة وأمثالهمَ ،
البستاني يَأتم ُنه سيده على بستانه ،فيعمد إلى
أشجاره فيَسرقها ،ثم يختلس منها بعض ثمارها،
ُقدمها هدية إلى سيده ،ال جرم أنه جدير برفض
في ِّ
ً
عالوة على غضب مواله ومقته.
هديته،
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عرفه الجميع بعبقريته التجارية الفذة

محمد جالل  ..التاجر التقي

في مدينة المحرق وألسرة معروفة ترجع
أصولها إلى منطقة نجد في المملكة
العربية السعودية ولد رجل األعمال
البحريني الوجيه محمد يوسف جالل
صاحب مجموعة محمد جالل التجارية
في سنة  ،1920وتعلم في مدرسة الهداية
الخليفية وواصل دراسته في الهند،
وكانت حياة الفقيد حافلة ومتميزة في
مختلف مراحل حياته الدراسية والعملية،
فقد كانت له إسهامات عديدة في النشاط
المدرسي والرياضي وهو من الداعمين
لنادى المحرق واألندية الرياضية األخرى ،كما
إلتحق الوجيه محمد يوسف جالل بالعمل
بالسجل العقاري “الطابو” ثم تفرغ للقيام
باألعمال الحرة واستطاع أن ّ
يكون شركته
المعروفة بنشاطاتها المتعددة ،وعلى
مدار أكثر من نصف قرن تطورت الشركة
لتصبح واحدة من الشركات التجارية
العائلية المرموقة في البحرين وأسهمت
بشكل كبير في تطوير البالد ،ويعد الراحل
نموذجا من النماذج البحرينية المتميزة
التي قامت ببناء نفسها ذاتيا ،وارتقى على
ساللم العصامية بفضل طموحاته غير
المحدودة ،حتى تمكن من تحقيق نجاحات
واسعة في كل القطاعات “ ...رمضانيات”
التقت األبن البار جالل محمد جالل وتروي
معه المسيرة المضيئة المتميزة للوجيه
الراحل محمد يوسف جالل ...
 qاالجتهاد والصبر والعمل الدؤوب عنوانا لمسيرة
الوجيه الراحل الوالد محمد جالل ،فهل تلقون لنا
مزيد من الضوء على عطاءات الوالد الفريدة وأبرز
مالمح تجربته الحياتية التي تعد نموذجا وقدوة
ألجيال الشباب؟

 70 qعام ًا وأكثر مسيرة الوجيه الراحل محمد جالل
في االشتغال بالتجارة وإدارة األعمال ،كيف توجزون
تلك المسيرة الطويلة والناجحة في سطور توثق
أبرز سماته وآليات إدارته وقيادته لسفينة النجاح
والتميز؟

الوالد ترك بصمة كبيرة علينا وعلى األخوان وعلمنا
أشياء كثيرة كل يوم نتعلم منه شي بعضها نصيحة
وبعضها توجيه وبعضها أفكار فهو كان مدرسة لنا
ولالخوان ،وأكثر شي كان يصر عليه هو التواضع مع
الناس ،فقد كان يؤكد عليه في كل محل وفي كل
موقع ،فكان ينصحنا دائما “تحملوا الناس شوفوا
الناس راعوا الناس وال تتعالوا عليهم” ،فالتواضع كان
ينبه عليه دائما ويركز عليه فأخذنا منه هذا التواضع
وعلمنا األمانة وكان يقول “السمعة هي أهم من
الماليين وهذا رصيد االنسان الحقيقي”.

بدأ الوالد في محل صغير بالمحرق وفتح بقالة
متواضعة لبيع األرز والمواد الغذائية كشي بسيط،
وكون نفسه بنفسه بدون مساعدة من أحد فتعلم
وتدريجيًا اتجه للمقاوالت وأخذ مقاولة جسر الشيخ
حمد ،وبدأ في آواخر األربعينيات وأوائل الخمسينيات،
وبعدها انتقل للمنامة في مكتب صغير وهناك بدأ
يعمل تدريجيًا وفتح عدة فروع وحصل على عدة
وكاالت وتوسع ،وساهم في تأسيس شركة كبيرة
لتأتي بعد ذلك مرحلة سيارات “جاغوار” البريطانية
ثم “سوزوكي” اليابانية.

“ qبدأ من الصفر ووصل إلى القمة” بحسب
تصريحات لكم أوجزتم فيها رحلة مضيئة من النجاح
كان االعتماد فيها على الصبر واالجتهاد لتحقيق
الطموح للوالد ،فكيف صار الطريق وكيف كان الدرب
وما أبرز المعوقات والتحديات التي ال يعلم بها أحد
غيركم في تلك المسيرة الناجحة؟
صادفت الوالد الراحل مواقف ومطبات وواجهها
وكان يقول “أتعلم من مطباتي أطلع وأنزل”،
وأحيانا كان ما ينام الليل ،وأتذكر صادفته أزمة بناية
بنك البحرين الوطني وكانت أزمة شديدة ولكن
الوالد بصبره ورباطة جأشة تخطى األزمة وكان
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 qالعمل االجتماعي والحرص على الشراكة
المجتمعية عبر أعمال الخير التي لم تنقطع طيلة
حياته هكذا كان الوجيه محمد جالل رائد ًا من رواد
العمل اإلنساني والخيري ومد يد المساعدة
للجميع وخاصة الشباب واألرامل واأليتام ،هل
تكشفون لنا عن مالمح من ذلك الجانب الذي اليزال
مضيئ ًا بأعماله وسننه الحسنة؟
كان يسافر دائمًا مع األمير الراحل وفي يوم كنت
آخذ محله ،وجائني جماعة من منطقة عراد وقالوا
نبغي مكيف جديد للمسجد اللي بناه الوالد وأنا
تعجبت فلم أعلم أن الوالد قد بنى مسجد في
هذه المنطقة فكانوا يريدون مساعدة واعطيتهم،
فقد كان يعطي أشياء كثير ولم يحب أن يظهر
اسمه ،وألن الوجيه الراحل شخصية وطنية مخلصة،
حرص على إثراء الحياة العامة في مختلف المناحي
االجتماعية واالقتصادية والرياضية ،وكانت له
إسهامات كثيرة في األعمال التطوعية والخيرية،
حيث كان أحد المؤسسين لنادي البحرين ،وأحد
المؤسسين لجمعية الهالل األحمر البحريني ،وترأس
مجلس إدارة صندوق الزكاة ،وأحد مؤسسي جمعية
البحرين الخيرية ،كما ترأس مجلس إدارتها أيضا.

 qإلى الدور الوطني ورجل الدولة والمؤسسات
كان للوالد دور ًا وشأن ًا عظيم ًا وبصمات واضحة
وكثيرة في تنمية القطاعات التجارية واالقتصادية،
فما هي أبرز مساهمات الوجيه محمد جالل في
ذلك الشأن؟
ترأس الوالد رحمه اهلل أول وفد تجاري إلى الصين
الشعبية في الستينيات ،وأخذ أذنا من المغفور له
سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وسافر،
حيث أنه كانت أيامها يحظر السفر إلى الصين ألنها
دولة شيوعية ،وبهذا فتح المجال للناس للتعامل مع
الصين ،كما أسهم الوالد رحمه اهلل مع مجموعة من
شخصية قوية وياخذ قرارا بحزم وقوة ودون خوف،
ويعد الوالد الراحل نموذجا من النماذج البحرينية
المتميزة التي قامت ببناء نفسها ذاتيا ،وارتقى على
ساللم العصامية بفضل طموحاته غير المحدودة،
حتى تمكن من تحقيق نجاحات واسعة في كل
القطاعات التي عمل بها بما في ذلك :البناء ،النفط
والغاز ،التعاقد ،الهندسة ،التجارة ،حلول وخدمات
تكنولوجيا المعلومات ،األغذية والمشروبات ،السفر،
التصميم الداخلي ،المصاعد والساللم المتحركة،
تنقية المياه ،خدمات األمن ،إدارة المرافق والعقارات.

 qعالوة على سمات التاجر الناجح في عبقرية
اإلدارة والتجارة ،كان الوالد يمتلك ناصية اإلنسانية
بالمكارم واألخالق الراقية تغلفها ابتسامة بيضاء ال
تفارق وجهه يلتقي بها القريب والبعيد ،فهل تحدثنا
عن الوجيه محمد جالل اإلنسان التاجر؟
كنت أتعجب من الوالد عنده مسؤوليات كبيرة وكان
كثير السفرات مع األمير الراحل المغفور له الشيخ
عيسى بن سلمان أل خليفة وكان رئيس الغرفة

التجارية ويدير الشركة ،فقد ترأس الوالد غرفة تجارة
وصناعة البحرين في الفترة من أبريل  -1974أبريل
 1985ولكن كان عنده وقت يقابل الناس ويحل
مشاكلهم ،فكان الكثير من التجار يأتون لمكتبه
ويجلس معهم للساعة  2أو  3وأحيانا بالليل يأتونه،
فكان مكتبه مفتوحا ألي شخص سواء كان تاجرا
صغيرا أو كبيرا ،وكنا نقول له نحن عندنا مشاكل
فكان يقول انتو حلوا مشاكلكم بأنفسكم التجار
أهم ،وكان مشهور بهذا الشي وحل الكثير من
المشاكل ،وكان للوالد انجازات كبيرة على صعيد
الغرفة خالل رئاسته لها على مدى  9أعوام من خالل
استحداث عدد من اللجان القطاعية والمشتركة
واقامة مجالس لرجال األعمال وتطوير دور الغرفة
حيث شهدت فترة رئاسته انشاء أول مقر مستقل
للغرفة في عام  ،1980كما كان له جهودا واسعة
في تأسيس الكثير من الشركات المساهمة
باإلضافة إلى أدوار متميزة في تعزيز عالقات البحرين
االقتصادية مع الدول والمنظمات العربية واالقليمية
الدولية.

التجار ورجال األعمال في تأسيس كثير من الشركات
والبنوك التجارية مثل البنك األهلي وانفستكورب
وشركة االستيراد والتصدير وخدمات مطار البحرين
“باس” وشركة البحرين للسياحة ،وترأس بعضها
وكانت له بصمات بارزة ،ونظرا إلى نجاحاتها في عالم
التجارة ،تمكن الوالد الراحل من قيادة الشهبندرية
التجارية “غرفة تجارة وصناعة البحرين” بكفاءة
واقتدار وحقق لهذه المؤسسة عددا من المنجزات
المشهودة في تاريخها ،خالل الفترة من  22أبريل 1974
إلى  21أبريل  1985وكانت نقلة نوعية ومتطورة بجعل
الغرفة أكثر قربا لدى القيادة والجهات الحكومية
والتجار والمستهلكين وثابر على التواصل مع الجميع
وأسهم في حل كثير من الصعاب والمشاكل التي
تواجه القطاعين التجاري والصناعي.

 qجمعت الوجيه محمد جالل ومؤسس الصناعة
الحديثة يوسف الشيرواي صداقة كانا بمثابة رفيقا
الدرب والمسيرة ،هل تقصون لنا نبذة ولو موجزة
عن عالقة الصداقة المتينة بينهما؟
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عالقتهما كانت منذ األربعينيات وكانت عالقة قوية،
وجمعتهما الرياضة وبالتحديد كرة القدم ،وكانا
يسافران مع بعضهما كثيرا وكانت العالقة أكثر من
االخوة ،وكانا يتقابالن يوميا ،وكانا في نفس الوقت
يحالن مشاكل البلد ،فكان الشيرواي رجل صناعي
بارز .وكان شغف الوالد رحمه اهلل منذ الصغر الرياضة
وكرة القدم ،وكان من أبرز الالعبين بنادي المحرق
والذي تأسس في عام 1928م ،كما مارس التحكيم
في مجال كرة القدم وكان حكمًا رسميًا معتمدًا
في اتحاد كرة القدم في البحرين والذي تم إنشائه
من قبل شركة نفط البحرين “بابكو” بمشاركة من
األندية الرياضية من المحرق والمنامة آنذاك .والوالد
كان لديه أنشطة رمضانية كثيرة فكان في نادي
المحرق ويتابع األنشطة والعام سوينا مسابقة
باسم الوالد في كرة القدم ،وكانت الجائزة سيارة
سورزوكي .وان شاء اهلل السنة القادمة بنسوي بعد.
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 qعاصر الفقيد  5من حكام البحرين ،وكان حريص ًا
على نقل نبض الشارع بصدق وأمانة ودون تضخيم
أو مبالغة مما منحه المصداقية والنزاهة في
قلوبهم ،فكيف كانت تلك العالقات بين الوالد
وحكام البحرين؟

سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء نعيش دائما
في أمن واستقرار وحب وتآخي وتسامح ومودة
بين كافة فئات وأطياف المجتمع من مواطنين
ومقيمين.

بحكم معرفة والدي رحمه اهلل بالقيادة كان يبادر
دائما بأخذ األفكار الجديدة ونقل نبض الشارع إلى
أصحاب السمو ،خاصة وأنه كان رحمه اهلل من الرعيل
األول الذين عاصروا فترات مهمة في عهود المغفور
لهم بإذن اهلل أصحاب السمو الشيخ عيسى بن علي
آل خليفة والشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ،وهو خير
دليل على حرص القيادة دائما على التواصل المستمر
مع كبار التجار لمعرفة نبض الشارع التجاري ،وذلك
بالتحديد ما تعودناه نحن أهالي البحرين من القيادة
الرشيدة من حرصها على لقاء المواطنين واالستماع
المباشر آلرائهم ومقترحاتهم في كل ما يرتقي
بشأن الوطن ويعلي من رايته خفاقة في سماء
العالم ،فنحن في البحرين تحت قيادة حضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه ،وصاحب
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر ،وصاحب السمو الملكي األمير

 qتجمعك وأخوتك عالقة أسرية قوية ومتينة،
فهل تلقي الضوء على جوانبها؟
علمنا الوالد المحبة والتآلف فيما بيننا ،وكان دائما
يذكرنا بقوله “اجتمعوا مع بعض كل أسبوع وكل
شهر” ،فكان دائما يجمعنا وكأننا أعضاء بمجلس
إدارة وكان يرأسنا ويقول انتوا كملوا المجلس ،فكان
لذلك األثر في عدم اتساع المشاكل بيننا وحلها فورا،
ونحاول أن ننقل نحن األبناء تلك التعاليم الهامة إلى
أبنائنا.

 qماذا عن أبرز المبادىء التي تسير عليها أنت
وأخذتها من الوالد رحمه اهلل؟
األمانة والصدق ،علمني أن أكون أمينا على العمل
وعلى األموال وإذا أتاني أحد ال أجامله وأخبره
الحقيقة ،وكذلك علمني فن اإلدارة وأهمية الوقت،
وأيضا عدم الكذب وكان يؤكد لي دائما “ال تكذب
على أحد ألن خط الكذب قصير”.

8

مجلس عائلة الجالهمة
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مجلس الشيخ سلمان بن عبداهلل آل خليفة
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مجلس حسن البوعينين
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في عامها التاسع ..

ترقبوا “رمضانيات”  2017غير ..
حوارات وموضوعات حصرية مع كبار شخصيات المجتمع البحريني
لن تجدها في مكان آخر ..
“رمضانيات” المجلة الرمضانية اليومية المسائية الوحيدة بالبحرين ..

الوجيه خالد كانو

محافظ المحافظة الشمالية

الدكتور ابراهيم جناحي

الوجيه محمد جالل

سمير الوزان

الدكتور عبداهلل يتيم

محمد آل عصفور

راشد العريفي

لإلعالن أو لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على33972970 :
البريد اإللكترونيaprasadvt@gmail.com :
		
يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس
اإلدارة +973 17721503 :التوزيع+973 38172402 :
الموقع اإللكترونيwww.aprasadvt.com :
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�سوق اخل�ضرة القدمي املحاذي ملبنى بلدية املنامة القدمية يف اخلم�سينيات

العربات جلمع القمامة التابعة للبلدية يف ال�ستينيات

فر�ضة املنامة يف ال�ستينيات

�شارع ال�شيخ عي�سى الكبري قرب امل�ست�شفى الأمريكي ويرى يف ال�صورة
عمارة حممد را�شد املاجد

م�سجد ال�شيخ �أحمد بن �سلمان �آل خليفة بالرفاع يف اخلم�سينيات
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�سوق املحرق يف اخلم�سينيات �أمام بلدية املحرق
وقهوة عبدالقادر

عني عذاري يف اخلم�سينيات

فح�ص النظر للح�صول على رخ�صة قيادة ال�سيارات يف اخلم�سينيات

�إحدى متاجر بيع لوازم البناء باملنامة يف اخلم�سينيات

عني ق�صاري يف اخلم�سينيات
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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 ..

الخميلة – العدد  17الجمعة في  21جمادي األولى  1372الموافق  6فبراير سنة 1953

صيحات

الخميلة – العدد  22الجمعة في  17شعبان 1372
الموافق  1مايو سنة 1953

حديث المحرر
الماضي ..ذلك الشبح الذي يجثم على النفوس،
ويعوق كل تقدم وكل ازدهار ،يجب أن ننبذه
وأن نبعده عنا ..فقد مضى الكثير ونحن نتعلق
به ونتشبث بأذياله ،ففي كل مجلس وفي كل
محفل يتعالى صوتنا قائ ً
ال :كنا كذا وكذا ! ..فعلينا
إذا ما رفعنا صوتنا أن كنا كذا وسنصبح كذا..
ما من أمة من األمم استطاعت أن تبني لها مجدًا
إال بعد أن نظرت إلى األمام ،وما من دولة تمكنت أن
تثبت دعائم حضارتها إال بعد أن جعلت المستقبل
نصب عينيها ،ونظرت إليه بكل وعيها وإدراكها
وقوة بصيرتها..

الخبازون
أخي القارئ ال شك أنك ستسألني عن الخبازين إذا كان الشعب راض عنهم أو ناقم عليهم؟ أن الشعب ناقم
عليهم ،وكيف ال ينقم على هؤالء الذين ال يتورعون عن صنع الرغيف من طحين قديم أكل الدهر عليه
وشرب وهو مكدس في مخازن التجار يترقب الفرج في ارتفاع السعر .وما يكاد السعر يرتفع قلي ً
ال إال وتراه
ولى هاربًا من المخازن موليًا وجهه شطر المخابز ،نعم شطر المخابز ،حيث يخبز هناك بديدانه وحشراته،
وباإلضافة لذلك فإن مائة رغيف ال تساوي ربعة واحدة ،فأين الرقابة إذن؟ بل وأين دائرة البلدية؟ التي هي
المسؤولة عن كل هذه األشياء أهي نائمة أم متناومة؟ فإن كانت نائمة فال شك وأنها ستقوم من نومها
على اثر هذه الصيحة المنبثقة من قلوب الفقراء من هذا الشعب المسكين لتقف أمام هؤالء الخبازين الذين
تمادوا في عملهم وأخذوا يعملون أعما ً
ال ال يرضاها اهلل وال المجتمع ،أما إذا كانت البلدية لديها علم بكل
هذه األشياء وهي متناومة عنها وال حول وال قوة إال باهلل .فمن المسؤول إذن ولمن نرفع شكوانا؟ وإلى
الملتقى في العدد القادم.
(غيور)
باعة الفواكه
ليست شكوانا من سائقي السيارات فحسب
فهنالك من هو أعظم من سائقي السيارات أال
وهم باعة الفواكه الذين ال يكفيهم أن يربحوا %100
في كل بضاعة على األقل .مع العلم أن الرسوم
الجمركية قليلة جدًا وضريبة الحكومة أقل بكثير
من البالد المجاورة وعالوة على هذا فهم يشترون
البضاعة من الموردين بسعر زهيد جدًا.
إذًا فما الداعي لكل هذا االرتفاع ولم ال يفرقون
إذا كانت الفواكه موجودة بكثرة أم غير موجودة
بكثرة فإن القيمة ال تتغير .وفوق كل ذلك أنك
ال تستطيع مساومة البائع .وإذا تجاسرت على
مقاومته يومًا فال شك أنه سيجيبك باستخفاف
وسخرية (امشي هذا مو أكلك!) فتذهب دون أن
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

تستطيع أن تتفوه بكلمة واحدة أمام هذا المستبد
المغرور .وربما يصل الغرور به لضربك دون خوف.
نعم يضربك! ولم ال يضربك؟ أهناك من يردعه؟ أهناك
من يعاقبه؟ ولنفرض أن القضية تطورت ووصلت
للمحاكم مث ً
ال فلماذا يخشى ما دام يعرف أن الجزاء
غرامة خمس روبيات ال أكثر وال أقل؟
فحبذا لو أن دائرة التموين أعادت لهذا الشعب
المسكين اهتمامًا ووضعت حدًا لهؤالء األنانيين
الذين طغت األنانية على قلوبهم وليس لهم هم
سوى جمع المال من دم هذا الشعب الفقير ..من دم
هذا الموظف المهضوم الذي ال ناصر له وال معين،
فرحماك يا رب.
وماذا نقول غير هذا؟ لقد صرنا كالسفينة بال ربان فما
الحيلة وما العمل غير طلب المعونة من الخالق جل وعال.

يقولون عنا اليوم :قوم يعيشون ويتغنون
بأمسهم غافلين عن يومهم الحاضر وهذا القول
فيه من الصواب الشيء الكثير ،لو تأملنا أولئك
الذين يقولون عنا هذا الكالم ..ولو تلمسنا مدى
تطورهم في ميادين التقدم واالزدهار فلماذا
نبقي اليوم كما كنا باألمس؟ لماذا نعيش على
اجترار الذكريات؟  ...فلنتخلص من الماضي ،حسبنا
منه أنه صورة مشرفة ألجدادنا ..ولنحاول أن نعتبر
بها ،ال أن نقلدها ..أن ندرسها ونهضمها لكي
نستطيع السير إلى األمام ..علينا أال نهمل الماضي
اإلهمال كله ..فالحاضر الذي ال ماضي له هو كبناء
من غير أساس ينبغي أن ال نظل فيه ..أال نبقى في
“األساس” علينا أن نبني على ماضينا ..أن نشيد على
تراثنا ،من بيئتنا وعاطفتنا وآمالنا بنا ًء جديدًا ،يقف
منتصبًا متحديًا أمام العالم الحديث الذي ارتفع
حتى وصل المريخ ..

دع اﻟﻨـﺠﻮم ﺗﻘـﻮدك ﻓﻲ
ﺷـﻬـﺮ رﻣـﻀـﺎن ﻫـﺬا اﻟـﻌـﺎم.
اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺪاد ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ.

اﻟﺤﺪاد ﻟﻠﺴﻴﺎرات ،ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻫﺎﺗﻒ١٧٧٨٥٤٥٤ :
marketing@alhaddad-mercedesbenz.com, www.bahrain.mercedesbenzme.com
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إعالنات من أيام زمان
صورة صغيرة وسطور قليلة كانت كافية بتوصيل أبلغ الرسائل اإلعالنية وأقواها تأثيرًا على الجمهور  ..هكذا كانت إعالنات أيام زمان وهكذا تجسدت كوثائق تاريخية
يعود بعضها إلى العشرينيات والثالثينيات من القرن الماضي عاشت تفاصيلها البحرين من منظور عين إعالنية دأبت على نشرها البلدية ومخاطبة األهالي بها منذ عام
1919م ،وشملت بيانات وقوانين وقرارات رسمية كانت تصدر عن حاكم البحرين وحكومتها آنذاك ،والالفت في جميع اإلعالنات أسلوب صياغتها وما تتضمنه من مفردات
شعبية بسيطة كانت متداولة في ذلك الوقت .أما الرسائل اإلعالنية المنشورة بالصحف المحلية أيام زمان فتكشف لنا عن أبرز الطرق والوسائل المستخدمة آنذاك ،وما
شكله اإلعالن التجاري من دور ريادي كبير في رفد ودعم الحياة االقتصادية والتجارية بالبحرين “ ..رمضانيات” تنشر لقطات من إعالنات أيام زمان ...

 9غرة جمادي الثانية سنة  1358هجرية  9أكتوبر  1239ميالدية
عبد اهلل بن عيسى آل خليفة ،رئيس بلدية المنامة
بناء على قرار المجلس البلدي الموقر المنعقد في  2صفر  1358و 3ربيع الثاني  1358نعلن
لجميع البائعات من النساء الالتي يدخلن البيوت للبيع على العائالت أنه ممنوع دخول البيوت
للبيع مطلقًا وإذا كانت إلحداهن ديون على بعض عميالتها يمكنها استيفاء الدين بالذهاب
إليهن في بيوتهن من غير أن تأخذ بقشة فإذا ما طلت أحداهن بالدفع يمكن الدائنة مخاطبة
زوج المدينة أو ولي أمرها ،فإن حصل التماطل من االثنين حينئذ على الدائنة رفع األمر إلى
المحكمة ليكن معلومًا.
 18صفر  1356هـ  19أبريل 1938م
محمد صالح الشتر ،معاون رئيس بلدية المنامة
نعلن لعموم السيارات والباصات والعربات والدراجات أنه كما تنص ألواح البلدية الموضوعة
في الشوارع أن شارع ابراير وهو من بناية مستشار حكومة البحرين إلى عمارة الحاج يوسف
فخرو الواقعة في النعيم ذو مرور واحد فقط (أي من الشرق نحو الغرب ال بالعكس) كما
أن قسم من شارع الحكومة البحري من بناية نفط البحرين إلى بناية المستشار ذو مرور
واحد أيضًا (لكنه من الغرب إلى الشرق ال العكس) وللمضطر أن يعبر بين الشارعين بواسطة
أحد الطرق الواقعة بينهما وكل مخالفة ترفع للمحكمة ليكن معلومًا.
 8ربيع األول 1349
ليحيط العموم علمًا أن البلدية رأفة باإلنسانية قرر مجلسها الموقر في جلسته المنعقدة
في  3ربيع األول بتهيئة دار لراحة المجانين فيها مع مباشرة األطباء لهم على نفقتها وذلك
ألجل حفظهم عما يصيبهم من األذى في الشوارع والطرقات .والبلدية هي المكلفة
بملبوساتهم وإطعامهم والمدارات عليهم .فبداية من صدور هذا اإلعالن لغاية ثالثة أيام
إذا يوجد لدى أحد من سكنة بلدة المنامة مجنون من أقاربه فيلزم حفظه لديه حيث أن
بعد إنتهاء المدة المذكورة البلدية ستباشر بتلقيهم وإسكانهم في الدار المعدة لهم من
جانبها ليكون معلومًا.

كريمة بقدراتها

أسعار مميزة مع تمويل دون
مرابحة لمدة  5سنوات
اآلن هي فرصتك للحصول على السيارة التي ستنطلق
بك إلى عالم المغامرات الرائع .احصل على إحدى
سيارات الند روڤر خالل الشهر الفضيل ،وانطلق
والتميز.
إلى آفاق جديدة من الفخامة
ّ

تتضمن الباقة:
 تمويل دون مرابحة لمدة  5سنوات ضمان وخدمة لمدة  5سنوات خدمة مساعدة على الطريق لمدة  5سنواتمجاني للنوافذ
 -تظليل ّ

تفضل اليوم بزيارة السيارات األوروبية لمعرفة المزيد.
السيارات األوروبية
هاتف+973 17 460 460 :
landrover-me.com/euromotors

ُتطبق الشروط واألحكام.
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